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عموميتها أقرت توزيع 7.5% منحة ومثلها أسهم مجانية للسهم الواحد

أعلن عن انطالق المؤتمر الدولي الهندسي حول »تطبيقات الطاقة البديلة.. خيار أم ضرورة؟« في األول من نوفمبر المقبل

الجزاف: »برقان لحفر اآلبار« تنطلق بالسوق السعودي
و144 مليون دينار إجمالي عقود فزنا بها خالل 2009

القحطاني: الكويت ال ينقصها الخبرة 
أو اإلمكانيات الالزمة للمشاركة في األنشطة العالمية

6.8 ماليين دينار حققتها الشركة بربحية صافية بواقع 37 فلسًا للسهم الواحد وإيرادات إجمالية 30.4 مليونًا

نس�عى القتناص أي فرصة جيدة ونتوقع تحقيق أرباح جيدة نتيجة لألعمال التشغيلية خالل العام المقبل  
أحمد يوسف

قال عضو مجلس إدارة ش���ركة برقان حلفر اآلبار 
محمد اجلزاف ان الشركة فازت خالل العام احلالي بثالثة 
عق���ود بقيمة إجمالية تقدر ب� 144 مليون دينار، منها 
عقدان لشركة نفط الكويت كالهما ملدة خمس سنوات 
بينما العقد الثالث هو لشركة العمليات املشتركة في 
اخلفجي ومدته س���نة واحدة تبدأ من تاريخ وصول 
احلفار الى منطقة العمل مبينا ان كل هذه العقود تتعلق 
بتقدمي الشركة خلدمات احلفر والصيانة وان جميعها 

كان عن طريق مناقصات فازت الشركة بها.
وأشار الى ان الش���ركة تتحفز للعمل في السوق 
السعودي عبر نقل عمليات احلفر في منطقة اخلفجي 

ودراسة جميع الفرص املتاحة فيه.

تحفيز العاملين

وتوقع اس���تمرار الشركة في حتقيق معدالت أداء 
تش���غيلية جيدة وأرباح خالل العام املالي املقبل في 
العام 2010، عبر اس���تمرار حتفيز العاملني لتحقيق 

أفضل النتائج.
وذكر خ���الل اجلمعية العمومية للش���ركة أمس � 
والتي عقدت بنسبة حضور بلغت 88.56% � ان الشركة 
حققت خالل الع���ام املالي املنتهي في 31 مارس 2009 
إيرادات إجمالية بلغ���ت 30.449 مليون دينار بينما 
بلغت املصروفات 23.588 مليونا ما يعني ان األرباح 

الصافي���ة بلغت 6.86 ماليني دين���ار بربحية صافية 
للسهم قدرها 37 فلسا.

ظروف األزمة

وأضاف اجلزاف ان الشركة قامت خالل العام املاضي 
بجهد كبير مكنها من حتقي���ق ارباح تعتبر اكثر من 
جيدة رغم ظروف االزم���ة املالية العاملية وتداعياتها 

على اسواق املنطقة.
وبنينّ ان جميع ايرادات الش���ركة عن العام املاضي 
تشغيلية حيث قامت الشركة بحفر وصيانة آبار بترول 
وغاز لشركة نفط الكويت سواء في احلقول الشمالية 
او الغربية او حقل برقان العمالق وذلك من خالل ادارة 

25 برج حف���ر مبينا ان كل هذه اجلهود احتاجت الى 
ترتيبات لوجيس���تية كبيرة تتعلق بتوفير املعدات 
املس���اندة وقطع الغيار حتى يت���م القيام بهذا العمل 

على أكمل وجه.

اقتناص الفرص

وأشار إلى ان الشركة بدأت بالفعل في نقل معداتها 
الى املنطقة املشتركة، مؤكدا انها ستسعى أيضا خالل 
الفترة املقبلة ال���ى اقتناص أي فرص جيدة من اجل 
تلبية طموح املساهمني وحتقيق ارباح جيدة في العام 

املالي املقبل.
وخ���الل العمومية العادية للش���ركة، وافقت على 

توصيات مجلس اإلدارة برفع رأسمال الشركة مبقدار 
1.46 مليون دينار تقريبا من 19.5 مليونا الى 20.96 

مليونا.

