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»زين« متدد عقد إدارة »تاتش«االقتصادية
في لبنان ملدة شهر
قالت شركة االتصاالت املتنقلة »زين« إنها قامت 
بتمديد عقد إدارة شركة )تاتش - بإدارة زين( 
في لبنان ملدة شهر واحد، وقالت »زين« في بيان 
للبورصة، إن التمديد سيتم اعتبارا من تاريخ 1 
فبراير 2016 وحتى 29 فبراير من ذات العام.

بنسبة 6.5%.. رغم ضغوط انخفاض النفط والتباطؤ بسوق العقار

مليارا دينار منو محفظة االئتمان في عام
المحلل المالي

تنش���ر »األنباء« حتليال خاصا حول سوق االئتمان لدى 
القطاع املصرفي الكويتي خالل العام 2015، وباملقارنة مع عام 
2014، حيث تش���ير األرقام الى محافظة سوق االئتمان على 
مع���دل منو مقبول عند 6.5% خالل عام 2015 ومببلغ ملياري 
دينار لتصل احملفظة االئتمانية 32.6 مليار دينار، وفيما يلي 
نس���تعرض ابرز ما ش���هدته احملفظة االئتمانية لدى البنوك 

احمللية خالل ال� 11 شهرا األولى من عام 2015:
٭ حافظ سوق االئتمان في الكويت على معدالت منو مقبولة 
خالل عام 2015 حيث بلغت نسبة منو التسهيالت االئتمانية 
املصرفية خالل شهر نوفمبر 2015 على أساس سنوي، باملقارنة 
مع نهاية ش���هر نوفمبر 2014، نحو 6.5% باملقارنة مع نسبة 

منو 6.2% خالل 2014.
٭ سجلت محفظة التسهيالت االئتمانية نهاية شهر نوفمبر 

32.6 مليار دينار باملقارنة مع 30.75 مليارا و30.6 مليار دينار 
نهاية عام 2014 وشهر نوفمبر 2014 على التوالي أي ما يعادل 
زيادة في محفظة القروض خالل ال� 11 ش���هرا االولى من عام 
2015 قيمته���ا 1.83 مليار دينار، وارتفاعا قدره 2 مليار دينار 

على اساس سنوي.
٭ النمو في سوق االئتمان يواجه ضغوطا من انخفاض اسعار 
النفط التي بدورها س���تؤثر سلبا في اإلنفاق الرأسمالي على 
املش���اريع االقتصادية ومتويل املشاريع النفطية واالمنائية 
والتباطؤ في س���وق العقار اسعارا وس���يولة ومؤخرا رفع 
اس���عار الفائدة على الدينار والتوقع���ات بارتفاعات متتالية 

خالل عام 2016.
٭ تبقى التسهيالت الشخصية احملرك الرئيسي للنمو والقاعدة 
األساسية لسوق االئتمان احمللي في ظل ضعف اإلقراض الى 
القطاع���ات االقتصادية املنتجة. من هنا تأتي ضرورة تنويع 
احملفظ���ة االئتمانية للبنوك التي تطغى عليها التس���هيالت 

الشخصية بنسبة مس���اهمة 41.6% وخلق فرص استثمارية 
في القط���اع اخلاص في ظل قلة فرص اإلق���راض للقطاعات 

االقتصادية األخرى.
٭ التزال القروض الى الشركات االستثمارية في مسارها الهبوطي 
وبانخفاض مس���تمر، حيث سجلت نهاية شهر نوفمبر 2015 
نحو 1.31 مليار دينار بانخفاض قدره 99 مليون دينار خالل 
األشهر ال� 11 األولى من عام 2015 أي ما يعادل نسبة انخفاض 
على أساس سنوي 6.3% باملقارنة مع انخفاض 198 مليون دينار 
ما يعادل نسبة انخفاض 12.4% على اساس سنوي في الفترة 
املماثلة من عام 2014 وذلك نتيجة تسويات الديون مع البنوك 
وحتفظ البنوك في اقراض القطاع االستثماري الذي يعاني من 
بيئة اعمال صعبة وخسائر متتالية في اسعار األوراق املالية 

املدرجة في بورصة الكويت واسواق األسهم اخلليجية.
٭ قروض الش���ركات االستثمارية ال تشكل خطرا كبيرا على 
الوضع االئتماني للبنوك الكويتية حيث تس���اهم فقط ب� %4 

من اجمالي محفظة التس���هيالت االئتمانية اإلجمالية للقطاع 
املصرفي وبالتزامن مع استمرار البنوك في حتصني القروض 
باملخصصات االئتمانية حيث بلغت نس���بة تغطية القروض 

