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500 ألف دينار لـ »الشبيب« في سحب »األهلي المتحد«

17 مليون درهم أرباح »بيت أبوظبي لالستثمار« في 2009

العنجري:»هيئة أسواق المال« يتمتع باالستقاللية القانونية

ربع الس����نوية التي جترى طيلة 
فترة البرنامج.

وقد أعربت الفائزة بدرية شبيب 
عن سعادتها الغامرة بهذه اجلائزة 
الكبيرة وقدمت ش����كرها العميق 
للبنك وجميع العاملني فيه وعلى 
هذا العرض املميز حلساب احلصاد 
االس����امي والذي أتاح لها، وأكيد 
لعماء كثيرين، فرصا عظيمة للفوز 
كان لها مردود قوي وأثر إيجابي 

كبير على حياتهم. 
وأشارت الفائزة الى أن حتول 
البنك الى اس����امي قد أس����عدها 

كثيرا.

في التعامات املالية إضافة إلى 
الثقة التي وضعها مستثمرو بيت 
ابوظبي لاستثمار في املنتجات 
االستثمارية التي يطرحها بيت 

ابوظبي لاستثمار.
ابوظب���ي  وأك���د أن بي���ت 
إل���ى  يس���تند  لاس���تثمار 
إستراتيجية التحوط للمحافظة 
على الوضع املالي اجليد للشركة 
عبر خفض املصروفات وتوظيف 
أكفأ للموارد والتوجه إلى الفرص 
التي تشكل قيمة  االستثمارية 
مضافة للمس���تثمر والتنمية 
املستدامة في قطاعات االقتصاد 
احلقيقي والتي تستند إلى طلب 
حقيقي كقطاع الطاقة والقطاع 
الزراعي والقطاع الصحي بغرض 
تنوع مصادر الدخل وتس���اهم 
في حتقيق رؤية 2030 ولم يكن 
ليتحقق هذا االجناز دون فريق 
العمل الذي يتمتع مبهارات علمية 
وعملية اس���تطاعت ان حتمل 

التحديات وحتقق االجنازات.

االسامية، حيث يقدم 6000 جائزة 
يبل����غ مجموعها 10 مايني دينار، 
وتش����مل س����حوبات على جائزة 
مليون دينار تق����دم »راتب مدى 
احلياة« بقيمة 4000 دينار شهريا 
على مدى 250 شهرا، وأضاف بأنه 
يتم السحب أيضا كل 3 أشهر على 
جائزة ربع سنوية كبرى بقيمة 500 
ألف دينار )2000 دينار شهريا على 
مدى 250 شهرا( وجائزتني بقيمة 
250 ألف دينار لكل منهما )2000 
دينار شهريا على مدى 250 شهرا( 
مما ميثل دخا ثابتا مستمرا على 

مدى أكثر من عشرين عاما.

األزمة وتداعياتها على املستويني 
احمللي واإلقليمي«.

وأوضح أن النتائج احملققة 
تعكس اإلس���تراتيجية املتزنة 
لبيت أبوظبي لاستثمار والهادفة 
إلى تخطي حتديات األزمة املالية 
العاملية عبر توزيع املخاطر وخلق 
العديد م���ن الفرص واملنتجات 
االستثمارية وتوزيعها جغرافيا 

والتوجه إلى األسواق التي تتمتع 
مبستويات معتدلة للنمو.

ارتف���اع قيمة  إلى  وأش���ار 
إجمالي املوجودات لبيت أبوظبي 
لاستثمار خال 2009 إلى 1599 
مليون درهم إماراتي بزيادة تصل 
إلى 4% مقارنة بالعام 2008، كما 
إلى 207  إيرادات تص���ل  حقق 
مايني دره���م إماراتي، ووصل 

وأضاف اخلول����ي قائا: يقدم 
حساب احلصاد االسامي جوائز 
أسبوعية على مدار العام من بينها 
جائزة أس����بوعية كب����رى بقيمة 
20 ألف دين����ار إلى جانب خمس 
جوائز أخرى بقيم����ة ألف دينار 

