
الخميس 13 أغسطس 2009  31اقتصاد
أكد في تقريره أن ودائع المقيمين تراجعت للمرة األولى هذا العام

البنك الوطني: مستويات السيولة في البنوك المحلية تتجه للتراجع
وإجمالي القروض شهد تحسناً طفيفاً خالل شهر يونيو الماضي

ذكر بنك الكويت الوطني في 
تقريره أن معدل منو القروض 
تسارع قليال خالل شهر يونيو 
املاضي، مدفوعا بشكل رئيسي 
بارتف����اع حج����م التس����هيالت 
الشخصية، مشيرا إلى أن ذلك 
لم يكن كافيا لزيادة عرض النقد 
مبفهومه الواسع )M2( الذي شهد 
انكماشا خالل الشهر بواقع %0.1 
مقارنة مع الشهر السابق ويعزى 
ذلك بشكل رئيسي إلى التراجع 

املستمر لودائع غير املقيمني.
وأش����ار »الوطن����ي« إلى أن 
عرض النقد كان قد س����جل في 
الرب����ع الثاني من العام احلالي 
أدنى معدل من����و له منذ الربع 
األخير م����ن العام 2005، وذلك 
الذي  القوي  النمو  على خالف 
شهده في الربع األول الذي كان قد 
تعزز جراء األموال التي ضختها 
احلكومة للتعويض عن خروج 
األموال األجنبي����ة من اجلهاز 

املصرفي.
وأوضح »الوطني« أن ودائع 

املقيم����ني من القط����اع اخلاص 
شهدت خالل شهر يونيو تغيرا 
في مسارها، حيث تراجعت للمرة 
األولى هذا العام والذي قد يعزى 
في جانب منه إلى األثر املوسمي 
لفصل الصيف. كما يالحظ أن 
ودائع غير املقيمني قد واصلت 
الشهر.  مسيرة تراجعها خالل 
الكويت املركزي قد  وكان بنك 
خفض سعر الريبو في 21 يوليو 
بواقع 25 نقطة أس����اس، وذلك 
بهدف دعم مستويات السيولة 

لدى اجلهاز املصرفي.
و أكد »الوطن����ي« أن البنك 
املركزي أبقى سعر اخلصم من 
دون تغيير خالل شهري يونيو 
ويوليو. وكان منو االئتمان قد 
شهد حتسنا في أعقاب اخلفض 
الذي أجراه البنك املركزي على 
سعر اخلصم في منتصف مايو 
املاضي والبالغ 50 نقطة أساس، 
حي����ث ارتفع حج����م القروض 
البنوك للش����هر  املمنوحة من 
الثاني عل����ى التوالي. فمقارنة 

بينما ارتفعت الودائع بالعملة 
احمللية مبقدار 51 مليون دينار. 
ويعزى هذا التطور في جانب 
إذ  العوامل املوسمية،  إلى  منه 
عادة ما يشهد السوق سحوبات 
إلى اخلارج  وحتويالت كبيرة 
مع بداية موسم العطالت. لكن 
النصف األول من  على صعيد 
العام احلالي، يالحظ أن ودائع 
املقيمني من القطاع اخلاص كانت 
قد س����جلت منوا بواقع %14.8، 
بينما تس����ارع منوها السنوي 
إلى 22%. وفي الوقت نفس����ه، 
استمرت ودائع غير املقيمني في 
التراجع خالل يونيو، منخفضة 
بنحو 243 مليون دينار إضافية، 
لتبلغ نسبة تراجعها منذ شهر 

أغسطس 2008 نحو %76.
وبني »الوطن����ي« أن صافي 
املوجودات األجنبية لدى بنك 
الكويت املركزي انخفض خالل 
يونيو مبقدار 474 مليون دينار، 
وذلك بعد تراجع����ه بنحو 79 
مليون دينار في الشهر األسبق، 
موضحا أن هذا التراجع قد يكون 
مرتبط����ا أيضا ببداية موس����م 
الصيف الذي يشهد عادة ارتفاعا 
في وتيرة خروج األموال، ناهيك 
عن التراجع الذي تشهده ودائع 

