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بتغير قدره
+٢٢٫٩

 أعلنت شركة بيت االستثمار اخلليجي في بيان نشر 
على موقع البورصة أنها حصلت أمس على موافقة بنك 
الكويت املركزي على بياناتها املالية املرحلية لفترة الـ ٩ 
أشهر املنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ وقد أظهرت النتائج 
حتقيق خسائر قدرها ٥٫٠٤ ماليني دينار مبا يعادل ١١٫٩٧ 
فلسا للسهم مقارنة بخسائر قدرها ٦٫٨ ماليني دينار مبا 
يعادل ١٦٫١٣ فلسا للسهم للفترة املقارنة من ٢٠٠٩ وبلغ 

اجمالي املوجودات املتداولة ١٤ مليون دينار مقارنة بـ 
٢٩٫٨ مليون دينار للفترة املقارنة من ٢٠٠٩.

  وعن النتائج املالية لفترة الـ ٣ أشـــهر املنتهية في 
٣٠ ســـبتمبر ٢٠١٠ فقد حققت الشـــركة خسائر قدرها 
٣٫١ ماليني دينار مبا يعادل ٧٫٣٨ فلوس للسهم مقارنة 
بخســـائر قدرها ٣ ماليني دينار مبا يعادل ٧٫٢٢ فلوس 

للسهم للفترة املقارنة من ٢٠٠٩. 

 ٥ ماليين دينار خسائر «بيت االستثمار الخليجي» لـ ٩ أشهر 

 بزيادة ٥٫٢٪ عن ٢٠٠٩ وتوقعات بنموها ١٠٪ في ٢٠١١ 

 أكد في تقرير خاص لـ «األنباء» أنها تشكل ٣٩٪ من إجمالي القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة

 ١٩٠ مليون دينار قيمة األقساط التأمينية
  المحصلة في السوق المحلي خالل ٢٠١٠ 

 «الجمان»: ارتفاع القيمة الرأسمالية لقطاع البنوك 
٤٢٪ لتسجل ١٤٫٢ مليار دينار مع نهاية ٢٠١٠

 مقارنة القيمة الرأسمالية لقطاع البنوك خالل الفترة 
  من ٢٠٠٩/١٢/٣١ إلى ٢٠١٠/١٢/٢٧ 

 البنك 
 القيمة الرأسمالية كما 
في ٢٠٠٩/١٢/٣١ 

 القيمة الرأسمالية كما 
  في ٢٠١٠/١٢/٢٧ 

 النس.بة ٪  النمو 
 الحصة 

  من اإلجمالي 
 ٣٣٪  ٤١  ١٫٣٨٠  ٤٫٧١٠  ٣٫٣٣٠  وطني 

 ١٠٪  ٨٧  ٦٥٢  ١٫٤٠٤  ٧٥٢  خليج ب 
 ٨٪  (١)  -١٣  ١٫١٧٠  ١٫١٨٣  جتاري 
 ٧٪  ٦٦  ٣٩٥  ٩٩٤  ٦٠٠  أهلي 
 ٥٪  ٤٥  ٢٢١  ٧١٩  ٤٩٨  املتحد 
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 ٢١٪ ٢٠  ٥٠٢  ٣٫٠٣٨  ٢٫٥٣٦  بيتك 

 ٨٪  ٨٩  ٥١٩  ١٫١٠١  ٥٨٣  بوبيان 
 ١٠٠٪  ٤٢٫١٢  ٤٫٢٢٢  ١٤٫٢٤٧  ١٠٫٠٢٤  املجموع 
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للقطـــاع نهاية العـــام ٢٠١٠، 
القائمة «الوطني»  فقد تصدر 
بأعلى حصة مبقدار ٣٣٪ من 
اإلجمالي مبا يعادل ٤٫٧١٠ ماليني 
دينار، تاله «بيتك» بحصة ٢١٪ 
مبقدار ٣٫٠٣٨ ماليني دينار، ثم 
«اخلليج» بحصة ١٠٪ مبا يعادل 
١٫٤٠٤ مليون دينار، أما األقل في 
هذا املضمار فكان من نصيب 
«الدولـــي» بحصة ٢٪ مبقدار 

٣٥٣ مليون دينار، تاله كل من 
«برقان» و«املتحد» بحصة ٥٪ 
لكل منهما مبا يعادل ٧٥٧ مليون 
دينار لألول و٧١٩ مليون دينار 
للثاني، ثـــم «األهلي» بحصة 
٧٪ مبـــا يعـــادل ٩٩٤ مليون 
دينـــار، وذلك كما فـــي نهاية 

