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االقتصادية
الناهض: قريبًا.. ضوابط للتمويل 
اإلسالمي للمشروعات الصغيرة 

رئيس »األهلي«: 
املخصصات بدأت تنحسر

»إيكاروس«: استثماراتنا 
بالسعودية تتمتع بأرباح مميزة

محمود فاروق 

أرجع الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي مازن 
الناهض تراجع محفظة القروض في البنوك احمللية خالل 
الربع االول من 2015 إلى انخفاض أس����عار النفط بنهاية 

2014، وتقلبات اس����واق 
االس����هم، وهو ما ساهم 
في بطء النمو االئتماني، 
مبينا ضرورة األخذ بعني 
االعتبار اطالق مشاريع 
جديدة والتي في حال مت 
تنفيذها ستعود باإليجاب 
القروض  على محفظ����ة 
إلى وضعها  لتعود بذلك 

الطبيعي.
وحول ما اذا كان بيت 
التمويل الكويتي سيقوم 
مش����روعات  بتموي����ل 
صغي����رة ضم����ن اط����ار 

الصندوق الوطني للمش����روعات الصغيرة واملتوسطة، 
افاد الناهض قائال: »ننتظر الصيغة النهائية للتمويالت 
اخلاصة باملشروعات الصغيرة خاصة ان »بيتك« هو بنك 
اسالمي ومن الضروري ان تتوافق التسهيالت مع ضوابط 

التمويل االسالمي، وهي في القريب العاجل. 
وبخصوص مشاورات البنوك التي جتريها فيما بينها 
لتمويل مشروعات كبرى بالكويت، قال الناهض ان هناك 
تنسيقا بني البنوك في هذا السياق، موضحا انه ليس هناك 
اي اتفاقات حاليا بني البنوك لتمويل مشروعات تنموية 

مطروحة من قبل احلكومة لكننا نتابع االمر.

محمود فاروق 

توقع رئيس مجل����س إدارة البن����ك األهلي الكويتي 
طالل بهبهاني أن تنحس����ر مخصصات البنوك تدريجيا 
على املديني املتوسط والبعيد، خاصة في ظل االستقرار 

الذي تشهده  االقتصادي 
املنطقة.  واضاف بهبهاني 
ان العامل الرئيسي الذي 
يتحك����م اآلن في الوضع 
االقتصادي باملنطقة هو 
النفط، وعلينا اخذ احليطة 
من التقلبات السريعة التي 
حتدث في سوق النفط ملا 
لها من انعكاسات قد تؤثر 
على القطاعات االقتصادية 

بشكل عام. 
واكد بهبهاني ان البنوك 
لديها القدرة على متويل 
العجز املتوقع في امليزانية 

في حال طلب منها ذلك، وبخصوص مدى التزام البنوك 
الكويتية بقانون االمتثال الضريبي )الفاتكا(، اجاب: ان 
القانون صريح ونحن ملتزمون ببنوده، موضحا انه ال 

يخرق السرية املصرفية للبنوك كما يعتقد البعض.

قال رئيس مجلس اإلدارة في شركة ايكاروس للصناعات 
النفطية نادر سلطان إن استثمارات الشركة االستراتيجية 
في قطاع البتروكيماويات السعودي تظل تتمتع بأرباح 
مميزة حتى وان انخفضت قليال خالل 2014 مقارنة يعام 
2013. واضاف سلطان في كلمته بالتقرير السنوي ملجلس 
اإلدارة عل����ى هامش انعقاد اجلمعي����ة العمومية العادية 
للشركة والتي عقدت امس في وزارة التجارة والصناعة 
بنس����بة حضور بلغت 79.51%، إن انخفاض األرباح في 
2014 نتيجة التأثر بأوضاع السوق واألسعار ولظروف 
تشغيلية داخلية، الفتا إلى أن مشاريع الشركة التوسعية 
الت����ي دخل بعضها مرحلة التش����غيل التجاري في 2014 
وبقيتها في العام احلالي س����تؤدي إلى حتسن ومنو في 
النتائج املالية املستقبلية وخاصة عند حتسن الظروف 

