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)سعود سالم( قطاع البنوك قاد سيولة السوق لالرتفاع بشكل ملحوظ

حول التسهيالت االئتمانية في نهاية شهر يونيو ما أشار إليه املصدر 
املصرفي، حيث بلغ إجمالي حجم التسهيالت االئتمانية 27 مليار دينار 
في نهاية يونيو 2010 وهو نفس مس����تواه في نهاية 2008، ما يعني أن 
النمو االئتماني يس����اوي صفرا خالل تلك الفترة التي تشمل مرحلة ما 
بع����د تداعيات األزمة املالية والتي أدت إلى اتخاذ البنوك حذرا أكبر في 
مواجهة الشركات والتي زادت وتيرتها بعد قيام اجلهات الرقابية بحملة 

تنظيف السوق. 
التنمية  وتبدو خط����ة 
االقتصادي����ة واالجتماعية 
هي بارقة األمل الوحيدة أمام 
البنوك والشركات للخروج 
من مأزق شح السيولة الذي 
الش����ركات ويعزز  يواجه 
من ناحية أخرى اإليرادات 
التش����غيلية للبنوك عبر 
قيامها بدور أكبر في مجال 

اإلقراض. 
قادت ارتفاعات سهم بنك 
ارتفاعات  الوطني  الكويت 
قطاع البنوك مدفوعا مبوافقة 
مجلس الوزراء على مرسوم 
زيادة رأسماله وكذلك تثبيت 
تصنيف وكالة »موديز« عند 
Aa2 والتأكيد على قدرته على 

سهم نفذت من خالل 607 صفقات قيمتها 12.37 مليون دينار. 
وجاء قطاع الصناعة في املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 20.9 

مليون سهم نفذت من خالل 596 صفقة قيمتها 4.27 ماليني دينار.
ال تزال أوض����اع قطاعات العقار والبورص����ة ومخاوف البنوك من 
منح االئتمان وفق قواعد البنك املركزي مس����يطرة على قرارات البنوك 
في منح التسهي���الت للش����رك��ات في مختلف القطاع��ات، فمص�����در 

مص���رفي أك����د ل� »األنباء« 
أن نسب الضمانات املطلوبة 
عل����ى الق����روض املمنوحة 
هي في النهاية قرار يخص 
إدارة البن����ك وم����ن ث����م ال 
س����لطة للمركزي في مثل 
تلك العق����ارات، مضيفا أن 
اإلش����كالية احلقيقية التي 
تواج����ه البنوك ف����ي منح 
التمويل هي غياب املقترض 
»املؤهل« وكذلك املش����اريع 
»املؤهلة« التي ميكن للبنك 
اتخاذ قرار بتمويلها. وأوضح 
باختصار أن اإلشكالية التي 
تواج����ه البنوك هي اننا لم 

نقرض؟ وألي مشاريع؟
وأكدت البيانات الصادرة 
عن بن����ك الكويت املركزي 

أسهم البنوك تنتعش على وقع أرباحها نصف السنوية
وتدفع سيولة السوق إلى االرتفاع بشكل ملحوظ 

 اس����تحوذت قيمة تداول أس����هم 6 شركات 
والبالغ����ة 16.54 مليون دينار على 41.88% من 
إجمالي القيمة وهي: الرابطة والوطني واخلليج 

وبيتك وزين والكويت الدولي.
 اس��تحوذت قيم��ة ت��داول س��هم »الرابطة« 
والبالغة 3.04 مليون دينار على 7.69% من إجمالي 

القيمة.
 تراجعت مؤشرات 6 قطاعات من بني قطاعات 
السوق الثمانية، فيما ارتفع مؤشر قطاعي البنوك 
واألغذية، فقد تص����در قطاع البنوك ارتفاعات 
الس����وق بواقع 153.9 نقطة، تاله في االرتفاع 
قطاع األغذية بواقع 0.6 نقطة، وتصدر قطاع 
الصناعة تراجعات السوق بواقع 41.1 نقطة، تاله 

قطاع »غير الكويتي« بواقع 21.6 نقطة.

