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اقتصاد

االثنين  28ديسمبر 2009

في تقرير تنشره «األنباء» حول مخاطر الصناعة المصرفية في الكويت

«كابيتال ستاندردز» :النظام المصرفي الكويتي

من أقوى األنظمة في المنطقة

د .أماني بورسلي

إعداد :أحمد يوسف

املنتجات مما ميكن ان يحد من ربحيته .وتنبع قوة النظام املصرفي من سياسة حكومية داعمة تساعدها

الى سعي البنوك احمللية لتوسيع مجال أنش�طتها الى ما هو أبعد من اخلدمات املصرفية التقليدية

قالت شركة «كابيتال ستاندردز» في أحدث تقاريرها حول املخاطر التي تواجه الصناعة املصرفية

رس�ملة فوق املتوس�طة وربحية كافية وس�يولة وفيرة .وهذا يعوض الى حد كبير املخاطر املتصلة

ونحو االستثمار والتأمني.

في الكويت ،ان النظام املصرفي الكويتي يعد من اقوى أنظمة املصارف في الش�رق األوسط وشمال

بالعمل في اقتصاد احادي املوارد وبقاعدة عمالء ضيقة وفرص اعمال محدودة» .وأكدت الدراس�ة ان

وأش�ار التقرير إلى ان املصارف الكويتية حتتاج الى اطار تنظيمي مناسب لكي تلعب دور البنوك

أفريقيا وهو يستفيد من وضع مالي متني وآلية دعم قوية ومنافسة محدودة من البنوك األجنبية.

النظام املصرفي الكويتي س�يبقى متمتعا باحلماية بالرغم من دخ�ول البنوك األجنبية نظرا لطبيعة

العاملية ولكي تواجه منافسة شركات االستثمار والتأمني الوطنية .ومن املتوقع أيضا ان تشعر البنوك

وفي تقرير صادر عن ش�ركة «كابيتال ستاندرد» التي تترأس مجلس إدارتها د .أماني بورسلي أستاذ

احلماية التي يقدمها البنك املركزي وضيق السوق .ولفت التقرير الى ان األزمة االقتصادية التي اندلعت

احمللية بضغوط تنافسية أشد عندما تفتح الكويت سوقها للبنوك األجنبية نتيجة لعضويتها في منظمة

االقتصاد بجامعة الكويت« :ان النظام املصرفي مير مبرحلة ارتقاء نحو مزيد من التنافسية والتنوع وابتكار

ش�رارتها في أكتوبر  2008أدت الى تعثر القطاع املصرفي بكم كبير من القروض غير املنتظمة الفتة

التجارة العاملية..وفيما يلي التفاصيل:

مصارف الكويت تمر بمرحلة ارتقاء نحو مزيد من التنافسية والتنوع وابتكار المنتجات حتى ال تتراجع ربحيتها
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حصة الكويت

