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تفاوض أحد البنوك المحلية لسداد مديونيتها وتوقعات إيجابية بأرباح العام الحالي 

»الوطنية لالتصاالت« تكشف عن العروض 
الترويجية 5X5 لمستخدمي بطاقات »المسبق«

»الرؤيا لالستثمار« تدرس زيادة رأسمالها 
وتسييل أصول بأوروبا خالل الفترة المقبلة

الشركة تركز على االستثمار في عقارات 
مدرة للدخل في السوق األميركية

عمالئها مبا فيهم مشتركي الدفع 
العمالء  املسبق وتشجيع باقي 
على جتربة هذه العروض غير 
املسبوقة، نظرا للفائدة املؤكدة 
التي س���تعود بها على العمالء 

لتغني جتربتهم مع النقال«.
الوطنية تسعى  ان  وأضاف 
دائما إل���ى تطوير خدماتها ذات 
القيمة املضافة لالتصاالت وفق 
أس���عار معقولة وف���ي متناول 
اجلميع لتكون دائما عند حسن ظن 
 ،5X5عمالئها، موضحا مع عروض
حترص »الوطنية« على تلبية 
طلباتك في عرض ش���يق لتفي 
باحتياجاتك اليومية من خدمات 
النقال، سارع اآلن بزيارة أقرب 
فرع من فروع الوطنية للحصول 
الفضي واالستمتاع  على خطك 
بباقة من اخلدمات املجانية في 

عرض واحد.

محمود فاروق 
كش���فت مصادر ذات صلة ل� »األنباء« عن أن 
شركة الرؤيا لالس���تثمار واإلجارة تدرس زيادة 
رأس���مالها خالل الفترة املقبلة وذلك بعدما قامت 
بتصفية العديد من اصولها والتخارج من بعضها 
بغرض سداد مديونياتها واإللتزامات التي عليها، 
موضحة أن الشركة تدرس تسييل اصول لها في 
أوروبا فضال عن أصول لها في السعودية وقطر.
واشار إلى أن الش���ركة قامت بتسييل أصول 
لها تصل قيمتها إلى 3 ماليني دينار، لس���داد جزء 
م���ن املديونية، مبينة أن هناك مفاوضات متقدمة 
مع أحد البنوك احمللية لسداد وإعادة جدولة باقي 
املديونية . وافادن املصادر بأن الشركة لديها سيولة 

تتجاوز 7 ماليني دينار، في صورة ودائع ومرابحات، 
ستكون أولوية إنفاقها نحو سداد باقي املديونية، 
إضافة إلى اس���تخدام جزء منها في االستثمار في 
استثمارات مدرة للدخل. وذكرت املصادر أن الشركة 
تركز على االستثمار في عقارات مدرة للدخل في 
السوق األميركية، النخفاض األسعار هناك، باإلضافة 
إلى الس���وق الس���عودية، وإمكانية املساهمة في 
تأسيس ش���ركات. واستدركت املصادر بالقول ان 
الشركة منهمكة في إعادة الهيكلة، وتسوية الديون 
املترتبة عليها، وذلك بعدما منيت بخسائر خالل 
الفترة املاضية، وس���ط توقعات بتحقيق نتائج 
إيجابية وارباح للعام احلالى على اثر ارتفاع قيم 

األصول.

31 ديسمبر 2009.
وفي هذا الس���ياق قال مدير 
العام���ة للوطني���ة  العالق���ات 
البالول  لالتصاالت عبدالعزيز 
الوطنية لالتصاالت تهدف  »إن 
دائما لتلبي���ة احتياجات جميع 

الوطنية لالتصاالت  كشفت 
عن تقدمي املزي���د من العروض 
الترويجية لقاعدة عمالئها، أحدثها 
عروض  5X5 التي متكن عمالء 
الوطنية ومببلغ خمس���ة دينار 
فقط من احلصول على خط فضي 
مجاني مع تفعيل مجاني للخدمة، 
إضافة إلى تعبئة رصيد يصل إلى 
5 دنانير، وذلك ضمن احتفاالتها 
املستمرة بالذكرى العاشرة على 

انطالقتها في السوق الكويتي.
فنظرا للنج���اح املبهر الذي 
حصدته عروض 55X والتي مت 
إطالقها مس���بقا قررت الوطنية 
لالتصاالت إعادة إطالقها لقاعدة 
عمالئها مع إدخ���ال العديد من 
التي من شأنها أن  التحسينات 
تلبي احتياجات جميع شرائح 
عمالئها، وكان العرض قد انطلق 
في 15 نوفمبر وهو مستمر إلى 

