
االربعاء
5  مايو 2010

37
االقتصادية

املؤشر 
السعري 

7251.5
بتغير قدره

-14.9

عمر راشد
توقع رئيس مجلس إدارة املجموعة املالية »هيرميس 
ايفا« للوساطة املالية خالد الصالح ارتفاع احلصة السوقية 
لشركة »هيرميس ايفا« الى 18% مع نهاية العام احلالي، 
مبينا ان الشركة متكنت من زيادة قدرات البنية التحتية 
لديها بشكل كامل من خالل تكوين إدارات متخصصة وكذلك 
زيادة مواردها خالل املرحلة املاضية، ما يؤهلها لتطبيق 

نظام التداول اآللي اجلديد بشكل كامل في أي وقت.
وقال في تصريح خاص لـ »األنباء« ان الشركة ستستفيد 
بشكل كامل من قدرات »هيرميس« و»ايفا« في توسعاتها 
اخلارجية خالل املرحلة املقبلة، الفتا الى ان »ايفا« لديها 
مكاتـــب في عمان والقاهرة وســـورية ودبي، فيما لدى 
»هيرميس« وهو الشـــريك الثاني مكاتب منتشـــرة في 

السعودية ومصر.

الصالح لـ »األنباء«: 18% الحصة السوقية المتوقعة لـ »هيرميس إيفا« نهاية 2010

معظم أرباحها ناتجة عن مساهماتها في شركات تشغيلية

»الخليجية المغاربية« تعتمد بيانات 
الربع األول خالل يومين بأرباح جيدة

»أموال لالستثمار« تسعى 
لتوفير التمويل الالزم لمشاريعها

عمر راشد
علمت »األنباء« من مصادرها ان مجلس ادارة الشركة اخلليجية 
املغاربية القابضة ســـيعتمد بيانات الربع االول خالل اليومني 
املقبلني بأرباح وصفتها بـ »اجليدة« مقارنة بالفترة نفسها من 
العام املاضي، ولفتت املصادر الـــى ان معظم تلك االرباح يأتي 
من عوائد الشركة املتولدة من مساهماتها في عدد من الشركات 
ذات العوائد التشـــغيلية اجليدة والتي منها »رواج لالستثمار 

العقاري«.
وقالت ان الشركة بدأت في تسويق مشروعاتها في دول املغرب 
العربي حيث وجدت اقباال كبيرا من املســـتثمرين على مستوى 
االفراد والشركات. واوضحت انه من املتوقع تخارج الشركة من 
جزء من مشاريعها خالل العام احلالي دون ان تفصح عن طبيعة 
وقيمة تلك التخارجات. يذكر ان الشـــركة متكنت من حتقيق 9 
فلوس ربحية للســـهم عن 2009 بقيمة جتاوزت املليون دينار، 

كما يبلغ مجموع اصولها 20 مليون دينار.

ذكرت شركة اموال الدولية لالستثمار املدرجة بسوق الكويت 
لالوراق املالية بتاريخ 24 مارس املاضي انها مازالت تسعى لتوفير 
التمويل الالزم ملشروعيها »دبي للغولف« و»برج اخلبر« وانها 

في حال عدم حصولها عليه فإنها ستتخارج منهما.
واضافت »اموال« ان الشـــركة عملت بحرص وجهد شديدين 
ملتابعة ومراقبة هذين املشروعني املذكورين خالل العام املاضي، 
فضال عن محاوالتها اليجاد بدائل اخرى وذلك لتوفير التمويل 
املطلوب ملواجهة الوضع القائم في ظل تشـــدد البنوك احمللية 
في عمليات التمويل وتوفير السيولة املطلوبة لضمان استمرار 

تشغيل املشاريع.

قال لـ »األنباء« إن تقييم األصول الخارجية قد يستغرق بعض الوقت 

 الخزام: ال صحة إلعادة النظر في اندماج 
»كويت إنفست« و»جيزان« و»الدولية للمشاريع«

بعض شركات االستثمار فقدت قدرتها على الصمود في األزمة
فـــي وضع ال حتســـد عليه في 
تعاملها مع تداعيات األزمة املالية 

والصمود في وجهها.
الشـــركات  وقال إن وضع 
العـــام احلالي  االســـتثمارية 
ســـيفرز بعضها للخروج من 
السوق بشكل كامل وذلك بعد 
أن فقدت قدرتها على الصمود 

خالل املرحلة املاضية.
ونفـــى أن يكون لتعليمات 
بنك الكويت املركزي أي تأثير 
إليها  آلت  التـــي  في األوضاع 
شركات االستثمار في املرحلة 

الراهنة.
واســـتدرك أن بنك الكويت 
املركـــزي تعامل مع شـــركات 
االستثمار وفق قواعد محددة 
ومنضبطة وبشكل »متحفظ« 
وذلك بعد أن فرضت تداعيات 
األزمـــة املالية على »املركزي« 

تلك الطريقة.
أداء  وحول توقعاته بشأن 
الســـوق في املرحلـــة املقبلة، 
أوضح أن تعامل »أجيليتي« مع 
أزمتها بشكل مهني وضع الكثير 
من النقاط فوق احلروف، الفتا 
الى أن اإلفصاح عن رقم التسوية 
قد يلحق ضررا بالشركة على 

املدى البعيد.

