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قال مصدر مسؤول في الهيئة العامة لالستثمار، 
أم����س، ان الهيئة ال تفكر في الوقت الراهن في زيادة 
حصتها في ش����ركة »بريتيش بتروليوم« )بي پي( 
التي تواجه تبعات قاسية للتسرب النفطي في خليج 
املكسيك. وقال املصدر في تصريح لوكالة فرانس برس 
طالبا عدم الكشف عن اسمه »نحن ال نفكر حاليا في 

زيادة استثماراتنا في هذه الشركة«.

يذك����ر أن الهيئة التي لها أص����ول بأكثر من 277 
ملي����ار دوالر في العالم، متلك حصة قدرها 2.8% في 
»بي پي«. وزار الرئيس التنفيذي ل� »بي پي« توني 
هايورد اإلمارات في إطار جولة خليجية تهدف على 
ما يبدو الى البحث عن مستثمرين يساعدون الشركة 
على حماية نفسها من عروض استحواذ من شركات 

نفطية منافسة.

»هيئة االستثمار«: ال نفكر بزيادة حصتنا في »بي پي« حاليًا

»الجمان«: 13.7 مليار دينار إجمالي القروض الممنوحة
لجميع الشركات المدرجة عدا البنوك بنهاية الربع األول

87% من االنخفاض في القروض من نصيب قطاع الخدمات

انخفاض قروض قطاع االستثمار 3% بمقدار 189 مليون دينار لتصل الى 5.747 مليارات وتشكل 42% من إجمالي االقتراض بين القطاعات
ومبقدار 33 مليونا من 33 إلى 65 
مليون دينار، وظل هذا القطاع 
يشكل ثقال ضئيال للغاية خالل 
فترت����ي املقارنة مبا ال يتجاوز 
0.5% فقط من إجمالي مديونيات 

الشركات املدرجة.
ويرج����ع االرتف����اع احل����اد 
لقروض قطاع املوازي إلى إدراج 
3 شركات جديدة ضمن شركات 
القطاع خالل فترة املقارنة، وذلك 
رغم حتويل 3 شركات أخرى من 
املوازي إلى قطاع العقار ضمن 

نفس الفترة.
أما التخفيض األكبر كنسبة 
مئوية، فقد تصدره قطاع التأمني 
مبعدل 42% خالل فترتي املقارنة 
لتنخف����ض قروضه من 30 إلى 
17 مليون دينار، ويعتبر قطاع 
التأمني ثاني أصغر قطاع بعد 
القطاع املوازي وأيضا في جميع 
املقاييس، عدا مقياس املديونية، 
كونه األقل ما بني باقي القطاعات، 
حيث ال تش����كل قروضه سوى 
0.1% من إجمالي قروض الشركات 
املدرجة كما في 2010/03/31، وال 
تتحمل 4 شركات � ومعظمها من 
أكبر شركات القطاع � أي قروض 
وذل����ك من إجمالي 7 ش����ركات 
مدرجة في قط����اع التأمني. من 
جانب آخر، انخفضت مديونية 
قطاع الصناعة بش����كل طفيف 
للغاية بل����غ 0.5%، لتقف عند 
مس����توى 1.845 مليون دينار 
باملقارن����ة م����ع 1.976 مليون 
دينار، كما ظلت حصة القطاع 
ما بني إجمالي قروض الشركات 
املدرجة ثابتة عند مستوى %13 

تقريبا.

تناول حتليل صادر عن مركز 
اجلمان لالستشارات االقتصادية 
حول قروض الشركات املدرجة 
في سوق الكويت لألوراق املالية 
القطاعات ما بني نهاية  حسب 
النص����ف األول 2009 ونهاي����ة 
الربع األول 2010 حيث اوضح 
القروض املمنوحة  ان إجمالي 
جلميع الش����ركات املدرجة في 
س����وق الكويت لألوراق املالية 
عدا قطاع البنوك بلغ 13.7 مليار 
دينار بنهاية الربع األول 2010 
بتراج����ع 3% ع����ن نهاية الربع 
الثاني من 2009 مبا يعادل 493 

مليون دينار.
وقد تركز 87% من االنخفاض 
في القروض في قطاع اخلدمات، 
والذي انخفض مبقدار 430 مليون 
دينار مبعدل 10% ليبلغ 3.916 
مليارات دين����ار في 2010/3/31 
مقابل 4.347 ملي����ارات دينار 
ف����ي 2009/6/30، والذي يرجع 
بالدرج����ة األولى إلى تخفيض 
»زين« لقروضه����ا مبقدار 608 
مالي����ني دينار م����ن 2.164 إلى 
1.556 مليار دينار خالل تاريخي 

املقارنة.
إال أن قطاع االس����تثمار كان 
األكثر اقتراض����ا واألكثر تأزما 
باملديونية، فقد انخفضت قروضه 
مبعدل 3% فقط مبقدار 189 مليون 
دينار لتبل����غ 5.747 مليارات 
دينار، مقاب����ل 5.937 مليارات 
دينار في 2009/06/30، وقد ظلت 
حصة قطاع االستثمار ثابتة من 
إجمالي االقتراض مبعدل %42 
منذ نهاي����ة الربع الثاني 2009 
حت����ى نهاية الربع األول 2010، 

وهي أكبر حصة اقتراض ما بني 
القطاعات.

