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وسط احتمال تراجع مسيرة تعافي االقتصادين األميركي والياباني

»الوطني«: الدوالر والين مازاال ضعيفين
واليورو يحافظ على مستوياته مرتفعًا

تراجع للدوالر خالل األسبوع املاضي

بن����ك  ق����ال 
الكويت الوطني 
تقريره  ف����ي 
عي  س����بو أل ا
عن حركة النق����د العاملي، ان 
الدوالر األميركي بقي ضعيفا 
أمام العمالت الرئيسية األخرى 
على مدى األس����بوع املاضي 
وذلك م����ع تنامي اس����تعداد 
للمخاط����رة،  املس����تثمرين 
حي����ث أدى هذا االس����تعداد 
إلى تفضيلهم املخاطرة على 
االحتماء مبا توف����ره العملة 
األميركي����ة من أم����ان مقارنة 
بالعمالت األخرى، مع العلم أن 
توجههم نحو العمالت األخرى 

جاء مدفوعا بعوامل عدة خاصة مثل التحسن 
الكبير في األرباح الذي شهدته بعض الشركات. 
ولفت التقرير الى ان ضعف الدوالر تأثر كذلك 
مبا جاء في محضر اجتماع مجلس االحتياط 
الفيدرالي، والذي أشار إلى أن صناع السياسة 
يساورهم القلق بشأن احتمال تراجع مسيرة 

تعافي االقتصاد األميركي.
أما اليورو فقد افتتح التداول صباح االثنني 
بسعر يقارب 1.2640 واستمر في التحسن على 

مدى األسبوع.
كذلك س����جل اجلنيه االسترليني أداء جيدا 
بعد أن بدأ األسبوع بسعر 1.5064 وارتفع إلى 
1.5465 يوم األربعاء، مستفيدا من ضعف الدوالر 
األميركي ومن البيانات اجليدة املتعلقة بالبطالة 
والتضخم والتي نشرت خالل األسبوع، وبالتالي 
فقد حافظ على سعره في تداوالت يوم اخلميس 
وأقفل مساء اجلمعة املاضي بسعر 1.5301، أما 
الفرنك السويسري، فقد اتبع مسارا موازيا ملسار 
اليورو وبلغ 1.0400 خالل األسبوع وأقفل في 

نهاية األسبوع عند مستوى 1.0510.
ومن جهة أخرى، بدأ الني الياباني األسبوع 
ضعيفا بعد أن أظهرت نتائج االنتخابات وجود 
بعض الشكوك بشأن االقتصاد الياباني ومع 
ذلك اس����تطاع الني تعزيز موقفه الحقا حيث 

اخترق خط ال� 87.00 ينا/دوالرا 

أرباح الشركات

أما موس����م اإلعالن عن أرباح الشركات فقد 
بدأ بتسجيل نتائج إيجابية قوية للغاية، حيث 
حققت شركات رئيسية نتائج فاقت توقعات 
السوق بكثير والتي بدورها وفرت دعما كبيرا 
للبورصات العاملية ورفعت س����قف استعداد 

املستثمرين للمخاطرة.
وقد بدأ »جيه بي مورغان« موسم اإلعالن 
عن األرباح في قطاع البنوك األميركية الكبرى 
وذل����ك باإلعالن عن حتقي����ق ارتفاع كبير في 
األرباح خالل الربع الثاني، كما أعلن البنك أن 
أرباحه الصافية قد ارتفعت بنسبة 78% لتبلغ 
4.8 مليارات دوالر مقارنة ب� 2.7 مليار دوالر 

في الفترة ذاتها من سنة 2009.
ورغم أن ه����ذه النتائج فاق����ت التوقعات، 
إال أنها اس����تفادت من اس����ترجاع غير متكرر 
ملخصصات بلغ����ت 1.5 مليار دوالر واملتعلقة 
بخسائر القروض، فيما حذر مسؤولون في البنك 
بأنهم غير واثقني بشأن التوقعات االقتصادية 
لبقية الس����نة. وقد جاءت هذه النتائج أفضل 
من التوقعات وبالتالي وفرت مزيدا من الدالئل 
على احتمال كون خسائر القروض في البنوك 
األميركية الكبرى قد بلغت ذروتها في النصف 

األول من سنة 2010.

