
سجلت املؤشرات الكويتية أمس  اخلميس 
تراجعها اجلماعي الثالث خالل األسبوع، مع 
استمرار عمليات البيع على األسهم القيادية 
والتشغيلية نتيجة تزايد مخاوف املتداولني 
حيال ركود اقتصادي عاملي، والقلق من تطور 
احلرب التجارية بني الواليات املتحدة والصني. 
وه��ب��ط امل��ؤش��ر ال��ع��ام للبورصة الكويتية 
بنحو طفيف نسبته 0.06 باملائة بإقفاله عند 
مستوى 6000.1 نقطة خاسراً 3.67 نقطة. 
كما تراجع املؤشران األول والرئيسي بنسبة 

0.01 باملائة و0.22 باملائة على الترتيب.
وتباينت حركة التداوالت ، حيث ارتفعت 
السيولة 4 باملائة إلى 22.71 مليون دينار 
مقابل 21.85 مليون دينار ، فيما تقلصت 
الكميات 10.1 باملائة إلى 106.92 مليون سهم 

مقابل 118.89 مليون سهم بجلسة سابقة .
وسجلت م��ؤش��رات 4 قطاعات انخفاضاً 
يتصدرها العقارات بنحو 0.84 باملائة، فيما 
سجلت مؤشرات 6 قطاعات أخ��رى ارتفاعاً 
ب��ص��دارة السلع االستهالكية بنسبة 5.8 
باملائة. وجاء سهم »عمار« على رأس القائمة 
احلمراء لألسهم املُدرجة بالبورصة بانخفاض 
نسبته 35.3 باملائة، فيما تصدر سهم »جتارة« 
القائمة اخلضراء بنمو اقتربت نسبته من 10 
باملائة. وحقق سهم »بيتك« أنشط سيولة 
بالبورصة بقيمة 3.83 مليون دينار ُمتراجعاً 
0.26 باملائة، فيما تصدر سهم »أرزان« نشاط 
الكميات بتداول 12.31 مليون سهم ُمرتفعاً 

1.44 باملائة.
وتعليقاً على اجللسة ، ق��ال امُللل الفني 
لسوق امل��ال زي��اد فقيه وفقا ملوقع »مباشر«، 
إن تزايد مخاوف املستثمرين واملتداولني من 
تفاقم أزم��ة ال��رك��ود االقتصاد العاملي ألقت 
بظاللها السلبية على أس��واق املنطقة بشكل 
عام والسوق الكويت على األخ��ص، لنجد أن 
االجتاه الهابط كان السمة الغالبة على األداء 

خالل التعامالت.
وأوض����ح فقيه أن احل��دي��ث ع��ن ال��رك��ود 
االقتصادي العاملي أمر منتشر منذ فترة ليست 
بالبعيدة؛ لكن تناوله بشكل واسع االنتشار 
وأك��ب��ر م��ن حجمه ُيقلص م��ن ف��رص حلول 

القضاء عليه وبتره من جذوره.
وقال فقيه إن االقتصاد العاملي لم يتخلص 
بعد من تداعيات استمرار الصراع التجاري 

بني الواليات املتحدة األمريكية والصني، ليجد 
أمامه »غول« اقتصادي كبير ُيسمى »الركود«.

من الناحية الفنية، ق��ال فقيه إن املؤشر 
العام أصبح بإقفاله  أم��س  ق��رب خط الدعم 
الرئيسي 6000 نقطة ولم يعد يفصله سوى 
»ُعشر« النقطة، وهو أمر - من وجهة نظري - 
سلبياً للغاية، ألن كسر هذا املستوى »األلفي« 
سيمثل حاجز نفسي كبير ل��دى املتداولني 
واملستثمرين ببورصة الكويت. ون��وه بأن 
ت��داوالت مطلع األسبوع املُقبل سُتحدد بشكل 
كبير االجتاه خالل املدى القصير، مؤكداً على 
ض��رورة أن يكون هناك دعم للسوق من قبل 
املفظة االستثمارية وهيئة سوق املال وإدارة 
البورصة في الفترة القادمة حتى ال يحدث 
انهيار مماثل لذلك ال��ذي ح��دث في األس��واق 
أعقاب األزم��ة املالية العاملية في أواخ��ر عام 

