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بهبهاني: الصفقة 
تشكل نقطة حتول 

وفصاًل جديداً 
في اإلستراتيجية 

الدولية للبنك

العقاد: االستحواذ 
يساعد على تنويع 

أعمالنا وخدماتنا 
املصرفية

»األهلي الكويتي« 
سيقدم خدمات 

للوافدين املصريني 
بالكويت.. من 

الطراز األول

ً 500 مليون دينار كلفة البديل اإلستراتيجي سنويا
تخريب القطاع النفطي أمر غير محتمل..  واملبدأ 

السائد اآلن »من صادها عشى عياله« 

منو متواضع ألرباح الشركات الكويتية

أكد تقرير الشال االقتصادي 
ان أساسات البديل اإلستراتيجي 
احلقيقي ثالثة، األول هو معاقبة 
من تس����بب في هذه الفوضى 
حتى تكون اإلدارة العامة قدوة، 
والثاني، هو نظام ضريبة على 
الدخل بعد مستويات معلومة 
لتحقيق أقصى العدالة املمكنة 
وإصالح األح����وال املضطربة 
للمالي����ة العامة، والثالث هو 
الفساد  الهدر ومواجهة  وقف 
وفرض رقابة صارمة على كل 
استغالل للتكسب غير املشروع 
على حساب أصحاب الدخول 

الثابتة.
وذكر التقرير ان هناك جدال 
يدور منذ زمن حول جهوزية 
بديل احلكومة االستراتيجي، 
واملقصود هنا هو تعديل عام 
ملستويات الرواتب في القطاع 
الع����ام بغرض املس����اواة بني 
األعمال والرتب املختلفة في 
كل القطاع، وتشير معلومات 
أولية وغير رس����مية إلى أن 
البديل االس����تراتيجي  تكلفة 
ستكون بحدود نصف مليار 
دينار كويتي سنويا، بالزيادة، 
املباش����رة  الزيادة  لتغطي����ة 
للرواتب، وغير املباشرة، أي 
التأمينات االجتماعية.  أعباء 
التاريخية للحاجة  واخللفية 
إلى بديل، كانت تلك الفوضى 
الت����ي أدت إلى قيام  العارمة 
كل هيئة أو مهنة باس����تخدام 
ضغوط من أجل الدفع بتميزها 
في الك����وادر عما عداها، ومن 
أمثلتها أساتذة التعليم العالي 
واملعلمون وقطاع النفط وحاليا 

القضاء.

ورغم أن ما سنذكره ليس 
شعبيا، إال أن مقترح احلكومة، 
ليس بديال وال إس����تراتيجيا، 
فالبديل هو خيار ضمن بدائل 
مختلفة تستقر على أفضلها 
من حيث املنافع التي يحققها، 
وبديلنا لي����س كذلك، وليس 
اس����تراتيجيا، ألنه ببساطة 

غير قابل لالستدامة.
هو ليس بديال، ألن البدائل 
ه����ي م����ا يحق����ق العدالة في 
الربط بني املكافأة واألداء، أي 
اإلنتاجية، وأي بديل صحيح 
يفترض أن يكون باالجتاهني 
-أي الزيادة واخلفض- وفقا 
املعيار، وذل����ك ليس  لذل����ك 

مطروحا.
وهو ليس بديال ألنه مجرد 
عملية ترميم ألخطاء سياسية 
بالغ����ت في املن����ح والعطايا، 
والبديل احلقيقي هو في معاقبة 
من أخطأ، وليس في تعريض 
املستقبل خلطر حقيقي من أجل 

التغطية على تلك اخلطايا.
وهو لي���س بديال، ألن من 
نتائجه املؤكدة زيادة مغريات 
الوظيفة في القطاع العام املتخم 
بالبطالة املقنعة، ومن املؤكد أن 
تزداد وتيرة الهجرة املعاكسة 
من القطاع اخلاص إلى العام.

