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يختتم أنشطته مساء اليوم في مركز المؤتمرات بـ »موڤنبيك«

إقبال كبير على المعرض المصري للعقار واالستثمار الخامس
يختتم املعرض املصري للعقار 
واالستثمار اخلامس انشطته مساء 
اليوم في مركز املؤمترات والرويال 
املنطقة  بفندق موڤنبيك  سويت 
الشويخ وسط  ميناء  في  احلرة 
إقبال جماهيري كبير من املواطنني 
واملقيمني على التعاقد واالستثمار 
في القطاع العقاري املصري حيث 
التعاقدات  يتوقع أن يزيد حجم 
املبرمة خالل فترة املعرض على 

نصف مليار جنيه مصري.
وكانت مجموعة اخلرافي الراعي 
الرئيسي للمعرض ـ قد أعلنت أنها 
ستقدم رحلة مجانية للمتعاقدين 
بورت  منتجع  في  على وحداتها 
غالب خالل فترة املعرض، ونظرا 
لإلقبال علـــى التعاقدات املتزايد 
فقد أعلنت املجموعة انها ستمنح 
رحلـــة مجانية للمتعاقدين على 
وحداتها حتى احلادي عشر من 

يناير املقبل.
اخلرافي  وتطرح مجموعـــة 
للتسويق في بورت غالب مجموعة 
من املشـــروعات إلتاحة الفرصة 
للمستثمرين الكويتيني واملصريني 

العاملني بالكويت الستثمار أموالهم 
في وحدات استثمارية متنوعة من 
بينها مارينا ريزيدانس وتقع في 
جنوب شرق مدينة بورت غالب 
وتطل علـــى مارينا بورت غالب 
الدولي ومن بني املشروعات التي 
ستطرحها بورت غالب في املعرض 
أيضا مشروع قرية البرج وتقع 
على  غالب  بـــورت  مدينة  غرب 
مساحة تقدر بأربعمائة ألف متر 
مربع، ويطلـــق عليها مرتفعات 
البرج نظرا لوجودها على ثالثة 
مســـتويات مرتفعة عن بعضها 
بأنها  القرية  وتتميـــز  البعض، 
حتتوى على برج سياحي بارتفاع 
33 مترا مطل على املشروع بالكامل 
ويعتبر مزارا سياحيا، وبها مجمع 
بنوك ومبان إدارية ويضم جناح 
بورت غالب من بني املعروضات 
امياك ويقع  قرية  أيضا مشروع 
في غرب مدينة بورت غالب ويطل 
الدولي مبســـاحة  الطريق  على 
تقـــدر بأربعمائة ألف متر، مربع 
ويتميز مشروع قرية إمياك بأنه 
يحتوي على مركز جتارى متكامل 

للخضروات والفاكهة ومستلزمات 
البناء والكهرباء والزجاج وقطع 
غيار للسيارات وكافيتريات ومجمع 
سينمات، وبه مجموعة من املباني 
اخلاصة بالعاملني، وبها مجموعه 
من األراضي املتاحة للبيع إلقامة 

مخازن وثالجات للفنادق.
كذلك يطرح املعرض املصري 
للعقار واالستثمار الـ 5 من خالل 
أكثر من ثالثني شركة ومؤسسة 
كويتيـــة ومصريـــة  عقاريـــة 
عشـــرات املشـــروعات العقارية 
بأنها  تتميز  التي  واالستثمارية 
تغطـــي كل احتياجات املواطنني 
واملقيمني وجميع الفئات ومن بني 
تلك املشروعات املشروع القومي 
لإلسكان حيث يتم تسويق العديد 
من الوحدات وفق معايير وشروط 
مشروع مبارك إلسكان الشباب.

املشروعات  لتلك  وباإلضافة 
هناك العديد من القرى السياحية 
واألراضي  واملزارع  والشاليهات 
والڤيـــالت  بالبنـــاء  اخلاصـــة 
والعمارات التي تطرحها الشركات 
املشاركة ومن بني تلك الشركات 

