
 44  اقتصاد  الثالثاء   ٢٨   ديسمبر   ٢٠١٠   

 رويتـــرز: كان األداء القوي لقطاع البنوك الكويتية خالل ٢٠١٠ 
مبنزلة الرافعة الرئيسية لبورصة الكويت وهو ما يشجع مصرفيني 
وخبراء في الســـوق على التكهن بآفاق مشـــرقة للقطاع في عام 

.٢٠١١
  يقول مصرفيون وخبراء لـ «رويترز» ان قطاع البنوك مؤهل 
بقـــوة ألن يكون هو القطاع الرائد في بورصة الكويت خالل ٢٠١١ 
نظـــرا لقوة هـــذا القطاع من ناحية وضعف باقـــي القطاعات من 

ناحية ثانية.
  وطبقا حلســـابات «رويترز» فقد بلغ إجمالـــي أرباح البنوك 
الـ٩ املدرجـــة في البورصة (إجمالي األرباح مطروح منها إجمالي 
اخلســـائر) ٤٢٨٫٤ مليون دينار مبا يعادل ١٫٥٢ مليار دوالر خالل 
األشهر التسعة األولى من ٢٠١٠ مقارنة بأرباح بلغت ٣٣٠٫٣ مليون 

دينار في الفترة املقابلة من ٢٠٠٩ وبنسبة منو بلغت ٢٩٫٧٪.
  وقال مدير إدارة األبحاث في شركة مشاريع الكويت االستثمارية 
إلدارة األصول «كامكـــو» مجدي غرز الدين إن احلســـابات التي 
أجرتها كامكو من واقع البيانات املالية املعلنة للشـــركات أظهرت 
أن إجمالي أرباح الشركات املدرجة في البورصة بلغ ١٫٥٥٥ مليار 
دينار في األشهر التسعة األولى من ٢٠١٠ وذلك في حال احتساب 
أرباح شركة زين غير املكررة التي حققتها من صفقة بيع أصول 
افريقيـــا والبالغة ٧٤٢ مليون دينار. ويعني هذا أن أرباح البنوك 

متثل نسبة ٢٧٫٥٪ من إجمالي أرباح الشركات الكويتية.
  واضاف غرز الدين انه في حال استبعاد أرباح زين من صفقة 
افريقيا فإن إجمالي أرباح الشـــركات املدرجة في بورصة الكويت 
في أول ٩ أشـــهر من ٢٠١٠ ســـيهبط إلى ٨١٣ مليون دينار وهو ما 

يعني أن أرباح البنوك متثل ٥٢٫٧٪ منها.
  وباعت شركة زين الكويتية أصولها في افريقيا لشركة بهارتي 

ايرتل الهندية في يونيو املاضي مببلغ ٩ مليارات دوالر.
  وأوضح غرز الدين أن السبب األساسي في ارتفاع أرباح البنوك 
هو تراجع ما قامت بتجنيبه من مخصصات والذي بلغ ٣٨٥ مليون 
دينار في األشهر التسعة األولى من ٢٠١٠ مقارنة مببلغ ٥٥٦ مليون 

دينار في الفتـــرة املقابلة من 
.٢٠٠٩

الكويتية  البنـــوك    وتقوم 
منذ بداية األزمة املالية العاملية 
باقتطـــاع جزء مـــن أرباحها 
وجتنبه كمخصصات ملواجهة 

أي تعثر من قبل عمالئها.
  وأشـــار غرز الدين إلى أن 
هذه النتائج اجليدة جاءت رغم 
تراجع اإليرادات التشـــغيلية 
التسعة  للبنوك في األشـــهر 
األولى من ٢٠١٠ إلى ١٫٣٦ مليار 
دينار مقارنة مببلغ ١٫٤٤ مليار 
دينار في الفتـــرة املقابلة من 

٢٠٠٩ مبينا أن هذا التراجع كان سببه تراجع إيرادات الفوائد ألنه 
لم يكن هناك منو في التسهيالت االئتمانية بشكل عام باإلضافة إلى 

تراجع اإليرادات األخرى من غير الفوائد كالعموالت وغيرها.
  وقال الرئيس الســـابق الحتاد املصـــارف الكويتية عبداملجيد 
الشطي إن عام ٢٠١٠ كان بالنسبة للبنوك هو عام التعامل مع بقية 
تداعيات األزمة املالية العاملية التي بدأت في ٢٠٠٨، مبينا أن البنوك 

