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»الوطني« يواصل أداءه المتميز في المقدمة

في توجهاته اإلستراتيجية دون السعي إلى حتقيق 
أرباح سريعة. 

4 � ف��ي خطوة تعيد التأكيد على اعتبار الفكر 
اإلستراتيجي يعد من أبرز معالم التوجهات العامة 
للبنك، تستعد مختلف قيادات البنك إلى عقد اجتماع 
مع املجلس االستش��اري الدولي في تركيا خالل 
املرحل��ة القادمة، في خطوة ته��دف للتأكيد على 

اخليارات املستقبلية في ظل املتغيرات.

إن املقارب��ة املوضوعية لنتائج 
القطاع، تستدعي التوقف عند الواقع 
املالي لبنك الكويت الوطني بعيدا عن 
أي بهرجة إعالمية. إذ القراءة املعمقة 
لنتائج البنك على مدى الس��نوات 
املاضية باإلضافة إلى املتغيرات التي 
طالت القطاع بني فترة مالية وأخرى، 
تؤكد ان املتانة املالية لبنك الكويت 
الوطني كانت القاسم املشترك والثابت 
الوحيد ف��ي ظل التحوالت الكبرى 

التي يعيشها القطاع، وعلى هذا األساس البد من 
التوقف عند النقاط التالية: 

1 � كرس بنك الكويت الوطني نفسه املصرف 
القيادي في السوق احمللي، إذ إن أرباحه مع نهاية 
العام املاضي ش��كلت ما نسبته نحو 52.43% من 

إجمالي أرباح القطاع. 
2 � أما خالل الربع الرابع فاستطاع البنك ان يرفع 
نس��بة أرباحه إلى نحو 52.53% من أرباح القطاع، 

وإذا كان الس��بب املنطقي وراء 
ه��ذا الواقع يعود إلى ان معظم 
هذه املصارف ترحل التزاماتها 
وحتملها للربع الرابع من العام، 
فإن املقلب اآلخر من هذه الصورة 
يؤكد على ان ميزانية »الوطني« 

تعد أنظف من سواها. 
3 � استشراف أهمية نتائج 
البن��ك، تقتض��ي الع��ودة إلى 
بدءا  الس��ابقة  املالية  السنوات 
الع��ام 2006 عل��ى األقل،  من 
والتي تعكس قاس��ما مشتركا 
يتمثل ف��ي حتقيق منو ضمن 
النسب الطبيعية قرب 10%، هذا 
الواق��ع يعيد التأكي��د على ان 
البنك يعتم��د منوذجا متحفظا 

 »الوطني« يحّلق عاليًا على ارتفاع 1075 مليون دوالر

البنوك الكويتية في 2010.. عودة إلى الربحية وتفاوت في التعافي
النمو في أرباح البنوك ناتج عن انخفاض قيمة المخصصات.. وبعض المصارف التزال متأثرة بتعثر بعض الشركات االستثمارية وبعض القطاعات العقارية

أرباح المصارف التقليدية بلغت 419.1 مليون دينار واإلسالمية 156.2 مليون دينار في 2010
المنافسة بين البنوك ستحتدم في الفترة المقبلة على استقطاب عمالء.. والمتواجدة إقليميًا ستكون أقل عرضة لضغوط هذه المنافسة 

ما نسبته نحو 70.8% من إجمالي 
أرباح القطاع. 

أكد »الوطن���ي« مجددا   �  3
الس���وق احمللية  صدارته في 
مع اإلشارة إلى ان البنك حافظ 
مع نهاية هذا العام على سمة 
جديدة في القطاع كرس���ها في 
مرحل���ة ما بعد األزمة وتتمثل 
في توس���يعه الفارق في قيمة 
األرباح مع أقرب منافسيه إلى 

ما يزيد على الضعف. 
4 � باستثناء التراجع املسجل 
لدى كل من بيت التمويل الكويتي 
وبنك برقان بنسب 10.8% و%25، 
فإن جميع الوحدات املصرفية 
س���جلت منوا في أرباحها مع 

نهاية العام املاضي.
5 � حتولت مختلف املصارف 
إلى الربحي���ة، بعد ان كان كل 
من بنك اخلليج، بنك بوبيان، 
وبنك الكويت الدولي قد سجلت 
خس���ائر بقيمة 28.07 مليون 
دينار، و51.7 مليون دينار و8.2 
ماليني دينار على التوالي خالل 

