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األولى من نوعها ملتابعة منو قطاع التمويل اإلسالمي

املخيزمي: مذكرة تفاهم بني البنك الدولي و»بيتك لألبحاث«

»التجاري« يجري سحب »حساب النجمة« على الهواء مباشرة

»بيان«: هيمنة االجتاه البيعي على مجريات التداول بالبورصة
قالت شركة بيان لالستثمار 
ف����ي تقريرها االس����بوعي أن 
س����وق الكويت لألوراق املالية 
أنهى تعامالت األسبوع املاضي، 
وال����ذي اقتصر على ثالثة أيام 
تداول بعد عطلة عيد األضحى 
املبارك، مس����جال خسائر قوية 
ملؤشراته، وذلك على إثر هيمنة 
االجت����اه البيعي على مجريات 
التداول، خاصة في اليوم األخير 
من األسبوع، والذي شهد تراجعا 
كبيرا ملؤشرات السوق، وبخاصة 
املؤش����ر الس����عري الذي أنهى 
األسبوع عند 5.655.43 نقطة، 

ليصل إلى أدنى مستوياته منذ 
ما يقارب التسع سنوات، حيث 
كان إغالقه احلالي هو األقل في 
هذه الفت����رة بعد إغالقه يوم 9 
أغسطس 2004 والذي كان وقتها 

5.626.8 نقطة.
وعلى صعيد حركة التداول، 
أفاد التقرير بأن الس����وق شهد 
تراجعا واضحا وملموس����ا في 
التداول خالل األسبوع  نشاط 
املاضي، سواء على صعيد كمية 
الت����داول أو قيمة التداول، وقد 
أس����همت في ذل����ك عوامل عدة 
على رأسها تصاعد حدة احلراك 

السياس����ي الذي تشهده البالد 
مؤخرا، األمر الذي دفع العديد 
من املتداولني للتحفظ واإلحجام 
عن التداول انتظارا لنهاية حالة 
التأزمي، من ناحية أخرى، فقد 
كان لترقب نتائج األشهر التسعة 
املنقضية من عام 2012 تأثير في 
ذات االجتاه، نظرا لقرب انتهاء 
مهلة اإلعالن عن نتائج الشركات 
املدرجة، والتي س����تنتهي في 
منتص����ف نوفمبر اجلاري، مع 
احتمال بإيقاف عدد من الشركات 
نتيجة لعدم متكنها من إعالن 
نتائجها في املهلة القانونية، وهو 

م����ا زاد من حالة التحفظ العام 
في السوق، غير أن السوق فقد 
حالة التماس����ك النسبي والتي 
كانت ملموسة في بداية األسبوع 
على إثر التداعيات السياسية، 
ليتكبد خسارة كبيرة في اليوم 

األخير من األسبوع.
التحذير  الى  التقرير  ولفت 
ال����ذي اصدرته مؤخ����را وكالة 
فيت����ش للتصني����ف االئتماني 
م����ن أن تصاع����د االحتجاجات 
الكويت ميكن  السياس����ية في 
أن يعرض التصنيف السيادي 
للدولة، وال����ذي هو حاليا عند 

مس����توى AA، خلطر اخلفض، 
وذلك على الرغم من قوة ميزانية 

البالد.
وأكد تقرير »بيان لالستثمار« 
على أن االقتصاد والسياس����ة 
وجهان لعملة واحدة، مش����يرا 
الى أن تصاعد احلراك السياسي 
في الكويت انعكس بشكل سلبي 
ومباشر على األوضاع االقتصادية 
الكويت  للدولة، خاصة سوق 
لألوراق املالية، الذي عاني من 
انخفاضات قوية تزامنت بشكل 
ال تخطئه عني مع تطور وتفاقم 

الوضع السياسي.

