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محمود فاروق
كشفت مصادر ذات صلة ان شركة القرين القابضة تدرس 
زيادة رأسمالها وذلك بعد ان قامت بتخفيض رأسمالها املدفوع 
بالكامل بنسبة 50% من 59.3 مليون دينار إلى 29.60 مليون 
دينار بغية اطفاء اخلسائر، هذا وكانت »القرين« قد حققت في 
2009 خسارة بلغت 33.87 مليون دينار مقابل خسارة بلغت 
6.64 مالي���ن دينار في 2008. وافادت املصادر بأن »القرين« 

تس���عى حاليا الى التنوع في استثماراتها بعدما جنحت في 
خطة اعادة جدولة ديونها مع البنوك احمللية، وخفض اعباء 
املديونية املستحقة حيث خفضت قيمة املديونية من 56 مليون 
دينار إلى 8 مالين دينار مجدولة الى متوسطة وطويلة االجل، 
باالضافة إلى اعادة هيكلة اصولها وحتويلها من االستثمارات 
غير املدرجة الى اس���تثمار اساسي مدرج في سوق الكويت 

لالوراق املالية وهو ما يرفع درجة السيولة الصولها.

»القرين القابضة« تدرس زيادة رأسمالها بعد قيامها بتخفيضه بنسبة %50

»الجمان«: 26 مليار دينار صافي قروض وسلفيات القطاع المصرفي نهاية النصف األول
2.2 مليار دينار مخصصاتها بنسبة 7.9% من اإلجمالي

»االستثمارات«: هيمنة البنوك على تداوالت 
البورصة أدت إلى انكماش الحركة المضاربية

التقرير الشهري لشركة االستثمارات  قال 
الوطنية ان المؤشر السعري لسوق الكويت 
لألوراق المالية أقفل في نهاية شهر اغسطس 
عند مستوى 6.688.6 نقطة بارتفاع قدره 33.7 
نقطة وما نس���بته 0.5% مقارنة بإقفال شهر 
يوليو والبالغ 6.654.9 نقطة وانخفاض قدره 
316.7 نقطة وما نس���بت�ه 4.5% عن نهاية عام 

.2009
اما المؤش���ر الوزني للسوق فقد أقفل عند 
مستوى 435.8 نقطة بارتفاع قدره 16.6 نقطة 
وما نسبته 4% مقارنة بإقفال شهر يوليو والبالغ 
419.2 نقطة وارتفاع قدره 50.1 نقطة وما نسبته 

13% نقطة عن نهاية عام 2009.
أم���ا القيمة الس���وقية، فإنه بنهاية ش���هر 
اغس���طس بلغت القيمة الرأسمالية للشركات 
المدرجة بالسوق الرس���مي 33.435.1 مليون 
دينار بارتفاع قدره 1.218.4 مليون دينار وما 
نسبته 3.8% مقارنة مع شهر يوليو والبالغة 
32.216.7 مليون دينار وارتفاع قدره 3.011.4 
ماليين دينار وما نسبته 9.9% عن نهاية عام 

.2009
وعلى صعيد األداء العام للسوق انهى سوق 
الكويت لألوراق المالية تعامالته لشهر اغسطس 
على ارتفاع جيد في أداء مؤشراته وذلك بقياسه 
مع اقفال شهر يوليو حيث حققت المؤشرات 
العامة )NIC50 � الس���عري � الوزني( مكاسب 
بنسب بلغت 5.7% و0.5% و4.0% على التوالي 
أما بالنس���بة الى المتغيرات العامة فقد كان 
اداؤه���ا متفاوتا حيث ارتف���ع المعدل اليومي 
للقيمة المتداولة بنسبة 12% في حين انخفض 
المعدل اليومي للكمية المتداولة وعدد الصفقات 
بنس���ب بلغت 26% و23% على التوالي، وبلغ 
المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 34 مليون 
دينار خالل شهر اغس���طس مقابل 31 مليونا 

لشهر يوليو.
واشار التقرير الى انه بعد ان بلغ السوق 
قاعه مباش���رة في فترة ما بعد نهاية النصف 
االول حينما وصل لمستوى 6.319 نقطة وهو 
اقل معدل يصل اليه المؤشر العام منذ نوفمبر 
2004 ارتد وعلى مدى اس�ابيع الحقة ليستقر 
فوق مس��تويات 6.600 نقطة وذلك في نهاية 

