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االحد ٢٠ مايو ٢٠١٨

ً النفط الكويتي يواصل االرتفاع فوق 75 دوالرا
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 6 سنتات في تداوالت أول أمس ليبلغ 75.12 دوالرا مقابل 
75.06 دوالرا للبرميل في السابقة وفقا للسعر املعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العاملية انخفضت أسعار النفط حيث انخفض سعر برميل نفط خام القياس 
العاملي مزيج برنت 79 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 78.51 دوالرا كما انخفض سعر 
برميل خام القياس األميركي غرب تكساس الوسيط 21 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 
71.28 دوالرا.

IFRS9 730 مليون دينار خسرها املساهمون بسبب تطبيق
قيمة تراجع بحقوق امللكية لـ 17 شركة في الربع األول من 2018

المحلل المالي

يبدو أن املعايير احملاســبية 
اجلديدة سيكون لها تأثير على 
القوائم املالية للشركات والبنوك 
على الســواء وبــدأ بالفعل االثر 
الســلبي على حقوق املساهمني 
يظهــر في نتائــج الربــع االول 
للشــركات وخاصة بعد تطبيق 
املعيار احملاسبي IFRS9 فيما لم 
تتأثــر البنــوك الكويتية والتي 
اســتعدت بإجــراءات احتياطية 
نتيجة السياسة التحوطية التي 
اتبعها بنك الكويت املركزي خالل 

السنوات املاضية.
من خالل حتليل ارقام حقوق 
املساهمني ألكبر ٢٨ شركة مدرجة 
في بورصة الكويت نهاية الربع 
االول مــن عــام ٢٠١٨ ومقارنتها 
مع ارقــام نهاية عام ٢٠١7 يتبني 
ان نحو ١7 شركة انخفضت قيمة 
حقوق مســاهميها بحوالي 7٠٠ 
مليون دينار )٢.3 مليار دوالر( 
ويعود الســبب في ذلك الى عدة 
عوامل تؤثر في حقوق املساهمني 
خــالل الربع األول من كل ســنة 

أهمها: 
ـ التوزيعات النقدية املدفوعة 
للمســاهمني خالل الربــع األول 
حيث تكون أرقام نهاية عام ٢٠١7 
محملة بالتوزيعات النقدية وهو 
تأثير سلبي بخفض قيمة حقوق 

املساهمني.
ـ احتياطــي القيمــة العادلة 
والــذي انخفض بشــكل واضح 
وملموس نتيجة تطبيق املعيار 
احملاسبي الدولي IFRS9 اجلديد.

ـ التغير في احتياطي ترجمة 
التي  عمالت أجنبية للشــركات 
متتلــك شــركات تعمــل خــارج 
الكويــت والــذي انخفض أيضا 
بسبب تطبيق املعيار احملاسبي 

.IFRS9 الدولي اجلديد
ـ صافــي االرباح احملققة في 
الربــع االول من عام ٢٠١٨ والتي 
تتم اضافتها الى حقوق املساهمني 
ويكون لها اثــر ايجابي ايجابي 
بزيادة القيمــة من خالل ارتفاع 

حساب االرباح املرحلة.
وبذلك يكــون االثر االيجابي 
لصافــي االربــاح يقابلــه االثــر 

النقديــة  الســلبي للتوزيعــات 
على حقــوق املســاهمني ليبقى 
التأثير الرئيسي والذي أدى الى 
انخفاض بقيمة 7٠٠ مليون دينار 
في اجمالي قيمة حقوق مساهمي 
٢٨ شركة مدرجة ببورصة الكويت 
بسبب انخفاض كل من احتياطي 
القيمــة العادلة وترجمة عمالت 
أجنبية نتيجــة تطبيق املعيار 
 .IFRS الدولي احملاسبي اجلديد
ومن أبرز األمثلة على شركات 
تأثــرت حقــوق املســاهمني بها 
بتطبيق املعيــار اجلديد وأعلن 
بعضهــا عــن ذلــك فــي افصاح 