وقعت شركة »بيتك لألبحاث« 
احملدودة، التابعة ملجموعة بيت 
التمويل الكويتي )بيتك(، مذكرة 
تفاهم مع البنك الدولي للعمل 
على تعزي���ز اجلهود اجلارية 
ملتابعة مس���يرة تطوير قطاع 
التمويل اإلس���المي اآلخذ في 
النمو، وه���ي االتفاقية األولى 
البنك  من نوعها التي يوقعها 
الدولي مع شركة بحوث تقدم 
خدمات استش���ارية وأبحاثا 
التمويل  ودراسات في قضايا 
االس���المي، في تطور يعكس 
املكانة التي تش���غلها الشركة 
حاليا في مجال إمداد األسواق 
بالبحوث والدراسات املتميزة 

في مجال االقتصاد اإلسالمي.
وقد وقع مذك���رة التفاهم، 
رئي���س مجل���س إدارة »بيتك 
لألبحاث« م.فهد خالد املخيزمي، 
القطاع  ومدير ش���بكة تنمية 
املال���ي والقط���اع اخلاص في 
البنك الدولي د.تيونك تهسني 

ويانيك.

يج����ري البن����ك التج����اري 
الكويتي س����حبه اليومي على 
»حساب النجمة« باإلضافة الى 
السحب الكبير على جائزة ال� 
100.000 دينار من خالل البرنامج 
االذاعي »الديوانية« الذي يبث 
عب����ر إذاعة مارينا 88.8 اف ام، 
بحضور ممثل عن وزارة التجارة 

والصناعة.
وصرحت مساعد املدير العام � 
إدارة اإلعالن والعالقات العامة في 
البنك التجاري أماني الورع قائلة: 
»نحرص في البنك التجاري دوما 
على التواصل مع عمالئنا عبر 

عملها كونها من أوائل الشركات 
العامل���ة في مج���ال البحوث 
املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي، مما 
أهلها حلصد العديد من اجلوائز 
العاملية، كم���ا أصبحت محط 
العديد من املؤسسات  اهتمام 
الراغبة في  العاملية  والهيئات 
التعرف على صناعة التمويل 
اإلسالمي ومتابعة تطوراتها، 
كذلك استطالع فرص منوها من 
خالل أنشطة الرصد واملتابعة 
الى  املنهج���ي، وما  والتحليل 
ذلك من اجلهد البحثي العميق 
واملتنوع، هذا وتعد شركة »بيتك 
لألبحاث« ومقرها ماليزيا، من 
أبرز وأهم اجلهات األكثر استقالال 
وحيادي���ة في مج���ال أبحاث 
التمويل واالقتصاد اإلسالمي، 
كما تشمل استشاراتها البحثية 
كل التحاليل االقتصادية، واملالية 
ودراس���ات اجلدوى لألسواق 
اجلديدة واملشاريع االستثمارية 
املستقبلية في مختلف القطاعات 

وفي جميع أنحاء العالم. 

شهرين، علما بأن حساب النجمة 
مينح عمالءه اكبر عدد من الفرص 
للربح حيث يحصل العميل على 
فرصة للربح مقابل كل 25 دينارا 

تبقى في احلساب.
وأوضح����ت الورع ان البنك 
التج����اري وض����ع ع����ددا من 
األس����ئلة س����يتم طرحها على 
مستمعي برنامج »الديوانية« 
وهذه األسئلة تتناول معلومات 
اجلمهور عن البنك وتوفر فرصا 
لهم للمش����اركة والفوز بإحدى 
التي رصدها  املالي����ة  اجلوائز 

البنك خصيصا لهذا اليوم.

أهمها الرغبة في دراسة تطوير 
وتوسيع التمويل اإلسالمي على 
املستوى العاملي وفقا ملجموعة 
املبادئ اإلرشادية، مشيرا  من 
في هذا الصدد إلى أن الطرفني 
س���يتعاونان في مجاالت عدة 
أبرزها: تبادل املعرفة، تعزيز 
الدروس املس���تفادة  ونش���ر 
التي من ش���أنها أن تساعد في 
التمويل  تطوير فكر وفلسفة 
اإلس���المي، تش���جيع إع���داد 
الدراسات والتقارير املشتركة، 
وكذلك التوعية باألطر املناسبة 
إلدارة املخاطر بالنسبة للبنوك 
اإلسالمية بشكل خاص وقطاع 
التمويل اإلسالمي بشكل عام، 
باإلضافة إلى دعم االس���تقرار 
املال���ي، وحتفيز فرص دخول 
األس���واق النامية والناش���ئة 
املالية  م���ن قب���ل اخلدم���ات 