عبدالعزيز البالول

مجلس الوزراء عقد اجتماعًا استثنائيًا لمناقشة تأثيرها على االقتصاد المحلي

الروضان: الحكومة مطمئنة لتعامل البنك المركزي 
والجهات الرقابية تجاه أزمة مديونية دبي

عقد مجلس الوزراء اجتماعا اس���تثنائيا امس في ديوان س���مو 
رئيس مجلس الوزراء بقصر الس���يف برئاسة سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
وبعد االجتماع قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان ان املجلس استمع في مس���تهل اجتماعه الى ايجاز قدمه 
محافظ البنك املركزي الشيخ س���الم العبدالعزيز حول ما تناقلته 
وس���ائل االعالم مؤخرا بشأن املصاعب املالية التي تعرضت لها كل 
من شركة دبي العاملية وشركة نخيل، وشرح للمجلس نتائج املسح 
االولي الذي قام به البنك املركزي النكشافات وحدات اجلهاز املصرفي 
الكويتية على الشركتني املذكورتني، موضحا ان آثارها محدودة جدا 
ومؤكدا سالمة اوضاع وحدات اجلهاز املصرفي الكويتية ازاء هاتني 

الشركتني.
واضاف الوزير الروضان ان مجلس الوزراء عبر في هذا الصدد عن 
ارتياحه ووجه محافظ بنك الكويت املركزي بالتعاون والتنسيق مع 
اجلهات االخرى املعنية ملتابعة التطورات املتعلقة بهذه املشكلة سعيا 

التخاذ االستعدادات املناسبة ملواجهة جميع االحتماالت املمكنة.
وقد عبر مجلس الوزراء عن ثقته الكاملة في قدرة االشقاء في دولة 
االمارات العربية املتحدة على معاجلة هذه املش���كلة وجتاوز آثارها 

ومواصلة مسيرة التقدم واالزدهار في ظل قيادتها احلكيمة.

جانب من االجتماع االستثنائي ملجلس الوزراء

سمو الشيخ ناصر احملمد مترئسا اجتماع مجلس الوزراء االستثنائي

قال في تقريره إن الكويت بعيدة عن أي تأثير مباشر من أزمة ديون دبي 

دور المحفظة الوطنية مسّكن ومؤقت

توقعات »الجمان« وتوقعات الصحف

ق���ال التقرير ان دور احملفظة الوطني���ة ال يزيد على دور 
الدواء املسكن واملؤقت لآلالم واألمراض البورصوية إن صح 
التعبير، هذا إذا ما افترضنا حسن النية والكفاءة في القرارات 
التي تتخذها، فقد فشلت بكل جدارة حتى اآلن وبعد مرور أكثر 
من عام على تفعيله���ا، حيث إن اإلصالح احلقيقي يتمثل في 
استئصال الفساد من جذوره، والذي يتطلب عدة حتركات منها: 
تأس���يس جهة رمبا تكون »هيئة سوق املال العتيدة« ليكون 
لديها اجلرأة والشجاعة، وقبل ذلك النظافة ملواجهة بيت الداء، 
وهو الفساد املتفشي في اجلسد االقتصادي بسرعة تفوق سرعة 
انتشار مرض السرطان الفتاك، حيث إن من املفترض أن تزاول 
هيئة س���وق املال املرتقبة عملها بصورة أشرس وأسرع من 
»جلنة اإلزال���ة« املعروفة حاليا، واملوكل إليها إزالة التعديات 
على أمالك الدولة، وإال ستكون هيئة سوق املال مجرد وظائف 
لتنفيع العاطلني والفاسدين، ومكرسة لطلبة الوجاهة وترتيب 

الصفقات حتت الطاولة.

