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شريف حمدي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان شركة 
املشروعات العقارية الكبرى »جراند« ستعلن خالل 
الفترة القليلة املقبلة عن خسائر تفــــــوق الـ 70 
فلسا وذلك عن الســـنة املنتهية في 31 ديسمبر 
2009. وقالت املصادر ان هذه اخلسائر الكبيرة 
ناجتة عن اعادة تقييم اصول الشـــركة املتمثلة 

في ملكياتها في شـــركات تابعة تراجعت القيمة 
السوقية ألسهمها بشكل كبير خالل العام املاضي 

مقارنة بتكلفة االستثمار فيها.
وذكرت املصادر ان املوعد املتوقع للكشف عن 
هذه النتائج إلبالغ ادارة البورصة بها للعودة الى 
التداول مجددا قد يكون نهاية الشهر اجلاري او 

بداية الشهر املقبل على أقصى تقدير.

70 فلسًا خسائر متوقعة لـ »جراند« في 2009

تم تحويلها إلى مخصصات مقابل محفظتي القروض واالستثمار1.9 مليون دينار صافي الربح بعد أخذ مخصص إضافي بـ 22.5 مليونًا

مجلس إدارتها اعتمد بيانات الربع األول دون أرباح

»برقان« يحقق 29.3 مليون دينار 
أرباحًا تشغيلية عن الربع األول بنمو ٪39

»التجاري«: 22 مليون دينار األرباح التشغيلية 
في الربع األول و1.4 مليون دينار صافي الخسائر

»استهالكية« تدرس فرصًا استثمارية بالسوق المحلي
وعوائدها التشغيلية ترتفع في الربع الثاني

عمر راشد
أوضح رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب 
في الشـــركة الوطنية للصناعات االســـتهالكية 
)استهالكية( عبداهلل العبار ان الشركة في مرحلة 
التحليل املالي لعدد من الفرص االستثمارية داخل 
السوق الكويتي، قيمة كل منها ال تقل عن مليون 
دينار، مستدركا ان االعالن عن تلك الفرص سيكون 

خالل شهر ونصف.
وبني العبار في تصريح خاص لـ »األنباء« ان 
مجلس ادارة الشركة اجتمع امس، واعتمد البيانات 

املاليـــة للربع االول من العام احلالي دون ارباح، 
الفتا الى ان االلتزامات اخلاصة بالشـــركة كانت 
وراء عدم حتقيق ارباح، مستدركا ان الشركة بدأت 
في احلصول على عائدات استثماراتها التشغيلية 
واملتمثلـــة في مصنع الـــورق بالكويت ومصنع 
احلديد في امارة الشارقة باالمارات وكذلك مصنع 

الكرتون املقوى في السعودية.
واستدرك العبار ان الربع الثاني سيشهد مزيدا 
من العوائد التشغيلية التي تعزز مستقبل الشركة 

وأداءها في املرحلة املقبلة.

عوائد تشغيلية من مصنع الورق المحلي ومصنع حديد الشارقة

.. والبنك رعى معرض »كاستيللي في الكويت«
قام بنك برقان برعاية معرض »كاستيللي في الكويت« والذي افتتح رسميا 
في مركز الراية والتي تستمر انشطته إلى اليوم. وذكر البنك في بيان صحافي 
أمس أنه مت تنظيم املعرض من قبل ش��ركة »س��ارتوريا ايطاليا«، وهي شركة 
إيطاليه مش��هورة متخصصة ف��ي هذا احلقل، وتهدف إلى تش��جيع مختلف 
األنشطة الثقافية واإلبداعية من خالل أنشطة بعنوان عام: »صنع في ايطاليا«. 
وافتتح املعرض حتت رعاية السفير انريكو جرانارا سفير ايطاليا في الكويت، 
كما حضرت الش��يخة منيرة الصباح فضال عن العديد من كبار الش��خصيات 
والضيوف وعشاق الفن االيطالي. وبهذه املناسبة، قال رئيس مديري التسويق 
ف��ي بنك برقان فادي مطر »تتمتع الكوي��ت بعالقات غنية تاريخيا وثقافيا مع 
اجلمهورية االيطالية، ويفخر بنك برقان برعاية هذا املعرض الرائع الذي تستضيفه 
»سارتوريا ايطاليا« للمرة األولى في الكويت. ويعتبر هذا احلدث فرصة نادرة 
وعظيمة لعرض األعمال الفنية االيطالية القيمة لعشاق الفن في الكويت. وكجزء 
من التزامنا مبس��ؤولياتنا االجتماعية يسعى بنك برقان على الدوام إلى تعزيز 
اجلانب الفني والثقافي في أنشطة عديدة، كما يعتبر هذا البرنامج من بني العديد 

من املبادرات التي يتبناها بنك برقان جتاه هذا الهدف«.

