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34 مليون دينار إجمالي المخصصات و8.2 ماليين دينار خسائر لـ 2009 والبنك ينفي وجود تحالفات لالستحواذ على حصة فيه

الوزان: 62% نمواً بإيرادات »الكويت الدولي« التشغيلية
صرح رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي عبدالوهاب محمد الوزان 
بأنه على الرغم من حتقيق البنك خلسائر بنحو 8.2 ماليني دينار عن السنة 
املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2009 والتي تعزى أساسا لألوضاع االقتصادية 
الصعبة التي فرضت على البنك تعزيز أرصدة املخصصات لعام 2009 بنحو 
27 مليون دينار، واحتفاظ البنك مبخصصات إضافية احترازية بنحو 7 ماليني 
دينار ملواجهة تداعيات تلك األوضاع االقتصادية ومتاشيا مع متطلبات اجلهة 
الرقابية، إال أن املؤشرات األخرى لألداء تشير بوضوح إلى تنامي تلك املعدالت 
بش����كل إجمالي حيث زادت اإليرادات التشغيلية من 11 مليونا إلى 18 مليون 
دين����ار ومبا يعادل 7 ماليني دينار ومبا ميثل زيادة في تلك اإليرادات مقارنة 
مبثيالتها لعام 2008 بنحو 62%، بعد استبعاد أرصدة األرباح غير العادية.

وأشار رئيس مجلس اإلدارة إلى أن عام 2010 ميثل حتديا خاصا للبنك في 
ظل الظروف االقتصادية الراهنة، وتسعى إدارة البنك جاهدة إلى إدارة أصولها 
ومبا يحقق أقصى عائد ممكن وفي املقابل تخفيض التكاليف وااللتزامات بأكبر 
ق����در متاح لتحقيق الربحية، وذلك كله في ضوء اإلس����تراتيجية املوضوعة 
لعام 2010. ومن ناحية أخرى ش����هد مجموع أص����ول البنك زيادة بنحو 57 
مليون دينار مقارن����ة مبجموع األصول في نهاية عام 2008 وميا ميثل منوا 
بنحو 5.3% ملجموع األصول. كما شهدت املؤشرات اخلاصة مبحفظة التمويل 
تأثي����رات ايجابية نتيجة زي����ادة صافي محفظة التموي����ل بنحو 44 مليون 
دينار حيث بلغت نحو 764 مليون دينار وميا ميثل منوا في احملفظة بنحو 
6% مقارن����ة برصيد احملفظة في نهاية ع����ام 2008، وفي املقابل زادت أرصدة 

الودائع من العمالء بنحو 77 مليون دينار حيث بلغت نحو 713 مليون دينار 
وبنس����بة منو بلغت نحو 12% مقارنة بأرصدة ودائع العمالء في نهاية العام 
املاضي، وأسفرت سياسة البنك عن زيادة مصادر األموال من ودائع العمالء 
من احلس����ابات اجلارية والتوفير إلى تخفيض تكلفة احلصول على األموال 

بنحو 28 دينارا.
من جهة اخرى أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أنه ورد إليه كتاب من 
بنك الكويت الدولي حول س����عي حتالف لالس����تحواذ على حصة في البنك، 
ب����أن البنك ليس لديه علم مبضمون م����ا ورد في اخلبر، موضحا ان عمليات 
االس����تحواذ تخضع ملوافقة مس����بقة من جهة االشراف وفقا الحكام القوانني 

عبدالوهاب الوزانوالتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

.. والبنك يقدم حساب »ريماس« للسيدات

»ستيلكو« تستعد لمضاعفة إنتاج القطاعات الحديدية
أعلنت شركة ستيلكو العاملية القابضة 
عن أن لديها العديد من التعاقدات منذ بداية 
العام 2010 وتس���تعد لتنفيذ مش���روعات 
حيوية خالل العام بقيمة إجمالية مبدئية 
تزيد على 1.3 مليون دينار جلهات عديدة 
في الكويت واخلارج أبرزها مطار الكويت 
الدولي ووزارة األشغال ووزارة الداخلية 

ووزارة التربية والتعليم.

