
االحد 12 ديسمبر 2010 39اقتصاد

ممثل »الوطنية« يتسلم شهادة تقدير من »الناقالت« 

بعد تحسن بورصة وول ستريت

قطاع السلع الفاخرة يستعيد عافيته في الواليات المتحدة
نيويوركـ  أ.ف.پ: سوق السلع الفاخرة من فن معاصر 
ونبيذ فاخر وحلي ومالبس وعطور، تستعيد عافيتها 
في الواليات املتحدة تغذيها عودة األرباح والتفاؤل في 

بورصة وول ستريت.
فقد بيعت 12 زجاجة من نوع »شاتو الفيت روتشيلد« 
تعود الى العام 1982 بسعر 66500 دوالر وزجاجة من 
نوع »شاتو التور« تعود للعام 1878 بسعر 13313 دوالرا 
خالل مزاد علني نظم مطلع ديسمبر في نيويورك من 

قبل دار املزادات املختصة بالنبيذ الفاخر »زاكيس«.
ويقول جيف زكريا رئيس دار املزادات هذه »املتعاملون 
في بورصة وول ســـتريت عادوا، فقد ســـجلوا نتائج 
جيدة هذه السنة وســـيحصلون على عالوات كبيرة، 
املال متوافر وهؤالء الناس يهتمـــون بالنبيذ اخلارج 

عن املألوف«.
وتشـــهد مبيعات الفن املعاصر انتعاشا أيضا بعد 
سنتني على اندالع األزمة املالية، فقد حققت دارا سوذبيز 
وكريستيز أرقاما قياسية كثيرة خالل مبيعات اخلريف 
هذه الســـنة، إال ان السوق لم تســـتعد احلماسة التي 
كانت تتميز بها قبل االزمة عندما »كان كل شيء يباع 
في كل األوقات وبأســـعار ال ســـابق لها« على ما تقول 
اميي كابيالتسو إحدى مديرات مبيعات الفن املعاصر 

لدى دار كريستيز.
وتوضح لوكالة فرانس برس »إال ان السوق أفضل 
من العام 2009 ونهاية العام 2008 ونرى أسعارا مرتفعة 

جدا لقطع استثنائية«.
وحتســـنت مؤشـــرات البورصة بحوالي 10% منذ 
مطلع السنة، األمر الذي ينعكس على مبيعات االعمال 

الفنية.

وتضيف »عندما يكسب الناس املال نراهم ينفقونه 
لدى دار كريستيز« مضيفة ان »الشراة الذين يأتون من 
صناديق التحـــوط االميركية هم أطراف مهمة جدا في 
السوق« مع ان عدد جامعي التحف الفنية الذين يأتون 

من الدول الناشئة يتكاثر.

وتفيد صحيفة »وول سترت جورنال« ان رئيس 
صندوق التحوط »اس ايه سي كابتال« ستيف كوهني 
انفق »300 ألف دوالر في غضون خمس دقائق« في 
معرض الفن املعاصر في ميامي مطلع ديسمبر، من 
دون ان يهتــــم لتحقيق جتريه الشــــرطة الفيدرالية 
االميركية حول احتمال ان يكــــون صندوقه ضالعا 

في قضية احتيال.
وتشـــهد قطاعات اخرى في مجال الســـلع الفاخرة 
انتعاشا كذلك. ففي آخر النتائج نصف السنوية كشفت 
مجموعات مثل ايســـتيه لودير )مستحضرات جتميل 
وعطور( وايرميس )ازياء واكسســـوارات فاخرة( عن 

مبيعات تشهد ارتفاعا ملحوظا في الواليات املتحدة.
وقالت مجموعة ايرميس »في اميركا بلغ منو املبيعات 
23% خصوصا بفضل افتتاح متجر ايرميس مكرس للرجال 

مطلع السنة في جادة ماديسون في نيويورك«.
االحتاد األميركي ملبيعـــات التجزئة رحب بارتفاع 
املبيعـــات لدى املـــاركات الفاخرة، الســـيما في مجال 

املجوهرات مع اقتراب موسم األعياد.
جي زهانغ االستاذ اجلامعي املختص بالتوزيع في 
جامعة ميريالند توقع موسم أعياد جيدا لقطاع السلع 
الفاخرة والراقية »ألن العائالت ذات املردود العالي هي 

التي تستفيد أكثر من غيرها من االنتعاش«.
وعادت الشركات لتنظيم احلفالت بعدما عمدت في 

غالب األحيان الى إلغائها في السنتني األخيرتني.
وتقول شركة االستشارات »تشـــالنجر، غراي اند 
كريســـماس« ان االقتصاد »في نيويورك انتعش أكثر 
من أماكن اخرى. وينبغي تاليا ان تشـــهد هذه املدينة 

حفالت مترفة«.

