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»الشال«: بورصة الكويت عززت طابعها المحلي بخروج الشركات غير الكويتية

»الوطني« تحّوط لألزمة بالمخصصات تحسبًا ألسوأ السيناريوهات
حول أداء البنك الوطني عن النصف األول في األزمة 
املالية أوضح التقرير وجود مؤش���رات جيدة، وإذا كان 
البنك متحفظا، مبعنى انه يبالغ قليال في أخذ املخصصات 
حتسبا ألسوأ س���يناريو، فذلك يعني ان األداء املالي له 

في املستقبل سيكون أفضل واقل مخاطر.
وقد أعلن البنك عن نتائج أعماله نصف الس���نوية 
املنتهي���ة في 30 يونيو 2009، وهي تش���ير الى حتقيق 
البنك أرباحا صافية، بلغت، بعد خصم حصة مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي وحق���وق األقلية والزكاة، نحو 
126.8 مليون دينار، وهي أرباح أدنى من مستوى مثيلتها، 
في النصف األول من ع���ام 2008، والبالغة نحو 176.4 
مليون دينار، بنحو 49.6 مليون دينار، وبنسبة تراجع 

تقارب %28.1.
وتعود أهم أسباب التراجع امللحوظ، في ربحية البنك، 
الى االرتفاع في مخصص خسائر ائتمان، والتي بلغت 
نحو 21.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 3.3 ماليني دينار 
في نهاية الفت���رة ذاتها من العام املاضي، اي ان الزيادة 

بلغت 18.4 مليون دينار، اي ما نسبته %555.5.
وجتدر اإلشارة الى ان صافي إيرادات الفوائد للبنك 
قد حقق ارتفاعا، بلغت نسبته 2.9%، اي نحو 5.5 ماليني 
دينار، نتيجة تراجع مصروفات الفوائد بنحو 40% اي 
ما يعادل 63.9 مليون دينار، وهي نسبة تراجع أعلى من 
نسبة تراجع إيرادات الفوائد التي بلغت 16.8%، بنحو %23 
تقريبا، وقد تراجع صافي هامش الفائدة مبعدل طفيف 

)الفرق بني نسبة الفائدة احملصلة والفائدة املدفوعة(، 
وصوال الى نحو 3.7% في النصف االول من عام 2009، 

مقارنة بنحو 3.8%، للفترة نفسها من العام الفائت.
من جهة اخرى، ارتفعت جملة املصروفات التشغيلية 
للبن���ك بنحو 25%، لتصل الى 95 مليون دينار، بعد ان 
كانت عند مس���توى 76 مليون دينار، في نهاية يونيو 
2008، وجاءت معظم الزيادة من بند مصروفات إدارية 

اخرى كما ذكرنا سابقا.
وتشير البيانات املالية للبنك الى ان إجمالي موجوداته 
قد س���جل ارتفاعا، بلغ قدره 140.8 مليون دينار، اي ما 
نس���بته 1.2%، ليصل الى نحو 12.11 مليار دينار، مقابل 
11973.3 مليون دينار، في نهاية ديسمبر 2008، وحقق 
ارتفاعا بنحو 892.9 مليون دينار، اي بنسبة منو بلغت 
8%، عند املقارنة مبا كان عليه ذلك اإلجمالي في النصف 
األول من عام 2008، اما بالنسبة حملفظة قروض وسلفيات 
العمالء وودائع لدى البنوك، والتي تشكل اكبر مساهمة 
في موجودات البنك، فقد سجلت ارتفاعا، بلغت نسبته 
4.5% وقيمته 366.2 مليون دينار، ليصل بإجمالي احملفظة 
الى 8483.6 مليون دينار )70% من اجمالي املوجودات( 
مقابل 8117.3 مليون دينار )67.8% من إجمالي املوجودات(، 
في ديسمبر 2008. وارتفعت محفظة قروض وسلفيات 
العمالء وودائع لدى البنوك عن مستواها، للفترة نفسها 
من عام 2008، بنحو 9%، اي 699.3 مليون دينار، حيث 
كانت قد بلغت، حينها، نحو 7784.3 مليون دينار )%69.4 

