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اخبار  الشركات

تدقيق شامل على »المخصصات« من »المركزي« 
يؤجل إعالن البنوك لنتائج الربع الثالث

ال خالفات حول إجراءات اندماج »األولى« 
مع بيت االستثمار الخليجي

لجنة اندماج »كويت انفست« و »جيزان« و »الدولية« 
تجتمع غدًا مع مكاتب التقييم

»استهالكية« تستحوذ على %85 
من »روكمت التعاونية« في الشارقة 

»المثنى« و»هيرميس إيفا« تتصدران مرشحي 
»الوساطة« في لجنة تطوير اآلليات

ممثلو 8 شركات الختيار 5 في اللجنة التنسيقية

بات���ت النتائج املالية للبنوك في
الرب���ع الثالث لغ���زا محيرا أمام 
بعض املصرفي���ن، الذين أكدوا عبر 
»األنب���اء« ان البن���ك املركزي يقوم 
بدراسة مخصصات كل بنك على حدة 
والتأكد من أمرين، األول ان البنوك 
قامت بأخذ مخصص���ات كافية وان 
هناك درجة متس���اوية في اخذ تلك 
املخصص���ات على مس���توى جميع 

الشركات دون متييز.
وأفادت املصادر بأن توجه البنك 
املركزي يعكس حرصه على انتهاج 
البنوك السياسة التحفظية في منهجها 
جتاه كل املخصصات مبا ال يؤدي الى 
ظهور مفاج���آت في ميزانيات نهاية 

السنة املالية.

ولفت���ت الى ان األم���ر ال يقتصر 
فقط على التأكد من أخذ املخصصات 
التحوطية ولكن مقارنة نتائج كل بنك 

فيما يتعلق بجانب املخصصات.
وفي السياق نفسه، نفت املصادر ان 
تكون مديونيات »سعد والقصيبي« قد 
انتقلت وبشكل كامل الى مخصصات، 
مستدركة بان األمر اليزال في مساره 
التفاوضي القانوني بعيدا عن األمور 
الفنية او املالية، موضحا ان اللجوء 
الى القضاء هو آخر الطرق السترداد 

حقوق البنوك.
وقالت ان معظ���م البنوك حققت 
ارباحا تشغيلية في الربع الثالث غير 
ان ما يحد من منو ارباحها بشكل عام 

هو املخصصات.

كش���ف مصدر ل� »األنباء« ان تقرير تقييم االصول النهائي لشركتي االولى
وبيت االستثمار اخلليجي من املتوقع االنتهاء منه خالل 3 اسابيع.

ونفى املصدر وجود خالفات حول تقييم االصول وفقا لالس���عار العادلة بن 
الش���ركتن، مستدركة بان الشركتن تقومان حاليا باالجابة عن كل التفصيالت 
اخلاص���ة بتقييم االصول من قبل املقيم للوصول الى س���عر عادل، مضيفة انه 
فور تس���لم التقرير سيتم عرضه على عمومية الش���ركتن الخذ املوافقة عليه 
متهيدا للموافقة عليه من قبل عمومية الش���ركتن وبعده تتم املوافقة عليه من 
اجلهات املعنية. وكان الرئيس التنفيذي في بيت االستثمار اخلليجي بدر العلي 
قد صرح بأن االنتهاء من اجراءات االندماج بن الشركتن اوائل 2010، وذلك بعد 

االنتهاء من تقييم الشركتن.

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة 
ان اللجن���ة املش���كلة من مجالس 
إدارات كويت انفست وجيزان والدولية 
للتمويل لتنفيذ عملية االندماج بينها 
ستعقد اجتماعا غدا مع مكاتب التقييم 
لبح���ث عروضها املقدم���ة للبدء في 
عمليات االندماج بن الشركات الثالث، 
وذلك بع���د اجتماعات مكثفة عقدتها 
الش���ركة املعنية مع رؤساء مجالس 
الش���ركات لالستفس���ار عن  ادارات 
عمليات التقييم خالل املرحلة املقبلة. 

ولفتت املصادر الى انه بناء على 
االجتماع سيتم وضع معايير محددة 
من قبل اللجنة بناء عليها يتم اختيار 
املكتب الذي سيقوم بعملية االندماج، 
مضيفة انه من بن تلك املعايير املدة 
الزمنية والتكلفة واجراءات التقييم.
الش����ركات  اندم����اج  ويأت����ي   
الث����الث في ظ����ل خط����ة مجموعة 
البح����ر لتفعي����ل الهي����كل االداري 
واملالي للمجموعة مبا يتماشى مع 
التغيرات التي أحدثتها األزمة املالية.

