
21اقتصاد الجمعة 14 اغسطس 2009  
حققت إيرادات بقيمة 20 مليون دينار وبلغت خسائرها 2.2 مليون دينار للنصف األول

»طيران الجزيرة« تتسلم 30 طائرة إضافية بحلول  2014

ناصر النفيسي

احدى طائرات طيران اجلزيرة ويبدو في االطار ستيفان بيتشلر

جانب من الوفد املصري ويتوسطه عبدالقادر عبدالرحمن

بيتش�لر: أصبحنا أكبر ش�ركة طيران تش�غيلية في الكويت بعد أقل من 4 سنوات منذ 
انطالقنا  ونواصل زيادة حصتنا السوقية رغم التحديات التي أفرزتها األزمة المالية العالمية

الطواري: المالءة المالية ل� »رس�اميل« جيدة وال تعاني أي فجوة في التمويل ولديها سيولة مالية بقيمة 5 ماليين دينار

أعلنت ش����ركة طيران اجلزيرة أم����س عن حتقيقها 
إيرادات بقيمة 20 مليون دينار وخسائر هامشية بقيمة 

2.2 مليون دينار في النصف األول من عام 2009.
 وقال الرئيس التنفيذي ل� »طيران اجلزيرة«، ستيفان 
بيتش����لر: »أصبحت طيران اجلزيرة اليوم أكبر شركة 
طيران تشغيلية في الكويت في أقل من أربع سنوات منذ 
انطالقها، وتواصل زيادة حصتها السوقية على الرغم من 
التحديات التي تقدمت إثر األزمة االقتصادية. وقد قمنا 
بإعادة هيكلة الشبكة التشغيلية للشركة من مركزين 
تشغيليني الى مركز تشغيلي واحد، األمر الذي امتدت 

تأثيراته على ايراداتنا لفترة قصيرة في الربعني األول 
والثاني من العام احلالي، ولكن هذه اخلطوة س����تمكن 
»طيران اجلزيرة« من تقليل كلفة كيلومتر املقعد املتوافر 
)CASK( لتصب����ح األدنى على صعيد املنطقة. وإننا ما 
زلنا نشهد منوا ملحوظا في عدد املسافرين على جميع 
خدماتنا وال نزال واثقني من أن عام 2009 سيكون عاما 

مربحا آخر لشركة طيران اجلزيرة«.
وأضاف بيتش����لر: »لقد تسلمنا مؤخرا طائرتني من 
طراز إيرباص A320ليرتفع أسطولنا الى عشر طائرات 
مما مكننا من إضافة وجهات جديدة والرفع من القدرة 

االستيعابية للشركة.
وقال بيتشلر ان الشركة ستقوم بتسلم الطائرة احلادية 
عش����رة في شهر يناير من عام 2010، كما ستتابع تبني 
وتوظيف أحدث التكنولوجيا وأنظمة التوزيع لتتماشى 
مع منو الشركة السريع، وتوجهنا إلى وجهات جديدة 
في أرجاء الشرق األوس����ط، وأوروبا، وإيران، وشمال 
أفريقيا، والهند، ولدى الش����ركة طلبات شراء مؤكدة ل� 
30 طائرة إضافية من أيرباص سوف يتم تسليمها في 
السنوات القادمة مع تسليم الدفعة األخيرة من الطائرات 

بحلول العام2014 .

استمرار مجلس إدارتها مع إضافة عضوين احتياطيين

قطاع الخدمات تصّدر أعلى تداول بنسبة %56

المبارك: »رساميل« حصلت على الموافقة المبدئية 
من »المركزي البحريني« لتأسيس شركة استثمارية

»غلف إنفست«: استمرار تدفق إعالنات أرباح النصف األول 
وعودة السيولة من جديد وراء ارتفاع مؤشرات السوق

 ذكر تقرير ش���ركة غلف أنفس���ت 
االس���بوعي أن مؤشر س���وق الكويت 
لالوراق املالية شهد ارتفاعا في جميع 
مؤشراته الرئيسية حيث ارتفع املؤشر 
الس���عري بواقع 172.5 نقطة وبنسبة 
2.23% وارتفع املؤش���ر الوزني بواقع 
6.82 نقاط وبنسبة 1.53%، وذلك لعدة 
عوامل أهمها، عودة السيولة إلى السوق 
مقارنة باالسبوع املاضي الذي شهد شحا 
بالس���يولة وانخفاض القيم والكميات 

املتداولة.