أعلن بنك برقان عن حتقيق صافي أرباح بلغت 
1.9 مليون دينار خالل الربع األول من 2010 وذلك 
بعد أخذ مخصص إضافي بلغ 22.5 مليون دينار، 
وأفاد البنك فـــي بيان صحافي بأن ذلك يأتي بعد 
اســـتبعاد 44.1 مليون دينـــار كمخصصات عامة 
متاحة فـــي دفاتر البنك والتـــي مت جتنيبها عبر 

السنوات املاضية.
وقد بلغت اإليرادات التشغيلية لدى البنك خالل 
الفترة نفسها 43.2 مليون دينار بنمو قدره %37 
وأرباح تشـــغيلية 29.3 مليون دينار بنمو قدره 

39%، في حني بلغت ربحية السهم 1.9 فلس. 
وأشار البنك في بيانه إلى ان النتائج املجمعة 
تضمنت نتائج البنوك التابعة والتي تضم مصرف 
بغداد وبنك اجلزائر اخلليج وبنك األردني الكويتي، 

حيث ميتلك البنك حصة األغلبية كجزء من إســـتراتيجية التوسع 
لديـــه، حيث حققت البنوك التابعة املذكورة خالل الربع األول منوا 
ثابتا في األصول كما في مؤشـــرات األعمال الرئيسية والتي جاءت 
منسجمة مع التوقعات الواعدة لهذه البنوك. وفي هذا السياق، قال 
رئيس مجلس إدارة البنك ماجد العجيل: »ان النتائج املالية احملققة 

خالل الربع األول من هذا العام إمنا تنبئ بالنتائج 
الواعدة للســـنة ككل، وتأتي هذه النتائج لتؤكد 
التزامنا الدائم واألساسي جتاه مساهمينا وعمالئنا«. 
وأعرب العجيل عن شكره لعمالء البنك واملساهمني 
على ثقتهم الغالية في امكانيات البنك وموظفيه 

ودعمهم املستمر والتزامهم الدائم.
من جهة أخرى، أعلن البنك عن حتقيق معدل 
كفاية رأس املال على أساس مجمع مقداره %15.9 
دون األخذ في االعتبـــار زيادة رأس املال التي مت 
استكمالها هذا األسبوع، وأشار إلى أن هذه املؤشرات 
تأتي لتدعم إستراتيجية النمو لدى البنك ليكون 
أحد البنوك الرائدة على مســـتوى املنطقة، حيث 
يلتزم البنك بتحقيق منو ثابت في حصته السوقية 
داخل الكويت وكذلك عبر األســـواق الرئيسية في 
املنطقة. اجلدير بالذكر ان بنـــك برقان أعلن مؤخرا عن جناحه في 
االنتهاء من عملية زيـــادة رأس املال مبقدار 100.8 مليون دينار من 
خالل إصدار أسهم للمساهمني، بهدف تعزيز أنشطته على املستوى 
احمللي واالســـتفادة من إســـتراتيجية التوســـع في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا.

عبداهلل العبار

ماجد العجيل

فادي مطر وجانب من تسليم درع تكرميية 

أعلن البنك التجاري الكويتي 
عـــن حتقيق أرباح تشـــغيلية 
للفتـــرة حتى 31 مـــارس 2010 
مببلـــغ 22.024 مليـــون دينار 
قبل خصم املخصصات مقارنة 
بأرباح تشغيلية مقدارها 25.175 
مليون دينار للفترة املقابلة من 

عام 2009.
وأفاد البنك في بيان صحافي 
بأنه قد رأى حتويل جميع األرباح 
التشغيلية إلى بند املخصصات 
املكونة مقابل محفظتي القروض 
واالستثمار، وعليه فإن صافي 
اخلسارة احملققة للربع األول من 
العام احلالي قد بلغت نحو 1.454 
مليون دينـــار مقارنة بصافي 
ربحيـــة مقدارها نحـــو 3.335 
مليون دينار للفترة املقابلة من 

عام 2009.
ولفت البنك إلى أنه كان قد 
أعلن في وقت سابق عن سياسته 
املتحفظة الهادفة إلى بناء قاعدة 
صلبة من املخصصات، ومن ثم 
فإن النتائج املالية احملققة جاءت 
متماشية مع معطيات هذه الفترة 
وتوجهات البنـــك القائمة على 

تدعيم قاعدة املخصصات.
وقد بلغت نسبة كفاية رأس 
املال كما في نهاية الفترة ذاتها 
19% مقارنـــة بنســـبة مقدارها 
18.22% بنهايـــة عـــام 2009، 
النسبة  البنك أن هذه  وأوضح 
النسبة احملددة من قبل  تفوق 
الكويت املركزي والبالغة  بنك 
)12%(، وتعادل أكثر من ضعفي 
نسبة كفاية رأس املال احملددة 
عامليا مبوجب تعليمات »بازل 
2«، وهـــو ما يعكـــس القاعدة 
الرأســـمالية القوية التي مازال 

