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جناح »الوطني« في حفل متفوقي كلية العلوم بجامعة الكويت

املصدر: رويترز باور بلس برو، أبحاث املركز

مقسمة على حسب قطاعات السوق الرئيسية أرباح الشركات الكويتية نمت 10 مرات على األساس السنوي إلى مليار دوالر

»وضوح« تطلق 11 مؤشرًا تغطي حركة وأداء الشركات 
المدرجة بالسوق والمتوافقة مع الشريعة اإلسالمية

»المركز«: 11.4 مليار دوالر أرباح
الشركات الخليجية في الربع األول

قال التقرير الصادر عن شركة 
املركز املالي الكويتي )املركز( 
ان الشركات في دول مجلس 
التعاون اخلليجي سجلت منوا 
قوي���ا في أرباح الرب���ع األول من هذا العام 
بفضل حتسن سيناريو االقتصاد الشامل، 
مش���يرا الى أن نسبة منو األرباح املسجلة 
خالل الربع األول بلغت 120% على األساس 
الفصلي مبا يعادل 11.4 مليار دوالر و%40 
على األس���اس السنوي، وحتى نهاية شهر 
مايو بلغت نسبة الشركات التي أعلنت عن 
أرباحها خالل الربع األول على أساس القيمة 
السوقية 94%، بينما من حيث عدد الشركات 

وصلت إلى %73.
وذكر »املركز« أن أرباح الشركات السعودية 
منت 68% على األس���اس السنوي إلى 4.7 
ملي���ارات دوالر في الرب���ع األول من 2010. 
كذلك شهدت األرباح اإلجمالية دفعة قوية من 
قطاع السلع وعلى رأسه شركة سابك التي 
سجلت أرباحا بقيمة 1.4 مليار دوالر بفضل 
ارتفاع حجم التداول واألس���عار املرتفعة، 
مقابل اخلسائر التي تكبدها في الفترة ذاتها 
من العام املاضي وبلغت آنذاك 260 مليون 
دوالر. على اجلانب اآلخر، انكمشت األرباح 
التي سجلها القطاع املصرفي والتي شكلت 
33% من إجمالي األرباح في الربع األول من 
2010 إل���ى 1.5 مليار دوالر مع ارتفاع معدل 
املخصصات. وكانت الش���ركات السعودية 
األعلى نسبة في إعالنها عن أرباحها مبعدل 

93% من بني الشركات التي سجلت نتائجها 
حتى نهاية مايو املاضي.

وأش���ار التقرير الى أن أرباح الشركات 
الكويتية منت 10 مرات على األساس السنوي 
إلى مليار دوالر، بعدما ش���هد القطاع املالي 
مؤشرات انتعاش بعد عام خافت في 2009. 
أما نسبة اإلعالن عن األرباح في الربع األول 
فبلغت 61%، وهي ثاني أدنى معدل بعد عمان 
التي سجلت 54%. كذلك سجلت الكويت منوا 
بني مختلف القطاعات الرئيسية، وحقق قطاع 
اخلدمات املالية في الربع األول أرباحا بعد 
فصلني متتالني من اخلسائر. وبلغت أرباح 
الش���ركات مليار دوالر، بعد اخلسارة التي 
تكبدتها في الربع األخير من 2009 وبلغت 
1.8 ملي���ار دوالر. ورغم أن مؤش���ر القطاع 
العق���اري في الكويت بقي منخفضا، إال أنه 
وصل لنقطة التعادل بعدما قلص خسائره 
إلى مليون دوالر ف���ي الربع األول من هذا 
العام من أصل 782 مليونا في الربع األخير 

من 2009.
وقال التقرير انه وتبعا لألساس الفصلي، 
كانت الشركات اإلماراتية األفضل أداء بعدما 
ارتفعت أرباحها 17 مرة إلى 3 مليارات دوالر 
في الربع األول من 2010. وكان قطاعا البنوك 
واخلدمات املالية من بني الدوافع الرئيسية 
للنمو، إذ قفزت أرباحهما مجتمعة إلى 1.4 
مليار دوالر في الفترة ذاتها. وقد يكون السبب 
الرئيس���ي في ذلك االنخفاض الهائل الذي 
سجلته أرباح الشركات في الربع األخير من 

2009 على خلفية إرجاء دبي سداد التزامات 
ديون خارجية بقيمة 60 مليار دوالر إضافة 
إل���ى املتطلبات القانونية للمخصصات في 
نهاية الربع األخير من2009. لكن وبعد تدخل 
احلكومة واملوافقة على إعادة هيكلة إجمالي 
ديون اإلمارة التي بلغت 26 مليار دوالر، بدأت 

