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993.4 مليار دوالر حجم الناتج المحلي اإلجمالي لدول الخليج في 2010

الكويت تتصدر فائض الموازنة المتوقعة
خليجيًا في 2011 بالغة %17.8

تردد البنوك في منح القروض »مستمر« حتى نهاية سبتمبر

نتائجه المالية في الربع الثالث أكدت خروجه من تداعيات األزمة

1.1% العائد على القيمة السوقية لسهم »الخليج«
مليون دينار في ديسمبر 2009، 
)16% من إجمالي املوجودات(، 
وجاءت املوجودات احلكومية 
اعلى بنحو 231.1 مليون دينار 
اي ما نسبته 39.3% عند املقارنة 
بنهاية س����بتمبر 2009، عندما 
بلغت 587.3 مليون دينار )%12.5 

من اجمالي املوجودات(.
وتشير نتائج االداء الى ان 
البنك قد حقق عائدا على معدل 
املوجودات بل����غ 0.3% مقارنة 
بخسائر على معدل املوجودات 
بلغ نحو 0.19% في س����بتمبر 
2009، في حني حقق مؤشر العائد 
على معدل حقوق املس����اهمني 
ارتفاعا، من س����الب 4.03% في 
سبتمبر 2009، الى 3.43% في 
الفترة نفسها من العام احلالي. 
وبلغت نسبة العائد على رأس 
املال نحو 5.5% قياسا بخسائر 
عل����ى رأس امل����ال بلغت نحو 
0.004% للفترة نفسها من عام 
2009، وبلغت ربحية السهم نحو 
4 فلوس، مقارنة بخسارة بلغت 
نحو 3 فلوس للس����هم الواحد، 
في سبتمبر 2009، وبلغ العائد 
القيمة السوقية  السنوي على 
للسهم 1.1% قياسا بعائد سنوي 
على القيمة السوقية بالسالب 
1.1% للفترة نفسها من عام 2009، 
وبلغ مؤش����ر مضاعف السعر/

القيمة الدفترية نحو 3.3 مرات، 
في 30 سبتمبر عام 2010، مقارنة 
بنحو )2( مرتني، في سبتمبر 
عام 2009. ويؤكد الربع الثالث 
مسار خروج البنك من أزمته، 
وهو الذي كان أكبر املتضررين 
من االزمة في قضية املشتقات 
ونوعية بعض قروضه، ومتكن 
البنك من عكس مس����اره خبر 

طيب.

وتراجعت استثمارات متاحة 
للبيع بنسبة 34.8%، أي ما قيمته 
49.7 مليون دينار، لتصل إلى 
92.9 ملي����ون دين����ار )2% من 
اجمال����ي املوج����ودات(، مقابل 
142.6 ملي����ون دين����ار )%3.01 
من إجمالي املوج����ودات(، في 
ديسمبر 2009، وعند مقارنتها 
مبا كانت عليه في الفترة نفسها 
من 2009 جند أنها تراجعت مبا 
نسبته 37.6% اي ما قيمته 56.1 
مليون دينار حني بلغت نحو 149 
مليون دينار )3.2% من إجمالي 

املوجودات(.
اما بالنسبة الى املوجودات 
احلكومية )سندات وأذونات(، فقد 
ارتفعت بنحو 59.7 مليون دينار 
اي ما نسبته 7.9% لتبلغ 818.4 
مليون دينار )17.8% من اجمالي 
املوجودات(، مقارنة بنحو 758.7 

في موجودات البنك س����يكون 
أقل قيمة )101.5 مليون دينار( 
ونسبة 2.2% عند مقارنته مبا 
كان عليه في الفترة نفسها من 

عام 2009.
وتراجع بند قروض وسلف 
للعمالء بنسبة 5%، أي ما قيمته 
164.2 ملي����ون دين����ار ليصل 
اجمالي����ه ال����ى 3101.6 مليون 
دين����ار )67.4% م����ن اجمال����ي 
املوج����ودات(، مقاب����ل 3265.7 
مليون دينار )68.8% من اجمالي 
املوجودات(، في ديسمبر 2009، 
وعند مقارنتها مبا كانت عليه 
في الفترة نفسها من عام 2009، 
جند انه����ا تراجعت، ايضا مبا 
نسبته 8.9% اي ما قيمته 302.4 
مليون دينار، حني بلغت نحو 
3403.9 مليون دينار )%72.4 

من إجمالي املوجودات(.