لكل منها.
ويتميز احلساب أيضا بجوائز 
ال����والء، حيث يتمت����ع كل عميل 
يحتفظ برصيد ألف دينار أو أكثر 
في احلساب بفرص مميزة إضافية 
للفوز بواحدة من مئات اجلوائز 
ربع الس����نوية بإجمالي 500 ألف 
دينار لكل سحب من السحوبات 

إجمالي حقوق املساهمني الى 911 
مليون درهم إماراتي، محققا بذلك 
ربحا صافيا قدره 17 مليون درهم 
إماراتي بعد خصم املخصصات 
وبلغ معدل العائد على رأس املال 
ما نسبته 4.6%، كما بلغ العائد 

على السهم 0.08 درهم.
وم���ن جهته، ق���ال الرئيس 
التنفي���ذي لبي���ت ابوظب���ي 
لاس���تثمار فواز علي اجلودر 
الت���ي مت حتقيقها،  ان األرباح 
ورغ���م األوض���اع االقتصادية 
الرؤية  الراهنة، تعكس سامة 
وتطبيق إستراتيجية تتماشى مع 
الوضع الراهن، إضافة إلى سامة 
الرؤية التي تتبعها حكومة دولة 
اإلمارات، خصوصا إمارة ابوظبي 
للمحافظة على املمارسات املالية 
الوطني مما  ودعمها لاقتصاد 
انس���حب وبص���ورة ايجابية 
على معظم املؤسس���ات املالية 
ف���ي الدول���ة وكان ل���ه األث���ر 
الثقة  االيجابي على مس���توى 

أج����رى البنك األهل����ي املتحد 
»األوسط س����ابقا« س����حبه ربع 
السنوي بتاريخ 2010/3/31 حيث 
ف����ازت باجلائزة ربع الس����نوية 
الكبرى »راتب مدى احلياة« بقيمة 
2000 دينار ش����هريا بدرية راشد 

الشبيب.
وبهذه املناسبة قال نائب املدير 
العام للخدمات املصرفية الشخصية 
املتحد  البنك األهلي  بالوكالة في 
شريف اخلولي ان »حساب احلصاد 
االسامي« ينفرد بعروضه الكبيرة 
باالضافة الى انه حساب اجلوائز 
الوحيد املتوافق مع أحكام الشريعة 

املنتدب لبيت  أعلن العضو 
ابوظبي لاستثمار رشاد يوسف 
جناحي ع���ن حتقي���ق عوائد 
املنتهية  املالية  ايجابية للسنة 
في 31 ديس���مبر 2009، محققا 
ربح���ا صافيا بل���غ 17 مليون 
درهم إماراتي، مش���يرا إلى أنه 
ارباح نقدية على  تقرر توزيع 
املساهمني بنسبة 5% من رأس 

املال.
وقال جناحي: »نحن سعداء 
مبا حققه بيت ابوظبي لاستثمار 
من نتائ���ج مالية رغم ان العام 
2009 كان عاما استثنائيا نتيجة 
لألوض���اع االقتصادية الراهنة 
وبرؤية مستقبلية واستنادا إلى 
إستراتيجية تأخذ في اعتبارها 
حس���ابات دقيق���ة للمخاط���ر 
اس���تطعنا وبفض���ل من اهلل 
وبدعم من مستثمرينا حتقيق 
نتائج ايجابية رغم احلرص على 
خصم مخصصات إضافية حتوطا 
وحتس���با ملزيد من انعكاسات 

محمد عبدالرحمن
أكد عض���و مجلس األمة وعضو اللجنة 
املالي���ة في املجل���س النائ���ب عبدالرحمن 
العنجري أن صدور قانون هيئة أسواق املال 
بإجماع مجلس األمة واحلكومة يعد خطوة 
ايجابية في اجتاه تعزيز الثقة في االقتصاد 
الكويتي وحماية صغار املستثمرين وجذب 
املزيد من االستثمارات الوطنية واألجنبية 

