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هشام أبوشادي
أظه���رت إحص���اءات أعدتها 
»األنب���اء« حول حجم القروض 
والسلف من قبل البنوك التقليدية 
حتى 30 سبتمبر 2009 انها بلغت 
نحو 19 مليارا و174 مليونا و514 
ألف دينار منها نحو 7 مليارات 
و532 مليون���ا و130 ألف دينار 
قدمها بنك الكويت الوطني والتي 
متثل نح���و 39.2% من إجمالي 
التي قدمتها  القروض والسلف 

البنوك التقليدية.
وعل���ى الرغم م���ن تداعيات 
األزمة املالية العاملية التي عصفت 
البنوك على مس���توى  بأكب���ر 
العالم، خاصة في أميركا إال ان 
البنوك التقليدية واصلت تقدمي 
التس���هيالت االئتمانية، حيث 
القروض والسلف  ارتفع حجم 
التقليدية  البنوك  املمنوحة من 
خالل الفترة من 30 سبتمبر 2008 
حتى 30 سبتمبر 2009 مبقدار 
866 مليونا و341 ألف دينار منها 
819 مليونا و451 ألف دينار من 
قبل البنك الوطني وحده والتي 
متثل نح���و 94.5% من إجمالي 
القروض والسلف التي منحتها 
البنوك التقليدي���ة، فيما بلغت 
القروض والس���لف التي منحها 
البن���ك الوطني منذ نهاية العام 
املاضي حتى نهاية الربع الثالث 
من العام احلالي نحو 576 مليونا 
و725 ألف دينار، تاله بنك برقان 
مبقدار 41 مليون دينار ثم بنك 
الكويت والشرق األوسط مبقدار 
71 مليون���ا و379 أل���ف دينار، 
وخالل تلك الفترة كانت القروض 
والسلف بالنسبة لبنك اخلليج 
والبنك التجاري والبنك األهلي 

بالسالب.
ويالحظ انه رغم حدة األزمة 
على املستوى العاملي في الربع 
األخير م���ن الع���ام املاضي، إال 
ان البن���ك الوطني واصل تقدمي 
الق���روض والس���لف للعم���الء 
للتخفيف م���ن حدة األزمة على 
االقتصاد الكويتي، حيث قدم نحو 
242.7 مليون دينار قروضا وسلفا 
األمر الذي يظهر الدور الذي يقوم 
به البنك الوطني في دعم االقتصاد 

خالل األزمات.

أرباح البنوك

أظهرت النتائج املالية للبنوك 
في األشهر التس���عة من العام 
احلالي تباين���ا كبيرا بني منو 
ملح���وظ ألرباح البنك الوطني 
وتراجع ملحوظ ألرباح بنوك 
البنوك  أخرى. وتكبدت بعض 
خسائر كبيرة، فقد بلغت أرباح 
البنوك االجمالية في األش���هر 
التسعة نحو 360 مليونا و700 
ألف دينار منها نحو 201.5 مليون 
دينار أرباح البنك الوطني والتي 
متثل نح���و 55.8% من إجمالي 
أرباح البنوك، فيما بلغت أرباح 
البنوك في الربع الثالث من العام 
احلالي فقط نحو 116.3 مليون 

والتي بلغت نحو 29 مليارا و256 
مليونا و298 ألف دينار.

وبلغت القيمة السوقية لبنك 
الكويت الوطني نحو 3 مليارات 
و151 ملي���ون دينار و906 آالف 
دين���ار والتي متثل نحو %32.7 
من اجمالي القيمة السوقية لقطاع 

البنوك.
وجاءت القيمة السوقية لبيت 
التموي���ل الكويتي ف���ي املرتبة 
الثانية مبق���دار 2 مليار و397 
ألف دينار والتي  مليونا و634 
متثل نح���و 24.8% من إجمالي 
القيمة السوقية للبنوك. وجاء 
البنك التجاري في املرتبة الثالثة 
بقيمة سوقية قدرها نحو مليار 
و233 مليون���ا و861 ألف دينار 
والتي متثل نحو 12.8% من اجمالي 

القيمة السوقية للبنوك.