بالعني  ريزورت  امباير  شـــركة 
السخنة، وشركة أعيان العقارية ـ 
جرين ويفز ـ مارفل سيتي، وقصر 
السالم باإلسكندرية، شركة األفق 
للتنميـــة ـ حدائق الكونتيننتال 
بالشـــيخ زايد، ومجموعة رؤية 
اجلمال، وشركة اجليداء العاملية 
للتنمية والتطوير العقاري، شركة 
بـــاز للنظم العقارية، وشـــركة 
بالقاهرة  احلديثـــة  األســـاليب 
ومدينة ســـيتي اليت  اجلديدة، 
باإلسكندرية، ومجموعة اخلرافي ـ 
بورت غالب مبرسى علم، واملركز 
العاملي للتطوير العقاري بالقاهرة 
أفريقيا  اجلديدة، وشركة شمال 
بالقاهرة  القطاميـــة جاردنـــز  ـ 
آفاق احمللية  اجلديدة، وشـــركة 
للتجارة العامة واملقاوالت، وشركة 
ترينتا للتسويق العقاري، وشركة 
جراند فيـــل ـ املريوطية بالهرم، 
وشـــركة العثمانية لالســـتثمار 
العقاري والبناء، وشركة نوران 
لالنشاء والتعمير ـ قرية رفييرا 
جاردنز، وشركة املجد للهندسة 
بالعبور،  العمومية  واملقـــاوالت 

بالساحل  بيتش  شـــركة ســـما 
الشمالي، وشركة فيرست جروب 
للتجارة العامة واملقاوالت، وشركة 
الراية للتطوير العقاري والتنمية 
الزراعية، وشركة ارك تيكيتشر 
واملقاوالت،  العقاري  لالستثمار 
للتنميـــة  النصـــر  ومجموعـــة 
العمرانية، وشركة العروبة للبناء 
واالستثمار العقاري، وشركة الديار 
للتعمير، وشركة عاليا لالستثمار 
العقاريـــة، وحدائق  والتنميـــة 
إسكندرية  بطريق مصر  قرطبة 
الصحـــراوي، وأمالك العقارية ـ 
فيكتوريا اجلديدة باإلسكندرية، 
شركة البنيان لالستثمار العقاري، 
العقارية،  العاملية  النيل  وشركة 
وشركة احلكيم للتعمير ـ روز فيل 
بدرمي الند بـ 6 أكتوبر، والشركة 
الســـعودية املصريـــة للتعمير، 
وشركة إسكان املشتركة، وشركة 
واملقاوالت،  للتجـــارة  اليرموك 
وشركة جولدن هورس للتنمية 
العقاري، وشركة  واالســـتثمار 
لؤلؤة الوسام العقارية، ومجموعة 

م.إميل عوض تبارك العقارية.

جانب من املعرض

..و»فيرست جروب« تقدم 4 مشاريع 
قال رئيس مجلس االدارة بشركة فيرست جروب لالستثمار 
العقاري م.إميل عبداهلل عوض ان الشركة تقدم العام 4 مشاريع 
سكنية متميزة في قلب العاصمة املصرية القاهرة ومنطقة املعادي 
ومصر اجلديدة وهي عن عبارة عن مجمعات ســــكنية وفيالت 
ووحدات فاخرة متنوعة املساحات. واوضح عوض على هامش 
مشاركة الشركة في املعرض املصري للعقار واالستثمار اخلامس 
الذي تنظمه الشركه املتحدة لتنظيم املعارض )uniexpo( ان حجم 
مشاريع الشركة في السوق املصري يصل الى 300مليون جنيه 
مبينا ان فيرست جروب هي شــــركة كويتية بشراكة مصرية 
ولديها الكيان القائم في الكويت ومصر وتقوم الشركة بأعمال 

التطوير العقاري واملقاوالت في كال البلدين.

أســـبوع احمر منذ بدايته حتى اقفاله دون توقف اســـتمرت 
املؤشـــرات اخلاصة بســـوق الكويت لألوراق املالية في النزيف 
مواصلة أداء ســـلبيا أعاد الذاكرة وبشدة الى بداية األزمة املالية 
العاملية وكذلك املؤشرات عادت الى مستويات متدنية وقريبة من 
قيعان المستها خالل فترة اشتداد األزمة املالية العاملية بداية هذا 

العام فتشابهت نهاية هذا العام مع بدايته.
وأشار التقرير األسبوعي الصادر عن شركة املشورة والراية 
األســـبوعي الى أن اســـتمرار تراجــع البورصـــة الكويتية جاء 
متناقضـــا مع أداء معظم األســـواق العامليـــة واخلليجية والتي 
استعادت مستويات مهمة خــالل األسبوع املاضي وان تثــاقلت 
حركة مؤشـــراتها بســـبب جني األربـــاح، بيـــنما بقي السوق 
الكويتي دون أي مكاســـب منذ أكثر من أربعة أشهر بل خسائر 
كبيرة وحالة من اليأس واإلحباط وصلت الى نفوس املتعاملني 

