
اقتصادالخميس  8  يوليو  2010   32

»الوطني«: نسبة القروض إلجمالي الودائع بالبنوك الخليجية تتراجع 3% إلى %73 

أشــار بنــــــك 
الكويت الوطني 
فـي تقريـر لـه 
الى أنه برز في 
اواخر 2009، أي بعد عام تقريبا من 
اندالع األزمة املالية العاملية، إجماع 
قوي على أن املخاطر التي تواجه 
اقتصادات دول اخلليج العربي في 
طريقها إلى الزوال وأن االنتعاش 
االقتصادي قد أصبح وشيكا، وفي 
ذلك الوقت، جاءت معظم املؤشرات 
الرئيسية على امتداد دول اخلليج 
لتدعم وجهة النظر هذه، وخاصة 
أسعار النفط ومؤشرات الثقة لدى 
املستهلكني وقطاع األعمال وأداء 
املالية اخلليجية. وفي  األسواق 
الوقت الراهـــن، وعلى الرغم من 
التـــي تتعرض لها  الضغوطات 
اليونان والـــدول ذات املديونية 
املرتفعة في أوروبا، فإن التطلعات 
اإليجابية القتصادات اخلليج لم 
تتأثر بشـــكل ملموس، وبالتالي 
فإن مسيرة االنتعاش االقتصادي 
مازالت على املسار الصحيح، حيث 
يتوقع أن تسجل دول اخلليج منوا 
اقتصاديا يتجاوز 4% هذا العام، 
وذلك في أعقاب تراجع بنســـبة 

0.5% حتقق في العام األسبق.
 وضمن هذا اإلطار، فإن البنوك 
اخلليجية قد حققـــت في 2009 
نتائج مرضية تفوق مثيالتها في 
أقاليم أخـــرى حول العالم. ومن 
املفتـــرض أن يـــؤدي االنتعاش 
االقتصادي املتوقع لدول املنطقة 
ومستويات السيولة املريحة لدى 
البنـــوك اخلليجية إلى دعم أداء 
البنوك في 2010، وخاصة في جانب 
اإلقراض بعد التراجع احلاد املسجل 
في العام املاضي، ولسوء احلظ، 
فإن أحـــدث البيانات املتاحة عن 
القروض املمنوحـــة من البنوك 
اخلليجيـــة ال تدعم وجهة النظر 
هذه، حيث مازالت تظهر ضعفا 
مستمرا في إقراض البنوك وفي 
نتائجها املالية، فالبنوك مازالت 
حتتفظ بســـيولة فائضة نتيجة 

فقد ارتفعت األرقام القياسية 
ألسواق املال اخلليجية في الربع 
األول ما بني 5% في عمان و11% في 
السعودية. وعلى أساس سنوي، 
فقد وصل حجم هذه املكاسب إلى 
53% في قطر و45% في السعودية 

وعمان، و12% في الكويت.
التطـــورات  فـــإن  والحقـــا، 
اليونان والتخوف  السلبية في 
امتداد  العدوى على  انتشار  من 
أثرا بشكل  أوروبا وخارجها قد 
حاد على أسواق املال في املنطقة 
وأسفرا عن فقدان املكاسب احملققة 

خالل العام. 
فقد تراوح حجم اخلسائر خالل 
الربع الثاني من العام ما بني %8 
في قطر و13% في الكويت و%14 
في أبوظبي. ومن املتوقع لعودة 
االضطرابات في أسواق املال أن 
تنعكس ســـلبا على مستويات 

الثقة. 
كما يالحظ حالة الضعف أيضا 
في اســـواق العقـــار اخلليجية. 
فباستثناء السعودية، فإن أسواق 
العقـــار في املنطقـــة لم تعكس 
التحسن في الظروف االقتصادية. 
وفي الواقع، فإن تدهورا إضافيا 
في ســـوق العقار اإلماراتي في 
هذا العام مازال محتمال، وإن كان 
بوتيرة أضعف من مستواها للعام 
املاضي. كذلـــك يتوقع أن تبقى 
ميزانيات الشركات واملستهلكني 
على حد ســـواء دون املستوى 
املأمـــول ما لم يحدث حتســـن 
رئيسي في أسواق املال والعقار 
اخلليجية، وهو األمر املستبعد 

