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قرر زيادة مخصصات المخاطر نحو 58.6 مليون دينار

»الخليج« يسجل 51.1 مليون دينار أرباحًا تشغيلية خالل النصف األول
أعلن بنك الخليج أمس أنه على الرغم 
من أن األرباح التش���غيلية المحققة عن 
النص���ف األول من عام 2009 بلغت 51.1 
ملي���ون دين���ار، إال أن البن���ك وتنفيذا 
لسياسته المتحفظة في تعزيز مخصصات 
المخاطر المحتملة والمتعلقة بمحفظة 
التسهيالت االئتمانية لديه، قد قرر زيادة 
تلك المخصص���ات بحدود 58.6 مليون 
دينار. لذل���ك، أتت نتائج النصف األول 
من عام 2009 محققة لخس���ارة دفترية 
بلغت 7.5 ماليين دينار )خسارة بمعدل 
3 فلوس للسهم الواحد(، وتعكس تلك 
النتائج سياس���ة البن���ك المتحفظة في 
مج���ال تقييم وتدعيم محفظة القروض 

والتسهيالت االئتمانية.

الربع الثاني

وأوضح بنك الخليج أن أعمال الربع 
الثاني من العام شهدت المزيد من تداعيات 
األزمة المالية العالمية والتي امتد تأثيرها 

الس���لبي إلى أوضاع االقتصاد المحلي واإلقليمي والمؤسسات 
العاملة فيه، حيث تراجعت قي���م الضمانات العامة، كما تأثرت 
المحفظة االئتمانية بتعثر بعض العم���الء في المملكة العربية 
الس���عودية، األمر الذي تطلب تعزيز المخصصات الالزمة لها، 
وذلك وفقا لسياسة البنك المتحفظة وطبقا لتعليمات بنك الكويت 

المركزي بشأن المخصصات.
وذكر رئيس مجلس إدارة بنك الخليج علي البدر، أنه »على الرغم 
من الظروف االس���تثنائية التي يمر بها االقتصاد اإلقليمي والمحلي 

والمتمثلة بتراخي وتيرة المعامالت التجارية 
والمصرفية، وتدني قيمة األصول المالية 
والعقارية، وازدياد تكاليف المخصصات 
الالزمة، إال أن بنك الخليج استمر في بذل 
جه���ود متواصلة لزيادة ج���ودة محفظة 
القروض واالستثمارات وتنميتها ومعالجة 
القروض واالستثمارات المتعثرة، األمر الذي 
يعزز الثقة في ق���درة البنك على تحقيق 
الربحية في المس���تقبل والتعامل مع تلك 

الظروف ونتائجها«.

مخصصات القروض

هذا وكان البنك قد قام بزيادة مخصصات 
القروض بما يتناسب مع األوضاع المالية 
الراهنة، ووفقا للمس���تويات المحددة من 
قبل البنك المركزي، ويتمتع البنك بمعدل 
قوي لكفاية رأس المال يتجاوز 15%، مما 
يتيح له مواجهة التحديات التي قد تطرأ 

في المستقبل.

خطة خمسية

واختتم البدر حديث���ه قائال »على الرغم من الصعوبات التي 
تعترض مس���يرة التعافي في االقتصاد، الي���زال البنك متفائال 
بحذر بشأن فرص األعمال المستقبلية وبإمكانية تحسن أوضاع 
االقتصاد، حي���ث إن األمر يتطلب مضاعفة الجهود المبذولة في 
إصالح االقتصاد الوطني وتنميته، بم���ا في ذلك اعتماد الخطة 
الخمسية الجديدة وما تتضمنه من أهداف استراتيجية منشودة، 

وتنفيذ تلك الخطة على النحو المالئم«.

البدر: البنك مس�تمر في بذل جهود لزيادة جودة محفظة القروض واالستثمارات

»األوسط« أجرى السحب األسبوعي ل� »حصادي« نسبة االختراق فيها وصلت إلى 16.8% في نهاية 2008

توقعات بزيادة الطلب على الخطوط الثابتة 
وزيادة السكان ونمو األعمال أهم المحفزات

 فواز كرامي 
فيم���ا تتج���ه األنظ���ار الى 
سوق االتصاالت بصورة عامة 
النقالة  الى قط���اع اخلط���وط 
من خالل اس���تحواذ الشركات 
الكويتية اخلاصة الثالث )زين – 
الوطنية – فيفا( على مجمل اخبار 
السوق تشهد اخلطوط الثابتة 
إقباال كبيرا من جهة زيادة عدد 
املشتركني السيما خالل الفترة 
املاضية والتي عزاها العديد من 
اخلبراء في هذا القطاع املهم الى 
الزيادة الطبيعية في عدد السكان 
وحتسن املستوى املعيشي الذي 
شهدته الكويت في ظل الطفرة 
االقتصادية السابقة ويرى آخرون 
أن اإلقبال الكبير على اخلطوط 
الثابتة »األرضية« جاء مدفوعا 
بصورة رئيسية من القرار برفع 
املكاملات األرضية  التعرفة عن 

