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 يناير: ضبط اإلقراض واالئتمان بالبنوك

  ـ شـــهد شهر يناير عدة لقاءات 
عدة بني بنـــك الكويـــت املركزي 
ومسؤولي البنوك احمللية ملناقشة 
مخالفات شـــروط اإلقراض وملف 
دعم شركات االستثمار وصوال الى 
ســـيناريوهات اختبارات الضغط 
وآليات حتصني البنوك قبل اعتبارات 
األرباح والتوزيعات، وفي اجتماعات 

أخرى.
  ـ ناقش محافظ «املركزي» مع 
رؤساء البنوك ملف متويل املشاريع 
احلكومية والضمانات التي ستقدم 
لتمويل مشـــاريع التنمية وآليات 
التمويل ســـواء من جانب البنوك 

أو اجلهات احلكومية.
  ـ وضعت البنوك في ٢٤ يناير 
املاضي ١٠ مطالب أساســـية على 
طاولـــة احملافظ ترى في حتقيقها 
ما يشجع على التمويل، حيث سميت 
في ذلك الوقت باالستعدادات البنكية 
املشروطة للتمويل وعلى الرغم من 
تلك االستعدادات إال أن املركزي قابلها 
بالرفـــض قائال «ال تزجوا باســـم 
املركزي في تعامالتكم مع العمالء 
كيفما تشاءوا» فقامت البنوك بالرد 
مرة أخرى ولكنها وجهت ردها الى 
مؤسسات الدولة املعنية قائلة: «هذه 
مطالبنا األخيرة لتمويل «اخلطة» 
ودائع قليلة التكلفة وضمان عدم 

فسخ العقود».
  ـ ظهور مقترح نهاية شهر يناير 
يقضي بإنشاء صندوق إلنهاء تلك 
اخلالفات إال ان املقترح لم ير النور 

واكتفى الطرفان بتغيير صيغ عقود 
االقراض بالبنوك حســـب نسبة 

املخاطر.

  فبراير: تراجع الودائع الدوالرية

  ـ أبدت البنوك احمللية تخوفها من 
آثار تراجع الودائع الدوالرية لديها 
الناجمة عن اســـتمرار املؤسسات 
العاملية في تطبيق سياسة تضييق 
اخلناق على معدالت االســـتثمار 
املوجهة الى املنطقة األمر الذي ساهم 
في تقليص التعامالت االئتمانية 
بالسوق احمللي بالدوالر ما أدى الى 
انهاء بعض البنوك العاملية عالقتها 

متاما ببعض البنوك احمللية.
  ـ تســـجيل مصرف الراجحي 
كأول فرع إســـالمي لبنك أجنبي 

بالكويت.
  ـ ظهور أولى نتائج اختبارات 
الضغـــط للبنوك التي بينت قدرة 
البنوك على مواجهة املخاطر وفق 
مختلف السيناريوهات مع الوضع 
فـــي االعتبـــار إذا تفاقـــم الوضع 
بناء على األوضاع املالية السيئة 
لبعض العمالء األمر الذي قد يؤثر 
على املراكز املالية لبعض البنوك 

احمللية.

  مارس: رفض فتح حسابات  لمصارف إيرانية
  ـ طلب املركزي من البنوك احمللية 
عدم التعامل مع البنوك االيرانية 

التزاما باحلذر الدولي.
  ـ موافقـــة مجلس الوزراء على 
تغيير اسم وأغراض بنك الكويت 
والشرق األوسط الى بنك إسالمي 

باسم «البنك األهلي املتحد».
  ـ تسجيل فرع بنك مسقط في 
سجل البنوك لدى املركزي ليصبح 
السادس خليجيا والتاسع أجنبيا 

في الكويت.

  أبريل: تحضيرات لسوق «إنتربنك» إسالمي 

  ـ شهد شهر ابريل عدة حتركات 
ومطالب من البنوك اإلسالمية تقضي 
بضرورة إيجاد سوق انتربنك إسالمي 
وإقرار تشريع يتيح للبنك املركزي 
إصدار صكوك توازي إصداراته من 
السندات حيث جاء ذلك املطلب مع 
وجود ٥ بنوك إســـالمية مقابل ٥ 

بنوك تقليدية.
  ـ ظهور توجـــه البنك املركزي 
الى اســـتبدال اختبارات الضغط 
بالتقارير الدورية عن أداء البنوك 
وذلك بناء على رؤية املركزي الى 
نتيجة مفادها التحسن في العمليات 
املصرفية بشكل عام من سداد والتزام 
املدينني والسهولة في عمليات إعادة 

اجلدولة.
  ـ وجه «املركزي» حتذيرا للبنوك 
باالســـتعداد لزيادة املخصصات 
االحترازية مقابل أي انكشافات قد 

تظهر خالل العام.

  مايو: أرباح البنوك تنمو في الربع األول
  ـ اعتمد بنك الكويت املركزي في 
بداية شهر مايو أرباح البنوك الفعلية 
للربع األول من ٢٠١٠ حيث كان الفتا 
تسجيل البنوك منوا طفيفا بلغ ١٫٢٪ 
مقارنة بعام ٢٠٠٩ الذي بلغت فيه 
األرباح اإلجمالية للربع األول ١٢٩٫٩ 

مليون دينار في حني بلغت األرباح 
في الربع األول لـ ٢٠١٠ مبلغا وقدره 

١٣١٫٦ مليون دينار.
  ـ طالبت البنوك احمللية البنك 
املركزي بالتدخل لسحب السيولة 
في االنتربنك، كما شهدت محفظة 
القروض لـــدى البنوك حتســـنا 

نسبيا.
  ـ تطور جديد في قضية ديون 
مجموعتـــي ســـعد والقصيبـــي 
السعوديتني، حيث اقترحت مجموعة 
القصيبي علـــى البنوك الكويتية 
توحيد دعواها ضد «سعد» حيث 
قدر حجم انكشاف البنوك احمللية 
على مجموعتي سعد والقصيبي بـ 