إعالنات األرباح

كما كان الستمرار تدفق إعالنات أرباح 
النصف األول من العام لباقي الشركات 
مع اقتراب املهلة احملددة العالنات االرباح 
التي أتى بعضها جيدا ومطمئنا مما شجع 

املتداولني بالتداول النش���ط على تلك 
الشركات، باالضافة إلى عودة النشاط 
امللحوظ على أغلب املجاميع االستثمارية 
وخاصة مجموعة االستثمارات الوطنية، 
ومجموع���ة الصف���اة، ومجموعة ايفا. 
كما كان لورود أنباء حول نية ش���ركة 
االتصاالت املتنقلة )زين( تعديل النظام 
االساسي للش���ركة االثر االيجابي على 
س���هم زين ومجموعة اخلرافي بشكل 
خاص وعلى الس���وق بشكل عام وذلك 
لتوقع املس���تثمرين دخول مالك جدد 

للشركة. 

أداء القطاعات

وح���ول أداء القطاعات أفاد التقرير 
بأن قطاع اخلدمات تصدر أعلى تداول 
بنسبة 56% من إجمالي القيمة املتداولة 

لالسبوع حيث ش��هد س���هم زين تداوال 
ب� 211 مليون س���هم بقي���مة 280 ملي���ون 
دينار، وأي��ضا ش����هد س���هم أجي���ليتي 
تداوال ب� 47 مل��يون س�����هم بقيمة 58 
مليون دينار، وح��ل قط��اع االستثمار 
ثاني��ا بنس������بة 13.5% وذلك بس��بب 
التداول على س���هم ايف��ا حيث تداول 
ب� 263 مليون س����هم بقيمة 41 مليون 

دينار.

تداوالت نشطة

وشهد س���هم اس���ت��ثمارات تداوال 
ملحوظا حيث تداول ب���� 23 ملي���ون 
س���هم بقيمة 10 مالي���ني دي���نار، ولقد 
حل قط���اع الصناعة ثالثا بنس������بة 
9.6% وذلك بس���بب التداول على سهم 
صناعات حيث تداول ب� 68 مليون س���هم 

بق���يمة 32 مليون دينار وش�هد س��هم 
منا القابضة تداوال ملحوظا حيث تداول 
ب���� 21.5 مليون س���هم بقيمة 11 مليون 

دينار.

توقعات االسبوع المقبل

وحول توقعات االسبوع املقبل فإن 
املؤش���ر يجب عليه أن يتخطى نقطة 
املقاومة االولى والنفس���ية عند 8.000 
نقطة ليس������تمر في االرتف��اع متجها 
نحو نقطة املقاومة الث��انية عند 8.200 
نق���طة مع ضرورة اس���ت��مرار ارتفاع 
القيم والكمي���ات املت���داولة، وان ل��م 
يحصل ذل���ك فم���ن املم��ك���ن ن��زول 
املؤش������ر عن نقطة الدعم االولى عند 
7.768 نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية 

7.500 نقطة.

اإلس����المية حوالي 14% فقط من 
إجمالي أصول الشركة واعتبر أن 
هذه النسبة منخفضة جدا باملقارنة 
مع الشركات األخرى التي تعمل في 
القطاع نفسه. وأضاف أن الشركة 
تتمتع مبركز مالي متني، مشيرا إلى 
أن موجوداتها احلالية تغطي أربعة 
أضعاف خصومها احلالية، مضيفا 
أنها متتلك محفظة متويل استهالكي 
تكفل حتقيق تدفق نقدي إيجابي 
سنوي بقيمة 3 ماليني دينار يتم 

حتصيلها بواقع شهري.

عام التحدي

وقال في ذات اإلطار: »سيكون 
العام املقبل 2009 � 2010 عام حتد 
بالنسبة ل� »رساميل«، حيث اننا 
مستمرون في البحث عن الفرص 
لالس����تفادة من األرصدة النقدية 
االيجابي����ة ونس����بة االقت����راض 
املنخفض����ة التي نتمتع بها وذلك 
الف����رص في  من أج����ل اغتن����ام 
عمليات االندماج والشراء وكذلك 
االستثمارات في األصول املتعثرة 
حيث ميكننا حتقيق قيم جيدة نظرا 

ملراكزنا املالية املتينة«.
اس����تجابة  ان����ه  وأوض����ح 
لالضطرابات التي تشهدها األسواق 
اإلقليمية، فقد قامت رساميل باحلد 
من توس����عها اإلقليم����ي وطبقت 
سياسات ضبط ومراقبة التكاليف. 
وأضاف أنه نظرا لألزمة املالية، لم 
تتمكن »رساميل« من حتقيق كل 
خططها، مشيرا الى ان ذلك قد قيد 
التوجه نحو التوسع اجلغرافي في 