املتعثرة باملخصصات حوالي %168.
٭ شهدت القروض الى القطاع العقاري تباطؤا في النمو خالل 
ال� 11 شهرا األولى من عام 2015 واليزال منوها ضعيفا بنسبة 
منو على اس���اس سنوي بلغت 2.6% فقط باملقارنة مع نسب 

منو 3.8% و6.6% خالل عامي 2014 و2013 على التوالي.
٭ سجلت محفظة التسهيالت االئتمانية للقطاع العقاري نهاية 
ش���هر نوفمبر 2015 نحو 8.1 مليارات دينار »نسبة مساهمة 
24.8% من اجمالي محفظة القروض« وبزيادة قدرها 175 مليون 
دينار خالل ال� 11 شهرا األولى من عام 2015 وباملقارنة مع زيادة 
قيمتها 262 مليون دين���ار خالل الفترة املقابلة من عام 2014 
وارتفاع قدره 470 مليون دينار خالل عام 2013 وذلك نتيجة 

تباطؤ النمو في السوق العقاري وتراجع السيولة.

زاوية يومية تتيحها »األنباء« لالقتصاديني الراغبني 
في إعطاء نصائحهم للقراء حول كيفية مواجهة األزمة 

وترشيد اإلنفاق واستغالل الفرص.

كيف تدير أموالك ومدخراتك في األزمة؟

العمالت ليست مالذاً آمناً في 2016!

توقعات العمالت في 2016

مدير مكتب التداول
في شركة »كافيو لالستثمار«

٭ الدوالر يظل األقوى
٭ إقبال ملحوظ على الني 

والفرنك
٭ اليوان سيبقى متراجعا 

واليورو سيستقر
٭ العمالت اخلليجية 

ستتراجع
٭ بعيدا عن العمالت.. 

الذهب يظل األفضل

نورس حافظ

في ظل تهاوي اس���عار النفط العاملية واحمللية ووصولها 
ألدنى من 30 دوالرا للبرميل، وأيضا في ظل اس���تمرار انهيار 
أسواق األسهم العاملية، يتس���اءل الكثير من املستثمرين عن 
املالذ اآلمن الس���تثماراتهم، واالجتاه لعدم املخاطرة بأموالهم 

في استثمارات غير آمنة.
لذلك تسلط »األنباء«، من خالل الزاوية اليومية التي أطلقتها 
بعنوان: »كي���ف تدير أموالك ومدخراتك في األزمة؟«، الضوء 
على االستثمار في قطاع العمالت وأي العمالت تعد استثمارا 
آمنا ومجديا للمس���تثمرين في ضوء هذه األوضاع، وذلك من 
خالل نصائح ملدير مكتب التداول في شركة »كافيو لالستثمار« 
نورس حافظ، على الرغم من انه يرى انه ليس هناك اليوم ما 
يسمى املالذ اآلمن في العمالت، ولكنه يوضح لنا املتوقع ألداء 

العمالت العاملية خالل 2016، وذلك فيما يلي: 
٭ حتظى عملة الفرنك السويسري بإقبال ملحوظ من العمالء 
هذه األيام، وذلك الس���تقرار االقتصاد السويس���ري ووجود 

احتياطيات قوية لسويسرا.
٭ الضربات املتالحقة التي أصابت أس���واق آسيا في الشهور 

املاضية، دفعت لوجود إقبال ملحوظ على الني الياباني.
٭ أدى االنكماش الصناعي ف���ي الواليات املتحدة الى تراجع 
الدوالر، وذلك على الرغم من التوقعات اجليدة الرتفاع الدوالر 

في 2016.
٭ استمرار رفع أسعار الفائدة خالل 2016 والوصول الى نسبة 
2%، سيمنح الدوالر التفوق على عمالت: اجلنيه االسترليني، 

والدوالر النيوزيلندي، والدوالر الكندي. 
٭ استمرار تراجع بيانات النمو الصيني في التصنيع والتجزئة، 
وتأثيرها على سوق األسهم الصيني، سيبقي على تراجع عملة 

اليوان بصورة مستمرة خالل 2016.
٭ 2016 سيشهد تذبذبا كبيرا للعمالت، ولكن الطلب على الني 
والفرنك سيظل كبيرا، وسيستقر اليورو الى حد كبير، فيما 
ستعاني عمالت: اجلنيه االسترليني، والدوالر النيوزيلندي، 

والدوالر الكندي. 
٭ استمرار هبوط النفط، واستمرار وجود العجز بامليزانيات 
اخلليجية، سيؤثر سلبا على عمالت اخلليج في 2016، وسيدفعها 

للتراجع.
٭ والختصار ما سبق ميكننا القول إن الذهب يظل االستثمار 
األفضل على امل���دى البعيد، والدوالر يظل العملة األقوى، مع 

