
 23  اقتصاد  الثالثاء  ١٦  نوفمبر  ٢٠١٠   
 في دراسة أصدرتها مجموعة بوسطن االستشارية 

 توقعات بتراجع أرباح قطاع الخدمات المصرفية للشركات في البنوك الخليجة

 البنك املركزي االماراتي 

 ألزم البنوك بمخصصات ٥٠٪ لقروض المستوى الرابع و١٠٠٪ للخامس

 « المركزي اإلماراتي » يضع قواعد جديدة لتصنيف مخصصات القروض
ألزم مصرف   العربية.نت: 
اإلمارات املركزي كل املصارف 
واملؤسسات املالية العاملة في 
البالد، بإعادة تصنيف محفظة 
قروضها ورصد مخصصات 
وحذفها من حساب اخلسائر 
واألربـــاح فـــي نهايـــة كل 

فصــل.
  وقد حـــدد تعميـــم صدر 
املركـــزي في  عن املصـــرف 
نهاية األسبوع املاضي، نوع 
القـــروض التي حتتـــاج إلى 
مخصصـــات لتغــطيتــهـــا، 
استنادا إلى مراجعة «املركزي» 
القروض  أســـس تصنيـــف 

ومخصصــاتها.
  وذكر التعميم أنه يتوجب 
على املصارف االستجابة إلى 
طلب املركزي ومنحه أسبابا 
مقنعـــة لعدم تصنيف قرض 
محدد، وبالتالي عدم رصد أي 

مخصصات لتغطيته.
  وباإلضافة إلى املخصصات 
احملددة، يتوجب على املصارف 
رصد مخصصات عامة لتغطية 
القـــروض غيـــر املصنفـــة 
والتسليفات، بنسبة ١٫٥٪ من 
األصول املرجحة املخاطر وفق 
اتفاقية بازل ٢، والبد من مراكمة 
تلك املخصصات خالل فترة 
٤ ســـنوات، بحسب البيانات 

املتوافرة.

  القروض المتصلة بالحكومة

  أمـــا القـــروض املتصلـــة 
باحلكومـــةـ  على الصعيدين 
االحتادي واحملليـ  فهي معفاة 
من مطلب رصد املخصصات 

العامة هذا.
  كما يتوجب على املصارف 
رصـــد املخصصـــات الالزمة 
لتغطية أي بنود خارجة عن 
العمومية  امليزانيـــات  نطاق 
التـــي تفتقر إلـــى الوضــوح 
وستتحــول من دون شك إلى 

خصوم.
التعميم الصادر    وبحسب 
وعلى عكس احلاالت السابقة، 
فينبغـــي إدراج كل الفوائـــد 
املكتســـبة في إطار حســـاب 
خاص ال في حســـاب األرباح 

واخلسائر.

فيما يتطلب املستوى الثاني 
املراقبة  وهو قروض حتـــت 
تكوين مخصـــص لم يحدده 
فيما يجب على البنوك تكوين 
مخصص بنسبة ٢٥٪ لقروض 
املستوى الثالث التي تصنف 

دون املستوى العادي.
قـــروض املســـتوى    أمـــا 
الرابع فهي قروض مشـــكوك 
في حتصيلها فيتـــم تكوين 
مخصص بنسبة ٥٠٪ من كامل 
رصيد القرض فيما يجب على 
البنوك تكوين مخصص بنسبة 
١٠٠٪ لقروض املستوى اخلامس 
والتـــي تصنـــف بالقروض 

اخلاسرة.
  كما قام املركزي بتخفيض 
مدة التعليق عنـــد عدم دفع 
الفوائد لتصبح ٩٠ يوما بدال 
من ١٨٠ يوما وفقا للنظام الذي 
اقترحه في وقت سابق من العام 

املاضي.

  تخفيض مدة التخلف

  وتضمنت التعديالت التي 
قام املركزي بإدخالها على نظام 
القـــروض وحتديد  تصنيف 
مخصصاتهـــا تخفيض مدة 
السداد وتكوين  التخلف عن 
املخصصات لكل من القروض 
االســـتهالكية  الشـــخصية 
والبطاقات االئتمانية إلى جانب 
قروض السيارات بحيث يتم 
توزيع تكويـــن املخصصات 
علـــى ٣ فترات األولى تكوين 
مخصـــص بنســـبة ٢٥٪ في 
حال وجود أقســاط متأخـــرة 
ملـــدة ٩٠ يومــا بدال من فترة 
تــتراوح بني ٣ و٦ أقســـــاط 

