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طالل بدر البحر بداًل من األيوب في مجلس إدارة »هيرميس إيفا«االقتصادية
 أفاد مصدر لـ»األنباء« بأن طالل بدر البحر سيحل مكان طارق األيوب في عضوية مجلس إدارة شركة املجموعة 
املالية هيرميس إيفا وذلك بعد وفاة طارق األيوب مؤخرا، مبينا أن الشركة تسعى لتنويع مصادر دخلها في املرحلة 
املقبلة بعد تراجع إيرادات الشركة على وقع تراجع القيمة املتداولة في السوق. 
 يذكر أن الشركة قد أقرت في عموميتها األخيرة توزيع 7.5% نقدا، وإعادة انتخاب مجلس إدارتها ومتتلك شركة إيفا 
فيها 45% فيما متتلك املجموعة املالية هيرميس 45% والـ 10% املتبقية ميتلكها عدد من املساهمني.
عمر راشد  ٭

أبرزها مهلة التوافق مع قانون »الهيئة« ونظام »ناسداك« وضعف السيولة اليومية في السوق

5 حتديات تواجه الوسطاء وتنذر بتصفية 3 شركات على األقل قبل نهاية 2011
الى اعادة النظر.

عدم حتديد مالمح العالقة  املس����تقبلية بني ش����ركات 5
الكويتية  الوس����اطة والش����ركة 
للمقاصة، خاصة ان الفترة االخيرة 
شهدت صدامات بينهما حول عدة 
أمور كان من بينها الرسوم التي 
تفرضها »املقاصة« على الوسطاء 

بشكل غير مبرر.
وفي هذا االطار اكدت املصادر 
الوس����اطة تسعى  ان شركات 
خالل املرحلة املقبلة من خالل 
االجتماعات املرتقبة بني جميع 
االطراف املعنية ذات العالقة الى 
طرح كل هذه التحديات وغيرها 
على طاول����ة النقاش والبحث 
خاصة فيما يتعلق بتمديد مهلة 
ال� 6 أش����هر التي منحتها اليها 
الهيئة وفق����ا للقانون لتعديل 
أوضاعها اس����تعدادا للمرحلة 
اجلدي����دة للبورصة الكويتية، 
وكذلك احلال بالنس����بة ملهلة 
تطبيق نظام التداول اجلديد كي 
يتسنى لشركات الوساطة تدريب 
موظفيها عل����ى النظام اجلديد 
البشرية  ورفع كفاءة كوادرها 
فضال عن حتديث اجهزة الربط 
لديها خاص����ة فيما بينها وبني 

»املقاصة« والبنوك.
شريف حمدي  ٭

للعم���ل بالنظام اجلديد، حيث 
اكدت التجربة مبا ال يدع مجاال 
للشك ان كثيرا من هذه الشركات 
لن يكون مبقدورها العمل بهذا 
النظام وأنها في حاجة ملزيد من 

الوقت للتعاطي معه.
الس���يولة  تدني معدالت  اليومية في سوق الكويت 3
لالوراق املالية منذ عدة أشهر مما 
ادى الى نق���ص حاد في ايرادات 
هذه الشركات التي تعتمد بشكل 
اساسي على الصفقات التي تبرمها 
بش���كل يومي وتتقاضى عليها 
عموالت، ويتجلى التحدي في هذا 
االمر في انه مع هذا التراجع في 
مستوى االيرادات فان املصروفات 
كما هي بل وتزداد بشكل مستمر 
وهو ما ين���ذر بصعوبة املوقف 
بالنسبة لعدد من هذه الشركات 
او  التابع���ة لبنوك  خاصة غير 
ش���ركات كب���رى في الس���وق، 
فاخلسائر املترتبة على ذلك تهدد 
بقاء كثير من شركات الوساطة 
السيولة  في حال ظلت معدالت 

على شاكلتها احلالية.
التي  الرس���وم  زي���ادة  فرضتها هيئة أسواق املال 4
الوساطة  مؤخرا على شركات 
العاملة في السوق، والتي يؤكد 
جميع الوسطاء انها في حاجة 

ليس بقليل من هذه الشركات 
في موقف ال حتسد عليه، وان 
املرحلة املقبلة قد تشهد تصفية 
من 2 الى 3 شركات على االقل 
الس����وق قبل  وخروجه����ا من 