١٫٣ مليار دينار.
  يونيو: شطب الديون المعدومة بالبنوك 

  ـ أعدت جلنة املديرين العاملني 
ورقة عمل بشأن آلية شطب الديون 
املعدومة وحتويلها خارج امليزانية، 
عندما تكون هناك مستحقات نقدية 
أو غير نقدية حيث تكون املستحقات 
النقدية من القروض التي شطبت 
خارج امليزانية عندما يكون قد سبق 
اتخاذ مخصصات ١٠٠٪ لتســـتمر 
املستحقات غير النقدية عند مستوى 

قائم حتى ظهورها.
  ـ ناقشت اجتماعات املركزي مع 
البنوك احمللية التداعيات الناجمة 
عن أزمة اليورو وآثارها على األداء 

املصرفي احمللي.
  ـ اعتصـــام موظفـــي البنـــوك 
اإلســـالمية للمطالبة بانضمامهم 

للنقابة.
  يوليو: مشروع اإلدارة االلكترونية 

  ـ اجتمـــاع املديرين التنفيذيني 
ومناقشة مشروع اإلدارة االلكترونية 
الشـــاملة للمصارف وذلك لغرض 
ربـــط البنوك بنظام الكتروني مع 
«املركزي» لكشف التالعب والفساد 
املصرفي وفقا للتوجيهات الصادرة 

من البنك املركزي.
  ـ جدد «املركزي» فترة السماح 
إلرسال طلبات بيانات ١٦ فترة مالية 
من ٢٠٠٦ إلى ٢٠١٠ حتى يتم تسليمها 
مع البيانات املالية ربع السنوية. 
وجاء جتديد املهلة بعد تقدم احتاد 
املصارف بطلـــب بتجديد الفترة 
لتعذر البنوك في إرسال البيانات 

املطلوبة.
  ـ قـــدم «املركزي» وعدا للبنوك 
احمللية بحل مشكلة فائض السيولة 
بشكل سريع عن طريق طرح سندات 
جديدة المتصاص هذه الفوائض 
وذلك خـــالل اجتماعه مع مديري 

اخلزينة.
  ـ طلب «املركزي» من الشركات 
والبنوك حصر القروض واألفراد 
املتعثرين الصادرة ضدهم أحكام 
قضائية حتى نهاية يونيو املاضي 
إلعـــداد تقرير شـــامل عن أوضاع 
املقترضني استعدادا ملناقشة قانون 

شراء الدولة لفوائد القروض.
  وطلب كذلك حتديد مدى التزام 
العمالء املدينني للوقوف على مدى 
انتظامهم في عملية السداد كما طلب 
تصنيف العمالء إلى شرائح (ملتزم 
ـ غيـــر ملتزمـ  متعثر) إضافة إلى 
تقدمي بيان بتفاصيل الفترات الزمني 
لتعثر هؤالء العمالء وطبيعة األحكام 
الصـــادرة ضدهم وعـــدد العمالء 

الصادرة في حقهم أحكام.
  ـ قدم «املركزي» تصوره ملعاجلة 
الديون التي مت شطبها لدى البنوك 

احمللية باعتبارها ديونا معدومة 
وقدم هذا التصور في كتاب أرسله 
إلى احتاد املصارف الكويتية الذي 
عمم بـــدوره مضمون الكتاب على 

البنوك.
  - عمم «املركزي» على البنوك 
احمللية والعاملة في الكويت تطبيق 
املواعيد اجلديدة للدوام املصرفي 

املوحد.
  ـ تسجيل بنك وربة في سجل 

البنوك اإلسالمية.

  أغسطس: خفض سعر الخصم
  ـ طلب «املركـــزي» من البنوك 
الكويتية وشركات الصرافة استخدام 
نظام الكتروني جديد لالتصال ونقل 

البيانات واملعلومات وغيرها.
  ـ طلب «املركـــزي» من البنوك 
احمللية اإلسراع في اعتماد النظم 
اجلديدة التي مت اعتمادها من جانبه 
واخلاصة بنقل ومتابعة البيانات 

التي تقدمها البنوك إليه.
  ـ خفـــض بنك الكويت املركزي 
سعر اخلصم مبقدار ٥٠ نقطة أساس 

إلى ٢٫٥٪.
  ـ رفض «املركزي» طلبات ٥ بنوك 
إيرانية وعراقية العمل في الكويت 
وعلل رفضـــه بان البنوك الـ ٥ (٤ 
إيرانية وواحد عراقي) لم تستوف 
الشروط املقررة في قانونه ومن ثم 

مت استبعادها.
  ـ إعالن محافظ البنك املركزي 
عن تطبيق نظام «آيبان» بالكويت 
لتطوير العمـــل باجلهاز املصرفي 
ومواكبته للتطورات الدولية وذكر 
احملافظ ان اجلهاز املصرفي بالكويت 
سيكون مستعدا لتطبيق نظام آيبان 

اعتبارا من ٢٠١١.
  - بـــرز خـــالف بـــني ڤيـــزا 
انترناشيونال املصدرة للبطاقات 
االئتمانية والبنوك حول الرسوم 
احملصلة لصالح البنوك على عملية 

السحب اآللي.
  - قدمت البنوك تسهيالت جديدة 

للشركات واملقاولني املشاركني في 
املشاريع التنموية حيث خفضت 
ضمانـــات التمويل علـــى الودائع 
النقدية إلى نسبة ٤٠٪ حسب املالءة 
املالية للشـــركة والتزامها بسداد 

مديونياتها السابقة. 
  - انتهاء جميع البنوك الكويتية 
من إعادة جدولة قروض املواطنني 
املسرحني في القطاع اخلاص بخفض 
القسط الشهري بحيث ال يتجاوز 

٤٠٪ من الراتب. 
  - إقدام عدد من البنوك احمللية 
على توقيف خطوط التمويل املتفق 
عليها مسبقا مع بعض الشركات 

دون إبداء أسباب.
  - ألـــزم «املركـــزي» البنـــوك 
احمللية بتغطية املراكز األساسية 
داخل وخارج امليزانية عند إجرائها 
اختبارات الضغط في ظل استمرار 
التداعيات الســـلبية لألزمة املالية 

العاملية. 
  - إبداء بعض البنوك احمللية نوعا 
من التساهل مع شركات املقاوالت 
التـــي ترغب في تنفيذ مشـــاريع 
حكومية ضمن خطة التنمية حيث 
خفضت الكفالة االبتدائية للمشروع 
إلى ما نسبته ٢٪من إجمالي الكلفة 

بعد أن كانت حوالي ٥٪.
  - إشادة صندوق النقد الدولي 
في تقريره حول الكويت وفق املادة 
الرابعة بقدرة البنوك الكويتية على 
حتمل اقسى الســـيناريوهات في 

اختبارات الضغط.
  - تسلم احتاد املصارف موافقة 
املديرين العامـــني على مقترحات 
متويل البنوك لشركات املقاوالت.

