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حمد املرزوق

من بينهم الوطني والخليج والغرفة والصندوق الكويتي والشايع

الكبار يروون تاريخهم في أول معرض 
يحكي تاريخ الكويت االقتصادي

ي  ي الذ ميث���ل معرض حملات من تاريخ الكوي���ت االقتصاد
ل احتفاالت الكويت بأعيادها  يس���تضيفه مجمع األڤنيوز خال
الوطنية نقطة انطالق يبرز من خاللها القطاع اخلاص الكويتي 
ل  ى عقود طويلة والدور املتوقع له خال ي لعبه على مد الدور الذ
ن حتمل الكثير من إجنازاته جنبا  املرحلة املقبلة التي ينتظر أ

إلى جنب مع القطاع احلكومي.
ي تنظمه مجموعة امللتقى اإلعالمية  ويشارك في املعرض الذ
ن مع مجمع األڤنيوز في الفترة من 24 إلى 27 فبراير  بالتع���او
2010 كل من بنك الكويت الوطني وبنك اخلليج وغرفة جتارة 
وصناعة الكويت وش���ركة محمد حمود الش���ايع والصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية ومركز البحوث والدراسات 

الكويتية واجلمعية الكويتية لهواة الطوابع والعمالت.
ومتنح األسمال املشاركة في املعرض بعدا أكثر أهمية، حيث 
ن بفتح جميع ملفاتهم  إنه بالفعل معرض الكبار والذين سيقومو
ل احلالية قصص جناحهم وأجزال من  القدمية ليرووا لألجي���ا

تاريخهم الطويل ومساهمتهم في بنال االقتصاد الكويتي.
أ  ى خمس���ة أيا أ زوار األڤنيوز على مد وس���وف تتاي أم���ا
ل عرض  ي وذلك من خال التعرف على تاريخ الكويت االقتصاد
مجموعة كبيرة من الصور والوثائق النادرة إلى جانب مجموعة 
ل  من املقتنيات واألدوات واآلالت التي اس���تخدمها الرعيل األو
أ أحدث التقنيات  في بنال نهضة الكويت حيث س���يتم استخدا

لعرض جميع املعروضات.
إ العروض إلى تأكيد حجم  ل ه���ذ ويهدف املعرض من خال
ى عقود طويلة  ي لعبه القطاع اخلاص الكويتي على مد الدور الذ
ن املاضي والتي  خاصة في مرحلة ما قبل السبعينيات من القر
ي حمل على عاتقه مسؤولية  كانت فترة ازدهار هذا القطاع الذ

البنال والتنمية والتجديد.
ى مس���اهمة الكثير من الش���ركات   كم���ا يؤكد املعرض مد
واملؤسسات الكويتية في حتمل أعبال املبادرة من أجل حتقيق 
ن العديد منها يعمل  القيمة املضافة لالقتصاد الكويتي خاصة أ
ل  أ واليزا في القطاعات االقتصادية املختلفة منذ أكثر من 100 عا

ي. إ التنمو مستمرا في أدال دور
ي يؤرخ االقتصاد الكويتي عبر مرحلتني   ويتضمن املعرض الذ
األولى ما قبل النفط والثانية في أعقاب اكتش���افه وما أحدثه 
ل مجموعة كبيرة  ذلك من حتوالت في املجتمع الكويتي من خال
ونادرة من الصور والوثائق التاريخية واملطبوعات التي حتكى 
فصوال مختلفة من هذا التاريخ إلى جانب ما سيتم عرضه من 

مقتنيات تاريخية رافقت هذا التاريخ.

لطفي: »ستيلكو« نفذت تعاقدات 
بمليوني دينار خالل 2009

أعلنت شركة ستيلكو العاملية القابضة أنها تستعد لتنفيذ عدد 
ن والسوبر  من مشروعات التوسع والتطوير في مصانع الكيه سبا
واحلديد التابعة له���ا وذلك ملواكبة الطلب املتزايد على منتجاتها 

وتلبية الطلبات املستجدة في السوقني احمللي واخلارجي.
ن  أ.وحيد لطفي في بيا وأوضح العضو املنتدب في الش���ركة 
ن ستيلكو وبعد جناحها في تنفيذ خطة توسع ضخمة  صحافي أ
ن اإلنشائية للتجارة  ل شرال شركتي مجموعة املد مؤخرا من خال
العامة واملقاوالت وشركة فرمي اإلنشائية للتجارة العامة واملقاوالت 
ل في  بقيمة 3 ماليني دينار من ش���ركة منا القابضة تستعد للدخو
ل  ل املتكاملة في مجا تنفيذ املش���روعات الضخمة وتنفيذ األعم���ا

