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عموميتها وافقت على إطفاء اخلسائر البالغة 8.2 ماليني دينار من عالوة اإلصدار

محمد الشمالي: املخصصات سبب زيادة حدة خسائر»املدينة«

»ديلويت«: الكويت تواصل اإلنفاق على الدفاع الوطني

األسوأ من حيث األداء مقارنة 
باألسواق اخلليجية األخرى 
القريبة وهو ما له تأثيرات 
طالت العديد من الش���ركات 
التي تت���داول أقل من قيمها 

احلقيقية أو العادلة.
وأوضح أن إيرادات الشركة 
بلغت 7.7 ماليني دينار بنهاية 
2013، وأن اخلسارة احملققة 
كانت نتيج���ة االرتفاع في 
مصروفات املخصصات غير 
النقدية التي بلغت 9.5 ماليني 
دينار، وش���دد على أن تلك 
املصروفات غير نقدية ولن 
تؤثر على معدالت س���يولة 

الشركة. 
إلى ذلك وافقت اجلمعية 
العمومية على جميع بنود 
ج���دول األعم���ال وأبرزه���ا 
توصية مجلس اإلدارة بعدم 
توزيع أرباح عن عام 2013، 
وكذلك املوافق���ة على إطفاء 
املتراكمة للشركة  اخلسائر 
البالغة 8.2 ماليني دينار على 
أن يتم اطفاء هذه اخلسائر 
من عالوة االص���دار البالغة 
12.7 مليون دين���ار كما في 
نهاية ديسمبر 2013 لتصبح 
4.5 ماليني دينار بعد إطفاء 

اخلسائر.

والتى قامت الشركة بأخذها 
لتعزيز مركزها املالي، وهى 
مصروفات غير نقدية ال تؤثر 
الس����يولة التشغيلية  على 

للشركة.
وع���ن تراج���ع إجمالي 
األص���ول ذك���ر أن األصول 
بلغت بنهاي���ة العام املاضي 
إلى  106 ماليني دينار، الفتا 
الت���ي مت  أن املخصص���ات 
اتخاذها ساهمت في خفض 
بند األصول، ومن جهة أخرى 
فإن إجمالي االلتزامات الدائنة 
للشركة انخفضت بنسبة %14 
نتيجة بعض التسويات التي 

قامت بها الشركة.
إلى متانة وتنوع  وأشار 
الش���ركة، فرغ���م  أص���ول 
تراجعها إال أنها تغطي كافة 
الرغم  االلتزامات وأنه على 
م���ن املخصص���ات املؤثرة 
التي أخذتها الش���ركة خالل 
العام ف���إن القيمة الدفترية 
التزال تتمحور حول القيمة 

االسمية.
الس���وقي  الس���عر  وعن 
للسهم، قال إن الوضع العام 
لسوق الكويت لألوراق املالية 
يشهد تراجعا ملموسا على 
القطاعات وأنه يعتبر  كافة 

ميكن من خاللها حفظ حقوق 
املساهمني من جهة أخرى.

أسباب الخسارة

وأرجع الش����مالي أسباب 
اخلس����ارة خالل العام 2013 
والت����ي بلغ����ت 8.2 ماليني 
دينار إلى إعالء مبدأ احليطة 
واحلذر وهو ما أنعكس على 
قيم املخصصات والتي بلغت 
تقريب����ا 9.5 مالي����ني دينار 

التقرير األولي ملكتب املستشار 
الذي عينه البنك املركزي.

وش����دد على أنه ال يجب 
الش����ركة  اخللط بني دخول 
في قانون االس����تقرار املالى 
وقدرتها على االستمرارية ألن 
الدخول حتت مظلة القانون 
هو حماية حلقوق املساهمني 
من جهة، وتخفيف الضغوط 
وتهيئة األجواء إلدارة الشركة 
للتوصل إل����ى صيغة عادلة 

شريف حمدي

أفاد رئيس مجلس إدارة 
ش���ركة املدين���ة للتموي���ل 
واالستثمار محمد الشمالي 
بأن الش���ركة توصلت خالل 
الفترة الس���ابقة إلى العديد 
م���ن االتفاقي���ات لتس���وية 
مديونياتها، الفتا إلى أنه سيتم 
تفعيل اغلب هذه االتفاقيات 
خالل 2014 بعد اعتماد خطة 

إعادة الهيكلة. 
الش���مالي في  وأوض���ح 
اجلمعي���ة العمومي���ة التي 
انعقدت امس بنسبة 57% أن 
الشركة رغم مالءتها وقدرتها 
على س���داد الدائنني إال أنها 
اضطرت للتقدم بطلب للدخول 
حتت قانون االستقرار حلماية 
حقوق املساهمني من تعنت 
الدائنني في الوصول  بعض 
لتس����ويات مع الشركة، مبا 
ال يضع إدارة الشركة حتت 
الضغوط عند القيام بعمليات 

