األحد  28من ربيع األول  1431هـ14 /مارس  - 2010السنة الثالثة  -العدد 919

Sunday 14th March 2010 - 3rd year - Issue No. 919

11

قالت ان اخلطة تفتقد إلى معايير النتقاء القطاع اخلاص الذي سيقوم بتنفيذها

ً
اسعداد المتام االستحواذ
بهارتي ترتب آلية نقل االموال

» :خطة التنمية تدعو إلى التفاؤل
بورسلي لـ «
 ..لكنها حتتاج إلى جهاز يشرف على تنفيذها

توقيع عقد صفقة «زين أفريقيا» يوم  25مارس اجلاري
محمود الزعيم
ابلغت م��ص��ادر عليمة « ال��وس��ط» ان ش��رك��ة زين
لالتصاالت املتنقلة تلقت معلومات مهمة بصفة مبدئية
من قبل شركة بهارتي الهندية تفيد بانتهاء الشركة من
كافة أعمال الفحص النافي للجهالة بصورة شبة نهائية
لكافة أص��ول الشركة في إفريقيا من خ�لال ع��دة جهات
فنية أوكلت إليها مهمة الفحص وذكرت الشركة الهندية
في محادثاتها مع مسوؤلي زين األسبوع املاضي انها
ستنتهي من أعمال الفحص النافي للجهالة خالل األسبوع
اجلاري بصفة نهائية .وافادت املصادر بان شركة بهارتي
استطاعت حتي االن جمع نسبة كبيرة من التمويل الالزم
للصفقة من خ�لال املفاوضات التي أجرتها مع ع��دد من
احلكومات والهيئات االستثمارية التابعة لها في عدد من
دول القارة السمراء التي تتواجد فيها أصول شركة زين
محل التفاوض .وأوضحت ان املفاوضات مع بهارتي
بينت أن الشركة الهندية توصلت ال��ي اتفاق مبدئي
جلمع  7مليارات دوالر من خالل قرض مدته ستة أعوام

وبفترة سداد يصل معدلها إلى  4.75أعوام من خالل عدة
بنوك عاملية أبدت رغبتها في الدخول في عمليات التمويل
اخلاص بالصفقة.
وتوقعت املصادر أن يتم التوقيع باألحرف األول��ي
علي عقد البيع ألص��ول زي��ن أفريقيا فيما ع��دا السودان
واملغرب ما بني يومي  26 ، 25من مارس اجلاري وفق ملا
توصلت إلية بهارتي من تقدم علي طريق إمتام الصفقة
حيث قطعت شوطا طويال وخطت خطوات متقدمة علي
كافة األصعدة وأولها االنتهاء من الفحص النافي للجهالة
قبل املوعد املتفق علية سلفا  ،حيث لم يتبقي لديها سوي
ترتيب آلية نقل االم��وال ومخاطبة اجلهات اخلارجية
املعنية في حال توقيع العقد الذي يتطلب دفع ماقيمتة 10
مليار دوالر كدفه اولي علي حسب االتفاق .
كما أن الشركة الهندية قد تتجه إلى جمع مبلغ آخر
يتراوح بني  2و 3مليارات دوالر من خالل قرض بالعملة
احمللية الهندية (روبية) .
ووفقاً ملعلومات نشرت األسبوع املاضي في الصحف
الهندية  ،تهدف شركة «بهارتي» إل��ى تسعير القرض
األول ،البالغ  7مليارات دوالر ،بفائدة قدرها  225نقطة

