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الخزام: »الخليجي« نجحت في إعادة هيكلة 
90% من ديونها البالغة 60 مليون دينار

العبداهلل ترّأس الجلسة الرابعة واألخيرة 
لمنتدى الطاقة الدولي

أعلنت شركة بيت االستثمار 
اخلليجي »اخلليجي« عن تسجيل 
خسارة بلغت 20.5 مليون دينار، 
وذلك عن السنة املالية املنتهية في 
ديسمبر 2009 وبواقع 48.69 فلسا 
للسهم الواحد. وقد بلغ اجمالي 
اصول الش����ركة في نهاية العام 
104 ماليني دينار، كما بلغ حقوق 
املساهمني حوالي 42 مليون دينار. 
إدارة  وأوضح رئي����س مجلس 
شركة بيت االستثمار اخلليجي 
فيصل اخلزام أن من األس����باب 
الرئيسية للخسائر احملققة هو 
إجراء »اخلليجي« تقييما شامال 

الستثمارات الش����ركة في نهاية 2009 حيث مت أخذ 
املخصصات الالزمة لهبوط قيم تلك االستثمارات والتي 
بلغت حوالي 11 مليون دينار، إضافة إلى مخصصات 
ديون بلغت 2 مليون دينار. وفيما يخص مديونية 
الش����ركة، أضاف اخلزام أن اخلليجي قد جنحت في 
إعادة هيكلة حوالي 90% من ديونها البالغة حوالي 60 
مليون دينار من خالل احلصول على تسهيالت ائتمانية 
جديدة من أحد البنوك الكويتية وذلك لفترات تتراوح 

بني 3 و5 سنوات. وقال اخلزام ان 
التزامنا باتباع النهج املتحفظ قد 
أتى بثم����اره بالقدرة على التعامل 
العاملية والوفاء  املالية  مع األزمة 
بالتزامات الشركة لدى دائنيها. من 
جانبه، قال الرئيس التنفيذي بدر 
العلي ان ملف مديونية الش����ركة 
يسير في اجتاه ايجابي، حيث قامت 
اخلليجي بسداد حوالي 18 مليون 
دينار من الديون اخلارجية في عامي 
2009 و2010 وستقوم بسداد حوالي 
13 مليون دينار مستحقة للبنوك 
األجنبي����ة خالل األش����هر القليلة 
القادمة. وأشار العلي إلى أنه رغم 
ظروف السوق وتداعيات األزمة املالية العاملية، إال أن 
اخلليجي قد متكنت من التخارج لصاحلها ولصالح 
عمالئه عن طريق بيع أحد استثماراتها في الواليات 
املتح����دة مببلغ إجمالي بل����غ 95 مليون دوالر، كان 
اخلليجي قد أعلنت عنه ف����ي مارس املاضي، ونتج 
ع����ن عملية التخارج حتقيق مع����دالت عوائد جيدة 
لها ولعمالئها املستثمرين فاقت 21% على رأس املال 

املستثمر.

املكسيك � كونا: تولى وزير 
النفط ووزير اإلعالم الشيخ احمد 
العبداهلل أمس رئاسة اجللسة 
الرابعة واألخيرة ملنتدى الطاقة 
الدولي حتت عنوان »حوار الطاقة 
العامل����ي.. الطريق إلى التقدم«، 
وجاءت الدورة األولى من اجللسة 
الرابعة حتت عن����وان »تعزيز 
استثمار امن الطاقة العاملي« أما 
الدورة الثانية فترأسها عبداهلل 
العطية نائ����ب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الطاقة والصناعة 
القطري. وستناقش الدورة الثانية 
التعاون  الرابعة  من اجللس����ة 
الش����ركات  االس����تراتيجي بني 
الوطني����ة او احلكومية للنفط 
والشركات البترولية العاملية من 
اجل املصلحة العامة. من جانبها 
قالت رئيسة مجلس احملافظني 
في منظمة الدول املصدرة للنفط 
)أوپيك( سهام الرزوقي ل� »كونا« 
ان اله����دف وراء عقد جلس����ات 
منتدى الطاقة الدولي هو تطوير 
مفهوم البترول والطاقة في العالم 
وما حتتاجه احلكومات ملثل هذه 

الصناعات«.