التسوية.
وأش����ار إلى أن الش����ركة 
اعلنت عن طلب الدخول حتت 
قانون االستقرار رغم املالءة 
املالية للشركة وقدرتها على 
السداد للدائنني وهو ما أكده 

محمد الشمالي مترئسا اجلمعية العمومية

الدول  والعش����رين ضم����ن 
اخلمسني التي تتمتع بأعلى 
مدخ����ول س����نوي للف����رد، 
تنفرد الكويت مع ثالث دول 
أخرى فقط هي أس����تراليا، 
وس����نغافورة، والياب����ان، 
باإلش����ارة إلى أن اإلنفاقات 
الدفاعية لن تنخفض أو تبقى 
على حالها في فترة السنتني 
إلى اخلمس سنوات املقبلة. 
٭ ومن ب����ني الدول اخلمس 
والعش����رين األقل دخال بني 
الدول اخلمسني األكثر انفاقا 
عل����ى املوازن����ات الدفاعية، 
تعم����ل كل من الس����عودية، 
والعراق، وعمان، واجلزائر، 
واملغرب، باإلضافة إلى أنغوال، 

في السنوات املقبلة. 
وتتضمن النقاط األساسية 
األخرى ف����ي »تقرير الدفاع 

العاملي 2014« ما يلي:
٭ ف����ي الفت����رة املمتدة بني 
العامني 2008 و2013، زادت 
الس����عودية إنفاقها الدفاعي 
الس����نوي بقيم����ة 16 مليار 
دوالر، مباش����رة بعد الصني 
)60 مليار دوالر(، وروسيا 
)21 مليار دوالر(، في حني أن 
الواليات املتحدة شهدت أكبر 
انخفاض في اإلنفاق الدفاعي 
السنوي والذي بلغت قيمته 
53 ملي����ار دوالر في الفترة 

نفسها. 
٭ ومن ب����ني الدول اخلمس 

أكثر حتديدا، جتري معاينة 
في العمق ل����وزارات الدفاع 
التابعة خلمسني بلدا أعلنت 
كام����ل إنفاقاتها على الدفاع 
الوطني متثل أكثر من 92% من 
اإلنفاقات الدفاعية العاملية. 
ومتث���ل 6 دول، وه���ي 
الواليات املتحدة، والصني، 
العربية  وروسيا، واململكة 
والياب���ان،  الس���عودية، 
وفرنس���ا، 60% من اإلنفاق 
الدفاعي العاملي، ومن املتوقع 
أن حتت���ل مس���ألة التكيف 
والتعاون واالس���تثمار في 
الدفاعية صدارة  البرام���ج 
إلى  األولوي���ات بالنس���بة 
الدفاع  إدارة  استراتيجيات 

احلصول عل����ى مقاتالت ف� 
15 جدي����دة ومعاد جتهيزها 
ويناهز مجموع قيمتها 30 
ملي����ار دوالر. وقد أدرجت 
دول ش����رق أوسطية أخرى 
الدول اخلمسني  على الئحة 
األكثر إنفاقا في العالم، وبينها 
العربية املتحدة،  اإلم����ارات 
وعمان، والعراق، والكويت، 

ومصر. 
ويعمل تقري����ر ديلويت 
السنوي اجلديد الذي يحمل 
عنوان »تقرير الدفاع العاملي 
2014« على دراسة االجتاهات 
والسياس����ات واحملف����زات 
األساسية في التحول احلالي 
في اإلنفاقات الدفاعية. وبشكل 

يش����هد العال����م حتوالت 
السياس����ات  ف����ي  جذري����ة 
الدفاعية، فتحركات روسيا في 
القرم، وجهود اليابان إلعادة 
إحياء دفاعاتها، وعمل الصني 
على بناء هيكليتها العسكرية، 
والنقاشات األميركية حول 
اإلنفاقات الدفاعية ملرحلة ما 
بعد احلرب، ستواصل كلها 
التأثير بشكل ملحوظ على 
اإلنفاق العاملي على السياسات 

الدفاعية. 
أما على املستوى الشرق 
أوسطي، فإن امليزانية الدفاعية 
للمملكة العربية السعودية 
فهي على تزايد وذلك الرتباطها 
ببرامج دفاعية كبرى تتضمن 

وأذربيج����ان، وكولومبي����ا، 
وروس����يا،  وباكس����تان، 
وأوكرانيا على زيادة إنفاقها 
الدفاعي الس����نوي في فترة 
السنتني إلى اخلمس سنوات 

املقبلة نفسها. 
٭ ومن املرج����ح أن تتأتى 
أضخم الزيادات العاملية في 
املوازنة الدفاعية من مجموعة 
البرازيل،  الدول األربعة أي 
والصني، والهند، وروسيا. 