أساس فوق معدل الفائدة السائد بني البنوك البريطانية
املانحة للتمويل وأضافت املصادر أن املفاوضات األولية
(مع املمولني احملتملني) لتمويل صفقة شراء أصول «زين»
قد بدأت بفائدة نحو  300نقطة أساس فوق معدل «ليبور»
للقرض وملدة سبع سنوات يذكر أن تقريرا ً ذكر في فبراير
املاضي أن مجموعة من البنوك احمللية والعاملية ،قد يصل
عددها إلى تسعة بنوك ،تعكف حالياً على ترتيب قرض
جماعي قصير األجل بقيمة تتراوح ما بني  9و 10مليارات
دوالر بهدف مساعدة شركة «بهارتي أيرتل» الهندية
في متويل صفقة «زي��ن» اإلفريقية .وكانت الشركة قد
طلبت عبر بنوك اجنبية متويالً من البنوك احمللية إال أن
مسؤولني في املصارف أكدوا انه من الضروري ان يكون
لدى الشركة اصول تغطي قيمة القروض املطلوبة وهي
كبيرة وذكرت الصحف البريطانية أن مصرف «باركليز»
البريطاني التزم بتقدمي مبلغ  5مليارات دوالر لتمويل
الصفقة ،فيما نقلت وكاالت انباء عن مصادر خاصة بها أن
مصرف «ستاندرد شارترد» يقود حتالف البنوك املعنية
بتمويل الصفقة وقد التزم بدوره مببلغ  5.5مليار دوالر
منفردا ً

رصدت  250مليون دوالر للسـوق املصري

محمود الزعيم
كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة الزمردة القابضة
محمود حيدر أن املجموعة تسعى لزيادة حصة ملكياتها
في راسمال بنك اخلليج نافيا ً ما يشاع عن نية املجموعة
التخارج من حصصها في بنك اخلليج أو غيره .
وبني حيدر في تصريح صحافي علي هامش اختتام
أول ورش��ة لتعليم األمل��اس أن املجموعة تقدمت بطلب
الي بنك الكويت املركزي لزيادة حصتها في بنك اخلليج
لتصل لـ  23.5في املئة في املرحلة القادمة .وأوض��ح
أن املجموعة ومنذ تخارجها من حصتها في الوطنية
لالتصاالت ودخولها ملجال االستحواذات بحصة 10
في املئة في بنك اخلليج في  2007استطاعت أن تأسس
شركات أسالمية وتقليدية بلغت الـ 30شركة.

محمود الزعيم
ق��ال��ت م��ص��ادر وثيقة ف��ي شركة
مجموعة الصفوة القابضة لـ “ الوسط
“ ان الشركةتتجة لتحقق نتائج مالية
جيدة عن عام  2009مقارنة بنتائج
ال��ش��رك��ة خ�لال ع��ام  ،2008خاصة
وان الشركة تتمتع بوضع مالي جيد
ولديها مالئة مالية قوية اضافة الي
اص��ول عقارية واستثمارية متنوعه
حتقق ع��وائ��د جيدة للشركة مؤكدة
أن جميع مشاريع الشركة وخططها
االستثمارية مستمرة وال تعاني من

