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»األهلية للتأمين« تصدرت القائمة بـ 16.3 مليون دينار

األكثر تراجعًا بقطاع االتصاالت الخليجي

»الجمان«: 30 مليون دينار إجمالي قروض
7 شركات تأمين مدرجة بالبورصة للنصف األول

»جلوبل«: »زين« تفقد 14.71% في أسبوع 
و »اإلمارات لالتصاالت« في الصدارة بنمو %9.68

حزمة عوامل فنية ونفسية وشائعات سيطرت على تداوالت البورصة
بإس����دال الستار على تداوالت س����وق الكويت لألوراق 
املالية األس����بوعية وضح جليا سيطرة حزمة من العوامل 
الفنية والنفسية والشائعات على منوال األداء، األمر الذي 
أثر سلبيا في القيم الثالث املتعلقة بالقيمة النقدية وكميات 

األسهم واعداد الصفقات املبرمة.  
وقال محلالن ماليان ومسؤول في شركة استثمارية 
ل� »كونا« أمس ان خسائر السوق خالل األسبوع كانت 
كبيرة ولم تس���تطع اعالنات أرباح بعض الش���ركات 
املدرجة السيما البنوك انتشال حالة التردي التي شهدتها 
خصوصا ان آمال بعض املستثمرين كانت معولة على 

أسهم تشغيلية وقيادية.  
وأضافوا انه على الرغم من التداوالت الضعيفة االنتقائية 
على عدد محدود من األس����هم فإن السوق مازال يبحث عن 
طوق جناة يعيد آلية ارتفاعاته السابقة ولم يتأت ذلك سوى 
بضخ الس����يولة واعادة الثقة مجددا الى السوق الذي كان 
على مش����ارف تخطي احلاجز النفسي إال أن هناك حتديات 

فنية واجهته.  
وقال مدير ادارة األصول في شركة مرابحات االستثمارية 
فهد البسام ان السوق تأثر خالل االسبوع بثالثة أسباب، هي 
ملف امتام صفقة »زين« من عدمه وارباح الشركات للربع 
الثالث وأخيرا الكالم عن املخصصات السيما البنوك التي 

اعلنت معظمها عن ارباح ايجابية.  
واضاف البسام ان 27 ش����ركة أعلنت حتى أمس االول 
ع����ن ارباح في الربع الثالث بلغ����ت نحو 155 مليون دينار 
بنس����بة ارباح 40% مقارنة مع الع����ام املاضي فيما حققت 
هذه الشركات خالل االشهر التسعة أرباحا بلغت نحو 540 
مليون دينار بنسبة زيادة بلغت 43% ومع ذلك لم يتحرك 

السوق كثيرا. 
وتوقع ان تعوض الشركات املدرجة خسائر الربع الرابع 
من العام املاضي بنمو في اقفاالت العام احلالي مشيرا الى 
ان نقطة ايجابية س����اهمت في هذا النمو هي ارتفاع أسعار 
النفط مما يعطي داللة على حالة من التعافي ستش����هدها 

السوق مطلع العام املقبل. 
وعزا رئيس فريق دريال للتحليل الفني محمد الهاجري 
تراجع اداء السوق الى عوامل عديدة، منها بيع اسهم اخلزانة 
لقطاع البنوك على ضوء نتائج غير مرضية للمس����اهمني 
وارتفاع نس����بة التحوط لبند املخصص����ات واخلوف من 

مفاجآت مغامرات غير محسوبة.  
واضاف الهاجري ان امتعاض املس����اهمني ومالك أسهم 
الش����ركات من انعدام الرؤية الواضحة لقانون االستقرار 
املالي خاصة لشركات االستثمار املتعثرة كان عامال مؤثرا 
في االداء العام.  واشار الى ان لتأرجح أسواق املال العاملية 

خاصة االميركية نتيجة النخفاض أس����عار املساكن دورا 
في هذا التراجع على سوق الكويت لالوراق املالية كما كان 
للشائعات حول تأجيل امتام صفقة زين أو الغائها ردة فعل 