وهو غير استراتيجي، ألن 
أهداف االس���تراتيجيات هي 
ضمان االستقرار والتفوق على 
املدى املتوس���ط إلى الطويل، 
وعند هذا املستوى من فاتورة 
القطاع  الرواتب واألجور في 
العام، سيكون من املستحيل 
تقدمي أي خدمات أساسية أخرى 
متفوقة مثل التعليم والصحة 

والسكن.
وهو غير استراتيجي، ألنه 
غير قابل لالستدامة حتى في 
أحوال س���وق رائجة للنفط، 
وأصبح اآلن عمره أقصر في 
ظل أوضاع سوق النفط احلالية 
واملستقبلية الضعيفة، فلم يعد 
باإلمكان زيادة اإلنفاق العام 5 
أضعاف في 15 سنة كما حدث 

ما بني 2015-2000.
وهو غير قابل لالستدامة 
املواطنة  العم����ل  ألن كل قوة 
احلالية وبعد نحو 70 س����نة 
م����ن عمر النف����ط بحدود 420 
ألف عامل، بينما سيتدفق إلى 
سوق العمل نحو 420 ألف عامل 
مواطن جديد بحدود 16 سنة 
قادم����ة، أي ان ارتفاع التكلفة 
مقابل مضاعفة تدفقات العمالة 
4 أضعاف، سيؤدي حتما إلى 
صناعة بطالة سافرة وكبيرة 
قادمة. وأش����ار التقرير إلى أن 
أساسات البديل اإلستراتيجي 
احلقيقي ثالثة، األول هو معاقبة 
من تس����بب في هذه الفوضى 
حتى تكون اإلدارة العامة قدوة، 
والثاني، هو نظام ضريبة على 
الدخل بعد مستويات معلومة 
لتحقيق أقصى العدالة املمكنة 
وإصالح األح����وال املضطربة 
للمالية العام����ة، والثالث هو 
وقف الهدر ومواجهة الفس����اد 
وفرض رقابة صارمة على كل 
استغالل للتكسب غير املشروع 
الدخول  على حساب أصحاب 

الثابتة.

ذكر تقرير الشال ان املوارد الطبيعية، وميثلها في الكويت منفردا، 
النفط، هي نعمة إن أحسن التعامل معها، وهي نقمة أن أسيء 
التعامل معها، والنفط موردا وقطاعا، كان نعمة للكويت حتى 

غمسته احلكومة بأكمله في أتون السياسة. و في ظل مثل هذه 
الظروف، وتداعيات إحدى األزمتني أكثر من كافية، يحتاج األمر 

إلى كل التكاتف السياسي والفني لدعم الثقة في قطاع النفط 
وتفرغه ملواجهة التداعيات احملتملة لألزمتني املذكورتني، ولكن، ما 
حدث هو العكس، بارتكاب احلكومة خطأ جسيما -أزمة ثالثة- من 
زاويتي املبدأ والتوقيت. فقد تبنت محاولة انقالب داخل القطاع 

ستفتته أكثر مما هو مفتت، ومتعن في غمسه في صراعاتها 
السياسية العقيمة، ملجرد أنها حكومة هشة ال حتتمل استقالة 

وزير آخر بعد فقدانها 4 وزراء. إنها حكومة تشتري استمرارها 

ولو ليوم إضافي واحد، بأي ثمن، حتى لو كان الثمن تخريب 
الضرع املوصل بشريان احلياة للبلد، فاحلكومات الثابتة، ال تترك 

بعدها شيئا ميكن إصالحه. لم يعد الطموح بأن حتقق احلكومة 
أهداف التنمية حتى مجرد أمل، فاحلكومة عجزت عن إنشاء هيئة 

أسواق املال، وعجزت عن إنشاء مطار أو حتى نظافة حماماته، 
أو إنشاء جامعة أو مستشفى أو حتى إدارة شركة اخلطوط 

اجلوية، وغيرها كثير، وهو أمر مؤلم، ولكنها احلقيقة. وفي غياب 
أي إجناز، أصبح أيضا مجرد األمل في وقف تدهور ما تبقى 

مثل التعليم أو اخلدمات الصحية أو حتى زحمة املرور وحصى 
الشوارع وصراع تسمياتها، طموحا غير مبرر أيضا، ولكن، أن 

يصل األمر إلى تسارع تخريب القطاع األهم، فمن املؤكد أنه أمر 
غير محتمل، فاملبدأ السائد أصبح من »صادها عشى عياله«.