عرضت مشروع تدوير النفايات اإللكترونية الذي أطلقته في الفترة األخيرة

»الوطنية لالتصاالت« شاركت
في اليوم البيئي لـ »ناقالت النفط«

دعما لهدفها في زيادة الوعي 
في مجال احملافظة على البيئة 
ونشــــره بني مختلف شــــرائح 
املجتمع، أعلنت الشركة الوطنية 
لالتصــــاالت عــــن مشــــاركتها 
مؤخــــرا في يــــوم البيئة األول 
الذي استضافته شركة ناقالت 
النفط الكويتية، حيث عرضت 
الشــــركة أحدث مبادراتها حول 
برنامج إعــــادة تدوير النفايات 
االلكترونيــــة، والتي تهدف إلى 
تشجيع املؤسسات واألفراد على 
إعادة تدوير األجهزة احملمولة 
غير املرغوب فيها والبطاريات 
واالكسسوارات امللحقة، سعيا 
إلــــى حماية بيئــــة الكويت من 
التلوث. وبهذه املناســــبة، قدم 
مدير العالقات العامة في الشركة 
الوطنية لالتصاالت عبدالعزيز 
البالول، شكره وامتنانه لشركة 
ناقالت النفــــط الكويتية قائال: 
»نتقدم بجزيل شــــكرنا لشركة 
ناقالت النفط الكويتية إلتاحة 
الفرصة لنا لنكون معهم في هذا 
اليوم لتعزيز الوعي البيئي بني 
املوظفني عالوة على طرح نبذة 

عن مشروع الوطنية الذي أطلقته 
إعادة  الفترة األخيــــرة حول  في 

تدوير النفايات اإللكترونية«.
من جهتها، أشــــادت شــــركة 
النفــــط الكويتية بجهود  ناقالت 
»الوطنية« املبذولة في هذا املجال، 
وهنأتها على إجنازها برنامج إعادة 
تدوير النفايات اإللكترونية، حيث 
أعرب نائب رئيس مجلس اإلدارة 

املنتدب للشؤون  ونائب العضو 
اإلدارية واملشــــاريع في شــــركة 
الشــــيخ  الكويتية  النفط  ناقالت 
علي حمــــود الصباح عن تقديره 
للمساعي املستمرة من قبل الشركة 
الوطنية لالتصاالت ودورها الفعال 
في املشــــاركة باألنشطة املختلفة 
لتثقيف املجتمع حــــول القضايا 

واملوضوعات املهمة.

45 مليار دوالر لمكافحة الفقر
وتحديث البنى التحتية في سورية

دمشق ـ أ.ف.پ: اطلقت سورية ورشة كبيرة 
لتحديث بناهـــا التحتية القدمية ومكافحة الفقر 
الذي يشمل مواطنا سورية واحدا من كل سبعة، 
من خالل تبنيها في الفترة األخيرة خطة تنمية 

خمسية قيمتها 45 مليار دوالر.
وفي إطار هذه اخلطة 2011-2015، ستستثمر 
احلكومة 14 مليار دوالر في التنمية البشـــرية، 
مبا في ذلك مكافحة الفقر، و14 مليارا آخر للبنى 
التحتية. ولتمويل هذه اخلطة، تعتمد سورية التي 
ســـتصدر اولى سندات اخلزينة في 13 ديسمبر، 
على مواردها اخلاصة، وعلى قروض من مؤسسات 

دولية ايضا.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للشـــؤون 
االقتصادية عبداهلل الدردري لدى تقدمي هذه اخلطة 
للصحافـــة في اواخر نوفمبـــر »نواجه حتديات 
ضخمـــة« مرتبطة بالفقر الذي يشـــمل 14% من 
الشعب الســـوري البالغ 22 مليون نسمة )%20 

