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 أعلنت شـــركة االستشارات املالية الدولية (ايفا)  في بيان نشر 
علـــى موقع البورصـــة انها حصلت أمس األول علـــى موافقة بنك 
الكويت املركزي على بياناتها املالية املرحلية لفترة التسعة أشهر 
املنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ وقد حققت الشركة خسائر قدرها ١٤٫٩ 
مليون دينار مبا يعادل ٢٢٫٨٩ فلسا للسهم مقارنة بخسائر قدرها 
٧٫٢ ماليني دينار مبا يعادل ١٠٫٩٨ فلوس للسهم للفترة املقارنة من 
العام ٢٠٠٩ وبلـــغ إجمالي املوجودات املتداولة ١٥٦٫١ مليون دينار 

مقارنة بـ ١٦٠٫٨ مليون دينار للفترة املقارنة من ٢٠٠٩ وبلغ إجمالي 
املوجودات ٥٩٢٫٩ مليون دينار مقارنة بـ ٦١٦٫٦ مليون دينار للفترة 
املقارنة من ٢٠٠٩ وبلغ إجمالي املطلوبات املتداولة ١٠٠٫٦ مليون دينار 
مقارنـــة بـ ٩٩ مليون دينار للفترة املقارنة من ٢٠٠٩ وبلغ إجمالي 
املطلوبات ٤٥١٫٩ مليون دينار مقارنة بـ ٤٢٩٫١ مليون دينار للفترة 
املقارنة من ٢٠٠٩ وبلغ إجمالي حقوق املساهمني ١٢٢٫٧ مليون دينار 

مقارنة بـ ١٥٧٫٥ مليون دينار للفترة املقارنة من ٢٠٠٩. 

 ١٤٫٩ مليون دينار خسائر «ايفا» لـ ٩ أشهر

 الشركة استخدمت المضخات والضواغط التي تعمل بالتوربينات في مراكز التجميع

 الرشيد لـ«األنباء»: المنشآت التابعة لـ «نفط الكويت»
  وفرت ٣٠ ميغاوات من الكهرباء خالل شهور الصيف

 أحمد مغربي
اإلدارة    قال رئيس مجلس 
والعضو املنتدب في شـــركة 
نفط الكويت ســـامي الرشيد 
ان الشركة متكنت من إجناح 
اخلطة املكثفة التي وضعتها 
من أجل املساهمة في تخفيض 
األحمال الكهربائية خالل شهور 
أثمرت توفير  الصيف والتي 
الكهربائية املستهلكة  الطاقة 
في منشآت الشركة بلغت ٣٠ 
ميغاوات (أي ما يعادل ٢٠٪) 
مقارنة باالستهالك اإلجمالي 
للشـــركة قبيل البدء في هذه 

احلملة.
  وأوضح الرشيد أن جهود 
الشـــركة في ترشيد الكهرباء 
تأتي في إطار املســـاعي التي 
تبذلهـــا مؤسســـات الدولـــة 
مجتمعة لدعم هـــذا املجهود 
الوطني تفاديـــا حلدوث أي 
انقطـــاع للكهرباء، وذلك بعد 
وصـــول معدالت اســـتهالك 
الكهرباء إلى مستويات قياسية 
غير مسبوقة وبنسبة قاربت 
الـ ٩٩٪ من الطاقة الكهربائية 