أرباح السهم

كما وافق���ت أيضا على ج���دول األعمال والقاضي 
بتوزيع أرباح نقدية على مس���اهمي الشركة بنسبة 
7.5% من رأسمال الشركة بواقع 7.5 فلوس لكل سهم 
ما يعادل مبلغ 1.46 مليون دينار تقريبا وكذلك توزيع 
اسهم منحة مجانية بنسبة 7.5% من رأسمال الشركة 
بواقع 7.5 اس���هم لكل 100 س���هم ما يعادل مبلغ 1.46 

مليون دينار تقريبا.

ال���ذي يأتي مصاحب���ا الجتماع 
العمومي���ة الحت���اد  اجلمعي���ة 
املنظمات الهندسية الدولي والذي 
ينتمي ال���ى عضويته 15 مليون 
العال���م، تتطابق  مهندس حول 
مع الرس���الة الرئيسية جلمعية 
املهندسني الكويتية لتقدمي خدمات 
الكويتي،  املهنة واملهندس  تدعم 
البشرية  الطاقات  وتس���تنهض 
املهني���ة  وتس���تثمر اخلب���رات 
وتتبنى البحث العلمي وتستخدم 
التقنيات احلديثة لتحقيق التنمية 

الشاملة.
واشار الى ان جمعية املهندسني 
الكويتي���ة عملت عل���ى ان يضم 
املؤمتر كل االنشطة التي تتعلق 
باملوضوع، وذلك الثراء جوانبه 
وتغطيتها بشكل كامل من خالل 
برنام���ج املؤمتر ال���ذي يتضمن 
اوراق عمل متخصصة وحلقات 
املوردي���ن وورش عمل وحلقات 
الطاقة النووية واملسابقة الطالبية 
واملع���رض الصناعي، معربا عن 
امله بأن يخرج اعالن الكويت عن 
تطبيقات الطاقة البديلة بحزمة من 

القرارات العملية بهذا الشأن.
ودعا الى ضرورة التنس���يق 
بني القيادة السياسية في الكويت 
واملؤسس���ات العلمي���ة لتطبيق 
التوصيات التي ترد في الدراسات 

العلمية.

النه يش���كل عصب احلياة بكل 
وجوهها االقتصادية واالجتماعية 
والسياس���ية وغيرها وعلى كل 
املس���تويات احمللية واالقليمية 

والعاملية.
وبني ان اهداف املؤمتر تتلخص 
في تشجيع ونشر آخر التطورات 
واالبتكارات فيما يتعلق بتنمية 
الطاقة البديل���ة وحتديد الفائدة 
البيئية لها اقليميا وعامليا ومناقشة 
التحديات والصعوبات التي ميكن 
ان تصاحب هذا التوجه سياسيا او 

اقتصاديا او بيئيا او اجتماعيا.
ولفت ال���ى ان اهداف املومتر 

الزعبي ورئيس اللجنة االعالمية 
مشاري املطوع ورئيسة جلنة املرأة 
م.بشاير العواد ومسؤولة جلنة 

الطلبة م.زينب الري.
واوض���ح م.القحطان���ي ان 
موض���وع الطاق���ة البديلة الذي 
يحرك العالم يعد واحدا من اهم 
املواضيع املطروحة على مستوى 
العالم بأسره، مشيرا الى اهمية 
تس���ليط الضوء على حيثياته 
الدقيق���ة واخضاعه للنقاش في 
حلقات وورش عم���ل وذلك من 
قبل املختصني واجلهات املعنية، 
وتوجي���ه بحوث���ه ودراس���ته، 

االحت���ادات الهندس���ية العاملية، 
وسيش���ارك ف���ي املؤمت���ر اهل 
االختصاص واملهتمني والسياسيني 
واملهنيني واملستثمرين واملهندسني 
وذلك من اجل دراسة وبحث هذا 
املوضوع، مشيرا الى ان اجلمعية 
قامت بالتحضير له منذ منتصف 

عام 2007.
هذا وقد عقد املؤمتر بحضور 
رئيس الهيئة العامة للبيئة د.صالح 
املضحي ورئيس اللجنة العلمية 
للمؤمتر د.وليد البزاز والرئيس 
التنفيذي للمؤمتر طالل الفقعان 
ورئيس اللجنة التنظيمية م.حمود 

عاطف رمضان
اكد رئيس جمعية املهندسني 
الكويتية م.ط���الل القحطاني ان 
قضية البح���ث الدائم عن موارد 
بديلة للطاقة ليس باألمر اجلديد 
على العالم، مشيرا الى ان االنسان 
سعى ومنذ قدمي الزمان الى البحث 
عن موارد الطاقة التي يستطيع من 
خاللها حتسني اساليب حياته وان 
العالم اليوم يتحدث عن مصادر 
جديدة لتحل محل النفط حيث يرى 
املختصون انه ناضب في يوم من 
االيام بينما يرى البعض اآلخر ان 
هناك مصادر افضل منه في حني 