العام 2009. 
6 � على الرغم من احلديث عن 
الطلب املرتفع واملتواصل على 
اخلدمات املصرفية اإلسالمية 
في الكويت واملنطقة في مرحلة 
ما قبل األزم���ة، وارتفاع عدد 
املصارف اإلسالمية في السوق 
احمللية إلى 4، إال ان الهوة بني 
املصارف التقليدية واإلسالمية 
مازالت قائمة، حيث بلغ إجمالي 
أرباح 5 مصارف تقليدية نحو 
419.1 مليون دينار مقارنة بأرباح 
قيمتها نحو 156.2 مليون دينار 
س���جلتها 4 مصارف إسالمية 

عاملة في البالد. 

الربع الرابع وبعض المفارقات

وإذا كانت مقاربة نتائج الربع 
الرابع ال تتس���م باملوضوعية 
املطلقة على اعتبار انها ال تقود 
إلى استنتاجات واقعية باملطلق، 
السيما ان معظم املصارف تعمد 
إلى حتميل ه���ذا الربع معظم 
التزاماتها كاملخصصات وغيرها، 
فان النتائج املجمعة لهذا الربع 

تثير املفارقات التالية: 
1 � ش���هد إجمال���ي أرب���اح 
املصارف خالل هذا الربع قفزة 
نوعية فارتفعت من ما قيمته 
21.44 ملي���ون دينار إلى نحو 
146.86 مليون دينار اي بزيادة 
نس���بتها 584.9%، ما يعني ان 
األرباح خالل هذا الربع شهدت 
قفزة نوعية بقيمة 125.42مليون 

دينار. 
2 � وكما بالنسبة ألرباح كامل 
الع���ام، فانه كان من الالفت ان 
أرباح بنك الكويت الوطني التي 
تعد األعلى خالل هذا الربع، حيث 

البنك األهلي الكويتي، والبنك 
الكويتي، فيما كانت  التجاري 
نتائج بنك الكويت الدولي الفتة، 
باملقابل أظهر البنك األهلي املتحد 
وبنك بوبيان تعافيا بنسب أقل، 
أما بنك اخللي���ج فينتظرهما 
طري���ق طويل قبل العودة إلى 
مستويات الربحية احملققة قبيل 
مرحلة األزم���ة، في حني يبدو 
بيت التمويل الكويتي في مرحلة 

التعافي األولي.
كما ان التدقيق في هذه النتائج 
يقود إلى استنتاج ان النمو في 
صافي أرباح القطاع يعود في 
حقيقة األمر إلى إجناز العديد 
من البنوك تكوين املخصصات 
القروض الضخمة غير  مقابل 
املنتظمة، ما يعني أنها لم تكن 

ناجتة عن أداء تشغيلي. 
وعلى الرغ���م من انخفاض 
أنه  إال  نس���ب املخصص���ات، 
يالحظ اس���تمرار اعتماد هذه 
السياسة وان بوتيرة متفاوتة 
بني مصرف وآخر، وهذا الواقع 
مرده اس���تمرار تأثر املصارف 
مبل���ف تعثر بعض ش���ركات 

االستثمار بدرجة كبيرة.
واستنادا إلى ذلك ميكن القول 
ان النمو ال���ذي حققه القطاع 
املصرفي نتج في حقيقة األمر 
عن انخفاض قيمة املخصصات، 
ارتف���اع اإليرادات  وليس عن 
التشغيلية، ما يعني ان ظاهرة 
انخفاض املخصصات تخفي بني 
طياتها انخفاضا في اإليرادات 

التشغيلية ملعظم املصارف. 
كما ميكن القول ان القراءة 
املعمقة له���ذه النتائج تعكس 
كيفية تعاطي املصارف خالل 
العامني املاضيني مع سياس���ة 
جتنيب املخصصات، فقد فضلت 
اعتماد جتنيب نسبة كبيرة من 
األرباح احملققة كمخصصات كما 
هو احلال م���ع البنك التجاري 
الكويتي الذي ارتفعت أرباحه 
من 0.15 مليون دينار إلى 40.5 
مليون دينار، في حني ان مصارف 
أخرى مازال���ت تعتمد التدرج 
في جتنيب املخصصات كما هو 

