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التقريـــر   أوضـــح 
االسبوعي لشركة بيان 
لالســـتثمار ان ســـوق 
املالية  الكويت لألوراق 
واصل تسجيل اخلسائر، 
وذلـــك بعـــد ان أنهـــى 
األسبوع املاضي بتراجع 
مؤشره السعري بنسبة 
٠٫٥٣٪، فيمـــا انخفض 
الوزني بنسبة  املؤشر 
٠٫٣٨٪. وقـــد اســـتمر 
السوق في التأثر بالوضع 
السياسي املصري، والذي 
توالت أخباره على مدار 
األسبوع، وإن خفت وطأة 
التأثر مقارنة باألسبوع 

قبله.
تأثيـــر تلك    وينبع 
األحداث من كون العديد 

من الشركات الكويتية لها استثمارات متنوعة، مباشرة أو غير 
مباشـــرة، في مصر، ومدى تأثر الـــدول العربية األخرى بهذه 

األحداث.
  وهو ما يلقي ببعض املخاوف حول تأثر أعمال تلك الشركات 

باألحداث اجلارية.
  هذا ولم يخل األســـبوع املاضي مـــن أخبار اقتصادية هامة، 
حيث شـــهد اإلعالن الرســـمي عن آلية متويل خطة التنمية، إذ 
أعلن مجلس الوزراء أن الشـــركات الواردة ضمن اخلطة سيتم 
متويلها عبر اجلهاز املصرفي واملالي، باإلضافة إلى أدوات مالية 

مختلفة منها الصكوك والسندات.
  وقد أشـــار وزير الدولة لشـــؤون مجلس الوزراء إلى قرار 
املجلس بتشكيل فريق يتكون من عدة جهات حكومية يترأسها 
بنك الكويت املركزي إلعداد آلية موحدة لتمويل الشركات التي ال 
تتمتع بجدوى اقتصادية، بحيث يستفيد منها اجلهاز املصرفي 
واحلكومة والقطاع اخلاص أيضا، على أن يتم تقدمي قانون متويل 

املشاريع إلى مجلس األمة قبل نهاية الشهر اجلاري
   على صعيد متصل، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية أن هناك العديد من املشاكل التي تعوق تنفيذ اخلطة 
التنموية، أهمها وجود فجوة في الثقة بني السلطتني التنفيذية 

والتشريعية من جهة، 
وبني املواطن واحلكومة 
من جهة أخرى، معربا 
عن أملـــه أن يتم طرح 
بعض الشركات الواردة 
في اخلطة قبـــل نهاية 
املالية احلالية  الســـنة 
إلثبات جدية احلكومة 

في هذا الصدد.
التقريـــر ان    وأكـــد 
قطاع البنوك قد استمر 
القيادي  في لعب دوره 
في الســـوق، إذ واصل 
استحواذه على نصيب 
األسد من إجمالي قيمة 
التداول في كل اجللسات 
اليومية. وقد تعرضت 
أسهم القطاع، وبخاصة 
اليومني األولني من  في 
األسبوع، لضغوط بيعية وعمليات جني أرباح وذلك على الرغم 
من النتائج اإليجابية التي أعلنت عنها بعض البنوك حتى اآلن، 
كما تأثر الســـوق أيضا بعمليات البيع التي ظهرت على طيف 

متنوع من األسهم من قبل بعض احملافظ االستثمارية.
  غير أن السوق حسن أوضاعه بعض الشيء في األيام التالية، 
بدعم من عودة الطلب الشرائي على أسهم البنوك، باإلضافة إلى 
عمليات الشراء االنتقائية التي متت على بعض األسهم الصغيرة، 
السيما في قطاعي االستثمار والعقار، إال أن السوق رغم ذلك لم 
يتمكن من تســـجيل منو على املستوى األسبوعي، مكتفيا فقط 

بتخفيــف خسائره.
  وفي ظل استمرار حالة احلذر والترقب السائـــدة بني املتداولني 
منذ عدة أسابيع انتظارا لنتائج الشركات املدرجة عن العام ٢٠١٠، 
فقد أثر ذلك بشـــكل واضح على مؤشرات التداول التي وصلت 
إلى مستويات متدنية، حيث سجل كل من كمية وقيمة التداول 
خالل األسبوع املاضي أدنى مستوى لهما في جلسة واحدة منذ 

منتصف شهر ديسمبر املاضي.
  كما جلأ بعض املتداولني إلى عمليات املضاربة وجني األرباح 
الســـريعة، وهو ما تســـبب في تذبذب األداء العام للسوق في 

بعض اجللسات. 

