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افاد سوق الكويت لألوراق املالية بأن شركة املزايا 
القابضة قامت بابرام صفق���ة بيع عقار عائد لها في 
السعودية بقيمة 104.57 ماليني ريال مبا يعادل 8.5 
ماليني دينار للحصة التي تخص شركة املزايا القابضة، 
وق���د نتج عن ذلك ارباح بقيم���ة 23.07 مليون ريال 
ما يع���ادل 1.77 مليون دينار تضاف الى ارباح الربع 

االول من 2010.

1.7 مليون دينار أرباح »مزايا« من بيع عقار في السعودية

كوندوليزا رايس

يستضيف بنك الكويت الوطني 
وزي���رة اخلارجي���ة األميركية 
ومستشارة األمن القومي األميركي 
السابقة البروفيسور كوندوليزا 
رايس لتتحدث أمام عمالء البنك 
حول تطورات األوضاع السياسية 
اإلقليمية والعاملية وتداعياتها 
على املنطق���ة والتحديات التي 
بل���دان املنطقة والعالم  تواجه 
سياسيا واقتصاديا خالل املرحلة 
املقبل���ة، وذلك في ندوة خاصة 
يقيمها البنك خصوصا لعمالئه 

في شهر مارس القادم.
وتعد البروفيسور رايس من 
أشهر الشخصيات الديبلوماسية 
األميركية حيث شغلت منصب 
وزيرة خارجية الواليات املتحدة 
من عام 2005 إلى عام 2009 إلى 
جانب عملها مستشارة للرئيس 
األميركي لألمن القومي من عام 

2001 إلى عام 2005.
 وكانت رايس قد انضمت إلى 
جامعة ستانفورد للعمل كأستاذة 
بدرجة بروفيس���ور في العلوم 

عام 1984، إلى جانب جائزة عميد 
كلية العلوم اإلنسانية والعلوم 

للتدريس املميز لعام 1993.
 ع���الوة على ذلك، فقد كانت 
الوزيرة رايس عضوا في مجالس 
إدارة كل من مؤسسة »شيفرون«، 
و»تشارلز ش���واب« و»ترانس 
أمي���ركا« باإلضافة إل���ى عملها 
كعضو في املجلس االستشاري 

الدولي لبنك جي.بي.مورغان.
وتعمل رايس حاليا عضوا في 
مجلس أمناء مركز جون كينيدي 
للفن���ون، باإلضافة إلى متتعها 
بزمال���ة األكادميي���ة األميركية 

للفنون والعلوم.
وكان���ت راي���س ق���د نالت 
شهادة البكالوريوس في العلوم 
السياس���ية مبرتبة الشرف من 
جامع���ة دينفر في ع���ام 1974 
املاجس���تير من  وحازت درجة 
جامعة نوت���ردام في عام 1975 
ث���م درجة الدكت���وراه من كلية 
الدولية في جامعة  الدراس���ات 

دينفر عام 1981.

السياسية في عام 1981 لتصبح 
أصغ���ر عضو تدريس في هيئة 
جامعة ستانفورد من عام 1993 
إلى 1999. كما تولت رايس منصبا 
كبيرا في هيئة »مؤسسة هوفر« 

من عام 1991 إلى 1993.
ونالت رايس خ���الل عملها 
كبروفيس���ور اثنت���ني من أهم 
ش���هادات التقدير والتكرمي في 
مجال التدري���س األكادميية في 

وزيرة الخارجية األميركية ومستشارة األمن القومي األميركي السابقة

رايس ضيفة ندوة »الوطني« في مارس

توقعات بتغطية البنك الوطني النسبة المتبقية بعد موافقة »المركزي«

86% نسبة تغطية االكتتاب في »بوبيان« بـ 125 مليون دينار 

ميزانية »التجاري« إلى »المركزي«.. وال نية لزيادة رأسمال البنك
أحمد يوسف

قالت مص����ادر مطلعة ان بنك 
الكويت التجاري أرسل ميزانيته 
الى بنك الكويت املركزي أول من 
امس متضمنة االرباح واخلسائر 
الذي يعتزم  وحجم املخصصات 
اتخاذه����ا. وأك����دت املص����ادر في 

تصريحات ل� »األنباء« ان مجلس 
االدارة س����يجتمع غدا ملناقشات 
الى  امليزاني����ة ورفع توصي����ات 

اجلمعية العمومية للبنك.
واس����تبعدت املصادر امكانية 
زيادة رأس����مال البنك في الوقت 
احلاضر، موضحة ان معدل كفاية 

رأس املال يبلغ نحو 17%. ويشار الى 
ان »البنك التجاري الكويتي« كان 
سجل خسائر صافية لفترة االشهر 
التس����عة من عام 2009 بلغت 1.6 
مليون دينار. حيث توقعت املصادر 
ان يعلن البنك عن ارباح تتراوح 

بني 2 الى 3 ماليني دينار.