من اليد العاملة(.
واضاف ان الهدف هو »خفض« النمو السكاني 
الذي يعتبر »عقبة كبيـــرة للتنمية االقتصادية 

واالجتماعية« من 2.4% الى %2.1.
وتريد احلكومة في املقابل بلوغ منو ســـنوي 
بنسبة 5.7% في السنوات اخلمس املقبلة، في مقابل 

متوسط منو بلغ 4% في السنوات االخيرة.
اإلسترليني أقوى العمالت الرئيسية في 2011

األوروبيون مصممون على الدفاع عن اليورو

مجلس إدارة »أريفا« يساند استثمارًا كويتيًا ـ فرنسيًا

برلنيـ  ا.ف.پ: صرح وزير املالية االملاني فولفغانغ 
شويبل في مقابلة بثها املوقع االلكتروني لصحيفة 
وول ستريت جورنال بأن كل دول اوروبا مصممة 
على الدفاع عن استقرار اليورو. وقال شويبل بحسب 
ما نقلت وكالة داو جونز قبل نشر املقابلة في وول 
ستريت جورنال التابعة للمجموعة نفسها ان »كل 
الدول االوروبية مصممة على احملافظة على استقرار 
هذه العملة االوروبية، ولدينا الوسائل للقيام بذلك«. 
وأعلــــن العضو االكثر مــــواالة ألوروبا في حكومة 
املستشــــارة االملانية اجنيال ميركل »احيانا ينبغي 
حصول ازمات لكي تتقدم اوروبا. ومع هذه االزمة، 

ستمضي اوروبا الى وحدة اكبر بكثير«.
واكدت املستشــــارة األملانية من جهتها في ختام 
اجتماع مجلس الوزراء الفرنسيـ  االملاني في فرايبورغ 
)جنوب غرب( ان »التزام املانيا حيال منطقة اليورو 
ال ميس )...( اذا فشل اليورو، فان اوروبا هي التي 
تفشــــل«. بينما تعيد بريطانيا ترتيب بيتها املالي، 
تنبأ مصرف »باركليز« بأن يكون اجلنيه االسترليني 
صاحب األداء األقوى وســــط ســــائر عمالت الدنيا 

الرئيســــية. وتأتي هذه التوقعــــات مالزمة ألخرى 
صادرة عن »باركاب« ـ وهو فرع باركليز للسندات 
املاليةـ  وتقول إن أداء أســــواق األسهم سيفوق أداء 
السندات احلكومية، وأن االقتصاد األميركي سيكون 

أفضل حاال في 2011 منه خالل العام احلالي.
وتبعا لتلك التوقعات فإن االســــترليني، الذي 
عانى بشدة من آثار األزمة املالية العاملية، سينهي 
العــــام 2011 على عتبة 1.82 أمام الدوالر و0.78 أمام 
اليورو.  وسيكون األداء اإليجابي املتوقع لالسترليني 
مصحوبا بآخر مماثل ملؤشــــر »فاينانشيال تاميز« 
للشــــركات املائة األكبر وفقا لـ »كارب« الذي يقول 
أيضا إنه سيرتفع بنسبة 18% خالل العام املقبل، ثم 

بحوالي 4% إضافية تأتي بها العائدات.
ونقلت صحيفة »ديلي تليغراف« عن إدموند شينغ، 
رئيس قسم استراتيجية األسهم العادية األوروبية في 
فرع كارب اللندني قوله: »ملؤشر فاينانشيال تاميز 
دور رئيسي في حجم الطلب العاملي ألنه يسلط الضوء 
على كل املنتجات والسلع، مباشرة على األطعمة الى 

التعدين وبشكل غير مباشر على النفط«.