أوضح التقرير انه عند مقارنة النتائج الفعلية بتوقعاتنا 
الت���ي مت إصدارها في 2009/08/28، فق���د انخفضت األرباح 
الفعلية للربع الثالث 2009 � والتي بلغت 212 مليون دينار � 
مبعدل 29% عن توقعاتنا البالغة 300 مليون دينار، وقد كان 
لالنخفاض املفاجئ ألرباح »زين« مبقدار 46 مليون دينار األثر 
البالغ في االنحراف امللموس لتوقعاتنا عن األرقام الفعلية، 
حيث شكل 52% من االنحراف في التقديرات، أما نتائج ثالثة 
أرباع العام، والتي بلغت فعليا 732 مليون دينار، فقد تراجعت 
بالتبعية ع���ن تقديراتنا البالغة 900 ملي���ون دينار، وذلك 
بانحراف معدله 19%، والذي ساهم به جوهريا تراجع أرباح 

»زين« مبقدار 39 مليون دينار.
ومن جهة أخرى، كعادتنا، رصدنا توقعات الصحف لنتائج 
الشركات املدرجة لثالثة أرباع العام 2009، حيث مت رصد تلك 
التوقعات ألكثر ثالث صحف انتشارا، وقد الحظنا استمرار 
النهج التحفظي إلصدار التوقع���ات، وهو نهج إيجابي بكل 
تأكيد، وذلك لتجنب إصدار التوقعات غير املدروسة واملشبوهة 
أحيانا، خاصة ف���ي ظل الظروف احلالية، وقد حققت أفضل 
صحيفة في هذا املضمار صحة بالتوقعات مبعدل 60%، بينما 
حققت الثانية 57%، ف���ي حني أخفقت الثالثة في حتقيق أي 
نسبة جناح في توقعاتها، وقد بلغ متوسط نسبة النجاح في 
التوقعات 52% للصحف الثالث، وهي نسبة ال بأس بها أوليا 
نظرا لصعوبة حتقيق نسبة مرتفعة لنجاح التوقعات في مثل 
الظروف السائدة حاليا واملتغيرة باستمرار، وجتدر اإلشارة 
إلى أنه مت اعتب���ار التوقعات التي ارتفعت أو انخفضت عن 
النتائج الفعلية بنسبة 10% توقعات ناجحة، كما مت استبعاد 
التوقعات التي مت إصدارها قبل صدور النتائج الفعلية بيوم 
أو يومني وكان���ت مطابقة لها، وذلك نظرا حلضور ش���بهة 

التسريب.

»الجمان«: ضعف الثقة والنتائج المالية المخيبة للشركات 
ضغطا على السوق لينخفض بمعدل 8.5% في نوفمبر 

املدرجة في أي حلظة، مما يجعل عامل 
املخاطرة الكبير حاضرا على الدوام. 

 وأشار التقرير الى ان أزمة دبي املالية 
اندلعت في 2009/11/25 بطلب شركات 
تابعة حلكومة دبي من دائنيها االنتظار 
ستة أشهر على األقل لسداد قروض تبلغ 
59 مليار دوالر، وال ش����ك بأننا نتمنى 
انتهاء هذه األزمة بأقل األضرار املمكنة 

جلميع األطراف املرتبطة بها.
 ولعل ما يهمنا هنا، هو مدى انعكاس 
هذه األزم����ة على االقتص����اد الكويتي 
عموم����ا وعلى س����وق الكويت لألوراق 
املالية خصوصا، وال شك بأن االقتصاد 
الكويتي عموما مبنأى عن هذه األزمة كون 
الكويت � فيما نعلم � غير مقرضة بشكل 
كبير حلكومة دبي أو شركاتها التابعة، 
أما س����وق الكويت لألوراق املالية، فال 
يستبعد تعرضه النخفاض بدافع نفسي 
في الدرجة األولى، وهذا أمر طبيعي، أما 
الشركات املدرجة في بورصة الكويت، 
فرمبا تتعرض للضرر املادي املؤثر تلك 
الشركات التي لديها استثمارات هناك، 
وهي محدودة العدد، وال تزيد عن أصابع 
الكويتية  الش����ركات  أما  الواحدة،  اليد 
املدرجة في سوق دبي املالي وعددها 16 
شركة تقريبا، فليس لها عالقة بأزمة دبي 
مبدئيا، إال ما هو متخصص بالعمل هناك.  
وبالتالي، ميكن القول بعدم تأثر سوق 
املال الكويتي بأزمة دبي بشكل ملموس 
من الناحية األساسية واجلوهرية، وذلك 
وفقا للمعطيات احلالية واملعرضة للتغير 
بكل تأكيد، ورمبا يفوق األثر النفس����ي 
األثر احلقيقي مبراحل كبيرة، مما يدعو 
إلى ع����دم املبالغة في التعاطي مع أزمة 
دبي بأكثر مما تس����تحق على الصعيد 
احمللي، ورمب����ا يؤكد ذلك تصريح بنك 
الكويت املركزي باالنكش����اف احملدود 
جدا للبنوك الكويتية على شركتي دبي 
العاملية ونخيل، والذي نتمنى أن تسري 
محدودية االنكشاف الكويتي على باقي 

الشركات الناشطة في دبي.

