
للغاية، حيث أوضحت الشركة 
خ����ال االجتم����اع برنامجها 
ملواءمة أوضاعها مبا يتفق مع 
القانون رقم 2010/7 والئحته 
التنفيذية، حيث اتفق احلضور 
على اس����تمرار تلك اللقاءات 
بهدف ضمان مواءمة الشركة 
ملتطلبات هيئة أسواق املال.

الس���ياق ذاته، أعرب  في 
الصالح عن ارتياحه ملستوى 
القائم بني  التعاون والتفاهم 
البورص���ة والش���ركة  إدارة 
الكويتية للمقاصة، مشيرا ان 
هناك كذلك لقاءات عدة متت 
خال الفترة السابقة الستكمال 
تنظيم وتطوير مس���تويات 
اخلدم���ة ف���ي ه���ذه املرحلة 
االنتقالية لرقابة السوق على 
املقاصة والتي تنتقل تدريجيا 

الى هيئة اسواق املال.
واكد الصالح على أن الشركة 
الكويتية للمقاصة تس����عى 
دائما إلى تطوير خدماتها التي 
تقدمها لعمائها وفق أحدث 
التقني����ات واملعايير العاملية 
ووفق الضوابط والتعليمات 

الرقابية احمللية.

في إطار مواءمة أوضاعها وفقًا لـ »هيئة أسواق املال«

الصالح: »الكويتية للمقاصة« 
ترفع رأسمالها إلى 20 مليون دينار

قال رئي����س مجلس إدارة 
الش����ركة الكويتية للمقاصة 
ان����ه في إطار  أنس الصالح 
مواءم����ة الش����ركة أوضاعها 
وفقا لقانون هيئة أسواق املال 
والئحته التنفيذية، فقد أقرت 
اجلمعية العامة غير العادية 
للشركة والتي عقدت أمس، 
زيادة رأسمال الشركة من 4.5 
ماي����ني دينار إلى 20 مليون 

دينار.
وأش����ار الصال����ح إلى أن 
الش����ركة الكويتية للمقاصة 
عل����ى وش����ك االنته����اء من 
حتديث نظام احلاسب اآللي 
التعاقد  للش����ركة والذي مت 
على حتديثه مع ش����ركة تاتا 
 )TCS( للخدمات االستشارية
مبا يوفر نقلة نوعية خلدمات 
املقبلة  املقاص����ة للمرحل����ة 

ومتطلباتها.
من جه����ة أخرى، أش����اد 
الصالح بالتعاون املشترك بني 
هيئة أس����واق املال والشركة 
الكويتية للمقاصة، مشيرا إلى 
ان اللقاء الذي مت مؤخرا بني 
أنس الصالحالشركة والهيئة كان ايجابيا 

نقلة في مستوى 
خدمات الشركة 
بعد االنتهاء من 

تركيب نظام 
احلاسب اآللي 

اجلديد

»املركزي« قام بإلغاء ترخيص الشركة األم

4.1 ماليني دينار موجودات الشركة

9.6 ماليني دينار خسارة
 »غلف إنفست« في 2010

2.1 مليون دينار خسارة »املدار« في 2010

أفادت الشركة اخلليجية الدولية لاستثمار 
)غلف انفست( بأنها تكبدت خسارة نحو 9.6 
مايني دينار في 2010 أي ما يعادل خسارة 
للسهم بقيمة 49.6 فلسا مقارنة بتسجيلها 
خلسارة جتاوزت 42.8 مليون دينار في 2009 

أي ما يعادل 226.8 فلسا خسارة للسهم.
وأضافت الشركة في بيان لها على موقع 
البورصة أن إجمال���ي املوجودات بلغ 10.3 
مايني دينار مقاب���ل 21.8 مليون دينار في 
2009، مشيرة إلى أن هناك خسائر في إجمالي 
حقوق املساهمني مبقدار 34.3 مليون دينار 

مقابل 24.7 مليون دينار في 2009.
وقالت ان إجمالي املطلوبات بلغ 44.69 
مليون دين���ار مقابل 46.6 مليون دينار في 

.2009
فيما أوصى مجلس إدارة الش���ركة بعدم 
توزيع أرباح عن السنة املالية املنتهية في 

31 ديسمبر 2010.

