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املؤشر السعري

بتغير قدره

»املنتجعات« تخسر
 2.5 مليون دينار في 2010
اعتمد مجلس ادارة شركة الدولية للمنتجعات  البيانات  املالية السنوية للشركة للسنة املنتهية 
في 31 ديسمبر 2010، حيث جاءت نتائج أعمال الشركة لتحقق خسائر بلغت 2.5 مليون دينار 
ما يعادل خسارة بلغت 16 فلسا للسهم، مقارنة مع خسارة بلغت 3.3 ماليني دينار ما يعادل 
خسارة بلغت 21 فلسا للسهم للسنة املالية املقارنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009، هذا وقد 
أوصى مجلس ادارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2010.

تتفاوض الستقطاب شركاء ملشروع مدينة الطاقة القطرية

العمر لـ »األنباء«: »مينا العقارية« تستعد
للتخارج من مشروعني في سورية والبحرين

الى  ٭ اململكة  متوقعا ان ترجع 
سابق عهدها االستثماري خالل 

6 أشهر.
من جهة اخرى، ذكر العمر 
ان الشركة تتفاوض حاليا مع 
مؤسسات وبنوك للحصول على 
متويل او دخولها كشركاء في 
املش���روع اخلاص بالش���ركة 
القطرية،  الطاق���ة  في مدينة 
مضيفا ان الشركة انتهت من 
التصميمات اخلاصة باملشروع 
الذي يقع على مس���احة 6.6 
آالف متر مربع وهو عبارة عن 
مكاتب إدارية، متوقعا ان يتم 
االنتهاء من التصاميم الداخلية 
للمشروع خالل الشهور ال� 3 

املقبلة.
أحمد مغربي  ٭

اإلدارة  قال رئيس مجلس 
في شركة مينا العقارية د.فؤاد 
الش���ركة تس���تعد  ان  العمر 
للتخارج من مش���روعني في 
س���ورية والبحري���ن بعوائد 
جيدة خالل الشهرين املقبلني، 
موضحا ان املشروعني عبارة 
عن أراض تطويرية مبساح��ات 

كبي��رة.
وأوضح العمر في تصريح 
خاص ل� »األنباء« انه بالنسبة 
لألوضاع السياسية في البحرين 
وحالة فرض الطوارئ ملدة 3 
أش���هر ومدى تأثير ذلك األمر 
على عملي���ة التخارج قال ان 
مملك���ة البحري���ن واعدة في 
مش���اريعها بغض النظر عن 
األحداث واالضطرابات األخيرة، 

اعتمد مجلس ادارة شركة اخلطوط الوطنية 
 الكويتية البيانات  املالية السنوية للشركة للسنة 
املنتهية في 31 ديسمبر 2010، حيث جاءت نتائج 
أعمال الشركة لتحقق خسائر بلغت 14 مليون 
دينار ما يعادل خسارة بلغت 28.66 فلسا للسهم 
مقارنة مع خس����ائر بلغت 10.8 ماليني دينار ما 
يعادل 22.17 فلسا للسهم للسنة املالية املقارنة 

املنتهية في 31 ديسمبر 2009.
وذكرت الش����ركة في بيان نشر على موقع 
البورصة أمس ان مجلس ادارة الشركة أوصى 
بعدم توزيع أرباح عن الس����نة املالية املنتهية 
في 31 ديس����مبر 2010، مش����يرة إلى ان إجمالي 
املوجودات املتداولة في السنة املالية املنتهية في 
31 ديسمبر 2010 بلغ 12.7 مليون دينار مقارنة 
مع 14.8 مليون دينار في السنة املقارنة املنتهية 
في 31 ديسمبر 2009، وبلغ إجمالي املوجودات 
78.3 مليون دينار مقارنة مع 79.2 مليون دينار، 
وبلغ إجمالي املطلوبات املتداولة 32.3 مليون 
دينار مقارنة مع 23.9 مليون دينار، وبلغ إجمالي 
املطلوب����ات 39 مليون دين����ار مقارنة مع 26.6 
مليون دينار وبلغ إجمالي حقوق املس����اهمني 
24.6 مليون دينار مقارنة ب� 38.6 مليون دينار 