إلى السوق الكويتي.
وشدد العنجري، خال الندوة التي نظمتها 
اجلمعية االقتصادية الكويتية مساء أمس 
األول بعنوان »هيئة أسواق املال«، على أن 
نواب األمة حرصوا خال املناقشات التي دارت 
في مجل���س األمة عموما وخال اجتماعات 
اللجن���ة املالية على وجه اخلصوص، على 
توفير أقصى قدر من االستقالية لهيئة أسواق 
املال، حتى ال تكون »سلعة سياسية« ومن 
ثم تصبح عرضة للتجاذبات واملس���اومات 
السياسية، كما حرص النواب على متتع هيئة 
أس���واق املال باالستقالية القانونية ألبعد 

احل���دود، حيث تضمن 
القانون اخلاص بها انشاء 
هيكل قانوني للهيئة حتى 
ال تكون خاضعة قانونا 
جلهات أخرى مثل إدارة 
الفتوى والتشريع، كما 
منح القانون الهيئة حق 
اختيار مكت���ب قانوني 
القيام بشؤونها  يتولى 
القانونية في حال ارتأت 

ذلك.
وأضاف بالقول: قانون 
هيئة أسواق املال الكويتي 
جاء متوازنا إلى حد بعيد، 
ومنح هيئ���ة مفوضي 

الهيئة التي س���تتولى إدارتها، صاحيات 
واس���عة، وتبقى العب���رة بالتطبيق الذي 
يحتاج بدوره إل���ى إرادة قوية على النحو 
الذي يجعل س���وق الكويت لألوراق املالية 
أكثر قوة وشفافية وأكثر جاذبية لرؤوس 

األموال. وأش���ار النائب 
العنجري  عبدالرحم���ن 
الفعال  التطبيق  إلى أن 
لقان���ون هيئة أس���واق 
املال وحتقيقه لألهداف 
املرجوة يظ���ل مرهونا 
الهيئة  إدارة  أمر  بتولي 
شخصيات تتمتع بالكفاءة 
والنزاهة واألمانة. واعتبر 
العنجري أن قانون هيئة 
إلى جانب  املال،  أسواق 
قانون التخصيص الذي 
س���يناقش في جلس���ة 
خاصة في مجلس األمة 
في الرابع عشر من الشهر 
اجلاري، يشكل ركيزة رئيسية إلعادة هيكلة 
االقتصاد الكويتي وتطوير أدائه في السنوات 
املقبلة. وأش���ار إلى أن قانون التخصيص، 
بعد إقراره من مجلس األمة، س���يكون من 
القوانني التاريخية التي صدرت في الكويت، 

الفتا إلى أن التطبيق الفعال لهذا القانون بعد 
إقراره ستكون له تأثيراته اإليجابية على 
مختلف املستويات االقتصادية واالجتماعية 
والسياسية، حيث من املتوقع أن يعيد هيكلة 
امليزانية العامة للدولة، ورمبا يغير بعض 

الوجوه املوجودة حاليا في مجلس األمة.
من جانبه اعتبر مدير عام مركز اجلمان 
لاستشارات االقتصادية ناصر النفيسي أن 
قانون هيئة أس���واق املال ال يلبي الطموح 
100% وعلي���ه العديد م���ن االنتقادات لكنه 
يبقى أفضل من حالة الفوضى والعشوائية 
املوجودة حاليا في سوق الكويت لألوراق 
املالية. وأش���ار النفيسي إلى أنه في مقدمة 
االنتقادات املوجهة إلى قانون هيئة أسواق 
امل���ال أن الهيئة ظلت تابعة لوزير التجارة 
والصناعة حيث كان من املفترض أن تكون 
تابعة مباش���رة ملجلس الوزراء، وإن كان 
وزير التجارة والصناعة قد أوضح أن تبعية 
الهيئة لوزارة الصناعة تظل شكلية وإجرائية 

وليست جوهرية.