.%20.7
واض����اف التقرير ان صافي 
هامش الفائدة ارتفع )الفرق بني 
نسبة الفائدة احملصلة والفائدة 
املدفوعة( من نح����و 2.3% في 
نهاية سبتمبر 2009، الى نحو 
2.4% للفترة نفس����ها من العام 
احلال����ي 2010. وعكس هامش 
صافي رب����ح البنك اجتاهه من 
سالب 3.1% خالل التسعة اشهر 
املنتهية في 30 سبتمبر 2009، 
الى ما نسبته 5.2% للفترة نفسها 

من هذا العام.
وتظه����ر البيانات املالية ان 
اجمال����ي موج����ودات البنك قد 
تراجعت مبا قيمته 144.4 مليون 
دينار اي ما نس����بته نحو %3، 
لتصل إلى نحو 4599.5 مليون 
دينار مقابل 4743.9 مليون دينار 
في ديسمبر 2009. ولكن التراجع 

تعليق����ا منه عل����ى النتائج 
املالية لبنك اخلليج في التسعة 
ش����هور األولى من العام، أشار 
التقرير إلى أن بنك اخلليج أعلن 
عن نتائج اعمال����ه عن الفترة 
املنتهية في 30 سبتمبر 2010، 
والتي تشير إلى أن البنك حقق 
أرباحا، بلغت � بعد خصم حصة 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
وضريبة دعم العمالة والزكاة � 
نحو 10.4 ماليني دينار مرتفعة 
مبا نس����بته 17.4 مليون دينار 
مقارنة بخسائر بلغت قيمتها 
7.02 ماليني دينار للفترة نفسها 

من العام 2009.
وجتدر اإلشارة إلى أن جملة 
االيرادات التشغيلية للبنك قد 
بلغت نحو 199.1 مليون دينار 
بتراجع قارب 26.6 مليون دينار 
اي ما نس����بته 11.6% عما كانت 
عليه ف����ي الفترة نفس����ها من 
العام املاضي، عندما بلغت نحو 
225.3 مليون دينار وذلك نتيجة 
لتراجع بند ايرادات الفوائد بنحو 
34.3 مليون دينار الى نحو 131.7 
مليون دينار مقارنة بنحو 166.1 
مليون دينار للفترة ذاتها من 
عام 2009، وتراجع ايضا صافي 
ارباح التعامل بالعمالت االجنبية 
واملش����تقات بنحو 12.5 مليون 
دينار بينما ارتفع صافي أتعاب 
وعموالت بنحو 13.3%، وصوال 
إلى 21.4 مليون دينار مقارنة ب� 
18.9 مليون دينار للفترة ذاتها 
من عام 2009، كما ارتفع صافي 
ايرادات الفوائد  بنس����بة %3.3 
أي ما يعادل 2.3 مليون دينار 
ويعزى هذا االرتفاع إلى تراجع 
مصروفات الفوائد بنحو %38.1 
وهو تراجع أعل����ى من تراجع 
اي����رادات الفوائ����د البالغ نحو 