أسهم الخزينة

يقدر إجمالي عدد أسهم البنوك 
الكويتية التسعة بنحو 14 مليارا 
و431 مليونا و210 آالف س���هم، 
فيما يقدر عدد اس���هم اخلزينة 
البنوك بنحو 355 مليونا  لدى 
و891 ألفا و122 سهما والتي متثل 
نحو 2.4% من إجمالي عدد أسهم 
البنوك، ووفقا الغالقات البورصة 
نهاية االسبوع املاضي، فإن القيمة 
السوقية ألس���هم اخلزينة لدى 
البنوك تقدر بنحو 168 مليونا 
و861 ألف دينار والتي متثل %1.7 
من اجمالي القيمة السوقية لقطاع 
البنوك، وتكمن أهمية تناول أسهم 
اخلزينة في الدراسة التي أعدتها 
»األنباء« ف���ي ان قطاع البنوك 
في الوقت الراهن هو القادر على 
شراء أسهم اخلزينة وحتى تقوم 
جميع البنوك باس���تغالل كامل 
حقها في شراء أسهم اخلزينة، 
فإنها من املفترض ان تضخ في 
السوق نحو 792 مليون دينار 
في البورصة، وذلك وفقا لألسعار 
البنوك حسب  السوقية ألسهم 
اغالق نهاية االس���بوع املاضي، 
والتي تعتب��ر ثان��ي أدنى قيمة 
له���ا بعد الهب���وط الكبير الذي 
شهدته أسهم البنوك في أواخر 

شهر يناير املاضي.
ومن ش�����أن ضخ هذا املبلغ 
في البورصة في الوقت الراهن 
ان يعمل على انتشالها من األزمة 

الراهنة.
وحسب شراء كل بنك ألسهم 
اخلزينة، فإن���ه يالحظ ان بنك 
الكويت الدولي استغل كامل حقه 
في شراء نس���بة 10% من أسهم 
اخلزينة، حيث قام بشراء نحو 
103.6 ماليني سهم، فيما ان اقل 
البنوك شراء ألس���هم اخلزينة 
البن���ك التجاري مبقدار 70 ألف 
سهم وبنك بوبيان لم يقم بشراء 

أي سهم من أسهم اخلزينة.
الكويت  كما اس���تغل بن���ك 
والشرق األوسط كامل حقه في 
ش���راء أس���هم اخلزينة والبالغ 

عددها 97.2 مليون سهم.

من اجمالي حقوق املساهمني في 
قطاع البنوك، وقد سجلت حقوق 
املس���اهمني في البن���ك الوطني 
التس���عة  ارتفاعا في األش���هر 
األولى من الع���ام احلالي تقدر 
بنحو 93.9 مليون دينار، فيما 
تراجعت حقوق املس���اهمني في 

البنوك األخرى.
وقد بلغت حقوق املساهمني 
في بيت التمويل الكويتي حتى 
العام  الثال����ث من  الربع  نهاية 
احلالي نحو مليار و235 مليونا 
و910 آالف دين����ار بانخف����اض 
قدره 75.6 مليون دينار مقارنة 
بالفترة نفسها من العام املاضي، 
وتكمن أهمية حقوق املساهمني 
في البنوك ف����ي انها كلما كانت 
مرتفعة وفّر ذلك هامشا كبيرا 
أمام البن����ك في تقدمي القروض 

مبختلف أنواعها.

القيمة السوقية

وحسب دراسة »األنباء« فإن 
البنوك  القيمة السوقية لقطاع 
وفقا الغالقات البورصة في نهاية 
االس���بوع املاضي بلغت نحو 9 
مليارات و637 مليونا و269 ألف 
دينار والتي متثل نحو 32.9% من 
اجمالي القيمة السوقية للبورصة 

دينار منها نح���و 75.4 مليون 
دينار أرباح البنك الوطني وحده 
والت���ي متثل نح���و 64.8% من 
اجمالي أرباح البنوك، األمر الذي 
يظهر قدرة البنك على االستمرار 
في حتقيق النمو حتى في أوقات 
األزمات العاملية. وعلى الرغم من 
ان البنوك متكنت من حتقيق هذه 
األرباح، إال ان هناك مخاوف من 
تداعي���ات أزمة دبي على قطاع 
البنوك ف���ي الكويت. فقد أعلن 
البنك املركزي ان البنك األهلي 
لديه انكشاف مبقدار 20 مليون 
دوالر وبنك اخلليج مبقدار 28 
مليون دين���ار، فيما ان البنوك 
األخرى ليس لديها أي انكشافات 
مباشرة على شركتي دبي العاملية 
ونخيل العقارية، وذلك في مسح 
أولي للبنك املركزي، ولكن حتما 
هناك انكش���افات غير مباشرة 
للبنوك الكويتية على الشركات 
التي اس���تثمرت في  الكويتية 
اإلمارات بشكل عام ودبي بشكل 
خاص. فمن خالل احصاءات البنك 
املركزي، فإن قروض الشركات 
االس���تثمارية الكويتية املدربة 
تقدر بنحو 5 مليارات دينار وفقا 
إلحصاءات صدرت في النصف 
األول من العام احلالي، فيما ان 