  سبتمبر: عدم تمويل االكتتاب 

  طلـــب «املركزي» من املصارف 
احمللية عدم متويل االكتتابات في 
زيادة رأســـمال أي بنك من البنك 
نفســـه تاركا الفرصة أمام البنوك 
لتمويل زيادات االكتتابات في بنوك 
أخرى ســـواء بضمان أسهمها أو 

بضمانات إضافية بحسب اإلجراءات 
والشـــروط االئتمانية التي تراها 

البنوك مناسبة.
  - تقدمي البنوك احمللية ملقترحات 

أولية لتمويل خطة التنمية.
  - تعزيز املركزي لشروط تعيني 
األعضاء املنتدبني في البنوك حيث 
ابلغ املصارف ضرورة تقدمي شهادة 
من اجلهات املعنية تفيد بعدم وجود 
أي أحـــكام أو قضايا صادرة ضد 
أعضاء مجالس اإلدارة املنتدبني أو 
املديرين العامـــني أو أحكام مخلة 
بالشرف واألمانة والسمعة املالية 
بالنسبة لشاغلي منصب العضو 

املنتدب في أي مصرف.

  أكتوبر: إنشاء وحدات لتلقي الشكاوى

  - مباشـــرة البنوك الكويتية 
بإنشـــاء وحدات لتلقي الشكاوى 
املصرفية وذلك بعـــد مرور نحو 
٤٥ يومـــا على طلـــب املركزي من 
البنوك إنشاء تلك الوحدات وحتديد 
آليـــة للبنوك للتعاطـــي مع تلك 

الشكاوى. 
  - افتتاح فرع بنك مسقط األول 
بالكويت ويركز هذا الفرع على تقدمي 
اخلدمات املصرفية للشركات إلى 
جانب خدمـــات متويـــل التجارة 

واخلزينة.
  - تقدم البنوك احمللية بطلب 
لشركات التمويل يطالبها مبعلومات 
عن العمالء املتعثرين وعن بيانات 
شخصية تتعلق بحجم املديونية 
والفائدة املعمول بها في القروض 
االستهالكية والراتب الذي منحت 
على أساسه القروض وذلك في إطار 
دراستها مللفات العمالء املستفيدين 

من صندوق املتعثرين.
  - اتفـــاق البنوك مـــع املقترح 
الذي قدمه البنك املركزي للتعامل 
مع شـــكاوى العمالء فيما تضمنه 
بشأن ضرورة متتع وحدة الشكاوى 
باستقالل يكفل لها مباشرة دورها 

على النحو املطلوب.

  - مقترح نيابي بتأسيس بنك 
إسالمي لتمويل املشاريع التنموية 
والصناعات واألنشطة اإلنتاجية 
واإلســـهام في التنمية الشـــاملة 

لالقتصاد الوطني.

  نوفمبر: شروط التواجد في المعارض
  - وضع «املركزي» ٦ شـــروط 
للســـماح للبنـــوك بالتواجد في 
املعارض واألسواق أبرزها االلتزام 
بفترة زمنيـــة محـــددة ومراعاة 

الضوابط الشرعية.
  - طلـــب البنك املركـــزي من 
البنوك احمللية ضرورة اإلســـراع 
فـــي تشـــكيل جلنـــة منبثقة عن 
احتاد املصارف لدراسة املواصفات 
الفنية العاملية فيما يخص أجهزة 
الصرف اآللي وأســـاليب ووسائل 
احلماية التي تشكل أقصى درجة من 
األمان لعمالء البنوك وحتميهم من 
تعرض بطاقاتهم املصرفية للنسخ 
أو القرصنة عبر البريد االلكتروني 

والرسائل الغريبة.
  - موافقة جلنة املديرين العامني 
في احتاد املصارف على فتح الباب 
أمام العاملني في البنوك لالقتراض 
من جميع البنوك بدال من اقتصار 
كل موظف على اجلهة التي يعمل بها 
فقط ماداموا ميلكون إمكانية ذلك.

  - طلـــب «املركزي» في تعميم 
للبنوك احمللية وشركات االستثمار 
وشركات الصرافة احمللية بتجميد 
األصول واحلســـابات والنشاطات 
واألرصدة املالية لشخصني متهمني 

بدعم اإلرهاب.
  - فاز موقع بنك الكويت املركزي 
االلكتروني بجائزة أفضل موقع عن 
فئة البنوك املركزية في العالم العربي 
لعام ٢٠١٠ حيث تسلمت تلك اجلائزة 
رئيسة مركز املعلومات االقتصادية 

واملالية في البنك إميان العنزي.
   ومت اإلعـــالن عـــن ذلك خالل 
احتفال أقامته أكادميية جوائز املواقع 
االلكترونية في العالم العربي ومقرها 

العاصمة اللبنانية بيروت.