٭ ومتث����ل كل م����ن الصني، 
والهند، والبرازيل، وكوريا 
اجلنوبية 70% من مجموع 
ب����ني  الدفاع����ي  اإلنف����اق 
االقتص����ادات األقل دخال في 

العالم.

brokerq8@رأي
ابراهيم الفيلكاوي
محلل فني بأسواق المال

الثور فّر.. 
ومعه جهد 12 شهراً

الثور فر من حظيرة البقر، 
الثور فر، 

فثارت العجول في احلظيرة، 
تبكي فرار قائد املسيرة، 

وشكلت على األثر، 
محكمة ومؤمتر، فقائل قال: قضاء وقدر، 

وقائل: لقد كفر، 
وقائل: إلى سقر، 

وبعضهم قال: امنحوه فرصة أخيرة، 
لعله يعود للحظيرة، 
وفي ختام املؤمتر، 

تقاسموا مربطه، 
وجمدوا شعيره،

 وبعد عام وقعت حادثة مثيرة
 لم يرجع الثور، 

ولكن ذهبت وراءه احلظيرة.
عند قراءتنا لهذه القصة، سنجد أنها تتشابه مع واقع 

األمر في السوق الكويتي )وان اختلف املعنى أو قصد 
كاتبها(، فقد فرت الثيران من السوق، واملعروف في 
قاموس البورصات الفنية أن الثيران هم املشترون، 

والدببة هم البائعون، وألن السوق الكويتي قد غلبت 
عليه عمليات البيع أي إن الدببة تغلبوا على الثيران 

بسبب أن السوق ال يحظى بأي دعم حكومي أو 
محفزات ترغب في االستثمار أو التعامل فيه، كانت 
النتيجة هروب كثير من املتعاملني إلى أسواق أخرى 

قد جتد لها فيها فرصا أفضل.
ودعونا نتساءل من املتسبب في رحيل هؤالء 

املشترين؟ البعض يقول إن هناك من هو هائج قد دمر 
السوق وعبث به حتى أصبح غير نافع للتعامل فيه، 
والبعض اآلخر قال تدخل سافر باتفاق مع قائد هذه 
املسيرة كي يحلو له العبث.. وثالث قال ان قرارات 

مصارعة الثيران لم تكن على قدر املسؤولية.
وبالفعل ومنذ نشأة الهيئة حتى يومنا هذا لم جند أي 

قرار يعود بالنفع على صغار املتداولني غير التحويالت 
للنيابة أو التشكيك في التداوالت أو اإلنذارات 

واالتصال املباشر للترهيب وكل ذلك بهدف تنظيف 
السوق كما ادعوا، فهل لهذه الدرجة السوق عفن؟!

واليوم وبعد زيادة الوعي العام للمتداولني يأتي من 
يرغب في طمس هذا الوعي بقرارات مجحفة ال تسمن 

وال تغني من جوع، حيث صدر مؤخرا قرار وهو 
آخر اجنازات الهيئة يقصد به إعاقة احملللني وتكبيلهم 
على خالف وعكس ما هو دارج العمل به بالبورصات 

اخلليجية والعاملية.
وفى النهاية ورغم الضرر الذي يقع بنا من حني آلخر 

كمتداولني ومحللني بالبورصة نقترح مجموعة من 
احللول العاجلة حلل املعضالت املرتبكة داخل البورصة 

وبني املتداولني:
أوال: إلغاء القرار اخلاص بنطاق عمل »مستشار 

استثمار« متاشيا مع األسواق األخرى ممن ال حتد 
من هذا النشاط وجعل وسائل التواصل االجتماعي 

متنفسا للجميع، وعلى من يتابع حق االختيار وحتمل 
املسؤولية.

ثانيا: تنظيم العمل في التحليل من خالل ضوابط 
ومعايير يتم نشرها للعامة للعمل بها.

ثالثا: عقد ندوات توعوية وتثقيفية بالسوق أو 
عن طريق اإلعالم وتكون حتت إشراف املختصني 

بالتحليل.
رابعا: إقامة دورات ملن يرغب في تعلم التحليل معتمدة 

من قبل الهيئة مما يعود بالنفع عليها.
وأخيرا: هل من مستجيب لإلصالح أم أنه ال حياة ملن 

تنادي؟!