االقتصادية.
وأش����ار سلطان إلى أن مجمع االسياتيل الذي تساهم 
به الشركة بصورة مباشرة حقق أرباحا قياسية تقدر ب� 
115 مليون دوالر انعكس اثرها على نتائج شركة سيبكم 

السنوية.
وحول البحث عن اس����تثمارات جديدة لفت س����لطان 
إلى أن الشركة قامت خالل 2014 بدراسة عدد من الفرص 
االس����تثمارية في مختلف املناطق اجلغرافية ومختلف 
قطاعات الصناعة النفطية، كما تواصل البحث عن تسهيالت 
ائتمانية لتمويل أي استثمار محتمل بضمان أصول الشركة 

وبشروط تنافسية.
وأوضح أن الش����ركة قامت بتعديل نظامها األساسي 
ليتوافق مع قانون الشركات 2012/25، وجار العمل على 
استكمال وضع عدد من السياس����ات واللوائح املطلوبة 
لتطبيق الق����رار 2013/25 لهيئة أس����واق املال واخلاص 

باحلوكمة.
وعن النتائج املالية للشركة قال سلطان انه رغم ارتفاع 
اإليرادات إال انه مت أخذ بعض املخصصات وهو ما خفض 
األرب����اح الصافية إلى 10 ماليني دينار خالل 2014 مقارنة 
ب����� 11 مليون في 2013، فيما بلغت قيمة أصول الش����ركة 
181 مليون دينار خالل 2014 مقارنة ب� 207 ماليني دينار 

خالل 2013.
وبلغت حقوق املساهمني 144 مليون دينار مقابل 173 
مليون في 2013، الفتا إلى أن االنخفاض في األصول وحقوق 
املساهمني يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض القيمة السوقية 
الستثمارات الشركة االستراتيجية انعكاسا للهبوط في 
أسعار النفط حيث انخفض كل من سعر سيبكم بنسبة 

17% وسعر تصنيع بنسبة %22.
هذا وقد اقرت اجلمعية العمومية للشركة التي ترأسها 
الرئيس التنفيذي للشركة سهيل بوقريص باملوافقة على 
توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة االسمية للسهم 

بواقع 10 فلوس للسهم الواحد.

مازن الناهض 

طالل بهبهاني 

السيولة األسبوعية أقل من 70 مليون دينار.. واملتوسط يتراجع إلى 13.7 مليوناً

تأخير إفصاحات الربع األول يضغط على البورصة
24.5 مليون دينار.

وتراجعت القيمة الرأسمالية 
للبورصة الكويتية منذ بداية 
العام إلى 29.03 مليار دينار 

بنسبة انخفاض %2.3.
وبنهاية تعامالت األس���بوع 
أداء مؤشرات  اجلاري يكون 

البورصة كالتالي:
٭ حق���ق مؤش���ر كويت 15 
انخفاضا بنسبة 0.9% محققا 
9 نقاط تراجع ليصل إلى 1034 
نقطة، وبذلك زادت خس���ائر 
املؤشر األهم ببورصة الكويت 
منذ بداية الع���ام لتصل إلى 

%2.4
٭ تراجع املؤشر الوزني بنسبة 
0.5% بخسارته نقطتني ليصل 
إلى 429 نقطة، لتزداد خسائر 

املؤشر في 2015 إلى %2.2.
٭ خس���ر املؤش���ر السعري 
بنهاي���ة األس���بوع 40 نقطة 
بنسبة 0.6% ليصل إلى 6356 
نقطة، وبخسائر إجمالية في 

العام احلالي %2.7.

أفصحت عن نتائجها عقب هذا 
اإلعالن، إال أن استمرار ظاهرة 
التأخير في اإلفصاح تسبب في 
عزوف املتعاملني عن السوق.

