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»دار الخبير«: 2009 مّر دون إقرار »هيئة المال« 

وتفعيل قوانين اقتصادية جديدة طال انتظارها
ذكر التقرير األس����بوعي 
اخلبي����ر  دار  لش����ركة 
لالستشارات االقتصادية 
ان سوق الكويت لألوراق 
املالية مر - ش����أنه شأن 
جميع أسواق العالم - بظروف صعبة للغاية خالل 
عام 2009 بسبب األزمة العاملية وما ترتب عليها من 
تداعيات س����لبية على اقتصادات دول العالم، ومع 
األي����ام األخيرة في العام احلالي يبدو ان الس����وق 
مازال يعاني من جملة من املنغصات وقد أغلق هذا 
األسبوع على انخفاض ملحوظ في مؤشراته على 
الرغم من أن بداية األس����بوع كانت متفائلة نتيجة 
للصفاء السياسي بني املجلسني الوزراء واألمة، إال 
انه س����رعان ما عاد ألجواء التوتر والتأزمي نتيجة 
لتلويح جديد باستجواب رئيس مجلس الوزراء أو 
من خالل إعطاء مجلس األمة الضوء األخضر لقانون 
شراء قروض مستحقة على املواطنني في ظل معارضة 

حكومية واضحة من القانون.
وأضاف التقرير انه وسط عدم وضوح الرؤية 
من املتعاملني بنتائج الربع الثالث وباألخص نتائج 
الشركات القيادية، ظهر ذلك من انعكاس عدم إقبالهم 
على عمليات الشراء قبيل إعالن الشركات عن نتائجها 
املالية مع التأثير الس����لبي لس����هم شركة أجيليتي 
وقضيتها مع اإلدارة األميركية والتي أدت إلى انخفاض 
قيمة سهمها خالل أسبوع واحد مع استغراب معظم 

املتعاملني من موقف إدارة السوق »املتفرج«.
ولف����ت التقرير الى ان����ه كان ميكن وقف تداول 
سهم الشركة حتى يتم االنتهاء من نتيجة القضية 
املنظورة من ناحية واحلفاظ على سعر الشركة من 
ناحي����ة أخرى والتي نأم����ل ان تتوصل إلى حل مع 

اإلدارة األميركية.
وقال التقرير ان الع����ام 2009 قد مر دون إقرار 
قانون هيئة س����وق املال وتفعي����ل بعض األدوات 
واآلليات املالية اجلدي����دة التي باتت أمرا ضروريا 
السيما أن هناك أدوات وآليات كان من املفترض أن 
يتم تفعيلها ويتم البدء في التعامل بها في السوق 
خالل عام 2009 إال أن الظروف حالت دون حتقيقها 
خاصة بعد تفجر األزمة املالية العاملية ولعل من أهم 
هذه اآلليات تداول السندات والصكوك والدخول في 
جتاذبات مع صناع السوق فيما يخص فرض بعض 
الضوابط على عمليات البيع على املكش����وف، ومن 
شأن فتح األدوات وتفعيل دور صناع السوق إحداث 
توازن في السوق في حالة االرتفاع أو االنخفاض غير 
املبرر من خالل إعادة صياغة عمل ومناذج البنوك 
االستثمارية والشركات التي تتوافر لديها مالءة مالية 
كبيرة، واالحترافية واخلبرة هي األقرب للقيام بهذا، 
وض����رورة تفعيل بورصات جديدة في إطار قانون 
هيئة سوق املال مثل بورصة السلع واملشتقات ملا 
لها من أهمية كبيرة في حتقيق االستقرار بالسوق 
والذي يؤدي في نهاية األمر إلى تنش����يط الس����وق 
وزيادة حجم وقيام التداول اليومي على نحو ملحوظ 
باإلضافة إلى حتقيق االستقرار والتوازن بالسوق 
وهو ما س����يؤدي في نهاية املطاف إلى جذب املزيد 

من االستثمارات األجنبية.
وقال التقرير انه الشك في أن تأجيل تفعيل هذه 
اآلليات كان بس����بب الظروف السيئة التي مرت بها 
أس����واق العالم واعتبر أنه في ظل عودة االستقرار 
إلى األسواق وتراجع اآلثار السلبية لألزمة العاملية 
بحلول العام املقبل 2010 ستكون الظروف مواتية 

متاما لتفعيل هذه اآلليات.

