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ارتياح على وجوه املتداولني بعد إعالن نتائج النصف األول

أكد في تقريره األسبوعي أن األسوأ من األزمة المالية انتهى

»الشال«: 7 قطاعات حققت أرباحاً بالنصف األول وقطاع االستثمار وحده واصل الخسائر
519.6 ملي�ون دين�ار صاف�ي أرباح 158 ش�ركة مدرجة في النص�ف األول بتراج�ع 75.3٪ عن نف�س الفترة م�ن 2008  وتوقعات ب�أن تكون نتائ�ج النصف الثاني م�ن 2009 أفضل

3.6 مليارات دينار موجودات »التجاري« وإيراداته التشغيلية 125.5 مليونًا
وفي حتليله عن أداء البنك التجاري في النصف األول اشار التقرير 
الى ان اعمال البنك لفترة االشهر الستة األولى من العام احلالي تشير 
ال����ى ان صافي ربح البنك بعد خصم ضريب����ة دعم العمالة الوطنية 
وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومكافأة اعضاء مجلس اإلدارة 
قد بلغ نحو 819 الف دينار مقارنة مبا قيمته 70.5 مليون دينار خالل 
الفترة نفسها من عام 2008، اي ان البنك قد حقق تراجعا في ربحيته، 
جتاوز ال� 69.7 مليون دينار وهو تراجع قاربت نسبته 98.8% ويعزى 
التراجع مبعظمه في مستوى االرباح الصافية الى ارتفاع بند هبوط 
القيمة ومخصصات اخرى مبا نسبته 173.3% وصوال الى 66.1 مليون 

دينار في يونيو عام 2009 مقارنة بنحو 24.2 مليون دينار في الفترة 
نفسها من 2008. وجتدر االشارة الى ان اجمالي االيرادات التشغيلية 
للبن����ك قد تراجعت الى نحو 125.5 مليون دينار مقارنة بنحو 186.4 
مليون دينار للفترة نفسها، من عام 2008 اي تراجع جتاوزت قيمته 
31 مليون دينار وجاء معظمه من تراجع بند ايرادات الفوائد، والذي 
تراجع بنحو 40.6 مليون دينار، ليصل الى 91.6 مليون دينار بعد ان 

بلغ نحو 132.2 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2008.
وتراجع صافي ايرادات الفوائد بنحو 17.6% وصوال الى 49.7 مليون 
دين����ار في يونيو عام 2009 مقارنة ب����� 60.4 مليون دينار في الفترة 

نفس����ها من عام 2008، واضاف حتقق ذلك التراجع تزامنا مع تراجع 
في تكلف����ة ومصروفات الفوائد بنحو 41.7% في يونيو عام 2009 اي 
نح����و 29.9 مليون دينار، اال ان ايرادات����ه من الفوائد تراجعت بنحو 
اعلى وبحدود 40.6 مليون دينار وقد انخفض صافي هامش الفائدة 
)الفرق ما بني نسبة الفائدة احملصلة والفائدة املدفوعة( من نحو %3.2 
في نهاية يونيو 2008 الى نحو 2.8% للفترة نفسها من العام احلالي، 
باالضافة الى ذلك ساهم تراجع صافي ارباح االستثمار في اوراق مالية 
في تراجع االيرادات التشغيلية، حيث انخفضت تلك االرباح بنسبة 
قاربت 59.7% اي ما قيمته 17.7 مليون دينار لتنخفض من 29.6 مليون 

دين����ار في نهاية يونيو 2008 الى نح����و 11.9 مليون دينار في نهاية 
يونيو 2009 وقد انخفض هامش صافي الربح، فبلغ نحو 0.7% بعد 

ان كان قد بلغ 37.8% خالل الفترة املماثلة من عام 2008.
وتش����ير االرقام الى ان موجودات البنك قد سجلت تراجعا بلغت 
قيمته 608.2 ماليني دينار ونسبته 14.1% لتصل جملة هذه املوجودات 
الى نحو 3698.5 مليون دينار بعد ان بلغت 4306.7 ماليني دينار في 
31 ديسمبر 2008 وسجلت تراجعا 599.4 مليون دينار اي ما نسبته 
13.9% عند مقارنتها مبا كانت عليه، في الفترة نفس����ها من عام 2008 

عندما بلغت 4297.9 مليون دينار.