والالفت في تعامالت األسبوع 
املنتهي أمس أنه رغم الكشف 
عن نتائج الربع األول، إال أن 
السوق لم يتعاط مع الشركات 
التي أعلنت عن منو  اجليدة 
في األرباح، بل أن الس���يولة 
تراجعت إلى ما دون 70 مليون 
دينار وتركزت حول األسهم 
الصغيرة، لتواصل التناقص 
التدريجي لألسبوع الرابع على 
التوالي، حيث بلغ متوس���ط 
السيولة 13.7 مليون دينار، في 
حني كانت السيولة األسبوع 
املاض���ي 89 ملي���ون دينار 
مبتوسط 17.8 مليون دينار، 
وفي األسبوع قبل املاضي كانت 
الس���يولة 100 مليون دينار 
مبتوس���ط 20 مليون دينار، 
وفي األسبوع الذي سبقه كانت 
122 مليون دينار مبتوس���ط 

الرس����مي خالل سير  موقعها 
اجللس����ة أن نحو 51 شركة لم 
تقدم البيانات املالية للربع األول 
وباتت مهددة باإليقاف، ورغم 
أن عددا من الشركات املدرجة 

مهمة مثل قطاع االتصاالت الذي 
تراجعت أرباح شركاته بنحو 

.%36
٭ ف����ي آخر أيام املهلة )أمس( 
أعلنت بورص����ة الكويت على 

شريف حمدي

سجلت مؤشرات البورصة 
الكويتية الثالثة تراجعا جماعيا 
بنهاية تعامالت األسبوع بشكل 
الفت جراء اس����تمرار عمليات 
جني األرباح التي تسببت في 
جنوح مؤشر السوق السعري 
لالنخفاض في اجللسات ال� 6 

األخيرة.
وكان����ت أبرز العوامل التي 
أداء السوق  أثرت على مجمل 
خالل جلس����ات األس����بوع ما 

يلي:
التأخير للكشف عن  ٭ شكل 
الربع  املالية لنتائج  البيانات 
األول من العام احلالي ضغطا 
كبيرا على أداء الس����وق، وكما 
نشرت »األنباء« أنه حتى اليوم 
األخير لم تعلن قرابة 40% من 
الشركات عن نتائجها، كما أن 
النتائج جاءت محملة بتراجع 
للشركات املعلنة بنسبة %1.7، 
فضال عن تأثر نتائج قطاعات 

 أسبوعيا.. السيولة تتراجع بالبورصة الكويتية

محافظ »املركزي« يعبر عن اطمئنانه على أوضاع البنوك

الهاشل: ال داعي لرفع سعر الفائدة..وسنتعامل مع املستجدات العاملية
كشفت عن تراجع ملحوظ 
ف����ي املخصص����ات مقارنة 

بالسنوات السابقة.
واكد الهاشل عدم إمكانية 
حتديد عام مع����ني إليقاف 
جتنيب املخصصات، موضحا 
ان هناك بنوكا ال حتتاج إلى 
مزيد من املخصصات بينما 
توجد بنوك أخرى حتتاج 
إلى القلي����ل منها. الفتا إلى 
وجود حتسن ملحوظ في 
أصول البنوك خالل الفترة 

األخيرة.
وفى س����ؤال آخر حول 
وجهه����ا  الت����ي  الدع����وة 
البنوك  »املركزي« لرؤساء 
والرؤساء التنفيذيني يومي 
19 و26 اجلاري، قال الهاشل: 
»التواصل مع قيادات البنوك 
أمر محمود وطيب ومن األكثر 
أريحي����ة أن يكون بش����كل 
رسمي«، وبخصوص إعادة 
جدولة الق����روض وانتقال 
البن����وك، قال  العمالء بني 
احملافظ:»املقترح مازال قيد 

الدراسة«.

احلالية، أجاب الهاشل قائال: 
»البنك املركزي ينسق مع 
وزارة املالية والهيئة العامة 
لالستثمار بشأن متويل العجز 
املتوقع في املوازنة احلالية 
سواء عن طريق االقتراض 
من البنوك الكويتية أو من 
خالل استخدام االحتياطي 

العام للدولة«. 

