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تقرير »المثنى لالستثمار« األسبوعي الخاص بـ »األنباء«:

وسط نشاط منطقي ونمو يعتمد على محفزات داخلية 

مؤشر المثنى اإلسالمي يرتفع 2.3% وسط تحسن 
مستمر لنسب الحساسية لمؤشرات السوق

»بيان«: السوق يتجاهل تراجعات األسواق العالمية الحادة 

»دار الخبير«: السوق على استقرار بانتظار البيانات المالية
التقرير االسبوعي  أوضح 
اخلبي���ر  دار  لش���ركة 
لالستش���ارات االقتصادية 
الكويتية  ان سوق االسهم 
حافظ���ت عل���ى توازنه���ا 
وأدائها االيجابي فوق حاجز 7100 نقطة، 
وسط تفاؤل املتعاملني بنتائج عام 2009 
والسيما نتائج الش���ركات القيادية، مما 
يعكس اقبالهم على عمليات الشراء قبيل 
اعالن الشركات عن نتائجها املالية، متأثرة 
باالخب���ار االيجابية وخاصة حول قطاع 
البنوك حيث أعلن البنك االهلي الكويتي 

االسبوع املاضي حتقيق أرباح تشغيلية 
مببلغ 79.9 مليون دينار وأرباح صافية 
مببلغ 39.2 مليون دينار عن السنة املالية 
2009، بعد رص���د مخصصات مببلغ 38 
مليون دينار شاملة مخصصات حتوطية 
اضافية، وقد انتهى اكتتاب زيادة رأسمال 
بنك بوبيان على تغطية نسبتها 85% أي 
495.257 مليون سهم بقيمة تقدر بنحو 127 
مليون دينار. كما مت االنتهاء من اكتتاب 
زيادة رأس���مال بنك بوبيان على تغطية 
نس���بتها 85% أي 495.257 مليون سهم 

بقيمة تقدر بنحو 127 مليون دينار.

ولفت التقرير الي انه بالرغم من انخفاض 
أرباح معظم البنوك في ش����هر اال أن تأثير 
ذلك على أداء أسهم القطاع كان محدودا في 
ظل ترقب املس����تثمرين للتأثير االيجابي 
القرار خطة التنمية وانعكاسها على زيادة 
حجم االنفاق احلكومي وتنشيط السوق من 
ناحية وقرار بنك الكويت املركزي بتخفيض 
سعر اخلصم الى 2.5% سعيا � أيضا � نحو 
حتفيز املستثمرين للحصول على االئتمان اذ 
أظهرت أخر بيانات صادرة عن بنك الكويت 
املركزي لشهر ديسمبر تراجع حجم القروض 
املمنوحة من البنوك بواقع 50 مليون دينار 

عن مستواه للشهر االسبق، مسجال بذلك 
التراجع الش����هري الثاني له في عام 2009 
بعد تراجعه في أبريل، فيما كان يشهد منوا 
متواصال منذ ديس����مبر 2005، وبالنسبة 
لكامل العام 2009، حيث منا حجم االئتمان 
بنهاية ديسمبر املاضي بواقع 6.1% مقارنة 

مع 17.5% في 2008.
وعن التوقعات لالسبوع اجلاري: توقع 
التقرير استمرار حالة من االستقرار والنمو 
في السوق بانتظار اعالن الشركات املدرجة 
عن نتائجها املالية لعام 2009 في ظل التفاؤل 

احمليط ببعض النتائج املالية للشركات.

التقرير االس����بوعي  ذك����ر 
لشركة بيان لالستثمار ان 
بنك الكوي����ت المركزي قام 
بخفض سعر الخصم بمقدار 
50 نقطة أساس من 3% إلى 
2.50%، وذلك للمرة السادسة منذ بداية األزمة 
المالية، ليصل إجمالي ما تم تخفيضه إلى 

325 نقطة أساس.
وتهدف الخطوة إلى دعم نمو القطاعات 
الوطني����ة غير النفطية من خالل تخفيض 

تكلفة االقتراض من المصارف المحلية.
وكان آخر تخفيض قام به البنك المركزي 
قد تم في ش����هر مايو من العام 2009 حين 
أنزل س����عر الخصم من 3.50% إلى 3%، أي 

بمقدار 50 نقطة أساس.
وعلى الرغم من أن قرار البنك المركزي 
األخير إيجابي ويعتبر خطوة على الطريق 
الصحي����ح، إال أنه جاء متأخ����را جدا وأقل 
بكثير من المتوقع، وبالتالي سيكون تأثيره 