غير املقيمني.
من جهة أخرى ذكر »الوطني« 
أن صافي املوجودات األجنبية 
لدى البنوك احمللية ارتفع بنحو 
245 مليون دينار إضافية، وذلك 
التراجع في  بفضل اس����تمرار 

االلتزامات األجنبية بوتيرة تفوق 
حج����م التراجع في املوجودات 

األجنبية.
وكان البنك املركزي قد أصدر 
خالل يونيو س����ندات جديدة 
بقيمة 102 مليون دينار، إال أن 
مستويات السيولة لدى البنوك 
احمللية يب����دو أنها تتجه نحو 
التراج����ع، إذ انخفض إجمالي 
املوجودات السائلة لدى البنوك 
احمللي����ة )التي تش����مل صافي 
الودائع املتبادلة في سوق ما بني 
البنوك( بواقع 110 ماليني دينار. 
وبالتالي، تراجعت الودائع ألجل 
لدى البنك املركزي بواقع 295 
مليون دين����ار، فيما انخفضت 
مقتني����ات البنوك م����ن أدوات 
الدين الع����ام بنحو 95 مليون 
دين����ار، وذلك بعد اس����تحقاق 
سندات خزانة بقيمة 100 مليون 
دينار. لكن رأى »الوطني« أنه 
على الرغم من تراجع مستويات 
السيولة، واصل متوسط سعر 
الكايبور التراجع خالل يونيو 
لكن بشكل محدود، منخفضا بني 
4 و8 نقاط أساس لكافة اآلجال. 
ونتيجة لذلك، استقر الفارق بني 
سعري الكايبور والاليبور من 
دون تغيير خالل يونيو وحتى 

نهاية يوليو.
و أش����ار »الوطني« إلى أنه 
منذ بداية يونيو، حترك سعر 
الدين����ار مقابل الدوالر  صرف 
ضم����ن هامش ل����م يتجاوز 17 

نقطة أساس.

مع الشهر األسبق، ارتفع حجم 
القروض في يونيو بواقع %0.6 
أو ما يعادل 138 مليون دينار، 
بينم����ا ارتفعت وتي����رة النمو 
السنوي للقروض من مستواها 
املسجل في شهر مايو لتصل إلى 

9.8% خالل شهر يونيو.
ون����وه »الوطن����ي« إلى أن 
التسهيالت الشخصية املمنوحة 

لغرض ش����راء أوراق مالية قد 
حافظت خالل يونيو على معدل 
منوها للشهر األسبق، مرتفعة 
46 مليون دينار. وباستثناء تلك 
املمنوحة لشراء أوراق مالية، 
ارتفعت التسهيالت الشخصية 
65 مليون دينار، وذلك في أكبر 
ارتفاع لها منذ ش����هر ديسمبر 
2007، إذ يتأثر حجم التسهيالت 

الشخصية بشكل مباشر بسعر 
اخلصم. وفي املقابل، تباطأ منو 
القروض املمنوحة إلى القطاع 
العقاري خالل يونيو، مرتفعة 
22 مليون دينار، بينما عكست 
الق����روض املمنوحة إلى قطاع 
اإلنشاء واملؤسسات املالية من 
غير البنوك مسارها، وارتفع كل 

منها بنحو 31 مليون دينار.

م����ن جه����ة ثاني����ة، حلظ 
»الوطن����ي« أن ودائع املقيمني 
القطاع اخلاص ش����هدت  م����ن 
في يوني����و أول تراجع لها هذا 
العام، منخفضة بنحو 17 مليون 
دينار عن مستواها في الشهر 

