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أعلن مجلس ادارة شركه أسمنت الكويت 
انه قد اجتمع أم���س واعتمد البيانات املالية 
املرحلية للش���ركة للفت���رات املنتهية في 30 
س���بتمبر 2009، وقد حققت الشركة أرباحا 
لفترة ال� 9 أش���هر بلغ���ت 14.9 مليون دينار 
بربحية سهم قدرها 26.62 فلسا مقارنة بالفترة 
نفس���ها من العام 2008 حيث حققت الشركة 

أرباحا بلغت 20.1 مليون دينار بربحية سهم 
بلغت 35.83 فلسا.

وذكر موقع البورصة أن إجمالي املوجودات 
املتداول���ة لفترة ال� 9 أش���هر املنتهية في 30 
سبتمبر 2009 بلغ 73.5 مليون دينار مقارنة 
بنفس الفترة من العام 2008 حيث بلغ اجمالي 

املوجودات املتداولة 127.9 مليون دينار.

»أسمنت الكويت« تحقق 14.9 مليون دينار أرباحًا لـ 9 أشهر

طويلة وجه���د مميز لفريق من اخلبراء في القطاعات 
املختلفة بالبنك.

وقال املرزوق ان كان البنك وعبر التصنيف االئتماني 
االخير لوكالة فيتش العاملية أثبت سالمة مركزه املالي 
من خالل احملافظة على موارده ونوعية عمالئه في مجال 
التزام العمالء بس���داد الديون طويلة االجل بتصنيف 
البنك عند درجة A-مستقر لاللتزامات طويلة األجل مع 
توافر الدالئل واملعطيات على استمرار متتعه بالثبات 
واالستقرار املالي املستقبلي، فإن تلك السياسة لم حتل 
من دون انطالقة تطوير اداء البنك عبر معايير مختلفة 
اهمها حتقيق االرباح والتي قفزت من الترتيب السادس 
على صعيد املصارف احمللية في عامي 2005 و2006 الى 
الترتي���ب الثالث في 2008 رغم تداعيات االزمة املالية 
العاملية التي بدأت تطول جميع القطاعات واملؤسسات 

املالية منذ بدء الربع الثالث من 2008.
كما ان مدلوالت بقية املعايير التي حقق فيها االوسط 
مراكز متقدمة واهمها حقوق امللكية الى االصول بتحقيقه 
معدال يفوق املعدل العاملي بأكثر من 4% يعد اجنازا إلدارة 
املخاطر في البنك والتي أثبتت كفاءة عالية، عكستها 

التصنيفات االئتمانية العاملية والتقارير احمللية.

»معدل العائد على حقوق امللكية« كما متكن »االوسط« 
من إثبات مقدرة عالية في وجه املخاطرات املالية من 
خالل املركز املتقدم الذي حققه في حقوق امللكية الى 
االصول وفي التفاصيل في املعيار االول، وهو العائد 
على االصول حقق »االوسط« قفزة كبيرة، حيث حل 
اوال بني جميع املصارف احمللية محققا نس���بة %2.39 
في 2008، ويعتبر العائد على االصول مقياسا واسعا 
للربحية يتم حسابه بقسمة صافي الربح على اجمالي 
االصول وهو معيار � كما يؤك���د التقرير املالي � مهم 
لقياس الربحية الشاملة أو كفاءة البنك في استخدام 
موارده. وفي املعي���ار الثاني وهو العائد على حقوق 
امللكية، حل »األوس���ط« ثانيا في 2008 محققا نسبة 
19.69% وبذلك مرتفعا من الترتيب اخلامس في 2007 
والسادس في 2006، ويعد هذا املعيار من اهم معايير 
الربحية للمستثمرين من املساهمني، ويتم حسابه بقسمة 
صافي الربح على حقوق امللكية املوظفة خالل السنة. 
وفي املعيار الثالث وه���و حقوق امللكية الى االصول 
حل »االوسط« ثالثا بعد ان كان رابعا في 2006 وثالثا 
ف���ي 2007 محققا نس���بة 12.15%، وحقوق امللكية الى 
االصول هي النسبة املئوية إلجمالي األصول املمولة 