محدودا على االقتصاد المحلي.
فإذا ما قارنا هذه الخطوة بمثيالتها في 
كثير من دول العالم، فإننا نرى أنها متأخرة 
عنها بما يزيد على سنة، حيث قامت الواليات 
المتحدة األميركية وبعض الدول األوروبية 
واليابان وبعض دول شرق آسيا بتخفيض 
أسعار الفائدة فيها إلى مستوى ال� 1% وما 
دونه به����دف دفع اقتصاداتها للخروج من 

حالة الركود التي كانت تمر بها.
ونحن نعتقد أن الكوي����ت بحاجة إلى 
المزيد من الخفض في سعر الفائدة المحلية 
إلى أن تصل إلى مستوى قريب من ال� 1% أو 
أقل وذلك للوصول إلى الهدف األساسي من 
وراء التخفيض أال وهو إنعاش االقتصاد 
المحلي. وقال التقرير ان س����وق الكويت 
لألوراق المالية استطاع أن يسجل مكاسب 
ملحوظة في األس����بوع الماضي بدعم من 
عمليات الشراء النشطة التي شهدتها أسهم 

قيادية، والتي واصلت بدورها الهيمنة على 
مجريات التداول بشكل عام.

فمع نهاية تداوالت األسبوع، أقفل مؤشر 
السوق الوزني مرتفعا بنسبة 5.27% عن 
إغالق األس����بوع ما قبل الماضي، في حين 
حقق المؤشر السعري نموا أسبوعيا بلغت 

نسبته %1.59.
وقد بدا النشاط خالل األسبوع الماضي 
أكثر منطقية، وذلك مع نمو السوق اعتمادا 
على محفزات داخلية بعد أن كان ال يتفاعل 
بش����كل كاف مع العوامل اإليجابية بمجرد 
وجود أخبار ذات وقع سلبي بغض النظر 
عن مصدرها. فقد تجاهل س����وق الكويت 
التي تكبدتها أس����واق  التراجعات الحادة 
المال العالمية، وخصوصا األوروبية، في 
األس����بوع ما قبل الماض����ي، والتي تأثرت 
بها س����لبا معظم أسواق األسهم الخليجية 
في بداية األسبوع. وعلى الرغم من تزايد 
وتيرة عمليات جني األرباح في جلس����ات 
التداول األخيرة من األسبوع، إال أن السوق 
المحلي أظهر استقرارا وتمكن من الحفاظ 

على جميع مكاسب األيام األولى.
ومن العوامل التي ساهمت في تحقيق 
السوق للمكاسب واستقرار أدائه قيام بنك 
الكويت المركزي بخفض سعر الخصم بمقدار 
50 نقطة أساس من 3% إلى 2.50%، في خطوة 
تهدف إل����ى دعم نمو االقتصاد المحلي من 
خالل تخفيض تكلفة االقتراض. هذا وتفاعل 
المتداولون بشكل إيجابي مع أخبار متعلقة 
بش����ركات قيادية، في الوقت الذي أعلنت 
فيه الحكومة ع����ن البدء في تنفيذ الخطة 
التنموية الت����ي أقرت في مجلس األمة في 
األسبوع السابق، كما عادت أسعار النفط 

إلى االرتفاع خالل األسبوع الماضي.
اليومية، شهد  التداوالت  وعلى صعيد 
الس����وق انخفاضا خالل النصف األول من 
جلس����ة يوم األحد ثم عكس اتجاهه وبدأ 
بعدها بالتذبذب المحدود لينهي نشاط اليوم 
على مكاسب لجهة مؤشريه الرئيسيين، إذ 
تمكن المؤشر الوزني بمساعدة العمليات 
الشرائية التي تركزت على األسهم القيادية 

من النمو بنسبة الفتة بلغت 1.63% في حين 
أغلق المؤشر السعري على مكسب يومي 

بلغت نسبته %0.53.
وخالل الي����وم الثاني، ارتفع الس����وق 
تدريجيا خالل فت����رة التداول ليغلق على 
مزيد من المكاسب اليومية لكال المؤشرين 
السعري والوزني، حيث نما األول بنسبة 
0.69% في حين تمكن الثاني من إنهاء الجلسة 
مرتفعا بنس����بة بلغت 1.90%، وسط نمو 