اململكة العربية السعودية.
 وختم بقوله: »إن رس����اميل 
مازالت تسعى للحصول على فرص 
استثمارية وحتقيق عوائد مجزية 
من خالل متابعة فرص استحواذ 
مناس����بة لالنطالق نحو التوسع 
اإلقليمي«. هذا وقد وافقت عمومية 
الشركة باإلجماع على كل البنود 
الواردة في جدول األعمال السيما 
بند عدم توزيع أرباح عن السنة 
املالية املنتهية في 2009/03/31 وبند 
انتخاب أعضاء مجلس إدارة لفترة 

3 سنوات مالية قادمة. 

منى الدغيمي
حافظت ش���ركة رس���اميل 
للهيكل���ة املالي���ة عل���ى نفس 
أعضاء مجلس اإلدارة مع اضافة 
عضوين احتياطي���ني هما من 
العقاري  أبيار للتطوير  شركة 
كعضو احتياط���ي اول وعادل 
سعد الدعيج كعضو احتياطي 
ثان وذلك بعد إجراء االنتخابات 
واملوافق���ة باإلجماع من طرف 

مساهمي الشركة.
وكشف رئيس مجلس اإلدارة 
املبارك خ���الل عقد  منص���ور 
عمومية الش���ركة أمس بنسبة 
حضور 87% أن »رس���اميل« قد 
حصلت عل���ى املوافقة املبدئية 
البحريني  املرك���زي  البنك  من 
لتأسيس شركة استثمارية، وجار 
القانونية  استكمال اإلجراءات 

املطلوبة.
وعن توسعات الشركة أفاد 
املبارك بأن »رساميل« قد حصلت 
على ترخيص لبنك رس���اميل 
االستثماري من قبل مركز دبي 
املالي العامل���ي انطالقا ألعمالها 
كمصرف إس���المي لالستثمار. 
وأضاف أن األزمة املالية العاملية 
الراهنة كانت فرصة ل� »رساميل« 
إلثبات قدراتها الكامنة، مبراعاتها 

مبادئ الشريعة اإلسالمية.
الش���ركة  وأوضح أن هدف 
الرئيس���ي للعام احلالي يتمثل 
في التركيز على توريق األصول، 
املباشر واخلدمات  واالستثمار 
املالية االستشارية. وأضاف أن 
»رساميل« تتطلع إلى عبور حدود 
منطقة اخلليج واالنفتاح على 
األسواق اإلقليمية، مشيرا إلى أن 
الشركة تتوافر لديها خطة تتوافق 
مع مبادئ التمويل اإلس���المي، 
وتتمثل في املشاركة مع شركة 
مالية أجنبية لتقدمي اخلدمات 
االستشارية للشركات املتضررة 
من األزمة املالية ولتقدمي املشورة 
لها إلعادة الهيكلة من خالل نظام 
التوريق. وبني أن مهمة الشركة 
تقوم على مالحقة الفرص املتاحة 
في االس���تثمار املباشر لتقدمي 

شركة الدار للتمويل واالستثمار، 
مجموعة عبداللطيف العيسى.

سيولة نقدية

ومن جهته أوضح نائب رئيس 
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
للشركة عصام الطواري أن %92 
من خسائر »رساميل« هي عبارة 
عن مخصصات من باب التحفظ، 
مشيرا إلى أن معظم اخلسائر هي 
نتيجة بيع أسهم في السوق لبعض 
الشركات املس����اهمة في الشركة 
والتي تعرضت إلى التعثر نتيجة 

األزمة املالية العاملية.
وأضاف الطواري انه على الرغم 
من صافي اخلس����ارة املعلن عنها 
في عام 2008-2009، اس����تمرت 
»رساميل« في احلفاظ على صافي 
حقوق ملكية مساهميها بقيمة 26.7 
مليون دينار وقيمة دفترية تعادل 
89 فلسا للسهم الواحد. وأكد أن 
الشركة تتمتع بسيولة نقدية متينة 
بقيمة 5 ماليني دينار، بنسبة %19 
من صافي حقوق ملكية مساهميها، 
مشيرا إلى أن هذه النسبة تعتبر 
مرتفعة جدا باملقارنة مع الشركات 
األخرى التي تعمل في القطاع نفسه. 
وشدد الطواري على أن املالءة املالية 
ل� »رساميل« ممتازة وال تعاني أي 
فجوه في التمويل، حيث تش����كل 
نسبه ديوننا املستحقة إلى البنوك 