دون استثناء.
وبني التقرير أنه مع اشـــتداد أزمة البورصـــة تتراجع الثقة 
فتتسرب السيولة احملدودة باألصل خالل هذه الفترة، لتتراجع 
بنســـبة 14% على مســتوى مؤشر املشـــورة لألسهم اإلسالمية 
وبنسبة 10.5% على مستوى مؤشـــر املشورة لألسهم املتوافقة 
مع الشريعة وتراجعت الكميات املتداولة مع مستوى املؤشرين 
بنســـبة 30% و25% على التوالي، وارتفاع تراجع نســـبة كمية 
األسهم املتداولة قياســـا على قيمتها يشير الى ارتفاع مستوى 
تداوالت األســـهم القيادية وبعمليات بيع على حســـاب األسهم 
الصغرى والتي شـــهدت فتورا ملحوظا على مســـتوى جلسات 

األسبوع احلمراء اخلمس.
وأوضحت أن مؤشر »املشورة« لألسهم وفق الشريعة اإلسالمية 
فقد ما نسبته 3.8% بينما وصلت خسائر مؤشر املشورة لألسهم 
املتوافقة وبسبب تراجع سهم زين لنسبة 10.5% ليخسر مؤشر 
األسهم املتوافقة نسبة 7%، ولم تشفع أرباح بعض األسهم ألسعارها 
التي تراجعت بنســـب واضحة مثل اجليتي وبعض الشـــركات 

العقارية ذات االرباح اجليدة.
وقال التقرير ان ما يشهده السوق خالل هذه الفترة هو نتيجة 
تراكم عوامل سلبية بل زيادة في بعضها حيث ان غياب األخبار 
االيجابية ومحدودية الشفافية التي تفاقمت إلى أن وصلت بتأخر 
إعالن شركات قيادية عن بياناتها املالية واخلاصة بالربع الثالث 
والذي انقضى على نهايته شـــهر ونصف، وتراجع أخبار صفقة 
»زين« جميعها ألقت بظاللها على مؤشر السوق ومستقبل أداء 
معظم شـــركاته والتي تعاني باألصل من آثار أزمة مالية عاملية 
أطاحت بالكثير من الشركات العمالقة والتي بحجم اقتصاديات 

دول.
اذن استمرار احلال كما هو دون بوادر دعم ايجابية سواء من 
احلكومة باإلســـراع بتنفيذ مشاريع تنموية أو الشركات نفسها 
عبر زيادة مســـتوى الشفافية وإيجاد احللول املناسبة ملشاكلها 
املتزايدة سيدفع بالســـوق إلى مزيد من اخلسائر واألسعار إلى 
مزيد من التراجع رغم ما فقدت من مســـتويات مهمة، فالسيولة 
في أدنى مســـتوياتها وتراجع وفقد الثقة سهل ولكن استعادتها 

يبدو انه أمر صعب.

»جلوبل«: 32% انخفاضًا في أرباح البنوك الكويتية للربع الثالث
قال تقرير لبيت االســــتثمار 
العاملي »جلوبل« عن األداء الربع 
سنوي للقطاع املصرفي ملجلس 
التعاون اخلليجي ان بنوك مجلس 
التعاون اخلليجي »وفقا لتغطيتنا 
باستثناء البحرين« شهدت انخفاضا 
هائال في إجمالي أرباحها خالل الربع 
الثالث من العام 2009 باملقارنة مع 
العام الســــابق، منخفضا بنسبة 
9% ســــنويا عن الربع املماثل من 
العام الســــابق وبنسبة انخفاض 
بلغت 13% ســــنويا خالل التسعة 
أشــــهر األولى من العام 2009. إال 
أن صافي الربح للبنوك السعودية 
أقــــل تأثرا على  واإلماراتية جاء 
الرغم من حقيقــــة أن البنوك في 
هاتني الدولتني قد استحوذت على 
نسبة كبيرة من القروض املتعثرة 
السداد وبالتالي املخصصات. فقد 
جاء هذا مبثابة مفاجأة إيجابية، 
حيــــث انــــه منــــذ تدهــــور قيمة 
املوجودات والذي حتول إلى وباء 
تفشى عامليا، مما دفع البنوك إلى 
احتساب مخصصات كبيرة وهو 
ما أثر بصورة كبيرة على أرباحهم. 
بينما انخفضت أرباح الربع الثالث 
من العام 2009 في كل من الكويت 
وقطر وعمان بنسبة 32 و20 و%26 
سنويا على التوالي، وشهدت كل 
من اإلمارات والســــعودية نتائج 
أفضل بنسبة انخفاض بلغت %6 
سنويا ونسبة ارتفاع بلغت %2.1 
سنويا على التوالي. وعلى أساس 
التسعة أشهر األولى من العام 2009 
انخفضت ربحية البنوك في جميع 
الدول تصدرتها البنوك الكويتية 
والتي سجلت أكثر خسائر فاقدة 
ما نسبته 45% من قيمة أرباحها، 
على أساس سنوي، في حني واصلت 
البنوك السعودية تقليص تراجع 
أرباحها لتبلغ نســــبته 2% فقط. 
هذا وشهدت البنوك في سائر دول 
اخلليج انخفاضا بلغت نسبته بني 
13% و15% في أرباحها خالل فترة 
العام  التسعة أشــــهر األولى من 