وقد حق����ق قطاع����ا العقار 
وامل����وازي من����وا موجب����ا في 

والذي يرجع بدرجة رئيسية إلى 
ارتفاع قروض مجموعة األعمال 
مبقدار 51 مليون دينار، وقروض 
وطنية وأجيال مببلغ 30 مليون 

القروض، حيث ارتفعت قروض 
العقار مبعدل 8% لتبلغ 1.978 
مليار دينار في 2010/3/31 مقابل 
1.835 مليار دينار في 2009/6/30، 

دينار لكل منهما.
أما قطاع املوازي، وهو أصغر 
قطاع في جميع املقاييس، فقد 
ارتفعت مديونيته مبعدل %100، 

تحليل موجز ومقارنة مختصرة لقروض الشركات المدرجة وفقاً للقطاعات ما بين 2009/6/30 و2010/3/31

القطاع
الوزن النسبيالتغيرالفرقالقروض والسلف

كما في يونيو 2009كما في مارس 2010كما في يونيو 2009كما في مارس 2010
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املبالغ أعاله باملليون دينار

عمومية »الكويت الدولي« 
25 الجاري

17 مليار دوالر حجم مبيعات 
السيارات بدول الخليج في 2010

أعل���ن بنك الكويت الدولي عن انعقاد عموميته العادية في 25 
يوليو اجلاري، مشيرا إلى أنه سيتم خاللها انتخاب اعضاء تكميليني 
لشغل املراكز الشاغرة في مجلس االدارة، واالعضاء االحتياطيني 
للدورة احلالية للمجلس 2010-2012  علما أن هذه التوصية تخضع 

ملوافقة اجلمعية العمومية واجلهات املختصة. 

اعداد: محمد البدري
من املتوقع ان تبلغ قيمة مبيعات الس���يارات في دول 
مجلس التعاون اخلليجي الست نحو 17 مليار دوالر في 

عام 2010، وذلك بزيادة طفيفة عن العام السابق.
وقال مراق���ب االعمال الدولية في مؤسس���ة »بزنس 
مونيتور انترناشيونال« انه من املتوقع ان حتقق مبيعات 
سوق الس���يارات في دول اخلليج زيادة هامشية بنهاية 
الع���ام احلالي مقارنة مع العام 2009 حيث اليزال متويل 

السيارات ضعيفا.
وفي تقرير جديد عن سوق السيارات في املنطقة، قالت 
مونيتور انترناش���يونال ان االنتعاش البطيء هو جزء 
من االس���تقرار عامة في املبيعات في املنطقة خالل العام 

احلالي، بعد النمو الفاتر في عام 2009.
وقال التقرير ان معدالت النمو الراهنة في دول مجلس 
التعاون اخلليجي تشير الى ان حجم املبيعات في سوق 
السيارات سيكون اكبر خالل الفترة بني 2011 و2014 حيث 

يتوقع ان ترتفع لتصل الى ما قيمته 21.5 مليار دوالر.
وبحسب التقرير ذاته، فانه مع نهاية السنوات اخلمس 
املقبلة ستحقق املبيعات االجمالية للسيارات في املنطقة 
زي���ادة باكثر من 37% عما كانت عليه في 2009 الس���يما 
مع التوقع بحدوث منو قوي في مبيعات قطاع املركبات 

التجارية.

خطط التنمية تدعم السوق على المدى البعيد

»مصالح االستثمارية« قد تتجه للتخارج من حصتها
في »FimBank« المالطي عند دوالرين ونصف للسهم

عمر راشد
كشف مصدر ل� »األنباء« ان شركة 
مصال���ح االس���تثمارية لديه���ا النية 
للتخارج من حصتها البالغة 46% من 
بنك »FimBank«  في جزيرة مالطة، الفتا 
الى ان موافقة الش���ركة على التخارج 
رهن بعرض عادل للسهم والذي يصل 
سعره في بورصة مالطة دوالر وربع 

للسهم حاليا.
وبني املصدر ان احلصول على فرصة 
للبيع عند دوالرين ونصف للسهم قد 
يكون عادال للتخ���ارج ويحقق عائدا 

جيدا ألصول الشركة.
وقال ان تخارج الشركات من أصولها 

عند أسعار مناسبة في وقت األزمة قد 
يكون أمرا صعبا للغاية، إال ان ضغط 
االلتزامات قصيرة األجل أصبح هاجس 
الكثير من الش���ركات االستثمارية او 
العقارية للخروج من أزمتها الراهنة.