للبورصة كالتالي:
١ـ  انخفض حقوق املساهمني 
ملجموعة زين خالل الربع االول 
٢٠١٨ بحوالي ٢49 مليون دينار 
لتسجل ١.٢ مليار دينار وذلك 
نتيجة دفع توزيعات نقدية عن 
عام ٢٠١7 ملساهمي الشركة بقيمة 
١5١.4 مليون دينار باالضافة الى 
ارتفاع خسائر احتياطي ترجمة 
عمــالت اجنبيــة بحوالــي 97 
مليون دينار، بينما التعديالت 
الناجتة مــن االنتقال لتطبيق 

جدول حقوق املساهمني
حقوق املساهمني بنهاية الربع األول 2018 وتراجعها بسبب تطبيق املعيار احملاسبي IFRS9 – القيم بالدينار

الشركة
حقوق املساهمني في 31 مارس التغير في حقوق املساهمني

حقوق املساهمني بنهاية 20182017 الربع األول 2018
١.٢٠٢.645.6٠7١.45١.59٨.٠٠٠)٢4٨.95٢.393(زين

3١7.٢٠9.٠٠٠439.٢75.٠٠٠)١٢٢.٠66.٠٠٠(كيبكو
٢.9١٢.696.٠٠٠3.٠٢9.39١.٠٠٠)١١6.695.٠٠٠(الوطني
١.77٨.٢59.٠56١.٨7٢.٢4٢.٠٠٠)93.9٨٢.944(بيتك
5٨4.759.٠٠٠6١٢.4١4.٠٠٠)٢7.655.٠٠٠(أريد

5٨5.49٠.٠٠٠6٠١.٢7٨.٠٠٠)١5.7٨٨.٠٠٠(بنك اخلليج
VIVA)١4.36٠.٨١6(١53.447.١56١67.٨٠7.97٢
9٨.٠37.5٢7١٠٨.٨٢٠.٢٨١)١٠.7٨٢.754(مزايا

56١.4٢3.٠٠٠57٢.٠١٠.٠٠٠)١٠.5٨7.٠٠٠(األهلي الكويتي
366.794.457374.756.٠٠٠)7.96١.543(بنك بوبيان

٢١٨.6٨6.44٢٢٢6.١7٠.٠٢6)7.4٨3.5٨4(وطنية
١6٢.7٠4.٠٠٠١6٨.666.٠٠٠)5.96٢.٠٠٠(تسهيالت
666.9٨٨.٠٠٠67٢.4١٢.٠٠٠)5.4٢4.٠٠٠(بنك برقان
١93.١54.٠3١١9٨.535.٨3٨)5.3٨١.٨٠7(االمتياز

79.5٨6.١43٨4.549.76٠)4.963.6١7(اخلليج للتأمني
١٨3.934.5٠١١٨6.7٢6.55٢)٢.79٢.٠5١(متحدة

37.٨47.٢٢53٨.١96.9٢3)349.69٨(اجلزيرة
١٠.١٠3.66١.١45١٠.٨٠4.٨49.35٢)7٠١.١٨٨.٢٠7(اإلجمالي

  املصدر: القوائم املالية للشركات

بحوالــي ١١6.7 مليون دينار 
لتسجل ٢.9١ مليار دينار وذلك 
بعد ان دفع البنك خالل الربع 
االول ٢٠١٨ توزيعاته النقدية 
ملساهميه عن عام ٢٠١7 قيمتها 
حوالي ١75 مليون دينار كانت 
محملة في حساب االحتياطات 
االخرى للبنك الوطني نهاية 
عام ٢٠١7 وايضــا كان تأثير 
الدولــي  املعيــار  تطبيــق 
للتقارير املالية 9 انخفاض في 
االحتياطات في حقوق امللكية 

بحوالي ٢7 مليون دينار.
4ـ  اما بيت التمويل الكويتي 
فقد انخفضت حقوق مساهميه 
خالل الربع االول من عام ٢٠١٨ 
بحوالــي 94 مليــون دينــار 
لتسجل ١.7٨ مليار دينار وذلك 
بعد ان دفع البنك خالل الربع 
االول ٢٠١٨ توزيعاته النقدية 
املقترحة ملساهميه عن عام ٢٠١7 
قيمتهــا حوالي 96.65 مليون 
دينار كانت محملة في حساب 
احتياطات بيتك نهاية عام ٢٠١7 
ولم يكن تأثير ملحوظ لتطبيق 
املعيار الدولي للتقارير املالية 

