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»كريديه أغريكول«: القطاع المصرفي الكويتي اليزال األقوى خليجيًا
مرونة االقتصاد الكويتي وقدرته على التعافي بقيادة القطاع الخاص س�تفاجئ الكثير م�ن المراقبين خالل العام كلما تقدم بنا الوقت
نمو العرض النقدي واالئتمان المحلي اليزال األقوى على مستوى الخليج وعلى المستثمرين أن يركزوا خياراتهم االستثمارية على البنوك

العبالني: البنك حريص على تعزيز مكانته كإحدى أبرز جهات التوظيف في القطاع األهلي

أكدت في أحدث تقرير لها عن الشرق األوسط أن مشاكل شركات االستثمار لم تؤثر على القطاع

برنامج إعادة الهيكلة يشيد بمبادرة »الوطني«
لتوفير فرص عمل للمسرحين في القطاع الخاص

أشاد أمني برنامج إعادة هيكلة القوى 
العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة باإلنابة 
فوزي املجدل���ي مؤخرا باملبادرة التي 
أطلقها بنك الكوي���ت الوطني وقراره 
اخلاص بتوفير كل سبل الدعم املمكنة 
لبرنامج إعادة الهيكلة وجهوده في مجال 
توظي���ف العمالة الوطنية واحليلولة 
دون تفاقم مش���كلة البطالة من خالل 
املش���اركة الفعالة ف���ي وضع احللول 
اإليجابية لظاهرة املسرحني الكويتيني 
وتوفير فرص وظيفية لطالبي العمل 
م���ن املس���رحني في القط���اع اخلاص 

الكويتي. 
وقال املجدلي في تصريح صحافي 

إن املبادرة النبيلة التي أطلقها بنك الكويت الوطني تستحق 
الثناء والتقدير، مضيفا أن هذا األمر ليس بجديد بالنس���بة 
للبنك الوطني ال���ذي يعتبر احدى أب���رز جهات التوظيف 
بالقطاع اخلاص والذي يحفل تاريخه وسجل أنشطته الوطنية 
واالجتماعية بالعديد من املبادرات الريادية على كل األصعدة، 
والسيما مساهماته اجلليلة في مجال دعم العمالة الوطنية 
وتأهيل وتوظيف الشباب الكويتي، ناهيك عن حرصه على 

التعاون الفعال والالمحدود مع إدارة برنامج 
إعادة الهيكلة واجلهاز التنفيذي للدولة. 

ومن جانبه، أكد مساعد مدير عام ورئيس 
مجموعة املوارد البشرية بالبنك عماد العبالني 
أن مبادرة الوطني وقراره اخلاص بدعم برنامج 
إعادة الهيكلة وتوفير فرص للمسرحني الكويتيني 
في القطاع اخلاص تنبع من قناعة راس���خة 
لدى البنك الوطني، واحدى أعرق املؤسسات 
الوطنية وأبرز جه���ات التوظيف في القطاع 
اخلاص، بضرورة النهوض مبسؤوليته الوطنية 
واالجتماعية وأهمية ال���دور الذي ينبغي أن 
تنهض به مؤسسات القطاع اخلاص في عملية 
البناء والتنمية االقتصادية واالجتماعية في 
الكويت واملس���اهمة في اجلهود املبذولة على 

املستوى الوطني للحيلولة دون تفاقم مشكلة البطالة.
وأضاف العبالني أن جهود بنك الكويت الوطني في مجال 
دعم العمالة الوطنية تتجلى من خالل سعيه الدائم الستقطاب 
وتوظيف الكفاءات الكويتية الشابة وتأهيل وتدريب الكوادر 
الوطنية باإلضافة إلى رعايته ومشاركته الفعالة في العديد 
من املؤمترات واملعارض الوظيفية واألنشطة املعنية بدعم 

العمالة الوطنية داخل الكويت وخارجها.