مدى استمرارية الشركة من عدمها

وورد في بيان البورصة أن تقرير مراقبي 
احلسابات للشركة احتوى على أساس الرأي 
املتحفظ التالي:  كما هو مبني في إيضاح رقم 
2.26 ح���ول البيانات املالي���ة املجمعة، فقد 
زاد مجموع مطلوبات املجموعة عن مجموع 
موجوداتها مببلغ 34.371 مليون دينار )2009: 

24.765 مليون دينار(.
كذل���ك قام بنك الكوي���ت املركزي بإلغاء 

رخصة  الشركة األم االستثمارية.
ان هذه اإلجراءات باإلضافة إلى أمور أخرى 
قد مت   اإلفصاح عنها في إيضاح رقم 2.26، 
تشير إلى أن الشركة األم قد ال تكون قادرة 
على   االستمرار في مزاولة نشاطها على أساس 
مبدأ االستمرارية، وبالتالي فإنها قد   تكون 
غير قادرة على حتقيق موجوداتها أو مواجهة 

التزاماتها من خال النشاط االعتيادي.

إيضاح رقم 2: االستمرارية

وجاء في االيض���اح ان املجموعة حققت 
صافي خس���ائر مببلغ 9.620 مايني دينار 
للسنة املنتهية في  31 ديسمبر 2010 )2009: 
42.803 مليون دينار( وبذلك التاريخ زادت 
مطلوبات   املجموعة عن موجوداتها مببلغ 
34.37 مليون دينار )2009: 24.765 مليون 

دينار(  كما في 31 ديسمبر 2010 بلغت اخلسائر 
املتراكمة للمجموع���ة 54.148 مليون دينار 
)2009: 43.840 مليون دينار( والتي متثل 
نس���بة 279% من رأس املال )2009: %226( ، 
وحيث ان اخلسائر املتراكمة للش����ركة األم قد 
زادت ع����ن 75% من رأسم���الها، فان�ه   وفقا 
للم��ادة 171 من قانون الشركات التجارية رقم 
15 لسن���ة 1960، يتعني على  مجلس اإلدارة 
طلب عقد جمعي���ة عامة غير عادية التخاذ 

قرار مناسب حسب متطلبات  القانون.
الش���ركة األم  وانخفضت حقوق ملكية 
من���ذ 2009 إلى اق���ل من 15 ملي���ون دينار 
والذي ميثل احلد األدنى املطلوب لشركات 
االستثمار للحصول على الترخيص مبزاولة 

 نشاطها.
ونتيجة لذلك، فقد اص���در بنك الكويت 
املرك���زي تعليم���ات للش���ركة األم   التخاذ 
اإلجراءات الازمة مبا يكفل الوصول لرأسمال 

الشركات االستثمارية  15 مليون دينار.
وحيث ان الشركة األم لم تتمكن من زيادة 
رأس���مالها، وبالتالي فقد ق���ام بنك الكويت 
املركزي بتاريخ 20 يناير 2011 بإلغاء رخصة 
الشركة األم االستثمارية ونتيجة لذلك لن 
تتمكن الشركة األم من تقدمي خدمات إدارة 

األصول لعمائها.
واستنادا ملا ورد أعاه، فإن الشركة األم 
قد تك���ون غير قادرة على االس���تمرار   في 

مزاولة نشاطها.
وبالتالي لن تتمكن الشركة األم من إيفاء 
التزاماتها، كما أن املساهمني لن يتمكنوا من 
احلصول على أي ش���يء كنتيجة لتصفية 

موجودات   الشركة األم.
وتعتقد إدارة الش���ركة األم ان املجموعة 
قادرة على االس���تمرار مبمارس���ة نشاطها 

لألسباب التالية: 
إلى زيادة في رأس مال الش���ركة األم   1 وافق املقرضون على حتويل القروض 
وفقا لألحكام والش���روط املذكورة في كتب 

موافقتهم.
في نش���اطها من خال حتويل كيانها 2 ستتمكن الشركة األم من االستمرار 
إلى   ش���ركة قابضة في حال لم تتمكن من 
زيادة رأسمالها وحقوق ملكيتها إلى  15 مليون 

دينار واستعادة الرخصة االستثمارية.

