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 عمر راشد
  أكد رئيس مجلس إدارة شركة 
أبيار للتطويــــر العقاري مرزوق 
الرشــــدان أن األولويــــة في عمل 
إدارة الســــوق في املرحلة املقبلة 
ينطوي على وجود آلية واضحة 
للتعامل مع الشركات التي لم تقدم 
ميزانياتها خالل عامني وتوقفت عن 
التداول في السوق وأضرت بحقوق 
مســــاهميها دون وجود محاسبة 

حقيقية من إدارة السوق.
  وأوضح الرشدان، في تصريح 
خاص لـ «األنباء»، أن تلك الشركات 
ميكن أن تتداول وفق معايير أخرى 

غير التي تتداول بها الشركات في السوق الرسمي أو 
املوازي، مشيرا الى أن عدم حترك إدارة السوق باجتاه 
محاسبة تلك الشركات خالل املرحلة املاضية يدفع 
إلى التشــــكيك في إمكانية قيامها بتأسيس وإنشاء 
سوق ثالث للشركات ذات القيمة االسمية الرخيصة، 
متســــائال ملاذا لم تقم إدارة الســــوق حتى اآلن بأي 
اجراءات ضد الشركات التي لم تقدم ميزانياتها في 
العامــــني املاضيني. وبني أن العبــــرة في احلكم على 
الشركات ليس في القيمة االسمية للسهم، مستدركا 
أن هناك الكثير من الشــــركات قيمتها االسمية دون 

الـ ١٠٠ فلس لكنها متتلك أصوال 
تشــــغيلية جيــــدة وأدت ظروف 
الســــوق وتداعيات األزمة املالية 
الى انهيار أسعار أصولها بشكل 
حاد، األمر الذي أدى لتراجع قيمة 
أسعارها السوقية. وقال الرشدان 
إن العبرة في احلكم على الشركة 
يكمن في تدني ســــعرها السوقي 
عن قيمتها الدفترية بأكثر من ٥٠٪ 
وهو ما يبرر إطالق ثالث ورابع 
في الســــوق، الفتا الى أن السوق 
يستوعب أكثر من مؤشر الستيعاب 

الشركات املدرجة فيه.
  وبني أن هناك أســــواقا مالية 
عاملية فيها أكثر من ١٠ مؤشرات للتعامل مع األسهم 
املدرجة بها مثل األسواق األميركية، مبينا أن فكرة 
إطالق مؤشر ثالث تعد جيدة للتعامل مع الشركات 

التي انخفضت قيمتها الدفترية ألكثر من ٥٠٪.
  وبني املرزوق أن املؤشر الوزني الذي يقيس األداء 
احلقيقي للشركات متكن من قلب أداء السوق بشكل 
فعلي بالتحول من منو ســــلبي فــــي ٢٠٠٩ إلى منو 
مبعدل يفــــوق ٢٥٪ في ٢٠١٠، بفضل ١٥ ســــهما من 
إجمالي عدد الشــــركات ذات القيمة االسمية العالية 

واألداء التشغيلي. 

 االثنين
  ٧ فبراير ٢٠١١ 

٦٧٤٧
بتغير قدره

٢٧٫٥ ـ

 أعلن احتـــاد الصناعات الكويتية أمس عن فتح 
باب الترشيح النتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ملدة 
ثالث سنوات وذلك في اجلمعية العمومية العادية 

التاسعة عشر التي ستعقد في ٢٠ مارس املقبل.
  وقال االحتاد في بيان صحافي أنه سيغلق باب 
الترشـــيح في ٢٠ فبراير اجلاري أي ملدة أسبوعني 
من اآلن، داعيا األعضاء الراغبني في الترشـــيح الى 

اإلسراع في تقدمي طلب لالحتاد. وأشار االحتاد الى 
ان اجلمعية العمومية التي ســـتعقد الشهر القادم 
ستناقش عدة بنود منها: املوافقة على تقرير مجلس 
إدارة عن السنة املنتهية في ٣١ -١٢-٢٠١٠ واعتماد 
امليزانية واحلساب اخلتامي للسنة املالية وتقرير 
مراقبة احلسابات اضافة الى انتخاب أعضاء مجلس 

ادارة جديد للدورة القادمة ملدة ثالث سنوات. 