تحركات البنك نابعة من قناعته بدعم العمالة الوطنية

عماد العبالني 

انخفاض القيمة السوقية الرأسمالية للشركات
بنسبة 1.7% لتسجل 35.53 مليار دينار

»االستثمارات الوطنية«: السوق متذبذب على كل المؤشرات

اوضح التقرير االسبوعي لشركة 
االس���تثمارات الوطنية ان مؤشر 
NIC50 اقفل بنهاية تداول االسبوع 
املاضي عند مستوى 5.115.0 نقطة 
بانخفاض ق���دره 120.4 نقطة وما 
نسبته 2.3% مقارنة بإقفال االسبوع 
قبل املاضي والبالغ 5.235.5 نقطة 
وارتفاع قدره 819.6 نقطة وما نسبته 
19.1% ع���ن نهاية ع���ام 2008 وقد 
استحوذت اسهم املؤشر على %84.8 
من اجمالي قيمة االسهم املتداولة 
في السوق خالل االسبوع املاضي. 
واقفل املؤشر السعري للسوق عند 
مستوى 7.237.5 نقطة بانخفاض 
قدره 64.7 نقطة وما نسبته %0.8 
مقارنة بإقفال االسبوع قبل املاضي 
والبالغ 7.788.2 نقطة وارتفاع قدره 
59.1 نقطة وما نس���بته 0.8% عن 
نهاية عام 2008. اما املؤشر الوزني 
للسوق فقد اقفل عند مستوى 450.5 
نقطة بانخفاض ق���دره 7.8 نقاط 
وما نس���بته 1.7% مقارنة بإقفال 
املاض���ي والبالغ  االس���بوع قبل 
458.3 نقط���ة وارتفاع قدره 43.8 
نقطة وما نسبته 10.8% عن نهاية 
عام 2008. وعن مؤشرات التداول 
واألسعار، خالل تداوالت االسبوع 
املاضي انخفض مؤشر املعدل اليومي 
لكمية االسهم املتداولة بنسبة %11.4 
في حني ارتفع مؤشر عدد الصفقات 
وقيمتها بنسبة 10.5% و24.8% على 
التوالي، ومن اصل ال� 203 شركات 
املدرجة بالسوق مت تداول اسهم 167 
شركة بنس���بة 82.3% من اجمالي 
اسهم الش���ركات املدرجة بالسوق 
الرسمي ارتفعت اسعار اسهم 55 
شركة بنسبة 32.9% فيما انخفضت 
اسعار اسهم 85 شركة بنسبة %50.9 
واستقرت اسعار اسهم 26 شركة 

بنسبة %15.6 .
وبنهاية تداول االسبوع املاضي 
بلغت القيمة السوقية الرأسمالية 
للشركات املدرجة في السوق الرسمي 
35.53 مليار دينار بانخفاض قدره 
598.6 مليون دينار وما نس���بته 
1.7% مقارنة بنهاية االسبوع قبل 
املاضي والبالغة 36.129 مليار دينار 
وارتفاع قدره 1.732 مليار دينار وما 
نسبته 5.1% عن نهاية عام 2008. 
وقد انهى س���وق الكويت لالوراق 
املالية تعامالته خالل االسبوع على 
تناقض في ادائه باملقارنة مع اقفال 
االسبوع املاضي وذلك بالنسبة الى 
املؤشرات العامة حيث ارتفع مؤشر 
NIC50 بنسبة طفيفة بلغت %0.3 
فيما انخفض املؤش���ران السعري 
والوزني بنسب بلغت 0.8% و%1.7 
على التوالي وكذلك االمر فيما يتعلق 
ارتفعت  العامة والتي  باملتغيرات 
معظم مكوناته���ا )املعدل اليومي 
للقيم���ة املتداولة � عدد صفقاتها( 

قال التقرير االسبوعي لشركة بيت االستثمار العاملي »جلوبل« 
حول قطاع االتصاالت اخلليجي ان مؤشر جلوبل لقطاع االتصاالت 
اخلليجي أنهى تداوالت األسبوع املاضي مسجال ارتفاعا بنسبة %0.16 
وصوال إلى مستوى 305.61 نقاط مقارنة مع إقفال األسبوع السابق 
قبل املاضي بعد االرتفاع الذي ش���هدته معظم األس���واق اخلليجية 
باس���تثناء الس���وق الكويتي الذي تأثر باالنخفاض امللحوظ لسهم 

