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قال تــقـرير 
شــــــركــــة 
الـمـشــورة 
يــــة  لــرا وا
املالية اإلسالمية  لالستشارات 
حول موجودات البنوك اإلسالمية 
الكويتية فــــي الربع الثالث من 
 العــــام احلالي، انــــه بعد نهاية
3 أرباع من العام احلالي، وبعد 
إمتام عمليات اإلفصاح اخلاصة 
بالبنوك الكويتيــــة التي تأخر 
بعضها كما هي في كل مرة إلى 
نهاية الفترة، انعكســــت نتائج 
القطاع املصرفي على أداء أسهم 
القطاع في سوق الكويت لألوراق 

املالية لتشهد قيمها السوقية حتسنا ملحوظا.
وكانت القيمة السوقية لقطاع املصارف في سوق 
الكويت لألوراق املالية نهاية عام 2009 وصلت إلى 
أدنى مستوياتها خالل السنوات الـ 5 السابقة لتكسر 
حاجــــز الـ 10 مليارات دينــــار هبوطا، إال ان القطاع 
املصرفي استطاع ان يستعيد جزءا كبيرا من خسائر 
القيمة السوقية لتصل إلى 12.3 مليار دينار في نهاية 
تداوالت يوم 22 نوفمبر املاضي مرتفعة بنسبة %26 

عن أدنى مستوى خالل السنوات الـ 4 املاضية.
وكان نصيب منو القيمة السوقية للبنوك اإلسالمية 
أكبر من التقليدية حيث انها وصلت إلى 3.7 مليارات 
دينار في التاريخ املذكور بنمو نسبته 4% مقارنة مع 
3.3 مليــــارات دينار نهاية عام 2009، بينما ارتفعت 
القيمة السوقية للبنوك التقليدية بنسبة 1% مرتفعة 
من 6.1 مليارات دينار إلى 8 مليارات دينار بلغتها في 
22 نوفمبر املاضي، علما ان القيمة السوقية اإلجمالية 
للبنوك الكويتية بنهاية عام 2007 بلغت 17.7 مليار 

دينار وهي من أعلى القيم لها على اإلطالق.
ومتيزت نتائج الربع الثالث بخلوها من اإلعالن 
عن خســــائر، حيث حققت البنــــوك الكويتية منوا 
واضحا في أرباحها خالل الربع الثالث وحتول اجلميع 
إلى الربحية وللمرة األولى منــــذ بدء األزمة املالية 
العاملية نهاية عام 2008. وطبقا لقاعدة بيانات شركة 
املشورة والراية لالستشارات املالية اإلسالمية، حققت 
املصــــارف الكويتية 428 مليون دينار خالل األرباع 
الثالثة املاضية من عام 2010 بنمو إجمالي قدره %36 
مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي. وكان نصيب 
املصارف اإلسالمية منها 115 مليون دينار تقريبا بعد 
أن أضافت البنوك اإلسالمية خالل الربع الثالث حوالي 
36 مليون دينار أرباحا بنمو قدره 31% قياســــا على 
الفترة نفسها من العام املاضي، بينما كان منو أرباح 
البنوك التقليدية بنسبة 59% خالل الربع الثالث بالغة 
مستوى 126.5 مليون دينار ليصل إجمالي أرباحها 

لألرباع الـ 3 من هذا العام 293 مليون دينار.
وزادت كفاءة البنوك الكويتية خالل الربع الثالث 
من العام احلالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام 
املاضي، فعلى الرغم من تراجع إجمالي الدخل بنسبة 

20% حيث تراجع إلى 481 مليون دينار بعد أن كان 
602.5 مليــــون دينار خالل الربــــع الثالث من العام 
املاضي، فقد ارتفع الربــــح الصافي، وهو ما يعتبر 
مؤشرا جيدا للقراءة بني السطور في نتائج إجمالي 
الدخــــل التي مت اإلعالن عنها في الســــنوات القليلة 

