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»هيئة األسواق« تسجل 387 مخالفة منذ 
تأسيسها.. 54٪ انتهت باحلفظ أو التنبيه
بلغ إجمالي عدد املخالفات التي وجهتها هيئة أسواق املال 387 
مخالفة، وذلك منذ تأسيس الهيئة حتى نهاية مارس املاضي، %39 
منها انتهت بتنبيه املخالفني، بينما مت حفظ 15% من املخالفات، )أي 
بنسبة 54%(، كما متت إحالة 27% منها إلى النيابة ومازالت 10% منها 
قيد التحقيق. آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/Business

االقتصادية

محمد العمر ونظرة للمستقبل القريب عقب االستقالة من »بيتك«

محمد العمر يستقيل من »بيتك«

وذكرت ان العمر يعتبر 
في اجازة رسمية من امس 
كما ابلغ احد قيادات البنك 

بذلك فور تقدمه باستقالته 
دون ان يذكر اذا كانت أمامه 
عروض أخرى في القطاع 

املصرفي.
وحسب معلومات من 
العمر  ب���دأ  ويكيبيدي���ا، 
مشواره املهني في شركة 
لؤلؤة الكويت العقارية ثم 
انتقل إل���ى بيت التمويل 
الكويتي عام 1992 بوظيفة 
نائب مدي���ر إدارة العقار 
الدولي، وتدرج في املناصب 
حتى أصبح مساعد املدير 
العام لقطاع االس���تثمار 
1999 � 2005، ثم نائب املدير 
العام 2005 � 2006 وأخيرا 
مدير عام بي���ت التمويل 
الكويتي 2006، كما يرأس 
مجلس إدارة بيت التمويل 
الكويتي في تركيا »بيتك � 

تركيا« منذ 1999.

محمود فاروق

علمت »األنب���اء« من 
مصادر مسؤولة أن الرئيس 
التمويل  التنفيذي لبيت 
الكويتي محمد العمر قدم 
استقالته من منصبه امس 
اخلميس واجتمع مع عدد 
من قيادات البنك إلبالغهم 
بقراره، ومن احملتمل تكليف 
العملي���ات بالبنك  مدير 
الغيث لشغل مكان  أنور 
العمر كرئي���س تنفيذي 

بالوكالة. 
ورجحت مصادر مطلعة 
ان جت���رى تغييرات في 
املقبل���ة، وهو ما  الفترة 
يعتب���ر إج���راء طبيعيا 
ومتوقعا بحكم التغييرات 
السريعة التي حدثت في 

البنك اخيرا. 

أبرزها انخفاض السيولة وتراجع الزخم على األسهم القيادية

6 عوامل دفعت بورصة الكويت ملواصلة ضعف األداء

فائض الكويت السلعي تخطى الـ 25 مليون دينار

٭  اليزال املؤشر السعري 
يعاني من محدودية دوران 
ع���دد كبير من األس���هم 
واالكتف���اء  الصغي���رة، 
بالتركيز على نوعية األسهم 
التي تقل قيمتها السعرية 
عن 50 فلس���ا، فضال عن 
التي  األسهم األس���منتية 
تشهد إقباال واضحا مدعوما 
بارتفاع أسعارها في أسواق 

دبي وأبوظبي.
٭ انتقال جزء من السيولة 
الكويتية إلى أسواق املنطقة 
التي تشهد نشاطا الفتا في 
هذه املرحلة خاصة أسواق 
دبي وأبوظبي وقطر خاصة 
إدراج  اقت���راب موعد  مع 
مؤشرات هذه األسواق ضمن 

العام  26762 مليونا خالل 
السابق.

