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قطاع المصارف 
السعودي 
يرتفع %15 
وبنوك دبي 
قّلصت خسائرها
إلى %11.6 

خسائر قطاع البنوك 
فاقت خسائر 
مؤشرات السوق 
الكويتي والبنوك 
التجارية في البحرين 
تتراجع %20.7

عمر راشد
توقعت مصادر لـ »األنباء« ان ممثلي احتاد الشركات 
االستثمارية ســــيلتقون وزير املالية مصطفى الشمالي 
نهاية االســــبوع اجلاري، مشــــيرة الى ان وراء التأجيل 
تداعيات مناقشة قانون اسقاط الفوائد والذي ادى إللغاء 
ارتباطات وزير املالية بعدد من االجتماعات من بينها لقاء 
احتاد الشركات االستثمارية. املصادر اكدت انه ليس هناك 

جدول محدد ســــيتم طرحه على الوزير وامنا مجموعة 
من االفكار »الفنية« سيتم طرحها على الوزير من بينها 
عدم قدرة الشركات على االستفادة من قانون االستقرار 
املالــــي وطرح مقترحات االحتاد في هذا الصدد مع اعادة 
طرح موضوع اعفاء الشــــركات من تطبيق ضريبة دعم 
العمالة الوطنية بسبب الظروف املالية التي متر بها بعض 

الشركات في الوقت الراهن.

الشمالي يلتقي اتحاد الشركات االستثمارية نهاية األسبوع الجاري

عام التحديات لمصارف المنطقة العربية 
انطوى بارتفاع 4 أسواق وتراجع 5

حتقيق مكاسب إال أن لم يتهاو بنحو كبير حيث 
بلغت نســــبة تراجعه 11.6% خالل العام املنصرم 
ليخالف بذلك اجتاه مؤشر سوق دبي الذي استطاع 
أن يحقق ارتفاعا بنســــبة 10% تقريبا بنهاية عام 
2009، اال أن مؤشر قطاع البنوك أنهى تعامالت عام 
2009 قرب أدنى مستوياته خالل تلك الفترة والتي 
بلغها خالل بدايات تعامالت شهر ديسمبر املاضي 
اال أنه أظهر بعض التعافي قرب نهاية العام، األمر 
الذي حّسن االوضاع بعض الشيء، وبلغ مؤشر 
القطاع أعلى مستوياته خالل تعامالت عام 2009 

منتصف شهر اكتوبر املاضي. 

 قطاع البنوك بأبوظبي

وعلى الرغم من العديد من األزمات التي عصفت 
باملؤشرات املالية في عام 2009 إال ان قطاع البنوك 
بأبوظبي تصدى لتلك التراجعات مرتفعا بنسبة 
جتاوزت 20.8% متفوقا على مؤشر سوق أبوظبي 

والذي ارتفع بنسبة تصل إلى %14.79. 
فعلى الرغم من تراجع اداء املؤشر العام لقطاع 
البنــــوك بأبوظبي بقوة في بداية العام وانحداره 
بشكل سريع ليصل إلى ادنى مستوياته منذ بداية 
العام في شهر يناير وهي 2604.21 نقاط إال انه مع 
نهاية شهر يناير عاود االرتفاع مرة أخرى وظل 
محاوال االرتفاع ليتفوق أداؤه على أداء املؤشــــر 
العام لسوق ابوظبي في بداية شهر يوليو مغلقا 

في نهاية العام على مستوى 3830.5 نقطة.

القطاع المصرفي الكويتي

وقد مــــر القطاع املصرفــــي الكويتي بأحداث 
وتقلبــــات كبيرة خالل عــــام 2009، حيث إن هذا 
القطاع هو املرآة احلقيقية لكل األحداث االقتصادية 
املهمة التي مير بها أي بلد من البالد، ألنه القطاع 
الرئيسي الذي يرتبط ويتداخل مع كل القطاعات 
األخرى، وعانى القطاع مــــن األزمة العاملية التي 
ظهرت على السطح في نهاية 2008 وظلت آثرها 
ممتدة حتى اليوم، وإن كانت حدتها قد أخذت في 
التراجع وسط توقعات متفائلة بأن األسوأ قد انتهى 
وأن الفترة القادمة سوف تشهد التعافي من هذه 