ملحوظ لمتغيرات التداول الثالثة.
وتابع السوق نموه في جلسة يوم الثالثاء 
بفعل عمليات الشراء المستمرة على األسهم 
القيادية، فأقفل المؤشر الوزني على ارتفاع 
بنسبة 1.55%، فيما تمكن المؤشر السعري 
بمساعدة تداوالت الدقائق األخيرة من النمو 
بنسبة بسيطة بلغت 0.15% بعد أن أمضى 
معظم فترة التداول دون مس����توى إغالق 

اليوم السابق.
ووس����ط انخفاض مؤش����رات التداول 
الثالثة، تحرك السوق يوم األربعاء بشكل 
متذبذب في الساعة األولى من فترة التداول 
ثم أخذ باالنخفاض بس����بب تزايد وتيرة 
عمليات جني األرب����اح، ليقفل على تباين 
لجهة المؤشرين السعري والوزني، حيث 
ارتفع األول بنس����بة بسيطة بلغت %0.10 
بينما تراجع الثاني بنسبة متواضعة بلغت 
0.09%. واستمر السوق على ذات الوتيرة 
تقريبا في آخر جلسات األسبوع ولكن تمكن 
كل من المؤش����رين السعري والوزني من 
اإلغالق على مكاسب بنسبة 0.11% و%0.18 

على التوالي.
وبذلك أنهى المؤشر السعري تداوالت 
األسبوع على نسبة نمو بلغت 1.59% بعد أن 
أغلق عند 7.177.0 نقطة، بينما أقفل المؤشر 
الوزني ي����وم الخميس عند 399.99 نقطة 
مرتفعا بنسبة 5.27% عن إغالق األسبوع 

الذي سبقه.د

»المشورة«: ارتفاع في مؤشرات القيمة والكمية 
وزيادة السيولة على حساب النشاط

قال التقرير األس���بوعي لش���ركة 
املشورة لالستشارات االقتصادية 
ان اللون األخضر طغى على جميع 
مؤشرات س���وق الكويت لألوراق 
املالية خالل األسبوع املاضي، وكذلك 
كانت إقفاالت مؤش���رات املشورة لألسهم وفق 
الش���ريعة واملتوافقة أيضا وبفوارق محدودة 

على معظم املؤشرات الرئيسية.
وأكد التقرير علي تفوق مؤش���ر املش���ورة 
لألسهم املتوافقة على مؤشري املشورة لألسهم 
وفق الشريعة واملؤشر الوزنى العام من حيث 
املكاسب وقفز خالل األسبوع املاضي بنسبة %8.3 
بأكبر مكاسب له خالل أكثر من 8 أشهر سابقة 
مس���تعيدا مستوى 500 نقطة ومتفوقا عليه ب� 
9 نقاط أخرى، كذلك ربح مؤشر السوق الوزني 
نسبة 5.3% اقفل بها على مشارف مستوى 400 
نقطة، وكانت مكاسب مؤشر املشورة لألسهم وفق 
الشريعة بنسبة 3% رفعت مؤشره إلى مستوى 

466 نقطة وهو األعلى هذا العام أيضا.
وأضاف التقرير ان مؤشرات القيمة والكمية 
ارتفعت بنسب متفاوتة مالت لصالح السيولة 
على حساب النشاط، حيث ارتفعت قيمة التداوالت 
األسبوعية في مؤشري السوق التقليدي ومؤشر 
األسهم املتوافقة مع الشريعة بنسبة 53% تقريبا 
بينما كانت زيادة القيمة في مؤش���ر املش���ورة 
لألسهم وفق الشريعة بنس���بة 7% فقط، وزاد 
النشاط بنسب اقل في مؤشري السوق التقليدي 
ومؤشر األس���هم املتوافقة مع الشريعة بنسبة 
18% تقريبا، بينما ارتفع نشاط األسهم اإلسالمية 

بنسبة %9.
ومع الشعور بان االقتصاد على أعتاب مرحلة 
انتعاش فإن أسعار وتوزيعات املصارف تكون 
في أدنى مس���توياتها قياس���ا عل���ى توزيعات 
وأسعار مراحل النمو سواء االنتعاش أو االزدهار 
االقتصادي السابقة، ومع ما أكدته احلكومة من 
جدية في دفع عجلة التنمية وإنعاش االقتصاد، 