بصفة عامة استطاعت أن تتعامل مع األزمة بشكل جيد.
  ويرى اخلبير املصرفي علي املديهيم أن أداء البنوك في ٢٠١٠ تأثر 
بظروف أبرزها تداعيات األزمة املالية العاملية والركود االقتصادي 
احمللي واملخصصات الكبيرة التي جنبتها في ٢٠١٠ واجلدال الدائر 
حول متويل خطة التنمية احلكومية وهل ستشارك البنوك بقوة 

في متويلها أم سيكون التمويل من خارجها.
  وقال املديهيم إن قطاع البنوك أفضل بكثير من باقي القطاعات 

«على األقل أرباحهم (البنوك) جيدة».
  وذكر أن قطاع االستثمار على سبيل املثال يعاني تعثرا كبيرا 
في أدائه «فنصف الشـــركات غير قادرة على االستثمار وبعضها 

خسر ٧٥٪ من رأسماله وبعضها 
خسر ١٠٠٪ وبعضها في الرمق 
البنـــوك.. قائمة  األخير لكن 

وقوية ومتينة ومستمرة».
  ويؤكد مجدي غرز الدين هذا 
الرأي قائال إن «البنوك تأثرت 
نسبيا في ٢٠٠٩ و٢٠١٠ لكنها 
قادرة على حتقيق األرباح بينما 
التي  الشركات االســـتثمارية 
أعلنت نتائجها لديها خسائر 
أكثر من ١٠٠ مليون دينار في 
األشهر التسعة األولى من ٢٠١٠ 
وهذا يجعلها من القطاعات األقل 

تأثيرا في السوق».
  وأضاف غرز الدين أن القيمة الرأســـمالية للبنوك املدرجة في 
البورصـــة بلغـــت ٢. ١٤ مليار دينار وهي متثـــل ٣٩٪ من القيمة 
الرأسمالية اإلجمالية للسوق ككل والتي تبلغ ٣٥٫٦ مليار دينار، 
مبينا أن قطاع االستثمار وحده في املقابل كان يشكل األزمة ٢٠٪ 

من القيمة الرأسمالية للسوق أما اآلن فال يشكل سوى ٧٪ .
  وأكد الشطي أن املستثمرين واملتداولني في البورصة الكويتية 
يلجأون منذ انـــدالع األزمة الى قطاع البنوك باعتباره مالذا آمنا. 
وقـــال «في الظروف التي تكون فيهـــا الرؤية غير واضحة يذهب 

املستثمر للجهات األكثر أمانا وهي املصارف».
  وتوقع الشـــطي أن تكون نتائج البنـــوك أفضل في ٢٠١١ ألنها 
ستتخلى عن سياستها املتحفظة جتاه اإلقراض متوقعا أن يحدث 

هذا التعديل في السياسة البنكية في النصف الثاني من ٢٠١١.
  وقال «ألنه مـــن غير املعقول أن تســـتمر البنوك في التحفظ 
الشديد الذي مارســـه معظمها في نهاية العام املاضي وبداية هذا 
العام.. ستكون هناك منافسة قوية بينها في فترة النصف الثاني 

من العام املقبل وستشاهد منوا جيدا».

  ويرى مجدي غرز الدين أن البنوك اكتوت من الديون املتعثرة 
وهـــي تفضل التحفظ في سياســـتها االئتمانية حتى وإن ضاعت 
عليها بعض الفرص اجليدة ألنها ال ترغب في املخاطرة مبا لديها 

من سيولة وتفضل االحتفاظ بها.
  وأشار إلى أن بنك الكويت املركزي دأب منذ بداية األزمة العاملية 
في ٢٠٠٨ على إصدار سندات خزينة لسحب السيولة الزائدة من 
البنوك، مشيرا إلى أن البنوك في املقابل فضلت وضع أموالها في 
هذه الســـندات اآلمنة وأن تتقاضى عائدا عليها في حدود ٢٫٢٥٪ 
بدال من أن حتتفظ بها في خزائنها أو تخاطر بها من خالل عمليات 

متويلية.
  وقال غرز الدين إن البنوك الكويتية لديها سيولة تبلغ حاليا 
١٠ مليارات دينار وهو مؤشـــر قوي على أنها قادرة على التمويل 

وبقوة.
  وأكد عبداملجيد الشطي أن البنوك الكويتية «أخذت مخصصات 

أكثر من الالزم».
  وقـــال إن معدالت كفاية رأس املال لدى هذه البنوك كبيرة جدا 
وأن «هذه املعدالت رغم أهميتها إال أنها تشـــكل عبئا على البنوك 

إذا لم تستغل».
  وتوقع عبداملجيد الشطي أن تقوم البنوك بتوزيع أرباح أكبر 
عن العام املاضي وهو ما سيســـمح بضخ املزيد من السيولة في 