من إجمالي املوجودات(.
أما املوج���ودات احلكومية )س���ندات وأذونات( فقد 
س���جلت ارتفاعا، بلغت نسبته 8.9%، لتصل الى 690.2 
مليون دينار )5.7% من إجمالي املوجودات( مقابل 634.0 
مليون دينار )5.3% من إجمالي املوجودات(، في نهاية 
العام الفائت 2008، بينما كانت تلك املوجودات قد سجلت 
ارتفاعا أعلى، وبنحو 45.8%، مقارنة مبا كانت عليه في 
نهاية يونيو 2008، إذ بلغت، حينها، 473.5 مليون دينار 

)4.2% من إجمالي املوجودات(.
أما بالنس���بة ملؤش���رات الربحية للبنك، فقد تراجع 
مؤشر العائد على معدل املوجودات )ROA(، ليصل الى 
نحو 2.1%، مقابل 3.1% في يونيو 2008، كذلك سجل مؤشر 
العائد على حقوق املساهمني )ROE( تراجعا، ليصل الى 
15.9%، بعد ان كان عند 21.2%، للفترة نفس���ها من عام 
2008، وتراجع مؤشر العائد على رأس املال )ROC(، ليصل 
الى نحو 85.3%، قياسا بنحو 130.5%، للفترة نفسها من 
عام 2008. وبلغت ربحية السهم الواحد )EPS(، محسوبة 
على أس���اس صافي األرباح مقسومة على إجمالي عدد 
األسهم املصدرة، نحو 43 فلسا، مقارنة مبستوى الربحية 
احملققة، في نهاية الفترة املماثلة من عام 2008، والبالغة 
65 فلسا، ليحقق البنك عائدا سنويا على القيمة السوقية 
للسهم بنحو 6.7%. وبلغ مضاعف السعر/ ربحية السهم 
)P/E( نحو 15 مرة، في حني بلغ مضاعف السعر/ القيمة 

الدفترية )P/B( نحو 2.3 مرة.

تنافس دولي للفوز بأربعة عقود لبناء 
مصفاة ينبع السعودية بـ 6.6 مليارات دوالر

مستثمرون صينيون يخسرون 64 مليون دوالر 
بعدما »غررت بهم مصارف هونغ كونغ« 

 بسبب بيع مراكمات استثمارية عالية المخاطر

ن األشهر الثالثة المقبلة ن عن الفائز في غضو يتم اإلعال

ي: أكملت ش���ركة أرامكو  الرياض � يو.بي.آ
السعودية وكونكو فيليبس االميركية عملية 
تسلم عروض شركات عاملية لبناء مصفاة ينبع 
ء  ء ما يعاد اجلديدة بقيمة تصل إلى 25 مليار ريا

6.6 مليارات دوالر.
ن مستشار املشاريع في  ء برها وتوقع جما
ى  ش���ركات نفط س���عودية متضامنة مع إحد
ن عن  ن يتم اإلعال الش���ركات في هذا العطاء أ
الشركات الفائزة بعقود املشروع وعددها أربعة 

ن األشهر الثالثة املقبلة. عقود في غضو
وأشار في تصريح نشرته صحيفة »الرياض« 
ن من الش���ركات الكورية املتأهلة  أمس إل���ى أ

ي، ومن  سامس���ونغ وديلم وجي إس وهيوندا
الشركات اليابانية شركة جي جي سي وتكنيمونت 
وسايبم اإليطاليتني وتكنيب الفرنسية وتي آر 
ي  االسبانية وظوسانيوبك الصينية وتي سي آ

العربية التايوانية.
ن هناك توجها لطري 30% من أسهم  ء إ وقا
ء على  أ بعد احلصو املش���روع لالكتتاب العا
املوافقات الرس���مية، وكانت املصفاة قد تأجل 
أ املاضي ثم  تنفيذه���ا في الربع الثاني من العا
أعيد تأهيل الش���ركات لبنائه���ا من جديد بعد 
انخفاض أسعار احلديد واألسمنت ومواد البناء 

بنسبة تصل إلى %30.

