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 6.3% نسبة ارتفاع عدد الحاويات المكافئة الواردة والصادرة 
في ميناءي الشويخ والشعيبة لتصل إلى 211.9 ألفًا

 أعلنت مؤسسة املوانئ الكويتية أن إجمالي 
عدد احلاويات املكافئة الواردة والصادرة في 
ميناءي الشويخ والشعيبة خالل الربع األول 
في الفترة املنتهية 30 يونيو 2009 بلغ 211.9 
ألف حاوية مقارنة مع 199.3 ألف حاوية الربع 

األخير 2009/2008 بنسبة زيادة %6.3.
وأوضحت املؤسس���ة ف���ي بيان صحافي 
أمس أن تراجع عدد احلاويات املكافئة بنسبة 
تصل إلى 4.6% مقارنة مع 222.2 ألف حاوية 
مكافئة الفترة ذاتها من العام املاضي يرجع 

الى انخفاض حجم التجارة العاملية بس���بب 
األزمة املالية العاملية والتي تأثرت بها جميع 

املوانئ العاملية.
وأشارت إلى أن عدد احلاويات الواردة خالل 
الربع األول بلغ 104.6 آالف حاوية مكافئة مقابل 
97 ألفا خ���الل الفترة ذاتها من الربع األخير 
2009/2008 فيما بلغ عدد احلاويات الصادرة 

170.2 ألف حاوية مقارنة مع 107.200.
وقالت ان إجمالي حموالت الس���فن خالل 
الربع األول بل���غ 6.7 ماليني طن مبقدار 5.7 

ماليني طن م���واد مت تفريغه���ا و954 جرى 
حتميله���ا مقارنة مع إجمال���ي حموالت عن 
الفترة ذاتها من العام املاضي بلغ 7.8 ماليني 
ط���ن مبقدار 6.6 حم���والت مت تفريغها و1.2 

مليون مت حتميلها.
وذكرت أن إجمالي عدد الس���فن الصادرة 
والواردة بلغ 590 سفينة خالل الربع األول 
بينها 537 سفينة واردة و53 سفينة صادرة 
مقارنة مع إجمالي 664 سفينة خالل الفترة 

ذاتها من الربع األخير 2008.

يضم 55 مؤسسة بخالف بنك الكويت والشرق األوسط

السويدي: »العربية لالستثمار« تدشن مؤشرها 
لألسهم اإلسالمية على »رويترز« بمميزات الرسملة

ومؤشر األداء اإلجمالي، جميعها 
محسوبة على أساس 1000 نقطة 
مقابل القيمة ف���ي 2008/1/1 أي 
تاريخ انشائه. وتسهل بالتالي 
التي  املقارنات بني املؤش���رات 
أنشئت في التاريخ ذاته، فيمكننا 
األداء  املثال مقارنة  على سبيل 
اإلجمالي للمحفظة التي ميثلها 
مؤشر العربية لألسهم اإلسالمية 
الكويتية )والبالغ 787.78 نقطة 
عند اقف���ال 2009/10/10( باألداء 
اإلجمالي حملفظة األسهم املتمثلة 
العربي���ة للبنوك  في مؤش���ر 
اإلس���المية اخلليجية )والبالغ 
639.39 نقط���ة عند اقفال نفس 

اليوم(.
أما عن النظام الذي يس���تند 
إليه املؤشر، فقد أفاد ليان بأنه 
يتميز بكون���ه برنامجا تفاعليا 
عالي املرونة، يسهل من خالله 
حذف أو إضافة مكونات جديدة. 
كما أن هذا النظام التفاعلي ميكنه 
في حالة توقف التداول في أحد 
مكونات املؤش���ر أن يسترجع 
تلقائيا ما كان عليه سعر السهم 
في آخر اقفال عبر فترة سابقة 
متتد إلى نحو السنة تقريبا. غير 
أنه ملا كان من املطلوب في املؤشر 
أن تتس���م مكوناته بحد مقبول 
من الس���يولة، فقد حددت فترة 
االس���ترجاع التلقائي للبيانات 
التاريخية إل���ى 150 يوما كحد 

أقصى.