مراجعة المخصصات

مراجعة  وبخص����وص 
مخصصات البنوك وإمكانية 
تخفيضها خالل العام احلالي، 
قال الهاشل ان أوضاع البنوك 
بشكل عام مطمئنة، موضحا 
ان املخصصات تعتمد على 
جودة احملفظ����ة االئتمانية 
وعل����ى ج����ودة الضمانات 
املقدمة للعمالء فإذا حتسنت 
تتراجع املخصصات، وهو ما 
حدث بالفعل حيث شهدت 
احملفظة االئتمانية للبنوك 
حتس����نا جذري����ا بالفعل، 
وهو ما ظه����ر في البيانات 
الت����ي  االخي����رة للبن����وك 

التي عبر خاللها عن سعادته 
البنوك من جتربة  الستفادة 
جامعة هارفارد األميركية فيما 

يتعلق بالعمل املصرفي. 

تمويل العجز

وفى سؤال حول متويل 
املوازنة  املتوقع في  العجز 

تصريحات الهاشل جاءت 
عل���ى هام���ش حف���ل ختام 
برنام���ج هارف���ارد لتطوير 
القيادات التنفيذية في البنوك 
املالية بالكويت  واملؤسسات 
ودول مجلس التعاون اخلليجي 
بحضور رؤس���اء والقيادات 
الكويتية،  التنفيذية للبنوك 

محمود فاروق 

الكويت  قال محافظ بنك 
املركزي د.محمد الهاش���ل ان 
سعر الفائدة احلالي مناسب 
وال حاجه حاليا لتغيير سعر 
الفائدة املعمول بها، مبينا أن 
قرار رفع الفائدة يعتمد على 
الظروف االقتصادية احمللية 
والعاملي���ة، خاص���ة في ظل 
التطورات املتس���ارعة عامليا 
واالخت���الف في السياس���ة 
أميركا واالحتاد  النقدية بني 
األوروب���ي، وهو م���ا يدفع 
»املركزي« إلى متابعة الظروف 

احمللية والعاملية.
الكويت  وخف���ض بن���ك 
املركزي سعر اخلصم الرئيسي 
)الفائدة( في 2012، من %2.5 
إلى 2% وم���ن وقتها لم يتم 
إجراء أي تغيير على أسعار 
الفائ���دة، وتب���ع »املركزي« 
مجلس االحتياطي الفيدرالي 
األميركي في قراراته بش���أن 
الفائ���دة على مدى  أس���عار 

السنوات املاضية.

د.محمد الهاشل 

لقطة جماعية يتوسطها محافظ »املركزى« ورؤساء وقيادات البنوك الكويتية واخلليجية مع خريجي برنامج هارفارد لتطوير القيادات التنفيذية في البنوك

»التجارة« تصدر 280 رخصة لشركات األشخاص خالل مارس
عاطف رمضان

بلغ إجمالي التراخيص التجارية التي أصدرتها وزارة 
التجارة والصناعة خالل شهر مارس 2015 في قطاع 

الشركات املساهمة 12 ترخيصا لشركات رئيسية مقفلة 
وأفرع شركات عامة ومقفلة.

وحسب رصد لـ »األنباء« إلحصائية الوزارة فإن الـ 12 
تراخيصا، منها رخصتان لشركات رئيسية مقفلة تعمل في 
مجال متلك وبيع وشراء العقارات واألراضي وإنتاج جميع 

األسالك الكهربية والهاتفية.
و 6 رخص ألفرع الشركات املساهمة العامة التي تعمل في 

مجال بطاقات الدفع املسبق االلكترونية، وخدمات مصرفية، 
والصيرفة وفندق.

و 6 رخص ألفرع الشركات املساهمة واملقفلة التي 
تعمل في مجال استشارات بيئية، واستشارات بترولية، 

واستشارات مالية ومطعم ومقهى.
وبلغ إجمالي عدد الرخص الرئيسية التي أصدرتها الوزارة 

لشركات األشخاص خالل هذا الشهر 280 رخصة منها 
229 رخصة لشركات ذات مسؤولية محدودة، و31 رخصة 
لشركات تضامنية و20 رخصة لشركات توصية بسيطة، 

وبلغ إجمالي أفرع الشركات الصادرة 225 رخصة.