  ديسمبر: االقراض بنظام التورق

  - رفض البنك املركزي طلبا تقدم 
به أحد املستثمرين احملليني في شأن 

تأسيس بنك.
  - اصـــدر «املركـــزي» تعميما 
للبنوك احملليـــة التي تعمل وفق 
الشـــريعة اإلسالمية يتعلق بآلية 
اإلقـــراض بنظام التـــورق وذلك 

للعاملني في القطاع اخلاص.
  - قدم «املركزي» موافقة مبدئية 
للترخيص لبنك االحتاد الوطني 
الفتتاح فرع في الكويت ليكون سابع 

فرع أجنبي.
  - طلبت بنوك محلية من عمالئها 
عدم اإلفصاح عن أي معلومات تخص 
البيانات املصرفية واحلســـابات 

اخلاصة بالعميل. 
  - وردت أسماء ٣ بنوك كويتية 
ضمن قائمة مجلة غلوبل فاينانس 
ألكبر ٢٠٠ بنك في األسواق الناشئة 
لعام ٢٠١٠ وهم: «الوطني» و»بيتك» 

و»اخلليج».
  - أرسل «املركزي» تعميما إلى 
البنوك احمللية وشركات الصيرفة 
واالستثمار لتجميد األرصدة املالية 
واألصول واحلسابات لـ ٤ أشخاص 
متورطني في متويل اإلرهاب ولهم 
ارتباط بتنظيـــم القاعدة وحركة 

طالبان. 

 حصاد البنوك باالرقام في ٢٠١٠ 
 ٤٢٨ مليون دينار إجمالي أرباح البنوك في ٩ أشهر 

  متكنت البنوك الكويتية املدرجة في البورصة خالل 
ــهر التسعة األولى من العام ٢٠١٠ من تسجيل  األش
ارتفاع في أرباحها بنسبة ٢٩٫٧٪ ليصل صافي الربح 
إلى ٤٢٨ مليون دينار، مقارنة مع ٣٣٠ مليون دينار 

في الفترة نفسها من العام املاضي.

  ..و١١٥ مليون دينار أرباح البنوك اإلسالمية 

ــالمية الكويتية ١١٥  ــجلت البنوك اإلس   أشهرس
ــهر التسعة األولى  مليون دينار أرباحا خالل األش

من العام ٢٠١٠.

  ٣٨٥ مليون دينار المخصصات

  تراجع حجم املخصصات لدى البنوك الكويتية 
ــهر  ــع أش ليصل إلى ٣٨٥ مليون دينار خالل التس
ــى من عام ٢٠١٠ مقارنة مع مخصصات بلغت  األول
٥٥٦ مليون دينار مت احتسابها خالل الفتر نفسها 

من عام ٢٠٠٩.

  ١٫٣٤ مليار دينار إيرادات الفوائد

ــبة ١٢٫١٪  ــجلت إيرادات الفوائد تراجعا بنس   س
ــعة األولى  لتصل إلى ١٫٣٤ مليار دينار خالل التس

من العام٢٠١٠.

  ٤٦٣ مليون دينار مصروفات الفوائد

  انخفضت مصروفات الفوائد بنسبة ٢٨٪ من ٦٤٧ 
مليون دينار في التسعة أشهر األولى من عام ٢٠٠٩ 
إلى ٤٦٣ مليون دينار للفترة نفسها من عام ٢٠١٠.

  ٣٦٫٦٥ مليار دينار حجم الودائع المصرفية

  شهدت البنوك الكويتية منوا طفيفا في إجمالي 
ودائعها لم يتعد الـ ٠٫١٪ ليصل إجمالي الودائع إلى 
ــار مقارنة مع ٣٦٫٦٢ مليار دينار  ٣٦٫٦٥ مليار دين

كما في نهاية عام ٢٠٠٩.

  ٢٦٫٤ مليار دينار ودائع العمالء

  بلغت ودائع العمالء خالل التسعة أشهر األولى 
من عام ٢٠١٠ نحو ٢٦٫٤ مليار دينار ولم تشهد أي 
ــبة منو تذكر مقارنة بالفترة نفسها من السنة  نس

املاضية.

  ٢٧٫٣ مليار دينار إجمالي القروض الممنوحة

  تراجع منو التسهيالت االئتمانية املمنوحة من 
ــالمية لتصل  قبل البنوك الكويتية التجارية واإلس
ــبة النمو إلى ٠٫٤٪ خالل التسعة أشهر األولى  نس
ــام ٢٠٠٩ لتصل إلى  ــن ٢٠١٠ مقارنة مع نهاية ع م

٢٧٫٣ مليار دينار. 

 تعاٍف في األداء .. ونمو في األرباح 
 البنوك في ٢٠١٠   وتراجع في المخصصات

  منى الدغيمي ـ محمود فاروق
  عام ٢٠١٠ ميكن وصفه بعام عودة االنتعاش النسبي لقطاع البنوك، وقد ظهر ذلك من خالل النتائج املالية لفترة الربع الثالث، التي 
جاءت في معظمها جيـدة غير أن القياس مبنطق نتائج الربع الواحد في املنظور االقتصادي ليس سـليما، ولذلك فمن املنتظر أن يتم 
تقييم نتائج البنوك في نهاية الربع األخير من العام، ملعرفة أبعاد وآثار األزمة املالية العاملية.فعلى مسـتوى جودة األصول فمن املتوقع 
أن تبدأ في التحسن ابتداء من عام ٢٠١١ حيث ان معظم البنوك الكويتية قامت بالتحوط واحتساب املخصصات الكافية مقابل القروض 
املتعثرة وكذلك لتفادي أي تعثر محتمل في محفظة القروض.ومن منطلق قراءة نتائج البنوك خالل األشهر الـ ٩ األولى من العام ٢٠١٠ 
فقد شـهدت منوا في أرباحها حيث بلغت نحو ٤٢٨٫٤٦ مليون دينار مقابل ٣٣٠٫٢٣ مليون دينار فـي الفترة املماثلة من العام املاضي 
بنمو نسبته ٢٩٫٧٪.فيما تراجع منو التسهيالت االئتمانية املمنوحة من قبل البنوك التجارية واإلسالمية منها لتصل نسبة النمو إلى ٠٫٤٪ 
خالل األشـهر الـ ٩ األولى من عام ٢٠١٠ مقارنة مع نهاية عام ٢٠٠٩ لتصل إلى ٢٧٫٣ مليار دينار. كما شهد إجمالي ودائعها منوا طفيفا 