من حقوق أرصدة املس���اهمني واألقلية وكلما ارتفعت 
هذه النسبة قلت املخاطرة املالية وتعتبر هذه النسبة 
مقياس���ا للمقدرة على ايفاء الديون ومبا يعزز وضع 
كفاية رأس مال البنك وجتاوزه للنسب املقررة محليا 

ودوليا بشكل مطمئن جدا.
وجاء املعيار الرابع املرتبط مبركز االوسط في األرباح 
مكرس���ا اكتمال آليات تطوير أداء البنك والتي افرزت 
تلك املراكز املتقدمة، فقد حل »االوسط« ثالثا في االرباح 
محققا قفزة بثالثة مراكز دفعة واحدة في 2008 حيث 

كان باملركز السادس في عامي 2006 و2007.
الى ذلك، قال رئيس مجلس االدارة العضو املنتدب 
حم���د املرزوق ان التطور الذي حققه »االوس���ط« في 
السنوات االخيرة سواء في العائد على حقوق امللكية 
والذي حل فيه اوال بني البن���وك احمللية او غيره من 
املعايير، خصوصا االرباح التي حاز بها في 2008 على 
الترتيب الثالث يعكس املالءة العالية التي يتمتع بها 
البنك والتي حتققت عبر تاريخ طويل ميتد الى 68 عاما 
من اخلدمة املصرفية، ويؤكد من جديد نهجا مصرفيا 
راسخا يتمسك بالتطوير من اجل حقوق املساهمني من 
جهة، كما ان تلك املؤشرات املهمة تعد حصاد خبرات 

اس���تبق بنك الكويت والشرق األوسط حتوله إلى 
العمل وفق الشريعة االسالمية، حيث يترقب املوافقة 
النهائية لبنك الكويت املركزي وحقق قفزة مهمة عززت 
من مالءة البنك ووضعه املالي عبر 4 معايير رئيسية 
تشكل عماد أداء البنك خالل الفترة من 2005 حتى 2008 
حس���ب التقرير املالي األخير الذي نشره اخيرا معهد 
الدراسات املصرفية عن السنوات من 2005 الى 2008. 
وبن���اء على ما حققه »االوس���ط« ففيما كرس كفاءته 
في اس���تخدام موارده بعد ان تصدر جميع املصارف 
الكويتية في الربحية الشاملة والتي تعرف ب� »العائد 
على األصول«، اعتبر ثاني أفضل بنك كويتي في اهم 
معايير الربحية للمستثمرين من املساهمني من خالل 

»األوسط« األول في العائد على األصول 
ارتفع من المرتبة السادسة في 2006 و2007 إلى »الثالثة« العام الماضي في معيار األرباح

»التمويل الخليجي« يتسلم 300 مليون دوالر من إصدار الحقوق
أعلن بيت التمويل اخلليجي عن تسلم 300 
مليون دوالر ضمن إطار مبادرة إصدار احلقوق 
الت����ي مت إقفال االكتتاب فيها ف����ي 29 أكتوبر 
املاضي في كل من الكويت والبحرين. وذكر في 
بي����ان صحافي أمس ان هذا احلجم من اإلقبال 
يشير الى زيادة رأس املال إضافة الى استمرار 
جناح املبادرات األوسع الهادفة الى زيادة رأس 
املال اخلاصة ببيت التمويل اخلليجي، الى أن 
البنك قد حصل على إجمالي رأسمال جديد يبلغ 
450 مليون دوالر سيتم العمل على استغاللها 
بالشكل األمثل. وستسهم هذه السيولة اإلضافية 
برأس املال في زيادة دعم وتنفيذ خطة البنك 
اإلستراتيجية الهادفة الى ترسيخ بيت التمويل 
اخلليجي كبنك إسالمي ذي قاعدة استثمارية 

ذات تنوع واسع ومتني.