ن  ن صينيو ء مستثمرو هونغ كونغ � د.ب.أ: قا
ن غررت بهم  ن دوالر بعد أ أنهم خسروا 64 مليو

مصارف هونغ كونغ.
 وذكرت صحي����فة »ساوث تشينا مورنينغ 
ن املس���تثمرين الصينيني اتهم��وا  بوس���ت« أ
املصارف � وهي مصرف »إتش إس بي س���ي« 
ومصرف »هاجن سينغ« ومصرف »سيتي بنك« 
ن  ي ب���ي إس« ومصرف »إيه بي إ ومصرف »د
أمرو« � ب����بيع مراكمات استث����مارية عالي���ة 
املخاطر عل���ى أنها منتجات مالية منخفض����ة 

املخاطر.
وتوفر مراكمات االستثمارات أسهما بأسعار 
مخفضة لكن يجب على املستثمرين شراء األسهم 

نفسها بالسعر نفس���ه على مدار مدة محددة. 
ء انخفاض  واخلط���ورة تكمن في أنه ف���ي حا
أس���عار األس���هم فإنه يتعني على املستثمرين 

شراء األسهم بسعرها األصلي.
أ اصدرتها رابطة  ى تظهر ارقا من جهة اخر
املصدرين االتراك تراج���ع الصادرات التركية 
ي في يوليو لتصل  27.2 % على اس���اس سنو

الى 8.89 مليارات دوالر.
ء التي تديرها  وقالت وكال���ة انباء االناضو
الدولة نقال عن محمد بايوكيكشي رئيس الرابطة 
ن صادرات االشهر الس���بعة االولى تراجعت  ا
أ لتصل الى 52.76 مليار  20.4% عنه���ا قبل عا

دوالر.

أشار في تقريره األسبوعي إلى أن موجودات »الوطني« ارتفعت بـ 140.8 مليون دينار

توقعات بتحقيق فائض افتراضي
في الموازنة يقارب 1.3 مليار دينار

في تعليقه على اس����عار النفط، اوضح التقرير انه بعد 
انقضاء الثلث األول من السنة املالية احلالية 2010/2009، 
التزال اسعار النفط متماس����كة.  وبلغ معدل سعر برميل 
النفط ملعظم شهر يوليو ما قيمته 65.7 دوالرا بانخفاض 
بلغ نحو 3.1 دوالرات للبرميل. ومعه بلغ معدل سعر برميل 
النف�����ط للثلث األول من السنة احلالية، نحو 59.3 دوالرا، 
بزيادة بلغت نحو 24.3 دوالرا للبرميل، اي ما نسبته %69.4، 
عن السعر االفتراضي اجل�����ديد املقدر في املوازنة احلالية 
والب�����الغ 35 دوالرا للبرميل، ولك�����نه أدنى بنحو 57.3 
دوالرا للبرميل، اي مبا نس����بته 49.1% عن مع�����دل سعر 
برميل الن����فط الكويتي، للث���لث االول من السنة املالي����ة 
الفائ����تة، والب�����الغ 116.6 دوالرا للب��رميل، وأيضا أدن�����ى 
بنحو 20.2 دوالرا، أي مبا نس����بته 25.4% عن معدل سعر 
برم���يل النفط الكويتي، للسنة املالية الفائتة 2009/2008، 
والبالغ 79.5 دوالرا للبرميل.  وللتذكير، فقد سجل معدل 
ش����هر يوليو 2008 أعلى معدل قياسي لسعر برميل النفط 
الكويتي ببلوغه 130.2 دوالرا للبرميل، في حني، كان أدنى 
معدل لسعر برميل النفط الكويتي، بعد أزمة العالم املالية، 
التي بدأت في شهر سبتمبر 2008، معدل شهر ديسمبر 2008، 
عندما بلغ مستواه 37.7 دوالرا للبرميل. ويفترض ان تكون 
الكويت قد حقق����ت ايرادات نفطية، خالل الثلث األول، مبا 
قيمته 4.1 مليارات دينار تقريبا.  واذا افترضنا اس����تمرار 
مس����تويي االنتاج واالسعار على حاليهما � وهو افتراض، 
في جانب األس����عار، على األق����ل، ال عالقة له بالواقع � فإن 
املتوقع ان تبلغ قيم����ة االيرادات النفطية احملتملة، ملجمل 
السنة املالية، نحو 12.3 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 
5.4 مليارات دينار عن تلك املقدرة في املوازنة.  ومع اضافة 
نحو 1.15 مليار دينار ايرادات غير نفطية، س����تبلغ جملة 
ايرادات املوازنة، للس����نة املالية احلالية، نحو 13.45 مليار 
دينار مع العلم ان حصيلة جملة االيرادات للس����نة املالية 