في املقترح.
  كما يجب على البنوك تكوين 
مخصص بنسبة ٥٠٪ في حال 
وجود أقساط متأخرة ملدة ١٢٠ 
يوما وذلك بدال من فترة تتراوح 
بني ٦ و١٢ قسطا بحسب املقترح 
الذي تقـــدم به املركزي نهاية 

العام املاضي.
  اما في حال جتاوزت األقساط 
املتأخرة ١٨٠ يوما فيجب على 
البنوك تكوين مخصص بنسبة 
١٠٠٪ وذلك بدال من ١٢ قسطا 

في املقترح السابق. 

  وتابع البيـــان بالقول إنه 
ينبغي فتح احلساب اخلاص 
ضمن سجالت املصرف وحتت 

اسم «حساب الفوائد املعلقة» 
للقرض املعني.

الذي أصبح  النظام    وحدد 

اعتبارا من األســـبوع املاضي 
ملزما لكافة البنوك وشركات 
املالي  التمويل واالســـتثمار 

العاملة في الدولة ٥ مستويات 
لتصنيف القروض وهي قروض 
عادية ال تتطلب مخصصات 

 بلغت قيمة احتياطات البنوك في دول 
مجلس التعاون اخلليجي خالل ٢٠١٠ نحو 
٨٠ مليار دوالر، فيما شكلت ١٠ بنوك في 
دول التعاون نحو ٤٤٪ من أصول املصارف 
العربية، حسبما ذكرت صحيفة «االحتاد» 

اإلماراتية.
ــة  ــذي ملجموع ــر التنفي ــال املدي   وق
«برمونتري فايننشال جروب» وليد علم 
الدين: «ان حجم البنوك في املنطقة العربية 
والشرق األوسط ليس مفرطا، مقارنة بحجم 
البنوك في أوروبا وأميركا واليابان، حيث 
توجد في تلك البلدان بنوك تزيد أصولها 
عن بعض التريليونات من الدوالر، فيما 
ــرق األوسط  يصل أعلى أصول في الش

لنحو نصف تريليون دوالر».
ــعودية والكويت وقطر    وذكر أن الس
أعلنت عن مشاريع قائمة على املشاركة مع 

القطاع اخلاص بقيمة ٣ تريليونات دوالر 
ــمال  حتى ٢٠١٨، مؤكدا على أن منطقة ش
أفريقيا والشرق األوسط ودول التعاون لم 
تسجل حالة انهيار مصرفية واحدة خالل 
ــرات  العامني املاضيني مقابل انهيار عش

البنوك في مناطق مختلفة من العالم.
  وأضاف خالل اختتام أعمال اجتماع 
عالي املستوى لكبار املسؤولني في املنطقة 
العربية حول اإلطار العاملي اجلديد لتقوية 
الرقابة املصرفية واالستقرار  تشريعات 
ــه صندوق النقد العربي  املالي الذي نظم
ــدوق النقد الدولي في  بالتعاون مع صن
أبوظبي مؤخرا: «ان إجمالي أصول كبار 
ــاوي الناجت  البنوك في الدول العربية يس

احمللي اإلجمالي لتلك البلدان».
للمنظور  ــتعراضه    وتناول خالل اس
اإلقليمي حلوكمة الشركات وإدارة املخاطر 

باملنطقة تطبيق «بازل ٣» في منطقة الشرق 
ــط ودول التعاون، كما استعرض  األوس
الوضع املصرفي العام والقضايا املتعلقة 
ــع اإلقليمي  ــركات والتوس بحوكمة الش

للبنوك.
  وأشار إلى أن مسح ٢٠٠٨ لبنوك املنطقة 
ــف عن أن ٩٢٪ من مجالس اإلدارات  كش
ــتراتيجيات من  يعتقدون أن وضع االس
مهامهم، خالفا ملا يجب أن يكون عليه األمر، 
ــص اإلدارة التنفيذية للبنوك  حيث تخت

بوضع اإلستراتيجية.
  وأضاف علم الدين: ان حوكمة املؤسسات 
ــي دول التعاون جيدة للغاية من ناحية  ف
التنظيمات، لكن التنفيذ يحتاج للتعزيز، 
الفتا إلى أن تطبيق احلوكمة يحتاج لدعم 
املؤسسات الدولية، خاصة صندوق النقد 

الدولي. 

