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أخـبـار الشركات

نتائج »بيان لالستثمار« إلى »المركزي« 
غدًا بخسائر طفيفة

»الصفاة للطاقة« تعيد هيكلة مصنع هندي 
وتستهدف رفع طاقته مستقباًل

بهدف تقليص المصاريف واألعباء المالية 

»األوسط« أنهى كافة اإلجراءات
 للتحول إلى مصرف إسالمي

نزاع »الدار« و»التجاري« حول
أسهم »بوبيان« إلى 10 نوفمبر المقبل 

استفسارت فنية من »الوساطة« لـ»المقاصة«
حول »المقاصة أون الين« األسبوع الجاري

عمر راشد
توقعت مصادر لـ »األنباء« ارسال 
ميزانية »بيان لالستثمار« عن نتائج 
الربع الثالث محملة بخسائر طفيفة 
الى البنك املركـــزي غدا االثنني أو 
بعد غد الثالثاء على أقصى تقدير، 
مضيفة ان النتائج تعكس األوضاع 
املالية التي تعاني منها الشـــركات 

االستثمارية منذ فترة.
وقد منيت الشركة بخسارة 1.6 
مليون دينار ما يقارب 4.6 فلوس 
للسهم عن نتائج النصف األول من 
العام احلالي، في الوقت الذي حققت 
الشـــركة فيه 26.07 مليون دينار 
بواقع 69.9 فلســـا للسهم مليزانية 

.2008

زكي عثمان
ذكرت مصادر مطلعة لـ »األنباء« ان شركة الصفاة للطاقة قد بدأت مؤخرا 
في عملية اعادة هيكلة احد املصانع التابعة لها بنسبة 100% في الهند وذلك 
بعد ان جنحت قبل اسابيع في متلك 25% منه. وقالت املصادر ان عملية اعادة 
الهيكلة تهدف الى تقليص املصروفات وتخفيض اعداد العمالة في املصنع 
ســـعيا لتخفيض االعباء املالية على املصنع في ظل االزمة املالية العاملية، 
مؤكدة ان هناك خطط مســـتقبلية تتعلق برفع الطاقة االنتاجية للمصنع. 
وذكرت املصادر ان »الصفاة للطاقة« حريصة على انتهاز الفرص املناسبة 
في االسواق اخلارجية وحتديدا التي تستثمر فيها منذ فترة عبر مجموعة 
من شركاتها التابعة وهو ما دفعها مؤخرا لتملك كامل املصنع الهندي الذي 
يعمل في مجال الساللم االميركية »وانر«، مبينة ان هدف الشركة هو البحث 
عن االيرادات التشغيلية من مشاريعها املالية واملستقبلية. ولفتت املصادر 
الى ان الشـــركة تدرس حاليا مجموعة من الفرص االستثمارية اخلارجية 

ولكنها قد تتريث قليال في املضي قدما فيها حتى نهاية 2009.

فواز كرامي 
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في 
بنك الكويت والشــــرق االوسط ان البنك 
يجري مفاوضات لشــــراء قطعة ارض في 
الكويت دون الكشف عن املزيد من التفاصيل 

حول موقع االرض او مســــاحتها، مؤكدة ان االرض ستستغل في بناء معرض 
للســــيارات للقيام بعمليات االجارة والتمويل للسيارات وفق احكام الشريعة 
االســــالمية بعد حتول البنك الى بنك اسالمي على غرار معرض بيت التمويل 
الكويتي في منطقة الشويخ وذلك بعد االنتهاء من عمليات التحول التي يقوم 

بها البنك حاليا.
وبينت املصادر ان »األوسط« انتهى من تدريب الكوادر البشرية على آليات 
العمل وفق النظام املصرفي االســــالمي وذلك بعد اتباعهم للعديد من الدورات 
اخلاصة بهذا الشان، مشيرة الى ان البنك سيرفع تقريرا خالل الشهر املقبل الى 
بنك الكويت املركزي يفيد مبا اجنزه »األوســــط« من عمليات التحول الى بنك 
اســــالمي وجاهزيته للعمل وفق احكام الشريعة االسالمية ووفق نسب اجناز 
ومؤشرات اداء محددة مسبقا لدى املركزي والذي يقوم بدوره بالتأكد من عمليات 
التحول العطاء موافقته النهائية. تليها مباشرة مرحلة امتام املتطلبات االخرى 
من اجتماع اجلمعية العمومية واستصدار املرسوم االميري وتسجيل البنك في 
ســــجل البنوك االسالمية لدى بنك الكويت املركزي ليبدأ البنك مزاولة نشاطه 

كبنك اسالمي، متوقعة ان يبدا هذا النشاط مع حلول العام املقبل.