لحساب الجوائز الوحيد المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية

أقرت توزيع 5% نقداً للمساهمين من رأس المال

فواز اجلودر

ضياء العصفور

رشاد جناحي

حكيم الدين يوسف يفوز بـ 100 ألف دينار 
بسحب »النجمة« الشهري لـ »التجاري«

»الدولي« يوّقع اتفاقية شراكة
مع »اإلخالص الدولية القابضة«

وزير المالية السوري: تضاعف أقساط التأمين 3 مرات 
وعجز الموازنة العامة ٪4

أج���رى البن���ك التج���اري 
عملية الس���حب الشهري على 
النجمة«، وذلك في  »حس���اب 
املركز الرئيسي للبنك اول من 
التجارة  امس بحضور وزارة 
والصناعة ممثلة بعبدالعزيز 
اشكناني، كما حضر عن البنك 
التجاري موظف���ون من قطاع 
اخلدمات املصرفية لألفراد وإدارة 
اإلعان والعاقات العامة وقطاع 
الدعم الفن���ي وإدارة أمن نظم 
معلومات التكنولوجيا وجمع 

كبير من عماء البنك.
الس���حب  وبع���د عملي���ة 
الش���هرية، مت اإلع���ان عن 81 

اس���ما، حيث فاز باجلائزة األولى بقيمة 100 ألف 
دينار حكيم الدين يوسف علي، وحصل على قيمة 
ألف دينار 18 فائزا، وبقية الفائزين كانت جوائزهم 

بقيمة 500 دينار.
اجلدير بالذك���ر أن كل 50 دينارا ضمن رصيد 
حس���اب »النجمة« تؤمن للعميل فرصة الدخول 
بالس���حب الشهري على جائزة ال� 100 الف دينار، 
والدخول في السحب الثاثي الذي يجرى مرة كل 
أربعة اشهر على جوائز بقيمة 300 الف دينار يتم 
فيه اختيار 3 فائزين يحصل كل واحد منهم على 

جائزة ال� 100 ألف دينار، كما يتميز هذا احلساب 
بأنه من دون فوائد وميكن الس���حب منه واإليداع 
فيه في أي وقت، إضافة إلى إمكانية إصدار بطاقة 
سحب آلي عليه، واحلصول على جميع اخلدمات 
املصرفية من خاله مثل خدمة »التجاري اون الين«، 
واخلدمة الهاتفية وخدمات مركز االتصال وخدمة 
الرسائل القصيرة، وكذلك استخدام احلساب إلصدار 

بطاقة ائتمانية في حالة عدم حتويل الراتب.
و»التجاري« ينتهز هذه الفرصة ليهنئ جميع 
الفائزين في س���حب النجمة، علما أنه سيتم قيد 

اجلوائز النقدية إلى حسابهم في البنك.

لسنوات بني البنك و»اإلخاص 
القابضة«، حيث تتعامل جميع 
شركات املجموعة بالكويت مع 
البنك، مشيرة إلى أن الشركة 
جت���ري مباحثات م���ع إدارة 
الازم  التمويل  البنك لتدبير 
لاس���تحواذ على العديد من 
الفرص االستثمارية املتميزة 
خارج الكويت املتوقع أن تبرمها 
الشركة في املستقبل القريب.

وأضافت العصفور أن توقيع 
اتفاقية الشراكة يخدم العاقات 
املستمرة بني الطرفني بتحقيق 
التواص���ل، وكذلك  مزيد من 
يس���اهم في تسويق منتجات 
التي تتوافق  البنك  وخدمات 

مع الشريعة اإلسامية.

العصف���ور ان توقيع اتفاقية 
الشراكة مع شركة اإلخاص 
الدولية القابضة جاء تتويجا 
لعاقات إستراتيجية امتدت 

وّقع بن���ك الكويت الدولي 
اتفاقية ش���راكة مع ش���ركة 
اإلخاص الدولية القابضة، يقوم 
البنك مبوجبها بتقدمي جميع 
املنتجات واخلدمات املصرفية 
واملالية للشركة والعاملني فيها 
لتلبي���ة جمي���ع احتياجاتهم 
املصرفية م���ن مختلف أنواع 
احلسابات )حسابات جارية، 
توفير، ودائع...(، وكذلك توفير 
عروض خاصة لقروض موظفي 
الشركة، وتزويد جميع مدارس 
املجموعة بنقاط بيعية تودع 
حتصياته���ا في بنك الكويت 

الدولي.
وقالت املدير العام بالوكالة 
في بنك الكويت الدولي ضياء 

دمشق ـ هدى العبود
قال وزير املالية السوري 
محمد احلسني ان اقتصاد باده 
حقق معدالت منو جيدة خال 
الس����نوات املاضية، مشيرا 
إلى ازدياد حجم االس����تثمار 
والسياحة والصادرات وفرص 
العم����ل واإلنف����اق احلكومي 

