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613 ألف مساهم في بنك »وربة«
بنسبة 55.2% بعدد 311 ألف سند

»العقارات المتحدة« تربح 1.8 مليون دينار

..و»إعادة التأمين« تربح 942 ألف دينار

عمر راشد
كشف مصدر مطلع لـ »األنباء« 
إصدار 311 ألفا من سندات التخصيص 
في بنك وربة حتى مساء األربعاء 

حلوالي 613 ألف مواطن.
ولفـــت املصدر الى ان نســـبة 
الذين قامـــوا بإصدار  املواطنـــن 
الســـندات تبلغ 55.2% من إجمالي 
عدد املواطنن الذين لهم احلق في 

إصدار سندات التخصيص.

واشارت املصادر الى ان من قاموا 
بزيارة املوقع بلغ عددهم 559 ألف 
زائر منذ إطالقه حتى مساء امس، 
األمر الذي يدل على التفاعل الكبير 
بن املواطنن واالطالع على تفاصيل 

املعلومات الواردة في املوقع.
وبينـــت ان هنـــاك 4800 طلب 
مراجعة وردت الى الشركة من خالل 
املوقع، دار معظمها عن كيفية دمج 

األبناء والزوجة مع الزوج.

العقارات املتحدة  ربحت شـــركة 
)املتحدة( لفترة الـ 9 أشهر 1.85 مليون 
دينار بواقع 2.4 فلس مقارنة بارباح 
قدرها 7.36 مالين دينار أي ربحية سهم 
بلغت 9.9 فلوس خالل الفترة نفسها 

من العام املاضي. وقد حققت الشركة 
ربحـــا للربع الثالث بلغ 2.58 مليون 
دينار بواقع 3.3 فلوس للسهم مقارنة 
بـ 1.33 مليون دينار أي 1.7 فلس خالل 

نفس الفترة من العام املاضي.

التأمن  إعـــادة  حققت شـــركة 
الكويتية )االعـــادة( أرباحا لفترة 
الـ 9 أشهر بلغت 942.1 ألف دينار 
بواقـــع 9.01 فلوس مقارنة بارباح 
قدرها 1.05 مليون دينار أي ربحية 
سهم بلغت 10.08 فلوس خالل الفترة 

نفسها من العام املاضي. وقد حققت 
الشركة ربحا للربع الثالث بلغ 364.7 
ألف دينار بواقع 3.49 فلوس للسهم 
مقارنة بخسائر قدرها 2.34 مليون 
دينار أي خسارة 22.46 فلسا خالل 

نفس الفترة من العام املاضي.

أخبار الشركات

..وتوقع مع كندا مذكرة تفاهم للتعاون التجاري
اوتاواـ  كونا: وقع وزير التجارة والصناعة 
احمد الهارون ووزير التجارة الدولية الكندي 
ستوكويل داي مذكرة تفاهم للتعاون التجاري 
بني البلدين تهدف الى تعزيز عالقات الصداقة 
والتعاون في املجاالت االقتصادية والتجارية 
ــتثمارية. واعرب الهارون في تصريح  واالس
لـ»كونا« عن سعادته بتوقيع تلك املذكرة »التي 
ــؤولي  تأتي تتويجا للجهود املبذولة من مس
البلدين في تطوير وحتسني عالقات الصداقة 
ــي املجاالت  ــني الكويت وكندا ف والتعاون ب

كافة«.
ــمية  واضاف الهارون الذي بدأ زيارة رس
ــرة تهدف الى تنويع  ــدا الثالثاء »ان املذك لكن
ــيع العالقات االقتصادية في مجاالت  وتوس
االستثمار والتجارة والعمل على حترير التجارة 

ــن جميع القيود  ــتثمار بني الطرفني م واالس
والعراقيل وفقا ألطر وقوانني البلدين«. وقال 
ان االتفاقية ستساهم كذلك في الدفع بزيادة 
املشاركة بالنسبة للقطاع اخلاص في املشاريع 
ــتثمارية املتاحة في البلدين  التجارية واالس
وتأهيل االرضية اخلصبة لتلك املشاريع مشيرا 
ــيتم وفقا آللية عمل مت االتفاق  الى ان ذلك س
ــأنها ان تساهم في  عليها بني اجلانبني من ش
اجناح املذكرة وحتقيق االهداف املرجوة منها 

حتقيقا ملصلحة شعبي البلدين الصديقني.
واشاد بعمق العالقات التي تربط قيادتي 
ــي يبذلها  ــود الت ــن وباجله ــعبي البلدي وش
ــو توطيد تلك  ــؤولون في اجلانبني نح املس
ــل كل العراقيل والصعوبات  العالقات وتذلي

امام الفرص املشتركة.