انقضاء 2011.
وخلصوا اهم التحديات التي 
تواجه شركات الوساطة في 5 

نقاط اساسية هي:
عدم فك التش���ابك حتى  ب���ني جهات 1 االن فيم���ا 
االختصاص التي تتبعها شركات 
الوس���اطة وذلك على مستوى 
التعامالت اليومية، االمر الذي 
جعل شركات الوساطة في موقف 
صعب بس���بب ع���دم وضوح 
الرؤية والضبابية التي تتسم 

بها هذه املرحلة.
عدم جاهزي���ة كثير من  شركات الوساطة للعمل 2
وفق نظام التداول اجلديد الذي 
تعتزم شركة ناسداك تطبيقه 
في السوق خالل املرحلة القليلة 
املقبلة، وهو ما ظهر بجالء من 
جتربة الت���داول الوهمي التي 
اجرتها ناس���داك مع ش���ركات 
الوس���اطة على نظ���م البيوع 
املستقبلة واالوبشن والنقدي 
يوم االربعاء املاضي للوقوف 
على مدى استعداد هذه الشركات 

االضطراري منها بأقل االسعار 
او االجتاه طواعية الى تصفيتها، 
»االنباء« استطلعت آراء عدد من 
الوس����طاء الذين اكدوا ان عددا 

مع استحقاقات املرحلة املقبلة 
واالستمرار في السوق، أم ترفع 
البيضاء ويعرض مالك  الراية 
بعض من هذه الشركات التخارج 

تساؤالت اهمها هل تنجح شركات 
الوس����اطة في جت����اوز مرحلة 
املطب����ات الصعب����ة واخلروج 
الزجاج����ة والتوافق  من عنق 

منذ فت����رة ليس����ت بقليلة 
وشركات الوساطة العاملة في 
س����وق الكويت لالوراق املالية 
تواجه العديد من العقبات التي 
وصلت الى ح����د تهديد بعض 
ه����ذه الش����ركات باخلروج من 
الس����وق ما لم توفق اوضاعها 
مع استحقاقات املرحلة املقبلة 
وما تنطوي عليه من حتديات 

كبيرة.
وفي زمن املرحلة االنتقالية 
لبورصة الكويت يبدو ان حدة 
الضغ����وط الت����ي تتعرض لها 
شركات الوس����اطة في تصاعد 
مستمر، خاصة منذ نفاذ قانون 
هيئة اسواق املال بنشر الئحته 
التنفيذية في مارس املاضي والذي 
ترتب عليه امهال هذه الشركات 
فترة 6 أش����هر من قبل مجلس 
مفوضي الهيئة لتقوم بتعديل 
أوضاعها، وهو االمر الذي يبدو 
أنه غاية في الصعوبة خاصة ان 
ش����ركات الوساطة تصارع في 
الوقت نفسه في جبهة أخرى، 
وهي جبه����ة التوافق مع نظام 
التداول اجلديد الذي استحدثته 
شركة »ناس����داك« وباتت على 
مشارف تطبيقه كبديل للنظام 

املعمول به حاليا.
وهنا تلوح ف����ي االفق عدة 

الشد واجلذب بني السلطتني واستقالة احلكومة وانتظار التشكيل عوامل أصابت القطاع بالشلل التام

عام ونصف العام على تشكيل املجلس األعلى للبترول.. وال جديد يلوح في األفق
ان الوض���ع فت���ح الباب على 
مصراعيه أم���ام كل عضو من 
اعضاء املؤسسة التشريعية، بل 
وغيرهم، سواء من يفقه منهم أو 
ال يفقه في صناعة النفط شيئا، 
التدخل في شؤون النفط حتى 
الفنية منه���ا، ومن ثم تعطيل 
قدرة هذا القطاع على احلركة، 
ورمبا ش���ل إرادة الراغبني في 

إصالح أوضاعه عن التحرك.
اجلدي���ر بالذكر أن »املجلس 
األعلى للبترول« الذي مت إنشاؤه 
في العام 1974، يخضع لسلطة 
رئيس مجل���س الوزراء ويضم 
وزيري املالية والنفط. وهو يشهد 
منذ أواخر العام 2008 موجة من 
التقلبات، متأثرا بدخول احلكومة 
مبواجهات مباشرة مع مجلس 

