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خطة إعادة هيكلة »الدار« قابلة 
للتمديد عدة أيام لما بعد 23 الجاري

»األهلي« الفتتاح أفرع جديدة في عمان 
وقطر وفتح قنوات مصرفية في أبوظبي

»الشبكة« تقدمت بمبادرة »فك اشتباك« 
حول عقود استثمارية مع المالك القدامى

شرط موافقة اللجنة التنسيقية لدائنيها وفي حال غياب النصاب

وسط توقعات بنمو اإليرادات والمحفظة االئتمانية لـ 2009

حجم األموال المتنازع عليها بين الجانبين والرد خالل يومين

 عمر راشد
أوضحت مصادر لـ »األنباء« ان اللجنة التنسيقية لدائني الدار في انتظار 
ردود الدائنــــني احملللني واخلارجيني على خطة اعادة الهيكلة والتي ســــيتم 

التصويت الرسمي عليها 23 اجلاري.
وقالت ان موعد التصويت قد يتم متديده أليام، مستدركة ان االمر مرهون 
مبوافقة اللجنة على التمديد. وربط املصدر مسألة التمديد على اخلطة بنسبة 
النصاب التي سيتم التوصل اليها، الفتة الى ان النسبة لو وصلت الى حدود 

مقتربة من النصاب املطلوب فسيتم طلب التمديد.
وعما اذا كان اتفاق »جلوبل« سيؤثر ايجابا على تسريع خطة اعادة الهيكلة، 
اشارت املصادر الى انه ورغم اختالف حالة »الدار« عن »جلوبل« اال ان ذلك قد 
يؤدي الى زيادة فرص االنتهاء من خطة اعادة الهيكلة واملوافقة عليها في ظل 
اجلدول الزمني املقترح. وترتكز بنود خطة اعادة الهيكلة املالية املقترحة على 
اعــــادة هيكلة االلتزامات املالية مع االيفاء بإعادة جدولة الديون لفترة خمس 
سنوات. وضمن االعمال التي تضمنتها خطة اعمال الشركة، فإن »الدار« ستفي 
بجميع التزاماتها املالية كاملة خالل فترة السنوات اخلمس، باالضافة الى ذلك، 
فإن خطة اعادة الهيكلة املالية املقترحة ســــتوفر للبنوك واملستثمرين حزمة 

من الضمانات ميكنهم التصرف بها في حال أخلت الشركة بالتزاماتها.

 محمود فاروق 
كشـــفت مصادر ذات صلة لـ »األنباء« عن توجه البنك األهلي الكويتي 
الفتتاح أفرع جديدة في ســـلطنة عمان وقطر خالل العام املقبل، مبينا أن 
البنك يســـعى حاليا للحصول على التراخيص الالزمة للبدء في تأسيس 

األفرع اجلديدة في الدولتني.
وأفادت املصادر بأن البنك يســـتهدف التوسع في املنطقة خالل الفترة 
املقبلة عبر متويل املشاريع املتنوعة وتقدمي اخلدمات املصرفية اجلديدة 
واملتطورة، فضال عن فتح قنوات تعاون مصرفية مع شركات استثمارية 
في أبوظبي التي من املتوقع أن يكون للتعاون معها مردود ايجابي خالل 

العامني املقبلني.
وأضافت املصادر أن املؤشـــرات املالية للبنك األهلي جيدة وأعلى من 
النسب املطلوبة، حيث بلغ معدل كفاية رأس املال مستوى 16%، مع توقع 
بارتفاع النسبة لتقارب 20% مع نهاية العام احلالي، نظرا ملا يتبعه األهلي 
من سياسة متحفظة ومتحوطة خاصة منذ اندالع األزمة املالية العاملية.