 قالت شركة األولى 
للوساطة املالية في 
تقريرها األسبوعي، 
ان تداوالت األسبوع 
املاضــــي مرت بحالة مــــن الهدوء 
احلذر، بفعل املؤثرات النفسية التي 
مت تداولها في جلسات األسبوع، 
إال ان هذا الهدوء تزامن مع حركة 
اإلعالنات املالية التي جاءت ايجابية 
خصوصا بشــــأن بيانات بعض 
اجلهــــات التي قللت إلى حد كبير 

من حدة التراجعات.
  وأفاد التقرير بأن السوق شهد 
خالل تداوالت األســــبوع املاضي 
موجة من عمليات الدفع الذاتية، 
والتي أتت من انطالق قطار إعالنات 
البنوك، حيث بدت األرقام املعلنة 
انها حتسنت كثيرا، وانها تؤسس 
لالجتاه الصعــــودي في الفترات 
املقبلــــة، إذ ان املعــــدالت املعلنة 
زادت من اعتقادات املستثمرين بأن 
املصارف تتجه بأدائها نحو مزيد 
من التحسن، وهو ما أظهرته نتائج 

٥ بنوك أعلنت حتى اآلن.
  واضــــاف التقريــــر انــــه رغم 
إعــــالن بنكني على األقــــل نيتهما 
عدم التوزيع عن العام املاضي إال 
ان حالة الرضا العامة احملقق في 
صفوف املستثمرين حول مكتسبات 
القطاع املصرفي احلالية دفعت إلى 
إيجاد نوع من التفاؤل استتبعت 
بزيادة في وتيرة الشراء على أسهم 
البنوك، فمن خالل قراءة بسيطة 
ألرقام اإلعالنات يتضح ان البنوك 
لم تعد فــــي حاجة إلى بناء مزيد 
من معــــدالت املخصصات العالية 
في ميزانياتها للفترة املقبلة، وهو 
ما عكس الشــــعور بأن املصارف 

وكان من نتاج ذلك ارتدادات املؤشر 
الوزني أمام حركة املؤشر السعري 
حيث تباين املؤشران عند إغالق 
األسبوع، حيث أغلق الوزني مرتفعا 
والسعري متراجعا في آخر جلسات 
األســــبوع، مشــــيرا إلى ان قيمة 
التداوالت تراجعت بشكل واضح 
خالل تداوالت األسبوع الفائت أكثر 

من األسبوعني السابقني.
  ولعل ما خفف قليال من املخاوف 
النفسية املرتبطة بتداعيات السوق 
املصريــــة على الســــوق احمللية 
العاملة في  الشــــركات  ان بعض 
مصر وفي مقدمتهما منا القابضة 
والقابضة املصرية أعلنتا عن عدم 
تأثر كبير باألحداث لعمل الشركة 
بل هناك توجه نحو حتقيق أرباح 
مصحوبــــة لألخيــــرة بتوزيعات 
مجزية تصل إلى ٣٠ فلسا نقدا، وهو 
ما قلل إلى حد كبير من الغموض 
الكويتية  الذي يكتنف الشركات 

العاملة في السوق املصرية.

بدأت ترجع إلى السير على طريق 
النمو غير احملفوف باملخاطر مثل 

السابق.
  وقال التقرير ان من الواضح ان 
السوق استمد دعمه خالل األسبوع 
املاضي من قطاع البنوك، وســــط 
توقعات بأن تظــــل املصارف في 
النطاق الذي ســــجلته في اآلونة 
األخيرة أمــــام بقية القطاعات في 
املدى القريب، مبينة ان التسريبات 
التي تظهر أحيانا وتخبو أحيانا 
اخرى حول البيانات املالية لبعض 
الوحــــدات الكبرى وضع البعض 
حتت املجهر خصوصا بيت التمويل 
الكويتي وأجيليتي اللذين تالحقهما 
اإلشــــاعات منذ فترة حول معدل 