شهر اغسطس.
وعلى الرغم من التواضع النس���بي للقيمة 
المتداولة مقارنة مع الفترات الس���ابقة، اال ان 
تغيير نم���ط التداوالت وتركزها خالل الفترة 
على قطاع البنوك الذي اس���تحوذ وحده على 
نس���بة 45% من قيمة تداوالت الشهر بمجمله 
قد عمل على تحس���ين اداء الس���وق وتعاظم 
قيمته الس���وقية، حيث وصلت اسعار بعض 

تلك االس���هم الى مثل مستوياتها منذ سنتين 
قبل االزمة المالية في ع���ام 2008 كذلك األمر 
بالنسبة الى الش���ركات القيادية والتي نالت 
نصيبا من س���يولة السوق مثل سهم »زين« 
و»الصناعات الوطنية« و»اجيلتي« وجميعها 
دون استثناء حققت مكاسب خالل الشهر وهو 
ما يتضح من خالل ارباح المؤشر الوزني التي 
بلغت 4% خالل الشهر وارتفاع القيمة المتداولة 
مقابل انخفاض كمية االسهم المتداولة وهو ما 
يشير الى ان هيمنة تلك الشريحة من االسهم 
على نطاق التداول والتي كانت على حس���اب 
الجرعة المضاربية التي انكمشت شهيتها بشكل 
ملحوظ فلم يحقق المؤشر السعري سوى %0.5 
خالل الش���هر وكان ذلك بسبب ارتفاع االسهم 
القيادية حيث ان االس���هم المضاربية مازالت 
ترزح تحت ضغوط الخس���ائر وسط إحجام 
المتداولين عنها وتوجههم نحو اسهم االمان 

التي سحبت البساط منها.
وعلى الرغم من بداية الشهر الضعيفة والتي 
ش���هدت ركودا كبيرا في قيم التداول لم تتعد 
في احد ايامها مستوى 16 مليون دينار اال ان 
مبادرة الحكومة ببحثها حلوال لتمويل مشاريع 
خط���ة التنمية من قبل القط���اع المصرفي قد 
عمل على تغيير مجرى سوق األوراق المالية 
واشاعت موجة من التفاؤل طغت على تداوالت 
المس���تثمرين، وهو م���ا ادى الى خلق فجوة 
كبيرة في نس���ب التداول بي���ن قطاع البنوك 
وباقي قطاعات السوق حتى بلغ تداول القطاع 
ف���ي احد االيام ما يقارب ال���� 85% من اجمالي 

التداوالت.
ولف�����ت الت��ق��ري���ر ال���ى ان الت��ص��ور 
الح�ك��ومي في هذا ال��ش����أن لم يكن مح��ددا 
بل كان منفتحا على خي���ارات متنوعة، على 
الرغم من التحفظات النيابية حول ذل��ك الملف 
اال ان مبادرة الح�كومة واعالنها التوافق بهذا 
الخصوص عمال عل���ى تحريك المياه الراكدة 
وس���لطا الضوء على قط��اع المصارف الذي 
سوف يس�تفيد بش�����كل مب��اشر وفوري من 
ذلك التوج���ه وهو ذو تأثي���ر ايجابي كبي��ر 
عل���ى االقت��صاد لعدة اس���باب اهمها اي��مان 
الحكوم��ة بدور القط��اع ال��خاص بإمك��انية 
م�ش��اركته الف�عالة في خطة التنمية وثقتها 
بالقطاع المصرفي الكويتي وفي مالءته التي 
يست��طيع من خاللها تمويل المشاريع الكب��رى، 
وهو ما ينعكس بشكل غير مباشر على باقي 
قطاعات ال�س���وق من خالل خلق فرص عمل 
ج��ديدة وطرح مش���اريع ذات اهمية تنموية 
كبي���رة ل��لدولة ت���ع���ود بالفائدة على الفرد 

والمجتمع واالقتصاد بشكل اشمل.