.2009

المخصصات الكبيرة

التقرير ان املخصصات  وقال 
الكبيرة ظلت العامل املشترك في 
النتائج املالية جلميع البنوك في 
منطقة مجلس التعاون اخلليجي، 

فقــــد تراجعت قيمــــة املوجودات 
بشكل مســــتمر لتتحول إلى أكبر 
تخوف مر به املقرضون في مجلس 
التعاون اخلليجي. فقد زاد إجمالي 
املخصصات التي احتجزتها بنوك 
مجلس التعاون اخلليجي 3 أضعاف 
تقريبا في الربع الثالث من العام 
2009 على أســــاس سنوي وأكثر 
من الضعف سنويا خالل التسعة 
أشهر األولى من العام 2009. وقد 
الربع  ساهمت املخصصات خالل 
الثالث من العام 2009ـ  والتي ظلت 
بدون تغير تقريبا على أساس ربع 
سنويـ  في خسائر بنسبة 22% في 
إجمالي دخل )صافي الدخل املتأتي 
من العمولة + الدخل املتأتي من 
غيــــر الفوائد( البنوك في مجلس 
التعاون اخلليجي. وذكر التقرير 
ان البنوك تأثــــرت بدرجة كبيرة 
باملؤسسات السعودية، فقد تعثرت 
مجموعتا الســــعد والقصيبي في 
ســــداد قروض مببلغ 10 مليارات 
دوالر وذلك وفقا لتقارير األخبار. 
وميكن أن يعزى السبب الرئيسي 
وراء املخصصــــات الكبيــــرة إلى 
البنوك لهذه املجموعات  تعرض 
السعودية. عالوة على ذلك، فقد 
البنوك  البنوك وبخاصة  كشفت 
اإلماراتية أن الديون املستحقة على 
الشركات األخرى وحتى التجزئة 
)وخاصة قروض بطاقات االئتمان( 
ســــاهمت في زيادة املخصصات. 
وقد جاء بنــــك أبوظبي التجاري 
كأكثر البنوك تأثرا باملخصصات 
بني بنوك مجلس التعاون اخلليجي 
في ظل تغطيتنا، فقد بلغت قيمة 
تعرضه للمجموعات السعودية 
609 ماليــــني دوالر ما ميثل %76 
من إجمالي التعرض الذي أعلنته 
البنوك اإلماراتية )وفقا لتغطيتنا( 
ونحو 54% من إجمالي التعرض 
الذي أعلنتــــه البنوك في مجلس 
التعاون اخلليجي )وفقا لتغطيتنا(. 
ووفقا حلساباتنا، فقد استحوذت 
املخصصات )الناشئة عن القروض 
املتعثــــرة الســــداد وتراجع قيمة 
االستثمارات( على 65% من إجمالي 
دخل البنوك خــــالل الربع الثالث 
من العــــام 2009. وبالتالي، تبدو 
البنوك اإلماراتية هي األكثر تأثرا 
)من جهة املخصصات( بني نظائرها 
في املنطقة ويليها البنوك الكويتية 

مقتربة منها للغاية.
في الوقت الذي بلغ فيه معدل 
املخصصات إلى إجمالي الدخل ما 
نسبته 14% الى 16% على مستوى 
الدول، اســــتقر املعــــدل الكويتي 
عند 27% خــــالل الربع الثالث من 
العام 2009. وكانت املخصصات 
الكويت نتيجة لبيت  الزائدة في 
الكويتي وبنك اخلليج،  التمويل 
حيث ظهر أن األول يحاول زيادة 
تغطية خسائر ديونه في حني مازال 
الثاني يتعافى من انخفاض قيمة 
التعرض  األسهم وأمور تتضمن 
للمجموعــــات الســــعودية )وفقا 
ألخبار الســــوق(. ومــــن اجلدير 
بالذكر، أنه باستثناء مخصصات 
التي انخفضت  السعودية وقطر 
خالل الربع الثالث من العام 2009 
العام  الثاني من  باملقارنة بالربع 
2009، أننا من املمكن أن نشــــهد 

حتسنا في املستقبل.