واستدركت املصادر قائلة ان البنك يتمتع مبالءة مالية جيدة ومخصصات 
قوية، حيث قام البنك بتمويل شركات حتت مظلة قانون االستقرار املالي 

بقيمة تزيد عن 20 مليون دينار.
وتوقعت املصادر أن يحقق األهلي نتائج إيجابية للسنة املالية املنتهية 
في 31 ديســـمبر 2009 فضال عن منو في اإليرادات التشـــغيلية واحملفظة 

االئتمانية.
وكان البنـــك قـــد افتتح فرع في أبوظبي خالل ينايـــر 2009 في ذروة 
اشـــتعال األزمة، وهو ما يعكس املركز والوضع املالي اجليد للبنك، األمر 
الذي انعكس عليه باإليجـــاب من حيث وكاالت التصنيف العاملية، حيث 
ذكر احدث تقرير لوكالة التصنيف االئتماني العاملية موديز انفســـتورز 
سيرفس، عن درجات التصنيف االئتمانية للبنوك احمللية، ان البنك االهلي 
الكويتي مازال يتمتع مبســـتقبل مستقر بالرغم من استمرار تأثير االزمة 

املالية في البنوك الكويتية.
وقد حصل االهلي على A2 كتصنيف طويل األجل وعلى p-1 تصنيف 
قصير االجل و+D تصنيف القوة املالية، اما املستقبل املتوقع فهو مستقر، 
ويأتي هذا التقييم االئتماني مـــن جانب وكالة التصنيف العاملية موديز 
بعد مرور ما يزيد عن سنة تقريبا على األزمة املالية العاملية، وهو يوضح 

مدى تأثير االزمة املالية العاملية في درجات تصنيف البنوك.

عمر راشد
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان مالك الشبكة القابضة اجلدد قد 
تقدموا مببادرة عبر وسيط الى املالك القدامى في الشركة الدولية لالجارة 
واالستثمار بغرض فض التشـــابك بني اجلانبني في العقود االستثمارية 

املعلقة وتسويتها.
ولفتت املصادر الى ان الرد على العرض سيكون خالل اليومني املقبلني، 
مستدركة ان العرض يأتي في ظل بوادر الصلح التي رعاها بعض الوسطاء 

بني اجلانبني.
وردا عما اذا كانت تلك املبادرة قد تشـــير الى اعادة النظر في تشكيلة 
مجلس االدارة اجلديد، قالت ان االمر يتوقف على مدى الفائدة التي ستعود 
على الشركة من وراء هذا االنضمام في حال حدوثه، مستدركة ان املسألة 
تتوقف على مصلحة الشركة بالدرجة االولى بغض النظر عن املناصب.

وحول حجم املبالغ املتنازع عليها بني اجلانبني، اوضحت انها بحدود 30 
مليون دينار، الفتة الى ان التسويات قد تؤدي الى حل منطقي حولها.

وقالت ان مجلس االدارة احلالي يســـعى الى بلورة استثمارات جديدة 
في السوق خالل املرحلة املقبلة من خالل دراسة عدد من العروض املقدمة 
والتي تتضمن دخولها كمســـاهمني اســـتراتيجيني، فالقضية في النهاية 
يحكمها احتياجات السوق الكويتي وكذلك ظروف وأداء السوق في الفترة 

املقبلة.

أخبار الشركات »ذي بانكر«: البنك نموذج في تفادي األزمات المحلية واإلقليمية

أسعار النفط تستقر رغم المخاوف المتجددة في األسواق المالية

 »الوطني« أفضل بنك في الكويت لـ 2009
منحت مجلـــة »ذي بانكر« 
العامليـــة التابعـــة ملؤسســـة 
فاينانشـــال تاميز مجددا بنك 
الكويت الوطني لقب أفضل بنك 

في الكويت لعام 2009.
وقام مدير عام بنك الكويت 
الوطنيـ  لندن فوزي الدجاني، 
بتسلم اجلائزة نيابة عن البنك، 
وذلك في احتفال كبير نظمته 
املجلة بهذه املناسبة وحضره 
حشـــد من كبـــار املصرفيني 
والرؤســـاء التنفيذيـــني ألهم 
املؤسســـات املاليـــة اإلقليمية 

والعاملية.
وأشارت »ذي بانكر« إلى أن 
اختيارها لبنك الكويت الوطني، 
وهو أكبر البنوك في الكويت من 
حيث حجم األصول، لنيل هذه 
اجلائزة جاء بجدارة وبال منافس، 
السيما على ضوء قدرته على 
مواصلة التوسع محليا وإقليميا، 
إضافة إلى جناحه في حتقيق 
أرباح صافية بلغت 925 مليون 
دوالر أميركي وعائد جيد على 
حقوق املساهمني بلغت نسبته 
17.4% على الرغم من تداعيات 

األزمة املالية العاملية.