وقال إن انكشاف »مجموعة 
إيفا« على مديونية دبي العاملية 
بات محدودا للغاية بعد أن مت 
التخارج من معظم تلك األصول، 
الشـــركة تدرس  أن  الى  الفتا 
التخارج من بعض تلك األصول 

في املرحلة املقبلة.
أن الشركة ورغم  إلى  ولفت 
تضررهـــا من مديونيـــة »دبي 
العامليـــة« إال أنهـــا تخطت تلك 
املرحلة، مبينا أن األزمة املالية 
أصابـــت جميع األصول اجليدة 
وحولت الكثير منها من أصول 
»زينة« إلى »شينة« وهو ما وضع 
الشـــركات االستثمارية  بعض 

عمر راشد 
العام في شـــركة  املدير  أكد 
انفســـت« عبـــداهلل  »كويـــت 
اخلـــزام أن مستشـــاري الدمج 
بني »كويت انفست« و»جيزان 
القابضة« و»الدولية للمشاريع« 
يواصلون اجتماعاتهم بشـــكل 
دوري لالستفســـار عن بعض 
األمور اخلاصة بتقييم األصول 
داخل وخارج الكويت لكل شركة 
على حدة، مبينا أن حتديد موعد 
لالنتهاء من تلك العملية قد يكون 
من الصعوبة، حيث ان االندماج 
لن ينتهي بتسليم الدراسة، وإمنا 
سيتم عرض األمر على مجالس 
اإلدارات للموافقة عليها ثم موافقة 
اجلمعية العمومية وأخيرا موافقة 
التجارة  اجلهات املعنية مثـــل 

ووزارة العدل.
ونفى اخلزام فـــي تصريح 
خاص لـ »األنباء« وجود صعوبات 
قد تعيد النظر في عملية االندماج 
مرة أخـــرى والتراجـــع عنها، 
موضحا أن هناك أصوال خارجية 
للشركات الثالث حتتاج إلى تقييم 
عادل لها وهـــو أمر يحتاج إلى 
وقت، قائال: املوضوع في نهاية 
األمر يتعلق بحقوق املساهمني 

في الشركة.

عبداهلل اخلزام

أرباح »الوطني« تمثل %58.1 
من إجمالي أرباح البنوك الستة

قراءة خاصة لـ »األنباء« 
 في النتائج المالية 

 لـ 6 بنوك أظهرت تباينًا 
في األداء والتحديات

وجود عدد من الشركات 
في دائرة الخطر 

يشكل تحديًا أمام 
القطاع المصرفي

املفارقة تتمثل في ان البنك اوجد فجوة كبيرة 
من حيث قيمة االربــــاح بينه وبني املصارف 

اخلمسة االخرى.
اما جلهة لغة االرقام فتقود االحصائية الى 
استنتاج ان اجمالي ارباح 6 مصارف من اجمالي 
املصارف السبعة التي اعلنت عن ارباحها يقدر 
بنحو 54.88 مليون دينار، وهي على التوالي 
بيت التمويل الكويتي )30.91 مليون دينار(، 
بنك اخلليج )0.52 مليون دينار(، االهلي )15.30 
مليون دينار(، االهلي املتحد )الشرق االوسط 
سابقا( )6.24 ماليني دينار(، بنك الكويت الدولي 
)0.29 مليون دينار( وبنك بوبيان )1.62 مليون 
دينار(، في حني ان ارباح بنك الكويت الوطني 
وحده بلغت نحو 76.3 مليون دينار، ما يعني 
ان ارباح البنك تبلغ نحو 58.16% من اجمالي 
ارباح املصارف الست التي اعلنت عن ارباحها 

خالل الربع االول من العام احلالي.