استحوذ على 45% من تداوالت الشهر الماضي

»موديز«: »الوطني« في موقع متقدم دون منافسة 
وتصنيفه يعكس متانته المالية وجودة أصوله

وأشارت إلى أنه »رغم إمياننا 
ب����أن ش����بكة الوطن����ي القوية 
واملستقرة تشكل عامل حماية له، 
وبأنه سيبقى مهيمنا في السوق 
احمللي، إال أن االقتصاد الكويتي 
يبقى صغيرا ومعتمدا على النفط 
بالدرجة األولى، ما يحد من فرص 
النمو، وعلى ضوء ذلك، ش����رع 
الوطني في تنفيذ استراتيجيته 
للتوسع اإلقليمي في السنوات 
األخيرة، والتي من شأنها أن توفر 
له في املدى املتوسط فرص النمو 
التي يفتقر اليها السوق احمللي«، 
باإلضافة إلى متلكه حصة في بنك 
بوبيان، ما من شأنه أن يوفر له 
موطئ قدم في السوق املصرفي 

اإلسالمي.
 واش����ارت »موديز« الى أن 
بنك الكويت الوطني كان البنك 
الذي استطاع  الكويتي الوحيد 
حتقيق من����و في دخله الصافي 
خالل العام 2009، وبنهاية العام 
املاضي، استطاع البنك حتقيق 
نتائج قوية بلغت 265.2 مليون 
دينار، رغم ظروف السوق حينها، 
كذلك متكن البنك من خفض تكلفة 
التمويل لديه بوتيرة أسرع من 
تراجع العائدات في الكويت، ما 

حسن من هوامش ربحيته.
وإلى جانب »موديز«، يتمتع 
»الوطني« بأعلى تصنيف ائتماني 
على مستوى مصارف األسواق 
الناش����ئة والشرق األوسط من 
قبل مؤسسات التصنيف العاملية 
»فيتش« و»ستاندارد آند بورز«. 
وقد اختارته »جلوبال فاينانس« 
للمرة الثالثة على التوالي البنك 
األكثر أمانا في الشرق األوسط 
والعالم العربي، وأحد أكثر 50 

بنكا أمانا في العالم.

ما يتيح له املج����ال أمام املزيد 
من التن����وع وتعزيز ش����بكته 
إلى  بش����كل إضافي، باإلضافة 
التخطيط االستراتيجي اجليد 
وقوة واستقرار جهازه اإلداري 
املدعوم من مجلس إدارة يتمتع 

بخبرة واسعة«.
 وقالت إن اجله����از اإلداري 
الوطني يتميز  الكوي����ت  لبنك 
الثاقبة، إلى  بخبرته ورؤيت����ه 
جانب استراتيجيته الواضحة، 
ورأت أن إدارة املخاطر لديه قوية 
وعلى قدر كبير من االستقاللية، 
وأكدت انه »رغم ضعف البيئة 
االئتمانية في العام 2009، إال أن 
جودة أصول بنك الكويت الوطني 
قد تخطت جودة أصول أقرانه، ما 
يشير إلى إدارة أفضل للمخاطر 

االئتمانية لديه«.
ب����أن   وأف����ادت »مودي����ز« 
موجودات بنك الكويت الوطني 
اإلجمالي����ة تبل����غ 12.54 مليار 
دينار كما في نهاية يونيو 2010، 
ويستحوذ على ما نسبته %30 
من إجمالي موجودات وقروض 
القطاع املصرف����ي في الكويت، 
كما إنه يس����تحوذ على احلصة 
األكبر في سوق خدمات التجزئة، 
واخلدمات املصرفية للشركات، 
موضح����ة أن »جمي����ع العقود 
الكبيرة املمنوحة إلى الشركات 
األجنبية تقريبا يقود بنك الكويت 
الوطني عملية متويلها، كما أنه 
أكبر ممول للمبادالت التجارية 
في الكويت، بحصة سوقية تصل 

إلى نحو %39«.

التحويالت الضخمة في أسواق 
رأس املال.

 وأضافت انه على الرغم من 
ضعف البيئة االقتصادية الذي 
انعكس على نشاط إدارة الثروات 
الكويت واملنطقة، استطاع  في 
البنك الوطني االستفادة من هذه 
الظروف عبر حتول املستثمرين 
البنك  إلى  الث����روات  وأصحاب 
الوطن����ي باعتب����اره أكثر أمانا 

وخدماته أرقى جودة.
وأوضح����ت »مودي����ز« أن 
الوطني،  الكويت  تصنيف بنك 
األعلى بن جميع بنوك األسواق 
الناشئة، يعزى إلى كون البنك 
يتمتع باحلصة األكبر في السوق 
احمللي، إلى جانب متانته املالية، 
وتوس����عه اإلقليمي املدروس، 