أشار املوجز االقتصادي لبنك 
الكويت الوطني حول أســـواق 
النفط وتطـــورات امليزانية إلى 
أن ســـعر برميل اخلام الكويتي 
شهد استقرارا خالل شهر نوفمبر 
وحتى بداية ديسمبر، وحترك في 
هامش ضيق بني 75 دوالرا و78 
دوالرا للبرميل. وقد يعكس هذا 
التباطؤ الظاهر في وتيرة االرتفاع 
الذي اســـتمر ألحد عشر شهرا 
مجموعة من العوامل، منها حتسن 
الدوالر األميركي،  إزاء  الشعور 
واالعتقاد أن األسعار قد بلغت 
مستوى مقبوال في نظر »أوپيك« 
ـ ما يقلـــص بالتالي احتمال أن 
تلجأ املنظمة إلى تغيير حصص 
اإلنتاج قريباـ  ورمبا تعكس أيضا 
تباطؤ وتيرة التداول مع اقتراب 
العام مـــن نهايته. وفي الواقع، 
فإن استقرار أسعار النفط عند 
هذه املستويات رغم االضطراب 
الذي أحدثه طلب »دبي العاملية« 
جتميد ديونها، يشير إلى أن هذا 
املستوى يتمتع بعوامل دعم، كما 

يرى بعض احملللني.
التفاؤل  أن  ورأى »الوطني« 
احلذر مازال يطغى على إجماع 
احملللني حول تطلعات أســـعار 
النفـــط في املدى املتوســـط، إذ 
العقود اآلجلة للخام  ســـجلت 
التي تســـتحق بعد  اخلفيـــف 
عامني ســـعرا أدنى قليال من 90 
دوالرا، وبات البعض يعتبر أن 
مســـتوى الــــ 70 دوالرا يتمتع 
بعوامل دعم أساســـية. ويدعم 
وجهة النظر هذه التراجع احلاد 
في حجم االستثمارات واملشاريع 
في القطـــاع النفطي بداية العام 
احلالي، حني كانت أسعار النفط 
عند مستويات أدنى. وبالنسبة 
لهؤالء، فإنه كي تشـــهد أسعار 
النفط فترة من الضعف فان هذا 
سيتطلب ركودا عامليا على شكل 
W، وهو ما فقد الكثير من مؤيديه 

خالل األشهر األخيرة.
لكن بالنسبة لآلخرين، السيما 
هؤالء الذين ســـيتضررون من 
انخفـــاض أســـعار النفط، فإن 
النظرة تبقى حذرة. وهذا يظهر 
في قرار احلكومة املكسيكية بتبني 
سياسة تأمينية بقيمة مليار دوالر 
للتحوط من انخفاض أســـعار 
النفط دون مستوى 57 دوالرا، 
كما يظهر في كل قرارات الدول 
اخلليجيـــة التي بنت تقديراتها 
للميزانية على أساس سعر نفط 
يتراوح بني 40 دوالرا و60 دوالرا 

للبرميل.
املتزايدة  الثقـــة  وفي ضوء 
حول آفاق االقتصاد العاملي، حلظ 
»الوطني« أن بعض احملللني رفع 
الطلب املتوقع على النفط، فوكالة 
الطاقة الدولية، على سبيل املثال، 
عدلت مقدار االنخفاض املتوقع 