ربحيتهما وحجم توزيعاتهما.
  وبــــّني التقرير انــــه بعيدا عن 
األوضاع السياســــية في املنطقة 
وحتديدا التي تشــــهدها األراضي 
املصرية، ان العديد من األسهم ظلت 
متماسكة في وجه املؤثرات النفسية، 

الســــوق  ان  التقرير    وأوضح 
اليزال يترقب حتى اآلن تطورات 
صفقة بيع ٤٦٪ من أسهم شركة 
التطورات  زين، خصوصا بعــــد 
الالفتــــة التــــي اســــتجدت خالل 
األسبوع املاضي، حيث جاءت في 
صالح إمتــــام الصفقة، بعد إعالن 
الرئيس التنفيذي لشركة االتصاالت 
اإلماراتية عــــن ان الصفقة باتت 
في حكم املنتهيــــة، وهي اجلملة 
التــــي ضخت كثيرا مــــن التفاؤل 
ان  لدى املســــتثمرين، خصوصا 
إعالن رئيس «اتصاالت» صاحبه 
إعالن «زين» نفســــها عن تلقيها 
عرضا موازيا من شــــركة بتلكو 
البحرينية لشراء وحدتها في «زين 
السعودية». وأضاف التقرير انه في 
جميع األحوال يظل سهم «زين» من 
األسهم اجلاذبة للمستثمرين، فإذا 
لم تنجز الصفقة فهناك توقعات 
بأرباح مغرية بالنسبة للمساهمني، 
مدعومة بتوزيعات ايضا مجزية، 
وما شجع العديد من املستثمرين 
نحو االستثمار في سهم «زين»، إال 
ان احلديث عن املعدالت املرتفعة من 
الربحية املتوقعة والتوزيعات قادت 
إلى احليرة حول مصير  البعض 
التوزيعات وما اذا كانت ستؤول 
إلى املالك اجلديد أم انها ستوزع 

على املساهمني احلالني.
إلى  التقرير اإلشــــارة    وعاود 
ان اســــتمرار املخاوف من تطور 
االحداث على األرض في جمهورية 
مصــــر العربيــــة عمقــــت حالــــة 
الترقب، فالكثيرون ربطوا بعض 
قراراتهم مبوعد افتتاح البورصة 
املصرية وعودة السوق املالية إلى 

طبيعتها. 

 «األولى للوساطة»: تداوالت األسبوع مرت بهدوء حذر «بيان»: قطاع البنوك استمر في لعب دوره القيادي  

 البورصة الكويتية احتلت المرتبة العاشرة
  في قائمة األداء المقارن ألسواق رئيسية وناشئة

 رصد تقرير الشال أداء ما يزيد على ١٤ سوقا 
عامليا وعربيا خالل شهر يناير املاضي، حيث 
أشارت تطورات األداء ملؤشرات األسواق املالية 
املنتقاة والرئيسة والناشئة، وأسواق االقليم 
في نهاية شـــهر يناير ٢٠١١، الى ان املنطقتني 
املوجبة والسالبة حسب ادائهما مقارنة بنهاية 
عام ٢٠١٠ متســـاويتان في عدد األســـواق (٧ 
أسواق لكل منهما) بني عاملية واقليمية، ففي 
املنطقة املوجبة ٤ أسواق عاملية و٣ من االقليم 
وفي املنطقة الســـالبة ٤ أســـواق من االقليم 

و٣ عاملية.
  وضمن املنطقة املوجبة حل مؤشر سوق 
األسهم الفرنسي في املرتبة األولى بنحو ٥٫٣٪ 
بعدمـــا أنهى العام ٢٠١٠ فـــي املرتبة الثانية 
عشرة بخسارة قاربت نسبتها – ٣٫٣٪ مقارنة 
بسوق الكويت لألوراق املالية، الذي حل مؤشره 
الوزني في املرتبة العاشـــرة بخسارة قاربت 
نســـبتها – ٠٫٧٪ بعدما أنهى العام ٢٠١٠ في 
املرتبة األولى بنمو قاربت نسبته ٢٥٫٥٪ وضمن 
املنطقة الســـالبة، جاء مؤشر سوق األسهم 

الصيني األقل خســـارة، بحدود – ٠٫٦٪ فقط 
بعدما أنهى العـــام ٢٠١٠ في املرتبة األخيرة، 
وكان األســـوأ اداًء، وبخسارة قاربت نسبتها 
ـ١٤٫٣٪، وجاء مؤشـــر سوق األسهم الهندي، 
األسوأ اداًء، بخســـارة قاربت نسبتها ـ١٠٫٦٪ 
بعدمـــا انهى العام ٢٠١٠ فـــي املرتبة الثالثة، 

بنمو قاربت نسبته ١٧٫٤٪.
  واجلـــدول املرفق، يعـــرض تطور حركة 
املؤشرات لألسواق املالية املنتقاة وميكن قراءة 

وضع كل اقتصاد من قراءة حركة مؤشره. 