مركز اجلمان قدر هذه القروض 
بحوالي 6 مليارات دينار، وأغلب 
هذه القروض مت استثمارها في 
مختلف الدول اخلليجية، خاصة 

في اإلمارات وحتديدا في دبي.
انكشافات  وبالتالي، فإن أي 
غير مباش���رة للبنوك احمللية 
تتعل���ق بأزمة دب���ي، تعود الى 
الت���ي حصلت عليها  القروض 
الشركات االستثمارية والعقارية 

� 1.8 مليار دينار حجم قروضها 
� الكويتية التي اس���تثمرت في 

دول اخلليج.
لذلك، وفي ظ���ل االنخفاض 
الكويتية  الكبي���ر للبورص���ة 
وأيض���ا البورصات اخلليجية، 
فإن ذلك يتوق���ع ان يؤثر على 
أرباح البنوك الكويتية في الربع 
األخير من الع���ام احلالي جراء 
اس���تمرار تراجع قيم األصول � 

أسهم وعقار � املقدمة كرهونات 
مقابل قروض، األمر الذي سيزيد 
من حجم املخصصات لدى البنوك، 
وبالتالي سيؤثر ذلك على مجمل 

أرباح البنوك في نهاية العام.

حقوق المساهمين

وجاء في الدراسة التي أعدتها 
»األنباء« ان حقوق املس���اهمني 
لقطاع البنوك احمللية بلغت مع 

نهاي���ة الربع الثال���ث من العام 
احلال���ي نحو 5 ملي���ارات و96 
مليون و222 ألف دينار مقارنة 
بنح���و 5 مليارات و243 مليونا 
و419 ألف دينار في الفترة نفسها 
من العام املاضي بانخفاض قدره 
146 ألف دينار، فيما بلغت حقوق 
املساهمني في بنك الكويت الوطني 
نحو مليار و747 مليونا و560 
ألف دينار والتي متثل نحو %34.2 

دراسة أعدّتها »األنباء« أظهرت أن 819.4 مليون دينار للبنك الوطني تمثّل 94.5% من اإلجمالي

 866.3 مليون دينار إجمالي القروض والسلف المقدمة
من البنوك التقليدية بين 30 سبتمبر 2008 و30 سبتمبر 2009

576.7 ملي�ون دين�ار قروض وس�لف قدمه�ا »الوطني« منذ بداي�ة العام حت�ى نهاية الرب�ع الثالث

أرباح »الوطني« في األش�هر التس�عة تمث�ل 55.8% م�ن إجمالي األرب�اح البالغة 360 ملي�ون دينار

أسهم الخزينة

حقوق المساهمين

القيمة السوقية
     يقدر عدد أسهم البنوك بنحو 14.4 مليار سهم.

     إجمالي أس��هم اخلزينة لدى البنوك 355.8 مليون سهم 
متثل 2.4% من إجمالي األسهم.

      تق���در قيمة أس���هم اخلزينة وفق���ا الغالقات نهاية 
األس���بوع املاضي بنحو 168.8 مليون دينار متثل %1.7 

من إجمالي القيمة السوقية لقطاع البنوك.
      بنك الكويت الدولي والبنك األوسط األكثر شراء ألسهم 

اخلزينة بنسبة 10% لكل منهما.
      792 مليون دينار يجب ان تضخها البنوك في البورصة 

الستكمال نسبة ال� 10% من أسهم اخلزينة.
     البنك التجاري األقل شراء ألسهم اخلزينة وبنك بوبيان 

صفر.

      يقدر إجمالي حقوق املساهمني لقطاع البنوك احمللية 
بنحو خمسة مليارات و96 مليون دينار.