الكويت وسنغافورة توقعان اتفاقية
لتشجيع وحماية االستثمارات بينهما

»زين« تتصدر قائمة الشركات الخدمية األكثر اقتراضاً

»الجُمان«: 4.331 مليارات دينار إجمالي قروض شركات قطاع الخدمات

القروض المطلقة الشركةالترتيب
)ألف دينار(

نسبة القروض إلى 
الموجودات

نسبة القروض إلى حقوق 
المساهمين

43%28%18.342سينما1
9%5%785فنادق2
48%24%411.276اجيليتي3
196%62%121.655اسواق4
92%35%2.163.528زين5
10%8%6.099صفاة طاقة6
58%32%22.845تعليمية7
192%47%110.667بترولية8
47%16%9.108تنظيف9
129%43%151.512م سلطان10
165%48%30.202عربي قابضة11
9%8%2.525النقل12
36%18%151.835اتصاالت13
187%56%130.426الرابطة14
83%40%2.500ك تلفزيوني15
0%0%0االنظمة16
32%20%3.777نابيسكو17
104%31%10.568املعامل18
0%0%0مسالخ ك19
105%45%18.012اياس20

القروض المطلقة الشركةالترتيب
)ألف دينار(

نسبة القروض إلى 
الموجودات

نسبة القروض إلى حقوق 
المساهمين

3%2%2.641هيتس تلكوم21
131%44%95.021الصفوة22
20%15%3.603هيومن سوفت23
99%49%116.384التخصيص24
96%34%48.118نفائس25
0%0%0وط للمسالخ26
22%13%15.651عارف للطاقة27
13%5%1.008صفوان28
69%35%21.048بتروجلف29
48%30%4.624امتيازات30
0.067%0.065%16حتصيالت31
86%42%61.374ميادين32
82%37%42.090آبار33
52%16%52.732ايفا فنادق34
106%24%29.731املشتركة35
19%10%4.841جيران ق36
0%0%0النخيل37
31%21%13.389صافتك38
117%30%28.962مشرف39
17%12%5.100يوباك40

القروض المطلقة الشركةالترتيب
)ألف دينار(

نسبة القروض إلى 
الموجودات

نسبة القروض إلى حقوق 
المساهمين

303%61%77.288ابراج41
192%52%177.272االفكو42
97%40%14.334املواساة43
33%23%22.588مشاعر44
0%0%0اولى وقود45
موقوفةموقوفةموقوفةفيال مودا46
3%2%364املستقبل47
موقوفةموقوفةموقوفةالشبكة48
47%23%4.026حيات كوم49
18%14%4.954مبرد50
189%59%42.374منتزهات51
98%35%22.679التقدم52
49%22%12.248ياكو53
117%39%29.709اجلزيرة54
6%5%2.200السور55
13%8%5.706خطوط وطنية56
21%17%3.746فيوتشر كيد57

68%25%4.331.483اإلجمالي

تقرير  ذكـــر 
مركز اجلمان 
لالستشارات 
االقتصاديـــة أن إجمالي عدد 
الشـــركات املدرجة في قطاع 
اخلدمات بسوق الكويت لألوراق 
املالية بلغ 57 شركة، وقد أعلنت 
املالية عن  55 منها بياناتهـــا 
النصف األول من 2009، وبلغ 
مجموع قروضها 4.331 مليارات 
دينار، وقد شكلت قروض »زين« 
وحدهـــا والبالغة 2.163 مليار 
دينار نصـــف إجمالي قروض 
قطاع اخلدمات، علما أن البيانات 
املالية لم تتوافر لشركتن حتى 
تاريخ إعـــداد هذا التقرير هما 

