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 أعلن بنك لندن والشرق األوسط، أكبر البنوك  34 
اإلسالمية في أوروبا الذي يضم بني كبار مساهميه 
بنك بوبيان ومؤسسة التأمينات االجتماعية وبيت 
األوراق املالية، عن تصنيف أحد صناديقه وهو 
«صندوق الدخل بالدوالر» بني أفضل الصناديق 
في أوروبا حسب أعلى الفئات العشرية من أصل 
٨٤٦ صندوقا.  وأضاف البنك أن الصندوق يتم 

تصنيفه باســــتمرار بني هذه الشريحة في كل 
ربع من فصول الســــنة حسب تصنيف معيار 
شركة ليبر هيندسيت التابعة لشركة طومسون 
رويترز. ويعد صنــــدوق الدخل بالدوالر الذي 
يستهدف بشكل رئيســــي املستثمرين في دول 
مجلــــس التعاون اخلليجي أول صندوق موجه 
ألسواق املال املوافقة للشريعة في أوروبا، ومت 

إطالقه في مارس من ٢٠٠٩، ومنذ ذلك احلني، وفر 
صندوق الدخل في بنك لندن والشرق األوسط 
للمستثمرين سيولة أسبوعية وعوائد مدعومة 
عبر استثماراته في أسواق املال اإلسالمية وسوق 
الصكوك، ووصل العائد الســــنوي في صندوق 
الدخل بالدوالر في ٢٠١٠ إلى ٥٫٧٧٪ في حني بلغ 

مستوى التقلب ١٫٧٨٪ فقط.

 ٥٫٧٧٪ عوائد صندوق الدخل التابع لبنك لندن والشرق األوسط بالدوالر

 مال حسين لـ «األنباء»: «الكيماويات البترولية» 
ستغلق  مصانع األسمدة ديسمبر المقبل 

 ٩ آبار إنتاجية ستدخلها
  «نفط الكويت» في ٢٠١١

 «األعلى للبترول» يجتمع ١٥ الجاري
  العتماد زيادة رواتب القطاع النفطي

 أحمد مغربي 
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة أن املجلس 
األعلى للبترول سيجتمع ١٥اجلاري العتماد الزيادة 
التي أقرها مجلس ادارة املؤسســـة مؤخرا لزيادة 
العاملني في القطاع النفطي، مشـــيرة الى انه من 
الصعب اعتماد الزيادة في اجتماع واحد الســـيما 
ان مؤسسة البترول لم ترسل لوقتنا هذا الزيادة 

املقترحة إلتاحة الفرصة ألعضاء املجلس االطالع 
عليها قبل االعتماد.

  وذكـــرت املصادر أن اقرار عمليـــة الزيادة من 
املتوقع أن تقابلها اعتراضات من قبل أعضاء املجلس 
األعلى خاصة ان الزيادة يكتنفها الغموض حتى 
االن، مشـــيرة الى أن املجلس البد أن يجتمع على 

األقل مرتني العتماد الزيادة.  

 أحمد مغربي
  كشـــف مصــــدر رفيــــع 
المــســـتوى في شـــركة نفط 
لـ «األنبـــاء» أن عدد  الكويت 
اآلبار اإلنتاجية التي ستدخلها 
الشركة خالل الـعام ٢٠١١ ستبلغ 
٩ آبار موزعة على كل مناطق 
الكويت ما بين الوسط والغرب، 
موضحـــا أن عدد اآلبار الكلية 
التي ستحفرها الشركة سوف 
يتجاوز الـ ٢٠٠ بئر استكشافية 

أو أكثر من ذلك.
  ونفى المصدر التكهنات التي 
انتشرت خالل األسبوع الماضي 

حول رفع بعض الدول األعضاء في منظمة الدول 
المصـــدرة للنفط «أوپيك» الحصص اإلنتاجية 
التي تلزمها المنظمة للدول األعضاء، مضيفا أن 
الكثير من الدول تعتقد انه في حالة ما اذا كان 
هناك ارتفاع قياسي في األسعار فان الدول ترفع 