املاضية والتي كانت مثيرة لالنتباه.
كما تراجع إجمالي دخل البنوك التقليدية بنسبة %11 
خالل الربع الثالث مقابل منو كبير في أرباحها بنسبة 
59% للفترة نفســــها مقارنة معها من العام املاضي، 
أما البنوك اإلسالمية فقد انخفض منو إجمالي دخلها 

بواقع 30% بينما منا صافي ربحها بنسبة %31.
ويعزى هــــذا التباين الكبير بــــني صافي الربح 
وإجمالي الدخل إلى التخلص من الكثير من الديون 
املعدومة واالستثمارات التي لم تكن تولد دخال حقيقيا 
مرتبطــــا بتدفق نقدي، مع أخذ مخصصات من أجل 

التخلص من تلك األصول الرديئة.
وارتفعت موجودات البنوك اإلسالمية في الربع 
الثالث بنسبة 10% لتصل إلى ما يربو على 14.4 مليار 
دينار، بينما ســــجلت موجودات البنوك التقليدية 
ارتفاعا محدودا بنســــبة1% فقط، حيث وصلت إلى 
مســــتوى 27.7 مليار دينار وبأرقام مقاربة للفترة 
نفسها من العام املاضي وال تفوقها إال بـ 100 مليون 
دينار تقريبا، وهو ما يشير إلى اإلقبال على الودائع 
في البنوك اإلسالمية أكثر منه في البنوك التقليدية 

خالل العام املاضي.
وكان أبرز معطيات البنــــوك الكويتية هو منو 
حقوق مساهميها، حيث سجلت املصارف اإلسالمية 
منوا بنســــبة 8% لتصل إلى 2.5 مليــــار دينار بعد 
أن كانت خالل الربع الثالث مــــن العام املاضي 2.3 
مليار دينار، بينما كان منو حقوق مساهمي البنوك 
التقليدية بنسبة 14% لتصل إلى 3.8 مليارات دينار 
ولفت تقرير املشــــورة الى أن بيانات البنك األهلي 
املتحد لم يتم إدراجها في هذا التحليل سواء ضمن 
البنوك التقليدية أو اإلسالمية على اعتبار أن البنك 
حتول حديثا ليصبح متوافقا مع الشريعة اإلسالمية 
ما يؤدي الى انحراف النتائج عن موضوعيتها فيما 

لو مت اعتبار البنك مع أي من الفئتني.

»المشورة«: 10% معدل نمو موجودات 
البنوك اإلسالمية الكويتية في الربع الثالث

جميع المصارف سجلت ربعًا خاليًا من الخسائر

الغنيم: »جلوبل« تسدد 27 مليون دوالر من أصل الدين
في ديسمبر لتنهي العام األول من اتفاقية إعادة الجدولة

»األولى للوساطة«: استمرار تحفظ المستثمرين
شّكل عامل ضغط على السوق وتطورات »زين« زادت الترقب

الشركة على قرض بقيمة 115 مليون دوالر من مصرف 
»ستاندرد تشارترد«، وهو ما يعزز التفاؤل بخصوص 
قدرات الشــــركة، ويشكل مؤشــــرا إلى عودة التمويل 
إلى النشاط العقاري، مشيرا الى ان ايفا لالستشارات 
املالية من املجموعات املؤثرة في حركة التداول بالسوق 
خصوصا من حيث الكميــــة، ولذلك كان العالن »ايفا 
للفنادق« انعكاسات ايجابية على احجام تداوالت شركات 
املجموعة، رغم توقف الشركة االم عن التداول، بعكس 
نشاط شركات مجموعة الصفاة التي تأثرت سلبا بعودة 
سهم الصفاة االم إلى التداول باحلد األدنى، خصوصا ان 
»الصفاة« من املجموعات التي تستقطب كميات كبيرة 

