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»بلومبرغ«: »الوطني« األول عربيًا في إقراض الشركات
»الوطني« نجح بفضل سياسته المتحفظة في أن يبقى بمنأى عن األصول السامة

 رغم تصنيفه كأكبر ممول للشركات عربيًا

حل بنك الكويت الوطني 
في املرتبة األولى عربيا في 
أكبر  قائمة »بلومبرغ« عن 
املصارف في العالم العربي 
من حيث إقراض الشركات، 
وذلك على الرغم من األزمة 
العاملية وتداعياتها احلادة 

على النشاط االقتصادي. 
وكشف تقرير »بلومبرغ 
بزنس ويك« بعنوان »أول 
املصارف في العالم العربي« 
أن بنك الكويت الوطني تصدر 
جميع املصارف العربية من 
حيث إقراض الشركات، وكان 
البنك الكويتي الوحيد ضمن 

املصارف العشرة األولى. 
التقرير، بلغ  وبحس���ب 
إجمال���ي الق���روض الت���ي 
منحها الوطني للشركات كما 
في نهاي���ة 2009 نحو 24.4 
مليار دوالر، متجاوزا البنوك 
العربية األخرى بفارق كبير، 
إذ بلغ إجمالي قروض أقرب 
منافسيه، وهو البنك العربي 
األردني ف���ي املرتبة الثانية 

13.3 مليار دوالر. 
و ج���اء بن���ك الكوي���ت 
الوطني في املراتب العشرة 
األولى بني جميع املصارف في 
العالم العربي في تصنيفات 
»بلومبرغ« من حيث صافي 
األرباح، واألص���ول، ومنو 

الق���روض إل���ى الودائ���ع، 
وإجمالي القروض، واإلقراض 
الشخصي، والقيمة السوقية 

وأرباح املساهمني. 
وبينما جنح »الوطني« 
بفضل سياس���ته املتحفظة 
ف���ي أن يبقى مبن���أى عن 
األصول السامة رغم تصنيفه 
كأكبر ممول للشركات، رأت 
»بلومبرغ بزنس ويك« أن 
»البنوك العربية، خصوصا 
اخلليجي���ة منه���ا، التزال 
الديون  ازدياد  تتخوف من 

السيئة«.
التقري���ر أن   وكش���ف 
نسبة التعثر في السداد إلى 

إجمال�����ي الق�����روض لدى 
البن���وك اخلليجي���ة بلغت 
5.4% في ش���هر س���بتمب��ر 
املاض��ي، فيم��ا لم تتجاوز 
هذه النس���بة 1.7% عند بنك 

الكويت الوطني.
وقد تص���در »الوطني« 
إقراض  العربية في  البنوك 
الشركات بفضل متيزه في 
هذا املجال واخلدمات املتنوعة 
والفريدة التي يقدمها والتي 
جتعل���ه االختي���ار املفضل 
لكبرى املؤسسات والشركات، 
إلى جانب التغطية اجلغرافية 
الواس���عة وجودة اخلدمة 

املقدمة للعمالء.

البنك الكويتي الوحيد ضمن القائمة

جهود مصرفية للتباحث حول آلية متويل املشاريع اجلديدة في خطة التنمية

»الجمان«: 3 مليارات دينار إجمالي قيمة الملكيات المعلنة
للشركات المدرجة في شركات مدرجة أخرى

قال مركز اجلمان لالستشارات 
االقتصادية في حتليل مختصر 
لقيمة امللكيات املعلنة للشركات 
املدرجة في شركات مدرجة أخرى 
كما في 2010/08/05، ان إجمالي 
قيمة امللكيات املعلنة للشركات 
املدرج���ة في ش���ركات مدرجة 
املتداخلة  امللكيات  أخرى، وهي 
بني الشركات املدرجة، بلغ نحو 3 
مليارات دينار كما في 5 اجلاري، 
ما ميثل 9.4% من إجمالي القيمة 
الرأسمالية لسوق الكويت لألوراق 
املالية البالغ 32.4 مليار دينار، 
كما تشكل امللكيات املتداخلة ما 
بني الش���ركات املدرجة 21% من 
إجمالي قيمة امللكيات املعلنة في 
البورص���ة والبالغة 14.7 مليار 