ونوهت »ذي بانكر« أيضا 
بنجاح بنـــك الكويت الوطني 
الســـوق املصرفية  في دخول 
اإلسالمية من خالل استحواذه 
تباعا على حصة بنسبة 40% من 
بنك بوبيان اإلسالمي، مضيفة 

للطلـــب على النفط هـــذا العام 
إلى 1.5 مليون برميل يوميا من 
1.7 مليـــون برميل يوميا كانت 
قـــد توقعتها في أكتوبر املاضي 
)ومن 2.6 مليون برميل يوميا 
كانت تتوقعها في مايو حني كانت 
درجة التشاؤم في أوجها(، لكن 
الوكالة خفضت في الوقت نفسه 
حجم الزيادة املتوقعة في العام 
املقبل، ولو بشـــكل طفيف، إلى 
1.3 مليون برميل من 1.4 مليون 
برميل يوميا. وجاء هذا التحسن 
في الطلب املتوقع لهذا العام على 
خلفية البيانات األولية في أميركا 
الشمالية التي جاءت أفضل من 
القوي على  املتوقع، والطلـــب 
النفط من آسيا والشرق األوسط. 
وبينما يقر آخرون أن التطلعات 
تبدو أفضل من السابق، إال أنهم 
مازالوا أقـــل تفاؤال فيما يتعلق 
بالطلب املتوقع على النفط في 
الطاقة  2010. فمركز دراســـات 
الدولية يتوقـــع ارتفاعا مبقدار 
0.7 مليـــون برميل يوميا، على 
سبيل املثال، مرتكزا على تقديراته 
أن يأتي تعافي االقتصاد العاملي 
ضعيفا في العام املقبل، وحتى 
»أوپيك« تتوقع منوا مبقدار 0.8 
مليون برميل يوميا، مع تراجع 
الطلب اإلجمالي من دول منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية. 
يشـــار إلى أن هذه األرقام تبقى 
أدنى من املعدل الســـنوي الذي 
ســـجله منو الطلب خالل العقد 

أن البنك الوطني واصل تصدره 
وهيمنته في الســـوق احمللية، 
حيث جتاوزت حصته 28% من 
إجمالي النمو في سوق القروض 
اجلديدة، في الوقت الذي قام فيه 
بطرح 14 صندوقا اســـتثماريا 

املنصرم، والبالغ مليون برميل 
يوميا.

وأشار »الوطني« الى أن إنتاج 
النفط في معظم دول »أوپيك« 
قد واصل االرتفاع خالل أكتوبر، 
لكن بوتيرة أكثر اعتداال من تلك 
التي شهدها في األشهر اخلمسة 
إنتاج  السابقة. وارتفع إجمالي 
»أوپيك« باستثناء العراق مبقدار 
49 ألف برميل يوميا مقارنة مع 
سبتمبر، ليتخطى مستواه في 
مارس بنحـــو 778 ألف برميل 
يوميـــا )3%(. ومـــازال االلتزام 
الرســـمية  بسياســـة »أوپيك« 
القاضية بخفض اإلنتاج مبقدار 
4.2 ماليـــني برميـــل يوميا عن 
مستويات شهر سبتمبر 2008 عند 
نسب متدنية، تبلغ 61% في الوقت 
الراهن، مقارنة مع أعلى مستوى 
لها سجلته في مارس عند %79. 
وبينما قد يكون من املنطقي أن 
تقرر املنظمة رفع حصص اإلنتاج 
لتقترب من املستويات الفعلية في 
اجتماعها املقبل في 22 ديسمبر، 
إال أن الدول األعضاء ستتجنب 
اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يهدد 
التوازن القائم في السوق، السيما 
أن األسعار مازالت عند مستويات 
مريحة. كما أن املنظمة ستكون 
حذرة علـــى األرجح حول قدرة 
االقتصاد العاملي على تخطي آثار 
وقف البرامج التحفيزية في العام 
املقبل، باإلضافة إلى احتمال أن 
تأتي اإلمدادات من خارج »أوپيك« 

جديدا وإضافة ستة فروع جديدة 
على شبكة فروعه احمللية التي 
تضـــم 70 فرعا وأكثر من 200 
جهاز للصـــرف اآللي واإليداع 