من حيث كميات التداول.
وأضاف التقرير ان بقاء اقل من شهر على انقضاء 
السنة املالية 2010 دفعت املستثمرين اكثر إلى التمهل 
بالنسبة لقراراتهم الشرائية، خصوصا ان احملرك األقوى 
في مثل هذا التوقيت هو انتظار اعالن معظم الشركات 
عن نتائجها املالية، وهنا يكون التحرك بحذر فيما يتعلق 
ببناء املراكز اجلديدة ويكون االهتداء باملؤشرات املالية 
التي تخرج عن الشركات، وقد جاءت القيمة السوقية 
بنهاية االســــبوع مرتفعة بواقع 47 مليون دينار حني 
بلغت 34.682 مليار دينار، مقارنة بـ 34.212 مليار دينار 

لالسبوع السابق له، مبعدل 1.37% باالرتفاع.

قالت شــــركة »األولى للوساطة« املالية 
في تقريرها األسبوعي ان متوسط قيمة 
التداول اليومي في سوق الكويت لألوراق 
املالية تراجع بشــــكل حاد حيث ســــجل 
مستوى اقل من متوسطات التداول اليومي 

للعام احلالي، اذ بلغ 22.7 مليون دينار.
وأشــــار التقرير »األولى للوساطة« إلى ان تراجع 
معدالت السيولة املتداولة كان من اهم احملددات التي 
قادت مؤشر سوق الكويت لالوراق املالية، كما ان استمرار 
املستثمرين في سياستهم التحفظية في التداول شكل 

من ناحيته عامل ضغط كبير على نشاط السوق.
وأوضح التقرير ان التطورات التي حدثت أخيرا على 
صعيد ملف صفقة زيــــن كانت لها داللتها في توجيه 
حركة املؤشر، اذ ساهم التباين بشأن حقيقة انضمام 
عمالء لدى »مجموعــــة األوراق« إلى جتمع »مجموعة 
اخلير« كطرف مؤيد للصفقة، ســــاهم في إضافة مزيد 
من الغموض على التداوالت، دفعت املســــتثمرين إلى 
االستجابة إلى مخاوفهم السابقة بشأن مستقبل الصفقة، 
خصوصا بعد املعلومات الصحافية التي نشرت حول 
ثبــــات مجموعة األوراق املالية علــــى موقفها الرافض 
للصفقة وان مشاركتها في الصفقة لصالح عمالء لها 
فقط، باإلضافة إلى تطور تأجيل احملكمة الكلية النظر 

في الشكوى املرفوعة من قبل شركة »الفوارس« ضد 
مجلس إدارة زين وملدة اســــبوع فقط لالستماع، وهو 
ما زاد من حالة الترقب لدى املســــتثمرين مما أثر على 

نشاط السوق.
ولفت التقرير الى ان تداعيات االحداث السياســــية 
ورغم ســــخونتها خالل االســــبوع املاضي لم تنعكس 
بشــــكل كبير على صعيد التداوالت، حيث ســــيطرت 
االحداث االقتصادية على اهتمام املستثمرين اكثر من 
أي شيء آخر، وكان من ضمن هذه االحداث إعالن نائب 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب في شركة ايفا 
للفنادق واملنتجعات طالل جاســــم البحر عن حصول 

أعلن بيت االستثمار العاملي )جلوبل( أمس 
عن تســـديده مبلغ 27 مليون دوالر من أصل 
الدين واملســـتحق دفعه للبنوك الدائنة في 13 
ديســـمبر من العام 2010، وبسداد هذه الدفعة 
تكون بذلك »جلوبل« قد أوفت بالتزاماتها للعام 
األول والتي نصت عليها اتفاقية إعادة اجلدولة 
التي أبرمتها في 10 ديســـمبر 2009 مع جميع 
البنوك الدائنة. وتنص اتفاقية إعادة اجلدولة 
التي أبرمتها جلوبل مع 53 بنكا في ديســـمبر 
املاضي على أن تسدد »جلوبل« ما نسبته %10 
من أصـــل الدين والبالـــغ 172.5 مليون دوالر 