.2008
وأن���ه���ت ب���ورص���ة ال��ك��وي��ت ت��ع��ام��الت��ه��ا 
األسبوعية على انخفاض املؤشر العام 6ر3 
نقطة ليبلغ مستوى 1ر6000 نقطة بنسبة 

انخفاض بلغت 06ر0 في املئة.
وبلغت كميات ت���داوالت امل��ؤش��ر 9ر106 
مليون سهم مت��ت م��ن خ��الل 5093 صفقة 
نقدية بقيمة 7ر22 مليون دينار كويتي )نحو 

18ر77 مليون دوالر أمريكي(.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 3ر10 
نقطة ليصل إل��ى مستوى 9ر4799 نقطة 

بنسبة 22ر0 في املئة من خ��الل كمية أسهم 
بلغت 14ر67 مليون سهم متت عبر 2241 
صفقة نقدية بقيمة 8ر3 مليون دينار )نحو 

92ر12 مليون دوالر(.
كما انخفض مؤشر السوق األول 51ر0 
نقطة ليصل إل��ى مستوى 18ر6610 نقطة 
بنسبة انخفاض 01ر0 ف��ي املئة م��ن خالل 
كمية أسهم بلغت 7ر39 مليون سهم متت 
عبر 2852 صفقة بقيمة 81ر18 مليون دينار 
)نحو 95ر63 مليون دوالر(.وكانت شركات 
)جت���ارة( و)م��راك��ز( و)م��ن��ازل( و)م��ي��زان( 
و)املصالح ع( األكثر ارتفاعا في حني كانت 
أس��ه��م )أرزان( و)امل��س��ت��ث��م��رون( و)أه��ل��ي 
متحد( و)أبيار( و)زي��ن( األكثر ت��داوال بينما 
كانت شركات )عمار( و)بيان( و)العقارات( 

و)ساحل( و)اخلصوصية( األكثر انخفاضا.
وتابع املتعاملون إعالنا من شركة كامكو 
لالستثمار بشأن حصولها على موافقة هيئة 
أس��واق امل��ال إلع��ادة هيكلة رأسمال الشركة 
البالغ 33ر26 مليون دي��ن��ار )نحو 5ر89 
مليون دوالر( الستكمال عملية االندماج مع 

بيت االستثمار العاملي )جلوبل(.
وشهدت اجللسة إفصاحا من شركة السكب 
الكويتية بشأن تعديل اجلدول الزمني اخلاص 
باستحقاقات األسهم فضال عن إعالن بورصة 
الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى 

غير مدرجة ملصلحة حساب وزارة العدل.
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ارت��ف��ع سعر برميل النفط الكويتي 93 سنتاً أول أمس 
األربعاء، ليصل إلى 61.54 دوالر مقابل 60.61 دوالر للبرميل 
يوم الثالثاء املاضي؛ وذل��ك وفقاً للسعر املُعلن من مؤسسة 
البترول الكويتية. عاملياً، حتولت أسعار النفط للهبوط عند 
تسوية تعامالت أول  أم��س، عقب إع��الن بيانات املخزونات 
األمريكية وبالتزامن مع استقرار اإلنتاج النفطي للواليات 

املتحدة.
وأعلنت إدارة معلومات الطاقة األمريكية تراجع مخزونات 
النفط األمريكية بنحو 2.7 مليون برميل في األسبوع املنتهي 
في 16 أغسطس املاضي للمرة األول��ى في 3 أسابيع، في حني 
ارتفعت مخزونات البنزين خالل الفترة نفسها وهو ما ساهم 
في تراجع األسعار إضافًة إلى استمرار مخاوف تباطؤ النمو 

االقتصادي. كما استقر إنتاج الواليات املتحدة من اخلام عند 
12.300 مليون برميل يومياً قرب مستويات قياسية، وال تزال 
التوترات في الشرق األوس��ط مستمرة، مع تصريحات وزير 
اخلارجية األمريكي الثالثاء املاضي ، بأن الدولة ستتخذ كل 
إجراء في وسعها ملنع الناقالت اإليرانية التي تبحر في البحر 

املتوسط من توصيل النفط إلى سوريا.