السوق وهذا سينعكس إيجابيا على أداء البورصة الكويتية.
  ويقول غرز الدين إن العامل األهم الذي سيرفع من نتائج البنوك 
هو حترك االقتصاد بشكل أكبر وهو ما سينعكس على البنوك من 

خالل منو حركة االئتمان.
  وحذر علي املديهيم من االعتقاد بأن األزمة انتهت وأن الصعود 
في قطاع البنوك سيكون سريعا، مؤكدا أن التقدم آت ولكن ليس 

بالسرعة نفسها التي حصل بها الهبوط في السابق.
  وقال «في ٢٠١١ ســـتبدأ عملية الصعود ولكنها صعود نسبي.. 
الهدم يكون في يومني لكن البناء يتم في سنتني أو ثالث.. وبخطى 

بطيئة جدا». 

 عبداملجيد الشطي علي املديهيم

 اعتبروه مؤهًال بقوة ألن يكون القطاع الرائد في البورصة العام المقبل

 خبراء يرون آفاقًا مشرقة لقطاع البنوك في ٢٠١١

 « الخليج» يعلن الفائزين في السحب 
األسبوعي الـ ٤٧ لحساب «الدانة» 

 أعلن بنك اخلليج عن إجراء 
السحب األســـبوعي السابع 
واألربعني حلســـاب «الدانة» 
فـــي ٢٦ ديســـمبر اجلـــاري، 
معلنـــا بذلك عن أســـماء ١٠ 
فائزين يحصل كل منهم على 
جائزة قدرها ١٠٠٠ دينار، وهم: 
عبداهللا عبدالرسول علي سعد، 
أحمد خيري مصطفى حسني 

العشوي، محمد غولزار نواب 
خان، سكينة بونوار، فيصل 
أحمد محمد العوضي، جسمية 
محمد بطي الشمري، مفرح بطي 
العجمي، يوسف محمد  فهيد 
التراكمـــة، روان قابل  علـــي 
عبداهللا العنزي، وامينة عبداهللا 
دخيل داود الظفيري.  وحث 
البنك في بيان صحافي اجلميع 

على احملافظة على أرصدتهم 
املودعة في حســـاب «الدانة» 
لتزداد فرصهم ويحالفهم احلظ 
في ربح سحب «الدانة». ويتميز 
حساب «الدانة» من بنك اخلليج 
بأنه باإلضافة إلى كونه حسابا 
مينح فرصـــا متعددة للفوز، 
فهو يشجع العمالء أيضا على 

توفير املال.  

 لقطة جماعية للخريجني يتوسطهم العبالني والصادي

 «Gust» كرمت أول دفعة من الحاصلين على شهادة خدمة العمالء في الكويت والخليج
PACE-) أعلن مركز التعليم املستمر والتطوير املهني 
GUST) التابع جلامعة اخلليـــج للعلوم والتكنولوجيا 
(GUST) عن تخريج أول دفعة من حاملي شهادات خدمة 
العمالء، وذلك بالتعاون مع معهد خدمة العمالء االميركي 
(CCI)، وبحضور عماد العبالني مساعد املدير العام ومدير 
دائرة املوارد البشرية في بنك الكويت الوطني ود.حسن 

الصادي مدير املركز.
  وضمت الدفعة متدربني من شركة نفط الكويت، شركة 
علي عبد الوهاب وشركائه، معهد برلتيز للغات وشركة 

جلف نت لالتصاالت وجهات اخرى.
  وتعد هذه الدفعة، هي االولى التي حتوز شهادات خدمة 
العمالء اخلاصة مبعهد (CCI) على مستوى منطقة الشرق 
االوسط ودول مجلس التعاون اخلليجي كثمرة للتعاون 
املشترك بني جامعة اخلليج للعلوم والكنولوجيا ومعهد 
خدمة العمالء االميركي، وقد مت تدريب هذه الدفعة على 
يد خبراء أميركيني من العاملني في معهد خدمة العمالء 

CCI الذين سبق لهم تدريب العاملني في كبرى الشركات 
االميركية.

  مثل مؤسســـة الغـــاز االميركية، منظمـــة جورجيا 
للتكنولوجيا، وصحيفة واشنطن بوست وغيرها.