٨٠ مليار دوالر احتياطات البنوك الخليجية

 العربية.نت: توقعت دراسة حديثة أن تتقلص أرباح قطاع 
اخلدمات املصرفية للشركات في البنوك اخلليجية العام احلالي، 
في وقت تضاعفـــت فيه مخصصات خســـائر القروض ثالث 
مرات تقريبا لوحدات اخلدمات املصرفية للشـــركات في دول 
مجلس التعاون اخلليجي، بسبب منو أعلى ملخصصات خسائر 

القروض. 
  وكشفت الدراسة التي أصدرتها مجموعة بوسطن االستشارية، 
أن اإليـــرادات وأحجام القروض لوحـــدات اخلدمات املصرفية 
للشركات في دول اخلليج سجلت منوا أقوى مقارنة بنظيراتها 
العاملية بني ٢٠٠٧ والنصف األول من عام ٢٠١٠، ومع ذلك، أدى 
منو أعلى ملخصصات خســـائر القروض إلـــى تقليص أرباح 

اخلدمات املصرفية للشركات.
  وقال التقرير انه علـــى الرغم من أن بعض بنوك اخلدمات 
املصرفية للشـــركات التزال تعاني مـــن األزمة املالية العاملية، 
يحول البعض اآلخر تركيزه بنجاح من السيطرة على األضرار 

إلى االستفادة من الديناميكيات التي أوجدتها األزمة. 
  وأظهرت الدراســـة أن ما بني عام ٢٠٠٧ والنصف األول من 
عـــام ٢٠١٠، تفوقت وحدات اخلدمات املصرفية للشـــركات في 
دول اخلليج على نظيراتها العاملية من حيث منو العائدات، إال 
أن منو أرباحها كان أقل، والســـبب يعود إلى حد كبير الرتفاع 

مخصصات خسائر القروض. 
  وتستند الدراسة إلى تقرير بعنوان «األزمات مبثابة فرص» 
عن بنوك اخلدمات املصرفية للشركات العاملية ٢٠١٠ الذي يعتمد 
على قاعدة بيانات اخلدمات املصرفية للشـــركات التي متلكها 
مجموعة بوسطن االستشارية والنتائج السنوية ألعوام ٢٠٠٧ 

ـ ٢٠٠٩ ونتائج نصف الســـنة األول لعـــام ٢٠١٠ التي حققتها 
البنوك اخلليجية. 

  وســـجل نحو ثلث املشـــاركني في عملية التقييم واملقارنة 
العاملية زيادة في الربح االقتصادي بني نهاية ٢٠٠٧ ونهاية عام 
٢٠٠٩، ويعزى هذا التحسن في الغالب إلى ارتفاع ملحوظ في 
هوامش اإلقراض للشركات وحجم القروض والودائع اجلديدة 
وزيادة مبيعات اخلدمات املصرفية االستثمارية وإدارة املخاطر. 
وعالوة على ذلك، لم تكن خسائر القروض في كثير من احلاالت 

سيئة بقدر ما كان يخشى في البداية. 
  وفيما يتعلق بأداء القطاعات في عام ٢٠٠٩، حققت وحدات 
أعمال اخلدمات املصرفية للشركات التي تخدم القطاعات الصغيرة، 
بشكل كبير، أعلى معدل للعائد على رأس املال التنظيمي، تليها 
وحدات ذات رأس املال الصغير واملتوســـط ومن ثم الوحدات 
ذات رأس املال الكبير، وعموما، شكل قطاع الرساميل الكبيرة 

أصعب البيئات خللق القيمة. 
  وقال رئيس اخلدمات املصرفية الشاملة ملجموعة بوسطن 
االستشارية في الشرق األوسط ماركوس ماسي: «أظهرت اإليرادات 
وأحجام القروض لوحدات اخلدمات املصرفية للشركات في دول 
مجلس التعاون اخلليجي منوا أقوى مقارنة بنظيراتها العاملية 

بني ٢٠٠٧ والنصف األول من عام ٢٠١٠». 
  ويؤكـــد تقييم أولي للنتائج التـــي حققتها بنوك اخلدمات 
املصرفية للشركات اخلليجية في النصف األول من عام ٢٠١٠ 
أن االجتاهـــات التي لوحظت من املرجح أن تســـتمر هذا العام 