وذلك بعد مرحلة جتاذب سياسي حاد عطل عملها 
بشكل واضح، جاءت فترة انسجام حالية أثبتت 
خاللها احلكومة جديتها في اجناز الكثير خالل 
فترة قصيرة كان من أهم اجنازاتها إقرار خطة 

تنمية وإنشاء هيئة سوق املال.
وبني ان���ه على الرغم م���ن النتائج النهائية 
لهات���ني اخلطتني على املدى الطوي���ل إال أنهما 
كان���ت حالة إثبات جلدية احلكومة في معاجلة 
الوضع االقتصادي في البالد وبالتالي استبشر 
املستثمرون لتأتى قراراتهم سريعة في الدخول 
والش���راء على أسهم شهدت إفصاحات واضحة 
ومؤكدة، بينما تراجعت خالل األسبوع املاضي 
املضاربات التي دائما ما تستهدف األسهم الصغرى 
وبالتالي سجلت مكاسب اكبر على املؤشر الوزنى 
مقابل مكاسب اقل على مستوى املؤشر السعري 
والتي خرج بفضلها أيضا من فلك مس���توى 7 
آالف نقطة وألول مرة ليالمسه طيلة أسبوع كامل 
وظل بفارق حوالي 30 نقطة فوق هذا املستوى 

احملوري لتداوالت 3 أشهر ماضية.
وما ينتظره السوق خالل األسبوع القادم وبعد 
عمليات الشراء االس���تثماري على أسهم البنوك 
عمليات مشابه على أسهم قطاعات أخرى على قطاع 
اخلدمات أهمها خالل الفترة القادمة، خصوصا ان 
شركاته الرئيسية أهم الشركات املؤثرة على كتل 
كبيرة في الس���وق ودائما ما تدور حولها األخبار 

والشائعات التي توجه املؤشر بشكل رئيسي.
وخالل شهر ونصف قدمت احلكومة ومجلس 
األمة الدعم الواضح للسوق عبر قرارات مهمة 
أخرجت السوق نفسيا من مرحلة تذبذب كبير، 
وبالتالي قد يتراجع تأثير القرار على التداوالت 
اليومية ويبق���ى اجلميع في انتظار الدعم هذه 
املرة من الش���ركات عبر أخبار ايجابية داعمة 
خصوصا على مستوى شركتي اخلدمات الكبرى 
زين وأجليتي أو إفصاحات سنوية بات اجلميع 
ف���ي انتظارها وبعد انتهاء ش���هر ونصف على 

انتهاء السنة املالية.

قال التقرير 
االسبوعي 
ل��ش��رك��ة 
امل���ث���ن���ى 
لالستثمار واخلاص ب� »األنباء« ان 
السوق واصل اجتاهه الصعودي 
خالل األسبوع املاضي وأغلق 
وبذلك  االخضر  اجلانب  على 
سجلت كل املؤشرات تقدما وكان 
النصيب األكبر ملؤشر السوق 
الوزني حيث سجل زيادة بنسبة 
5.27% وأما كل من مؤشر السوق 
السعري ومؤشر املثنى اإلسالمي 
فتقدما بنسبة 1.59% و2.3% على 

التوالي.
التقري���ر ان هناك  واضاف 
حتسنا مستمرا لنسب احلساسية 

ملؤشرات السوق لهذا اإلسبوع 
حيث حتس���نت بش���كل كبير 
وخاصة مؤشر املثنى اإلسالمي 
الوزني حيث انخفضت نسبة 
احلساس���ية لتصب���ح %7.76 
وحل مؤش���ر السوق السعري 
في الصدارة من حيث األقل تقلبا 
بنسبة 4.36%، وأما مؤشر السوق 
الوزني فكان األكثر تقلبا بنسبة 

.%14.5
كما ارتفعت الكمية املتداولة 
متأث���رة بإعالنات الش���ركات، 
حيث بلغت 2.557 مليار سهم 
مسجلة بذلك تقدما بنسبة %17.7 
التداول  وكذلك بالنسبة لقيمة 
والصفقات فقد ارتفعتا بنسب 
 %33.1 ملحوظة بلغت %44.7، 

على التوالي حيث بلغت القيمة 
املتداولة والصفقات لهذا االسبوع 
425.37 مليونا و37.75 ألفا على 

التوالي.
وذك���ر التقري���ر ان التداول 
املكثف على األسهم الرائدة ساهم 
في زيادة القيمة السوقية حيث 
سجلت ارتفاعا يقدر ب� 5.3% متثل 
في نهاية هذا االس���بوع بقيمة 
31.51 مليار دينار مقارنة ب� 29.93 

