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تقـرير

عملية التصحيح الطويلة مكنت البورصة
من تصدر أسواق المنطقة في فبراير

بني التقرير ان اداء سوق الكويت 
لالوراق املالية تفوق في نهاية اول 
ش����هرين من ع����ام 2010، وجاء في 
الترتيب االول مقارنة بأداء اسواق 
اخلليج وبعض االسواق الرئيسية 
االخرى، وجاء هذا التفوق لسببني، 
االول هو ان السوق الكويتي حقق 
ثاني اسوأ اداء في عام 2009 ضمن 
االسواق املقارنة نفسها، مبا يعني 
انه اخذ مداه في عملية التصحيح، 
والثاني هو احلديث عن صفقة زين 
اجلديدة واملعد لها بشكل افضل من 
االولى، لذلك كان اداء املؤشر الوزني 
افضل بكثير من السعري، وحافظ 
السوقان السعودي والعماني املتفوق 
على مكانتهما وج����اءا بالترتيبني 

الثاني والثالث ضمن االسواق املقارنة 
امتدادا الدائهما في عام 2009، وجاء 
السوق البحريني في الترتيب الرابع 
باداء جيد، بعد ان كان االسوأ اداء 
في ع����ام 2009، وبينما تخلف اداء 
السوق الصيني الى الترتيب قبل 
االخي����ر وكان ثاني افضل اداء في 
عام 2009، وتفوق السوق االميركي 
ال����ذي جاء ف����ي الترتيب اخلامس 
على االس����واق الرئيسية السبعة 
الناضج����ة والناش����ئة كلها، وجاء 
بعده في الترتيب السادس السوق 
البريطاني. واوضح التقرير ان سوق 
دبي وللشهر الثاني من العام احلالي 
هو االسوأ اداء بني االسواق املقارنة 
وذلك في حدود املنطق، ومعه مال 

سوق ابوظبي الى االداء السالب وان 
بشكل طفيف، وحل في املركز الثامن 
وهو ايضا بحدود املنطق، لكن ما هو 
صعب التفسير اداء سوق الدوحة 
الذي حاول في شهر فبراير تعويض 
بعض خسائر شهر يناير املاضي، 
لكنه ظل في املنطقة السالبة مقارنة 
مبستواه بنهاية عام 2009، وقطر 
املباشر  التدخل  انواع  مارست كل 
وغير املباشر املتاحة لها، واقتصادها 
االعلى منوا في االقليم ورمبا العالم، 
واداء سوقها في عام 2009 كان ثالث 
اسوأ اداء بعد البحرين والكويت، 
مبا يعن����ي انه اخذ مداه في عملية 
التصحيح لكن س����وقها رغم ذلك 

استمر ضعيف االداء.

6.2 مليارات دينار فائض الموازنة
االفتراضي للسنة المالية 2010/2009

17.2 مليار دينار جملة اإليرادات النفطية املتوقعة للسنة املالية 2010/2009

ارتفاع مستوى أرباح قطاع البنوك بنحو الضعف بما يعادل 103% بين عامي 2008 و2009

ارتفاع إيرادات بنك الخليج التشغيلية %3.65 
وصواًل إلى 7.13 ماليين دينار

»الشال«: 565 مليون دينار أرباح 56 شركة مدرجة في 2009
أوضح تقرير الشال االقتصادي األسبوعي ان مؤشرات نتائج عينة من الشركات 
املدرجة، البالغ عددها 56 شركة أعلنت عن نتائج أعمالها عن عام 2009 الى ان 
االجتاه العام ملستوى األرباح يشير الى انخفاض، وهو أمر في حدود املنطق وتشير 
املؤشرات الكلية لألداء الى ان أربعة قطاعات من أصل ثمانية حققت منوا في أرباحها، بينما حققت 
اربعة قطاعات هبوطا في ارباحها، وكان األفضل أداء بني عامي 2008 و2009 وان لم يشكل أهمية هو 
قطاع الصناعة، الذي أعلنت فيه 7 شركات عن نتائج أعمالها، اذ حتولت محصلة األداء من السالب 
في عام 2008 الى املوجب، وان كانت محصلة األداء أرباحا صافية بحدود 17 مليون دينار فقط، أي 
ضعيفة التأثير على األداء الكلي. وكان ثاني أفضل أداء لقطاع البنوك الذي أعلنت فيه 7 شركات من 