 شهد موجة من عمليات الدفع الذاتية أتت من انطالق قطار إعالنات البنوك واصل استحواذه على نصيب األسد من إجمالي قيمة التداول في كل الجلسات اليومية

 «الشال»: تراجع مخصصات «األهلي» بـ ٥٧٫٦٪ وراء ارتفاع صافي أرباحه في ٢٠١٠
 بلغت ١٥٫٩ مليون دينار مقارنة بـ ٣٧٫٥ مليون دينار عن ٢٠٠٩

 ١٨٫١ ٪ نسبة ارتفاع قيمة التداوالت 
خالل يناير الماضي مقارنة مع ٢٠١٠

 أشار تقرير الشال الى االنخفاض امللحوظ في 
سيولة سوق العقار خالل شهر يناير ٢٠١١ مقارنة 
مبا كانت عليه في ديسمبر ٢٠١٠. فقد بلغت جملة 
قيمة تداوالت العقود والوكاالت نحو ٢١٠٫٦ ماليني 
دينار، وهي قيمة أقل مبا نسبته ٣٠٫٤٪ عن مثيلتها 
في ديسمبر ٢٠١٠، التي كانت قد بلغت نحو ٣٠٢٫٥ 
مليون دينـــار وتوزعت تـــداوالت يناير ٢٠١١ ما 
بـــني نحو ١٩٤ مليون دينار عقـــودا، ونحو ١٦٫٦ 
مليون دينار، وكاالت. وتفوقت قيمة بيوع القطاع 
اخلاص، من جملة قيمـــة البيوع، اذ بلغت قيمة 
العقود والوكاالت نحـــو ١٣٥٫٦ مليون دينار، أي 
ما نسبته ٦٤٫٤٪ من جملة قيمة البيوع، مقارنة 
بـ ٥٤٫٧٪ في ديسمبر ٢٠١٠، عندما كانت قد بلغت 
نحو ١٦٥٫٤ مليون دينار أي انها حققت انخفاضا 

قاربت نسبته ١٨٪.
  وبلغت قيمة بيوع الســـكن االستثماري نحو 
٦٥٫٦ مليون دينار، أي ما نســـبته ٣١٫٢٪، مقارنة 
بنحو ٧٦٫٩ مليون دينار، في ديســـمبر ٢٠١٠، أي 
انها حققت انخفاضا قاربت نسبته ١٤٫٦٪ عما كانت 
عليه في شهر ديســـمبر الفائت، وتراجعت قيمة 
بيوع القطاع التجاري بنســـبة ملحوظة، قاربت 
٨٦٫٤٪، عن مثيلتها املسجلة في ديسمبر ٢٠١٠، كما 
تراجعت مســـاهمتها، في سيولة العقار الى نحو 

٣٫٨٪ مقارنة بنحو ١٩٫٥٪ في ديسمبر ٢٠١٠.
  وعند مقارنة تداوالت يناير ٢٠١١ مبثيلتها، للشهر 
نفسه من الســـنة الفائتة (يناير ٢٠١٠)، نالحظ 
ارتفاعا في نشاط الســـوق العقاري، اذ ارتفعت 
قيمة هذه التداوالت من نحو ١٧٨٫٤ مليون دينار، 
في يناير ٢٠١٠، الى نحو ٢١٠٫٦ ماليني دينار، في 

يناير ٢٠١١، أي مبا نسبته ١٨٫١٪.
  وطال االرتفاع نشاطي السكن اخلاص والتجاري 
بنسبة بلغت نحو ٨٤٫٩٪ و٢١٩٫٧٪، على التوالي، 
بينما انخفضت بيوعات نشاط السكن االستثماري 

بنسبة بلغت نحو ٣٦٪.
  واستحوذ مكونا السكن اخلاص واالستثماري، 
في يناير ٢٠١١، على نحو ٩٥٫٥٪ من سيولة السوق 