توقعات بنمو إجمالي للناتج المحلي بنسبة  %0.7في  2009يتحسن ليصل إلى  %4.4في العام المقبل
زيادة سجلتها المصارف بالقروض المتعثرة مقابل كمية كبيرة من المحافظ االستثمارية غير السائلة غالبيتها عقارية
أكد التقرير أن االقتصادات العاملية شهدت
ركودا بدأت شرارته مع أزمة الرهن العقاري
في الواليات املتحدة ،الفتة الى ان صندوق
النقد الدولي توقع تراجعا محتمال لالقتصاد
العاملي مبعدل  %1.3في  ،2009وهو األدنى
منذ احلرب العاملية الثانية ،بعد ان ش����هد
منوا مرتفعا بنسبة  %5.2في  2007و%3.2
في  .2008ولكن اخلبر اجليد هو احتمال ان
ينعكس هذا املنحى في  2010وان ينتعش
النمو الى مع����دل  .%1.9اما إجمالي الناجت
احمللي ملنطقة الشرق األوسط الذي سجل
من����وا حقيقيا جيدا مبعدل  %5.7في 2006
و %6.3في  ،2007فمن املتوقع ان يتباطأ من
 %5.9في  2008الى  %2.5في  .2009وقد حقق
إجمالي الناجت احمللي احلقيقي الكويتي منوا
مبعدل سنوي مركب بلغ  %7.4بني االعوام
 .2007 -2004وتولد اإلي����رادات النفطية
فائض����ا كبيرا في املوازنة وفي احلس����اب
اجلاري اخلارجي مما ميكن البلد من زيادة
صافي أصوله اخلارجية .ونتيجة لألزمة
االقتصادية العاملية من املتوقع ان يتراجع
منو إجمالي الناجت احمللي الصافي بنسبة
 %0.7في  2009قبل ان يتحسن الى  %4.4في
 .2010ومن املتوقع ان يكون النمو متواضعا
في  2010 -2009ف����ي قطاع اخلدمات مثل
اخلدمات املالية واللوجستيات واالتصاالت
والتجزئة التي تشكل نحو  %40من إجمالي
الناجت احمللي االسمي .ومن املرجح ان يؤدي
تباطؤ النمو االقتصادي وتعزيز قوة الدوالر
والتزام احلكومة بتوسيع سياسة الدعم الى
خفض التضخم من  %10.5في  2008الى %7
في  2009و %5.6في .2010
صناعة أحادية الخط
وذكر التقري����ر ان االعتماد املفرط على
النفط والقطاع الع����ام يجعل من الصعب
تطوير فرص استثمار مربحة خارج املدى
احملدود للعقارات والتجارة وسوق االسهم
ومتويل البناء والتجارة على حساب االقراض
للقطاع الصناعي .ويعود ذلك االفتقار الى
تنوع االعمال وضغط الس����يولة والنظرة
الس����لبية هي من اكبر التحديات للقطاع
املصرفي.
وبصورة عامة أك����د التقرير ان النظام
املصرفي الكويتي يعد من االقوى في الشرق
األوسط وشمال أفريقيا وهو يستفيد من
وضع مالي متني وآلية دعم قوية ومنافسة
محدودة من البنوك األجنبية .ولكن النظام
املصرفي مير مبرحلة ارتق����اء نحو مزيد
من التنافسية والتنوع وابتكار املنتجات
مما ميكن ان يحد من ربحيته .وتنبع قوة
النظام املصرفي من سياسة حكومية داعمة
تساعدها رسملة فوق املتوسطة وربحية

كافية وسيولة وفيرة .وهذا يعوض الى حد
كبير املخاطر املتصلة بالعمل في اقتصاد
احادي اخلط وبقاعدة عمالء ضيقة وفرص
أعمال محدودة.
ويؤك����د التقرير ان النظ����ام املصرفي
الكويتي سيبقى متمتعا باحلماية بالرغم
من دخول البنوك االجنبية نظرا لطبيعة
احلماية التي يقدمها البنك املركزي وضيق
السوق.
وأوضحت ان البنوك الكويتية تستفيد من
وضع اقتصادي متني حترك عجلته أسعار
النفط املرتفعة والتوسع السريع في أعمال
التجزئة وسوق أسهم صاعدة ،ولكن يجب
اإلشارة الى انكشاف البنوك الكبير للعقارات
وسوق األسهم املتقلبة بطبيعتها.
وحددت ان التحديات تبقي مسألة مهمة
من حي����ث القروض واإليداعات ،مش����يرة
الى ان موازن����ات البنوك الكويتية تعكس
تركيزا عاليا على اإلقراض لقطاع العقارات
ولألنشطة املصرفية الشخصية .ويرجع
ذلك الى فرص اإلقراض احملدودة بس����بب
شح أعمال الشركات .ويعمل بنك الكويت
املركزي باستمرار على تعزيز األنظمة لتنظيم
املخاطرة وأحكام إدارة جودة األصول وللبنك
املركزي تاريخ قوي من التدخل عندما تكون
املخاطرة اجلهازية في امليزان.
المخاطر االقتصادية
ولفت التقرير الى ان االقتصاد الكويتي
يحركه النفط مع فرصة محدودة للتنويع،
حيث متتلك الكويت اقتصادا صغيرا ومنفتحا
نسبيا باحتياطيات نفطية مؤكدة تبلغ نحو
 96مليار برميل أي نحو  %10من االحتياطيات
العاملية .ويش����كل البترول نصف اجمالي
الن����اجت احمللي تقريب����ا و %90من ايرادات
التصدير و %95من دخل احلكومة .احلكومة
تسير ببطء على درب االصالحات .وفي 1999
افتتحت اول منطقة جتارة حرة في البالد
وستواصل التفاوض مع شركات نفط عاملية
لتطوير حقول في ش����مال البالد .وتشكل
الصناعات الهيدروكربونية اكثر من  %95من
اقتصاد الكويت ،اما تنويع االقتصاد باجتاه
التصنيع فال يزال مسألة بعيدة.
وعن األزمة االقتصادية التي بدأت في
أكتوبر  2008أكد التقرير انها أدت الى تعثر
القطاع املصرفي بك����م كبير من القروض
غير املنتظمة ،مما ادى الى توسيع البنوك
احمللية ألنشطتها الى ما هو ابعد من اخلدمات
املصرفية التقليدية ،كما انها ستحتاج الى
اطار تنظيمي مناسب لكي تلعب دور البنوك
العاملية ولكي تواجه منافس����ة ش����ركات
االستثمار والتأمني الوطنية .ومن املتوقع
ايضا ان تش����عر البنوك احمللية بضغوط