حققت تقدما في نتائجها خالل 
نصف الس���نة األول 2009 رغم 
ظروف األزمة، إذ حققت 28 شركة 
ارتفاع���ا في أرباحها خالل فترة 
املقارنة، بينما الغالبية العظمى 
او 130 شركة حققت تراجعا في 

أرباحها.
وما هو غير مس���تغرب في 
نتائج النصف االول هو ان سبع 
قطاعات من أصل 8 تنضوي حتتها 
الشركات املدرجة قد حققت صافي 
ارباح موجبة مطلقة، ما عدا قطاع 
الذي حقق خسائر  االس���تثمار 
مطلقة، ولو أضيفت خسائر بعض 
شركات القطاع املوقوفة، فستكون 
النتائج لقطاع االستثمار أسوأ، 
وحقق قطاع االس���تثمار وحده 
صافي خس���ارة بالسالب بنحو 
190.7 ملي���ون دينار، وتاله في 
ضعف األداء قطاع التأمني الذي 
سجل انخفاضا في أرباحه بنحو 
82.1%، وقط���اع التأم���ني يعتمد 
بشكل رئيسي على االستثمارات 
كمصدر دخل رئيسي رديف، تاله 
في التراج���ع قطاع العقار الذي 
حق���ق تراجعا ف���ي أرباحه مبا 

نسبته %65.4.
ويفترض ان تك���ون نتائج 
أعمال الش���ركات التي لم تعلن 
نتائجها بعد، أسوأ في املعدل من 
تلك التي أعلنت، لذلك نتوقع ان 
تنخفض مستويات صافي األرباح 
املطلقة للسوق عندما ينشر كامل 

النتائج، ولكنها تبقى موجبة.
وتظل النتائج في كل األحوال 
أفضل من نتائج عام 2008 التي 
حقق السوق وفقها صافي خسائر 
مطلق بنحو 106.5 ماليني دينار، 
ونتوقع ان تكون نتائج النصف 
العام احلالي أفضل،  الثاني من 
مبا يعني نتائج أفضل لكامل عام 
2009، وهو العام األسوأ اقتصاديا 
الذي مير على العالم منذ أزمته 
الكبرى األولى في ثالثينيات القرن 

الفائت.

الى  الش���ال  أش���ار تقري���ر 
 � الفائت  انه بانتهاء األس���بوع 
2009/8/13 � تكون مهلة الش���هر 
ونصف الشهر على انقضاء الربع 
الثاني من السنة قد انتهت، وألنها 
سنة اس���تثنائية، وتأخير نشر 
البيان���ات أصبح ه���و القاعدة، 
إم���ا لصعوبة األوض���اع املالية 
للش���ركات، او لتش���دد مدققي 
احلس���ابات اخلارجيني وأجهزة 
الرقابة املختلفة، أصبحت درجة 
االلتزام باملواعيد أضعف، وهو أمر 
مفهوم، وألننا نتعامل في تقريرنا 
مع النتائج املالية الرسمية ألنه 
تقرير يهتم بالتحليل والتوثيق، 
على حساب السبق في نقل اخلبر، 
فسننشر النتائج األولية ألرباح 
الشركات املدرجة، ثم ننشر فقرة 
أخرى عند اكتمال نشرها رسميا. 
وأض���اف التقرير ان األس���بوع 
املاض���ي قد أعلنت 158 ش���ركة 
مدرجة رسميا عن نتائج أعمالها 
املالية للنصف األول من العام من 
أصل 203 شركات مدرجة، ولكن 
بعد استبعاد 16 شركة الختالف 
سنتها املالية، و29 شركة اما ألنها 
أرسلت بياناتها ولكنها لم تظهر 
على موقع البورصة، او موقوفة 
من تأخير سابق، متثل العينة التي 
نشرت نتائجها نحو 85.7% من 
الشركات الصاحلة للمقارنة، لذلك 
ميكن اعتبارها متثل االجتاه العام، 
وإن مالت الى االنحراف املوجب. 
وبلغ صافي األرباح املعلنة لتلك 
الشركات )158( في النصف األول 
من الع���ام احلالي نح���و 519.6 
مليون دين���ار، بانخفاض كبير 
بلغت نسبته 75.3% عن مستوى 
أرباح الشركات نفسها، للنصف 
األول من ع���ام 2008، حيث بلغ 