خالل السنة األولى.
وباإلضافة إلى املبلغ املسدد هذا الشهر، سددت 
»جلوبل« مبلغ 28.9 مليون دوالر في 21 ابريل 
املاضي، وفي 21 يوليو مت تسديد مبلغ 50 مليون 

دوالر، تلتهـــا دفعة أخرى في 21 أكتوبر بلغت 
72.5 مليون دوالر، ليكون بذلك إجمالي املبلغ 
املسدد في السنة األولى 178.3 مليون دوالر، أي 
بزيادة قدرها 5.8 ماليني دوالر عن إجمالي املبلغ 

الواجب تسديده خالل السنة األولى.
 اجلدير بالذكر أنه ومنذ توقيع اتفاقية إعادة 
اجلدولة، قامت »جلوبل« بســـداد خدمة الدين 
البالغة 82 مليون دوالر باإلضافة إلى تسديد 
20 مليـــون دينار )70.9 مليون دوالر( حلملة 
سنداتها عند موعد استحقاقها في 23 ديسمبر 
2009، وذلك بعد مضي أقل من أسبوعني على 

توقيع اتفاقية إعادة اجلدولة.
املناســـبة، صرحت رئيس مجلس  وبهذه 
اإلدارة والعضو املنتدب في »جلوبل« مها الغنيم 
قائلة: »بالرغم من التقلبات في األسواق املالية 

والتحديـــات التي شـــهدتها اقتصادات منطقة 
اخلليج العربي والعالم، إال أننا جنحنا في جتاوز 
التزام البنود اخلاصة باتفاقية إعادة اجلدولة 
مع البنـــوك الدائنة التي مت التوقيع عليها في 
10 ديســـمبر 2009. وقد حتقق ذلك عن طريق 
اجلهود الكبيرة التي بذلها موظفو »جلوبل« وأود 
أن أشكرهم على التزامهم املستمر«. وأضافت: 
»أود أن أغتنم هذه الفرصة ألؤكد مجددا التزامنا 
جتاه جميع األطـــراف وحتقيق قيمة مضافة 
للمساهمني على املدى الطويل. وسنواصل تطبيق 
إستراتيجيتنا الهادفة إلى التركيز على تطوير 
األعمال الرئيسية املدرة للرسوم، إدارة األصول 
واالستثمارات املصرفية والوساطة املالية، والتي 
أثبتـــت جناحها خالل هذا العـــام مع مواصلة 

التطلع إلى املستقبل بتفاؤل«.

سددت بنجاح 178.3 مليون دوالر من اتفاقية إعادة الجدولة بزيادة 5.8 ماليين

مها الغنيم

»جلوبل«: أداء صناديق األسهم المحلية تراوح بين أرباح بـ 34.35% وخسائر بـ %25.42
قال التقرير الشـــهري لبيت االستثمار 
العاملـــي )جلوبل( عـــن أداء الصناديق 
الكويتيـــة ان تعامالت ســـوق الكويت 
لألوراق املالية خالل شهر نوفمبر املاضي، 
اتســـمت بالتذبذب مع حالة عدم اليقني 
من مستقبل صفقة شـــركة زين مع شركة االتصاالت 

اإلماراتية.
وأضاف التقرير أنه مع انتهاء فترة إعالنات الشركات 
املدرجة عن بياناتها املالية لفترة التسعة أشهر املنتهية 
من 2010 وخلو السوق من األخبار التي حترك سلوك 
املستثمرين واحملافظ االستثمارية، تراجعت قيم التداول 
بشكل حاد مسجلة أدنى مستوياتها الشهرية منذ يوليو 