في حتليل االحصاءات املالية والنقدية خالل سبتمبر 2010 
أش��ار التقرير الى ان بنك الكويت املركزي ذكر في نشرته 
االحصائية النقدية الشهرية لشهر سبتمبر 2010، واملنشورة 
عل��ى موقعه على االنترنت ان رصي��د اجمالي أدوات الدين 
العام قد ارتفع ما قيمت��ه مليون دينار فقط، ليصبح 2038 
مليون دينار في نهاية سبتمبر 2010 بعدما كان 2037 مليون 
دينار في نهاية يونيو 2010. وأدوات الدين العام تتكون من 
سندات اخلزانة األطول أمدا برصيد 1888 مليون دينار )1887 
مليون دينار في نهاية يونيو 2010(، وأذونات اخلزانة برصيد 
150 مليون دينار )منذ أغس��طس 2009(، وقد بلغ متوسط 
أسعار الفائدة على س��ندات اخلزانة، ملدة سنة، نحو %1.25 
)منذ مارس 2010(، وملدة سنتني نحو 1.375% )منذ مايو 2010( 
وعلى أذونات اخلزانة ملدة 3 شهور نحو 0.526% )في نهاية 
أغسطس 2010(، وتستأثر البنوك احمللية مبا نسبته 93% من 
اجمالي أدوات الدين العام )نحو 93% في نهاية يونيو 2010( 
وبذلك تبلغ جملة الدين العام احمللي نحو 2038 مليون دينار، 
أي ما نسبته 6.5% من حجم الناجت احمللي اإلجمالي االسمي، 

لعام 2009، والذي بلغ نحو 31.5 مليار دينار.
وتذكر نشرة بنك الكويت املركزي، ان اجمالي التسهيالت 
االئتمانية للمقيمني واملقدمة من البنوك احمللية قد بلغت نحو 
25.0456 مليار دينار، وهو ما ميثل نحو 60.9% من اجمالي 
موج��ودات البنوك احمللية، بارتفاع طفيف جدا بلغت قيمته 

62.4 مليون دينار ونس��بته 0.25% عما كان عليه في نهاية 
يونيو 2010 وبنسبة انخفاض -0.24% مقارنة بنهاية 2009 مبا 
يعني استمرار التردد في االقراض، وبلغ اجمالي التسهيالت 
الشخصية نحو 8.4067 مليارات دينار اي ما نسبته %33.6 
من اجمالي التسهيالت االئتمانية )نحو 8.3101 مليارات دينار 
في نهاية يونيو 2010(، وبلغت منها قيمة القروض املقسطة 
نحو 4.7991 مليارات دينار، اي ما نسبته 57.2% من اجمالي 
التس��هيالت الشخصية )في نهاية أغسطس 2010(، ولشراء 
األسهم نحو 2.690 مليار دينار، اي ما نسبته 32% من اجمالي 
التس��هيالت الشخصية، وبلغت قيمة القروض االستهالكية 

نحو 666.2 مليون دينار )في نهاية أغسطس 2010(.
وبلغت التسهيالت االئتمانية لقطاع العقار نحو 6.4582 
مليار دينار، اي ما نسبته 25.8% من االجمالي )نحو 6.4473 
مليارات دينار، في نهاية يونيو 2010(، ولقطاع املؤسس��ات 
املالية � غير البنوك � 2.8197 مليار دينار أي ما نسبته %11.3 
نح��و 2.8911 مليار دينار، في نهاي��ة يونيو 2010(، ولقطاع 
التجارة نحو 2.3433 مليار دينار اي ما نس��بته 9.4% )نحو 

2.284 مليار دينار في نهاية يونيو 2010(.
وتشير النشرة الى ان اجمالي الودائع لدى البنوك احمللية 
ق��د بلغ نحو 28.2328 مليار دينار وهو ما ميثل 68.6% من 
اجمالي مطلوبات البنوك احمللية بانخفاض طفيف بلغ نحو 
177.4 ملي��ون دينار اي ما نس��بته -0.6% عما كان عليه في 

نهاية يونيو 2010، ويخ��ص عمالء القطاع اخلاص من تلك 
الودائع بالتعريف الشامل، اي شامال املؤسسات الكبرى، مثل 
املؤسس��ة العامة للتأمينات االجتماعية � ال يشمل احلكومة 
� نحو 24.3556 مليار دينار، اي ما نسبته 86.3% ونصيب 
ودائ��ع عمالء القط��اع اخلاص بالدينار منه��ا نحو 22.372 
مليار دينار، اي ما نسبته 91.9% ونحو 1.9836 مليار دينار 

