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800 ألف دينار صافي الربح المحقق ومجموع أصول البنك إلى 3.7 مليارات دينار وحقوق المساهمين إلى 451.5 مليوناً

الشطي: »التجاري« يربح 66.9 مليون دينار للنصف األول قبل أخذ المخصصات
أعلن البنك التجاري الكويتي عن تسجيل 
أرباح مقدارها 66.9 مليون دينار للنصف 

األول من العام.
وفي تعليقه على النتائج املالية للنصف 
األول من العام، قال رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب عبداملجيد الشطي »لقد 
سجل البنك أرباحا مقدارها 66.9 مليون 
دينار قبل املخصصات وبناء على توجهات 
البنك لبناء قاعدة صلبة من املخصصات 
اإلضافي����ة مقاب����ل محفظت����ي القروض 
واالستثمار تدعم القاعدة الرأسمالية للبنك، 
قرر مجل����س اإلدارة ترحيل اجلزء األكبر 
من هذه األرباح إلى املخصصات، على أن 
يكون صافي الربح احملقق للفترة هو 800 

ألف دينار.

وبني الشطي ان مجلس اإلدارة يتوخى 
أقصى درجات احليط����ة واحلذر في مثل 
هذه الظروف التي يشوبها قدر كبير من 
حالة عدم اليقني على الصعيدين احمللي 

والعاملي.
وتابع الش����طي قائال »على الرغم من 
قناعتنا بأن كال من احلكومة وبنك الكويت 
املركزي قد اتخ����ذا اإلجراءات الصحيحة 
نح����و دعم االقتصاد الوطني، إال أن حالة 
عدم اليقني مازالت تخيم على املتعاملني 
بالش����أن املالي واملصرف����ي. مع ذلك، فإن 
التجاري يعمل ع����ن كثب مع عمالئه من 
الشركات لضمان مواصلة أعمالهم في مثل 

هذه الظروف الصعبة«.
وكم����ا في نهاي����ة النص����ف األول من 

الع����ام، فقد بلغ مجموع أصول البنك 3.7 
مليارات دينار بينما بلغت حقوق املساهمني 
التجاري  451.5 مليون دين����ار ويواصل 
سياس����ته القائمة على بناء قاعدة صلبة 
من املخصصات تساهم في احملافظة على 
متانة القاعدة الرأسمالية للبنك. وكما في 
نهاي����ة يوني����و 2009، يتوافر لدى البنك 
الكويتي مخصص����ات مقابل  التج����اري 
القروض يبلغ إجمال����ي رصيدها 256.2 
مليون دينار منها 155.9 مليون دينار في 
ص����ورة مخصصات محددة ومبلغ 100.3 
مليون دينار في صورة مخصصات عامة. 
وباإلضافة إلى املخصصات التي يحتفظ بها 
البنك مقابل محفظتي القروض واالستثمار، 
فإن التجاري يحتفظ مببلغ 92.7 مليون 

دينار في حساب األرباح املرحلة مما يعزز 
قدرة البنك على مواجهة انعكاسات األزمة 
املالية. وقد بلغت نسبة كفاية رأس املال 
17.31% وهذه النس����بة تزيد على النسبة 
احملددة بواقع 12% وفقا للتعليمات الرقابية 
الصادرة عن بنك الكويت املركزي، وهذا 
بدوره يعكس متانة القاعدة الرأس����مالية 

للبنك.
وانتهز الشطي هذه املناسبة وتوجه � 
بالنيابة عن جميع أعضاء مجلس اإلدارة � 
بالشكر اجلزيل لعمالء البنك األعزاء لثقتهم 
في منتجات البنك واختيارهم البنك التجاري 
كمصدر خلدماتهم املصرفية ومن اجلهاز 
التنفيذي بالبنك برئاسة رئيس املديرين 
العامني ورئي����س اجلهاز التنفيذي جمال 

املطوع ومن جميع موظفي البنك إلخالصهم 
وتفانيهم في العمل ومن املساهمني الكرام 
لدعمهم املتواصل للبنك مؤكدا حرص البنك 
الدائم على تدعيم حقوق مساهميه واالرتقاء 

مبنتجاته وخدماته املصرفية.
التجاري لثاني أكبر  البنك  وبتشغيل 
شبكة فروع مصرفية متكاملة في الكويت 
تضم اآلن 54 فرع����ا تغطي جميع أنحاء 
الكويت، يوفر البنك مجموعة متكاملة من 
اخلدم����ات واملنتجات واحللول املصرفية 
الشاملة للعمالء أينما تواجدوا. كما ميكن 
احلصول على مزيد م����ن املعلومات عن 
خدمات ومنتجات التجاري املصرفية على 
مدار الساعة وطيلة أيام األسبوع باالتصال 
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توجهات البنك لبناء قاعدة صلبة من المخصصات اإلضافية مقابل محفظتي القروض واالس�تثمار وس�عيًا لتدعيم القاعدة الرأس�مالية للبنك

