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»األهلي« يحقق 39.2 مليون دينار أرباحًا صافية 
و79.9 مليونًا  أرباحًا تشغيلية بنهاية 2009

أعلن البن����ك األهلي الكويتي عن 
حتقيق أرباح تشغيلية مببلغ 79.9 
مليون دين����ار وأرباح صافية مببلغ 
39.2 مليون دينار عن السنة املالية 
2009، بعد رصد مخصصات مببلغ 
38 مليون دينار شاملة مخصصات 
حتوطية إضافية، وهذا اإلجناز يعتبر 
عالمة ممي����زة بكل املقاييس في أداء 

البنك األهلي الكويتي.
وذكر البنك في بيان صحافي أمس 
أنه بسبب الركود االقتصادي وتداعيات 
األزم����ة املالية العاملي����ة وتأثيراتها 
السلبية على البنوك العاملية واحمللية، 
تأثر أداء البن����ك باملقارنة مع نتائج 
عام 2008، التي حقق فيها البنك ربحا 
صافيا بلغ 46 مليونا وبلغت ربحية 
السهم 40 فلسا، كما كان العائد على 

األصول بنسبة 1.54% والعائد على 
حقوق املساهمني بنسبة %14.58.

املالي����ة لهذه  النتائ����ج  وح����ول 
الفت����رة قال رئيس مجل����س اإلدارة 
أحمد يوس����ف بهبهان����ي »لقد جنح 
البنك األهلي في حتقيق ربح صاف 
بل����غ 39.2 مليون دين����ار، بعد أخذ 
مخصص����ات مببلغ 38 مليون دينار 
شاملة مخصصات حتوطية إضافية، 
وهذا األداء يستحق الثناء، إذا أخذنا 
في االعتبار استمرار تداعيات األزمة 
املالية العاملية وتأثيراتها الس����لبية 
على أس����واق الكويت ودول مجلس 
التعاون اخلليجية، واستمرار التدهور 
االقتصادي الذي أثر بدوره على قطاع 
البنوك على مستوى العالم«. وأوضح 
بهبهاني أن األرباح التي حققها البنك 

في ظل هذه األوضاع الصعبة تدل على 
اس����تقرار وضع البنك وقدرته على 
النمو وحتقي����ق األرباح، خاصة في 
قطاع األنشطة التشغيلية األساسية 
وهي نتيجة طبيعية لإلستراتيجيات 
السليمة التي يطبقها البنك والتركيز 
على االستثمارات في البنية التحتية 
املنتجات واخلدمات  والتوس����ع في 
وزيادة شبكة الفروع مع تنويع مصادر 
الدخل، كما أن إجراءات املراقبة الفعالة 
للتكلفة وخفض املصروفات ساهمت 
في حتقي����ق هذه النتائ����ج املمتازة. 
وأضاف قائال: »يسعى البنك األهلي 
دائما لتقدمي خدم����ات مصرفية من 
الطراز األول لكافة عمالئه وتطوير 
خدماته املصرفية باس����تخدام أحدث 
األساليب التكنولوجية املتوافرة في 

الصناعة املصرفية لتحقيق رغبات 
عمالئه وخدمتهم. كم����ا يهتم البنك 
بتجهيز فروعه بكوادر عالية التأهيل 
واخلبرة لتقدمي خدمات نوعية لعمالئه. 
ويتوسع البنك في شبكة فروعه احمللية 
واإلقليمية التي تضم حاليا 26 فرعا 
منها 24 فرعا داخل الكويت باإلضافة 
إلى فرعني خارجيني في دبي وأبوظبي 

بدولة اإلمارات العربية املتحدة«.
واختتم حديثه معبرا عن أمله في 
زوال آثار األزمة االقتصادية وسرعة 
تعاف����ي االقتص����اد العامل����ي وعودة 
االستقرار للمنطقة وحتسن أوضاع 
السوق في الكويت في ظل اإلجراءات 
احلكومي����ة التي متت مؤخرا وأهمها 
إقرار قانون هيئة سوق املال واملوافقة 

على اخلطة اخلمسية االقتصادية.