بالعمالت األجنبية.
أما بالنسبة الى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العمالء 
ألجل، بكل م��ن الدينار والدوالر مقارنة بنهاية يونيو 2010 
فتذكر النشرة انه قد واصل انخفاضه، على كل من العملتني 
ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة على الودائع ألجل 
لصال��ح الدينار في نهاية الفترتني اذ بلغ نحو 0.779 نقطة، 
لودائع ش��هر واح��د، ونحو 0.805 نقطة لودائع 3 أش��هر، 
ونحو 0.907 نقطة لودائع 6 أش��هر، ونح��و 0.954 نقطة 
لودائع 12 شهرا، فيما كان ذلك الفرق في نهاية يونيو 2010 
نحو 0.799 نقطة لودائع ش��هر واحد ونح��و 0.816 نقطة 
لودائع 3 أش��هر، ونحو 0.904 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 
0.893 نقطة لودائع 12 شهرا، وبلغ املتوسط الشهري لسعر 
صرف الدينار مقابل الدوالر )سبتمبر 2010( نحو 286.781 
فلسا لكل دوالر، بارتفاع لصالح الدينار قاربت نسبته %1.7 
مقارنة باملتوسط الشهري ليونيو 2010 عندما بلغ 291.608 

فلسا لكل دوالر.

في استعراضه لتقرير صندوق النقد الدولي 
ح���ول أداء اقتصادات دول مجل���س التعاون 
اخلليجي، اوضح التقري���ر ان صندوق النقد 
توقع في آخر تقرير صادر له في اكتوبر 2010 
أن تتعافى جميع اقتص���ادات املنطقة في عام 
2010 وان تنمو بشكل اكبر في عام 2011 وذلك في 
حدود املتوقع، ففي عام االزمة او عام 2009 كان 
النمو احلقيقي سالبا في دولتني من بني الدول 
ال� 6 في منظومة دول مجلس التعاون اخلليجي 
وكانت االصابة االكبر في الكويت التي حققت 
منوا حقيقيا سالبا بنحو 4.8% تلتها االمارات 
بنمو س���الب قاربت نسبته 2.5% فالسعودية 
بنمو موجب طفيف قاربت نسبته 0.6% بينما 
حقق االقتصاد القط���ري منوا حقيقيا مرتفعا 
بحدود 8.6% تاله االقتصاد العماني بنحو %3.6 
فالبحريني بنحو 3.1% وه����و ت�����فاوت كبير 
ب���ني اقت����صادات دول تنتمي الى منظ�����ومة 
سياسية واقتصادية واحدة، ونتمنى أال يكون 
مرد ه���ذا التفاوت جودة االرق���ام الصادرة او 

رداءتها.
وينحو التقسيم طبقا ملستوى النمو احلقيقي 
املتوقع نحو التقسيم السابق وان كان جميعه 
موجبا فالكويت هي أدنى منوا محتمال في عام 
2010 بنحو 2.3% تليه���ا االمارات بنحو %2.4 
فالسعودية بنحو 3.4% بينما يتصدر االقتصاد 
القطري اقتصادات الدول الثالث االخرى بهامش 
واس���ع اذ يتوقع الصندوق منوا حقيقيا لهذا 
االقتصاد يق���ارب 16% يليه االقتصاد العماني 
بنحو 4.7% فالبحريني بنحو 4%، اما في عام 
2011 فيتوحد االداء احلقيقي املوجب للخمسة 
اقتصادات يتوقع ان يكون ادناها منوا االقتصاد 
االمارات���ي بنحو 3.2% بنحو 4.4% فالبحريني 
والسعودي بنحو 4.5% فالعماني بنحو %4.7، 
بينما االقتصاد القطري وحده يقدر له ان ينمو 
بنح���و 18.6% اي نحو 4 أضع���اف معدل منو 