خالل السنة املناظرة من العام 2009.
وأشارت الشركة إلى أن إجمالي اإليرادات من 
التعامالت مع األطراف ذات الصلة بلغ 576 ألف 
دينار وبلغ إجمالي املصروفات من التعامالت مع 

األطراف ذات الصلة 625.6 ألف دينار.
وأشار بيان الش����ركة إلى أن تقرير مراقبي 

احلسابات يحتوي على بند »محدودية النطاق« 
وال����ذي جاء نصه كالتال����ي: »كما هو مبني في 
إيضاح 2، تكبدت املجموعة صافي خسائر مببلغ 
13 مليون  دينار، بالصافي بعد مبلغ 16 مليون 
دينار فيما يتعل����ق بعمليات اخلدمات اجلوية 
 )للش����ركة األم( للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 
2010، وكما في ذلك التاريخ، جتاوزت املطلوبات 
املتداولة للمجموعة بصورة جوهرية موجوداتها 
التي ميكن حتققها  في املدى القصير، إضافة الى 
ذلك والحقا بعد 31 ديسمبر 2010، قرر مجلس 
ادارة  الشركة األم وقف عمليات اخلدمات اجلوية 
ودعا لعقد جمعية عمومية غير عادية  للمساهمني 

التخاذ قرار بشان مستقبل الشركة األم.
وأضاف البي����ان: »تعتمد ق����درة املجموعة 
في االس����تمرار على أس����اس مبدأ االستمرارية 
على زيادة رأسمال إضافي من املساهمني و/او 
جدولة الق����روض والتزامات اتفاقيات التأجير 
 املستقبلية )إيضاحي 17 و20(، أننا لم نتمكن 
من احلصول على أدل����ة تدقيق  كافية موثوق 
فيها حول قدرة املجموعة على تقدمي رأس����مال 
إضافي و/او إعادة جدول����ة ديونها والتزامات 

التأجير املستقبلية«.
وحتت بند »إخالء املس����ؤولية« ذكر تقرير 
مراقبي احلس����ابات أنه وبسبب التأثير املادي 
لألمر املبني في الفقرة الس����ابقة، لم نتمكن من 
احلصول على األدلة املالئمة والكافية كأساس 
إلبداء رأي التدقيق، وبالتالي فإننا ال نعبر عن 

رأينا حول هذه البيانات املالية املجمعة.

د.فؤاد العمر

في كلمته عن الدروس املستفادة من األزمة أمام املؤمتر املصرفي اخلليجي العاشر في الدوحة

دبدوب: الدول اخلليجية احتوت تداعيات األزمة
والقاعدة الرأسمالية لبنوكها قوية ومتينة

التنفي���ذي  الرئي���س  رأى 
ملجموعة بنك الكويت الوطني 
إبراهي���م دب���دوب أن ال���دول 
اخلليجية احتوت تداعيات األزمة 
املالية العاملية على اقتصادتها، 
لكن املش���هد املالي اجلديد في 
دول اخللي���ج يتطلب العودة 
مرة أخرى إلى أساسيات العمل 
املصرفي وتعزيز ممارس���ات 
احلوكمة ومعايير إدارة املخاطر 
وخلق أس���واق رأسمالية أكثر 

عمقا.
وقال دبدوب في كلمته أمام 
املؤمت���ر املصرف���ي اخلليجي 
ال���ذي اس���تضافته  العاش���ر 
العاصمة القطرية الدوحة أمس 
برعاية رئيس مجلس الوزراء 
وزير اخلارجية القطري الشيخ 
حمد بن جاسم آل ثاني، حتت 
العاملية  املالية  عنوان »األزمة 
القطاع  وانعكاس���اتها عل���ى 
املصرف���ي اخلليجي: الدروس 
املس���تفادة«، أن دول اخلليج 
تعتب���ر مبن���أى ع���ن األزمة 
وانكشاف اقتصاداتها على أزمة 
الرهونات العقارية كان محدودا 
نسبيا، كما مت احتواء وتخفيف 
وطأة أزمة السيولة على نحو 
عاجل بفض���ل اإلجراءات التي 
اتخذته���ا احلكومات والبنوك 

املركزية اخلليجية.
وأك���د دب���دوب أن القاعدة 
الرأسمالية للبنوك اخلليجية 
قوية ومتينة، وقد ساهم الدعم 

تعزيز مس���توى الشفافية في 
مجتمع األعمال«.

