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»املدنية للتمويل واالستثمار«: ارتفاع حقوق املساهمني بنسبة 14 % ونمو إجمالي األصول 4 % سنويًا

البنوك حققت أرباحًا بقيمة 407.9 ماليني دينار في الربع الثالث 

ذكر تقرير »املدينة« للتمويل واالستثمار ان قطاع البنوك الكويتي حقق ارتفاعا في االرباح خالل التسعة اشهر املاضية بنسبة 23 في املئة،وذكر 
البنوك في مقدمة  املالية، كان قطاع  لللأوراق  الكويت  الفصلية للشركات املدرجة في سوق  انه مع بدء اقتراب موسم إعالن نتائج األعمال  التقرير 
املعلنني كعادته، وبنهاية شهر أكتوبر من العام الحالي 2010، أعلنت ثمانية بنوك من أصل تسعة مدرجة عن نتائج أعمالها الفصلية، ولم يتبق إال 
البنك التجارى الكويتي الذي لم يعلن بعد وقت إعداد التقرير. ولقد استحق قطاع البنوك أن يتبوأ بصورة شرعية مكانته التي يستحقها سواء على 
مستوى األداء السوقي من بداية العام أو على مستوى نتائج األعمال الفصلية التي توالت إعالناتها منذ منتصف الشهر  املاضي. وتناول التقرير 
أهم بنود القوائم املالية للبنوك التي أفصحت عن نتائج أعمالها خالل الفترة من عام 2006 الى 2010، في محاولة ملعرفة تطور األوضاع املالية ملدى 

زمني أوسع مع التركيز بالطبع على العامني األخيرين بشيء من التفصيل.

صافي األرباح بلغ 23 % 
على مستوى 9 شهور

سجلت صافي األرباح نموًا بلغ 35 % 
على مستوى 3 شهور

سجل قطاع البنوك الكويتية في نهاية الربع الثالث من العام الحالى 2010 
ولفترة األشهر التسعة األولى من العام الحالى صافي أرباح بلغ 407.9 ماليني 
دينار كويتي، حيث حققت سبعة بنوك من أص��ل ثمانية إجمالي أرب���اح بلغ 
410.9 ماليني دينار كويتي مقابل خسارة وحيدة حققها بنك برقان وبلغت 3.0 
ماليني دينار كويتي. وسجل قطاع البنوك نموا في األرباح الفصلية بلغ 23 في 
املئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق والتي بلغ صافي األرباح فيها 
331.9 مليون دينار كويتي. وقد تصدر البنك الوطني نتائج األعمال الفصلية 
للربع الثالث من العام، مسجال صافي أرباح بلغت 224.5 مليون دينار كويتي، 
ال��ع��ام السابق.  وبمعدل نمو سنوي بلغ 11.4 ف��ي املئة ع��ن الفترة نفسها م��ن 
كما احتل بيت التمويل الكويتي املرتبة الثانية محققا صافي أرباح بلغ 97.3 
مليون دي��ن��ار كويتي محققا تراجعا ف��ي األرب���اح الفصلية ع��ن ال��ع��ام  املاضي 
بنسبة 8.5 في املئة والتي سجلت 106.4 ماليني دينار كويتي. وع��ن معدالت 
النمو الفصلية فقد حقق البنك الدولي أعلى املعدالت والتي بلغت 382.7 في 
املئة حيث استطاع البنك تجاوز الخسارة املحققة العام  املاضي والتي بلغت 
4.6 ماليني دينار كويتي متحوال الى صافي ربحية فصلية بلغت 13.1 مليون 
دي��ن��ار ك��وي��ت��ي. وب��خ��ص��وص رب��ح��ي��ة األس��ه��م ف��ي ال��ق��ط��اع، ف��ق��د أظ��ه��رت نتائج 
األعمال تحقيق سهم بنك الكويت الوطني أعلى ربحية للسهم والتي بلغت 70 
فلسا باملقارنة مع 64 فلسا خ��الل الفترة نفسها من العام السابق، كما احتل 
بيت التمويل الكويتي املرتبة الثانية محققا 39.6 فلسا وج��اء البنك األهلى 
الكويتي في املرتبة الثالثة محققا 30 فلسا للسهم وباإلشارة الى صافي األرباح 
لألشهر الثالثة املاضية، فقد حققت جميع البنوك الثمانية التي أعلنت عن 
نتائج أعمالها ربحية متفاوتة، حيث بلغ إجمالي األرباح التي حققها القطاع 
149.8 مليون دينار كويتي باملقارنة مع 110.8 ماليني دينار كويتي خالل الفترة 
نفسها من العام السابق بنسبة نمو في األرباح بلغت 35 في املئة. وقد تصدر 
البنك الوطنى نتائج األع��م��ال الفصلية لألشهر الثالثة األخ��ي��رة محققا 79.3 
مليون دينار كويتي باملقارنة مع 75.5 مليون دينار خالل نفس الفترة من العام 

السابق وبنسبة نمو طفيفة بلغت 5 
في املئة فقط.

