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املؤشر السعري

بتغير قدره

»ناسداك« جتري جتربة تداول مع الوسطاء على األوبشن والبيوع
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان »ناسداك« اجرت جتربة تداول وهمي امس في البورصة 
مع شركات الوساطة العاملة بالسوق عقب االنتهاء من التداول الرسمي، حيث مت تنفيذ عمليات 
تداول وفق نظام البيوع املستقبلية ونظام األوبشن، وذلك في اطار االستعداد للنظام اجلديد 
الذي سيتم تطبيقه من قبل ناسداك اومكس. واشارت املصادر الى ان التجربة تأتي في اطار 
حرص »ناسداك« على اكتشاف االخطاء املتوقع ظهورها لتالفيها قبل تطبيق النظام الفعلي.
شريف حمدي  ٭

املصادر ان املش���روع سيوفر 
الدعم لضغط الغاز في املجال 
اجليولوجي ملنطقة وارة الواقعة 
في حقل برقان الستمرار اإلنتاج 
مبعدالته احلالي���ة، مبينة أن 
الشركة الفائزة ستقوم ببناء 
مرافق لتجميع املياه وضخها 
ومعاجلتها بواقع مليون برميل 
يوميا من املياه في منطقة وارة، 
إلى بناء 10 وحدات  باإلضافة 
ملعاجل���ة املياه، وم���د أنابيب 

للمياه بطول 700 كيلومتر.
وذكرت أن املرافق ستحتوي 
أيضا عل���ى 20 خزانا ميكنها 
تخزين م���ا بني 10 آالف و240 
ألف برميل م���ن املياه، مبينة 
أن »نفط الكويت« تس���ير في 
سياسة متحفظة جتاه احلقل 

الشركة، السيما بعد حصولها 
أخيرا على شهادة مقيم عقاري 
معتمد من قبل وزارة التجارة 
والصناعة، وذلك بعد صدور 
القرار رقم 182 لس���نة 2010 
الص���ادر ف���ي 6 يونيو 2010 
والق���رار ال���وزاري رقم 417 
لس���نة 2010 والذي يس���مح 
للمؤسسات والشركات ذات 
الشخصيات االعتبارية مبزاولة 
مهنة التقييم العقاري بشكل 
منظم. وفي اإلطار ذاته طالب 
العيسى اجلهات املعنية في 
الدولة باتخاذ السرعة الالزمة 
للب���دء في تنفيذ املش���اريع 
التنموية التي من ش���أنها ان 
حترك السوق احمللي وتدعم 
االقتصاد وتنعك���س إيجابا 
الش���ركات احمللية  أداء  على 
التي تأثرت من جراء تداعيات 
األزمة املالية العاملية وتكبدها 
خسائر مالية ظهرت جليا من 
خالل تقاريرها وميزانياتها 

السنوية.
أمله  العيسى عن  وأعرب 
أن حتصل الشركات احمللية 

بعد ارتكاب خطأ محاسبي بنسبة %19 

عمومية »األنظمة الهندسية« أقرت عدم توزيع أرباح عن 2010

»املركزي« وقع جزاءات مالية قدرها 70 ألف دينار عن 2010 

»نفط الكويت« تستبعد الوكيل العاملي 
لـ »السفن« في مشروع ضخ املياه في »وارة« 

العيسى: سرعة تنفيذ مشاريع التنمية تنعش 
السوق احمللي وتنعكس إيجابًا على الشركات

»صروح لالستثمار« تتقدم بخطة لرفع رأسمالها 
إلى »املركزي« قبل أغسطس املقبل

كش���ف مصدر مطلع ل� »األنباء« أن شركة 
صروح لالستثمار وافقت على إعداد خطة لرفع 
رأسمالها بعد تراجع صافي حقوق املساهمني 
إلى مستوى 9 ماليني دينار، مبينة أن الشركة 
ووفق تعميم املركزي بضرورة رفع رأس���مال 
الشركات االستثمارية التي يقل رأسمالها عن 15 
مليون دينار، أقرت في اجتماع ملجلس إدارتها 
إعداد خطة لرفع رأسمالها والتي سيتم عرضها 