األزمة الطاحنة التي عصفت باجلميع.
ونتيجة طبيعية لهذه الظروف الصعبة التي مر 
بها القطاع املصرفي الكويتي خالل عام 2009، فقد 
ظهر هذا التأثير جليا على أداء القطاع في السوق، 
فوجدناه يتعرض خلسائر فاقت خسائر مؤشرات 
السوق، خالل نفس الفترة. حيث أنهى مؤشر قطاع 
البنوك تداوالت عام 2009 عند مســــتوى 8346.5 
نقطة، بخسائر سوقية بلغت نسبتها 14.4% حل 
بها ثالثا بني ســــتة قطاعات منيت بخسائر خالل 
العام، ليفقد مؤشر القطاع 1405.3 نقاط من رصيده، 
وذلك مقارنة مبستوى إغالقه بنهاية العام املاضي 

والذي كان عند 9.751.8 نقطة. 
أما عن حركة تداوالت قطاع البنوك خالل 2009 
فإننا جند أنه استطاع مبفرده أن يستحوذ على 
22.3% تقريبــــا من قيم تداول الســــوق كله على 
الرغم من أن عدد أسهمه ال تتجاوز 9 أسهم، حيث 
بلغ إجمالي قيــــم تداول القطاع خالل العام 4.86 
مليارات دينار تقريبا فــــي حني بلغ إجمالي قيم 
التداول في الســــوق خالل تلك الفترة 21.8 مليار 

دينار تقريبا.

قطاع البنوك العماني

وجنح قطاع البنوك واالستثمار العماني في 
االرتفاع بعد ثالث أزمات واجهته خالل عام 2009، 
حيث عاش قطاع البنوك في بداية هذا العام حالة 
من تخوف املستثمرين بعد أن كشفت األزمة املالية 
عن تأثيرها، ومن بعدها أزمة االنكشاف للمجموعتني 
السعوديتني، ولم يتجاوزها حتى وجد نفسه أمام 
أزمة دبي العاملية التــــي وجهت كل نيرانها على 
هذا القطاع وتلتهم ما تبقى من أزمة املجموعتني 

دبي متراجعا بنسبة 11.6% وأخيرا قطاع البنوك 
القطرية الذي تراجع بنسبة %4.07. 

المصارف السعودية 

شهد قطاع املصارف السعودي ارتفاعا خالل 
2009 بلغت نسبته 15%، وذلك بعد ان اتخذ القطاع 
اجتاها هابطا من النقطة 13595.73 في آخر جلسات 
العام 2008 ليصل الى النقطة 11491.77 في إغالق 
جلسة 9 مارس املاضي منخفضا بـ 15.4% خاسرا 
2103.96 نقاط، وذلك بعد تأثره الشــــديد بأحداث 
األزمة العاملية، ولم يلبث ان شهد القطاع بعدها 
ارتفاعــــا كبيرا ليصل الــــى النقطة 17547.48 في 
إغــــالق 10 مايو املاضي ليرتفع بـ 52.6% كاســــبا 
6055.71 نقطة، معوضا بذلك خسائره التي أملت 
بــــه في أعقاب األزمة، ولكن ســــرعان ما انخفض 
القطاع مرة أخرى ليصــــل الى النقطة 14247.79 
في جلسة 13 يوليو املاضي ثم شهد بعدها القطاع 
حركة عرضية حتى جلســــة 26 سبتمبر املاضي 
والتي انطلق منها القطاع ليعاود ارتفاعاته حتى 
جلسة 27 أكتوبر ثم شهد القطاع تقليصا ملكاسبه 
حتى نهاية العام لكنه اســــتطاع أن يغلق بنهاية 

2009 عند النقطة 15674.21.
وبالنسبة ألحجام التداوالت خالل تلك الفترة 
فقد كانت مرتفعة نوعا ما مقارنة بأحجام تداوالت 
العام املاضي 2008، وكان أشدها في 2009 في جلسة 
10 يناير املاضي حيث بلغت الكميات حينها 124.1 
مليون سهم، وشــــهد بعدها القطاع عدة تداوالت 
مكثفة على مدار العام، والتي كانت تدعم في معظم 

األوقات موجات القطاع الصعودية.
وكان قطاع املصارف قد ســــجل ربحا صافيا 
بلغ 18868.4 مليون ريال على مستوى الـ 9 أشهر 
املنتهية في 30 ســــبتمبر من العام اجلاري مقابل 
19373.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام املاضي 
بتراجع بلغت نسبته 2.6%، وعلى مستوى الربع 
الثالث من العام اجلاري، بلغ صافى أرباح القطاع 
6146.2 مليون ريال، مقابل صافى ربح بلغ 6018 
مليون ريال لنفس الفترة من العام املاضي بارتفاع 

نسبته %2.1.