      147.1 ملي��ون دينار تراجع في حقوق املس��اهمني منذ 
بداي��ة العام حتى نهاية الربع الثالث مقارنة بالفترة نفس��ها 

من العام املاضي.
     حقوق امل���س���اهمني لب���نك الك���ويت الوطني تقدر 
بنح���و 1.7 مليار دينار والتي مت���ث���ل نحو 34.2% من 
إجمالي حقوق املس���اهمني لقطاع البنوك مسجلة زيادة 
مبق���دار 93.9 مليون دينار مقارنة بالفترة نفس���ها من 

العام املاضي.
     1.3 مليار دينار إجمالي حقوق املساهمني ببيت التمويل 
الكويتي بانخفاض قدره 75.6 مليون دينار مقارنة بالفترة 

نفسها من العام املاضي.

     تقدر القيمة الس���وقية لقطاع البنوك وفقا ألس���عار 
نهاية االسبوع املاضي بنحو 9.6 مليارات دينار.

     متث��ل القيمة الس��وقية لقطاع البن��وك نحو 32.9% من 
إجمالي القيمة السوقية للسوق.

     3.1 ملي���ارات دينار القيمة الس���وقية لبنك الكويت 
الوطن���ي والتي متثل نحو 32.7% من القيمة الس���وقية 

لقطاع البنوك.
     2.3 مليار دينار القيمة السوقية لبيت التمويل الكويتي 

والتي متثل 24.8% من القيمة السوقية لقطاع البنوك.
     1.2 مليار دينار القي���مة الس���وقية للبنك التجاري 
والتي متثل 12.8% من إجمالي القيمة الس���وقية لقطاع 

البنوك.

قروض وتسليف
000'KWD08-jun-3008-sep-3008-Dec-3109-sep-30

6.145.8006.712.6796.955.4057.532.130البنك الوطني
3.349.0253.516.1013.480.2953.417.576بنك اخلليج

2.293.3992.444.6952.430.3812.402.000البنك التجاري
1.573.1312.092.3692.132.9902.276.000بنك برقان

2.050.9042.133.5952.129.1032.002.497البنك األهلي
1.393.8531.408.7341.472.9321.544.311الكويت والشرق األوسط

16.806.11218.308.17318.601.10619.174.514اإلجمالي

تغييرات في االعتمادات الممنوحة من البنك
000'KWD08-sep-3008-Dec-3109-Sep-30

566.879242.726576.725البنك الوطني
)62.719()35.806(167.076بنك اخلليج

)28.381()14.314(151.296البنك التجاري
519.23840.621143.010بنك برقان

)126.606()4.492(82.691البنك األهلي
14.88164.19871.379الكويت والشرق األوسط

نمو االعتمادات الممنوحة من البنوك )أرباعا متتالية(
ديسمبر 08 � سبتمبر 09سبتمبر 08 � ديسمبر 08يونيو 08 – سبتمبر 08

8%4%9%البنك الوطني
-2%-1%5%بنك اخلليج

-1%-1%7%البنك التجاري
7%2%33%بنك برقان

-6%-0.2%4%البنك األهلي
5%5%1%الكويت والشرق األوسط

البنوك
عدد األسهم 

بالمليون
قيمتها وفق إغالق 2009/12/3أسهم الخزينة

2.973.49757.652.50361.111.653الوطني
2.507.70245.883.73713.076.865اخلليج
1.272.02270.00067.900التجاري
1.152.9448.544.9734.144.311األهلي
975.65997.227.90148.127.810األوسط
1.037.326103.637.25218.447.430الدولي
1.041.33029.577.25610.056.267برقان
2.305.41813.297.50013.829.400بيتك

��1.165.312بوبيان
14.431.210355.891.122168.861.636اإلجمالي

أرباح الربع البنوك
الثالث بالمليون

أرباح التسعة 
أشهر بالمليون

حقوق 
المساهمين حتى 

2009/9/30

حقوق 
المساهمين حتى 

2008/9/30

التغير 
بالمليون 

دينار

القيمة السوقية حتى 
 2009/12/3

بالمليون
75.4201.51.747.5601.653.64393.93.151.906الوطني
713.695-426.354445.47519.1-7.022-0.469اخلليج
559.177-4.06124.258321.355334.91113.5األهلي
482.951-0.89115.115241.534289.95648.4األوسط
184.644-160.110180.29920.1-4.646-1.157الدولي
2.397.634-34.297106.3841.235.9101.311.56175.6بيتك

1.233.861-444.903480.33335.4-1.665-2.484التجاري
1.74013.504397.542392.0855.4354.052برقان
559.349-121.554155.15633.6-17.263-5.488بوبيان

9.637.269-116.3360.75.096.2225.243.419147.1اإلجمالي