وق�����د ش���ه���د ال����رب����ع ال���ث���ال���ث م����ن ال���ع���ام 
ال��ح��ال��ى ط��ف��رات حقيقية ف��ي م��ع��دالت 
رب����ح����ي����ة ال�����ب�����ن�����وك، ح����ي����ث ح����ق����ق ب��ن��ك 
الخليج صافي أرب��اح بلغ 8.3 ماليني 
دينار باملقارنة مع 469 ألف دينار فقط 
خالل الفترة نفسها من العام السابق، 
ك��م��ا ب��ل��غ ص��اف��ي أرب�����اح ب��ن��ك ال��ك��وي��ت 
ال�����دول�����ى 8.2 م����الي����ني دي����ن����ار ك��وي��ت��ي 
ب��امل��ق��ارن��ة م���ع ص���اف���ي خ���س���ارة بلغت 
1.2 مليون دينار كويتي خالل الفترة 
نفسها من العام السابق، وعلى املنوال 
نفسه تحول بنك بوبيان الى تحقيق 
صافي ربحية بلغت 1.5 مليون دينار 
ك��وي��ت��ي ب��امل��ق��ارن��ة م��ع ص��اف��ي خ��س��ارة 
5.5 ماليني دينار كويتي خالل الفترة 
ن��ف��س��ه��ا م���ن ال���ع���ام ال��س��اب��ق. ول���م يطل 
التراجع إال فقط بيت التمويل الكويتي 
الذي سجل أرباحا صافية بلغت 26.5 
مليون دينار باملقارنة مع 34.3 مليون 
دي���ن���ار خ���الل ال���ع���ام ال��س��اب��ق وبنسبة 

تراجع بلغت 23 في املئة.

نتائج الشهور التسعة

وعن نتائج األعمال السنوية الفصلية 
ل��ف��ت��رة ال��ت��س��ع��ة أش��ه��ر ل��ق��ط��اع ال��ب��ن��وك 
خ�����الل ال����س����ن����وات ال���خ���م���س امل���اض���ي���ة، 

ال��ى تحقيق معدالت نمو  فقد شهد العام الحالى 2010 ع��ودة البنوك مجددا 
ملحوظة، فبعد تسجيل القطاع انخفاضا في قيم األرب��اح الفصلية خالل عام 
2009 بنسبة 58 في املئة فقد ع��اودت البنوك مجددا تحقيق نموا في معدالت 

صافي األرباح الفصلية والتي بلغت 22.9 في املئة.
ال��رغ��م م��ن االنخفاض النسبي ف��ي قيم األرب���اح التي حققها القطاع في  وعلى 
ال��رب��ع الثالث باملقارنة م��ع إجمالياتها خ��الل األع���وام السابقة )525 &  نهاية 
694 & 790( أع���وام )2006 & 2007& 2008( إال أن��ه يجب النظر بشكل شامل 
وموضوعى الختالف األوض��اع العامة لالقتصاد س��واء على املستوى املحلى 
أو العاملى، حيث إن نجاح البنوك في إيقاف النزيف الناتج عن األزم��ة املالية 
العاملية وبدء مرحلة الصعود مجددا هي إشارة صريحة وقوية عن قرب نهاية 
املرحلة املاضية وبدء ظهور فترة جدية ومرحلة جديدة خالل املرحلة املقبلة، 
كما أنها تشير الى استيعاب البنوك آلثار األزمة وتبعاتها والعودة للدخول في 

مرحلة التنمية من جديد.

نمو إجمالي األصول

بلغ إجمالي أص���ول القطاع بنهاية سبتمبر 2010  امل��اض��ي 41 مليار دينار 
كويتي، بنسبة نمو بلغت 4.5 في املئة عن الفترة نفسها من العام السابق والتي 
بلغت 39 مليار دينار كويتي. وقد تصدر البنك الوطنى قائمة إجمالي األصول 
لقطاع البنوك والتي بلغت 12.5 مليار دينار كوبتى بنسبة 30.4 في املئة من 
إجمالي أصول القطاع، واحتل بيت التمويل الكويتي املرتبة الثانية بإجمالي 
أصول بلغت 12.1 مليار دينار كويتي وبنسبة 29.4 في املئة من إجمالي أصول 
القطاع، وق��د شكلت أص��ول البنكني 59.8 ف��ي املئة م��ن إجمالي أص��ول القطاع 