االستمرار في التركيز على تكييف منوذج 
أعماله مع تغيرات األس����واق التي يتواجد 
فيها، وفي هذا السياق متثل خطتنا إلصدار 
أسهم حقوق أولى اخلطوات االيجابية والهامة 
لتحقيق هذه األغراض«.  وقال: »كما يجب 
علينا التيقن من أن بيت التمويل اخلليجي 
في أفضل موقع ممكن حينما يتعافى القطاع 
االستثماري من االنكماش االقتصادي العاملي. 
وال يلبث الرئيس التنفيذي اجلديد للبنك أحمد 
فاعور أن يكرس طاقاته وخبراته الواسعة في 
السعي نحو تنويع سلسلة األنشطة، وجذب 
ش����ريحة جديدة من املستثمرين العامليني، 
حيث استمرت جهوده احلثيثة في تأسيس 
وتطوير املبادرة التي أعلنا عنها، ومع تعيني 
بنك أميركا ميريل لينش فإننا نتمتع بأفضل 

فريق عاملي لتحقيق هذه األهداف«.
وقد صرح الرئيس التنفيذي اجلديد لبيت 
التمويل اخلليجي أحمد فاعور، بالقول: »إنه 
وخالل أصعب األعوام التي واجهتها أنشطة 
االجتار في التاري����خ، واصل بيت التمويل 
اخلليجي التعامل مع أقسى تداعيات االنكماش 

االقتصادي.

قد ش����هد حتديات غير مسبوقة برزت على 
مدار التسعة شهور املاضية، إال أننا متفائلون 
بأن البنك سيحقق دخال تشغيليا في النصف 
الثاني من العام يقارب نقطة التعادل بل أفضل 
من ذلك. هذا ويجب على بيت التمويل اخلليجي 

أعلن بنك اخلليج عن أسماء الفائزين في سحب 
الدانة االسبوعي حيث نالت جناة علي جمعان عباس 
اجلائزة الكبرى وقدرها 10000 دينار، بينما فاز كل من: 
أنيسة سعيد علي، فراس محمود عبد عودة، معتمد 
محمد عثمان محمد، حس����ان عبداهلل اسحق محميد 

وديالفروز اريسوفا بجائزة قدرها 1000 دينار.
ومع إطالق حملة الدانة سوف يتعني على عمالء 
البن����ك إيداع مبلغ قدره 400 دينار وهو احلد االدنى 
لفتح حس����اب الدانة، ومبجرد إبقاء هذا احلد االدنى 
سيدخل العميل تلقائيا في السحوبات االسبوعية، 
الشهرية والسنوية، ويتميز سحب الدانة عن غيره 
من الس����حوبات بانه ال مينح العميل فرصة توفير 
النقود فقط، بل مينحه ايضا فرصا متعددة للفوز في 
السحوبات االسبوعية والشهرية والسنوية مع العلم 

انه كلما زاد املبلغ امل����ودع وطالت مدة بقائه، زادت 
الفرص املتاحة للفوز. ويتيح حساب الدانة لعمالء 
بنك اخلليج املزيد من الفرص للفوز بجوائز اسبوعية 
وشهرية وسنوية، والقيمة املضافة تبدأ بفتح حساب 
الدانة اجلديد قبل 5 ايام عمل تس����بق السحب، مما 
يخولهم تلقائيا لدخول السحب االسبوعي، او بفتح 
حساب الدانة قبل شهر لدخول السحب الشهري او 
السنوي، اما بالنس����بة للعمالء من اصحاب حساب 
الدانة، فيتمتعون مبيزة إمكاني����ة االيداع قبل يوم 

واحد فقط من السحب ليتأهلوا.
وإلى جانب فرصة الفوز بأكبر جائزة، مينح حساب 
الدانة عمالءه العديد من اخلدمات املتميزة منها خدمة 
بطاقة الدانة لاليداع اآللي فقط التي متنح عمالء الدانة 

حرية ايداع النقود في اي وقت يناسبهم.

الشركة اإلشراف على عملية إصدار احلقوق 
في األسواق اإلقليمية. 

وفي تعليق حول إعالنات أمس، قال رئيس 
مجلس إدارة بيت التمويل اخلليجي د.عصام 
جناحي: »مما ال شك فيه أن السوق العاملي 

أعلن بي����ت التمويل اخلليجي أمس عن 
خطة تهدف لزيادة جديدة برأس املال تصل 
الى 300 مليون دوالر من خالل إصدار أسهم 
حق����وق، في خطوة تهدف إلى دعم املوازنة 
العمومية للبنك ومتكينه من املشاركة في 
عدد من الفرص االس����تثمارية ذات اجلودة 
والقيمة العالية، والتي نشأت عن االنكماش 
في االقتص����اد العاملي. وقد صممت اخلطة، 
التي حازت على موافقة »أولية« من مصرف 
البحرين املركزي، بحيث تدعم خطط التوسع 
وتنويع األنشطة في أقاليم جغرافية جديدة 