طاقتها اإلنتاجية والتصديرية 
العوائد  للنفط لالستفادة من 

المرتفعة.
  وأضـــاف المصدر: «القدرة 
اإلنتاجية لنفط الكويت تبلغ 
حاليا ٣ ماليين برميل يوميا وال 
توجد زيادة إطالقا في الطاقة 
اإلنتاجية للشـــركة، واالنتاج 
الفعلي في الوقت الراهن يبلغ 
٢٫٢ مليون برميل يوميا وهي 
الرســـمية للكويت  الحصـــة 
الدول  المقـــررة من منظمـــة 

المصدرة للنفط «أوپيك».
  وذكر المصدر أن الشـــركة 
ماضية قدما نحو رفع الطاقة اإلنتاجية لمنطقة 
الشمال الى مليون برميل يوميا من النفط الثقيل، 
مشيرا الى أن الشـــركة نجحت مع نهاية العام 
٢٠١٠ في رفع إنتاج النفط من المنطقة إلى ٨٦٠ 

ألف برميل يوميا. 

منافسة في إشارة الى األسواق 
ذات الكثافة السكانية املرتفعة 

في الشرق األدنى والهند.
  من جهة أخري كشف مصدر 
مسؤول في صناعة الكيماويات 
البترولية أن الشركة توفر منتج 
اليوريا احلبيبية للسوق احمللي 
بأسعار تشجيعية لالستفادة 
من هذا املنتج الوطني مبا يعود 
الزراعة  بالفائدة على قطـــاع 

احمللي.
  وذكر املصـــدر أن مصانع 
األســـمدة التابـعـة للـشــــركة 
تشمل خطني النتـاج االمونيا 
السائلة بطاقتي إنتاج تبلغان 
٨٨٠ طنا و١٠٠٠ طن يوميا على 
التوالي، مشيرا الى أن االمونيا 
السائلة تستخدم كلقيم اساسي 
إلنتـــاج اليوريا احلبيبية وما 
يزيد عن احلاجة من االمونيا 
السائلة ويقدر بـ ٥٠ طنا سنويا 

يباع في السوق العاملي.
الشـــركة    وبني ان مصـانع 
تشـــمل خطني النتاج اليوريا 
انتاجية  احلبيبيــــة بطاقـــة 
إجمالية تبلـــغ ٣٫١ ماليني طن 
يوميا تباع في السوق العاملية 
ويستهلك السوق احمللي فقط 
بني خمسة الى ستة آالف طن 

سنويا. 

ان محدوديـــة اللقيم من الغاز 
الطبيعي تعد عائقا أساسيا أمام 
صناعة األســـمدة والصناعات 
األخـــرى، منوهة فـــي الوقت 
البترول  نفسه بدور مؤسسة 
الكويتية وتعاونها مع شركاتها 
ووزارة الكهربـــاء واملـــاء في 
تلبيـــة االحتياجات من اللقيم 
واحملروقات لقطاعي الصناعة 

والطاقة. 
  وشددت مال حسني على ان 
التسويق لدى  اســـتراتيجية 
الكيماويات  شـــركة صناعـــة 
البترولية تستهدف األسواق ذات 
املردود اجليد التي يشكل فيها 
منتج اليوريا احلبيبية سلعة 

املعنية قضائيا بالشطب مسار 
البورصة خالل العام احلالي.

  هذا وتعتمد اللجنة املعنية 
بالشطب على ٧ معايير وضعتها 
جلنة السوق في اجتماعها رقم 
٢٠١٠/٣ وهــــي: جــــودة أصول 
الشــــركة – التحقق من املالءة 
املالية – حجم مديونياتها للبنوك 
– مدى التزام الشركة بنشاطها 
التشغيلي – مشاريعها وخططها 
املســــتقبلية – مــــدى تطبيقها 

ملعايير احلوكمة.
  جتدر االشــــارة الى ان أولى 
الشركات التي تعرضت للشطب 
هي الشركة اخلليجية الدولية 
لالستثمار (غلف انفست) التي 
الكويت املركزي  بعث لها بنك 
بكتاب رسمي يفيد بشطبها من 
الشــــركات االستثمارية  سجل 

لديه. 