باريس ـ رويترز: اجتمع مجلس اإلدارة االشرافي 
ملجموعة أريفا الفرنسية لصناعة املفاعالت النووية 
امس لدراسة شروط عملية زيادة رأس املال التي طال 
انتظارها وذلك بعد يوم من اتفاق فرنســـا والكويت 
على ضخ 900 مليـــون يورو )1.19 مليار دوالر( في 
املجموعة. وبدأ االجتماع في مقر الشـــركة في وسط 
باريس ومن املرجح أن يوافق على اقتراحات أعلنتها 
وزيرة االقتصاد الفرنسية كريستني الجارد اول من 
أمس. وقد أقر مجلس اإلدارة اإلشرافي لشركة أريفا 
زيادة رأسمال الشـــركة بنحو 900 مليون يورو مبا 
يعادل 1.19 مليار دوالر في عملية ستشـــهد حصول 
الكويت على حصة بنحو 5% في شركة صناعة املفاعالت 

النووية الفرنسية اململوكة للدولة.
ويأتي قرار أمس في ختام شـــهور من احملادثات 
التي شابتها انتكاســـات سياسية وجتارية مع قيام 
فرنسا بالنظر في خيارات التمويل املتاحة للشركة 
التي تسيطر عليها الدولة وتعتبرها منوذجا للخبرة 
التكنولوجية في البالد. ووافق أعضاء مجلس إدارة 
أريفا علـــى مقترحات أعلنتها احلكومة الفرنســـية 
أمس األول اجلمعة لتستثمر مبوجبها الهيئة العامة 
لالستثمار الكويتية 600 مليون يورو وتضخ فرنسا 

300 مليون يورو أخرى في املجموعة النووية.
وسيســـاعد هذا أريفا على متويل خطة استثمار 
بقيمة 12 مليار يورو لتطوير جيل جديد من املفاعالت 
النووية وتوسعة أنشطتها عامليا في وقت يدفع فيه 
ارتفاع أســـعار النفط عدة دول إلى إعادة النظر في 

خطط للكهرباء النووية.
كانت أريفا خسرت قبل عام صفقة نووية مهمة في 
أبوظبي بقيمة 40 مليار دوالر فازت بها كيبكو الكورية 
اجلنوبية وهي تبحث اآلن عن زبائن محتملني آخرين 
في املنطقة. ويأتي اجتماع مجلس إدارة »أريفا« بعد 
شهور من املفاوضات التي تعثرت جراء عقبات سياسية 
وصناعية بشـــان متويل االحتياجات االستثمارية 

للمجموعة والبالغة 12 مليار يورو.
وأوضح إعالن الجـــارد أمس اخلطوط العريضة 
ملا يتوقـــع أن يكون أول مرحلة لزيـــادة رأس املال 
والتـــي تأمل أريفا أن جتمع مـــن خاللها ما يبلغ في 
مجمله نحو ثالثة مليارات يورو لتمويل التوسعات 
واألبحـــاث وتطوير جيل جديد مـــن محطات توليد 

الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
ومن املتوقع أن يجـــري تنفيذ مرحلة ثانية من 

زيادة رأس املال خالل ثالثة إلى ستة أشهر.

المنطقة العربية تشهد معدالت نمو جيدة 
ومنطقة الخليج ستقود النمو

لبنانـ  يو.بي.آي: توقع تقرير 
سنوي الحتاد املصارف العربية 
ان تشــــهد املنطقة العربية خالل 
العامني 2010 و2011 معدالت منو 
جيدة وان منطقة اخلليج سوف 
تقود النمو االقتصادي في املنطقة. 
وقال رئيس مجلس ادارة احتاد 
املصارف العربية عدنان يوسف 
خالل إعالنــــه تقرير االحتاد في 
مؤمتر صحافــــي في بيروت ليل 
امس االول اجلمعة انه بعد التراجع 
في النمو االقتصادي الذي شهدته 
املنطقة العربية خالل العام 2009 
بدأت الدول العربية تشــــهد منوا 
ملحوظــــا خالل العــــام احلالي. 
واضاف انه من املتوقع ان تشهد 
املنطقة العربية معدالت منو جيدة 
خالل العامني 2010 و2011 وبنسبة 
بني 5.38% و5.88%. وأشــــار الى 
ان دول اخلليج العربي ســــتقود 
النمــــو االقتصادي فــــي املنطقة 
العربية نتيجة التحسن الكبير في 
أسعار النفط واالستقرار املتزايد 
في القطاعات املالية لتلك الدول. 
وقال ان القطاع املصرفي العربي 
يضم حاليا 430 مؤسسة مصرفية 
تدير نحــــو 3 تريليونات دوالر 
من املوجودات وتستند الى قاعدة 
ودائع تزيد على 1.5 تريليون دوالر 
وتعمل بقاعدة رأسمالية تفوق 300 
مليار دوالر. وقال ان تلك املصارف 
مولــــت القطاعني العام واخلاص 
بحوالي 1.1 تريليون دوالر. ولفت 
يوسف الى ان 84 مصرفا عربيا 
دخلت على قائمة اكبر ألف مصرف 
في العالم )حســــب املوجودات( 