أصل 9 نتائج أعمالها، 
وارتفع مستوى أرباح 
القطاع بنحو الضعف 
103% بني عامي 2008 
و2009 والسب������ظب 
الرئيسي هو انحسار 
خس����ائر بنك اخلليج، 
وحققت أربع شركات 
أعلنت ع����ن نتائجها 
العقاري  القط����اع  في 
ارتفاعا بحدود 51% في 
مستوى أرباحها، ولكننا 
ال ننصح باستخدامها 
القطاع  مؤش����را ألداء 
القطاع  احملتم����ل، ألن 
العق����اري هو األش����د 
إصابة في عام 2009. 

وحققت ثالث ش����ركات، أعلنت عن نتائجها في قطاع األغذية، منوا في األرباح بحدود 20% وذلك 
ف����ي حدود املنطق، فاألزمة لم تطل دخول الناس العادي����ني، والواقع ان هناك اعتقادا بأن الناس 

تأكل أكثر في زمن األزمات.
وكان األسوأ أداء، وبشكل كبير، قطاع الشركات غير الكويتية املتأثر مبا يحدث في دبي، اذ حتول 
من الربحية املرتفعة جدا في عام 2008 الى حتقيق خسائر عادلة مطلقة بحدود 54 مليون دينار بعد 
أرباح بحدود 332 مليون دينار في عام 2008 بعد اعالن 11 شركة ضمنه عن نتائج أعمالها. وظلت 
الشركات التي أعلنت نتائجها في القطاعات الثالثة املتبقية 4 شركات تأمني و3 شركات استثمار 
و17 ش����ركة خدمات ضمن األداء املوجب، ولكن بانخفاض في املستوى بنحو 82% لقطاع التأمني 
و20% لقطاع االستثمار و12% لقطاع 

اخلدمات، كما في اجلدول املرفق.
وبشكل عام حققت الشركات التي 
أعلنت نتائجها أرباحا صافية مطلقة 
موجبة بحدود 565 مليون دينار، بعد 
خصم اخلس����ائر للشركات اخلاسرة 
وبانخفاض بحدود 26% عن مستوى 
الع����ام 2008 وهو أمر متوقع في عام 
تداعيات األزمة وحدوث بعض املطبات 
غير الس����ارة، اقليمي����ا ومحليا. وال 
يفترض استخالص نتائج واالعتماد 
عليها في أي قرار استثماري، طبقا لهذه 
املؤشرات األولية، ألنه من احملتمل ان 
تكون الشركات املتأخرة في االعالن 
أسوأ أداء من تلك التي أعلنت، ما قد 
يعني ان احلصيلة رمبا تكون أسوأ مما 

توحي به تلك املؤشرات األولية.

ذكر التقرير ان بنك اخلليج أعلن عن 
نتائج أعماله، للسنة املالية املنتهية في 
31 ديس���مبر 2009، وتشير هذه النتائج 
الى ان البنك حقق خسائر للسنة الثانية 
على التوالي، ولكن بنحو أقل من مستوى 
خسائر عام 2008، حيث بلغت اخلسائر 
نحو 1.28 مليون دينار مقابل خسائر بنحو 
359.5 مليون دينار في عام 2008 وحقق 
هامش صافي اخلسارة نحو 2.11% بعد ان 

بلغ 1.155% في عام 2008.
ويالحظ من حتلي���ل البيانات املالية 
للبنك ان الس���بب الرئيس���ي النخفاض 
اخلسائر يعود الى انخفاض املخصصات 
في عام 2009 بنحو 6.222 ماليني دينار أي 
نحو 7.66% وصوال الى 1.111 مليون دينار 
مقارنة مبا قيمته 8.333 ماليني دينار في 
عام 2008 ويب���دو ان إعادة هيكلة البنك 
املالية بشطب خسائره وزيادة رأسماله 
لم تأخذ في االعتبار حقيقة الوضع املالي 