 محمود فاروق
  كشــــفت مصادر مســــؤولة 
بــــوزارة التجــــارة والصناعة

لـ «األنباء» عن مخالفة ٤ شركات 
مدرجة في سوق الكويت لألوراق 
املالية الجراءات التصفية بعد 
ان طلبت منها «التجارة» عقد 
عمومية غير عادية التخاذ القرار 
املناسب اال ان تلك الشركات لم 
تستجب إلنذارات «التجارة»، 
مبينــــة ان «التجــــارة» حولت 
الى  مســــتندات تلك الشركات 
القضاء متهيدا لتصفيتها بعد 
ان ألغت تراخيصها التجارية، 
علما بأن عدد الشــــركات التي 
رفعت «التجارة» دعاوى قضائية 
عليها بلغ ٢٠ شــــركة متنوعة 

النشاط.
  وقالت املصادر ان الشركات 
املخالفة جتاوزت خســــائرها 
املتراكمة ٧٥٪ فأكثر من رأسمالها 
فضال عن ان هناك شركات لم 
تعلن عن بياناتها املالية لعام 
٢٠٠٩، الفتة الى ان هناك شركات 
تأمني تكافلي تواجه املصير نفسه 
بعد ان جتاوزت خسائرها ٧٠٪ 

الى ٧٥٪ من رؤوس أموالها.
ان بعــــض تلك    واضافــــت 
الشركات ال ميلك مقرا في األساس 
وان مجلس ادارتها ال يجتمع في 
األساس إال عندما تعقد جمعيتها 
العمومية السنوية حيث يدير 
بعضها أمورها عبر مضاربتها في 
البورصة، وبالتالي ال متلك أي 
أرباح تشغيلية توزعها في نهاية 
العام أو احتياطيات مالية تؤمنها 

عند حدوث أي أزمة مالية.
  من جانب آخر ذكرت مصادر 
ان البورصة ستشــــهد خارطة 
جديدة في قطاعاتها وذلك بعد 
شطب بعض الشركات املدرجة، 
حيث من املنتظر ان حتكم اللجنة 

 أحمد مغربي 
  كشفت رئيس مجلس االدارة 
املنتدب في شـــركة  والعضو 
صناعة الكيماويات البترولية 
مها مال حسني عن أن الشركة 
تخطط لغلق مصانع األسمدة 
خالل شـــهر ديســـمبر املقبل 
إلجراء عمليات صيانة دورية 
ستستغرق شهرا كامال، مشيرة 
إلى أن الشركة رصدت ميزانية 
كبيرة إلجراء عملية الصيانة 
إال أن املبلغ املرصود لم يتحدد 

بعد.
  وأوضحت مال حســـني في 
تصريح خاص لـ «األنباء» أن 
عملية الصيانة الدورية ملصانع 
األســـمدة جتريها الشركة كل 
عامني لتحسني وزيادة الطاقة 
اإلنتاجية من األســمدة الكيماوية 
التي يقترب إنتاجها حاليا من 

حاجز املليون طن سنويا.
  وذكـــرت مـــال حســـني أن 
اإلنتـــاج احلالي مـــن مصانع 
األسمدة يتوافق مع التوجهات 
اإلستراتيجية ملؤسسة البترول 
الكويتيـــة وشـــركة صناعة 
الكيماويات البترولية التي تركز 
بشكل رئيسي على صناعة املواد 

الكيماوية.
  وأشـــارت مال حســـني إلى 

 إلجراء صيانة دورية تجريها الشركة كل عامين وستستمر لمدة شهر كامل 

 أكثر من ٢٠٠ بئر استكشافية سيتم حفرها في جميع مناطق الكويت

 مها مال حسني 

 مصرفيان لـ «األنباء»: البنوك ستثبت قدرتها على تمويل خطة التنمية

المشاريع،  ستصاحب تنفيذ 
وبالتالي إذا أرادت الحكومة فعل 
ذلك فعليها ان تشارك وتتحمل 

جزءا من تلك المخاطر. 
  ولفت إلى ضرورة مشاركة 
البنـــوك األجنبية في تمويل 
مشروعات الخطة، مشيرا إلى 

خطة التنمية في مجاالت معينة 
هو المقصود. 