لم تتعد نسـبته ٠٫١٪ لتصل إجمالي الودائع إلى ٣٦٫٦٥ مليار دينار في نهاية سبتمبر ٢٠١٠ مقارنة مع ٣٦٫٦٢ مليار دينار كما في نهاية 
عام ٢٠٠٩.ويعود سـبب التراجع في نسب منو الودائع املصرفية لدى البنوك الكويتية إلى انخفاض أسعار العوائد على الودائع منذ بدء 
األزمة املالية في سبتمبر ٢٠٠٨ باإلضافة إلى عدم توافر السيولة الكافية والفوائض املالية التي اعتاد املستثمرون عليها خالل السنوات 
املاضية. وبالنسبة لودائع العمالء فلم تشهد أي نسبة منو تذكر خالل التسعة أشهر األولى من عام ٢٠١٠ حيث بقيت عند مستوى ٢٦٫٤ 
مليار دينار. وهذا ينم على شح وتباطؤ السيولة في االقتصاد الوطني نتيجة تراجع النشاط االقتصادي وتأخر االنتعاش في أسعار األصول ما 
يؤثر على منو مدخرات املواطنني واملقيمني وعلى سوق االئتمان.وشهدت املخصصات تراجعا في حجمها لتصل إلى ٣٨٥ مليون دينار 
خالل األشهر الـ ٩ األولى من العام احلالي مقارنة مع مخصصات بلغت ٥٥٦ مليون دينار مت احتسابها خالل الفترة نفسها عام ٢٠٠٩. أما 
إجمالي اإليرادات التشغيلية للقطاع فهي التزال تعاني من وتيرة االنخفاض حيث بلغت خالل األشهر الـ ٩ األولى من العام حوالي ١٫٣٦ 
مليار دينار مقارنة مع ١٫٤٣ مليار دينار سـجلها القطاع خالل الفترة نفسها عام ٢٠٠٩.وشهدت إيرادات البنوك من غير إيرادات الفوائد 

انخفاضا بنسـبة ١٢٫٨٪ التي تأثرت باألداء الضعيف للمحفظة االسـتثمارية والتقلبات احلادة التي شـهدتها أسواق الصرف في ٢٠١٠ 
إضافة إلى انخفاض إيرادات العموالت. وسـجلت املصروفات التشغيلية ارتفاعا طفيفا قبل احتساب املخصصات بنسبة ١٫٥٪ لتصل إلى 
٥٢٢ مليون دينار خالل األشـهر الـ ٩ املنتهية في ٣٠ سـبتمبر، مقارنة مع ٥١٤ مليون دينار خالل الفترة نفسها عام ٢٠٠٩ ما أدى إلى 
ارتفاع نسبة املصروفات إلى اإليرادات التشغيلية من ٣٦ إلى ٣٨٪ خالل الفترة نفسها.وارتفع معدل العائد العام على حقوق املساهمني 
ليبلغ ٩٫٨٥٪ خالل األشـهر الـ ٩ األولى من العام ٢٠١٠ مقارنة بنسبة ٨٫٥٨٪ خالل الفترة نفسها من العام ٢٠٠٩. فيما ارتفع إجمالي 
حقوق املسـاهمني لقطاع البنوك بنسبة ١٢٫٩٨٪ لفترة األشهر الـ ٩ األولى من العام ٢٠١٠ مقارنة مع مستواها املسجل خالل الفترة 
نفسـها من العام ٢٠٠٩ لتبلغ ٥٫٨٠ مليارات دينار.بينما ارتفع إجمالي أصول القطاع بنسـبة ٣٫٩١٪ مقارنة مع الفترة نفسـها من العام 

٢٠٠٩ لتبلغ ٤٤٫٧١ مليار دينار.
   «األنباء» رصدت أهم األحداث املصرفية والتعاميم التي أصدرها «املركزي» في ٢٠١٠ .وفيما يلي ابرز محطات البنوك في ٢٠١٠:



 41  اقتصاد  االربعاء  ٥  يناير  ٢٠١١   

 حذروا من مغبة استمرار سياسة الحذر االئتمانية وعدم تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية

االئتمان   نمـو  تحسـن  سيشـهد   ٢٠١١  الشـطي: وضـع االئتمـان سـيكون أفضـل مـن ٢٠١٠ بخعـازي: 
 المطوع: البنوك.. النجوم الساطعة في قيادة السوق بالعام الجديد أبوالعيون: توقعات بتحقيق البنوك المحلية نتائج ممتازة في ٢٠١١
 زينل: البنوك ليست في حاجة لمزيد من المخصصات بالعام الجاري
 المديهيـم: مخصصـات البنـوك شـبه معدومـة فـي ٢٠١١
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 تعميمًا من «المركزي» 
  إلى البنوك المحلية خالل ٢٠١٠

 مليون دينار قروض متعثرة
   ال تشمل تعثر بعض العمالء في ٢٠١٠

 في اطار سـعي بنك الكويت املركزي الى اثبات قـدرة وكفاءة البنوك 
احمللية في مواجهة اي ازمة قد تطرأ مجددا على السـاحة االقتصادية، قام 

خالل عام ٢٠١٠ بإصدار ١٣٦ تعميما منها املعلن وغير املعلن، وكان اغلبها 
خاصا مبعايير االقتراض خاصة القروض االستهالكية. 

 اظهرت بيانات البنـوك احمللية وبيانات بنك الكويـت املركزي انه 
مازالت هناك قروض بقيمة ٥٠٠ مليون دينار متعثرة في القطاع املصرفي 
ويفترض ان تغطيها البنوك في سنة ٢٠١١ علما ان هذه القروض املتعثرة 
حملتها البنوك معها منذ بدايـة االزمة في ٢٠٠٨ عندما بلغت ٣ مليارات 

دينار حيث غطت منها ٢ مليار دينار حتى نهاية ٢٠٠٩ وسط توقعات بأن 
تغطي البنوك ٥٠٠ مليون دينار حتى نهاية ٢٠١٠ لكن هناك ٥٠٠ مليون 
باقية لــ ٢٠١١ علما ان تلك االرقام ال تشـمل التعثر الذي حدث لبعض 

العمالء خالل ٢٠١٠. 