»ڤيال مودا« و»الشبكة«.
التقرير بأن شـــركة  وأفاد 
»زين« تصدرت قائمة الشركات 
اخلدمية األكثر اقتراضا باملعيار 
املطلق برصيد 2.163 مليار دينار 
كما أسلفنا، تلتها بفارق شاسع 
411 مليون  »أجيليتي« مبقدار 
دينار ثـــم »االفكو« مببلغ 177 
مليون دينار، أما أقل الشركات 

تقل عن املتوسط مبا يعادل %58 
من الشركات املدرجة في قطاع 

اخلدمات.
ومبا يتعلق بتحليل قروض 
الشـــركات املدرجة في قطاع 
اخلدمات التي لم تتوافر بياناتها 
املالية عن النصف األول 2009، 
وهي »ڤيال مودا« و»الشبكة«، 
فقد بلغت قروضهما 9.6 و5.5 
مالين دينار على التوالي، مع 
العلم أن ســـهمي »ڤيال مودا« 
و»الشبكة« موقوفان عن التداول 

بتاريخ إصدار هذا التقرير.
أن املعلومـــات  وال شـــك 
واالحصائيات أعاله ال تشمل 
شركات اخلدمات غير املدرجة. 
وبالرغم من أهمية املؤشرات 
املستخلصة من التحليل أعاله، 
إال أنه ال ميكن االعتماد عليها 
قطعيا في كل احلاالت، وذلك 
في حتديد الوضع االئتماني 
واملـــالءة املاليـــة لشـــركات 
اخلدمات، حيث يتطلب ذلك 
توافـــر بيانـــات ومعلومات 

تفصيلية أخرى.

اخلدمية اقتراضـــا وفقا لذات 
املعيار فكانـــت »حتصيالت« 
و»املستقبل« و»فنادق« مبقدار 
16 و364 و785 ألف دينار على 
التوالي، في حـــن لم تتحمل 
»األنظمة« و»مسالخ ك« و»وط 
للمسالخ« و»النخيل« و»أولى 
وقود« أي قروض كما في نهاية 

النصف األول 2009.
من جهة أخرى، أفاد التقرير 
بأن نسبة القروض إلى املوجودات 
بلغت أقصاها في قطاع اخلدمات 
في حالة »أسواق« بنسبة %62، 
تلتها »أبراج« مبعدل 61%، ثم 
»منتزهات« مبعدل 59%، بينما 
بلغت هذه النســـبة أدناها في 

»حتصيالت« بنسبة0.1%، تالها 
كل من »املســـتقبل« و»هيتس 
تيليكوم« بنسبة 2% لكل منهما، 
ثم كل من »السور« و»صفوان« 
و»فنادق« بنسبة 5% لكل منهم، 
النصف األول  وذلك في نهاية 
2009. وقد بلغ متوسط نسبة 
إلى املوجودات %25  القروض 

لقطاع اخلدمات، وقد فاقت 25 
شركة تلك النسبة حيث بلغت 
45% من إجمالي شركات القطاع، 
بينما كانت حصة الشركات التي 
انخفضت نسبة مديونيتها عن 
املتوسط 55% من شركات القطاع، 
وذلك مبا يعادل 30 شركة. أما 
نســـبة القروض إلـــى حقوق 

املساهمن، فقد بلغت أقصاها 
في »أبراج« بنســـبة 303%، ثم 
»أسواق« بنســـبة 196% تلتها 
»بترولية« بنسبة 192%، أما األقل 
وفقا لهـــذا املقياس، فتصدرت 
القائمة »حتصيالت« بنســـبة 
0.1%، تالها كل من »املستقبل« 
و»هيتس تيليكوم« بنسبة %3 

لكل منهما، ثم »السور« بنسبة 
6%، وذلك كما في 2009/06/30، 
وقد بلغ متوسط نسبة القروض 
إلى حقوق املساهمن للشركات 
اخلدمية 68%، وقد سجلت 23 
شركة نسبا تفوق املتوسط مبا 
ميثل 42% من الشركات اخلدمية، 
بينما سجلت 32 شركة معدالت 

كونا: وقعت الكويت وســــنغافورة أمس اتفاقية لتشجيع وحماية 
االســــتثمارات بهدف دعم العالقات االقتصادية والتجارية بن البلدين 

