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قال مركز اجلمان لالستشارات االقتصادية 
في حتليل مختص���ر لقروض قطاع التأمني 
كما في نهاية الرب���ع األول 2010 ومقارنتها 
بأرصدتها في نهاية النصف األول 2009، إن 
إجمالي قروض الشركات املدرجة في قطاع 
التأمني بسوق الكويت لألوراق املالية، والبالغ 
عددها 7 شركات، بلغ نحو 17.4 مليون دينار، 
حيث أعلنت 6 شركات منها بياناتها املالية 
عن الربع األول 2010. وقد تصدرت »خليج 
ت« قائمة أكثر شركات التأمني اقتراضا من 
حيث املعيار املطلق مببلغ 10.8 ماليني دينار، 
وشكلت قروض »خليج ت« 62% من إجمالي 
قروض القطاع، تلتها »أهلية ت« مببلغ 5.3 
ماليني دينار، ثم »اإلعادة« مببلغ 1.3 مليون 
دينار، علما أن البيانات املالية لنهاية الربع 
األول 2010 غير متوافرة لشركة واحدة حتى 
تاريخه وهي »أهلية ت«، إال أنه مت أخذ قروض 

تلك الشركة باحلسبان وفقا آلخر بيانات مالية 
متوافرة، بينما لم تتحمل كل من »كويت ت« 
و»وربة« و»أولى تكافل« و»وثاق« أي قروض 

كما في 2010/03/31.
أما من حيث معيار نس���بة القروض إلى 
املوجودات، فقد كان���ت كل من »خليج ت« 
و»أهلي���ة ت« األعلى مبعدل 4% لكل منهما، 
تلتهما »اإلعادة« مبعدل 2%، وكذلك الترتيب 
أيضا مبا يتعلق مبعيار نسبة القروض إلى 
حقوق املس���اهمني، حيث كانت معدالت 15 
و7 و4% لكل من »خلي���ج ت« و»أهلية ت« 
و»اإلعادة« على التوالي. وجتدر اإلشارة إلى 
أن متوسط نسبة القروض إلى املوجودات 
لقطاع التأمني يبلغ 3% وحلقوق املساهمني 

8%، وذلك كما في نهاية الربع األول 2010.
وفي مجال مقارنة منو القروض لقطاع 
التأمني، متت مقارنتها كما في 2010/03/31 

مع وضعها في 2009/06/30، حيث انخفضت 
مبعدل 42% من 29.9 مليون دينار كما في 
نهاية النصف األول 2009 إلى 17.4مليون 
دينار كما في نهاية الربع األول 2010، أي 
مبقدار 12.5 مليون دينار، وقد انخفضت 
قروض 3 شركات هي »خليج ت، أهلية ت، 
اإلعادة« مبا يعادل 43% من شركات القطاع، 
في حني لم تتغير قروض 4 شركات خالل 
فترت���ي املقارنة وه���ي »كويت ت، وربة، 
أولى تكافل، وثاق« مب���ا يعادل 57% من 

شركات القطاع. 
وقد تصدرت »أهلية ت« القائمة من حيث 
االنخفاض املطلق والنسبي، حيث خفضت 
قروضها مبقدار 11 مليون دينار، وبنس���بة 
67%، تلتها � بفارق واسع � »اإلعادة« مبقدار 
971 ألف دينار مبا يعادل 43%، ثم »خليج ت« 

مبقدار 555 ألف دينار مبا يعادل %5.

»الجمان«: 17.4 مليون دينار إجمالي قروض شركات التأمين المدرجة بنهاية الربع األول
بيانات قروض قطاع التأمين كما في 2010/3/31 وتحليلها

الشركة
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محمود فاروق
كشف رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب لشركة مجموعة 
األوراق املالية علي املوسى عن 
خفض استثمارات املجموعة في 
س���وق الكويت لألوراق املالية 
وتوجهها نحو االس���تثمار في 
ش���ركات بها أصول مدرة ليتم 
جتميعها ف���ي ميزانية واحدة، 
مبينا ان الشركة لديها مصدران 
للدخل مستقران هما رسوم ادارة 
احملافظ واالستثمار في شركات 
تش���غيلية، وذلك حتى يضمن 
مجل���س ادارة املجموعة توزيع 
أرباح سنوية على املساهمني من 

هذين املصدرين.
وأشار املوسى خالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقد أمس عقب 
اجلمعية العمومية للشركة الى 
ارتفاع نسبة استثمارات املجموعة 
اخلارجية لتنخفض استثماراتها 
في السوق احمللي، مبينا ان لدى 
املجموعة ع���دة تخارجات من 
استثمارات خارجية قد تستغرق 
5 سنوات تبعا لتحسن ظروف 
األسواق اخلارجية وانها ليست 
لديها سلطة على االستثمار في 

