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 ذكر ســــوق الكويت لألوراق املالية ان شركة املركز 
املالــــي الكويتي قد حصلت على موافقــــة بنك الكويت 
املركزي على بياناتها املالية للســــنة املالية املنتهية في 
٣١ ديسمبر ٢٠١٠ أمس األول وقد أظهرت النتائج املالية 
حتقيق أرباح قدرها ٨٫١ ماليني دينار مبا يعادل ١٨ فلسا 
للسهم مقارنة بأرباح قدرها ٢٫٥ مليون دينار مبا يعادل 
٦ فلوس للسهم للفترة املقارنة من ٢٠٠٩ وبلغ   اجمالي 

املوجودات املتداولة ٩٠٫٣ مليــــون دينار وبلغ اجمالي 
املوجودات ١٣٦٫٤ مليون دينار وبلغ اجمالي املطلوبات 
املتداولة ١٢٫٥ مليون دينار وبلغ اجمالي املطلوبات ٤٢٫٥ 
مليون دينار وبلغ اجمالي حقوق املساهمني ٩٢٫٩ مليون 
دينار مقارنة بـ ٨٢٫١ مليــــون دينار للفترة املقارنة من 
٢٠٠٩، علما بان مجلس ادارة الشــــركة سيجتمع الحقا 

العتماد هذه البيانات ومناقشة  توزيعات االرباح. 

 ٨٫١ ماليين دينار أرباح «المركز المالي» لـ ٢٠١٠ 

 د.عماد العتيقي
 

 مالك خليفة متسلما اجلائزة من «يوروماني»

 البنوك أرسلت جميع البيانات المالية التي طلبها «المركزي»
   متضمنة حجم األعمال المصرفية مع البنوك المصرية

 محمود فاروق 
  علمت «األنباء» مــــن مصادر مطلعة ان بنك 
الكويت املركزي طلب عبر مذكرة رسمية بعثها 
للبنوك احمللية نهاية االسبوع املاضي موافاته 
بجميع العقــــود املتعلقة بالديــــون والقروض 
والتسهيالت على شركات مصرية او افراد للبنوك 
الكويتية وكذلك عن حجم االعمال املصرفية مع 

البنوك املصرية.
  واشارت املصادر الى ان هذا االجراء يأتي بشكل 
استباقي واجرائي حول مدى حجم انكشاف بعض 
البنوك الكويتية على قروض وتسهيالت متعلقة 
مبلف مافيا الفساد في مصر، وذلك على خلفية 
فتح النائب العام املصري لذلك امللف والتشدد 
في التعامل معه، وذلك بالتزامن مع اســــتئناف 
عمل جميع البنوك املصرية امس بعد فترة توقف 

جتاوزت اكثر من ١٧ يوما.
  وافادت ان البنوك احمللية ارسلت امس جميع 
البيانات املالية التي طلبها «املركزي» متضمنة 
حجم االعمال املصرفية مع البنوك املصرية، الفتة 
الى ان «املركزي» سيقوم بدراستها واالطالع عليها 

ومن ثم االعالن عنها خالل الفترة املقبلة.
  وتوقعــــت ان يكون حجم انكشــــاف البنوك 
املصرية على الشــــركات او البنــــوك الكويتية 
بســــيطا، مؤكدة على عدم تأثر البنوك احمللية 
على تلك االنكشافات التي قد يتم االعالن عنها 

خالل االيام املقبلة. 
  من جانب آخر قدرت مصادر مصرفية حجم 
الديون والتسهيالت الكويتية في مصر بقيمة ال 
تتجاوز الـ ١٠٠ مليون دينار، مبينة ان جميعها 

موثقة بشكل رسمي وفق اتفاقيات ملزمة.

