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االقتصادية

»الجمان«: 63% نسبة استقطاع المخصصات من األرباح

بنسبة 342%، تاله بنك اخلليج بنسبة %121، 
ثم بنك الكويت التجاري بنسبة 100%، بينما 
كان بنك بوبيان الوحيد خاسرا مبقدار 12.2 
مليون دينار، وذلك حتى قبل احتس���اب 

املخصصات.
وأشار التحليل إلى أنه قد مت استخراج 
أرصدة املخصصات بشكل مباشر من القوائم 
املالية لبعض البنوك للعام 2009، بينما مت 
استنتاجها لبنوك أخرى، حيث لم تتوافر 

بشكل مباشر.

ق���ال مرك���ز اجلمان 
لالستشارات االقتصادية 
في حتليل موجز عن أثر 
مخصصات القروض على 
نتائج البنوك لعام 2009 ان 
صافي أرباح قطاع البنوك 
الكويتية لعام 2009 بلغ 
نحو 320 مليون دينار، 
وذلك بعد استقطاع 535 
مليون دينار كمخصصات 
عام���ة وخاص���ة، مقابل 
أرص���دة القروض نهاية 
الع���ام املذك���ور، وبذلك 
تكون أرباح البنوك قبل 
اس���تقطاع املخصصات 

نحو 854 مليون دينار، حيث بلغت نسبة 
استقطاع املخصصات 63% من األرباح، الفتا 
إلى أن هذه األرباح خاصة بالشركات األم 

دون استبعاد حقوق األقلية.
وأشار التحليل إلى أن أقل نسبة استقطاع 
للمخصصات من األرباح عن العام 2009 
كانت في بنك الكويت الوطني بنسبة %13، 
تاله بفارق شاسع البنك االهلي بنسبة %44، 
ثم »بيتك« بنسبة 49%، أما أعلى نسبة في 
هذا املضمار فتصدرها بنك الكويت الدولي 

1.26% نمواً في أرباح البنوك بالربع األول
»الوطني« استحوذ على 58% من اإلجمالي بـ 76.26 مليون دينار

العام املاضي. 
أما املرتبة األخيرة من حيث 
نسبة النمو فكانت من نصيب 
البن����ك األهلي، بنمو طفيف في 
األرباح بلغت نسبته 1.1% تقريبا، 
حيث أظه����رت نتائج البنك في 
الربع األول حتقيق أرباح صافية 
بلغت 15.28 مليون دينار تقريبا 
مقارنة بنحو 15.12 مليون دينار 
ف����ي الفترة املقارن����ة من العام 

املاضي. 
وعلى اجلانب اآلخر، جاء بنك 
برقان في صدارة البنوك األربعة 
التي حققت تراجعا في أرباحها 
للربع األول م����ن العام احلالي، 
وذلك بنسبة تراجع بلغت %82.95 
تقريبا، حيث أظهرت نتائج البنك 
حتقيق أرباح صافية بلغت 1.87 
مليون دينار في الربع األول من 
العام احلالي مقابل نحو 11 مليون 

دينار في الفترة املقارنة. 
وجاء بنك اخلليج في املرتبة 
الثانية ب����ن البنوك املتراجعة 
بنس����بة تراجع بلغ����ت %67.11 
تقريبا، حي����ث أعلن البنك عن 
حتقيق أرباح صافية بلغت 524 
ألف دينار مقابل نحو 1.6 مليون 
دينار في نفس الفترة من العام 

املاضي.
التراجع����ات على  أق����ل  أما 
مس����توى البنوك األربعة التي 
أرباحها  ف����ي  حقق����ت تراجعا 
للربع األول م����ن العام احلالي، 
فكانت من نصيب بيتك، وذلك 
بتراجع نسبته 21.35% تقريبا، 
حيث أظه����رت النتائج حتقيق 
أرباح صافية بلغت 30.9 مليون 
دينار مقابل 39.3 مليون دينار 
تقريبا في الفترة نفسها من العام 

املاضي.