بلغ عدد الشركات املدرجة التي أعلنت، رسميا، نتائج أعمالها عن 
الربع األول 175 شركة، أو نحو 91.6% من عدد الشركات املدرجة 
البالغ 191 شركة، بعد استبعاد الشركات املشطوبة واملوقوفة عن 
التداول وتلك التي تختلف سنتها املالية. وحققت تلك الشركات 

صافي أرباح بنحو 489.4 مليون دينار، وهو مستوى أعلى قليال 
وبنسبة 0.03% عن مستوى أرباح الربع األول من عام 2014 البالغ 

489.2 مليون دينار كويتي، ولكنه حتسن كبير وبنحو 76.1%، مقارنة 
مبستوى أرباح الربع الرابع من عام 2014، لنفس العينة، والذي بلغ 

نحو 277.9 مليون دينار، وهو مؤشر إيجابي، إذا انتظم مستوى 
حتقيق األرباح حول هذا املستوى لألرباع الثالثة القادمة. وحققت 

5 قطاعات، من أصل 12 قطاعا نشطا، ارتفاعا في مستوى ربحيتها، 
مقارنة بأداء الربع األول من عام 2014، أفضلها قطاع البنوك الذي 

رفع أرباحه من نحو 212.8 مليون دينار إلى نحو 242.3 مليون دينار 
كويتي، وثانيها قطاع اخلدمات املالية الذي رفع أرباحه من نحو 31.9 

مليون دينار إلى نحو 41.5 مليون دينار. بينما حقق قطاع االتصاالت 
أعلى نسبة تراجع في مستوى ربحيته بانخفاض من نحو 84.3 

مليون دينار إلى نحو 54.1 مليون دينار، يليه قطاع الصناعة الذي 
حقق، ثاني أعلى نسبة تراجع، من نحو 58.5 مليون دينار إلى نحو 

52.6 مليون دينار. وتشير نتائج الربع األول من العام احلالي إلى 
حتسن أداء 145 شركة من ضمنها زادت 124 شركة مستوى أرباحها، 

وخفضت 21 شركة مستوى خسائرها أو حتولت إلى الربحية، أي 
ان 82.9% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدما في األداء. 

وحققت 30 شركة هبوطا في مستوى أدائها، 12 شركة ضمنها 
انخفض مستوى أرباحها، بينما 18 شركة انتقلت من الربحية إلى 

اخلسائر.  وأهمية حتسن األداء ال تأتي من األرقام املطلقة، فهي ال 
تعد كونها مؤشر على االستمرار في االجتاه املوجب، ولكن تأتي رغم 

الرياح املعاكسة، فالسوق النفطي ضعيف، واألحداث اجليوسياسية 
تطورت إلى األسوأ، والوضع السياسي واإلداري احمللي صعب، 

وحتى سيولة البورصة وأسعار أسهمها هبطا في الربع األول من 
العام احلالي. لذلك رمبا تكن البيئة العامة أفضل قليال في الربع 

الثاني، فأسعار النفط ارتفعت وأصبحت أكثر استقرارا، واملخاوف 
من تطور األوضاع اجليوسياسية إلى األسوأ انحسرت قليال.