ورأى دبدوب أن املشهد املالي 
اجلديد في دول اخلليج يتطلب 
العودة مرة أخرى إلى أساسيات 
العمل املصرفي عبر التركيز على 
أنشطة البنوك التجارية وتعزيز 
إدارة املخاطر  معايير وأنظمة 
وتعزيز ممارسات احلوكمة، كما 
يتطلب خلق أسواق رأسمالية 
أكثر عمقا عبر ابتكار خيارات 
متويلية طويلة األجل تتس���م 
بالقوة واملرونة مثل السندات 
واإلقراض القائم على الرهونات، 
اللوائح والش���فافية  وتعزيز 

وتوافر البيانات.
دول  أن  دب���دوب  وأك���د 
اخلليج لديها فرصة لتحسني 
بيئة األعمال لديها عن طريق 
توجيه اإلنفاق احلكومي نحو 
برامج التنمية ومشاريع البنى 
التحتية طويلة األجل لضمان 
فرص النمو املواتية، وتوجيه 
جزء من موارد صناديق الثروة 
السيادية لالستثمارات اإلقليمية 
مبا في ذل���ك معونات التنمية 
والدع���م للبل���دان ذات املوارد 
النفطي���ة احمل���دودة، وتنوع 
مشاريع وبرامج اخلصخصة 
والدعم احلكومي للمصارف مبا 
يس���اهم في تخفيض املخاطر 
التمويلية  الكامنة والتكاليف 
ويضمن وجود السيولة الكافية 

الستيعاب النمو.

التس���عير املس���تند إلى حجم 
املخاطر واعتماد السيولة لدى 
البنوك اخلليجية بشكل عام على 
العامة،  احلكومة واملؤسسات 
إلى جانب محدودية الدخول إلى 
أسواق التمويل الكلية واألسواق 

الرأسمالية العاملية.
الدروس  أما بالنسبة ألهم 
املستفادة من األزمة، فقال دبدوب 
إن النمو السريع في االئتمان، 
وهو ما شهدته الدول اخلليجية 
في السنوات السابقة، دائما ما 
يصاحبه فقاعات في أس���عار 
األصول، كم���ا أن أوقات فورة 
النش���اط االقتصادي عادة ما 
حتمل في طياتها عددا من املشاكل 
الت���ي تتصل ب���إدارة املخاطر 
واحلوكمة واإلدارة احلصيفة، 
وبالتالي هناك حاجة إلى املزيد 
م���ن اليقظة واحل���رص خالل 
فترات فورة النشاط االقتصادي 
لتفادي انتشار املمارسات غير 
الصحيحة، كم���ا يجب تفادي 
االستثمار في منتجات ال نعرفها 
وال نفهم ماهيتها سواء كان هذا 
االستثمار لصالح البنوك نفسها 
أو لصال���ح العمالء، باإلضافة 
إلى تعزيز املمارسات املرتبطة 
بإدارة املخاطر واحلوكمة، »إذ 
انهناك العدي���د من اإلجراءات 
واملمارسات التي يتعني علينا 
القيام بها حتى ترتقي معايير 
إدارة املخاط���ر واحلوكمة إلى 
التوقعات املنشودة، إلى جانب 

احلكومي والرسملة القوية في 
تدعيم املراك���ز املالية للبنوك 
اخلليجية، لكن تبقى هناك العديد 
من التحديات التي تعترض منو 
البنوك اخلليجية. وتتمثل هذه 
التحدي���ات مبحدودية فرص 
القطاع املصرفي،  أمام  التنوع 
السيما أن االقتصادات اخلليجية 
تعتم���د بصورة كبي���رة على 
إي���رادات النف���ط والغاز وهو 
م���ا دف���ع معظم البن���وك إلى 
العقاري  القطاع  التركيز على 
واالس���تثمارات في األس���هم، 
العالي  التركز  إل���ى  باإلضافة 
للودائع وأنش���طة اإلقراض، 
ومحدودية س���بل تطوير آلية 