املتاحة في الكويت.
  وبني الرشيد أن اخلطة التي 
وضعتها شركة نفط الكويت 

لتخفيض األحمال الكهربائية 
تتلخص في املشاركة الفاعلة 
في االجتماعات الدورية التي 
تعقدهـــا اللجنـــة التنفيذية 
الطاقة  لترشـــيد اســـتهالك 
الكهربائية واملياه في مؤسسات 
الدولة، والتنســـيق من أجل 
إجنـــاح جهود هـــذه اللجنة، 
إلى إطـــالق حملة  باإلضافة 
إعالمية مكثفة بعنوان «تبيها 
ما تنقطـــع»، تضمنت وضع 
لوحات إعالنيـــة في مناطق 
الشـــركة باألحمدي، وتوزيع 
منشورات إرشادية باللغتني 
العربية واإلجنليزية، لتحفيز 
املوظفني على ترشيد استهالك 
الكهرباء، فضال عن تخصيص 
اجلانب األكبر من مطبوعات 
الشـــركة الدورية لنشر مواد 
صحافية للتوعية بهذا اجلانب، 
وكذلك إطفاء الكهرباء في بعض 
املبانـــي بعد إخالئهـــا ونقل 
موظفيها إلى مبان أخرى بهدف 
تركيز كثافة املوظفني في أقل 

عدد ممكن من املباني.
  وأشار إلى ان الشركة قامت 
أيضا باســـتخدام املضخات 
التـــي تعمـــل  والضواغـــط 
بالتوربينـــات واحملـــركات 

لتأمـــني انســـياب النفط من 
حظائـــر التخزين إلى موانئ 
التصدير، عوضا عن املضخات 
التي تعمل بالكهرباء، خصوصا 
خالل أوقات الذروة بني الساعة 

١١ صباحا و٥ مساء يوميا.
  وجتـــدر اإلشـــارة الى ان 
جميع اإلجراءات السابقة متت 
بالتنسيق بني مختلف اجلهات 
بالشركة وقد ســـاهم وجود 
فـــي عدد كبير  بدائل متاحة 
من منشآت الشركة (كمعدات 
تعمل على احملركات الغازية) 
بشـــكل مباشر في جناح هذه 
احلملة علما بأن هذه املعدات 
والبدائل ال تستخدم حاليا إال 

في احلاالت االضطرارية.
  وقد ســـعت شـــركة نفط 
الكويت من مجمل هذه التدابير 
إلى حتمل مسؤوليتها الوطنية، 
وأداء ما يجب عليها كشركة 
رائدة معنية بقضايا مجتمعها، 
ومن أجـــل جتنيب املواطنني 
الكويت  واملقيمني على أرض 
املعانـــاة التي قـــد تنجم عن 
انقطاع التيار الكهربائي فيما لو 
استمر مؤشر استهالك الكهرباء 
مبعدالته املرتفعة خالل فترات 

الصيف. 

الغازية بدال مـــن التي تعمل 
باحملركات الكهربائية في العديد 
من مراكـــز جتميع النفط في 
مختلف مناطق اإلنتاج التابعة 

للشركة.
  ولفت إلى أن نفط الكويت 
قامت كذلك بإطفاء عدد كبير من 
املضخات التي تعمل باحملركات 
الكهربائية خالل أوقات الذروة 
بني الساعة ١١ صباحا والساعة 
٥ مساء يوميا في العديد من 
محطات معاجلة وحقن املياه 
في مختلـــف مناطق اإلنتاج، 
مشـــيرا إلى انه مت استخدام 
طريقـــة اجلاذبيـــة األرضية 

 سامي الرشيد
 «سحاب لتأجير الطائرات» تؤجر طائرة

   إيرباص A٣٢٠ للخطوط الجوية السريالنكية

 «بلومبرج»: «اتصاالت» تقترب من اقتراض  
١٢ مليار دوالر إلتمام صفقة «زين»

 أعلنت مجموعة طيران اجلزيرة أمس أن 
شركة «سحاب لتأجير الطائرات»، وهي شركة 
بالكامل للمجموعة، قامت بتأجير  مملوكة 
طائرة من طـــراز إيرباص A٣٢٠ للخطوط 
اجلوية السريالنكية وذلك في صفقة فاقت 
قيمتها الـ ٢٠ مليون دوالر ومتتد على فترة 

ال تقل عن ٦ سنوات. 
  وفي هـــذا الصدد، قـــال رئيس مجلس 
إدارة مجموعـــة طيران اجلزيـــرة، مروان 
بـــودي: «يســـرني أن أرحـــب باخلطوط 
اجلوية السريالنكية كثاني عميل دولي لـ 

«ســـحاب» ونتطلع لعالقة طويلة ومثمرة 
مع الشركة».