اي سوق خارجي.
وأعلن املوسى نية »مجموعة 
األوراق« شراء حصة »زين« من 
العامة لالس���تثمار، في  الهيئة 
حالة ان يكون الس���عر مناسبا 

للمجموعة.
واوض���ح ان جميع امللكيات 
العامة يجب ان تطرح في السوق 
لعمل مزايدة علنية تدخل فيها 

جميع الشرائح والفئات.
من جانب آخر، أكد ان املجموعة 
ال حتتفظ بأي خسائر مرحلة وال 
تقوم بأخذ مخصصات فاملجموعة 
تسجل وحتقق خسائر وتقوم 
بإطفائها فور قيدها بالسجالت 
املالية، واصفا اخلسائر املرحلة 
ب� »األلغام« املوقوتة التي قد تهدد 

مستقبل الشركة املالي.

حقائق مالية

واستعرض املوسى مجموعة 
من احلقائ���ق والبيانات املالية 
للسنة املالية املنتهية في 31 مارس 
القروض  2010 قائ���ال ان حجم 
انخفض مبقدار 17 مليون دينار، 
وحتديدا من 64 مليون دينار في 
عام 2009 الى 47 مليون دينار 

في ميزانية 2010.
وبني ان اقتراض املجموعة كان 
متدنيا جدا خالل العام املاضي، 
لكنه ال يفتخر بذلك األمر، موضحا 
ان انخفاض االقتراض يدل على 
صحة مؤقت���ة ولي���س عافية 

مستمرة، كما يعتقد البعض.
الش���ركات  وح���ول أوضاع 
الزميلة والتابعة للمجموعة، قال 
املوسى انها ال متثل اي عبء يذكر 
وال توجد نية لتصفيتها، نافيا ان 
تكون تلك الشركات ورقية وانها 
مبنزلة حبر على ورق، مستندا في 
حديثه الى مواد قانون االستقرار 
املتعلقة بضرورة إنشاء شركات 
ذات أغراض خاصة »S.P.P« والتي 
تعمل على معاونة الشركة في 
بعض أنشطتها املتخصصة وال 

46 ملي����ون دينار بنس����بة متثل 
90% من اجمالي االلتزامات بينما 
االلتزام����ات اخلارجي����ة بلغت 5 
ماليني دينار لتمثل نسبة 10% من 
إجمالي االلتزامات ليصل اجمالي 
االلتزامات 51.2 مليون دينار كما 
بلغ صاف����ي تكلفة تطبيق معيار 
السيولة السريعة 256.1 الف دينار 
وذلك طبقا للمعدالت املطلوبة من 
بنك الكويت املركزي على شركات 

االستثمار.
واختتم املوسى البنود املالية 
التي تعتبر خارج امليزانية بحجم 
االصول املدارة حلساب الغير التي 
بلغت 1.177 مليار دينار كما في 31 

مارس املاضي.

جمعية عمومية وتوزيع 15% نقدًا

من ناحية اخرى وافقت اجلمعية 
العمومية العادية للمجموعة على 
اقتراح مجلس االدارة بتوزيع ارباح 
نقدية عن الس����نة املالية املنتهية 
بنس����بة 15% من القيمة االسمية 
اي بواقع 15 فلسا للسهم الواحد 
على املساهمني، يتم توزيعها غدا 

على املساهمني.
وق���ال املوس���ى ان املجموع���ة 
استطاعت في ظل الظروف الصعبة 
التي مرت بها االس���واق في الفترة 
السابقة اقتناص بعض الفرص التي 
نتجت عنها ارباح جيدة، مضيفا ان 
الش���ركة متكنت من حتقيق ارباح 
تشغيلية ومن تخارجات الستثمارات 

قصيرة االجل.
وعّدد اهم العمليات االستثمارية 
التي متت خالل العام املالي املنتهي 
ومنها شراء ش����ريحة من حصة 
العامة لالس����تثمار %6.6  الهيئة 
من الشرائح الثالث التي عرضت 
في مزاد عام في يوليو بقيمة 43.1 
مليون دينار وبي����ع كامل ملكية 
املجموعة بقيمة 53 مليون دينار 
وحققت الش����ركة صافي ربح من 

الصفقة بقيمة 5 ماليني دينار.
وق����ال ان من اه����م العمليات 
االس����تثمارية ايضا ان املجموعة 
اس����تحوذت في فترة سابقة على 
6% من شركة املستقبل ومت رفع 