دبي تعرض ستاندرد ايرو للبيع 
نيويورك ـ رويترز: قالت مصادر أمس إن شركة دبي لصناعات 
الطيران عرضت بيع شركة خدمات الطيران ستاندرد ايرو في مزاد 

واختارت دويتشه بنك لتقدمي املشورة في عملية البيع.
وقال مصدران إن دبي لصناعات الطيران اململوكة للدولة قررت 
تلقي عروض شراء جزئية أو كلية لستاندرد ايروـ  التي اشترتها من 
كاراليل جروب لالستثمار املباشر في عام 2007 ـ بعدما عبر العديد 

من املشترين االستراتيجيني واملاليني احملتملني عن اهتمامهم.
ويأتي املزاد الذي بدأ منذ عدة أشهر في إطار مساعي دبي للتخلص 
من كومة ديون تتجاوز 100 مليار دوالر من خالل بيع شركات تسيطر 
عليها سيطرة محكمة. وفي عام 2007 اشترت دبي لصناعات الطيران 
ستاندرد ايرو والندمارك افييشن من كاراليل مقابل 1.9 مليار دوالر 
ودمجت الشركتني في كيان واحد في عام 2008 حتت اسم ستاندرد 
ايرو، وقامت الشركة اجلديدة بعد ذلك ببيع عمليات خدمات املطارات 

مقابل 435 مليون دوالر.

اليونان تعارض تعليقًا محتماًل
لحق التصويت في االتحاد األوروبي

اثيناـ  د.ب.أ: انتقد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو بشدة 
امس اقتراح أملانيا بفرض عقوبات على معتادي مخالفة قواعد وحدود 

عجز املوازنات، قائال انها ستتطلب اجراء استفتاء في بالده.
وقال باباندريو للبرملان اليوناني »لقد قلت للمستشارة االملانية 
اجنيال ميركل وباقي سياسيي االحتاد االوروبي انه اذا كان هذا هو 
احلال، فإنني ســـأضطر أن أطلب من الشعب اليوناني اتخاذ القرار 

في استفتاء«.
وتعرضت العملة االوروبية املوحدة )اليورو( لضغوط متجددة 
بعدما اعلن مكتب احصاءات االحتاد االوروبي )يوروستات( ان العجز 
فـــي ميزانية اليونان وصل 15.4% عام 2009، بزيادة حوالي 2% عن 

النسبة املقدرة في ابريل املاضي والتي بلغت %13.6.
ويقرر االحتاد االوروبي في وقت مبكر من العام املقبل ما اذا كان 
سيمدد املهلة املمنوحة لليونان لتسديد املساعدة املالية التي تبلغ 110 

مليارات يورو )144 مليار دوالر( التي انقذت البالد من االفالس.
ومبقتضى االتفاق، فإن اليونان ستكون بحاجة الن تبدأ اعادة دفع 
القروض في عام 2013، وأعرب الكثير من االقتصاديني عن تشككهم 
فيما اذا كان اقتصادها سيكون قادرا على توليد منو اقتصادي كاف 

لتسديد تلك الديون.