الى اخلطوط النقالة.
الثابتة  ومش���غل اخلطوط 
في الكويت هو املشغل املستقل 
واحلكومي 100% التابع لوزارة 
املواص���الت الكويتي���ة الت���ي 
تأسس���ت في عام 1962 الوحيد 
في الكويت الذي يقوم بتزويد 
الثابتة حيث  خدمة االتصاالت 
تنفرد ش���ركة كوي���ت تليكوم 
احلكومية على مستوى العالم 
تقريب���ا بتحصيله���ا لتعرفة 
ثابتة محلي���ا على كل املكاملات 
احمللية س���نويا ال تعتمد على 
مدة أو كمية املكاملات، األمر الذي 
اعتبره اخلبراء صعب من وضع 
النقالة بعد  شركات االتصاالت 
املكاملات  التعرفة عن هذه  رفع 
إضافة الى األوضاع االقتصادية 

خالل األزمة املالية العاملية. 
وك���ون وزارة املواص���الت 
وكويت تليكوم ال تقدم احصاءات 
سنوية عن عدد املشتركني في 
خدماته���ا ومبراجع���ة لقطاع 

االتص���االت ف���ي الكوي���ت في 
فروعه الثالثة اخلطوط الثابتة 
واخلط���وط النقالة واالنترنت 
استنادا الى تقرير دولية اثبت 
سوق االتصاالت الكويتية زيادة 
في الطلب على اخلطوط الثابتة 
حيث وصلت نس���بة االختراق 
في اخلط���وط الثابتة في نهاية 
العام املاضي الى 16.8% السيما 
تلك اخلطوط األرضية املطلوبة 
للش���ركات واالعم���ال، وه���ذه 
النس���بة العالية تضع الكويت 
في ترتيب متوس���ط بني دول 
الش���رق األوسط وذلك بحسب 
مركز الدراسات العاملية »بيزنس 
الذي  انترناشيونال«  مونيتور 
أوض���ح أن نس���بة االخت���راق 
املتدنية تعني أن القطاع مازال 

يتحمل درجات منو معقولة اال 
في حال بدأت نس���بة االختراق 
بالزيادة ما يعني أن نسبة النمو 
القطاع ستنخفض، مشيرا  في 
الى أن دخول شركة ثالثة على 
قطاع النقال واالتصاالت النقالة 
أثرت هي بدورها على النمو في 
قطاع االتصاالت الثابتة بصورة 

عامة.
وب���ني مركز الدراس���ات انه 
في حال كسر االحتكار لشركة 
االتصاالت الثابتة الوحيدة في 
الكويت ومت فتح باب املنافسة 
فان ذل���ك من ش���انه أن يؤمن 
نسبة منو عالية في االتصاالت 

الثابتة.
ام���ا فيما يخ���ص االنترنت 
فذكرت تقارير متعددة مبا فيها 

تقرير صادر عن اوفيشال الين 
اإلجنليزي أن نسبة االختراق 
في خدمة االنترنت في الكويت 

جتاوزت %35.5 
حيث وصل عدد مستخدمي 
االنترنت في الكويت في نهاية 
العام املاضي ال���ى 1.16 مليون 
مس���تخدم ورف���ع التقرير من 
توقعاته في نس���بة النمو لهذا 
القط���اع امله���م واحلي���وي في 
االتص���االت بينم���ا خفض من 
توقعاته فيما يخص مستخدمي 
تقنيات االتصال متعددة الوظائف 
كما ب���ني التقري���ر ان 31% من 
الكويتي���ني هم مس���تخدمون 
منتظمون لالنترنت في نهاية 
عام 2007 متوقعا أن يتواصل 
هذا النمو في إعداد مستخدمي 

االنترنت في الكويت .
املنافس���ة  التقرير أن  وبني 
في تقدمي خدمات االنترنت في 
مستويات متدنية جدا باإلضافة 
الى التعرفة العالية نسبيا مقارنة 
بدول العالم واحلظر على مواقع 
الكترونية معينة سيساهم في 
تخفيض الطلب على االنترنت 
حيث ذكر التقرير إصدار وزارة 
املواصالت مذكرة الى ش���ركات 
االنترنت »ISP« في شهر فبراير 
املاضي بحظر موقع »يو تيوب« 
باإلضافة الى مواقع الكترونية 
أخرى محجوبة م���ن قبل هذه 
 ،Sype الشركات كموقع سايب
لتتجلى ابرز التحديات أمام منو 
االنترنت في الكويت في األسعار 
املرتفع���ة لهذه اخلدم���ة وقلة 
اخليارات امام املستخدمني وقيود 
االستعمال والتي سيكون له اثر 

سلبي على النمو االنترنت.