 الزبيد: بـوادر التوسـع االئتماني غير واضحـة في ٢٠١١
 الطواري: االنتعاش مرهون بجدية تنفيذ مشـاريع التنمية

 د.إلياس بخعازي جمال املطوع د.محمود أبوالعيون علي الزبيد عبداملجيد الشطي عصام الطواري علي املديهيم

 محمود فاروق ـ منى الدغيمي
  رأى مصرفيون واقتصاديون أن 
املشهد املصرفي احمللي في عام ٢٠١١ 
لن يتغير كثيرا عما كان عليه في 
العام ٢٠١٠، واجمعوا على أن املتغير 
الوحيد جلميــــع البنوك في ٢٠١١ 
سيكون عدم جتنيب مخصصات 

إضافية.
  وتوقعوا أن السيناريو األكثر 
ترجيحا بالنسبة ٢٠١١ زيادة نسبية 
التي  التســــهيالت االئتمانية  في 
ستظل مرهونة مبدى جدية تنفيذ 
التنمية ودعم احلكومة  مشاريع 

لقطاع املقاوالت.
  وحذروا من مغبة شدة احلذر 
التي قد تقــــود بعض البنوك الى 
خسارة حصتها السوقية بنفور 
مستثمريها وتوجههم إلى البنوك 
التي ســــتتنافس على استقطاب 
العمالء اجليدين بعد عملية التقييم 
التي دامت نحو ٣ سنوات من اندالع 
األزمة املالية العاملية، وفيما يلي 

التفاصيل:
  في البداية، قال رئيس مجلس 
السابق  املنتدب  االدارة والعضو 
للبنك التجاري والرئيس السابق 
الحتاد املصارف عبداملجيد الشطي 
ان البنوك لن حتتاج إلى جتنيب 
زيادة مــــن املخصصات في ٢٠١١، 
بــــوادر ايجابية للقطاع  متوقعا 
انطالقــــا من النصــــف الثاني من 
٢٠١١ وذلك في ظل تنفيذ املشاريع 
التنموية التي طرحتها احلكومة.

  وتوقع الشطي أن تكون نتائج 
البنــــوك أفضــــل فــــي ٢٠١١ ألنها 
ستتخلى عن سياستها املتحفظة 
جتــــاه اإلقراض، مشــــيرا إلى أن 
البنوك ســــتبدأ في املنافسة على 
العمالء اجليدين بعد عملية غربلة 
أن الوضع  الســــوق، مؤكدا على 
االئتماني ســــيكون أفضل بكثير 
من ٢٠١٠ والسيما في النصف الثاني 

من العام احلالي.
  وتوقع حتســــنا تدريجيا في 

القطاع املالي خالل العام احلالي، مع 
توخي احلذر، الفتا إلى أن البنوك 
ستقوم بتوزيع أرباح أكبر عن العام 
املاضي، االمر الذي سيسمح بضخ 

املزيد من السيولة في السوق.

  مخصصات كافية

  من جانبه، توقع رئيس املديرين 
العامني سابقا في البنك التجاري 
ورئيس بنك الشام اإلسالمي جمال 
املطوع أن ســــنة ٢٠١١ ســــتكون 
أفضل من ٢٠١٠ بالنسبة للقطاع 
املصرفي، مشــــيرا إلى أن البنوك 
أخذت مخصصات كافية بصنفيها 
اخلاصة والعامــــة ولن تلجأ إلى 

جتنيب املزيد من املخصصات.
  وقال ان البنوك ســــتكون في 
وضع مريح، السيما أنهم قد حددوا 
كل املشــــاكل واتخذوا اإلجراءات 
القانونيــــة الالزمة وحتوطوا مبا 
فيــــه الكفاية وصــــارت الصورة 
بالنسبة لإلدارات التنفيذية أوضح 

من السنوات الثالث املاضية.
  ورأى أن البنــــوك ستســــتمر 
في التحفظ ما لم يكن هناك دعم 
وضمان حكومي بالنسبة ملشاريع 
التنمية املطروحة، الســــيما دعم 
املقاولني، الفتا إلى أن التسهيالت 
املصرفية ســــتكون حذرة إذا كان 

للحكومة تدخل فعلي وواضح.

  سنة التفاؤل

  وقال عضو مجلس إدارة بنك 
الكويت الدولي جاســــم زينل ان 
البوادر االيجابية بدأت تظهر على 
قطاع البنوك، السيما بعد إعالنها 
عن نتائج الربع الثالث، مشــــيرا 
إلى أن البنوك أخذت ما يكفي من 
املخصصات وهي ليست بحاجة 

لها في عام ٢٠١١.
  ورأى أنه خالل السنة املقبلة 
البنوك،  أربــــاح  سيســــتمر منو 
مستدركا بأن نسبة النمو ستعتمد 
على حجم املشاريع اجلديدة التي 

في العام ٢٠١١ مع حتســــن البيئة 
االقتصادية في البالد.

  وأكد د.بخعــــازي أن ميزانية 
البنوك الكويتية حاليا في وضع 
أفضل مما كانت عليه قبل عامني، 
وذلك بفضل املخصصات الكبيرة 
التي استقطعتها واستقرار أسعار 
بعــــض األصــــول التــــي تتخذها 
القروض مثل  كضمانات مقابــــل 

األسهم والعقار.
  أما بالنســــبة لنمو االئتمان، 
فتوقع د.بخعازي أن يشهد حتسنا 
في العام ٢٠١١ مــــع حترك عجلة 
املشاريع بوتيرة أسرع، وانتعاش 
مختلف القطاعات االقتصادية في 
البالد، وقال ان «القطاع االستهالكي 
والعقار السكني كانا أول من تعافى 
من تداعيات األزمة املالية العاملية 
على الكويت، ويظهر ذلك من خالل 
القــــروض املمنوحة مــــن البنوك 
إلى هذيــــن القطاعني، حيث منت 
القروض االستهالكية واملقسطة 
في نوفمبر املاضــــي بواقع ٤٫٢٪ 
مقارنة مع الفترة نفسها من العام 
املاضي، ونتوقع أن يســــتمر هذا 
املنحى التصاعدي في العام املقبل. 
القروض املمنوحة  كذلك، شهدت 
إلى قطاع التجارة منوا ملحوظا في 
األشهر األخيرة، ونتوقع أن تتحسن 
القروض املمنوحة إلى القطاعات 

األخرى خالل العام ٢٠١١».

