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قال بيان لسوق الكويت لالوراق املالية انه قد ورد اليه اآلن من شركة االفكو لتمويل 
ش���راء وتأجير الطائرات بأنها كانت قد تعاقدت مع  شركة االيرباص خالل عام 2005 
على ش���راء اثنتي عش���رة طائرة ايرباص نوع اي 350-800 مع حق شراء 6 طائرات 
اخرى من ذات النوع، وذلك   قبل ادراج شركة االفكو في سوق الكويت لالوراق املالية، 
افادت الشركة بأنها قد اتفقت امس خالل معرض فانبره للطيران املقام حاليا بالواليات 
املتحدة، مع ش���ركة االيرباص لتغيير الطراز من اي 350-800 الى اي 350-900 دون 

 اي تأثير على التكلفة الرأسمالية لصفقة الطائرات بسبب هذا التغيير. 

»أالفكو« تتفق مع »إيرباص« على تغيير نوع طائرات سبق التعاقد عليها

 الخزام: تعاطي البورصة 
مع وعود الحكومة سيظل 
محدودًا ما لم تكن هناك 
محفزات حقيقية

طالب بضرورة محاسبة الشركات المقصرة

العليمي لـ »األنباء«: عودة الثقة بشكل 
تدريجي تبشر بتحسن أوضاع البورصة المعلقة

 محمود فاروق
أكد رئيس مجلس ادارة شركة 
التنمية لالس���تثمار الدولي علي 
العليمي ان البورصة بدأت تشهد 
حالة من عودة الثقة للمتداولني 
من جديد، بعد تعرض جزء كبير 
من الشركات املدرجة ذات الوضع 
اجليد لسلسلة من االنخفاضات 
املتوالية خالل الفترة املاضية دون 

اسباب واضحة.
العليمي ف���ي تصريح  وقال 
خاص ل� »األنباء« ان الثقة عادت 
بفضل التصريحات االيجابية التي 
صدرت عن احلكومة مؤخرا وهو 
ما يؤكد ان الوضع العام في حتسن 
وان الفترة املقبلة ستشهد حتركات 
من شأنها ان تدعم آلية عمل السوق 

ومنهجيته.
وشدد على ضرورة محاسبة 
رؤساء مجالس ادارات الشركات 
املدرج���ة املخالف���ة ملعايير بنك 
الكويت املركزي وتس���ببوا في 
تبخر رؤوس اموالها، األمر الذي 
كبد املساهمني املزيد من اخلسائر 

الفادحة، مبينا ان هناك شركات 
دخل���ت في مش���روعات وعليها 
التزامات وليس لديها اي ايرادات 
االلتزامات  تشغيلية تغطي تلك 
عل���ى أمل املضاربة في الس���وق 
واحلصول على االرباح وتسجيلها 
في البيانات املالية السنوية اال ان 
السوق جاء مبا ال تشتهي الشركات 
الورقية لتسجل خسائر تصل الى 

التآكل في رؤوس اموالها.

وبني انه ال يعقل ان جند اليوم 
ش���ركة لديها راس مال باملاليني 
والتزاماتها باملليارات، فالبد من 
البح���ث في االس���باب التي ادت 
الى ذلك ونح���دد الضوابط التي 
خالفتها حتى يتم محاسبة من قام 
بذلك االجراء، فهناك نسب علمية 
متع���ارف عليها دوليا في تقييم 
املؤسسات املالية وتوزيع املخاطر 
وتقييم تلك املؤسسات من خالل 
تلك النس���بة العاملية واملتعارف 
ازمة الشركات  عليها سيحد من 

املتعثرة احلالية.
وتابع قائ���ال: ان اليوم لدينا 
خطة اجتمع���ت عليها احلكومة 
واملجلس وهي امل���رة االولى في 
التاريخ الكويتي التي جند فيها 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
متفقتني على خطة تنموية واحدة 
وهي خط���ة موثقة ومعتمدة من 
التش���ريعي ومحددة  املجل���س 
بزمن وطاملا ان هناك اتفاقا عليها 
فالبد ان تتضافر جميع اجلهود 

الجناحها.