وبلغ عدد التراخيص التجارية الفردية التي وافقت الوزارة 
على إصدارها خالل مارس املاضي 648 ترخيصا في 

أنشطة اقتصادية مختلفة منها 106 تراخيص في قطاع 
خدمات األعمال التجارية، وبتصاعد ملحوظ قدر بنسبة 

458% مقارنة مع مارس 2014، و37 ترخيصا في قطاع 
املقاوالت، بارتفاع ملحوظ قدر بـ 118% مقارنة مع مارس 

2014، و23 ترخيصا في قطاع مواد ومعدات البناء، بارتفاع 
ملحوظ قدر بـ 77% مقارنة مع نفس الشهر من العام 

املاضي، و34 ترخيصا في قطاع األثاث واألجهزة بارتفاع 
واضح قدر بـ 62% مقارنة مع مارس 2014، وترخيصان 
في قطاع في قطاع املهن االستشارية واحلرفية، وذلك 

بانخفاض قدر بـ 75% مقارنة مع مارس 2014، و27 
ترخيصا في قطاعي اإلصالحات لألعمال احلرفية 

واملنتجات احليوانية والنباتية، بانخفاض 10% مقارنة 
بشهر مارس 2014، و69 ترخيصا في قطاع املنسوجات 
والكماليات بانخفاض ملحوظ قدر بنسبة 7% مقارنة مع 

مارس 2014.
أما عن حجم التراخيص الصادرة حسب األنشطة بقطاع 

التراخيص الفردية، فقد مت تصنيف الـ 648 ترخيصا 
خالل مارس 2015 إلى أنشطة اقتصادية عديدة بلغت 

17 تصنيفا، بجانب أنشطة أخرى تعذر تصنيفها لضآلة 

حجمها وكثرتها، أبرزها حظا كانت للتراخيص التجارية 
الفردية لنشاط توصيل الطلبات االستهالكية بنسبة %14 

من جملة التراخيص، يليه نشاط استيراد وتصدير ووكيل 
بالعمولة بنسبة 7%، تليهما التراخيص التجارية ألنشطة 

كل من مطعم بنسبة 5% ثم نشاط صالون جتميل السيدات 
بنسبة 4%، تليها التراخيص الفردية ألنشطة املالبس 

اجلاهزة، والهدايا والكماليات، والهواتف، بنسبة 3% لكل 
منها، تليها أنشطة بقالة، وجتارة عامة، وإيجار واستئجار 

األراضي والعقارات، وبيع وشراء األراضي والعقارات، 
وتنظيم املعارض واملؤمترات واملعسكرات وخياط مالبس 

سيدات وغسيل وكي على البخار وحالقة للرجال ومأكوالت 
خفيفة وخضار وفواكه بنسبة تقدر بـ 2% لكل منها، وباقي 
التراخيص ألنشطة أخرى تعذر تصنيفها بلغت نسبتها %41 

من جملة التراخيص.
أما عن حجم التراخيص الصادرة حسب التوزيع اجلغرافي 

باحملافظات، فقد وزعت أعداد التراخيص خالل مارس 
2015 وهي 648 ترخيصا على العديد من احملافظات، تبوأت 

العاصمة املركز األول بنسبة 36% من إجمالي التراخيص، 
تليها محافظة الفروانية بنسبة 20% ثم محافظة حولي 

بنسبة 17% ثم محافظة األحمدي بنسبة 16% وتأتي اجلهراء 
في املرتبة األخيرة بنسبة 10% جملة التراخيص.

ننسق مع »املالية« 
وهيئة االستثمار 

لتمويل العجز 
املتوقع 

في امليزانية 

أوضاع البنوك 
مطمئنة.. واحملفظة 

االئتمانية حتسنت 
واملخصصات 

تراجعت

»املشتركة« تتصدر الترتيب في مناقصة بنحو 109 ماليني دينار
قالت شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت إنها تتصدر الترتيب األول في مناقصة تابعة 
لوزارة األشغال العامة بقيمة تقدر بـ 109 ماليني دينار.
وأوضحت »الشركة« في بيان لها نشر على موقع البورصة، أن املناقصة تتعلق بأعمال 
إنشاء وإجناز وصيانة الطرق والتقاطعات على اجلزء الغربي من الطريق الدائري اخلامس 
بالكويت، ومدتها 1400 يوم. وأشارت الشركة الى أنها تتصدر الترتيب فقط في املناقصة 
املذكورة ولم يصلها بعد أي كتب رسمية بالترسية.