  وأضاف ان إنشاء الحكومة 
لشركات جديدة وربما ال يكون 
لدى تلك الشـــركات الخبرات 
المخـــاوف  الكافيـــة يعـــزز 
التي  اإلدارية  المخاطـــر  ازاء 

بذلك حرصهم الشـــديد على 
الوقوف بجانـــب البنوك في 

أحلك الظروف والمحن. 
الشـــطي تخلي    وتوقـــع 
البنوك بصفة شبه تامة عن 
التشدد في اإلقراض  سياسة 
الثاني من  النصـــف  خـــالل 
العام الحالي، وســـتنظر إلى 
األمور بحذر اقـــل بكثير من 
نظرتها خالل الفترة الماضية 
وستتخلى عن سياسة التشدد 
نظرا للتحســـن في األوضاع 
المســـتوى  االقتصادية على 

العالمي تدريجيا. 
  وأكد علـــى المالءة المالية 
للقطاع المصرفي ومقدرته على 
تمويل مشروعات الخطة بأي 
طريقة يراها مناسبة وال مجال 
البنوك  للتشـــكيك في قدرة 
على ذلـــك مهما تعددت اآلراء 

واختلفت المسميات. 

المصارف السابق عبد المجيد 
الشـــطي ان البنوك الكويتية 
تتمتع بوضع مالي جيد للغاية، 
وبالتالـــي ال تحتاج إلى دعم 
حكومي مـــن أي نوع، كما ان 
أداءها خالل العامين الماضيين 
اثبـــت قدرتها علـــى مواجهة 
أصعب الظروف واألزمات دون 
الحاجة إلـــى حلول حكومية 
سواء من خالل شراء الحكومة 
جـــزءا من أســـهم القطاع أو 
التدخل بطرق أخرى لغرض 

دعم أداء البنوك. 
  وأضاف الشـــطي ان كبار 
مالك البنوك الكويتية سارعوا 
إلى دعمها من خطة رســـملة 
البنوك ورفع رأسمالها خالل 
المالية ونجحوا  فترة األزمة 
إلى حد كبير في تغطية تلك 
الزيادات بنسب فاقت التوقعات 
في بعض الحاالت وعكســـوا 

ان البنوك األجنبية يمكن ان 
المحلية سواء  البنوك  تكمل 

في خبراتها أو قدراتها.
  واســـتطرد قائال: «عندما 
وافقنا على تواجد المصارف 
األجنبية في الكويت فقد قبلنا 
المنافسة ويجب أال ننسى دور 
تلك البنوك في توظيف الكوادر 
الوطنية»، مبينا أن المصارف 
األجنبية أصبحت اليوم جزءا 
من الجهاز المصرفي المحلي 
ومن الخطأ أن نعزلها او نمنعها 
من المشاركة بل يجب تحقيق 
مزيد من االستفادة من تواجدها 
وبالفعل يمكن للبنوك المحلية 
الدخول في تحالفات مع البنوك 
األجنبية لتمويل الخطة بشكل 

جيد. 