سلبية على عموم املستثمرين.  
ورأى ان تأخر الشركات ال�46 في قطاع االستثمار باالفصاح 
عن ارباح الربع الثالث كان له دور أيضا في ارق املساهمني 
واألمر ينطبق كذلك على بع����ض البنوك التي تأخرت في 
االعالنات على الرغم من انها دائما كانت س����باقة مما ادخل 

اخلوف على املتداولني من مغامرات غير محسوبة.  
وقال مسؤول في احدى الشركات االستثمارية ان السوق 
مازال متعطشا الى السيولة املالية التي بدأت تنضب ملصلحة 
جهات استثمارية س����اهمت مرات عدة في وصول السوق 
الى هذه احلالة املتردية ك����ي تضغط على املتداولني لبيع 
أسهمهم بأسعار متدنية ومن ثم يقومون بعمليات التجميع 

لألسهم.  
وأعرب هذا املس����ؤول عن أمله في ان تسرع الشركات 
التي لم تعلن عن أرباحها في كشف بياناتها املالية أيا كانت 
سلبية أو ايجابية حتى يكسر السوق حال الترقب واجلمود 
اللذين ألقيا بظاللهما على منوال األداء خالل االسبوع الذي 
من املتوقع ان يظل على حاله حتى انقضاء مهلة االفصاحات 

منتصف نوفمبر.

املتكاملة قائمة األسهم من  لالتصاالت 
الثاني على  حيث االرتفاع لألس���بوع 
التوالي بصعوده بنسبة 9.68% ليغلق 
عن���د 4.080 دراهم إماراتية. بينما كان 
سهم ش���ركة االتصاالت املتنقلة )زين 
الكويت( أكبر املتراجعني خالل انشطة 
هذا األسبوع بانخفاضه بنسبة %14.71 

ما نسبته 29.83% )30.74 مليون سهم(. 
بينما تصدر سهم ش���ركة االتصاالت 
املتنقلة )زين الكويت( قائمة األس���هم 
القيمة املتداولة مس���تحوذا  من حيث 
على ما نسبته 20.59% )90.35 مليون 

دوالر(.
وقد تصدر س���هم ش���ركة اإلمارات 

ليغل���ق عند 1.160 دينار بعد انتش���ار 
خبر مفاده أن الس���عر املتفق عليه بني 
مجموعة اخلرافي ومجموعة فافاس���ي 
الهندية بشأن صفقة زين وهو 2 دينار 
هو سعر مكلف، حيث ان شركة بهارات 
سانشار نيجام الهندية BSNL )شركة 
اتصاالت هندية( ليست مستعدة لدفع 
أكثر من 10 مليارات دوالر لشراء حصة 
زين البالغة 46% أي أقل بنسبة 20% من 

السعر املتفق عليه.
ومن أخب���ار ش���ركات القطاع فقد 
منحت احتاد اتصاالت )موبايلي( شركة 
اريكسون لتصنيع معدات الشبكات عقدا 
قيمته 160 مليون دوالر لتوسعة نشاط 
البيانات ال���ذي يراهن عليه ثاني أكبر 
مش���غل اتصاالت س���عودي لدفع منو 

األرباح.
كما ذكر الرئيس التنفيذي لش���ركة 
االتصاالت املتكاملة )دو( عثمان سلطان، 
إن »دو« ال تخطط ف���ي الوقت احلالي 
إلط���الق جهاز نق���ال يحم���ل عالمتها 
التجارية، مشيرا إلى عدم استبعاد األمر 

في وقت الحق.
وأش���ار، فيما نقلته أرابني بيزنس، 
إلى أن للشركة أولويات وهي تركز في 
الوقت احلالي على خدماتها احلالية بشكل 

يوفر قيمة مضافة لزبائن دو.