وفيما يتعلق بتطورات 
احلس���اب املال���ي ملي���زان 
الكوي���ت لعام  مدفوع���ات 
2013، ق���ال »املرك���زي« ان 
وتي���رة النمو ف���ي صافي 
قيمة املوجودات اخلارجية 
للمقيمني واملدرجة ضمن هذا 
احلساب شهدت تباطؤا، حيث 
سجل احلساب املالي زيادة 
في صافي قيمة االستثمارات 
اخلارجية للمقيمني بنحو 
21711 مليون دينار خالل عام 
2013 مقابل زيادة في صافي 
قيمة هذه االستثمارات بنحو 
العام  23566 مليونا خالل 

السابق.
واضاف انه نتيجة لهذه 
التطورات سجل الوضع الكلي 
الكويت  مليزان مدفوع���ات 

مؤشر »مورجان ستانلي 
كابيتال« لألسواق الناشئة 

في يونيو املقبل.
٭ غياب صانع الس���وق 
بشكل كبير، حيث لوحظ 
خالل تعامالت األس���بوع 
عزوف العديد من احملافظ 
والصنادي���ق  املالي���ة 
االستثمارية عن الشراء، 
وهو ما يظه���ره التراجع 
الالفت في كميات التداول 

اإلجمالية.
٭ وجود حالة من الترقب 
واحلذر في ظ���ل تأرجح 
األسواق العاملية على وقع 
التلويح بعقوبات إضافية 
إزاء تفاقم  على روس���يا 

األوضاع في أوكرانيا.

فائضا بنح���و 954 مليون 
دينار خالل عام 2013 مقابل 
فائض بنحو 918 مليونا خالل 

العام 2012.
انه  واش���ار »املركزي« 
إلى وض���ع ميزان  بالنظر 
الكويت بش���كل  مدفوعات 
أكث���ر ش���مولية ليأخذ في 
التغير في صافي  االعتبار 
قيمة املوجودات اخلارجية 
لبعض اجلهات احلكومية 
املسجلة ضمن بند »احلكومة 
العامة«، إضافة إلى التغير 
في إجمال���ي قيمة األصول 
االحتياطي���ة لبنك الكويت 
الكلي  املركزي فإن الوضع 
مليزان املدفوعات يظهر فائضا 
بنح���و 16271 مليون دينار 
خالل عام 2013 مقابل فائض 
بلغت قيمت���ه نحو 20683 

مليونا في 2012.

شريف حمدي

الكويت  تعرض سوق 
املالي���ة لتراجع  لألوراق 
الفت م���ع نهاية تعامالت 
األس���بوع على مستوى 
جميع مؤشراته ومتغيراته، 
وذلك عل���ى وقع توافر 6 
عوامل أثرت بشكل واضح 
على مجمل أداء السوق الذي 

اتسم بالضعف وهي:
تدن���ي  اس���تمرار  ٭ 
النقدية  معدالت السيولة 
املتدفقة إلى السوق، حيث 
انخفضت القيمة اإلجمالية 
لألسبوع اجلاري إلى 134 
مليون دين���ار مقارنة مع 
152 ملي���ون دين���ار في 
األس���بوع قب���ل املاضي، 
بنسبة تراجع 12.7%، وبذلك 
يكون متوسط قيمة التداول 
26.8 مليون دينار مقارنة 
مع 30.5 مليون دينار في 

األسبوع الذي سبقه.
٭ تراج���ع الزخ���م على 
األسهم القيادية بعد فترة 
ال���رواج تفاعال مع  م���ن 
التوزيعات النقدية واملنحة 
التي مت اإلعالن عنها، وهو 
ما يظهر من خالل انخفاض 
مؤشر كويت 15 بأكثر من 17 
نقطة تشكل 1.4% مع نهاية 
تعامالت األسبوع، إضافة 
إلى تراجع املؤشر الوزني 
1.1%، وتشهد هذه  بنسبة 
األسهم حاليا عمليات تبادل 
للمراكز بناء على افصاحات 
وتوقعات نتائج الربع األول 

من العام احلالي.

قال بنك الكويت املركزي 
امس ان قيمة فائض امليزان 
السلعي للكويت بلغت 25442 
مليون دينار في عام 2013.