 (PACE) وكان مركز التعليم املستمر والتطوير املهني  
وقع اتفاقية شراكة استراتيجية وحصرية مع معهد خدمة 
العمالء االميركي (CCI) بالواليـــات املتحدة االميركية، 
يكون – املركز - مبوجبها املانح الوحيد وبشكل حصري 
للشهادات الدولية واخلدمات االستشارية اخلاصة مبعهد 
CCI في منطقة الشـــرق االوسط ودول مجلس التعاون 

اخلليجي.
  وتعتمد هذه الشهادات املتخصصة التي يوفرها معهد 
(CCI) على مجموعة من التطبيقات العملية واالجتاهات 
احلديثة في خدمـــة العمالء، مبا فيها ورش العمل حول 
قضايا خدمة العمالء، والســـيناريوهات التفاعلية التي 
متكـــن فريق خدمة العمالء من امتـــالك املهارات الالزمة 

لتحقيـــق التميز في هذا املجال مبا فيها اســـتراتيجيات 
بناء جسور الوالء مع العمالء.

  وتشمل هذه الشـــهادات االحترافية في مجال خدمة 
العمالء ثالثة مســـتويات: املســـتوى االول شهادة مدير 
خدمة العمالء املعتمد (CCCM)، واملستوى الثاني شهادة 
مشرف خدمة العمالء املعتمد (CCCS)، واملستوى الثالث 

.(CCCP) شهادة مسؤول خدمة العمالء املعتمد
  وفي هذا السياق صرح د.حسن الصادي مدير مركز 
التعليم املستمر والتطوير املهني بأن خدمة العمالء هي 
حجر الزاوية وأساس كل عمل ناجح في منظمات االعمال 
احلديثة من خالل التأكد من االشباع الكامل الحتياجات 
عمالء املنظمة سواء كانوا من داخل املنظمة او من خارجها. 
وان اســـتخدام أدوات خدمة العمالء في منظومة العمل 
املؤسسي للقرن احلادي والعشرين حيوي لبناء الوالء 
الالزم للشركات والعالمات التجارية بحيث تصبح امرا 

اساسيا ال يستغني عنه العميل. 

 اعد مركز االندماجات واالستحواذات (مارك) في كلية األعمال البريطانية «كاس بيزنس 
سكول» التابعة جلامعة سيتي في لندن، دراسة دقيقة لسوق االندماجات واالستحواذات 
عامليا موضحة قدرة أي بلد على اجتذاب ودعم نشــــاط االندماج واالســــتحواذ، فضال عن 

حتديد املجاالت التي حتتاج إلى حتسني من أجل التطوير.
  ولفتت الدراســــة الى أن عام ٢٠١١ ســــيكون عام االستحواذ والتملك في املنطقة بعد ان 

اســــتقرت األسواق وبدأت معالم األزمة في الرحيل، مبا أن دول الشرق األوسط 
واخلليج حتديدا من األســــواق التي متلك الكثير من الفرص، خاصة مع 

وجود بيئة مشجعة. وصنفت الدراسة دوال مثل اإلمارات والسعودية 
وقطر والبحرين وعمان والكويت باإلضافة إلى األردن كأسواق 

«انتقالية»، فيما صنفت مصر كســــوق «ناشئة» فيما يتعلق 
بنشاط االندماج واالستحواذ.

  ويعد مؤشر «كاس مارك لقياس نضج أسواق االندماجات 
واالستحواذات» الذي يجرى برعاية «إرنست ويونغ»، 
و«آلن وأوفري»، و«كريديه سويس» و«مرجر ماركت»، 
هو األول من نوعه، ويقوم بتصنيف مدى نضج ١٧٥ بلدا 
حول العالم فيما يتعلق بنشاط االندماج واالستحواذ 
وفقا لبيئاتها التنظيمية، واالقتصادية، والسياسية، 

والتقنية، واالجتماعية والثقافية.
  ويضم املؤشــــر معامل ارتباط مع نشاط االندماج 
واالستحواذ مبعدل ٠٫٨١ نقطة، أي أكثر من ضعف معدل 
«مؤشر حماية املستثمرين» التابع ملجموعة البنك الدولي، 

والذي يضم معامل ارتباط مبعدل ٠٫٣٠ نقطة.
  وليــــس غريبا أن تتصدر القواعد التقليدية لنشــــاط 

االندماج واالستحواذ، مثل اململكة املتحدة والواليات املتحدة 
األميركيــــة واليابان، التصنيفات، لكن آســــيا مبا فيها كوريا 

اجلنوبية وسنغافورة وهونغ كونغ، تظهر أيضا كمنطقة واعدة 
ألغراض ممارسة صفقات االندماج واالستحواذ.