قال التقرير األسبوعي لشركة بيت 
أداء  العاملي »جلوبل« حول  االستثمار 
قطاع االتصاالت اخلليجي ان مؤش���ر 
جلوبل لقطاع االتصاالت اخلليجي أنهى 
تداوالت األسبوع املاضي مسجال انخفاضا 
بنسبة 3.84% بعد تراجع جميع األسواق 
اخلليجية. وصوال إلى مستوى 307.56 
نقاط. هذا وقد انخفض إجمالي القيمة 
السوقية للقطاع مبقدار 3.98 مليارات 

دوالر وصوال إلى 99.8 مليار دوالر.
وقد شهد قطاع االتصاالت اخلليجي 
انخفاض���ا في أنش���طة الت���داول هذا 
األسب��وع، حيث انخفضت كمية األسهم 
املتداول��ة بنس���بة 41.83% وصوال إلى 
103.03 مالي���ني س���هم بإجمالي قيمة 
ت���داوالت بلغ���ت 438.81 مليون دوالر 
أي بانخفاض نس���بته 45.33% مقارنة 

باألسبوع السابق. 
وقد استحوذت الكمية املتداولة لقطاع 
االتصاالت على ما نسبته 2% من إجمالي 
الكمية املتداولة في األسواق اخلليجية. 
بينما استحوذت القيمة املتداولة للقطاع 
على ما نسبته 4.25% من إجمالي القيمة 

املتداولة في األسواق اخلليجية.
كما تصدر س���هم شركة االتصاالت 
املتنقلة )زين السعودية( قائمة األسهم 
من حيث الكمية املتداولة مستحوذا على 

أوض���ح حتلي���ل مختصر 
لقروض قطاع التأمني كما في 
نهاية النصف األول صادر من 
مرك���ز اجلمان لالستش���ارات 
االقتصادية ان إجمالي قروض 
الش���ركات املدرجة في قطاع 
التأمني )البالغ عددها 7 شركات( 

بلغ نحو 30 مليون دينار.
وقد تص���درت »أهلية ت« 
قائم���ة أكثر ش���ركات التأمني 
اقتراضا من حيث املعيار املطلق 
مببلغ 16.3 مليون دينار تلتها 
»خليج ت« مببلغ 11.3 مليون 
دينار، ثم »اإلعادة« مببلغ 2.3 
مليون دينار، فيما لم تتحمل 
»كويت ت« و»وربة« و»أولى 
تكاف���ل« و»وثاق« أي قروض 
كما في 2009/6/30، وقد شكلت 
قروض »أهلي���ة ت« 55% من 

إجمالي قروض القطاع.
أما من حيث معيار نس���بة 

إلى املوجودات، فقد  القروض 
كانت »أهلية ت« األعلى أيضا 
11%، تلتها »خليج ت«  مبعدل 
مبعدل 4%، ثم »اإلعادة« مبعدل 

من »أهلي���ة ت« و»خليج ت« 
و»اإلعادة« على التوالي.

إلى أن  وجت���در اإلش���ارة 
متوسط نس���بة القروض إلى 

2%، وكذل���ك الترتي���ب أيضا 
مبا يتعلق مبعي���ار القروض 
إلى حقوق املس���اهمني، حيث 
كان املع���دل 22 و16 و6% لكل 

املوجودات لقطاع التأمني يبلغ 
18% وحلقوق املساهمني %44، 
وذلك كما في نهاية النصف األول 

من 2009.

البيانات المتوافرة

وال ش���ك أن املعلوم���ات 
واإلحصائيات أعاله ال تشمل 
شركات التأمني غير املدرجة، من 
جهة أخرى، فإن اإلحصائيات 
املش���ار إليها بالبيانات املالية 
للقروض كما في نهاية النصف 
األول من 2009، وهي آخر فترة 
مالية تتواف���ر بياناتها املالية 
بش���كل متكامل، كم���ا نود أن 
نلمح إلى أنه بالرغم من أهمية 
التحليالت واملؤشرات أعاله فيما 
يتعلق بالقروض، إال انه ال ميكن 
االعتماد عليها وحدها في حتديد 
املالءة املالية للشركات املدرجة 

بشكل قاطع.