يرى آخرون غير ذلك.
جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقد امس في فندق جي دبليو 
ماري���وت لالعالن ع���ن انطالق 
الهندس���ي حول  الدولي  املؤمتر 
»تطبيقات الطاقة البديلة.. خيار 
ام ضرورة؟« في األول من نوفمبر 

املقبل بالكويت.
واضاف م.القحطاني ان املؤمتر 
الدولي الهندسي حول تطبيقات 
الطاقة البديلة والذي س���يرعاه 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد يعتبر سلس���لة لعدد من 
املؤمترات الدولية املعنية بالطاقة 
حيث ستكون الكويت اول بلد في 
الشرق االوسط سيستضيف اكبر 
جتمع عاملي للمهندس���ني ملنظمة 

جانب من املؤمتر الصحافي لإلعالن عن املؤمتر الدولي الهندسي للطاقة البديلة

بعدما أجرت تقييمًا لمؤشرات أدائه المالية

»ستاندارد أند بورز« تؤكد استمرار
تصنيف - A للبنك األهلي المتحد

أكدت وكالة »ستاندارد أند بورز« الدولية على 
تصنيفها االئتماني طويل املدى للبنك األهلي 
املتحد بدرجة )-A( والنظرة العامة املستقبلية 
)مس���تقر(. جاء ذلك إثر أح���دث تقييم أجرته 
الوكالة للبنك ومؤشرات أدائه املالية والنوعية 
وأعلن عنه في 24 يوليو املاضي، وهي خطوة 
تأت���ي في أعقاب إعادة تأكي���د تصنيف البنك 
بدرجة  )-A( )مستقر( من قبل وكالة »فيتش« 
الدولية ودرجة )A( )مس���تقر( من قبل وكالة 

»كابيتال إنتلجينس«.
وكانت وكالة »ستاندارد أند بورز« التي تعد 
إحدى أهم وكاالت التصنيف العاملية قد أشارت 
في حتليل سابق صدر في إبريل املاضي إلى أن 
هذا التصني���ف االئتماني يعكس مكانة البنك 
الريادية وحجم أعماله في البحرين وتواجده 
النشط في أسواق املنطقة، إلى جانب ما يتمتع 

به من جودة عالية لألصول.
ووفقا للوكالة، فإن البنك األهلي املتحد الذي 
يعد من بني أكبر 20 بنكا في املنطقة اس���تطاع 
أن يتفوق على العديد م���ن نظرائه من بنوك 
املنطقة على صعيد التوسع اإلقليمي، وفي حني 
ميثل هذا التنوع واالمت���داد اجلغرافي حتديا 
للبنك جلهة إدارة املخاطر واحلفاظ على معدالت 
الكفاءة التشغيلية، فإن البنك يستطيع مواجهة 
هذا التحدي بنجاح بفضل ما أرس���اه من نظم 
وإجراءات مؤسسية على مستوى املجموعة وما 
أثبته من قدرات وإمكانيات في االرتقاء الناجح 
بالبنوك التابع���ة والزميلة في أعقاب عمليات 

التملك والدمج لها بحسب تقدير الوكالة.
كما سلط تقرير وكالة »ستاندارد أند بورز« 
الضوء على عدد من عناصر القوة األخرى التي 
يتمتع بها البنك، وم���ن بينها اجلودة العالية 

لألصول حيث ال تتج���اوز القروض املتعثرة 
نس���بة 1.9% من إجمالي محفظة القروض كما 
بنهاية عام 2008. كما اعتبرت نس���بة تغطية 
املخصصات مقابل هذه القروض والتي بلغت 
111.5% كم���ا بنهاية العام املاضي كافية في هذا 

الشأن.
وتعليقا على ذلك، قال رئيس مجلس إدارة 
البنك األهلي املتحد فهد الرجعان: »إننا نعتز 
بأن جتد األسس القوية الصلبة ومؤشرات املركز 
املالي املس���تقر للبنك صداها في هذا التقييم 
اخلارجي املس���تقل من وكال���ة عاملية مرموقة 
مثل »ستاندارد أند بورز«، خصوصا أنه يأتي 
متزامنا مع اإلعالن عن نتائج إيجابية للنصف 
األول من عام يعد حافال بالتحديات غير املسبوقة 