  دعم حكومي

  من جانبه قال رئيس اتحاد 

فالبنوك المحلية لديها سيولة 
عالية وتضاعفت خبراتها على 
مدى السنوات الماضية، مبينا 
ان ميزانيات البنوك المحلية 
وحدها لديها القدرة على تمويل 
مشروعات الخطة ناهيك عن 
بنوك «االوفشور» المتواجدة 

داخل الكويت. 
  وقال زينـــل: «لدينا جهاز 
مصرفي قوي وجهات رقابية 
ممتازة مما يعزز قدرة البنوك 
على تمويل مشروعات خطة 
التنميـــة وبصورة أفضل من 

البدائل التي تم طرحها».
   وحـــول مطالبات البنوك 
بمشاركة الحكومة في المخاطر 
أوضح ان هناك مشـــروعات 
ضخمة وكبيرة وتمويلها يمكن 
أن يتم بقروض مشـــتركة أو 
التمويل المشترك اال أن توجه 
الحكومة إلنشاء شركات لتنفيذ 

بحجة انها تشددت في عملية 
اإلقراض مع الشركات خالل 
األزمـــة وأنها غير قادرة على 
تمويل مشـــاريع بهذا الحجم 

الضخم.
  ورأى مصرفيون لـ «األنباء» 
أن البنوك هـــي من يجب ان 
المشاريع السيما  يمول هذه 
الرئيسي ينصب  ان نشاطها 
في هذا اإلطار وهو اإلقراض 
والتمويل واستثمار ما لديها من 
سيولة سعيا لتحقيق األرباح، 
مشيرين إلى ان البنوك لديها 
من الخبرة والكفاءة والمهنية 
مـــا يؤهلها إلـــى القيام بدور 
إرشادي وتنويري في خطة 

التنمية.
  بداية أكد عضو مجلس إدارة 
بنك البحرين والكويت جاسم 
زينل أن القطاع المصرفي قادر 
على تمويل الخطة التنموية، 

 محمود فاروق 
  بعد ان شهدت قضية تمويل 
المشاريع التنموية جدال واسعا 
خالل الفترة الماضية حســـم 
مجلس الوزراء نهاية األسبوع 
التمويل عبر  آليـــة  الماضي 
تأكيده أن تمويل الشـــركات 
الواردة فـــي الخطة اإلنمائية 
ســـيكون من خـــالل الجهاز 
المصرفي والمالي، باإلضافة 
المالية، فضال  الـــى األدوات 
عن تشـــكيل فريق برئاســـة 
المركزي إلعداد  الكويت  بنك 
المناسب  التمويلي  األسلوب 
للشـــركات التـــي وردت في 
الخطة اإلنمائية والتي ال تتمتع 
بالجـــدوى االقتصادية بحكم 

طبيعتها الخاصة.
  جاء ذلـــك في الوقت الذي 
حاول فيه البعض إقصاء وعزل 
دور البنوك عن ملعب الخطة 

 جاسم زينل عبداملجيد الشطي

 «التجارة» تحّول ٤ شركات مدرجة إلى القضاء

 الرقابة على مدققي الحسابات.. أبرز مالحظات جمعية المحاسبين 
على الالئحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال

 شريف حمدي 
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان جمعية احملاسبني 
واملراجعني ستناقش اليوم في اجتماع مجلس ادارتها 
بعـــض املالحظات التي رصدتها اجلمعية على الالئحة 
التنفيذية التي انتهى من اعدادها مجلس مفوضي هيئة 

أسواق املال األسبوع املاضي.

  وذكرت املصادر ان اجلمعية مازالت تدرس عددا من 
املقترحات التي تعتزم رفع توصيات بشـــأنها أبرزها 
حول الرقابة على مكاتب التدقيق احملاســـبي، مشيرة 
الى ان اجلمعية ســـترفع توصياتها على الالئحة خالل 
املهلة املقررة، غير ان املصادر اشارت الى ان املهلة التي 
حددها مجلس املفوضني ال تكفي لدراسة بنود الالئحة 

باستفاضة.
  وذكرت املصادر ان مجلس ادارة جمعية احملاسبني 
واملراجعني سينتخب مجلس ادارة جديدا اليوم، مشيرة 
الى ان الرئيس احلالي محمد الهاجري لن يتقدم للترشح 
في هذه االنتخابات، علما بأنه تولى رئاسة مجلس ادارة 

اجلمعية لفترتني متتاليتني. 