املستشار الذي 
عينه »املركزي« 

أكد مالءة الشركة 
وقدرتها على سداد 

التزاماتها 

»أميال اخلليج« تشارك 
في معرض العقار الرمضاني

أعل���ن مدي���ر التس���ويق 
أميال  واملبيعات في ش���ركة 
اخللي���ج العقاري���ة س���عود 
الش���ركة  بوعرك���ي انضمام 
لقائمة املشاركني في معرض 
العقار الرمضاني الذي تنظمه 
مجموع���ة املس���ار لتنظي���م 
املع���ارض واملؤمترات خالل 
الفت���رة من 8 إل���ى 11 يوليو 

املقبل.
وأوضح بوعركي أن »أميال 
اخللي���ج« س���تطرح خ���الل 
مشاركتها في املعرض مجموعة 
مميزة من األراضي للتملك في 
سلطنة عمان وامارة عجمان، 
متت دراسة مواقعها بعناية 
وعمق على أسس استثمارية 
إستراتيجية من ناحية املوقع 
التنموية في  ومسار احلركة 
املستقبل، لتحقيق أفضل عائد 
استثماري مرجو للعمالء، فضال 
عن مشاريع عقارية متنوعة 
في صحار ومسقط ومحافظة 
الباطنة في سلطنة عمان، ملا 
متتاز به من مشاريع جتارية 
وصناعية إلى جانب عروض 
خاصة س���يتم إطالقها خالل 
فترة املعرض تابعة للشركة 

في امارة عجمان باالمارات.
وأش���ار بوعرك���ي إلى أن 
»أميال اخللي���ج« تركز على 
الس���وق العقاري في سلطنة 
عمان ألنه يحمل فرصا متزايدة 
للنمو، حيث يعتبر احد أهم 
األسواق النشطة على مستوى 
العربي فضال  دول اخللي���ج 
عن أن أس���عار العقارات في 
عمان ه���ي األرخص خليجيا 
وهذا ما يؤكده املختصون في 
العقارات بالس���لطنة،  مجال 
حيث تش���كل االس���تثمارات 
اخلليجية في السوق العقاري 
في س���لطنة عمان ما نسبته 
40% من إجمالي االستثمارات 

سعود بوعركي

وبحسب أحدث البيانات فقد 
بلغ عدد العقارات التي ميتلكها 
اخلليجيون 3521 في 2013 حيث 
تصدر الكويتيون باقي مواطني 
الدول اخلليجية باالستحواذ 
على 1850 عقارا وجاء مواطنو 
االم���ارات في املرك���ز الثاني 
باستحواذهم على 1211 عقارا 
ومواطنو قطر في املركز الثالث 
باستحواذهم على 261 عقارا 
وجاء مواطن���و البحرين في 
املركز الرابع باستحواذهم على 
117 عقارا وجاء السعوديون في 
املركز اخلامس باستحواذهم 
عل���ى 82 عقارا وهو ما يعني 
أن املستثمرين الكويتيني هم 
األكثر ضخا لالستثمارات في 

القطاع العقاري في عمان.

�ســــركــــــة املثـنــــى للـــو�ســــاطــــة املــالــيـــــة

Muthanna Financial Brokerage Company

تعلن �سركة املثنى للو�ساطة املالية �ش.م.ك.م لل�سادة امل�ساهمني 

الكرام عن فتح باب الرت�سح لع�سوية جمل�ش الإدارة وذلك اعتباراً 

من تاريخ ن�سر هذا الإعالن وملدة الأ�سبوعني التاليني له.

فعلى من ي�ستويف معايري و�سروط الرت�سح املذكورة يف تعليمات 

 (2013  /  1  / ح.�ش   / ق.ر   / (هـ.اأ.م  رقم  املال  اأ�سواق  هيئة 

ب�ساأن قواعد الكفاءة والنزاهة، ويرغب يف تر�سيح نف�سه لع�سوية 

كافة  به  يرفق  الرت�سح  طلب  منوذج  تعبئة  الإدارة،  جمل�ش 

امل�ستندات املطلوبة واإر�ساله باإ�سعار ال�ستالم اإىل مقر ال�سركة 

وذلك  الثاين  الدور   – املالية  لالأوراق  الكويت  �سوق  يف  الكائن 

خالل مواعيد العمل الر�سمي لل�سركة حتى يت�سنى تقدمي طلبات 

فيها،  والبت  لدرا�ستها  املال  اأ�سواق  هيئة  ال�سادة  اإىل  الرت�سيح 

علماً باأن منوذج طلب الرت�سح متوفر مبقر ال�سركة.

جمل�ش الإدارة

�إعـــــــــــــالن
فتح باب �لرت�ضح لع�ضوية جمل�س �لإد�رة

املثنى للو�ساطة املالية - متفرقة