الذي كان أصعب مما مت تقديره.
وأشار التقرير الى ان ايرادات التشغيل 
ارتفع���ت بنحو 3.113 مالي���ني دينار، أي 
بنسبة ارتفاع بلغت نحو 3.650% وصوال 
الى 7.130 ماليني دينار مقارنة مبا قيمته 
4.17 ماليني دينار في عام 2008 وس���بب 
رئيسي في ذلك االرتفاع هو حتقيق صافي 
التعامالت بالعمالت األجنبية  أرباح من 
واملشتقات، بلغت نحو 7.9 ماليني دينار 
مقارنة بخسائر بنحو 3.61 ماليني دينار 
وحقق البنك خس���ائر قيمة استثمارات 
متاحة للبيع بنحو 6.5 ماليني دينار مقارنة 
بخس���ائر بلغت نحو 7.65 ماليني دينار 

في عام 2008.
وقال التقرير ان متوسط تكلفة الفائدة 
املدفوعة بلغ نح���و 2.7% مقارنة بنحو 
4.8% في عام 2008 وتراجع أيضا متوسط 
الفائدة املقبوضة، والذي بلغ نحو %9.4 
مقارنة بنحو 3.7% في عام 2008 وتراجع 
اجمالي مصروفات الفوائد بنحو %3.44 
وهو تراجع أعلى من مثيله اخلاص بإجمالي 
ايرادات الفوائد البالغ نحو 2.37% كذلك 
تشير األرقام الى انخفاض نسبة مخاطر 
الس���يولة الى نحو 73.2% بعد ان بلغت 

تقارب نس���بته 4.1% باملقارنة مع جملة 
أصول بلغ���ت 4947.4 مليون دينار في 
عام 2008 بينما ارتفعت نس���بة األصول 
احلكومية )سندات خزينة وسندات البنك 
املركزي( من اجمالي أصول البنك، لتصل 
ال���ى نحو 16% بعد ان كانت 9.1% في عام 
2008 اذ بلغت جملة األصول احلكومية 

نح���و 79.4% في نهاية ع���ام 2008 وبلغ 
معدل مخاطر الفائ���دة نحو 0.958 مرة 
وهو أدنى بقليل من مس���توى مثيله في 

عام 2008 الذي بلغ 0.986 مرة.
من جهة أخرى، تراجعت جملة أصول 
البنك ما قيمته 203.5 ماليني دينار لتبلغ 
4743.9 مليون دينار تقريبا، وهو تراجع 

نحو 758.7 ملي���ون دينار مقارنة بنحو 
451.6 مليون دينار في العام الذي سبقه 
2008 ويعزى ذلك الرتفاع س���ندات بنك 
الكويت املركزي بنحو 5.247 ماليني دينار 
وصوال الى نحو 272.5 مليون دينار مقابل 
24.9 مليون دينار في العام الذي سبقه، 
كما ارتفع بند اذونات وسندات خزينة، 
لتبل���غ ما يقارب 486.2 مليون دينار في 
عام 2009 وبنسبة منو 13.9% عن مستوى 
عام 2008 حيث كان���ت قيمتها قد بلغت 

آنذاك نحو 426.6 مليون دينار.
وتراجعت محفظة القروض والسلف 
والتي جتاوزت جملتها )قروض البنوك 
والعم���الء( بنح���و 205.3 ماليني دينار 
وصوال ال���ى 3275 مليون دينار في عام 
2009 )ومتثل نحو 69% من اجمالي أصول 
البنك( مقارنة مبا قيمته 3.3480 مليون 
دينار في العام 2008 )ومتثل نحو %70.3 
من اجمالي أصول البنك(. اما فيما يتعلق 
بإجمالي قيمة القروض غير املنتظمة فقد 
ارتفع الى نحو 1148.6 مليون دينار )وبلغ 
حجم مخصصاتها نح���و 483.9 مليون 
دينار( مقابل نح���و 482.5 مليون دينار 
في عام 2008 )وحجم مخصصاتها نحو 
297.1 مليون دينار( ونتج عن ذلك ارتفاع 
مس���توى مخاطر االئتمان التي وصلت 
نسبتها الى نحو 30.6% قياسا بنحو %12.8 
في عام 2008 وتراجع مس���توى مخاطر 
رأس املال التمويلي، بعد ان ارتفعت نسبة 
هذه املخاطر الى نحو 7.3% مقارنة بنحو 