محمود حيدر

أكد أنها حتتاج لدماء جديدة بعد التشكيكات التي طالتها مؤخرا

العتيبي :ترشحت لعضوية الغرفة
رغبةً في التغيير واإلصالح

عقارات الكويت :تتجة لتحقيق
 5ماليني أرباح لعام 2009

ق����ال م���رش���ح ع��ض��و غ��رف��ة
وجت��ارة الصناعة الكويتية بدر
عبدا ملنعم العتيبي أن الغرفة
حتتاج ف��ي الفترة القادمة إلي
أبناء يلتفون حولها ويعززوا
من دوره���ا في شتى النواحي ،
خ��اص��ة بعد التشكيكات التي
طالت دوره��ا االقتصادي خالل
املرحلة املاضية وأدخلتها في
معركة شرسة على من يخوض
فيها دفاعا أن يكون على قدر بكير
من املسئولية واخلبرة .
وأضاف العتيبي خالل تصريح
صحفي أن ال��ه��دف م��ن ترشحه
ي��أت��ي ان��ط�لاق��ا م��ن رغ��ب��ت��ه في
مستقبل اقتصادي أفضل للكويت
 ،م��ؤك��دا أن ال��ه��دف امل��رج��و هو
دفع بالوضع االقتصادي لألمام
بصورة جتعله حرا ،والعمل من
اجل أن تتحول الكويت إلى مركز
مالي وجتاري في املنطقة.
وب��ي�ن أن ال���غ���رف���ة حت��ت��اج
إلستراتيجية جديدة في عملها
وال��ى شفافية اكبر لكي تساعد
بشكل فاعل في تنمية البلد وجلب
مزيدا من املستثمرين األجانب،
منوها إل��ي ان قلة االستثمارات
األجنبية على ارض الكويت جانب
سلبي يجب ان يتم العمل عليه
بحرفية حتى تصبح البالد دولة
ج��اذب��ة لالستثمارات وليست
طاردة .
ولفت العتيبي الى انه بالرغم
من أن دور الغرفة استشاري ،لكن
لها تأثيرها ايضا ،من خالل دعم
القطاع اخلاص والنهوض بنمو
اقتصاد البلد ،وكذلك العمل على
الرقي ب��ال��ق��رارات التي تتبناها
الغرفة.
وأش�����ار ال��ع��ت��ي��ب��ي إل���ى ان��ه
سيسعي بكل ج��د إل��ي حتقيق
األه������داف ال��ت��ي ي��ت��ط��ل��ع إليها
القطاع االق��ت��ص��ادي س��واء فيما
يتعلق ب��س��وق امل���ال ومشاريع
اخل��ص��خ��ص��ة وال ب���ي او تي
وحل مشكلة األراض��ي السكنية
والقسائم الصناعية.
وط��ال��ب العتيبي بالبعد عن
سياسة استثارة العصبيات قائال
“ أن م��ن سيمثل الغرفة يجب
أن يكون األكفأ واألص��ل��ح  ،وقد
أثبتت التجارب مرارا أن الشعب
الكويتي ال تفرقه العصبية التي

بدر العتيبي

ال أس��اس لها وتألفه والتفافه
يكون من منطلق واح��د هو حب
اخلير للوطن الغالي “الكويت “.
وق���ال العتيبي ان���ه رغ���م أن
ه���ذه ه��ي جت��رب��ت��ي األول����ى في
انتخابات غرفة جتارة وصناعة
الكويت التي من املقرر أن تقام
ن��ه��اي��ة ال��ش��ه��ر اجل�����اري إال أن
ل��دي أمل كبير في تغيير الدماء
واحلصول على أعلى األص��وات.
وبني العتيبي أن ثقته هذه تنبع
من إميانه برغبة املصوتني فى
التغيير ومعرفتهم به وبتطلعاته
وتوجهاته التنموية .
ولفت إلى انه من األم��ور التي
دعته إلى خوض هذه االنتخابات
ه��و تدني مستوى وأداء غرفة
جت���ارة وص��ن��اع��ة ال��ك��وي��ت في
ال��س��ن��وات األخ��ي��رة ،وجتاهلها
ل��ل��ك��ث��ي��ر م���ن م��ش��اك��ل ال��ت��ج��ار
واملصنعني ،وذلك على الرغم من
أهمية التجارة بالنسبة للكويت
التي عرف أهلها التجارة منذ القدم
والتي تستحوذ على فئة كبيرة
من أصحاب رؤوس األموال.
وأوض�����ح أن غ��رف��ة جت���ارة
وص��ن��اع��ة ال��ك��وي��ت تعتبر من
أق��دم غ��رف املنطقة وأعرقها،اال
أن��ه��ا أصبحت خ�لال السنوات
األخيرة في مؤخرة تلك الغرف،
وذل��ك على الرغم من أن الغرفة
التجارية ما قامت وما نهضت اال
بعد أن تعلمت من جتربة الغرفة
الكويتية .و أب��دى خشيته من
بعض املعوقات التي قد تواجه
املرشحني املستقلني  ،مشيرا ً الى
أن��ه ولضمان إج���راء انتخابات

