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عبداملجيد الشطي

18.22٪ نسبة كفاية رأس المال للبنك بزيادة 6.22٪ عن النسبة المحددة من قبل البنك المركزي وجميع أرباحه عن 2009 حولت إلى مخصصات

الشطي: »التجاري« مستمر في تدعيم قاعدته الرأسمالية حفاظًا على حقوق المساهمين
الكويتي تسجيل  التجاري  البنك  أعلن 
أرباح قبل املخصصات مببلغ 130.9 مليون 
دينار للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 

.2009
وبناء على قرار مجلس اإلدارة باالستمرار 
ف����ي توجه����ه القائم على تدعي����م القاعدة 
الرأس����مالية للبنك وتنميته����ا للمحافظة 
على حقوق املس����اهمني وضمان استمرار 
أعمال البنك للسنوات القادمة حتى في ظل 
الظروف االقتصادية الصعبة، فقد قرر مجلس 
اإلدارة جتنيب هذا املبلغ كمخصصات مقابل 
محفظتي القروض واالستثمار، ولقد سبق 
وأعلن البنك عن هذا التوجه منذ بداية العام 

املنصرم وبالتحديد في مارس 2009.
وفي معرض تعليقه على النتائج املالية 
السنوية للبنك، أوضح رئيس مجلس اإلدارة 

والعضو املنتدب عبد املجيد الش����طي أن 
مجلس اإلدارة يتوخى أقصى درجات احليطة 
في مثل هذه الظروف التي يشوبها قدر كبير 
من حالة عدم اليقني على الصعيدين احمللي 
والعامل����ي بالرغم من ظهور بوادر ايجابية 

تدعونا للتفاؤل احلذر.
وتابع الشطي قائال: مازالت لدينا قناعة 
بأن كال من احلكومة وبنك الكويت املركزي 
قد اتخذ اإلج����راءات الصحيحة نحو دعم 
االقتصاد الوطني، إال أن حالة عدم اليقني 
مازالت تخيم على املتعاملني بالشأن املالي 

واملصرفي.
وأشار الشطي إلى خطة التنمية اخلمسية 
التي أعلنتها احلكومة مؤخرا والتي سوف 
تدعم ركائز االقتصاد الوطني عند تنفيذها 
مؤكدا دعم البنك التجاري الكويتي الكامل 

ملبادرة حتويل الكويت إلى مركز مالي إقليمي، 
وكما بنهاية ديسمبر 2009، فقد بلغ مجموع 
أصول البنك 3.6 مليارات دينار بينما بلغت 

حقوق املساهمني 439.9 مليون دينار.
ويتوافر لدى التجاري مخصصات مقابل 
محفظتي القروض واالستثمار للفترة التالية 
للتحرير يبلغ إجمالي رصيدها 186.6 مليون 
دينار منه����ا 111.6 مليون دينار في صورة 
مخصصات محددة ومبلغ 75 مليون دينار 

في صورة مخصصات عامة.
وباإلضافة إلى املخصصات التي يحتفظ 
بها البنك، فإن »التجاري« يحتفظ مببلغ 91.9 
مليون دينار في حساب األرباح املرحلة مما 

يعزز القدرة الرأسمالية اإلضافية للبنك.
وقد بلغت نسبة كفاية رأس املال %18.22 
وهذه النسبة تزيد عن النسبة احملددة بواقع 

12% وفقا للتعليمات الرقابية الصادرة عن 
بنك الكويت املركزي ومتثل ضعفي النسبة 
املقررة مبوجب معيار بازل 2، وهو ما يعكس 

متانة القاعدة الرأسمالية للبنك.
ولفت إلى أن »التجاري« مازال يحتفظ 
بثاني أعلى التصنيفات االئتمانية بني البنوك 
الكويتية وذلك بناء على تقارير التصنيف 
الصادرة م����ن وكاالت التصنيف االئتماني 
العاملية، كابيتال إنتليجنس وفيتش ريتغز 

وموديز وستاندرد آند بورز.
وانتهز الشطي هذه املناسبة وتوجه � 
بالنيابة عن جميع أعضاء مجلس اإلدارة � 
بالشكر من عمالء البنك األعزاء لثقتهم في 
منتجات البنك واختيارهم البنك التجاري 
كمصدر خلدماتهم املصرفية، ومن اجلهاز 
املديرين  التنفيذي بالبنك برئاسة رئيس 

