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االقتصادية
صندوق املشاريع الصغيرة: رفض 100 مشروع

علمت »األنباء« من مصادر ذات صلة ان الصندوق الوطني لدعم وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
استقبل نحو 125 طلب مشروع صغير ومتوسط اال انه قبل 25 طلبا فقط، ورفض الباقي لعدم التزامها 

باملعايير املطلوبة للتمويل والدعم الذي نصت عليه الالئحة التنفيذية للصندوق. ويبحث الصندوق حاليا 5 
مشاريع من بني املقبولة لتمويلها، حيث تعمل جلنة االستثمار التابعة للصندوق لبحث آلية التمويل مع بنك 
اخلليج. وقالت املصادر ان هناك مشاريع مت تأجيل قبولها الى حني ترتيب بعض الشروط املطلوبة للتمويل.

عبدالرحمن خالد

االنخفاض التدريجي للمخصصات سيرفع األرباح النقدية في 2015

البنوك الكويتية تسجل ثاني أقل مخصصات فصلية منذ بداية األزمة
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احمللل املالي 

اس�تمرت البنوك الكويتية خالل الربع االول من عام 2015 في سياسة حجز املخصصات مقابل 

القروض غير املنتظمة وانخفاض قيمة استثمارات وكذلك في شطب القروض وتسويتها مع الدائنني 

املتعثرين. وقد ارتفعت مخصصات االئتمان وخسائر قيمة االستثمارات للقطاع املصرفي الكويتي خالل 

الربع االول بنسبة 13.7% عن الفترة نفسها من العام املاضي لتسجل 122.15 مليون دينار بينما انخفضت 

بنحو النصف عن الربع االخير من عام 2014، حيث بلغت حينها 225.3 مليون دينار. وبالتالي شكلت 

املخصصات نحو 20% من اجمالي االيرادات التشغيلية احملققة للقطاع املصرفي خالل الربع االول 

من عام 2015 التي بلغت 603 ماليني دينار و33.5% من ربح التشغيل قبل املخصصات الذي سجل 

بدوره 364 مليونا. وتعتبر ارقام اجمالي مخصصات القطاع احملجوزة خالل الربع االول من العام احلالي 

االقل بعد الربع االول 2014 وباملقارنة مع الفترات الربع سنوية التي تلت عام االزمة املالية، ويعتبر 

هذا مؤشرا ايجابيا للس�نوات القادمة على بداية التحرر التدريجي من عبء املخصصات على ربحية 

وتقييمات القطاع وبالتالي على توزيعات االرباح النقدية على املساهمني. وفيما يلي التفاصيل: 

62% نسبة املخصصات 
من صافي األرباح.. األقل 

منذ 2013

122 مليون دينار 
مخصصات القطاع 

بالربع األول بارتفاع %14

املخصصات تشكل %20 
من إجمالي اإليرادات 

التشغيلية

50% انخفاض املخصصات 
في »املتحد« 

الكويت  تصدر بنك 
الوطني قائمة البنوك 
األكثر حج����زا ملخصصات 
االئتم����ان وانخفاض قيمة 
الربع  االس����تثمارات خالل 
االول م����ن عام 2015، حيث 
حجز مخصصات بقيمة 28.9 
ملي����ون دينار باملقارنة مع 
15.7 ملي����ون دين����ار خالل 
الربع االول من العام املاضي. 
وشكلت املخصصات نحو 
إيرادات  14.9% من اجمالي 
التشغيل للبنك التي بلغت 
194.5 مليون دينار و%20.5 
م����ن ارباح التش����غيل قبل 
احتساب املخصصات. وال 
ت����زال املخصصات تضغط 
على صافي الربح بالرغم من 
متانة الوضع املالي واألداء 
املالي القوي للبنك والنمو في 
نشاطه التشغيلي وكبر حجم 
محفظة البنك من القروض، 
حيث ارتفعت خالل األشهر 
ال����� 12 االخيرة املنتهية في 
مارس 2015 بنسبة %12.9 
لتسجل 12.37 مليار دينار 
)37 مليار دوالر(. ويتبني 
الربع س����نوية  من االرقام 
للس����نتني املاضيتني 2013 
و2014 ان مخصصات الربع 
االول هي االقل خالل السنة 
بينما ترتفع خالل الفترات 
املتالحق����ة. فعلى س����بيل 
املثال بلغ����ت مخصصات 
الربع االول 2014 نحو 15.7 
مليون دينار وترتفع بعدها 
ال����ى 48.4 مليونا و42.65 
مليون����ا و40 مليونا لفترة 
الربع الثاني والثالث والرابع 

على التوالي.

ثاني اعلى املخصصات 
خالل الربع االول من 
عام 2015 كانت من نصيب 
الكويتي  التج����اري  البنك 
بنحو 20.84 مليون دينار 
مرتفع����ة 10.1% ع����ن الربع 
االول من ع����ام 2014 وهي 
اعلى مخصصات ربع سنوية 
منذ الربع االول من عام 2013 
حيث بلغ����ت حينها 23.93 
مليون دينار. ويصنف البنك 
التجاري االعلى في القطاع 
املصرفي الكويتي من حيث 
التأثير السلبي للمخصصات 
على الربحية وضغطها على 
االداء املال����ي للبن����ك حيث 
الربع  تعادل مخصص����ات 
االول نح����و 76% من ربح 
التشغيل قبل املخصصات 
و57.6% من اجمالي االيرادات 

التشغيلية للبنك.

