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عمر راشد32
علمت »األنباء« من مصادرها ان ش���ركة املباني 
العقارية في انتظ���ار موافقة البلدية على ترخيص 
إقامة املرحلة الرابعة م���ن »األڤنيوز« الفتة الى ان 
تكلفة املرحلة األخيرة تتراوح بني 120 و150 مليون 
دينار. واستدركت بان الشركة مع اجنازها املرحلة 
الثالثة من مش���روع األڤنيوز تكون قد انفقت 755 

مليون دينار، شاملة سعر األرض البالغ نحو 400 
مليون دينار، بينما تكون تكلفة املراحل الثالث نحو 
355 مليون دينار. ونفت املصادر انكشاف »املباني« 
على مديونية »دب���ي العاملية« أو »نخيل العقارية« 
مستدركة بأن تلك األزمة ستؤدي الى عودة رؤوس 
األموال املهاجرة الى الكويت واالستثمار فيها، مبينة 

ان عوامل املخاطرة تكاد تكون منعدمة.

»المباني« في انتظار موافقة البلدية على المرحلة األخيرة من »األڤنيوز«

أحمد مغربي
ايام وينتهي العام 2009 بحلوه القليل ومرارته 
الكبيرة التي نغصت عل���ى اجلميع خالل هذا 
العام الدامي الذي مرت ش���هوره بأس���وأ ازمة 
مالية عاملية لم يش���هدها االقتصاد العاملي منذ 
زمن الكساد العظيم سنة 1929، اال ان البعض 
يتفاءلون خيرا باالقتصاد احمللي وقدرته على 
املرور من عنق زجاج���ة االزمة املالية العاملية 
بس���الم خاصة ان الرؤي���ة االقتصادية العامة 

لبعض الشركات املتعثرة قد اتضحت.
ومع قرب انتهاء العام يركز جميع املساهمني 
على النتائج املالية للشركات خالل الربع الرابع 
وملجمل العام وما سيس���فر عنه هذا العام من 
توزيعات نقدية ومنحة بعدما حلموا بأن العام 
2009 س���يكون افضل بكثير من العام االسبق 
والذي انهارت فيه معظم االصول حتت ضغط 
االزمة، ويس���اور هؤالء املساهمني حسن الظن 
في رؤساء مجالس االدارات ووعودهم الكبيرة 
بتوزيعات جيدة خالل العام 2009 تعويضا ملا 

حلق بهم من خسارة خالل العام املاضي.

نتائج متباينة

اوساط مراقبة قالت ل� »األنباء« ان النتائج 

املالية للش���ركات خالل العام 2009 س���تكون 
متباينة بس���بب الظ���روف احمللية واالقليمية 
التي احاطت بالبورصة على مدار العام وستعتمد 
هذه النتائج بشكل كبير على مدى االنسجام بني 
االداء التشغيلي مع مجريات التداوالت خاصة 
ان نسبة كبيرة من الشركات قابلت صعوبات 

كبيرة خالل الربع االول والثاني والثالث.
واوضحت ان السوق تفاعل كثيرا بالسلب 
مع االخبار التي انتش���رت خالل الربع الرابع 
مثل قضية اجيليتي وصفقة زين والتي اثرت 
كثيرا على مجريات التداول، مش���يرين الى ان 
تأثر السوق باالحداث واملستجدات االقتصادية 
والسياسية هو امر مستحق بوقت اليزال يفتقد 
فيه الى مؤثرات ايجابية رئيسية كفيلة بتوجيه 

مساره خالل الفترة املقبلة.
اقتصادي آخر قال ان العام 2009 عام صعب 
على جميع الش���ركات وهذا ما سنش���اهده في 
النتائج املالية للشركات خالل الربع الرابع وملجمل 
السنة املالية، موضحا ان احملك هو نتائج قطاع 
البنوك احمللية خالل الربع الرابع باملقارنة مع 
نتائجها خالل االرباع املالية االولى وخالل الفترة 
القليلة املقبلة وهو ما سيحدد طبيعة التداوالت 

خالل الربع االول من العام املقبل.