تقرير »الشال«

تفاصيل اخرى على موقع   ٭
»األنباء« اإللكتروني

باستحواذه على 98.5% من بنك »بيريوس - مصر« بـ 150 مليون دوالر 

»األهلي« ثاني أكبر بنك كويتي في مصر

خطوة إس����تراتيجية مثالية 
لرؤي����ة البنك األهلي الكويتي 
اإلس����تراتيجية م����ن أوج����ه 
عدي����دة منه����ا أن ه����ذا البنك 
يعتبر منوذجا مصرفيا عامليا 
املنتجات واألعمال  يركز على 
املصرفية للشركات، باإلضافة 
إل����ى حتقيق من����و واضح في 
اخلدمات واملنتجات املصرفية 
املقدمة لألفراد، ووجود فعلي 
في السوق املصرفي جلمهورية 
مصر العربية من خالل 39 فرعا 
ف����ي مختلف مناط����ق الكثافة 
الس����كانية الرئيسية، وكذلك 
توافر نظ����ام للبنية التحتية 
يتطور بسهولة ما يعزز بشكل 
إضافي من زيادة حصة البنك 
من السوق املصري، باإلضافة 
إلى معدل كفاية رأس املال الذي 
يصل إلى 14% وميزانية عالية 
الس����يولة، حيث تبلغ نسبة 
القروض إلى الودائع 56% كما 

في 31 مارس 2015.
وبعد إبرام هذه الصفقة، فإن 
البنك األهلي الكويتي س����وف 
يصب����ح ثاني أكب����ر مصرف 
ف����ي جمهورية  كويتي يعمل 
مصر العربي����ة، ودخوله هذا 
السوق سوف يوفر له فرصا 
العالقة  كبيرة لدع����م أواصر 
الوطيدة والراسخة بني الدولتني 
الش����قيقتني، ليس فقط على 
مستوى احلكومتني، بل أيضا 
على مستوى القطاع اخلاص.

كما أن وجود أعداد كبيرة 
من الوافدي����ن املصريني الذي 
الكويت س����وف  يعملون في 

أعلن البنك األهلي الكويتي 
أنه توصل بنج����اح إلى إبرام 
اتفاقية نهائية مع بنك بيريوس 
 )Piraeus Bank( اليون����ان   �
مشروطة مبوافقة بنك الكويت 
املركزي والبنك املركزي املصري، 
لالستحواذ على 98.5% من أسهم 
بنك بيريوس � مصر، وتخضع 
ه����ذه االتفاقية للحصول على 
موافقات اجلهات الرقابية الالزمة 
وكل من بنك الكويت املركزي 

والبنك املركزي املصري.
وقد جاء توقيع هذه االتفاقية 
تتويجا لنجاح املفاوضات التي 
أجراها البنك األهلي الكويتي مع 
بنك بيريوس إلمتام هذه الصفقة 
بنجاح، وبعد استكمال عملية 
الفحص النافية للجهالة التي 
واف����ق البنك املركزي املصري 
على إجرائها. وقد بلغ إجمالي 
هذه الصفقة حوالي 150 مليون 
دوالر. وبع����د احلصول على 
جميع املوافقات الرسمية الالزمة 
من اجله����ات الرقابية املعنية 
وخاصة بنك الكويت املركزي 
والبنك املركزي املصري، من 
املتوقع أن يتم استكمال باقي 
إجراءات الصفق����ة قبل نهاية 

عام 2015.
وباس����تحواذه عل����ى بنك 
بيريوس � مص����ر، فإن البنك 
األهلي الكويتي يكون قد حقق 
بش����كل عملي أحد أهم أهداف 
رؤيته في التوس����ع اإلقليمي، 
ومت اختي����ار جمهورية مصر 
العربي����ة جلاذبي����ة االقتصاد 
املصري الذي استفاد إلى حد 
كبير من االستقرار السياسي، 
باإلضافة إلى دميوغرافية البلد 
وعدد الس����كان الكبير، والذي 
يشكل الش����باب نسبة كبيرة 

منه.
ومع زيادة نش����اط الطبقة 
الوس����طى، وباإلضافة لكون 
السوق املصري منظما رقابيا 
بشكل جيد ويعتبر سوقا واعدا، 
كما أن التوسع في مصر يوفر 
فرصا كبي����رة للنمو وتنوعا 
ألعمال البنك األهلي الكويتي. 
من جهة أخرى، فإن شراء 
بن����ك بيري����وس � مصر ميثل 