في املدى القريب. 
كما قد تستمر حالة الضعف 
فـــي أداء احملافظ االســـتثمارية 
للبنوك اخلليجيـــة خالل العام 
القول  احلالي. وخالصة، ميكن 
ان البنوك في دول اخلليج تتمتع 
بفوائض نقدية وموجودات سائلة 
دون وجود فرص استثمارية أو 
إقراضية كافية، في املرحلة احلالية 
على األقل. وانسجاما مع االنتعاش 
االقتصادي، فإن التحسن في أداء 
البنوك سيكون في أحسن األحوال 
متواضعا وتدريجيا، األمر الذي 
يوفر باملقابـــل الفرصة للبنوك 
لتقويـــة ميزانياتهـــا وتعزيز 

سالمتها املالية.

املعروف أن كل دولة من هذه الدول 
تواجه حتديـــات خاصة تتطلب 
أخذ املزيد من املخصصات. ففي 
دولة اإلمارات على سبيل املثال، 
فإن تعثر مجموعة دبي العاملية 
في مديونيتها يلعب دورا مهما، 
في حني أن التداعيات السلبية من 
تعثر مجموعات سعد والقصيبي 
في السعودية مازالت تضغط على 
البنوك السعودية. وفي الكويت، 
فإن وضع شركات االستثمار مازال 
يثير مخاوف، إال أن البنك املركزي 
قد تبنى حديثا إجراءات جديدة 
للمســـاعدة في تصويب أوضاع 
هذه الشركات. ومع أنه قد يكون 
هناك حاجة لبنوك املنطقة ألخذ 
مخصصات إضافية، إال أننا نتوقع 
أن يأتـــي حجم هذه املخصصات 

صغيرا نسبيا.

ضغوط إضافية

كما ذكر »الوطني« أن أسواق 
املال اخلليجية شهدت تطورات 
إيجابية خـــالل الربع األول من 
العـــام احلالي علـــى الرغم من 
حالة التذبذب، حيث اســـتفادت 
األســـواق من األجواء اإليجابية 
التي كانت سائدة وارتفاع أسعار 
النفط والضخ الكبير للسيولة من 
جانب معظم احلكومات اخلليجية 

لتحفيز النشاط االقتصادي. 

والكويتية وبواقع 3% و1.8% على 
التوالي، في حـــني تراوح حجم 
التراجع في األرباح في بقية الدول 
ما بني 0.9% في السعودية و%25.6 

في عمان.
كما يالحظ التباين في األداء 
على مستوى البنوك، حيث تظهر 
البيانات حتسنا في األرباح لدى 25 
بنكا، وتراجعا لدى بقية البنوك. 
وفعليا، فإن هناك اختالفا كبيرا 
املالية  البنـــوك في قوتهـــا  بني 
ورأسمالها وحصصها السوقية 
ومنـــوذج أعمالهـــا. املخـــاوف 
حول حجم االنكشـــافات القائمة 
على »دبي العاملية« والشـــركات 
األخرى املرتبطة باحلكومة، شكلت 
عامال إضافيا لتشدد البنوك في 

اإلقراض. 
فالنمو في حجـــم مطلوبات 
البنوك على القطاع اخلاص وصل 
إلى حدود الصفر خالل العام 2009 
بعدما عانت البنوك من شح في 
التمويل وركزت على إعادة بناء 
ميزانياتها عبر احلد من القروض 
اجلديدة ورفع حجم احتياطياتها 
وتعزيز مشترياتها من السندات 

احلكومية »اآلمنة«. 
ويقدر حجم انكشاف البنوك 
احمللية في اإلمـــارات على »دبي 
العاملية« مببالغ كبيرة، ما يتركها 
عرضة لشـــطب نســـبة من هذه 

الودائع  أن  وباملقابل، يالحظ 
لدى البنوك قد ارتفعت مبا جملته 
5.3% خالل نفـــس الفترة وذلك 
محصلة لنمـــو الودائع اخلاصة 
مبا نســـبته 7% وتراجع الودائع 
احلكومية بنحو 3.9%، وبالتالي، 
فإن نســـبة القـــروض إلجمالي 
أبســـط تعاريفها(  الودائع )في 
قد تراجعت 3% إلى 73%، والتي 
تعتبر متدنية مقارنة بالنســـبة 
التي تفرضها بعض دول اخلليج 
والتي تتراوح ما بني 85% و%100. 
وجتدر اإلشارة هنا الى أن الودائع 
احلكومية تدخل في احتساب نسبة 
القروض للودائع لدى العديد من 