الدوليــة للتقاريــر  املعاييــر 
املالية رقــم 9 و١5 خالل الربع 
االول ٢٠١٨ بانخفاض احتياطي 
التقييم العادل لالستثمار بـ ٢.٢ 
مليون دينــار فقط وانخفاض 
االرباح املرحلــة بحوالي ١.39 

مليون دينار.
٢ـ  اما شركة مشاريع الكويت 
القابضة فقــد انخفض حقوق 
امللكية اخلاصة ملساهمي الشركة 
بنحو ١٢٢ مليون دينار لتسجل 
3١7.٢ مليون دينار وذلك نتيجة 
التعديــل االنتقالي من تطبيق 
املعيار الدولي للتقارير املالية 
9 فــي الربع االول ٢٠١٨ ما ادى 
الــى االرباح املرحلــة بحوالي 
١3٠ مليون دينار وذلك بإعادة 
تصنيف محفظتها االستثمارية 
وايضا احملافظ االســتثمارية 
لشركاتها التابعة مع العلم ان 
الشــركة لم تدفــع التوزيعات 
النقدية خــالل الربع االول من 

عام ٢٠١٨.
3ـ  اما بنك الكويت الوطني 
فقد انخفضت حقوق مساهميه 
خالل الربع االول من عام ٢٠١٨ 

9 على حقوق املساهمني.

االنخفاض دفتريا
ينص املعيار احملاسبي اجلديد 
على قياس كافة املوجودات املالية 
)التي تعتبر استثمارات في حقوق 
امللكية او االسهم( بالقيمة العادلة 
اما من خالل بيان الدخل الشامل او 
بيان االرباح أو اخلسائر ويكون 
تصنيف االستثمارات/ املوجودات 
املالية واالختيار الذي تقدم عليه 
الشركة لكل اداة مالية غير قابل 
للتغيير، ما لم تكن االستثمارات 
في االســهم محتفظ بها لغرض 
املتاجــرة وفي هذه احلالة يجب 
ان يتم قياس تلك االســتثمارات 
بالقيمة العادلــة من خالل بيان 

االرباح واخلسائر.
ودفع املعيار اجلديد العديد 
مــن الشــركات الكويتية خالل 
الربع االخير من عام ٢٠١7 والتي 
متتلك محافظ اســتثمارية الى 
اعــادة تصنيــف اســتثماراتها 
املاليــة بشــكل  وموجوداتهــا 
نهائي وخاصة املوجودات املالية 
املتاحة للبيع التي حتول جزء 

منها الى موجودات مالية مدرجة 
بالقيمة العادلة من خالل االرباح 
أو اخلســائر وبالتالي تأثيرها 
االربــاح  املباشــر علــى بيــان 
واخلســائر من خالل االرباح او 
اخلسائر احملققة وغير احملققة 
من اعادة التصنيف او ما يعرف 
بإعادة تدوير االرباح او اخلسائر 
غير احملققة من تلك االستثمارات 
واحملتسبة ضمن احتياطي القيمة 
العالــة في حقــوق امللكية، الى 
بيان االرباح أو اخلسائر وبالتالي 
انخفاض حقوق امللكية وتسجيل 
االرباح/ اخلســائر مباشرة في 
بيان الدخل، اما املوجودات املالية 
املتاحة للبيع فقد اصبح تصنيفها 
اجلديــد أدوات حقــوق امللكية 
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
االيرادات الشاملة االخرى )من 
خالل بيان الدخل الشامل( حيث 
يكون تأثيــر التغير في قيمتها 
العادلة وايرادات االستثمار منها 
مباشرة في بيان الدخل الشامل 
وبالتالــي علــى بنــد احتياطي 
القيمة العادلة في حساب حقوق 

امللكية.