اإلسالمية.
يذك���ر أن ش���ركة »بيت���ك 
لألبحاث« قد بدأت العمل منذ عام 
2007، إذ أحرزت تقدما كبيرا في 

للفوز بجائزة يومية قدرها 7000 
دينار، حيث ينفرد البنك التجاري 
بتقدمي اكبر جائزة سحب يومي، 
أربعة سحوبات  إلى  باإلضافة 
كبرى جترى خالل العام تبلغ 
قيمة كل جائزة منها 100.000 
الوطني،  العيد  دينار تقام في 
عيد الفطر، وعيد األضحى املبارك 
باإلضافة إلى ذكرى تأس����يس 
البنك في 19 يونيو، وميكن فتح 
حساب النجمة بإيداع مبلغ 500 
دينار والتأهل لدخول السحب 
اليومي بعد فترة أسبوع ودخول 
سحوبات املناسبات بعد فترة 

وقال املخيزمي في تصريح 
صحافي خاص بهذه املناسبة: 
»يدرك كل م���ن البنك الدولي 
و»بيت���ك لألبح���اث« األهمية 
املتزايدة للتمويل اإلس���المي 
في جوانب التنمية االقتصادية 
حول العالم، الس���يما في ظل 
التطور املستمر واملتنامي لقطاع 
اخلدم���ات املالية اإلس���المية، 
وزيادة نسبة مش���اركته في 
إجمالي أصول القطاع املصرفي 
في عدد كبير من البلدان، األمر 
الذي س���يؤثر على أس���لوب 
وطريقة تطوير قطاع التمويل 
العاملي، ومن ثم شرع الطرفان 

بتوقيع هذه االتفاقية«.
وأض���اف املخي���زمي قائال: 
يتفق »البنك الدولي« و»بيتك 
لألبحاث« على أن هناك حتديات 
تواجه من���و وتطور س���وق 
التمويل اإلسالمي على املستوى 
العاملي، في الوقت الذي تتفق 
فيه املؤسس���تان على أن ثمة 
أهدافا مشتركة تربطهما معا، 

جميع القنوات املتاحة لتعريفهم 
باخلدمات واملنتجات املصرفية 
التي يوفرها لهم والتي تلبي كافة 
احتياجاتهم املصرفية. ومن هذا 
املنطلق ارتأى البنك أن يجري 
الس���حب اليومي على »حساب 
النجمة« وكذلك الس���حب الذي 
يجريه في املناسبات على اجلائزة 
الكبرى التي تتيح للعمالء فرصة 
ربح 100.000 دينار من خالل بث 
مباشر عبر برنامج »الديوانية« 

من اذاعة مارينا اف أم«.
وأضافت الورع أن حس����اب 
النجم����ة يتميز بتأهيل عمالئه 

فهد املخيزمي 

أماني الورع

منها، في سد احتياجات املجتمع، 
وهو ف����ي احلقيقة اس����تكمال 
الهتمامه الكبير ودعمه املتواصل 
للقطاع الصناعي، الذي متثل في 
تبنيه ملشروع »خدمة الشباك 
الواحد« وإصرار س����موه على 
اعتماد انطالقته منذ ش����هور 
قليلة«. وأضاف اخلرافي بقوله: 
»نظرتنا إلى التعليم وجعله في 
خدمة الصناعة يجب أال تكون 
نظرة أحادية اجلانب إذ يجب أن 
تتكاتف مؤسسات الدولة قاطبة 
في ترسيخ استراتيجية التعليم 
مب����ا يخدم القط����اع الصناعي 
وتشجيع فرص البحث واإلنتاج 
الصناع����ي احمللي من قبل تلك 

املؤسسات ذات العالقة«.
من ناحية أخرى، س����وف 
إدارة املعلومات  يتحدث مدير 
الصناعية في منظمة اخلليج 
لالستشارات الصناعية »جويك« 
البوابة  محم����د املخيني ع����ن 
التفاعلية للمعلومات الصناعية 
والبرنامج اخلليجي للمناولة 