االستفادة من املشاريع التنموية والتي 
انعكس����ت على أدائه رابحا 20 فلسا 
ليستقر عند دينار و180 فلسا للسهم 
بسيولة هي األعلى بني قطاعات البنوك 
بلغت 3.04 ماليني دينار، وعاد سهم 
بيت التمويل الكويتي إلى حلبة األسهم 
الدينارية بعد تخليه عنها على مدى 
جلسات الشهر املاضي رابحا 20 فلسا 
للسهم، في حدود س����عرية تراوحت 
بني دينار كحد أعلى و970 فلسا كحد 

أدنى. 
وانعكست أرباح البنك األهلي على 
أداء السهم، حيث بلغ سعر السهم 520 
فلسا بعد أن فقد 20 فلس����ا في اجللسة السابقة. ورغم حتقيق األهلي 
املتحد أرباحا بلغت 12.5 مليون دينار عن النصف األول، إال أن السوق 
لم يتفاعل مع األرباح وقاد الس����هم للتراجع بواقع 10 فلوس للس����هم 

ليستقر عند 530 فلسا للسهم. 
وانعكس األداء اإليجابي لس����هم الوطني على أداء بنك بوبيان حيث 
ارتفع السهم بواقع 10 فلوس مس����تقرا عند 520 فلسا للسهم بسيولة 
قدرها 1.48 مليون دينار. وجتاوبا مع سدادها 50 مليون دوالر للبنوك 
الدائنة، حل سهم »جلوبل« في املرتبة الثانية بني أكثر الشركات ارتفاعا، 
فقد ارتفع السهم باحلد األعلى مستقرا عند 56 فلسا للسهم بنسبة ارتفاع 

قدرها 9.8%، وهي النسبة األعلى للسهم منذ شهر. 
وكان السهم قد أنهى آخر جلساته في الشهر املاضي عند مستوى 50 
فلس����ا، مبا يعني أنه ربح 6 فلوس فقط خالل تعامالت الشهر اجلاري 

لترتفع قيمته السوقية خالل الفترة بنسبة 12% تقريبا. 
وتباينت ارتفاعات أسهم القطاع االستثماري، حيث ارتفع سهم ايفا 
بواقع فلس����ني مستقرا عند 59 فلسا للس����هم، فيما عزز سهم مجموعة 
االس����تثمارات الوطنية من ارتفاعاته بعد عمليات جني أرباح ش����هدها 
السهم في اجللسة السابقة ليستقر عند 315 فلسا. وتصدر سهم »السالم« 
ارتفاعات السوق وفقا ملعيار النشاط بالغة 19.24 مليون سهم بقيمة 1.70 
مليون دينار في نشاط مضاربي قاد السهم لالنخفاض باحلد األدنى بالغا 
88 فلسا للسهم.  واستثمر سهم املستثمرون متصدرا نشاط الشركات 
العقارية بحجم 57.36 مليون سهم بلغت قيمتها 1.24 مليون دينار في 
تداوالت مضاربية قادت الس����هم إلى االنخفاض 0.5 فلس ليستقر عند 
21.5 فلس����ا. تراجع سهم مجموعة الصناعات بواقع 5 فلوس في نهاية 
التداوالت متخليا مرة أخرى عن حاجز ال� 270 فلس����ا للس����هم ليستقر 
عند 265 فلس����ا.  وتراجع س����هم »أجيليتي« باحلد األدنى مستقرا عند 
380 فلسا للسهم بكمية تداول بلغت 3.5 ماليني سهم بقيمة 1.3 مليون 
دينار. واستقر سهم زين عند مستوى دينار و180 فلسا للسهم.  وشهد 
س����هم »الرابطة« تراجعا بواقع 8 فلوس للسهم ليستقر عند 176 فلسا 
للسهم في نشاط مضاربي ملحوظ حيث ارتفع السهم في الساعة األولى 
من التداوالت باحلد األعلى بالغا 194 فلس����ا، إال أنه تراجع ملستوى 176 

فلسا متخليا بذلك عن معظم مكاسبه في األسبوع املاضي.