على مالك الشركة الرئيسيني.
ولفت املصدر الى أنه بعد موافقة مالك الشركة 
سيتم رفع رأسمال الشركة، وسيتم رفع اخلطة 

إلى بنك الكويت املركزي قبل ش���هر أغسطس 
املقبل وهو املوعد احملدد من قبل بنك الكويت 
املركزي لتقدمي خطة رفع رأس���مال الش���ركة 

للموافقة عليها.
وقال املصدر ان بنك الكويت املركزي وقع 
جزاءات مالية على الشركة بواقع 70 ألف دينار 
عن السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2010، 
مبينا أن معظ���م تلك املخالفات تتعلق بأمور 
إدارية وفنية داخل الش���ركة، موضحا أنه مت 

تالفي معظم مالحظات املركزي.
عمر راشد  ٭

وتضع نصب عينيها احملافظة 
عليه، مشددة على أن الوضع في 
احلقل يسير بشكل طبيعي جدا 
والتخوف غير وارد، مدللة على 
ذلك بأن الشركة رفعت القدرة 
اإلنتاجية من احلقل مبقدار 200 
ألف برميل يوميا في 2009/2008 
وهو خير دليل على أن احلقل 

في عطائه الطبيعي. 
أحمد مغربي   ٭

عل���ى عدد كبير م���ن العقود 
املتعلقة مبشاريع  احلكومية 
التنمية، مؤكدا أن الش���ركات 
احمللية مؤهلة للقيام بدورها 
ومس���اندة القطاع احلكومي 
الس���امية  الرغبة  لتحقي���ق 
إلى مركز  الكوي���ت  لتحويل 
مالي خدماتي في منطقة الشرق 

األوسط.
هذا وأقرت العمومية بنود 
التي تضمنت  جدول أعمالها 
املوافقة على عدم توزيع أرباح 
عن السنة املالية املنتهية في 
31 ديس���مبر 2010 والتعامل 
مع أطراف ذات صلة وإخالء 
االدارة  طرف أعضاء مجلس 
وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق 
بتصرفاتهم عن نفس السنة.
عاطف رمضان  ٭

علمت »األنباء« من مصادر 
مطلعة في شركة نفط الكويت 
أن الشركة اتخذت قرار األسبوع 
املاضي باس���تبعاد شركة اس 
ان س���ي الفلني يو كي ليمتد 
ووكيلها احمللي شركة الصناعات 
الهندسية الثقيلة  وبناء السفن 
من مناقصة ضخ املياه في منطقة 
وارة ضمن حقل برقان الكبير، 
وذلك بعد ارتكاب الشركة خطأ 
محاسبيا بنسبة 19% وهو املبلغ 
االحتياط���ي الثابت في جميع 
العط���اءات والبالغ 29 مليون 
دينار وعدم إضافته في العطاء 
إلى  املالي للمناقصة، مشيرة 
أن هذا اخلطأ ترتب عليه بأن 
عطاء الشركة أصبح رابع أقل 

األسعار.
وذك���رت املصادر أن جلنة 
الكبرى  املناقصات واملشاريع 
في شركة نفط الكويت اتخذت 
القرار بناء على توجيهات من 
املناقصات في مؤسسة  جلنة 
البترول الكويتية، مشيرة إلى 
أن الشركة س���تقوم بدراسة 
الذي جاء  العرض األقل ماليا 
من نصيب ش���ركة مجموعة 
الكاظمي الدولية للتجارة العامة 
واملقاوالت وكيل شركة جي اس 
الكورية اجلنوبية للهندس���ة 
التي قدمت عرضا  واملقاوالت 