3.5% في عام 2008.
ويشير حتليل البيانات املالية للبنك 
الى ان معدل العائد على حقوق املساهمني 
ROE قد بلغ نحو س���الب 12.6% مقارنة 
مبس���توى مثيله في عام 2008 والبالغ 
سالب 136% كذلك بلغ معدل العائد على 
أصول البنك ROA بالسالب 58.0% مقارنة 
مبستواه احملقق في نهاية عام 2008 والبالغ 
سالب 7.2% وقد سجل العائد على رأس 
مال البنك ROC سالب 11.2% في عام 2009 
مقارنة بنحو 286.7% سالب، أيضا في عام 
2008 وقد أعلن البنك عن نيته عدم توزيع 

أرباح للعام الثاني على التوالي.

تراجع أصول بنك اخلليج مبا قيمته 203.5 ماليني دينار

قال التقرير انه بانتهاء شهر فبراير 2010، يكون 
قد بقي شهر واحد، فقط، على انتهاء السنة املالية 
احلالية 2010/2009، ومازالت أسعار النفط متماسكة. 
وبلغ معدل س����عر برميل النفط الكويتي، ملعظم 
ش����هر فبراير 2010، نحو 72.7 دوالرا، بانخفاض 
بلغ نحو 3.5 دوالرات للبرميل، عن معدل ش����هر 
يناير 2010، والبالغ 76.2 دوالرا للبرميل، وأوضح 
التقرير انه مع هذا الشهر، بلغ معدل سعر برميل 
النفط الكويتي، للش����هور األحد عشر من السنة 
املالية احلالية 2010/2009، اي ما بني ابريل 2009 
وفبراير 2010، نح����و 68.1 دوالرا، بزيادة بلغت 
نحو 33.1 دوالرا للبرميل، اي ما نسبته %94.6، 
عن السعر االفتراضي اجلديد املقدر في املوازنة 
احلالية، والبالغ 35 دوالرا للبرميل، ولكنه أدنى 
بنحو 14.4 دوالرا للبرميل، اي مبا نسبته %17.5، 
عن معدل س����عر برميل النفط الكويتي، للشهور 
األحد عش����ر من الس����نة املالية الفائتة، والبالغ 
82.5 دوالرا للبرمي����ل، وأدنى، أيضا، بنحو 11.4 
دوالرا اي ما نسبته 14.3% عن معدل سعر برميل 
النفط الكويتي، للسنة املالية الفائتة 2009/2008، 
والبالغ 79.5 دوالرا للبرميل، وللتذكير، فقد بلغ 
معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة امليالدية 
2009، نحو 60.3 دوالرا، بانخفاض ملحوظ، بلغ 
نحو 31.3 دوالرا، أي مبا نسبته 34.2%، عن معدل 
سعر برميل النفط الكويتي، للسنة امليالدية 2008، 
والبالغ 91.6 دوالرا، للبرميل، وسجل معدل شهر 
يوليو 2008، أعلى معدل قياس����ي لسعر برميل 
النفط، ببلوغ����ه 130.2 دوالرا للبرميل، في حني، 
كان أدنى معدل لس����عر برمي����ل النفط الكويتي، 