والشراكة الصناعية.
هذا وتتمثل األهداف الرئيسية 
للمؤمتر في تعزيز فرص النمو 
االقتص����ادي من خالل التركيز 
عل����ى دور القط����اع الصناعي 
الوطنية  العمال����ة  في توطني 
واستعادة الدور الريادي لدولة 
الكويت ف����ي املنطقة من خالل 
نشر الوعي لدى شريحة الشباب 
وحتفيزه����م نح����و اإلنتاجية 
لضمان التنمية وحتقيق الرغبة 
األميرية السامية اخلاصة بذلك، 

حتت رعاية وبحضور سمو رئيس مجلس الوزراء

»احتاد الصناعات« ينظم املؤمتر الصناعي 
الثالث بعنوان »التعليم في خدمة الصناعة«

»األولى للوساطة«: األوضاع السياسية تنعش 
الضغوط البيعية وتخفف من معدالت السيولة 

قالت شركة األولى للوساطة املالية إن املؤشر 
العام لسوق الكويت لألوراق املالية سجل نهاية 
تعامالت االس����بوع املاضي أدنى مستوى له منذ 
أغسطس 2004، وسط حركة تداوالت غلب عليها 
ضعف السيولة، مع تعرض البورصة لضغوطات 
بيعية نتيجة التطورات السياسية. وأضافت »األولى 
للوس����اطة« في تقريرها األسبوعي أن البورصة 
استأنفت نشاطها في جلسة الثالثاء املاضي على 
تراجع، بعد توقف استمر يومني بسبب إجازة عيد 
االضحى، إال أن تطور الوضع السياسي في البالد 
أس����هم في تسجيل مؤشرات 3 جلسات استمرت 
لنهاية تعامالت االس����بوع املاضي خسائر على 
التوالي. ولفت التقرير إلى ان هذه التراجعات جاءت 
مدفوعة بتنامي وتيرة الضغوطات السياسية على 
معنويات املستثمرين، خصوصا أنهم باتوا يشعرون 
بقلق بش����ان ما يحدث، ما رفع من درجة الترقب 
لدى احملافظ والصناديق الرئيسية وتراجعت معها 
شهية املستثمرين، وهذا أمر معتاد في ظل تداعيات 
مثل هذه االضطرابات السياسية. والحظ التقرير 

انه رغم هبوط املؤش����ر 3.6% في أكتوبر املاضي 
وس����ط تصاعد التوتر السياسي، لكنه استطاع 
أن يقلص من تلك اخلسائر قبيل إغالقات نهاية 
االس����بوع الى 111.5 نقطة مع زيادة في الصفقات 
التي انتهت تداوالتها ب� 3514 صفقة بقيمة نقدية 
بلغت 15 مليون دينار ليغلق املؤش����ر الرئيسي 
تعامالته للشهر املاضي شبه مستقر، وسط أحجام 
تداول ظلت ضعيفة وهدوء واضح للمستثمرين 
الرئيسني ومنهم احملفظة الوطنية التي غلب على 
حتركاتها احلذر. وأفاد التقرير بأن زيادة التعقيدات 
السياسية أدت إلى انحسار اآلمال املعقودة على 
الفريق االقتصادي في شان االستمرار مبعاجلة 
االختالالت االقتصادية التي يعاني منها االقتصاد 
احمللي، والتي تؤثر على معيار بيئة االعمال، ومن 
ثم قادت هذه االحداث إلى تراجع املؤش����رات في 
تعامالت االسبوع املاضي مع تراجع شهية بعض 
املس����تثمرين نحو االسهم ذات الثقل في السوق، 
فيما تخلى البعض اآلخر عن فكرة االستثمار بها 

أقله في الوقت احلالي. 

كما يهدف املؤمتر الى غرس ثقافة 
القادمة  الصناعة لدى األجيال 
عن طري����ق حتقيق الترابط ما 
بني املؤسسات التعليمية كافة 
وتفعيل الدور اإلعالمي، فضال 
عن ترسيخ استراتيجية التعليم 
مب����ا يخدم القط����اع الصناعي 
وتشجيع فرص البحث واإلنتاج 
الصناعي احمللي ودعمها من قبل 
العالقة  الدولة ذات  مؤسسات 
وتوطني قدرة البحث في مواقع 
اإلنتاج الصناعي، باإلضافة الى 
تشجيع العمل احلر في مجال 
الصناعات واالهتمام بتمويل 
أصحاب تلك املشاريع من قبل 
القطاع اخلاص ودعم املنتجات 

احمللية.