العام ٢٠١٠.
أنه  إلى    ولفت «اجلمـــان» 
متـــت زيادة رســـاميل معظم 

البنـــوك خـــالل العـــام ٢٠١٠ 
بنسب متفاوتة، وذلك مبناسبة 
توزيع أسهم مجانية عن عام 
٢٠٠٩، وكذلك بزيادة رأسمالها 
مبوجب طرح أســـهم مدفوعة 
خالل العام املذكور، علما بأن 
القيمة الرأسمالية للبنوك في 
نهاية العام ٢٠١٠ جاءت وفقا 
ألسعار اإلقفال في ٢٧ ديسمبر 

اجلاري. 

 قـــال مركـــز «اجلمـــان» 
لالستشارات االقتصادية في 
تقرير خاص لـ «األنباء» حول 
القيمـــة الرأســـمالية للبنوك 
الكويتية املدرجة في ســـوق 
املالية، أن  لـــألوراق  الكويت 
القيمـــة الرأســـمالية للبنوك 
املدرجة في السوق  الكويتية 
وعددها ٩ بنـــوك قد ارتفعت 
مبعدل ٤٢٪ خالل ٢٠١٠، وذلك 
من ١٠ مليارات دينار في بداية 
العـــام إلـــى ١٤٫٢ مليار دينار 
فـــي نهايته، أي مبقـــدار ٤٫٢ 
مليارات دينار، وتشكل القيمة 
الرأسمالية لقطاع البنوك ٣٩٪ 
من إجمالي القيمة الرأسمالية 
لسوق الكويت لألوراق املالية 
نهاية ٢٠١٠ والبالغة ٣٦٫٢ مليار 

دينار.
  وتصـــدر «برقـــان» قائمة 
البنوك من حيث ارتفاع القيمة 
الرأسمالية كنسبة مئوية خالل 
٢٠١٠، وذلك مبعدل ١١٤٪، تاله 
«بوبيان» مبعدل ٨٩٪، ثم كل 
من «اخلليج» و«الدولي» مبعدل 
٨٧٪ لـــكل منهمـــا، بينما كان 
الوحيد  «التجاري» املنخفض 
بني البنوك مـــن حيث القيمة 
الرأسمالية خالل ٢٠١٠ مبعدل 
١٪ فقط، في حني كان «بيتك» 
األقـــل منوا في هـــذا املضمار 
مبعـــدل ٢٠٪، تاله «الوطني» 
مبعدل ٤١٪، ثم «املتحد» مبعدل 

.٪٤٥
  أما من حيث حصص البنوك 
من إجمالي القيمة الرأسمالية 

 «برقان» تصدر قائمة القطاع كنسبة مئوية بمعدل ١١٤٪ تاله «بوبيان» بـ ٨٩٪
  «الوطني» تصّدر القائمة إلجمالي القطاع بحصة ٣٣٪ تاله «بيتك» بـ ٢١٪

 شريف حمدي
  علمت «األنبـــاء» من مصادر مطلعة ان اجمالي قيمة األقســـاط 
التأمينية احملصلة في الســـوق احمللي بلغت نحو ١٩٠ مليون دينار 
خـــالل ٢٠١٠، الفتة الى ان هناك منوا في حجم االقســـاط احملصلة 
بنســـبة ٥٫٢٪ مقارنة مع عام ٢٠٠٩ الذي بلغ حجم التأمني فيه نحو 

١٨٠ مليون دينار.
  وقالت املصـــادر إن الزيادة في حجم التأمني فـــي العام احلالي 
مقارنة بالعام الســـابق ترجع الى توسع الشـــركات في نشاطاتها 
التأمينية، الفتة الى ان الزيادة في احلجم بدأت تشـــعر بها شركات 
التأمني احمللية منذ الربع األول من ٢٠١٠ وذلك نتيجة طرح عدد من 
املشـــروعات احلكومية وهو ما انعكس إيجابيا على هذه الشركات 
البالغ عددها نحو ٢٧ شركة متثل الشركات التكافلية منها ٦٣٪ بواقع 
١٧ شـــركة، في حني هناك ١٠ شركات ما بني تقليدية كويتية وأخرى 