عمر راشد 
أنه����ى الس����وق ثال����ث جلس����اته 
األس����بوعية على تباين في مؤشريه 
»الس����عري« و»الوزني«، ففيما أغلق 
املؤش����ر الس����عري على تراجع قدره 
6.6 نقاط مستقرا عند 6494.3 نقطة، 
أنهى املؤش����ر الوزن����ي تداوالته على 
ارتفاع بواقع 1.72 نقطة ليستقر عند 
406.44 نقاط.  وحققت سيولة السوق 
ارتفاعات ملحوظة بنمو بلغت نسبته 
60% مستقرة عند 39.49 مليون دينار، 
مدفوعة بنش����اط ملحوظ على أسهم 
البنوك التي حلقت ارتفاعاتها في السماء 

بفضل عدد من العوامل تصدرها موافقة مجلس الوزراء على مرس����وم 
زيادة رأس����مال بنك الكويت الوطني إضافة إل����ى تثبيت وكالة موديز 
تصنيفه����ا ل� »الوطني« عند Aa2 مع تأكيدها على أنه األكثر اس����تفادة 
من املش����اريع التنموية. وثاني تلك العوامل ما أحدثه تصريح محافظ 
بنك الكويت املركزي من قيام البنك املركزي بدراسة مقترحات البنوك 
بشأن شطب الديون املعدومة من دفاترها وقوائمها املالية لوضع اإلطار 
العام لعملية استئصال تلك الديون، األمر الذي يعزز من قدرات البنوك 
احمللية خالل النصف الثاني من العام احلالي ويؤثر بالتالي على تعزيز 
قدراتها االئتمانية. أما ثالث العوامل التي عززت من الس����لوك الشرائي 
على أسهم البنوك من قبل املتداولني فهي توالي إعالنات نتائج النصف 
األول للبنوك والتي افتتحها البنك الوطني بأرباح صافية بلغت 145.2 
مليون دينار، ت����اله البنك األهلي الذي حقق أرباحا قدرها 26.2 مليون 
دينار عن النصف األول، مع توقعات بأن تأتي نتائج بقية البنوك إيجابية 

مع تراجع تأثير نسب املخصصات في ميزانياتها.
تباين أداء مؤشري السوق عند اإلغالق، ففيما قادت إغالقات الثواني 
األخيرة السوق املؤشر السعري للتراجع بواقع 6.6 نقاط ليستقر عند 
6494.3 نقطة متخلي����ا عن حاجز ال� 6500 نقطة التي حافظ عليها في 
الس����اعة األولى من التداوالت، ارتفع املؤشر الوزني بواقع 1.72 نقطة 

ليغلق على 406.44 نقاط بارتفاع نسبته %0.42. 
وبلغ إجمالي األس����هم املتداولة 304.72 ماليني سهم نفذت من خالل 

5052 صفقة قيمتها 39.49 مليون دينار. 
وجرى التداول على أس����هم 106 شركات من أصل 212 شركة مدرجة، 
ارتفعت أس����عار أس����هم 36 شركة وتراجعت أس����عار أسهم 46 شركة، 

وحافظت أسهم 30 شركة على أسعارها دون تغيير. 
وتصدر قطاع العقار النشاط بكمية تداول حجمها 94.07 مليون سهم 

نفذت من خالل 782 صفقة قيمتها 3.47 ماليني دينار. 
واحتل قطاع اخلدمات املركز الثاني بكمية تداول حجمها 84.44 مليون 
سهم نفذت من خالل 1787 صفقة قيمتها 11.72 مليون دينار. وجاء قطاع 
االس����تثمار في املركز الثالث بكمية تداول حجمها 65.65 مليون س����هم 

نفذت من خالل 65.65 صفقة قيمتها 5.96 ماليني دينار. 
وجاء قطاع البنوك في املركز الرابع بكمية تداول حجمها 24.4 مليون 

استحواذ قيمة 
تـداول أسهــم 
6 شركات والبالغة 
16.54 مليون دينار 
على %41.88
من إجمالي القيمة