كشفت أس��ت��اذ التمويل بجامعة
الكويت رئيس مجلس ادارة شركة
كابيتال ستنادرد للتصنيف االئتماني
والتقييم الدكتورة أماني بورسلي انها
بصدد االنتهاء من اع��داد تقرير حول
خطة التنمية ودور القطاع اخلاص
ف��ي تطبيقها .وأع��رب��ت د .بورسلي
في تصريحات خاصة لـ «الوسط»
عن تفاؤلها بإطالق خطة التنمية،
موضحة ان الكويت عانت طويال من
عدم االعتماد على خطة واضحة ،ولذا
فإن ظهور خطة واضحة املعالم يعتبر
ام��را إيجابيا في حد ذات��ه ،وأش��ارت
إل��ى ان من إيجابيات خطة التنمية
التي مت إقرارها أنها تطرقت إلى كثير
من املشكالت التي يعانيها االقتصاد

أماني بورسلي

الكويتي مثل مشكلة تضخم االعتماد
على القطاع العام بالدولة والتردد في
اتخاذ قرار اخلصخصة ،وفي الوقت
نفسه تطرقت الدكتورة بورسلي إلى
اه��م املثالب التي وقعت فيها اخلطة
وعلى رأسها عدم وجود آلية واضحة
لتوزيع املشاريع وكذلك عدم وجود

« 10فلوس» ربحية سهم « مجموعة الصفوة»
املتوقع عن ديسمبر 2009

تدرس فرص تخارج من استثمار عقاري في االمارات مقابل تطويرة

محايدة وشفافة ،فانه ال بد من أن
يتم إجراؤها حتت سمع وبصر
وإشراف هيئة أو جهة محايدة.
وت���اب���ع أن غ���رف���ة جت���ارة
وصناعة الكويت تعتبر مبثابة
ص����رح م��ؤس��س��ي ك��ب��ي��ر يضم
حتت قبته كافة جتار ومصنعي
وحرفيي الكويت ،وأن��ا كتاجر
أعتبر أح��د املنضمني حتت لواء
هذا الصرح الكبير.
ون���وه إل���ى أن “يد ال��ل��ه مع
اجلماعة” ،دخولي لالنتخابات
ج��اءت لتمثيل جميع الكويتيني
وال��ت��ج��ار ول��ي��س متثيال قطاع
م��ع�ين .وق����ال أن ه��ن��اك بعض
املشاكل ال��ت��ي م��ا زال���ت بحاجة
إل��ى ح��ل��ول ناجحة وس��ري��ع��ة ،
وال شك أن من أهم املشاكل التي
تواجهنا ح��ال��ي�اً بالكويت هي
مشكلة الغش التجاري وبخاصة
ف���ي ق��ط��اع امل�����واد ال��غ��ذائ��ي��ة.
ل��ذل��ك وم���ن ه���ذا املنطلق فإننا
سنطالب في حال فوزنا في هذه
االن��ت��خ��اب��ات ب���ض���رورة وض��ع
ض��واب��ط فيما يتعلق ب��امل��واد
الغذائية ،ومنها على سبيل املثال
ضبط االستيراد ،وحتديد معايير
وم���واص���ف���ات دق��ي��ق��ة ل��ل��ج��ودة
ول��ل��م��واد ال��غ��ذائ��ي��ة امل��س��ت��وردة
واملصنعة ،خاصة أن ه��ذا األمر
يهم شريحة كبيرة من املواطنني
وامل��ق��ي��م�ين .وأردف ان م��ن بني
املشاكل التي تعيشها الكويت
ح��ال��ي�اً وال��ت��ي تعتبر ف��ي نفس
الوقت مشكلة عاملية ،هي مشكلة
ارتفاع األسعار ،لذا فإننا سنعمل
ع��ل��ى وض����ع ض���واب���ط تتعلق
مبنع احتكار الشركات لبعض
األصناف وتعديل بعض القوانني
التي ستساعد في خفض األسعار
واحل���ف���اظ ع��ل��ى اس��ت��ق��راره��ا.
وأش���ار إل��ى أن دع��م احلرفيني
الذين حتصل منهم الرسوم وال
صوت لهم في انتخابات مجلس
إدارة ال��غ��رف��ة أم���ر ض���روري
وه���ام  ،م��ت��س��ائ�لاً ل��م التفريق
ب�ين ك��ب��ار ال��ت��ج��ار وص��غ��اره��م.
ودع��ا العتيبي إل��ى احترام مبدأ
الدميقراطية والتعددية ب��اآلراء
وت��داول ادارة الغرفة باعتبارها
كيانا ميثل جميع جت��ار البالد
ورج����ال األع��م��ال ف��ي ك��ل مكان
وزمان.

