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ارتفاع ملحوظ في حجم املخصصات لدى البنوك اخلليجية

نمو إجمالي القروض وصل إلى مستوى متدن جدًا بلغ 4% مدعومًا بنمو ودائع ضعيف بـ %3

61 بنكًا في منطقة التعاون وّفرت من مخصصات 2009 نحو 9.4 مليارات دوالر بزيادة 40% عن 2008

»المركز«: 2009 عام المخصصات للبنوك بالخليج
 و2010 سيكون عام تعّلم الدروس المستفادة

توقعات بارتفاع المخصصات في دول الخليج
 إلى 8.76 مليارات دوالر

توق���ع تقرير »املركز« ان تصل املخصصات في دول مجلس التعاون اخلليجي مع نهاية 
2010 الى 8.76 مليارات دوالر، لتشكل بذلك انخفاضا نسبته 7% عن العام 2009 ككل اذ من 

املتوقع ان تصل قيمة املخصصات فيه الى 9.4 مليارات دوالر.
في غضون ذلك تعرض نشاط االقراض املصرفي الى الركود في جميع انحاء دول املنطقة 
خالل العام املنصرم، اذ انخفضت معدالت منوه الى ادنى من املتوسط التاريخي، وذلك مع 
ادخار البنوك االموال النقدية وجتنبه���ا تقدمي التمويالت في ظل بيئة اقتصادية ضعيفة، 
اما بالنس���بة للقروض في دول املنطقة فقد وصلت تقريبا الى نحو 606 مليارات دوالر في 
االشهر التسعة األولى من 2009 لتمثل بذلك منوا قدره 5% عن الفترة ذاتها من عام 2008.

وبناء على ذلك، يتوقع التقرير ان يبلغ منو القروض في دول التعاون في 2009 بشكل 
عام 4% مبتعدا بذلك كثيرا عن املتوسط التاريخي له احملقق في الفترة ما بني 2003 و2008 
ووصل حينها الى 29% ومن جانب هذا االمر ان يؤثر على نسبة املخصصات الى القروض 

التي ستصل الى 1.52% في 2009 مقارنة بنسبة 1.13% في 2008.

شركة  أصدرت 
املال���ي  املرك���ز 
الكويتي )املركز( 
تقري���را تناول 
قطاع البنوك في دول مجلس التعاون 
اخلليجي. والحظ التقرير أن 2009 كان 
بالفعل عام املخصصات. إذ يقدر ما وفره 
61 بنكا في منطقة التعاون من مخصصات 
خ���الل 2009 بنحو 9.4 مليارات دوالر، 
أي بزيادة بنسبة 40% عن 2008 وزيادة 
مبعدل خمسة أضعاف عن 2007 حيث 
وفرت آنذاك البنوك 1.8 مليارات دوالر 
فقط. وكنس���بة مئوي���ة إلى القروض، 
يترجم هذا الرقم إلى 1.5% تقريبا مقارنة 
بنحو 0.58% شهدها القطاع في الفترة 

ما بني 2003 و2007.
وق���ال التقرير ان الزي���ادة املفاجئة 
في بعض احلاالت كانت نتيجة ظهور 
أح���داث محددة غير مرتبط���ة باألزمة 
املالية املستمرة، مثال بنك اخلليج في 
الكويت واملؤسس���ة املصرفية العربية 
في البحرين. ومع ذلك، تش���ير معظم 
األحداث بوضوح إلى أن احلذر الشديد 
الذي يتخذه املستثمرون جاء على حساب 
البنوك التي تتصدر األخبار الس���يئة 
عندما تس���وء األمور. لكن البنوك تعد 

الشريان الرئيسي للنشاط االقتصادي 
في السوق ولذلك تعكس دون شك ألم 
االقتصاد ككل الذي يعاني نتيجة األزمة 

العاملية.
كما أنها تستحضر بقوة صورة الدور 
الرئيسي لتقييم االئتمان ومعايير حوكمة 

الشركات. 
وأي نتيجة مباش���رة لهذا ميكن أن 
تتضح في مس���تويات نش���اط البنوك 
احملددة بالقروض والودائع. من ناحيتهما، 
تتمتع القروض والودائع مبس���تويات 