من احتياجات وكيفية إقامة توازن 
بني مصلح����ة احلكومات وكيفية 

ضمان حماية مصالح شعوبها.
وأضاف����ت الرزوقي »انه متت 
مناقش����ة كيفية استغالل املوارد 
الطبيعية مبا ينعكس على التنمية 
االجتماعية واالقتصادية وخلق 
جو مناسب لالستثمار وتشجيع 
االس����تثمار م����ن قبل الش����ركات 

النفطية«.

املنتدى  لق����اءات  ان  وأضافت 
»فرصة جيدة لتبادل اآلراء وتسليط 
الضوء عل����ى القضايا املطروحة 
وإيج����اد حل����ول للتحديات التي 
تواجه هذه الصناعة وكيف ميكن أن 
تتغير سياسية احلكومات ملعاجلة 
األزمات ومواجهتا«. وأشارت الى 
وجود بعض املناقشات الصريحة 
حيث أثي����رت بعض القضايا بني 
الوزراء حول ما ينقص حكوماتهم 

فيصل اخلزام 

 »كامكو«: ارتفاع القروض المتعثرة إلى 3 مليارات دينار
تشكّل 9.7% من إجمالي محفظة القروض للبنوك بنهاية 2009

تعّرض البنوك لقطاع العقار واإلنشاءات بلغ 12.8 مليار دينار بنسبة %31

التوزيع الجغرافي لألصول المالية للبنوك الكويتية كما في 31 ديسمبر 2009 )مليون دينار(
دول أخرىآسياأميركا وكنداأوروباالكويت ومنطقة الشرق األوسط

34.0521.1169574334.586قطاع البنوك
المصدر: البيانات المالية للبنوك المدرجة وبحوث كامكو

توزيع األصول المالية للبنوك الكويتية على القطاعات خالل عامي 2008 و2009 )مليون دينار(
إجمالي األصول الماليةالتجارة والصناعةالعقار واإلنشاءاتالتجزئة وأخرىالقطاع الماليقطاع البنوك

13.01610.12611.0116.42240.575كما في نهاية عام 2008
11.30411.48312.8235.53541.144كما في نهاية عام 2009

المصدر: البيانات المالية للبنوك المدرجة وبحوث كامكو

المصدر: البيانات المالية للبنوك المدرجة وبحوث كامكو

الش���ركات العقاري���ة بحاجة إلى 
سيولة اضافية النجاز مشاريعها 
التي هي قيد التطوير بحيث تشكل 
التدفقات النقدية المستقبلية من تلك 
المشاريع الضمان الفعلي للبنوك 
وتدعم قدرة الشركات العقارية على 
سداد الفوائد وااللتزامات المالية. 
بلغت األصول المالية الموزعة على 
العقارات واإلنشاءات نحو  قطاع 
12.8 مليار دينار لتشكل بذلك %31 
من إجمالي األصول المالية للبنوك 
كما في نهاية عام 2009 مقارنة مع 
11 مليار دينار وبحصة من اإلجمالي 

بلغت 27% في نهاية عام 2008.
وبي����ن ان األرقام تش����ير إلى 
تركيز البنوك في توزيع اصولها 
المالية خالل عام 2009 على قطاع 
التجزئة )Retail Sector( والقطاعات 
األخرى وذلك بهدف تنويع محفظة 
الق����روض لديه����ا والتخفيف من 
التعرض  الناتج����ة عن  المخاطر 
لألسواق المالية وتقلبات اسعار 
األصول، حيث ارتفعت حصة قطاع 
التجزئ����ة والقطاعات األخرى من 
إجمالي األصول المالية إلى %27.9 
في نهاية ع����ام 2009 مقارنة مع 
25% نهاية عام 2008 لتسجل نحو 
11.5 ملي����ار دينار أما على صعيد 
التجارة والصناعة وبسبب التباطؤ 
االقتص����ادي الذي أثر على حركة 
التجارة واالستهالك المحلي وقطاع 
الصناعة، فقد انخفضت األصول 
المرتبطة بهذين القطاعين بنسبة 
13.8% إلى 5.54 مليارات دينار أو 
ما يعادل 13.5% من إجمالي األصول 
المالية في نهاية عام 2009 مقارنة 

مع 15.8% نهاية عام 2008.