النقدي.
وأضافـــت املجلـــة أن بنك 

أكبر من املتوقع، لذلك هناك إجماع 
على أن »أوپيـــك« لن تغير في 
الدول األعضاء،  إنتاج  حصص 
مـــن دون أن نغفل اإلشـــارات 
القوية التي أظهرتها تلك الدول 
في هذا االجتاه خالل األســـابيع 

األخيرة.
وفي حال لم يشهد االقتصاد 
العاملي مزيدا من الهزات الكبيرة 
خالل األشـــهر القليلـــة املقبلة، 
يتوقع الوطني أن يواصل الطلب 
على النفـــط التعافي في الفترة 
املقبلة. وفي حال ارتفع الطلب 
في 2010 مبقدار 700 ألف برميل 
يوميا التي يتوقعها مركز دراسات 
الطاقـــة الدولية، من املرجح أن 
تترك أوپيك حصص اإلنتاج من 
دون تغيير خالل النصف األول 
من العام. لكن االرتفاع التدريجي 
في الطلب ســـيقابله في الوقت 
نفســـه ارتفاع في اإلمدادات من 
خارج أوپيك، ما من شأنه أن مينع 
الســـوق من التوازن. وفي هذه 
الظروف، سيستقر سعر برميل 
اخلام الكويتـــي عند حدود 72 
دوالرا للبرميل بحلول منتصف 

العام املقبل.
لكن في حال جاء منو الطلب 
في العام املقبل أقوى من ذلك ـ 
قريبا من 1.3 مليون برميل يوميا 
التي تتوقعها وكالة الطاقة الدولية 
ـ فذلك من شأنه أن يعوض أي 
أثر قد يخلفه ارتفاع اإلمدادات من 
خارج أوپيك، ما سيدفع األسعار 

الوطني قد ســـجل  الكويـــت 
أسبقية وتفردا في قدرته على 
تفادي وتخطي األزمات املتعاقبة 
وعدم انكشافه على أي من أزمات 
التعثر املالي في السوق احمللي 
وأسواق املنطقة، السيما مع أي 
من املجاميع احمللية أو اإلقليمية 
التي توقفت عن سداد ديونها 
مبا في ذلك شركات االستثمار 
احملليـــة أو مجموعتا ســـعد 
والقصيبـــي »الســـعوديتان« 
إضافة إلى عدم انكشافه مؤخرا 
على أي من ديون شـــركة دبي 
العاملية أو الشـــركات التابعة 

حلكومة دبي.
وقالت املجلة: لقد حقق بنك 
الوطني، وهو األعلى  الكويت 
تصنيفا في الشـــرق األوسط، 
أرباحا صافية بلغت 703 ماليني 
التسعة  دوالر خالل األشـــهر 
األولى من عام 2009، في حني 
بلغت أرباحه الصافية عن الربع 
الثالث لنفس العام 263 مليون 
دوالر مسجال زيادة قدرها %10 
على أرباحه في الربع الثالث من 
عام 2008 والبالغة 239 مليون 

دوالر.

إلى االرتفاع. لكن انعكاس ذلك 
على السوق لن يكون ملحوظا قبل 
النصف الثاني من العام املقبل، 
حني ينقضي فصل الربيع الذي 
يأتي فيـــه الطلب عادة ضعيفا. 
وبافتـــراض أن تبقـــي أوپيـــك 
حصص اإلنتاج من دون تغيير، 
توقع الوطني أن يتجاوز سعر 
برميل اخلام الكويتي مستوى 80 
دوالرا للبرميل بحلول منتصف 
ارتفاعه  املقبل )ويواصل  العام 