منو هائلة منذ عام 2003.
الربع األخير  واالنخفاض احلاد في 
م���ن 2008 لم يكن كافي���ا الحتواء هذه 
املستويات، إذ شهدت القروض منوا وقدره 
34%، والودائع 21% خالل 2008. ومع ذلك، 
أخذت الصورة منحى سيئا في 2009 إذ 
وصل منو إجمالي القروض إلى مستوى 
متدن جدا بلغ 4% مدعوما بنمو ودائع 
ضعيف بنسبة 3%. ولهذا يرى التقرير 
بكل وضوح أن عام 2010 س���يكون عام 

تعلم الدروس املستفادة.
ومن بني دول التعاون، يقول »املركز« 
ان التركيز في نهاية عام 2008 كان على 
جملة من األمور وهي: قطاع العقار في 
اإلمارات، وقطاع االس���تثمار الكويتي، 

التي جاءت على حساب نزيف أسواق 
األسهم في أنحاء دول املنطقة. أما قطاع 
البنوك في دول التعاون فلم يكن محط 
نقاش كبير، إذ إن أغلبية البنوك املركزية 
والس���لطات النقدية كانت تعد سليمة 
ومس���تقرة عند بداية األزمة باستثناء 

ما حدث في بعض احلاالت.
من ناحية أخرى، يشير التقرير إلى 
البنوك  التي أجرتها  الطفيفة  الزيادات 
على معدل مخصصاتها في جميع الدول 
خالل 2008، ومع ذلك، كان هناك تغير 
محوري في توجه���ات البنوك بجميع 
الدول، إذ زادت مخصصات بنك اخلليج 
في الكويت واملؤسسة املصرفية العربية 
في البحرين على مليار دوالر، كما زادت 
مخصصات بيت التمويل الكويتي على 
700 مليون دوالر، واقتربت مخصصات 
بنك اإلمارات دبي الوطني من 500 مليون 

دوالر.
وبني التقرير انه هكذا كان حال 2008 
حيث زادت فيه بعض أكبر بنوك املنطقة 
مخصصاتها، فكيف يكون 2009؟ تظهر 
األرقام أن املخصصات زادت تقريبا عند 
جميع البنوك اخلليجية، وليس الالعبون 
الكبار فقط، حيث جتاوزت مخصصات 
البنوك اخلليجية في األش���هر التسعة 

األولى من هذا العام 6.41 مليارات دوالر 
أو 1.06% من القروض.

وحتى اآلن، كان قطاع املصارف في 
اإلمارات األكثر تقلبا، إذ إنه وبس���بب 
اإلعالن عن مخاوف ديون مجموعتي سعد 
والقصيبي السعوديتني، اللتني يعتقد أن 
البنوك اإلماراتية لديها انكشاف كبير 
عليها يقدر بنحو 2 مليار دوالر، أجبر 
البنك املركزي جميع املصارف على أخذ 
مخصصات تساوي 50% من انكشافها على 
املجموعتني املتعثرتني. إضافة إلى ذلك، 
زادت األحداث األخيرة املتعلقة مبشاكل 
ديون شركتي نخيل ودبي العاملية من 
الش���عور بأن هناك املزيد من األوقات 

العصيبة بانتظار البنوك الحقا.
ونتيجة لذلك، تضاعفت مخصصات 
البن���وك اإلماراتية في الربع الثاني من 
2009 إل���ى أكثر من مليار دوالر، ليبلغ 
اإلجمالي في األشهر التسعة األولى من 
هذا العام 2.57 ملي���ار دوالر، ويتوقع 
التقري���ر أن يصل هذا الرقم تقريبا إلى 
4 مليارات دوالر ف���ي نهاية العام. مع 
زيادة إلى 4.8 ملي���ارات دوالر في عام 
2010، خاصة أن القروض التزال ضيقة، 
في حني أن البنوك التزال حترص ضد 

التخلف عن الدفع. 

تقــرير

B.O.T صفر »البلدية« تعتزم طرح 3 مشروعات لتدوير النفايات الصلبة بنظام الـ
ثانيا: تنش���يط البيئة االس���تثمارية للقطاع اخلاص وتبني 

األفكار التي تدعم التنمية بكل أشكالها.
ثالثا: دعم نشاط التدريب والصحة املهنية من خالل إعداد البرامج 