على املدى الطويل. 
 وفي إعالن الحق أمس، أكد بيت التمويل 
اخلليجي على تعيني بنك أميركا ميريل لينش 
كاستشاري ووسيط مالي للبنك. هذا وقد مت 
تعيني بنك أميركا ميريل لينش ألغراض تقدمي 
اخلدمات االستشارية والدعم في تنسيق عدد 
من األنشطة التي مت التخطيط لها مسبقا، 
والتي صممت لدعم الزخم اإليجابي لفترة 
منو نشطة وجديدة. ومن جهة أخرى، عني 
بيت التمويل اخلليجي شركة »كي بي إم جي« 
لتمويل الشركات مديرا لإلصدار، وستتولى 

األداء اإلجمالي الذي يضم كال من 
التحركات اليومية ألسعار األسهم 

باإلضافة إلى التوزيعات.
وعقبت السويدي قائلة: انه 
خالفا ملا عليه احلال بالنس���بة 
للمضاربني فإن االستثمار طويل 
األجل ال يعتد بالتحركات السعرية 
وحسب، بل باحلصيلة اإلجمالية 
العائدة من اقتناء الس���هم، مما 
يشير إلى أهمية أخذ التوزيعات 
بعني االعتبار، السيما وقد شاهدنا 
ف���ي اآلونة األخي���رة أن بعض 
الشركات قامت بتوزيعات رغم 

انخفاض اسعار اسهمها.

مواصفات المؤشر

وع���ن مواصفات املؤش���ر 
أضاف ليان بأن قراءات املؤشر 
بشقيه أي مؤشر األداء السعري 

ومثل هذه الشركات قد استبعدت 
من املؤشر. وعن تفاصيل املؤشر 
أف���اد النائ���ب األول للرئي���س 
التنفي���ذي للبح���وث وتطوير 
الدكتور فريد  األعمال بالشركة 
حبيب ليان، بأن املؤشر املذكور قد 
حددت األوزان النسبية ملكوناته 
وفقا حلجم الرسملة السوقية. 
فبعض املؤش���رات تقتدي في 
حتديد أوزان مكوناتها بالسعر 
فقط والبعض اآلخر يقتدي بحجم 
األس���هم املتاحة للتداول، بينما 
جتمع الرسملة السوقية بني هذين 
اجلانبني. أما عن أهم ما يتس���م 
به املؤشر ويفرقه عن غيره، فهو 
أنه يضم في الواقع مؤش���رين 
في آن واحد، وهما مؤشر األداء 
السعري الذي يرصد التحركات 
اليومية ألسعار األسهم، ومؤشر 

إدارة  ذكرت رئيسة مجلس 
العربية لالس���تثمار  الش���ركة 
جناة حمد السويدي أن مؤشر 
املؤسسات اإلس���المية لسوق 
الذي  املالية  ل���ألوراق  الكويت 
طورته إدارة البحوث بالشركة منذ 
تاريخ 1يناير2008 قد افردت له 
مؤسسة Thomson Reuters صفحة 
خاصة )بعنوان AICFL2( وبدأت 
املباشر ضمن خدماتها  في بثه 
منذ تاريخ 10 أغسطس2009، مع 
اعتماد قاعدة البيانات والسالسل 
الزمنية املرتبطة بهذا املؤش���ر، 
وعرض الرس���وم البيانية ذات 

العالقة.
ب���أن  الس���ويدي  وأف���ادت 
املؤسسات التي يضمها املؤشر 
ويبلغ عددها 55 شركة -بخالف 
بنك الكويت والش���رق األوسط 
الذي سيصار إلى اضافته على 
املؤشر باعتباره قد حتول رسميا 
إلى بنك إسالمي � تتسم جميعها 
بكون أنش���طتها متطابقة متاما 
مع ما تقتضيه أحكام الشريعة 
اإلس���المية، وليس���ت متوافقة 
فقط مع ه���ذه األحكام. فبعض 
الش���ركات التي يطل���ق عليها 
باإلس���المية قد اتصف نشاطها 
نوعا ما بأنه نشاط حالل غير أنه 
قد شابته محرمات مثل اإلقراض 
أو االقتراض بالفائدة، أو االنخراط 
في تعام���الت غير مطابقة على 
نحو كامل مع الشريعة السمحاء. 