كشف رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب في الشركة الوطنية للصناعات
االستهالكية »استهالكية« عبداهلل العبار عن توقيع الشركة مذكرة تفاهم 
مع ش���ركة روكمت التعاونية في إمارة الشارقة باإلمارات والتي مبقتضاها 
يتم االس���تحواذ على 85% من الشركة بقيمة 2.5 مليون درهم ما يعادل 195 
ألف دينار )دينار=12.8 درهما(، مستدركا بأن الشركة تتخصص في صناعة 
قضبان حديد التسليح.  وأضاف أن االستحواذ يأتي في إطار استراتيجية 
الش���ركة لالستحواذ على شركات صغيرة ومتوسطة احلجم داخل الكويت 
وخارجها في املرحلة املقبلة، إميانا من الشركة بالسعي نحو تطوير آلياتها 

في املرحلة املقبلة.
وكان العبار قد ذكر في وقت س���ابق أن الش���ركة قامت بتشغيل مصنع 
احلديد الذي متتلك منه حصة وقدرها 50% في مدينة حفر الباطن بالسعودية، 
وه���و املصنع الذي بدأ بالفعل تش���غيله التجريبي ومازال بانتظار وصول 
العمالة الفنية الالزمة لتش���غيله والتي سيكتمل وصولها بالكامل مع بداية 

شهر يوليو املقبل. 

أفاد مصدر ل�»األنباء« بأن شركتي 
إيف���ا« و»املثن���ى  »هيرمي���س 
للوساطة« تتصدران قائمة مرشحي 
شركات الوس���اطة املالية لتمثيلها 
داخل جلنة تطوي���ر آليات التداول 
في اجتماع الختيار عضوين من بن 
مرشحن ممثلن لشركات »الوسيط« 
إيف���ا« و»الكويتية  و»هيرمي���س 
لالس���تثمار« و»املثنى للوساطة«، 
حيث يتم االقتراع عليهم في تصويت 
سري من قبل رؤساء مجالس إدارات 
الشركات ال� 14 اليوم في البورصة. 
وأفاد املصدر بأن األعضاء األربعة 
الذين مت التوافق عليهم ممثلون من 
ش���ركات، وفيما يتعلق باملرشحن 

الختيار اللجنة التنسيقية، واشار 
املصدر الى ان هناك 8 مرشحن سيتم 
االختيار بينهم هي شركات االحتاد 
و»الوطن���ي« و»عرب���ي« و»املثنى 
للوساطة«. وحول ضوابط االختيار، 
أفاد املصدر بأنه ال يتم ترشيح نفس 
الشخص في اللجنتن عن الشركة 
املمثل لها وامنا ميكن اختيار شخص 
آخر في نفس الشركة. ومن ناحية 
اخرى، طالب ممثلو 5 شركات وساطة 
في اجتماع امس مع مستشار السوق 
لنظ���م املعلومات عصام العصيمي 
بضرورة توافق النظام اجلديد مع 
قانون هيئة سوق املال والتشريعات 

املنظمة ألداء السوق.

بنهاية 2009 وتوقع تحقيق الصندوق 10% عوائد للربع الرابع

برأسمال قدره 15 مليون دينار

الداود لـ »األنباء« : »المدينة« تزيد رأسمال
صندوق الهند اإلسالمي إلى 16 مليون دينار

الصندوق يحتفظ بـ 15% »كاش« من رأسماله البالغ 8.6 ماليين دينار

الجابـر: انتهينا مـن برنامج إعـادة الهيكلة بالكامـل وقمنا بإعادة 
جدولـة القرض الرئيسـي للشـركة مـن قصير إلى متوسـط األجل

الشـركة ضخت 5 ماليين دوالر إلـى الصندوق خـالل األزمة المالية

القبندي لـ »األنباء«: »الرتاج« حصلت على ترخيص من »المركزي« 
لتأسيس صندوق للشركات الصغيرة والمتوسطة

منى الدغيمي
قال الرئيس التنفيذي لشركة الرتاج 
لالس���تثمار جهاد القبندي أن الشركة 
بادرت بتأسيس صندوق الرتاج للشركات 
الصغيرة واملتوس���طة بهدف الدخول 
في مشاريع استثمارية، مشيرا إلى أن 
اغلب شركات امللكيات اخلاصة تدخل في 
مشاريعها عن طريق صناديق ومن خالل 

هذه الصناديق تدير هذه املشاريع. 
وأضاف القبندي في تصريح خاص 
ب� »األنباء« ان الشركة لم تبدأ بعد في 