  وقد صنفت الدراسة الشرق األوسط كمنطقة تقع في الوسط في مرحلة 
التطوير االنتقالي، على قدم املســــاواة مع األسواق االنتقالية األخرى مثل أميركا 

الالتينية، ووسط وشرق أوروبا. وعموما، فقد أقر املؤشر أن منطقة الشرق األوسط حتظى 
بأهمية متزايدة للمستثمرين، على الرغم من أن معدل تصنيفها اإلقليمي ٢٫٨ نقطة (أي ما 
يوازي املؤشر بحوالي ٥٦٪) يبني ضرورة القيام بالعديد من املشاريع التطويرية لتصبح 

منطقة «ناضجة» ألنشطة االندماج واالستحواذ الداخلية واخلارجية.
  وعلى الرغم من أن املنطقة توفر بيئة سياسية مستقرة نسبيا بهيكل تنظيمي مالئم، 
إال أن البحث أظهر أنها متخلفة عن اللحاق بالركب من حيث املشاريع التقنية، واالجتماعية 

والثقافية. ووفقا للدراسة فإن التطور التقني للبلد هو احملرك األكثر أهمية لنشاط االندماج 
واالســــتحواذ في مرحلة التطوير «االنتقالي»، موضحة وجود اختالفات بنسبة ٤٠٪ في 
نشاط االندماج واالستحواذ بني الدول. وعلق، رئيس خدمات استشارات الصفقات في شركة 
«إرنست ويونغ» الشرق األوسط وأفريقيا فل غاندير، على الدراسة بقوله «يتضح من واقع 
املعلومات التاريخية أنه كلما نضجت ســــوق االندماج واالستحواذ بصورة أكبر وأوسع، 

تدفقت معها الصفقات املدعومة بصرف النظر عن الدورات االقتصادية».
  وقد أظهر أداء أســــواق االندماجات واالســــتحواذات في ٢٠١٠ تنامي 
شــــهية املستثمرين لعقد الصفقات. كما أن املنطقة متضي قدما في 
تطورها واجتياز املرحلة االنتقالية سريعة النمو، لتحوم حول 
زيادة تدفقات الصفقات حتى على الرغم من احتياج املزيد من 
االستثمارات في التقنية والبنية التحتية املالية. وبتسجيل 
متوسط معدل ٢٫٨ نقطة، فقد شهدت أسواق االندماجات 
واالستحواذات اجلديدة نسبيا في الشرق األوسط تطورا 
سريعا خالل األعوام اخلمسة املاضية مقارنة باألسواق 
الناضجة التي حتظــــى بتاريخ عريق في االندماجات 

واالستحواذات ميتد لعقود عديدة.
  وجاء تصنيف اإلمارات في املرتبة ٢٩ في املؤشر 
بتســــجيل معدل عام مرتفع قدره ٢٫٢ نقطة (حوالي 
٨٠٪)، مما يعكس نضجها نسبيا فيما يتعلق بأغراض 
االندماجات واالستحواذات الداخلية واخلارجية. كما 
صنف املؤشر اإلمارات كسوق «انتقالية»، إال انه توقع 
لها أن تصل إلى مرحلة «النضج» مع توقع صدور تقرير 
حتديث املؤشر العام ٢٠١١. وأشارت الدراسة إلى حتقيق 
السعودية وقطر والبحرين وعمان والكويت نقاط مماثلة 
على املؤشــــر، تتراوح بــــني (٢٫٦ ـ ٢٫٩/ حوالي ٥٢٪ ـ ٥٨٪)، 
وصنفتها أيضا كأسواق «انتقالية» تتمتع مبقومات النمو، وبدأت 
هذه األسواق، التي متثل أهمية كبيرة بالنسبة للشركات األجنبية، 
تصبح أكثر نشــــاطا في سوق االندماجات واالســــتحواذات العاملية، إال 
أنها بحاجة إلى مزيد من التطوير لتعزيز املخرجات التقنية وحتســــني العوامل 
االجتماعية والثقافية للوصول إلى مســــتوى سوق «ناضجة». وجاءت األردن، التي متثل 
الشرق األوسط على امتداده، في ذيل فئة األسواق «االنتقالية» مبعدل ٣٫٠ نقاط، فيما صنفت 
مصر كسوق «ناشــــئة» مبعدل ٣٫١ نقطة على املؤشر. وعلى الرغم من تصنيف مصر في 
مرتبة قريبة من متوسط معدل السوق «االنتقالية» بالنسبة لعوامل القوانني التنظيمية، 
إال أن انخفاض تصنيفها في العوامل السياســــية، فضال عن الضعف في العوامل التقنية، 

واالجتماعية والسياسية يعوقها عن الوصول إلى مرحلة التطوير االنتقالية. 
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