املتخصصة وإعطاء النصائح والتوصيات في هذا املجال.
 ومن جانبه أوضح مستشار مكتب البنك الدولي في الكويت 
جعفر فريع ان البنك قام بدراسة للفرص االستثمارية املتاحة في 
مجال تدوير النفايات حيث خلص الى ان نصيب الفرد بالكويت 
من النفايات يصل الى 400 كم من النفايات في العام الواحد وهو 
معدل مرتفع قياسا على املعدالت العاملية كما خلص البنك الدولي 
الى ان طرق معاجلة النفايات بالكويت بها العديد من السلبيات 
وان منظومة الردم ال تتماشى مع ندرة األراضي خاصة ان الكويت 
اس���تغلت نحو 40 مليون متر مربع لردم النفايات خالل األعوام 
املاضي���ة، كما ان تكلفة املنظومة احلالية فاقت مبلغ 255 مليون 
دوالر عام 2008، ومن املتوق���ع ان تبلغ نحو 557 مليون دوالر 
بحل���ول عام 2023 وهي تكلفة عالية جدا مقارنة مع ما تقوم به 

الدول املتقدمة في هذا املجال.
 وأشار فريع الى ان االستثمارات املتاحة أمام القطاع اخلاص 
في مجال تدوير النفايات تقدر بنحو 50-100 مليون دوالر سنويا 
على املس���توى احمللي، مبينا ان البنك الدولي قام بعمل دراسة 
اقتصادية وقدم مقترحات للتعامل األمثل مع النفايات من خالل 
تطوير املنظومة احلالية كأفضل الطرق احلديثة من خالل مراقبة 
نحو 20 مكبا للنفايات على مس���توى الكويت والتدخل السريع 
من قبل اجلهات احلكومية للحد من املخاطر البيئية عبر مشروع 

تهيئة مكبات النفايات كمقترح مقدم من البنك الدولي.
 وق���دم فريع ثالثة مقترحات من قب���ل البنك الدولي لتدوير 
النفاي���ات االول يتمثل في وضع مخط���ط الدارة النفايات على 
مدى 15 عام���ا مقبال وحتديد االهداف والهيئات التي س���تتولى 
عمليات التنفيذ، اما الثاني فيتعلق بوضع اطار قانوني لتفعيل 
هذه املقترحات وحتديد املخالف���ات التي ميكن تطبيقها في هذا 
املجال، اما املقترح الثالث فيتعلق بتأس���يس مؤسسة مختصة 
الدارة القطاع ومراقبته من قبل احلكومة وميكن ان يتولى رئاسة 

املؤسسة وزير االشغال. 
وعن فرص االس���تثمار املتاحة في مجال تدوير النفايات اقترح 
البنك الدولي تأس���يس صناديق استثمارية العادة تدوير النفايات 
مع امكانية مساهمته في متويل تلك الصناديق وتشكيل جلنة عليا 
ملتابعة عمل تلك الصناديق فضال عن تنمية الوعي املجتمعي باهمية 

التعامل مع النفايات بالطرق احلديثة وحتسني النظرة السائدة.
 وفي دراسة للبنك الدولي اكد فيها ان الكويت تولد نحو 5.6 
ماليني طن من النفايات الصلبة سنويا منها 4.6 ماليني طن نفايات 
ناجتة عن البناء واله���دم، و1.2 مليون طن من النفايات البلدية 

فضال عن 47.200 طن من النفايات الصناعية. 
كما جاء في الدراسة ان النفايات املتولدة في الكويت على درجة 
عالية من العضوية وامكانية اعادة تدويرها حيث ان حوالي %50 
من النفايات الصلبة البلدية خاضعة للتحليل البيولوجي و%39 
من النفايات متكونة من مواد قابلة العادة التدوير وبالتالي توفر 

امكانية كبيرة العادة التدوير.

لدع���وة جميع املهتمني في القط���اع احلكومي واخلاص لالطالع 
ملناقشة نتائج هذه الدراسة.

 وب���دوره، قال وكيل وزارة املالي���ة خليفة حمادة ان الوزارة 
خصص���ت نحو 130 مليون دينار للحد من االضرار البيئية منذ 
السنة املالية 2004/ 2005 حتى السنة املالية احلالية عن طريق 

احتواء امللوثات الناجمة عن النفايات.
 وأضاف حمادة ان الوزارة قامت بتبني وتطوير برنامج تعاون 
فني مع البنك الدولي لالستفادة من الدراسات واملساعدة الفنية 
التي يقدمها مبا يحقق التطلعات والتوجهات الواردة في اخلطة 
اخلمس���ية للحكومة وبرنامج عملها، حيث تشمل هذه الدراسة 
كل القطاعات االقتصادية والتي من أبرزها قطاع البيئة والتعليم 