ق��ال التقرير ال��ص��ادر ع��ن بيت التمويل 
الكويتي »بيتك« وال��ذي  يلقي الضوء على 
ت��غ��ي��رات ال��ن��ش��اط االئ��ت��م��ان��ي ف��ي السوق 
الكويتي، ويولي االهتمام والتركيز على 
مستوى القطاعات االقتصادية ف��ي دول��ة 
الكويت، إذ يستعرض تطور االئتمان املمنوح 
لها، ويقدم حتلياًل شهرياً ألب��رز متغيرات 

النشاط االئتماني.

التسهيالت االئتمانية
سجل النمو السنوي لالئتمان املمنوح 
م��ن القطاع املصرفي الكويتي ف��ي يونيو 
من العام احلالي %4.8 وفقاً ألخر بيانات 
ص��ادرة عن بنك الكويتي املركزي، )ويحتل 
منوه في يونيو 2019 املركز الثالث لنفس 
الشهر خالل الفترة املمتدة من عام 2015 إلى 
2019، فيما ارتفعت أرصدة االئتمان بأعلى 
نسبة في شهر يونيو من عام 2016 أي بنحو 
%8.1(، إذ بلغ االئتمان املمنوح 37.9 مليار 
دينار كويتي في يونيو العام احلالي مقابل 
36.1 مليار دينار كويتي في يونيو من العام 

املاضي. 
بينما ارتفع إجمالي االئتمان املمنوح بنحو 
%0.8 على أساس شهري مقارنة مع شهر 

مايو من عام 2019.
سجلت أرص���دة التسهيالت االئتمانية 
الشخصية أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 
747.3 مليون دينار أي بنسبة %4.9 مقارنة 
مع يونيو العام السابق مسجلًة 16 مليار 
دينار )متثل %42.2 من إجمالي االئتمان في 
يونيو 2019(، يليها قطاعي العقار واإلنشاء 
بنمو قدره 673 مليون دينار ونسبته 6.8% 

ح��ني بلغت 10.6 مليار دي��ن��ار، يليه من 
حيث قيمة النمو قطاع أخ��رى بنمو قيمته 
425 مليون دينار أي بنسبة %16.8 حني 
بلغت نحو 3 مليار دينار )متثل %7.8 من 
إجمالي االئتمان(. يليه قطاع الصناعة بنمو 
بلغ 42.4 مليون دينار أي %2.2 وص��والً 
إلى 2 مليار دينار )متثل %5.3 من إجمالي 
االئتمان(. وارتفع أيضا كل من قطاع التجارة 
وقطاع الزراعة وصيد األسماك بنمو بلغت 
قيمته 12.6 مليون دينار و2.6 مليون دينار، 
على التوالي، أي بنسبة منو قدرها 0.4% 

و%16، على التوالي. 
وق����د ت��راج��ع��ت ع��ل��ى أس�����اس س��ن��وي 
التسهيالت املوجهة لقطاع النفط اخل��ام 
وال��غ��از وإل��ى قطاع املؤسسات املالية غير 
البنوك وإل��ى قطاع اخلدمات العامة أيضاً، 
وبلغت قيمة التراجع نحو 139.1 مليون 
دي��ن��ار و27.1 مليون دي��ن��ار و2.2 مليون 
دينار، على التوالي، أي بنسبة تراجع بلغت 

نحو %8 و%2.3 و%1.9 على التوالي.

القطاعات االقتصادية
تعد املدخرات التي متتلكها البنوك كودائع 
مصرفية لديها س��واء بالعملة امللية أو 
العمالت األجنبية املصدر الرئيسي لتمويل 
األنشطة االقتصادية والتجارية املختلفة، 
بينما تتباين حصة كل قطاع من ذلك التمويل 
املمنوح إليهم، ويظهر الشكل التالي توزيع 

حصص االئتمان بحسب كل قطاع على حدة.

