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سجلت 126 مليون جنيه.. واملوجودات منت 47% إلى 31.3 مليار جنيه وودائع العمالء قفزت 43% إلى 26 مليار جنيه

بنك الكويت الوطني ـ مصر: 30% منو األرباح الصافية في الربع األول

األحم����ر، والصعيد، فضال عن 
املناطق الصناعية مثل مدينتي 
الس����ادس من أكتوبر والعاشر 

من رمضان.

املواقع احليوي����ة في مختلف 
احملافظات واملدن املصرية منها 
القاهرة، واجليزة، واالسكندرية، 
والدلت����ا، وس����يناء، والبح����ر 

مصر في العام 1980 حتت اسم 
البنك الوطني املصري، ولديه 
ش����بكة من الفروع املصرفية 
تبلغ 39 فرعا منتشرة بأفضل 

دقيقة ومتعمقة للسوق. 
يذكر أن بنك الكويت الوطني- 
مصر هو عضو مجموعة بنك 
الكويت الوطني، وقد تأسس في 

تنوع محفظة القروض وتقدمي 
أفضل احللول التمويلية التي 
تناس����ب احتياج����ات العمالء 
الفعلية وتس����تند إلى دراسة 

الراهنة، وذلك بفضل السياسة 
املتحفظة التي ينتهجها كعضو 
في مجموعة بنك الكويت الوطني 
والتي تقوم على احملافظة على 

حقق بنك الكويت الوطني 
� مصر، عض����و مجموعة بنك 
الكويت الوطني، أرباحا صافية 
قدرها 126.3 مليون جنيه مصري 
حتى نهاية الربع األول من العام 
2015، مقارنة مع 97 مليون جنيه 
في الفترة نفس����ها م����ن العام 

املاضي، بنمو بلغ %30.2.
ومنت املوجودات اإلجمالية 
لبن����ك الكويت الوطني � مصر 
بواقع 47.6% على أساس سنوي 
لتبلغ 31.3 مليار جنيه مصري 
في نهاية مارس 2015، مقارنة 
مع 21.2 مليار جنيه مصري في 
الفترة نفسها من العام املاضي، 
كم����ا ارتفعت ودائ����ع العمالء 
اإلجمالي����ة خالل ه����ذه الفترة 
بواق����ع 42.8% لتبلغ 26 مليار 
جنيه مصري، مقارنة مع 18.2 
مليار جنيه في الفترة نفسها 
في العام املاضي.وقال الرئيس 
التنفيذي ملجموعة بنك الكويت 
الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك 
الكويت الوطني � مصر عصام 
جاسم الصقر في بيان صحافي 
إن النمو الق����وي الذي يحققه 
البنك في مص����ر يؤكد جناحه 
في تعزيز موقعه في الس����وق 
املصرية وتقدمي أرقى اخلدمات 
املصرفية لعمالئه مبا يعكس 
مكان����ة بنك الكوي����ت الوطني 
الرائدة إقليميا وسمعته املرموقة 
عامليا. كم����ا تؤكد هذه النتائج 
جناح استراتيجية بنك الكويت 
الوطني اخلارجية والتي متثل 
السوق املصرفية املصرية إحدى 
ركائزها نظرا ملا تتمتع به من 
فرص منو واعدة وآفاق إيجابية. 
بدوره، قال العضو املنتدب لبنك 
الكويت الوطني- مصر الدكتور 
ياس����ر حسن إن البنك يواصل 
أداءه القوي محققا مجددا معدالت 
منو مرتفعة في كافة مؤشراته 
املالية على الرغم من التحديات 
التي تواجه اجلميع في املرحلة 

مبنى بنك الكويت الوطني-مصر 

عصام الصقر 

ياسر حسن 

»كافيو«: هل ستنفجر فقاعة األسهم األميركية؟
أصدرت شركة كافيو لالستثمار تقريرا جديدا خاصا ب� »األنباء« 
أعده مدير مكتب التداول في »كافيو لالستثمار« نورس حافظ عرضت 
من خالله ما يجري في األسواق األميركية من ارتفاعات في أسعار 