قطاع البنوك المصرية

وقد استطاعت أســــهم قطاع البنوك املدرجة 
في البورصة املصرية أن تستعيد توازنها خالل 
تعامالت 2009، بعد ان حققت جميعها ارتفاعات 
قياسية رغم الظروف الصعبة التي مر بها القطاع 
بدءا من انعكاسات االزمة العاملية وصوال الى أزمة 
مديونيات دبي األخيرة ليسجل القطاع ارتفاع قدره 
47.8% مغلقا عند مستوى 1249 نقطة مقابل 845.23 
نقطة في اغالقه السابق عليه واحتل قطاع البنوك 
املرتبة الثالثة بني القطاعات املرتفعة خالل 2009 
ليعوض خسائره احملققة في العام قبل املاضي، 
حيث تراجع بـ 48% ولكنه لم يكن أكثر القطاعات 

تضررا مثل باقي البنوك في الدول األخرى.
وعلى صعيد آخر، شهدت البنوك املدرجة في 
البورصة املصرية خالل التسعة أشهر االولى من 
2009 ارتفاعا طفيفا على مستوى األرباح، حيث 
بلغ إجمالي األرباح احملققة لها خالل التسعة أشهر 
ما يقرب من 5.7 مليار جنيه بارتفاع طفيف قدره 
0.64% مقابل 5.6 مليار جنيه خالل نفس الفترة 

من العام 2008.

البنوك بسوق دبي المالي

وشهد قطاع البنوك بسوق دبي املالي الكثير من 
املتغيرات االقتصادية واألزمات خالل عام 2009، 
بداية من تبعات األزمة املالية العاملية على الصعيد 
العاملي، مرورا بأزمة ســــعد والقصيبي خليجيا، 
وانتهاء بأزمة ديون دبي على الصعيد احمللي، ورغم 
تلك األزمات إال أن قطاع البنوك بسوق دبي استطاع 
أن يتماسك امام تلك الصعوبات فهو لم يستطع 

السعوديتني وإفصاح العديد من البنوك العمانية 
عن انكشافه. وفي وسط هذا التوتر استطاع القطاع 
أن يرتفع مع نهاية عام 2009، وإن كانت صدارة 
القطاعات ارتفاعا ليســــت له، حيث ارتفع مؤشر 
قطاع البنــــوك 41.59% بنهاية 2009. وفاق حجم 
التداول على أسهم القطاع هذا العام الـ 3.31 مليارات 
سهم، ليصل بذلك إلى ما يوازي 54.37% من إجمالي 

حجم التداوالت التي متت خالل العام.
كما فاقت قيمة التداول على أســــهم القطاع الـ 
41.14% من إجمالي قيمة التداوالت خالل العام بعد 
أن مت التداول على أســــهم قطاع البنوك وشركات 
االستثمار بقيمة تفوق الـ 939.93 مليون ريال. 

البنوك القطرية

وقد سجل قطاع البنوك القطري تراجعا على 
مدار العام املنصرم مبا نســــبته 4.07% ليخســــر 
مؤشــــره 419.8 نقطة ويصل بنهاية العام 2009 
إلى 9899.8 نقطة، مقابل إغالقه بنهاية العام 2008 

عند 10319.7 نقطة.
وتراجع بعدها املؤشر البنكي ليصل إلى مستوى 
6845.4 نقطة في 21 من يناير املاضي، إال أنه ارتد 
بعد ذلك معوضا جزءا من خســــائره ليصل إلى 
مستوى 8049.7 نقطة بنهاية جلسة 9 من فبراير 
املاضي، بعد ذلك تراجع مؤشر القطاع ليصل إلى 
أدنى إغالق له خالل العام ورمبا خالل الثالثة أعوام 
األخيرة عند 5958.4 نقطة وذلك بنهاية جلسة 4 
من مارس املاضي. إال أن مؤشر البنوك قد اتخذ من 
تلك النقطة بداية ليعوض بعدها جزءا كبيرا من 
اخلسائر التي مني بها منذ أن خيمت عليه ظالل 
األزمة ليرتد إلى مســــتوى 7733.9 بنهاية جلسة 
24 من مارس ثم اســــتقر بعد ذلــــك أداء القطاع، 
ليبدأ رحلة جديدة من االرتفاعات قبل نهاية أبريل 
بعدة جلســــات واستمرت هذه االرتفاعات إلى أن 
وصل إلى مستوى 10199.3 نقطة بنهاية جلسة 3 
من يونيو املاضي إال أنه مني بعد ذلك بتراجعات 
ليصل مؤشــــره إلى 8272.9 نقطة بنهاية جلسة 
13 يوليو 2009. وقد ارتد قطاع البنوك بعد ذلك 
في رحلة ارتفاعات استمرت حتى 6 أكتوبر 2009 
ليصل بنهاية تلك اجللسة إلى 11095.2 نقطة مسجال 

أعلى مستوى له في 2009.
إال أن أداء القطــــاع بعد ذلك قد تذبذب ليغلق 
بنهاية العــــام عند 9899.8 نقطة ويكون بذلك قد 
تراجع عــــن إقفال 2008 مبا نســــبته 4.07% كما 

ذكرنا من قبل.