شركة زين.
ه���ذا وقد ارتفع إجمالي القيمة الس���وقية للقطاع مبقدار 160.16 

مليون دوالر وصوال إلى 99.17 مليار دوالر.
وأضاف التقرير أن قطاع االتصاالت اخلليجي ش���هد صعودا في 
أنش���طة التداول هذا األسبوع، حيث ارتفعت كمية األسهم املتداولة 
بنسبة 28.35% وصوال إلى 152.46 مليون سهم بإجمالي قيمة تداوالت 
بلغت 742.29 مليون دوالر أي بارتفاع نسبته 25.01% مقارنة باألسبوع 
الس���ابق. وقد استحوذت الكمية املتداولة لقطاع االتصاالت على ما 
نس���بته 2.64% من إجمالي الكمية املتداولة في األسواق اخلليجية. 
بينما استحوذت القيمة املتداولة للقطاع على ما نسبته 9.80% من 

إجمالي القيمة املتداولة في األسواق اخلليجية.
وقد واصل سهم شركة االتصاالت املتنقلة )زين( تداوالت كثيفة 
هذا األسبوع مستحوذا على ما نسبته 72.45% )110.47 ماليني سهم( 
و77.84% )563.78 مليون دوالر( من إجمالي كمية وقيمة األس���هم 
املتداولة على التوالي. وقد أنهى الس���هم املذكور األسبوع متصدرا 
قائمة األسهم األكثر انخفاضا بخسارة بلغت نسبتها 13.51% مغلقا 

عند سعر 1.280 دينار.
وبينما تصدر س���هم مؤسس���ة اإلمارات لالتصاالت )اتصاالت( 
الصعود األكبر بجنيه مكاس���ب بنس���بة 12.90% ليغلق عند 12.25 

درهما إماراتيا.
وعن أخبار ش���ركات القطاع قال التقرير ان ش���ركة االتصاالت 
املتكامل���ة )دو( رصدت منذ بداي���ة 2009 ملياري درهم وذلك لدعم 
عملية التطوير التي تش���مل شبكة الهاتف املتحرك والثابت أنفقت 
الشركة منها 1.043 مليار درهم بنهاية النصف األول حسب ما جاء 
في نتائج دو املالية في النصف األول وذلك ضمن برنامج املصاريف 
الرأسمالية املتواصل والذي من املتوقع أن يتجاوز ملياري درهم هذا 
العام ويعتبر برنامج املصاريف الرأسمالية من الدعائم اإلستراتيجية 

األساسية للنمو املتواصل.
كما قامت شركة زين بالتوقيع على اتفاقية بيع نسبة قدرها %46 
من رأسمال شركة زين لتجمع تقوده شركة »ففاسي الهندية« وهذا 
التجم���ع يضم مجموعة البخاري املاليزية � س���يد مختار البخاري 

وشركة »مينتل الهندية« وشركة »بي اس ان ال الهندية«.

أكدت مؤسسة كريديه أغريكول 
)شيفرو( في أحدث تقرير أصدرته 
مؤخرا حول القضايا اإلستراتيجية 
اخلاصة مبنطقة الشرق األوسط 
أنه على الرغم من املشاكل التي 
تواجهه���ا ش���ركات االس���تثمار 
الكويتية ف���إن القطاع املصرفي 
الكويتي مايزال األقوى خليجيا، 
وأوضح���ت أن مرونة االقتصاد 
الكبيرة على  الكويتي وقدرت���ه 
التعافي بقي���ادة القطاع اخلاص 
ستفاجئ الكثير من املراقبني كلما 
تقدم بنا الوقت خالل هذا العام.