صدرت 345 ألف برميل يوميًا في سبتمبر

ضمن العدد الجديد من مجلة المصارف

الكويت تتخطى إيران لتصبح رابع أكبر 
مصدر للنفط الخام إلى اليابان

العقاد: بنك الخليج يتطلع 
ليكون أفضل بنك تجاري في الكويت

طوكيو � كونا: اظهرت بيانات حكومية يابانية 
امس أن الكويت تخطت ايران الش����هر املاضي 
لتصبح رابع اكبر مصدر للنفط اخلام الى اليابان، 
وذكرت وكالة املوارد الطبيعية والطاقة اليابانية 
ف����ي تقرير اولي ان صادرات الكويت من النفط 
اخلام الى اليابان ارتفعت خالل ش����هر سبتمبر 
املاضي بنس����بة 0.5% لتصل الى 10.36 ماليني 
برميل مبا يعادل 345 الف برميل يوميا مقارنة 
بالفترة نفس����ها من العام املاضي مسجلة بذلك 

اول زيادة لها خالل شهرين.
واوضحت الوكالة التابعة لوزارة االقتصاد 
والتجارة والصناعة ان الكويت زودت اليابان 
بنسبة 10.5% من اجمالي واردات البالد من النفط 
اخلام خالل الشهر املاضي مقارنة بنسبة %8.5 
خالل الفترة نفسها من العام السابق و8% مقارنة 
مبعدالتها خالل اغس����طس املاضي، وجتاوزت 
نس����بة النفط اخلام الذي تستورده اليابان من 
الكويت خالل الشهر املاضي حاجز ال� 10% للمرة 
االولى من����ذ ابريل املاضي، يذكر ان اليابان هي 

اكبر مستورد للنفط الكويتي في العالم.
وعلى صعيد متصل تراجع اجمالي واردات 
الياب����ان من النفط اخلام خالل الش����هر املاضي 

بنس����بة 18.7% ليصل الى 98.27 مليون برميل 
ليستمر بذلك في منحاه التنازلي للشهر الثاني 

عشر على التوالي.
وانخفضت واردات اليابان من النفط اخلام من 
منطقة اخلليج بنسبة 14.6% الى 94.16 مليون 
برميل ولكنها شكلت 90.6% من اجمالي واردات 
البالد من النفط خالل الش����هر املاضي بارتفاع 
نس����بته 4.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام 

املاضي.
واستمرت السعودية في احتالل املرتبة االولى 
بني الدول املصدرة للنفط اخلام الى اليابان حيث 
ارتفعت واردات الدولة صاحبة ثاني اكبر اقتصاد 
في العالم من النفط السعودي خالل الشهر املاضي 

بنسبة 0.2% الى 29.38 مليون برميل.
وجاءت دولة االم����ارات العربية املتحدة في 
املرتبة الثانية باجمال����ي صادرات بلغت 21.61 
ملي����ون برمي����ل بتراجع نس����بته 27.9% فيما 
احتلت قطر املركز الثالث بانخفاض صادراتها 
من النفط اخلام الى اليابان بنس����بة 29.2% الى 
10.39 ماليني برميل، وحل����ت ايران في املرتبة 
اخلامس����ة بصادرات بلغت 9.42 ماليني برميل 

بتراجع نسبته %27.9.

ملواجهة تداعيات األزمة املالية 
الكوي���ت«، وق���د حظيت  في 
الورق���ة بالعديد من املداخالت 
من قب���ل األعضاء الذين أكدوا 
على أهمية االستفادة من هذه 
التجربة- تنشر املجلة النص 

الكامل لها.
 وتضمن العدد حتقيقا شمل 
آراء مجموعة من العاملني في 
القط���اع املصرف���ي واخلبراء 
الثقافة  االقتصادي���ني ح���ول 
املصرفية اكدوا فيه أن املصارف 
الكويتية اصبحت تلعب دورا 
مهما ومحوريا في خدمة وتنمية 
وبناء االقتصاد الوطني، وتعد 
خطوطه���ا التمويلي���ة مبثابة 
الشرايني احليوية التي حتقق 
النم���و والتطور ألي نش���اط 
اقتصادي، حيث تس���اهم في 
متويل املش���روعات التنموية 
عبر منح القروض وغيرها من 
اخلدمات املصرفية، واهتمامها 
بالعميل يحظى بأهمية قصوى 
ودائما ما جتعله هدفها االول، 
ه���ذا باالضافة ال���ى التقارير 
والدراسات واملقاالت واملؤمترات 
والندوات واملنوعات والترجمات 
البنوك  واملع���ارض واخب���ار 
واملوضوعات املتخصصة ذات 

الصلة.