في النصف الثاني(.
مـــن جهة ثانيـــة، يبقى من 
احملتمل أن تتعافـــى اإلمدادات 
من خارج أوپيك بوتيرة أقوى 
مـــن املتوقع ـ لتزيد مبقدار 0.6 
مليون برميل يوميا إضافية في 
النصف األول من العام املقبل ـ 
ما سينعكس سلبا على األسعار، 
ورغم أن ذلك قد يدفع سعر برميل 
اخلام الكويتي للهبوط إلى نحو 
40 دوالرا للبرميل بنهاية 2010، 
إال أن الوطنـــي رأى أن األثر في 
املدى القصير سيكون أقل وطأة، 
إذ ستبقى األسعار فوق مستوى 
60 دوالرا للبرميل خالل النصف 

األول من العام املقبل.
الســــيناريوهات  ووفقا لهذه 
الثالثة، يتراوح متوســــط سعر 
برميل اخلام الكويتي لكامل السنة 
املالية احلالية بني 66 دوالرا و69 
دوالرا، أي نحو ضعف السعر املقدر 
في امليزانية والبالغ 35 دوالرا. وفي 
حال جاءت املصروفات اإلجمالية 
أدنى مبا نســــبته 5% إلى 10% من 
تلك املقدرة في امليزانية، كما يتوقع 
الوطني، فقد حتقق امليزانية فائضا 
كبيرا جديدا هذه السنة يتراوح بني 
5.3 و6.6 مليارات دينار، وذلك قبل 
استقطاع 10% من إجمالي اإليرادات 
لصالح صندوق األجيال القادمة. 
لكن في السنة املالية 2011 ـ 2010، 
فقد تكون األمور مختلفة، إذ بناء 
التقارير الصحافية، تعتزم  على 
احلكومة رفع املصروفات بشكل 
ملحوظ في الســــنة املقبلة، ومبا 
نســــبته 35% )رغم أن جزءا من 
هذه املصروفات سيكون حتويالت 
الوطني أن ذلك  أكد  استثنائية(. 
من شأنه أن يوفر دعما ملحوظا 
لالقتصاد احمللي، رغم أنه في الوقت 
نفسه قد يقلص الفائض في حال 
بقيت أسعار النفط عند مستوياتها 

احلالية.

فوزي الدجاني متسلماً اجلائزة بالنيابة عن البنك 

تقــرير

تقديرات الميزانية للسنتين الماليتين 2009 و2010 )بالمليون دينار(
السنة المالية 2010/2009السنة المالية

الميزانية 
المعتمدة

السعر 
السعر الميزانية المعتمدةالمتوسط

األدنى
السعر 

السعر األعلىالمتوسط

50.078.535.066.367.268.5سعر النفط )دوالر للبرميل(
12.68021.0068.07516.76217.24117.529اجمالي االيرادات
11.65019.7116.92515.61216.09116.379االيرادات النفطية

1.0301.2951.1501.1501.1501.150االيرادات غير النفطية
18.96618.26212.11612.11612.11612.116اجمالي املصروفات )تقديرات امليزانية(

4.6465.1255.413)4.041(2.744)6.286(الفائض )العجز(
2.9703.4013.660)4.849(643)7.554(بعد استقطاع احتياطي االجيال القادمة
11.51011.26810.904-اجمالي املصروفات )تقديرات الوطني(
5.2525.9736.625-الفائض )العجز( وفق تقديرات الوطني
3.5764.2494.872-بعد استقطاع احتياطي االجيال القادمة

فائض السنة المالية الحالية يتراوح 
بين 5.3 و6.6 مليارات دينار

»أسواق« في مراحل متقدمة لبيع عقار 
مملوك لها في لبنان

 أفاد سوق الكويت لألوراق املالية بان شركة مجمعات األسواق التجارية 
أوضحت في رد منها على ما نشر في إحدى الصحف احمللية حول تخارجها 
من عقار مملوك لها في لبنـــان وحتقيقها ارباحًا بقيمة مليون دينار بأن 
الشـــركة حاليا في مراحل متقدمة من التفاوض على بيع عقار متتلكه في 

لبنان ولكن لم   يتم توقيع عقود حتى اآلن.

ارتفاع اسعار النفط الكويتي سوف ينعكس ايجابا على ميزانية الكويت