العقاري، مقارنة بـ ٩٨٫٦٪ في يناير ٢٠١٠.
  ونلمس هذا االرتفاع في نشاط السوق العقاري 
مبقارنة تداوالت آخر اثني عشـــر شهرا (فبراير 
٢٠١٠ - يناير ٢٠١١) بتداوالت الفترة (فبراير ٢٠٠٩ 
- ينايـــر ٢٠١٠)، فقد بلـــغ اجمالي قيمة تداوالت 
العقـــود والوكاالت بني فبراير ٢٠١٠ ويناير ٢٠١١، 
نحو ٢٫١٧ مليار دينار، فيما كان قد بلغ نحو ١٫٨٦ 
مليار دينار، خالل الفترة (فبراير ٢٠٠٩ - يناير 
٢٠١٠)، أي انه ارتفع مبا نسبته ١٧٫١٪ وطال االرتفاع 
أنشطة السكن اخلاص والسكن التجاري بنسبة 
٣٧٫١٪ و٠٫٨٪، على التوالي، بينما انخفض نشاط 

السكن االستثماري مبا نسبته ٢٫٩٪. 

 ١٣٫٩٪ معدل نمو السياح القادمين 
لمنطقة الشرق األوسط خالل ٢٠١٠ 

 ذكر تقرير الشال ان قطاع السياحة العاملية شهد انخفاضا قاربت 
نســـبته ٤٪ في ٢٠٠٩ مقارنة بعام ٢٠٠٨ وذلك بسبب األزمة املالية 
العاملية، حيث بلغ عدد السياح القادمني نحو ٩٣٥ مليون سائح في 
عام ٢٠١٠، ومبعدل منو فاق التوقعات، اذ بلغ نحو ٦٫٧٪ طبقا لتقرير 
صادر عن منظمة السياحة العاملية. ويعزى هذا النمو القوي الى قوة 
أداء االقتصاد العاملي، الذي حقق ناجته احمللي اإلجمالي منوا موجبا 
بلغ نحو ٥٪، كما شـــهد عام ٢٠١٠ بعـــض األحداث العاملية الكبرى، 
الرياضية والثقافية واملعارض، في دول مثل كندا والصني وجنوب 

افريقيا والهند ما ساهم في ارتفاع عدد السياح.
  ويشـــير التقرير الى ان أعلى معدالت النمو للسياح القادمني قد 
حتقق في منطقة الشـــرق األوسط، حيث بلغ معدل النمو لسياحها 
نحو ١٣٫٩٪ أي أكثر من ضعفي معدل منو الســـياحة العاملية، وبلغ 
عدد السياح القادمني اليها نحو ٦٠ مليون سائح، أي ما نسبته ٦٫٤٪ 

من حجم سياح العالم.
  وأشد املناطق األخرى حاجة للسياحة هي افريقيا، وتنمو السياحة 
اليهـــا مبعدالت اقل قليال من املعدل العاملي، وبلغ معدل منوها نحو 
٦٫٤٪ في عام ٢٠١٠، ليبلغ عدد السياح القادمني اليها نحو ٤٨٫٧ مليون 
ســـائح أي ما نســـبته ٥٫٢٪ من حجم سياح العالم، ويفوق نصيب 
دول جنوب الصحراء ما عداها، وضمنه يبدو ان جنوب افريقيا هي 
األكثر جاذبية للسياح، وذلك بسبب استضافتها لبطولة كأس العالم 

.٢٠١٠ FIFA لكرة القدم الـ
  وظلت أوروبا مســـتحوذة على حصة األسد من السياح القادمني 
في العالم بنحو ٤٧١٫٥ مليون ســـائح، أي ما نسبته ٥٠٫٤٪ من عدد 
ســـياح العالم، لكن معدل النمو لســـياحها قد تباطأ فلم يتجاوز ما 

نسبته ٣٫٢٪.
  اما بالنسبة الى دول أميركا الشمالية والوسطى واجلنوبية، فبلغ 
عدد السياح القادمني اليها نحو ١٥١٫٢ مليون سائح أي ما نسبته ١٦٫٢٪ 

