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»الدولي« : تسوية مديونية
 بـ 17٫2 مليون دينار
قال بنك الكويت الدولي إنه تسلم مبلع 17.2 مليون دينار 
تقريبا من تسوية مديونية أحد عمالء البنك، مت احلكم بها 
لصالح البنك في وقت سابق. وقال »البنك« في بيان نشر 
على موقع البورصة إن املبلغ الذي مت تسلمه من شأنه أن 
يعزز ربحية البنك ويدعم تنويع مصادر دخله. آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/Business

االقتصادية
3.3 % نسبة زيادة مسجلة 405 ماليني دينار في 9 أشهر من 2015

مخصصات البنوك الكويتية ترتفع من جديد
في مس���تويات مرتفعة اال ان 
نسبتها الى ايرادات التشغيل 
هي من األفض���ل بني البنوك 
الكويتية بنسبة 15.7%، بينما 
تعادل املخصصات 33.7% من 
ربح التشغيل قبل املخصصات. 
بلغت حصة »بيتك« من اجمالي 
القطاع املصرفي  مخصصات 
الكويتي للتسعة اشهر االولى 

من عام 2015 نحو %20.
3-ثالث اعلى املخصصات 
حجزها بنك اخلليج حيث بلغت 
54.3 مليون دين���ار بارتفاع 
ع���ن الفترة املقابل���ة من عام 
2014 بنس���بة 4.2% وتعادل 
املخصص���ات نح���و 42% من 
اجمالي إيرادات التشغيل للبنك 
خالل االشهر ال� 9 االولى من 
عام 2015 وتعتبر هذه النسبة 
مرتفع���ة مقارنة م���ع معدل 
الذي س���جل %22.5.  القطاع 
وتع���ادل مخصص���ات البنك 
64% من ربح التش���غيل قبل 
املخصصات باملقارنة مع معدل 
القطاع الذي سجل 38%. ومن 
املالحظ انخفاض املخصصات 
احملددة من 32.9 مليون دينار 
الى 29.7 مليون دينار وكذلك 
انخفاض املخصصات العامة الى 
26.4 مليون دينار من 47 مليون 
دينار في 9 اشهر 2014. وبلغت 
حصة بنك اخلليج من اجمالي 
القطاع املصرفي  مخصصات 

نحو %13.4.
التجاري  البن���ك  4-ام���ا 
الكويتي ومبخصصات بلغت 
47.5 مليون دينار بنسبة ارتفاع 

1% عن الفترة نفسها من عام 
2014، يصنف االعلى في القطاع 
املصرف���ي الكويتي من حيث 
التأثير السلبي للمخصصات 
على صافي االرباح حيث تعادل 
املخصصات حوالي 64% من 
ربح التشغيل قبل املخصصات 
و 46% من صاف���ي االيرادات 
التشغيلية للبنك. كما بلغت 
حصة »التجاري« من اجمالي 
القطاع املصرفي  مخصصات 
لل� 9 اش���هر االولى من العام 

احلالي نحو %11.7.
5-ارتفعت مخصصات بنك 
برقان لل� 9 اشهر االولى من عام 
2015 بنسبة 4.4% لتسجل 43.3 
مليون دينار باملقارنة مع 41.5 
مليون دين���ار للفترة املقابلة 
املاض���ي، وبالتالي  العام  من 
تعادل املخصصات نحو %20 
من اجمالي إيرادات التشغيل 
التي بلغت 216.8 مليون دينار 
و 35.8% من ربح التشغيل قبل 
املخصصات وال تزال تضغط 

على ربحية البنك.
6-ارتفعت مخصصات البنك 
األهلي الكويتي خالل االشهر 
التسعة االولى من العام احلالي 
بنسبة 5% لتسجل 33.4 مليون 
دينار وبالتالي تعادل 35% من 
اجمالي إيرادات التشغيل للبنك 
التي بلغ���ت 95 مليون دينار 
ونحو 51% من ربح التشغيل 
الذي سجل  قبل املخصصات 