البنوك التجارية في البحرين

وتأثر قطاع البنوك التجارية املدرج في السوق 
البحريني باستمرار تداعيات األزمة املالية العاملية 
التــــي اندلعت في الربع األخير من 2008 وخيمت 
انعكاساتها السلبية على أداء السوق خالل 2009، 
ليهبط مؤشر القطاع خالل العام املاضي مبا نسبته 
20.7% ما يعادل 437.87 نقطة لينهي تعامالته عند 
مســــتوى 1679.17 نقطة مقابل 2117.04 نقطة في 
إغالقه الســــابق عليه، وكانت أعلى نقطة سجلها 
املؤشر عند مستوى 2122 نقطة فيما كانت أدنى نقطة 
له عند 1612 نقطة. ويضم قطاع البنوك التجارية 
املدرجة في البورصة 7 بنوك هي )األهلي املتحد، 
البحرين الوطني، البحرين اإلســــالمي، مصرف 
السالم، البحرين والكويت، البحريني السعودي، 

واخلليجي التجاري(.

قطاع البنوك األردني

وقد انطوت آخر جلسات 2009 ومازالت آثار 
األزمة املالية العاملية التي اندلعت في منتصف 
عـــام 2008 تلقي بظاللها على القطاع املصرفي 
بجميع أنحاء العالم مما انعكس على أداء البنوك 
خالل العام املنصرم بالسلب حيث تسببت في 
تراجع أرباح بعض البنوك، ومما الشـــك فيه 
أن قطاع البنوك يعتبر من أهم القطاعات التي 
لها دور رئيســـي في التحكم في اقتصاد البالد 
وامتدت هذه اآلثار داخل قطاع البنوك األردني 
والتي نتج عنها تراجـــع القطاع بنهاية العام 

وتدهور في أداء األسهم.
وأنهى املؤشر العام لقطاع البنوك األردني آخر 
جلسات العام 2009 عند مستوى 3646.76 نقطة 
مقارنه بإغالقه آخر جلسات عام 2008 والذي كان 
عند مستوى 4196.26 نقطة ليكون متراجعا بنسبة 
13.09% محققا خسائر بنهاية العام املاضي بلغت 
549.5 نقطة. وشهدت التداوالت بقطاع البنوك 
خالل العام املنصرم نشـــاطا حيث بلغ إجمالي 
تداوالت القطاع بنهايـــة العام 233.560 مليون 
سهم مقارنه بإجمالي تداوالت بلغ 381.096 مليون 
ســـهم بنهاية عام 2008 ليكون القطاع قد حقق 

انخفاضا خالل العام املاضي نسبته %38.7.

زكي عثمان
عاش القطاع املصرفي اخلليجي والعربي خالل 
2009 عاما صعبا للغاية بســــبب تداعيات األزمة 
املالية العاملية التي ألقت بظاللها على هذا القطاع 
احليوي ودفعته للتراجع بشدة مع نهايته، وقد 
يكون للعديد من األسباب املصاحبة لالزمة العاملية 
السبب املباشر وراء هذا األداء الذي تراجع بشدة 
ليس فحسب على مستوى تداوالت اسهم البنوك 
املدرجة في البورصات اخلليجية والعربية وإمنا 
على مســــتوى االرباح سواء التي أعلن عنها على 
مدار األشــــهر التسعة األولى من العام املاضي او 

املتوقعة لكامل 2009 أيضا.
وبالعودة قليال الى أحداث 2009 فيما يتعلق 
بالقطاع املصرفي والتي أثرت عليه بشكل جلي فالبد 
من التوقف أمام األزمة األبرز في هذا القطاع واملتمثلة 
في تعثر مجموعتي »سعد والقصيبى« السعوديتني 
فانها قد خلقت حالة من القلق حول وضع البنوك 
احمللية ومدى انكشافها على املجموعتني ومن ثم 
البنوك اخلليجية والتي أعلن عدد كبير منها عن 
تعرضه للمجموعتني في الكويت وعمان وغيرها، 
فيما لم تعلن البنوك السعودية عن مدى انكشافها 
علــــى املجموعتني في وقتها »والى االن« مما فتح 
املجال للتكهنات والتوقعات وضغط على القطاع 
البنكي السعودي بشــــكل خاص والسوق املالية 
السعودية وأســــواق اخلليج بشكل عام في ذلك 