قال رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
في شركة املدار للتطوير العقاري خالد العومي 
أن الش���ركة تكبدت خسارة قدرها 2.1 مليون 
دين���ار عن البيانات املالية للش���ركة املنتهية 
في 31 ديس���مبر 2010 وذلك في ضوء ارتفاع 
املصاريف واألعباء األخ���رى البالغة 95.207 

ألف دينار.
وق���ال العومي، في تصري���ح على هامش 
عمومية الشركة أمس، ان مجموع موجودات 
الش���ركة بلغت 4.12 مايني دين���ار، فيما بلغ 
إجمالي املطلوبات مبلغ وقدره 113.5 ألف دينار 

للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2010.
وأشار إلى أن الشركة تأثرت سلبا بتداعيات 
األزمة املالية العاملية والتي أدت إلى عدم استقرار 
القطاع املالي على املستويني اإلقليمي والعاملي 
والتي أفرزت تداعياتها من خال تراجع أصول 
الشركة وموجوداتها، مبينا أن إدارة الشركة 

بذلت جهدا كبي���را للخروج من تداعيات تلك 
األزمة في املرحلة املاضية، مما قلل كثيرا من 

تأثيرها على أصول الشركة وموجوداتها.
ولفت الى أن اإلدارة التنفيذية حرصت على 
تقليل املصاريف اإلدارية والتشغيلية إلى أدنى 
حد ممكن حلماية حقوق املساهمني من التآكل. 
وقال ان القطاع اخلاص يعقد الكثير من اآلمال 
على دعم الدولة لاقتصاد احمللي والدفع قدما 
لتنفيذ خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية 
لتعزيز دور القطاع اخلاص في تنفيذ مشاريع 

تلك اخلطة.
وأقرت عمومية الشركة جميع بنودها الواردة 
في جدول األعمال املتمثل في عدم توزيع أرباح 
والتعامل مع األطراف ذات صلة، كما أقرت عدم 
توزيع أرباح وإخاء سبيل أعضاء مجلس إدارة 

الشركة وإبراء ذمتهم.
عمر راشد  ٭

أكد أن الشركة تسعى القتناص الفرص اجلديدة خالل 2011

»الزمردة االستثمارية« اعترضت على جميع بنودها وانتخبت مجلس إدارة جديداً

الشمالي: »اكتتاب القابضة« تستعد للتخارج من استثماراتها 
لتوفير السيولة للمشاركة في االكتتابات األولية

 اجلابر: »إسكان« خّفضت خسائرها 98% وقّلصت 
تكاليف متويلها 20% إلى 9.5 ماليني دينار في 2010

أكد نائ����ب رئيس مجلس 
اإلدارة ف����ي ش����ركة اكتت����اب 
القابضة د.علي الش����مالي أن 
الى  الش����ركة تس����عى حاليا 
التخارج من بعض االستثمارات 
التي من ش����أنها أن حتقق لها 
عوائ����د مجزية مما س����يوفر 
س����يولة ينتظر أن تستخدم 
بعناية وتوجه يتماش����ى مع 
الذي  النموذج االس����تثماري 
يتفق مع املرونة في التعامل مع 
تغيرات األسواق التي تعمل فيها 
خصوص����ا عقب األزمة املالية 
التي أثرت على جميع األسواق، 
مبينا أن إستراتيجية الشركة 
في 2011 تهدف الى تغيير الكثير 
من الثوابت مما يستدعي العمل 
ع����ن قرب الس����تقراء املعادلة 
اجلديدة للعمل االس����تثماري 
وتقليص اخلس����ائر والعودة 