الفائتة قد بلغت نحو 21.1 مليار دينار.

السوق يعزز طابعه احمللي

ن أفضل وأقل مخاطر في املستقبل ن يكو األداء املالي للبنك الوطني يتوقع ا

أوباما: الخروج من الركود سيستغرق عدة أشهر
واشنطن � رويترز: حذر الرئيس األميركي 
باراك أوباما من أن خروج الواليات املتحدة من 
الركود سيستغرق »عدة أشهر أخرى« حتى 
بعدما أظهرت أرقام الن���اجت احمللي اإلجمالي 
انكماشا اقتصاديا متواضعا فحسب في الربع 

الثاني من العام.
وقال أوباما الذي يدافع في األسابيع األخيرة 
عن السياسات االقتصادية إلدارته في مواجهة 
تدهور أرقام البطالة إن بيانات س���وق العمل 
التي تصدر األسبوع القادم ستظهر فقدان عدد 

كبير من األميركيني لوظائفهم.
وقال الرئيس في خطابه األس���بوعي عبر 
االذاعة واالنترنت »سيستغرق األمر عدة أشهر 
أخرى لكي ننتش���ل أنفسنا متاما من ركود... 
نعلم اآلن أنه كان أعم���ق بكثير مما تصوره 

أي شخص«.
وأضاف »وعندما نتسلم تقريرنا الشهري 
للوظ����ائف األس���ب��وع القادم من املرجح أن 
يظهر أننا مازلنا نخس���ر وظائف كثيرة جدا 

في هذا البلد. 
ما يهمني هو أنن���ا لن نحصل على تعاف 

مادمنا نواصل فقدان وظائف«.

بعدما أظهرت أرقام الناتج المحلي اإلجمالي انكماشًا اقتصاديًا متواضعًا

تناول التقرير األسبوعي لشركة 
الشال لالستشارات االقتصادية عددا 
من القضايا والتحليالت حول اداء 

االقتصاد خالل النصف األول.
فقد أشار التقرير الى ان البنك 
الوطني استطاع ان يحقق مؤشرات 
جيدة رغم األزمة املالية، مضيفا ان 
اجمالي موجودات البنك س���جلت 
ارتفاعا ق���دره 140.8 مليون دينار 

ميثل 1.2 مليار دينار.
وفي استعراضه ألداء تداوالت 
س���وق الكويت ل���أوراق املالية، 
أوضح التقرير ان الس���وق بدأ في 
التخل���ص من آثار األزم���ة املالية 
وانتهاء حقبة السقوط احلر ألسعار 
األصول. واضاف التقرير ان مديري 
الصناديق تعاملوا مبهنية مع فترة 
األزمة، حيث كانت صافي تداوالتها 
في أكتوبر 2008 لصالح الش���راء 
مبق���دار 276.8 مليون دينار وهو 
ما يعن���ي ووفقا للتقرير ان الهلع 
جاء متأخرا ملديري الصناديق أو 
انهم راهنوا على حتس���ني ادائهم 
بدعم مكونات صناديق األسهم او 
رمبا خضعوا لسياسات الشركات 
التي يتبعونها. واشار التقرير الى 
ان بورصة الكويت عززت طابعها 
احمللي بخروج شركات غير كويتية 
رغم مس���اهماتهم الضئيلة، ودب 
الهلع لدى األفراد ومحافظ العمالء 
مبكرا مقارنة بالشركات واملؤسسات 

