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طالب باستيفاء نموذجين بشكل ربع سنوي اعتبارًا من 31 ديسمبر المقبل

»المركزي« يصدر تعميمًا جديدًا للبنوك وشركات
االستثمار اإلسالمية حول الحدود القصوى للعميل الواحد

زكي عثمان
علمت »األنباء« من مصادر اس���تثمارية مطلعة ان البنك 
املركزي خاطب البنوك احمللية وشركات االستثمار التي تعمل 
وفقا ألحكام الش���ريعة اإلسالمية بش���أن املزيد من إجراءات 
التحوط الرامية لضب���ط عملية التمويل املقدم منها للعميل 

الواحد.
وقالت املصادر ان »املركزي« أرفق منوذجني ضمن التعميم 
الى تلك اجلهات تتضمن املزيد من عمليات التوضيح لعمليات 
التمويل، سعيا للوقوف على مدى التزام البنوك والشركات 

باحلدود القصوى الواردة في هذه التعليمات.
وطالب »املركزي« البنوك وش���ركات االس���تثمار بالعمل 
على استيفاء النموذجني بشأن تفاصيل االلتزامات التمويلية 
املس���تثناة من احلدود القصوى للتركز التمويلي وبش���أن 
م���دى االلتزام باحلد األقصى إلجمال���ي التركزات التمويلية 

الكبيرة.
وبين���ت املصادر ان »املركزي« طال���ب بضرورة موافاته 
بالنموذجني بصفة ربع سنوية ابتداء من 2009/12/31 وذلك 
خالل فترة أقصاها 10 أيام من نهاية الفترة ربع السنوية مع 
مراعاة أن يكون النموذجان اللذين يتم موافاته بهما في نهاية 

كل عام مدققني من مراقبي احلسابات اخلارجية.
وقال���ت املصادر ان النموذج األول م���ن التعميم واحملدد 
بتفاصيل االلتزامات التمويلية املستثناة من احلدود القصوى 
للتركز التمويلي للبنوك وشركات االستثمار اإلسالمية تشمل 
أدوات االستثمار املالي املصدرة من العميل وفقا للمفهوم الوارد 
في التعليمات وتقتصر الضمانات املمنوحة فيه على الودائع 
والتأمينات النقدية وأذونات وسندات اخلزانة الكويتية التي 

تستحق خالل سنة.
وأوضحت أن النموذج الثاني واخلاص مبدى التزام البنوك 
وشركات االستثمار اإلسالمية باحلد األقصى إلجمالي التركزات 
التمويلي���ة الكبيرة والتي تتجاوز 10% من قاعدة رأس املال، 
فيجب أال يزيد إجمالي هذه التركزات مبا فيها احلاالت املستثناة 
من احل���دود القصوى للتركز االئتماني ع���ن 4 أمثال قاعدة 

رأس املال.

الهارون بحث العالقات االقتصادية 
المشتركة مع سفير ڤيتنام

الشراح يفوز بجائزة الدولة التشجيعية  
في االقتصاد لعام 2009

البنك الصناعي يشارك في مؤتمر بقطر
يش���ارك بنك الكوي���ت الصناعي في مؤمتر 
الصناعي���ني الثاني عش���ر واملع���رض العاملي 
املزمع عقده  للمناولة والش���راكة الصناعي���ة 
مبدينة الدوح���ة � دولة قطر � خالل الفترة من 
22 – 24 نوفمبر اجلاري، حتت شعار »مستقبل 
الصناع���ة اخلليجية 2020«. والذي يعقد حتت 
رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل 

ثاني امير دولة قطر.

فبدع���وة من منظمة اخلليج لالستش���ارات 
الصناعية اجلهة املنظمة للمؤمتر، يشارك بنك 
الكويت الصناعي من خالل حضور مدير دائرة 
ابحاث السوق ومدير الدائرة االقتصادية م.جاسم 
عبدالعزيز العمار انشطة املؤمتر وتقدمي ورقة 
عم���ل البنك بعنوان: جترب���ة البنك في متويل 
املشروعات الصناعية، وانشطته في دعم التنمية 

الصناعية بالكويت.