للربحية.
واوض����ح د.الش����مالي في 
مضم����ون تصريحات����ه على 
هامش اجلمعية العمومية التي 
انعقدت أمس أن اكتتاب القابضة 
تأثرت حالها كحال كل شركات 
االس����تثمار باألزمة والتباطؤ 
االقتصادي مما انعكس بالسلب 
على معدالت النمو املخطط لها 

قبل حدوث األزمة.
ولفت الى أن الشركة ستركز 
على ديناميكي����ة التعامل مع 
تداعيات األزمة وتقليص التأثر 
بها في أضيق نطاق، حيث ان 
منوذجها االستثماري يهدف الى 
املشاركة باالكتتابات األولية 
التي تشهد اآلن ندرة ملحوظة 
لشح السيولة والهبوط الذي 
ضرب كثيرا من أس����واق املال 

باملنطقة والعالم.
واشار الشمالي في سياق 
تصريحاته أن هن����اك جانبا 
آخر ال يقل أهمية ضمن مناذج 
الش����ركة وهو املشاركة  عمل 
التي من  باالكتتابات اخلاصة 
املتوقع أن تشهد نشاطا كبيرا 
يعادل التباطؤ الذي سيصيب 
االكتتابات العامة، واوضح أن 
»اكتتاب القابضة« أمامها الكثير 
م����ن الفرص الت����ي ينتظر أن 
تقتنص البعض منها خال العام 
احلالي ضمن اجلهود املبذولة 
في التعامل مع املتغيرات التي 
طرأت عق����ب األزمة، مبينا أن 
الشركة سجلت خسارة خال 
العام املاضي قدرها 5.932.750 
دينارا مقارنة بخسارة قدرها 
14.948.935 دينارا عام 2009، 
األمر الذي يعد تطورا ايجابيا 
خال تداعيات األزمة االقتصادية 
التي عصفت بجميع األسواق 

قال رئي���س مجلس اإلدارة 
لشركة متويل اإلسكان الشيخ 
عب���داهلل اجلابر ان الش���ركة 
واصلت تقيي���م األصول بأقل 
تقدير ممكن سواء فيما يخص 
محفظ���ة االس���تثمار لتكوين 
محفظ���ة متوي���ل للتح���وط 
أمام تقلبات أس���عار العقارات 

احملتملة.
وأضاف اجلابر خال اجلمعية 
العمومية العادية التي عقدت أمس 
بنسبة حضور بلغت %89.35 
أن خطط الش���ركة املستقبلية 
تتمحور ح���ول تنويع أعمالها 
ومصادر الدخل وكذلك تطوير 
العقارية في  مشاريع الشركة 
منطقتي ميناء عبداهلل ومنطقة 
اخليران وكذلك االستثمار في 
القطاعات األساسية كقطاعات 

التعليم والصحة والترفيه.
وأوضح اجلابر أن الشركة 
متكنت خ����ال الع����ام املاضي 
من حتقي����ق اجناز واضح عبر 
خفض خس����ائرها بنسبة %98 
وهي ناجمة عن تداعيات األزمة 
املالي����ة االقتصادية واخلطط 
اإلس����تراتيجية املتحفظة التي 
اتسمت بتلبية التزاماتنا املالية 
مع اجله����ات املدينة من جانب 
وتخفيض املصروفات التشغيلية 

للشركة من جانب آخر.