صافي اإليرادات

ولفت التقرير إلى ان إيرادات 
)صافي دخل الفوائد( البنوك في 
مجلس التعاون اخلليجي حتسنت 
بدرجة كبيرة، على الرغم من األزمات 
االقتصادية التي أثرت بشدة على 
دولهم. وقد أظهرت األرقام أن صافي 
دخل العمولة منا مبعدل 13% على 
أساس ســــنوي خالل فترة الربع 
الثالث من العام 2009، كما ارتفع 
بنســــبة 19% على أساس سنوي 
خالل فترة التسعة أشهر األولى من 
العام 2009. وكانت اإلمارات وقطر 
وعمان أكبر املستفيدين وشهدت 
تلك الدول زيادة في صافي دخل 
الفوائد خالل الشهور التسعة األولى 
من العام 2009 بنســــبة 22ـ  %36 
على أساس سنوي. بينما جاءت 
الكويت في املقدمة بنسبة ارتفاع 
بلغت 5% سنويا )ونسبة انخفاض 
بلغت 2% سنويا خالل الربع الثالث 
من العام 2009( حيث ان البنوك 
تكافح للحفاظ على صافي الدخل 
من الفوائد مع احتمال توقفه في 
املستقبل. وقد زاد إجمالي صافي 
دخل الفوائد للبنوك الســــعودية 
مبعدل 11% سنويا خالل الشهور 
التسعة األولى من العام 2009 ومع 
ذلك لم يوجه االنخفاض في ذات 
البند مبعدل 5.4% على أساس ربع 

ســــنوي )خالل الربع الثالث من 
العام 2009( إشارات ايجابية. وفي 
الوقــــت الذي منا فيه صافي دخل 
الفوائد بصورة ملحوظة في معظم 
الدول وظلت راكــــدة في البعض 
اآلخــــر، ظهــــر أن التباطؤ الكبير 
في منو القروض ميثل سيناريو 
متشــــابه جلميع البنوك في دول 
مجلس التعاون اخلليجي. وقد منا 
إجمالي القروض للبنوك في مجلس 
التعاون اخلليجي مبعدل سنوي 
منخفض للغاية بلغ 6% خالل الربع 
الثالث من العام 2009 وأقل بنسبة 
3% منذ بداية العام وحتى تاريخه. 
كما شهدت البنوك القطرية أعلى 
معدل منو في القروض بحوالي %13 
سنويا في الوقت الذي تراوح فيه 
منو القروض لدول مجلس التعاون 
اخلليجي الباقية بني 6 و8% سنويا. 
وشــــهدت البنوك السعودية أقل 
معدل منو بني البنوك في مجلس 
التعــــاون اخلليجــــي حيث زادت 
قروضها بنسبة 3% سنويا خالل 

الربع الثالث من العام 2009.
واجلدير باالهتمام، ان البنوك 
القطرية قد أظهرت أداء غير متوقع 
حيث زاد إجمالي قروضها مبعدل 
7% على أساس ربع سنوي خالل 

الربع الثالث من العام 2009.
وقال التقرير ان ارباح البنوك 
خالل التسعة شــــهور األولى من 
العام 2009 مازالت قوية وساهمت 
بشــــكل كبير في حتســــن صافي 
الدخل مــــن الفوائــــد. وقد زادت 
هوامــــش الربح علــــى الرغم من 
سيناريو انخفاض معدل الفائدة، 
بافتراض أن البنوك أقل رغبة في 
اإلقراض، بالرغم من وجود طلب 
عليه، ليزيــــدوا من التركيز على 
إدارة جودة القروض املوجودة بدال 
من اإلقراض اجلديد في ظل بيئة 
اقتصادية مليئة بالتحديات، وفي 
الوقت الذي توجد فيه القدرة على 
اإلقراض ولكن ال تتوفر الرغبة في 
اإلقدام عليه. عالوة على ذلك، فإن 
البنوك تقوم حاليا بتحميل عالوة 
على القــــروض املمنوحة حديثا، 
لتعويضها عن الزيادة في املخاطر 
التي تتحملها. ونتيجة  املتوقعة 
لذلك، ظلت عوائد اإلقراض قوية 
دون تغير نسبيا على مدار فترة 
املقارنة، في الوقت الذي انخفضت 

فيــــه تكلفة األموال متاشــــيا مع 
معدالت الفائدة القياسية.