قال تقرير شركة 
ت  ا ر الس����تثما ا
الوطنية ان مؤشر 
NIC50 أقفل بنهاية تداول االسبوع 
املاضي عند مستوى 4.098.8 نقطة 
بانخفاض قدره 303.6 نقاط وما 
نسبته 6.9% مقارنة باقفال االسبوع 
قبل املاضي املوافق 12 نوفمبر 2009 
والبالغ 4.402.4 نقطة وبانخفاض 
ق����دره 196.6 نقطة وما نس����بته 
4.6% عن نهاية ع����ام 2008، وقد 
استحوذت اسهم املؤشر على %92.5 
من اجمالي قيمة االسهم املتداولة 
في السوق خالل االسبوع املاضي، 
واقفل املؤشر السعري للسوق عند 
مستوى 6.754.4 نقطة بانخفاض 
قدره 303.9 نقاط وما نسبته %4.3 
مقارنة باقفال االسبوع قبل املاضي 
والبالغ 7.058.2 نقطة وبانخفاض 
قدره 1.028.3 نقطة وما نس����بته 

13.2% عن نهاية عام 2008.
اما املؤشر الوزني للسوق فقد 
اقفل عند مس����توى 374.7 نقطة 
بانخفاض ق����دره 23.6 نقطة وما 
نسبته 5.9% مقارنة باقفال االسبوع 
قبل املاضي والبالغ 398.3 نقطة 
ق����دره 32.0 نقطة  وبانخف����اض 
وما نس����بته 7.9% عن نهاية عام 

.2008

مؤشرات التداول

وأوض����ح التقري����ر انه خالل 
تداوالت االسبوع املاضي انخفض 
مؤشر املعدل اليومي لكمية االسهم 
املتداولة وعدد الصفقات وقيمتها 
بنسبة 9.6% و9.3% و30.4% على 
التوالي، ومن أصل ال� 202 شركة 
مدرجة بالسوق مت تداول اسهم 158 
شركة بنسبة 78.2% من اجمالي 
املدرجة بالسوق  اسهم الشركات 
ارتفعت اسعار اس����هم 15 شركة 
بنسبة 9.5% فيما انخفضت اسعار 
اسهم 126 ش����ركة بنسبة %79.7 
واستقرت اسعار اسهم 17 شركة 
بنس����بة 10.8% من اجمالي اسهم 
الشركات املتداولة بالسوق، ولم يتم 
التداول على اسهم 44 شركة بنسبة 

21.8% من اجمالي اسهم الشركات 
املدرجة بالسوق الرسمي، علما بأنه 
اليزال هناك 9 شركات موقوفة عن 
التداول لعدم تقدمي البيانات املالية 

في املوعد احملدد.

القيمة السوقية

وأشار التقرير الى انه بنهاية 
تداول االسبوع املاضي بلغت القيمة 
السوقية الرأس���مالية للشركات 
الرس���مي  الس���وق  املدرجة في 
29.405 ملي���ار دينار بانخفاض 
قدره 1.820 مليار دينار وما نسبته 
5.8% مقارنة مع نهاية االسبوع 
قبل املاضي والبالغة 31.225 مليار 
دين���ار وانخفاض ق���دره 4.393 
مليارات دينار وما نسبته %13.0 

عن نهاية عام 2008.

األداء العام للسوق

وبني التقرير ان سوق الكويت 
لألوراق املالية أنهى تعامالته خالل 
االسبوع على انخفاض في ادائه 
باملقارنة مع اقفال االسبوع املاضي، 
وذلك بالنسبة الى املؤشرات العامة 
)NIC50 � السعري � الوزني( والتي 
حققت خسائر بلغت 6.9% و%4.3 

و5.9% على التوالي، اما بالنسبة 
للمتغيرات العامة )املعدل اليومي 
للقيمة املتداولة، الكمية املتداولة، 
عدد الصفقات(، فقد سجلت تناقضا 
في ادائها، حيث انخفضت الكمية 
املتداولة بنسبة بلغت 10% في حني 
ارتفع���ت القيمة وعدد الصفقات 
بنس���ب بلغ���ت 30% و9% على 
التوالي، هذا وقد بلغ املتوس���ط 
املتداولة خالل  اليومي للقيم���ة 
االسبوع 51 مليون دينار مقابل 39 
مليونا لالسبوع قبله، ونعتقد ان 
كسر السوق لرمت تداوالته ونزوله 
الى نطاق سعري جديد قريب من 
أدنى نقطة وصل اليها املؤشر العام 
منذ بداية الربع الثالث لعام 2008 
وحتى نهاية تداول االسبوع املاضي 
هي 6.391 نقط���ة وذلك بتاريخ 
األول من مارس 2009 قد حفز من 
دخول سيولة جديدة الى السوق 
استهدفت شراء اسهم بعينها وهي 
التي تتميز بالعوائد التشغيلية 
واألداء املستقر نسبيا، حيث جاءت 
موجة الشراء التي ارتفع على اثرها 
املعدل اليوم���ي للقيمة املتداولة 
بنسبة فاقت 30% بعد ان عرضت 
اسهم السواد األعظم من الشركات 