شركائه في مجلس التعاون.
الالفت للنظر ورمبا بس���بب هبوط اسعار 
االصول يتوقع الصندوق لالقتصاد القطري ان 
يحقق ادنى معدالت للتضخم وبحدود 1% في 

عام 2010 و3% في عام 2011 رغم سخونة ادائه، 
وبشكل عام تظل معدالت التضخم حتت السيطرة 
في الدول الست لكن يتوقع ان يكون اعلى هذه 
املعدالت في السعودية بنحو 5.5% في عام 2010 
ونح���و 5.3% في عام 2011 تليها في ذلك عمان 
4.4% و3.5% للعامني نفسيهما على التوالي ثم 
في الكويت 4.1% و3.6% ثم في البحرين %2.6 

و2.5% ثم في االمارات 2% و%2.5.
وباس���تثناء البحرين في عامي 2010 و2011 
واالمارات في عام 2010 حتقق كل الدول االخرى 
فائضا في موازناتها، محسوبا كنسبة من الناجت 
احمللي االجمالي اعاله في الكويت بنحو 17.1% في 
عام 2010 ونحو 17.8% في عام 2011، تليها قطر 
بنحو 10.8% و7.3% لكال العامني على التوالي ثم 
عمان بنحو 5.3% و4.9% ثم السعودية بنحو 
1.9% و6.2% بينما تستمر االمارات بتحقيق عجز 
تقارب نس���بته -2.7% في عام 2010، يتحول 
الى فائض تقارب نس���بته 3.7% في عام 2011، 
وعجز للبحرين بنحو -5.4% و-5.5% للعامني 

املذكورين على التوالي.
وحتقق الدول الس���ت خ���الل العامني 2010 
و2011 فائضا في تعامالتها مع العالم اخلارجي 
او حس���ابها اجلاري كنسبة من ناجتها احمللي 
االجمالي تتصدره الكويت بنحو 30.1% و%30.3 
للعامني عل���ى التوالي تليها قطر بنحو %15.6 
و23% ثم السعودية بنحو 6.7% و6.2% ثم عمان 
5.8% و6.1% ثم االمارات بنحو 5.4% و5.6% ثم 

البحرين بنحو 5.2% و%5.5.
وسيبلغ حجم الناجت احمللي االجمالي االسمي 
لدول مجلس التع���اون اخلليجي نحو 993.4 
ملي���ار دوالر في ع���ام 2010، يرتفع الى نحو 
1100.2 ملي���ار دوالر في ع���ام 2011، وهو اعلى 
مستوى اس���مي حققه وكان هذا الناجت قد بلغ 
نحو 1072.3 مليار دوالر في عام 2008، اما معدل 
النمو احلقيقي القتصادات دول مجلس التعاون 
مجتمعة فسوف يبلغ نحو 4.5% في عام 2010 
يرتفع الى معدل 5.9% في عام 2011 وهو واحد 
من أعلى مع���دالت النمو في العالم مبا يوحي 

بان آثار االزمة املالية قد مت جتاوزها.

ارتفاع اسعار النفط انعكس ايجابا على ميزانية الكويت

اداء جيد لبنك اخلليج في ال� 9 اشهر

رغم تأكيده على عقبات »الفحص النافي للجهالة« وبيع »زين« السعودية و»نفاذ المادة 74 من قانون هيئة سوق المال«

»الشال«: إتمام صفقة »زين« أقرب ما يكون اآلن
ومن مصلحة البائع والمشتري إنجازها في أقرب وقت ممكن