دينار.
ومتتلك 84 شركة مدرجة 195 
حصة موزعة على 132 ش���ركة 
مدرجة أخرى، وقد سيطر قطاع 
االس���تثمار على أكبر حصة من 
حيث قيمة امللكي���ات املتداخلة 
بنسبة 40.8% مبا يعادل 1.237 
مليون دينار، تاله قطاع البنوك 
بنسبة 27.5% مبا يساوي 836 
مليون دينار، ثم قطاع الصناعة 
بحص���ة 12.2% مب���ا يعادل 371 
مليون دينار، في حني س���يطر 
قطاع االستثمار أيضا على أكبر 
حصة من عدد امللكيات املعلنة في 
الشركات املدرجة بواقع 83 حصة 
مبا يعادل 42.5% من إجمالي عدد 
احلصص، تاله قطاع العقار بعدد 
30 حص���ة مبا يعادل 15.4% من 
اإلجمالي، ثم قطاع البنوك بعدد 
23 حص���ة مبا يعادل 12.8% من 
إجمال���ي احلص���ص البالغ 195 

حصة.
والحظ »اجلمان« ان امللكيات 
املتداخل���ة واملعلنة في س���وق 
الكويت لألوراق املالية مرتفعة 
للغاي���ة، حي���ث تش���كل %9.4 
من إجمالي القيمة الرأس���مالية 
للس���وق ككل كما أسلفنا، علما 
ان تلك النسبة ال تشمل امللكيات 
التي  املعلنة، أي  املتداخلة غير 

واش���ار التقري���ر إلى انه مت 
تركيب امللكيات املتداخلة عن عمد 
في غالب احلاالت، وذلك لغرض 
إحداث األثر املتوالي واملتضاعف 
حلركة أسعار األسهم لتفعيل آلية 
»النفخ املتبادل«، والتي أدت إلى 
طفرة أو »فقاعة« ضارة للغاية 
أثناء فترة الرواج املزعوم، وذلك 
بارتفاع غير منطقي لألس���عار 

تقل عن 5% من رأسمال الشركات 
املدرجة، والتي نتوقع أن تكون 
مماثلة للملكيات املعلنة على أقل 
تقدير، مبعنى أن مجموع امللكيات 
املتداخلة املعلنة رسميا واملقدرة 
تبلغ نح���و 6 ملي���ارات دينار 
على األقل، أي 20% من إجمالي 
القيمة الرأسمالية للبورصة كحد 

أدنى.

ال لش���يء سوى عملية التداخل 
»احملبوك«، وق���د حدثت نفس 
العملية خالل األزم���ة وانتهاء 
»اللعبة« ولكن بشكل عكسي هذه 
املرة وبكل تأكيد، حيث ظهر األثر 
املتضاعف للهبوط حتى أصبح 
سوق املال الكويتي خارج سيطرة 
املتالعبني وصناع السوق، وكذلك 
التدخل احلكومي، حيث فشل ما 

يسمى »باحملفظة الوطنية« في 
الس���يطرة على انهيار األسعار 
رغم تركيزها على أسهم ممتازة 
كما زعم مديروها، وبات الوضع 
يتعاظم ككرة الثلج املتدحرجة، 
والتي تكبر بس���رعة وتسحق 
من وما يعترضها، ومن يحاول 

إيقافها أيضا.
ولعل حالة »النفخ املتبادل« 
وصيرورتها إلى مرحلة »التنفيس 
املتبادل« تش���بهان رفع رؤوس 
أموال الشركات دون مبرر خالل 
فترة ال���رواج »املزعوم«، حيث 
ج���اءت موجة خف���ض رؤوس 
األموال حاليا لشطب الزيادات غير 
املبررة لرؤوس األموال تلقائيا، 
فقد بدأ العامل الزمني يأخذ دوره 
إلصالح الوضع تلقائيا ولو ببطء 
شديد، ولكن بثمن باهظ للغاية، 
وذلك على األفراد واملؤسس���ات 
والدول���ة ككل، وكان من املمكن 
توفير الكثير من الثروات الضائعة 
فيما لو مت التدخل املسؤول في 
الوقت املناس���ب، وقد كان ذلك 
متاحا، حيث كان البعض يقرع 
أجراس اخلط���ر وقتها ولكن ال 