أرصدة االئتمان 
وتشكل التسهيالت االئتمانية الشخصية 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى امل��وج��ه��ة لقطاعي العقار 
واإلنشاء احلصة األكبر من حجم التسهيالت 
االئ��ت��م��ان��ي��ة، إذ بلغت ح��ص��ة التسهيالت 
االئتمانية الشخصية في يونيو من العام 
احلالي %42.2 من إجمالي االئتمان املمنوح، 
وهي أعلى بنحو طفيف من إجمالي االئتمان 
في العام املاضي البالغ نحو %42.1 )وذلك 
الرت��ف��اع إج��م��ال��ي االئ��ت��م��ان بنحو 4.8% 
وارتفاع التسهيالت االئتمانية الشخصية 

بنسبة م��ق��ارب��ة ق��دره��ا %4.9(، ف��ي حني 
استقرت حصة االئتمان املمنوح لقطاعي 
العقار واإلن��ش��اء معاً عند ح��دود %28 من 
إجمالي االئتمان املمنوح في يونيو 2019، 
مقارنة مع نفس الشهر من العام املاضي، 
بالتالي ارتفعت حصة القطاعات الثالثة 
بنحو طفيف عن حصتها في إجمالي االئتمان 
ح��ني بلغت %70.2 ف��ي يونيو م��ن العام 
احلالي مقابل %70 في نفس الشهر من عام 
2018، وذلك بسبب ارتفاع حصة االئتمان 
املمنوح للتسهيالت الشخصية من إجمالي 

االئتمان كما أسلفنا سابقاً.
ومتثل التسهيالت االئتمانية الشخصية 
ذل��ك التمويل املمنوح لألشخاص بغرض 
مت��وي��ل أغ���راض ف��ردي��ة تختلف باختالف 
احتياجاتهم املتنوعة، ومي��ك��ن تقسيمها 
بحسب الغرض املمنوحة له إلى أربعة أنواع.

النوع األول يضم التسهيالت املقسطة 
ومتثل احلجم األكبر من التسهيالت االئتمانية 
املمنوحة لألفراد، ومتنح لتمويل حاجات غير 
جت��اري��ة ع��ل��ى وج���ه اخل��ص��وص ش���راء أو 
ترميم السكن اخل���اص، تراجعت حصتها 

من التسهيالت الشخصية إلى %73.8 في 
يونيو 2019 مقارنة مع %74.3 في يونيو 
2018، بينما شكل النوع الثاني من حيث 
احلجم في التمويل املوجه لشراء أوراق مالية 
وهي تسهيالت شخصية متنح بغرض شراء 
أوراق مالية، وتشكل حصتها %16.1 من 
التسهيالت االئتمانية الشخصية أي أقل من 
حصتها التي شكلت %16.6 من التسهيالت 

االئتمانية الشخصية في يونيو 2018.

التمويل االستهالكي
أم��ا التمويل االس��ت��ه��الك��ي ال��ن��وع الثالث 
فإنه يشكل %7.7 من التسهيالت االئتمانية 
الشخصية في يونيو 2019 أعلى من حستها 
التي مثلت %6.8 في يونيو 2018، وهي متنح 
للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي 
نفقات التعليم والعالج وكذلك احتياجاته من 
السلع املعمرة. وق��د حافظت حصة القروض 
الشخصية األخ��رى على حصتها التي شكلت 
%2.3 من التسهيالت االئتمانية الشخصية 
في يونيو 2019 مقارنًة مع نفس احلصة في 

يونيو 2018.
سجلت التسهيالت االئتمانية املقسطة 11.8 
مليار دينار مرتفعة بنسبة %4.2 عن حجمها 
في يونيو 2018. أما على أس��اس شهري فقد 
ارتفعت بنسبة ضئيله بلغت %0.03 مقارنة 

مع شهر مايو 2019.
وقد ارتفعت التسهيالت الشخصية املوجهة 
لشراء أوراق مالية إلى 2.6 مليار دينار أي 
بنسبة من��و %2.2 على أس���اس س��ن��وي في 
يونيو 2019، فيما ارتفعت بنسبة شهرية 
بلغت %4.6 عند املقارنة مع 2.5 مليار دينار 
في مايو من عام 2019.  القروض الشخصية 
االستهالكية يحصل عليها األف���راد لتمويل 
شراء السلع املعمرة أو لتغطية تكاليف العالج 
والتعليم، حيث أن مستويات االئتمان املمنوح 
لهذا الغرض بلغ 1.22 مليار دينار في يونيو 
2019 مرتفعة بنسبة %18.3 عن 1.0 مليار 
دينار في يونيو ع��ام 2018، بينما إرتفعت 
بنحو %2.2 على أس��اس شهري مقارنة مع 