عمر راشد
أجلت احملكمـــة الكلية االربعاء 
القضائي  النزاع  املاضي احلكم في 
بني البنك التجاري وشركة الدار حول 
اســـهم بنك بوبيان الى 10 نوفمبر 
املقبل. وأفادت مصادر »األنباء« بأن 
احلكم جاء على خلفية اســـتكمال 
مذكرات الدفاع من اجلانبني، حيث 
قدم دفاع »التجاري« مذكراته حول 
القضية، فيما طلب محامي »الدار« 
التأجيل الستكمال مرافعته واعداد 
الردود املطلوبة. وتوقعت املصادر 
ان يتـــم احلكم النهائي في أســـهم 

»بوبيان« في اجللســـة املقبلة بعد 
تأجيلها للمرة الثانية. ولم تكشف 
املصادر عن الدفوع التي قدمها محامي 
»التجاري« الـــذي علق بالقول اننا 
بانتظار حكم القضاء بعد تقدمي االدلة 
الثبوتية حلقنا في تلك االسهم. يذكر 
ان احملكمة قد حكمت في 16 يونيو 
املاضي وفي مادة مستعجلة بوقف 
التعامل على االسهم العائدة لشركة 
دار االستثمار ومجموعة شركاتها 
في بنك بوبيان محل العقود احملررة 
بينها وبني البنك التجاري الكويتي 

بتاريخ 30 نوفمبر 2008.

عمر راشد
علمت »األنباء« من مصادرها ان شركات الوساطة تعتزم االجتماع مع 
الشركة الكويتية للمقاصة لالستفسار منها عن بعض املسائل الفنية اخلاصة 

بنظام املقاصة أون الين اجلديد الذي مت تدشينه االربعاء املاضي.
واســـتدركت املصادر بان من بني تلك املسائل  الفنية ما يتعلق مبسألة 
حتويل االموال من حساب الى حساب وكيفية التأكد من حسابات العمالء 

عبر االنترنت وكذلك ما يتعلق بضوابط السرية واالمان.
ولفتت الى ان النظام اجلديد يعد احدى آليات التطوير املهمة التي ستوفر 
كثيرا من الوقت واجلهد على الوسيط والعميل على حد سواء، مستدركة بان 
االجتماع قد يتم خالل االسبوع اجلاري. وفي السياق ذاته، أفادت املصادر 
بأن اللجنة التأسيسية التي مت اختيارها في اجتماع الوساطة الثالثاء املاضي 
تتجـــه الى االجتماع اليوم الختيار رئيـــس ومقرر اللجنة ونائب الرئيس 

فيما يصبح العضوان اآلخران عضوين في اللجنة.

أول شركة كويتية تطرح أسهمها للتداول

باهبري: »هيتس تيليكوم« تحصل على موافقة
 لإلدراج في »سوق أبوظبي«

 ميزانيات »غير مدققة« تستنفر »التجارة« ومكاتب التدقيق 
ترفع كتابًا إلدارة الشركات األسبوع الجاري

عمر راشد
 استنفار تشهده أروقة وزارة التجارة 
خالل األيام املقبلة والسبب ميزانيات »غير 
مدققة« يتم تقدميها عبر مكاتب تدقيق غير 
مؤهلة وتقوم مبخالفة املعايير احملاسبية 
الدوليـــة املطبقة خاصة ما يتعلق مبراعاة 
معياري 39 و40 احملاسبيني في شأن التدقيق 
على جميع تفاصيل أصول الشركة وبشكل 
عادل لألصول التي يتم تقييمها.   والقصة 
جاءت على خلفيـــة وجود خالف وقع بني 
شريكني في إحدى الشركات، قام كل منهما 