أس����واق النفط، كونها تعتبر 
أكبر مصدر للنفط وبنسبة %25 
من إجمالي الصادرات العاملية 
وقد تزداد هذه النسبة بسبب 

األحداث اجلارية في ليبيا.
وفيما يخص األسواق املالية 
السبع في دول مجلس التعاون 
اخلليجي، فقد أنهت تداوالت عام 
2010 بشكل متفاوت، إذ عززتها 
حزمة من العوامل منها ارتفاع 
أسعار النفط، بينما أثرت عليها 
س����لبا من جهة أخرى مشاكل 

الديون في أوروبا ودبي.
املالية في  وكانت األسواق 
قطر والس���عودية وس���لطنة 
العام  اغلق���ت نهاية  عمان قد 
املاض���ي على مكاس���ب، بينما 
الكويت ودبي  أنهت بورصات 
وأبوظب���ي والبحرين الس���نة 
باللون األحمر، وتذبذبت جميع 
هذه األس���واق الس���بع خال 
الس���نة، خصوصا ف���ي الربع 
الثان���ي، بتأثير من التطورات 
االقتصادي���ة املهمة في خضم 
اجلهود للخروج من تداعيات 

األزمة املالية العاملية.
جتدر اإلشارة الى ان عمومية 
اكتتاب قد اعتمدت جميع البنود 
التي شملها جدول االعمال مبا 
فيه����ا تقارير مجل����س االدارة 
الى  ومدققي احلسابات اضافة 
توصيات بعدم توزيع ارباح عن 
املالية املاضية وغيرها  السنة 

من املقترحات.
محمود فاروق  ٭

إدارة جديدا للسنوات  مجلس 
الثاث املقبلة وهي املؤسس���ة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
الدولي  ووف���رة لاس���تثمار 
الدول���ي  وش���ركة اس���كيبر 
وشركة االستشارات الكويتية 
املتحدة وشركة وينر للدعاية 

واإلعان.
وأقرت عمومية الشركة غير 
العادية تقلي���ص عدد أعضاء 
مجلس اإلدارة م���ن 7 أعضاء 

إلى 5 فقط.
كما وافقت اجلمعية العمومية 
العادية وغير العادية على جميع 
البنود الواردة في جدول األعمال، 
وحتفظت شركة جزيرة الذهب 
والتي متلك 24 مليون سهم في 
الشركة على اربعة بنود متثلت 
في انتخاب اعضاء مجلس االدارة 
للسنوات الثاث املقبلة واملوافقة 
عل���ى إع���ادة تعي���ني مراقبي 
حسابات الشركة وإخاء طرف 
أعض���اء مجلس اإلدارة وكذلك 
اعترض���ت جزيرة الذهب على 
توزي���ع مكافأة ب���دل ألعضاء 

مجلس اإلدارة.
الزمردة  وحتفظت ش���ركة 
لاستثمار والتي متلك 19 مليون 
س���هم على جميع بنود جدول 

أعمال الشركة.
عمر راشد  ٭

ارتفاع أسعار  2011، وذلك مع 
النفط ومستويات إنتاج النفط، 
التي يتوقع أن حتسن املوازين 
املالية ل���دول مجلس التعاون 

خال عامي 2011 و2012.
وافاد بأنه مع ارتداد أسعار 
إلى مستويات مرتفعة  النفط 
وانتعاش القطاع غير النفطي، 
فإنه يتوقع حتس���ن املوازين 
املالية كنسبة من الناجت احمللي 
اإلجمالي لدول املجلس، من %3.9 

عام 2010 إلى 6.9% عام 2011.

السياسة النقدية لدول الخليج

وقال د.الشمالي ان التحدي 
النقدية لدول  أمام السياس����ة 
املجلس على املدى القصير يتمثل 
في توازن انتعاش منو االئتمان 
وفي ذات الوقت تافي احتمال 
عودة الضغ����وط التضخمية، 
ومع تعدد اجتاهات سياس����ات 
االقتصاد الكل����ي العاملية، فإن 
االقتصادات الناش����ئة مبا فيها 
دول مجلس التعاون حتتاج إلى 
البحث في تطوير مصادر محلية 
للنمو من أجل استدامة انتعاشها 