»الوطني« يتصدر 
سيولة »البنوك« 

و»بيتك« يعود مجددًا 
لنادي األسهم 

الدينارية بعد غياب 
أكثر من شهر

المؤشر العام 6.6 نقطة 
وتداول 304.72 ماليين سهم 

بقيمة 39.49 مليون دينار 
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الشركة في طريقها لتحقيق نمو اإليرادات واألرباح بنحو %80

داو جونز: »زين السعودية« فاجأت السوق 
بنتائج مالية قوية في الربع الثاني

قال���ت وكال���ة »داو جونز« ان ش���ركة زين 
الس���عودية فاج���أت الس���وق بإع���الن نتائج 
مالي���ة قوية للرب��ع الث�اني م���ن العام احلالي 
حي���ث جنحت الش���ركة في تقل���يل اخلسائر 
من 857 ملي���ون ريال سعودي إلى 632 مليون 
ريال س���عودي باإلضافة إلى توس���عة قاع��دة 

عمالئها.
ونقلت الوك���الة عن احمللل املالي لش���ركة 
منورا، مارتني ماب��وت والت��ي تت��خذ من لن���دن 
مق���را لها، قوله ان الش���ركة س��تكون بح��اجة 
إلى التمويل لتن���فيذ خططها املستقبلية وهو 
ما وضع الشركة حتت بعض الضغوط لتقدمي 

نت��ائج م���الي���ة ق���وية للربع الثاني من 2010 
وق��د فاج���أت »زي������ن« اجلمي���ع بت���قدي���م 
نتائج قوية وغي�����ر متوق���عة باإلض��افة إلى 
الوصول إلى نقطة التعادل على مستوى الربح 
قبل خصم تكالي���ف قرض املرابحة والضرائب 

واالهالكات.
وأوضح انه بحس���ب ذلك، يبدو أن الشركة 
في طريقها لتحقيق أهدافها لعام 2010 من منو 
اإليرادات واألرباح بنح���و 80%، وأضاف: »لقد 
كانت قوة األداء الرئيسي مدهشة، ونتطلع إلى 
الربع الثالث لنرى إمكانية ثبات أداء واستمرارية 

الشركة«.

70% منها لمحفظة القروض 

األسطى: 7 ماليين دينار مخصصات »األهلي« في النصف األول 

»الجمان«: 171 مليون دينار إجمالي قروض
شركات األغذية المدرجة بنهاية النصف األول

الربع األول 2010.
أم���ا فيما يتعل���ق مبعيار 
نس���بة الق���روض إلى حقوق 
املس���اهمني، فكان���ت »أغذية« 
في املقدمة مبعدل 52%، تلتها 
»كوت ف���ود« مبعدل 34%، ثم 
»دواج���ن« مبعدل 30%، بينما 
كانت »دانة« و»الغذائية« األقل 
مبعدل 2 و16% على التوالي، في 
حني بلغ متوسط ذلك املعيار 
لقطاع األغذية ككل 39%، وذلك 

في 2010/03/31.
وف���ي مج���ال مقارنة منو 
القروض لقطاع األغذية، فقد 
متت مقارنتها كما في 2010/03/31 
مع وضعها في 2009/06/30، 
حيث انخفضت مبعدل 14% من 
198.5 مليون دينار كما في نهاية 
النص���ف األول 2009 إلى 171 
مليون دينار كما في نهاية الربع 
األول 2010، أي مبق���دار 27.5 
مليون دين���ار، وقد انخفضت 
قروض جميع شركات األغذية 
فيما عدا »مواشي« حيث إنها ال 
تتحمل أية قروض خالل فترتي 
املقارنة، وتص���درت »أغذية« 
القائمة م���ن حيث االنخفاض 
املطلق مبقدار 21.6 مليون دينار، 
في حني تصدرت »كوت فود« 
القائمة من حيث املعيار النسبي، 
حي���ث انخفضت قروضها مبا 

يعادل %37.