على إثره بعمل ميزانيتني مختلفتني للشركة، 
األمر الذي فضح أحد مكتبي التدقيق والذي 
بالغ في تقييم األصول دون مستندات واضحة 
للتقييم. وترتب على األمـــر اجتاه وزارة 
التجارة الصدار قرار يلزم مراقبي احلسابات 
بتقدمي نسخة طبق األصل عن امللف الكامل 
للشركات املساهمة لتتمكن من دراسته وإبداء 
مالحظاتها عليه خاصة ما يتعلق بأصول 
الشركة من أسهم وعقارات وطريقة تقييمها 
منعا للتدليس والغش.  رئيس مجلس إدارة 
أحـــد مكاتب التدقيق علق لـ »األنباء« على 

القرار بالقول ان اجتـــاه الوزارة للتدقيق 
على كيفية تقييم أصول شـــركات مكاتب 
التدقيق هو أمر »جيد« ويقضي على ظاهرة 
مكاتب »البصمة« التي تقوم بتلفيق ميزانيات 
الشركات التي تقوم بها دون فحص وتدقيق.  
غير أن املصدر اســـتدرك بـــأن على وزارة 
التجارة الفصل بني الشركات اجليدة والرديئة 
وأن تتبنى قرارا قابال للتطبيق.  وأشار إلى 
أنه من الصعب وضع ملف الشـــركات أمام 
وزارة التجارة للتدقيق وكشف أسرار العمالء 
أمامها.   واقتـــرح أن تقوم وزارة التجارة 

بالكشف على تلك امليزانيات بشكل دوري 
يتراوح بني مـــرة و5 مرات وفي ميزانيات 
تعتقد الوزارة أنها ليست »جيدة«.  وأوضح 
أن مكاتب التدقيق بصدد التنسيق مع جمعية 
احملاسبني الكويتية لرفع كتاب إلى وزارة 
التجارة بشأن مالحظاتها على القرار االسبوع 
اجلاري. يذكر أن مكاتب التدقيق احملاسبي 
في الكويت مت توجيه اصابع االتهام لها بأنها 
جزء رئيسي من األزمة املالية التي عانت منها 
الشركات بسبب غياب تطبيق معايير الرقابة 

واحملاسبة الدولية في ميزانياتها. 

أعلن رئيس مجلس االدارة في 
شركة هيتس تيليكوم القابضة 
د.سلطان باهبري عن حصول 
الشــــركة على موافقــــة هيئة 
األوراق املالية والسلع في دولة 
العربية املتحدة لقيد  اإلمارات 
أسهم الشركة في سوق أبوظبي 
لألوراق املالية وذلك بعد االنتهاء 
من اإلجراءات املتبعة بني الشركة 

والسوقي.
وقال باهبــــري في تصريح 
أســــهم  ادراج  ان  صحافــــي 
الشركة في سوق ابوظبي يدعم 
توسعاتها اخلارجية في كثير 
من األسواق اإلقليمية، وذلك من 
خالل توسيع قاعدة مساهميها 
في أقطار جديدة الفتا الى قرب 
حتديد موعد االدراج الرسمي، 
فيما توقع ان تدرج أسهم الشركة 
أبوظبي قبل نهاية  رسميا في 

العام احلالي.
واشار الى ان الشركة ستعمل 
جاهدة على اجناح ادراج أسهمها 
في ســــوق ابوظبي، في الوقت 
الذي ســــتهتم فيــــه مبواصلة 
مســــاعيها لالدراج في السوق 

هذا االنتشار ستكون له آثاره 
االيجابية على مدى السنوات 
املقبلة خصوصا على صعيد 
حجــــم األصــــول التابعة أو 

اململوكة لـ »هيتس«. 
وأشار الى ان إجمالي أصول 
الشركة جتاوز نصف املليار 
دوالر أميركــــي أي ما يعادل 
نحو 150 مليون دينار وسط 
توقعات بــــأن تتضاعف هذه 
األصول خالل السنوات القليلة 
املقبلة خاصة في ظل الفورة 
التي يشهدها قطاع االتصاالت 