الثقة تعود إلى النظام املصرفي.
وذكر التقرير أن أرباح الشركات القطرية 
منت بنسبة 6% على األساس السنوي إلى 
ملياري دوالر مدفوعة بنمو قطاع االتصاالت. 
إذ ضاعف ه���ذا األخير من أرباحه إلى 333 
مليون دوالر في حني ارتفعت أرباح القطاع 
املصرفي بنسبة 2.5% على األساس السنوي. 
وشهدت املعدالت الفصلية تراجعا بنسبة 
46% بسبب األرباح االستثنائية التي شهدتها 
شركة إزدان العقارية في الربع األخير من 

2009 وأثرت على شكل النتائج.
وأش���ار التقرير الى أن أرباح الشركات 
العمانية والبحرينية انخفضت مبعدل %16 
و10% على األساس السنوي في الربع األول 
من 2010. وكان القطاع املصرفي األضعف بني 
هذه الشركات على خلفية انخفاض أرباحه. 
إذ هب���ط القطاع املصرف���ي العماني )الذي 
شكل 37% من أرباح الشركات العمانية في 
الربع األول من 2010( بنسبة 26% إلى 133 
مليون دوالر، كذلك انخفض القطاع املصرفي 
البحريني )الذي شكل 69% من أرباح شركات 
البالد للفترة ذاتها( بنس���بة 17% إلى 226 

مليون دوالر.

هيئ����ة رقابة ش����رعية مكونة 
من علماء أفاضل لهم سمعتهم 
الطيبة وخبرتهم الواسعة في هذا 
املجال، باإلضافة إلى عضويتهم 
في العديد م����ن هيئات الرقابة 
الش����رعية ملؤسس����ات مالي����ة 
كبرى خاصة وحكومية، حيث 
يرأسهم الشيخ محمد عبدالرزاق 
الطبطبائي والشيخ محمد عمر 

جاسر والشيخ عدنان املال.
وقد تضمن املؤشر املتوافق 
على 102 شركة من إجمالي 212 
شركة مدرجة في السوق الرسمي، 
وبلغت القيمة السوقية للشركات 
املتوافقة 11 مليار دينار، كما في 
إغالق 31 مارس املاضي لتشكل 
ما نس����بته 33% م����ن إجمالي 
القيمة السوقية الكلية، وتوزعت 
الشركات املتوافقة على مختلف 
القطاع����ات حيث تركز معظمها 
في قط����اع اخلدم����ات والعقار 
واالستثمار، أما من حيث توزيع 
القيمة السوقية فقد تركزت في 
كل م����ن قطاع البنوك بنس����بة 
11.87%، يليه قط����اع اخلدمات 
والصناعة بنسبة 6.86% و%5.13 

على التوالي.

باعتماد أحدث الطرق واألساليب 
املعتمدة عامليا في حساب املؤشر، 
فقد قام اجله����از الفني باعتماد 
الطريق����ة املقترح����ة م����ن قبل 
 )IFC( مؤسسة التمويل الدولية
وهي مؤسس����ة متخصصة في 
مجال متويل ومتابعة األسواق 
النامية وله����ا مكانتها العاملية، 
وتعتبر هذه الطريقة من الطرق 
األكثر ش����يوعا واستخداما في 
الكويت وأكثرها دقة في حساب 

املؤشر«.
ولفت الى ان ما مييز مؤشرات 
»وضوح« هو متتعها بالشفافية 
الكامل����ة واملصداقية، فاملعايير 
املستخدمة واضحة ومعتمدة من 
قبل هيئة احملاسبة واملراجعة 
املالية اإلسالمية  للمؤسس����ات 
AAOIFI وهي احدى املؤسسات 
التي حتظى بدعم عدد كبير من 
املؤسس����ات حول العالم )200 
عضو من أكثر من 45 بلدا( ومنها 
املصارف املركزية واملؤسسات 

املالية اإلسالمية الدولية.
موضح����ا انه فيم����ا يتعلق 
الش����رعي على تلك  باإلشراف 
املؤش����رات فيقوم به����ذا الدور 

بذلك قيمة مضافة للقطاع املالي 
واالقتصاد بوجه عام«. 