تنافسية أشد عندما تفتح الكويت سوقها
للبنوك االجنبية نتيج����ة لعضويتها في
منظمة التجارة العاملية.
بنكان يهيمنان على النظام
وأملح الى ان هناك منافسة عالية داخل
الصناعة املصرفية ،فحواجز الدخول عالية
وهي تتمثل في التكلفة الكبيرة إلطالق بنك
جديد س����واء من حيث املوارد او الطواقم
اخلبي����رة .ويوجد في الكويت  10بنوك (6
جتارية و 3اسالمية وبنك واحد متخصص)
فضال ع����ن  7فروع لبنوك اجنبية عدا عن
البنك املركزي ،بينما يوجد في البحرين 30
بنكا وفي دبي  36بنكا.ويأتي بنك الكويت
الوطني بحجم يبلغ اكثر من ضعف حجم
الذي يليه في املرتبة وهو بنك اخلليج من
حيث األص����ول واإليداعات .وهما ميتلكان
مجتمع��ي�ن نحو  %50من اص����ول البنوك
التقليدية ويقدمان نس����بة مماثلة تقريبا
من اجمالي االعتم����ادات .ويتجلى التدخل
احلكومي املفرط ف����ي النظام املصرفي من
خالل التحكم االداري والقروض املدعومة
وضخ األس����هم وعمليات االنقاذ .والسمة
البارزة االخرى هي امللكية املشتركة للبنوك.
فباستثناء البنك الوطني اململوك كليا تقريبا
من القطاع اخلاص تساهم احلكومة في كل
البنوك األخرى.
وميضي التقرير« :ان الصناعة املصرفية
تتمتع بحماية عالية بالنظر الى شرط ان
يكون مؤسس البنك شركة متداولة االسهم
وان يكون رأس املال املدفوع  75مليون دينار
على االقل .كما ان على املؤسس ان يحصل
على ترخيص من احلكومة الكويتية والبنك
املركزي وهما امران صعبان للغاية .ومينع
القانون امتالك شخص واحد او كيان قانوني
ألكثر من  %5من رأس����مال البنك .واضافة
الى ذلك يح����ق للبنك املركزي تعديل هذه
الشروط في أي وقت .هذا كله يعلل العدد
القليل للبن����وك الكويتية وهو ما يعطيها
ميزة كبيرة ألنه يجعل املنافسة محدودة
مما اعطى كل بنك حصة مستقرة من السوق
على مدى سنوات».
البنوك اإلسالمية
وع���ن قطاع اخلدم���ات املالية املتفقة
مع الشريعة اإلسالمية ،ذكر التقرير إنها
حققت منوا جيدا في السنوات األخيرة،
حيث يوجد حاليا مصرفان إسالميان و31
شركة استثمار إسالمية بحصة تزيد عن
 %26من السوق في حني بدأ بنك الكويت
والشرق األوس���ط إجراءات حتوله الى
بنك إسالمي .وقد ساعد االبتكار على منو
التمويل اإلسالمي في الكويت ومكنه من