اإلنشالات املتخصصة.
ن الش���ركة حصلت على عقد في العراق  وكش���ف لطفي عن أ
ل إنشائية وتدرس حاليا  ن دوالر الجناز أعما مؤخرا بقيمة 1.5 مليو
ن  عروضا للتوس���ع في اخلارى وخصوصا في العراق وأفغانستا
عبر إنشال مصانع تابعة للشركة هناك والسيما في املجاالت التي 

حتظى بطلب متزايد من قبل السوقني العراقي واألفغاني.
ن الشركة نفذت تعاقدات ومشروعات إنشالات وتغطية  وذكر أ
أ 2009  ل العا ن دينار خال ن زادت قيمتها عن 2 مليو أ السوبر سبا بنظا
في مختلف وزارات وأجهزة الدولة ومنها، وزارة الداخلية، وزارة 
ن املدني، وزارة الكهربال  الدفاع، جامعة الكويت، اإلدارة العامة للطيرا
ن االجتماعية والعمل،  واملال، اإلدارة العامة للجمارك، وزارة الشؤو
وزارة املواصالت إضافة إلى مشروعات عديدة للقطاعني اخلاص 

واألهلي تشمل مساجد وشركات أبرزها الصناعات الوطنية.

51.1% نموًا في األرباح التشغيلية ومجلس اإلدارة يوصي بتوزيع 10% أسهم منحة

»األوسط« يحقق 14.3 مليون دينار أرباحًا صافية لـ 2009
واالستقرار املالي املستقبلي«.

ل الترتيب  وقد تأكد ذلك أيضا من خال
ي سجله التقرير الصادر  أ للبنك الذ املتقد
عن معهد الدراسات املصرفية واخلاص 
ل  بأهم املؤشرات املصرفية في الكويت خال
ي يعكس  الفترة من 2005 � 2008، األمر الذ
املاللة العالية التي يتمتع بها البنك والتي 
حتققت عبر تاريخ طويل ميتد الى 69 

عاما من اخلدمة املصرفية.
أ حديثه أكد املرزوق على  وفي ختا
ثقته في متانة األوضاع االقتصادية في 
ن القطاع املصرفي  أ وأ الكويت بشكل عا
احمللي في ظل السياسة احلصيفة لبنك 
ي سيتجاوز تبعات األزمة  الكويت املركز
املالية العاملية بشكل أفضل من أقرانه 
إ املناس����بة،  عامليا. وانتهز املرزوق هذ
وتوجه بالنيابة عن جميع أعضال مجلس 
إدارة البنك والعاملني فيه بالشكر اجلزيل 
أ واملس����اهمني على  لعمالل البنك الكرا
ثقتهم الكبيرة ومساهمتهم في حتقيق هذا 
اإلجناز وفي تلبيتهم السريعة وتعاونهم 
ل  أ عملية التحو اإليجابي مع البنك إلمتا
أ الشريعة اإلسالمية  للعمل وفقا ألحكا
ن يباشر البنك أعماله  حيث من املتوقع أ
كبنك إس����المي مع بداية الربع الثاني 
ل  أ احلالي على ضول اس����تكما من العا

اإلجرالات القانونية.

ي  أ األمير القانونية واستصدار املرسو
والتسجيل في سجل البنوك اإلسالمية 

ي. ى بنك الكويت املركز لد
ن بنك الكويت  وأضاف امل����رزوق: أ
والش����رق األوس����ط قد برز كواحد من 
املصارف اإلسالمية الواعدة التي تستعد 
النطالقة كبيرة يستحوذ من خاللها على 

حصة مؤثرة في السوق احمللي.
ل  البن����ك مازا ن  أ امل����رزوق  وأك����د 
يتمس����ك بسياس����ات ثابتة وحصيفة 
ي ممي����ز، حصد من خاللها  ونهج إدار
املزيد من الش����هادات الدولية احملايدة، 
وقد جالت ش����هادة وكال����ة التصنيف 
ن  االئتمان����ي العاملية )فيتش( لتثبت ا
ي سيحمل اسم »األهلي  »األوسط«، والذ
ل الفعلي ملصرف  املتحد« مع بدل التحو
إس����المي، يتمتع بإدارة مخاطر عالية 
األدال جعلته يتصدر املصارف احمللية، 
ويستمد تصنيف فيتش لألوسط أهميته 
ل  ل على املركز األو ليس فقط باحلصو
أ العمالل بسداد  ل التزا كويتيا في مجا
ن طويلة األجل وتصنيف البنك عند  الديو
درجة )A -( مستقرا لاللتزامات طويلة 
ل حرص فيتش  األجل بل أيضا من خال
ن  على تس����جيل نظرتها التفانلية بشأ
مس����تقبل البنك مؤكدة: »توفر الدالئل 
واملعطيات على استمرار متتعه بالثبات 