للصناعة املصرفية«.
من جهة أخرى، أضاف أن قيام البنك بسداد 
تسهيالت مالية بقيمة 400 مليون دوالر بحلول 
نهاية أغسطس اجلاري أي قبل موعد استحقاقها 
بعدة أشهر، يعد إش���ارة واضحة أخرى على 
معدالت السيولة والكفاية الرأسمالية املتميزة 
التي يتمتع به���ا البنك حتى في مثل الظروف 

الراهنة غير املواتية دوليا وإقليميا«.
يش���ار إلى أن مجموعة البنك األهلي املتحد 
تتألف من 7 بن���وك تابعة وزميلة تعمل في 7 
بلدان هي: البحرين، الكويت، قطر، عمان، العراق، 
مصر واململكة املتحدة. وق���د متيز أداء البنك 
بالنمو املتواصل واملتوازن على مدى السنوات 
املاضية والذي انعكس في الفوز بسلسلة من 
اجلوائز العاملية، كان م���ن أحدثها فوز البنك 
بجائزة »أفضل بنك في الش���رق األوسط« من 
مجلة جلوبال فاينانس التي مقرها نيويورك 

وذلك للعام الرابع على التوالي.

احتياطي المصرف المركزي يرتفع إلى 24 مليار دوالر

18 مليار دوالر زيادة في الودائع المصرفية في لبنان خالل عام ونصف العام
وودائع »الخاص« غير المقيم تمثل أكثر من 15.5% من الودائع اإلجمالية

 بيروت: ارتفعت قيمة الودائع
   االجمالي���ة املوج���ودة في 
املص���ارف التجارية في لبنان 
� بحس���ب األرقام التي نشرها 
مص���رف لبن���ان املرك���زي � 
بنسبة 19.5% في مايو املاضي 
مقارنة بالفترة ذاتها من العام 
املاضي فيما اش���ارت اوساط 
مصرفية ال���ى ارتفاع الودائع 
املصرفية في لبنان منذ نحو 
عام ونصف العام وحتى اليوم 
بواقع 18 مليار دوالر تقريبا، 
ويأتي االرتفاع بسبب الودائع 
اإلضافية املتمثلة في تدفق أموال 
املغتربني واخلليجيني ووفقا 
لتصريح���ات حلاكم مصرف 
لبنان رياض سالمة فقد دخل 
ال���ى املص���ارف اللبنانية بني 
يونيو 2008 ويونيو املاضي 
15 مليار دوالر ليرتفع احتياطي 
املصرف املركزي الى 24 مليار 
دوالر. وبني مايو 2008 ومايو 
املاضي بلغت نسبة منو ودائع 
القطاع اخلاص املقيم 17% فيما 
بلغت نسبة منو ودائع القطاع 

اخلاص غير املقيم %34.
اموال  ان  مما سبق يتضح 
املغتربني واالجانب التي دخلت 
اللبناني  القطاع املصرفي  الى 

والتحويالت الرسمية ال متثل 
اجمالي التحويالت، نظرا لكون 
كثير من اموال املغتربني ال متر 
بقنوات التسجيل الرسمي. ووفقا 
ألبحاث معهد سياسات الهجرة 
تتوزع التحويالت على مستوى 
العالم على الشكل اآلتي: 50 الى 
70% حتويالت غير رسمية، و30 
الى 50% حتويالت رسمية، ما 
يعني ان حجم التحويالت غير 
الرسمية اكبر. ويشير اخلبراء 
ال���ى ان التحويالت تعد حفنة 
م���ن االم���وال اخلارجية مثل 
االستثمارات االجنبية املباشرة، 
البالد  وهي رس���اميل جتوب 
بحثا عن فرص لالس���تثمار. 
لذلك نتيج���ة التحويالت هي 
رفع االستهالك او االنفاق غير 
الرأس���مالي، وفي لبنان مثلت 
التحويالت اكثر من 200% من 
االستثمارات األجنبية املباشرة 
في عام 2007، ما يظهر مستوى 
أهميتها ومحوريتها في حتريك 

االستهالك.
والالفت ه���و انه في لبنان 
تفوق نس���بة التحويالت الى 
الناجت احمللي االجمالي حاجز 
20% فهي بلغت في عامي 2006 
و2007، 22%، ما يعني ان لبنان 

بني 95 و99 حيث بلغ معدلها 
سنويا 1.24 مليار دوالر، وبدءا 
من عام 2000 تخطت التحويالت 
حاجز ملياري دوالر س���نويا، 
وبلغت ع���ام 2004 نحو 5.6 

مليارات دوالر.