البنك يتمتع بها.
واشار البنك إلى أنه كما في 

نهاية الربع األول من عام 2010 
فقد بلـــغ مجموع أصول البنك 
3.7 مليارات دينار )3.6 مليارات 
دينار كما في 31 ديسمبر 2009( 
بينما بلغت حقوق املساهمني 441 
مليون دينار )440 مليون دينار 

كما في 31 ديسمبر 2009(.
وأضاف بأن البنك التجاري 
الكويتي اليزال في موقع الريادة 
جلهة السيطرة على مصاريف 
التشغيل والتي انخفضت بواقع 
10% مقارنة بالربع األول من عام 
2009، بينما انخفضت تكاليف 
املوظفـــني بنســـبة 8% خـــالل 

الفترة.
الفتـــا إلى أن البنـــك مازال 
التكاليف  يحتفظ بأقل نســـب 
إلى اإليرادات حيث بلغت هذه 

النسبة 25.16% للربع األول من 
عام 2010. وبدون شك فإن جناح 
البنك في السيطرة على تكاليف 
التشغيل يوفر ميزة تنافسية 

للبنك.
ومن جهة أخرى، أكد البنك أنه 
متت مراجعة اخلطة اإلستراتيجية 
التنظيمي مبســـاعدة  والهيكل 
أحد بيوت اخلبرة االستشارية 
العاملية وسوف يتم عرضها في 
وقت قريب على مجلس اإلدارة 
اجلديد الـــذي مت انتخابه في 7 

ابريل املاضي.
وسوف تتضمن االستراتيجية 
اجلديدة التحديات الكبيرة التي 
باتت عليها بيئة العمل املصرفي 
وكذلـــك القيـــود التشـــغيلية 
التي فرضتهـــا حالة االنكماش 

االقتصادي، كما تهدف إلى إيجاد 
السبل البديلة للعودة إلى حتقيق 
البنك،  منو مطرد فـــي ربحية 
وســـوف تتركز أنشطة أعمال 
البنك على السوق الكويتي، وهو 
السوق الذي سوف يعزز البنك 
تواجده فيه بصورة مســـتمرة 
عن طريق فتح خطوط جديدة 
لألعمال من خالل تقدمي خدمات 
ومنتجات مصرفية جديدة تناسب 
شرائح العمالء كافة، كما سوف 
يستمر البنك في تفعيل مبادئ 
احلوكمة وأسس اإلدارة السليمة 
مع إجراء التغييرات الضرورية 
على الهيـــكل التنظيمي للبنك، 
بغرض تفعيل جميع أنشـــطة 
البنك ومبا يضمن احملافظة على 

حقوق جميع األطراف.

3.7 مليارات دينار مجموع أصول البنك بداية الربع األول

لتقديم خدمات مساندة في جميع مناطق الكويت

»سينوبيك« الصينية تفوز بعقد 
من »نفط الكويت« بقيمة 20 مليون دينار

أحمد مغربي 
قالــــت مصــــادر مطلعة في 
شــــركة نفط الكويت ان شركة 
»ســــينوبيك« الصينية فازت 
بعقد تقدمي خدمــــات الصيانة 
لآلبار النفطية في جميع مناطق 
الكويت بقيمة 20 مليون دينار، 
مشــــيرة الى ان العقد سيشمل 
تقدمي الشركة الصينية خدمات 
الصيانة واعادة تأهيل احلفارات 
واملعدات وتفتيش وصيانة كل 
معدات حقول النفط في ظروف 
مماثلة لبيئة املصنع مبا في ذلك 
االختبار حتت ظروف الضغط 

العالي.
وبينت املصادر ان شــــركة 
سينوبيك تســــعى الى تعزيز 
تواجدها في الكويت من خالل 
املشاريع النفطية التي تطرحها 
نفــــط الكويــــت حيــــث فازت 
سينوبيك بأضخم عقد من نفط 
الكويت خالل العام املاضي بقيمة 
350 مليــــون دوالر ملدة خمس 
ســــنوات لبناء خمس منصات 

نفطية جديدة.
بالذكــــر ان  جميع  اجلدير 

العقود التي تشرع نفط الكويت 
في طرحها خالل العام املاضي 
واحلالــــي تأتــــي ضمن خطط 
الشــــركة املوضوعــــة من قبل 

مؤسســــة البتــــرول الكويتية 
للوصول بالطاقــــة االنتاجية 
الــــى 4 ماليني برميل  للكويت 
من النفط يوميا في عام 2020 

والعمل بهذا املستوى الى عام 
2030، والوصول ايضا الى انتاج 
مليار قدم مكعبة من الغاز في 

.2015

عقد جديد من »نفط الكويت« للخدمات املساندة