يذك���ر ان »FimBank« يع���د م���ن 
التابعة للشركة  التجارية  املؤسسات 
واحد املس���اهمني الكبار فيه، حيث مت 
تأسيس البنك في 1994 في مالطا من 
قبل ش���ركة املصالح االستثمارية مع 
شركاء استراتيجيني، وميارس أعماله 
بش���كل أساس���ي في متويل األنشطة 
االستثمارية للشركات وله فروع عدة 

حول العالم.

هشام أبوشادي
رغم حالة اإلفراط في التفاؤل التي س���ادت أوس���اط املتداولني والتي 
انعكست على سوق الكويت لألوراق املالية أمس من خالل تسجيله ارتفاعا 
قياس���يا لم يش���هده منذ بداية الربع الثاني، أمال في اإلعالن عن إجراءات 
حكومية سريعة لصالح السوق إال ان تصريحات الوزراء املعنيني بالشأن 
االقتصادي تركزت على خطط التنمية دون التطرق إلجراءات مباش���رة 
تلبي طموحات املس���تثمرين في السوق من جهة، واملجاميع االستثمارية 

التي أوشك بعضها على السقوط من جهة أخرى.
فعقب اجتماع سمو رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء حترير الصحف 
احمللية، ذكر وزير املالية مصطفى الشمالي انه قد ال يكون احلل في ضخ 
سيولة مالية من جانب احلكومة التي قدمت الكثير ملعاجلة تداعيات األزمة 
املالية العاملية على االقتصاد الكويتي أبرزها قانون االستقرار املالي الذي 

لم يقره مجلس األمة حتى اآلن.
بدوره، أكد وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون ان هناك اختالالت 
في الس���وق، وبعض الشركات متعثرة وبعضها خسر 75% من رأسمالها، 

وهناك شركات ورقية عبء على السوق ومحاوالت إصالحها ال جتدي.
وأض���اف: في أميركا 140 بنكا أفلس���ت، فما ال���ذي مينع افالس بعض 
الش���ركات في الكويت في ضوء هذه التصريح���ات، فإنه من الواضح ان 
احلكومة لن تفعل أكثر مما فعلت، وان على الشركات ان تصلح من أوضاعها 
بنفس���ها، وانها لن تتدخل ملنع افالس أي شركة. لذلك فإن الفترة القادمة 
س���تكون صعبة على الكثير من الشركات وعلى السوق الذي حصل على 
جرعة أوكسجني س���ريعة من أموال احلكومة أمس اال انها لن تستمر في 
مده باألوكسجني الذي قدم لألسهم الكبيرة فقط، أما األوكسجني احلكومي 
بعي���د املدى، فإنه مركز على خطط التنمية التي مت إقرارها على ان يقوم 

القطاع اخلاص بتنفيذها رغم انه يعاني من أزمات مالية حادة.

هناك شركات ورقية عبء وإصالحها لن يجدي

العمر: زيادة رأسمال »بيتك ـ تركيا«
لتلبية نمو الطلب على منتجاتنا

التواجد أيضا ف���ي أذربيجان 
للمساهمة في متويل العمليات 
التجارية بني البلدين مشيرا إلى 
أن »بيتك« في تركيا لديه نشاط 
استثماري آخر من خالل شركة 
ترك كابيتال التي قامت بتأسيس 
أول شركة تأمني تكافلي تعمل 
طبقا للشريعة اإلسالمية في 

تركيا«.
اجلدي���ر بالذكر أن »بيتك � 
تركيا« يه���دف إلى زيادة عدد 
الفروع من 132 فرعا حاليا إلى 
145 ف���ي نهاية الع���ام احلالي 
ليرتفع إلى 275 في نهاية 2014 
ومن ثم إلى 500 في نهاية 2018، 
كما سيتم تعيني 500 موظف إلى 
العمالة احلالية من أجل تعزيز 
حصته السوقية وانتشاره في 

مختلف أنحاء تركيا.