65.4 مليون دينار.
7-بالرغم من استمراره في 
حجز مخصصات االئتمان ولكن 

بوتيرة اق���ل حيث انخفضت 
بنسبة 3% لتسجل 14 مليون 
دين���ار، اال ان البن���ك االهلي 
املتحد ال يزال من البنوك االقل 
تأثراً في ارباحه، حيث تعادل 
املخصصات 17.5% من إيرادات 
التش���غيل الت���ي بلغت 79.7 
مليون دينار و 25.6% من ربح 
التشغيل قبل املخصصات الذي 

سجل 54.3 مليون دينار.
8-ارتفع���ت مخصصات 
بنك الكويت الدولي بنس���بة 
10.5% لتس���جل 13.3 مليون 
دينار باملقارنة مع 12 مليون 
دينار للتس���عة اشهر االولى 
من عام 2014 وبالتالي تعادل 
مخصص���ات االئتم���ان %30 
م���ن ايرادات التش���غيل التي 
بلغت 44.7 ملي���ون دينار و 
52% من ربح التش���غيل قبل 

املخصصات.
9-اقل املخصصات حجزها 
بن���ك بوبيان خالل االش���هر 
التسعة االولى من عام  2015 
البنك   ارتفعت مخصصات  اذ 
باملقارنة مع الفترة املقابلة من 
عام 2014 بنسبة 4.4% لتسجل 
11.3 ملي���ون دينار وبالتزامن 
مع ارتفاع إيرادات التش���غيل 
 67.1 بنس���بة 15% لتس���جل 
مليون دين���ار ويتمتع البنك 
بأفضل نسب النمو في الربحية 
واقل املخصص���ات باملقارنة 
م���ع ايراداته حيث تس���اوي 
املخصص���ات 30% و 17% من 
ربح التشغيل قبل املخصصات 
ومن االيرادات التشغيلية على 

بقيم���ة 106.5 مالي���ني دينار 
باملقارنة مع 106.7 ماليني دينار 
خالل الفترة نفسها من العام 
املاضي. وتعادل املخصصات 
إيرادات  نحو 20% من صافي 
التشغيل للبنك التي بلغت 544 
مليون دينار ونسبة 28.7% من 
ارباح التشغيل قبل مخصصات 
التش���غيل =  االئتمان )ربح 
ايرادات التشغيل – مصروفات 
التش���غيل( وال تزال تضغط 
على صافي الربح بالرغم من 
املالي واألداء  الوض���ع  متانة 
املالي القوي للبنك والنمو في 
التشغيلي وضخامة  نشاطه 
محفظته م���ن القروض حيث 
ارتفعت خالل األش���هر ال� 12 
املنتهية في سبتمبر  االخيرة 
2015 بنسبة 14% لتسجل 13.23 
مليار دين���ار. وبلغت حصة 
الوطني من اجمالي مخصصات 
القطاع املصرفي لل� 9 اش���هر 
االولى من العام احلالي نحو 

.%26
2-ثاني اعلى املخصصات 
خالل االشهر ال� 9 االولى من 
عام 2015 حجزها بيت التمويل 
الكويتي بإجمالي 79.3 مليون 
دينار وبارتفاع نسبته %6.6 
املقابلة  الفت���رة  باملقارنة مع 
من عام 2014، بينما انخفضت 
الثالث عن  الربع  مخصصات 
الرب���ع الثاني من ع���ام 2015 
بنسبة 5% لتسجل 27.4 مليون 
دينار وارتفعت بنسبة %15.5 
عن الربع الثالث من عام 2014. 
بالرغم من استمرار املخصصات 