تقــرير

بودي: »طيران الجزيرة« تعتزم إجراء 
استحواذات بالنصف األول من 2010

موس���م الشتاء، لدعم الوجهات األكثر ربحية خالل هذه 
الفترة من العام.

ولفت بودي إلى أن حتديثات الشبكة تناسب التغيرات 
املوسمية لبعض الوجهات، مستثنيا إقدام الشركة على 

تسريح عدد من موظفيها.
وأشار بودي إلى أن »طيران اجلزيرة«، التي أطلقت 
عام 2005، تتوقع تسلم طائرة في يناير، ليرتفع بذلك 

أسطولها إلى 11 طائرة.
وأضاف أن الشركة متلك عقدا بقيمة 2.2 مليار دوالر 
ستتسلم مبوجبه 30 طائرة من طراز »إيرباص« بني العامني 
2011 و2016 ويرمي إلى توسيع شبكة اخلطوط اجلوية 
واس���تبدال الطائرات القدمية بجديدة. وتابع بالقول إن 
شركة »طيران اجلزيرة« تتوقع خدمة مسافرين يتراوح 
عدده���م بني 1.7 � 1.8 مليون ف���ي 2009 و2.2 مليون في 
2010، وهي ترغب في إضافة 3 وجهات جديدة على األقل 

إلى سبكتها احلالية خالل عام 2010.

2010، فيما ستوفر الرحالت الطولية التجارية االبتعاد 
عن الصعوبات املالية التي تشهدها دبي.

ويضم اليوم قطاع الطيران االقتصادي طيران اجلزيرة، 
شركة الطيران الوحيدة في الشرق األوسط التي ال متلكها 
أو تدعمها أي جهة حكومي���ة، والتي تتنافس من جهة 
مع »العربية للطي���ران« )AIRARABI.DFM( التي تتخذ 
الشارقة مقرا لها وهي أول شركة طيران اقتصادية تدرج 
أس���همها للتداول، ومن جهة أخرى، شركة »فالي دبي« 

التي أطلقتها »طيران االمارات«.
وتضم ش���ركات الطيران االقتصادية اخلليجية كال 
م���ن »طيران ناس« و»س���ما« الس���عوديتني و»طيران 

البحرين«.
وتتوقع »طيران اجلزيرة« تس���جيل أرباح في العام 
2010 فيما يتعافى قطاع الطيران وتركز الشركة نشاطها 
في مركز عملياتها األساس���ي في الكويت، حيث احتلت 

أكبر حصة تشغيلية في مطار الكويت الدولي.
وقال بودي: »تكبدنا اخلس���ائر خالل األشهر الستة 
األولى من العام 2009 بعدما أجرينا حتديثات في شبكة 
وجهاتنا لتكمل خطوات إعادة هيكلة الشبكة التي اتخذتها 
الش���ركة بعد تغيرات أنظمة دبي فيما يخص ش���ركات 

الطيران«.
وأضاف قائال: »لقد حولنا تركيز عملياتنا من مقرنا 
األول والرئيس���ي ف���ي الكويت وإننا منض���ي قدما في 
االس���تحواذ، ألنه من الصع���ب إدارة عمليات من مركز 
ث���ان في نظام حكومي«. وكان���ت »طيران اجلزيرة« قد 
أعلنت ي���وم األربعاء أنها قامت بتحديثات في ش���بكة 
وجهاته���ا، والتي تضم 23 وجهة حالي���ا، لتقلص عدد 
الرحالت املوس���مية املعتادة على بعض الوجهات خالل 