دول املنطقة.
وقد يشير النمو الضعيف في 
حجم القروض إلى ثالثة حقائق، 
أولها أن البيئة التشغيلية للبنوك 
مازالت محفوفة باملخاطر بدرجة 
عالية، األمر الذي يحتم على البنوك 
أن تبقـــى حذرة جـــدا في اتخاذ 
أي مخاطر جديـــدة، مما يدفعها 
للتنافـــس على شـــريحة ضيقة 
من فرص اإلقراض ذات اجلودة 
العالية. وبالطبـــع فإن مثل هذا 
السلوك يعتبر عقالنيا من جانب 
البنوك في مرحلة تسعى فيها إلى 
استعادة سالمة ومتانة ميزانياتها. 
أما احلقيقة الثانية، فإنها تتمثل 
في رغبة البنوك في تعويض أو 

الديون في املستقبل. 
أما بالنسبة للعام احلالي، فقد 
ارتفع حجم مطلوبات البنوك على 
القطاع اخلـــاص بواقع 4% فقط 

حتى شهر مارس املاضي. 
ومبا أن االئتمان املمنوح من 
البنوك قد شـــكل حجر األساس 
الذي  للنمو االقتصادي السريع 
شهدته دبي في السنوات السابقة، 
فإن بيئة األعمال قد تغيرت سريعا 
أمام الشركات احمللية نتيجة هذه 

التطورات.
كما أن ارتفاع حجم املخصصات 
خالل الربع األول من العام احلالي 
قد لعب أيضا دورا كبيرا في تراجع 
األرباح، حيث بلغ إجمالي حجم 
املخصصات التي متت لدى أكبر 60 
بنكا خليجيا نحو ملياري دوالر 
خالل هذا الربع، أي بنمو بلغ %85 
على أساس سنوي. وقد جاء معظم 
هذه املخصصات ملقابلة أي تعثر 
محتمل في محفظة القروض لدى 
البنوك، في حني جاء جزء صغير 
من باب التحوط أو احترازيا ملقابلة 
أي تدهور محتمل وغير متوقع 
حاليا في محفظة القروض لدى 

بعض البنوك. 
ويالحـــظ أن وتيـــرة بنـــاء 
أكثر وضوحا  املخصصات تبدو 
اإلمـــارات  فـــي  البنـــوك  لـــدى 
والســـعودية والكويـــت. ومن 

اســـتبدال القروض ذات املخاطر 
باستثمارات قليلة املخاطر. 

ويســـتدل على ذلك من خالل 
الزيادة البالغة 25% في عام 2009 
في استثمارات البنوك في السندات 
احلكومية واملطالب على البنوك 
املركزيـــة والقـــروض املمنوحة 
للحكومة، هـــذا إلى جانب زيادة 
إضافية بنسبة 1.2% خالل الربع 
األول من العام احلالي. وأخيرا، 
فإن تعافي إقراض البنوك بوتيرة 
مرضية قد يأخذ وقتا أطول مما كان 
متوقعا، وقد ال يتحقق هذا التعافي 

حتى أواخر العام احلالي. 
وبالنتيجـــة، فإننـــا نتوقع 
أن يتراوح النمـــو في القروض 
املمنوحة للقطاع اخلاص هذا العام 
ما بـــني 3 و5%، وذلك مقابل %8 

توقعناها في مطلع العام.

ضغوط على األرباح

ووفقا لتقرير »الوطني«، فإن 
النمو الضعيف في القروض يؤثر 
بال شك على ربحية البنوك على 
امتـــداد دول اخلليج، فقد تراجع 
إجمالي أرباح أكبر 60 بنكا خليجيا 
خالل الربع األول من العام احلالي 
بنحو 1.9% على أســـاس سنوي 
ليصل إلى 5 مليارات دوالر. وعلى 
صعيد الدول، يالحظ حتقق زيادة 
طفيفة في أرباح البنوك القطرية 

تباطؤ النشاط االئتماني وتعزز 
نظـــم إدارة املخاطر لديها، وهذا 
الواقع ال يؤثر فقط على ربحية 
البنوك، بل ميتد تأثيره السلبي 

على منو القطاع اخلاص.