 «يوروماني» تختار «الوطني» أفضل بنك 
للخدمات المصرفية الخاصة لـ ٢٠١١

 اختارت مجلــــة «يوروماني» 
العاملية املتخصصة بنك الكويت 
بنــــك للخدمات  الوطني «أفضل 
 «٢٠١١ املصرفية اخلاصــــة لعام 
للعام الثالث على التوالي، وذلك 
في تقرير خاص أعدته عن أفضل 
البنوك في إدارة الثروات واخلدمات 
املصرفية اخلاصة على مستوى 

العالم.
  وقد تسلم اجلائزة مدير عام 
مجموعــــة اخلدمــــات املصرفية 
اخلاصة في «الوطني» مالك خليفة 
في احتفال خاص أقامته يوروماني 
أخيرا على شرف البنوك الفائزة في 

العاصمة البريطانية لندن.
فــــي تصريح    وقــــال خليفة 
صحافي ان اختيار بنك الكويت 
الوطنــــي أفضل بنــــك للخدمات 
الثالث  املصرفية اخلاصة للعام 
على التوالي، متفوقا ليس فقط 
املالية  البنوك واملؤسسات  على 
احملليــــة بــــل علــــى كل البنوك 

واملؤسسات املالية األجنبية أيضا، 
يعكس بالدرجة األولى ثقة العمالء 
املستمرة بالبنك الوطني وبخدماته 
ومنتجاته االستثمارية، وهو ما 
يكتسب بعدا أكبر في هذه املرحلة 
في ظل الظروف االقتصادية غير 
املواتيــــة عامليا والتي كرســــت 
الوطني كأفضل بنك في الشرق 
األوســــط والبنك األكثر أمانا في 

العالم العربي.
  وأكــــد أن «الوطنــــي» يتمتع 
بعالقات طويلة ومميزة مع عمالئه 
الــــدوام من اإلنفراد  مكنته على 
مبوقع الريادة على املســــتويني 
احمللــــي واإلقليمــــي، والســــيما 
في مجــــال اخلدمــــات املصرفية 

اخلاصة.
   وأضاف أن «الوطني» استطاع 
أن يحافظ على جــــودة خدماته 
املصرفية في إطاره سعيه الدائم 
إلى تطويــــر املنتجات واألدوات 
االســــتثمارية لتلبية احتياجات 

عمالئـــه وحرصه على إرســـاء 
العالقات معهم.  وتعزيز أوثق 
وأوضح أن امتالك بنك الكويت 
الوطني ألوسع شـــبكة فروع 
محليـــة وعامليـــة ووجوده في 
أهم عواصم املال واألعمال حول 
العالم يضعانه في موقع متقدم 
لتوفير أفضل احللول املصرفية 
واالستثمارية اخلاصة لعمالئه 
وتطويـــر منتجـــات متنوعة 
تغطـــي أكثر من ســـوق حول 
العالم مبا يتناسب مع طبيعتهم 
االســـتثمارية ومالءتهم املالية 

ويحقق مصلحتهم.
  وأعرب خليفة عن شـــكره 
وامتنانه ملا يوليه عمالء «الوطني» 
من ثقة كبيرة للبنك وملا يبذله 
فريق اخلدمات املصرفية اخلاصة 
في البنك الوطني من جهود، وكان 
لهما الدور األكبر في متكني البنك 
من إحراز هذا اللقب للعام الثالث 

على التوالي.  