في القارة السمراء وغيرها.
 وذكــــر ان عــــددا مــــن 
شــــركاتها اإلقليمية ستدخل 
حيز التشغيل عن قريب في 
اشارة الى ان شبكة غينيا قد 
انطلقــــت جتريبيا قبل ايام، 
مما ســــينعكس على حقوق 
املساهمني واإليرادات واألرباح 
التشغيلية أيضا، مشيرا إلى أن 
حقوق املساهمني حتى نهاية 
العام املاضي 2008 بلغت 358 
مليون دوالر أي ما يعادل 103 

ماليني دينار.

املصري خــــالل املرحلة املقبلة 
حيث قطعت شــــوطا جيدا في 
هذا الصدد. وكشف باهبري عن 
تولي شــــركة املدينة للتمويل 
واالستثمار مهام مستشار االدراج 
لـ »هيتس« سواء في ابوظبي 
او اســــواق مالية اخرى، الفتا 
الــــى ان املدينة متلك االمكانية 
الفنية الدارة مثل هذه األنشطة 
والعمليات ملــــا لها من خبرات 
كبيرة في قطاع االستثمار املالي 

محليا وخارجيا.
وبنينّ ان هيتس هي الشركة 
الكويتيــــة األولــــى التي تدرج 
أسهمها في سوق ابوظبي املالي 
وسط قناعة بوضع هذا السوق 
كــــون غالبيــــة قطاعاته كانت 
االسرع استعادة لتوازنها عقب 
األزمة املالية األمر الذي يعكس 
مدى متانة السوق وقدرته على 
التجاوب مع اي جديد الفتا الى 
ان الشركة قامت باجناز جميع 

االجراءات الالزمة لذلك وتعمل 
حاليا علــــى االنتهاء من بعض 

اخلطوات النهائية.
واكد ان هيتس تسير وفق 
استراتيجية تتوافق مع أهداف 
االنطالق في قطاع االتصاالت 
الذي تنشط فيه عبر شبكاتها 
التي تغطي عددا من األســــواق 

االفريقية والعربية. 
وحتدث باهبري عن االنتشار 
اجلغرافي للشركة حيث يؤكد ان 

صورة زنكوغرافية خلبر»األنباء«  د.سلطان باهبري

»التجارة« نجحت في إرغام الشركات  المخالفة على تسليم ميزانياتها

الشايع لـ »األنباء«: وقف معامالت الشركات المخالفة 
لحفظ حقوق المساهمين

عاطف رمضان
كشــــفت مصادر مطلعة لـ »األنباء« عن أن اإلجراءات 
الصارمة التي اتخذتهــــا وزارة التجارة والصناعة ممثلة 
بوكالة شؤون الشركات والتراخيص التجارية ضد بعض 
الشركات املخالفة بتأخير تقدمي ميزانياتها املالية للوزارة 
نتج عنها تراجع أعداد هذه الشــــركات بشكل كبير خالل 
األسبوع املاضي حيث التزمت تلك الشركات بالقوانني من 

خالل تقدمي ميزانياتها للوزارة.
وعن األسباب الرئيسية وراء توجه الشركات املخالفة لـ 
»التجارة« لتسليمها ميزانياتها املالية خالل هذه الفترة بالذات 
قال مصدر مســــؤول في »التجارة« لـ »األنباء« إن الوزارة 
أوقفت جميع املعامالت للشركات التي لم تقدم ميزانياتها 
املالية إليها مما جعل هذه الشركات تضطر »مجبرة« إلى 
تسليم ميزانياتها املالية للوزارة حتى تتمكن من استخراج 

»على ســــبيل املثال« شــــهادات ملن يهمه األمر للبنوك أو 
غيرها من املعامالت واإلحصائيات أو املعلومات املتعلقة 
بهذه الشركات. من جانب آخر، أفادت املصادر بأنه لوحظ 
خالل الفترة األخيرة ازدحام في وزارة التجارة والصناعة 
بسبب الشركات التي تكدس أصحابها أو ممثلوها لتسليم 
البيانات املالية »املتأخــــرة« مما زاد العبء على املوظفني 

بالوزارة نتيجة الكم الكبير من الطلبات واملعامالت.