أجنبية تعمل في الكويت.
  وذكرت ان من اسباب ارتفاع قيمة التأمني في ٢٠١٠ زيادة الوعي 
التأميني من قبل الشركات التي حتصل على عقود ومناقصات حكومية 
وغير حكومية، فضال عن التأمني على املباني وغيرها، مشـــيرة الى 

انه كلما زاد الوعي التأميني زادت قيمة التأمني.
  ولفتت إلى أن شركات التأمني في الكويت تتوقع ان تشهد حتسنا 
ملحوظا في ادائها خالل ٢٠١١ نظرا لزيادة املشروعات املنتظر طرحها 
ضمن خطة التنمية التي تعتزم الدولة تنفيذها على مدار السنوات 
االربع املقبلة، مبينة ان شركات التأمني سواء التكافلية او التقليدية 
سيكون لها دور كبير في مشاريع خطة التنمية كون هذه املشاريع 

حتتاج إلى تغطية تأمينية اثناء تنفيذها.
  وتوقعت ان تصل نسبة النمو في ٢٠١١ الى نحو ١٠٪ بتجاوز قيمة 

االقساط التأمينية احملصلة الـ ٢١٠ مليون دينار. 

 محمد النقي 

 ارتفاع ملحوظ في قيمة االقساط التأمينية في ٢٠١٠ 

 أكد أن اإلغراق واالئتمان والروتين أكبر التحديات التي تواجه الصناعة المحلية 

 ارتفاع قيمة األصول بنسبة ٣٧٪ لتصل إلى ٥٣٦ مليون دينار 

 النقي لـ «األنباء»: «الصناعات الكويتية» تدرس
  فرصاً للتوسع في الصناعات الصديقة للبيئة 

 الزبن: «أالفكو» تخطط لزيادة أسطول طائراتها 
إلى ١٠٠ خالل السنوات الـ ٥ المقبلة

 أحمد مغربي 
  قال رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي في 
شركة أالفكو لتمويل شــــراء وتأجير الطائرات أحمد 
الزبن ان الشــــركة متلك حاليا ٤٧ طائــــرة وتدير ١٢ 
طائرة حلساب الغير، مبينا أن الشركة تخطط لزيادة 
أســــطولها إلى ١٠٠ طائرة خالل الـ ٥ ســــنوات املقبلة 
والعمل على تأجيرها من خالل فتح أســــواق جديدة 

واستهداف عمالء جدد.
  حديث الزبــــن جاء على هامــــش انعقاد اجلمعية 
العمومية العادية وغير العادية للشركة التي عقدت 
أمس بنســــبة حضور بلغت ٨٢٪ والتي وافقت على 
جميع بنود جدول األعمال والتي من أهمها توزيع أسهم 
منحة للمساهمني بنســــبة ٥٪ من رأس املال املدفوع 

وتوزيع ٥٪ نقدا.
  وأوضح الزبن أن الســــنة احلالية شــــهدت زيادة 
ملحوظة في أســــطول أالفكو مــــن الطائرات إذ ارتفع 
العدد من ٣٢ طائرة إلى ٤٧ طائرة بزيادة ١٦ طائرة مت 
تأجيرها إلى عدد من شركات الطيران احمللية واإلقليمية 
والعاملية كما مت بيع طائرة واحدة، وبذلك تكون أالفكو 
قد تسلمت من مصانع الطائرات خالل السنة احلالية 
١٦ طائرة إضافية.  وبني الزبن أن الشركة تدير لبيت 
التمويل الكويتي «بيتك» ٣ طائرات جتارية من نوع 
ايربــــاص A٣٢٠ ومت تأجيرها إلــــى اخلطوط اجلوية 
التركية، وهذه الطائرات مملوكــــة بالكامل لـ«بيتك» 

وتسلمت الشركة إدارتها خالل الصيف املاضي.
  وفي سؤال حول وجود مفاوضات مع شركة اخلطوط 
الوطنية إلعادة جدولة ٣ طائرات تؤجرها «الوطنية» 
من الشركة قال الزبن ان اخلطوط الوطنية تعتبر من 
العمالء املهمني بالنســــبة لـ «أالفكو»، مضيفا «قامت 
الشركة بتأجير ٣ طائرات لهم ونحن نتفهم األوضاع 
التي متر بها اخلطوط الوطنية حاليا، لذلك نحن في 
نقاش مستمر ملساعدتهم مبا يحتاجون، والعقود مازالت 
مستمرة خاصة ان اخلطوط الوطنية تفي بالتزاماتها 