مليارا لإلسبوع السابق.
ان اس���تمرار  التقرير  وبني 
اإلعالنات اجليدة في الس���وق 
س���اهم ف���ي توليد ن���وع من 
الراحة بالنس���بة الى توقعات 
أرباح الش���ركات األخرى حيث 
ازداد عدد الشركات التي سجلت 

تقدما مقارنة باالسبوع السابق، 
فقد سجلت 98 شركة منوا في 
القيمة الس���وقية لها، في حني 
أن 51 شركة سجلت خسائر في 
القيمة السوقية لها وأما األسهم 
الباقية فلم تس���جل أي تغيير. 
وانعكس هذا الشيء كذلك على 
أداء الشركات اإلسالمية حيث 
ان 26 شركة أنهت هذا األسبوع 
مسجلة منوا في القيمة السوقية 
لها، في حني أن 14 ش���ركة )من 
أصل 57( س���جلت خسائر في 
القيمة الس���وقية، وأما األسهم 

الباقية فلم تسجل اي تغيير.
هذا وقد تصدر قطاع اخلدمات 
لإلسبوع الثاني على التوالي من 
حيث القطاع األكثر نشاطا وبلغ 

إجمالي الكمية املتداولة للقطاع 
768 ملي���ون س���هم مقابل 688 
مليون سهم في االسبوع السابق 
في حني حل قطاع االس���تثمار 
في املركز الثاني بكمية متداولة 
بلغت 647 مليون سهم يليه قطاع 
العقار بكمية تداول تقدر ب� 626 

مليون سهم.
القطاعات  ارتفع جميع  كما 
باس���تثناء قطاع التأمني حيث 
تكبد خسائر في القيمة السوقية 
بنس���بة 2.05% وتصدر قطاع 
اخلدمات القائمة حيث س���جل 
منوا في القيمة السوقية بنسبة 
12.36% تاله كل من قطاع التغذية 
وقطاع الصناعة بنسبة %7.47 

و%3.42.

تقــرير

أهم أخبار السوق في أسبوع
صدور تقرير لبن��ك الكويت الوطني يفيد 
بأن متوسط سعر برميل النفط الذي تراوح بني 
68 و70 دوالرا في االشهر العشرة االولى من 
السنة املالية احلالية 2009 / 2010 يضمن حتقيق 
فائض في امليزانية للكويت يقدر ب� 7 مليارات 

دينار.
 بنك الكويت املركزي يخفض سعر اخلصم 

50 نقطة أساس من 3% الى %2.5.
 بنك الكويت الوطني يطلب ترخيصا بزيادة 
مساهمته في بنك بوبيان الى 60% علما ان حصته 

احلالية من رأسمال البنك مايقارب ال� %40.
 أعلن بنك بوبيان ان نسبة تغطية االكتتاب 
في زيادة رأس املال 85% ما يؤكد ثقة املساهمني 
في مس��تقبله وقدرته على املنافسة في سوق 
اخلدمات املصرفية االسالمية في الكويت. وحول 

النسبة املتبقية من االكتتاب والبالغة أقل من %15 
اوضح انه سيتم اتخاذ قرار بشأنها خالل اجلمعية 

العمومية املقبلة.
تعتزم ش��ركة ع��ارف على التخ��ارج من 
استثمارين كبيرين في الطاقة خالل العام احلالي 
بالتزام��ن مع جناحها في اع��ادة هيكلة ديونها 
على 4 بنوك محلية مببالغ تصل الى نحو 272 

مليون دينار.
وافقت جلنة س��وق الكويت لالوراق املالية 
على الطلب املقدم من الوطنية لالتصاالت إلدراجها 

في سوق قطر لالوراق املالية.
اعلنت شركة مينا العقارية انها قامت بالتخارج 
من صفقة عقارية باململكة العربية الس��عودية 
بقيم��ة 1.78 مليون دينار مما س��يحقق أرباحا 

بقيمة 362.413 الف دينار.