الحكم بالسجن 18 سنة على مؤسس 
شركة »بارماالت« كاليستو تانزي

إيطاليا ـ يو.بي.آي: صدر حكم بالســـجن 18 سنة بحق مؤسس 
شـــركة »بارماالت« ورئيس مجلس إدارتها السابق كاليستو تانزي 
على خلفية الدور الذي لعبه في إفالس الشركة العمالقة املتخصصة 

في تصنيع األغذية ومشتقات األلبان في العام 2003.
وذكرت وكالة »أنسا« اإليطالية لألنباء ان العقوبة التي صدرت 
بحق كاليســـتو كانت أقل بســـنتني عما طلبه املدعون العامون في 
نهاية احملاكمة التي استمرت 32 شهرا. وقال تانزي الذي يتوقع ان 

يستأنف احلكم حملاميه »لم أتوقع عقوبة قاسية كهذه«.
وحكم بالسجن أيضا على مسؤولني تنفيذيني سابقني آخرين في 
الشركة. وحكم على تانزي واملديرين املدانني بدفع ملياري يورو إلى 
شركة »بارماالت« اجلديدة التي قامت على أنقاض الشركة املفلسة 
باإلضافة إلى 5% من القيمة االسمية للسندات اخلاصة باملستثمرين 
الصغار وهو مبلغ يقدر بـ 30 مليون يورو.  يشار إلى انه حكم في 
ميالنو على تانزي بالســـجن 10 سنوات بتهمة تتعلق بتزويد أحد 

األطراف مبعلومات خاطئة.

»أوپيك« تعتزم اإلبقاء على اإلنتاج
رغم ارتفاع سعر النفط

كيتو ـ رويتـــرز: قال وزير النفط الســـعودي علي النعيمي ان 
منظمـــة البلدان املصدرة للبترول )أوپيك( لـــن ترفع إنتاج النفط 
خالل اجتماعها امس )السبت( تاركا املتعاملني يتساءلون عن السعر 
الذي سيدفع املنظمة للتحرك للحيلولة دون أن يؤدي تضخم أسعار 

الوقود لإلضرار باالنتعاش االقتصادي العاملي.
وردا على ســـؤال عما إذا كانت أوپيك في حاجة لزيادة اإلنتاج، 

قال النعيمي للصحافيني »بالتأكيد ال«.
وتقارب أسعار النفط احلد األعلى للنطاق الذي يتراوح بني 70 و90 
دوالرا للبرميل والذي قال النعيمي مؤخرا إنه مستوى ميكن للدول 
املستهلكة التأقلم معه إال أن املخاوف بشأن تأثير األضرار احملتملة 

الرتفاع تكلفة الوقود على تعافي االقتصاد العاملي بدأت تتنامى.
ولم يوضح النعيميـ  وهو الشخصية األكثر تأثيرا داخل املنظمة 
ـ ما إذا كانت الســـعودية مرتاحة ألسعار النفط والتي سجلت هذا 
األســـبوع أعلى مســـتوى في عامني عنـــد 90 دوالرا لبرميل اخلام 

األميركي اخلفيف.

وبلغت امليزانيــــة املجمعة لتلك 
املصــــارف حوالي 1.35 تريليون 
دوالر. وأظهر التقرير الى ان اكبر 
100 مصرف عربي حتى نهاية عام 
2009 تدير 1.67 تريليون دوالر 
من املوجــــودات ومتتلك ودائع 
تزيد علــــى 1.12 تريليون دوالر 
ورؤوس أموال تبلغ حوالي 190 
مليار دوالر كما انها قدمت القروض 
للقطاعني العام واخلاص بحدود 
883 مليار دوالر. وأشار التقرير 
الى ان أرباح تلك املصارف الـ 100 
انخفضت بنسبة 7.69% عام 2009 
و12.50% عام 2010. اما بالنسبة 
ألكبر 10 مصارف عربية بحسب 
املوجــــودات فقد تصدر بنك دبي 
الوطنــــي تلك املصــــارف حيث 
بلغت موجوداتــــه 77.45 مليار 
دوالر تاله البنك األهلي التجاري 

السعودي )72.33 مليار دوالر( 
الوطني )58.17  أبوظبي  ثم بنك 
مليار دوالر( ثم بنك قطر الوطني 
)53.48 مليار دوالر( وبلغ مجموع 
موجودات تلك املصارف نحو 548 
مليار دوالر وودائعها 391 مليار 
دوالر وقروضها 307 مليارات دوالر 
وأرباحها 6.7 مليارات دوالر. أما 
على صعيد الصيرفة اإلسالمية فقد 
أشار التقرير الى انها شهدت منوا 
حيث زادت أصولها املالية من 150 
مليار دوالر الى أكثر من 700 مليار 
دوالر. ودخلت 343 مؤسسة مالية 
إسالمية عربية في قائمة اكبر 500 
مؤسســــة مالية في العالم. وبلغ 
مجموع موجودات تلك املصارف 
193 مليــــار دوالر وودائعها 139 
مليار دوالر وقروضها 121 مليار 
دوالر وأرباحها 2.9 مليار دوالر.