جتاوب البورصة مع التصريحات احلكومية 

علي العليمي

 شريف حمدي
يعيش س���وق الكويت لألوراق المالية أفضل حاالته منذ فترة ليس���ت 

بقليلة، حيث تجاوز السوق مرحلة التماسك بعد التحركات الحكومية 
قبل أسبوعين لدراسة ما يحدث في السوق ورفع تقريرا فنيا لمجلس 

الوزراء بشأن اقتراحات تحس���ين أداء البورصة الكويتية والتي 
عززت توجه ضرورة ان ينظف السوق نفسه بنفسه من الشركات 

الورقية والتي وصفها وزير التجارة والصناعة ورئيس ادارة 
السوق احمد الهارون ب� »العفن« وهو الوصف الذي كانت له 

أصداء واسعة في االوساط االقتصادية.
 حي���ث كان لهذه التصريحات م���ردود ايجابي تمثل في 
تماسك السوق الى حد ما، ولكن السوق بدأ الدخول في مرحلة 
التعافي بش���كل تدريجي في اعقاب االعالن الحكومي عن 
حزمة اجراءات جديدة في الطريق لدعم البورصة الكويتية، 
حيث أدت تصريحات الش���يخ احمد الفه���د الى ارتفاعين 
متتاليين للس���وق حقق من خاللها المؤشر العام مكاسب 
89.3 نقطة تمثل نحو 1.3%، فيما حقق المؤشر الوزني 4.7 
نقاط تمثل نحو 1.16% وذلك بدعم ملحوظ لالسهم القيادية 

من خالل عمليات شراء واسعة قامت بها العديد من المحافظ 
االستثمارية ومنها المحفظة الوطنية التي كان لها دور كبير 

في دعم الس���وق، كما ظلت القيمة فوق مستوى ال� 50 مليون 
دينار وهو مستوى غاب عن السوق طويال..

وهنا يطرح نفس���ه س���ؤاال مهما على واجه االحداث، وهو الى 
متى س���يظل الزخم في سوق الكويت لالوراق المالية والى أي مدى 

سيظل السوق رهنا بالتصريحات الحكومية؟ في هذا االطار قال مصدر 
مالي ان الوعود الحكومية دائما ما تؤثر على حركة التداوالت في البورصة 

الكويتية سواء سلبا أو إيجابا، الفتا الى ان التصريحات السلبية عادة ما يكون 
تأثيرها أقوى على السوق مقارنة بالتصريحات االيجابية.

وأش���ار الى ان السوق س���يظل مترقبا لحزمة االجراءات االيجابية 
التي تتحدث عنها الحكومة وعلى قدر هذه االجراءات سيكون تفاعل 
السوق، لذا على الحكومة ان تكون على قدر كبير من الوعي عند 
طرح اجراءات تنشيط االقتصاد الكويتي بشكل عام والبورصة 

بشكل خاص.
من جهته قال مدير عام شركة كويت انفست عبداهلل خزام 
ان استمرار الزخم في البورصة الكويتية مرهون بالنتائج 
المالية للنصف األول والتي بدأت البنوك في االعالن عنها 
تباعا، الفتا الى ان نتائج الش���ركات في مختلف القطاعات 
ستحدد بشكل رئيسي اتجاهات السوق في المرحلة المقبلة، 
إما بمواصلة التعافي النسبي الذي يشهده السوق في الوقت 

الراهن او باالرتداد الى حال التراجع مجددا.
وأشار الخزام الى ان تصريحات الحكومة باتخاذ اجراءات 
محفزة للبورص���ة قريبا مهما كانت ايجابية إال ان تعاطي 
الس���وق معها س���يظل محدودا ما لم تك���ن هناك محفزات 

حقيقية تدعم السوق.
وأوضح الخزام ان النتائج المالية للنصف األول اذا جاءت 
ايجابية س���تدفع السوق في االتجاه التصاعدي لفترة طويلة، 

واذا كانت سلبية ستطفئ النشاط الحالي للبورصة.
وحول استمرار السيولة عند معدالتها الحالية أفاد الخزام بأن 
السيولة قد تتحسن اذا كانت النتائج المالية ايجابية، وفي حال كانت 
النتائج سلبية فإن معدالت السيولة ستتراجع عن مستوى ال� 50 مليون 

دينار وهو المستوى الذي بلغته البورصة بعد فترة طويلة من التدني.