وقد أصدر مجلس االحتياط الفيدرالي محضر 
األعمال والذي عكس توقعات اللجنة ببقاء معدل 
التعافي االقتصادي متواضعا حتى نهاية سنة 
2011، ويستدل من احملضر وبوجهة نظر معظم 
املشاركني أن األوضاع االقتصادية في الواليات 
املتحدة تتحسن باستمرار، إال أن معدل التعافي 
شهد تراجعا على مدى الربع الثاني، حيث التزال 
العقبة الرئيسية تكمن في سوق العمل الذي 

لم يشهد حتسنا ملحوظا بعد.
أقبلت وكالة التصنيف العاملية، »موديز«، 
على تخفي����ض التصنيف االئتماني للبرتغال 
بدرجت����ني، من Aa2 إلى A1، حيث عزت قرارها 
هذا إل����ى تراجع املالية العام����ة وغياب النمو 

االقتصادي في هذا البلد األوروبي.
وتتوقع »موديز« تفاقم الوضع املالي للبرتغال 
على مدى السنتني أو السنوات الثالث القادمة، 
كما تتوقع أن تصل حصة الدين العام فيها إلى 

حوالي 90% من الناجت احمللي اإلجمالي.

تباطؤ التضخم

وكما كان متوقعا، تراجع معدل التضخم لفترة 
االثنتي عش���ر شهرا حتى شهر يونيو، فيما يدل 
عل���ى أن الضغوط التضخمية كانت خفيفة، فقد 
انخفض مؤشر أسعار السلع االستهالكية إلى %1.4 
في يونيو مقارنة ب� 1.6% في مايو. ويعزى ارتفاع 
معدل التضخم السنوي بشكل رئيسي إلى ارتفاع 

تكلفة الوقود وزيت التدفئة والتبغ.
كما سجل اقتصاد اململكة املتحدة منوا بلغ 
0.3% فقط خالل الربع األول من س����نة 2010، 
مبا يتماشى مع القراءة األولية للناجت احمللي 
اإلجمال����ي، علما بأن اإلعالن ع����ن الرقم تأخر 
أسبوعني بس����بب »احتمال وجود أخطاء« في 

االحتساب الذي جرى في مايو املاضي.
 أما بالنسبة لبداية العام احلالي، فقد تراجع 
الن����اجت احمللي اإلجمالي بنس����بة 0.2%، وذلك 
بحسب توقعات اخلبراء االقتصاديني. وضمن 
إطار مراجعة سنوية رئيسية لبيانات الناجت 

احمللي اإلجمالي.
هذا وقد تراجع مستوى التضخم في اململكة 
املتح����دة في يونيو مبعدل أدن����ى مما توقعه 
اخلبراء االقتصاديني، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار 
الوقود ومنتجات الغذاء وبقاء معدالت ارتفاع 
أس����عار البضائع أعلى من ال� 3.0% املستهدفة 

من قبل احلكومة. 
وقد ارتفع مؤشر أسعار السلع االستهالكية 
بنسبة 3.2% مقارنة باملستوى الذي حققه قبل 
سنة مضت، ومقارنة ب� 3.4% في مايو، وكان 
نصي����ب قطاع املواصالت في هذا االرتفاع هو 
األعلى بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والزيوت، 

وتاله قطاع املطاعم والفنادق.