املدرجة باحل���دود الدنيا ليومني 
متتاليني وبنسب كبيرة قبل ذلك 
أوصلت هذه األس���هم الى اسعار 
رمبا تكون غير متكررة ومثلت 

فرصا مجدية حقة.
ام���ا املفارقة في ت���داول هذا 
االسبوع فقد كانت تأثر السوق 
بصدمات سلبية لم تكن باحلسبان 
ساعدت على شحن االجواء وإلقاء 
الضبابية حول مستقبل السوق، 
ففي حني شهدت تعامالت االسبوع 
قب���ل املاضي نوعا م���ن اجلمود 
والتحف���ظ في اتخ���اذ القرارات، 
وبالتالي تأثر مستويات السيولة 
بشكل سلبي مع وصول املؤشر 
العام عند مفترق طرق عندما كان 
يقبع مباشرة فوق مستوى 7.000 
نقطة والذي ل���م يصل اليه منذ 
الثاني من ابريل 2009، وكان من 
املالحظ في ذلك النطاق السعري 
جتم���د أوامر البيع والش���راء أو 
ترقبها بانتظار ما سيس���فر عنه 
توجه السوق خالل املرحلة املقبلة 
وباعتقادنا ان تأثر الس���وق كان 
ألسباب داخلية بحتة بعيدا عن 
الزوبعة التي نشهدها على الصعيد 

السياسي احمللي.

اس����تقبل وزير التجارة والصناعة احمد الهارون 
امس سفير ڤيتنام لدى الكويت جنوين دانه ساو.

وتركزت احملادثات حول توثيق العالقات التجارية 
واالقتصادية بني البلدين وآفاق تنميتها وتطويرها 
خالل الس����نوات املقبلة والعمل على تبادل الزيارات 
من خالل وفود اقتصادية عالية املستوى، كما ناقشا 

املوضوعات ذات االهتمام املش����ترك، وخاصة بشأن 
انعق����اد االجتماع األول للجنة الڤيتنامية � الكويتية 

املشتركة.
هذا وحضر اللقاء الوكيل املساعد لشؤون التجارة 
اخلارجية عبدالعزيز اخلال����دي ومدير مكتب وزير 

التجارة والصناعة عبدالرحمن احلساوي.

فاز امني عام احتاد الش���ركات االستثمارية وأستاذ االقتصاد 
واالدارة د.رمضان الشراح بجائزة الدولة التشجيعية في االقتصاد 
لعام 2009 عن كتاب االقتص���اد الكويتي »التطوير االقتصادي 

واإلداري واستشراف املستقبل«.
حيث تناول الكتاب الذي جاء في 13 فصال مواضيع عدة بدءا 
من نشأة الدولة وفق مؤسساتها االدارية واالقتصادية حتى يومنا 
هذا من خالل دراس���ة مؤش���رات التنمية االقتصادية في بعض 
األجهزة كاإلدارة والتخطيط وسوق الكويت لألوراق املالية، الى 

األداء املرتقب لالقتصاد الكويتي.

الوزير الهارون لدى استقباله سفير ڤيتنام

د.رمضان الشراح

»االستثمارات الوطنية«: تجميد أوامر البيع والشراء انتظارًا لما ستسفر عنه المرحلة المقبلة

السوق عند مفترق طرق نتيجة الصدمات السلبية التي لم تكن في الحسبان

»جلوبل«: األخبار السلبية أفقدت مؤشر السوق %4.31 

قيمة التداول األسبوعي وذلك بتداول 87.24 مليون دينار وقد احتل 
كل من سهم بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني على املرتبة 
األولى والثالثة ضمن قائمة الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة 
بإجمالي قيم����ة بلغت 38.71 مليون دينار و29.71 مليون دينار على 
التوالي. هذا وساهم تراجع السهمني خالل األسبوع في فقدان مؤشر 
جلوبل ألكبر عش����ر شركات 6.85% من قيمته. هذا وقد تأثر املؤشر 