وفي هذا الس����ياق قال، الرئيس التنفيذي 
للمجموعة أحمد فاعور: »لقد كنا على يقني عندما 
باشرنا بتنفيذ مبادرات زيادة رأس املال، بأن 
جناحنا يستند بشكل كامل الى ثقة املساهمني 
والشركاء االستراتيجيني بكل من منوذج العمل 
اجلديد والفريق اإلداري املكلف باإلشراف على 
تنفيذ ه����ذا النموذج. وفي ه����ذا اإلطار وضع 
البنك خطة واضحة ملتابعة حتقيق أهدافه من 
خالل جمع أكثر من 450 مليون دوالر أميركي 
سيتس����لمها البنك في وق����ت قصير من خالل 
مبادرة أس����هم احلقوق، إضافة الى مفاوضات 
متقدمة بش����أن املرحلة الثانية من تسهيالت 
املرابحة القابلة للتحوي����ل بقيمة 100 مليون 
دوالر، وبيع املزيد من األصول غير األساسية 
لغايات حتقيق مكانة عاملية للبنك ليكون البنك 

االستثماري الرائد على مستوى العالم«.
جتدر اإلشارة إلى أن مبادرة إصدار احلقوق 
تعتبر أحد العناصر األساس����ية الثالثة ضمن 
برنام����ج إدارة رأس املال ال����ذي وضعه البنك 
وته����دف الى جمع حوال����ي 300 � 500 مليون 
دوالر، وتتضمن كذلك مرحلتني من تسهيالت 
مرابحة قابلة للتحويل بقيمة 100 مليون دوالر 
لكل منهما، وبيع أصول غير أساسية. وقد أعلن 
بيت التمويل اخلليجي في األس����ابيع القليلة 
املاضية، إضافة الى تسلمه 300 مليون دوالر 
من مبادرة أس����هم احلقوق، عن أول تسهيالت 
املرابحة القابلة للتحوي����ل بقيمة 100 مليون 
دوالر مع مجموعة ماكويري، وعن البيع اجلزئي 
حلصته في بنك كيو إنفست الى مصرف قطر 

اإلسالمي بلغت قيمتها 50 مليون دوالر.

»األمان«: مشاكل الشركات المتفاقمة في االكتتاب المنتهي في 29 أكتوبر الماضي بالكويت والبحرين
كانت مستترة في ظل الرخاء

قال تقرير األمان لالستثمار عن أداء سوق الكويت 
لألوراق املالية لشهر أكتوبر املاضي ان املؤشر السعري 
لس����وق الكويت لألوراق املالية أقفل في 29 أكتوبر 
عند 7.347.5 نقطة بانخفاض مقداره 469.8 نقطة 
ونسبته 6.01% عن إقفال 30 سبتمبر املاضي البالغ 
469.8 نقطة وانخفاض مقداره 435.1 نقطة ونسبته 
5.59% عن إقفال 31 ديس����مبر 2008 البالغ 7.782.6 
نقطة. واشار التقرير الى ان مؤشر السوق الوزني أقفل 
في 29 أكتوبر املاضي عند 422.78 نقطة بانخفاض 
مقداره 32.19 نقطة ونس����بته 7.08% عن إقفال 30 
سبتمبر 2009 البالغ 454.97 نقطة وارتفاع مقداره 
16.1 نقطة ونسبته 3.95% عن إقفال 31 ديسمبر 2008 
البالغ 406.7 نقاط. وتظل الصورة كما هي في سوق 
الكويت لألوراق املالية: تراجع مس����تمر في أسعار 
األسهم وعدم وجود محفزات اقتصادية حقيقية أو 

إصالحات في البنية التش����ريعية أو خطط تنموية 
يتم تنفيذها على أرض الواقع. لقد أفاض احملللون 
وأفاضت التقارير االقتصادية، سواء الصادرة عن 
مؤسس����ات محلية أو عاملية في شرح املشاكل التي 
يعاني منها االقتصاد الكويتي وسوق الكويت لألوراق 
املالية بالتبعية، كما أفاضوا في احلديث عن س����بل 
حل تلك املشاكل، وسمعنا تكرارا من متخذي القرار 
اتفاقهم مع اآلراء املطروحة ومع التشخيصات التي 
مت وضعها لألزمة وللحلول املمكنة، ولم يبق إال أن 
يتحرك من بأيديهم القرار، وهذا ما تتوالى األشهر 
دون أن نلم����س له أثرا. وتتف����ق التقارير الصادرة 
عن جهات عاملية على أن البيئة السياسية والعالقة 
الشائكة بني مجلس األمة واحلكومة هي العائق األكبر 
أمام اتخاذ قرارات اقتصادية حاسمة تساعد البالد 

في اخلروج من األزمة احلالية.