  وأضـــاف: «نرى اليوم فوائـــد إيجابية 
تنعكس على املجموعة مع االستحواذ على 
«سحاب» والذي لم ميض عليه عام واحد. 
وتواصل شـــركتا املجموعة دعم أدائها مع 
إبرام «ســـحاب» لعقود تأجير مع شركات 
طيران رائدة في أميركا الشمالية وآسيا حيث 
تتواجد بيئة تنظيمية متقدمة تخدم قطاع 
النقل اجلـــوي، ومن ناحية أخرى، تواصل 
شركة طيران اجلزيرة جناحها واستحواذها 

على حصص سوقية قيادية من بني الناقالت 
الكويتية إلى أغلبية الوجهات التي تشغل 

إليها».
  يذكر أن هذه ثاني صفقة تبرمها شركة 
«سحاب» خالل الشهرين األخيرين لتأجير 
طائرات لشـــركة طيران من خارج الشرق 
األوســـط، وذلك بعد أن قامت بتأجير أربع 
طائرات لشركة «فيرجن أميركا» األميركية 
التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها، 
في عقد ميتد على مدى عشر سنوات وبقيمة 

١٥٥ مليون دوالر. 

 قالت مصادر مقربة من صفقة «زين ـ 
اتصاالت» ان مجموعة االتصاالت اإلماراتية 
تخطط لرفع قيمة القرض اخلاص بتمويل 
صفقة شراء حصة قدرها ٤٦٪ من شركة 

زين، لتصبح ١٢ مليار دوالر. 
  ونقل موقع «بلومبرج» اإلخباري عن 
املصادر ذاتها، والتي فضلت عدم الكشف 
عن هويتها، قولها ان مجموعة اتصاالت 
تســـعى إلى تأمني قرض مبدئي بقيمة ٦ 
مليارات دوالر ملدة عام واحد قابل للتمديد 

لستة أشهر، حيث تخطط املجموعة إلعادة 
متويل هذا الدين من خالل سندات مبيعات 
خاصـــة بها كان قـــد مت إيداعها من خالل 
برنامج تأميني في نوفمبر املاضي بقيمة 

٨ مليارات دوالر.
   ووفقا للمصادر نفسها، تخطط مجموعة 
اتصاالت أيضـــا، للحصول على قرضني 
آخرين بقيمة ٣ مليارات دوالر لكل منهما، 
على مديني زمنيني يبلغان ثالث وخمس 

سنوات. 

 في صفقة فاقت قيمتها ٢٠ مليون دوالر

 خالل ندوة أقامها بنك الكويت الدولي حول أهمية التصنيف االئتماني لالقتصاد

 أبوالعيون: كيف يمكن للبنوك إقراض الشركات
  في ظل غياب الشفافية وقصور البيانات؟!

 بورسلي: ١٤٫٨ مليار دوالر قيمة ٥٢ صكًا إسالميًا لعامي ٢٠١٠ و٢٠١١ في منطقة الخليج والشرق األوسط
 عمر راشد

  قال رئيس املديرين التنفيذيني 
في بنــــك الكويت الدولي محمود 
أبوالعيــــون ان فقــــدان الثقة في 
وكاالت التصنيف االئتماني العاملية 
جاء بسبب غياب الشفافية التي 
سادت تقييم تلك الوكاالت وهو ما 
أغرق العالم في أزمة متويل حقيقية 
وذلك بسبب العالقات الشخصية 
لصناع العقار في الواليات املتحدة 
ببعض املوظفني العاملني في وكاالت 

التصنيف االئتماني. 
   وأشــــار أبوالعيون في كلمة 
له على هامش الندوة التي أقامها 
بنك الكويت الدولي، أمس، حول 
التصنيف االئتماني وحاضرت فيها 
أستاذ قسم التمويل ورئيس مجلس 
إدارة شــــركة كابيتال ستاندارز 
أن  الى  للتصنيــــف االئتمانــــي، 
هناك اقتراضــــا متزايدا من قبل 
الشركات ملواجهة نقص السيولة 
لديها، مشيرا الى أن قصور بيانات 
العديد من الشركات احمللية وعدم 
شفافية بياناتها املالية هو ما يؤدي 
التمويل،  البنوك عن  إلى إحجام 
متســــائال كيف ميكن للبنوك أن 
تقرض الشــــركات في ظل غياب 