دبي )زاويا داو جونز(: تعتزم شركة طيران اجلزيرة 
توسيع شبكتها لتضم 82 وجهة جديدة خالل السنوات 
اخلمس املقبلة كما تس���عى الشركة إلجراء استحواذات 
تخدم من خاللها عمليات الش���ركة ف���ي قطاع الطيران 

للشرق االوسط.
جاء ذلك خالل املقابلة التي اجرتها وكالة »زوايا داو 
جونز« مع رئيس مجلس ادارة ش���ركة طيران اجلزيرة 
مروان بودي مش���يرا الى ان الش���ركة تركز اليوم على 
فرص االس���تحواذ بدال من افتتاح مراكز جديدة، مؤكدا 
ان العام 2010 مناس���ب جدا إلب���رام اتفاقية واحدة على 
االقل الفتا الى ان الش���ركة بصدد اج���راء محادثات مع 

اكثر من شركة.
جتدر االشارة الى انه في شهر يونيو من عام 2009، 
أقفلت شركة طيران اجلزيرة مركز عملياتها الثاني الكائن 
في دبي بعدما طلب من الشركة تخفيض حجم عملياتها 
في دبي وأطلقت ش���ركة »طي���ران اإلمارات« احلكومية 

الناقلة االقتصادية »فالي دبي«.
وقد سجلت طيران اجلزيرة خسائر جراء التغيرات في 

أنظمة ثاني أكبر إمارة في اإلمارات العربية املتحدة.
ويش���هد اليوم قطاع الطيران االقتصادي في الشرق 
األوسط زيادة في عدد الشركات التي ال تقدم أي خدمات 
رفاهية إضافية لالستحواذ على سوق نام يلبي حاجة 
املسافر ذي الدخل املتدني واملتوسط من اخلطوط اجلوية 

التجارية اإلقليمية.
كما أعلنت »رابطة النقل اجلوي الدولي« في بداية هذا 
الشهر أنه من املتوقع أن يتراجع حجم خسائر شركات 
الطيران في الشرق األوسط من 1.2 مليار دوالر أميركي 
ف���ي العام 2009 الى 300 مليون دوالر أميركي في العام 

مروان بودي

عموميتها أقرت توزيع أرباح نقدية بواقع 121.8 ألف دينار بالتساوي على مساهميها

البدر: »كي نت« تفتح استخدام شبكتها
أمام البنوك األجنبية ألول مرة في الكويت

أعلى خمسة أسهم متوافقة مع الشريعة اإلسالمية تداوال من حيث الكميات 
خالل األسبوع المنتهي في 2009/12/24

السهمالترتيب
اإلقفال 

األخير
تغير أسبوعي 

)فلس(
تغير أسبوعي 

)نسبة(

الكمية المتداولة 
خالل األسبوع 

)سهم(

القيمة المتداولة 
خالل األسبوع )دينار(

عدد 
الصفقات

نسبة الكمية 
المتداولة إلى إجمالي 

كميات السوق

20.2%191.420.00020.666.6002.675-3.8%-1024هيتس تلكوم1

8.5%80.360.0006.335.280702-4.9%-774عقارات ك2

5.7%11.553.520.0002.912.920668%586صكوك3

5.5%5.352.160.0004.147.920645%794املدينة4

4.8%45.850.00030.033.9502054-22.8%-610180أجيليتي5

�423.310.00064.096.6706.744���املجموع

�39%43.1%44.7%نسبة مجموع الشركات اخلمس من إجمالي السوق

أكثر خمسة أسهم متوافقة مع الشريعة اإلسالمية ارتفاعًا خالل األسبوع المنتهي 
في 2009/12/24