حمد املرزوق

أحمد فاعور

مصير قانون االستقرار 
المالي مازال مجهوالً 
في ظل انعدام 
الثقة بين المجلس 
والحكومة

عمر راشد
فيما اعلنت احلكومة عن توجهها القرار حزمة من املشروعات 
التنموية تقدر قيمة كلفتها االجمالية بنحو 35 مليار دينار 
خالل السنوات االربعة املقبلة ضمن خطتها التنموية، وفيما 
يعتزم القطاع اخلاص انف����اق نحو 7 مليارات دينار ليصل 
اجمالي املبالغ املتوقع انفاقها في مش����روعات اس����تثمارية 
وتنموية الى 42 مليار دينار، باتت االجواء اكثر تفاؤال بقرب 
خروج السوق من حالة الركود التي يعيشها في ظل تداعيات 
االزمة املالية العاملية وانعكاس����اتها السلبية على االقتصاد 
الوطني، والتي يجمع املراقبون على ان من ابرز اسبابها شح 

السيولة وجفاف مصادر التمويل.
ولكن اليزال اجلدل دائرا حول املصير املجهول الذي بات 
ينتظر قانون االس����تقرار املالي، الس����يما في ظل العديد من 
املالحظات التي اخذها النواب على القانون وسط اجواء من 
الشد واجلذب بني الس����لطتني، حيث يظل قانون االستقرار 
املالي هو املالذ اآلمن الوحيد الذي ميكن للشركات االستثمارية 

املتعثرة اللجوء اليه اذا ما رأت ظروفها املالية ذلك.
وفي هذا االطار يقول رئيس مجلس إدارة شركة الصفاة 
للطاقة ونائ����ب رئيس مجلس إدارة عرب����ي القابضة حامد 
البس����ام ان أزمة الش����ركات التي تعيش����ها حاليا باتت غير 
معلومة النهاية، الفتا الى أن العالم تعافى من األزمة املالية 

بإجراءات فعالة منذ وقوع األزمة املالية. 

وقال البسام إن دوال مثل روسيا استطاعت عبور األزمة 
رغم اتس����اع رقعتها ومشاكلها في الوقت الذي تزداد األزمة 
في الكويت حدة، مع افتقاد التمويل الالزم لعمل الش����ركات 

واشتداد تضييق االئتمان عليها. 
وتعجب البس����ام ممن يتحدثون عن املشروعات اجلديدة 
قائال: من أين تأتي االس����تثمارات اجلديدة ومنابع التمويل 
»يابسة«؟ مشيرا إلى أن الشركات تسعى إلدارة السيولة لديها 

بشكل كفء ميكنها من االستمرار على قيد احلياة. 
وردا على مصير قانون االس����تقرار، أجاب البس����ام بأن 
مصي����ر القانون بات غير واضح املعالم في ظل انعدام الثقة 
بني مجلس األمة واحلكومة حول املشاريع التنموية املطلوب 

إجنازها، مع اشتداد تداعيات األزمة املالية الراهنة. 
وعما إذا كانت الصفاة للطاقة أو عربي القابضة ستتقدمان 
لالستفادة من القانون، أجاب البسام بأن األمر يتوقف على 

شكل القانون ومدى مالءمته ألوضاع الشركات. 
وبنينّ اجتاه الصفاة للطاقة للعمل خارج الكويت في مشاريعها 
اخلارجية، الفتا الى أن الشركة تبحث دائما عن أفضل الفرص 

للربح في الفترة املقبلة. 
وحول توقعات نتائج الربع الثالث للشركتني، أشار البسام 
إلى أن ميزانيات الشركتني لم يتم االنتهاء منها بعد، وأن كلتا 
الش����ركتني تركزان على االنتهاء من املشاريع احلالية دون 

التفكير في مشاريع جديدة.

من أين تأتي المشاريع 
الجديدة ومنابع 

؟!التمويل »جافة« 