وتنمية حجم التبادل االستثماري بينهما.
وقال وزير املالية مصطفى الشمالي الذي مثل الكويت في التوقيع 
ان االتفاقية تعد خطوة هامة على طريق تنمية االستثمارات املتبادلة 
بن البلدين حيث انها ستوفر الغطاء االستثماري االمن لالستثمارات 

الكويتية والسنغافورية املتبادلة بن اجلانبن.
وافاد الشــــمالي بأن الكويت حريصة على االســــتفادة من التجربة 
السنغافورية السيما في مجالي التنظيم االداري واالقتصاد حيث انها 
تعد من الدول الفاعلة على مستوى اقتصادات دول شرق آسيا، مشيرا 
الى ان سنغافورة من الدول املتميزة في القطاع التجاري كذلك ما يعزز 
اهمية مثل هذه االتفاقية معها. واوضح ان االتفاقية ستعطي الضمانات 
الالزمة لالستثمارات ورؤوس االموال في كال البلدين وستسهل دخولها 
ومنوها وتعزيز ارباحها مبينا انها ســــتعمل على حماية جميع انواع 
االصول واحلقوق واملمتلكات كااليجارات والرهونات والشركات واالسهم 

والسندات وحقوق امللكية الفكرية.
واشار الى ان من املواد واالحكام التي شملتها االتفاقية مواد تتعلق 
بالطرق والوسائل التي ميكن من خاللها جذب االستثمارات والسماح 
للمستثمر الكويتي باســــتخراج التصاريح ملزاولة االنشطة التجارية 
وتشجيع اقامتها في سنغافورة وكيفية معاملة االستثمارات الكويتية 
وطرق حمايتها من بعض االجــــراءات التي ميكن ان تكون عرضة لها 

كنزع امللكية والتأميم واملصادرة.
وقال ان االتفاقية من شأنها حل املنازعات التي قد تنشأ بن املستثمر 
والدولة املستثمر فيها والنزاعات التي قد تنشأ بن الدولتن ان وجدت 
عبر اللجوء الى بعض الهيئات واملنظمات التحكيمية الدولية موضحا 
انها ســــارية املفعول ملدة 20 سنة وجتدد تلقائيا ملدد مماثلة ما مينح 
املستثمرين االمان واالستقرار على املدى البعيد. من جانبه صرح وزير 
الدولة لشؤون التجارة والصناعة في سنغافورة لي يي شيان لـ »كونا« 
عقب متثيله بالده في التوقيع بأن االتفاقية ســــتعمل على مد جسور 

التعاون السيما في املجال االستثماري بن الكويت وسنغافورة.
واضاف شيان ان الكويت وسنغافورة لديهما الرغبة اجلادة خللق 
بيئة خصبة لالستثمار ما يعد من اهم العوامل املشجعة على تفعيل هذه 
االتفاقية، مشيرا الى انه رغم صغر مساحة كل من الكويت وسنغافورة 
اال انهمــــا تتمتعان مبوقع اســــتراتيجي يحفز كل بلد على الدخول في 

استثمارات على اراضي البلد اآلخر.
واوضح ان االتفاقية ستمكن الشركات واملستثمرين الكويتين من 
الدخول لسوق آسيا والباسيفيك عبر السوق السنغافورية في املقابل 
فان املســــتثمرين السنغافورين ســــيتمكنون من الدخول الى اسواق 

الشرق االوسط واخلليج العربي عبر البوابة الكويتية.

الوزير مصطفى الشمالي خالل توقيع االتفاقية مع اجلانب السنغافوري

قروض قطاع الخدمات كما في 2009/6/30

مقارنة حصة قروض »زين« مع باقي قروض شركات الخدمات

قروض زين 
%50

قروض باقي الشركات 
)54 شركة( %50

توزيع الشركات الخدمية التي نسبة اقتراضها الى الموجودات 
أعلى وأدنى من المتوسط البالغ %25

أعلى من املتوسط 
%45

أدنى من املتوسط %55

توزيع الشركات الخدمية التي نسبة اقتراضها الى حقوق 
المساهمين أعلى وأدنى من المتوسط البالغ %68

أعلى من املتوسط 
أدنى من املتوسط %42%58

تقـريـر