األسبق.
التراجع  وقد انحصر ه����ذا 
الودائع بالعملة األجنبية،  في 

البيانات النقدية ـ يونيو 2009
التغير

عن مطلع العام الحاليعن األشهر الثالثة السابقةعن الشهر األسبقيونيو 2009

%مليون دينار%مليون دينار%مليون دينارمليون دينار

-0.4-169-1.1-441-0.9-39.073367موجودات البنوك احمللية

28314.130515.4-3.8-2.29091املطالب على احلكومة

24.3141380.61350.66542.8التسهيالت االئتمانية للمقيمني

-10.2-893-6.1-514-1.9-7.903153املوجودات األجنبية

)M2( 2891.23.20114.6-0.1-25.15131عرض النقد

2711.13.14814.8-0.1-24.39017ودائع القطاع اخلاص

4.2421393.42897.357915.8ودائع حتت الطلب

2.859341.21957.337014.9ودائع االدخار

1.0057.9-1.6-224-0.8-14.197122ودائع ألجل وشهادات اإليداع

110.41.19362.8-2.2-3.09368ودائع بالعمالت األجنبية

474 مليون دينار قيمة انخفاض الموجودات األجنبية لدى »المركزي« 65 مليون دينار ارتفاع التسهيالت الشخصية بسبب تراجع سعر الخصم

»جلف نت« وّقعت عقدًا لبناء شبكة معلومات مع »كينكوز«

جوليان ابراهيم

صرح مدير إدارة املبيعات والتس���ويق بش���ركة »شبكة اخلليج 
لالتصاالت« جلف نت جوليان إبراهيم عن قيام الشركة بتوقيع عقد 
مع شركة »كينكوز« لتقدمي خدمات االتصاالت بسرعات عالية وتقنيات 

حديثة وخدمات ربط بيانات جلميع مراكز كينكوز بالكويت.
وأكد إبراهيم أن اخلدمات التي ستقدم لشركة »كينكوز« ستكون 
وفقا ألحدث التقنيات املس���تخدمة في تقدمي خدمات اإلنترنت، من 
خالل الدراسة التي قام بها فريق عمل الشركة ملعرفة متطلبات العمل 
ونوعية اخلدمات التي ستقدم لها لتتمكن من حتقيق أهدافها، مشيرا 
الى انه مت عقد العديد من اللقاءات بني اجلانبني حتى مت التوصل إلى 
آلية العمل وبدء خطة التنفيذ. وبني إبراهيم أن خطة إدارة املبيعات 
والتسويق في شركة »شبكة اخلليج لالتصاالت« تعتمد على توسيع 
حصتها في الس���وق احمللي وتقدمي خدماته���ا ألكبر عدد ممكن من 
العمالء، خاصة في ظل امتالك الشركة ألحدث التكنولوجيا اخلاصة 

بتقدمي خدمات املعلومات واالتصاالت.

بواقع 8.91 فلوس للسهم في النصف األول وتوجهات بتأسيس صندوق عقاري »رعاية 3« اإلسالمي

الخزام: »الخليجي« أحرز تقدمًا في إعادة الهيكلة
رغم خسارته 3.75 ماليين دينار في النصف األول

الجمان: 80% نسبة القروض لحقوق الملكية للشركات المدرجة
ذكر مركز اجلمان في حتليل 
له حول نس���بة الق���روض إلى 
حقوق املس���اهمني أن متوسط 
نس���بة الق���روض إل���ى حقوق 
امللكي���ة للش���ركات املدرجة في 
سوق الكويت لألوراق املالية بلغ 
80%، ويف���وق قطاع واحد وهو 
االس���تثمار ذلك املتوسط حيث 
يبلغ 145%، ويعني ذلك أوليا أنه 
أكثر القطاعات مخاطرة وفقا لهذا 
املعيار، بينما حتوم ثالث قطاعات 
حول املتوس���ط، وهي الصناعة 
واخلدمات والعقار مبعدل 78 و69 
و62% على التوالي، وميكن اعتبار 
تلك القطاعات متوسطة املخاطرة 
وفقا لهذا املعيار، بينما يتصدر 
قطاع التأمني قائمة القطاعات األقل 
مخاطرة مبتوسط نسبة قروض 
إلى حقوق امللكية مبعدل 7%، يليه 
قطاعا املوازي واألغذية مبعدل 