هوامش األرباح

ووفقا لتقدير تقرير جلوبل، 
فقــــد زادت هوامش ربح اإلمارات 
والسعودية، في حني ظلت هوامش 
العمانية دون تغير على  البنوك 
مدار العام السابق، في الوقت الذي 
انخفضت فيه الهوامش الكويتية 
والقطرية. وقد أظهرت ودائع البنوك 
في مجلــــس التعــــاون اخلليجي 
منوذجا أفضل للنمو )وهو ما يزال 
أبطأ من األعوام السابقة( حيث منت 
مبعدل 14% سنويا ومن ثم فقد أدت 
إلى تخفيف أزمة السيولة في ظل 
انخفــــاض LDR )صافي القروض 
إلــــى ودائع العمالء( تدريجيا من 
101% في الربــــع الثالث من العام 
2008 إلى 94% فــــي الربع الثالث 
من العــــام 2009. اجلدير بالذكر، 
أن ودائع السعودية والكويت قد 
انخفضت خالل الربع الثالث من 
العام 2009. وعلى أساس مقارن، 
فإن السعودية والكويت هما فقط 
الدولتان اللتــــان ينخفض فيهما 
معدل صافي القروض إلى ودائع 
العمالء إلى أقــــل من 100% خالل 
الربع الثالث من العام 2009. وقد 
سجلت البحرين أقل معدل صافي 
القروض إلى ودائع العمالء بالغا 
63%، في الوقت الذي سجلت فيه 
عمان أعلى معدل بالغا 108%. وقد 
األرقــــام اإلجمالية لدول  أظهرت 
اخلليج وكذلك األرقام لكل دولة على 
حدة، أن صافي القروض إلى ودائع 
العمالء قد انخفض من مستوياته 

املرتفعة خالل العام السابق.

تراجع األصول

وأكد التقرير انه اليزال القطاع 
املصرفي ملجلس التعاون اخلليجي 
بصفــــة عامة قويا على الرغم من 
تراجع قيمة األصــــول. وفي ظل 
ارتفاع معدالت كفاية رأس املال، 
الزال القطــــاع املصرفي في وضع 
مستقر ميكنه من مواجهة التدهور 
الكبير في األصول. وقد توصلت 
إلى أن معدل حقوق  حســــاباتنا 
املســــاهمني إلى إجمالي القروض 
للقطاع املصرفي في مجلس التعاون 
اخلليجي استقر عند 19% في نهاية 

الربع الثالث من العام 2009، بنسبة 
ارتفاع 15% في نهاية العام 2008. 
وهو ما يشــــير إلى أن البنوك في 
مجلس التعــــاون اخلليجي لديها 
القدرة على اســــتيعاب اخلسائر/ 
املخصصات حتى 19% من القروض، 
مما يقدم ضمانا كافيا للغاية في 

األوقات العصيبة.

االنفاق الرأسمالي

واضاف التقريـــر انه في ظل 
ارتفاع أسعار النفط وزيادة اإلنفاق 
الرأســـمالي الذي تلتزم به أغلب 
حكومات مجلس التعاون اخلليجي 
والتحسن في األسواق املالية احمللية 
والعاملية، من املتوقع أن نشـــهد 
تعافيا في االقتصاد خالل العام املالي 
القادم. ويتوقع للقطاع املصرفي 
الذي يعمل كمؤشـــر لالقتصاد أن 
يكون أداؤه إيجابيا، بالرغم من ذلك 
ال نتوقع أن يكون التعافي فوريا. 
ونحن نعتقد أن هوامش ربح البنوك 
ستشـــهد ضغوطا حيث ستتعدل 
العوائد على األصول املدرة لألرباح 
إلى مستويات طبيعية وستتقلص 
احلدود املتاحة لالنخفاض في تكلفة 
األموال. ويتوقع لنمو القروض أن 
يظل منخفضـــا خالل فترة نهاية 
العام 2009 والنصـــف األول من 
العـــام 2010، كما نتوقع أن تنمو 
القروض نتيجة لتحسن ظروف 
التشــــغيل. ونتوقع للبنوك في 
مجلس التعاون اخلليجي أن حتقق 
منوا في أرباحها يتراوح بني %15-13 
في العام 2009 وذلك ليس نتيجة 
لألرباح القوية فــــي الربع الرابع 
من العام 2009، ولكن نظرا لألداء 
املتدني خالل الربع الرابع من العام 
2008 الــــذي أثر كثيرا على أرباح 
العام 2008. وبصفة عامة، فإننا 
نحتفظ برؤيتنــــا اإليجابية فيما 
يتعلق بالقطاعات املصرفية ملجلس 
التعاون اخلليجي لقطر واإلمارات 
وندعم موقفنا بتصنيف قوي. ومع 
ذلك، التزال تنتابنا الشكوك حول 
املوقف النسبي لباقي البنوك في 
املنطقة. وعلى الرغم من أن أغلب 
البنوك في الكويــــت وقليل منها 
في عمان تأتي األعلى سعرا، فإن 
هناك الكثير من البنوك في اإلمارات 
وقطر التي تبدو جذابة باملقارنة 

مع نظائرها.