األمة حول مشاريع مهمة.
أحمد مغربي  ٭

أكثر من 3 أس���ابيع لتش���كيل 
احلكومة اجلديدة كلها عوامل 

أصابت القطاع بالشلل التام.
وأوضح أن الوهن والتراخي 
تسلال الى نفوس العاملني في 
مؤسس���ة البترول وشركاتها 
التابعة وتدني س���قف االبداع 
واالبتكار، واستش���راء ثقافة 
اقتسام الغنائم استشراء النار 
في الهشيم، ليس إال محصلة 
أولية لترك ه���ذا القطاع نهبا 
لصراعات احملاصصة السياسية، 
وال شك في أن ترك احلبل على 
الغارب وع���دم التحرك اجلاد 
إلنقاذ صناعة النفط الكويتية 
من هذا املأزق ستكون لهما آثار 
كارثية س���يدفع ثمنها اجليل 
احلاضر وبع���ده كل االجيال 

القادمة.
وأضاف قائال: ال ش���ك في 

مشاريع نفط وغاز مبليارات 
الدوالرات تنتظر احلصول على 
املوافقة الرسمية، والسبب في 
هذا التراخي اخلوف من الصراع 
السياسي الذي بدأ يسيطر على 
القط���اع النفطي ومش���اريعه 

العمالقة.
عضو ف���ي املجلس االعلى 
للبترول فضل عدم ذكر اسمه 
قال ل� »األنباء« ان املجلس فشل 
خالل ع���ام كامل في مترير أي 
مشروع نفطي، وذلك ألسباب 
جوهرية تكمن في طول الدورة 
املستندية لتمرير أي مشروع 
نفط���ي، فضال ع���ن املخاوف 
السياسية التي عرقلت العديد 
من املشاريع، مش���يرا الى أن 
الش���د واجلذب بني السلطتني 
التنفيذية والتشريعية التي أدت 
الى استقالة احلكومة واالنتظار 

بعد انقض���اء ما يقرب من 
عام ونصف العام على صدور 
املرس���وم األميري بتش���كيل 
املجل���س األعل���ى للبت���رول، 
النفطي يعاني  القطاع  اليزال 
شلال تاما من توقف املشاريع 
النفطية الكبرى التي عول على 
إقرارها من قبل املجلس األعلى 
للبت���رول خالل العام املاضي، 
ومع دخول اعض���اء املجلس 
الثانية من���ذ فبراير  الس���نة 
املاضي أصبح هؤالء االعضاء 
أمام حتد حقيقي في ضرورة 
االس���راع في مناقشة مشاريع 
معلقة أصبحت »معضلة« في 

إقرارها وتنفيذها.
فقد اجتمع املجلس االعلى 
للبت���رول خالل الع���ام 2010 
حوالي 10 مرات لم يحسم فيها 
أي مشروع طرح عليه والتزال 

شركة استثمارية تتلقى عرضًا للتخارج 
من حصتها البالغة 5%  في شركة أميركية

10% النمو املتوقع للمصارف في 2011

الوقيان بداًل من الدوسري في »أعيان العقارية«

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان شركة 
استثمارية تابعة ملجموعة استثمارية كبرى 
مت دمجها مؤخرا مع شركة أخرى تابعة لذات 
املجموع���ة تلقت عرضا للتخارج من ش���ركة 
اتصاالت أميركية، الفتة الى ان حصة الشركة 
الكويتية تقدر ب� 5%. وذكرت املصادر: ان العرض 
يحظى بدراس���ة ومن املتوقع ان تتم املوافقة 
عليه، مش���يرة الى ان الهدف من التخارج هو 

توفير السيولة الالزمة فضال عن عرض يحقق 
عوائد جيدة ستظهر آثاره على نتائج الشركة في 
الربع الثاني من العام احلالي. وقالت املصادر: 
ان الشركة بعد عملية الدمج تسعى الى التوسع 
في عدد من األس���واق العاملية، خاصة السوق 
األميركية التي تتواجد فيه فعليا، وكذلك أسواق 