حياة ملن تنادي.
وأشار التقرير الى ان عملية 
التداخ���ل في امللكي���ات املعلنة 
ناجتة عن انعدام احلوكمة الذاتية 
وفلتان الرقابة وضعف التنظيم، 
والذي أدى إلى مجموعة كبيرة من 
السلوكيات »املنحرفة«، منها ما 
هو مرتبط بعدم االلتزام بأغراض 
الشركات األساسية، حيث تقوم 
بعض الش���ركات العقارية على 
س���بيل املثال باالس���تثمار في 
أنشطة غير متوافقة مع أغراضها، 
بل إن بعض الشركات العقارية 
ليس لديها عقار واحد حتى لو 
ش���قة واحدة أو دكان، ومن ثم 
ف���إن جهود القائم���ني على تلك 
الشركات تنصب على املضاربة 
على األس���هم التي ميتلكون بها 
حصصا، وعل���ى التبادل املتفق 
عليه لألسهم والتصعيد املتعمد 

واملتبادل لألسعار.

تشكل 21% من إجمالي قيمة الملكيات المعلنة في البورصة

ورش عمل مكثفة للبنوك المحلية لوضع 
مقترحات تمويل مشاريع التنمية

اتحاد الشركات االستثمارية يناقش المعايير 
الجديدة في اجتماعه المقبل مع »المركزي«

عمر راشد
 كش���فت مصادر مصرفية ل���� »األنباء« أن 
ورش عم���ل مكثفة تتم بني ممثلني في البنوك 
احمللية لوضع خطة عمل لتصور تلك البنوك 
في متويل املشاريع املدرجة ضمن خطة التنمية 

اجلديدة. 
 ولفتت إلى أن حترك البنوك احمللية يأتي 
حتت إش���راف احتاد املصارف وتعليمات بنك 
الكوي��ت املرك�����زي والتي أكدت أنه ال متويل 
خارج القطاع املصرفي، إال أنها استدركت بأن 
فرق العمل املش���كلة من جميع البنوك حتاول 

وضع آليات من شأنها ضمان استمرارية متويل 
تلك املش���اريع من قبل الدول���ة خالل املرحلة 

املقبلة.
 وأضافت أن هناك اتفاقا على ضرورة أن يتم 
التمويل عبر البنوك احمللية وليس من خالل 
املقدمة لتأسيس صناديق  القوانني  مقترحات 
تنموي���ة لتمويله���ا، إال أن تخوف���ات البنوك 
تنحصر في وقف تلك املش���اريع بعد البدء في 
متويلها وهو ما قد يزيد من عبء العمل وزيادة 
املخصص���ات التي بدأت تتقلص في ميزانيات 

البنوك احمللية.

منى الدغيمي
علمت »األنباء« من مصادر 
ذات صلة ان احتاد الشركات 
س���يتباحث  االس���تثمارية 
م���ع البنك املرك���زي تعميمه 
األخير بخص��وص الشركات 
املعايير  االستثمارية بش���أن 
الرقابي���ة اجلدي���دة اخلاصة 
باالقتراض ونسبته الى حقوق 
املساهمني ونسبة االقتراض 
من اخلارج، فضال عن نسبة 
السيولة القصيرة األجل وذلك 
خالل اجتماعه املوسمي الدوري 
القليلة  األي���ام  في غض���ون 

املقبلة.
وأضافت املصادر ان االحتاد 
طلب من الشركات االستثمارية 
ابداء رأيها في تطوير النسب 

املعمم���ة من طرف »املركزي« 
وتق���دمي مقترحاتها لطرحها 

على احملافظ.
وأوضح���ت املص���ادر ان 
»االحت�����اد« ل�����م يتل��ق اي 
شك��اوى م��ن ط��رف الشرك�ات 
بخص���وص  االس���تثمارية 
التعمي��م األخير ل� »املركزي« 
ب���ل مج���رد نقاش���ات ودية 
الس���تيضاح األمر مع بعض 
الشركات، معتبرة ان ما قدمه 
»املركزي« ليس خطأ، ومعمول 
به عامليا، لكن رمبا الشركات 
بحاجة ال���ى املزيد من الوقت 
لترتب أوراقها بحكم الظروف 

التي متر بها.
وقالت ان هناك العديد من 
املقترحات التي من شأنها ان 

تعيد تنظيم قطاع الشركات 
االس���تثمارية غي���ر املعايير 
اجلديدة، السيما منها تأسيس 
صندوق حكوم���ي يخصص 
لش���راء األص���ول اجليدة من 
الشركات االستثمارية سواء 
العقاري���ة او غيره���ا والتي 
تدنت قيمها بس���بب األزمة، 
املقابل تق���وم احلكومة  وفي 
بسداد قيمة هذه األصول على 
ان تضمن حق األولوية للشركة 
البائعة نفسها بإعادة شراء هذه 
األصول فيما بعد ان حتسنت 
أمورها املالية ورغبت احلكومة 
في بيعها، مشيرة الى ان هذا 
ما سيحقق عوائد جيدة للمال 
العام املس���تخدم في رأسمال 

الصندوق.