صدر العدد اجلديد من مجلة 
التي يصدرها احتاد  املصارف 
مص���ارف الكوي���ت، وتضمن 
حوارا خاصا مع رئيس املديرين 
العامني والرئيس التنفيذي في 
بنك اخلليج ميشال العقاد اكد 
فيه على ضرورة تضافر جهود 
كل من أعضاء مجلس اإلدارة، 
التنفيذي���ة  وأعض���اء اإلدارة 
والوسطى، وأن األمر يستدعي 
عودة بنك اخلليج إلى أساسيات 

العمل املصرفي. 
وميكنن���ا التطل���ع إلى أن 
نصب���ح »أفض���ل بنك جتاري 
وأفضل بنك للخدمات املصرفية 
الفردية في الكويت«، ولكن ذلك 
يعني أنه يتعني علينا االستثمار 
في العمليات والنظم والكوادر 
البشرية، والتأكد من أن جودة 
اخلدمة لدينا تصل للمستويات 

العاملية. 
لق���د كان ملصرفنا س���معة 
مميزة قبل أزمة املشتقات املالية، 
ولهذا ينبغي علينا االستفادة 
من ه���ذا املوروث الس���تعادة 
املتعاملني، وأن  ثقة جمه���ور 
نكون األفض���ل، البد أن يعني 
أيضا »االبتكار«، ولكن االبتكار 
املدروس الذي يصب في صلب 
قدراتنا األساسية في مجاالت 

اخلدم���ات املصرفية التجارية 
والفردية.

 كم���ا تضمن العدد اجتماع 
مجل���س محافظ���ي املصارف 
النقد  املركزي���ة ومؤسس���ات 
العربية في دورته االعتيادية 
الثالث���ة والثالثني في أبوظبي 
بدولة )اإلمارات( الشهر املاضي 
التي ش���ارك فيها محافظ بنك 
املركزي الشيخ سالم  الكويت 

العبدالعزيز.
 وق���د بح���ث املجلس عددا 
من املوضوعات ش���ملت ورقة 
أعدها الشيخ سالم العبدالعزيز 
محافظ بن���ك الكويت املركزي 
حول »برنامج االستقرار املالي 

قروض شركات التأمين المدرجة كما في 2009/6/30

الشركةالتسلسل
القروض المطلقة 

)الف.د.ك(

نسبة القروض

 إلى الموجودات

نسبة القروض 

الى حقوق المساهمين
0%0%0كويت ت1
16%4%11.322خليج ت2
22%11%16.300اهلية ت3
0%0%0وربة4
6%3%2.265االعادة5
0%0%0اولى تكافل6
0%0%0وثاق7

44%18%29.887االجمالي/ املتوسط

مرافق تصدير للنفط في ميناء األحمدي

غالف اإلصدار اجلديد

مقارنة حصة قروض »أهلية ت« مع باقي قروض شركات التأمني 
كما في نهاية النصف األول 2009

القروض املطلقة لشركات التأمني املدرجة كما في نهاية النصف األول 2009

الكمية املتداولة لشركات االتصاالت اخلليجية
 مقابل إجمالي الكمية املتداولة لكل سوق خليجي

قروض أهلية
ت %55

قروض باقي 
الشركات 

)شركتان( %45

الكمية املتداولة لشركات االتصاالت اخلليجية إجمالي الكمية املتداولة

عمان

125
-

9
0.3619

0.65

1.438100.08

2.423
25.80

1.146

41.17

السعوديةاإلماراتالكويتقطرالبحرين

4.500

3.500

2.500

1.500

500

)500(