  تكوين المخصصات

  قال رئيــــس املديرين العامني 
في بنك الكويت الدولي د.محمود 
ابوالعيــــون ان البنوك الكويتية 
وصلت حاليا الى مرحلة تكوين 
مخصصات عالية، متوقعا ان حتقق 
البنوك احمللية نتائج مالية جيدة 
خالل الفترة املقبلة، مستندا الى 
املؤشرات املالية للبنوك على مدار 

عام ٢٠١٠.
  واضاف د.أبوالعيون ان البنوك 
ال تســــتطيع املضي قدما من دون 

االلتزام واالنضباط الذي تســــير 
عليه استراتيجية املركزي، موضحا 
ان البنوك تعي ما يصلها من تعاميم 
وتلتزم بها بحذافيرها، ألنها جزء 
من التحوط العام الذي يستقرؤه 
املركزي حتسبا ألي ازمات قد تواجه 

البنوك في املستقبل.
البنوك نتائج    وتوقع حتقيق 
مالية ممتازة العام املقبل نتيجة 
السياســــة النقدية التــــي تتبعها 

البنوك.

  تداعيات األزمة

  بدوره، يرى اخلبير املصرفي 
علي املديهيم ان اداء البنوك في ٢٠١٠ 
تأثر بظروف ابرزها تداعيات االزمة 
املالية والركود االقتصادي احمللي 
واملخصصات الكبيرة التي جنبتها 
واجلدال الدائر حول متويل خطة 
التنمية احلكومية وهل ستشارك 
البنوك بقوة في متويلها ام سيكون 

التمويل من خارجها.
  وتوقــــع املديهيــــم ان تكــــون 
املخصصات في ٢٠١١ شبه معدومة، 
كما توقع اداء جيدا للبنوك افضل 
من عام ٢٠١٠، مشيرا الى ان قطاع 
االستثمار على سبيل املثال يعاني 
تعثــــرا كبيرا فــــي اداءه، فنصف 
الشركات غير قادرة على االستثمار 
وبعضها خسر ٧٥٪ من رأسماله 
وبعضها خسر ١٠٠٪ وبعضها في 
الرمق االخير لكن البنوك مازالت 

قوية ومتينة ومستمرة.
  وحذر املديهيم من االعتقاد ان 
االزمة انتهت وان الصعود في قطاع 
البنوك سيكون سريعا، مؤكدا ان 
التقدم والصعود والقفزات قادمة، 
لكن ليست بالسرعة نفسها التي 
حدثت في املاضي وتســــببت في 
هبوط قوي وسريع الغلب القطاعات 
االقتصادية، مبينا ان هناك صعودا 

في ٢٠١١ لكنه نسبي. 

ستطرح في السوق.
  وتوقع زينل أن يستمر انكماش 
التسهيالت االئتمانية لكن بنسبة 
أقل من ٢٠١٠، مشيرا إلى أن البنوك 
ستتنافس فيما بينها السنة املقبلة 
في السعي وراء تسجيل نسبة هامة 
من األرباح واال ستخسر حصتها 

السوقية.

  إحجام عن التوسع

  على صعيد متصل، قال نائب 
رئيس مجلــــس اإلدارة والعضو 

املنتدب لشركة االمتياز لالستثمار 
البنــــوك أخذت  ان  الزبيــــد  علي 
مخصصــــات حمائيــــة كافية في 
٢٠١٠ توقيــــا ألي أخطاء محتملة 

للمستثمرين.
  ورأى أن بوادر التوسع االئتماني 
مازالــــت غير واضحــــة وال ميكن 
التوقع بها نظرا ألن القطاع املصرفي 
شهد إحجاما عن التوسع االئتماني 
في ٢٠١٠ خشــــية من الوقوع في 

«املطبات» من جديد.
  ودعا الزبيد البنوك إلى ضرورة 

املبادرة باستقطاب العمالء للظفر 
بحصة ســــوقية جيدة محذرا من 
التراخي وإهمــــال رصيد العمالء 

اجليدين.
  وأفاد بأن أغلبية البنوك تنتظر 
الفوز بقطعة من كعكة التنمية بأقل 
املخاطر الفتا إلى ان االعتماد فقط 
التنمية لن ميكنها  على مشاريع 

من حتقيق أداء ايجابي.
اإلدارة    وقال رئيس مجلــــس 
والعضو املنتدب لشركة رساميل 
للهيكلة املالية عصام الطواري ان 

انتعاش القطاع املصرفي سيكون 
مرهونــــا بجدية تنفيذ مشــــاريع 

التنمية.
  من جهة أخرى، رأى مدير إدارة 
البحوث االقتصادية في بنك الكويت 
الوطني د.الياس بخعازي أن آفاق 
إيجابية  القطاع املصرفي تبــــدو 
فــــي العام املقبل، وقال ان القطاع 
املصرفي الكويتي شــــهد انتعاشا 
ملحوظا في الربع الثالث من العام 
احلالي، ونتائجه جاءت إيجابية، 
ويتوقــــع أن يتواصل هذا املنحى 

 تصنيفات البنوك المحلية في ٢٠١٠
 كشفت آخر دراسة لتصنيفات البنوك العربية 
عن وضع جيد للبنوك الكويتية مع اختالف 
درجـــات التصنيفات التي حازتها من أشـــهر 