أكثر خمسة أسهم متوافقة مع الشريعة اإلسالمية ارتفاعاً خالل األسبوع المنتهي في 2009/11/12
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عدد الصفقات

8.3450.000171.35038%39030أولى وقود1
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داماك 3
30.81.920.000115.52042%6816كويت
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نمو األرباح العائد على الموجودات العائد على حقوق المسـاهمين  السعر/القيمة الدفتريةسعر/الربحيةأداء السوق خالل  

الوطني الكويت NBK KK1.18         12,210     -7.8%-4.8%-4.7%12.89.72.01.817.9%21.5%2.2%2.7%7.4%32.6%الكويتبنك

KFIN KK1.18          9,467        -10.6%-6.3%-16.7%19.514.02.22.012.0%16.5%1.3%1.7%-11.1%39.5%الكويتبيت التمويل الكويتي

CBK KK0.99          4,382        -1.0%-1.0%-15.7%44.114.52.62.26.2%18.0%0.7%2.1%-71.7%205.3%الكويتالبنك التجاري الكويتي

برقان يتبنك BURGالك KK0 381 3592 6%1 3%35 5%11 07 60 90 814 1%16 3%1 3%1 6%6 2%45 0% برقان BURG KK0.38         1,359       -2.6%-1.3%-35.5%11.07.60.90.814.1%16.3%1.3%1.6%-6.2%45.0%الكويتبنك

GBK KK0.32          2,749        -12.5%-3.1%n/a3291.441.61.81.70.1%4.2%0.0%0.4%-100.1%n/aالكويتبنك الخليج

RJHI AB75.00        30,000      -4.5%8.3%15.8%16.414.94.44.127.7%28.5%4.0%4.0%5.0%10.4%السعودية مصرف الراجحي

المالية سامبا SAMBAالسعوديةمجموعة AB52.5012,600-5.4%15.6%-15.6%10.59.72.32.022.4%21.7%2.4%2.5%1.6%7.7% ي ب و ي ج SAMBA AB52.50       12,600     5.4%15.6%15.6%10.59.72.32.022.4%21.7%2.4%2.5%1.6%7.7%و

RIBL AB27.50        11,000      -7.7%12.9%20.2%14.813.51.61.511.0%11.4%1.7%1.6%5.8%9.9%السعودية بنك الرياض

SABB AB48.40        9,680        -4.6%5.9%-12.6%13.112.32.62.421.7%20.2%2.2%2.4%-4.9%6.2%السعودية البنك السعودي البريطاني

ARNB AB45.00        7,800        -6.3%0.4%10.1%11.711.02.11.919.2%18.2%2.1%2.1%0.5%7.3%السعودية البنك العربي

SIBC AB19.40        2,328        4.6%10.2%-7.6%12.911.81.31.210.0%10.7%1.3%1.4%31.4%9.7%السعودية البنك السعودي لالستثمار

BSFR AB42.60        8,216        -2.7%6.5%-10.2%10.910.12.22.019.9%20.5%2.3%2.4%0.5%7.8%السعودية البنك السعودي الفرنسي

الهولندي السعودي AAAL AB33.90        2,990        0.6%-3.4%-3.1%15.111.31.91.812.8%16.5%1.2%1.5%-39.3%33.3%السعودية البنك ي ي
ADCB UH2.17          2,844        -9.2%11.3%-5.5%11.76.20.70.65.7%10.3%0.6%1.1%-27.8%89.2%االمارات بنك ابوظبي التجاري

ADIB UH3.10          1,665        -5.8%6.9%-15.5%6.86.21.11.015.8%16.2%1.3%1.2%6.3%8.7%االمارات بنك ابوظبي االسالمي

DIB UH2.81          2,770        -14.6%8.9%-6.6%6.75.61.11.016.4%18.0%1.7%2.0%-12.3%19.7%االمارات بنك دبي االسالمي