ضعف متواصل في نمو القروض

وحلظ »الوطنـــي« أن حجم 
القـــروض املمنوحة مـــن بنوك 
اخلليـــج للقطاع اخلاص كما في 
نهاية شهر مارس من العام احلالي 
قد ارتفع مبا نســـبته 1.2% فقط 
على أساس سنوي، وذلك مقابل 
منو بواقـــع 18% في الفترة ذاتها 

من العام األسبق. 
وقد جاء هذا التباطؤ على الرغم 
من غياب أي تشريعات أو معوقات 
جديدة من جانب البنوك املركزية، 

ورغم حتسن مستويات الثقة. 
ومنذ شـــهر ديسمبر من عام 
2009، يالحـــظ أن معـــدل منو 
القروض قد تراوح ما بني تراجع 
بواقع 1.1% في البحرين ومنو بنحو 

2.7% في قطر. 
ومع أنه يعتبر متواضعا، فإن 
إجمالي النمو في حجم القروض 
املمنوحـــة مـــن جانـــب البنوك 
اخلليجية يعتبر األقوى منذ شهر 
أكتوبر من عام 2009، األمر الذي 
يوفر مؤشرا مبكرا على حتسن 

محتمل في اإلقراض. 

ضعف واضح في نشاط البنوك اإلقراضي إلى جانب التركيز على تعزيز السيولة ونظم إدارة المخاطر والرسملة لديها
التحسن في أنشطتها وبيئتها التشغيلية سيكون متواضعًا وتدريجيًا مما سيفسح المجال لتقوية ميزانياتها وتعزيز سالمتها المالية

ارتفاع حجم القروض الممنوحة للقطاع الخاص 1.2% بنهاية مارس على أساس سنوي مقابل ارتفاع الودائع بما جملته %5.3

»كامكو«: تراجع القيمة السوقية لبورصات الخليج %11

تنـــاول تقرير صـــادر عـــن إدارة بحوث 
االســـتثمار في شركة مشـــاريع الكويت 
أداء  االستثمارية إلدارة األصول )كامكو( 
األسواق املالية اخلليجية مبينا ان الصورة 
لدى األسواق املالية اخلليجية انعكست من خالل أدائها 
في الربع الثاني من عـــام 2010 مقارنة مع األداء املتميز 
الذي شهدته تلك األسواق من االستقرار النسبي وعودة 
تدفـــق رؤوس األموال وذلك خالل الربع األول من 2010، 
حيث شهدت األسواق املالية اخلليجية تراجعات حادة في 
مؤشراتها املالية خالل الربع الثاني من 2010 وذلك نتيجة 
عدة عوامل سلبية غالبيتها عوامل خارجية أبرزها أزمة 
الديون في أوروبا وتأثيرها السلبي على جميع أسواق 
املـــال العاملية واحمللية وبالتالـــي التراجع امللحوظ في 
أســـعار النفط وبالتالي تأثيرها السلبي على املؤشرات 

االقتصادية العاملية واحمللية.
واضاف التقرير ان التراجع احلاد جاء بعد عدة عوامل 
إيجابية عديدة شهدتها األسواق اخلليجية خالل الربع األول 
من 2010 أبرزها نتائج مالية للشركات أفضل من التوقعات 
للســـنة املالية املنتهية في ديسمبر 2009 باإلضافة إلى 
االرتفاع امللحوظ في أسعار النفط وظهور بوادر انتعاش 

في اقتصادات الدول الكبرى وفي أسواق املال العاملية.
وفي انتظار إعالنات النتائج املالية للشركات املدرجة 

لفترة الستة أشهر املنتهية في يونيو 2010 يشهد الربع 
الثالث من 2010 تراجعا فـــي حجم التداوالت في معظم 
األســـواق اخلليجية وذلك لعدم وضوح الصورة حول 

النتائج املالية للبنوك والشركات املدرجة.
وبعد أن استطاعت األسواق املالية اخلليجية أن حتقق 
ارتفاعا في قيمتها السوقية بنسبة 12.3% لتصل إلى 766.4 
مليار دوالر في نهاية الربع األول من 2010، عادت بعدها 
وتراجعت بنســـبة 11% وذلك منذ بداية الربع الثاني من 
2010 وحتى 6 يوليو 2010 لتصل إلى 682.2 مليار دوالر 
وتكون بذلك عادت إلى مستوى أدنى من الذي كانت عليه 