عبد املجيد الشطي

خالل النصف األول رغم أخذ مخصصات واحتياطيات كبيرة FT وفق تصنيف »ذي بانكر« التابعة لـ

البنك الوطني األعلى ربحية بين البنوك 
و229.9 مليون دينار إجمالي أرباح 6 بنوك

»بيتك« البنك الكويتي الوحيد 
ضمن العشرة األوائل في الشرق األوسط

األس���واق، فتدعوه للعمل على 
أراضيها، ونقل جتاربه وخبراته 
وقدرات أبنائه من العنصر الوطني 
الكويتي لتوطني صناعة اخلدمات 
واملنتجات املالية اإلسالمية في 

هذه الدول.
يذكر أن بيتك يحظى بأفضل 
وأعلى التقييمات من مؤسسات 
التصنيف العاملية، كما نال اكبر 
عدد من اجلوائز من املؤسسات 
العاملية املعنية مبتابعة أعمال 
البن���وك، وجميعها تؤكد جناح 
ومتيز أعمال ونشاطات بيتك، فقد 
حصل على لقب البنك اإلسالمي 
األكث���ر ثقة في العالم من مجلة 
وورل���د فاينن���س كم���ا تصدر 
»بيت���ك« قائمة مجلة ذي بانكر 
ألكبر 500 عالمة جتارية مصرفية 
لعام 2009، حيث احتل الترتيب 
االول عربيا، ومت تقدير عالمته 
بقيمة بلغت 763 مليون دوالر 
اميركي، كما فاز »بيتك« بجائزة 
افضل بنك اسالمي للسنة الثانية 
على التوالي في استفتاء أجرته 
التمويل اإلسالمي  مجلة أخبار 
Islamic Finance News، وف���از 
»بيت���ك« أيضا بجائ���زة أفضل 
بنك إس���المي ابتكاري، وأفضل 
بنك إس���المي في الكويت للعام 

الثاني على التوالي.

اجنح البنوك اإلسالمية وأكبرها، 
وأكثرها قدرة على تخريج قيادات 
وتأهيل صفوف من املسؤولني 
الذين ساهموا في تصور صناعة 
اخلدمات املالية اإلس���المية في 

الكويت والعالم.
عالوة على ذلك يعتبر االلتزام 
والتقدير الذي يبديه بيتك نحو 
اجلهات الرقابية بجميع أشكالها 
الداخلية ممثلة في هيئة الفتوى 
الش���رعية وجهات  والرقاب���ة 
التدقيق األخ���رى، واخلارجية 
الهيئات واملؤسسات  ممثلة في 
املعني���ة برقابة ومتابعة أعمال 
البنوك وعلى رأسها بنك الكويت 
املركزي، وحرص���ه على تنفيذ 
ب���كل دقة، وتطبيق  تعليماتها 
بيتك للمعايير العاملية في املسائل 
املالية وفى األداء واخلدمة، من 
عوامل ترسيخ الثقة في بيتك، 
التوس���ع  والتي عززت عملية 
الدول���ي التي بدأها بيتك أواخر 
الثمانينيات انطالقا من السوق 
التركي بتأسيس بيتك � تركيا، ثم 
العمل في أسواق أخرى، وأصبح 
بيتك اآلن منتش���را في أكثر من 
20 دولة و176 فرعا حول العالم، 
وأصبحت العديد من الدول تسعى 
إلى االستفادة من جناح جتربة 
بيتك والثقة التي يتمتع بها في 

أخذنا في االعتبار النمو املتحقق 
في النص���ف األول في األصول 
بنسبة 5%، وغيرها من املؤشرات 
االيجابية، مثل حجم اإلقبال على 
اخلدمات واملنتجات التي يقدمها 
بيتك ال���ذي بلغ معدالت كبيرة 
جدا قياسا باملنافسني ومبستوى 