بقيمة 151 مليون دينار.
م���ن جه���ة أخ���رى، قالت 

أك���د الرئي���س التنفيذي 
الهندسية  ملجموعة األنظمة 
م.احمد العيس���ى أن الشركة 
متكنت من زيادة رأس���مالها 
من 500 ألف دينار إلى مليون 
دينار، األمر الذي من ش���أنه 
ان ينعكس إيجابا على أدائها 

خالل الفترة املقبلة.
وأض���اف العيس���ى ف���ي 
تصريح صحافي خالل عمومية 
الش���ركة العادية التي عقدت 
أمس بنس���بة حضور بلغت 
78.7% أن زيادة رأسمال الشركة 
في ظل ما تشهده املنطقة من 
تداعيات األزمة املالية العاملية 
وتأثيراته���ا املس���تمرة على 
مختلف القطاعات االقتصادية 
دليل واضح على ثقة املساهمني 

بالشركة.
أن  العيس���ى  وأوض���ح 
الهندس���ية« قامت  »األنظمة 
أخيرا بعمليات تقييم عقاري 
ألكثر م���ن جهة في القطاعني 
احلكوم���ي واخل���اص، منها 
تقييم أكث���ر من 1110 عقارات 
لصالح وزارة املالية وشركة 

املشروعات السياحية.
ولفت إلى أن احدث العقود 
التي قامت »األنظمة الهندسية« 
بتوقيعها كان���ت مع اجلهاز 
الفني لدراس���ة املش���روعات 
التنموي���ة واملبادرات لتقدمي 
خدمات استش���ارية تتعلق 
النواحي  بتقييم ش���امل من 
الفنية والسالمة اإلنشائية ل� 
9 منش���آت مقامة على أمالك 

الدولة العقارية.
من جهة أخرى ذكر العيسى 
أن مجل���س إدارة »األنظم���ة 
الهندسية« يسعى جاهدا خالل 
املرحل���ة املقبلة لتطوير أداء 

خطوط لضخ املياه في شركة نفط الكويت

)محمد ماهر( م.أحمد العيسى مترئسا عمومية »األنظمة الهندسية«   

خالل عمومية الشركة غير العادية ملناقشة بند النظر في املستقبل املالي للشركة

 الرومي: »VIVA« وضعها املالي مطمئن وال حتتاج لزيادة رأسمالها
أكد رئيس مجلس ادارة شركة 
االتصاالت الكويتية »VIVA« عادل 
الرومي أن الوضع املالي للشركة 
مطمئن واالرقام التي تضمنتها 
النتائج املالية توضح جناحا اكبر 
مما توقعه مجلس االدارة، مشيرا 
املالية تنعكس  النتائج  أن  الى 
دائما على أداء الشركات خاصة 

في بداية تأسيسها.
وأضاف الرومي، خالل عمومية 
الشركة غير العادية املؤجلة التي 
عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 
50.5% ملناقش���ة بند النظر في 
مستقبل الشركة ومركزها املالي، 
أن »VIVA« من الشركات الرائدة 
في السوق الكويتي، مستدال على 
ذلك بأنه قبل ستة أشهر قدمت 
الش���ركة أوراقا لبعض البنوك 
لتمويل الشركة وحصلت على 
قرض يعادل رأسمالها مما يدل 
على ثقة املصارف في أداء الشركة 

ومركزها املالي.
أنه بناء على  الرومي  وذكر 
طلب وزارة التجارة والصناعة مت 
ادراج هذا البند لتوضيح الصورة 
امام املساهمني وطمأنتهم على 
املالي للشركة، مشيرا  الوضع 
الش���ركة  ادارة  إلى أن مجلس 
اس���تعان مبستشار محايد من 
 »VIVA« اجل النظر ف���ي حاجة
لزيادة رأسمالها فكانت اإلجابة 
منه بأن الش���ركة ال حتتاج الى 
املالي  الزيادة الن وضعها  تلك 