وأشارت »شيفرو« في تقريرها 
الصادر في شهر سبتمبر احلالي 
حتت عن���وان »الكويت: الوضع 
ليس س���يئا بالقدر الذي يعتقده 
الكثي���رون« إلى اس���تمرار منو 
الع���رض النق���دي واالئتمان في 
الكويت بوتيرة أسرع من معظم 
الدول اخلليجية، موجهة النصح 
للمس���تثمرين بأن يكونوا أكثر 
حتديدا في خياراتهم االستثمارية 
والتركيز على البنوك التي يعتقد 
بأنها ستشكل مفاجأة استنادا إلى 
ما اتخذته من مواقف وسياسات 
متحفظة على صعيد املخصصات 
ف���ي وقت مبكر م���ن اندالع هذه 

األزمة.
وأوضحت »شيفرو« أنه على 
الرغم من تأثر االقتصاد الكويتي 
بأداء شركات االستثمار املتعثرة، 
فإن القطاع املصرفي اتسم مبرونة 
مذهل���ة حي���ث الت���زال محفظة 
القروض تنمو مبعدل تقديري يبلغ 
10% سنويا، وخلصت إلى القول إن 
البنوك الكويتية التزال في وضع 

النقدي هو  سليم ومنو العرض 
األقوى في اخلليج أيضا.

وفي معرض تسليطها الضوء 
على موضوع الفرص االستثمارية 
في الكويت قالت »ش���يفرو« إن 
احلدي���ث ع���ن تراج���ع فرص 
االستثمار يرجع في واقع األمر 
إلى أن الكثيرين يحلو لهم على 
الدوام اإلشارة إلى نقاط الضعف 
التي يعاني منها االقتصاد الكويتي 
والتي باتت معروفة للجميع في 
حني أنه قلما يجري تسليط الضوء 
على نقاط الق���وة العديدة التي 
تتمتع بها الكويت، مش���يرة في 
هذا اإلطار إلى أن توزيع األدوار 
والفص���ل بني القط���اع اخلاص 

والقطاع العام في الكويت خلق 
اقتصادا سوقيا أقل اعتمادا على 
قي���ادة احلكوم���ة وهباتها مما 
هو عليه احل���ال في بقية بلدان 

املنطقة.
وخلصت إلى القول بهذا الشأن 
انه خالل املراحل األولى من األزمة 
العاملي���ة توجهت أنظار  املالية 
البلدان األكثر  املستثمرين نحو 
استفادة من الدعم احلكومي، غير 
أنه مع شيوع بوادر التعافي اآلن 
فإنه من املرجح أن االقتصادات 
السوقية التي تتمتع بقطاع خاص 
ضخم وديناميكي، كما هي احلال 
في الكويت ستكون األكثر استفادة 

من هذا الوضع. 

وأوضحت مؤسسة شيفرو أن 
األمر األهم في نظرها يتمثل في 
أنها ال ترى مبررا لقلق املستثمرين 
الكبير في زيادة  حيال الضعف 
رأس امل���ال من جان���ب القطاع 
املصرف���ي الكويتي، مضيفة أنه 
في الوقت الذي س���يتراجع فيه 
اهتمام املستثمرين بأنباء صفقة 
بيع شركة زين، فإنه من املرجح 
أن تستفيد البنوك الكويتية من 

زيادة تدفقات املستثمرين.
انه  وختمت »شيفرو« قائلة 
على الرغم من املشاكل التي تواجه 
الكويت إال أن هذه املشاكل ليست 
ح���ادة أو خطي���رة بالقدر الذي 

يعتقده الكثيرون.

بنسب بلغت 25% و10% على التوالي 
في حني انخف���ض املعدل اليومي 
لكمية االسهم املتداولة بنسبة بلغت 
11%، هذا وقد بلغ املتوسط اليومي 
املتداولة خالل االس���بوع  للقيمة 
107 ماليني دينار مقابل 86 مليونا 
للشهر قبله. ويستمر سوق الكويت 
الثالث  املالية ولالسبوع  لالوراق 
على التوالي بنهجه املتذبذب على 
مستوى املؤشرات العامة واملتغيرات 
العام���ة، وبالرغم م���ن ان توجه 
االنخفاض هو الغالب عليها اال ان 
املؤشر السعري اليزال يحوم فوق 
مستويات دعمه عند 7.500 ويحافظ 
عليها ومبساحة ال بأس بها فوق 
مس���توى 7.700 هذا ومن املتوقع 
ان يس���تمر اداء السوق على ذلك 
النحو لفترة من الوقت لعدة اسباب 
اهمها التطور املهم على صعيد سهم 