اعتمادا على املوارد احمللية.
وأضاف احلسني في كلمة 
له خال افتتاح ملتقى دمشق 
التأمين����ي اخلامس أمس أن 
العامة للدولة  املوازنة  عجز 
لم يتجاوز حاجز ال� 4% في 
السنوات السابقة كما حافظ 
الدين العام في نهاية عام 2009 
على نسبة تقدر بنحو 26% من 
الناجت احمللي اإلجمالي لعام 
2009 من����ه دين عام خارجي 
تبلغ نسبته أقل من 10% من 

الناجت احمللي اإلجمالي.
وأشار وزير املالية السوري 

إلى أن حجم أقساط التأمني في 
سورية تضاعف 3 مرات في عام 
2009 مقارنة مع عام 2006 حيث 
بلغ في نهاية العام املاضي 14.3 
مليار ليرة سورية أو ما يعادل 
أكثر من 310 مايني دوالر، مضيفا 
ان حجم الس����وق ال يعبر عن 
إمكانات االقتصاد السوري حيث 

تعمل هيئة اإلشراف على التأمني 
على الوصول بحجم السوق الى 
500 مليون دوالر خال السنوات 
القليلة املقبلة على أن يصل حجم 
السوق في عام 2020 إلى مليار 
دوالر وأن ترتفع مساهمته في 
الناجت احمللي اإلجمالي من حوالي 

0.5% حاليا إلى حوالي %20.

جانب من عملية السحب

موظفوا »األهلي« يجرون فحوصات مع »املنار كلينك«

»األهلي« يستضيف »المنار كلينك«

نظم البن���ك األهلي بالتعاون مع املنار كلينك 
يوما لعمل فحوصات طبي���ة ملوظفي البنك من 
منطل���ق خلق الوعي عن���د املجتمع بأهمية عمل 
تلك الفحوصات بش���كل دوري لاطمئنان على 
صحة األفراد وذلك مبناسبة يوم الصحة العاملي. 
حيث شارك في ذلك اليوم عدد كبير من املوظفني 
باإلضاف���ة إلى اإلدارة العلي���ا للبنك الذين أبدوا 

سعادتهم بهذه املبادرة املميزة.
وقد صرحت مدير العاقات العامة سحر الذربان 
»بأن البنك األهلي دائما يسعى إلى تقدمي ما هو 

مم��يز ليس فقط في اخلدمات املصرفية إمنا في 
اجلوانب االجتماعية والث�����قافية والص������حية 
أيضا، فبمناس���بة ي���وم الصح���ة العاملي قمنا 
بتن����ظيم هذا الي���وم لعمل فحوص�����ات طبية 
للموظ�����فني إميانا وتش���ج������يعا باالهت�����مام 

بالصحة والوقاية«.
ومن جانبه عبر مدير عام املنار كلينك م.حسني 
دشتي عن سعادته لتعامله مع البنك األهلي الكويتي 
حيث قدم ش���كره وتقديره إلدارة البنك على هذا 

التعاون املشترك.

بدرية راشد الشبيب

عبدالرحمن العنجري

»ميد«: البنوك السعودية تحافظ 
على مكانتها كقوة مهيمنة

البنك الوطني يحتل المرتبة الـ11 ضمن أكبر 100 شركة »أوسطياً«

اش���ارت مجلة »ميد« في تقريرها لعام 2010 الى ان 28 بنكا خليجيا منها 6 بنوك 
كويتية احرزت مراكز متقدمة ضمن قائمة اكبر 100 شركة على مستوى منطقة الشرق 
األوس���ط وشمال افريقيا من حيث القيمة الس���وقية، وجاء في تقرير املجلة ان بنك 
الكويت الوطني احتل املرتبة احلادية عش���رة بقيمة سوقية قدرها 13 مليار دوالر، 
فيما جاء بيت التمويل الكويتي في املرتبة السابعة عشرة بقيمة سوقية قدرها 9.3 