30 و34% على التوالي.
 أما حتليل نس���بة القروض 
إلى عن حقوق امللكية لكل قطاع 

فقال التحليل انه وفقا للشركات 
املدرجة بها، فقد كان قطاع األغذية 
هو األعلى، حيث تس���اوت عدد 
ارتفعت نسبة  التي  الش���ركات 
إلى حقوق املساهمني  القروض 
عن املتوسط مع عدد الشركات 

التي انخفضت عنه، أي بنسبة 
50% لكل جانب، تاله قطاع العقار 
واخلدمات، حيث بلغت الشركات 
التي ارتفعت بها تلك النسبة عن 
متوسط كل قطاع 47% من عدد 
الشركات املدرجة بكل قطاع، أما 

قطاعات االس���تثمار والصناعة 
والتأمني فقد تقاربت نسبة عدد 
الشركات املدرجة في كل منها التي 
زادت نسبة القروض إلى حقوق 
املساهمني عن املتوسط لكل قطاع، 
وذلك مبعدل 33 و32 و29% على 

التوالي، في حني كان قطاع املوازي 
األقل في هذا املضمار، حيث لم 
املدرجة به  يتعد عدد الشركات 
التي فاقت نسبة مديونيتها إلى 
حقوق مساهميها متوسط القطاع 

سوى 21% من شركات القطاع.

إحصائية وتحليل مختصر لنسبة القروض إلى حقوق المساهمين للشركات المدرجة وفقا لبيانات الربع األول 2009

القطاع
متوسط نسبة القروض
 إلى حقوق المساهمين

الشركات التينسبة الشركاتنسبة القروض إلى حقوق المساهمين
أقل من المتوسطاعلى من المتوسطاالجماليأقل من المتوسطاعلى من المتوسط لم يشملها التحليل

674%33%145142842%االستثمار
-71%29%7257%التأمني
533%47%62151732%العقار

-68%32%7891928%الصناعة
535%47%69151732%اخلدمات
-50%50%34336%األغذية
-79%21%3031114%املوازي
6212%38%8061100161%املتوسط

فيصل اخلزام

أعلنت شركة بيت االستثمار 
اخلليجي عن تسجيل خسارة بلغت 
3.75 ماليني دينار وذلك عن النصف 
األول من العام احلالي بواقع 8.91 

فلوس للسهم الواحد.
وبني رئيس مجلس إدارة شركة 
بيت االستثمار اخلليجي فيصل 
عبداهلل اخلزام أن����ه على الرغم 
من اخلسارة احملققة في النصف 
األول إال أنه أش����ار إلى انخفاض 
حجم اخلس����ائر في الربع الثاني 
إلى 3.81 فلوس للس����هم مقارنة 
بخس����ائر الرب����ع األول من عام 
2009 والت����ي بلغت 5.73 فلوس 
للس����هم، وأضاف أن األس����باب 
الرئيس����ية تتمثل في االنخفاض 
احلاد لإليرادات التش����غيلية من 
الش����ركات  جهة وخاصة نتائج 
الزميلة واإلي����رادات الناجتة عن 
بيع أصول اللذي����ن بلغا حوالي 
613 أل����ف دينار فقط في النصف 
األول من 2009 مقارنة مببلغ 6.15 
ماليني في النصف األول من عام 
2008. ومن جهة أخرى بلغت قيمة 
املخصصات واخلسائر الناجتة عن 
فروق عمالت أجنبية ومصاريف 
خدمة الدين في النصف األول من 

العام حوالي 3.6 ماليني دينار.
وأش����ار اخلزام الى انه نظرا 
لرأي اخلبراء العامليني والتقارير 
االقتصادية فإن هناك بوادر حتسن 
لالقتصاد العاملي، كما ستكون هناك 
حاجة إلى اتباع سياسات داعمة 
لبع����ض الوق����ت للحيلولة دون 
إفساد هذا االنتعاش. وأن عجلة 
االقتصاد س����تبدأ في الدوران مع 
بدء انتعاش����ه في النصف الثاني 
من العام احلالي، مع األخذ بعني 
االعتبار أن الفترة املطلوبة لعودة 
األوض����اع إلى طبيعتها قد تكون 