بتراجع تسعة من أصل العشرة أسهم ضمن املؤشر.
 من جهة أداء القطاعات، فقد سجلت جميع قطاعات السوق أداء 
س����لبيا خالل األس����بوع. جاء قطاع اخلدمات أكثر اخلاسرين خالل 
األسبوع منخفضا بنسبة بلغت 7.31% متأثرا بانخفاض سهم أجيليتي، 
والذي تراجع بنسبة 19.64%. وكذلك تراجع سهم شركة زين بنسبة 
7.69%. بينما من جهة النس����بة املئوية جاء سهم شركة مبرد للنقل 
األكثر تراجعا ضمن القطاع فاقدا ما نسبته 20% من قيمته. من جهة 
أخرى، جاء سهم شركة نفائس القابضة األكثر ارتفاعا ضمن القطاع 
ومتصدرا قائمة الشركات األكثر ارتفاعا خالل األسبوع وذلك بإضافة 
8% إلى قيمته. بينما جاء مؤشر جلوبل الصناعي ثاني أكبر اخلاسرين 
فاقدا ما نسبته 5.91% من قيمته، حيث لم يشهد أي سهم ضمن القطاع 
ارتفاعا خالل األس����بوع. من ناحية أخرى، جاء سهم شركة املعدات 
القابضة أكبر اخلاسرين ضمن أسهم السوق منخفضا بنسبة %22.73، 

ليتصدر بذلك قائمة الشركات األكثر ارتفاعا خالل األسبوع. 

قال التقرير االسبوعي لشركة بيت االستثمار العاملي )جلوبل( 
حول األداء األسبوعي لس����وق الكويت لألوراق املالية ان 
األخبار السلبية التي أحاطت بأكبر شركتني في السوق كان 

لها االثر السلبي على أداء السوق خالل األسبوع املاضي.
 فقد جاء إعالن شركة االتصاالت الهندية بهارات سانتشار نيجام 
عن خروجها من حتالف املجموعة التي تعتزم ش����راء حصة بلغت 
46% من ش����ركة زين، سلبيا على أداء أكبر الشركات في السوق من 
حيث القيمة السوقية. تلته أخبار حول اتهام هيئة احمللفني األميركية 
شركة أجيليتي باالحتيال في عقود مع اجليش األميركي بقيمة 8.5 
مليارات دوالر، مما ألقى بظالله على أداء سوق الكويت لألوراق املالية 
املتراجع أصال متأثرا بالنتائج املالية السيئة للشركات املدرجة خالل 
الربع الثالث من العام 2009.  فقد تراجع مؤشر جلوبل العام لسوق 
الكويت، الذي يقوم بقياس أداء السوق بناء على طريقة الوزن السوقي 
لألسهم املدرجة إلى أدنى مستوى له منذ 17 مارس، بنهاية جلسة يوم 
األربعاء 18 نوفمبر، وذلك قبل أن يستعيد املؤشر جزءا من خسائره 
بنهاية آخر تداوالت األسبوع. فقد انخفض املؤشر بنسبة 5.86% خالل 
األسبوع ليغلق عند 180.58 نقطة. على أساس سنوي، فقد ارتفعت 

خسائر املؤشر منذ بداية العام وحتى اآلن لتبلغ %12.52. 
من جانب آخر، تراجع املؤش����ر السعري لسوق الكويت لألوراق 
املالية فاقدا 303.90 نقاط من قيمته أي منخفضا بنسبة بلغت %4.31 
ليغلق عند 6.754.30 نقطة. هذا وبلغت القيمة السوقية 29.22 مليار 
دينار، في حني مال معامل انتشار السوق بشدة نحو األسهم املتراجعة 
وذلك مع انخفاض 126 س����هما مقابل ارتفاع 15 سهما من إجمالي 158 
سهما مت تداوله خالل األسبوع. هذا وقد مت وقف تداول 9 شركات عن 

التداول لعدم التزامها بإعالن النتائج املالية الفصلية.
 وقد شهد نشاط التداول أداء مختلطا خالل األسبوع، حيث سيطرت 
على السوق أوامر بيع متأثرة باألخبار السلبية التي طالت الشركات 
الرائدة. فقد انخفض إجمالي كمية األس����هم املتداولة خالل األسبوع 
بنس����بة بلغت 9.64% وذلك بتداول 1.09 مليار س����هم بإجمالي قيمة 
بلغت 255.73 مليون دينار )أي مرتفعا بنسبة 30.41% عن إجمالي 
القيمة املتداولة خالل األسبوع السابق(. هذا وشهدت أسهم شركات 
قطاع االس����تثمار أعلى كمية تداول، حيث ش����كل القطاع ما نسبته 
29.15% م����ن إجمالي كمية التداول األس����بوعي وذلك بتداول 317.27 