 «اتحاد الصناعات» يفتح باب الترشيح النتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 

 حمد املرزوق 

 مرزوق الرشدان

 ٢٧٫٤ مليون دينار صافي أرباح «األهلي المتحد» في ٢٠١٠ بنمو ٩٢٫٤٪
 أعلن البنك األهلي املتحد عن حتقيق أرباح صافية لعام ٢٠١٠ بلغ 
مقدارها ٢٧٫٤ مليون دينار بزيادة بلغت ٩٢٫٤٪ عن أرباح العام السابق، 
مشـــيرا الى ان ذلك الربح حتقق من خالل أرباح تشغيلية من صميم 

أعمال البنك قدرها ٧٧٫٤ مليون دينار.
  واوضح البنك انه انســـجاما مع سياسته االحترازية في مواجهة 
الظـــروف االقتصادية العاملية واحملليـــة، فقد جنح البنك في حتقيق 
األرباح املذكورة أعاله وذلك بعد تكوين مخصصات متضمنة املخصصات 
اإلضافية االحترازية التطوعية في ٢٠١٠ بلغ مقدارها ٢٤٫٥ مليون دينار، 
األمر الذي يعكس قدرة البنك على مواجهة تقلبات الدورة االقتصادية 
بصورة سلســـة، كذلك زاد إجمالي الودائع بنســـبة ٨٪ لتصبح ٢١٤٧ 
مليون دينار، وزاد كذلك إجمالي األصول بنسبة ٨٫٦٪ لتصبح ٢٤٥٤ 
مليون دينار وزاد أيضا إجمالي عمليات التمويل بنسبة ٣٫١٪ لتصبح 

١٦١٠ مليون دينار.
  وفي معرض استعراضه للنتائج املالية للبنك قال رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتـــدب حمد املرزوق ان مجلس إدارة البنك أوصى 
بتوزيع أسهم منحة بنسبة ٥٪ وتوزيع أرباح نقدية بنسبة ١٤٪، مضيفا 
ان جميع نشـــاطات ومؤشرات البنك التشغيلية شهدت منوا واضحا 
خـــالل عام ٢٠١٠ وهي نتائج إيجابية جـــاءت بالرغم من مبادرة ادارة 
البنك باالحتفاظ مبخصصات عامة إضافية احترازية تطوعية وذلك 
من باب التحوط، هذا بخالف املخصصات األخرى التي حتتسب وفقا 
لتعليمات بنك الكويت املركزي وقواعد احملاسبة الدولية، وذلك حتسبا 

للتداعيات التي قد تنتج بسبب األزمة املالية العاملية وتبعاتها.
  وأضاف املرزوق ان املرتكز الرئيسي لألرباح جاء نتيجة لنمو األداء 
في جميع القطاعات بفعل تنوع مصادر اإليرادات وتوسع النشاطات 
وتوزيع املخاطر واالهتمام املتزايد مبتطلبات العمالء وتقدمي العديد 
من اخلدمات واملنتجات املتطورة، مشددا كذلك على أن املرحلة القادمة 
ستكون مليئة بالتحديات التي تفرض على القطاع املصرفي الكويتي 
ضرورة تطوير أدواته ومنتجاته في ظل املتغيرات املتســـارعة التي 

يشهدها العالم.
  واوضح املرزوق قائال: «ان عام ٢٠١٠ قد شـــكل نقطة حتول فارقة 

التـــي اثبتت متتعه بالثبات واالســـتقرار املالي املســـتقبلي، وجودة 
أصول البنك واستقرار مســـتويات الربحية، ويثبت مجددا أن البنك 
قد جتاوز باقتدار تداعيـــات املرحلة املاضية مع احملافظة على تنمية 
أصوله، مؤكدا ان إدارة املخاطر في البنك تعمل وفق كفاءة عالية، األمر 
الذي دعم وحافظ على متتعنا بالتصنيف االئتماني املتميز واملستقر 
حســـب تقرير وكالة فيتش العاملية والـــذي يعكس قوة املركز املالي 
للبنـــك حتى في ظل الظروف االقتصادية غيـــر املواتية، الفتا الى ان 
الوكالة اشادت بجودة الرقابة وإدارة املصاريف وكذلك حتسن جودة 
األصول في عام ٢٠١٠ وهي شهادة أخرى بأن البنك األهلي املتحد يسير 
وفق اســـتراتيجية ثابتة تعزز ثقة املودعني والعمالء في ادارة البنك 
لعملياته املصرفية، وقد عكس أيضا التصنيف االئتماني املرتفع للبنك 
اطمئنان مؤسسة فيتش العاملية لتحول البنك وفقا ألحكام الشريعة 
اإلســـالمية في شـــهر ابريل ٢٠١٠، األمر الذي جعل من البنك االختيار 