»إنفس����تيت تايدواي« بقيمة 70 
مليون جنيه إسترليني من خالل 

بنك رساميل االستثماري.
وأضاف أن الشركة خالل الفترة 
املاضية قامت بالعمل على العديد 
من فرص التوري����ق في الكويت 
واملنطق����ة باإلضافة إل����ى العمل 
احلثيث لتأسيس شركة رساميل 
السعودية مع ش����ركة مجموعة 
القابضة،  العيس����ى  عبداللطيف 
الفتا إل����ى أن تفاقم األزمة املالية 
العاملي����ة ح����ال دون املضي قدما 
في هذه املش����اريع. وقال املبارك: 
»اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، 
حترص ش����ركة رساميل للهيكلة 
املالية بكل عزم وحزم على تعزيز 
تنمية أسواق رأس املال اإلسالمية، 
ليس لصالح املستثمرين فحسب 
وإمنا من أجل حتقيق الصالح العام 

لقطاع املال«.
وعلى صعيد آخر أش����ار إلى 
أن الش����ركة ق����د ف����ازت بجائزة 
أفضل شركة استثمارية إسالمية 
في الكويت لع����ام 2008 من قبل 
مؤمتر التموي����ل العقاري الدولي 

في لندن.
و اجلدير بالذك����ر أن مجلس 
إدارة »رساميل« متمثل في: شركة 
أعيان لإلجارة واالستثمار، مؤسسة 
اخلليج لالستثمار البنك التجاري 
الكويتي، األمانة العامة لألوقاف، 

فرص لدخول مستثمرين جدد 
إلى السوق. 

الوضع المالي

املالي للشركة  وعلى الصعيد 
كش����ف املبارك أن أصول الشركة 
قد سجلت تراجعا بنسبة انخفاض 
قدره����ا 23%، مش����يرا إل����ى أنها 
بلغت نح����و 36.16 دينارا في 31 
مارس2009. وتابع أن حقوق امللكية 
قد سجلت تراجعا قدره 20% مقارنة 
بالسنة املالية املاضية املنتهية في 
2008/3/31  لتستقر في حدود 26.65 

مليون دينار.
وب����ني املبارك أن الش����ركة قد 
حققت خس����ارة في حدود 6.80 
ماليني دينار خالل الس����نة املالية 
املنتهية في 2009/03/31 مقابل ربح 
6.2 ماليني دينار في نفس الفترة 
من السنة املاضية ومبعدل خسارة 
22.7 فلسا للسهم الواحد في عام 
2009 مقابل ربح 72 فلسا للسهم 

الواحد في عام 2008.
أما فيم����ا يخص م����ا حققته 
الش����ركة من أعمال، فأفاد املبارك 
بأن »رساميل« قامت بعمل ترتيب 
متويل إسالمي بقيمة 100 مليون 
دوالر لبنك إثمار في مملكة البحرين 
من خالل متوي����ل مجمع، مضيفا 
أنها قامت كذلك بدور مستش����ار 
اس����تثماري لط����رح صن����دوق 

»الجمان« يقّدم اعتذارًا بعد التصريح الخاطئ 
عن غياب إعالن »زين« علىموقع البورصة

الفترة املسموح بها العالن النتائج 
املالية للشركات املدرجة للنصف 
االول 2009، فقد فات املتابعون من 
جانب مركز اجلمان لالستشارات 
االقتصادية للموقع االلكتروني 
للبورصة اعالن »زين« املشار اليه 
والذي ادى الى ادالئي مبعلومات 

غير صحيحة عن املوضوع.
واوضح النفيسي: بناء على ما 
تقدم فانني اقدم اعتذاري لشركة 
االتصاالت املتنقلة »زين« وكذلك 
املالية  الكويت لالوراق  لسوق 
التصريح اخلاطئ نظرا  بشأن 
لغياب اعالن »زين« املشار اليه 
آنفا قبل اجراء املقابلة املذكورة 
والذي هو خطأ دون قصد دون 
ادنى شك، كما ندعو بهذه املناسبة 
جميع االطراف املختلفة املرتبطة 
املالية  الكويت لالوراق  بسوق 
ملراعاة اقصى درجات الشفافية 
واملصداقية وذلك ملصلحة سوق 
الكويتي بش���كل خاص  امل���ال 
واالقتصاد الوطني بشكل عام.