احلصة الى 28% العام املاضي.
وتابع قائال ان الشركة شهدت 
منوا ملحوظا فقد منت مبيعاتها 
بنس����بة 14% فيما حق����ق صافي 
االرباح منوا قياسيا بنسبة %58.9 
اما بالنس����بة لالرب����اح فقد منت 
100% وبلغ العائد على االستثمار 

 .%22.7
واشار الى ان استثمار الشركة 
في القطاع العقاري في السعودية 
ضمن ش����راكة مع مس����تثمرين 
س����عوديني وهو متمثل في ارض 
تقع في الرياض مت احلصول على 
املوافق����ات لتطويره����ا علما بان 
الشركة متثل نفس����ها وعددا من 
الكويتيني وقيمة احلصة 9.1 ماليني 
دينار. وتابع قائال: اس���تطاعت 
الشركة التخارج من استثمارين 
وهما االستثمار في شركة اميركية 
ومشروع بوابة بيروت وقد حققت 
ارباحا من االستثمار االول بنسبة 
67% اما الثان���ي فكان التخارج 
املال  جزئيا واس���تعادة لرأس 

املستثمر.

التجارة ال تستطيع ان  فوزارة 
تقوم مبفردها بإزالة العفن من 

البورصة.

أرقام غير معلنة

واستعرض املوسى البيانات 
املعلنة عن الشركة  املالية غير 
كم���ا في 31 م���ارس 2010 حيث 
بلغ اجمالي اصول الشركة 116.8 
مليون دينار موزعة على قطاعات 
مختلفة بحيث بلغت نسبة النقد 
في البن���وك 2.1% والذمم املالية 
والقروض املس���تحقة 4.4% من 
إجمال���ي االصول اما بالنس���بة 
الستثمارات الشركة في االسهم 
املدرجة فبلغت نسبتها %35.5 
وبلغت استثمارات الشركة في 
االسهم غير املدرجة 17.1% فيما 
بلغ���ت االس���تثمارات العقارية 
نسبة 21.6% وبلغ االستثمار في 
صناديق استثمارية نسبة %4 
اما بالنس���بة للشركات الزميلة 
فتمثل 15.3% من اجمالي اصول 

الشركة.
وح����ول توزي����ع املطلوب����ات 
محلي����ا وخارجي����ا فق����د بلغت 
االلتزام����ات احمللية مبلغا وقدره 

او يسألونه عن مدخراتهم التي 
تبخرت مع أول ازمة للسوق خالل 

الفترة املقبلة.
وتابع قائال: شجعوا املساهمني 
على محاسبة الشركات املخالفة 
الت���ي فق���دت رؤوس امواله���ا 

العام مهما كانت نسبة املساهم 
مبينا ان جميع املتخصصني في 
املتداولني  املال حذروا  اس���واق 
واملستثمرين من تبخر اموالهم 
عبر الشركات الورقية التي ال مقر 
لها فضال عن وجود من يحاسبونه 

متثل عبئ���ا ماليا عليها. حقوق 
املساهمني

من جانب آخر شدد املوسى 
على ضرورة ان ميارس املساهمون 
حقوقهم في اجلمعيات العمومية 
التي تعقد مرة واحدة على مدار 

قروضها تراجعت بمقدار 17 مليون دينار لتصل إلى 47 مليون دينار و1.1 مليار دينار حجم أصولها المدارة للغير حتى 31 مارس الماضي وعموميتها توزع 15% نقدًا

الخسائر المرّحلة »ألغام« تهدد مستقبل أي شركة والمجموعة ال تأخذ مخصصات وخسائرها تطفئها فور تسجيلها بالسجالت

116.8 مليون دينار إجمالي األصول و51.2 مليون دينار إجمالي مطلوبات المجموعة حتى 31 مارس 2010

االقتراض دليل على صحة مؤقتة وليس عافية مستمرة وال نفتخر بتدني مستويات اقتراضنا

»التجارة« ال تستطيع بمفردها أن تزيل »العفن« من البورصة فالمساهمون يملكون قرار إزالة مجلس إدارة أي شركة من الجذور

الموسى: »مجموعة األوراق« خّفضت استثماراتها في البورصة 
ولديها النية لشراء حصة »هيئة االستثمار« في »زين«

)أسامة البطراوي(علي املوسى متحدثا خالل اجلمعية العمومية

»التجارة«: ما عليك شيء يا بو هاشم

خطة التنمية ال تنظر إلى أوضاع المواطنين

إدارة البورصة ال تملك شطب »العفن«

لم ُتعرض عليه رئاسة هيئة أسواق المال

البورصة غير صحية!