إبراهيم دبدوب متحدثا في املؤمتر

تعزيز إدارة املخاطر 
والشفافية أهم 

دروس األزمة

.. ويتوقع لـ »رويترز« منوًا بني 10 و15% حملفظة قروض »الوطني« 
واستقرار األرباح بحدود 1.1 مليار دوالر لـ 2011

أكد الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب أن »الوطني« 
يتمتع برسملة قوية وال يخطط إلصدار سندات هذا العام، متوقعا أن تستقر أرباحه 

العام احلالي عند حدود 1.1 مليار دوالر.
وقال دبدوب في حديث لوكالة »رويترز« على هامش املؤمتر املصرفي اخلليجي 

العاشر ان »الوطني« يستهدف حتقيق ما بني 10% إلى 15% منوا في محفظة قروضه 
هذا العام، مؤكدا أن »الوطني« لن يحتاج إلى جتنيب مخصصات محددة في 2011، 

»فاألمور مستقرة وقد خرجنا من أزمة 2008 ـ 2009«.
ورأى دبدوب أن أثر مشاريع التنمية احلكومية سيبدأ بالظهور في النصف الثاني 
من هذا العام، بعدما لم نشهد نشاطا اقتصاديا قويا ليحفز منو االئتمان على نحو 

ملحوظ في الفترة السابقة. وقال دبدوب ان »أرباح هذا العام ستأتي قريبة من 
مستواها للعام املاضي في حدود 1.1 مليار دينار، وهو مستوى جيد«.

وكان »الوطني« قد حقق 301.7 مليون دينار في العام املاضي مقارنة مع 265.2 
مليون دينار في العام 2009، كما شهد االكتتاب في زيادة رأسماله إقباال كبيرا 

جتاوز خمسة أضعاف األسهم املصدرة.
وأكد دبدوب ان »الوطني« يتمتع برسملة قوية، ومعدل كفاية رأس املال لديه 

تتجاوز جميع املتطلبات الرسمية، وليس هناك حاجة لزيادة رأس املال«.
وأضاف أن »خطط التوسع كانت إقليمية. وقد تتأخر في الوقت الراهن خطط 

التوسع بفروع جديدة«، وذلك نتيجة التطورات التي تشهدها املنطقة والتي دفعت 
بالعديد من املستثمرين إلى تعليق استثماراتهم، مؤكدا »أننا قد نستأنفها )خطط 

التوسع( عندما تستقر األوضاع في العام املقبل«.
وحول احملفظة العقارية التي أطلقتها الهيئة العامة لالستثمار مؤخرا، رأى دبدوب 

أنها »خطوة إيجابية ومن شأنها أن حتفز الطلب على العقار التجاري«.

تقرير »اجلمان« اخلاص بـ »األنباء«: 59 مليون دينار إجمالي قيمة
العقود اجلارية لعمليات البيع اآلجلة لألسهم املدرجة حتى 22 مارس

توزيع العقود اجلارية وفقا للمبالغ على القطاعات كما في 2011/03/22

أكثر من 3 أسهم لها عقود جارية وفقا للمبالغ كما في 2011/03/22

حصة األسهم اجلارية عقودها والتي ليس لها عقود جارية كما في 2011/03/22

توزيع العقود اجلارية على فترات استحقاقها كما في 2011/03/22 87 شركة لديها عقود 
جارية متثل 38% من 

إجمالي الشركات

املطلوبات املتداولة للمجموعة جتاوزت بصورة جوهرية موجوداتها

»اخلطوط الوطنية« تخسر
 14 مليون دينار في 2010

ماليني دينار مقابل 15.3 مليون 
س���هم، ثم »بيتك« مبا نسبته 
8.6% من القيمة اإلجمالية وهو 
ما يعادل 5.1 ماليني دينار والذي 

يقابل 4.7 ماليني سهم.