مشيرا إلى أنه من أهم املزايا 
ملؤشرات »وضوح »انها جاءت 
لتمأل الفراغ في جوانب متعددة 
نظرا ملا تتمتع به من ش���مولية 
ومنهجية واضح���ة، حيث انها 
مؤهلة للتقسيم لعدد من املؤشرات 
الفرعي���ة، كم���ا ميك���ن ملديري 
الصنادي���ق واملهتمني تصميم 
املؤش���رات وف���ق احتياجاتهم 
ورغباتهم، فض���ال عن إمكانية 
االستعانة بها لالس���تثمار في 
احملافظ االستثمارية غير النشطة، 
فهي تراعي املقاييس الدقيقة لألداء 
من خالل املراجعة املالية الدورية 
واملستمرة للشركات فضال عن 
املباش���رة واملتزامنة  التغطية 

للسوق.
وأشاد معرفي بالدور البارز 
الذي ق����ام به فريق العمل الذي 
كونته شركة »وضوح »في التقدم 
السريع الذي أحرزته الشركة في 
مجاالت متعددة والتي من أحدها 
املالية، لتكون ذراعا  املؤشرات 

مكمال للمؤسسات املالية.
وأضاف معرف����ي: »لقد قمنا 

أعلن���ت ش���ركة »وضوح« 
لالستشارات املالية واالقتصادية 
عن قيامها بإطالق مؤشراتها التي 
الش���ركات  تغطي حركة وأداء 
املتوافقة مع املعايير الشرعية 
واإلس���المية املدرجة في سوق 
الكويت ل���ألوراق املالية، حيث 
يبلغ إجمالي عدد املؤشرات التي 
أصدرتها الشركة 11 مؤشرا، منها 
ثمانية مؤش���رات مقسمة على 
حسب قطاعات السوق الرئيسية، 
باإلضافة إلى مؤشر متوافق مجمع 
للسوق ككل، ومؤشر للشركات 
الكويتية فقط، ومؤشر يرصد 
حركة الشركات اإلسالمية التي 
ين���ص نظامها األساس���ي على 
العم���ل وفق أحكام الش���ريعة 

اإلسالمية.
ف���ي بيان  الش���ركة  وقالت 
صحاف���ي إن هذه اخلطوة تأتي 
في إطار سعيها الدائم نحو تلبية 
احتياجات املستثمرين ومساهمتها 
الس���وق، ومتاشيا  في تطوير 
مع أهدافها لتك���ون في طليعة 
الش���ركات الداعمة للمؤسسات 
والصناديق االس���تثمارية التي 
تستهدف االستثمار في شريحة 
املتوافقة مع املعايير  الشركات 
الش���رعية واإلس���المية، حيث 
ستساهم مؤش���رات »وضوح« 
بش���كل عميق في تطوير سوق 

األوراق املالية.
وف���ي هذا اخلص���وص، قال 
رئيس الشركة والعضو املنتدب 
أحمد معرفي: »إننا نأمل في أن 
نولد اهتماما لدى املس���تثمرين 
س���واء احملليون أو من اخلارج 
نحو السوق الكويتي إذ بات من 
الضروري خلق وسائل تساعد 
املستثمرين في مواكبة تطلعاتهم 
وتتبع استثماراتهم وهو الدور 

الذي ستقوم به »وضوح«. 
واضاف: »ستعمل مؤشراتنا 
على قياس أداء الش���ركات وان 
تكون معيارا إرش���اديا لقياس 
أداء الصناديق االستثمارية، بل 
وتكون مرجعا للمستثمرين عند 
تقييم مديري صناديقهم، ولنكون 

»الوطني«: القطاع الصناعي ينعش نشاط االئتمان في أبريل
عوض النمو في القروض الممنوحة للقطاع العقاري

الرومي: »الوطني« دائماً سباق في دعم مبادرات ومشاريع الطالب العلمية

البنك يرعى حفل متفوقي كلية العلوم بجامعة الكويت
أعلن بنك الكوي���ت الوطني عن قيامه 
مؤخ���را برعاية حفل ملتفوقي كلية العلوم 
في جامعة الكويت وذلك في إطار مساندته 
ودعمه ألنشطة طلبة الكلية املقرر إجراؤها 
خ���الل فصل الربيع الدراس���ي لعام 2010. 
ويأتي هذا التوجه من البنك برعايته لهذا 
احلف���ل خالل فصل الربيع الدراس���ي لهذا 
العام تتويجا لسلس���لة م���ن برامج الدعم 
الت���ي يقدمها بص���ورة متواصلة للهيئات 
الكويتية  التعليمية  الطالبية واملؤسسات 
في إط���ار نهوضه مبس���ؤولياته الوطنية 
وتواصله املس���تمر مع املجتمع. وفي هذا 
الصدد قالت املديرة التنفيذية في مجموعة 
اخلدمات املصرفية الش���خصية لدى البنك 