حتت رعاية وبحضور سمو 
الوزراء الشيخ  رئيس مجلس 
جاب����ر املب����ارك، يقي����م احتاد 
الكويتية املؤمتر  الصناع����ات 
الثالث حتت عنوان  الصناعي 
»التعليم في خدمة الصناعة« 
وذلك ي����وم 6 نوفمبر اجلاري 
القيادات  بحضور نخبة م����ن 
والشخصيات الصناعية وتلك 

املعنية بالشؤون التعليمية.
وسيش����ارك في املؤمتر كل 
من: وزير املالية وزير التربية 
وزير التعلي����م العالي د.نايف 
احلجرف، واملدير العام باإلنابة 
العام����ة للتعليم  الهيئ����ة  في 
التطبيقي والتدريب د.محمود 
فخرا، ووزير املواصالت األسبق 
رئيس مجلس الكلية االسترالية 
في الكويت عبداهلل الشرهان، 
اضافة الى مشاركة نائب رئيس 
اللجن����ة الصناعية في مجلس 
الغرف السعودية عبدالعزيز 
بن ناصر الس����ريع ومدير عام 
مؤسسة التدريب املهني باألردن 
ماجد احلباشنة. وفي هذا الصدد، 
قال رئيس احت����اد الصناعات 
الكويتية حسني اخلرافي، الذي 
سيتحدث خالل املؤمتر عن أهمية 
غرس ثقافة الصناعة في نفوس 
األجيال احلالية والقادمة: »إن 
املؤمتر الذي يعقد برعاية كرمية 
وحضور من سمو الشيخ جابر 
املبارك الصب����اح إمنا ينم عن 
اهتمام كبير من سموه مبوضوع 
الصناعة وتقدمها وحاجتها إلى 
د.نايف احلجرفتعليم عص����ري يحقق املأمول 

»الشال«: قانون الضرورة حول تخصيص »الكويتية« معيب
حال الكويت، وحتى مرسوم قانون 
الضرورة حول تخصيصها معيب، 
فه����و لم يتحدث ع����ن مدى زمني 
لالنتهاء م����ن عملية التخصيص، 
واملدى الزمني لم يحترم في القانون 
رقم 6 لسنة 2008 ولم يتحدث عن 
اي دور للمجلس االعلى للتخصيص 
املشكل، حديثا، في اجناز اجراءات 
التخصيص، وبعد اربع سنوات على 
صدور قانون تخصيص مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية ونحو 
20 س����نة على نوايا تخصيصها، 
ال يتح����دث القان����ون او مذكرته 
التفسيرية عن اخلطوات التي مت 
اجنازها على طريق التخصيص، 

حتى صدور قانون الضرورة.
والواقع انه يوحي عند احلديث 
عن وضع املؤسس����ة مبا ال يليق 
ووضع الكويت وكأنه سيستخدم 
عذرا مفتوحا لالستثمار في حتديث 
االسطول، مبا يعيد محاذير سوء 
االدارة من جديد، ونرجو ان تكون 
قراءتنا حول تعويض اخلس����ائر 
واملخالفة لبعض ما نشر في االعالم 
احمللي صحيحة، اذ يذكر املرسوم 
ان الدولة تتحمل خسائر مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية، ونعتقد 
ان املقصود هو املاضي، اي ما حتقق 
من خسائر في املاضي، ألن نص فقرة 
التعويض كان حول املؤسسة وليس 
الشركة، لكنه سينسحب مستقبال 
على الشركة، اذا مت االستثمار في 
حتدي����ث االس����طول، وذلك ليس 

تخصيصا.
ونظل نتفق مع خطورة االوضاع 
في مؤسس����ة اخلط����وط اجلوية 
الكويتية، ونتفق واجراءات التسوية 
مع اخلطوط اجلوية العراقية، لكننا 
ال نعتقد بحصافة صياغة القانون، 
ونعتقد انه يفتقد ما يتناسب مع 
كونه قانون ضرورة باهمال اجلدول 
الزمني، من جانب، واهمال االشراف 
املتخصص من قبل املجلس االعلى 
للتخصيص م����ن جانب آخر، وال 
نعرف ما معنى تشكيله، اذا مت اهماله 

في اول جتربة.