سليم.
وق���ال ان���ه خ���الل العامني 

104 ماليني دينار )60.7 مليون 
دين���ار في نهاية 2010 بنس���بة 
منو 40% مقارنة بنتائج الفترة 
املنتهية في 2009(، حيث انعكس 
حتسن االداء التشغيلي للشركة 
ايجابية على اخلسائر  بصورة 
التشغيلية قبل احتساب الفوائد 
والضرائب واالستهالك واالطفاء، 
حيث حتسنت مبعدل 62% مقارنة 
بنتائج الفترة املنتهية في 2009 
بالغة 9.8 ماليني دينار في نهاية 
2010، كما حتسن صافي اخلسارة 
ف���ي 2010 بنس���بة 39% مقارنة 
بنتائج الفترة املنتهية في 2009 
حيث بلغ 20.5 مليون دينار في 

نهاية 2010.
وفي التقرير السنوي للشركة، 
ذكر الرئيس التنفيذي م.سلمان 
الب���دران ان الش���ركة وقع���ت 
التجوال  اتفاقية خلدمات   750
الدولي موزعة عل���ى اكثر من 

200 دولة.
جتدر االشارة الى ان الشركة 
قامت باتخاذ التدابير املناسبة 
واملتوافقة مع تطلعات الشركة 
وخط���ط العم���ل، والتي كانت 
على س���بيل املث���ال احلصول 
على تسهيالت متويل اسالمي 
مببل���غ 51 ملي���ون دينار من 
الكويت،   � املتحد  البنك االهلي 
وتوقيع اتفاقية متويل من خالل 
املورد الرئيسي للشبكة والبنية 
التحتية بس���قف ائتماني قدره 

200 مليون دوالر.
عاطف رمضان  ٭

 »VIVA« هذا وذكر الرومي أن
حققت جناحا خالل العام 2010 
كمش���غل ثالث لالتصاالت في 
الكويت من خالل حصولها على 
نسبة جتاوزت 18% من حصة 
السوق ومبا يعادل اكثر من 800 
الف عميل مما ميكن الشركة من 
خلق قاعدة صلبة لتحقيق منو 

قوي ومستمر.
وقال انه بلغت اس���تثمارات 
الشركة الرأسمالية التراكمية 109 
ماليني دينار )29 مليون دينار 
في نهاي���ة العام 2010( مما ادى 
الى حتقيق عوائد تراكمية بقيمة 

املقبلني ستتضح البيانات املالية 
االيجابي���ة على اداء الش���ركة، 
مش���يرا الى انه ليس هناك أي 
شركة زميلة لدى »VIVA« ألن 
عملها االساسي يتركز كله في 

االتصاالت.
ولفت الرومي الى أن الشركة 
تعمل وفق دراسة اجلدوى التي 
وضعتها عند بداية العمل حالها 
كحال أي ش���ركة جديدة والتي 
حتتاج عادة الى استخدام رأسمالها 
في نشاطها التشغيلي، مبينا أن 
الش���ركة لم تدخل بتاتا في اي 

استثمارات في سوق املال.

)محمد ماهر( عادل الرومي مترئسا عمومية »VIVA« وبجانبه م. سلمان البدران 

بزيادة قدرها 112 مليون دينار وبنمو يعادل %7.1

»اجلمان«: الرصيد املجمع ألرصدة مخصصات القروض 
والسلفيات للبنوك ارتفع إلى 1.679 مليون دينار بنهاية مارس

ق����ال تقرير مرك����ز اجلمان 
االقتصادي����ة  لالستش����ارات 
في حتلي����ل مختص����ر حلركة 
مخصصات القروض والسلفيات 
للبنوك الكويتي����ة خالل الربع 
االول 2011 أن الرصي����د املجمع 
الرص����دة مخصصات القروض 
الكويتية  والس����لفيات للبنوك 
ارتفع من 1.567 مليون دينار في 
2011/1/1 ليصل الى 1.679 مليون 
دينار في 2011/3/31، أي بزيادة 
قدرها 112 مليون دينار وبنمو 
يعادل 7.1%، وقد نتج هذا االرتفاع 
ف����ي أرص����دة املخصصات عن 
املخصصات احململة خالل الربع 
االول 2011، وه����ي املخصصات 
االئتماني����ة املتعلقة بانخفاض 
قيمة القروض والسلفيات، وذلك 
وفقا الفصاحات البنوك الواردة 