تغير أسبوعي )نسبة(تغير أسبوعي )فلس(اإلقفال األخيرالسهمالترتيب
الكمية المتداولة 

خالل األسبوع 
)سهم(

القيمة المتداولة 
خالل األسبوع 

)دينار(

عدد 
الصفقات

32.8180.00017.6405%8922استهالكية1

27.3880.00058.32020%7015التعمير ك2

22.74.040.000299.40088%8115األمان3

17.9720.00030.8409%467امتيازات4

17.76.640.000585.280112%9314أعيان5

12.460.000991.480234---املجموع

0.71.4%1.3%نسبة مجموع الشركات اخلمس من إجمالي السوق

قائال ان »ك����ي نت« حترص على 
التواجد في جميع مناطق الكويت 
من احلدود للحدود من خالل 221 
جهاز صراف آلي تابعا للشركة، و21 
ألف نقطة بيع، مشيرا إلى تواجد 
»كي نت« حاليا داخل املنش����آت 
النفطية،  العس����كرية واملواق����ع 
تيسيرا على أبناء الكويت، باإلضافة 
إلى امتالك الش����ركة لسيارة »كي 
نت« متنقلة حتتوي على جهازين 
للصراف اآللي ومت استيرادها وفق 
أحدث األنظمة العاملية، وتخضع 
لنظام املراقبة عل����ى مدار ال� 24 

ساعة.
ومن جهة أخرى وافقت اجلمعية 
العمومية لشركة اخلدمات املصرفية 
اآللية املش����تركة »كي نت« على 
اإلدارة ومراقبي  تقريري مجلس 
احلسابات، كما وافقت على توصية 
مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية 
على املس����اهمني بقيمة 121.8 ألف 
دينار على أن توزع بالتس����اوي 

على مساهمي الشركة.

حكومية وهيئات مستقلة، موزعة 
على مراكز اخلدمة ومختلف األماكن 
احليوية في أنحاء البالد، ومت من 
خاللها إجناز 57.375 عملية بقيمة 

بلغت 18.702 مليون دينار.
30 مليون دينار في 4 أيام

وعلق العجمي على استعدادات 
»كي.نت« ملواجهة تزايد الضغط 
في املواسم واملناسبات، قائال ان 
الش����ركة لديها فريق عمل جاهز 
ملواجه����ة تل����ك الظ����روف ويتم 
زيادة ع����دد املوظفني في الفترات 
االستثنائية املذكورة، والتي تشهد 
زيادة في عمليات السحب النقدي 
من املكائن وزيادة أيضا في حركة 
املبيعات على نقاط البيع، متوقعا 
زيادة في معدل الصرف النقدي من 
أجهزة الصراف اآللي تصل إلى 5 
ماليني دينار، باإلضافة إلى بلوغ 
إجمالي قيمة املبالغ 30 مليون دينار 

خالل األيام األربع املقبلة.
واختت����م العجمي تصريحاته 

املس����بق واحملفظ����ة اإللكترونية 
 Micro وخدم����ة الدف����ع احمل����دود

.Payment

حكومة إلكترونية

ومن جانبه أوضح مدير عام 
الشركة م.عبداهلل العجمي ان عام 
2009 ش����هد االنطالقة احلقيقية 
ملش����روع احلكومة االلكترونية، 
مؤكدا ان »كي نت« تسير في تنفيذ 
املشروع حس����ب اخلطة الزمنية 
املوضوعة له، وقطعت دورا كبيرا 
حيث ان معظم الوزارات والهيئات 
احلكومية تستخدم الشبكة حاليا.  
وأكد العجمي أن شهر يناير املقبل 
سيشهد االنطالق الرسمي للمشروع 
مبشاركة وتعاون جميع مؤسسات 
الدولة، وفي مقدمتهم وزارة املالية 
واجله����از املرك����زي لتكنولوجيا 

املعلومات.
وأشار العجمي إلى أنه في 31 
أكتوبر املاضي مت تركيب عدد 263 
نقطة بيع فردية لصالح 12 جهة 

على احملاور التالية:
1 � التركيز على العنصر البشري 
والتنظيمي للشركة، وخلق بيئة 
عمل مثالية تس����عى نحو تطبيق 