وأوضح العضو املنتدب لشركة ستيلكو 
العاملي���ة القابضة م.وحيد لطفي في بيان 
صحافي ان س���تيلكو تستعد لتنفيذ عدد 
التوس���ع والتطوير في  من مش���روعات 
مصانع الكيه سبان والسوبرسبان واحلديد 
التابعة لها وذلك ملواكبة الطلب املتزايد على 
منتجاتها وتلبية الطلبات املس���تجدة في 
السوقني احمللي واخلارجي، مشيرا إلى أن 

الشركة بصدد مضاعفة إنتاج مصانع احلديد 
القطاعات احلديدية  واخلاصة بتصني���ع 
نظام ال� )Built up Section( والبالغ 80 طنا 
ش���هريا من خالل توريد ماكينات جديدة 
إلى 150 طنا ش���هريا تقريبا باإلضافة إلى 
تطوير إنتاج قطاعات احلديد ذات األشكال 
املعمارية احلديثة التي تتناسب مع جميع 

األذواق في الكويت وخارجها.

عاطف رمضان
اقام بنك الكويت الدولي امس في املقهى 
االجنليزي بفندق شيراتون الكويت ملتقى 
تعريفي لنخبة من سيدات املجتمع الكويتي 
لشرح وتوضيح املزايا املصرفية اخلاصة 
بحساب »رمياس« الذي اطلقه البنك حديثا 
واملخصص للسيدات وذلك مبشاركة رئيس 
قس����م التغذية العالجية في مركز الطب 

البديل د.عفاف حافظ.
وفي كلمتها رحبت املدير العام بالوكالة 
بالبنك ضي����اء العصفور باحلضور حيث 
اش����ارت الى ان اقامة هذا امللتقى لسيدات 
املجتمع الكويتي تأتي ضمن استراتيجية 
البنك التس����ويقية لالعالن عن حس����اب 
»رمياس« وتقدمي خدمات مصرفية متميزة 
تالئم االحتياجات املالية للسيدات من خالل 

حلول مصرفية متكاملة ومبتكرة.
واختتمت العصفور كلمتها مقدمة الشكر 
الى شركة »سيشيدو« ملستحضرات التجميل 
وشركة »برج هاجر العقارية« وشركة »الدر 

املنثور« للبخور والعطور ملساهمتها الفاعلة 
في امللتقى، مثمنة استجابتها ودورها في 

تقدمي هدايا لضيوف امللتقى.
من جانبها قالت رئيس قسم التغذية 
العالجي����ة في مركز الطب البديل د.عفاف 
حافظ ف����ي محاضرة عن مفه����وم الغذاء 
الصح����ي والتي القته����ا على احلضور ان 
الغذاء الصحي املتوازن هو الذي ميد اجلسم 
باحتياجاته من العناصر الغذائية س����واء 
الدهون والبروتينات والكربوهيدرات وكذلك 
الڤيتامينات واالمالح املعدنية محذرة من 
مخاطر الس����منة التي تعد م����ن الظواهر 
الس����لبية التي تسهم في توارث االمراض 
واخطار ما يسمى الوجبات السريعة الغنية 
بالسعرات احلرارية والتي ادت الى انتشار 

السمنة واالمراض املصاحبة لها.
وشددت د.حافظ على اهمية االنشطة 
الرياضية وكذلك العادات الغذائية الصحية 
والط����رق االمنة النق����اص الوزن وجتنب 
الوس����ائل الوهمية النقاص الوزن وغير 

القائمة على اساس علمي والتي قد تؤدي 
الى اضرار اكثر مما قد تس����ببه من فوائد 
والتي يتم الترويج لها بأساليب دعائية مع 

ما يحيط مبكوناته من غموض.
يش����ار الى ان حساب الراتب للسيدات 
»رمي����اس« س����يتم تقدميه ال����ى عميالت 
االدارة املصرفية لالفراد من فئة املوظفات 
او صاحب����ات االعم����ال او املتقاعدات من 
الكويتيات ومواطنات دول مجلس التعاون 
اخلليجي واملقيمني وسيكون احلد االدنى 
للراتب )الدخل الشهري( للعميالت ال يقل 
عن 600 دينار وستحصل العميلة على دفتر 
شيكات مجاني عند فتح احلساب وخصم 
25% للتعريف����ة احلالية املعتمدة من قبل 
بنك الكويت املركزي على خدمة صناديق 
االمانات للس����نة األولى. واجلدير بالذكر 
ان البنك الدولي مستمر في ابتكار وطرح 
اخلدمات املصرفية املتميزة والتي من شأنها 
ان تلبي كل احتياجات العمالء وفقا ملعايير 

الشريعة االسالمية السمحة.