االقتصادي.
وعن مجال النفط والغاز بني 
أن دول مجلس التعاون تلعب 
دورا حيويا في استقرار أسواق 
العاملي����ة، ومتثل دول  النفط 
املجلس 40% من االحتياطيات 
النفطية املكتش����فة و23% من 
احتياطي����ات الغ����از العاملية، 
وتسهم دول املجلس في استقرار 

املقبلة ومتطلباتها.
وأضاف ان »إسكان« خفضت 
تكاليف التمويل الى قرابة 9.5 
مايني دينار العام املاضي من 
12 مليون دينار بنسبة تراجع 
قدره���ا 20%، كما اس���تطاعت 
الشركة ان تخفض املصاريف 
العمومية واإلدارية التشغيلية 

للشركة بنسبة %16.
وانتخبت عمومية الشركة 

ومازال تأثيره����ا ممتدا خال 
عام 2011.

انخفاض السيولة

أبرز  ان  وقال د.الش���مالي 
الظواه���ر التي اتضحت خال 
عام 2010 تتمثل في االنخفاض 
في الس���يولة في أسواق املال 
واالرتفاع التدريجي في أسعار 
النفط، حيث ارتفعت األسعار 
من مستويات السبعني دوالرا 
للبرميل، لتنته���ي العام على 
املائة دوالر  مستويات تقارب 
للبرميل، مشيرا الى أن ذلك ساهم 
بشكل كبير في زيادة الفوائض 
النقدية للدول املصدرة للنفط 
وخاصة دول اخلليج العربي، 
لكن في ظل أزمة االئتمان التي 
امتدت لتضرب جميع األسواق 
مما كان له التأثير الكبير على 

مختلف القطاعات.

ارتفاع في النمو

واوضح انه على الرغم من 
ذلك ومرورا باألزمة االقتصادية 
التي ضربت العالم بنهاية عام 
2008 فقد حقق���ت اقتصادات 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
ارتفاعا ف���ي منوها خال عام 
2010، حيث حققت اقتصادات 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
منوا في الناجت احمللي اإلجمالي 
احلقيقي بنسبة 4.5% خال عام 
2010، ف���ي الوقت الذي يتوقع 
ارتفاعه إل���ى 5.9% خال عام 

وذكر أن »إسكان« وفي سبيل 
اإلعداد للمرحلة املس���تقبلية 
انتهجت منهجي���ة تضمن لها 
الوفاء بالتزاماتها جتاه الدائنني 
مبواعيدها وسداد أصول الديون 
والفوائد املستحقة عليها، مشيرا 
الى ان الشركة حرصت على أن 
تكون السيولة النقدية متوافرة 
لكامل فترة الس���داد في حينه 
إلى جانب التخطيط للمرحلة 

)سعود سالم( الشيخ عبداهلل اجلابر يترأس عمومية إسكان  

د.علي الشمالي مترئسا اجلمعية العمومية للشركة التي عقدت أمس

الشركة ستركز على 
ديناميكية التعامل 

مع تداعيات األزمة 
وتقليص التأثر بها
 في أضيق نطاق

آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Business
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6374.5االقتصادية

0.29%
+18.3

املؤشر السعري

بتغير قدره

85% من الوسطاء اجتازوا اختبارات »ناسداك« بنجاح
كشفت مصادر لـ »األنباء« أن امتحان الوسطاء على نظام التداول اآللي اجلديد والذي مت خالل 
يومي 25 و26 اجلاري من املتوقع أن تظهر نتائجه يوم األحد أو االثنني املقبل، متوقعة أن نسبة %85 
من الوسطاء الذين مت اختبارهم سيجتازون االمتحان بنجاح. ولفتت املصادر الى أن الوسطاء الذين 
لم يستطيعوا اجتياز النظام سيتم إيقافهم عن التداول وسحب الرخص اخلاصة بهم وذلك لعدم 
قدرتهم على التعامل مع النظام اجلديد الذي يتطلب مهارات معينة.
عمر راشد  ٭