رواية اجلبالي

آلية واضحة إلشراك القطاع اخلاص
ف��ي املشاريع التي أعلنتها اخلطة.
وأضافت د .بورسلي في شرحها ألهم
مثالب خطة التنمية ،موضحة ان هناك
قصورا واضحا في حتديد املعايير
ال��ت��ي يبنى عليها اخ��ت��ي��ار القطاع
اخلاص الذي سيضطلع بعبء تنفيذ
مشاريع اخلطة ،ولفتت إل��ى افتقاد
اخلطة إلى حوافز لتشجيع الكفاءات
احمللية من القطاع اخل��اص ،وإتاحة
الفرصة أمامه لتنفيذ املشاريع املقدمة
في ضوء اخلطة ،خصوصا ان هناك
من الكفاءات احمللية من يفوق مثيله
من القطاع اخلاص األجنبي .واعتبرت
د .بورسلي ان اهم ما غاب عن خطة
التنمية هو توضيح من هو املسؤول
الفعلي ع��ن تطبيق ومتابعة تنفيذ
اخلطة ،مطالبة بوجود جهاز تنفيذي
يقوم على تنفيذ اخلطة.

استطاعت جدولة مديونياتها باالتفاق مع البنوك احمللية وحتويلها الي متوسطة وطويل االجل

حيدر :الزمردة طلبت من «املركزي» زيادة
حصه ملكياتها في «اخلليج» الي % 23.5
وأضاف حيدر أن جميع أداء الشركات التابعة ملجموعة
الزمردة جيد واستطاعت أن تخرج معظمها من األزمة
بسالم حتى وإن لم حتقق أرباح فخسائرها تكاد ال تذكر.
وأكد أن عام  2010سيشهد نهاية اإلنكماش املوجود
نتيجة أث��ار األزم���ة املالية العاملية وسيكون البداية
احلقيقية لتحقيق الشركات ألرب���اح .وكشف عن نية
املجموعة الدخول للسوق املصري بقيمة استثمارات
تصل لــ  250مليون دوالر الفتاً أن السوق املصري واعد
وبه فرص متميزة ومجاالت كثيرة للعمل سواء أكانت
في املجال العقاري أو املجال االستثماري موضحا ً أن عدد
السكان الكبير يضمن جناح أي مشروع يقام في مصر.
وفيما يتعلق باخلطة التنموية بني حيدر أن الشيخ أحمد
الفهد قادر على قيادة خطة التنمية لتحقيق أهدافها الفتاً
أنه راهن على مستقبله السياسي من خالل إجناح اخلطة.

economy@alwasat.com.kw

محمود الزعيم
وتوقعت مصادر معنية في شركة عقارات الكويت ان حتقق الشركة
أرب��اح��ا ف��ي ح���دود ال 5ماليني دي��ن��ار ع��ن السنة امل��ال��ي��ة املنتهية في
 2009/12/31وتتجه الي جتنيب مخصص بقيمة  3.5ماليني دينار عن
نفس القترة املالية تخص بعض االلتزامات املالية .وكشفت املصادر ان
الشركة تتجة للتخارج من استثمار عقاري عبارةعن قطعة ارض مملوكة
بنسبة  39%في امارة الشارقة بدولة اإلمارات العربية املتحدة وتقع علي
مساحة تقدر بـ  553ألف متر مربع تقريبا كانت قد اشترتها بنحو24.4
مليون دينار خالل العام  ، 2007موضحة ان املفاوضات قائمة بخصوص
هذا االستثمار حيث لم تتخذ الشركة حتي االن قار البيع كونها تدرس
امكانية تطوير األرض وإقامة مشروعا عقاري عليها في حال عدم احلصول
علي سعر مناسب للبيع وذلك بالتعاون مع شركات تطوير عقاري هناك.

