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»المالحة العربية«

توقف العمل في خدمتها
من آسيا إلى الساحل 

الشرقي األميركي 
أعلن����ت ش����ركة املالح����ة العربية 
املتحدة عن وقف العمل مؤقتا في خدمة 
الشحن من آسيا إلى الساحل الشرقي 

األميركي. 
وذكرت الشركة في بيان صحافي أمس 
ان هذا اإلجراء يأتي عقب مراجعة شركة 
املالحة العربية املتحدة ملجموع خدماتها 
إثر تردي أوضاع األسواق وانعكاس ذلك 
مباشرة على سوق الشحن، والسيما على 
اخلط التجاري من آس����يا إلى الساحل 

الشرقي األميركي.
وفي إط����ار مواجهة التحديات التي 
فرضها وضع األس����واق عمدت شركة 
املالحة العربية املتحدة منذ بداية العام 
2009 إلى إعادة توزيع اس����طولها من 
السفن الستخدامه على أمثل وجه ممكن، 
وذلك بعد زيادة حجم اسطول الشركة 
وتسلمها تسع سفن سعة الواحدة منها 
6900 وحدة منطي����ة، وإثر ذلك قامت 
الشركة بإعادة هيكلة عدد من خدماتها 
األساسية مبا في ذلك خدماتها املشتركة 
مع ش����ركائها بهدف إحالل توازن بني 
الفراغات املتوافرة على السفن والبضائع 
املنقولة، وتنوي شركة املالحة العربية 
املتحدة إعادة تشغيل خدماتها على هذا 
اخلط التجاري احليوي من آس����يا إلى 
الساحل الشرقي األميركي في املستقبل 

القريب.

»الخطوط الوطنية« تطلق عروضاً جديدة لرحالتها خالل الموسم الشتوي
عرض الناقلة الترويجي سيستمر حتى 31 ديسمبر الجاري

أعلنت اخلطوط الوطنية عن عروض جديدة 
ألسعار رحالتها خالل اجلدول الشتوي اجلاري 
لتقدم بذلك لضيوفها أس���عارا تنافس���ية على 

مجموعة من الوجهات احملببة.
 وقالت الشركة في بيان صحافي أن عرضها 
الترويجي يس���تمر خالل الفترة من 1 ديسمبر 
اجلاري وحتى 31 منه، إذ بإمكان املسافرين حجز 
تذاكرهم وش���راءها خالل هذه الفترة والسفر 
بتذاكرهم في أي وقت حت���ى تاريخ 15 فبراير 

.2010
 وذكرت الشركة ان تذاكر الدرجة السياحية 

املتميزة تتوفر بأس���عار تبدأ من 19 دينارا إلى 
البحرين، و20 دينارا إلى دبي، و30 دينارا إلى 
شرم الش���يخ، بينما بلغت أسعار تذاكر عمان 
وبيروت ودمشق 32 دينارا، والقاهرة 62 دينارا، 
و67 دينارا إل���ى جدة، أحدث وجهات اخلطوط 

الوطنية.
كما يتضمن هذا العرض الترويجي أسعارا 
فريدة لتذاكر الدرجة األولى التي تقدمها اخلطوط 
الوطنية وتبدأ من 85 دينار إلى البحرين، 150 
دينارا إلى دبي، 275 دينارا إلى شرم الشيخ، 175 
دينارا إلى عمان ودمشق، 220 دينارا إلى بيروت، 

250 دينارا إلى القاهرة و185 دينارا إلى جدة.
وبهذه املناسبة، قال رئيس القطاع التجاري 
في اخلطوط الوطنية ديف���د إيفانز »مع قرب 
احتفال اخلطوط الوطنية مبرور السنة األولى 
لتأسيسها، نواصل عملنا الدؤوب لتوفير برنامج 
رحالت يلبي احتياجات ضيوفنا املس���افرين 
إلى وجهات مرغوبة في مختلف أنحاء الشرق 
األوسط«، مبينا أن الش���ركة تركز دائما على 
منح ضيوفها املزيد من الراحة والقيمة، ويأتي 
هذا العرض الشتوي كخطوة هامة لبلوغ ذلك، 
وأضاف »هدفنا في اخلطوط الوطنية هو تعزيز 

جتربة السفر املتميز لدى ضيوفنا ومنحهم هذه 
العروض اجلذابة على منت رحالتنا خالل هذه 

الفترة من العام«.
وبإمكان ضيوف اخلط���وط الوطنية حجز 
تذاكرهم واالستفادة من هذه العروض من خالل 
املوقع اإللكتروني للخطوط الوطنية على شبكة 
اإلنترنت والذي مت جتدي���ده حديثا ليضمن 

سهولة التصفح وإمتام إجراءات السفر أو من 
خالل املكتب الرئيسي للشركة في مطار 

الكويت الدولي ومكتب احلجوزات في 
مبنى الشيخ سعد للطيران العام.

»الجمان«: 14.2 مليار دينار إجمالي قروض الشركات المدرجة بنهاية النصف األول

إلى املوجودات أدناها في قطاع التأمني مبعدل 
4%، وكذلك األدنى من حيث القروض إلى حقوق 
املساهمني بنسبة 10%، بينما تبلغ قروض قطاع 
املوازي 17 و26% نسبة إلى املوجودات وحقوق 

املساهمني على التوالي كما في 2009/6/30.
جتدر اإلشارة إلى أن التحليل أعاله خاص 
بالبيانات املالية للشركات املدرجة كما في نهاية 
النصف األول من الع���ام احلالي عدا قطاعي 

البنوك وغير الكويتي كما أسلفنا، حيث إنها 
آخر بيانات مالية متوافرة بشكل شبه كامل 
وهي لعدد 185 ش���ركة، علما أن تلك البيانات 
تشمل قروض الشركات التي ال يتوافق عامها 
املالي مع الس���نة امليالدية وعددها 16 شركة، 
في حني أنها ال تشمل الشركات التي ال تتوافر 
بياناتها املالية بسبب إيقافها عن التداول وعددها 

4 شركات.