أيضا. 
  ومن املرجح أن تزداد مخصصات خسائر القروض للخدمات 

املصرفية للشركات بالنسبة للسنة كلها، وإن كان مبعدل أبطأ 
مقارنة بعام ٢٠٠٩.وقال مدير مشـــاريع فـــي مكتب مجموعة 
بوسطن االستشارية في دبي محمد طرة «نتيجة لذلك، سيشهد 
عديد من البنوك اخلليجية مزيدا من التراجع في أرباح اخلدمات 

املصرفية للشركات هذا العام». 
  وفي حـــني أنه ال يتم دائما اإلعالن عـــن القروض املتعثرة 
اخلاصة بوحدات اخلدمات املصرفية للشركات بشكل منفصل، 
فـــإن مقارنة القروض املتعثرة للبنوك تظهر بشـــكل عام أنها 

رمبا لم تبلغ الذروة بعد. 
  وبلغ متوسط القروض املتعثرة ما نسبته ٢٫٤٪ من إجمالي 
محفظة القروض للبنوك اخلليجية الرئيسة في عام ٢٠٠٩ مقارنة 
بـ ١٫٣٪ في عام ٢٠٠٨، لكن إذا مت االعتماد على بعض تقديرات 
اختبارات التحمل، فمن املمكن تضاعف نسبة القروض املتعثرة 
في السنوات املقبلة في بعض دول مجلس التعاون اخلليجي.  
وفي حني أن األســـواق في جميع أنحـــاء دول مجلس التعاون 
اخلليجي أظهـــرت اجتاها مماثال من حيـــث عائدات اخلدمات 
املصرفية للشركات ومنو األرباح بني ٢٠٠٧ و٢٠٠٩، حققت بعض 

األسواق مثل قطر واإلمارات جناحا أفضل من نظرائها. 
  ويعود الســـبب الرئيســـي لهذا األداء التفاضلي إلى النمو 
العالي في اإليرادات الذي يغطي على ارتفاع مخصصات خسائر 

القروض مما أدى إلى منو األرباح، وإن كان بوتيرة أبطأ. 
  وجنحت تقريبا جميع البنـــوك اخلليجية في زيادة حجم 
القروض للشركات على أساس سنوي في كل من العامني ٢٠٠٨ 

و٢٠٠٩، مساهمة بذلك في زيادة اإليرادات. 
  وفي هذا الصدد، فـــاق أداء البنوك في قطر أقرانها في دول 

مجلس التعاون اخلليجي، حيث تضاعف حجم القروض تقريبا 
في ٢٠٠٩ مقارنة بعام ٢٠٠٧. ومع ذلك، يبدو أن هذا االجتاه قد 

تباطأ في عام ٢٠١٠ في معظم البنوك اخلليجية.
  وتبني الدراسة أن نحو ٤٠٪ من وحدات اخلدمات املصرفية 
للشركات في دول اخلليج التي استطاعت أن تزيد أرباحها بني 
عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٩ مع قيامها أيضا بزيادة إيراداتها. كما متكنت 
٤٠٪ أخرى من زيادة إيراداتها ولكن أرباحها انخفضت. وشهدت 
الوحدات املصرفية اخلاصة بالشـــركات املتبقية، انخفاضا في 

كل من إيراداتها وأرباحها في عامي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩. 
  وعلـــى الرغم من أن البنوك في بعض دول مجلس التعاون 
اخلليجـــي حققت نتائج أفضل من غيرها، إال أنه برزت في كل 
ســـوق بنوك ذات أداء قوي وأخرى ذات أداء ضعيف، مما يدل 
بوضوح على أن الوحدات املدارة بشكل أفضل متيزت عن غيرها 

حتى خالل فترة االنكماش االقتصادي. 
  كما توضح الدراسة اخلطوات التي يجدر بوحدات اخلدمات 
املصرفية للشركات في دول مجلس التعاون اخلليجي إتباعها 
لتحســـني أدائها، من أبرزها: احلفاظ علـــى إدارة املخاطر على 
رأس جدول األعمال، وضع برنامج فعال للمعامالت املصرفية 
مـــع التركيز علـــى التكامل الوثيق مع نظـــام العميل، تطوير 
الشفافية الشاملة، تفعيل النظام املؤسسي، وتوطيد العالقات 

مع العمالء هو األهم. 
  وخلصت الدراسة إلى أن وحدات اخلدمات املصرفية للشركات 
التي تنفذ هذه املبادرات بشكل جيد، ستحظى بفرص أفضل بكثير 
لالســـتمرار واالزدهار في بيئة ما بعد األزمة، مقارنة بالبنوك 

األبطأ حتركا والتي تعتمد نهج «االنتظار والترقب». 