منحــــت شــــركة »كابيتــــال 
ستاندردز« للتصنيف االئتماني 
تصنيــــف BBB طويــــل األجــــل 
وتصنيفا إقليميا للشركة الكويتية 
لالســــتثمار وبنظرة مستقبلية 
ســــلبية، وهذه هي املرة األولى 
التي تصنف فيها شركة »كابيتال 
الكويتية  الشــــركة  ستاندردز« 

لالستثمار.
الشــــركة  ويعكس تصنيف 
الكويتية لالستثمار دعم الشركة 
من قبل الهيئة العامة لالستثمار، 
وهي من أكبر املساهمني فيها، في 
حال اســــتدعت الظروف، ومتثل 
الهيئة العامة لالستثمار صندوق 
الثروة السيادية للكويت ومتتلك 
نسبة 76.2% في الشركة الكويتية 
لالســــتثمار، ويعكس تصنيف 
الشركة الفردي الذي حصلت عليه 
BB قوة االسم التجاري للشركة 
في الكويت واملرونة املالية الناجتة 
عن طبيعة الودائع املؤسسية، اال 
ان التصنيــــف كان مقيدا بدرجة 
كبيرة بســــبب محدودية تنوع 
منوذج عمل الشــــركة وانكشاف 
استثماراتها على مخاطر السوق 
وعدم املالءمة بني آجال وتواريخ 

يحق لها قبول ودائع مؤسسية، 
ورغــــم ان هذا يجــــب ان يرفع 
من املرونة املالية للشــــركة، اال 
ان طبيعــــة الودائع املؤسســــية 
قصيرة األجل تظل مصدر قلق، 
وباإلضافة الى هذا، فإن طبيعة 
احملفظة االســــتثمارية للشركة 
طويــــل األجل خلقت عدم توازن 
بني آجال االستحقاق، اال ان متويل 
املســــتثمرين عن طريق الودائع 
الذي ميثل غالبية قاعدة الودائع 
في الشــــركة خفف الضغط عن 

هيكل الشركة التمويلي.
ونظـــرا ملـــا خلفتـــه األزمة 
املاليـــة العاملية، فإن الشـــركة 
الكويتية لالستثمار دخلت في 
عملية مراجعة اســـتراتيجيتها 
االستثمارية وتطوير نظم ادارة 
املخاطر للتعامل بشكل افضل مع 
معطيات ادارة األصول واألنشطة 
االســـتثمارية، وترى »كابيتال 
ســـتاندردز« ان االستراتيجية 
اجلديـــدة لالســـتثمار اخلاصة 
بتنويع مخاطر السوق باالضافة 
الـــى تعزيز عمل ادارة املخاطر، 
قد تؤدي الـــى احتمالية تغيير 

التصنيف مستقبال.

استحقاق األصول وااللتزامات.
الكويتية  الشــــركة  وتعتبر 
لالستثمار هي احد اكبر مديري 
احملافظ في الكويت بإجمالي اصول 
حتــــت اإلدارة )AUM( 2.5 مليار 
دينار وفق بيانات ديسمبر 2009، 
اال ان األداء املالي للشركة، خالل 
العامني األخيرين، قد تأثر بشكل 
كبير نتيجة لألزمة املالية العاملية، 
وتعتقد »كابيتال ستاندردز« بأن 
ربحية الشــــركة ســــتبقى غالبا 
متذبذبــــة ومقيدة في ظل البيئة 

االقتصادية الراهنة.
ومتتلــــك الشــــركة الكويتية 
لالســــتثمار رخصــــة ملزاولــــة 
»اخلدمات البنكية االستثمارية«، 
وبذلك فهي تعتبر شركة االستثمار 
املدرجة الوحيدة في الكويت التي 

»كابيتال ستاندردز« تمنح
تصنيف BBB لـ »الكويتية لالستثمار«