والصناديق االستثمارية.
وف���ي تناول���ه ألداء النفط في 

تداوالت الشركات واملؤسسات في 
الرب���ع الرابع الى نحو 28.3% من 
جملة قيمة التداوالت مقارنة بنحو 
29.9%، من اجلملة، في االش���هر 
الفائت،  أ  العا التسعة األولى من 
ن التغيير في منط التداوالت  ي ا أ
لصالح األفراد لم يتبلور بعد في 
ذلك الرب���ع. وعلى عكس االفراد، 
جاءت حصيلة تداوالتهم الصافية 
لصالح الشراء بنحو 203 ماليني 
دينار من أصل 1.8765 مليار دينار 
كويتي شراء، و1.6735 مليار دينار 
كويتي بيع. وميكن تفس���ير مثل 
ه���ذا التوجه في ج���زء منه على 
ن  ء محت���رف، مبعنى أ أنه ت���داو
الش���ركات واملؤسسات كانت أقل 
ش���عورا بالهلع من االفراد، وفي 
جزء آخر منه إلى ارتباط نتائجها 

املالية � الش���ركات واملؤسسات � 
أ  بأسعار تلك األسهم في نهاية العا
القريبة مبا يدفعها الى دعم السوق 
بزيادة الطلب على األسهم. ويعتبر 
صافي التداوالته���ا كانت لصالح 
ن دينار،  الشراء بنحو 276.8 مليو
ن الهلع  ذل���ك يعني في جزء منه ا
جاء متأخرا ملدراء الصناديق، او 
انهم راهنوا على حتس���ني ادائهم 
بدع���م مكون���ات صناديقهم من 
االسهم، او رمبا خضعوا لسياسات 
الشركات التي يتبعونها، في حني 
ى  كانت تعامالت الصناديق االخر
واخلليجية مبكرا بالسالب، وبلغت 
مساهمة الصناديق االستثمارية في 
جملة قيمة تداوالت الربع األخير 
أ الفائت ما نسبته %11.9  من العا
مقابل 9.4% في الش���هور التسعة 
أ 2008. وبلغت  األولى م���ن ع���ا
مساهمة محافظ العمالء في تداوالت 
ي  الربع الرابع ما نسبته 21.9% ا
ن الشعور  مس���اهمة رئيسية وكا
بالهلع مماثال لشعور االفراد رغم 
اخلضوع إلدارات مهنية فقد بلغ 
صافي قيمة تداوالتهم للربع االخير 
أ الفائت بالس���الب بنحو  من العا
ي انهم كانوا  ن دينار، ا 171.3 مليو
من اخلارجني مبكرا من الس���وق 
وفي شهر ديس���مبر 2008 كانت 
ن شبه  محافظ العمالء اخلليجيو
معطل���ة، اذ باعت ما قيمته 177.4 
ي سهم،  الف دينار، ولم يشتروا ا
ي »صفر« شراء. وبإيجاز تعززت  ا
ن بورصة الكويت بورصة  خاصية أ
محلية بخروى اكبر لغير الكويتيني 
رغم مس���اهمتهم الضئيلة، ودب 
ى األفراد ومحافظ العمالء  الهلع لد
مبكرا مقارنة بالشركات واملؤسسات 

والصناديق االستثمارية.