من عدد سياح العالم، وبلغ معدل منو السياحة اليها نحو ٧٫٧٪.
  واملالحظ بشكل عام ان الثقل االقتصادي للعالم ينتقل الى الشرق 
ومعه ينتقل ثقل الســـياحة العاملية الى الشرق أو آسيا، والتي بلغ 
عدد الســـياح القادمني اليها رقما قياسيا جديدا قارب ٢٠٣٫٨ ماليني 
سائح، أي ما نســـبته ٢١٫٨٪ من عدد سياح العالم، كما قارب معدل 
منو الســـياحة اليها ١٢٫٦٪ وهو ما يجعلنا نرجح ان القرن احلالي 

هو قرن الشرق. 
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الشال االقتصادي   تناول تقرير 
االسبوعي النتائج السنوية للبنك 
االهلي الكويتي التي بينت ارتفاعا 
ملحوظا في ارباح البنك مقارنة 
بعــــام ٢٠٠٩ حيث بلغت ٥٣٫٢ مليون دينار بعد خصم 
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومكافأة أعضاء 
مجلس االدارة وضريبة دعم العمالة الوطنية والضرائب 
على الفروع في اخلارج والزكاة، مقارنة بـ ٣٩٫٢ مليون 
دينار في عام ٢٠٠٩ بارتفاع بلغ نحو ١٤ مليون دينار 
اي ما نســــبته ٣٥٫٧٪ مقارنة بنحــــو ٢٣٫٥٪ في نهاية 

.٢٠٠٩
  وارجع تقرير الشال ابرز اسباب ارتفاع صافي االرباح 
في ٢٠١٠ الى تراجع مخصصات خسائر االنخفاض في 
القيمة بنحو ٢١٫٦ مليون دينار في عام ٢٠١٠ بنســــبة 
تراجع قاربت ٥٧٫٦٪، وصــــوال الى ١٥٫٩ مليون دينار 
مقارنة مع ٣٧٫٥ مليون دينار في عام ٢٠٠٩، وتراجعت 
مصروفات الفوائد بنحو ١٢٫٩ مليون دينار اي ما نسبته 
٢٢٫٩٪، وحقق البنك ارتفاعا في صافي ايرادات اتعاب 
وعموالت بنحو ٢٫٧ مليون دينار اي نحو ١٣٫٢٪ عندما 
بلغ نحو ٢٢٫٩ مليون دينار في عام ٢٠١٠، مقارنة بـ ٢٠٫٣ 
مليون دينار في عــــام ٢٠٠٩ بينما تراجع بند ايرادات 
توزيع ارباح مبا نســــبته ٧٫٥٪، اي ما يعادل نحو ١٥١ 
ألــــف دينار، وصوال الى ١٫٩ مليون دينار في عام ٢٠١٠ 
مقارنة بـ ٢ مليــــون دينار في عام ٢٠٠٩، وتراجع بند 
ايرادات تشغيل اخرى بنحو ٤٪ اي ما يعادل ٨٥٥ الف 
دينار وصوال الى ٦٥٩ الف دينار في عام ٢٠١٠ مقارنة 

بـ ١٫٥ مليون دينار في عام ٢٠٠٩.