البنوك متخوفة من تأخر الشركات
االستثمارية في إعالن نتائجها املالية لـ 2009
رواية اجلبالي
كشفت مصادر مصرفية عن وجود تخوف وقلق لدى البنوك احمللية من
عدم إسراع الشركات االستثمارية في إعالن نتائجها املالية للعام ،2009
وأوضحت املصادر في تصريحات خاصة لـ «الوسط» عن انه حتى اآلن لم
تعلن سوى  7شركات استثمارية من الشركات املدرجة في سوق الكويت
ل�لأوراق املالية عن نتائجها وهو ما يدعو إلى القلق ويجعل هناك حالة
من الغموض امام البنوك احمللية التي تريد التعرف على توجهات وأحوال
هذه الشركات لتستطيع ان تقرر توجهاتها االئتمانية جتاه هذه الشركات.
وأضافت املصادر ان البنوك ايضا لديها تخوفات من مفاجآت بتعثر قروض،
خصوصا ان املخصصات التي تأخذها البنوك ال متثل حماية كافية جتاه أي
تعثر مفاجئ ،موضحني ان ارتفاع نسبة القروض املتعثرة ميكن ان تؤثر في
مساهمة البنوك في خطة التنمية نظرا إلى ان املخصصات عادة ما تأخذ من
احملفظة االئتمانية للبنوك وتقلل من فرصتها في منح قروض إضافية.

أسعار النفط تنخفض أكثر من % 1
انخفضت اسعار العقود االجلة للنفط بأكثر من  ،1%بعد ان ألقت
بيانات متشائمة لثقة املستهلكني في امريكا بظاللها على زيادة غير متوقعة
في مبيعات التجزئة وتقرير من وكالة الطاقة الدولية رفع توقعاتها للطلب
العاملي على النفط .واشار متعاملون ايضا الى مبيعات السباب فنية اثارها
تراجع النفط االمريكي عن مستوى دعم حول  81.65دوالر للبرميل .وأنهى
اخلام االمريكي اخلفيف للعقود تسليم ابريل،جلسة التعامالت في بورصة
نيويورك التجارية «ناميكس» منخفضا  87سنتا أو  ،1.06%ليسجل
عند التسوية  81.24دوالر للبرميل .وتذبذبت االسعار بني الهبوط الذي
وصلت في أدنى مراحله الي  80.57دوالر للبرميل والصعود الذي سجلته
في ذروته  83.16دالر وهو أعلى مستوى للعقود االجلة في ناميكس منذ
احلادي عشر من يناير ،وفي لندن أغلق خام القياس االوروبي مزيج برنت
منخفضا  89سنتا أو  ،% 1.11الي  79.39دوالر للبرميل.

أي مشكالت تذكر  .وتوقعت املصادر
ان حتقق الصفوة ربحية السهم تقدر
بــ  10ف��ل��وس موضحة ان الشركة
بصدد االنتهاء من تدقيق البيانات
املالية عن السنة املالية املنتهية في
 ، 2009/12/31وم���ن ث��م س��وف
يجتمع مجلس االدارة قريبا العتماد
امليزانية ومناقشة امكانية التوزيعات
لعام  . 2009واوضحت املصادر أن
معظم استثمارات الشركة تشغيلية
وه���و األم���ر ال���ذي أع��ط��ى ق���وة نحو
االستمرار والتطلع مبزيد من التفاؤل،
م��ش��ددة على ج���ودة أص���ول الشركة
وعدم وجود التزامات مالية للشركات