تأثرا عربيا من األزمة املالية، 
وقد منت الودائع بصورة طفيفة 
بلغت 0.38% بني مايو ويونيو 

املاضيني.
ومنذ نهاية احلرب في لبنان 
وب���دء مرحلة إع���ادة اإلعمار 

املترافق���ة مع هج���رة مكثفة 
س���جلت التحويالت الرسمية 
للمغتربني منوا كبيرا نسبته 
202% ب���ني 1990 و2007 فق���د 
تخطت 2.2 ملي���ار دوالر عام 
1994 ثم دخلت في سبات نسبي 

منوا بنسبة 1.53% في يونيو 
املاضي مقارنة بالشهر السابق 
وبنس���بة 17% عل���ى اس���اس 

سنوي.
وفي الكوي���ت كان القطاع 
املصرفي من بني القطاعات األكثر 

مثل���ت احلافز االه���م للنمو 
االجمال���ي في ودائ���ع النظام 
املصرفي، وخصوصا ان ودائع 
القطاع العام لم تنم اال بنسبة 

.%19.7
واضح���ت ودائ���ع القطاع 
اخلاص غير املقيم متثل اكثر 
من 15.5% من الودائع االجمالية 
في املص���ارف التجارية بعدما 
كانت تلك النسبة 14% في العام 

املاضي.
وفي مقابل استفادة لبنان، 
كان���ت املص���ارف اخلليجية، 
حيث اجلزء األكبر من فائض 
اللبنانية ومصدر  العمل  قوة 
السيولة اخلارجية للمنطقة، 
تعاني من ه���روب الودائع او 

االستعداد الى الهروب.
ففي االمارات العربية املتحدة 
تراجعت الودائع االجمالية في 
القطاع املصرفي بنسبة 1.1% بني 
مايو ويونيو املاضيني، وهذا 
التراجع هو الثاني املسجل منذ 
نهاية العام 2008 حيث انخفضت 
قيمة الودائع بنسبة 1.8% بني 

ديسمبر ويناير املاضيني.
وفي الس���عودية خصصت 
املصارف مخصصات للقروض 
الودائع  السيئة، فيما سجلت 

متأخر كثيرا على صعيد حتفيز 
النم���و باس���تخدام حتويالت 
التي  املغتربني وفقا للمعايير 
يعتمدها صندوق النقد الدولي، 
وهذه املسألة تطرح حتديات 
كثيرة امام احلكومات املقبلة، 
على الرغم من هامش املناورة 
الضي���ق الذي يحك���م عملها، 
عليها اس���تخدام االدوات التي 
متتلكه���ا لتحفي���ز االقتصاد 
ومضاعفة النمو غير احليادي 
جزئيا عب���ر جعل التحويالت 
غير حيادية اي ال تقتصر فقط 
على دعم املوازنات االستهالكية 

للعائالت.
والعملية ممكنة اذا استخدمت 
القن���وات املالئمة الس���تخدام 
التحويالت مثال، ميكن إطالق 
حملة وطنية لتشجيع استثمار 
التحويالت، وبالتالي حتويلها 
الى رؤوس اموال منتجة للعائلة 
املقيمة، فأموال املغتربني هي 
في املبدأ ضمان���ات للعائالت 
وليس���ت اس���تثمارات، وفقا 
لدراسة صندوق النقد الدولي، 
ولكي يعكس ذلك املبدأ، يجب 
تطويع نقطة القوة هذه لتالئم 
الهجني في  الواقع االقتصادي 

لبنان.

بنوك الخلي�ج تعاني من هروب الودائع بس�بب األزم�ة والكويت أكثر المتضرري�ن عربيًا منها

19.5% زيادة في قيمة الودائع اإلجمالية الموجودة في المصارف التجارية في لبنان

التحويالت الرسمية للمغتربين سجلت نموًا كبيرًا بلغت نسبته 202% بين عامي 1990 و2007

تحوي�الت المغتربي�ن تخط�ت حاج�ز الملي�اري دوالر س�نويًا منذ الع�ام 2000 

مصرف لبنان املركزي

 )أسامة البطراوي(محمد اجلزاف مترئسا عمومية الشركة