زين الذي اس���تحوذ على النسبة 
الكبرى من القيمة املتداولة خالل 
الش���هرين املاضيني فإن من شأن 
اتفاقية بيع %46  النجاح بتوقيع 
من اس���همها واعالنها رس���ميا ان 
يؤدي فنيا الى انحسار املضاربات 
على الس���هم، وهذا من ش���أنه ان 
يعزز توجه الس���وق احلالي نحو 
تأسيس اسعار اسهمه املصاحبة 
مع عمليات بناء املراكز متهيدا مع 
قرب نهاية فترة الربع الثالث ملعظم 
الش���ركات املدرجة، حيث ترتسم 
املالمح الرئيسية ألداء الشركات وهو 
ما ينس���حب على تقييم اوضاعها 
والفرز فيما بينها، خاصة انه من 
املتوقع ان تشهد االيام املقبلة حسما 
ألوضاع بعض الشركات املتعثرة 
من ناحية بروز مالمح مستقبلها 

بني فرص بقائها أو افالسها.

تقارير تؤكد قوة ومتانة القطاع املصرفي الكويتي على املستوى اخلليجي

»جلوبل«: ارتفاع القيمة السوقية لقطاع االتصاالت الخليجي
لتسجل 99.17 مليار دوالر بنهاية األسبوع الماضي

كمية األسهم المتداولة ارتفعت 28.35% لتسجل 152.46 مليون سهم بقيمة 742.29 مليون دوالر

القيمة املتداولة الشركة
)الدوالر 
األميركي(

النسبة من إجمالي القيمة 
املتداولة لقطاع االتصاالت 

اخلليجي
3.80%27.502.750شركة االتصاالت السعودية

3.73%27.051.669مؤسسة االمارات لالتصاالت )اتصاالت(
77.84%563.780.123شركة االتصاالت املتنقلة )زين(
2.24%16.234.253شركة احتاد اتصاالت )موبايلي(

4.62%33.428.853شركة االتصاالت املتنقلة السعودية )زين(
0.79%5.732.003شركة اتصاالت قطر )كيوتل(

1.92%13.887.339فودافون قطر
2.50%18.107.685شركة احتاد عذيب

)DU( 0.43%3.139.222شركة االمارات لالتصاالت املتكاملة
0.84%6.078.867الشركة الوطنية لالتصاالت )الوطنية(
1.03%7.491.814الشركة العمانية لالتصاالت )عمان تل(
شركة البحرين لالتصاالت السلكية 

والالسلكية )بتلكو(
1.857.285%0.26

100.00%724.291.865املجموع

الكمية الشركة
املتداولة

النسبة من اجمالي الكمية املتداولة 
لقطاع االتصاالت اخلليجي

1.41%2.144.814شركة االتصاالت السعودية
5.52%8.409.306مؤسسة االمارات لالتصاالت )اتصاالت(

72.45%110.465.000شركة االتصاالت املتنقلة )زين(
1.07%1.628.501شركة احتاد اتصاالت )موبايلي(

7.85%11.971.612شركة االتصاالت املتنقلة السعودية )زين(
0.09%131.656شركة اتصاالت قطر )كيوتل(

3.58%5.461.950فودافون قطر
)Du( 2.64%4.019.347شركة االمارات لالتصاالت املتكاملة

2.56%3.908.941شركة احتاد عذيب
0.72%1.105.000الشركة الوطنية لالتصاالت )الوطنية(

1.31%1.996.505الشركة العمانية لالتصاالت )عمان تل(
شركة البحرين لالتصاالت السلكية 

والالسلكية )بتلكو(
1.217.870%0.80

100.00%152.460.502املجموع

قيمة األسهم المتداولة

االغذية 0.5%غير الكويتية 3.3%البنوك %21.0

الخدمات 
%41.1

الصناعي %9.1 العقاري %7.8

التأمين %0.0

االستثمار  %17.3

النسبة المئوية للقيمة السوقية لشركات االتصاالت الخليجية

فودافون قطر 2.1%شركة االتصاالت السعودية %25.9

اتحاد عذيب 
%0.5

زين )السعودية( 
%4.0

%3.1 DU

عمان تل %2.8

زين )الكويت( %19.3
%2.8 NMTC الوطنية

اتصاالت %24.2

بتلكو %2.2

كيوتل %6.1

موبايلي %7.1