 «أبوظبي للموانئ» تنشئ أول منطقة 
صناعية حرة تمكن المستثمرين من امتالك 

رأسمال شركاتهم بالكامل
  أعلنت شركة أبوظبي للموانئ انه مت إنشاء أول منطقة صناعية 
ــة الصناعية» في أبوظبي  ــي اإلمارة تدعى «منطقة خليف حرة ف
(كيزاد)، حيث سيتمكن املستثمرون األجانب من امتالك رأسمال 

شركاتهم بالكامل.
ــي للموانئ»، مروجة  ــركة «أبوظب ــال املدير التنفيذي لش   وق
مشروع املنطقة الصناعية احلرة، توني دوغالس لوكالة فرانس 
ــرس «ان حكومة أبوظبي منحت كيزاد صفة متكن االجانب من  ب

امتالك رأسمال شركاتهم ١٠٠٪. إنها سابقة في أبوظبي».
  ويقع املشروع بني أبوظبي ودبي التي حتولت منطقتها احلرة 
في جبل علي الى قطب في التنمية الصناعية والى مركز للتصدير 

واعادة التصدير.
ــركة أبوظبي للموانئ في بيان ان «منطقة خليفة    وأعلنت ش
الصناعية في أبوظبي» (كيزاد) التي أطلقت في إطار خطة تنمية 
أبوظبي ألفق العام ٢٠٣٠ والرامية الى خفض اعتماد اإلمارة على 
النفط، ستمتد في مرحلتها االولى على مساحة ٥١ كيلومترا مربعا 

بكلفة ٢٦٫٥ مليار درهم (٧٫٢ مليارات دوالر).
ــتغطي مساحة ٤١٧ كيلومترا مربعا في وقت    واملنطقة التي س
ــتربط مبيناء خليفة الذي يتوقع ان يدخل حيز العمل  الحق، س

في ٢٠١٢.
ــغيل املرحلة األولى من املشروع، فإن طاقة    وعندما يبدأ تش
امليناء ستبلغ مليوني حاوية و٩ ماليني طن من احلموالت سنويا، 
ــي احلالي  اي ٤ أضعاف الطاقة احلالية مليناء زايد، امليناء الرئيس

في أبوظبي.
  وستستفيد منطقة خليفة الصناعية ايضا من قربها من مطار 
أبوظبي ومطارات دبي، اضافة الى شبكة طرقات وسكة حديد قيد 

البناء او في طريق البناء، بحسب الشركة املروجة.
  وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة «ان حكومة أبوظبي ستمول 
ــتكون «أبوظبي للموانئ»  املنطقة الصناعية وامليناء بالكامل، وس
ــئ واملناطق  ــة املنظمة لعمل املوان ــي واجله هي املطور الرئيس

الصناعية».
ــمح لنا  ــة التي منحت للمنطقة الصناعية تس   وقال: «والصف
مبنح عقود على املدى الطويل حتى ٥٠ عاما قابلة للتجديد»، كما 
أعلن خالد ساملني نائب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للموانئ 

املكلفة املناطق الصناعية.
  واضاف ساملني: «ان منط التشغيل سيكون مزيجا من امللكية 
الكاملة لألجانب واملشاريع املشتركة، وهو ما سيرتكز على األهمية 

االستراتيجية بالنسبة للناجت احمللي اإلجمالي ألبوظبي».
ــهم منطقة خليفة الصناعية بنحو    وتابع: «من املتوقع ان تس
ــي ألبوظبي بحلول  ــي االجمالي غير النفط ــن الناجت احملل ١٥٪ م
ــر حوالي ٦٠ الى ٨٠٪  ــيجري تصدي العام ٢٠٣٠»، مضيفا انه س

من انتاج املنطقة.
  لإلشارة أبوظبي التي لم تتأثر مثل دبي باألزمة املالية العاملية، 
تواصل خططها اإلمنائية بفعل ثروتها النفطية التي تبلغ احتياطاتها 
ــل إيداعاتها في  ــل، وأيضا بفض ــا ٩٨٫٢ مليار برمي املثبتة منه

اخلارج.
ــتثمار تعتبر مبثابة الصندوق السيادي    وهيئة أبوظبي لالس

األغنى في العالم مع أصول مقدرة بأكثر من ٦٠٠ مليار دوالر. 