تصدرتها »زين« بنسبة 40% من إجمالي القطاع

»الجمان«: 3.9 مليارات دينار إجمالي قروض
 56 شركة خدمية مدرجة بنهاية الربع األول

و»أولى وقود« و»الس���ور« أي 
قروض كما في نهاية الربع األول 

.2010
من جهة أخرى، أشار »اجلمان« 
ال���ى أن نس���بة الق���روض إلى 
املوجودات بلغت أقصاها بقطاع 
اخلدمات ف���ي حالة »اجلزيرة« 
بنس���بة 74%، تلته���ا »أبراج« 
مبعدل 67%، ثم كل من »أسواق« 
و»االفكو« مبعدل 64 و65% على 
التوالي، بينما بلغت هذه النسبة 
أدناها في »املستقبل« بنسبة %2، 
تالها كل من »صفوان« و»فنادق« 
بنسبة 4% على التوالي، ثم »ك 
تلفزيوني« بنس���بة 5%، ثم كل 
من »هيتس تلكوم« و»يوباك« 
و»الش���بكة« بنس���بة 7% لكل 
منها، وذلك كما في نهاية الربع 
األول 2010. وقد بلغ متوس���ط 
إلى املوجودات  القروض  نسبة 
29% لقطاع اخلدمات، وفاقت 21 
شركة تلك النس���بة مبا يعادل 
36% من إجمالي شركات القطاع، 
بينما كانت حصة الشركات التي 
انخفضت نسبة مديونيتها عن 
املتوسط 64% من شركات القطاع 

البالغ عددها 38 شركة.
أما وفقا لنسبة القروض إلى 
حق���وق املس���اهمني، فقد بلغت 
أقصاها في »اجلزيرة« بنس���بة 
830%، ثم »أبراج« بنسبة %361، 
تلتها »أالفكو« بنسبة 314%، أما 
األقل وفقا لهذا املعيار، فتصدرت 
القائمة »املستقبل« بنسبة %2، 
تالها كل من »فنادق« و»صفوان« 
و»هيتس تلكوم« بنسبة 6 و9 
و10% على التوالي، وذلك كما في 
2010/03/31، وقد بلغ متوس���ط 
إل���ى حقوق  القروض  نس���بة 
املساهمني للش���ركات اخلدمية 
67%، وسجلت 22 شركة نسبا 
تفوق املتوسط مبا يعادل %37 
الش���ركات اخلدمية، بينما  من 
س���جلت 37 شركة معدالت تقل 
عن املتوس���ط مبا يعادل %63 
من الشركات املدرجة في قطاع 

اخلدمات.
وف���ي مج���ال متابعة منو 
القروض لقطاع اخلدمات، فقد 
متت مقارنتها كما في 2010/03/31 
مع وضعها ف���ي 2009/06/30، 
حيث انخفضت مبعدل 10%، وذلك 
من 4.355 مليارات دينار كما في 
إلى  النصف األول 2009  نهاية 
3.937 ماليني دينار كما في نهاية 
الربع األول 2010، أي مبقدار 418 
مليون دينار، وارتفعت قروض 
21 ش���ركة مقابل انخفاضها في 
28 ش���ركة، وذلك بنسبة %47 
حل���االت التراج���ع مقابل %36 
حلاالت االرتفاع، بينما لم تتغير 
قروض 10 شركات � منها شركتان 
مت إدراجهما خالل فترتي املقارنة 
وهما »لوجستيك« و»النوادي« 
وذلك مبا يع���ادل 17% من عدد 
الش���ركات املدرجة ف���ي قطاع 

اخلدمات.
وقد تصدرت »أالفكو« أعلى 
الشركات من حيث الزيادة املطلقة 
القروض منذ 2009/06/30  في 
حت���ى 2010/03/31 مببلغ 135 
ملي���ون دينار، تلته���ا كل من 
»اجلزي���رة« و»آبار« مببلغ 95 
و25 مليون دينار على التوالي، 
أما أعلى الشركات منوا بأرصدة 
القروض خالل الفترة املذكورة 
على األساس النسبي، فتصدرت 
القائمة »اجلزيرة« مبعدل %320، 
تالها كل من »هيتس تيليكوم« 
و»خطوط وطنية« مبعدل 271 