ابتهاج الرومي في كلمة لها خالل حفل املتفوقني: »إننا نتطلع 
من خالل مبادرتنا ودعمنا هذا إلى مس���اندة مبادرات الطلبة 
خالل العام مبا في ذلك مشاريعهم العلمية وندواتهم البحثية 

أو أي أنش���طة وفعاليات أخرى ذات صلة 
بتحصيلهم الدراسي والعلمي«.  وأعربت عن 
اعتزازها البالغ لقيامها بدعم هذا النش���اط 
باسم حساب الشباب الذي مت تطويره من 
قبل بنك الكويت الوطني خصيصا لتلبية 
االحتياج���ات املالي���ة واملصرفي���ة لطلبة 
اجلامعات واملعاهد العليا في هذه املرحلة 
التأسيس���ية من حياتهم. ويتميز حساب 
الشباب الوطني بعروضه ومنتجاته املبتكرة 
واملعدة خصيصا لتلبية احتياجات عمالئه 
من طلبة اجلامع���ات واملعاهد العليا ممن 
تتراوح أعمارهم بني 17 و23 عاما، ويواصل 
حساب الشباب حملته الترويجية الهادفة 
إلى تشجيع ومكافأة السلوكيات االدخارية 
في صفوف الطلبة الشباب من خالل سحوباته الشهرية وربع 
السنوية التي حتمل العديد من املكافآت القيمة لعمالئه الذين 

يحتفظون بأعلى أرصدة ادخارية في حساباتهم.

ابتهاج الرومي

اتجاه أرباح الشركات الخليجية )مليون دوالر(

البحرين

قطر

كويت

عمـان

اإلمارات

السعودية

الكويت  أش����ار بن����ك 
الوطن����ي ف����ي موج����زه 
االقتصادي االخير إلى أن 
نشاط االئتمان انتعش قليال 
في شهر ابريل املاضي بفضل التحسن امللموس 
في حجم القروض املمنوحة للقطاع الصناعي، 
والذي عوض من ضعف النمو في القروض 
املمنوحة للقطاع العقاري وتراجع التسهيالت 
الشخصية. وفي الوقت نفسه، شهدت ودائع 
القطاع اخلاص بالعمالت األجنبية انخفاضا 
ملحوظا. ونتيجة لذلك، تراجع عرض النقد 
مبفهومه الواسع )M2( في أبريل مبقدار 293 
مليون دينار أو ما نسبته 1.1%، ما دفع بوتيرة 

منوه السنوي للتباطؤ إلى %1.7. 
وحلظ الوطني أن حجم القروض املمنوحة 
للمقيمني قد ارتفع في ابريل مبقدار 47 مليون 
دينار )0.2%( عن الشهر األسبق، ليضع حدا 
حلالة الضعف التي سادت األشهر األربعة 
املاضية والتي كانت قد أسفرت في احملصلة 
عن تراجع بل����غ 25 مليون دينار. وقد دفع 
هذا االنتعاش مبعدل منو االئتمان السنوي 
لالرتفاع إلى 4.5% في أبريل، من 3.9% في 
مارس، وذلك في أول حتسن له بذلك احلجم 

منذ عشرة أشهر. 
وجاءت معظم الزيادة املسجلة في ابريل 
نتيجة ارتفاع الق����روض املمنوحة للقطاع 
الصناعي مبقدار 68 مليون دينار، والقروض 
غي����ر املصنفة مبقدار 51 مليون دينار. وقد 
تكون معظم هذه القروض متت حتت مظلة 

قانون االستقرار املالي. 
وفي الوقت نفسه، أشار الوطني إلى أن 
التسهيالت الشخصية )باستثناء القروض 
املمنوحة لشراء أوراق مالية( حافظت على 
مستواها في ابريل، بعد أن كانت قد سجلت 
من����وا مبقدار 86 مليون دين����ار في مارس. 
القروض الشخصية املمنوحة  وانخفضت 
لشراء أوراق مالية مبقدار 54 مليون دينار، 
متراجعة للشهر اخلامس على التوالي. أما 
القروض املمنوحة للقطاعات األخرى، فقد 
حافظت على مستوياتها للشهر السابق أو 