املنطقة، خاصة السوق اإلماراتية.
شريف حمدي  ٭

توقع مصدر مصرف����ي ل�»االنباء« ان حتقق 
البنوك الكويتية منوا إجماليا خالل 2011 يصل 
الى 10%، مدفوعا بالتراجع الكبير في املخصصات 
علما أن املخصصات ستظل في مستويات ثابتة 
من منطلق احليطة واحلذر. ورأى انه من املتوقع 
ان يشهد صافي الدخل من الفوائد حتسنا ملحوظا 
وسط ارتفاع معدالت صرف القروض التي ستظل 
محدودة خالل العام احلالي، خاصة بعد ان ارتفع 
صافي أرب����اح البنوك في نهاية 2010 بنحو 583 

مليون دينار، مقابل نحو 359 مليون دينار في 
العام 2009، بنسبة منو تبلغ %62.5.

وكانت ارباح البنوك في 2010 والربع االول 
من الع���ام احلالي متكنت م���ن تخطي حاجز 
اخلس���ارة الذي منيت به على وقع تداعيات 
االزمة املالية العاملية من خالل زيادة نصيب 
االرباح التشغيلية في اجمالي ارباحها مع تراجع 

نسب املخصصات.
محمود فاروق  ٭

كشفت مصادر ل� »األنباء« أن هناك خالفا 
يدور بني أعضاء مجلس إدارة شركة أعيان 
لإلجارة واالستثمار سببه االعتراض على 
انتقال ممثل التأمينات االجتماعية في مجلس 
اإلدارة سليمان الوقيان من منصب رئيس 
مجلس إدارة أعي���ان العقارية إلى منصب 
رئيس مجلس إدارة أعيان االجارة والتمويل 
ثم انتقاله في النهاية إلى عضو في مجلس 

إدارة شركة أعيان لإلجارة واالستثمار. 
وقالت املصادر إن الوقيان أبلغ كبار املالك 

برغبته في الع���ودة ملنصب رئيس مجلس 
إدارة أعيان العقارية بدال من أحمد الدوسري 
الذي انتقل من منصب الرئيس التنفيذي في 
أعيان األم إلى رئي���س مجلس إدارة أعيان 

العقارية. 
وتوقعت املصادر استجابة مجلس اإلدارة 
في شركة أعيان لإلجارة واالستثمار لطلب 
ممثل التأمينات خاصة أن تلك الرغبة تتوافق 

مع رغبة بعض املساهمني.
عمر راشد  ٭

ل� »األنباء«  كشفت مصادر 
أن وزارة التجارة شددت على 
التدقيق احملاس���بي  مكات���ب 
بوجوب االلتزام بالقرار الوزاري 
رقم 18 لس���نة 1990 والقرارات 
املعدلة له وأي قرارات صادرة 
من اللجنة الفنية لوضع القواعد 
احملاسبية وأدلة التدقيق وكذلك 
القانون رقم 5 لسنة 1981 بشأن 
مراقبة احلسابات والقانون رقم 
15 لسنة 1960 بشأن الشركات. 
وأوضحت املصادر أن الوزارة 
شددت على أنه في حالة غياب 
تطبيق القوانني اخلاصة بتنظيم 
مهن���ة احملاس���بة والتدقي���ق 
احملاسبي سوف تقوم الوزارة 
بتطبيق اجلزاءات املفروضة على 
إلغاء رخصة  الشركات ومنها 

املكتب املخالف لتلك القواعد.
واشارت ان تلك القواعد هدفها 
احلفاظ على حقوق املساهمني 
القانون املنظم  وتطبيق مواد 

لعمل شركات التدقيق
ومن بني القواعد التي ألزمت 
»التجارة« شركات التدقيق بها 
ما يتعلق بتكبد الشركة خسارة 
متراكمة فال يجوز طلب زيادتها 
إال بعد إص���الح الوضع املالي 
للشركة بإطفاء اخلسارة وإعادة 
النظ���ر في الزي���ادة املقترحة 
العتمادها. كما أن من بني تلك 
الضوابط إلزام مكاتب التدقيق 
بتبويب التوزيعات الناجتة عن 
الع���ام في بيان  الربح  صافي 
التغيرات في حقوق الشركاء 

فقط.
عمر راشد  ٭

»التجارة« ملكاتب 
التدقيق: التزموا 

وإال فالشطب 
مصيركم

»اجلمان« : 8 حركات رفع بامللكيات املعلنة 
للشركات املدرجة مقابل 7 عمليات خفض

امللكيات املنخفضة في قوائم كبار املالك في الشركات املدرجة لألسبوع املنتهي في 2011/5/12