االفراد كانوا أكثر هلعا من الشركات 
ء الربع الرابع  واملؤسسات، فخال
ن صافي تعامالت األفراد � الفرق  كا
بني الشراء والبيع � بالسالب بنحو 
ن دينار كويتي، نتجت  290.8 مليو
عن 2.5152 مليار دينار كويتي بيع، 
و2.2244 مليار دينار شراء. وشكل 
ن من جملة قيمة  االفراد الكويتيو
تداوالت األفراد ما نسبته %90.1، 
ن � غير اخلليجيني � نحو  واآلخرو
ن  ن نحو 2.7% وكا 7.2%، واخلليجيو
عجز تداوالت األفراد الكويتيني قد 
شكل نحو 97.7% من عجز تداوالت 
أكثر  ن )اشتروا  واآلخرو االفراد، 
ن 5.3% من  مما باعوا(، واخلليجيو
العجز أو نحو ضعف مساهمتهم 

النسبية في قيمة التداوالت.
وانخفضت نسبة مساهمة قيمة 

حدث في تداوالت س����وق االسهم 
احمللي مؤشر على انحصار االزمة 
في مرحلتها األولى، في الس����وق 
ن هبوطا ش����امال  احمللي. فقد كا
ء امتد  ى اسعار االصو في مستو
أ احلالي  ء من العا الى الربع األو
خالفا ملا حدث القتصادات العالم 
الرئيس����ية. وفي حقبة السقوط 
احلر، أو الشهور الثالثة األخيرة 
أ الفائت في سوق الكويت  من العا
املالية، هبطت س����يولة  لألوراق 
السوق أو قيمة تداوالته بنحو � 
12.1% مقارنة بالربع الثالث. وبدأت 
كفة تداوالت األفراد باالرتفاع بشكل 
طفيف كنسبة من قيمة تداوالت 
السوق من 37% في األشهر التسعة 
أ، إلى 37.9% في  األولى م����ن العا
ن  الربع األخير منه، ولعل األهم هو أ

الثلث األول من الس���نة املالية في 
2010/2009، اش���ار التقرير الى ان 
اسعار النفط متماسكة، وبلغ معدل 
س���عر البرميل خالل يوليو 65.7 
دوالرا بانخفاض 3.1 دوالرات عن 

معدل شهر يونيو.
اش����ار التقري����ر إل����ى أنه من 
ن يجس����د الربع الرابع  املفترض ا
أ 2008 حقب����ة الهلع على  من عا
ى العالم، وحقبة الهلع تعني  مستو
ء،  الس����قوط احلر ألسعار االصو
وقد يتوقف، عن����د هذا احلد، في 
ى،  اوضاع األزمات املالية الصغر
وهو ما حدث، حقيقة، مع معظم 
ى  أزم����ات العالم املالي����ة على مد
ن، وقد ميتد الى القطاع  أربعة قرو
املالي ثم االقتصاد احلقيقي كما في 
ى. وما  اوضاع االزمات املالية الكبر

األزمة المالية تعصف بخمسة بنوك أميركية أخرى
واشنطن � د.ب.أ: انهارت خمسة بنوك أميركية أخرى 
خالل يوم واحد فيما يعد استمرارا لسلسلة إفالس البنوك 
األميركية التي بدأت أولى حلقاتها مع بدء األزمة املالية 
واالقتصادي���ة العاملية التي بدأت ته���ز أركان االقتصاد 

العاملي منذ النصف الثاني من العام املاضي.
وبذلك بلغ عدد البنوك األميركية التي أغلقت أبوابها 

حتى اآلن في خضم األزمة 69 بنكا حسبما أعلنت الهيئة 
األميركية لضمان الودائع في واش���نطن أمس اجلمعة 

بالتوقيت احمللي.
وأشارت الهيئة إلى أن أكبر بنك من املصارف اخلمسة 
املنهارة هو مصرف »موتوال بنك« مبدينة هارفي والية 
الينيوي والذي كان رأس���ماله األساسي يبلغ 1.6 مليار 

دوالر، وتولى مصرف بنك يونايتد سنترال في تكساس 
أعمال بنك موتوال املنهار.

وسيؤدي إفالس بنك موتوال إلى تكبد الهيئة األميركية 
لتأمني الودائع نحو 696 مليون دوالر. أما تكلفة إفالس 
البنوك اخلمس���ة مجتمعة فتق���در بحوالي 912 مليون 

دوالر.

ليبلغ عدد البنوك التي أغلقت أبوابها حتى اآلن في خضم األزمة 69 بنكًا