مليون سهم من اسهم القطاع. 
وقد تصدر سهم شركة أبيار للتطوير العقاري، قائمة الشركات 
األكثر تداوال من حيث الكمية وذلك بتداول 58.48 مليون س����هم من 
أسهمها مشكال ما نسبته 5.37% من إجمالي كمية التداول في السوق. 
هذا وأنهى السهم تداوالته منخفضا بنسبة 5.45 % مغلقا عند سعر 
0.052 دينار.  من جهة قيمة التداول، فقد حازت أسهم قطاع البنوك 
أعلى قيمة تداول، حيث ش����كل القطاع ما نسبته 34.12% من إجمالي 

بنك الكويت املركزي
قطاع الرقابة

ادارة الرقابة املكتبية
قسم االئتمان

بنك الكويت املركزي
قطاع الرقابة

ادارة الرقابة املكتبية
قسم االئتمان

اسم البنك / الشركة: )بنوك وشركات استثمار إسالمية(:

اسم البنك / الشركة: )بنوك وشركات استثمار إسالمية(:

»املبالغ باأللف دينار«*

مدى التزام البنك / الشركة باحلد األقصى
إلجمالي التركزات التمويلية الكبيرة

كما في      /                    /
منوذج أ.م )29(

نسبة التركز التمويليإجمالي االلتزامات التمويلية للعميل وأطرافه ذوي العالقة به **الرقم السري للعميلم

االجمالي

* يعد هذا البيان كل ربع س�نة، وتعرف التركزات التمويلية الكبيرة بتلك التي جتاوز 10% من قاعدة رأس املال، ويجب أال يزيد إجمالي هذه التركزات )مبا فيها احلاالت 
املستثناة من احلدود القصوى للتركز االئتماني( عن أربعة أمثال قاعدة رأس املال.

** النقدية املمنوحة وغير النقدية املستخدمة، وتشمل أدوات االستثمار املالي املصدرة من العميل وفقاً للمفهوم الوارد في التعليمات.

م
الرقم 

السري 
للعميل

الغرض من 
االلتزامات 
التمويلية 
المستثناة

تاريخ الموافقة 
على االستثناء

تاريخ 
انتهاء أجل 

سريان 
االستثناء

)1(
االلتزامات التمويلية 

غير النقدية 
الممنوحة**

)2(
االلتزامات التمويلية 
النقدية المستخدمة

)3(
اإلجمالي

)2+1(

)4(
الضمانات المقدمة مقابل 

االلتزامات التمويلية 
المستثناة***

)5(
صافي التزامات 

العميل من الشركات 
التابعة****

)6(
إجمالي التزامات العميل

5+ )4-3(

)7(
نسبة التركز التمويلي 

الفعلية لاللتزامات 
المستثناة 

%

)8(
نسبة التركز التمويلي 
لاللتزامات المستثناة
وفقا للموافقة الصادرة

%

)9(
نسبة التركز التمويلي 

اللتزامات العميل 
واألطراف ذات العالقة

% 

)10(
نسبة التركز التمويلي 

لاللتزامات غير 
المستثناة
)7(�)9(

مالحظات

اإلجمالي

ألف دينار قاعدة رأس املال:   تفاصيل االلتزامات التمويلية املستثناة من احلدود القصوى للتركز التمويلي*
كما في    /     /

منوذج أ.م )28(

يعد هذا البيان كل ربع سنة.   *
تشمل أدوات االستثمار املالي املصدرة من العميل وفقا للمفهوم الوارد في التعليمات.   **

تقتصر هذه الضمانات على الودائع والتأمينات النقدية، وأذونات وسندات اخلزانة الكويتية التي تستحق خالل سنة.   ***
يتم احتساب صافي التزامات العميل قبل الشركات التابعة بذات األسلوب الذي يتم به احتساب صافي التزاماته قبل البنك/الشركة.   ****

قيمة األسهم املتداولةتق�رير

البنوك %34.1

االستثمار %10.6
التأمني
%0.1

الصناعي 10.4%العقاري %10.2

اخلدمات %28.9

األغذية %1.1 غير الكويتية %4.6