االستراتيجية الرئيسية.
2 � حتس����ني ج����ودة اخلدمة 

والتركيز على ارضاء العمالء.
3 � تطوير األنظم����ة والبنية 

التحتية.
العنصر  التركي����ز عل����ى   �  4

التسويقي.
5 � معاينة وتطوير العالقات 
الش����ركاء  االس����تراتيجية م����ع 
الرئيس����يني واجلدد مثل اجلهات 
احلكومية وش����ركات االتصاالت 
العامة وكل  وش����ركات اخلدمات 
اجلهات الت����ي تتطلع إلى تفعيل 
خدم����ات »كي ن����ت« لتحويل كل 
ما لديها م����ن معامالت نقدية إلى 

معامالت إلكترونية.
6 � دراس����ة وتطوير وتفعيل 
خدمات استراتيجية جديدة للدفع 
اإللكترون����ي مثل خدم����ات الدفع 

بنجاح ومتيز خالل العام احلالي 
مقارنة بالعام السابق، حيث وصلت 
الزيادة إلى 168% لهذه السنة، متوقعا 
انتشار هذه اخلدمة لتصبح املدخل 
املعتمد لعمليات الدفع اإللكتروني 
على شبكة اإلنترنت في الكويت.

الدف����ع  وأوض����ح أن خدم����ة 
اإللكتروني حتت����وي على خدمة 
أخرى خاص����ة بالدفع عن طريق 
أكشاك اخلدمة الذاتية KIOSK، وبناء 
على زيادة انتش����ار هذه اخلدمة 
أصبح هناك 5 ش����ركات مساهمة 
من أص����ل 2، وتعتبر خدمة الدفع 
عن طريق جهاز الهاتف النقال من 
أحدث تقني����ات الدفع اإللكتروني 
املستخدمة عامليا، وفي 31 أكتوبر 
2009 وصل عدد اجلهات املشتركة 
بهذه اخلدمة إلى 3 جهات خاصة 

تقدم خدمات مختلفة لعمالئها.
خطة الشركة في 2010

وحول خطة الشركة لعام 2010 
أكد البدر أن خطة العام املقبل ترتكز 

البنوك. ولفت العجمي إلى بعض 
إجن����ازات الش����ركة خ����الل العام 
احلالي، موضح����ا أن خدمة نقاط 
البيع تعتبر من اخلدمات املميزة 
والناجحة في الكويت، وهي إحدى 
اخلدمات الرئيس����ية التي تسعى 
»كي نت« دائما لتفعيلها وتطويرها 
بأحدث تقنيات االتصال السريع 
واجلودة العالية IP، GPRS وحاليا 
وصلت إلى 30% من مجموع األجهزة 
املستخدمة، وتعمل على استبدال 
األجهزة القدمية باألجهزة األكثر 

تطورا.
أرقام قياسية

وأوضح العجمي ان 2009 شهد 
حتقيق أرقام قياسية جديدة في 
خدمة نق����اط البيع حيث وصلت 
إلى 23 ألف عملية في الساعة و210 
آالف عملية في اليوم، و2.9 مليون 

عملية في الشهر.
وأضاف البدر أن خدمة الدفع 
اإللكتروني استمرت على اإلنترنت 

فيها قريبا.
وب����ني خالل كلمته ملس����اهمي 
الش����ركة أن »كي نت« مس����تمرة 
كشبكة وطنية للخدمات املصرفية 
اإللكتروني����ة، ف����ي احلفاظ على 
املس����توى الرفيع م����ن اخلدمات 
التي تقدمها للبنوك احمللية وذلك 
من خالل الدعم املستمر لألعضاء 
املساهمني وبنك الكويت املركزي.