اجلوية الكويتية الى شركة توطئة 
لتخصيصها، تذكر املذكرة االيضاحية 
للقانون رقم 23 لسنة 2012 � قانون 
ضرورة � الصادر االس����بوع قبل 
املاضي ان تقادم االسطول و كثرة 
االعطال الفنية وتردد شركات التأمني 
عن تقدمي التغطية التأمينية له مبا 
تسبب في وقف تشغيل الطائرات، 
االمر الذي احرج املؤسسة والكويت 
امام جمهور املسافرين، واضافت: 
ان بعض الش����ركات في املطارات 
االوروبية توقفت عن تقدمي خدمات 
الصيانة والفحوص الفنية لبعض 
الطائرات لعدم توافر قطع غيارها 
في االسواق وعدم قدرة املؤسسة 
عل����ى االلتزام مبواعيد تش����غيل 
الرحالت واستمرار تفاقم اخلسائر 
التشغيلية، وانخفاض ثقة العمالء 
باملؤسسة، مبا ال يتناسب معه وضع 
طائرات املؤسسة مع مكانة الكويت 
ووضعها. ولقد حاولنا نقل ما كتب، 
رسميا بشكل ش����به حرفي، وهو 
واق����ع وصحيح، وفي تقرير قدمي 
لنا قلنا ان وضع الكويت من حيث 
كفاءة ادارتها وضع مشابه لوضع 
مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية، 
وان االدارة التي عجزت عن تفادي 
تلك املآس����ي في شركة طيران هي 
نفسها املسؤولة عن مشروع تنمية 
البلد، ونرجو ان نعي قبل ان نكتب 
ديباجة حال الكويتية نفسها على 

دينار )خفضنا توقعاتنا الى االدنى 
محسوبة على تصدير 2.7 مليون 
برميل نفط خام يوميا حتى صدور 
تقارير املتابعة الش����هرية لالدارة 
املالي����ة للدولة عن وزارة املالية(، 
واذا افترضنا اس����تمرار مستويي 
االنتاج واالسعار على حاليهما � وهو 
افتراض في جانب االسعار على االقل 
ال عالق����ة له بالواقع � فإن املتوقع 
ان تبلغ قيم����ة االيرادات النفطية 
احملتملة للس����نة املالية احلالية 
مبجملها نح����و 27.4 مليار دينار، 
وهي قيمة اعلى بنحو 14.6 مليار 
دينار عن تلك املقدرة في املوازنة، 
وم����ع اضافة نحو 1.2 مليار دينار 
ايرادات غير نفطية ستبلغ جملة 
ايرادات املوازنة للسنة املالية احلالية 
نحو 28.6 مليار دينار، ومبقارنة هذا 
الرقم باعتمادات املصروفات البالغة 
نحو 21.240 مليار دينار ستكون 
النتيجة حتقيق فائض افتراضي 
في املوازنة يق����ارب 7.4 مليارات 
دينار، والواقع انه س����يكون اعلى 
عند احتساب الوفر في مصروفات 
املوازنة عن املقدر، ملجمل الس����نة 
املالية احلالي����ة 2012 � 2013، وقد 

يراوح حول 8 مليارات دينار.
على صعيد آخر، لفت التقرير 
الى تخصي����ص اخلطوط اجلوية 
الكويتية، وق����ال انه في تبريرها 
صدور حتويل مؤسسة اخلطوط 

سلط تقرير الشال االقتصادي 
االس����بوعي الضوء على امليزانية 
العامة للدولة والفوائض املتوقعة 
خالل السنة املالية احلالية 2012 � 
2013، مع انتقاد قانون الضرورة 
حول خصخصة مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية، واستعرض ايضا 
نتائج بنك بوبيان عن االشهر التسعة 