تحليل صحة توقعات أكثر ثالث صحف انتشاراً لنتائج الشركات لثالثة أرباع العام 2009
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نهاية املطاف، نظرا لعدم وجود قنوات 
مقبولة املخاطر الستثمار تلك األرصدة 

النقدية املتعاظمة. 
وال شك بأن ذلك الوضع يؤثر سلبا 
على ربحية البنوك بكل تأكيد، وهو األمر 
الذي هي أحوج إليه في الوقت احلاضر، 
حيث استنفذت املخصصات جانبا كبيرا 
من أرباح القطاع، ناهيك عن استهالكها 
لكامل أرباح بعض البنوك، أي أن البنوك 
في مأزق يتمثل في وفرة السيولة، لكن 
دون استخدام يحقق األرباح والتنمية.

وال ش����ك بأنه ال ميكن لوم املودعني 
لعزوفهم عن ممارسة النشاط االقتصادي 
املعتاد، وذلك لندرة الفرص من جانب، 
املرتفع����ة للفرص الضيقة  واملخاطرة 
املتاحة، وعلى س����بيل املثال، فإن حالة 
الفوضى الس����ائدة في س����وق الكويت 
لألوراق املالية واملتمثلة في شيوع الفساد 
وس����وء اإلدارة والتقصير الفاحش من 
جانب معظم األطراف املرتبطة به، جعل 
هذا السوق طاردا وبقوة لالستثمارات 
اجلدي����دة، حتى أن الش����ركات الكبرى 
والعريقة واحملترمة أيضا ليست مبأمن 
تام من تيار الفساد اجلارف، وذلك من 
التشجيع غير املعلن للمخربني،  خالل 
حيث إنهم محصنون من املساءلة اجلادة 
واحلقيقية بسبب غياب الدور املطلوب من 
األجهزة الرسمية سواء كانت تنظيمية أو 
رقابية، وبالتالي، فإن أيدي الفاسدين من 
املمكن أن متتد إلى أكبر وأفضل الشركات 

املفاجأة الس����لبية األخرى فيما يتعلق 
بانخفاض أرباح »زين« مبعدل 53% للربع 
الثال����ث و17% لثالثة أرباع العام 2009، 
حي����ث كانت التوقعات بأن حتافظ تلك 
الشركة على مستوى أرباح 2008، وأن 
يكون التراجع � إن حدث � طفيفا وليس 
ملحوظا. واشار التقرير الى ان عرض 
النقد، أي الودائع ل����دى البنوك ارتفع 
مبعدل 15.6% نهاية أكتوبر املاضي ليبلغ 
24.75 مليار دين����ار مقابل 21.41 مليار 
دينار في نهاية أكتوبر 2008، ويعبر ذلك 
االرتفاع امللحوظ عن توفر السيولة بشكل 
عام وبشكل متزايد، وذلك منذ بداية األزمة 
حتى اآلن، وفي املقابل عدم وجود قنوات 
استثمارية مجدية وموثوقة الستيعاب 
جزء يس����ير منها على األقل، حيث جلأ 
املستثمرون عموما إلى وضع مدخراتهم 
في أدوات مضمونة كالودائع، على الرغم 
من االنخفاض القياسي للعائد عليها الذي 

ال يتجاوز 1.5% سنويا، وذلك 
نظرا ألج����واء عدم الثقة الس����ائدة 
واملخاطرة املرتفعة واملرتبطة باألدوات 
االستثمارية األخرى مثل األسهم والعقار.  
من جهة أخرى، فإن حالة الش����لل التي 
يعيشها االقتصاد الوطني، من حيث عدم 
إتاحة الفرص االستثمارية املجزية للقطاع 
اخلاص، وأيضا التأخير غير املبرر في 
طرح املشاريع التنموية الكبرى، سيؤدي 
إلى تكدس املزيد من األموال السائلة لدى 
البنوك، والتي ستكون عبئا عليها في 