عمر راشد 
كش���فت مصادر مطلعة ل� »األنباء« أن نسبة االكتتاب 
في زيادة رأس���مال بنك بوبيان بلغت 86% والتي شملت 
اكتتاب كبار املالك املتمثل���ني في »الوطني« و»التجاري« 
و»التأمينات« والبالغ نس���بتها 39.99% و19.19% و%5.6 
على الترتيب، مشيرة إلى أن قيمة ما مت االكتتاب فيه تقدر 

بنحو 125 مليون دينار. 
 ولفتت املصادر الى أن نس���بة ال� 14% املتبقية سيتم 
مناقشة مصيرها في اجلمعية العمومية السنوية للبنك 
املتوقع انعقادها في م���ارس املقبل والتي يتوقع طرحها 

على مساهمي البنك الرئيسيني. 
 وكشفت املصادر أن هناك توقعات بأن يقوم البنك الوطني 
بتغطية هذه النس���بة بعد أن يحصل على موافقة البنك 

املركزي برفع نسبة مساهمته في بوبيان إلى %60. 

 وبني املصدر أن خطة »ماكينزي« لتطوير عمل البنك 
جتري على قدم وساق وأنه سيتم اإلعالن عن تفاصيلها 
في حينه، مستدركة أن التطوير سيشمل الهيكل اإلداري 

والفني للبنك. 
 هذا وكان الرئيس التنفي���ذي عادل املاجد قد أوضح 
أن البن���ك يهدف إلى تقوية مع���دل كفاية رأس مال البنك 
ليكون فوق نسبة ال� 18%، ليكون بذلك أعلى من املستوى 
الذي يطلبه البنك املركزي والذي يتراوح بني 12% و%14، 
مضيفا أن البنك سيكون ثالث أكبر البنوك الكويتية من 

حيث القيمة السوقية. 

بدأت إعالنات أرباح مصارف الكويت ل� 2009 
تطل برأسها. فبعد إعالن نتائج بنك الكويت الوطني 
أت����ت نتائج بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت 
والشرق األوسط، وينتظر أن تعلن البقية تباعا في 
األسبوعني املقبلني. علما أنه ال مفاجآت تذكر بعدما 
اتضحت الرؤية نسبيا وفقا ملعلومات وتوقعات 

باتت واضحة على نحو كبير.
وألقت ش����ركة ميدل ايس����ت كونس����التينغ 
االستشارية اإلقليمية الضوء على بعض املعطيات 
األولية حول نتائج البنوك الكويتية التي أعلنت 

عن أرباحها حتى اليوم.

اس���تمر بنك الكويت الوطن���ي بتفوقه من 
حيث حجم األرباح ونوعيتها وربحية السهم 
وعائدات التوزيع���ات، فقد أعلن أرباحا بلغت 
265 مليون دينار بزيادة نس���بتها 4% قياسا 
بالعام 2008، وكان ذلك مفاجأة إيجابية لسوق 
الكويت كما قال تقرير لش���ركة االس���تثمارات 
الوطنية األسبوع املاضي، وكما أجمع عدد من 
احملللني احملليني واالقليميني، فالنمو الذي حتقق 
ال مثي���ل له في الكويت على الصعيد املصرفي 
حاليا استنادا إلى املقارنة مع نتائج بيتك 2009 
ونتائ���ج بقية البنوك كما ظهرت في 9 أش���هر 
من العام نفس���ه. وأعلن الوطني توزيع %40 
نقدا و10% أس���هم منحة مجانية ليكون العائد 
النقدي أكثر م���ن 3.6%، ويذكر أن ذلك العائد 
كان بالنسبة لتوزيعات البنك الوطني كالتالي: 
3.44% ف���ي 2006، 3.41% في 2007، 4.46% في 

2008 و3.64% في 2009.

أعلن بيت التمويل الكويتي أرباحا بلغت 
118.7 مليون دينار بتراجع نسبته %24 
قياس����ا بالعام 2008، كما أعلن توزيع ما 
نسبته 25% نقدا و8% أسهم منحة مجانية 
ليكون العائد 2.36% علما أن عوائد السنوات 
املاضية كانت كاآلت����ي: 2.46% في 2006، 
2.02% في 2007، 3.39% في 2008 و%2.36 

في 2009.

أعلن بنك الكويت والشرق األوسط أرباحا 
بلغت 14.2 مليون دينار بتراجع نسبته %72 
عن عام 2008، حيث حقق 51.3 مليون دينار. وقد 
بلغت ربحية السهم 16.2 فلسا، كما أعلن عن توزيع 

10% أسهم منحة مجانية.