و184% على التوالي.
أما من حيث االنخفاض في 
أرصدة الق���روض ما بني نهاية 
النصف األول 2009 ونهاية الربع 
األول 2010، فقد تصدرت »زين« 
القائمة من حي���ث االنخفاض 
املطلق مبقدار 608 ماليني دينار، 
تلتها � بفارق واسع � »أجيليتي« 
مبق���دار 55 ملي���ون دينار، ثم 
»نفائس« مبقدار 18 مليون دينار، 
أما من حيث التراجع النسبي، 
فكانت »الس���ور« ف���ي املقدمة 
مبعدل 100%، حيث لم تتحمل 
أي قروض كما في 2010/03/31، 
تلتها »حتصيالت« مبعدل %94، 
ثم كل من »نفائس« و»يوباك« 

مبعدل 38% لكل منهما.

أيضا، إال أنه مت أخذ قروض تلك 
الشركات باحلسبان وفقا آلخر 

بيانات مالية متوافرة.
وقد تص���درت »زين« قائمة 
الشركات اخلدمية األكثر اقتراضا 
باملعيار املطل���ق برصيد 1.556 

مليار دينار، تلتها بفارق شاسع 
»أجيليتي« مبقدار 356 مليون 
دينار، ث���م »آالفكو« مببلغ 312 
مليون دينار، أما أقل الشركات 
اخلدمي���ة اقتراض���ا وفقا لذات 
املعيار، فكان���ت »حتصيالت« 

مبقدار ألف دين���ار فقط، تلتها 
»املستقبل« و»فنادق« و»صفوان« 
مبقدار 326 و592 و804 آالف دينار 
على التوالي، في حني لم تتحمل 
كل من »األنظمة« و»مسالخ ك« 
و»وط للمس���الخ« و»النخيل« 

قال مركز اجلمان لالستشارات 
االقتصادية في حتليل مختصر 
لقروض شركات اخلدمات املدرجة 
كما في نهاية الربع األول 2010 
ومقارنتها بأرصدتها في نهاية 
النصف األول 2009، أن إجمالي 
عدد الشركات املدرجة في قطاع 
اخلدمات بسوق الكويت لألوراق 
املالية يبلغ 59 ش���ركة، أعلنت 
56 ش���ركة منها بياناتها املالية 
عن الربع األول 2010، حيث بلغ 
مجموع قروضها 3.937 مليارات 
دينار، وقد شكلت قروض »زين« 
وحدها والبالغ���ة 1.556 مليار 
دينار ما يعادل 40% من إجمالي 
قروض قطاع اخلدمات، علما بأن 
البيانات املالية لنهاية الربع األول 
2010 غير متوافرة لثالث شركات 
حتى تاريخ إع���داد هذا التقرير 
وهي )أبراج، فيال مودا، الشبكة( 
وذلك كونها موقوفة عن التداول 

بيانات قروض قطاع الخدمات كما في 2010/3/31 وتحليلها

الشركة 
القروض المطلقة )ألف د.ك( 

الفرق

)ألف د.ك(
التغير

كما في 2010/3/31
كما في 

2010/3/31

كما في 

2009/6/30

نسبة القروض إلى 

الموجودات 

نسبة القروض إلى 

حقوق المساهمين 
%36%924-%-16.65618.3421.686سينما
%6%254-%193-592785فنادق

%37%1320-%55.171-356.105411.276أجيليتي
%225%564%127.831121.6556.176أسواق
%66%2827-%607.867-1.555.6612.163.528زين

%154%036%5-6.0946.099صفاة طاقة
%62%1331-%2.864-19.98122.845تعليمية*
%154%836-%8.952-101.715110.667بترولية
%30%3211-%2.913-6.1959.108تنظيف

%123%342-%4.951-146.561151.512م سلطان
%163%448%31.38330.2021.181عربي قابضة
%11%179%2.9602.525435سيتي جروب

%30%716-%10.216-141.619151.835اتصاالت
%170%454-%4.900-125.526130.426الرابطة

%109%05%2.5002.5000ك تلفزيوني
%0%00%000األنظمة
%26%1817-%675-3.1023.777نابيسكو
%65%625-%663-9.90510.568املعامل