في نهاية عام 2009.
ويعود هذا التراجع احلاد في القيمة السوقية ألسواق 
األسهم اخلليجية إلى التراجع الكبير في القيمة السوقية 
لسوق األسهم السعودي حيث بلغت حصته من التراجع 
اإلجمالي في القيمة السوقية حوالي 43% والتي وصلت 
قيمته السوقية إلى 322.4 مليار دوالر في 6 يوليو 2010 
مقارنة مع قيمة سوقية وصلت إلى 358.5 مليار دوالر في 
نهاية الربع األول من 2010 لتكون بذلك القيمة السوقية 
لســـوق األسهم السعودي قد سجلت تراجعا بنسبة %10 

منذ بداية الربع الثاني من 2010 وحتى 6 يوليو 2010.
وقد جاء هذا االنخفاض في السوق السعودي نتيجة 
التراجـــع فـــي القطاعات األساســـية ومـــن أهمها قطاع 
البتروكيماويـــات متأثرا بالتراجع امللحوظ في أســـعار 
النفط حيث سجلت القيمة السوقية لقطاع البتروكيماويات 
تراجعا بقيمة 13.4 مليار دوالر وبنسبة انخفاض بلغت 

10.7% وذلك منذ بداية شهر أبريل 2010.
 وقد جاء سوق الكويت لألوراق املالية في املركز الثاني 
من حيث حجم التراجعات في القيمة السوقية والتي شكلت 
ما نســـبته 21% من التراجع في إجمالي القيمة السوقية 
ألسواق األســـهم اخلليجية، وقد بلغت القيمة السوقية 

لسوق الكويت لألوراق املالية حوالي 103 مليارات دوالر 
في 6 يوليو 2010 مقارنة مع 120.3 مليار دوالر في نهاية 
الربع األول من العام نفســـه ليسجل بذلك سوق الكويت 
لألوراق املالية انخفاضا بنسبة 14.4% في قيمته السوقية 

منذ بداية الربع الثاني من 2010 وحتى 6 يوليو 2010.
وجاء فـــي املركزين الثالث والرابع من حيث التراجع 
في حجم القيم الســـوقية كل من بورصة قطر وســـوق 
أبوظبي لألوراق املالية والتي وصلت قيمتهما السوقية 
إلى 99.4 مليار دوالر و74.9 مليار دوالر وبنسبة تراجع 
بلغت 13.5% و12.6% على التوالي وذلك منذ بداية شـــهر 

أبريل 2010.
وفي حتليل لتوزيع القيمة السوقية على أسواق األسهم 
اخلليجية منذ بداية العام احلالي يتضح أن سوق األسهم 
السعودي مازال أكبر األسواق اخلليجية من حيث القيمة 
السوقية وبحصة 47% من إجمالي القيمة السوقية لألسواق 

املالية اخلليجية.
أمـــا في املركز الثاني والثالث فقد جاء كل من ســـوق 
الكويـــت لألوراق املالية وبورصة قطر بنســـب متقاربة 
حيث بلغت حصة القيمة السوقية لكل منهما من اإلجمالي 
حوالي 16% و15% على التوالي. وقد شـــهدت مؤشـــرات 
التقييم ألسواق األسهم اخلليجية حتسنا ملحوظا خالل 
العام احلالي نتيجة التحسن في النتائج املالية للشركات 
املدرجة بعد أن وصلت إلى مستويات مرتفعة خالل عام 
2009 نتيجة اخلسائر والتراجع في األرباح التي سجلتها 
معظم الشـــركات املدرجة، حيث ســـجل معدل مضاعف 
الســـعر للربحية ومضاعف السعر للقيمة الدفترية 14.7 
مرة و1.54 مرة على التوالي كما في 6 يوليو 2010 مقارنة 
مع مضاعف السعر للربحية 23.6 مرة ومضاعف السعر 
للقيمة الدفترية 1.58 مرة ســـجلتها األسواق اخلليجية 

خالل الفترة نفسها من العام املاضي.

منذ بداية الربع الثاني والسوق السعودي األكثر هبوطاً تاله الكويتي ثم القطري
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