مببل���غ 1.7 مليون دينار بحصة 
1.5% م���ن اجمال���ي املخصصات 
احململة، يليه »أهلي« و»الدولي« 
بحصص نسبتها 1.6 و1.9% على 
التوالي مبا يساوي 1.8 و2.1 مليون 
دينار تباعا، ويتوس���طهم »بنك 
بوبيان« و»وطن���ي« و»برقان« 
مببالغ 6.9 و6.6 و4.4 ماليني دينار 
على التوالي مبا يعادل 6.1 و5.9 

و4.0% تباعا.
جتدر االشارة الى أن املصدر 
االولي للتحليل أعاله هو البيانات 
املالية للبنوك للربع االول املنتهي 
في 2011/3/31، كما نود أن نشير 
الى أن تلك البيانات كونها غير 
التفصيل  مدققة فان���ه ينقصها 
والتوضيح بش���أن مخصصات 
الق���روض والس���لفيات احململة 

لبعض البنوك.

286 مليون دينار ومن 55 الى 57 
مليون دينار تباعا، بينما توسطهم 
»خليج ب« و»برقان« و»الدولي« 
مبعدل 5.7% حيث من 232 الى 245 
مليون دينار ومبعدل 4.4% من 100 
الى 104 ماليني دينار ومبعدل %4.2 
من 51 الى 53 مليون دينار على 
التوالي. وفيما يتعلق بحصص 
البنوك من مخصصات القروض 
احململة على الرب���ع االول 2011، 
فيتصدره���ا »بيتك« مببلغ 51.7 
مليون دينار مبا نسبته %46.2 
من اجمال���ي املخصصات، يليه 
مباشرة »جتاري« بنسبة %21.0 
مبا يساوي 23.5 مليون دينار، ثم 
»خليج ب« بحصة نسبتها %11.8 
مبا يساوي 13.2 مليون دينار من 
االجمالي، أما أقل البنوك في هذا 
املجال، فكان من نصيب »املتحد« 

ضمن بياناتها املالية عن الربع 
االول 2011.

أما من حيث أعلى نسبة منو في 
املخصصات نهاية الربع االول 2011 
عن بداية العام 2011، فقد تصدر 
القائمة مبعدل  »بنك بوبي���ان« 
28.4%، حيث ارتفعت مخصصاته 
من 24 الى 31 مليون دينار، تاله 
»بيتك« بارتفاع نس���بته %10.6، 
وذلك من 486 ال���ى 538 مليون 
دينار، ثم »جتاري« مبعدل %10.1 
من 233 ال���ى 257 مليون دينار، 
أما أقل البنوك في هذا املضمار، 
فكان من نصيب »أهلي« مبعدل 
1.7%، حيث ارتفعت مخصصاته 
من 106 ال���ى 108 ماليني دينار، 
تاله »وطني« و»املتحد« مبعدل 
2.4 و3.1% عل���ى التوالي، وذلك 
بارتفاع مخصصاتهم من 279 الى 

حصول الشركة على 
قرض يعادل رأسمالها 
دليل واضح على ثقة 

املصارف بأدائها

مخصصات البنوك في بداية العام 2011 ونهاية الربع األول 2011

حصص البنوك من اجمالي قيمة النمو في املخصصات للربع األول 2011

نسب النمو في مخصصات البنوك من بداية العام 2011 حتى نهاية الربع األول 2011

املحُمل على أرصدة املخصصات املتراكمة خالل الربع األول 2011

»بوبيان« تصدر النمو 
في املخصصات 

مبعدل %28.4