تفرض على القطاع املصرفي الكويتي 
ضرورة تطوي����ر أدواته ومنتجاته في 
ظل املتغيرات املتسارعة التي يشهدها 

العالم.
أ 2010 سيشكل  ن عا وأكد املرزوق أ
ل فارقة في مس����يرة بنك  نقطة حت����و
الكويت والشرق األوسط حيث يخطو 
البنك بثبات نحو مباشرة أعماله كبنك 
إسالمي واملتوقع مع بداية الربع الثاني 
ل اإلجرالات  أ 2010 عقب استكما من عا

املتكررة � حيث بلغ 51.1% مما يشير إلى 
أ  إ اإليجابي ألرباي البنك لألعوا االجتا

املقبلة.
ن البنك قد اجته إلى خيار  وأضاف أ
ل %10  توزيع أس����هم منحة فقط مبعد
أ توزيع أرباي نقدية بغرض تدعيم  وعد
ي أعبال  القاعدة الرأسمالية للبنك ولتفاد
ل على املساهمني.  طلب زيادة رأس املا
ن جميع نشاطات ومؤشرات  كما أضاف أ
البنك التشغيلية شهدت منوا واضحا 
أ 2009 وه����ى نتائج إيجابية  ل عا خال
جالت بالرغم م����ن مبادرة ادارة البنك 
باالحتفاظ مبخصصات عامة إضافية 
احترازية تطوعية وذلك من باب التحوط، 
ى التي حتتسب  بخالف املخصصات األخر
ي  وفقا لتعليمات بن����ك الكويت املركز
وقواعد احملاسبة الدولية، وذلك حتسبا 
للتداعيات التي قد تنتج بسبب األزمة 

املالية العاملية وتبعاتها.
ن املرتكز الرئيسي  وأضاف املرزوق أ
لألرباي جال نتيجة لنمو األدال في جميع 
القطاعات بفعل تنوع مصادر اإليرادات 
وتوزيع املخاطر  النش����اطات  وتوسع 
أ املتزاي����د مبتطلبات العمالل  واالهتما
وتقدمي العديد من اخلدمات واملنتجات 
ن املرحلة  املتطورة، مشددا كذلك على أ
ن مليئة بالتحديات التي  القادمة ستكو

حقق بنك الكويت والشرق األوسط في 
ن  أ 2009 أرباحا صافية بلغت 14.3 مليو عا
ل  دينار. وقد حتقق ذلك الربح من خال
ل البنك  أرباي تشغيلية من صميم أعما
ن دينار. استطاع البنك  قدرها 85 مليو
من خاللها زيادة صافي إيرادات الفوائد 
بنس����بة 35.6%. وعلى اجلانب اآلخر، 
واتفاقا مع سياسة البنك االحترازية في 
العاملية  مواجهة الظروف االقتصادية 
واحمللية، فق����د جنح البنك في حتقيق 
األرب����اي املذكورة وذلك بع����د تكوين 
مخصص����ات متضمن����ة املخصصات 
أ  اإلضافية االحترازية التطوعية في عا
ن دينار، األمر  2009 بلغ مقدارها 47.1 مليو
ي يعكس قدرة البنك على مواجهة  الذ
تقلب����ات ال����دورة االقتصادية بصورة 
سلس����ة. كذلك فقد زاد إجمالي الودائع 
ن دينار.  بنسبة 3.8% ليصبح 1.988 مليو
ل بنسبة %1.1  وزاد كذلك إجمالي األصو
ن دينار وزاد أيضا  ليصبح 2.261 مليو
إجمالي القروض والس����لف بنسبة %6 

ن دينار. ليصبح 561.1 مليو
وفي معرض اس����تعراضه للنتائج 
ل رئيس مجلس اإلدارة  املالية للبنك قا
ن البنك قد  والعضو املنتدب حمد املرزوق ا
حقق ارتفاعا في صافي أرباحه التشغيلية 
� بعد استبعاد املخصصات والبنود غير 

المرزوق: 2010 سيشكل نقطة تحول فارقة في مسيرة »األوسط« حيث يخطو بثبات نحو مباشرة أعماله كبنك إسالمي مع بداية الربع الثاني

بنك الكويت والشرق األوسط يبدأ نشاطه اإلسالمي العام اجلاري