ينتظر أن تتراجع األرباح اإلجمالية لبنوك 
الكويت أكثر من 60% وذلك بعد معدالت منو 
مماثلة إذا ما قورنت أرباح 2005 بأرباح 2007 ثم 

أتت نتائج 2008 لتقلب االجتاه.

يتوقع أن يستمر بنك اخلليج كما البنك التجاري 
في أخذ مخصصات عامة ومحددة كبيرة نسبيا 
بحيث تكون األرباح الصافية للبنكني املذكورين غير 

ذات أهمية نسبية في اإلجمالي العام.

يتوقع أن تشكل أرباح البنك الوطني وحده 
أكثر من نصف أرباح كامل القطاع الذي يضم 
بيتك واخلليج والتجاري واألهلي واألوسط وبرقان 

والدولي وبوبيان.

تتج����ه أرباح الوطني وبيتك لتش����كل نحو 
75% من إجمالي أرباح القطاع. فعلى الرغم 
من تراجع أرباح بيتك 24% فانه مستمر بتحقيق 

نتائج تتفوق على بقية البنوك مجتمعة.

بات من الواضح أن السلطات النقدية ستستمر 
في طلب أخذ مخصصات من املصارف املنكشفة 
على شركات االستثمار والعقار وعلى مجموعات 
استثمارية عائلية متعثرة سواء محلية أو إقليمية، 
ويعني ذلك أن املصارف التي تأثرت أرباحها خالل 
2009 ستكون متأثرة كذلك في العام احلالي 2010 
أيضا أو على األقل حتى نهاية النصف األول من 

العام.

غيرت األزمة معادلة ترتيب البنوك الكويتية، 
فبعدما كان بنك اخللي����ج والبنك التجاري 
يتنافسان على املوقع الثاني بعد البنك الوطني في 

البنوك التقليدية، أصبح هذان املصرفان بعيدين 
عن ذلك املوق����ع كثيرا. وبعدما كان بيتك ينافس 
الوطني في األرباح احملققة على مستوى كل البنوك 
السيما في عامي 2006 و2007 أتت األزمة لتبعد 
بيتك عن الوطني كثيرا حتى أن نتائج 2009 تظهر 
أن أرباح بنك الكويت الوطني تس����اوي 2.3 مرة 

أرباح بيت التمويل الكويتي.

مازالت عوائد توزيعات البنك الوطني 
األعلى بني املصارف احمللية. فاملساهم 
خالل األزمة بات ش����ديد املقارنة ويرغب بأفضل 
عائد في ظل عدم انتعاش سوق األسهم وتراجع 

القطاعات األخرى السيما العقار.

أخيرا جتدر اإلشارة الى أن عددا من 
املصارف يحتاج رسملة جزئية ألسباب 
مختلفة. فالبنك الوطني طلب زيادة رأسماله 
بنسبة 10% بعدما استحوذ على حصة سيطرة 
كبيرة في رأسمال بنك بوبيان فضال عن سبب 
آخر متعلق بحفاظه على نس���بة مالءة عالية 
من حيث كفاية رأس املال، وأعلن بيت التمويل 
أنه ليس بحاجة لزيادة رأسماله حاليا باملقابل 
أعلنت عدة مصارف أخرى زي���ادات متفاوتة 

لرؤوس أموالها.

سعرموعد إعالن األرباح
توزيعات األرباح الصافية السهم عند اإلعالن

نقدية
أسهم 
المنحة

العائد 
النقدي

ني
وط

ت ال
كوي

ك ال
بن

3.64%10%265.2200.040 دينارا1.100 دينار1 فبراير 2010

4.64%10%255.3000.045 دينارا0.970 دينار27 يناير 2009

3.41%10%273.5700.075 دينارا2.200 دينار23 يناير 2008

3.44%5%253.2400.075 دينارا2.180 دينار23 يناير 2007

تي
كوي

ل ال
موي

 الت
ت

بي

2.36%8%118.7400.025 دينارا1.060 دينار3 فبراير 2010

3.39%12%156.9600.040 دينارا1.180 دينار29 يناير 2009

2.02%20%275.2600.065 دينارا3.220 دنانير23 يناير 2008

2.46%15%162.0000.057 دينارا2.320 دينار23 يناير 2007

في قراءة 
»ميدل إيست 
كونسالتينغ« 
لنتائج أعمال البنوك 
المحلية لعام 2009

تراجع األرباح 
اإلجمالية للبنوك 
المحلية أكثر من %60

أخذ مخصصات 
إضافية ضرورة وقائية 
وملحة للمصارف 
المنكشفة على 
شركات متعثرة 

أرباح »الوطني« قد تشكل
أكثر من نصف  أرباح القطاع المصرفي 
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