واضاف البنك ل� »كونا« 
عن البيانات االولية مليزان 
املدفوعات للكويت لعام 2013 
ان البيانات األولية اظهرت 
الفوائض احملققة  استمرار 
في املوازين اخلارجية حيث 
س���جل احلس���اب اجلاري 
فائضا بلغ���ت قيمته نحو 
20316 ملي���ون دينار خالل 
عام 2013 ما نسبته %39.7 
للناجت احمللي االجمالي لعام 
2012 مقاب���ل فائض بلغت 
قيمته نحو 22062 مليونا 
خالل عام 2012 ونسبتها نحو 
43.1% للناجت احمللي االجمالي 

لعام 2012.
ويبني احلساب اجلاري 
خالصة املعامالت فيما بني 
االقتصاد احمللي واالقتصادات 
االخرى فيما يتعلق بالسلع 
واخلدمات والدخل االساسي 
)الدخ���ل من االس���تثمار( 
والدخل الثانوي )التحويالت 

اجلارية(.
وذكر »املركزي« ان تراجع 
فائض احلساب اجلاري املشار 
إليه في 2013 جاء ليعكس 
بصفة أساسية تراجع فائض 
امليزان السلعي )الصادرات 
الس���لعية ناقصا الواردات 
السلعية على أساس فوب( 
لتصل قيمة الفائض السلعي 
إلى نحو 25442 مليون دينار 
خالل عام 2013 مقارنة بنحو 

أعلن سوق الكويت لألوراق 
املالية أنه سيتم وقف التداول 
في أسهم ش����ركة استراتيجيا 
لالس����تثمار )اس����تراتيجيا( 
اعتبارا م����ن االثنني 2014/4/28 
وذلك تطبيقا لقرار جلنة السوق 
والقاضي بإيقاف التداول في اسهم 
الشركات املدرجة في السوق في 
حالة عدم قيام الش����ركة بعقد 
اجلمعية العامة التالية النتهاء 
الس����نة املالية خالل 45 يوما 
من تاريخ موافقة السوق على 
بياناتها املالية السنوية، على أن 
يعاد التداول في أسهم الشركة 

بعد انعقاد اجلمعية العامة.

أعلن سوق الكويت لألوراق 
املالية بأن البنك األهلي املتحد 
)املتحد( أفاده بأنه مت تشكيل 
مجلس إدارة البنك على النحو 
التالي: د.أن����ور علي عبداهلل 
املضف رئيسا ملجلس اإلدارة، 
والشيخ عبداهلل جابر األحمد 
الصباح نائبا للرئيس، وعضوية 
كل من محمد صالح يوس����ف 
بهبهاني، وجمال شاكر الكاظمي، 
وعادل محمد عبدالشافي اللبان، 
وكيث هنري غيل، وساجنيف 
بيجال، وهيرش����ل بوس����ت، 

وعبداحلميد غلوم املعماري.

تس���لمت شركة املقاوالت 
واخلدمات البحرية كتابا من 
الكويتية للحفريات  الشركة 
)شركة تابعة(، يفيد بانه قد 
متت ترس���ية مناقصة ب� 21 
الش���ركة  مليون دينار على 
من قبل شركة نفط الكويت، 
وذلك جلهاز حفر واحد ملدة 5 
سنوات قابلة للتجديد لسنة 
أخرى، مما سيكون له مردود 
إيجابي على ربحية الشركة.

أعلنت ش����ركة مبرد للنقل 
)مب����رد( عن توقي����ع عقد مع 
احدى الشركات الغذائية والذي 
مبوجبه تقوم الشركة املستثمرة 
باستثمار وتطوير قسيمة كائنة 
مبنطقة الشويخ مقابل ايجار 
س����نوي يبلغ 342 ألف دينار 
تزيد 5% كل 5 سنوات ويستحق 
اإليجار اعتبارا من 2015-04-01 
وملدة 20عاما. وأوضحت الشركة 
أن����ه نتيجة لتغي����ر تصنيف 
القس����يمة موضوع العقد فإن 
نتيجة تقييم تلك القسيمة بناء 
على هذا العقد ستدرج في الربع 
الثاني من عام 2014 كأرباح أو 

خسائر غير محققة.