1.20 مليار دينار في مايو عام 2019.
ارتفعت التسهيالت االئتمانية املمنوحة 
إلى قطاعي العقار واإلنشاء بنسبة %6.8 على 
أساس سنوي وصوالً إلى 10.6 مليار دينار في 
يونيو 2019، بينما ارتفعت بنحو %1.4 على 

أساس شهري.
وبلغت التسهيالت االئتمانية املمنوحة 
إلى قطاع التجارة في يونيو 2019 نحو 3.4 
مليار دي��ن��ار، مسجلة ارت��ف��اع شهري نسبته 
%0.4 مقارنة مع شهر مايو 2019، أما على 
مستوى األداء السنوي فإن االئتمان املمنوح 
إلى هذا القطاع ارتفع أيضاّ بنحو %0.4 في 
يونيو 2019، مقارنة مع نفس الشهر من 

العام السابق.

2019 4.8 باملئة منوًا سنويًا في يونيو  سجل 

37.9 مليار دينار قيمة االئتمان املمنوح  من القطاع املصرفي  »بيتك«: 

دينار مليار   16 إلى  ارتفاعًا  سجلت  الشخصية  االئتمانية  التسهيالت  أرصدة 
4.2باملئة بنسبة  مرتفعة  دينار  مليار   11.8 سجلت  املقسطة  االئتمانية  التسهيالت 

دينار  مليون   19.3 إلى  16باملئة  بنسبة  الزراعة  قطاع  إلى  املمنوح  االئتمان  ارتفع 

3.6 نقطة أنهت تعامالتها األسبوعية على انخفاض املؤشر العام 

البورصة تواصل النزيف مع جتدد املخاوف من ركود عاملي
أظهرت البيانات املالية الفصلية ارتفاع 
أرب���اح ق��ط��اع ال��ت��أم��ني امل���درج ببورصة 
الكويت 38.9 باملائة في الربع الثاني من 
العام اجلاري مقارنة ب�الفترة نفسها من 

عام 2018.
وبحسب مسح نشره موقع »مباشر«، 
بلغت أرب���اح 8 ش��رك��ات م��درج��ة بقطاع 
التأمني في نهاية الفترة 12.64 مليون 
دينار )41.7 مليون دوالر(؛ مقابل أرباح 
بنحو 8.97 مليون دينار )29.6 مليون 

دوالر( للفترة املماثلة بالعام املاضي.
وت��ص��درت »اخل��ل��ي��ج للتأمني« أعلى 
األرباح الفصلية في قطاع التأمني الكويتي، 
بأرباح بلغت 4.37 مليون دينار بارتفاع 

34.5 باملائة على أساس سنوي.
في املقابل، كانت أرباح »وربة« األقل في 
الربع الثاني من العام اجلاري، بقيمة ُتقدر 
بنحو 446 ألف دينار، لكنها سجلت أعلى 
نسبة منو في النتائج بني شركات القطاع 

بواقع 608 باملائة.
أم��ا »وث��اق« فكانت صاحبة اخلسائر 
الفصلية الوحيدة بني شركات التأمني، 
حيث حتولت من الربحية إل��ى اخلسارة 

بقيمة 6.4 ألف دينار تقريباً.
من ناحية أخ��رى، بلغت أرب��اح قطاع 
التأمني ببورصة الكويت نحو 28.48 
مليون دينار بالنصف األول من 2019، 
ُمرتفعة 24.9 باملائة مقارنة ب�نظيرتها 
بالفترة املماثلة من العام املاضي، والبالغة 

آنذاك 22.81 مليون دينار.
وج���اءت »اخلليج للتأمني« أي��ض��اً في 
الصدارة على مستوى نتائج الفترة بأرباح 
جتاوزت 8.1 مليون دينار بارتفاع 23.2 
باملائة، تليها »الكويت للتأمني« بواقع 
7.93 مليون دينار بارتفاع 28.9 باملائة 