التقرير االس���بوعي  اكد 
الصادر عن ش���ركة الش���ال 
لالستش���ارات االقتصادية 
انه فيما يب���دو ان اتفاقا قد 
حتقق بني كبار مساهمي زين وذلك يعني جتاوز عقبة 
رئيس���ية، ما يعني ان احتماالت امتام الصفقة باتت 
اقرب، لكن تبقى هن���اك عقبة نتائج الفحص النافي 
للجهالة وعقبة بيع زين الس���عودية، واجلدل حول 
نفاذ او عدم نفاذ قانون هيئة اس���واق املال، ويعني 
االتفاق ان عملية التجميع س���تمضي في خيار البيع 
التصاالت االماراتية، وان البيع سيكون لكبار املالك 
وصغارهم حتى 300 الف سهم بنسبة 100% وتستكمل 
نسبة ال� 46% بأخذ حصة مكملة ممن هم في الوسط، 
اي اولئك الذين بني من ميلكون اكثر من 300 الف سهم 

واقل من كبار املالك.
ويبلغ عدد االسهم املصدرة لشركة زين نحو 4292 
مليون سهم منها نحو 1056 مليون سهم، اي ما نسبته 
24.6% متلكها الهيئة العامة لالستثمار ونحو 425.7 
مليون سهم اي ما نسبته 9.92% اسهم خزينة والطرفان 
مستبعدان من الصفقة، ليبقى نحو 2811 مليون سهم 
اي ما نس���بته 65.5% متاحة للبيع، لكننا نعرف ان 
هناك مالكا الكث���ر من 7% قليال ال يرغبون في البيع 
واهمهم امللكية املباشرة لعمالء لدى شركة مجموعة 
االوراق املالية وذلك يترك االسهم املتاحة للبيع عند 
نحو 2511 مليون س���هم، اي نحو 58.5% من االسهم 
القائمة للشركة، ويبلغ عدد االسهم املطلوب شراؤها 
من قبل شركة اتصاالت االماراتية نحو 1974 مليون 
سهم، اي نحو 46% من االجمالي، ولو متت الصفقة، 

نسبة وتناسبا، على ما تبقى من االسهم املتاحة للبيع 
� طبقا ملا ارادته مجموعة االوراق املالية قبل اتفاقها 
االخير � ستبلغ حصة املبيع من كل حامل سهم زين 

نحو %78.6.
ويبقى عنصر الوقت حاس���ما، فليس هناك وقت 
محدد ومعلن لعملية الفحص النافي للجهالة اسوة 
بصفقة اصول زي���ن في افريقي���ا، وال نعرف ما اذا 
كانت هيئة االتصاالت الس���عودية متنح مهلة كافية 
التصاالت االماراتي���ة او لزين الكويت للتخلص من 
زين السعودية اي بيعها، لكن لو ان ايًا من العقبات 
املذكورة � شاملة اجلدل حول نفاذ او عدم نفاذ املادة 
74 من قانون هيئة اسواق املال � اخذ وقتا طويال فإن 
هذا الوقت يجب اال يتجاوز احلد االقصى املتاح الجناز 
الصفقة دون نفاذ املادة 74، وهو ش���هر مارس 2011 
التاريخ االقصى الجناز الالئحة التنفيذية للقانون، 
وحال اق���رار الالئحة التنفيذية للقانون يصبح على 
املشتري ان يقدم عرضا لكل املساهمني، وحينها هناك 
احتمال ان يضاف الى الصفقة، كحد ادنى، نحو %12.5 
من زين، اي نحو 537 مليون سهم بقيمة تقارب 913 
مليون دينار وبحد اقصى 31.6% اي 1355 مليون سهم 
بقيمة تقارب 2304 ماليني دينار بعد استبعاد اسهم 

اخلزينة فقط وذلك قد ال يناسب املشتري.
ونعتقد ان احتماالت حتق���ق الصفقة باتت اكبر 
مما كانت عليه االس���بوع قبل املاضي، لكنها ليست 
بال عقبات، ومن مصلحة البائع واملشتري ان تنجز 
في اقرب وقت ممكن وبالتأكيد قبل املخاطرة بولوج 
شهر مارس 2011 وستكون اسهل لو متت قبل نهاية 

السنة احلالية.

تقــرير