.2010

وتوقع التقرير أن يستمر السوق على هذا املنوال 
خالل ديســـمبر اجلاري إلى حني ورود أخبار جديدة 
تعمل على حتريك السوق بشكل أنشط وحتى دخول 
الشـــركات مرحلة اإلفصاح عن بياناتها املالية للسنة 
املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2010. ومع بقاء شهر واحد 
على إقفاالت نهاية العام، اتسم أداء الصناديق الكويتية 
باإليجابية على الرغم من التحديات التي واجهت مديري 
الصناديق خالل العام احلالي، لتتأكد مقولة ان الصناديق 

االستثمارية هي اخليار اآلمن للمستثمر.
وعلى صعيد أداء الصناديق احمللية مبختلف أنواعها 
منذ بداية العام 2010، فقد تراوح أداء صناديق األسهم 
التي تستثمر في أسهم الشركات املدرجة في سوق الكويت 
لألوراق املالية ما بني 34.35% أرباح و25.42% خسائر، 

وذلك مقارنة مبؤشر جلوبل العام الذي سجل مكاسب 
بنســـبة 15.59% منذ بداية العام 2010، وقد استطاعت 
6 صناديق أن تقدم أداء أفضل من أداء مؤشـــر جلوبل 

العام خالل نوفمبر املاضي.
من جانب آخر، وبالنظر إلى صناديق املؤشرات، بلغت 
أرباح صندوق مؤشر جلوبل ألكبر عشر شركات ما نسبته 
35% خالل العام 2010 متفوقا على مؤشر جلوبل ألكبر 
عشر شركات والذي ارتفع بدوره بنسبة 30.19% منذ 
بداية العام 2010، بينما سجل صندوق الصناعية ملؤشر 
داو جونز الكويت أرباحا بلغت نسبتها 17.20% منذ بداية 
العام احلالي، أما صندوق مؤشر املثنى اإلسالمي فقد 

سجل مكاسب بنسبة 7.83% خالل تلك الفترة.
أما أداء صناديق األســـهم املتطابقة مع الشـــريعة 

اإلسالمية فقد تراوح أداؤها ما بني 10.62% أرباح و%1.18 
خســـائر، مقارنة مبؤشر جلوبل اإلسالمي الذي ارتفع 
بنسبة 7.95% خالل نفس الفترة، وبذلك تفوق صندوق 
واحـــد فقط في أدائه على أداء املؤشـــر، وهو صندوق 

الدرة اإلسالمي.
على صعيد آخر، تراوح أداء الصناديق التي تستثمر 
في األســـواق اخلليجية ما بـــني 8.04% و3.30%، ولم 
تســـتطع أي من تلك الصناديق التفوق على مؤشـــر 
جلوبل اخلليجي االستثماري 100 الذي سجل مكاسب 

بلغت نسبتها 10.99% خالل نفس الفترة.
أما صندوق جلوبل اخلليجي للشركات الرائدة فقد 
تفوق في أدائه على مؤشر جلوبل اخلليجي ألكبر 30 
شركة، حيث بلغ أداء الصندوق منذ بداية العام وحتى 

نهاية شهر نوفمبر 2010 ما نسبته 17.20% مقارنة بأداء 
املؤشر والبالغ %11.97.

أما صناديق األسهم التي تستثمر في سوق الكويت 
واألسواق اخلليجية والعربية، فقد تراوحت أرباحها ما 

بني 9.97% و6.33% منذ بداية العام احلالي.
من جانب آخر، تراوح أداء الصناديق التي تستثمر 
في الشركات املتوافقة إسالميا في األسواق اخلليجية 
ما بـــني 12.43% و2.37%، بينما ســـجل صندوقا نور 
اإلسالمي اخلليجي ومنافع األول، اللذان يعمالن وفقا 
ألحكام الشـــريعة اإلســـالمية ارتفاعا بنسبة %8.83 
و4.20% على التوالي وتفوقا بذلك على مؤشر جلوبل 
اخلليجي اإلسالمي الذي ارتفع بنسبة 1.57% منذ بداية 

العام 2010. 

أكد أنها مازالت الخيار اآلمن للمستثمرين بعد أدائها اإليجابي في 2010

تقـارير