كش����فت الش����ركة األولى 
لالس����تثمار ع����ن مفاوضات 
جتريها مع أحد البنوك احمللية 
لتسوية شاملة لقيمة الصكوك 
املستحقة عليها والبالغة 27.2 
مليون دينار. وأوضحت الشركة 
أن األثر املالي املترتب على هذه 
التسوية س����يتبني عند إمتام 
االتفاق النهائي، مؤكدة على أنه 
لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي 
حتى تاريخه وذلك لتس����وية 
قيمة الصكوك، وقد اس����تحق 
على الشركة األولى لالستثمار 
بتاريخ 2014/3/31 سداد مبلغ 4 
ماليني دينار من إجمالي قيمة 
الصك����وك باإلضافة إلى أرباح 
الصكوك والبال����غ قيمتها 610 
آالف دينار. وأش����ارت الشركة 
على موقع البورصة إلى أنها لم 
تقم بسداد هذا املبلغ في تاريخه 
نظرا الستمرار املفاوضات مع 
البنك احمللي، حيث يتوقع أن 
يتم االتفاق على تسوية كامل 
قيمة الصكوك خالل الربع الثاني 

من عام 2014.

وقف تداول  »إستراتيجيا«

املضف رئيسا 
لـ »األهلي املتحد«

»البحرية«: ترسية 
مناقصة على تابعة

 بـ 21 مليون دينار

»مبرد«: تأجير أحد 
األصول بـ 342 ألف 

دينار ملدة 20 سنة

»األولى«: مفاوضات مع 
بنك لتسوية صكوك

)محمد هاشم(  أحمد دخيل العصيمي مترئسا اجلمعية العمومية  

عمومية الشركة توزع 49% نقداً

العصيمي: 9 صاالت عرض جديدة
 لـ »سينسكيب« في العقيلة 

»صندوق النقد«: اقتصاد الكويت 
غير النفطي بني األسرع منواً

أحمد مغربي 

كش����ف رئيس مجلس اإلدارة في شركة 
الس����ينما الكويتية الوطنية »سينسكيب« 
أحمد دخيل العصيمي أن عدد صاالت العرض 
للشركة س����يصل إلى 50 صالة عرض بعد 
االنتهاء من إنشاء وإضافة 9 صاالت عرض 

جديدة في مجمع »ذا جيت«  بالعقيلة.
وأوضح العصيمي على هامش تصريح 
للصحافيني عقب انتهاء اجلمعية العمومية 
العادية وغير العادية للشركة التي انعقدت 
أمس بنسبة حضور بلغت 84%، أن صاالت 
العرض اجلديدة التي سيتم إنشاؤها في مجمع 
جراند ستبلغ السعة االستيعابية لها ما بني 
900 إلى 1000 كرسي وسوف يتم تزويدها 
العاملية في  التكنولوجية  الوسائل  بأحدث 

عالم السينما.
وقال إن شاش����ات العرض املوجودة في 
الصاالت سيتم تطويرها من تقنية 2k إلى 
4k، وس����يتم التطوير بشكل تدريجي ليتم 
اس����تبدال وإحالل وجتديد الشاشات خالل 
العام احلال����ي واملقبل، مبينا أن الش����ركة 
تنوي خالل العام احلالي تقدمي تكنولوجيا 
عرض سينمائي جديد هي تكنولوجيا دولبي 
اومتوس من خالل دور العرض»سينسكيب 
األڤنيوز« وهي تقنية صوتية جديدة وهي 
األولى من نوعها في الكويت وس����وف يتم 
تعميمها على باق����ي دور العرض بعد أخذ 

رأي اجلمهور بشأنها.
وذكر أن الشركة ستدخل في مجال جديد 
وهو االستفادة من التكنولوجيا املتوافرة في 
عالم صناعة السينما وذلك بفضل خبرتها 
العريقة في ذلك املجال وستوفرها لعدد من 
شركات السينما املوجودة في الدول اخلليجية 