واوضح ان جميع االزمات الصغيرة نسبيا 
واملنبثقة عن االزمة االقتصادية دائما ما تصل 
مباشرة في قطاع البنوك وتؤثر بشكل مفاجئ 
على نسب ارباحها او خسائرها ومخصصاتها 
وهذا القطاع يش���كل في حالة س���وق الكويت 
لالوراق املالية الركيزة االساسية له فضال عن 
كونه الدعامة الرئيسية لالقتصاد بصفة عامة 
وهذا ما يقود الى صعوبة التكهن مبس���تقبل 
السوق خالل الفترات املقبلة قبل اخلروج بشكل 
جازم من حالة الركود وبالتالي توقف االزمات 
املالية املتفرقة التي تضطلع بها البنوك منفردة 
او مجتمعة قبل البدء في دورة اقتصادية جديدة 

تستقر فيها االمور وتتضح معها الرؤية.

جفاف مصادر التمويل

خبير اقتصادي تشاءم من الوضع االقتصادي 
لكثير من الشركات املدرجة حيث قال ان الشركات 
وجدت نفسها فجأة امام جفاف مصادر التمويل 
التي كان���ت تعتمد عليها ملمارس���ة عملياتها 
املشبوهة داخل البورصة وحتقيق جني االرباح 
السريع فانكشفت في نتائج مالية سلبية تزداد 
س���وءا يوما تلو اآلخر مع غي���اب العوائد عن 
االنشطة التشغيلية احلقيقية واملشاريع التي 

تدر ارباحا حقيقية منها، خاصة بعد الشلل الذي 
اصاب السوق من االزمة االقتصادية التي هزت 

العالم بأسره وليس الكويت فقط.
واوضح ان النتائج املالية ملعظم الشركات 
املدرجة في البورصة ستكون بالسلب ملجمل العام 
املالي، معزيا ذلك الى سوء ادارة هذه الشركات 
طوال االزمة املالية وعدم اتخاذها اي خطوات 
ملموسة لترتيب اوضاعها الداخلية املتعثرة، 
موضحا ان الشركات القيادية والتشغيلية هي 
الوحيدة التي ستتمكن من حتقيق ارباح جيدة 

نتيجة طبيعة عملها.
واشار الى ان الوضع املالي ملعظم الشركات 
احمللية يزداد سوءا يوما بعد يوم بعد نقص 
الفرص الت���ي كانت تتوافر لهذه الش���ركات 
في س���نوات الرواج والتي كانت تعول عليها 
معظم الشركات في حتس���ني نتائجها املالية 
امام مس���اهميها، موضح���ا ان اغلبية مدققي 
احلسابات بدأوا ميتنعون عن ابداء الرأي عن 
املعامالت املالية للش���ركات مرجعني ذلك الى 
ان هذه املعامالت به���ا خرق صريح للقوانني 
وهذا االمر يضع رؤساء مجالس الشركات في 
حرج شديد ومداوالت كبيرة مع املدققني الجناز 

النتائج املالية.

المساهمون في انتظار النتائج المالية للربع الرابع 
وعيونهم على توزيعات األرباح

يساورهم الظن في تكرار 
سخاء التوزيعات السابقة 

بعد استقرار أوضاع شركاتهم

النتائج المالية للشركات 
ستكون متباينة بسبب 
الظروف المحلية التي 

أحاطت بالبورصة

قضية أجيليتي وصفقة زين 
أّثرتا بالسلب على السوق 

خالل الربع األخير

 »األهلية القابضة« تتجه
لتحقيق نتائج جيدة عن 2009

أصولها »جيدة« وتفوق التزاماتها

عمر راشد
أفادت مصادر 
ب���أن  مطلع���ة 
ش���ركة األهلية 
لديها  القابضة 
جيدة  أص���ول 
متكنها من عبور 
تداعيات »األزمة« 
بنجاح وحتقيق 
نتائ���ج مالي���ة 
جيدة لعام 2009 
مستندة الى ان 

 قيمة الس���هم الدفترية تتجاوز
ال� 120 فلسا.

ولفتت الى ان الشركة لديها 
أصول تف���وق التزاماتها مرتني 
ومعظمه���ا أص���ول عقارية لها 
جدارة ائتم��انية عالية وتتركز 
في القطاع الع���قاري بالكويت.