أك����دت وكال����ة »مودي����ز« 
للتصنيف االئتماني أن تصنيف 
بنك الكويت الوطني طويل األجل 
عن����د )Aa2( يعك����س نظرتها 
إلى »اس����تقرار وخبرة اجلهاز 
الوطني،  الكويت  اإلداري لبنك 
واستراتيجيته الواضحة، وقوة 
مؤشراته املالية، السيما من حيث 
جودة أصوله وقوة ربحيته في 
ظل ضعف البيئة التشغيلية«، 
مضيفة أن »بنك الكويت الوطني 
مازال في موقع متقدم ال ينافسه 
عليه أحد من البنوك التجارية 
األخرى، مستحوذا على احلصة 

األكبر من السوق احمللي«.
وقالت »موديز« في تقرير لها 
عن بنك الكويت الوطني صدر 
أمس أن »أص����ول الوطني هي 
األفضل وأثبتت قوة استثنائية 
ف����ي مواجه����ة تده����ور البيئة 
االقتصادي����ة، وفيم����ا ارتفعت 
نس����بة الق����روض املتعثرة من 
إجمالي احملفظة االئتمانية لدى 
العام  القطاع املصرفي خ����الل 
املاضي، انخفضت هذه النسبة 
لدى بن����ك الكويت الوطني إلى 
1.76%، لتكون األدنى بن جميع 

البنوك احمللية«.
وأكدت »موديز« أن الوطني 
هو أكب����ر مؤسس����ة مالية في 
الكويت وأكبر بنك جتاري بفارق 
شاسع عن منافسيه، كما أنه أحد 
البنوك القليلة في املنطقة التي 
تتمتع بقدرة على هيكلة ومتويل 

قال مركز اجلمان لالستشارات 
االقتصادية في حتليل مختصر عن 
أرصدة قروض وسلفيات القطاع 
املصرفي الكويتي ومخصصاتها 
نهاية النص���ف األول من 2010، 
ان اجمال���ي أرص���دة القروض 
والس���لفيات في دفات���ر قطاع 
البنوك الكويتي، والذي يحوي 
9 بنوك، بلغ 28.2 مليار دينار في 
30/6/2010، وبلغت مخصصاتها 
2.2 مليار دينار مبا يعادل %7.9 
من اجماليه���ا، وبالتالي، يكون 
رصيد صافي القروض والسلفيات 

26 مليار دينار.
وقد تص���در »اخلليج« أعلى 
نس���بة مخصص���ات متراكمة 
بواقع 16.3% من اجمالي قروضه 
البالغة 3.7 مليارات  وسلفياته 
دينار، يليه »التجاري« بنسبة 
12.9%، ثم »بيت���ك« و»االهلي« 
و»برق���ان« مبع���دل 7.6 و7.3 
و7.2% على التوالي من قروضهم 
أما األقل في هذا  وس���لفياتهم، 
املضم���ار، فقد تص���در القائمة 
»الوطني« مبع���دل 3.8%، يليه 
»املتح���د« مبع���دل 5.6%، ث���م 
»الدولي« و»بوبيان« بنسبة 6.8 
التوالي، وذلك كما  و7.0% على 

في 2010/6/30.
أم���ا مخصص���ات القروض 
الكويتية  والس���لفيات للبنوك 
احململة على فترة النصف األول 
العام 2010 فتبل���غ 284 مليون 
دين���ار، أي مب���ا يع���ادل %1.0 
م���ن اجمالي أرص���دة القروض 
البالغة 28.2 مليار  والسلفيات 
دينار، ويتصدر »اخلليج« أعلى 
نسبة مخصصات للنصف األول 
املنتهي ف���ي 2010 مبعدل %2.3، 
يليه »برقان« مبعدل 2.2%، ثم 
»التجاري« مبعدل 1.4%، أما األقل 
في هذا الصدد، فكان »الوطني« 
0.1%، تاله  املقدمة مبع���دل  في 
»األهلي« و»الدولي« مبعدل %0.3 
لكل منها، ثم »بوبيان« و»املتحد« 
و»بيتك« مبعدل 0.7 و0.8 و%1.3 

على التوالي. 