األسهم متسائلة إذا كانت هناك فقاعة لألسهم؟
وقال التقرير: ان فقاعة األسهم ميكن التعبير عنها بشكل مبسط 
على أنها ارتفاع أسعار األسهم بشكل مبالغ به بحيث ال تصبح تلك 
األس���عار تعكس واقع العوائد من امتالك تلك األسهم وال تتناسب 
مع صافي القيمة احلالية للتدفقات النقدية.بشكل عام كانت لسوق 
األسهم األميركية محطات بارزة في تشكيل وانفجار فقاعات تاريخية، 
كما حدث في الكساد العظيم عام 1929، حيث انخفض مؤشر الداو 
جونز 90% حتى عام 1932 وفقاعة عام 1987، حيث انخفض املؤشر 
نفسه في يوم واحد مبعدل 22.6%، وفي فقاعة أسهم التكنولوجيا 
التي انفجرت في عام 2000 وأدت النخفاض مؤشر ناسداك مبعدل 
78% حتى عام 2002. كل تلك الفقاعات كانت تتشكل بسبب الطمع 
وغياب التقييم االقتصادي املناسب وكانت تنفجر بسبب اخلوف 
والتدافع للخروج من السوق.فهل األسهم األميركية حاليا تعتبر في 
فقاعة؟ ومتى يتوقع أن تنفجر؟ االرتباط التاريخي قوي بني معدالت 
منو الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي وبني االرتفاعات التي حتققها 
مؤشرات األسهم األميركية فارتفاع مؤشرات األسهم بشكل يناسب 
ارتفاع متوسطات النمو في الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي يعتبر 
أمرا طبيعيا ولكن ما حدث منذ عام 2010 هو خالف ذلك ولذا نعتقد 

وجود فقاعة سعرية في سوق األسهم األميركية.
منذ سبتمبر عام 2010 وحتى ديسمبر عام 2014 يسير متوسط 4 
قراءات للنمو السنوي بشكل شبه أفقي مع غياب أي تسارع لالرتفاع 
إلى مستويات ال� 4% أو 6% التي شهدناها سابقا بل لم يبلغ مستوى 
فوق 3% إال مرة واحدة كانت في س���بتمبر عام 2010، وذلك بالرغم 
م���ن بقاء معدل الفائدة الفيدرالي عند أدنى من 0.25% وبالرغم من 
تريليونات الدوالرات التي استخدمت لدعم النمو ولكن ماذا حدث 
ملؤشر S&P500 في تلك الفترة؟اإلجابة أنه ارتفع 106.84% وارتفع 
عن قمة عام 2007 مبعدل 39.5% مما يشير إلى تكرار ما حدث قبل 
تفجر أزمة الرهن العقاري واختالف قوة ارتفاعات األسهم عن قوة 
معدالت النمو االقتصادي مم���ا يجعلنا جنزم بأن تلك االرتفاعات 
تش���كل فقاعة.ومن ناحية أخرى، فإن مستويات النمو عند %2.2 
في الربع الرابع من العام املاضي تعد دون متوسط النمو السنوي 
للن���اجت احمللي اإلجمالي احلقيقي ل� 20 عاما عند 2.676%. وأما عن 
فعالية سوق العمل في دعم النمو والتضخم فنجد ان عدد الوظائف 
اجلديدة لم تكن بالقوة لدفع مؤشرات النمو والتضخم األساسية 
لالرتفاع بشكل كبير، ومع تراجع أرباح الشركات في الربعني الرابع 
من العام املاضي واألول من العام احلالي فمن الصعوبة ان نش���هد 
زخما في توسع أعمال الشركات وارتفاع التوظيف بها بشكل كبير 
مما يبقي معدالت منو الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي متيل للتراجع 
بش���كل عام في حال تشديد السياسة النقدية في العام احلالي مما 
يش���كل عامل ضغط نزولي على مؤشرات األسهم للتراجع في ظل 
توقعات الفيدرالي األميركي بأن منو الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي 
للمدى الطويل سيكون بني 2% و 2.5%، لذا فإن رفع تكلفة االقتراض 
ستكون كفيلة بجعل مؤشرات األسهم األميركية تنخفض وكافية 
لدفع املستثمرين جلني األرباح الناجتة عن االرتفاعات التي تشكلت 
خالل السنوات املاضية مما يعني بداية انفجار تلك الفقاعة والتي 

قد تخفض تلك املؤشرات مبعدل قد يصل إلى %20.