األموال العامة النقاذ البعض أو تقوية 
مراكز البعض اآلخر على حساب مصلحة 

األجيال القادمة.  
وذكر التقرير انه وكما هو متوقع، فقد 
تراجعت األرباح املجمعة للربع الثالث 
للش����ركات املدرجة في س����وق الكويت 
لألوراق املالي����ة مبعدل 62% لتبلغ 212 
ملي����ون دينار باملقارنة مع 565 مليون 
دين����ار للربع الثالث م����ن العام 2008، 
وال ش����ك بأن ذلك التراجع كان متوقعا 
متام����ا، كما ال يج����ب أن يعتد مبعظمه 
من الناحي����ة املوضوعية، نظرا لتغير 
الظروف خالل فترة املقارنة رأسا على 
عقب، كما انخفض����ت بالتبعية األرباح 
املجمعة للش����ركات لثالثة أرباع العام 
2009 مبع����دل 75% لتبل����غ 732 مليون 
دينار هبوطا م����ن 2.945 مليون دينار 
للفترة املناظرة من العام املاضي، ورمبا 
املفاجئ واملقلق في هذه النتائج، هو مدى 
تضرر قطاع البنوك، والذي كان يعتبر 
املالذ اآلمن فيما مضى، حيث انخفضت 
أرباحه املجمعة مبعدل 59 و63% للربع 
الثالث وثالثة أرب����اع العام 2009 على 
التوالي، والذي يرجع إلى تكوين املزيد 
من املخصصات بالدرجة األولى ترقبا 
لتزاي����د أعداد املدين����ني املتعثرين على 
اختالف ش����رائحهم، والذي يقابله عدم 
البنوك  التشغيلية لدى  العمليات  منو 
كما كان سابقا، وهو أمر بديهي وطبيعي 
حلالة ضعف الثقة السائدة، كما جاءت 

قال تقرير مركز اجلمان لالستشارات 
االقتصادية عن اداء سوق الكويت لألوراق 
املالية خالل ش����هر نوفمبر املاضي ان 
متوس����ط التداول اليومي تراجع خالل 
نوفمبر املاضي مبعدل 12% باملقارنة مع 
شهر أكتوبر، ليصل إلى 47 مليون دينار 
مقابل 53 مليون دينار، كما تراجع املؤشر 
الوزني مبعدل 8.5% خالل شهر نوفمبر. 
وأوضح التقرير ان الس����وق تأثر أداؤه 
باستمرار املعطيات غير اإليجابية وضعف 
الثقة، ناهيك عن التداعيات الس����لبية 
لصدور االتهامات الرس����مية من جانب 
احلكومة األميركية ضد شركة املخازن 
العمومية »أجيليتي«، وذلك خالل شهر 
نوفمبر، وأيضا النتائج املخيبة لآلمال 
لشركة »زين« وهي أكبر شركة مدرجة، 
وذلك بانخفاض أرباحها بنسبة 53% في 
الربع الثالث من العام احلالي باملقارنة 
م����ع ذات الفترة من العام املاضي، علما 
بأن ذلك التراجع في املؤشر جاء ضمن 
التي أصدرناها بداية الشهر  التوقعات 
املذكور بانخفاض األسعار ما بني 5 إلى 
15% خالل شهري نوفمبر وديسمبر 2009. 
واش����ار التقرير الى ان هذا التراجع في 
التداول واألسعار يأتي رغم ما يتردد من 
تدخل احملفظة الوطنية بشكل ملموس 
خالل نوفمب����ر املاضي، وذلك للحد من 
هبوط األس����عار واالنحس����ار امللحوظ 
في املبالغ املتداول����ة، وقد كان موقفنا 
واضحا ومبدئيا منذ أكثر من عام بشأن 
تدخل األموال العامة في دعم األس����عار 
والتداول ف����ي البورصة، وذلك برفض 
ذلك التدخل لعدة أسباب، منها: التأثير 
في آلية العرض والطلب، وبالتالي، إفقاد 
السوق حتركه الطبيعي والصحي، وكذلك 
تأجيل ظهور املشاكل وانكشاف الفساد، 
مما يؤدي إلى تفاقم املشاكل وتشجيع 
الفاسدين واملخربني في البورصة، وإن 
لم يكن بشكل غير مباشر وغير رسمي، 
ناهيك عن املخاطرة غير املبررة باملال 
العام، إضافة إلى تعزيز الشكوك بتوجه 