طرح منتجات مبتكرة وجذابة بالنسبة
للسكان.
ومع ان اداء البنوك اإلس�ل�امية خالل
التصحيحات األخيرة في سوق األسهم كان
أفضل من اداء املؤسسات التقليدية اال ان
التراجع العام في محافظ االستثمار وثقة
املستثمرين احدث صعوبة في احلصول
على التمويل.
وعن توزع أصول البنوك احمللية ،ذكر
التقرير انه طبقا لالحصاءات املتوافرة انه
في أغس���طس  2009ازداد منو القروض
املصرفية مبعدل  %17.5سنويا وهذا ادنى
بكثير من النمو املسجل عام  2007وهو
 .%35وف���ي ديس���مبر  2008كان اجمالي
القروض املصرفي���ة  23.7مليار دينار.
وسجلت املصارف زيادة كبيرة في القروض
املتعثرة كما انها كدست كمية كبيرة من
احملافظ االستثمارية غير السائلة معظمها
في قطاع العقارات املتقلب.
غير انه املح إلى قلق ناجت عن الزيادة
السريعة في القروض العقارية والشخصية،
مشيرة الى ان القروض الشخصية ال تزال
تش���كل جزءا مهما من االعتمادات حيث
ش���كلت  %33منها عام  .2008وارتفعت
القروض لشراء االسهم والتي تشكل اجلزء
الرئيسي من القروض الشخصية بنسبة
 %30سنويا.
هيكل الملكية
وذكر التقرير ان السمة البارزة للبنوك
الكويتي���ة تكمن في ملكيتها املش���تركة
حيث متتلك احلكومة حصصا مهمة فيها
باس���تثناء البنك الوطني مبلكيته شبه
الكاملة للقطاع اخلاص.
وأكد على اجتاه مصارف الكويت لنهج
املصارف العاملية في االحتفاظ بأكبر قدر
ممكن من املخصصات تالفيا ملوجات الركود
التي جتتاح العديد من دول العالم.
وأض���اف التقري���ر أن أزمة س���يولة
حادة أثرت ف���ي كل القطاعات خصوصا
في اإلنش���اءات والعقارات ومن املتوقع
ان يؤثر ذل���ك على البن���وك التي تبقى
مكش���وفة لهذين القطاعني ،حيث زادت
معظم البنوك التجارية من احتياطياتها
عام  2008حتسبا لتردي جودة اصولها،
لكن من املتوق���ع ان تؤدي مبادرة البنك
املركزي لتعزيز السيولة الى نتائج ايجابية
بالنسبة للقطاع املصرفي ،وان توفر رزمة
التحفيز االقتصادي البالغة  1.5مليار دينار
ضمانة تصل الى  %50للتسهيالت االئتمانية
اجلديدة املتوقعة والبالغة  4مليارات دينار
التي ستقدمها البنوك للشركات احمللية
خالل العامني املقبلني.

برقان

الكويت والشرق
األوسط

العقاري

بيت التمويل

اخلليج

التجاري

األهلي

الوطني

توزيع أصول البنوك المحلية

إيداعات وسندات
لدى البنك املركزي
٪4.67

أموال نقدية
٪0.31

إيداعات بني البنوك
احمللية وأصول أخرى
٪2.63

٪1.38

مطلوبات على
احلكومة ٪4.76

أصول أجنبية
٪18.49

مطلوبات على القطاع اخلاص
٪67.76

توزيع القروض والتسهيالت وفق القطاعات
الصناعة
٪5.78

أخرى
٪6.48

التجارة
٪8.84

اإلنشاءات
٪6.71

النفط والغاز
٪0.83

عقارات
٪26.49

تسهيالت شخصية
٪33.69

مؤسسات مالية غير
مصرفية ٪11.18

إحصائيات االقتصاد الكويتي العام

2008

2009

2011

2010

2013

2012

المؤشرات الرئيسية

نسبة منو الناجت احمللي

8.5

()0.7

4.4

5.2

الناجت احمللي للفرد بالدوالر

41.976

41.518

42.154

42.901

5.2

5.5

44.474 43.637

تضخم األسعار االستهالكية

10.5

7.0

5.6

4.5

4.0

3.2

توازن امليزانية

25.3

9.8

13.8

13.5

17.7

18.7

ميزان احلساب اجلاري

42.7

21.8

27.4

21.9

25.3

24.1

سعر الصرف بالدوالر

0.269

0.284

0.287

0.278

0.274

0.273

عدد السكان

3.4

3.5

3.6

3.7

3.9

4.1

االستهالك للفرد

12.630

13.200

14.060

15.460

16.620

17.360

المنافسة المصرفية
في الكويت

النوع

الفروع

األصول

متطلبات

رأس المال %

نسبة القروض

غير المنتظمة %

البنوك التجارية المحلية

املصارف الكويتية في وضع آمن

الوطني
بيت التمويل
اخلليج
التجاري
األهلي
برقان

تقليدي
إسالمي
تقليدي
تقليدي
تقليدي
تقليدي

64
44
42
50
20
21

43.01
37.87
19.41
15.47
10.91
14.06

14.7
21.73
13.82
13.84
13.17
8.97

1.95
1.93
12.68
5.23
2.51
1.41

الكويت والشرق األوسط

تقليدي

21

8.03

12.71

3.05

بنك الكويت الدولي
بوبيان
الصناعي

إسالمي
إسالمي
متخصص

8
12
1

3.78
3.02
1.99

14.09
21.82
64.74

3.46
0.21
2.93

فرع بنك البحرين
والكويت
فرع بي ان بي باريبا

فرع

1

ـ

ـ

ـ

فرع

1

ـ

ـ

ـ

فرع اتش اس سي بي

فرع

1

ـ

ـ

ـ

فروع البنوك األجنبية