 للعام الثالث على التوالي

 اعتمد مجلس إدارة شركة املجموعة التعليمية القابضة (تعليمية) 
 البيانات املالية السنوية للشركة للسنة املالية املنتهية  في ٣١ أغسطس 
٢٠١٠ خالل اجتماعــــه في  ٢٦ يناير املاضي وقد أظهرت النتائج حتقيق 
خســــائر قدرها ٦ ماليني دينار مبا يعادل ٢٤٫٨ فلســــا للســــهم مقارنة 
بخســــائر قدرها ١٧٫٧ مليون دينار مبا يعادل ٧٢٫٧ فلسا للسهم للفترة 
املقارنة من العام ٢٠٠٩ وبلغ اجمالــــي املوجودات املتداولة ٧٫٨ ماليني 
دينار مقارنة بـ ٨٫٩ ماليني دينار للفترة املقارنة من ٢٠٠٩ وبلغ اجمالي 
املوجودات ٦٠٫٤ مليون دينار مقارنة بـ ٧١٫٦ مليون دينار للفترة املقارنة 
من ٢٠٠٩ وبلغ اجمالي املطلوبات املتداولة ١١٫٢ مليون دينار مقارنة بـ 
١٥٫٤ مليــــون دينار للفترة املقارنة للعام ٢٠٠٩ وبلغ اجمالي املطلوبات 
٢٦٫٦ مليون دينار مقارنة بـ ٢٩٫٨ مليون دينار للفترة املقارنة من ٢٠٠٩ 
وبلغ اجمالي حقوق املساهمني ٢٨٫٣ مليون دينار مقارنة بـ ٣٤٫٩ مليون 

دينار للفترة املقارنة من ٢٠٠٩ . 
  وأوصى مجلس ادارة الشركة بعدم توزيع اى ارباح عن السنة املالية 
املنتهية في ٣١ أغســــطس ٢٠١٠ علما بأن هذه التوصية تخضع ملوافقة 
اجلمعية العمومية واجلهات املختصة، علما بأن تقرير مراقبي احلسابات 

يحتوي على أساس الرأي املتحفظ التالي:  
  أ -  قامت املجموعة بتجميع نتائج احدى شــــركاتها التابعة، شركة 
مدينة املعرفة القابضة،  اســــتنادا الى  حســــابات االدارة، حيث ان ادارة 
املجموعة لم تتمكــــن من احلصول على البيانــــات املالية املدققة لهذه 
الشركات التابعة التي تعكس   بياناتها املالية  اجمالي موجودات مببلغ 
٣٫٤ ماليني دينار كما في ٣١ أغســــطس ٢٠١٠  مقارنة مبوجودات قدرها 
٣٫٨ ماليني دينار للفترة املقارنة من ٢٠٠٩ وصافي خسارة مببلغ مليون 
دينار للســــنة املنتهية بذلك التاريخ مقارنة بخسائر قدرها ٢٤٥٫٢ ألف 

دينار للفترة املقارنة من ٢٠٠٩.

 ٦ ماليين دينار خسائر 
  «المجموعة التعليمية القابضة» 

 العتيقي لـ «األنباء»: تجاوز أسعار النفط حاجز 
  الـ ١٢٠ دوالرًا يدفع «أوپيك» لعقد اجتماع طارئ

 أحمد مغربي 
  توقع عضــــو املجلس األعلى 
للبترول د.عماد العتيقي ان تعقد 
منظمــــة الدول املصــــدرة للنفط 
(أوپيك) اجتماعا طارئا في حالة 
ما اذا ارتفعت أســــعار النفط عن 
حاجز ١٢٠ دوالرا للبرميل بسبب 
االضطرابات السياسية واملصادمات 
في ليبيــــا التي قد تعطل تدفقات 
النفط إلى دول غربية، ولم يستبعد 
العتيقي أن تتجاوز أسعار النفط 
مستوى ١١٠ دوالرات للبرميل إذا 
اســــتمرت االحتجاجات في ليبيا 
لفترة أطول. وأوضح العتيقي في 
تصريح خاص لـ «األنباء» ان السعر 
العادل للنفط هو ما بني ٩٠ و١٠٠ 

دوالر للبرميل، إال أن دخول فصل 
الشتاء واالضطرابات السياسية 
في منطقة الشرق األوسط دفعت 
األسعار لتحلق فوق مستوي الـ 
١٠٠ دوالر للبرميل، مشيرا الى ان 
مصر دولة «غير مصدرة للنفط لكن 
فيها قناة السويس التي مير بها 
كميات كبيرة من النفط، واستقرار 
مصر هو أساس محوري الستقرار 