مليارات دوالر.
وذكرت املجلة في تقريرها ان عام 2009 كان قاس���يا لاقتصاد العاملي ككل ولكن 
مع بوادر التعافي وحتسن الربحية اخذ القطاع املصرفي العاملي باخلروج من حالة 
الرك���ود. وحتدثت املجلة عن تأخر تأثيرات األزمة العاملي���ة في الوصول الى بنوك 
املنطق���ة ولم تبدأ بضرب ارباحها اال في اواخر 2008 ولكن التأثيرات الكاملة ظهرت 
بوضوح عام 2009، فقد جفت مصادر السيولة العاملية مما رفع من تكلفة االقتراض 
بالنسبة للبنوك وادى الى تضييق هوامش ربحها يضاف الى ذلك اضطرار عدد من 
الش���ركات الكبرى الى اعادة جدولة ديونها مما وجه لطمة اخرى الى ارباح القطاع 
املصرفي بسبب ارتفاع حجم شطب الديون واالحتياطيات، وبالرغم من ذلك ارتفعت 
القيمة السوقية للقطاع املصرفي في منطقة اخلليج بنسبة 36% من 184.5 مليار دوالر 
ف���ي فبراير 2009 الى 231 مليار دوالر ويعكس هذا النمو حقيقة ان القطاع املصرفي 
كان اكبر مس���تفيد من الدعم احلكومي. وبالرغم من التخلف عن س���داد ديون باكثر 
من 20 مليار دوالر من قبل اثنتني من اكبر الشركات السعودية وهما مجموعة سعد 
ومجموعة القصيبي فان البنوك الس���عودية حافظت على مكانتها كقوة مهيمنة في 
القطاع املصرفي في الش���رق االوسط، وتظهر 6 بنوك سعودية ضمن قائمة البنوك 
العش���رة األكبر في املنطقة من حيث القيمة السوقية. واش���ارت املجلة الى ان بنك 
االمارات يحتل املرتبة 50 في املنطقة من حيث القيمة السوقية بالرغم من انه اكبر بنك 
في املنطقة من حيث حجم االصول وتغيب عن قائمة هذا العام بنوك مثل املؤسس���ة 
العربية املصرفية البحرينية وبنك الفجيرة الوطني وبنك ام القيوين الوطني، وفي 
املقابل ارتفع ترتيب بنك ابوظبي الوطني وبنك اخلليج االول بسبب الدعم احلكومي 
وجناح اصداراتهما من السندات، وعاد الى القائمة بنك املشرق في دبي وبنك بوبيان 

وبنك اخلليج في الكويت.
وتوقعت املجلة ان تكون االمارات واحدة من اكثر االسواق املصرفية صعوبة هذا 
العام بس���بب مستوى انكش���افها املرتفع لديون دبي والتنظيم اجلديد املقترح الذي 
س���يقلص الفترة التي ستعتبر بعدها القروض قروضا غير منتظمة من 180 الى 90 
يوما، ما س���يؤدي في حال اقرار هذا التعديل الى زيادة كبيرة في االحتياطيات والى 

تقليص االرباح.

ترتيب البنوك الخليجية
القيمة السوقية )مليار دوالر(المركزالشركة

230.800بنك الراجحي
914.100مجموعة سامبا املالية
1113.008بنك الكويت الوطني

1212.770بنك قطر الوطني
1311.280بنك الرياض

1510.000البنك السعودي البريطاني
179.312بيت التمويل الكويتي

189.257البنك السعودي الفرنسي
247.644البنك العربي الوطني
266.423بنك أبوظبي الوطني
296.175بنك اخلليج األول

355.100بنك اإلمناء
404.242بنك قطر اإلسامي

424.088البنك التجاري الكويتي
443.989بنك املشرق

453.968البنك التجاري القطري
503.728بنك اإلمارات
563.519بنك بوبيان

642.919البنك السعودي الهولندي
652.904بنك اخلليج

682.821البنك األهلي املتحد
692.784بنك مسقط

742.599مصرف الريان
792.303بنك الدوحة

832.206بنك دبي اإلسامي
852.184بنك االستثمار السعودي

882.161بنك أبوظبي التجاري
961.984البنك األهلي الكويتي