السوق بشكل عام.
ويلع���ب بيت���ك دورا كبيرا 
كصانع رئيس���ي ومحوري في 
السوق احمللية والعالقات التي 
تقوم بينه وبني الفعاليات الكبرى 
النش���اطات، وتعتمد  مبختلف 
مبدأ املصلحة املشتركة وتعزيز 
آليات السوق وخدمة االقتصاد 
الوطني، كونها تبرز بشكل واضح 
حجم الثقة في سالمة توجهاته 
وش���موليتها ألنها تنطلق من 
منهج ش���رعي يرى للمال دورا 
ابعد واهم من الدور التقليدي، 
فينظر إليه باعتباره من وسائل 
التنمية وإعمار األرض  حتقيق 
وتطور املجتمع وتنمية قدراته 
على صعيد الفرد واألسرة والبيئة 
احمليطة بشكل عام، كما أن الثقة 
قد تعمقت في بيتك بفضل دور 
رج���ال مخلصني ومس���ؤولني 
أكف���اء وسياس���ات ناجحة مت 
تطبيقها مبهني���ة وجدية على 
مدى سنوات، جعلت من بيتك 

صنفت مجلة ذي بانكر العاملية 
The banker التابع���ة لصحيفة 
 FT الفايننش���ال تاميز املرموقة
الكويتي )بيتك(  التمويل  بيت 
ضمن قائمة أقوى عشرة بنوك 
على مس���توى الشرق األوسط 
من حيث رأس املال الشامل وهو 
بذلك يعتبر وفقا للمجلة البنك 
الكويتي الوحيد ضمن العشرة 
األوائل ألقوى 1000 بنك في العالم 
لعام 2009 اعترافا ببيتك كقيمة 
كبيرة وعالمة واضحة في مسيرة 
الصيرفة اإلسالمية في الكويت 
والعالم، يدعم بذلك هذا التصنيف 
أيضا اجلائزة التي حصل عليها 
»بيتك« قبل أيام من مجلة وورلد 
فايننس World Finance بحصوله 
على لقب البنك اإلسالمي األكثر 

ثقة في العالم.
ويعد هذا التصنيف من أكثر 
التصنيفات أهمي���ة إلى جانب 
تصنيفات جهات التقييم العاملية 
بالثبات  األخرى والتي اتسمت 
عل���ى الرغم من تداعيات األزمة 
املالية احلالية، فهو يعبر عن أهم 
وأفضل ميزة يتمتع بها بيتك في 
عالقته بعمالئه واملجتمع احمليط 
به محليا وعامليا منذ نشأته، وقد 
منحت املجلة »بيتك« هذا الترتيب 
من خالل دراسة ومتابعة دقيقة 
ملسيرة تطور ومنو بيتك التي 
جاءت نتيجة طبيعية للثقة التي 
استحوذ عليها منذ اليوم األول 

لبداية عمله.
وعلى صعيد املؤشرات الرقمية 
الت���ي تؤكد الثقة في بيتك جند 
أن نسبة منو الودائع لدى بيتك 
بلغت 9% خالل النصف األول من 
العام احلالي، مما يدل على مدى 
إقبال العمالء على بيتك وقدرته 
أيضا على استقطاب عمالء جدد 
من خالل ما يوف���ره من أوعية 
ادخارية واس���تثمارية تناسب 
مختلف الشرائح وبفترات زمنية 
متنوع���ة، كما يالحظ أن حصة 
»بيتك« من ودائع العمالء األفراد 
لم حتافظ فقط على املركز األول 
بل إنها بلغت أعلى مستوى على 
االطالق، حيث بلغ رصيد ودائع 
عمالء بيتك م���ا يزيد على 6.8 
مليارات دينار ليظل محافظا على 
أكبر رصيد من ودائع العمالء في 

السوق املصرفي احمللي.
كما أن االرتفاع املتوالي في 
احلصة الس���وقية لبيتك حتى 
وصلت في العديد من املجاالت إلى 
35% من إجمالي السوق  هو مؤشر 
جناح وثقة أيضا، خاصة إذا ما 

أرباح البنوك الكويتية للنصف األول

صافي ربح النصف األول من عام 2009 البنك
)مليون دينار(

126.1بنك الكويت الوطني

72.1بيت التمويل الكويتي

0.8البنك التجاري

�بنك اخلليج

20.2البنك األهلي

14.2بنك الكويت والشرق األوسط

-3.5بنك الكويت الدولي

�بنك برقان

�بنك بوبيان

229.9اإلجمالي

فيما يتوالى اعالن البنوك الكويتية عن ارباحها للنصف االول من 
العام احلالي، تكشف املؤشرات االولى عن حتقيق البنوك الكويتية 
الرباح جيدة بالرغم من اخذ مخصصات واحتياطيات كبيرة حتسبا 
لتداعيات االزمة املالية العاملية فضال عن االوضاع االقتصادية الصعبة 
التي متر بها املنطقة بشكل عام والتي حتما اثرت على ارباح جميع 