تسويق الصندوق بسبب األزمة املالية 
العاملية، مشيرا إلى أن الترخيص الذي 
حصل���ت عليه الرتاج م���ن قبل البنك 
املركزي حدد رأسمال الصندوق بقيمة 
15 مليون دينار. ولفت القبندي الى ان 
هذا القطاع جديد في الكويت وال توجد 
شركات متخصصة في امللكيات اخلاصة، 
مبينا انه توجد شركات لديها فقط قسم 
خاص بامللكيات اخلاصة، ولكن ليس كل 
موارد الشركة موجهة إلى هذا القطاع كما 
هو احلال مع شركة الرتاج لالستثمار، 

فبالنسبة للرتاج رأت أن افضل طريقة 
إلدارة املش���اريع عن طريق الصناديق 

باعتبار ان ادارتها وخطتها واضحة.
وأوضح ان احلل الثاني الذي وجدته 
الش���ركة أمامها هو تأس���يس شركات 
قابضة، مشيرا إلى انه في هذه احلالة 
فإن الشركة تتطلب مجلس إدارة والكثير 
من التعقيدات اإلدارية التي قد ال تساعد 
على حتقيق الغاية وختم بقوله: »لهذا 
بادرنا بتأسيس صندوق الرتاج للملكيات 

اخلاصة«.

عاطف رمضان
كشف مدير ادارة الصناديق واحملافظ االستثمارية 
في مجموعة املدينة للتمويل واالستثمار محمد الداود ل� 
»األنباء« عن توجه املجموعة لزيادة رأسمال صندوق 
الهند االسالمي من 8.6 مالين دينار الى 15 أو 16 مليون 

دينار بنهاية الربع الرابع من العام احلالي.
واضاف الداود ان الشركة تستهدف زيادة رأسمال 
الصندوق نظ���را لنجاحه وحتقيق���ه أرباحا مجزية 
ملساهميه، خاصة ان نشاطه »خارجي« بالسوق الهندي 
الذي يتوقع له ان يفوق الس���وق الصيني من حيث 
االنتش���ار والقوة أو املتانة االقتصادية، وذلك حسب 
 ،UTI آخر تقارير مستشار املجموعة بالهند وهي شركة
الفتا الى انها من كبرى الشركات الهندية املتخصصة 

فضال عن كونها شركة حكومية.
وتوقع الداود ان يحقق صندوق الهند االسالمي عوائد 
مجزية للربع الرابع تقدر ب� 10%، مبينا ان الصندوق 
حقق عوائد بلغت 65% حتى 30 سبتمبر 2009 »للربع 
الثال���ث« وانه بذلك يتوقع ان يحقق الصندوق للعام 

2009 نحو 75% عوائد تقريبا.
واش���ار الى ان صندوق الهند االسالمي لديه س���يولة مالية تقدر ب� %15 
»كاش« من رأسمال الصندوق البالغ 8.6 مالين دينار، موضحا ان احتفاظ 

الصندوق بهذه االموال أمر ساعده على حتقيق هذه العوائد املجزية.
وقال ان عددا كبيرا من الصناديق بالكويت أوقفت االسترداد أو »ماطلت 
في الوقت لدفع االسترداد« للمساهمن، اال ان صندوق الهند االسالمي متيز 

بأن استرداده شهري.
وبن ان���ه في وقت االزمة املالي���ة العاملية ضخت 
»مجموعة املدينة« من 4 الى 5 مالين دوالر تقريبا في 
صندوق الهند االسالمي، االمر الذي مكنه من »االرتداد 

بسرعة« وحتقيق العوائد املجزية.
واس���تطرد قائال: مما ال شك فيه ان قوة الصندوق 

تتضح جليا من خالل االلتزام بدفع االسترداد.
ولفت الداود الى انه عندما بدأت املجموعة تأسيس 
صندوق الهند االسالمي واجهت بعض املعوقات و»النقد« 
من قبل البعض وكانت هذه الفكرة محل اعتراض، اال ان 
املجموعة متكنت من اثبات جناح فكرتها عبر االعالن 
عن حتقيق عوائد مجزي���ة للصندوق في ظل االزمة 

»أصعب الظروف« التي متر بها بعض الشركات.
اجلدير ذكره ان صندوق الهند االسالمي سجل أداء 
ممتازا منذ تأسيسه، حيث جاء ضمن الصناديق االكثر 
نشاطا وارتفاعا رغم التأثر الكبير الذي ألم به خالل 
االزمة املالية، وذلك في ظل اعتماده على استراتيجيات 

مدروسة لتوزيع املخاطر.
وهناك عوامل عدة س���اهمت بشكل اساس���ي في االداء العالي للصندوق 
خالل ال� 9 شهور االولى من العام احلالي منها على سبيل املثال اعتماده على 
توزيع االستثمار على عدة قطاعات رئيسية تشمل نحو 40 شركة متوافقة 
مع احكام الشريعة االسالمية الغراء، وذلك وفقا ملؤشر داو جونز االسالمي، 
حيث تتركز اغلب القطاعات على االنش���طة الصناعية وااللكترونية ومواد 

البناء االولى.