ميشيل العقادطالل بهبهاني

18 %  العمليات الدولية من أصول »األهلي«

39 فرعًا لـ»بيريوس ـ مصر«
و1٫3 مليار دوالر اجمالي أصول البنك

تأسس البنك األهلي الكويتي في عام 1967، وهو يعتبر 
مصرفا جتاريا رائدا في الكويت، ويتجاوز رأسماله بالقيمة 

السوقية احلالية 2 مليار دوالر، كما يبلغ إجمالي األصول 
11.9 مليار دوالر، وصافي محفظة القروض 8.3 مليارات 

دوالر، كما تصل ودائع العمالء إلى 6.6 مليارات دوالر كما 
في 31 ديسمبر 2014. وتبلغ حقوق املساهمني 1.9 مليار 

دوالر مما يسمح للبنك باحملافظة على مركز رأسمالي قوي، 
حيث يبلغ معدل رأسمال الشريحة األولى 22.7%، وهو 

معدل يفوق غالبية املعدالت في املؤسسات املالية في منطقة 
الشرق األوسط. وبعد استكمال عملية االستحواذ، فإنه 

من املتوقع أن تصل نسبة مساهمة العمليات الدولية للبنك 
األهلي الكويتي في دولة اإلمارات العربية املتحدة وجمهورية 
مصر العربية إلى 18% من إجمالي األصول. وقد حافظ البنك 

األهلي الكويتي على تصنيفاته بالدرجة االستثمارية حيث 
حصل على الدرجة A+ وA2 من وكاالت التصنيف االئتمانية 

الدولية مثل فيتش وموديز على التوالي.

تأسس بنك بيريوس ـ مصر في عام 1978 حيث كان في البداية 
باسم بنك اإلسكندرية الكويت الدولي، وفي عام 1997 متت إعادة 

تسميته باسم »البنك التجاري املصري«. وبعد زيادة رأسماله 
مببلغ 500 مليون جنيه مصري في مايو 2005، استحوذ بنك 

بيريوس ـ اليونان على نسبة 87.9% من أسهم البنك وقام 
بتغيير اسمه إلى بنك بيريوس ـ مصر.

وفي عام 2014، قام بنك بيريوس بزيادة نسبة استحواذه 
لتصبح حاليا 98.5% من أسهم البنك.  يقدم بنك بيريوس ـ 

مصر اخلدمات واألعمال املصرفية للعمالء من الشركات واألفراد 
وأعمال اخلزانة والتأجير من خالل شركاته التابعة. وهو يعمل 

في جمهورية مصر العربية من خالل 39 فرعا، وأيضا من 
خالل شبكة اإلنترنت ومركز خدمة العمالء. ويبلغ عدد موظفيه 
915 موظفا كما في ديسمبر 2014، وبعد استكمال جهود إعادة 

الهيكلة التي قام بها بنك بيريوس ـ اليونان، سجل بنك بيريوس 
ـ مصر دخال صافيا إيجابيا بلغ 2.8 مليون دوالر و2.2 مليون 
دوالر في نهاية السنة املالية 2014، وفي الربع األول لعام 2015 

على التوالي. وقد قام بنك بيريوس ـ مصر بزيادة إجمالي 
أصوله التي بلغت 1.3 مليار دوالر. ويبلغ صافي القروض 0.6 

مليار دوالر، كما تبلغ ودائع العمالء 1.1 مليار دوالر.