منطقة الشرق األوسط».
  وأكد العتيقي أن عدم استقرار 
مصر وليبيا ســــيؤثر على دول 
كثيرة في املنطقة من الدول املصدرة 
للنفط ومنها دول اخلليج، كما أنه 
يوجد فــــي دول اخلليج جاليات 
مصرية كبيرة. وأشار الى أن أسعار 
النفط ميكن أن ترتفع بشكل طبيعي 
الى ١١٠ دوالرات خالل النصف االول 
من ٢٠١١ بــــدون أزمة مصر إال أن 
هذه األزمة ســــتجعلها ترتفع الى 
مستويات أعلى من ١١٠ دوالرات.

  وبني العتيقي أن دول «أوپيك» 
ميكنها أيضا أن حتقق نفس الهدف 

وهو اســــتقرار االسعار من خالل 
«التراخي» في االلتزام باحلصص 
املتفق عليها بني دول «أوپيك» وعدم 
التشديد في االلتزام بها، مشيرا الى 
أن مستوى التزام هذه الدول حاليا 

يتراوح بني ٥٠ و٦٠٪.
  هذا وقد ارتفعت سعر خام برنت 
إلى أعلى مستوى في عامني ونصف 
بالغا ١٠٤ دوالرات أمس بســــبب 
التي اجتاحت ليبيا  االضطرابات 
اليومني املاضيني واعتزام كبرى 
الشركات العاملية النفطية اخلروج 

من ليبيا حلني عودة االستقرار.
  هــــذا وتصدر ليبيــــا نحو ١٫١ 
مليــــون برميل يوميا وبلغ إنتاج 
ليبيا ١٫٥٨ مليــــون برميل يوميا 
في يناير املاضي، وتظهر بيانات 
الطاقة األميركية  إدارة معلومات 
أن ترتيب ليبيا كان الثاني عشر 
بني أكبر مصدري النفط في العالم 
في ٢٠٠٩ وبلغت أكبر احتياطيات 
النفط املؤكدة لديهــــا ٤٤ مليون 

برميل حتى يناير ٢٠١٠. 

 «المركزي» يطالب البنوك المحلية بموافاته بجميع العقود 
المتعلقة بالديون والقروض والتسهيالت على شركات مصرية

 عبر مذكرة رسمية بعثها للبنوك نهاية األسبوع الماضي

 «فنية البورصة» توافق على إدراج «االمتياز» في السوق الرسمي
 شريف حمدي ـ محمود فاروق

  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة أن اللجنة الفنية 
بسوق الكويت لألوراق املالية وافقت في اجتماع لها 
امس على ادراج اسهم شركة االمتياز لالستثمار وهي 
شركة مساهمة كويتية مقفلة في سوق الكويت لألوراق 
املالية (السوق الرسمي). وقالت املصادر أن اللجنة 
اتخذت قرارها بعــــد أن قامت بالتدقيق في البيانات 
املالية للشركة وكذلك نتائجها املالية وطبيعة نشاطها، 
ومن ثم قررت املوافقة على ادراجها، مشــــيرا الى أن 
ادارة البورصة ستقوم مبخاطبة الشركة الستكمال 
باقي اجراءات االدراج خالل املهلة القانونية. وذكر أن 

شركة االمتياز لالستثمار هي الشركة الوحيدة التي 
كانت على طاولــــة البحث في اجتماع اللجنة كونها 
الشركة الوحيدة التي كانت مستوفاة لشروط االدراج. 
وحول آخر املستجدات فيما يتعلق مبالحظات ادارة 
البورصة على الالئحة التنفيذية التي تعكف اللجنة 
على إعدادها أفــــادت املصادر بأن اللجنة مازالت في 
طور إعداد تصور كامل عن الالئحة يتضمن املالحظات 
واملقترحات.  وأشارت الى أن اجتماع جلنة السوق 
الذي سيحضره وزير التجارة والصناعة احمد الهارون 
ســــيتم حتديد موعد له عقب عطلة األعياد الوطنية 

مباشرة. 