تلت األزمة المالية العالمية بإعادة 
النظر في توزيع أصولها المالية 
ومحفظة القروض لديها وذلك للحد 
من المخاطر الناجمة عن تأثر قطاع 
معين بشكل كبير جراء أي أزمة 
مالية مس����تقبلية دون القطاعات 
األخرى، حيث يتبين من الرس����م 
البياني الذي يقارن ما بين حجم 
االصول المالية للبنوك وتوزيعها 
على القطاعات خالل عامي 2008 
و2009، أن القطاع المالي كان أكثر 
القطاعات مس����اهمة في األصول 
المالية للبن����وك خالل عام 2008 
حيث ش����كل ما نس����بته 32% من 

إجمالي األصول المالية. 
أما خالل ع����ام 2009 فقد أدت 
الخسائر التي لحقت بالقطاع المالي 
وشركات االستثمار بالتزامن مع 
تش����دد البنوك في منح القروض 

للمؤسسات المالية غير البنوك أو 
إعادة هيكلة ديونها باإلضافة إلى 
تعثر بعض الشركات عن الوفاء 
بالتزاماتها المالية إلى ارتفاع حجم 
احتياطي المخصصات لدى الب�نوك 
لتتراجع بذلك حصة القطاع المالي 
من األص����ول المالية للبنوك إلى 
27.5% لتسجل 11.3 مليار دينار في 
نهاية عام 2009 مقارنة مع 13 مليار 
دينار في نهاية عام 2008. واشار 
التقرير الى ان هذا االنخفاض في 
مساهمة القطاع المالي من األصول 
المالية للبن���وك قابله ارتفاع في 
حصة قطاع العقار واإلنش���اءات 
من إجمالي األصول وذلك نتيجة 
ضمانات األصول التي يتمتع بها 
العق���اري للحصول على  القطاع 
قروض جدي���دة أو إعادة جدولة 
الديون وذل���ك الدراك البنوك أن 

31 مليار دين����ار مقارنة مع %5.7 
و2.9% من اجمالي محفظة القروض 
في نهاية عامي 2008 و2007 على 
التوالي.  وذكر التقرير أن األصول 
المحلية توزعت  المالية للبنوك 
خالل السنوات الماضية على أربعة 
قطاعات رئيسية هي القطاع المالي 
)بنوك ومؤسسات مالية(، العقار 
واإلنشاءات، الصناعة والتجارة 
وقطاع التجزئة )Retail( والقطاعات 
األخرى التي تتضمن القطاع العام 
وغيرها من القطاعات االقتصادية، 
حيث بلغ إجمالي األصول المالية 
للبنوك الكويتي����ة كما في نهاية 
عام 2009 حوالي 41.1 مليار دينار، 
مقارن����ة مع 40.6 مليار دينار في 

نهاية عام 2008.  
ونوه التقري����ر الى ان معظم 
البنوك بدأت خ����الل الفترة التي 

قال تقرير شركة 
مشاريع الكويت 
االس����تثمارية 
األصول  إلدارة 
»كامكو« عن توزيع األصول المالية 
لقطاع البنوك الكويتية أن القطاع 
المالي )بنوك ومؤسسات مالية( 
يس����تحوذ على نحو 27.5% من 
إجمالي األص����ول المالية للبنوك 
أو ما يع����ادل 11.3 ملي����ار دينار 
كما ف����ي نهاية عام 2009 وهذا ما 
إلى  البنوك  يفسر تعرض بعض 
المؤسس����ات المالية غير البنوك 
وبالتالي يشكل ضغطا على جودة 

أصول القطاع. 
انه بالنسبة  التقرير  وأوضح 
لقطاع العقار واإلنش����اءات بلغت 
نسبة تعرض البنوك لذلك القطاع 
نحو 31% أو ما يعادل 12.8 مليار 
دينار وبالتالي شكل كل من قطاعي 
العقار واإلنشاءات والمؤسسات 
المالية مجتمعين حوالي 59% من 
إجمالي األصول المالية للبنوك أو 
ما يعادل 24.1 مليار دينار كما في 