توقعات ارتفاعه 10% خالل 2016.
إعداد: مصطفى صالح

إيقاف السهم مؤقتاً عن التداول بالبورصة

»هيئة األسواق« تلغي تراخيص »الكويتية لالستثمار« 
والشركة تتعهد بتوفيق األوضاع خالل أيام

يحقق مصاحلهم.
وكانت هيئة أس���واق 
املال نش���رت على موقع 
البورص���ة ن���ص قرارها 
الذي جاء فيه انه مت رفض 
الكويتية  الش���ركة  طلب 
الترخيص لها  لالستثمار 
ملزاولة أنش���طة وس���يط 
أوراق مالية غير مس���جل 
في سوق الكويت لألوراق 
املالية، وأمني حفظ، ومراقب 
استثمار، ووكيل اكتتاب.

المحافظة على أموال العمالء

وشددت »هيئة األسواق« 
في قرارها على ان تظل يد 
الشركة حارسة وأمينة على 
أم���وال العم���الء إلى حني 
تس���ليمها له���م أو من له 
صلة في مسكها أو إدارتها 
أو حفظها لكل األنش���طة 

الواردة في القرار.
من جهة ثانية، مت إيقاف 
التداول  سهم الشركة عن 

ف���ي البورصة مؤقتا بناء 
على تعليمات هيئة أسواق 
املال، على أال يعود السهم 
إلى التداول إال بعد موافقة 

الهيئة.
ومن املعلوم ان الشركة 
الكويتية لالستثمار مملوكة 
العامة لالستثمار  للهيئة 
بنسبة 76.2%، ويقدر حجم 
امل���دارة من قبل  األصول 
الش���ركة بنحو 2.2 مليار 
دينار تعادل 7.2 مليارات 
دوالر وفقا لوكالة موديز 

للتصنيفات االئتمانية.
وكانت الشركة أعلنت 
بنهاية األشهر ال� 9 األولى 
من 2015 ع���ن تراجع في 
األرباح بنسبة 71%، إذ بلغت 
1.9 مليون دينار مقارنة مع 
6.5 ماليني دينار في ذات 

الفترة من 2014.
يذكر ان اخر إغالق لسهم 
الشركة الكويتية لالستثمار 

عند 95 فلسا.

جمعية عمومية غير عادية 
لتعديل نظامها األساسي 
مبا يتوافق مع متطلبات 
هيئة أسواق املال وأرفقت 
بذلك الطلب جدول أعمال 
اجلمعية واملوافق عليه من 
قبل هيئة أسواق املال في 
غضون املهلة املمنوحة لها 
إال أنها قد واجهت عوائق 
إجرائية حالت دون إمتام 
عق���د اجلمعي���ة. وتؤكد 
الشركة انها في طور تفادي 
تلك العوائ���ق لتلبية كل 
التجارة  متطلبات وزارة 
والصناعة وهيئة أسواق 
املال. وأكدت الش���ركة في 
ختام بيانها انها حريصة 
كل احلرص على تطبيق كل 
القوانني والقواعد املعمول 
بها لدى كل اجلهات الرقابية 
مبا يضم���ن احلفاظ على 
أموال وأصول مساهميها 
وعمالئها واستمرار الشركة 
في ممارسة أنشطتها مبا 

شريف حمدي

ق���ررت هيئة أس���واق 
املال أمس إلغاء تراخيص 
للش���ركة  اس���تثمارية 
الكويتي���ة لالس���تثمار، 
املوافقة  انتهاء  وذلك بعد 
املبدئية املمنوحة للشركة 
التي انتهت في 17 ديسمبر 
2015 دون ترتيب أوضاعها 
بالنسبة لنش���اطي مدير 
محفظة االستثمار ومدير 

نظام استثمار جماعي.

بيان الشركة

وعلى أث���ر ذلك عقدت 
الشركة الكويتية لالستثمار 
أمس اجتماع���ا مع هيئة 
أسواق املال بشأن توفيق 
الش���ركة، وقالت  أوضاع 
في بيان صحافي ان اللقاء 
كان مثمرا، حيث أسفر عن 
اتخاذ التدابير املناسبة نحو 
العودة بأقرب وقت ممكن 
وخالل أي���ام معدودة إلى 
أنشطتها االعتيادية، وذلك 
بالتنسيق مع القائمني على 
هيئة أسواق املال لتلبية كل 
متطلباتهم وفقا لإلجراءات 
املتبع���ة لتوفيق أوضاع 
الشركة ومتطلبات قانون 
هيئة أسواق املال والئحته 

التنفيذية.