العامني ورئيس اجله����از التنفيذي جمال 
املطوع، ومن جميع موظفي البنك إلخالصهم 
وتفانيهم في العمل، ومن املساهمني الكرام 
لدعمهم املتواصل للبنك مؤكدا حرص البنك 
الدائم على تدعيم حقوق مساهميه واالرتقاء 

مبنتجاته وخدماته املصرفية.
وبتش����غيل البنك التجاري لثاني أكبر 
شبكة فروع مصرفية متكاملة في الكويت 
تض����م اآلن 55 فرعا تغط����ي جميع أنحاء 
الكويت، يوفر البنك مجموعة متكاملة من 
اخلدمات واملنتج����ات واحللول املصرفية 

الشاملة للعمالء أينما تواجدوا.
كم����ا ميكن احلص����ول عل����ى مزيد من 
املعلومات عن خدمات ومنتجات التجاري 
املصرفية على مدار الس����اعة وطيلة أيام 

األسبوع.

بقيمة 3 ماليين دوالر

»دار الكوثر« تطرح مبادالت عقارية
في السعودية واألردن

أعلنت ش���ركة »دار الكوثر 
العقاري���ة« إح���دى ش���ركات 
»املجموعة اخلليجية للتنمية 
واالس���تثمار« عن طرح خدمة 
العقاري���ة لألراضي  املبادالت 
والعق���ارات ف���ي دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
وصرح نائب رئيس مجلس 
اإلدارة في الشركة احمد الصفار 
في بيان صحافي بأن الشركة 
تتج���ه لتوفير ع���دة أراضي 
م���ن عق���ارات وأراض زراعية 
وصناعية وغيرها في كل من 
السعودية واألردن للمبادلة عبر 
اخلدمة اجلديدة التي توفرها.

وأشار إلى أن الش���ركة توفر حاليا عقارات وأراضي للمبادلة 
بقيمة تصل إلى 3 ماليني دوالر، في دول عدة أبرزها الس���عودية 

واألردن.
أوضح أن أزمة السيولة احلادة التي مرت بها الشركات واألفراد 
جعلت ظاهرة »املبادالت« هي املسيطرة على أداء السوق العقاري 

خالل املرحلة الراهنة والسيما إنعاش حركة السوق العقاري.
وقال إن الظاهرة التي يقدر حجمها مباليني الدينارات تتخذ عددا 
من األش���كال منها مبادلة عقارات مدرة للدخل بأخرى في مرحلة 
التطوير أو مبادلة عقارات بأخرى مماثلة أو دفع جزء من الصفقة 

»كاش« واجلزء اآلخر في صورة أسهم.
وأوضح أن املبادالت سيكون تأثيرها ايجابيا على السوق العقاري 
حيث ان أكثر صفقات املبادلة التي متت في الفترة املاضية في الكويت 

كانت في أبو حليفة والفنيطيس تليها الفروانية وخيطان.
وفيما يتعلق باملعايير التي تستند إليها عمليات البدل العقاري، 
أشار إلى أن املوقع والسعر وااللتزامات الناشئة على العقار هي ما 
حتدد قيمة املبادلة، موضحا أن الصفقات العقارية ستكون العنصر 
املس���يطر على أداء السوق العقاري خالل الفترات املقبلة، بعد أن 

تراجع عدد األفراد واملستثمرين عن الشراء.
ولفت إلى أن الشركة تقوم بابتكار أفكار جديدة لتنشيط حركة 
الس���وق وذلك من خالل طرح خدمات جديدة تس���اهم في تيسير 

األمور على املستثمرين لشراء العقارات واألراضي.

أحمد الصفار

سليمان الراجحي الشيخ ناصر العمر

وردت صورة الشيخ ناصر بن سليمان العمر بدال من صورة رجل 
األعمال السعودي سليمان الراجحي بسبب خطأ في املصدر في صفحة 

29 بعدد يوم اجلمعة املوافق 2010/3/12، لذا اقتضى التنويه.
والشيخ ناصر العمر من علماء الدين املشهود لهم في السعودية، 
وهو حاصل على املاجستير من كلية أصول الدين � قسم القرآن وعلومه 
وحاصل على درجة الدكتوراه من كلية أصول الدين وهو على درجة 

استاذ منذ عام 1993 ولديه العديد من املؤلفات الدينية.

تـنـويـه