وأشار إلى أن »كي نت« سوف 
حتتفل قريبا مبرور 15 عاما على 
جودة اخلدمة، حيث متت أول عملية 
في عام 1994، ومت التوسع في تقدمي 
اخلدمات للبنوك غير األعضاء حتت 

توصيات البنك املركزي.
وأضاف أن الس����ماح للبنوك 
األجنبية باستخدام الشبكة جاء 
حرصا من الش����ركة على املضي 
قدما نحو حتقيق الرغبة السامية 
لصاحب الس����مو األمير لتحويل 
الكويت إل����ى مركز مالي وجتاري 
عاملي، باإلضافة إلى منح مستخدمي 
الشبكة حرية االختيار بني أفضل 

عمر راشد
كشف رئيس مجلس إدارة شركة 
اخلدمات املصرفية اآللية املشتركة 
)كي نت( عبدالعزيز البدر عن قيام 
الشركة بفتح باب استخدام الشبكة 
الوطنية أمام فروع البنوك األجنبية 
العاملة في الكويت، س����واء كانت 
بنوكا خليجي����ة أو عاملية، وذلك 
للمرة األول منذ تأسيس الشبكة، 
الفتا إل����ى أن اس����تخدام البنوك 
األجنبية للشبكة سيكون باملساواة 
مع البنوك احمللية وحتت توصيات 

بنك الكويت املركزي.
وأوضح البدر، في تصريحات 
للصحافيني عل����ى هامش انعقاد 
اجلمعية العمومية للش����ركة، أنه 
قبل الدخول إلى اجتماع اجلمعية 
العمومية قام مجلس إدارة الشركة 
بالتوقيع على عقدين لبنكني وذلك 
بعد املوافقة عل����ى العرض الذي 
قدمته »كي نت«، مش����يرا إلى أن 
الشركة قامت بإرسال عروض أخرى 
إلى باقي البن����وك، وننتظر البت 

2.9 مليون عملية تم تنفيذها من خالل نقاط البيع في 2009 شهريًا وبواقع 210 آالف عملية يوميًا

انطالق مشروع الحكومة اإللكترونية يناير المقبل بمشاركة وتعاون تام من جميع مؤسسات الدولة

ترقب اإلقفاالت السنوية وتسريبات للنتائج السنوية يهدئ من قوة اندفاع السوق وارتفاع حالة التفاؤل

»المشورة«: مؤشر وفق الشريعة يحقق مكاسب %1.5
لونا اخضر انفرد به بني املؤشرات 

االخرى.
وبدخول السوق الى االسبوع 
االخي���ر من ه���ذا الع���ام تبدو 
تقديرات املكاسب الكبيرة على 
مستوى االسعار غير مطروحة 
حاليا، حيث مازال يعانى كثير 
من الشركات املدرجة من مشاكل 
مالية لم حتل، وان كان ما قدمته 
جلوبل من حلول مالية جناحها 

في األسعار في عقود سابقة أثر 
سلبي على السهم الذي فقد %22 
من قيمته السوقية خالل االسبوع 

املاضي فقط.
واستفاد مؤشر االسهم وفق 
الش���ريعة من نشاط ومكاسب 
كتل اسالمية نشطة بقوة خالل 
االس���بوع املاضي وعلى رأسها 
أعيان وبعض أس���هم مرتبطة 
بعارف لتعطي املؤشر االسالمي 

انه من االس���هم  االكبر حي���ث 
املتوافقة مع الشريعة وغير داخل 
ضمن األسهم وفق الشريعة لذلك 
أثرا سلبا على مجريات التداول 
الداخل  على مستوى املؤشرات 
بها، وكان لالخبار او التسريبات 
التي تتناقل بني اوساط املتداولني 
عن حجم الغرامة او التسوية مع 
احلكومة األميركية على خلفية 
اتهام الشركة بالتحايل والتزوير 

وكان تراجع النش���اط اكبر من 
تراجع الس���يولة على مستوى 
املؤش���رات ال� 3 وفق الشريعة 
واملتوافق مع الشريعة أو املؤشر 
التقليدي، وكانت نسب التراجع 
47% و39% و36% على التوالي، 
وتراجعت السيولة أيضا وبنسب 
واضحة وكانت تراجعاتها 39و23 
و29% على التوالي ايضا، وكان 
التأثير  لتراجع س���هم اجليتي 