توفيق األوضاع

»الكويتية  واش���ارت 
لالستثمار« الى أنها قد قامت 
بكل اإلج���راءات املطلوبة 
لتوفي���ق أوضاعها، حيث 
الش���ركات  تقدمت إلدارة 
التجارة  املساهمة بوزارة 
والصناع���ة بطل���ب عقد 

الهيئة تشدد: 
الشركة حارسة 

وأمينة على أموال 
العمالء حلني 
تسليمها لهم
أو من له صلة

»الكويتية 
لالستثمار«:

تقدمنا بطلب
لـ »التجارة« لعقد 
عمومية غير عادية 

لتعديل نظامنا 
األساسي لتوفيق 

األوضاع

الشركة تدير أصواًل 
بـ 7.2 مليارات 

دوالر

بنسبة 69%.. شريطة إمتام الدراسة النافية للجهالة واستيفاء الشروط

»أدبتيو« تستحوذ على مجموعة أمريكانا
تاريخ ناجح وطويل، ويسعدنا 
احلصول على فرصة نحظى 
من خاللها ان نكون جزءا من 
هذا اإلرث العظيم الذي قامت 
شركة امريكانا ببنائه خالل 
العقود اخلمسة املاضية، واننا 
نرى مستقبال باهرا ألمريكانا 
ونتطلع قدما للعمل مع اإلدارة 
لتنمية املجموعة وهذا املشروع 

في املستقبل.
كم���ا عّلق لؤي جاس���م 
اخلراف���ي على ذل���ك قائال: 
»يعد هذا حدثا مهما ألمريكانا 
ويس���عدنا ان يكون محمد 
العبار مشتريا للشركة، كما 
نرى انه ميث���ل خلفا جديرا 
ب���إرث مت تكوين���ه خ���الل 
اخلمسني س���نة املاضية من 
خالل القيادة احلكيمة للراحل 
ناصر اخلرافي، وليس لدينا 
أدنى ش���ك ف���ي أن امريكانا 
ستصل آفاقا جديدة بصفتها 
الرائدة في مجال  املجموعة 
األغذية واملطاعم في املنطقة 

بقيادة محمد العبار«.

الكويت لألوراق املالية.
وتعليقا عل���ى ذلك، قال 
محمد العبار: »تعد أمريكانا 
مجموعة مميزة بال شك وذات 

اس���تحواذ إلزامي ألمريكانا 
القواعد واألنظمة  بحس���ب 
املعمول بها لدى كل من هيئة 
أسواق املال الكويتية وسوق 

وتنوي شركة ادبتيو بعد 
إمتام الدراسة النافية للجهالة 
واالستحواذ على حصة شركة 
اخلير بأن تقوم بطرح عرش 

االتفاقية وطلبت من مجلس 
التعاون مع ش���ركة  اإلدارة 
ادبتيو تيسير عملية الدراسة 

النافية للجهالة.

واستيفاء عدد من الشروط 
األخرى. 

وقد قامت ش���ركة اخلير 
بإخط���ار أمريكان���ا بش���أن 

لألغذي���ة )أمريكانا(، والتي 
تبلغ ما يقارب 69% من اجمالي 
اسهم امريكانا شريطة إمتام 
الدراس���ة النافي���ة للجهالة 

أبرم���ت ش���ركتا »اخلير 
الوطنية لألسهم والعقارات« 
و»ادبتيو« بقيادة محمد العبار 
اتفاقية بيع مبدئية مشروطة 
بحيث تستحوذ األخيرة على 
حصة »اخلير« في »أمريكانا« 
والتي تبلغ ما يقارب 69% من 
اجمالي اسهم الشركة، شريطة 
امتام الدراسة النافية للجهالة 
واستيفاء عدد من الشروط 

االخرى.
وفي بيان صحافي حصلت 
»األنباء« على نسخة منه جاء 
فيه: »أعلنت كل من ش���ركة 
الوطنية لألس���هم  اخلي���ر 
والعقارات وش���ركة ادبتيو 
)ش���ركة اس���تثمار متث���ل 
مجموعة من مستثمري دول 
التع���اون اخلليجي  مجلس 
املاليني بقي���ادة محمد علي 
العبار( ع���ن قيامهما بإبرام 
اتفاقية بيع مبدئية مشروطة 
بحيث ستقوم شركة ادبتيو 
باالستحواذ على حصة شركة 
الكويتية  اخلير في الشركة 

محمد العبارلؤي جاسم اخلرافي

العبار: نرى مستقباًل باهراً ألمريكانا 
ونتطلع قدمًا للعمل مع اإلدارة

لتنمية املجموعة

لؤي اخلرافي: »أمريكانا«
ستصل إلى آفاق جديدة

في املنطقة بقيادة محمد العبار