عاطف رمضان
اكد الوكيل املســـاعد لشـــؤون 
الشـــركات والتراخيص التجارية 
في وزارة التجارة والصناعة جمال 
ان »التجارة«  لـ »األنباء«  الشايع 
تطلب ميزانية الشـــركات ســـواء 
املدرجة او غير املدرجة، مشـــيرا 
الى ان بنك الكويت املركزي »يغرم« 
الشـــركات املخالفة، كما ان سوق 
الكويت لألوراق املالية يوقف تداول 
الشـــركات التي تتأخر في تقدمي 

ميزانياتها املالية.
واضاف الشايع ان الوزارة توقف 
معامالت الشركات املخالفة، ضاربا 
مثاال علـــى ذلك ببعـــض البنوك 
التي تطلب من اصحاب الشركات 
شهادات عن رئيس او مدير الشركة 

احلالي.
واشـــار الشـــايع الى ان الزام 
الشـــركات بتقدمي ميزانياتها في 
امـــر ضروري  املواعيـــد احملددة 

جمال الشايعويحفظ حقوق املساهمني.

مكتب تدقيق محاسبي عالمي 
يسحب وكالته من مكتب محلي

زكي عثمان
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان احد اشهر 
مكاتب التدقيق احملاس��بي العاملية قد سحب وكالته 
م��ن مكتب تدقيق محلي ش��هير وذل��ك بعد ان امت 
املكتب العامل��ي اتفاقه مع احد االش��خاص الفتتاح 
مكتب جديد في الكويت ومنح وكالته له عوضا عن 

املكتب السابق.
وقالت املص��ادر ان مكتب التدقيق العاملي، وهو 
اميرك��ي، قد امت اتفاقه بالفعل مع ش��خص كويتي 
حصل مؤخ��را على رخصة ملزاول��ة مهنة التدقيق 
للتعاون بشكل مشترك معا. يذكر ان مهنة التدقيق 
احملاس��بي في الكويت حتتاج الى وكالة عاملية الحد 
مكاتب التدقيق احملاس��بية ومن دونها ال يستطيع 

مكتب التدقيق احمللي مزاولة اعماله.

تدوير محدود بـ »هيئة الصناعة« ومتابعة أخيرة
 لتقسيم القسائم الصناعية في »صبحان«

أحمد يوسف
علمت »األنباء« من مصادرها ان جلنة 
التخطيط واملتابعة وجلنة القسائم الصناعية 
العامة للصناعة عقدتا اجتماعني  بالهيئة 
امس، ملناقشة خطط العمل املوضوعة قبل 
عرضها علــــى مجلس إدارة الهيئة. وقالت 
املصادر ان اخلميس املقبل سيشهد اجتماعا 

ملجلس اإلدارة ملتابعة سير العمل واتخاذ 
بعض القرارات املهمة. وأشــــارت املصادر 
الى ان جلنة التخطيط واملتابعة قد أخذت 
بعض التوصيات لعرضها على وزير التجارة 
والصناعة احمد الهارون في االجتماع املزمع 
اخلميس املقبل تخص اعتماد بعض األسماء 
في القطاعات الشــــاغرة في الهيئة وأيضا 

تدوير محدود في بعض قطاعات الهيئة.
وفيما يخص جلنة تقســــيم األراضي 
الصناعية، قالت املصادر انه متت مراجعة 
بيانات جميع املستفيدين والذين سوف يتم 
القسائم اجلديدة  اختيارهم في توزيعات 
خصوصــــا ان الهيئة قد قامــــت بتحديث 
البيانات ومطابقتها للمواصفات قبيل البدء 

في عملية التوزيع. وأحملت املصادر الى ان 
الهيئة لديها 65 قسيمة صناعية تعمل على 
توطينهــــا خالل الفترة احلالية في منطقة 
صبحان، كما ان هناك ما يقارب 1060 قسيمة 
صناعية في منطقة الشدادية، وأخرى في 
ميناء عبداهلل جار العمل على جتهيزها للبدء 

في توزيعها خالل الفترة املقبلة.