الوضع مختلفا متاما في نصف 
الس���نة األول من عام 2008، إذ 
حققت 152 ش���ركة من أصل 158 
شركة للعينة ذاتها أرباحا مطلقة، 
والالفت للنظر هو ان هناك شركات 

ال� 158 ش���ركة أرباح���ا مطلقة، 
وحققت 52 شركة خسائر مطلقة، 
وارتفاع عدد الشركات اخلاسرة 
سبب رئيسي في هبوط صافي 
الكلية للس���وق، وكان  األرباح 

صافي أرباحها نحو 2106.4 ماليني 
دينار، وإن كان���ت املقارنة غير 
جائزة الختالف ظروف الفترتني، 

بشكل جوهري.
وحققت 106 شركات من أصل 

كلفة هذه الصفقة لصندوق تأمني الودائع احلكومي 
ب� 2.8 مليار دوالر، لكن الهيئة وبنك »بي بي اند تي« 
وقعا اتفاق شراكة يتعلق بحوالي 15 مليار دوالر من 
موجودات »كولونيال بنك«، وقالت احلكومة الفيدرالية 
ان هذا اإلجراء س���يقلل من كلفة العملية على دافعي 

الضرائب االميركيني.
اجلدير بالذكر أن ادارة الرئيس باراك اوباما تسعى 
إلجراء إصالحات لضبط أسواق املال حيث قال اوباما 
عند اإلع���الن عن هذه اإلصالحات في يونيو املاضي 
»لم نختر طريقة بداية األزمة لكن لدينا خيار بشأن 

اآلثار التي ستتركها هذه األزمة«.
وأضاف ان »إدارتي تقترح تعديال شامال في نظام 
الضبط املالي وحتوال على مستوى ال سابق له منذ 
اإلصالحات التي تلت الكساد الكبير، واإلصالحات التي 
يفترض ان يصادق عليها الكونغرس ستسمح للحكومة 
بتدخل اكبر في القطاع املالي بعد أزمة الرهن العقاري 

التي أغرقت العالم في أزمة اقتصادية عاملية.
من جهة أخرى، أعلن صن���دوق النقد الدولي ان 
االقتصاد املاليزي تعرض ل� »ضربة شديدة« بسبب 
األزمة االقتصادية العاملية، لكنه يتجه نحو االنتعاش، 
وقال الصندوق في تقرير ان منو الناجت احمللي االجمالي 
في ماليزيا والتضخم في »تباطؤ حاد« منذ منتصف 
عام 2008 مؤكدا انه رغم ذلك فإن فرص العمل مازالت 
متاح���ة وتأثير األزمة على هذه الفرص كان محدودا 

نسبيا.