الشفافية وقصور البيانات؟
   وأشار إلى أن هناك ضرورة 
قصوى إلصدار السندات والصكوك 
وهو ما يحتاج إلى بيئة تشريعية 
قوية متكن الشركات واملؤسسات 
املالية من إصدار تلك األدوات املالية 
التي باتت جزءا رئيسيا من أسواق 

جديدة لالستثمار. وفي ردها حول 
تساؤل عن إمكانية تدريب موظفي 
الشركة في إدارة املخاطر لكيفية 
ائتماني، أوضحت  عمل تصنيف 
بورسلي أن الشركة ال تستطيع 
أن تقوم بهذا الدور ألنه يتعارض 

مع قانون تأسيس الشركة.
  وأضافت أن قانون تأســــيس 
الشــــركة ال ينــــص صراحة على 
تدريــــب األفراد، وذلك ألن قانون 
التأســــيس ال يتضمن هذا البند 

بشكل صريح.
  وطالبت بورســــلي بضرورة 
تبني تشــــريع لتنظيــــم وكاالت 
التصنيف احمللية وفرض الرقابة 
على عملها لتعزيز مبدأ الشفافية 

جتاه العاملني.

  تصنيف الديوانيات االئتماني

  ردا على تســــاؤل بخصوص 
تصنيف الديوانيات، قالت بورسلي 
ان تلك التصنيفات تخضع ألهواء 
األشخاص وال تستند الى أساس 
علمي سليم ميكن االعتماد عليه، 
مشيرة إلى أن تصنيف الديوانيات 
لبعض الشركات أخل بقواعد اللعبة 
في البورصة، وأدى إلى تضخيم 
أسهم بشكل مبالغ وهبوط أسهم 
تشغيلية أخرى ال تعكس واقعها 

خالل املرحلة املقبلة.
  وقالت إن تلك الشائعات أدت 
إلى تذبذب أداء السوق بشكل مبالغ 
فيه على حساب مصلحة صغار 

املساهمني وضياع مدخراتهم.

املال العاملية واإلقليمية. 
   بيئة تشريعية 

   وبدورهــــا أكــــدت د.أمانــــي 
بورســــلي على ضــــرورة توفير 
البيئة التشريعية الالزمة لتمكني 
الشركات والبنوك املوجودة من 
إصدار السندات والصكوك لدورها 
املهم في متويل مشروعات البنية 
األساســــية املدرجة ضمن خطة 

التنمية. 
   وبلغة األرقام، أشارت بورسلي 
خالل الندوة إلــــى أهمية منطقة 
الشرق األوسط ودول اخلليج في 
سوق السندات والصكوك، الفتة الى 
أن سوق املديونية ميثل ٦٫٤٪ من 

إجمالي حجم األسواق اخلليجية 
وأن عام ٢٠٠٩ شــــهد إصدار ٩٣ 
ســــندا في منطقة اخلليج بقيمة 
٦١٫٥ مليار دوالر متثل ٨٤٫٥٪ من 
إجمالي السندات املصدرة في مقابل 
٣٣ صكا إسالميا بقيمة إجمالية 

قدرها ١١٫٣ مليار دوالر. 
   وقالت إن مــــا مت إصداره في 
٢٠١٠ واملتوقــــع إصداره في ٢٠١١ 
من صكوك يقدر بحوالي ٥٢ صكا 
إسالميا بقيمة قدرها ١٤٫٨٣ مليار 

دوالر. 
   ولفتت إلى أن هناك حاجة ماسة 
ملصادر متويل طويل األجل لتمويل 
مشروعات البنية األساسية وكذلك 
تعزيز منو ســــوق السندات في 

منطقة اخلليج باإلضافة إلى وجود 
األسواق الثانوية للسندات. 