فريد ليان

أحمد فاعور د.عصام جناحي

جناة السويدي

الشعار التجاري لبنك اخلليج

عبداهلل املال مترئسا عمومية الشركة

عموميتها وافقت على توصيات مجلس اإلدارة

 المال: »المال للتمويل واالستثمار« وضعها
أكثر من جيد وال نية للدخول تحت »االستقرار«

أحمد يوسف
نف����ى نائب رئي����س مجلس 
إدارة شركة املال العاملية للتمويل 
واالستثمار عبداهلل جنيب املال 
جلوء الشركة للتقدم لالستفادة من 
قانون تعزيز االستقرار املالي في 

حال إقراره من مجلس األمة.
وأكد ان وضع الشركة املالي 
أكثر من جي����د، وأن عالقتها مع 
البنوك احمللية »طيبة« في منح 
التسهيالت والسيولة املالية. األمر 
الذي ال يس����تدعي التوجه حتت 
مظلة قانون تعزيز االس����تقرار 

املالي.
وأضاف املال في تصريحاته 
الصحافية عقب انعقاد اجلمعية 
العمومية العادية للشركة أمس، 
أن أصول الشركة انخفضت من 
120 مليون دينار في عام 2008 إلى 
110 ف����ي العام احلالي، وقد أثرت 
ظ����روف الس����وق احلرجة على 
هوامش الربح نتيجة للزيادة في 
تكاليف اإلقراض وانخفاض أسعار 
اإلقراض، أضف إلى ذلك املعاناة 
م����ن حتصيل القروض بس����بب 
املقترضني  العديد م����ن  تقصير 

في تسديد التزاماتهم.
وعن توس����عات الشركة في 
العام احلالي قال املال: »انه ال توجد 
مشاريع جديدة في العام احلالي 

إال ان الشركة تتطلع للتوسع في 
دول اخللي����ج في مجال التمويل 
التوسع  واالستثمار وأن عملية 
س����تكون مباش����رة من الشركة 
وحسب قانون تلك الدول فهناك 
دول تتطلب إنشاء شركة مستقلة 
أو إنشاء فرع من الكويت، مضيفا 
ان الشركة لديها خبرة في العمل 
والدخول في تلك الدول في عدة 
الس����يارات  قطاعات منها قطاع 

واملقاوالت«.
وعن التشدد في منح التمويل 
في ظل األزمة املالية العاملية أوضح 
املال ان عملية التشدد أمر طبيعي، 
معلال ذل����ك بأن نس����بة التعثر 
للشركة أكبر من السابق كما أن 
الس����وق الكويت����ي مير مبرحلة 
انكماش في شتى مجاالته. الفتا 
إلى ان الشركة وضعت اجراءات 
احترازية للتمويل كما انها متول 
جميع املش����اريع بح����د أقصى 
5 ماليني دينار ومت����ول األفراد 

والشركات املتوسطة.
وأضاف امل����ال انه ومع جلوء 
اإلدارة إلى احلذر من إعطاء قروض 
جديدة والتركيز بقدر أكبر على 
التحصيالت، انخفضت احملفظة 
بنسبة 16.3% بينما تأثر صافي 
الربح بسبب مخصص االنخفاض 
األعلى للذمم املدينة الذي انخفض 

بنسبة %37.2.
حيث بلغ صافي الربح للسنة 
املالية املنتهية في 31 مارس 2009 
نح����و 3.710 ماليني دينار مقابل 
حتقيقه����ا ألرباح بلغ����ت 5.917 
ماليني دينار العام املاضي. متوقعا 
ان تنمو أرباح ف����ي نهاية العام 

احلالي.
وفي حديثه عن األزمة املالية 
التي عصفت باألسواق  العاملية 
العاملية والسوق الكويتي توقع 
املال ان تنتهي األزمة بنهاية العام 
احلالي، موضحا ان كل الشركات 
املتعثرة ستخرج من السوق ولن 
تبقى سوى الشركات املليئة ماليا 

وصلبة في أدائها.
العمومية على  وقد وافق����ت 
جميع البنوك الواردة في جدول 
األعمال والتي من أهمها املوافقة 
عل����ى اقت����راح مجل����س اإلدارة 
بتخصيص مبلغ 668.4 الف دينار 
للحساب االحتياطي االختياري، 
كما متت املوافق����ة على انتخاب 
مجلس اإلدارة لفترة السنوات ال� 3 
املقبلة وهي: شركة املال القابضة، 
ش����ركة بدر املال، شركة املسيلة 
التجارية، ش����ركة امل����ال لتأجير 
املركبات واملكائن، شركة السور 
للتمويل واإلجارة، ش����ركة املال 

للصيانة والتنظيف.

تعيين بنك أميركا ميريل لينش استشاريًا ووسيطًا ماليًا لتقديم الخدمات االستشارية 

 »بيت التمويل الخليجي« يستهدف زيادة رأسماله
إلى 300 مليون دوالر  لدعم الموازنة والتوجه للنمو

نجاة عباس حصلت على الجائزة الكبرى البالغة 10 آالف دينار

»الخليج« يعلن أسماء الفائزين في السحب األسبوعي لـ »الدانة«

)أسامة البطراوي(