أنه بعد  النفيس���ي  واضاف 
اجراء املقابلة املذكورة متت مرة 
اخرى مراجعة املوقع االلكتروني 
لس���وق الكويت لالوراق املالية 
وقد مت العثور على اعالن »زين« 
املذكور مؤرشفا بتاريخ 2009/8/10 
حيث يبدو ان لكثرة االعالنات 
اليوم  التي بثه���ا املوقع ذل���ك 
وازدحامها مبناسبة قرب انتهاء 

ذكر املدير العام ملركز اجلمان 
لالستشارات االقتصادية ناصر 
النفيس���ي أنه قال في س���ياق 
املقابلة الهاتفية »قناة العربية« 
يوم االربعاء املاضي ان شركة 
االتصاالت املتنقلة »زين« لم تقم 
باالعالن رس���ميا عن اجلمعية 
العمومية االستثنائية لتعديل 
والغاء بعض البنود في النظام 
االساسي للش���ركة، وذلك على 
الرس���مي  خلفي���ة اخلبر غير 
املنش���ور في اح���دى الصحف 
اليومية بتاريخ 2009/8/11 بشأن 
املوضوع حيث قام املتخصصون 
في مركز اجلمان لالستشارات 
االقتصادية باالطالع على موقع 
البورص���ة االلكتروني بتاريخ 
2009/8/11 ولم يجدوا اي اعالن 
خاص بشركة »زين« مبا يتعلق 
بجمعية عمومي���ة غير عادية، 
وكنا قد انتقدنا ش���ركة »زين« 
الكويت لالوراق  وكذلك سوق 

املالية تبعا لذلك.

وفد مصري ثالثي يبحث فرص التأمين بالسوق المحلي

»التأمين األهلية« تدرس فرص االندماج
مع »مصر للتأمين« المصرية

محمود فاروق
التأمني األهلية  عقدت شركة 
مباحثات مع مس����ؤولي ش����ركة 
مص����ر للتأم����ني املصرية لبحث 
فرص دمجها خالل الفترة املقبلة 
ليصبح للش����ركة املصرية فرع 
جديد في الكويت وليعد ذلك هو 
األمر األول الذي يحدث بني شركتي 

تأمني بالوطن العربي.
وقد اجتمع أمس الوفد املصري 
برئاسة د.س����عيد جبرا اخلبير 
القابضة  االكت����واري بالش����ركة 
للتأمني وعالء الدين حسن املدير 
املالي بشركة مصر للتأمني ومدحت 
سيد رئيس احلسابات بالشركة مع 
مدير عام الشركة للتأمني األهلية 
بالكويت عبدالقادر عبدالرحمن 
لبحث فرص دمج الشركة التي تعد 
من أقدم شركات التأمني في مصر 
والوطن العربي حيث انها تأسست 
عام 1900 وقد جرى حتويلها عام 
2006 من نظام القطاع العام إلى 

بشكل عام.  ومن جانب آخر، قال 
املدير املالي لشركة مصر للتأمني 
عالء الدين حسن ل� »األنباء« ان 
هناك العديد من الشركات تتفاوض 
مع أكثر من شركة مماثلة لها في 
األنشطة ومتقاربة معها في الوزن 
خللق كيانات من خالل االندماج، 
س����واء في الس����وق الكويتي أو 

املصري.

القابضة  شركة تابعة للش����ركة 
للتأمني. وحول استثمارات شركة 
التأم����ني األهلية قال عبدالرحمن 
ان استثماراتها مختلفة ومتعددة 
وتتمثل ف����ي الصناعة والتجارة 
والصحة واإلس����كان والسياحة 
وغيره����ا وقد حقق����ت طفرة في 
األعوام السابقة ما يعتبر ذل دليال 
ماديا على دعم الشركة لالقتصاد 

التغير %13 أغسطس6 أغسطساألسهم األكثر ارتفاعا

40.3%1.2401.740الشركة الكويتية لألغذية

39.1%0.2300.320الشركة اخلليجية للصخور

38.5%1.3001.800شركة اخلليج للكابالت والصناعات الكهربائية

34.2%0.3650.490شركة االستثمارات الوطنية

32.6%0.8901.180شركة السكب الكويتية

التغير %13 أغسطس6 أغسطساألسهم األكثر تراجعا

-17.1%0.2220.184بيت التمويل اخلليجي

-15.9%0.4100.345مجموعة الكوت الغذائية

-15.2%0.2900.246الشركة الوطنية للخدمات البترولية

-14.8%0.1760.150شركة بيت األوراق املالية

-13.1%0.3050.265شركة األنظمة اآللية

)أسامة البطراوي(منصور املبارك وعصام الطواري خالل عقد عمومية الشركة

)محمد ماهر(