ميكن البن����ك األهلي الكويتي 
من تق����دمي خدمات من الطراز 
األول لتحويل األموال بشكل 
سريع ومأمون واحملافظة على 
قناة مستدامة لتنمية األعمال 
واخلدم����ات املصرفية املقدمة 
لألفراد والشركات في كل من 

الكويت ومصر.
كما ستكون جمهورية مصر 
العربية ثاني أكبر سوق أجنبي 
للبنك األهلي الكويتي بعد سوق 
اإلمارات العربية املتحدة، حيث 
يقدم األهلي من خالل فرعيه 
ف����ي دبي وأبوظب����ي، خدمات 
مصرفية لألفراد والش����ركات 
سواء الكويتيون أو اإلماراتيون 

مبنطقة اخلليج العربي.
وفي تعقيب له مبناس����بة 
جناح إبرام هذه الصفقة، أكد 
رئي����س مجل����س إدارة البنك 

األهلي الكويت����ي طالل محمد 
رضا بهبهاني على طموحات 
البنك األهلي الكويتي باعتباره 
مصرفا كويتيا رائدا، يحرص 
الوطيدة  العالقة  على تطوير 
التجارية والتكامل  والروابط 
الكويت  املالي بني الشقيقتني 
وجمهوري����ة مص����ر العربية، 
حيث أفاد قائال: »نحن سعداء 
في البنك األهلي الكويتي بهذه 
الصفقة التي تشكل نقطة حتول 
للبنك األهلي الكويتي، وفصال 
جديدا في اإلستراتيجية الدولية 
للبنك األهلي الكويتي ما يوفر 
لنا موطئ ق����دم كبيرا ومهما 
في أحد أكبر األسواق الناشئة 
والنامية بشكل سريع في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
باإلضافة إلى وجودنا احلالي 
الكويت وفي دولة  القوي في 

اإلمارات العربية املتحدة«.
وفي س���ياق متص���ل، عبر 
الرئيس التنفيذي للبنك األهلي 
الكويت���ي ميش���يل العقاد عن 
ثقته في إمكانية النمو الواعد 
للسوق املصري، حيث صرح 
قائال: »إن استحواذ البنك األهلي 
الكويت���ي على بنك بيريوس � 
مصر يش���كل أحد أهم املعالم 
البنك األهلي  في إستراتيجية 
الكويتي الس���تخدام ميزانيته 
القوية وموارده الرأسمالية في 
التوسع الدولي. وهذا االستحواذ 
سوف يساعد على تنويع أعمالنا 
وخدماتنا املصرفية ويسمح لنا 
باالستفادة من التوسع واالتصال 
اإلقليمي املتزاي���د، ويوفر لنا 
فرصا لتطبيق خبراتنا اإلدارية 
ملساعدة بنك بيريوس � مصر 
في حتقي���ق النم���و والتطور 

اإلضافي املنشود. وأود أن أعبر 
عن خالص ش���كري وتقديري 
جلمي���ع اجلهات والس���لطات 
الرقابية في كال الدولتني وكذلك 
الزمالء من املوظفني التنفيذيني 
ومساعديهم في كال املصرفني ملا 
بذلوه من جهود مخلصة وسلوك 
طيب وملا أبدوه من تعاون بناء 
ومثمر والعمل كفريق واحد مما 
أسهم في التوصل إلى إبرام هذه 

االتفاقية«.
البنك األهلي  وقد استعان 
الكويتي بخدمات كل من مصرف 
جي. ب����ي. مورج����ان بصفته 
املستشار املالي التنفيذي لعملية 
االستحواذ على بنك بيريوس � 
مصر، وكذلك إرنست ويونغ، 
مستشارا للصفقة والضريبة، 
وكذلك مكتب ذو الفقار وشركاه، 

كمستشارين قانونيني.

الصفقة حتقق 
أهداف رؤية 

البنك في التوسع 
اإلقليمي

»جي بي مورغان« 
املستشار املالي 

للصفقة الواعدة

عملية ترميم 
ألخطاء سياسية 
تعرض املستقبل 

للخطر

البديل غير قابل 
لالستدامة وسيؤدي 
إلى البطالة املقنعة 

سيترتب عليه هجرة 
معاكسة من القطاع 

اخلاص

تقدمي خدمات 
التعليم والصحة 

والسكن يستحيل 
على املدى 

املتوسط والطويل