بنوك املنطقة.
ه���ذا، ويأتي بنك الكويت الوطني في مقدمة البنوك احمللية التي 
حققت ارباحا جيدة للنصف االول من العام حيث حقق 126.1 مليون 
دينار ارباحا صافية مما وضعه في املرتبة االولى تبعه بيت التمويل 
الكويتي الذي حقق ارباحا صافية بلغت 72.1 مليون دينار ثم البنك 
االهلي بأرباح صافية 20.2 مليون دينار ثم بنك الكويت والش���رق 
االوس���ط بأرباح صافية 14.2 مليون دين���ار كما حقق بنك الكويت 
الدولي خسارة بلغت 3.5 ماليني دينار وحقق البنك التجاري ارباحا 
بقيمة 800 ألف دينار، وقد بلغ اجمالي ارباح البنوك الكويتية التي 

اعلنت عن ارباحها حتى اآلن 229.9 مليون دينار.
ويالح���ظ ان ارباح البنك الوطني جاءت االعلى بني ارباح جميع 
البنوك الكويتية التي اعلن���ت ارباحها حتى اآلن، هذا ومن املتوقع 
ان يتوالى اع���الن باقي البنوك الكويتية ع���ن ارباحها خالل االيام 

القليلة املقبلة.

»المتخصص«: تحسين مناخ االستثمار
أولوية للوصول للتنمية االقتصادية

قال تقرير ش���ركة املتخصص العقارية ان الكويت يجب أن 
تولي اهتماما أكبر مبناخ االس���تثمار باعتباره عنصرا أساسيا 
لنجاح سياس���ات التنمية تأكيدا لهذا التح���ول في النظرة إلى 

التنمية االقتصادية.
وبني التقرير أن حتسني مناخ االستثمار يجب أن مير مبرحلتني، 
األولى تشمل التفاهم مع اجلهات ذات العالقة لتنفيذ حلول عاجلة 
لتطوير وتسريع وتقليص اإلجراءات املطلوبة في املراحل املختلفة 
إلنشاء املشاريع االستثمارية، أما املرحلة الثانية فسيتم تنفيذها 
على مدى أطول وتتعلق بالسياس���ات واألنظمة االس���تثمارية 
ملواءمتها م���ع متطلبات توفير بيئة اس���تثمارية أكثر جاذبية 

لالستثمار.
ودعا التقرير إلى إنشاء وحدة لتحسني مناخ االستثمار أسوة 
ببعض الدول التي فعلت ذلك منذ فترة تكون مهمة تلك الوحدة 
متابعة القرارات واإلجراءات والسياسات ذات العالقة باالستثمار، 
ورصد األفكار واملقترحات حول آليات حتسني مناخ االستثمار 
في الكويت، وعلى أن تكون تلك الوحدة مستقلة أو تابعة للهيئة 
العامة لالستثمار في محاولة ملساعدة الهيئة العامة لالستثمار 
في مباش���رة مهام أخرى أكبر إدارة صندوقي االحتياطي العام 

واحتياطي األجيال القادمة وفقط.

أعلى 25 بنكا في الشرق األوسط                                                                          )المبالغ بالمليون دوالر(
رأس المال الشامل � الشريحة األولىالدولةالبنكالترتيب العالميالترتيب اإلقليمي

6680السعوديةالبنك األهلي التجاري1120
6147السعوديةبنك الرياض2131
5550اإلماراتبنك اإلمارات دبي الوطني3135
5490إسرائيلبنك هابوليم4139
5482الكويتبيت التمويل الكويتي5140
5458السعوديةمصرف الراجحي6141
5342السعوديةمجموعة سامبا املالية7146
5078إسرائيلمصرف ليومي اإلسرائيلي8154
4638األردنالبنك العربي9159
4390اإلماراتبنك اخلليج األول10160
4304الكويتبنك الكويت الوطني11165
4081اإلماراتبنك أبوظبي الوطني12172
3777اإلماراتبنك أبوظبي التجاري13183
3618قطربنك قطر الوطني14192
3617السعوديةالبنك السعودي الفرنسي15193
3172السعوديةالبنك العربي الوطني16206
3117اإلماراتبنك املشرق17207
3076إيرانبنك صادرات إيران18209
2778إيران بنك الصناعة والتعدين19231
2702البحرينبنك أوال20238
2664اسرائيلبنك نيسكاونت اإلسرائيلي21246
2649قطرالبنك التجاري القطري22247
2509البحريناملؤسسة العربية املصرفية23257
2425اإلماراتبنك دبي اإلسالمي24258
2306السعوديةالبنك السعودي البريطاني25268

املصدر: ذي بانكر )فاينانشال تاميز(