  وتراجعت ايرادات الفوائد بنحو ١٣٫٨٪ اي ما يعادل ١٩ 
مليون دينار وذلك تزامنا مع تراجع اجمالي مصروفات 
الفوائد بنســــبة ٢٢٫٩٪ اي ما يعادل ١٢٫٩ مليون دينار 
في عام ٢٠١٠، االمر الذي ادى الى تراجع صافي ايرادات 
الفوائد بنحو ٧٫٤٪، وعليه بلغت نسبة هامش الفائدة 
نحو ٥٪ في نهاية عام ٢٠١٠ وهي ادنى بقليل من مثيلتها 
لعــــام ٢٠٠٩ والتي كانت عند ٥٫٥٪ وتراجع متوســــط 
تكلفة الفوائد املدفوعــــة من نحو ٢٫٢٪ في عام ٢٠٠٩، 
الى نحو ١٫٧٪ في عام ٢٠١٠ وتشير األرقام الى ارتفاع 
نسبة مخاطر السيولة، لتصل الى نحو ١١٣٫٢٪ مقابل 
١٠٩٫٦٪ في عــــام ٢٠٠٩، وتراجعت اصــــول البنك من 
٢٩٦٥٫٩ مليــــون دينار في نهاية عــــام ٢٠٠٩ الى نحو 
٢٩٤٩٫١ مليــــون دينار، اي ان اصول البنك قد تراجعت 
بنحو ١٦٫٩ مليون دينار اي ما نسبته ٠٫٦٪ اما األصول 
احلكومية فقد سجلت نسبة مساهمتها ارتفاعا، اذ بلغت 
قيمتها ٦٠٫٨ مليون دينار ونسبتها ١٨٫٥٪، لتصل نسبة 
مساهمة هذه األصول من جملة أصول البنك الى نحو 
١٣٫٢٪ اي ما يساوي ٣٨٨٫٩ مليون دينار بعد ان كانت 
نحو ١١٫١٪ او ٣٢٨٫١ مليون دينار في عام ٢٠٠٩ ويعزى 
ســــبب ارتفاع األصول احلكومية الــــى ارتفاع أذونات 
وسندات خزانة حكومة الكويت بنحو ٥٢٫٦ مليون دينار 
وصوال الــــى ٢٥٩ مليون دينار في عام ٢٠١٠ مقارنة بـ 
٢٠٦٫٤ ماليني دينار في عام ٢٠٠٩ وارتفاع سندات بنك 
الكويت املركزي بنحــــو ٨٫٢ ماليني دينار وصوال الى 
١٢٩٫٩ مليون دينار مقارنة بـ ١٢١٫٧ مليون دينار في عام 
٢٠٠٩. كما تراجعت محفظة القروض والســــلف اذ بلغ 
صافي رصيد احملفظة نحو ٢٠٠٥٫٨ ماليني دينار (٦٨٪ 

من إجمالي أصول البنك) مقارنة بنحو ٢٠٢٣٫٧ مليون 
دينار في عام ٢٠٠٩ (٦٨٫٢٪ من إجمالي أصول البنك) 
مســــجلة تراجعا بلغ قدره ١٧٫٩ مليون دينار ونسبته 
٠٫٩٪ وتراجعــــت أرصدة قيمة القروض والســــلفيات 
غير املنتظمــــة بنحو ٣٨٫٦ مليون دينــــار لتبلغ نحو 
٩١٫٦ مليون دينار (ومت احتســــاب مخصص لها بلغت 
قيمتــــه نحو ١٤٫٦ مليون دينــــار) مقارنة بنحو ١٣٠٫٣ 
مليون دينار في عــــام ٢٠٠٩ (وبلغ حجم مخصصاته 
نحو ٥٤٫٦ مليون دينار)، وبناء على ذلك فقد تراجعت 
نســــبة مخاطر االئتمان للبنك من ٦٫٣٪ في نهاية عام 
٢٠٠٩ الى نحو ٤٫٥٪ بينما ارتفعت نسبة مخاطر رأس 
املــــال من ٥٫٤٪ الى نحو ٦٫٦٪. جتدر االشــــارة الى ان 
ارتفاع صافي أرباح البنك، مبا نسبته ٣٥٫٧٪ قد ساهم 
في ارتفاع املؤشرات الرئيسية، اذ ارتفع مؤشر العائد 
على معدل حقوق املساهمني (ROE)، ليبلغ نحو ١٣٫٣٪ 
وهو أعلى من مستوى مثيله لعام ٢٠٠٩ والبالغ ١٢٫٢٪ 
كما ارتفع العائد على معدل أصول البنك (ROA)، ليصل 
الى ١٫٨٪ وهو أعلى من مستوى مثيله للعام الذي سبقه 
والبالغ ١٫٣٪ أما العائد على رأسمال البنك (ROC) فقد 
سجل ارتفاع مماثال حني ارتفع من ٣٤٪ في عام ٢٠٠٩ 

الى نحو ٣٦٫٩٪ في عام ٢٠١٠.
  وقد أعلنت إدارة البنك عن نيتها توزيع أرباح نقدية 
بنســــبة ٢٠٪ من القيمة االسمية للسهم، اي ٢٠ فلسا، 
وعدم توزيع أسهم منحة، مقابل توزيع ١٥٪ نقدا وعدم 
توزيع أسهم منحة في نهاية عام ٢٠٠٩ وهذا يعني ان 
السهم قد حقق عائدا نقديا، بلغت نسبته ٢٫٨٦٪ على 

سعر اإلقفال في ٢٠١٠/١٢/٣١ والبالغ ٧٠٠ فلس. 

 تقـارير 