نتائج البنوك المحلية للربع األول من عام 2010
التغير )%(20092010البنك

20%63.5376.26بنك الكويت الوطني
)21%(39.3030.91بيت التمويل الكويتي )بيتك(

)67%(1.590.52بنك اخلليج
ــ3.14البنك التجاري الكويتي
1%15.1215.30البنك األهلي الكويتي

)39%(10.226.24البنك األهلي املتحد ـ الكويت
113%0.29)2.20(بنك الكويت الدولي

ــ11.35بنك برقان
114%1.62)11.72(بنك بوبيان

القطاع ملستويات الربحية السابقة باتت من 
املاضي.

 »الوطني« يحافظ على المقدمة

من جهة اخــــرى تقود هــــذه النتائج الى 
التأكيد علــــى ان بنك الكويت الوطني يعيش 
واقعا مختلفا على مستوى القطاع، وتعكس 
النتائج احملققة في الربع االول ان البنك مازال 
يجني ثمار ابتعاده عن تداعيات االزمة املالية 
العاملية، وبالتالي ال ميكن الفصل بني النتائج 
احملققة خالل الربــــع االول وتلك احملققة في 
العام املاضي، ما يعني ان نتائج هذا الربع هي 
امتداد طبيعي لنتائج العام املاضي، اما االشارة 
الثانية التي ميكن ان تستشف على مستوى 
نتائج »الوطني« هي ان البنك لم يكتف بالتأكيد 
على موقعه في صدارة املصارف احمللية، كما 
هو احلال على مدى السنوات املاضية، بل ان 

الربع الثالث، وفي هذا السياق ميكن املالحظة 
ان البنك االهلي الكويتي بني هذه الشــــريحة 
الثانية، الذي حقق منوا بنسبة 1% في نتائج 
الربع االول، فيما تراجعت ارباح بنك اخلليج 
بنسبة 67.1%، كما تراجعت ارباح االهلي املتحد 
بنســــبة 39%، وارباح بيت التمويل الكويتي 

تراجعت بنسبة %21.
في حــــني ان النقطة املشــــتركة بني هاتني 
الشريحتني، تتمثل في ان هذه املصارف امام 
حتد حقيقي في ايجاد مصادر تغذي ارباحها 
مستقبال، خصوصا في ظل استمرار حالة احلذر 
على مســــتوى االقراض وعدم بلوغ االسواق 
املالية مرحلة التعافي الكلي، والســــبب االهم 
هــــو ظهور مزيد من حالــــة التعثر، ما يعني 
ان شريحة واســــعة من الشركات احمللية في 
مختلف القطاعات مازالت حتت دائرة اخلطر، 
وهذه الوقائــــع جميعها تؤكد ان اســــتعادة 

هشام أبوشادي
اظهرت دراسة خاصة لـ »األنباء« حول نتائج 
الربع االول من العام احلالي لـ 6 مصارف من 
اجمالي عدد الوحــــدات املصرفية العاملة في 
البالد والتي اعلنت عن ارباحها حتى اآلن، ان 
هناك واقعا جديدا فرض نفسه على مستوى 
القطاع املصرفي احمللي، حيث ميكن اختصاره 

بـ 3 مفارقات مهمة.
وجاء في الدراسة انه في الوقت الذي حافظ 
بنك الكويت الوطني فيه على صدارته لقطاع 
البنوك احمللية، تعكس نتائج الربع االول من 
العام احلالي وجود اختالف في االولويات بني 
باقي املصارف احمللية، اذ ان هناك شريحة اولى 
من بني هذه املصارف تضم كال من بنك بوبيان 
وبنك الكويت الدولي بدأت في استعادة مرحلة 
التعافي عبر حتقيق مســــتويات ايجابية في 
االرباح وان بنسب قليلة، واضعة بذلك نهاية 
ملرحلة اخلسائر التي حققتها خالل العام املاضي، 
ومن بني هذه املصارف بنك بوبيانـ  الذي يعد 
الذراع املصرفية االســــالمية للبنك الوطني ـ 
الذي حقق ارباحا بقيمة 1.6 مليون دينار في 
عودة من جديد الى الربحية بعد خسائر بلغت 
نحو 11.2 مليون دينار خالل الفترة نفسها من 
العام املاضي، فيما حتول بنك الكويت الدولي 
الى الربحية كذلك بقيمة 0.3 مليون دينار بعد 

خسائر بقيمة 2.2 مليون دينار.

تكريس التعافي

اما الشــــريحة الثانية من البنوك فهي تلك 
التي سعت الى تكريس مرحلة التعافي ومتثلت 
في كل من بيت التمويل، البنك االهلي، البنك 
االهلــــي املتحد وبنك اخلليج، على ان القراءة 
املتأنية لنتائج املصــــارف تعكس ان مرحلة 
التعافي لن تكون سهلة ورمبا تطول الى نهاية 