بعد قرار تخفيض احلد األدنى لتأسيس الشركات.. ورخص التجارة العامة األكثر إقباالً

»التجارة«: إقبال كبير  على إصدار تراخيص جتارية جديدة
عاطف رمضان

قال مس���ؤول ف���ي وزارة 
التجارة والصناعة في تصريح 
ل� »األنباء« إن الوزارة شهدت 
إقباال متزاي���دا من قبل كثير 
م���ن املواطنني عل���ى إصدار 
تراخيص جتارية لتأس���يس 

شركات جديدة.
وأرجع مسؤول الوزارة هذا 

اإلقبال »غي���ر الطبيعي« الى 
القرار الذي أصدرته »التجارة« 
منذ أي���ام قليلة، الذي يقضي 
بتخفيض احلد األدنى لتأسيس 
الشركات املساهمة العامة إلى 
25 أل���ف دينار، والش���ركات 
املساهمة املقفلة إلى 10 آالف، 
وشركات التضامن والتوصية 
البسيطة والتوصية باألسهم 
الواحد  الش���خص  وشركات 

والش���ركة ذات املس���ؤولية 
احملدودة واملؤسسات الفردية 

إلى ألف دينار.
الوزارة  وتوقع ان حتقق 
رقما قياسيا في إجمالي أعداد 
التراخيص اجلديدة  إص���دار 
للشركات بنهاية العام احلالي، 
خاصة انه بالرغم من اإلقبال 
غير الطبيعي الذي تش���هده 
الوزارة على هذه الرخص، إال أن 

كثيرا من املواطنني ال يعلمون 
بهذا القرار حتى اآلن.

ومقارنة بالس���ابق أصبح 
بإم���كان املواط���ن ان يحضر 
ش���هادة بنكية ب� 1000 دينار 
لفتح شركة، وقد ترفع الشركة 
رأس���مالها مستقبال، فهذا أمر 

اختياري.
وتوقع كذلك مسؤول الوزارة 
ان تستحوذ تراخيص »التجارة 

العامة« على نصيب األسد من 
إجمالي أعداد التراخيص خالل 
الفترة املقبلة، ألن الوزارة كانت 
تشترط لتأسيس شركة جتارة 
عامة شهادة بنكية برصيد 150 
ألف دينار للشركة، و50 ألف 
دين���ار للمؤسس���ة الفردية، 
وحسب القرار أصبحت الشهادة 
البنكية برصيد ألف دينار فقط 

 80 معاملة إلكترونية في أسبوع واحدللحصول على الترخيص.

إلغاء 20 ألف ترخيص لشركات مخالفة

عاطف رمضان

استقبل النظام التجريبي الذي أعدته 
وزارة التجارة والصناعة حلجز املواعيد 
التجارية  التراخي���ص  ب���إدارة  اخلاصة 
إلكترونيا عب���ر موقعها االلكتروني على 
شبكة االنترنت أكثر من 80 طلبا بنهاية 

األسبوع املاضي.
ويتم تطبيق هذه اخلدمة واس���تقبال 

وإجناز املعامالت في مركز حولي.

وتوقع مسؤول في الوزارة في تصريح 
ل� »األنباء« تطبيق هذا النظام اإللكتروني 
على جميع محافظات الكويت في األول من 

يونيو املقبل. 
وأطلقت الوزارة هذا النظام اإللكتروني 
اجلديد منذ أسبوع، ومتكن هؤالء املواطنون 
الراغبون في إصدار التراخيص التجارية 
من حتديد مواعيد لتس���لم طلباتهم عبر 
النظام االلكتروني دون احلاجة الى الذهاب 

ملقر اإلدارة.

عاطف رمضان

ق���ال مس���ؤول ف���ي وزارة التجارة 
والصناعة ف���ي تصريح ل� »األنباء« إن 
وزارة التجارة والصناعة تعتزم إلغاء 
تراخيص عدد كبير من شركات األشخاص 

من سجالتها خالل األسبوع اجلاري.
وأوضح أن إجمالي أعداد تلك الشركات 

املخالفة بانتهاء تراخيصها منذ عام أو 
أكثر من ع���ام بلغ 20 ألف ش���ركة مع 

فروعها.
وأشار إلى أن الوزارة قررت إلغاء هذه 
الشركات وفقا ألحكام قانون تراخيص 
املعام���الت التجاري���ة اجلديد. وبني أن 
ال���وزارة أمهلت هذه الش���ركات فترات 
متعددة لتعديل أوضاعها دون جدوى.

الصقر: نتائج البنك 
القوية تؤكد تعزيز 
موقعه في السوق 

املصرية

حسن: البنك 
يحقق معدالت منو 

مرتفعة في كل 
مؤشراته املالية