محمد الداود

جهاد القبندي

الشيخ خليفة اجلابر

أعلنت ش���ركة الصناعات 
املتحدة عن حتقيق خسارة 
صافية قدرها 3.96 مالين دينار 
عن التسعة أشهر املنتهية في 

سبتمبر املاضي.
وبهذه املناسبة قال رئيس 
مجلس إدارة شركة الصناعات 
املتحدة الشيخ خليفة اجلابر 
ان مجلس ادارة الش���ركة قد 
اعتمد ام���س البيانات املالية 
املرحلية للتسعة اشهر األولى 
من ع���ام 2009، الفتا الى ان 
الش���ركة قد حقق���ت ارباحا 
بقيمة 122.9 الف دينار خالل 
الربع الثالث من العام احلالي 
مما ادى ال���ى حتقيق صافي 
خس���ارة خالل فترة التسعة 
أشهر بقيمة 3.96 مالين دينار 
مقارنة بخسارة قدرها 4.08 
مالين دين���ار خالل النصف 

األول من العام.
واش���ار اجلاب���ر ال���ى ان 
الش���ركة قد طبقت سياسة 
محاسبية متحفظة خالل الفترة 
املنتهية، حيث اخذت  املالية 
مخصصات لكافة استثماراتها 
مبا فيها االستثمارات املتاحة 
للبيع، االمر ال���ذي ادى الى 
حتقيق خسائر صافية بقيمة 
3.96 مالي���ن دينار تتضمن 
خسارة دفترية غير محققة 

بقيمة 3.36 مالين دينار.
واضاف انه في اطار عملية 
اعادة الهيكلة املالية للشركة 
مع االخذ في االعتبار مالحظات 
مدققي احلسابات حول بيانات 
العمومية املجمعة  امليزانية 
نهاية عام 2008، قامت الشركة 
باتخاذ عدة خطوات تنفيذية 

الرئيسي للشركة بقيمة 40 
مليون دينار اي ما ميثل %43.1 
من اجمالي القروض املستحقة 
كما في 2008/12/31 وذلك من 
قرض قصير األجل الى قرض 

متوسط األجل.
وقد انعكست تلك اخلطوات 
على بيانات امليزانية العمومية 
للشركة حيث انخفض اجمالي 
املطلوبات بنسبة 49% ليصل 
الى 59.6 ملي���ون دينار كما 
ف���ي 2009/9/30 مقارن���ة ب� 
117.74 مليون دينار كما في 
2008/12/31 كذل���ك تقل���ص 
الفرق بن املطلوبات املتداولة 
املتداولة بنس���بة  واالصول 
79% )85 ملي���ون دين���ار( 
ليصل الى 22.1 مليون دينار 
كما ف���ي 2009/9/30 مقارنة 
ب� 107.1 مالين دينار كما في 

.2008/12/31
واختتم اجلابر بالقول إن 
اخلطوات العملية التي نفذتها 
ادارة الش���ركة لم يعد هناك 
بشأنها اي مالحظات من قبل 
مدققي احلس���ابات والتي مت 
ابداؤها ف���ي التقارير املالية 
للشركة نهاية العام املاضي، 
وبذلك تكون االدارة قد وفت 
بوعودها للسادة املساهمن 
فيما يتعلق بإع���ادة هيكلة 
املالي���ة واالنتهاء  اوضاعها 
م���ن تنفي���ذ برنام���ج اعادة 
الهيكلة بالكامل، مؤكدا متانة 
وصالبة الوضع املالي للشركة 
وجناحها في معاجلة اوضاعها 
املالية، االمر الذي سي���ؤدي 
الى حتسن البيانات املالي��ة 

مستقبال.