االولى من العام احلالي.
فقد اشار التقرير في بدايته الى 
النفط واملالية العامة للدولة حتى 
نهاية اكتوبر املاض����ي، وقال انه 
بانتهاء شهر اكتوبر 2012، انتهى 
الشهر الس����ابع من السنة املالية 
احلالية 2012 � 2013، وظلت اسعار 
النفط الكويتي مرتفعة وفوق حاجز 
ال� 100 دوالر للبرميل، وبلغ معدل 
سعر برميل النفط الكويتي لشهر 
اكتوبر نحو 107.5 دوالرات للبرميل 
بانخفاض بل����غ نحو -2.5 دوالر 
للبرميل، عن معدل شهر سبتمبر 
البالغ نحو 110 دوالرات للبرميل، 
وعليه فقد بلغ معدل سعر برميل 
النفط الكويتي لالش����هر السبعة 
االولى من السنة املالية احلالية نحو 
105.9 دوالرات بزيادة بلغت نحو 
40.9 دوالرا للبرميل، اي ما نسبته 
62.9% عن السعر االفتراضي اجلديد، 
املقدر في املوازنة احلالية والبالغ 65 
دوالرا للبرميل ما سينعكس ايجابا 
على االيرادات النفطية، وكان معدل 
شهر ابريل املاضي اعلى معدل لسعر 
برميل النفط الكويتي عند نحو 116.9 
دوالرا، اي ان معدل شهر اكتوبر اقل 
منه بنحو -9.4 دوالرات للبرميل، 
وكان معدل شهر اكتوبر 2011 من 
السنة املالية املاضية 2011 � 2012 
قد بلغ نحو 104 دوالرات للبرميل، 
وكانت السنة املالية املاضية 2011 
� 2012 والتي انتهت بنهاية مارس 
املاضي قد حقق����ت لبرميل النفط 
الكويتي معدل سعر بلغ نحو 109.9 
دوالرات. ويفترض ان تكون الكويت 
قد حققت ايرادات نفطية، وخالل 
االشهر السبعة االولى من السنة 
املالية احلالية، مبا قيمته 16 مليار 

ارتفاع طفيف في أرباح »بوبيان« في األشهر األولى من 2012
أشار تقرير »الشال« االقتصادي اآلسيوي إلى 
اعالن بنك بوبيان نتائج اعماله لفترة االشهر 

التسعة االولى من العام احلالي واملنتهية في 30 
سبتمبر 2012، والتي تشير الى ان البنك حقق 

ارباحا بلغت نحو 7.2 ماليني دينار، بارتفاع مقداره 
356 ألف دينار، ومسجلة نسبة ارتفاع بلغت %5.2، 
مقارنة بنحو 6.8 ماليني دينار، للفترة ذاتها من عام 
2011، بينما تراجع مستوى هامش صافي الربح الى 

ما نسبته 13.1% من نحو 15.9%، للفترة عينها من 
العام املاضي وذلك بسبب ارتفاع االيرادات بنحو 
27.9% وهي نسبة اعلى من نسبة ارتفاع صافي 

الربح البالغة نحو 5.2%، والسبب الرئيسي الرتفاع 
صافي الربح بنحو طفيف مقارنة مع ارتفاع 

االيرادات هو ارتفاع مخصص انخفاض القيمة 
بنحو 9.5 ماليني دينار، اي بنحو 133.5%، حني 

بلغت 16.6 مليون دينار مقارنة مع 7.1 ماليني دينار 
في الفترة نفسها من العام السابق.

وارتفع مجموع االيرادات بنحو 11.9 مليون دينار 
وصوال الى 54.7 مليون دينار مقارنة بنحو 42.8 

مليون دينار، في الفترة ذاتها من عام 2011، اي 
بنسبة ارتفاع بلغت نحو 27.9%، اذ ارتفع بند 

ايرادات من املرابحات والتمويالت االسالمية بنحو 
9.1 ماليني دينار، وصوال الى 47.5 مليون دينار، 
مقارنة مع 38.4 مليون دينار اي ما يعادل %23.7، 
وارتفع بند صافي ايرادات استثمارات بنحو 4.2 