أما من حيث حصص البنوك 
من املخصصات املتراكمة كما في 
30/6/2010، فيتصدرها »اخلليج« 
27.1% م���ن اجمال���ي  بنس���بة 
املخصصات، يليه مباشرة »بيتك« 
بنس���بة 19.9%، ث���م »الوطني« 
و»التجاري« بحصص نسبتها 
13.5 و14.9% عل���ى التوالي من 
االجمالي، أما أقل البنوك في هذا 
املجال، فكان من نصيب »الدولي« 
و»بوبيان« و»املتحد« بحصص 
التوالي،  2.4 و3.2 و4.6% على 
ويتوسطهم »برقان« و»األهلي« 
مبعدل 7.5 و6.9% على التوالي. 
البنوك  وفيما يتعلق بحصص 
في صافي القروض والسلف، كما 
في نهاية النصف األول 2010، فقد 
تصدر القائمة »الوطني« بحصة 
30% من االجمالي، تاله »بيتك« 
بنسبة 21% ثم »اخلليج« مبعدل 
12%، أما األقل في هذا الصدد، فكان 
من نصيب »بوبيان« و»الدولي« 
بحصة بلغت 4 و3% على التوالي، 
تالها »املتحد« بحصة بلغت %7، 

ويتوسطها »برقان« و»األهلي« 
مبعدل 8% لكل منهما. 

واش���ار »اجلمان« الى أنه ال 
ميكن احلكم من خالل التحليل 
األول���ي واملختص���ر لق���روض 
البن���وك عل���ى  ومخصص���ات 
مدى تفوق بن���ك على آخر مبا 
يتعلق مبدى كفاية املخصصات 
أو املؤش���رات التي ترسلها من 
حيث كونها ايجابية أو سلبية، 
فعلى سبيل املثال، عندما ترتفع 
نسبة املخصصات لبنك معن، 
يكون هناك تفسيران متضادان 
الوقت، فقد  ومنطقيان في ذات 
يعني ذلك كفاي���ة املخصصات 
والوضع اآلمن، كم���ا قد يعني 
ذلك في ذات الوقت أن لدى البنك 
املعني حسابات كبيرة متعثرة 
وهو معرض أكثر من غيره ملخاطر 
االئتمان، كما يظهر تفس���يران 
متض���ادان )ايجابي وس���لبي( 
ومنطقيان في آن واحد في حال 
انخفض���ت نس���بة مخصصات 

القروض والسلفيات.

أصوله هي األفضل وأثبتت قوة استثنائية في مواجهة تراجع البيئة االقتصادية

نسبة القروض المتعثرة انخفضت لدى »الوطني« إلى 1.76% من اإلجمالي.. وهي األدنى محليا
أحد البنوك القليلة في المنطقة التي تتمتع بقدرة على هيكلة وتمويل التحويالت الضخمة 

اجلهاز اإلداري لـ »الوطني« يتميز بخبرته ورؤيته الثاقبة 

نسبة المخصصات إلى القروض والسلف للبنوك الكويتية كما في 2010/6/30
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حصص مخصصات القروض والسلف للبنوك الكويتية كما في 2010/6/30
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بيان للقروض والسلف والمخصصات وبعض النسب التحليلية للبنوك الكويتية كما في 30 يونيو 2010

البنكالمسلسل

إجمالي 
المخصص 

المتراكم حتى 
نهاية 2009

مصروف المخصص 
للقروض المحمل على 
النصف األول 2010 

)بيان الدخل(

إجمالي المخصص 
المتراكم حتى 
النصف األول 

2010

تكلفة 
القروض 
والسلف

صافي القيمة الدفترية 
للقروض والسلف كما في 

30 يونيو 2010 )النصف 
األول(

نسبة مصروف 
المخصص/ 

القروض %

نسبة متراكم 
المخصص/ 

القروض %

حصص صافي 
القروض 

والسلف %

حصص 
المخصصات %

13.5%30%3.8%0.1%29653018.0237.722وطني1
27.1%12%16.3%2.3%522846063.7103.104خليج ب2
14.9%9%12.9%1.4%297353322.5802.248جتاري3
6.9%8%7.3%0.3%14771542.1211.967أهلي4
4.6%7%5.6%0.8%87151021.8071.705املتحد5
2.4%3%6.8%0.3%52254797743الدولي6
7.5%8%7.2%2.2%117511682.3372.169برقان7
19.9%21%7.6%1.3%368784465.8525.406بيتك8
3.2%4%7.0%0.7%647711.021949بوبيان9

100%100%7.9%1.0%1.9512842.23528.24826.013االجمالي