نهاية عام 2009.
واشار التقرير الى ان األصول 
المالية للبنوك الكويتية المدرجة 
في سوق الكويت لألوراق المالية 
شهدت تغييرات في نسب توزيعها 
وذلك نتيجة األزم����ة المالية وما 
تسببت فيه من تأثيرات سلبية على 
الوضع االقتصادي والسوق المالي 
والذي بدوره أدى إلى التباطؤ في 
نمو األصول المالية حيث بلغت 
نس����بة النمو في عام 2009 نحو 
1.4% لتسجل ما قيمته 41.1 مليار 
دينار 2009 مقارنة مع 40.6 مليار 

دينار في نهاية عام 2008. 
وبين التقرير ان المخصصات 
التي تم احتسابها من قبل البنوك 
المحلية خالل عام 2009 ش����كلت 
عبئا على نمو القروض وبالتالي 
على نمو األصول المالية للبنوك 
حيث بلغت تلك المخصصات التي 
تم احتسابها حوالي 746 مليون 
دين����ار خالل ع����ام 2009، وكذلك 
أدى االرتفاع ف����ي قيمة القروض 
 )Non-performing Loans( المتعثرة
المالية،  إلى تراجع نمو األصول 
حيث وصلت قيمة تلك القروض 
إلى 3 مليارات دينار أو ما يعادل 
9.7% من إجمالي محفظة القروض 
كما في نهاية عام 2009 والتي بلغت 

تعديل صافي األصول »زين ـ أفريقيا« من 2.59 مليار دوالر إلى 1.5

أحمد يوسف والوكاالت
 أعلن س���وق الكويت ل���الوراق املالية أنه 
تس���لم كتابا من ش���ركة االتصاالت   املتنقلة 
»زين« بخصوص عرض بيع »زين � افريقيا« 

فيما يلي نصه: 
إحلاقا لكتابنا املرس���ل لكم صباح اليوم 
)امس( بخصوص عرض بيع »زين � افريقيا«، 
نود ان نوضح لكم بعض التعديالت على األرقام 

والبيانات   املرسلة وهي كالتالي: 
< الفقرة الثانية: 

� س���يترتب على الصفقة استبعاد صافي 
األص���ول اخلاصة ب� »زين � افريقيا« والبالغ 
  قيمته���ا 2.59 مليار دوالر )كما في البيانات 

املالية 31-12-2009(  الفقرة الثانية املعدلة:
� س���يترتب على الصفقة استبعاد صافي 
األص���ول اخلاصة ب� »زين � افريقيا« والبالغ 
قيمتها 1.5 مليار دوالر )كما في البيانات املالية 

في 31-12-2009(   الفقرة الثالثة: 
� سيترتب على ذلك ان شركة زين ستقوم 
بتسديد جزء كبير من التسهيالت   االئتمانية 
باإلضافة الى مخصصات ومصروفات تتعلق 
بالصفقة بحدود 4.2 مليارات دوالر )ال تتضمن 
1.7 مليار دوالر املذكورة   أعاله( بعد تس���لم 

املبلغ. 
< الفقرة الثالثة املعدلة:  س���يترتب على ذلك ان ش���ركة زين )الشركة األم( 
ستقوم بتسديد جزء كبير  من التسهيالت االئتمانية باإلضافة الى مخصصات 

ومصروفات واستبعاد  شهرة تتعلق بالصفقة 
بحدود 4.2 مليارات دوالر )ال تتضمن 1.7مليار 

دوالر املذكورة اعاله( بعد تسلم املبلغ. 