سجلت تراجعات طفيفة.
من جهة ثاني����ة، حلظ الوطني أن حجم 
ودائع املقيمني من القطاع اخلاص قد تراجع 
مبقدار 314 مليون دينار في ابريل، نتيجة 
انخفاض الودائع بالعمالت األجنبية مبقدار 
393 مليون دينار. وأكد الوطني أن اجلهاز 
املصرفي مازال يتمتع مبس����تويات عالية 
من السيولة، ما يبرر التباطؤ امللحوظ في 
معدل النمو السنوي للودائع خالل األشهر 
املاضية، في وقت يتوقع لألموال املتأتية من 
صفقة زين أن تعزز هذه املستويات بصورة 
أكبر. كذلك، من احملتمل أن يكون العديد من 
املودعني قد فضلوا عدم االحتفاظ بأموالهم 
بالعمالت األجنبية ف����ي ظل التقلبات التي 

تشهدها األسواق العاملية.
وعلى صعيد آخر، حلظ الوطني أن أسعار 
الفائدة ش����هدت في ابريل تغيرات متباينة 
إلى حد ما، إذ بينما ارتفع متوس����ط أسعار 

الفائدة على ودائع القطاع اخلاص بالدينار 
ألجل شهر واحد مبقدار نقطة أساس واحدة، 
تراجعت املعدالت لبقية اآلجال ما بني نقطة 
وثالث نقاط أساس. وقد تراوحت املعدالت 
بني 1.08% ألجل ش����هر واحد، و1.29% ألجل 
ثالثة أشهر، و1.52% ألجل ستة أشهر، و%1.77 

ألجل اثني عشر شهرا. 
كذلك، تراجع إجمالي موجودات البنوك في 
ابريل مبقدار 40 مليون دينار، كما انخفضت 
املوجودات السائلة لديها )مبا في ذلك صافي 
الودائع املتبادلة في س����وق ما بني البنوك( 
مبقدار 72 مليون دينار، لتتقلص بذلك حصتها 
من إجمالي املوجودات بواقع 20 نقطة أساس 
إلى 11.3%. لكن على الرغم من هذا التراجع 
في حجم املوجودات الس����ائلة، أكد الوطني 
أن البنوك مازالت تتمتع مبستويات مرتفعة 
من السيولة، وبقي متوسط أسعار الكايبور 

قريبا من أدنى مستوياته خالل الشهر.
وفيما يتعلق بأس����عار الصرف، أش����ار 
الوطني إلى أن سعر صرف الدينار واصل 
تعزيز مكاسبه بصورة مطردة مقابل اليورو 
منذ شهر نوفمبر املاضي، على نحو يعكس 
االضطراب املتزايد في منطقة اليورو. إال أن 
هذا املنحى قد اتخ����ذ وتيرة تصاعدية منذ 
مطلع شهر ابريل، ليرتفع سعر صرف الدينار 
مقابل اليورو بواق����ع 8% بحلول منتصف 
ش����هر مايو املاضي. أما مقابل الدوالر، فقد 
حافظ الدينار على اس����تقراره نسبيا خالل 

هذه الفترة.

تقـارير

نسبة القيمة السوقية من إجمالي السوقعدد الشركات المتوافقةالعدد الكلي للشركاتالقطاع

11.87%94البنوك

2.18%5191االستثمار

0.12%72التأمني

2.72%3820العقار

5.13%2816الصناعة

6.86%5929اخلدمات

2.39%65األغذية

1.66%147غير الكويتي

32.93%212102المجموع

البيانات النقدية ـ ابريل 2010
التغيير

عن مطلع العام احلاليعن االشهر ال� 12 السابقةعن الشهر االسبقابريل 2010
%مليون دينار%مليون دينار%مليون دينارمليون دينار

0.11.2643.21840.5-40-40.545موجودات البنوك احمللية
1.5-29-16.5-374-1.892281.5املطالب على احلكومة

25.176470.21.0914.5710.3التسهيالت االئتمانية للمقيمني
2.7-199-14.2-1.189-1.5-106-7.157املوجودات االجنبية
)M2( 1.14251.74491.8-293-25.345عرض النقد

1.33731.54011.7-314-24.521ودائع القطاع اخلاص
4.539942.157614.560115.3ودائع حتت الطلب

2.962260.929110.92398.8ودائع االدخار
0.35904.11401.0-51-14.846ودائع الجل وشهادات االيداع

21.0-578-33.3-1.085-15.0-383-2.175ودائع بالعمالت االجنبية

ارتفاع حجم القروض الممنوحة للمقيمين في أبريل بمقدار 47 مليون دينار