واش���نطن � وكاالت: أعلنت الوكال���ة احلكومية 
املصرفية إغالق مصرف »كولونيال بنك« الذي مقره 
في جنوب الواليات املتحدة، في اكبر إفالس مصرفي 
خ���الل العام 2009، الفتة إلى ان مصرف »بي بي اند 

تي« قام بشراء غالبية أسهمه.
وقالت الهيئة الفيدرالية لضمان الودائع املصرفية 
في بيان ان مصرف »كولونيال بنك« الذي مقره في 
مونتغومري عاصمة والية االباما »مت إغالقه«، وأضافت 
الهيئة انها توصلت الى اتفاق مع مصرف »بي بي اند 
تي« احمللي ليش���تري كامل اصول »كولونيال بنك« 

التي تناهز قيمتها عشرين مليار دوالر.
وأكدت ان »الفروع ال� 346 لكولونيال بنك في االباما 
وفلوريدا وجورجيا ونيفادا وتكساس ستعاود فتح 
أبوابها في ش���كل طبيعي حتت اسم بي بي اند تي«، 
و»كولونيال بنك« هو اكبر مصرف يعلن إفالسه في 
الواليات املتحدة منذ بداية هذا العام ويشكل إفالسه 
احد اكبر عشرين إفالسا س���جلت في هذا البلد منذ 

العام 1980.
وذكرت مديرة الهيئة ش���يال بلير ان األشهر ال� 18 
املاضية شكلت ضغطا ال سابق له على النظام املالي، 
لكن أداء الهيئة كان مناس���با، وأضافت »بعد حماية 
حوال���ي 300 مليار دوالر من الودائع منذ بدء األزمة 
املالية احلالي���ة، أصبحت ضمانة الهيئة موثوق بها 

أكثر من أي وقت مضى«.
وتابعت ان »الهيئة س���تواصل وقوفها الى جانب 

مصرف »بي بي آند تي« اشترى كامل أصوله بـ 20 مليار دوالر

إغالق »كولونيال بنك« في أكبر إفالس مصرفي في أميركا خالل 2009
»الوساطة المالية«: الدوالر يواصل ارتفاعه والنفط والذهب يتراجعان

بيانات ثقة المستهلك األميركي المخيبة 
تقلل اآلمال من تعافي االقتصاد وتطيح باألسهم

قال التقرير األس����بوعي للمجموعة 
الدولية للوس����اطة املالي����ة في رصده 
حلركة أسواق املال العاملية ان تآكل ثقة 
املس����تهلك األميركي عزز وجهة النظر 
القائلة إن التعافي االقتصادي سيكون 
ضعيفا وأطاح بأسواق األسهم األميركية 
في حني واصل الدوالر ارتفاعه وتراجع 
النفط والذهب. وأظهرت مسوح رويترز/

جامعة ميشيجان للمستهلكني ان قراءتها 
األولية ملؤشر ثقة املستهلك في أغسطس 
تراجعت الى 63.2 من 66 في يوليو وهو 
مستوى أقل بكثير من توقعات السوق 
التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 68.5. 
كما أضاف استقرار أسعار املستهلكني 
األميركي����ني دون تغيير في يوليو بعد 
تراجعها بأسرع معدل لها منذ عام 1950 
خالل االثني عشر ش����هرا املاضية الى 
املخاوف بش����أن حدوث انكماش اسعار 
ب����دال من تضخم وهو ما يؤكد س����المة 
قرار مجلس االحتياط الفيدرالي األخير 
اإلبقاء على اسعار الفائدة على الدوالر 
عند مستوياتها املنخفضة دون تغيير 

حتوطا من أي تعثر اقتصادي جديد.