الوقت. 
وأمام هــــذا الوضع، أعلن املصــــرف املركزي 
اإلماراتــــي أن ما ال يقل عن 13 بنــــكا إماراتيا و7 
فــــروع لبنوك أجنبية لديهــــا تعرض ملجموعتي 
ســــعد والقصيبي بقيمة 2.9 مليار دوالر وللحد 
من تأثير األزمة طالب املركزي اإلماراتي البنوك 
بتجنيب مخصصات بنسبة 50% على مدى عامني 
ملواجهة التعرض ملجموعة القصيبي و75% ملواجهة 

التعرض ملجموعة سعد. 
كما أعقب ذلك أزمة ديون دبى وحتديدا لشركتي 
»دبى العاملية« و«نخيل العقارية« التابعتني حلكومة 
إمارة دبي والتي جــــاءت لتعمق من جراح قطاع 

املصارف في منطقة اخلليج.
واذا اضيف ملا سبق استمرار البنوك بشكل عام 
في احتجاز نسبة من أرباحها الفصلية حتت بند 
املخصصات ملواجهة التعثر احملتمل من املقترضني 
فان حجم مشاكل قطاع املصارف اخلليجية والعربية 

ستكون اكثر وضوحا االن امام اجلميع.
وليس بغريب ان يكون انعكاس تلك األزمات 
ليــــس فقط على القطــــاع املصرفي مبفرده وامنا 
االمتداد ديشمل اسواق مال املنطقة وهو ما ظهر 
جليا في العديد من اسواق املنطقة حيث تسبب 
تراجع اداء قطاع البنوك في البورصة الكويتية 
الى تراجع السوق بشكل كبير في فترات متباعدة 
بحكم انه قطاع حيوي واســــهمه متتاز بالطابع 
التشغيلي الذي تعول عليه عموم التداوالت كما كان 
القطاع املصرفي السعودي مبثابة الضاغط األكبر 
على السوق في الفترة األخيرة مما جعل السوق 
يتخفف من املكاسب القوية التي حققها خالل العام 

ويكتفي بارتفاع بلغ 27.5% بنهاية العام. 
على صعيــــد اخر فان جتربة قطــــاع البنوك 
املصري قد حظيت باهتمــــام مصرفي عربي بعد 
ان عاش هذا القطاع عاما شبه مستقر بسبب عدم 
وجود حاالت تعثر في 2008 و2009 وبسبب عدم 
تعرضه ملخاطر الرهن العقاري والعقارات وضعف 
استثماراته في البنوك األجنبية، وكذلك الضوابط 
التي كانت السلطات النقدية قد اتخذتها في أوقات 
سابقة لتنظيم نشاط التمويل العقاري في مصر 
وهو األمر الذي بدأت بنــــوك منطقة اخلليج في 
االنتباه اليه مؤخرا بعد ان متادت خالل السنوات 
املاضية في التمويل العقاري وزيادة توســــعات 
شركات االستثمار وهو االمر الذي اظهرته االزمة 

على حقيقته.
ووفقا لتقرير ملوقع »مباشر« االلكتروني فقد 
شهد قطاع البنوك واملصارف في األسواق العربية 
خالل 2009 ارتفاعا في 4 أسواق بينما تراجع هذا 
القطاع في 5 أســــواق أخرى حيث كانت الصدارة 
في االرتفاعات لقطاع البنوك املصرية والذي حقق 
ارتفاعا بنسبة كبيرة بلغت 47.8% وجاء في املرتبة 
الثانية قطاع البنوك في سوق مسقط الذي ارتفع 
بنسبة 41.59% تاله قطاع البنوك بسوق أبوظبي 
الذي ارتفع بنسبة 20.8% وكانت أقل االرتفاعات 
لقطاع البنوك في السوق السعودي والذي ارتفع 

بنسبة %15. 
في حني تصدر املتراجعني قطاع البنوك البحريني 
بنســــبة 20.7%، تاله قطاع البنوك الكويتي الذي 
تراجع بنســــبة 14.4% ثم قطاع البنوك األردنية 
الذي تراجع بنســــبة 13.09%، تــــاله قطاع بنوك 

أبرز األحداث تمثلت في تعثر مجموعتي »سعد والقصيبي« السعوديتين وأزمة ديون دبي