1.16 مليون مستخدم لالنترنت ونسبة االختراق على خدمات اإلنترنت وصلت إلى %35.5
التكلفة العالية وقلة الخيارات أمام المستخدمين وقيود االستخدام أبرز التحديات لنمو     االنترنت 

أجرى بنك الكويت والشرق االوسط سحبه االسبوعي الثامن لبرنامج 
حصادي اجلديد بتاريخ 29 يوليو 2009، وقد فاز باجلائزة االسبوعية 
الكبرى احمد مقبول احمد عل����ي مببلغ 20 الف دينار.وفاز مببلغ 1000 
دينار كل من: سكينة ابراهيم علي حلساب دالل يحيى، خرم شازاد علي 
احمد، جون ليني ديسوزا لوسيانو، محمود سليم حسني محمود ورضية 
احمد عبداحلسني العكري.وتصل قيمة اجلوائز االجمالية لعرض حصادي 
واملقدمة خالل فترة احلملة الى 10 ماليني دينار، ويعد هذا البرنامج من 
اكبر عروض االدخار املطروحة لبرامج السحب في الكويت. وذكر البنك 
في بيان صحافي امس ان املوس����م اجلدي����د حلصادي يتيح فرص فوز 
كبيرة في جميع سحوباته، حيث يخول برنامج حصادي العميل تلقائيا 

لدخول السحوبات عن طريق ايداع مبلغ 50 دينارا بحد ادنى في حساب 
حصادي، وكلما ضاعف ايداعاته تضاعفت معها فرص الفوز ويتميز هذا 
العرض ايضا بعدم التزام العميل بتحويل راتبه للبنك للدخول في هذه 
السحوبات واملصنفة كالتالي: أوال: 6 ماليني دينار راتب مدى احلياة )2 
جائزة بقيمة مليون دينار لكل فائز، و4 جوائز بقيمة 500 الف دينار لكل 
فائز، وعدد 8 جوائز بقيمة 250 الف دينار لكل فائز(.ثانيا: 2 مليون دينار 
جوائز اسبوعية )80 جائزة بقيمة 20 الف دينار لكل فائز، و400 جائزة 
بقيمة 1000 دينار لكل فائز(.ثالثا: 2 مليون دينار جوائز متميزة 5500 
جائزة )1000 جائ����زة بقيمة الف دينار و1000 جائزة بقيمة 500 دينار، 

و1000 جائزة بقيمة 250 دينارا، و2500 جائزة بقيمة 100 دينار(.

31% من الكويتيني هم مستخدمون منتظمون لإلنترنت في نهاية عام 2007

توقعات بزيادة الطلب على اخلطوط الثابتة

كس�ر احتكار »كوي�ت تليك�وم« وفتح باب المنافس�ة 
الثابت�ة  االتص�االت  لقط�اع  عالي�ة  نم�و  نس�بة  يؤم�ن 

..والبنك يواصل حملة التبرع بالدم خالل شهر أغسطس
يواصل بنك اخلليج حملته 
للتبرع بالدم في مختلف أنحاء 
التزامه  الكويت كجزء م���ن 
املس���تمر نحو دعم املجتمع 
بجميع جوانبه، حيث انتقلت 
احلملة مؤخ���را إلى موقعها 
الفروانية  ف���رع  اجلديد في 
وذلك بع���د أن تواجدت بكل 
من فرع السرة يوم 7 يوليو 
السرة يوم 14  وفرع جنوب 

يوليو.
هذا وستواصل حملة بنك 
اخلليج للتبرع بالدم مسيرتها 
خالل ش���هر أغسطس وذلك 
بزيارة ف���رع صبحان في 11 

من الشهر املذكور.
يقوم بنك اخلليج بتوفير 
عيادات أسبوعية متخصصة 
للتبرع بالدم في عدد من فروع 
البنك على مدار السنة بالتعاون 

مع بنك الدم املركزي.
ويعلن »اخلليج« أن باب 
التبرع مفتوح جلميع الراغبني 
في املش���اركة من مواطنني، 

ومقيمني، وزوار الكويت.
واحلاجة للتب���رع بالدم 
انقطاع وذلك  مس���تمرة بال 
ملس���اعدة مرض���ى ح���االت 
الطوارئ اخلاضعني للعمليات 
اجلراحي���ة أو للعالج الطبي 
العاجل، فالتبرع بالدم يساعد 

على إنقاذ العديد من األرواح 
في الكويت.

ووح����دات التبرع ليس����ت 
مخصصة فق����ط للتبرع بالدم 
فحسب، بل توفر أيضا خدمة 
الطبية  الفحوص����ات  إج����راء 
األساس����ية مثل قياس الوزن 

وقياس مؤش����ر كتلة اجلسم 
إضافة إلى قياس ضغط الدم.

من خالل هذه احلملة، يأمل 
بنك اخلليج من جميع املواطنني 
واملقيمني في الكويت اإلقبال على 
التبرع واملشاركة في هذا املورد 

احليوي، اآلن وفي املستقبل.

عدد من موظفي البنك يشاركون في حملة التبرععلي رشيد البدر


