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سياسات النظام المصرفي أبرز الملفات
على طاولة محافظ »المركزي« بعد عودته من نيويورك

محمود فاروق 
عاد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ 
سالم العبدالعزيز ، أمس من مدينة نيويورك 
بعد رحلة عالج قصيرة اجرى خاللها عملية 
تكللت بالنج���اح، وما زالت هناك ملفات 
اقتصادية متعددة تنتظره، ابرزها الملفات 

المتعلقة باألمور المصرفية.
الملفات متابعة سياسات  ومن ضمن 
النظام المصرفي بعد تعميمه األخير الصادر 
عن البنك المركزي بتاريخ 2010/4/1 بشأن 
االلت���زام بقواعد وأس���س منح القروض 
االس���تهالكية والمقس���طة حي���ث تمكن 
المحافظ من خالل سياسات معلنة وغير 
معلنة من الحف��اظ على القطاع المصرفي 
دون الحاجة الى تدخل مباش���ر من المال 
الع��ام، واستكمال متطلبات االتحاد النقدي 
باعتب��ار الكويت رئيسة للقمة الخليجية 
الملفات الجسيمة،  الحالية، وغيرها من 
السيما أن الشي��خ سالم العبدالعزيز، ال 
يكل وال يت���رك لرحل��ة عالج من عارض 
صح���ي أن تصرفه ع��ن العناية بالقطاع 
المصرفي حي���ث كان يتابع، ويدقق في 
كل صغيرة وكبيرة حتى يطمئن على كل 
المحط���ات التي مر بها القطاع المصرفي 

خالل فترة عالجه.
واكد في تصريح مقتضب ان هناك الكثير 
من القضايا المصرفية التي يحرص البنك 
المركزي على متابعتها مع المس���ؤولين 

في البن���وك المحلية وانه قد يعقد قريبا 
اجتماعا معهم. 

يذكر أن التعميم الذي أصدره المحافظ 
بش���أن قواعد وأس���س من���ح القروض 
االستهالكية والمقسطة والتي تم تحديثها 
أكثر من مرة أثار لغطا واسعا في البنوك 
التقليدية واالس���المية رغم تصريحات 
المحافظ من نيويورك التي تؤكد أن التعميم 
المش���ار إليه يخرج عن نطاق التفسير 
الحقيقي لهذا التعمي���م، وذلك من حيث 
كونه تأكيدا للتعليمات الصادرة عن البنك 
المركزي عام 1995 بش���أن قواعد وأسس 

منح القروض.

توقعات بعقد اجتماع مع رؤساء البنوك المحلية قريبًا

حمد املرزوق مهنئا الشيخ سالم العبدالعزيز فور عودته  )كرم دياب(.. والشيخ فيصل السعود الصباح مرحبا بعودته ساملا

اتحاد المصارف يرحب بانضمام   »الراجحي« لعضويته
رحب رئيس مجلس ادارة احتاد مصارف 
الكويت حمد عبداحملسن املرزوق بانضمام فرع 
مصرف الراجي في الكويت لعضوية االحتاد 
كعضو منتسب ليصبح اجمالي عدد اعضاء 
االحتاد تسعة عشر عضوا منهم تسعة اعضاء 
منتس��بون ميثلون فروع البنوك االجنبية 
واخلليجي��ة العاملة في الكويت واملس��جلة 
في سجل البنوك لدى بنك الكويت املركزي. 

واش��ار املرزوق الى ان انضمام »الراجحي« 
لالحتاد س��يتيح له املجال للمشاركة الكاملة 
في اجتماعات جلنة املديرين العامني وجميع 
اللجان املنبثقة عنها، والتي تناقش مختلف 
املوضوعات املتصلة بالقطاع املصرفي احمللي، 
مم��ا يعزز الدور الذي يلعبه احتاد مصارف 
الكويت في تدعيم العالقات بني البنوك الكويتية 

واالجنبية واخلليجية العاملة في البالد.

314 ألف دينار 
خسائر »التعمير«

33 ألف دينار أرباح 
»أجيال العقارية«

»الدواجن« تربح 
306 آالف دينار

أعلن����ت ش����ركة التعمير 
لالستثمار عن حتقيق خسائر 
بواق����ع 314 الف دينار للربع 
االول مبا يع����ادل 1.36 فلس 
للسهم مقابل خسائر 600 الف 
دينار مب����ا يعادل 2.06 فلس 
للس����هم عن نفس الفترة من 

العام املاضي.

حقق����ت ش����ركة اجي����ال 
الترفيهية )اجيال(  العقارية 
33.9  ألف دينار ارباحا للربع 
االول مبا يع����ادل 0.19 فلس 
للس����هم مقابل خس����ائر 4.5 
ماليني دينار مبا يعادل 25.8 
فلسا للسهم عن نفس الفترة 

من العام املاضي.