والعربية بهدف تنويع مصادر الدخل.
وحول اخلطط املوضوعة للتوسع، قال إن 
الشركة تركز على السوق احمللي في إنشاء 
عدد من صاالت العرض اجلديدة وحتديث 
الص����االت القائمة، »ونعتقد أن هناك مجاال 
للتوسع في التكنولوجيا وتزويدها لشركات 

عاملة في املنطقة«.
وحول إعادة تقس����يم ص����االت العرض 
الداخلية الس����تفادة فئة الش����باب باملقاعد 
اخللفية في السينما، قال العصيمي إن هناك 
خطط����ا للتطوير ملعرفة متطلبات العمالء، 
وهناك أفكار جديدة للتطوير، حيث إن قطاع 
السينما ديناميكي ومتطور بسرعة، وبالتالي 
البد من التطور ملواكبة احتياجات العمالء.

وأك����د العصيمي أن أداء الش����ركة جيد 
للغاية على مدار األعوام املاضية وال يوجد 
أي التزامات مالية ونقوم بتخفيض املطلوبات، 
مشيرا إلى أن املؤشرات املالية للربع األول 

جيدة للغاية.
وقال العصيمي في كلمته بالتقرير السنوي 

ملجلس اإلدارة أن »سينسكيب« التزال حتتل 
الصدارة ليس في منطقة اخلليج وحسب بل 
تتعداها لتصل الى منطقة الشرق األوسط 
وش����مال أفريقيا، حيث يش����ار إلى الشركة 
بالتجربة الناجحة إذا ما قورنت باألداء بكبرى 

الشركات في تلك املناطق.
وذكر أن الشركة حصلت على جائزة أفضل 
صالة عرض سينمائي  imax على مستوى 
العالم، مبينا ان »سينسكيب« تعتبر احد اهم 
الكويت  الترفيهية والتثقيفية في  القنوات 
ونهدف من خالل املكانة الكبيرة للشركة الى 
فتح آفاق ثقافية جديدة سينمائية التخصص 
مع فعالية املجتمع املدني والسفارات املعتمدة 
وجمعيات النفع العام واجلهات احلكومية.

وأش����ار الى ان األمسيات التي قامت بها 
الشركة خالل العام 2013 فاقت مثيالتها في 
األعوام السابقة، حيث متت إقامة 31 أمسية 
بإجمالي 76 فيلما يتبع ما يسمى بيوت الفن 

السينمائي.
وفي سياق العرض السينمائي، قال إن 
الشركة استطاعت خالل العام املاضي عرض 
180 فيلما أجنبيا و147 فيلما هنديا بأنواعه 

و14 فيلما عربيا مبا مجموعه 341 فيلما.
وحول النتائج املالية للش����ركة، قال إن 
الش����ركة حققت أرباحا صافية مببلغ 7.9 
ماليني دينار بربحية 80 فلسا للسهم خالل 
العام املاضي مقارنة م����ع أرباح بلغت 5.5 
ماليني دينار وبربحية 55.5 فلس����ا للسهم 

خالل 2012 أي بزيادة %43.
وذكر ان اجمالي اصول الش����ركة بلغت 
69 مليون دينار في ع����ام 2013 مقارنة مع 
71 مليون دينار في 2012، وارتفعت حقوق 
املس����اهمني لتصل الى 51 مليون دينار في 
2013 مقارن����ة مع 48 مليون دينار في 2012 

ومبعدل منو %8.
ووافقت اجلمعية العمومية العادية لشركة 
»سينسكيب« على جميع بنود جدول األعمال، 
حيث وافقت على توصي����ة مجلس اإلدارة 
بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 49% من القيمة 
االسمية للس����هم عن السنة املالية املاضية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2013، ومتت املوافقة 
عل����ى تقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراقبي 

احلسابات. 
وفوضت اجلمعية العمومية مجلس اإلدارة 
بشراء أو بيع ما ال يتجاوز 10% من أسهمها، 
ومت إخالء طرف أعضاء مجلس اإلدارة وإبراء 
ذمته����م عن جميع تصرفاته����م املالية، ومت 
انتخاب عضو مجلس إدارة جديد هو محمد 

مصطفى املرزوق.
كما وافقت اجلمعية العمومية غير العادية 
على تغيي����ر 24 بندا فيما يخ����ص النظام 
األساسي وعقد التأسيس، ملواكبة متطلبات 
قانون الشركات التجارية وقواعد احلوكمة 

التي فرضتها هيئة أسواق املال.