األمثل جلمهور املتعاملني.
  وأشـــار املرزوق الى أن العوائد احملققة على الودائع االستثمارية 
املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية مازالت تفوق العوائد للودائع 
املشـــابهة لها في الســـوق حيث بلغ معدل عائد الودائع االستثمارية 
بالدينار الكويتي معدل ٤٫٠١٪ للســـنة، ومعدل ٢٫٩٠٪ للستة أشهر، 
ومعدل ٢٫٤٢٪ للثالثة أشهر، وكذلك حسابات التوفير االستثمارية ربع 
السنوية بالدينار الكويتي التي بلغ معدل العائد لها ٢٫١٧٪، مما يؤكد 
استقرار نشاط البنك اإلسالمي بعد التحول ومتيزه بأعلى عوائد على 

الودائع االستثمارية املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
  وبني ان البيانات املالية عن الســـنة املاليـــة املنتهية في عام ٢٠١٠ 
اشارت الى انها واكبت مجموعة من االجنازات التي حققها االهلي املتحد 
خالل الفترة املاضية، وهي اجنازات ال تشير فقط الى الكفاءة املصرفية 
واملالءة املالية التي افرزت أرباحا تشغيلية من صميم أعماله املصرفية 
بلغت ٧٧٫٤ مليون دينار، بل تؤكد ان البنك في طريقه لتحقيق املزيد 
من االجنازات وان تشهد فيه الربحية منوا أكبر وحتسنا ملحوظا من 
خالل استمرار البنك في تطوير منتجات استثمارية ومصرفية تشكل 

قيمة مضافة في تطوير سوق العمل املصرفي االسالمي. 

في مسيرة البنك األهلي املتحد حيث خطا البنك بثبات نحو مباشرة 
أعماله كبنك اسالمي في بداية الربع الثاني من عام ٢٠١٠».

  واشار املرزوق قائال: «ان البنك األهلي املتحد قد شهد إقباال متميزا من 
العمالء خاصة بعد حتوله إلى بنك إسالمي بالكامل العام املاضي».

  وأكد أن البنك مازال يتمســـك بسياســـات ثابتة وحصيفة ونهج 
اداري مميـــز، حصد من خاللها املزيد من الشـــهادات الدولية احملايدة 

 المرزوق: الوضع 
االقتصادي متين 

ــه أكد  ــام حديث ــي خت   ف
ــي متانة  ــه ف ــرزوق ثقت امل
ــة في  ــاع االقتصادي األوض
ــام وأن  ــكل ع ــت بش الكوي
القطاع املصرفي احمللي في 
ظل السياسة احلصيفة لبنك 
الكويت املركزي قد جتاوزت 
ــة املالية العاملية  تبعات األزم
بشكل أفضل من أقرانه عامليا، 
وأن البنك سيواصل التزامه 
باستراتيجيته املتحفظة الالزمة 
ملواجهة أي مخاطر مستقبلية 
محتملة وتقدم املرزوق برفع 
التهنئة لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وولي 
ــيخ نواف  الش عهده األمني 
الذكرى  ــبة  ــد مبناس األحم
اخلمسني الستقالل الكويت، 
كما توجه بالنيابة عن جميع 
ــس إدارة البنك  أعضاء مجل
والعاملني فيه بالشكر اجلزيل 
لعمالء البنك واملساهمني على 
الكبيرة ومساهمتهم  ثقتهم 
في حتقيق هذا اإلجناز، واعدا 
إياهم باتخاذ جميع االحتياطات 
التي تؤمن سالمة معامالتهم 
املصرفية مع حصولهم على 
البنك  ــات  ــات ومنتج خدم
ــر  ــلوب متميز وميس بأس
يلبي جميع تطلعاتهم، حيث 
ــك هم محور  ان عمالء البن
اهتمام وحرص اإلدارة على 

جميع املستويات. 

 ٢٤٫٥ مليون دينار مخصصات احترازية للبنك ومجلس اإلدارة يوصي بتوزيع ١٤٪ نقدًا و٥٪ منحة

 المرزوق: ٢٠١٠ شّكل نقطة تحول فارقة في مسيرة البنك الذي خطا بثبات نحو مباشرة أعماله كبنك إسالمي

 الرشدان لـ «األنباء»: إدارة السوق مطالبة 
بحسم ملف الشركات الموقوفة عن التداول

 باعتباره أولوية تفرضها مصلحة وحقوق المساهمين