التعاقدية على أكمل وجه دون تقصير».
  وذكر الزبن أن الشركة جنحت خالل العام املاضي 
في االتفاق مع شركة االيرباص لتغيير ١٢ طائرة من 
طراز A٣٥٠-٨٠٠ إلى طراز A٣٥٠-٩٠٠، وذلك لتطور 
اجتاهات السوق وزيادة الطلب على هذه الفئة، مشيرا 
إلى أن هذا العقد وقعته الشركة في عام ٢٠٠٥ ونتيجة 
لتطورات السوق ارتأت الشركة أن تقوم بتغيير هذه 

.٩٠٠-Aالطرازات إلى ٣٥٠
  وشدد الزبن على أن أالفكو حترص على احلصول 
على التمويل الالزم بأسعار تنافسية متكنها من تأجير 
الطائرات بأقل األسعار وبالصورة املناسبة التي يطلبها 
العميل، مبينا أن سمعة الشركة اجليدة على مدار الـ 
١٠ سنوات املاضية مكنتها من احلصول على متويل بـ 

٦٢٠ مليون دوالر خالل ٢٠١٠ في خضم األزمة.

  النتائج المالية

  وقال الزبن في كلمته أمام املساهمني خالل اجلمعية 
العمومية ان أالفكو حققت أرباحا صافية للسنة املالية 
املنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ بلغت ١٠٫٨ ماليني دينار 
وقد بلغت ربحية الســــهم ١٤٫٥ فلســــا، وزادت قيمة 
األصول بنســــبة ٣٧٪ لتبلغ ٥٣٦ مليون دينار، فيما 

زادت حقوق املســــاهمني بنســــبة ١٠٪ لتصل إلى ١٠٣ 
ماليني دينار.

  وبني أن أالفكو عملت على تعزيز موقعها وضمنت 
احملافظة على مستوى جيد من األرباح مع االستمرار 
في االســــتعداد لتطبيق خطط التوســــع في األسواق 
اإلقليمية والدولية خالل الفترة املقبلة، وجنحت في 
احلصول على التمويل الالزم لشراء الطائرات من بنوك 

محلية وعاملية بأسعار تنافسية.
  وذكر أن أالفكو وهى شركة تأجير الطائرات الوحيدة 
التي تعمل وفقا ألحكام الشــــريعة اإلسالمية ترتبط 
بعقود مع ١٥ شــــركة طيران من مختلف أنحاء العالم 
وجتاوزت قيمة أصولها ١٫٥ مليار دوالر، وقد جنحت في 
تعزيز وجودها على الساحة اخلليجية، وفتح مجاالت 
للتعاون مع شركات مهمة في أسواق أوروبا وأفريقيا 
باإلضافة إلى شركات أخرى في منطقة الشرق األوسط 

وشرق آسيا والصني وشبه القارة الهندية.

  األعمال التشغيلية

  وعلى صعيد األعمال التشغيلية قال الزبن ان الشركة 
جنحت في إبرام عقد تأجير عدد ٣ طائرات بوينغ جديدة 
نوع B٧٣٧-٨٠٠ إلى اخلطوط اجلوية األثيوبية ملدة 
٩٦ شــــهرا من تاريخ تسليم هذه الطائرات والذي بدأ 
في أكتوبر ٢٠١٠، وإبــــرام عقد تأجير طائرتني بوينغ 
جديدتني نوع B٧٣٧-٨٠٠ مع شركة أوكي الصينية ملدة 
٩٦ شهرا، وإبرام عقد تأجير لعدد ١ طائرة مستعملة 
بوينغ نوع ٢٠٠ER-B٧٧٧ مع شركة ترانسيرو الروسية 
ملدة ٩٦ شهرا بداية من يوليو ٢٠١٠، بعد ان انتهى عقد 

تأجيرها مع اخلطوط اجلوية الهندية.
  وأشار إلي أن الشركة جنحت في تسليم ١٥ طائرة 
 Aجديدة إلى ٤ عمالء هم كالتالي: طائرة إيرباص ٣٢٠
إلى اخلطوط الوطنية الكويتية، و١٠ طائرات إيرباص 
A٣٢٠ إلى اخلطوط اجلوية العربية السعودية، وطائرتني 
إيرباص A٣٢٠ إلى شركة أوملبيك اليونانية، وطائرتني 
إيرباص A٣٢٠ إلى شركة كو ا ير الهندية، باإلضافة إلي 
االتفاق مع شركة اإليرباص لتغيير ١٢ طائرة من طراز 
A٣٥٠-٨٠٠ إلى طراز A٣٥٠-٩٠٠، وبيع طائرة إيرباص 

نوع A٣١٠ إلى اخلطوط اجلوية اليمنية.
  وقال ان الشركة جنحت في توفير التمويل الالزم 
لشراء الطائرات والذي بلغ نحو ٦٢٠ مليون دوالر من 

بنوك محلية وعاملية.