ماليني دينار اي نحو 173.5% وصوال الى 1.8 مليون 
دينار مقارنة بخسائر بلغت نحو 2.4 مليون دينار 
في الفترة نفسها من العام السابق، فيما تراجع بند 
حصة في نتائج شركة زميلة بنحو 982 ألف دينار 

الى 1.9 مليون دينار مقارنة مع 2.9 مليون دينار.
وتشير البيانات املالية للبنك الى ان إجمالي األصول 

قد سجل ارتفاعا بلغ 256.2 مليون دينار ونسبته 
16.5%، ليصل الى 1808 ماليني دينار، مقابل 1551.8 

مليون دينار، في نهاية عام 2011، في حني بلغ 
ارتفاع إجمالي األصول نحو 314.2 مليون دينار، 
أو ما نسبته 21%، عند املقارنة بالفترة عينها من 
عام 2011، حني بلغ 1493.8 مليون دينار. وارتفع 

بند متويالت إسالمية للعمالء بنحو 190.9 مليون 
دينار، اي نحو 18.5%، وصوال الى 1221 مليون دينار 

)67.5% من إجمالي األصول(، مقارنة مع 1030.1 

مليون دينار )66.4% من إجمالي األصول( في نهاية 
عام 2011، وارتفع بنحو 27.2%، مقارنة بالفترة ذاتها 
من العام 2011، اي نحو 260.9 مليون دينار، حيث 

بلغ نحو 960.1 مليون دينار )64.3% من إجمالي 
األصول(، وارتفع بند مستحق من البنوك بنحو 

90.3 مليون دينار، اي بنسبة 70.5%، وصوال الى 
218.4 مليون دينار )12.1% من إجمالي األصول(، 

مقارنة بنحو 128.1 مليون دينار )8.3% من إجمالي 
األصول( في نهاية عام 2011، وارتفع بنحو 42.8% او 
نحو 65.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 152.9 مليون 
دينار )10.2% من إجمالي األصول(، في الفترة ذاتها 

للعام 2011. بينما تراجع بند النقد والنقد املعادل 
بنحو 13.3% اي نحو 25.6 مليون دينار، متراجعا 

الى 166.4 مليون دينار )9.2% من إجمالي األصول( 
مقارنة بنحو 191.9 مليون دينار )12.4% من إجمالي 

األصول(، وعند مقارنته بالفترة نفسها من عام 
2011، جند انه ارتفع بنحو 0.3% أي نحو 463 ألف 
دينار عندما بلغ نحو 165.9 مليون دينار )11.1% من 

إجمالي األصول(.
وتشير نتائج حتليل البيانات املالية الى ان مؤشرات 

الربحية للبنك، معظمها، قد سجلت ارتفاعا، حيث 
ارتفع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق 

املساهمني )اخلاص ملساهمي البنك( من نحو %2.9 
في نهاية سبتمبر 2011 الى نحو 3.1%. وحقق العائد 

على رأسمال البنك )اخلاص ملساهمي البنك( ارتفاعا، 
ايضا، حني بلغ نحو 4.4% مقارنة بنحو 3.9% في 

الفترة نفسها من العام الفائت. بينما سجل مؤشر 
العائد على معدل أصول البنك تراجعا حني بلغ نحو 
0.4% قياسا بنحو 0.5% للفترة نفسها من عام 2011. 
وبلغت ربحية السهم نحو 4.37 فلوس مقابل نحو 
3.94 فلوس، للفترة نفسها من عام 2011، ليحقق 

البنك عائدا سنويا على القيمة السوقية للسهم، 
بلغت نسبته 0.70%، مقارنة مبستواها البالغ %0.66 

في سبتمبر 2011، وتراجع ـ اي حتسن قليال ـ 
مؤشر مضاعف السعر على ربحية السهم من 

152.3 مرة في الفترة نفسها من العام السابق الى 
نحو 141.9 مرة في العام احلالي، وتراجع، أيضا، 

مؤشر مضاعف السعر على القيمة الدفترية من 4.3 
مرات في الفترة نفسها من العام السابق الى نحو 

4.2 مرات في العام احلالي.

8 مليارات دينار 
الفائض املتوقع 

في ميزانية 
2012 ـ 2013