   وفــــي اســــتعراضها ألهمية 
التصنيــــف االئتماني على األداء 
االقتصادي، أوضحت بورســــلي 
أنه على الرغم من التحديات التي 
تواجــــه وكاالت التصنيفالعاملية 
حاليا، إال أن التصنيف االئتماني 
يعد مؤشرا حرفيا وأداة فنية تهدف 
إلى قياس املالءة املالية للشركات 
واجلهات املقترضة وحتديد قدرتهم 
على الوفاء بالتزاماتهم املالية عند 

االستحقاق.
  وقالت إن التصنيفات االئتمانية 
شاملة ومفصلة حول الشركات من 
عمالء البنوك واملؤسسات املالية من 

خالل جمع وحتليل وحفظ البيانات 
وتقدميها ملانحي التمويل.

  وبينــــت بورســــلي أن هناك 
ضرورة لوجود شركة تصنيف 
محلية بســــبب طبيعة وهيكلة 
األسواق احمللية وتأثير ذلك على 
مناذج التصنيف وتدريب كوادر 
محلية قادرة على التحليل املالي 
والتصنيف والتغطية الشــــاملة 
للسوق احمللي مع تسهيل تطبيق 

اتفاق بازل ٢ و٣ محليا.
  وأوضحت أن من بني التحديات 
الرئيسية التي تواجه التصنيف 
االئتماني فقدان الثقة بالتصنيف 
بعــــد فشــــل وكاالت التصنيــــف 
العاملية في تنبيه األسواق املالية 

العاملية بشأن تدني املالءة املالية 
لــــألوراق املالية اخلاصة بالرهن 
العقــــاري وإخضاعهــــا ملزيد من 
البيانات  فــــي  الرقابة والقصور 
املالية املتاحة وضعف الشفافية 

في أسواق املنطقة.
  وأضافــــت أن مــــن التحديات 
األخرى وجود مراجعة مستمرة 
ملنهجيات التصنيف وتطويرها 

لتعكس وضع السوق.
  وردا علــــى ســــؤال حول دور 
الســــندات والصكوك في متويل 
بــــدول املنطقة،  التحتية  البنية 
أوضحت بورســــلي إلى أن دول 
مجلس التعاون اخلليجي بحاجة 
ماسة إلى تطوير أسواق ثانوية 

للسندات والصكوك خالل املرحلة 
املقبلة، وذلك لتمويل مشــــاريع 
البنية التحتية التي تتطلب مصادر 
متويل طويلة األجل وخلق أدوات 
استثمارية جديدة وخلق مصادر 
إضافية إليرادات البنوك من خالل 
القيام مبهام وكيل االكتتاب والعمل 
على إصدار أوراق املديونية بآجال 
مختلفــــة والتي تخلــــق منحنى 
للعائــــد. وبينت أن هنــــاك دورا 
إضافيــــا للتصنيــــف االئتماني 
يتمثــــل في أن تلــــك التصنيفات 
تعمــــل كبديل للرقابــــة البنكية 
نيابة عن املستثمرين في السندات 
ورقابة املــــالءة ملصدري األوراق 
املالية مع املساهمة في خلق أداة 

 (فريال حماد) د.أماني بورسلي ود.محمود أبوالعيون خالل الندوة

 جانب من احلضور

 ٦ منافع لتصنيف الشركات والصكوك والسندات
 أوضحت بورســـلي أن هنـــاك ٦ منافع 
التصنيف االئتماني  للشـــركات تنتج عن 

تتمثل في: 
  ١ ـ متييزها عن املنافسني. 

  ٢ ـ جذب مستثمرين. 
  ٣ ـ جذب عمالء جدد لها. 

  ٤ ـ تعزيز مستوى الشفافية. 
  ٥ ـ تخفيض تكاليف التمويل. 

  ٦ ـ تعزيـــز اختـــراق األســـواق املالية 
للتمويل. 