والصحة واالتصاالت واالستثمار والشفافية واحلوكمة.
وبني حمادة ان مش���روع إعادة تدوي���ر النفايات يعد من اهم 
املش���اريع احليوية خاصة على الصعيدين التجاري والصناعي 
باإلضافة الى ان ل���ه أبعادا اقتصادي���ة واجتماعية وبيئية كما 
يرتبط بشكل مباشر في حتقيق التنمية املستدامة، مما يتطلب 
االهتمام بهذا القطاع مبا يتماش���ى مع التوجهات العاملية والتي 
تدعو لاللتزام في تطبيق املعايير الدولية في مجال إعادة استغالل 
تدوي���ر النفايات الصلبة واحلد من اآلثار الس���لبية على البيئة 

والصحة العامة.
 من جهته أكد مدير مكتب البنك الدولي في الكويت د. رضوان 
شعبان ان البنك الدولي يساهم بصفة أساسية في عمليات التنمية 
املس���تدامة لدولة الكويت وتقدمي الدع���م الفني الالزم في جميع 

القطاعات من خالل 3 محاور رئيسية: 
أوال: دعم جهود القطاع احلكومي ومؤسساته في مختلف املجاالت.

من النفايات الصلبة 120 ملي���ارا منها تخص الدول الصناعية، 
مضيفا ان تدوير النفايات يش���كل ما نس���بته 4% على مستوى 

العالم من غازات التدفئة.
 وفي السياق، قال رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب لبنك 
الكويت الصناعي عبد احملس���ن احلنيف ان البنك تبنى مشروع 
دراس���ة شاملة حول االس���تفادة االقتصادية والبيئية من ادارة 
وتدوير النفايات الصلبة انطالقا من حرصه على حتقيق التنمية 
الصناعية واالقتصادية في الكويت مش���يرا الى ان دور البنك ال 
يقتصر على دعم االستثمار الصناعي من خالل التمويل فحسب 
بل ميتد ليشمل ترويج وتأسيس املشروعات الصناعية وتقييم 
املشروعات لدى اجهزة الدولة لتطويرها واالرتقاء بأدائها حيث 
تأتي هذه اخلطوة في اطار اخلطة الشاملة للتنمية التي تسعى 
الدولة الى تنفيذها من خالل دعم السياس���ات واخلطط الرامية 
الى توس���يع فرص ومجاالت االستثمار احمللي وزيادة مساهمة 

القطاع اخلاص في تطوير املشروعات الوطنية.
 ولفت الى ان املش���روع يهدف الى دراس���ة مشاكل التجميع 
والفرز والتخلص من النفايات الصلبة والعمل على تعزيز دور 
القطاع اخلاص في ذلك فضال عن حتديد الفرص االس���تثمارية 
الصناعية في قطاع التدوي���ر ذات املردود االقتصادي والبيئي، 
الفتا الى ان البنك الصناعي تلقى دعما في هذا اإلطار من كل من 
وزارة املالية ومؤسس���ة الكويت للتقدم العلمي، مش���يرا الى ان 
التنس���يق املكثف مع املؤسسات احلكومية خالل فترى الدراسة 
كان له االثر اجليد للوصول للتوصيات التي تتوافق مع إمكانيات 

التطبيق الفعلي لها.
 وأض���اف احلنيف ان البنك حرص عل���ى تنظيم هذه الندوة 

احمد يوسف
قال وزير االش���غال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د. 
فاض���ل صفر ان التعامل مع النفايات اصبح ضرورة ملحة نظرا 

لضخامة املشكلة وحجم النفايات في الكويت.
وأضاف صفر خالل كلمته في ندوة »فرص االستثمار في تدوير 
النفايات الصلبة«> والتي عقدت أمس في غرفة التجارة والصناعة 

ان هناك اربع طرق اساسية في التعامل مع النفايات:
اوال: تقليص النفايات من املصدر بغرض انتاج كميات اقل من 

خالل الفرز االولي في اماكن جتميع النفايات االولية.
ثانيا: تدوير النفايات بغرض انتاج محسنات للتربة وتوفير 
مواد متنوع���ة لدعم بعض الصناعات والتقليل من املس���احات 

املستخدمة لردم النفايات غير القابلة للتدوير.
ثالثا: املعاجل���ة احلرارية من خالل اقامة مح���ارق للنفايات 