تطبيق املعيار 
خفض القيمة العادلة 

واحتياطي ترجمة 
عمالت أجنبية 
بحقوق امللكية

التوزيعات النقدية 
خفضت حقوق 
امللكية مقابل 

إضافة صافي أرباح 
الربع األول

ال توجد أي تسوية 
بني الوزارة وأي

من األفراد 
والشركات 

املتقاعسني عن 
السداد

التراجعات 
دفترية نتيجة 
إعادة تصنيف 
االستثمارات 
واملوجودات 

املالية بالقيمة 
العادلة

املوجودات املالية 
بالتصنيف اجلديد 

أصبحت أدوات 
حقوق ملكية

الوزارة لم تقم بأي موافقات خطية للمتخلفين بالبيع أو الشراء أو الرهن

»املالية« حتّصل 1.5 مليون دينار من املتقاعسني 
عن سداد رسوم األراضي الفضاء

محمود فاروق

كشــفت وثيقــة حكومية 
حصلت »األنباء« على نسخة 
منها أن وزارة املالية انتهت 
من حتصيل نحو ١.44 مليون 
دينــار قيمة املبالغ احملصلة  
من الشركات واألفراد املتخلفة 
عــن الســداد نظيــر امتالك 
الفضاء املخصصة  األراضي 
للسكن اخلاص، حيث يفرض 
القانون حتصيل رسوم من 
مالك األراضي ســواء أكانوا 
أفرادا أو شركات إذا جتاوزت 
املساحة 5 آالف متر مربع في 

مجموعها.
وأظهرت الوثيقة الصادرة 
عن وزارة املالية أن الوزارة 
لم تقم بــأي موافقات خطية 
ألصحاب القسائم املتقاعسني 
عن الســداد بالتصــرف في 
هذه القســائم ســواء بالبيع 
أو الشــراء أو الرهن، مؤكدا 
انه ال توجد أي تســوية بني 
الوزارة وبــني أي من االفراد 

والشركات. 
وأكدت »املالية« أنها تعمل 
على التحصيــل الفوري من 
اجلهات اخلاضعــة للقانون 
وبشــكل دوري عن كل سنة 
مالية، منوهة إلى أن الوزارة 
باشرت بإقامة دعاوى قضائية 
ضــد عــدد مــن املتخلفــني 
واملمتنعني عن السداد، حيث 
جتاوز عدد املختلفني ١٠ جهات 

ما بني أشخاص وشركات.
الــوزارة إصدار  وأوقفت 
بــراءة ذمــة ملــالك  شــهادة 
األراضي املتخلفني عن سداد 
الرســوم، وهــذا يحول دون 
قيامهم باتخــاذ أي إجراءات 
خاصة بتلك األراضي إال بعد 

سداد ما عليها من رسوم.
وتعمل وزارة املالية منذ 
فترة على تطبيق القرار رقم 

٢١ لســنة ٢٠١٠ لســنة ٢٠١٠ 
اخلــاص بالالئحة التنفيذية 
للقانون رقم 5٠ لسنة ١944 
القســائم  بشــأن اســتغالل 
والبيوت املخصصة ألغراض 
السكن اخلاص والذي نصت 

املادة 7 منه على اآلتي:
التســجيل  إدارة  تقــوم 
العقــاري والتوثيق بوزارة 
بلديــة  بتزويــد  العــدل 
الكويــت بكشــوف تتضمن 
الطبيعية  أسماء األشخاص 
واالعتباريــة اخلاصة مبالك 
الفضاء املخصصة  األراضي 
إذا زادت  للســكن اخلــاص 
مساحتها على خمسة آالف متر 
مربع في مجموعها، باإلضافة 
إلى موقع هــذه األراضي من 
حيث املنطقة واملســاحة مع 
بيان الرموز اخلاصة باملنطقة 
الالزمة للتعرف على العقار 
سواء كانت القسائم اململوكة 
لها في موقع واحد أو مواقع 
متعددة أو في مشروع واحد 
أو مشاريع متعددة، وتتولى 
البلدية التحقق من خضوع 
هذه األراضــي للقانون رقم 
5٠ لســنة ١994 وتعديالتــه 

وألحكام املواد ١ و٢ و3 وأعداد 
الكشــوف بعد بيان الوضع 
القائم لكل قسيمة إلى إدارة 
التســجيل العقــاري بوزارة 
العدل لتقــوم بتزويد وزارة 

املالية بها.

لجنة جديدة إلدارة األراضي 
املاليــة  واتخــذت وزارة 
إجراءات جتاه إدارة األراضي 
الدولــة بالكويــت  وأمــالك 
لضمــان حســن إدارة تلــك 
األراضي وضمان استغاللها 
االســتغالل األمثــل، حيــث 
شــكلت جلنة جديدة للعمل 
على تنفيــذ توصيات البنك 
الدولي، الذي دعا الوزارة إلى 
ضرورة التحرك إلعادة تنظيم 
األراضــي مــن خــالل وضع 
سياسات إلدارة األراضي في 
الكويــت، بعدما تبني وجود 
العديد من الثغرات بها التي 
تقف أمام استغاللها االستغالل 
األمثل، عن طريق إنشاء هيئة 
وطنية عامة إلدارة األراضي 
تكون مســؤولة عــن ضمان 
تطبيق السياسة بشكل موحد 

في البالد.