التمويل  أما بي����ت   
الكويتي وبعد حجزه 
ملخصصات ربع س����نوية 
قياسية في الربع االخير من 
عام 2014 بلغت 109.3 ماليني 
دين����ار، بلغت مخصصاته 
خالل الرب����ع االول من عام 
2015 نحو 18.4 مليون دينار 
وبانخفاض نسبته 12.3% عن 
الرب����ع االول من عام 2014. 
كما تعادل مخصصات الربع 
االول نحو 27.5% من ربح 
التش����غيل قبل احتس����اب 
املخصص����ات و11.3% م����ن 
اجمالي ايرادات التش����غيل 
للبنك ما يشكل عامل ضغط 

على الربحية.

بالنسبة لبنك اخلليج، 
ارتفعت مخصصات 
االئتمان وخس����ارة شطب 
قروض خ����الل الربع االول 
من عام 2015 بنس����بة %17 
عن الربع االول من عام 2014 
لتسجل 16.95 مليون دينار. 
وتعادل املخصصات نحو 
41% م����ن اجمال����ي إيرادات 
التشغيل للبنك وتعتبر تلك 
النسبة مرتفعة مقارنة مع 
معدل القطاع الذي س����جل 
20%. وتساوي املخصصات 
نحو 62% من ربح التشغيل 
قبل املخصصات باملقارنة 
الذي  القط����اع  مع مع����دل 
سجل 33.5%. ومن املالحظ 
انخفاض املخصصات احملددة 
من 18.75 مليون دينار الى 

13.25 ملي����ون دينار بينما 
شطب البنك 3.17 ماليني دينار 
من القروض املتعثرة خالل 
الربع االول 2015 باملقارنة مع 
استرداد قروض قيمتها 10 
ماليني دينار في الربع االول 

من عام 2014.
ارتفعت مخصصات 
بن����ك برق����ان خالل 
الرب����ع االول من عام 2015 
بنس����بة 22% لتسجل 14.6 
مليون دينار، وبالتالي تعادل 
املخصص����ات نحو 21% من 
اجمالي إيرادات التش����غيل 
للربع االول التي بلغت 70.5 
مليون دينار و38% من ربح 
التشغيل قبل املخصصات 
وال تزال تضغط على ربحية 

البنك.

انخفضت مخصصات 
البنك األهلي الكويتي 
خالل الرب����ع االول من عام 
2015 بنسبة 5.3% لتسجل 
11.9 مليون دينار وبالتالي 
تس����اوي 38% من اجمالي 

التي  التش����غيل  إي����رادات 
بلغت 31 مليون دينار ونحو 
54.5% من ربح التشغيل قبل 
املخصصات الذي سجل 21.8 
مليون. اما مخصصات الدولي 
وبوبيان التزال مرتفعة عند 
4.23 ماليني و4.03 ماليني 

دينار على التوالي.
اق����ل املخصص����ات 
حجزها البنك األهلي 
املتحد خالل الربع االول 2015 
حيث انخفضت مخصصاته 
باملقارنة مع الربع االول 2014 
بنسبة 50% لتسجل 2.23 
 ملي����ون دين����ار وبالتزامن 
مع ارتفاع إيرادات التشغيل 
بنسبة 6.2% لتسجل 26.4 
ملي����ون دين����ار ويتمت����ع 
نس����ب  بأفض����ل  البن����ك 
الربحية واقل املخصصات 
باملقارنة مع ايراداته حيث 
تساوي املخصصات %12.4 
 و8.5% من ربح التش����غيل 
قب����ل املخصص����ات وم����ن 
االيرادات التشغيلية على 

التوالي. 
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130%نسبة مخصصات البنوك  
من األرباح منذ 2008

قاربت املخصصات اإلجمالية 
املتراكمة لقطاع البنوك منذ 

بداية عام 2008 وحتى الربع 
االول من عام 2015 مستوى 

ال 5 مليارات دينار )4.96 
مليار دينار( باملقارنة مع 
صافي ارباح القطاع التي 
بلغت خالل الفترة نفسها 

3.77 مليارات دينار ما يعادل 
132% من ارباح القطاع. 

كانت حصة بيت التمويل 
الكويتي من اجمالي 

املخصصات االعلى عند 
مستوى 1.62 مليار دينار ما 
يعادل 32% من مخصصات 

القطاع املصرفي حيث 

تأثر البنك بانخفاض قيمة 
استثماراته في الشركات 

االستثمارية والعقارية التابعة 
التي تعمل وفق الشريعة 
االسالمية وايضا ديونها 

املتعثرة مما دفعه الى شطب 
جزء كبير منها وتسويتها 
بخسائر. اما بنك اخلليج، 

فقد بلغت مخصصاته 
اإلجمالية 962 مليون دينار 

)42% منها حجز في عام 
2008 نتيجة خسائره في 

املشتقات املالية( أي ما يعادل 
19.4% من مخصصات القطاع 

املصرفي، بينما جاء البنك 
الوطني في املرتبة الثالثة 

بإجمالي مخصصات بلغت 
677 مليون دينار وبحصة 

13.7% من االجمالي. اما البنك 
التجاري وبنك برقان فقد 
حجزا اجمالي مخصصات 
ائتمان قيمتها 589 مليون 
و446 مليون دينار أي ما 

يعادل 11.9% و9% من اجمالي 
مخصصات القطاع على 
التوالي. بالنسبة للبنوك 
الصغيرة نسبيا، بلغت 

مخصصات البنك االهلي 
الكويتي 259 مليون دينار 
واالهلي املتحد- الكويت- 

نحو 172 مليون دينار 
وبوبيان 145 مليون دينار.

6

7