إلى متى يستمر  وضع  البورصة
 رهن التصريحات الحكومية؟

أكد أن االستثمارات الخارجية ساهمت في نحو 40% من إجمالي األرباح

الصبيح: األداء التشغيلي ساهم في نمو أرباح »بيتك«
في الربع الثاني بنسبة 29% عن الربع األول

التنفيذي  الرئيس  أوضح 
بالوكال���ة في بي���ت التمويل 
الكويتي )بيتك( عبداحملسن 
الصبيح أن النمو الذي حتقق في 
نتائج البنك خالل الربع الثاني 
مقارنة بكل من الربع األول من 
العام احلالي والربع الثاني من 
أرباح  العام املاضي بتحقيق 
إجمالي���ة بلغت 172.8 مليون 
دين���ار، جاء نتيجة حتس���ن 
أداء بعض الشركات املتعاملة 
من خالل س���عيها إلى الوفاء 
املالية، باإلضافة  بالتزاماتها 
إلى النمو الذي شهدته محفظة 

التمويل عالوة على العوائد التي يجنيها »بيتك« 
من بعض االستثمارات محليا وخارجيا.

وفي لقاء خاص مع قناتي »العربية« وقناة 
»CNBC عربية« مبناسبة إعالن نتائج »بيتك« خالل 
النص���ف األول، ذكر الصبيح أن »بيتك« حتوط 
من الدخول في بعض االستثمارات عالية املخاطر 
خالل الس���نوات األخيرة من خالل ثالثة عوامل 
أساسية هي: توجيهات اإلدارة العليا، باإلضافة 
إلى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، عالوة على 
توجيهات وتعليمات اجلهات الرقابية، ومن أهمها 
بنك الكويت املركزي، مبينا أن النصف األول شهد 
تراجعا في حجم املخصصات بنسبة ما يعادل 

20% عن نفس الفترة من العام املاضي.
ولفت إلى أن »بيتك« يتطلع إلى املشاركة في 
مشاريع اخلطة التنموية، كما أبدى استعداده إلى 
متويل عدد من هذه املشاريع وتوفير متويالت 
من اخلارج لدعم املشاريع الكويتية، مشيرا إلى 
أن التصنيف���ات اإليجابية التي متنح ل� »بيتك« 
جتعله محل ثقة املستثمرين في استقطاب تلك 
التمويالت واالستفادة منها في املشاريع داخل 

الكويت.
وعّدد الصبيح عوامل جناح أخرى ساهمت 
في منو أرباح الربع الثاني بنسبة 29% عن الربع 

األول من 2010 وبنسبة %22 
عن الربع الثاني من 2009 ومن 
هذه العوامل: أداء االستثمارات 
اخلارجي���ة وأبرزه���ا »بيتك 
� تركيا« الذي يش���هد بدوره 
منوا مس���تمرا رغم تأثيرات 
املالية على األس���واق  األزمة 
العاملية، مشيرا إلى أن األرباح 
التي حتققت عبر االستثمارات 
اخلارجية ساهمت في نحو %40 

من إجمالي األرباح.
وأشار إلى أن هذا النمو جاء 
نتيجة أداء تشغيلي اعتمد على 
استثمارات بدأت تؤتي ثمارها، 
إضافة إل���ى العوائد التي حتقق���ت عبر متويل 
املستهلك حيث تصل احلصة السوقية ل� »بيتك« 
في مجال متويل املستهلك حاليا إلى أكثر من %30 
محليا، وهو ما يؤكد اهتمامنا بالس���وق احمللي 

والسعي إلى تنشيط األداء فيه.
وردا على سؤال حول رؤيته لواقع القروض 
املتعثرة قال الصبيح: ان الوضع احمللي بالنسبة 
للق���روض املتعثرة أصبح ف���ي حال أفضل من 
العام املاضي، معلال ذلك بتسييل بعض الشركات 
ألصولها لس���داد التزاماتها مم���ا أتاح لعدد من 
املس���تثمرين فرصة شراء األصول اجليدة منها 

كفرصة استثمارية مستقبلية بالنسبة لهم.
اجلدير بالذكر أن »بيتك« أعلن مؤخرا نتائج 
النصف األول من العام احلالي بتحقيقه أرباحا 
إجمالية بلغت 172.8 مليون دينار، كانت حصة 
املساهمني فيها 70.8 مليون دينار وبلغت ربحية 
الس���هم 28.8 فلسا ووصل حجم األصول إلى 12 
مليار دين���ار بزيادة 11% عن نف���س الفترة من 
الع���ام املاضي، كما ارتفع حجم الودائع إلى 7.3 
مليارات دين���ار بزيادة 7% عن نفس الفترة من 
العام املاضي، وبلغت حقوق املس���اهمني 1.244 
ملي���ار دينار بزيادة 4% عن الفترة نفس���ها من 

العام املاضي.

عبداحملسن الصبيح

عبداهلل الخزام