توقعت االنتهاء من وضع سيناريوهاتها خالل األيام القليلة المقبلة

لتقديم مقترحاتها إلى المحافظ

حصص قيمة امللكيات املعلنة للقطاعات بالشركة املدرجة في 2010/8/5

املؤشر 
السعري 

6658.6
بتغير قدره

- 12.6

أعلن الس���وق ان مجلس ادارة 
شركة اسيكو للصناعات )اسيكو( 
املالية املرحلية  البيان���ات  اعتمد 
للشركة عن النصف االول، حيث 
حققت الش���ركة أرباحا بلغت 4.4 
ماليني دينار ع���ن النصف االول 
بواقع 19.9 فلس���ا للسهم مقارنة 

بحوالي 4.2 ماليني دينار عن الفترة 
املماثلة م���ن العام املاضي. وفيما 
حققت الش���ركة أرباحا قدرها 1.7 
مليون دينار عن الربع االول للعام 
احلالي، بلغت ربحية الش���ركة 2 
مليون دينار ع���ن الفترة املماثلة 

من العام املاضي.

4.4 ماليين دينار ربحية »أسيكو« للنصف األول

أول عشرة مصارف عربية من حيث إقراض الشركات

إجمالي القروض )مليار دوالر(البلدالبنكالمرتبة
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قيمة الملكيات المعلنة للشركات المدرجة في شركات مدرجة أخرى كما في 2010/8/5 حسب القطاعات
النسبةقيمة الملكيات المعلنة )مليون د.ك(النسبةعدد الحصصعدد الشركاتالقطاع

27.5%11.8836%623قطاع البنوك
40.8%42.61.237%3183قطاع االستثمار
1.4%6.244%412قطاع التأمني
9.4%15.4286%1730قطاع العقار

12.2%10.8371%921قطاع الصناعة
3.6%9.7108%1119قطاع اخلدمات
0.1%1.04%22قطاع األغذية

4.9%2.1148%34قطاع غير الكويتي
0.1%0.52%11قطاع املوازي

100%1003.035%84195اإلجمالي

متويل املشاريع العقارية يواجه حتديات كثيرة

بنك إسالمي أوقف تمويل
عقارات استثمارية لمخالفتها شروط البناء

عمر راشد
علمت »األنباء« من مصادر 
البن���وك  مطلع���ة ان اح���د 
أوق���ف متوي���ل  االس���المية 
االس���تثمارية  العق�����ارات 
املخالفة الش���تراطات البن��اء 
املوضوعة من قب��ل البلدي��ة 
بعد أن واجهت تلك الع��ق��ارات 
مشاك��ل كبي��رة ف��ي تداوالتها 

بالبيع والشراء.
وأف���ادت بأن التس���هيالت 
االئتماني���ة التي كان مينحها 

البن���ك للعم���الء لتمويل هذا 
النوع من العقارات االستثمارية 
بات���ت صعبة، الفت���ة الى ان 
البنك اشترط تقدمي شهادات 
من البلدية تفيد بعدم مخالفة 

املبنى الشتراطات البناء.
وقال���ت املص���ادر ان م���ا 
يقرب م���ن 80% من العقارات 
االستثمارية املبنية حديثا في 
منطقتي حولي والساملية بها 
مخالفات واضحة نتيجة لتغيير 
مواصفات البناء املوضوعة من 

قبل اللج���ان الفنية في بلدية 
أو  الكويت والتي أدت بشكل 
بآخر الى صعوبة بيع العقارات 
لتغيير مواصفات بنائها من 

قبل املالك.
وتوقعت ان يؤدي انسداد 
قن���وات التمويل ع���ن العقار 
االس���تثماري خ���الل املرحلة 
املقبلة الى عودة الركود مرة 
أخرى الى العقار االستثماري 
بعد االنتعاشة التي حققها خالل 

شهر يوليو املاضي.

نسبتها 80% وتتركز في منطقتي حولي والسالمية