الوكاالت العاملية وفيما يلي بعض منها:
  «الوطني» يتفوق تصنيفيًا محليًا وعربيًا 
  أكدت وكالة التصنيـــف االئتماني العاملية 
موديز التصنيف االئتماني طويل املدى للودائع 
بالعملة احمللية والودائـــع بالعملة األجنبية 
لبنـــك الكويت الوطني عنـــد مرتبة Aa٢، في 
حني منحته وكالة ســـتاندارد أند بورز مرتبة 
+A ومنحتـــه وكالة فيتش مرتبة -AA، األمر 
الذي يؤكد جدارة البنك الوطني في احتفاظه 
بأعلى التصنيفات االئتمانية على مســـتوى 
البنوك العربية من الوكاالت الثالث املعتمدة 

عامليا للتصنيف االئتماني.
  فيما اختلفت التصنيفات االئتمانية لبقية 
البنـــوك احملليـــة حيث أكـــدت وكالة فيتش 
للتصنيـــف االئتماني على قـــوة التصنيفات 
األساسية املمنوحة لـ«بيتك» وأبقتها دون تغيير 
عند +A على املدى البعيد واســـتمر تقييمها 
ملستوى الدعم عند «١» و+A، ونظرة مستقبلية 
بشكل عام «مستقر»، مع إلغاء وضع املراقبة 
االئتمانية الذي كان نتيجـــة تداعيات األزمة 
املاليـــة العاملية واثارها على البيئة املصرفية 

في الكويت.

  وأكدت فيتش تصنيف بنك اخلليج في مرتبة  
«+A» للجدارة االئتمانية على املدى الطويل، 
ومرتبة «+A» للحد األدنى لتصنيف الدعم. أما 
النظرة املســـتقبلية للبنك على املدى الطويل 

فقد جاءت في مرتبة «مستقر».
  كمـــا ثبتت وكالة التصنيفـــات االئتمانية 
 «A+» فيتش» تصنيفات البنك التجاري عند»
عن فئة عجز املصدر على املدى الطويل وهو 
تصنيف يعكس قوة اجلدارة االئتمانية للبنك 

في حالة العجز عن السداد.
  هذا وقد منحت وكالة «موديز» للتصنيف 
االئتماني بنك برقـــان تصنيف «+D» للقوة 
املالية، وتصنيف «A١» للمدى الطويل. وثبتت 
تصنيفه قصير املدى للودائع بالعمالت األجنبية 
عند «١-Prime»، مع نظرة ســـلبية إلى جميع 

التصنيفات.
  كما ثبتت موديـــز التصنيف طويل األمد 
للبنك األهلـــي املتحد عند درجة a٣ مع توافر 
الدالئل واملعطيات على اســـتمرار متتع البنك 
بالثبات واالســـتقرار املالي املستقبلي، األمر 
الذي يؤكد من جودة أصول البنك واســـتقرار 
مستويات الربحية. في حني احتفظ البنك االهلي 
بتصنيفه االئتماني العالي A٢ من قبل وكالة 
موديز بالنسبة لودائع البنك الطويلة االجل، 

مع توقعات مستقبلية مستقرة. 

 أغلبها بشأن تقاضي فوائد عن قروض وأخرى تعثر في السداد

 سجلت احملاكم والدوائر التجارية عددا من القضايا املتعلقة 
ــكام التي صدرت خالل عام  ــوك احمللية، ومن أهم األح بالبن
ــة املدنية باحملكمة  ــم الصادر من الدائرة التجاري ٢٠١٠ احلك
الكلية برئاسة املستشار احمد الضبيعي بعدم أحقية البنوك 
احمللية في تعديل سعر الفائدة على القروض عن القيمة املتفق 

عليها في العقد.
  كما قضت محكمة اجلنايات بحبس موظفة بإحدى البنوك 
احمللية استولت على ٥٥ ألف دينار من حسابات العمالء بحكم 
ــياق ذاته أصدرت الدائرة الثانية  موقعها في البنك، وفي الس
من محكمة االستئناف حكما ملصلحة أحد البنوك في دعوى 

قدمها عميل مقترض مبلغا يتجاوز ٢٠ ألف دينار.
  واختتم عام ٢٠١٠ دون أن يبت القضاء في دعوى «بيتك» 
ــأن أحكام القانونني رقمي ٨ و٩ لسنة  ضد وزارة العدل بش

٢٠٠٨ اللذين صدرا في ٢٣ ابريل عام ٢٠٠٨.
ــكام القضائية  ــره فقد وصلت االح ــاء على ما مت ذك   وبن
ــوك الى ما يزيد على ٦٨ حكما خالل عام ٢٠١٠  املتعلقة بالبن
وكان أغلبها متعلقا بتقاضي فوائد عن قروض وأخرى قروض 

غير مسددة من قبل العمالء. 
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طويل املدى 

 الكويت 
 -A+  AA  Aa٢  بنك الكويت الوطني 

 +A-  A  Aa٣  بيت التمويل الكويتي 

 +BBB-  A  Baa٢  بنك اخلليج 

 +BBB  A  A٢  البنك التجاري 

 -  +BBB  A٢  بنك برقان 

 -BBB+  A  A٢  البنك األهلي الكويتي 

 -A  -  A٣  البنك األهلي املتحد 

 -  -  Baa٢  بنك بوبيان 

 أكبر البنوك العربية 
 -A+  AA  Aa٢  بنك الكويت الوطني 

 +A+  A  A١  البنك األهلي التجاري (السعودية) 

 +A+  A  Aa٣  مجموعة سامبا املالية (السعودية) 

 QNB بنك قطر الوطني  Aa٣  A+  A+ 

 NBAD بنك أبوظبي الوطني  Aa٣  A+  AA- 

 +A+  A  A١  بنك الرياض (السعودية) 

 +A+  A  A١  مؤسسة الراجحي املصرفية (السعودية) 

 BBB+  A  A٣  بنك اخلليج الدولي (البحرين) 

 +BBB+  BBB  A٣  املؤسسة العربية املصرفية (البحرين) 

 -BBB-  A  Ba٣  البنك العربي (األردن) 
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