تركيا متت منذ س���نوات ومن 
خالل احلصول على ترخيص 
لتأسيس بنك جديد، وهو أمر 
يصعب حتقيقه اليوم والسبيل 
الوحيد عن طريق االستحواذ 

وهو بالطبع أمر أكثر كلفة«.
فيما يخص زيادة رأس املال، 
قال العم���ر ان »بيتك � تركيا« 
ينفذ خطة إستراتيجية لتحقيق 
منو طبيعي organic growth من 
خالل زيادة عدد الفروع خلدمة 
عمالء البنك داخل وخارج تركيا، 
مشيرا إلى أن البنك افتتح فرعا 
في مدينة مانه���امي في أملانيا 
خلدمة عمالئه، حيث ان حجم 
 التب���ادل التج���اري بني تركيا
األوروب���ي  االحت���اد  ودول 

ضخما.
ولف���ت: »نس���تهدف حاليا 

قال الرئيس التنفيذي لبيت 
التمويل الكويتي ورئيس مجلس 
 � التمويل الكويتي  إدارة بيت 
� تركيا« محمد  التركي »بيتك 
العم���ر لن الق���رار الذي اتخذ 
مؤخرا لزيادة رأسمال »بيتك � 
تركيا« 550 مليون ليرة تركية 
إلى 850 مليون ليرة، إن بزيادة 
55%، جاء ملواكبة زيادة الطلب 
على منتجات البنك خاصة في 
ظل النمو الذي يشهده االقتصاد 

التركي.
وأضاف في لقاء خاص مع 
قناة »CNBC عربية« أن البنك 
كان ق���د أعلن عن نتائج العام 
2009 حيث سجل منوا بلغ %47 
في الربحية وبلغ مجموع حقوق 
املساهمني مليارا ومائة مليون 
لي���رة تركية، مم���ا يؤكد قوة 
الوضع االقتصادي في تركيا 
بالرغم من األزمة املالية احلالية 

التي يشهدها العالم.
وأوضح: »أننا نشهد توجها 
من قبل مؤسسات مالية إقليمية 
وعاملية لالستحواذ على مصارف 
في تركي���ا وآخر صفقة كانت 
استحواذ البنك األهلي السعودي 
على حصة 60% من بنك إسالمي 

في تركيا«.
ومضيف���ا: »ش���هدنا أيضا 
استحواذات من قبل سيتي بنك 
وأتش أس بي سي HSBC وبي 
ان ب���ي باريبا وغيرها، ولكنه 
أضاف إل���ى أن كلف���ة تواجد 
»بيتك« في تركي���ا كانت أقل 
بكثير، حيث ان عملية دخول 

»ترك كابيتال« أسست أول شركة تأمين تكافلي في تركيا

محمد العمر أثناء اللقاء مع »CNBC عربية«

»ستاندرد« ترفع التصنيف االئتماني
A طويل األجل لـ »كيوتل« إلى

 أعلنت أمس شركة اتصاالت قطر »كيوتل« أن 
وكالة »س���تاندرد آند بورز« للتصنيف االئتماني 
رفعت تصنيفها االئتمان���ي لكيوتل. وقد مت رفع 
التصنيف االئتماني طويل األجل إلى A بعد أن كان � 
A في حني مت رفع التصنيف االئتماني قصير األجل 

من A-2 إلى A-1 وتبقى املؤشرات مستقرة.

ويأتي هذا التصريح بعد أن قامت وكالة »ستاندرد 
آند بورز« للتصني���ف االئتماني برفع التصنيف 
االئتماني لدولة قطر، ويدعم هذا التصنيف االئتماني 
مكانة كيوتل في السوق، والسيولة املالية، والتنوع 
على املس���توى الدولي، إضافة إلى دعم احلكومة 

القطرية.

»اتحاد المصارف« ناقش كيفية
»IBAN« تطبيق نظام

أحمد يوسف
ناق��ش احت��اد مص��ارف الكوي��ت في 
اجتماعه أمس توحيد دوام العمل خالل شهر 
رمضان املقب��ل، وذلك في اطار التنس��يق 
واملتابعة مبا يتالءم مع ما للش��هر الفضيل 
من خصوصية. وقالت مصادر ل� »األنباء« 
ان االجتم��اع تطرق كذلك الى كيفية تطبيق 

نظ��ام IBAN املتعارف علي��ه دوليا لتحديد 
وتوحيد عدد وطول خانات رقم احلس��اب 
البنكي مما يجعل األنظم��ة التقنية البنكية 
تتمكن من قراءة هذه األرقام بيسر وسهولة 
ومن ث��م تتم معاجلة التحويالت املالية دون 
أخطاء مع س��رعة في التنفيذ خالل مراحل 

تنفيذ التحويل املالي محليا ودوليا.

معدل النمو في قروض القطاعات ما بين 2009/6/30 و 2010/3/31حصص القطاعات من القروض كما في 2010/3/31  )عدا البنوك(