احلال مع بنك اخلليج. 
ال����توجه���ات  وت�����ؤك���د 
االستراتيجية ملختلف املصارف 
في مرحلة ما بع���د األزمة، ان 
املنافسة ستكون محتدمة خالل 
املرحلة املقبلة على استقطاب 
العمالء، وإذا كان مثل هذا الواقع 
س���يدفع إلى تطوير اخلدمات 
املصرفية اخلاصة باألفراد، إال 
ان املص���ارف التي تتواجد في 
األسواق اإلقليمية ستكون أقل 
عرضة لضغوط هذه املنافسة من 
غيرها، ويأتي في مقدمتها بنك 
الكويت الوطني، وبيت التمويل 

الكويتي وبنك برقان. 

هشام أبوشادي 
أظه���رت نتائ���ج البن���وك 
الكويتية عن العام 2010 عودة 
إلى  القطاع  مختلف وح���دات 
الربحي���ة. وإذا كانت مثل هذه 
النتائج تكتسب أهمية كبيرة 
عل���ى طريق التأكي���د على ان 
املصارف احمللية دخلت بالفعل 
مرحلة التعافي، إال ان القراءة 
املتأنية في نتائج بعض الوحدات 
يعكس تفاوتا بني مصرف وآخر. 
وفي خضم هذه القراءة، تعيد 
التأكي���د على ظاهرة  النتائج 
تفوق بنك الكويت الوطني في 
السوق احمللية واستمراره في 
اتباع منوذج متحفظ في أعماله 
مكنه خ���الل العامني املاضيني 
من حتقيق أرباح فاقت ما يزيد 
على ضعف تلك املسجلة لدى 
أقرب منافس���يه، مع اإلشارة 
إلى ان أرباحه بلغت ما نسبته 
نحو 53% م���ن إجمالي أرباح 

القطاع. 
التحلي���ل ح���ول  ويق���ود 
استشراف التوقعات املستقبلية 
احمليطة بالقطاع إلى التأكيد على 
وجود عدة حتديات ناجتة عن 
اس���تمرار أزمة بعض شركات 
االستثمار وبعض أفرع القطاع 
العقاري، علما ان هذه املعطيات 
تطغى عليها توقعات إيجابية مع 
زيادة اإلنفاق احلكومي وتوقع 
طرح املزيد من املشاريع مبوجب 
خطة التنمية. فما هي أبرز مالمح 
القطاع املصرفي في ضوء نتائج 

العام 2010؟
بلغ إجمالي أرباح املصارف 
ال���� 9 العامل���ة ف���ي البالد ما 
قيمت���ه 575.3 ملي���ون دينار 
مقسمة بني 419.1 مليون دينار 
للبنوك التقليدية و156.2 مليون 
لالسالمية في 2010 مقارنة مبا 
قيمته نحو 355.7 مليون دينار 
كما ف���ي نهاية العام 2009، اي 
بزيادة نس���بتها نحو %61.7، 
وتكمن أهمية هذا النمو في انه 
يعكس عدة مؤشرات إيجابية 
كما انه يؤسس لقاعدة متينة 
الكلي  الس���تعادة االقتص���اد 
لتعافيه، مع التوقف عند النقاط 

التالية: 
1 � سجل بنك الكويت الوطني 
الربحية األعلى على مستوى 
أرباحه 301.7  القطاع، وبلغت 
ملي���ون دين���ار اي نحو 1075 
مليون دوالر متخطية بذلك عتبة 
املليار دوالر، تاله بيت التمويل 
الكويتي بأرباح 105.9 ماليني 
دينار، ومن ثم البنك األهلي مبا 

قيمته 53.1 مليون دينار. 
2 � تظهر النتائج ان أرباح 
كل من بن���ك الكويت الوطني 
وبيت التمويل الكويتي شكلت 

فاقت األرباح املجمعة للمصارف 
الثمانية املتبقية ضمن القطاع، 
إذ إن إجمالي أرباح هذه األخيرة 
بلغت ما قيمت���ه 69.7 مليون 
دين���ار، مقارنة بنح���و 77.16 
مليون دينار سجلها بنك الكويت 