امللكية كما في املساهمالشركة
2011/5/5

امللكية كما في 
التغير )%(2011/5/12

11.5210.980.54املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةاملتحد
16.5716.560.01املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةتسهيالت

6.086.030.047صندوق الصفوة االستثمارياألولى
5.195.090.10صندوق الرائد االستثماريرمال

6.176.110.06املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةبوبيان ب
16.5116.460.05شركة اخلير الوطنية لألسهم والعقاراتزين

19.0818.790.29املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةأهلي متحد
إعداد: مركز اجلُمان لالستشارات االقتصادية

امللكيات املرتفعة في قوائم كبار املالك في الشركات املدرجة لالسبوع املنتهي في 2011/5/12

امللكية كما في املساهمالشركة
2011/5/5

امللكية كما في 
التغير )%(2011/5/12

7.437.440.01املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةبرقان
5.625.630.01املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةبيتك
7.337.360.03املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةكفيك
9.1610.851.69وفاء حمد عبداهلل الصبيحرمال

7.307.310.01املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةصناعات
6.036.140.11الشركة االهلية للتأمنيبترولية

5.216.000.79شركة مجموعة األوراق املاليةيوباك
30.0139.779.76بيت التمويل الكويتياخلصوصية

اعداد: مركز اجلمان لالستشارات االقتصادية

إلى  نقطة مئوية م����ن 6.08 
6.03%، ثم خفض املؤسس����ة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
حصتها في »األهلي املتحد« 
من 19.08 إلى 18.79% مبقدار 
0.29 نقطة مئوية، بينما كانت 
عمليات خفض امللكيات األخرى 
والبالغة 4 حركات ال تزيد عن 

0.11 نقطة مئوية.

امللكيات لألس����بوع املنتهي 
في 2011/05/12، فقد تصدرتها 
عملية خفض املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية حلصتها 
ف����ي »املتحد« مبق����دار 0.54 
نقطة مئوية م����ن 11.52 إلى 
10.98%، تالها خفض صندوق 
الصفوة االستثماري حصته 
ف����ي »األولى« مبق����دار 0.47 

اجلم����ان  مرك����ز  ق����ال 
لالستشارات االقتصادية في 
تقري����ره اخلاص ب� »األنباء« 
املعلنة  امللكيات  حول حركة 
للشركات املدرجة في سوق 
الكوي����ت ل����ألوراق املالي����ة 
لألسبوع املنتهي في 12 مايو 
اجلاري، أنه مت رصد 15 عملية 
تغيير ف����ي امللكيات املعلنة، 
منه����ا عدد 8 حركات رفع مبا 
يعادل 53% من إجمالي عمليات 
التغيير بامللكيات، وفي املقابل، 
كانت هناك 7 عمليات خفض 
ملكيات مب����ا يعادل 46% من 
إجماليه����ا، في ح����ني لم يتم 
رص����د أي عمليات دخول أو 
خروج بقائمة كبار املالك خالل 

األسبوع املذكور.
وم����ن أهم عملي����ات رفع 
امللكيات املعلنة خالل األسبوع 
 2011/05/12 ف����ي  املنته����ي 
رف����ع »بيت����ك« حصت����ه في 
»اخلصوصية« من 30.01 إلى 
39.77% مبق����دار 9.76 نقاط 
مئوية، تلتها رفع وفاء حمد 
عبداهلل الصبيح حصتها في 
»رمال« من 9.16 إلى %10.85 
أي مبقدار 1.69 نقطة مئوية، 
كما رفعت »م األوراق« حصتها 
في »يوباك« مبقدار 0.79 نقطة 
مئوية م����ن 5.21 إلى %6.00، 
بينم����ا كانت عملي����ات رفع 
امللكيات األخرى والبالغة 5 
حركات أقل م����ن 0.12 نقطة 

مئوية.
أم����ا عملي����ات خف����ض 

الوهن والتراخي تسلال 
إلى نفوس العاملني 
في مؤسسة البترول 

وشركاتها التابعة 
وتدني سقف اإلبداع 

واالبتكار

في تقريره اخلاص بـ »األنباء«