سيولة أسواق الخليج تراجعت في يوليو
بسبب هبوط أسعار النفط وانكشافات »سعد« و»القصيبي«

اشار التقرير الى ان االقتصاد العاملي قد 
اجتاز األسوأ، وهو ما يتفق ورؤى بنوك 
العالم املركزية الرئيسية كلها، مستدركا 
بانه ما زلنا نعتقد باستمرار اداء اسواق 
املال العاملية املتذبذب واحلاد احيانا حتى 
نهاية العام احلالي، على اقل تقدير، واسواق 
االقليم لن تكون اس���تثناء، وواضح انه 
رغم االرتداد شديد السلبية احيانا وشديد 
االيجابي���ة احيانا اخ���رى اال ان احملصلة 
العامة ملعظم االس���واق ستكون محصلة 
موجبة، وبعض مؤش���رات تلك االسواق 
في طريقها الى مستويات بداية االزمة في 

خريف العام املاضي.
تدهور أسعار األصول

وألن اقليم اخلليج مع استثناءات قليلة 
لم تصبه س���وى مرحلة االزمة األولى اي 
تدهور اسعار االصول اال ان اسواقه املالية 
مازالت حساسة واهم مؤشرات حساسيتها 
تعكسها حركة مستويات سيولتها فسيولة 
االسواق ارتفعت بشدة في ربع السنة الثاني 
بسبب تغير الشعور العام بأن االزمة باتت 
على وشك بلوغ ذروتها ثم االرتداد االيجابي 
مبا دعم مس���توى الثقة، اال ان الس���يولة 
انحسرت بشدة مع ارتداد يوليو املاضي 
السلبي بعد انحسار غير متوقع في مستوى 
الثقة العاملي وهبوط كبير السعار النفط 
واعالن تعثر مجموعتي القصيبي والسعد 
السعوديتني واحتمال انكشاف كبير للقطاع 
املصرفي االقليمي عليهما وشائعات حول 
مزيد من التعثر احملتمل ملجموعات عائلية 

اخرى.
هذا وقد انحسرت سيولة االسواق السبعة 
قياسا بقيمة التداول اليومي بشكل كبير 
في شهر يوليو مع االرتداد السالب مقارنة 

مبعدل س���يولة النص���ف االول من العام 
احلالي، وتراوح االرت����داد السل����بي في 
السيولة في ادن����اه -35% لسوق االسهم 
الس���ع���ودي واع����اله بنسب�����ة -%77 
لسوق االس���هم البحريني، ومع انحسار 
السي�����ولة ارتدت املؤش����رات الى االداء 

السالب.
واختلف الوضع ف���ي اول 12 يوما من 
اغسطس وارتفعت سيولة ستة من االسواق 
السبعة مقارنة بشهر يوليو املاضي، وكان 
اعلى ارتداد موجب لسوق البحرين بنحو 
106% وكان اكبر اخلاسرين في يوليو وادناه 
لس���وق الكويت بنحو 12% بينما واصل 
السوق السعودي مسيرة انحسار السيولة 

بنحو -%15.
األخبار اإليجابية

وكان واضحا ان االخبار االيجابية على 
مستوى العالم بدءا باخبار النمو االقتصادي 
املواتي لكل من الصني والواليات املتحدة 
وانته���اء باخبار االداء االفض���ل املتوقع 
ملؤسسات مالية رئيس���ية، كان معظمها 
متعثرا، قد ادى ال���ى االرتداد املوجب في 
النصف الثاني من شهر يوليو على مستوى 
اسواق العالم، وقفز باسعار النفط بنحو 
25% من ادنى مس���توى بلغته في يوليو 
املاضي، وكانت اسواق االقليم اكثر ترددا 
ف���ي االرتداد املوج���ب وتأخرت قليال عن 
اسواق العالم اال انها بدأت بالتبعية لها بعد 
انحسار مخاوف سقوط مجموعات عائلية 
اخرى واذا استمر االنعكاس املوجب على 
املالية االقليمية فسوف  سيولة االسواق 
تتبع مؤشرات االقليم مستويات املؤشرات 
العاملية كما حدث في الربع الثاني من العام 

احلالي.