قال التقرير األسبوعي لشركة 
املش���ورة والراية لالستشارات 
االقتصادية انه لألسبوع الثالث 
عل���ى التوالي يواصل مؤش���ر 
املشورة لألسهم وفق الشريعة 
حتقيق املكاسب، وينفرد بها مع 
نهاية تداوالت األسبوع املاضي 
عن بقية املؤشرات سواء مؤشر 
املشورة لألس���هم املتوافقة مع 
الشريعة او املؤشر العام الوزني 
او الس���عري اللذين تراجعا مع 

إقفاالت يوم اخلميس املاضي.
وأضاف التقرير ان مؤش���ر 
املشورة لألسهم وفق الشريعة 
سجل مكاسب واضحة بلغت %1.5 
هي 7 نقاط اقفل على أثرها على 
مستوى 464 نقطة، بينما تراجع 
مؤشر املشورة لألسهم املتوافقة 
مع الشريعة بنسبة 3.2% هي 16 
نقطة فقدها ليقفل دون مستوى 
500 نقطة وحتدي���دا عند 494 
نقطة، كذلك تراجع املؤشر الوزني 
بنسبة 2.5% ليقفل عند مستوى 

387 نقطة.
وق���ال التقري���ر ان معدالت 
متغيرات املؤشرات ال� 3 تراجعت 
حيث كان األس���بوع املاضي 4 
جلسات فقط بسبب عطلة األحد 
اخلاصة برأس السنة الهجرية، 

اقناع  الى  تس���تطيع الوصول 
دائنيها باع���ادة هيكلة الديون 
والع���ودة الى النش���اط براحة 

وفرص افضل.
والسوق متفائل خصوصا 
الشركات االستثمارية بإمكانية 
اعادة جترب���ة جلوبل وهو ما 
ينتظر بعض الكتل لذلك كانت 
هناك عملي���ات ش���راء بغية 
االستفادة من اي جناحات قادمة 
وبتقديرات املتداولني او محاولة 
لرفع قي���م االصول قبل نهاية 
العام واالس���تفادة من التفاؤل 
الذي عم السوق خالل فترة هذا 
العام  الشهر وهو االخير لهذا 
املضطرب والذي يعد األس���وأ 
خالل حقبة خمسني عاما واكثر 
منذ الكس���اد الكبير عام 1929 

ميالدية.
الى نهاية  وبوصول السوق 
العام تكثر التطمينات بشأن بداية 
العام اجلديد، ولكن يبقى احلذر 
واجبا وتبقى االسهم التشغيلية 
االكثر امانا مت���ى ما لم يحدث 
طارئ كما حدث ف���ي اجيليتي 
والتي كانت تعد افضل الفرص 
املتاحة في سوق الكويت لالوراق 
املالية، فاخلوف من املفاجآت بقي 
مسيطرا على السوق وعمليات 
الس���ريعة افضل  جني االرباح 
الس���بل لتقليص املخاطر حتى 
يتأكد اخلروج النهائي من األزمة 

املالية العاملية. 

ناجتة من تكاليف اعادة هيكلة 
الديون فقط، وش���ركة جلوبل 
قامت قبل البدء باعادة الهيكلة 
باعادة هيكلة الشركة وادارتها 
حيث انه���ا قلصت مصروفاتها 
عبر تقليص اعداد موظفيها ثم 
اعادة تكوين منوذج االعمال لديها 
وما يتالءم م���ع مرحلة جديدة 
الى  التغيي���رات حتتاج  وهذه 
وقت لدى بقية الشركات حتى 

في اعادة هيكلة ديونها منوذجا 
يحتذى ولكن بات اآلن ينظر ملا 
بعد اعادة الهيكلة، حيث ان اعادة 
الهيكلة تعطي فرصة وارتياحا 
بالعمل وامكانية اقتناص فرص 
جدي���دة ولكن ان لم تكن هناك 
انشطة تشغيلية حقيقية حتقق 
تدفقات نقدية تفي بااللتزامات 
اجلديدة فان املشكلة لم حتل امنا 
زيادة في تكلفة التمويل جديدة 

تقــرير

)أسامة البطراوي(عبدالعزيز البدر متوسطا اثنني من أعضاء اجلمعية العمومية خالل اللقاء