التابعة مما يعيق عملها الرئيسي،
وسوف يعود ذلك بالنفع على الشركة
خالل األع��وام املقبلة وبينت أن منو
األرباح التشغيلية للشركات التابعة
بصفتها ال��راف��د الرئيسي ألنشطة
الصفوة س��اه��م كثيرا ف��ي ال��وص��ول
الي هذا املستوي من الربحية اجليدة
مضيفه أن الشركة استطاعت جدولة
مطلوباتها املالية خالل الفترة املاضية
باالتفاق مع البنوك احمللية وحتويل
ج���زء م��ن��ه��ا ال���ي م��ت��وس��ط��ة وط��وي��ل
االج��ل  ،الفتا إل��ى أن الشركة لديها
تدفقات نقدية جيدة متكنها من الوفاء
بتلك االلتزامات في املواعيد احملددة

دون ابطاء وتوقعت أن تأتي نتائج
الشركة خالل املرحلة املقبلة من العام
 2010إيجابية وجيدة ،مشيرا إلى
أن التوقعات تشير إلى حتسن األداء
بشكل إي��ج��اب��ي للشركات التابعة
واملدرجة في السوق احمللي وهي دانة
الصفاة والشعيبة الصناعية نظرا
لكونهم شركات تشغيلية بالدرجة
األول���ى ولتحسن األداء بشكل عام
ل�لأص��ول امل��م��ل��وك��ة ل��ه��م ،ف��ض�لا عن
حتسن استثمارات الصفوة في األوراق
املالية والتي تتركز في شركة صافتك
التي شهدت ارت��ف��اع��ات جيدة خالل
الربع األول من العام اجلاري.

التجاري يحقق أرباح ًا صافية بلغت  150ألف دينار

أرباح البنوك احمللية لـ  2009تصل إلى
نحو  443.650مليون دينار
راوية اجلبالي
اكتملت نتائج البنوك احمللية للعام 2009
وذل��ك بعد اع�لان البنك التجاري ام��س السبت
ع��ن نتائجه ،حيث حقق ارب��اح��ا قبل جتنيب
املخصصات بلغت  130.9مليون دينار وبلغت
ارباحه الصافية نحو  150ألف دينار ،حسب ما
قالته مصادر مسؤولة بالبنك لـ «الوسط».
وبذلك ميكن القول ان البنوك احمللية استطاعت
بفضل قيادة ماهرة من البنك املركزي ان تعبر

األزمة املالية بسالم ولم تتراجع أرباحها مقارنة
بالعام  2008بشكل ملفت.
وفي قراءة سريعة اعدتها «الوسط» لنتائج
البنوك احمللية للعام  ،2009جند ان  6بنوك
هي «الوطني ،بيت التمويل ،االوس��ط ،برقان،
االهلي والتجاري» ،قد استطاعت حتقيق ارباحا
بلغت قيمتها االجمالي نحو  443.650مليون
دينار فيما تكبدت  3بنوك هي «بوبيان واخلليج
وال��دول��ي خلسائر بلغت  87.9مليون دينار
بفارق يصل لنحو  356.560مليون دينار.

أرب�����اح ال��ب��ن��وك ف���ي ع���ام  2009م��ق��ارن��ة ب���ـ ب��ع��ام 2008
البنك

 2008األرباح
(اخلسائر)

 2009األرباح
(اخلسائر)

التغير ()%

تطور األرباح

بنك الكويت الوطني

255.35

265.22

%4

تطور األرباح

بنك اخلليج

()359.52

()28.07

% 92

تطور األرباح

البنك التجاري
الكويتي

100.66

.150

()% 15

تطور األرباح

البنك األهلي
الكويتي

46.04

39.17

()% 15

تطور األرباح

بنك الكويت
والشرق االوسط

51.37

14.26

()% 72

تطور األرباح

بنك الكويت الدولي

19.80

()8.20

()% 141

تطور األرباح

بنك برقان

37.07

6.21

()% 83

تطور األرباح

156.96

118.74

()% 24

تطور األرباح

1.85

()51.69

()% 2,894

تطور األرباح

بيت التمويل
الكويتي (بيتك)

بنك بوبيان