بالكامل.
وم���ن ج��ه��ة أخ����رى ف��ق��د م��ال��ت أص����ول جميع ال��ب��ن��وك ال���ى االرت���ف���اع بشكل شبه 
جماعي، بإستثناء بنك الخليج والبنك األهلي الكويتي اللذين شهدا تراجعا 
طفيفا في إجمالي األصول بلغ 2.2 في املئة و 4.0 في املئة على الترتيب. وعلى 
ص��ع��ي��د ال��ن��م��و ف���ي إج���م���ال���ي األص����ول 
ف���ق���د ت����ص����در ب���ن���ك ب����وب����ي����ان ال���ق���ائ���م���ة 
ب��ل��غ 34.7 ف��ي امل��ئ��ة على  محققا ن��م��وا 
أس��اس سنوي لتصل إجمالي أصول 
ال��ب��ن��ك ال���ى 1.24 م��ل��ي��ار دي��ن��ار كويتي 
باملقارنة مع 924 مليون دينار كويتي 
ال��ع��ام السابق.  خ��الل نفس الفترة م��ن 
وب�����اإلش�����ارة ال�����ى ال���ت���ط���ور ال��ت��اري��خ��ي 
ألص����ول ال��ق��ط��اع، ف��ق��د س��ج��ل إج��م��ال��ي 
األصول نموا بنسبة 73.7 في املئة في 
نهاية سبتمبر  املاضي باملقارنة مع 
سبتمبر 2006، ك��م��ا س��ج��ل متوسط 
معدل نمو تراكمي بلغ 14.8 في املئة 

خالل الفترة نفسها أيضا.
وبطبيعة الحال شهد إجمالي أصول 
ج��م��ي��ع ال���ب���ن���وك امل����درج����ة ن���م���وا خ��الل 
ال���ف���ت���رة م���ن 2006 – 2010، وإن ك��ان 
النصيب األكبر من جانب بنك بوبيان 
ال���ذي سجلت أص��ول��ه م��ت��وس��ط معدل 
ن���م���و ت���راك���م���ي )CAGR( خ������الل ذات 
الفترة بلغ 27.7 ف��ي املئة حيث بلغت 
إج���م���ال���ي األص�������ول 1.2 م���ل���ي���ار دي���ن���ار 
بنهاية سبتمبر 2010 ب��امل��ق��ارن��ة مع 

468 مليون بنهاية سبتمبر 2006.
ك���م���ا س���ج���ل ب���ي���ت ال���ت���م���وي���ل ال��ك��وي��ت��ي 
معدل نمو تراكمي إلجمالي األص��ول 
ب��ل��غ 20.6 ف���ي امل��ئ��ة خ���الل ال��ف��ت��رة بني 

.2010 – 2006

ربحية السهم األشهر التسعة األولى من العام
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5.3 مليارات دينار إجمالي حقوق املساهمني بنمو 

سنوي 13.8 %

بلغ إجمالي حقوق املساهمني لقطاع البنوك بنهاية سبتمبر 2010  املاضي 5.3 مليارات دينار كويتي، ليحقق 
معدل نمو على أس��اس سنوي بلغت 13.8 في املئة باملقارنة مع 4.7 مليارات دينار في نهاية سبتمبر من العام  

املاضي 2009.
وباستثناء بنك الخليج فقد شهدت جميع البنوك نموا متفاوتا في إجمالي حقوق مساهميها، والتي تصدرها 
بنك بوبيان بنسبة 94.3 في املئة بعد عملية زيادة رأس املال األخيرة، ليصل إجمالي حقوق املساهمني الى 236 

مليون دينار باملقارنة مع 121.6 مليون دينار خالل الفترة نفسها من العام السابق.
وجاء البنك األهلى الكويتي في املرتبة الثانية محققا نموا سنويا بلغ 42.8 في املئة، حيث بلغ حقوق املساهمني 

458.8 مليون دينار باملقارنة مع 321.3 مليون دينار خالل نفس الفترة من العام السابق.
وتصدر البنك الوطني حقوق املساهمني على مستوى قطاع البنوك بالكامل والتي بلغت 1.97 مليار دينار كويتي 
بنهاية سبتمبر 2010 وبنسبة نمو سنوي بلغ 13.3 في املئة في حني احتل بيت التمويل الكويتي املرتبة الثانية 

بإجمالي 1.3 مليار دينار كويتي وبنسبة نمو سنوي بلغت 3.7 في املئة.
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