البيوع اآلجلة

والحظ »اجلمان« انه ينشط 
في البيوع اآلجلة، سواء أثناء 
فترة التداول الفوري أو بعده، 
5 صناع للس���وق، يتصدرهم 
»كميف���ك« بحصة 59% مببلغ 
34.8 مليون دينار، يليه صانع 
السوق »وفرة« بحصة %13.2 
مببلغ 7.8 مالي���ني دينار، ثم 
»منافع« بحصة 12.8% بعقود 
قيمتها 7.6 ماليني دينار، أما أقل 
صناع السوق في هذا املضمار، 
فكان من نصيب »كامكو« بحصة 
6.26% مببلغ 3.7 ماليني دينار، 
تاله »نور« بحصة 9% مببلغ 

5.4 ماليني دينار.

استحقاقات العقود الجارية

وبني »اجلمان »ان استحقاقات 
العقود اجلارية تتوزع على عدة 
فترات، وهي )أقل من شهر، شهر 
إلى 3 أشهر، من 3 إلى 6 أشهر، من 
6 إلى 9 أشهر، و9 إلى 12 شهرا(، 
حيث تس���تحق معظ���م العقود 
اجلارية خالل فترة من شهر إلى 
3 شهور بنسبة 56% من اإلجمالي، 
تليها فترة أقل من شهر بنسبة 
28% من اإلجمالي، ثم فترة 3 إلى 
6 شهور بنسبة 12% من اإلجمالي 
مببالغ 33.4 و17.0 و7.0 ماليني 

دينار على التوالي.

الشركات التي لديها عقود جارية 
بلغ 87 ش���ركة في مقابل 143 
ش���ركة ليس ألس���همها عقود 
جارية، أي بنسبة 38% للجارية 
و62% لغير اجلارية، الفتا الى أن 
هناك 14 شركة موقوف تداول 

أسهمها بالتحليل.

الدولي في المقدمة

وذكر »اجلمان« ان »الدولي« 
تصدر أعلى عقود جارية مبا 
قيمت���ه 14.2 ملي���ون دين���ار 
ومبا يعادل 24.0% من القيمة 
اإلجمالية للعقود والذي ميثل 
14.2 مليون دينار، وذلك مقابل 
45.2 مليون سهم، تاله »برقان« 
مبا نس���بته 12.5% من القيمة 
اإلجمالي���ة وهو ما يعادل 7.4 

اجلم���ان  مرك���ز  ق���ال 
لالستش���ارات االقتصادية في 
تقرير خاص ل���� »األنباء« ان 
كمية العقود اجلارية لعمليات 
البيع اآلجلة لألسهم املدرجة في 
املالية  الكويت لألوراق  سوق 
تبلغ 215 مليون س���هم بقيمة 
إجمالية بلغت 59 مليون دينار 
في 2011/03/22، مشيرا الى ان 
تلك الكمي���ات واملبالغ تعتبر 
منخفض���ة للغاي���ة باملقارنة 
أثناء فترة رواج  مع مثيالتها 
البورصة، والتي بلغت ذروتها 
عام 2007، حيث تشكل كميات 
األسهم اجلارية عقودها، %0.20 
فقط من إجمالي عدد األس���هم 
الرأس���مالية  املدرجة والقيمة 

للبورصة ككل. 

قطاع البنوك

ومن حي���ث معايير املبالغ 
الكميات، يس���تحوذ  ولي���س 
قط���اع البنوك عل���ى 58% من 
العق���ود اجلارية يليه،  قيمة 
بفارق واسع، قطاع اخلدمات 
بحصة قدرها 13.4%، ثم قطاعات 
الصناعة والعقار واالستثمار 
بحصص 10.5% و9.4% و%8.1 
على التوالي، بينما كانت حصتا 
قطاعي غير الكويتي واألغذية 
هامشية مبعدل 0.43% و%0.04 
على التوالي من اإلجمالي، في 
حني ال توجد عقود جارية على 

قطاعي التأمني واملوازي. 

عدد الشركات

واشار »اجلمان« الى ان عدد 

متداول يفكر في مستقبل اداء السوق خالل الفترة املقبلة