وف���ق املعايير احملاس���بية 
العاملية ش���ملت سداد بعض 
املالية  القروض وااللتزامات 
اخلاصة بالشركة بقيمة 8.9 
مالين دينار اي ما يعادل %9.6 
القروض  من اجمال���ي قيمة 
املستحقة عليها كما في نهاية 

عام 2008.
واس���تدرك ان���ه مت اعادة 
تصنيف استثمارات الشركة 
في الشركات التابعة كشركات 
زميلة وفقا للمعايير احملاسبية 
العاملية املعتمدة، االمر الذي 
ادى ال���ى خف���ض اجمال���ي 
القروض )املطلوبات املتداولة( 
بقيمة 43.3 مليون دينار مبا 
ميثل 46.7% من قيمة القروض 
االجمالية الواردة في البيانات 
املالية املجمعة للشركة كما في 
2008/12/31 ومت احلصول على 
تلك القروض من قبل الشركات 
التابعة لش���ركة الصناعات 

املتحدة.
واضاف ان الشركة متكنت 
من التفاوض واالتفاق النهائي 
بخصوص اعادة جدولة القرض 

122.9 ألف دينار أرباح الشركة في الربع الثالث

3.9 ماليين دينار صافي خسارة
»الصناعات المتحدة« في 9 أشهر

السفارة األميركية تشارك 
في مؤتمر مكافحة غسيل األموال

منى الدغيمي
علم����ت »األنباء« من مص����ادر ذات صلة ان مكتب مكافحة 
غسيل االموال قد أنهى اللمسات االخيرة من حتضيراته ملؤمتر 
مكافحة غسيل االموال الذي من املفترض ان تبدأ انشطته في 

شهر ديسمبر املقبل.
واكدت املصادر ان السفارة االميركية ستشارك في اعمال 
املؤمتر، مش����يرة الى انه قد مت توجيه دع����وات ل� 200 جهة 

حكومية من دول عربية واجنبية.
وذكرت املصادر ان املوعد احملدد للمؤمتر سيعلن عنه بعد 
االجتماع مع وزير التجارة أحم����د الهارون في االيام القليلة 
املقبلة. وعن مدة اعمال املؤمتر، أفادت املصادر بأنها ستكون 
5 أيام مقسمة كاآلتي: يومان مخصصان للمحادثات والنقاشات 
حول االشكاليات املطروحة على الساحة في ظل تطور ادوات 
اجلرمية، اضافة الى مناقش����ة كل ما يتعلق بقانون مكافحة 
غسيل االموال وطرح اهم التوصيات، وثالثة ايام ستخصص 

لورش عمل يشرف عليها خبراء ومتخصصون.

»إنتريرارت« انتهت من تنفيذ
الفرع 21 من مطعم »نيثنس«

أعلنت شركة »انتريرارت« عن االنتهاء من تصميم وتنفيذ 
الفرع رقم 21 من مطعم نيثنس ليتوج مشوار اإلبداع في عالم 
التصاميم، ويأتي التصميم املتميز لشركة »انتريرارت« ليؤكد 
ثقة عمالئها التي تعتمد في املقام األول على الثقة واإلبداع 
كمبدأ أساسي للتعاون املستمر بن الشركة وعمالئها فضال عن 

تسليمها للمشاريع التي تنفذها في موعدها املتفق عليه.
وصرحت املديرة التنفيذية في شركة »انتريرارت« م.فرح 
احلميضي بأن التعاون بن الشركتن بدأ منذ أكثر من عامن 
حيث قامت »انتريرارت« خالل هذين العامن بتصميم وتنفيذ 
سلسلة مطاعم نيثنس املنتشرة في جميع املناطق الكويتية، 
موضحة ان���ه وبعد التعاون املثم���ر والنجاح الذي حققته 
الشركتان أسندت ش���ركة وافر الغذائية التصميم الداخلي 
جلميع مطاعمها وهي: دبن دوتس، نيثنس، ڤيال بيتزا وفرش 

ايتاليان إلى شركة انتريرارت.
وأضافت أن شركة »انتريرارت« تؤكد دوما على ضرورة 
االهتم���ام بذوق العميل قبل البدء ف���ي التصميم واالهتمام 
ب���أدق التفاصيل أثناء التنفيذ وخاصة املش���اريع املتعلقة 
بالذوق العام للجمهور، مشيرة إلى أن الزائرين للمطاعم أو 
الفنادق يتأثرون مبالمح املكان وبكون التصميم الداخلي من 
العوامل املؤثرة على الرواد فتعتبر سلسلة املطاعم املذكورة 
هي احد املش���اريع التي قامت انتريرارت بتنفيذ التصاميم 

اخلاصة بها.
وأوضحت أن أبرز املش���اريع التي قامت بها انتريرارت 
»مشروع بيت األوراق املالية، فندق ريستر، والعديد من الڤلل 
والشاليهات، إضافة إلى العديد من املشاريع داخل الكويت 

وخارجها، والتي تتميز باإلبداع والتجديد.

إعداد: عمر راشد