المحلل المالي 

تنشر »األنباء« تقريرا 
خاصا عن حجم املخصصات 
البنوك  الت���ي حجزته���ا 
الكويتي���ة خالل االش���هر 
التس���عة االولى من هذه 
السنة، حيث اظهر التقرير 
ان البنوك استمرت في حجز 
مخصصات االئتمان بوتيرة 
اعل���ى من الس���ابق حيث 
ارتفعت بنسبة 3.3% عن 
الفترة املقابلة من عام 2014 
لتسجل 404.7 ماليني دينار. 
وتعادل هذه املخصصات 
نح���و 22.5% م���ن صافي 
االيرادات التشغيلية للقطاع 
املصرفي خالل ال� 9 اشهر 
التي بلغت 1.8 مليار دينار، 
كما تعادل 37.6% من ربح 
التشغيل قبل املخصصات 
للقطاع الذي سجل بدوره 
1.07 مليار دينار. ويتبني من 
هذه االرقام ان مخصصات 
االئتمان ال تزال مستوياتها 
مرتفعة نسبيا مما يضغط 
على ربحية القطاع بالرغم 
من النمو في االرباح املجمعة 
للقطاع املصرفي خالل ال� 9 

اشهر االولى عند %13. 
 1-تصدر بنك الكويت 
البنوك  الوطن���ي قائم���ة 
األكث���ر حجزاً ملخصصات 
االئتمان وانخفاض قيمة 
االستثمارات خالل االشهر 
التسعة االولى من عام 2015 
حيث حج���ز مخصصات 

في زمن ضعف البورصة.. املستثمر فيها كمن يسير في حقل ألغام

يكون »بوفالن« نفس���ه خسر 
كل ما ميلك.

5 ـ الخضوع التام للتأثيرات 
النفسية

يتبع املستثمر موجة القطيع 
سواء عند الصعود أو الهبوط 
بش���كل جماع���ي دون وعي أو 
ثقافة أو خب���رة مضاربية، مع 
ع���دم املعرفة بأبس���ط قواعد 
التحليل املالي واخلضوع التام 
للتأثيرات النفسية، وهذا يعني 
أن هذا الشخص لن يتعلم شيئا 

وسيكرر األخطاء نفسها.

6 ـ اتباع دجالي التحليل

رغم كثرة التحذيرات من 
تتبع توصيات وجتليات ومن 
اذهانه���م بالنصائح  تتفتق 
الذهبية للمتداولني، إال أن هناك 
من يتتبعون دجالي التحليل 
الفني، ويتخ���ذون قراراتهم 
»عميان���ي« دون التحقق من 

صحة ما يدعي هؤالء.

7 ـ بطء رد الفعل

نظ���را الخت���الف طبيعة 
البورصة  االس���تثمار ف���ي 
مقارنة بالعقار على س���بيل 
املثال، فإن رد فعل املستثمر 
بالبورص���ة الب���د أن يكون 
الالزمة ومواكب  بالس���رعة 
للمستجدات التي تطرأ، إال ان 
املالحظ بسوق الكويت املالي 
أن رد الفعل في أغلب األحوال 
بطيئا للغاية، وهو ما يكلف 
املستثمر خسارة أحيانا، وعدم 
االستفادة من الفرص املتاحة 

أحيانا أخرى.
وف���ي ظل أوضاع الس���وق 
الهزيلة وانخفاض مؤشراته بحدة 
وضعف سيولته إلى هذا احلد، 
ينصحكم خبراء ماليون بتخفيض 
قيم محافظكم االستثمارية بنسبة 
تتراوح م���ن 50 إلى 60% حتى 
يسترد السوق عافيته، عوضا عن 
حتقيق خسائر قد تتسبب في أن 

تخسروا أنتم عافيتكم.

ما يجعل السهم مربحا في املنظور 
القريب، فغياب املعرفة الفنية 
بتوقيتات البيع والشراء من أهم 
األخطاء التي تكلف املس���تثمر 

ببورصة الكويت الكثير.

 Whats« 2 ـ تتبع مجموعات الـ
»App

من أكثر األخطاء ش���يوعا 
وأكثره���ا تدمي���را لألم���وال 
املستثمرة بالبورصة هو تتبع 
 Whats« �ال البعض ملجموعات 
App« وغيره���ا من املجموعات 
على مواقع التواصل االجتماعي، 
واتخ���اذ القرارات بن���اء على 
املعلومات والنصائح املوجودة 
عل���ى التطبيقات دون فهم أنها 
في الغالب معلومات ونصائح 
مضللة يستفيد منها القائمون 
على هذه املواق���ع بعد أن يقع 

السذج في شراكهم.