  الجمعية العمومية

  هذا وقد وافقت اجلمعيــــة العمومية العادية على 
جميــــع بنود جدول األعمال حيــــث اعتمدت البيانات 
املالية للســــنة املالية املنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠، 
واعتمدت توزيع أرباح نقدية بنســــبة ٥٪ من القيمة 
االسمية للســــهم وتوزيع أسهم منحة بنسبة ٥٪ من 

رأس املال املدفوع.
  ووافقت اجلمعية العمومية غير العادية كذلك على 
جميع بنود جدول األعمــــال حيث وافقت على زيادة 
رأس املال مببلغ قيمة أسهم املنحة والبالغة ٣٫٧ ماليني 
دينار ليصبح رأس املــــال املدفوع ٧٧٫٩ مليون دينار 
واملوافقة على تعديل النص احلالي للمادة ٥ من النظام 

األساسي للشركة. 

 أحمد يوسف
  أكد رئيس مجلس إدارة شركة 
القابضة  الكويتية  الصناعـــات 
محمـــد علي النقي ان الشـــركة 
تدرس مجموعة من الفرص في 
مجال الصناعات الصديقة للبيئة 

في الكويت. 
  وأضـــاف النقي في تصريح 
خاص لـ «األنبـــاء» ان االجتاه 
العاملي اآلن يتحول نحو الصناعات 
الصديقة للبيئة، االمر الذي دعا 
الشركة الن تكون سباقة في هذا 
املجال والذي يتوقع ان يتم ضخ 

استثمارات كبيرة فيه.
  مشيرا الى ان الشركة لديها 
العديد من الشـــراكات في دول 
اخلليج، وانها ســـتخدم توسع 

نشاط الشركة.
  وعن حجـــم االســـتثمارات 
املتوقعة في مجـــال الصناعات 
البيئية، قال النقي: «ان الشركة 
مازالت في طور الدراســـة، ولم 
تنته منها بعد ليتم حتديد حجم 

االستثمارات فيها».
  وحول املعوقات التي تعترض 

مســـيرة الصناعة في الكويت، 
أشار النقي الى ان هناك بعض 
التحديات منها على سبيل املثال: 
مشكلة اإلغراق التي يعاني منها 
الكويتي وذلك  املنتج والسوق 
بســـبب عدم فرض القيود على 
الواردات وأيضا بسبب االتفاقات 
التي تعنـــى بالتجارة  الدولية 
العاملية التي حتد من فرض القيود 
على الصـــادرات والواردات بني 
الدول، مطالبة اجلهات احلكومية 

بفرض املواصفات التي تتالءم مع 
املواصفات الكويتية واخلليجية 
لتحقق نوعا من احلماية للمنتج 
الوطني وان يكون لتلك املنتجات 
قيمة مضافـــة للمنتج الكويتي 
وليس العكس علـــى ان تكون 
منافسا قويا من دون اي مواصفات 

سوى قلة السعر.
  ومن املعوقات األخرى التمويل 
الذي ظهر بوضوح عقب تداعيات 
األزمة املالية العاملية التي عانى 
منها اجلميع حيث اجتهت البنوك 
التشـــدد وفرض  الى  الكويتية 
القروض  القيـــود عند تقـــدمي 
الراغبة  والتسهيالت للشركات 
رغم اإلميان بأن القطاع الصناعي 
من القطاعات التي لم تتأثر كثيرا 

كما حدث للقطاع االستثماري.
  وأكد علـــى ان البيروقراطية 
والروتـــني يعـــدان مـــن اقوى 
التحديات حيث أصبحا ســـمة 
للمؤسســـات احلكومية املعنية 
وأصبح مرض العصر فيها حيث 
تقف دائما بالعراقيل والتعقيدات 

أمام أصحاب الشركات. 

 (سعود سالم) أحمد الزبن مترئسا اجلمعية العمومية للشركة 