إلى املوجودات مبعدل 26%، وكذلك في املرتبة 
اخلامسة على أساس معيار القروض إلى حقوق 

املساهمني مبعدل %50.
أما قروض قطاعي التأمني واملوازي فهما 
األقل م���ن حيث األرصدة املطلقة ما بني باقي 
القطاعات مببل���غ 30 و59 مليون دينار على 
التوالي، وتشكل قروض هذين القطاعني %0.6 
فقط من إجمالي القروض. وتبلغ نسبة القروض 

قروض القطاعني تشكل 13% لكل منهما وذلك 
من إجمالي قروض الشركات املدرجة كما في 

.2009/6/30
ويأتي قطاع األغذية في املرتبة الرابعة من 
حيث القروض املطلقة في 2009/6/30 مببلغ 198 
مليون دينار، وذلك مبا يعادل 41% من إجمالي 
قروض القطاعات، كما يأتي ذلك القطاع أيضا 
في املرتبة الرابعة من حيث نسبة القروض 

من حيث القروض املطلقة، قطاع الصناعة 
والعقار بقروض تبلغ 1.8 مليار دينار لكل 
منهما، إال أن قطاع الصناعة يتفوق على العقار 
من حيث نسبة القروض إلى املوجودات التي 
تبلغ 42% مقاب���ل 32% للعقار، كما يتفوق 
قطاع الصناعة على قطاع العقار أيضا وفقا 
ملعيار القروض إلى حقوق املساهمني التي 
تبلغ 93% للصناعة و70% للعقار، علما أن 

مركز  تقرير  ق��ال 
اجلمان لالستشارات 
االق��ت��ص��ادي��ة ان 
إج��م��ال��ي ق���روض 
الشركات املدرجة في سوق الكويت لألوراق 
املالية بلغ 14.2 مليار دينار كما في نهاية 
النصف األول 2009، وذلك جلميع القطاعات 
عدا قطاعي البنوك والشركات غير الكويتية، 
ويبلغ متوسط نسبة القروض إلى املوجودات 
38% وإلى حقوق املساهمني 92%، وقد مت 
البنوك خلصوصيته، كما  استبعاد قطاع 
مت استبعاد قطاع غير الكويتي نظرا لعدم 
جتانسه، ولعدم ارتباطه الوثيق باالقتصاد 

الكويتي.
وأوضح التقرير أن قطاع االستثمار يتصدر 
باقي القطاعات في كل مؤش���رات املديونية، 
حيث يعتبر األعلى اقتراضا باملطلق مببلغ 
5.9 ملي���ارات دين���ار مبا يع���ادل 42% من 
إجمالي القروض، كما يعتبر األعلى من حيث 
نسبة القروض إلى املوجودات مبعدل %48، 
وأيضا األعلى في معيار معدل القروض إلى 
حقوق املساهمني بنسبة 137% وذلك كما في 

.2009/6/30
أما قطاع اخلدمات، فيأتي في املرتبة الثانية 
من حيث القروض املطلقة مببلغ 4.3 مليارات 
دينار مبا يعادل 30% من إجمالي القروض، 
بينما يأتي في املرتبة »الثالثة - مكرر« مع 
قطاع العقار من حيث نس���بة القروض إلى 
املوجودات مبع���دل 32%، في حني يأتي في 
املرتبة الثالثة على أساس معيار القروض 

إلى حقوق املساهمني بنسبة %78.
ويأتي في املرتبة الثالثة و»الثالثة - مكرر« 

تقــرير

نسبة قروض القطاعات إلى موجودات وحقوق مساهمي القطاعات كما في 2009/6/30

القروض القطاعالتسلسل
حقوق الموجوداتوالسلف

المساهمين
نسبة القروض إلى 

الموجودات
نسبة القروض إلى 
حقوق المساهمين

الوزن النسبي 
لقروض القطاعات

42%137%48%5.936.59412.303.1374.342.848االستثمار1
0%10%4%29.887693.501294.586التأمني2
13%70%32%1.835.4115.687.1192.636.368العقار3
13%93%42%1.845.1314.441.5011.985.154الصناعة4
30%78%32%4.331.48313.446.7455.588.947اخلدمات5
1%50%26%198.474769.187359.931األغذية6
0%26%17%59.402348.344227.591املوازي7

100%92%38%14.236.38237.689.53415.471.425اإلجمالي

توزيع القروض على القطاعات
)عدا البنوك وغير الكويتي(

كما في 2009/6/30
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العقار
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باقي القطاعات %2

ترتيب القروض المطلقة للقطاعات كما في 2009/6/30 

نسبة قروض القطاعات إلى حقوق المساهمين كما في 2009/6/30

نسبة قروض القطاعات إلى الموجودات كما في 2009/6/30

االستثمارالخدماتالصناعةالعقاراألغذيةالموازيالتأمين

االستثمارالصناعةالخدماتالعقاراألغذيةالموازيالتأمين

االستثمارالصناعةالعقارالخدماتاألغذيةالموازيالتأمين
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قطاع االستثمار على رأس القائمة بقروض بلغت 5.9 مليارات دينار