اعلنت الشركة الكويتية 
املتحدة للدواجن )دواجن(، 
أنها حقق���ت ارباحا للربع 
االول من 2010 بلغت 306 
آالف دين���ار وذلك مقارنة 
مع 34.5 ألف دينار خسائر 
عن نفس الفترة من العام 

.2009

صورة جماعية أمام مقر البنك 

هدية تذكارية للخرافي من افق ايوان

البنك واكب ازدهار العالقات االقتصادية الكويتية ـ التركية منذ 20 عاماً

جاسم الخرافي يشيد بـ »بيتك ـ تركيا«
ودوره في التبادل التجاري الخليجي ـ التركي

مشيرا إلى أن البنك بدأ التجهيز 
لتشغيل بنك أنشأه مؤخرا في 
دبي يتوقع أن يبدأ نشاطه خالل 
الفترة القريبة املقبلة، وميارس 
بنك أنشأه في البحرين أعماله 
بنجاح ويعتبر اآلن من أنشط 
البنوك األجنبية العاملة هناك، 
مشيرا إلى أن »بيتك � تركيا« زاد 
من أنشطته لتعزيز دوره كجسر 
للتبادل التجاري واالقتصادي بني 
تركيا ودول أوروبا ووسط آسيا 
والكويت ودول مجلس التعاون 
اخلليجي باعتب����ار أن املصالح 
االقتصادية والتجارية أداة مهمة 
للتقريب بني الشعوب والدول 

وتطوير العالقات املشتركة.

العق����اري والتأمني  التطوي����ر 
وش����ركات اإلج����ارة وغيرها، 
وتساند بتوجهاتها أهداف البنك 
التع����اون والتبادل  في تعزيز 

التجاري اخلليجي � التركي.
التنفيذي  الرئي����س  وق����ال 
ل� »بيتك � تركي����ا« أفق ايوان: 
»إن ق����درات وإمكاني����ات البنك 
البحث  إل����ى  املتنامي����ة دفعت 
عن فرص في األسواق الدولية 
خاصة القريبة من تركيا في دول 
االحتاد الروسي، فافتتح مكتبا 
في كازاخستان واجته إلى السوق 
األوروبي حي����ث يعتزم خالل 
الشهور املقبلة افتتاح أول فروعه 
في مدينة ماينه����امي األملانية«، 

شعوب املنطقة«.
من جانبه، رحب عضو مجلس 
إدارة »بيت����ك � تركي����ا« رئيس 
إدارة شركة تركابيتال  مجلس 
العيسى، برئيس مجلس  فواز 
األمة والوفد املرافق له وقدم لهم 
شرحا عن أعمال البنك وأنشطته 
وجناحاته على مستوى السوق 
التركي وتوسعاته اخلارجية، 
مشيرا إلى دور شركة تركابيتال 
التي تعتبر الذراع االستثمارية 
لبيتك-في تركيا والدول املجاورة 
والتي تأسس����ت ف����ي البحرين 
برأسمال 150 مليون دوالر عام 
2007 وتستثمر في مجاالت عديدة 
وقطاعات متنوعة مثل مشاريع 

أش���اد رئيس مجل���س األمة 
جاس���م اخلرافي ببيت التمويل 
الكويتي التركي »بيتك � تركيا« 
كأحد النم���اذج املهمة والبارزة 
لنجاح القطاع اخلاص الكويتي 
في العمل باألس���واق اخلارجية 
الفرص االستثمارية  واقتناص 
وإضافة دور اجتماعي وتنموي 
ألعماله م���ن خالل تبنيه لهدف 
التج���اري  التق���ارب  حتقي���ق 
واالقتصادي بني تركيا والدول 
املجاورة له���ا وخاصة الكويت 
وبقية دول مجلس التعاون، مما 
يعزز التعاون بني الدول ويساهم 
ف���ي تطوير عالقات الش���عوب 
ودفعها نحو األفضل، من خالل 
تغليب املصلحة املشتركة وقيم 
التفاهم والتعاي���ش والتعاون 

احلضاري.
وأضاف اخلراف������ي خ��الل 
زي����ارة ق����ام به����ا إل����ى املركز 
الرئيسي ل� »بيتك � تركيا« في 
اسطنبول: »انني اليوم في غاية 
الس����عادة وأنا أرى هذا الصرح 
املالي الكبير ال����ذي ينمو يوما 
بعد آخ����ر وقد حتق����ق بجهود 
كويتية � تركية على مدى أكثر 
من 20 عاما من العمل املتواصل 
والتعاون املش����ترك، واسعدني 
أكثر ما استمعت إليه من خطط 
وتطلعات يسعى البنك لتحقيقها 
سواء على الساحة اخلليجية او 
على مستوى األسواق العاملية«، 
مضيفا: »واعتبر هذا تأكيدا على 
املدى الواسع من التعاون الذي 
البلدين ف����ي مختلف  ينتظ����ر 
املجاالت خاصة بجهود القطاع 
اخلاص، وم����ا حتمله الدولتان 
من نوايا خيرة وطيبة جلميع 

توسع البنك في كازاخستان والبحرين ودبي وألمانيا يعزز من ربحيته 
والحكومة التركية منحت البنك جائزة العمل المصرفي

»ما تشوف شر يا بوفهد«
كان في استقبال احملافظ الشيخ فيصل 
السعود الصباح ومجموعة من القيادات 
املصرفية يتقدمهم رئيس احتاد املصارف 
حم��د املرزوق ورؤس��اء مجالس بعض 
الش��ركات، كما حرص��ت »األنباء« على 
ان تكون في اس��تقباله متمنية له دوام 

الصحة والعافية.
»ما تشوف شر يا بوفهد«.