»األوسط« يرعى كرنڤااًل 
للمشروعات الكويتية الصغيرة

اس���تمرارًا ملس���يرة العطاء 
االجتماعي املتميز لبنك الكويت 
والش���رق األوسط وجريا على 
عادت���ه في املس���اهمة في دعم 
ورعاية جميع املجاالت االجتماعية 
وباألخ���ص فئة الش���باب، قام 
األوس���ط مؤخرا باملساهمة في 
 k-Town رعاية ذهبية في كرنڤال
الذي قامت بتنظيمه شركة موجو 
للدعاية واإلعالن والذي اقيم في 
حديقة وهران مبنطقة الشامية 
مبشاركة كبيرة من املشروعات 
البيئية  الصغيرة واحلم���الت 
واالجتماعية باإلضافة إلى وكالء 

العالمات التجارية الكبرى.
البنك لهذا  وجاءت رعاي���ة 
احلدث انطالقا من إميانه العميق 
الكويتية  بأهمية دعم املواهب 
الشابة من اجل حتفيزهم على 
املضي قدما في س���بيل تنمية 
ابداعاتهم في  قدراتهم واب���راز 
املجتم���ع. ويعد االوس���ط من 
السابقني في دعم ورعاية الكثير 
من مناسبات املجتمع املختلفة، 
البنك  الذي يعكس رغبة  األمر 

»بوابة التطوير 
العقاري« تنتخب

 3 أعضاء جدد
انتخب�����ت اجلمعي�����ة 
العمومي���ة لش���ركة بوابة 
التطوير العقاري 3 أعضاء 
جدد ملجلس إدارة الشركة هم 
علي حسني املوسى رئيسا 
ملجلس اإلدارة وعادل حسني 
املوسى نائبا للرئيس وسلوى 

احمد املوسى عضوا.

5 شركات تجتمع 
في فبراير ومارس

أعل���ن س���وق الكويت 
لألوراق املالية ان مجالس 
إدارات 5 شركات ستجتمع 
ملناقش���ة البيانات املالية 
لعام 2009، حيث اش���ار 
موقع السوق الى ان مجلس 
إدارة »اتصاالت« سيجتمع 
في 1 مارس املقبل ملناقشة 

بيانات 2009.
كما افاد مجلس���ا إدارة 
»سينما« وسنام العقارية 
اليوم  بأنهما سيجتمعان 
املالية،  ملناقشة الشركات 
كما سيجتمع مجلس ادارة 
بورتالن���د في 24 اجلاري 
ملناقش���ة البيانات املالية 
املقرر ان  للش���ركة، ومن 
يجتمع مجلس ادارة صخور 
ملناقش���ة البيانات املالية 
السنوية من 2009 في 23 

اجلاري.

في تأكيد تواصل���ه بني جميع 
ش���رائح املجتمع للقيام بدوره 
االجتماعي واإلنس���اني بشكل 
متميز يعك���س إميانه بأهمية 
الدور الذي يقوم به على الصعيد 
اإلنساني واالجتماعي بشكل ال 

يقل أهمي���ة وجناحا عن دوره 
الذي يقوم به كأعرق مؤسسة 
اقتصادية في الكويت تأسست 
عام 1941. بنك الكويت والشرق 
األوسط مستمر في استراتيجيته 
الداعمة جلميع انشطة املجتمع 

الشباب حرصا  وباألخص فئة 
من���ه على دعمه���م في مختلف 
او  الدراسية  أنشطتهم س���واء 
الثقافية او الرياضية وذلك في 
اطار رسالته الهادفة الى خدمة 

املجتمع.

جناح البنك األوسط في الكرنڤال

)سعود سالم(جانب من امللتقى التعريفي باحلساب اجلديد