3 ـ نسيان السهم

من االخط���اء الفادحة التي 
تتكرر كثيرا بس���وق الكويت 
املالي نس���يان صاحب السهم 
متابعة حركة سهمه الذي دفع 
فيه جزءا من أمواله، فال ينتبه 
هذا املستثمر الغافل لسهمه إال 
بعد أن يكون هبط بنسبة %50 
من قيمته أو أكثر، ومن األمثلة 
احلية )حسب املتابعني( وجود 
مستثمر اش���ترى سهما ب� 150 
فلسا وتركه دون متابعة إلى أن 
وصل إلى 50 فلسا، ثم اكتشف 
بعد أن اس���تفاق من سباته أن 

السهم هوى إلى هذا احلد.

4 ـ الثقة العمياء

من أبرز األخطاء التي يقع 
فيها الكثيرون الشراء أو البيع 
عند تلقي نصيحة من شخص ما 
يحظى بثقة عمياء لدى املستثمر، 
فيأخذ قراره وفقا لقناعة تامة 
بأن »بوفالن« نصحه بالشراء 
أو االنتظار، وأحيانا  البيع  أو 
يكون هذا الشخص تسبب في 
الس���ابق، ورمبا  خسارته في 

شريف حمدي

في ظل ضعف مجمل األداء 
لسوق مالي، يكون الدخول 
فيه بهدف االستثمار مهمة 
محفوفة باملخاطر، وعندما 
يعاني هذا السوق من شح 
كبير في الس���يولة وغياب 
للمحف���زات االس���تثمارية 
وعدم وجود صانع للسوق 
وانخفاض حاد على مستوى 
املؤشرات تزداد املهمة صعوبة 

وتبلغ املخاطر ذروتها.
وهذا يتطلب من املستثمر 
مزيدا م���ن احلذر ألنه كمن 
يسير وسط حقل ألغام يجب 
عليه أال يخطو خطوة إال بعد 
حسابها جيدا لتجنب الوقوع 
في أخط���اء قد تكلفه كل او 

كثيرا مما ميلك.
في هذا السياق، رصدت 
»األنباء« من خالل متابعني 
لألخطاء الت���ي حتدث من 
كثير من املستثمرين بسوق 
الكويت لألوراق املالية أهم 
األخطاء املتكررة من بعض 
املس���تثمرين ف���ي بورصة 

الكويت وهي كالتالي:

1 ـ سوء تقدير الوقت

كثير من املتعاملني بسوق 
الكويت املال���ي ال يعرفون 
أهم قواعد البيع والش���راء، 
وهي توقيتات متى يشتري 
ومتى يبيع، فأسهل شيء على 
املستثمر هو الضغط على زر 
الشراء دون معرفة متى يجب 
الضغط على زر البيع، كما 
أن هناك من يشتري السهم 
وهو صاع���د ويبيعه وهو 
هابط، واملفترض عليه القيام 
بالعكس، فأفضل وقت للشراء 
والسهم في االجتاه الهابط، 
وافضل وقت للبيع والسهم 
في االجتاه الصاعد، أو احلفاظ 
على السهم في حال يرجى 
منه توزيعات نقدية، أو ان 
الشركة صاحبة السهم لديها 

أسهل شيء على 
املستثمر هو 

الضغط على زر 
الشراء دون معرفة 
متى يجب الضغط 

على زر البيع

مستثمر اشترى 
سهمًا بـ 150 فلسًا 
وتركه دون متابعة 
حتى وصل إلى 50 
فلسًا ثم اكتشف 
فجأة أن السهم 
هوى لهذا احلد

معلومات ونصائح 
مضللة تنصب 
كشراك على 
مجموعات الـ 

 »Whats App«
يقع فيها السذج

22% من صافي 
اإليرادات التشغيلية 

و37% من ربح 
التشغيل ..و%73 
من صافي الربح

مخصصات اإلئتمان 
ال تزال مرتفعة 

وتضغط على ربحية 
القطاع

تعرفوا على 7 أخطاء فادحة يرتكبها املستثمرون