التوزيعات

وفي حدي���ث ل� »األنباء« قالت مصادر في 
»زين« ان مجلس إدارة املجموعة سيعتمد في 
اجتماعه اكبر أرباح ممكنة للمساهمني من قيمة 
صفقة البيع. وتوقعت ان تكون التوزيعات 
التي سيرفعها مجلس اإلدارة للموافقة عليها 
في اجلمعية العمومية للشركة املزمع عقدها 

قريبا بني 150 و170 فلسا للسهم الواحد.
وقالت ان الش���ركة بصدد رسم استراتيجة 
جدي���دة تعتمد التركيز على أس���واق املنطقة 
والش���رق األوس���ط، مؤكدة ان مجلس االدراة 
سيناقش كذلك اعتماد جزء من ارباح الصفقة 
للتوسعات في هذه األسواق.وذكرت رويترز أن 
تداول سهم »بهارتي« جرى امس على ارتفاع %1.3 
في بورصة مومباي التي هبطت بنس���بة %0.1 
وكان سهم »بهارتي« قد ارتفع مبا وصل الى %2.7 
في وقت سابق. وستزيد الصفقة عدد املشتركني 
في خدمات »بهارتي« 42 مليون مشترك في 15 
دولة أفريقية تبلغ ايراداتها مجتمعة 3.6 مليارات 
دوالر س���نويا ولكنها تتكبد خسائر حاليا. وقال احمللل في »أمبيت كابيتال« أميت 
اهيري: »التحدي الرئيس���ي الذي يواجه »بهارتي« هو زيادة االيرادات ورفع أعداد 

)أ.ف.پ(املشتركني اذ كانت »زين« تخسر على هذين املستويني في بعض الدول«. الرئيس التنفيذي في شركة بهارتي ايرتل متحدثاً في مؤمتر آسيا لالتصاالت 

»زين« توزع من 150 ـ  170 فلساً للسهم

الشيخ أحمد العبداهلل وعبداهلل العطية على هامش منتدى الطاقة الدولي

العبدالعزيز: »األوسط« يزاول نشاطه اإلسالمي بدءًا من اليوم باسم »األهلي المتحد«
قال محافظ بنك الكويت املركزي الشيخ سالم 
العبدالعزيز انه صدر في تاريخ 30 مارس املاضي 
قرار وزير املالية رقم )14( لس����نة 2010 بشطب 
بنك الكويت والش����رق األوسط من سجل البنوك 
وتس����جيله في سجل البنوك اإلسالمية لدى بنك 
الكويت املركزي باالسم اجلديد للبنك )البنك األهلي 
املتحد(. وأوضح العبدالعزيز انه س����يتم تنفيذا 
لهذا القرار ش����طب بنك الكويت والشرق األوسط 
من سجل البنوك )التقليدية( وتسجيله في سجل 
البنوك اإلس����المية حتت رقم )5( باالسم اجلديد 
)البنك األهلي املتحد( بحيث سيبدأ البنك في مزاولة 
نش����اطه وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية اعتبارا 

من اليوم املوافق األول من أبريل 2010.
وأوضح احملافظ أن القرار يأتي ختاما إلجراءات 
التحول الكلي للبنك للعمل وفقا ألحكام الشريعة 
اإلسالمية وذلك تطبيقا للمادة الرابعة من القانون 
رقم 30 لسنة 2003 بإضافة قسم خاص بالبنوك 

اإلس����المية الى الباب الثالث من القانون رقم 32 
لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت املركزي 

وتنظيم املهنة املصرفية.
ويترتب على هذا القرار بدء البنك في ممارسة 
النشاط وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية والتوقف 

عن ممارسة األعمال واألنشطة التي ال تتفق وأحكام 
الشريعة اإلسالمية، مشيرا الى أن تسجيل البنك 
األهلي املتحد في س����جل البنوك اإلسالمية لدى 
البنك املركزي اضافة الى بيت التمويل الكويتي 
وبنك بوبيان وبنك الكويت الدولي وفرع مصرف 
الراجحي )بنك اس����المي س����عودي( في الكويت 
وكذلك توقع تس����جيل بنك وربة خالل هذا العام 
ال شك س����يعزز جتربة تطبيق القانون اخلاص 
بالبنوك اإلسالمية في الكويت ويثري مناخ املنافسة 
ف����ي هذا العمل في الس����وق احمللي مبا يصب في 
النهاية في صالح اجلهاز املصرفي احمللي وعمالئه 

الشيخ سالم العبدالعزيزواملتعاملني معه.

)أ.ف.پ( أحد بائعي الهواتف النقالة في انتظار عمالء مبدينة الغوس النيجيرية 
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