بهبهاني: األرباح التي حققها البنك في ظل هذه الظروف الصعبة
 تدل على استقرار وضعه وقدرته على النمو  وتحديدًا باألنشطة التشغيلية

البنك رصد مخصصات تحوطية بمبلغ 38 مليون دينار 

العائد على أصول البنك األهلي بلغت نسبته 1.54٪أحمد يوسف بهبهاني 

مشاكل الصناعة بحاجة حلل سريع

عالء الصراف

الصّراف: معوقات الصناعة معروفة
 والحل يحتاج لقرار جريء

معروفة واحلل ممكن ولكن القرار 
اجلريء ينقصنا. وقال الصراف 
إن الشركة قامت بأعمال توسعة 
املصنع ليص����ل اإلنتاج الى 300 
الف طن س����نويا حسب اخلطة 
املوضوعة س����ابقا، أي مبعدل 3 
أضعاف اإلنتاج السابق واحلاصلة 
على موافقة اجلهات الرس����مية. 
مشيرا الى أنه وفي هذه االثناء مت 
شراء 120 الف طن من احلديد اخلام 
)البليت( وفقا للطاقة اإلنتاجية 
اجلديدة للمصنع بقيمة اجمالية 
بلغت 150 مليون دوالر وذلك ملدة 
ستة اشهر، ومبجرد االنتهاء من 
البضاعة وبدء  الشراء ووصول 
االنتاج، قامت الشركة بإنتاج كل 
القياسات من احلديد والتي شملت 
من 8 الى 32 ملم، حيث مت طرحها 
في االسواق احمللية مع شهادات 
الفحص للمصنع، وكذلك اختبارات 
جامعة الكويت ووزارة االشغال 
العام����ة ووزارة الدفاع، كذلك مت 
اعتم����اد املنتج من الهيئة العامة 
للرعاية السكنية جلميع املشاريع 

احلكومية.

تساءل نائب رئيس مجلس 
إدارة الش����ركة الكويتية حلديد 
التسليح عالء الصراف عن أسباب 
عدم تقدم الدولة في مجال الصناعة 
رغم االمكانيات الهائلة الكثيرة، 
مطالبا وزارة التجارة والصناعة 
بان متنع استيراد حديد التسليح 
اجلاهز، او اضافة نسبة الضريبة 
على ما يتم استيراده، حيث ان هذه 
املادة متوافرة في االسواق احمللية، 
اضافة الى كلفتها العالية، وتدني 
اسعار البيع نتيجة االزمة املالية. 
وأوضح ان وزارة التجارة البد ان 
التسليح  تسمح بتصدير حديد 
من الكوي����ت الى الدول االخرى، 
وعل����ى البنك الصناعي ان يقوم 
بدعم القطاع الصناعي ليش����مل 
التشغيلية، كما  ذلك املصاريف 
يجب على البنك ان يعيد جدولة 
التسهيالت املمنوحة للشركات، 
ويعيد جدولة التسهيالت املمنوحة 
من بنوك اخ����رى من حيث املدة 
والفائدة، حيث ان البنك الصناعي 
اقل 4 نقاط عن البنوك التجارية.
وبني ان����ه على احتاد الصناعات 
الكويتي����ة ان يتخ����ذ خط����وات 
جادة إلنقاذ القط����اع من األزمة 
املالي����ة العاملية، وايصال صوت 
الصناعيني الى اجلهات املسؤولة 
في الدولة، مشيرا الى ان القطاع 
الصناعي قطاع خاص والتحرك 
الفردي ال يكفي وال يحقق الهدف، 
البنك املرك����زي ان يدعم  وعلى 
القط����اع الصناع����ي مثلما يدعم 
القطاع االس����تثماري والشركات 
املدرجة في البورصة، الفتا الى 
ان القط����اع الصناع����ي اهم ألنه 
واجهة البلد ويستثمر امواله في 
الداخل ويوفر فرص عمل كثيرة، 
مشيرا الى ان معوقات الصناعة 