طويلة.
واستطرد اخلزام قائال ان قيمة 
اصول الشركة في نهاية شهر يونيو 
2009 بلغت نحو 123 مليون دينار، 
ليش����كل بذلك اجمالي مديونية 
الشركة إلى اصولها نسبة اقل من 
التحفظية  50%، ولعل السياسة 
املتبعة من قبل »اخلليجي« هي ما 
ساهم بشكل كبير في احلفاظ على 
املركز املالي للشركة، واضاف ان 
لدى الشركة سيولة تبلغ حوالي 
9 ماليني دينار ستمكنها من سداد 
جزء من مديونيتها لدى البنوك. 
وأوضح اخلزام أن الشركة قد 

حققت تقدما ملموسا في مفاوضاتها 
مع أحد البنوك احمللية والذي سيلعب 
دور البن����ك القائد إلع����ادة جدولة 
مديونية اخلليجي القصيرة األجل، 
مؤكدا أن الشركة استطاعت احلصول 
على حدود ائتمانية س����تمكنها من 
إعادة جدولة معظم ديونها اخلارجية 
خالل العام احلالي، وأن الش����ركة 
تتفاوض مع البنوك الدائنة لسداد 
جزء من مديونيته����ا مقابل إعادة 
جدولة باقي الديون لفترات متوسطة 
األجل وقد متت إعادة هيكلة بعضها 
فعال. وأضاف أن »اخلليجي« يعتبر 

من الشركات القليلة التي تقدمت 
خالل الفترة املاضية بعروض سداد 
جلزء م����ن مديونيتها مع البنوك 
الدائنة وذلك في حد ذاته يعتبر 
إجنازا يحسب لصالح الشركة في 

ظل األوضاع السائدة.
وأشار اخلزام إلى أنه وبالرغم 
م����ن األزمة الراهنة فإننا لم نقف 
مكتوفي األيدي، ولم يقف بحثنا 
ال����دؤوب عن اقتن����اص الفرص 
اجلدي����دة، ما متخض عنه توجه 
اخلليجي لتأسيس صندوق عقاري 
جديد »رعاية 3« يعمل وفق أحكام 
الشريعة االسالمية، ويهدف إلى 
الطبية  املراك����ز  االس����تثمار في 
»العيادات اخلارجية« املدرة للدخل 
والواقعة ضمن حرم املستشفيات 
والذي يعتبر اس����تمرارا ملسيرة 

جناح رعاية ورعاية2.
كما يق����وم الصندوق بتوزيع 
العوائد على شكل ربع سنوي، وهو 
ما حتتاجه املؤسسات واجلهات 
الكويت واملنطقة،  احلكومية في 
االستثمار بعوائد ثابتة وبتوزيعات 

ربع سنوية.
وق����ال اخل����زام: إن رأس����مال 
الصندوق املستهدف يصل حتى 150 

مليون دوالر، وان االستراتيجيات 
واملعايير االستثمارية للصندوق، 
كما ف����ي رعاية ورعاي����ة 2، هي 
استهداف املراكز الطبية التي تقع 
الراعية ذات  ضمن املستشفيات 
املالية اجليدة واملصنفة،  املالءة 
وأال يقل معدل االش����غال في أي 

مركز طبي عن %90.
 وأضاف: من دون أدنى شك فقد 
أثرت األزمة املالية الى الشركات 
االستثمارية، إال أن إستراتيجية 
اخلليجي املتحفظة جتاه التوسع 
االستثماري قد ساعدت كثيرا في 
السلبية  التأثيرات  تخفيف حدة 
لألزمة على أصول واستثمارات 
الشركة، مؤكدا أن الشركة مستمرة 
ف����ي انتهاج األس����لوب املتحفظ 
باإلضاف����ة إلى ترش����يد اإلنفاق 

والتحكم في املصروفات.
وتوقع اخلزام أن تعود الثقة 
الربع  الكويتي في  إلى االقتصاد 
األخير من الع����ام احلالي، إذا ما 
تزامن ذلك مع حزمة من القرارات 
فيما يخص املشاريع احلكومية 
املؤجلة والتي الب����د من إقرارها 

إلنعاش االقتصاد من جديد.