مقارنة ب�الفترة نفسها بالعام السابق.
وحققت »أول���ى ت��ك��اف��ل« أق��ل األرب���اح 
خالل النصف األول من 2019، بقيمة 816 
ألف دينار باملقارنة ب�أرباح بلغت 756 
ألف دينار للفترة نفسها من عام 2018، 

بارتفاع نسبته 8 باملائة.
وكما هي احل��ال في الربع الثاني من 
العام اجلاري، سجلت »وربة« أعلى نسبة 
منو بني شركات التأمني الكويتية بالنصف 

األول من العام، بارتفاع نسبته 154.5 
باملائة لتصل إلى 1.13 مليون دينار مقابل 
444 أل��ف دينار للفترة نفسها من عام 

.2018
اجلدير بالذكر أن أرب��اح 158 شركة 
متثل 12 قطاعاً مدرجاً ببورصة الكويت، 
بلغت بنهاية ال��رب��ع ال��ث��ان��ي م��ن العام 
اجل���اري 543.25 مليون دي��ن��ار مقارنة 
ب�ربح ق��دره 513.9 مليون دينار للفترة 
نفسها بالعام املاضي، بارتفاع 5.7 باملائة.

وبلغت أرباح نفس الشركات في النصف 
األول من 2019، نحو 1121.71 مليون 
دي��ن��ار مرتفعة 5.8 باملائة ع��ن مثيلتها 
بالنصف األول من العام املاضي، والبالغة 

آنذاك 1060.18 مليون دينار.
وش��ك��ل��ت أرب����اح ق��ط��اع ال��ت��أم��ني نحو 
2.29 باملائة من إجمالي نتائج قطاعات 
ال��س��وق الكويتية ف��ي ال��رب��ع الثاني من 
العام اجلاري، ليحتل املرتبة السابعة بني 
قطاعات البورصة، فيما استحوذ القطاع 
على 2.54 باملائة من نتائج النصف األول 

ُمحتالً املركز السادس.
وق���ال امُل��ل��ل امل��ال��ي محمد صديقي 
ل�«مباشر«، إن صناعة التأمني في الكويت 
تواجه عدة مشاكل أبرزها عدم توافر مالءة 

مالية قوية لغالبية شركات القطاع.
وأوضح صديقي أن العديد من شركات 
التأمني في الكويت ال حتظى مبالءة مالية 
جيدة وه��ذا يأتي بالسلب على اجلانب 

التشغيلي الذي يهتم باألساس مبوضوع 
تدوير النقدية من جانب أقساط املشتركني 

نحو َمْن يستحق قيمة التأمني.
وطالب شركات التأمني بضرورة البحث 
عن مصادر متويل جديدة باستمرار متمثلة 
في أف��راد تأمني ذو ثقة ُملتزمون بتسديد 
أقساطهم التأمينية في مواعيدها؛ وبالتالي 
توفير غطاء تأميني قوي للمؤمن عليهم 
حال وقوع أي ضرر يستدعي سداد قيمة 

البوليصة.
وأكد صديقي على أهمية أن إنشاء هيئة 
خاصة بالتأمني أصبح أمراً ضرورياً، ألنها 
باختصار ستساعد القطاع على التعافي 
وحتمي مصالح الشركات واملؤمن عليهم 

على السواء.
وح���ول نتائج ش��رك��ات ال��ق��ط��اع، قال 
صديقي ل�«مباشر«، إنها ج��اءت منطقية 
ومن الطبيعي أن تكون »اخلليج للتأمني« 
في الصدارة نظراً للحالة املُستقرة التي 
تتمتع بها كون الشركة أكبر شركة تأمني 
بالكويت وصاحبة أكبر قاعدة مساهمني 

بني الشركات األخرى.
وت��وق��ع ص��دي��ق��ي أال تختلف نتائج 
شركات التأمني املدرجة كثيراً بالنصف 
الثاني من 2019، إال إذا مت إدخال تعديل 
تشريعي أو إج��رائ��ي م��ن قبل احلكومة 
الكويتية على قانون التأمني وحيثياته، 
أو حدوث تطور ملموس بإحدى الشركات 

املدرجة.

2019 من  األول  النصف  مكاسب  دينار  مليون   28.48

الثاني بالربع  باملئة   39 ترتفع  التأمني  قطاع  أرباح 