واالستفادة من احلرارة الناجتة في توليد الطاقة الكهربائية.
رابعا: ردم النفايات غير القابلة للتدوير وهي وسيلة مؤقتة 
للتخلص من النفايات وقد لوحظ ان الكويت مازالت تتعامل في 
هذا اجلانب بنوع من عدم االستخدام اجليد ملعطيات التكنولوجيا 
ما يعني ان هناك اضرارا بيئية قد تقع على املدى الطويل نتيجة 

الردم غير الصحي للنفايات.
 وأشار صفر الى ان البلدية قامت بإدخال تعديالت جوهرية 
على العق���ود اخلاصة للنظافة والتي مت طرحها على ش���ركات 
التنظيف خالل الفترة املاضية كما تعتزم البلدية إدخال تعديالت 
أخرى على عقود التنظيف التي س���تطرح مس���تقبال من خالل 

محاور أساسية أهمها: 
� إلزام الشركات بفرز املواد الغذائية التي ميكن حتويلها الى 

مواد عضوية من خالل التحليل البيولوجي.
� فرز املواد الصلبة القابلة للتدوير كالزجاج واملعادن والورق 
والكرتون وسوف يتم تطبيق التجربة على بعض املناطق السكنية 
متهيدا الى تعميمها على جميع مناطق الكويت خالل الس���نوات 

املقبلة.

وكشف الوزير عن عزم البلدية طرح ثالثة مشروعات لتدوير 
النفايات الصلبة وفقا لنظام ال� »بي او تي«، الفتا الى ان البلدية 
تقوم حاليا ببناء مصنع لتدوير النفايات الصلبة الصناعية في 
منطقة الوفرة وسوف يبدأ العمل به خالل ستة اشهر، مستعرضا 
بعض التجارب التي قام بها القطاع اخلاص في مجال تدوير النفايات 
كمعاجلة تدوير مياه الصرف الصحي في منطقة الصليبية، باالضافة 
الى وحدة معاجلة النفايات االنشائية ومخلفات الهدم والبناء وقد 
حصل املشروع على جائزة مجلس التعاون الفضل االعمال البيئية 

كما انه يعد اول مشروع في منطقة الشرق االوسط.
 واوض���ح صفر ان هناك افكارا ومقترحات مطروحة من قبل 

شركات القطاع اخلاص في قطاع تدوير النفايات وابرزها: 
� استخراج البيتومني من النفايات االسفلتية واعادة استخدامها 

مرة اخرى.
� وحدة انتاج الصلبوخ املعاد تدويره عالي اجلودة.

 وبني ان العالم ينفق نحو 150 مليار دوالر س���نويا للتخلص 

خالل ندوة »فرص االستثمار في تدوير النفايات الصلبة«

فريع: الردم ال يتماشى مع ندرة األراضي وتوقعات كلفته 557 مليون دوالر بحلول عام 2023 الحنيف: البنك الصناعي تبنى مشروعًا حول االستفادة االقتصادية من تدوير النفايات  

ملخص عن أداء القطاع المصرفي في دول التعاون المتوقع لعام 2010
الودائعالمخصصات % من القروضالمخصصاتالقروضصافي الدخل

بالمليون 
دوالر

سنوياً %
بالمليون 

دوالر
سنوياً %

بالمليون 
دوالر

2009سنوياً %
تقديرات 

1020
بالمليون 

دوالر
سنوياً %

5%0.59236.362%0.90%-30%71.118%20190.803%7.656السعودية

4%1.49123.525%2.97%-46%71.426%11795.390%3.019الكويت

10%1.99253.907%1.72%23%64.830%242.650-16%4.128اإلمارات

25%0.4987.520%0.52%12%20382%3378.636%3.930قطر

0%1.9342.025%1.72%12%0618%5932.040%807البحرين

10%1.4128.089%1.29%31%20389%3327.571%681عُمان

8%1.31771.428%1.52%-7%88.763%21667.091%20.221دول التعاون

املصدر: رويترز نوليدج، أبحاث املركز.

النشاط المصرفي في دول التعاون بين 2003 وتقديرات 2010
نمو القروض إلى الودائع في دول التعاون

تقديرات 2010تقديرات 2009متوسط 2003 وحتى 2007
الودائع     القروضالودائعالقروضالودائعالقروض

5%7%0%1%17%23%السعودية

4%7%1%5%21%23%الكويت

10%6%9%6%40%42%اإلمارات

25%20%22%10%35%39%قطر

0%0%-20%-10%13%15%البحرين

10%20%9%13%23%21%عُمان

8%8%3%4%23%28%دول التعاون

املصدر: رويترز نوليدج، أبحاث املركز.