الوطني وحده. 
3 � عل���ى الرغم م���ن النمو 
الكبير احملقق في هذه النتائج 
فإن نتائج املصارف بشكل عام 
خالل هذا الربع جاءت ضعيفة 
إلى  الواقع  نس���بيا ومرد هذا 
حتمي���ل مختل���ف املص���ارف 

التزاماتها لهذا الربع. 
4 � باملقابل خرج بنك برقان 
من قائمة املصارف التي تراجعت 
أرباحها خالل هذا الربع، عكس 
ما هو احلال كم���ا كانت عليه 
الكلية،  النتائج  على أس���اس 
حيث حقق البنك منوا بنسبة 

 .%196.12
5 � تراجع���ت أرباح بنكني 
خالل الربع الرابع من 2010 هما 
بيت التمويل الكويتي )%29.7( 
والبنك األهلي الكويتي )%21.99(. 
فيما حتولت 5 مصارف خالل هذا 
الربع إلى الربحية بعد ان سجلت 
خسائر خالل الربع الرابع من 
العام 209، وهذه املصارف هي 
اخلليج، األهلي املتحد، برقان، 

بوبيان والكويت الدولي. 

مالمح عامة

على الرغم من نسب النمو 
اإليجابية املسجلة إال ان التعمق 
في قراءة هذه النتائج يعكس 
تفاوتا كبي���را في التعافي بني 
مصرف وآخر، هذا الواقع يتأكد 
النتائج املس���جلة  مع مقارنة 
إلى حجم البنك نفسه أو عند 
التي  النتائ���ج  مقارنته���ا مع 
كانت تسجل قبل األزمة وقبل 
مرحلة الف���ورة وهي في أعلى 
مستوياتها، وعلى هذا األساس 
يس���جل تعافيا ملحوظا لدى 

أرباح المصارف الكويتية في العامين 2009 و2010

البنك
2010

)مليون دينار(

2009

)مليون دينار(
301.7265.2الوطني
105.98118.74بيتك

)-28.07(19.06اخلليج
40.50.15التجاري
53.1839.17األهلي

27.4414.26األهلي املتحد
4.656.21برقان
)-51.7(6.11بوبيان
)-8.20(16.75الدولي

575.37355.76اإلجمالي

مقارنة بين أرباح المصارف الكويتية خالل الربع الرابع بين العامين 2009 و2010

البنك
الربع الرابع 2010

)مليون دينار(

الربع الرابع 2009

)مليون دينار(
77.1663.67الوطني
8.6812.36بيتك

-8.7021.05اخلليج
-19.961.67التجاري
11.6314.91األهلي

-7.840.84األهلي املتحد
-7.687.99برقان
-1.6034.40بوبيان
-3.613.55الدولي

146.8621.44اإلجمالي

يــســــــــر

الشـركـة القابضـة املصـريـة الكــويـتـيــة
(شـــركـة مســـاهــمـــة مصــريــــة)

أن تعلــــــــن
العادية  العـامـــــة  اجلمعيـــــة  بــأن  الــكــرام  املساهمني  للســــادة 
للشركــة والتي انعقــدت بتاريـــخ  26 فبــرايـــــر 2011  قـــد قررت 
اإلســمـيـــة  القيمـــــة  من   ٪  30 بواقع  نقـــــديــــــــــة  أربـــــاح  توزيع 

للســــهـــــم بالـــــدوالر األمــريـكـــــي

) 7.5  ســــنــــت  أمــــــريـــكــــي لـــكـــل ســهـــــم (

عن السنة املالية املنتهية في  2010/12/31

 الــكــــــوبــــــــــون رقـــــــــم  )13( 

اخلميس  يــوم  من  إعتبـــارًا  النقديــــــة  األربـــاح  صـــرف  يبــــدأ  أن  على 
املوافـــق 17 مـــــارس 2011  عن العمليات املنفذة حتى نهاية جلسة  تداول  
يــــــوم  االثنني  املــوافـــق 14مــــــارس 2011   وسيتــــم الصــرف عن طــريــــق:

الــشـــركــة الكـويـتــيـــة للمقـاصـــة
الشرق  -  شارع اخلليج العربي  -  بجوار املسـتـشـفى األمـيــري  - بـرج أحمـد
الدور اخلامـــس  -  هاتف رقم :  22464579     فاكــس رقم: 22464597 