نمو قياسي لألصول المدارة

تداول سهم مجموعة األوراق
بدون أرباح اليوم وتوزع أرباحها غدًا

اختلط االمر على مندوب وزارة التجارة خالل اجلمعية 
العمومية بشأن السنة املالية للشركة التي تنتهي في 31 
مارس 2010 على عكس الشركات التي ينتهي عامها املالي 
في 31 ديسمبر 2009 وبعد ان وقع تأخير على املجموعة 
بشأن تقدمي بياناتها املالية فوجئ بتغيير السنة املالية 

للشركة ليقول »ما عليك شيء يا بو هاشم«.

شدد املوسى على ضرورة ان تنظر خطة التنمية 
الى املواطن���ني ووضع آلية لتحس���ني اوضاعهم من 
خالل االرتقاء باملستوى املعيشي للمواطن عبر برامج 
متخصصة وليس النظر الى اجلانب التنموي املتمثل 
في »مش���اريع احلجر« التي تتضمن طرق ومحطات 

كهرباء وما شابه ذلك.
واكد ان البيروقراطية الطاغية هي السبب الرئيسي 

في تأخر تنفيذ مشاريع التنمية.

قال املوسى ان ادارة البورصة ال متلك »شطب العفن« 
من الس���وق حيث وضعت نظما جيدة لالدراج ولكنها 
تناست وضع قواعد لشطب الشركات املخالفة من السوق 
مؤكدا على ان املساهمني هم من ميلكون القرار في ازالة 

مجلس ادارة الشركة من جذوره.
ورأى ان سوق الكويت لالوراق املالية به مرض وعدوى 

حاليا تسمى عدم سداد الشركات للقروض.

نفى املوس���ى انه عرضت عليه رئاسة هيئة اسواق 
املال، مبينا انه ال يعلم ملاذا تأخر االعالن عن مجلس���ها 
حتى اآلن في ظل ما يش���هده السوق من توترات حادة 
يومي���ة، ومتنى ان تولد »الهيئة« بش���كل صحي وجيد 
نظ���را الن هناك الكثير من امللفات ينتظر فتحها بقبول 

رئاسة اي مسؤول عليها.

قال املوسى ان البورصة حاليا غير صحية وان سالمة 
السوق فيه مصلحة للجميع، وذلك االمر يتطلب املزيد من 
تطبيق الشفافية بالسوق من قبل املسؤولني والتشجيع 
احلكومي ملمارس���تها بالشكل الصحيح وذلك من خالل 
عمل تش���ريعات تفرض على جميع الشركات املدرجة 
وتطبق بش���دة وصرامة حتى ترجع الش���ركات الى ما 

كانت عليه قبل االزمة.

اوضح ان االصول املدارة من الشركة حققت منوا قياسيا 
بنسبة 90% وتقدر قيمة هذه االصول ب� 1.2 مليار دينار في 
نهاية الس����نة املالية املنتهية في 31 مارس 2010. واضاف: 
كما ارتفعت العوائد من االتعاب االدارية واالستثمارية لهذه 

االصول من 1.67 مليون دينار الى 2.44 مليون دينار.

اقرت اجلمعية العمومية توزيع ارباح نقدية بنسبة %15 
من القيمة االسمية للسهم بواقع 15 فلسا لكل سهم وذلك عن 
السنة املالية املنتهية في 2010/3/31 للمساهمني املسجلني 
بسجالت الش���ركة بتاريخ انعقاد اجلمعية العمومية، 
وعليه سيتم تداول سهم الش���ركة بدون ارباح اعتبارا 

من اليوم لتوزع االرباح ابتداء من غدا.
وصادقت اجلمعية العمومية العادية على جدول االعمال 
الذي تضمن املصادقة على املوازنة العمومية واحلسابات 
اخلتامية للسنة املالية املنتهية في 31 مارس 2010 واملوافقة 
على ايقاف التحويل الى االحتياطي االختياري لهذا العام.

توزيع إجمالي األصول كما في 2010/3/31

إجمالي األصول

116.788.767

شركات زميلة

17.850.535

%15.3

صناديق استثمارية

4.642.583

%4.0

ذمم ماليةاسهم مدرجةاسهم غير مدرجةاستثمارات عقارية
النقد في البنوكوقروض مستحقة

25.245.082

%21.6

19.983.114

%17.1

41.473.858

%35.55.148.770

5.148.7702.444.825

النسبة احلالية

%2.1

توزيع إجمالي االلتزامات كما في 2010/3/31

اجمالي االلتزامات

51.230.153

سندات اذن محلية

13.779.1355.093.154

قروض من بنوك 
أجنبية

قروض من بنوك 
محلية

قر دوار من بنوك 
أرصدة دائنةمحلية

25.815.0002.500.0004.042.864