الوطني دبي بنك Emirates UH4.46          6,754        0.2%16.4%1.1%6.35.50.90.814.3%14.7%1.4%1.5%6.6%15.1%االمارات اإلمارات

FGB UH19.20        7,193        3.5%18.2%69.2%8.37.01.51.318.8%19.7%2.7%2.9%5.4%19.8%االمارات بنك الخليج األول

NBAD UH13.15        7,791        -4.0%-3.3%22.9%8.47.41.61.417.4%18.7%1.9%1.9%21.4%20.5%االمارات بنك أبوظبي الوطني

ال اإل قة الشا اتف ا NBSاال UH1 0566111 8%4 0%37 6%7 76 50 60 57 4%8 3%1 9%2 1%1 1%19 2% اإلسالمي الشارقة NBS UH1.05         661          -11.8%4.0%-37.6%7.76.50.60.57.4%8.3%1.9%2.1%-1.1%19.2%االمارات مصرف

UNB UH3.49          1,961        -15.7%-7.9%-12.5%5.44.60.80.716.5%16.7%1.9%2.0%-4.6%16.0%االمارات بنك االتحاد الوطني

QNBK QD156.10      12,913      -1.9%16.3%35.1%11.18.62.42.123.2%25.6%2.7%3.3%16.1%28.9%قطربنك قطر الوطني

القطري التجاري CBQKقطراببنك QD66 503 956-17 5%-4 6%9 6%8 26 11 31 116 5%19 5%2 6%3 1%3 1%35 1% القطري التجاري CBQK QD66.50       3,956       17.5%4.6%9.6%8.26.11.31.116.5%19.5%2.6%3.1%3.1%35.1%قطراببنك

DHBK QD46.90        2,330        -13.3%12.2%29.5%7.36.01.51.322.2%23.7%2.6%2.6%23.5%21.6%قطربنك الدوحة 

QIBK QD79.60        4,521        -11.6%-10.1%6.9%11.78.82.01.518.4%19.6%3.7%3.9%-14.3%32.8%قطرمصرف قطر االسالمي

مسقط BKMB OM0.89         370          -2.4%10.7%-8.2%9.48.11.21.113.5%14.3%1.7%1.8%8.8%16.3%عمانبنك

NBOB OM0.32          132           -10.0%5.7%-21.6%11.99.11.31.212.4%15.2%1.5%2.0%-36.6%30.5%عمانبنك عمان الوطني

OIBB OM0.29          102           -7.6%-5.8%24.0%11.710.11.51.412.9%14.2%2.2%2.4%-23.4%16.1%عمانبنك عمان الدولي

BKDB OM0.63          179           2.8%-0.6%69.9%17.815.42.32.113.4%14.4%1.9%1.9%10.5%15.4%عمانبنك ظفار

األهلي ABOB OM0.20          53             0.0%9.1%10.0%18.115.11.51.48.6%9.7%1.6%1.7%29.0%19.7%عمانالبنك

BISB BI0.20          390           -8.2%-1.9%-44.8%69.48.10.90.81.3%10.7%0.2%1.8%-90.5%756.2% البحرين  بنك البحرين االسالمي 

في تقريرها األسبوعي حول أدائها

»المشورة والراية«: 7% خسائر
مؤشر األسهم المتوافقة مع الشريعة

أعلى خمسة أسهم متوافقة مع الشريعة اإلسالمية من حيث القيمة خالل األسبوع المنتهي في 2009/11/12

اإلقفالالسهمالترتيب
األخير

تغير
أسبوعي 

)فلس(

تغير
أسبوعي 

)نسبة(

الكمية 
المتداولة 

خالل األسبوع 
)سهم(

القيمة 
المتداولة 

خالل األسبوع 
)دينار(

عدد 
الصفقات

نسبة القيمة 
المتداولة إلى 
إجمالي قيم 

السوق

17.9%21.935.00023.467.2001.323-10.3%-1.040120زين1

11.8%13.207.50015.492.800540-5.1%-1.12060أجيليتي2

9.3%10.507.50012.135.050513-3.4%-1.14040بيتك3

منا 4
7.3%23.290.0009.557.650883-9.2%-39540قابضة

متويل 5
5.5%61.300.0007.204.0801153-3.4%-1124خليج

-130.240.00067.856.7804.412---املجموع

نسبة مجموع الشركات اخلمس من إجمالي 
-30.3%51.9%19.5%السوق

محدودية الش�فافية وغياب األخبار اإليجابية 
وتأخ�ر إعالنات الرب�ع الثالث وراء تراجع الس�يولة