إلى املوجودات لشركات األغذية، 
فقد كانت »أغذية« األعلى مبعدل 
24%، تلته���ا »دواجن« مبعدل 
20%، ثم »ك���وت فود« مبعدل 
18%، أما »دان���ة« و»الغذائية« 
فكانتا األقل مبعدل 2 و10% على 
التوالي، بينما بلغ متوس���ط 
القط���اع  21%، وذلك في نهاية 

»دواجن« مببلغ 3 ماليني دينار، 
بينما كانت »الغذائية« و»دانة« 
األقل اقتراض���ا مببلغ 0.9 و1 
مليون دينار على التوالي، فيما 
لم تتحمل »مواشي« أي قروض، 
وذلك كما في نهاية الربع األول 

.2010
ووفقا ملعيار نسبة القروض 

يبلغ س���ت ش���ركات، ويبلغ 
إجمالي قروضها 171 مليون دينار 
بتاريخ 2010/03/31، وتصدرت 
قروض »أغذية« مبا يعادل %92 
من إجمالي قروض قطاع األغذية 
برصيد يبلغ 158 مليون دينار، 
تليها � بفارق شاس���ع � »كوت 
فود« مببلغ 8 ماليني دينار، ثم 

قال مركز اجلمان لالستشارات 
االقتصادية في حتليل مختصر 
لقروض شركات األغذية املدرجة 
ف���ي نهاية الرب���ع األول 2010 
ومقارنتها بأرصدتها في نهاية 
النص���ف األول 2009، ان عدد 
ش���ركات األغذية املدرجة في 
املالية  الكويت لألوراق  سوق 

قال أمني سر مجلس اإلدارة 
ف���ي البن���ك األهل���ي الكويتي 
عبداهلل األسطى ان البنك جنب 
مخصص���ات ب� 7 ماليني دينار 
ف���ي النصف األول م���ن العام 

احلالي.
وأضاف األسطى في مقابلة 
مع قناة »العربية« ان 70% من 
هذه املخصصات كانت حملفظة 
الق���روض، و30%، مت جتنيبه 

لالستثمارات.
وأكد أن 6% فقط من إجمالي 
الق���روض لدى البن���ك تعتبر 
قروضا متعثرة، مشيرا إلى أن 

البنك جنب مخصصات في 2009، 
س���اهمت في تغطية القروض 

املتعثرة.
ولفت إلى أن البنك ركز خالل 
العام احلالي على حتسني نوعية 
عمالئه واختيارهم بدقة، واشار 

إلى أن عمالء البنك من الشركات 
القدرة على  االستثمارية لديها 
الوفاء بالتزاماتها وتسديد الديون 

وأعبائها.
وقال »ركزن���ا خالل الفترة 
املاضية على حتس���ني نس���ب 

الفائدة، ومنو األرباح جاء بشكل 
رئيسي من إعادة هيكلة املنتجات 
املصرفية ما قاد لتحقيق أرباح 
في الربع الثان���ي ب� 26 مليون 

دينار«.
البنك األهلي حقق  يذكر أن 
أرباحا صافية بلغت 26 مليون 
دينار خ���الل النصف األول من 
2010، باملقارن���ة مع 20 مليونا 
عن الفترة ذاتها من العام السابق 
بزيادة بنسبة 30%. كما ارتفعت 
ربحية السهم إلى 20 فلسا مقابل 
17 فلسا للفترة ذاتها من العام 

عبداهلل األسطىالسابق.

بيانات قروض قطاع األغذية كما في 2010/3/31 وتحليلها

الشركة

القروض المطلقة )ألف د.ك(

التغيرالفرق )ألف د.ك(

كما في 2010/3/31

كما في 

2010/3/31

كما في 

2009/6/30

نسبة القروض إلى 

الموجودات

نسبة القروض إلى 

حقوق المساهمين

0%0%0000مواشي

2%2%-13%-1.0251.175150دانة

30%20%-20%-3.2454.056811دواجن

52%24%-12%-157.740179.37321.633أغذية

16%10%-9%-89798184الغذائية

34%18%-37%-8.12012.8894.769كوت فود

اإلجمالي 
39%21%-14%-171.027198.47427.447)املتوسط(