»بروة القطرية« ترفع أرباحها بنسبة ٪35 
ٍ خالل النصف األول بفضل بيع عقارات وأراض

دب���ي � رويترز: قالت ش���ركة بروة 
العقارية القطرية إن أرباح النصف األول 
من العام زادت 35% بفضل مبيعات أراض 
وعقارات وبعد اخلروج من بعض الشركات 

التابعة والشقيقة.
هذا ولم تذكر ش���ركة بروة نتائجها 
الفصلية وخلصت رويترز إلى أن صافي 

ربح األشهر الثالثة حتى 30 يونيو بلغ 
49.5 مليون دوالر مقارنة بخسارة قدرها 
55 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام 

املاضي.
وقالت الشركة في بيان »ان النمو في 
صاف���ي األرباح يعود إلى إمتام صفقات 
بيع الشركة لعدد من األراضي والعقارات 

وكذلك إلى التخارج من بعض الشركات 
التابعة والشقيقة، وعانى القطاع العقاري 
في قطر من تراجع األس���عار نحو %30 

منذ مطلع العام«.
اجلدير بالذكر أن بروة قالت في يوليو 
املاضي إنها ستدرس دمج عدد من وحداتها 
وفي يناير أمرت احلكومة بدمج بروة مع 

الشركة القطرية لالستثمارات العقارية 
في خطة تهدف إلى مساعدة الشركة على  
العاملية، وحققت  املالية  مواجهة األزمة 
بروة 374 مليون ريال في النصف األول 
من العام مقارنة ب� 277 مليون ريال في 
الفترة ذاتها من 2008، وبلغ إجمالي أصول 

الشركة 27.5 مليار ريال.

اكتتاب »قطر الوطني« في سورية
يتجاوز المعروض مرتين تقريبًا

دبي � رويترز: قالت الوحدة السورية لبنك قطر 
الوطني أمس إن االكتتاب في طرح عام أولي بقيمة 
1.7 مليار ليرة سورية مبا يعادل 36.9 مليون دوالر 
جتاوز املعروض 1.7 مرة. وقال بنك قطر الوطني � 
سورية في بيان إن حصيلة الطرح العام بلغت 4.6 
مليارات ليرة سورية، حيث اكتتب املستثمرون في 
9.1 ماليني س����هم بينما يبلغ احلجم املعروض 3.4 
ماليني سهم. كان بنك قطر الوطني قال في 30 يونيو 
إنه يريد جمع 1.7 مليار ليرة سورية عن طريق بيع 

حصة نسبتها 34 % في وحدته السورية، وعرضت 
األسهم على املستثمرين السوريني من القطاع اخلاص 
بسعر 500 ليرة للسهم في طرح عام أولي بدأ يوم 

12 يوليو.
وكان حجم طلبات االكتتاب جتاوز املعروض فيها 
ويأتي الطرح العام في وقت تعمد سورية إلى فتح 
نظامها املالي بدرجة أكبر أمام املستثمرين األجانب، 
وهو يظهر اإلقبال املتزايد للمستثمرين السوريني 

على ضخ املال في كيانات أجنبية.

نتائج الشركات في النصف األول
صافي األرباح )مليون دينار(قطاع السوق

التغير 2009/6/302008/6/31%
-64.8%223.083634.239قطاع البنوك1
465.374N/A-190.748قطاع االستثمار2
-82.1%6.29535.141قطاع التأمني3
-65.4%66.935193.204قطاع العقار4
-50.8%45.15891.714قطاع الصناعة5
-40.3%231.222387.243قطاع اخلدمات6
-23.9%7.4989.852قطاع االغذية7

قطاع الشركات غير 8
-55.1%130.153289.601الكويتية

-75.3%519.5952.106.368االجمالي

إفالس مصرف »كولونيال بنك« بسبب األزمة املالية

ودائع األمة املضمونة وتتمتع بثقة احلكومة األميركية«، 
مؤكدة انه »لم يخسر أي من أصحاب الودائع قرشا 
واحدا م���ن ودائعهم املضمونة«، وقدرت هذه الهيئة 