 التخاذ قرار بالتصفية بعد أن ألغت ترخيصها التجاري

 الشركات تجاوزت خسائرها ٧٥٪ ولم تعلن عن بيانات ٢٠٠٩ وال تملك مقرًا رئيسيًا لها 

 ٤٠٠ شركة لم تقدم ميزانياتها لـ «التجارة»
   خالل الفترة من ٢٠٠٣ إلى ٢٠٠٩

 عاطف رمضان 
ــركات  ــت «األنباء» أن إجمالي أعداد الش   علم
التي لم تقدم ميزانياتها لوزارة التجارة والصناعة 
خالل الفترة من ٢٠٠٣ إلى ٢٠٠٩ يتراوح فيما بني 

٣٥٠ إلى ٤٠٠ شركة تقريبا.
  وأضافت املصادر أن الوزارة قسمت الشركات 
ــا إلى ٣ مجموعات  ــرة في تقدمي ميزانياته املتأخ
حسب الفترات الزمنية، مشيرة إلى أن املجموعة 
األولى حتوي شركات موقوفة أو متت تصفيتها 
وهي لم تقدم ميزانياتها للوزارة منذ فترة الغزو، 
وأن املجموعة الثانية لم تقدم ميزانياتها للوزارة 
ــى ٢٠٠٧ أما املجموعة  ــالل الفترة من ٢٠٠٣ إل خ

الثالثة فتنحصر مدتها خالل الفترة من ٢٠٠٨ إلى 
٢٠٠٩ وعددها يزيد عن ٣٠٠ شركة تقريبا. 

ــوزارة أحالت ٢١  ــى أن ال ــت املصادر إل   ولفت
شركة للنيابة التجارية خالل الفترة األخيرة من 
بينها شركة قدمت ميزانياتها للوزارة بعد حتويل 
ــركات  ــا للنيابة. وذكرت املصادر أن ٤ ش أوراقه
ــارة» وقدمت  ــداءات «التج ــتجابت لن تقريبا اس

ميزانياتها للوزارة خالل الفترة األخيرة.
   أما عن ميزانية العام ٢٠١٠ فقد ذكرت املصادر 
ــهر مارس  ــماح تنتهي في ش ــاك فترة س أن هن
املقبل، متوقعة زيادة أعداد الشركات املخالفة بعد 

مارس املقبل. 

 ٤ شركات استجابت للوزارة واألعداد ستزيد بعد مارس المقبل

 مصادر لـ «األنباء»: ٣١ مارس المقبل غير كاف لالنتهاء من خصخصة «الكويتية» 
 أحمد يوسف

  توقعـــت مصـــادر ذات صلة باللجنة التأسيســـية 
خلصخصة مؤسســـة اخلطوط اجلويـــة الكويتية ان 
اللجنة التـــي حددت موعدا غايتـــه ٢٠١١/٣/٣١ لالنتهاء 
من عملية اخلصخصة وحتويل املؤسســـة الى شركة 
ستحتاج الى مزيد من الوقت إلنهاء اإلجراءات املتعلقة 

بعملية اخلصخصة.
  وأكدت املصادر لـ «األنباء» على ان اللجنة تعمل بطرق 
متوازية في جميع املسارات سواء الفنية أو القانونية أو 
املالية واإلدارية وذلك بالتعاون مع «ستي بنك» املكلف 

مبتابعة جميع اإلجراءات اخلاصة بعملية التحويل. وقالت 
ان وزارة التجارة والصناعة قد انتهت من إجراءات تأسيس 
شركة باسم اخلطوط اجلوية الكويتية، ومت تقدميها الى 
هيئة الفتوى والتشــــريع إلبداء الرأي فيها، وان اكتمال 
هذه اخلطوة يكون الكيان الرسمي للشركة قد أخذ أول 

منحى فعلي في عملية اخلصخصة.
  وحول اجتماعات اللجنة لدراســــة وبحث اإلجراءات 
اخلاصــــة بتقاعد العاملني وصرف مســــتحقاتهم، قالت 
املصادر: ان مجلس الوزراء قد وافق عليها وحولها الى جلنة 

امليزانية مبجلس األمة العتماد مستحقاتهم املالية. 