مدحت فاخوري

تبذل املزيد من دول املنطقة تقدما ملحوظا 
في تنويع اقتصادها وخاصة دول اخلليج، 
وقد ح����ل التنويع االقتص����ادي على رأس 
أولويات السياس����ات االقتصادية وخاصة 
لدى الدول األكثر تصديرا للنفط في الشرق 
األوس����ط وش����مال أفريقيا، لالستفادة من 
التنويع ملواجهة تقلبات أسعار النفط في 
األسواق العاملية الذي بات ملحوظا لتأثره 
بالعوامل السياسية املتغيرة بني حني وآخر، 
ولكن على الرغم من كل هذه املساعي ووضع 
هذا الهدف على رأس األولويات إال انه ثبت أن 
حتقيق هذا الهدف صعب ولكن يبقى هناك 

هدف، وفقا ملجلة ميد االقتصادية.
وقد يبدو هذا صحيحا فخالل السنوات 
األخيرة، كانت أسعار النفط عند مستويات 
تاريخية مرتفعة، فحتى ولو كان منو االقتصاد 
غير النفطي كبيرا وبوتيرة صحية، فالتزال 
إيرادات النفط تطغى على كل شيء بالنظر 

لسهولة تدفقها إلى اخلزانة العامة.
وعلى الرغم من تلك املعضلة إال أن 
بعض البلدان استطاعت أن تخلق توازنا 
أفضل من غيرها، فعلى مدار السنوات ال� 
4 املاضية، ووفقا إلحصائيات صندوق 
النقد الدولي، فقد متكنت اجلزائر وإيران 
وعمان من حتقيق معدالت منو مرتفعة 
إلجمالي الناجت احمللي غير النفطي مقارنة 

بالناجت احمللي النفطي.

نمو اقتصادي سريع

يحدث تعثر ب����ني جميع البلدان الغنية 
بالطاقة ف����ي املنطقة بني حني وآخر، ولكن 
تشير توقعات صندوق النقد الدولي لعام 
2013 و2014 إلى أن هناك مزيدا من الدول التي 
تتمتع بنمو س����ريع إلجمالي الناجت احمللي 
غير النفطي، الس����يما في منطقة اخلليج. 
حيث من املتوقع أن تشهد كال من الكويت 
والبحرين وقطر والسعودية واإلمارات منوا 
إلجمالي الناجت احمللي غير النفطي ليتجاوز 
مع����دل إجمالي الناجت احمللي النفطي خالل 

العامني املقبلني.
وفي اآلونة األخيرة لوحظ أن السعودية 
من بني دول مجلس التعاون اخلليجي حققت 
أفضل تسجيل ملعدالت منو إجمالي الناجت 

احمللي غير النفطي.
حيث حققت األنش����طة غي����ر النفطية 
ارتفاعا م����ن 61% من إجمالي الناجت احمللي 
خالل ع����ام 1990 لتصل إلى 80% خالل عام 
2012، وفقا لبحث نش����ر يوليو املاضي من 
61% من الناجت احمللي اإلجمالي في 1990 إلى 
80% في 2012، وفقا لبحث نشره االقتصادي 
باسكال ديفوكس لدى بنك بي أن بي باريبا 
فخالل الفترة بني 2007 و2012 حقق القطاع 
غير النفطي من����وا مثيرا لإلعجاب مبنزلة 

8% سنويا.

انتقال أموال 
كويتية ألسواق 
املنطقة التي 
أوشكت على 
اإلدراج ضمن 
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