األسبوع 7 فبراير الى 11 فبراير 2010أداء مؤشرات السوق والحساسية في األسبوع

املؤشرات
احلساسيةوضع نهاية األسبوع

السابقاحلالينسبة التغيرالتغيرالسابقاحلالي
4.09%4.36%1.59%7.177.007.064.60112.40مؤشر السوق السعري

18.82%7.76%2.30%614.37600.5513.83مؤشر املثنى
7.59%14.50%5.27%399.99379.9820.01مؤشر السوق الوزني

أكثر 5 أسهم متوافقة مع الشريعة ارتفاعا  األسبوع الماضي

اإلقفال السهمالترتيب
األخير

تغير 
 أسبوعي
)فلس(

تغير 
 أسبوعي
)نسبة(

الكمية 
املتداولة 

خالل 
 األسبوع
)سهم(

القيمة 
املتداولة 

خالل 
 األسبوع
)دينار(

عدد 
الصفقات

22.771.405.00071.571.1501.960%1.080200زين1
12.113.915.0008.720.400798%65070إسمنت2
11.880.0007.2002%9510العيد3
11.113.100.0001.770.840187%14014إيكاروس4
1131.640.0002.839.480334%919أصول5

130.140.00084.909.0703.281---املجموع

13.4%29.2%7%نسبة مجموع الشركات اخلمس من إجمالي السوق

تحركات السوق األسبوعية
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حمد املرزوق

المرزوق: البنوك الكويتية مستعدة لتمويل المشاريع الحكومية المقبلة
أكد أن القنوات التمويلية السليمة البد أن تكون من خالل البنوك لما تملكه من خبرات ائتمانية مهنية وقدرات عالية على إدارة المخاطر

صرح رئيس مجلس ادارة احتاد مصارف 
الكويت حمد املرزوق بأن البنوك الكويتية على 
اهبة االس����تعداد لتمويل املشاريع احلكومية 
املقبلة وفقا لقانون اخلطة االمنائية الذي اقره 
مجلس االمة املوقر مؤخرا. واضاف ان البنوك 
الكويتية، مبا لديها م����ن قدرات مالية وفنية 
كبي����رة مكنتها من جتاوز اعنف ازمة مير بها 
االقتصاد العاملي، قادرة على الوفاء باملتطلبات 
التمويلية للمرحلة املقبلة. ونوه املرزوق الى 

ان البنوك الكويتية قد س����بق لها ان قامت � 
بكل اقتدار � بتمويل مشاريع مليارية ضخمة 
مثل مشروع ايكويت ومشروع معاجلة مياه 
الصرف الصحي وغير ذلك من املشاريع احليوية 
والتنموية الرئيس����ية. واكد على ان القنوات 
التمويلية الس����ليمة البد ان تكون من خالل 
البنوك مل����ا متلكه من خبرات ائتمانية مهنية 
وبنية حتتية تقنية وقدرات عالية على ادارة 
املخاطر. وحول ما تردد مؤخرا من ان البنوك 

محجمة عن التموي����ل اوضح املرزوق ان هذا 
اخلبر عار متاما عن الصحة وان منح التمويل 
هو من صل����ب عمل القطاع املصرفي وركيزة 

اساسية في منو نشاطه. 
واشار الى ان احجام البنوك عن منح التمويل 
لعدد محدود جدا من الشركات يرجع الى عدم 
تطابق االوضاع املالية واالئتمانية لهذه الشركة 
او تلك مع الشروط االئتمانية السليمة التي 
تنتهجها البنوك. وعزز بأن عدم جناح شركة ما 

في احلصول على متويل يعكس قلق البنوك من 
قدرة تلك الشركة على اجناز املشروع بنجاح 
وهو ما ميثل خط الدفاع االول لضمان سالمة 
ودقة اجناز تلك املش����اريع احليوية وبالتالي 
حتقيق االهداف املنشودة من طرح تلك املشاريع. 
واستشهد املرزوق بالنمو االئتماني الذي شهدته 
محفظة القروض للبنوك احمللية والبالغ حوالي 

6% خالل عام 2009 
واختتم املرزوق تصريحه قائال: ان البنوك 

احمللية اذ تنظر بتفاؤل للمرحلة املقبلة في ظل 
توجيهات صاحب السمو األمير وملا تلمسه من 
جدية السلطتني التشريعية والتنفيذية العادة 
حتريك العجل����ة االقتصادية من خالل طرح 
املشاريع التنموية احليوية في جميع القطاعات 
لتؤكد بأن منح االئتمان املنظم والسليم هو من 
صميم عملها وانها لن تتوانى عن االضطالع 
مبسؤولياتها ودورها في متول تلك املشاريع 

ومبا يعود بالنفع على االقتصاد الوطني.