%0%00%000مسالخ ك
%102%244%18.34718.012335إياس*

%10%2717%9.8012.6417.160هيتس تلكوم
%149%345-%3.015-92.00695.021الصفوة

%30%5420%5.5483.6031.945هيومن سوفت
%99%149%117.711116.3841.327التخصيص

%58%3824-%18.477-29.64148.118نفائس*
%0%00%000وط للمسالخ
%23%1514%18.06915.6512.418عارف للطاقة

%9%204-%204-8041.008صفوان
%97%440%21.96021.048912بتروجلف
%54%2331-%1.044-3.5804.624امتيازات

%0%940-%15-116حتصيالت
%93%347%63.37061.3741.996ميادين
%129%5948%66.96342.09024.873آبار*

%97%2216%64.33552.73211.603إيفا فنادق*
%57%3317-%9.893-19.83829.731املشتركة

%21%210%4.9244.84183جيران ق *
%0%00%000النخيل
%25%1618-%2.199-11.19013.389صافتك
%100%1425-%4.126-24.83628.962مشرف
%11%387-%1.950-3.1505.100يوباك

%361%067%85.35285.3520أبراج**
%314%7665%312.195177.272134.923أالفكو *
%107%943%15.60614.3341.272املواساة
%37%1125%24.97022.5882.382مشاعر

%0%00%000أولى وقود
%74%036%9.6299.6290فيال مودا**
%2%102-%38-326364املستقبل
%29%27-%105-5.3615.466الشبكة**
%32%1917-%769-3.2574.026حيات كوم

%24%518%5.1804.954226مبرد
%204%362-%1.379-40.99542.374منتزهات
%91%931%24.70122.6792.022التقدم
%57%1424%13.95812.2481.710ياكو

%830%32074%124.70329.70994.994اجلزيرة
%0%0%100-2.200-02.200السور 

%45%20%16.2025.70610.496184خطوط وطنية
%17%14%19-702-3.0443.746فيوتشر كيد
17.010N/AN/AN/A28%43%لوجستيك
3.978N/AN/AN/A22%30%النوادي

اإلجمالي 
%67%29%10-417.715-3.936.9274.354.642)املتوسط(

* عامها املالي ال يتفق مع السنة امليالدية 
** الشركة موقوفة ومت االعتماد على آخر بيانات مالية متوافرة

مجلس »فنادق« 
يجتمع اليوم 

و»الصناعات المتحدة« 
غدًا

أعل��ن س��وق الكويت 
املالية أن مجلس  لألوراق 
ادارة شركة الفنادق الكويتية 
)فنادق( س��يجتمع اليوم، 
وذل��ك ملناقش��ة البيانات 
املالية املرحلية للربع الثاني 
املنتهي في 2010/6/30، كما 
س��يجتمع مجل��س إدارة 
شركة الصناعات املتحدة   
)ص متحدة( غدا )الثالثاء(، 
وذل��ك من أجل مناقش��ة 
املرحلية  املالي��ة  البيانات 
للربع الثان��ي املنتهي في 

  .2010/6/30

اعلي 10شركات إفتراضا من حيث القروض إلي املوجودات كما في 2010/3/31 اعلي 10شركات إفتراضا من حيث املبالغ املطلقة  كما في 2010/3/31

توضيح
باإلش���ارة الى ما نش���ر في عدد أول من 
امس حول املعايير ال� 7 املقترحة الستئصال 

الشركات الورقية من السوق.
جتدر اإلشارة الى ان املعلومات الواردة 
في املوضوع مصدرها اخلبيرة االقتصادية 
وأستاذة االقتصاد في جامعة الكويت ورئيس 
مجلس إدارة شركة كابيتال ستاندردز د.أماني 
بورسلي. لذا اقتضى التنويه ونسب املعلومة 
الى مصدرها الصحيح التزاما باملهنية. وأكدت 
د.أماني بورس���لي ان تلك املعايير جزء من 
مجموع���ة أكبر من املعايي���ر املقترحة لهذا 

د.أماني بورسليالغرض.

تقـرير