60% نسبة اإلنجاز الفعلية مقابل 93% مخطط

يحق لهم دخول مقار الشركات واالطالع على الدفاتر والسجالت

»نفط الكويت«: 15 شهراً تأخير في مركز جتميع 31

الروضان مينح عددًا من موظفي
»التجارة« »الضبطية القضائية«

أحمد مغربي

علمت »األنباء« من مصادر نفطية مســؤولة في 
شركة نفط الكويت أن مدة التأخير في مشروع مركز 
جتميع رقم 3١ الذي تنفذه الشركة في شمال الكويت 
ارتفعــت إلى ١5 شــهرا، حيث بلغت نســبة اإلجناز 
الفعلي الكلي للمشــروع حوالي 6٠% مقابل االجناز 

املخطط له الكلي وهو %93.
وقالت املصادر انه طبقا ملوعد التسليم األصلي 
فيفتــرض باملقاول انه يســلم املشــروع بتاريخ ٢٢ 
سبتمبر ٢٠١7، إال انه نظرا لتعثر املقاول وتأخره في 
األداء فإن الشركة تتوقع أن يتم تسليم املشروع بعد 
١5 شــهرا من تاريخ التسليم املنصوص عليه العقد 

في حال استطاع املقاول تفادي مزيد من التأخير.
وأشــارت الى أن املقاول اقر بتقصيره وتدني 
أدائه وعليه قدم في يناير ٢٠١7 خطة عمل بديلة 
إال أنهــا تعتبر غير واقعية وغير قابلة للتطبيق 
بالنســبة للشــركة خصوصا في ضــوء التأخير 

الكبير املقدر بـ ١5 شهرا.
وكانت شــركة نفط الكويت وقعت في شــهر 
أغســطس ٢٠١4 عقدا مع شــركة دودســال، ويتم 
مبوجبه بناء مركز جتميع 3١ بقيمة تبلغ حوالي 
٢٢٨ مليون دينار، وذلك ضمن مشروعني آخرين 

إلنشاء مركزي جتميع ٢9 و3٠.
وبينت املصادر أن مجموعة املشاريع الكبرى ٢ 
في الشركة بدأت التشغيل األولي ملركز التجميع 
٢9 و3٠ في شــمال الكويت بقدرة إنتاجية تصل 

الى ١٠٠ ألف برميل نفط يوميا لكل مركز.

طارق عرابي

علمت »االنباء« أن وزير 
التجــارة والصناعــة خالــد 
الروضان، أصدر قرارا وزاريا 
حمل الرقم 34٠ لســنة ٢٠١٨ 
بشأن منح الضبطية القضائية 
لعدد من موظفي »التجارة«، 
لضبــط وإثبــات املخالفات 

التي تقــع باملخالفة ألحكام 
القوانني والقرارات الوزارية، 
وإثباتها في محاضر رسمية، 
وذلك فيمــا يتعلق بطبيعة 
أعمالهــم الوظيفية، ويكون 
لهم في سبيل ذلك احلق في 
دخول مقار الشركات واملكاتب 
واملؤسسات، واالطالع على 
والدفاتــر  الســجالت  كل 

والبيانــات  واملســتندات 
والعقود والوثائق الرسمية 
واألوراق، وطلب املعلومات 
التــي تســاعدهم علــى أداء 
املهــام واالختصاصات التي 
يباشرونها، كما ولهم احلق 
في سبيل أداء ذلك االستعانة 
وطلــب املســاعدة من رجال 

الشرطة.

وقد نص القرار على منح 
»الضبطية القضائية« لكل من 
مدير إدارة السجل التجاري، 
مراقب الوكاالت واالستيراد، 
الــوكاالت،  قســم  رئيــس 
باإلضافة إلى كل من منيرة 
الفودري، سارة أكبر، دعيج 
الزعبي، روان بهبهاني، رشا 

اخلباز وعبداهلل الشمري.