وحول االدراج لشركات تابعة 
أش���ارت املصادر الى انه مؤجل 

إلش���عار آخ���ر 
ظروف  بسبب 

األزمة الراهنة.
وبّين���ت ان 
الشركة وضعها 
املالي »جيد« وال 
تعان���ي من أي 
تعثر، الفتة الى 
استطاعت  انها 
التعامل مع األزمة 
بش���كل »جيد« 

و»متوازن«.
يذك���ر ان رئي���س مجل���س 
اإلدارة والعض���و املنت���دب في 
الش���ركة عبداهلل العوضي قد 
كشف منت��صف العام احلالي أن 
خسائر الشركة في 2008 والبالغة 
47.9 ملي���ون دينار بواقع 58.2 
فلسا للس���هم جميعها خسائر 
دفترية تتعلق باألمور احملاسبية 

واملعايير العاملية.

»زين« تعتزم زيادة إنفاقها على تطوير معداتها وأجهزتها 
للحصول على تكنولوجيا متطورة في 2010

محمود فاروق
أبلغت مصادر ذات صلة »األنباء« ان شركة االتصاالت 
المتنقلة »زين« تعتزم انفاق المزيد على تطوير معداتها 
وأجهزتها، سعيا للحصول على تكنولوجيا جديدة ومتطورة 
في 2010 فضال عن تحسين خدمات االنترنت على الهاتف 

المحمول التي تقدمها في جميع أنحاء البالد.

50 مليون دوالر

وأفادت المصادر بأن زين أنفقت ما يزيد على 50 مليون 
دوالر خالل الفترة الماضية على معدات جديدة لتمكينها 

من زيادة عدد المشتركين.
وبينت أن زين تنوي اس���تثمار عش���رات الماليين من 
الدوالرات لربط ش���بكاتها بكابل األلياف البصرية لضمان 
قدرتها التامة على استغالل بوابات الصوت والبيانات بما 

يخدم مصالحها.
وأوضحت أن زيادة األنفاق على معداتها سيحسن بشكل 
كبير من قدرتها على تقديم خدماتها المتنوعة األمر الذي 

يزيد من تغلغلها في السوق المحلى في 2010.

71.8 مليون مشترك

وعلى صعيد متصل بلغ عدد مشتركي زين حول العالم 
نحو 71.83 مليون مشترك في ن��هاية االشهر التسعة األولى 
من عام 2009 بزي��ادة بلغت 28% مقارنة بعدد المشتركين 

في الفترة المق��ابلة من 2008.

29.9 مليون مشترك عربي

وقد بلغ عدد المشتركين في خدماتها في العالم العربي 
حوالي 29.93 مليون مشترك بنهاية االشهر التسعة األولى 
من العام 2009 بنسبة نمو بلغت 55% مقارنة بالفترة نفسها 
م���ن العام الماضي والبالغة 19.35 مليون مش���ترك حيث 
جاءت هذه الزيادة في أعداد المشتركين بشكل رئيسي من 
عمليات الشركة في العراق والسودان والسعودية فيما بلغ 
عدد المش���تركين في 15 دولة افريقية اخرى حوالي 41.90 

مليون مشترك.

»رساميل« تتسلم سيحّسن من قدرتها على تقديم خدمات متنوعة في السوق المحلى
كامل مبلغ صكوكها 
واألرباح المستحقة 
من »نخيل العقارية«

اعلنت ش���ركة رس���اميل 
املالية عن تس���لمها  للهيكلة 
كامل مبلغ الصكوك وأرباحه 
املستحقة في تاريخ االستحقاق 
العقارية  النخيل  من ش���ركة 
التابعة ملجموعة دبي العاملية، 
وذلك حسب اعالن حكومة دبي 
بدفع املستحقات املترتبة على 
صكوك »النخيل«. وليس لدى 
الشركة أي انكشاف آخر على 

أي صكوك اخرى في دبي.
وقال رئيس مجلس االدارة 
والعض���و املنتدب لش���ركة 
رساميل للهيكلة املالية عصام 
الطواري: اننا مؤمنون مبقومات 
اعادة االس���تقرار لدبي والذي 
س���ينعكس ايجابا على باقي 
منطقة اخلليج، ونحن على يقني 
تام بحكمة ادارة السلطات املالية 
بدولة االمارات العربية املتحدة 

في ظل االزمات احلالية.