بعد أزمة العالم املالية، والتي انفجرت في ش����هر 
س����بتمبر 2008، هو معدل شهر ديسمبر 2008، 
عندما بلغ 37.7 دوالرا للبرميل. وبني التقرير انه 
طبقا لألرقام املنشورة في تقرير املتابعة الشهرية 
حلس����ابات اإلدارة املالية للدول����ة � يناير 2010 � 
الصادر عن وزارة املالية، حققت الكويت إيرادات 
نفطية فعلية، حتى نهاية شهر يناير الفائت � 10 
شهور � مبا قيمته 13.927 مليار دينار، ويفترض 
ان تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية خالل 
ش����هر فبراير، بحدود 1.5 ملي����ار دينار، وعليه، 
سترتفع اإليرادات النفطية احملققة، خالل الفترة 
� 11 ش����هرا � الى نح����و 15.43 مليار دينار، ورمبا 
أكثر، اذا أخذنا باالعتبار بيع املكررات، اي أعلى 
مبا نس����بته 122.8% عن قيمة اإليرادات النفطية 
املقدرة في املوازنة، للسنة املالية احلالية بكاملها، 
والبالغة نحو 6.9245 مليارات دينار. وإذا افترضنا 
استمرار مستويي اإلنتاج واألسعار على حاليهما، 
للشهر األخير من السنة املالية احلالية، فإن قيمة 
اإليرادات النفطية املتوقعة، ملجمل السنة املالية 
احلالية، ستبلغ نحو 17.2 مليار دينار، وهي قيمة 
أعلى بنحو 10.3 مليارات دينار، عن تلك املقدرة في 
املوازنة، واذا افترضنا، ايضا، حتصيل ما قيمته 
1.15 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، فإن جملة 
إيرادات املوازنة االفتراضية، للسنة املالية احلالية، 
ستبلغ نحو 18.35 مليار دينار مقارنة باعتمادات 
املصروفات فيها، والبالغة نحو 12.116 مليار دينار، 
اي ان النتيجة ستكون حتقيق فائض افتراضي، 
في املوازنة مبا قيمته 6.2 مليارات دينار، وللسنة 

املالية احلادية عشرة على التوالي.

أسواق األسهم الخليجية والعالمية
التغيرمؤشرات األسواقالتغيرمؤشرات األسواقمؤشرات األسواق

فبراير 2008/12/312009/12/312010

10.2%425.2-5.2%406.7385.8سوق الكويت لالوراق املالية/ املؤشر الوزني1

5.3%7.378.8-10.0%7.782.67.005.3سوق الكويت لالوراق املالية/ املؤشر السعري2

5.2%27.56.437.5%4.803.06.121.8سوق االسهم السعودي3

5.0%17.06.689.3%5.441.16.368.8سوق مسقط لالوراق املالية4

4.1%1.518.1-19.2%1.804.11.458.2سوق البحرين لالوراق املالية5

-1.0%18.810.325.3%8.776.410.428.1داوجونز � الواليات املتحدة6

-1.1%22.15.354.5%4.434.25.412.9الفوتسي 100 � بريطانيا7

-1.2%1.16.872.8%6.886.16.959.2سوق الدوحة لالوراق املالية8

-1.5%14.82.703.6%2.390.12.743.6سوق ابوظبي لالوراق املالية9

-4.0%19.010.126.0%8.859.610.546.4نيكاي 225 � اليابان10

-5.8%22.33.708.8%3.218.03.936.3كاك 40 � فرنسا11

-5.9%81.016.429.6%-9.647.317.464.8بي اس أي سينسيكس � الهند12

-6.0%23.85.598.5%4.810.25.957.4داكس � املانيا13

-6.9%80.03.051.9%1.820.83.277.1اس اس اي كومبويست � الصني14

-11.7%10.21.592.9%1.636.31.803.6سوق دبي املالي15

جدول مؤشرات أولية على أداء القطاعات 2009
عدد الشركات

قطاعات السوق التي توافرت بياناتها
التغيرأرباح الشركات المدرجة المشتركة )ألف دينار(

%ألف دينار2009/12/312008/12/31

188.6%36.643-17.21319.430القطاع الصناعي7

103.3%349.395171.840177.555قطاع البنوك7

51.1%12.7638.4494.314القطاع العقاري4

20.4%43.50436.1237.382قطاع األغذية3

-12.3%-130.855149.15718.302قطاع اخلدمات17

-20.2%-64.42680.76316.336قطاع االستثمار3

-82.1%-1.4117.8626.451قطاع التأمني4

-116.4%-331.938386.235-54.297الشركات غير الكويتية11

-26.3%-565.270766.702201.431املجموع الكلي56