   وفيما يتعلق بفوائد التصنيف االئتماني 
ألسواق السندات والصكوك، أشارت بورسلي 

إلى أن تلك الفوائد تتمثل في: 
  ١ ـ جذب املستثمرين األجانب. 

  ٢ ـ تسعير أدق لألصول. 
  ٣ ـ سعر فائدة أقل للتصنيف األعلى. 

  ٤ ـ تسهيل عملية اإلدراج. 
  ٥ ـ سيولة أعلى لإلصدار. 

  ٦ ـ جذب مديري احملافـــظ والصناديق 
االستثمارية. 

 في أول اجتماعات السيف مع ممثلي شركات الوساطة

 إدارة البورصة وشركات الوساطة اتفقوا على تنفيذ العمل بنظام العقود القانونية مع المتداولين 
 الدويسان: رغبة جادة من إدارة السوق في تطوير آلية عمل شركات الوساطة

 محمود فاروق ـ شريف حمدي 
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة أن مدير عام ســـوق الكويت 
لألوراق املالية حامد السيف اجتمع أمس مع ممثلي شركات الوساطة 
في أول اجتماع يجمع الطرفني عقب تســـلم السيف ادارة البورصة 
وبحضور عبدالعزيـــز املرزوق وفالح الرقبة وفهد املطيري ممثلني 

عن ادارات السوق.
  وافادت املصادر بأن الطرفني اتفقوا على ان ترسل ادارة السوق 
كتبا رسميه إلى شـــركات الوساطة تلزمها فيها بعمل عقود موثقة 
مع العمـــالء وذلك من اجل احلماية القانونيـــة للطرفني، مبينه أن 
ادارة السوق ستعطى مهلة لشركات الوساطة للعمل بنظام العقود 

اجلديدة حتى شهر يوليو ٢٠١١ املقبل.

  من جانب آخر قال مدير عام شركة الرباعية للوساطة املالية أحمد 
الدويسان ان االجتماع شهد رغبة جادة من ادارة السوق في تطوير 
آلية عمل شركات الوساطة واتخاذ القرارات اجلادة التي من شأنها 

ان ترفع األداء العام للسوق مقارنة بأسواق املنطقة.
  وأضاف أن خطوة تنفيذ العمل بنظام العقود اجلديدة مع العمالء 
ستحمي شركات الوساطة من األعمال الوهمية واألوامر التي تتم بني 

الطرفني التي تؤدى بالنهاية إلى اللجوء إلى القضاء.
  وأشار إلى األســـلوب اجليد الذي حتدث به السيف خالل اللقاء، 
قائال: ان الســـيف أكد على أن ابوابه ستظل مفتوحة جلميع رغبات 
شـــركات الوســـاطة دون احلاجة إلى عقد اجتماعات بني الوساطة 

وادارة البورصة.

  ولفت إلى الشكر الكبير الذي قدمه ممثلو شركات الوساطة إلى 
حامد الســـيف على مبادرته اجليدة ودعمه لتطوير أداء شـــركات 

الوساطة وذلك من أجل االرتقاء بالسوق. 
  ومن املقرر أن تعقد اللجنة الفنية اجتماعها اليوم ملناقشة العديد 
من القضايا والتوصيات التي مت مناقشـــتها في الفترة املاضية من 
قبل اللجـــان الفرعية وما توصلت إليه اللجنـــة من مقترحات في 
شأن البيوع املستقبلية واالوبشن إضافة إلى مساعي تطوير قطاع 
الوساطة املالية بالسوق، وتوقعت مصادر أن تناقش اللجنة الفنية 
مشروع املؤشر اجلديد الذي ينتظر أن يتم العمل به مع تدشني النظام 
اجلديد للتداول وبرنامـــج الرقابة اآللية على التداوالت وان تعتمد 

بعض املقترحات املتعلقة بالبيوع املستقبلية.   حامد السيف احمد الدويسان 

 االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية 
املؤشر 
السعري 

٦٧٨٦٫٨
بتغير قدره

-١٦٫٨