نفسها من العام املاضي، بنمو 
كبي���ر بلغت نس���بته %113.8 
البنك عن  تقريبا، حيث أعلن 
حتقيق أرباح صافية بلغت 1.6 
مليون دين���ار تقريبا، مقارنة 
بخس���ائر صافية بلغت نحو 
11.7 مليون دين���ار في الفترة 

املقارنة.
الكويت  في حن جاء بن����ك 
الدولي ف����ي املرتبة الثانية من 
حيث نس����بة النمو في األرباح، 
وذلك بنمو ف����ي األرباح بلغت 
نسبته 113.2% تقريبا، حيث بلغت 
أرباح البنك في الربع األول من 
العام احلالي نحو 291 ألف دينار 
مقارنة بخسائر بلغت 2.2 مليون 
دينار تقريبا في نفس الفترة من 

ومتثل أرباح بيتك 23.5% تقريبا 
من إجمالي أرباح البنوك في الربع 

األول.
أما املرتبة األخيرة من حيث 
مقدار األرباح في الربع األول على 
مستوى قطاع البنوك فكانت من 
نصيب بنك الكويت الدولي وذلك 
بأرباح صافي����ة بلغت 291 ألف 
دينار مقابل خسائر بلغت 2.2 
مليون دينار في الربع األول من 
العام املاضي، ال تتجاوز نسبتها 
0.22% من إجمالي أرباح البنوك 

في تلك الفترة.
كما ج���اء بنك بوبيان على 
رأس البنوك األربعة التي حققت 
منوا في أرباحها في الربع األول 
من العام احلالي مقارنة بالفترة 

بأرباح كبيرة بلغت 76.26 مليون 
دينار تقريبا، في الربع األول من 
العام احلالي، متثل 58% تقريبا 
من إجمالي أرباح قطاع البنوك 
كله، كما أن ه���ذه األرباح تزيد 
بنسبة 20% تقريبا على نتائج 
البنك في الربع األول من العام 
املاضي، والتي بلغت نحو 63.5 

مليون دينار.
وجاءت نتائج بيت التمويل 
الكويت����ي )بيتك( ف����ي املرتبة 
الثانية من حيث مقدار األرباح 
على مستوى قطاع البنوك، وذلك 
بأرباح صافية بلغت نحو 30.9 
مليون دينار في الربع األول من 
العام احلالي مقارنة بنحو 39.3 
مليون دينار في الفترة املقارنة، 

جاء إجمال���ي نتائج البنوك 
الس���وق  املدرجة في  الكويتية 
الكويت���ي للربع األول من العام 
احلالي إيجابي���ا، وذلك مقارنة 
بنتائجها في نف���س الفترة من 
العام املاضي، حيث استطاع قطاع 
البنوك أن يحقق إجمالي أرباح 
بلغ نحو 131.6 مليون دينار في 
الربع األول مقابل نحو 129.95 
الفترة نفسها  مليون دينار في 
من 2009، مما يعني حتقيق منو 
في إجمالي النتائج بلغت نسبته 

1.26% تقريبا.
وأوضح تقري���ر صادر عن 
مركز »مباشر« االلكتروني أن تلك 
احملصلة اإليجابية في نتائج قطاع 
البنوك في الربع األول جاءت بعد 
أن أعلنت كل البنوك عن حتقيق 
أرباح باستثناء بنك وحيد وهو 
البنك التج���اري الكويتي، الذي 
مني بخسائر صافية بلغت 1.4 
مليون دينار مقارنة بأرباح بلغت 
3.14 مالين دينار في نفس الفترة 
من العام املاضي، بتراجع كبير 
في نتائج البنك بلغت نس���بته 

145% تقريبا.
أما البنوك الثمانية الرابحة فقد 
انقسمت إلى قسمن متساوين، 
حيث أظهرت نتائج أربعة بنوك 
منها منوا في أرباحها للربع األول 
هي »وطني � أهلي � الدولي � بنك 
أرباح  بوبيان«، في حن جاءت 
البن���وك األربع���ة األخرى على 
تراجع، وهي »برقان � خليج ب 

� املتحد � بيتك«. 
وباالنتقال إلى مقدار األرباح 
املعلنة على مستوى قطاع البنوك 
الكويت���ي فإننا جند أن الوضع 
يختل���ف متاما، حيث يأتي بنك 
الكويت الوطني على رأس القائمة 

حققت 131.6 مليون دينار أرباحًا مقارنة بـ 129.95 مليونًا خالل نفس الفترة من 2009

نتائج قطاع البنوك الكويتية في الربع األول

الربع األول 2010تاريخ اإلعالناسم البنكم
مليون دينار

الربع األول 2009
التغير %مليون دينار
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نسبة اقتطاع المخصصات من أرباح قطاع البنوك لعام 2009
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عمر راشد
علمت »األنباء« من مصادرها ان شركة مبرد التزال 
تبحث عن متويل المتام دمجها مع ش����ركة »امداد لنقل 
املعدات«، مشيرة الى ان الش����ركة تتفاوض مع جهات 
ومؤسسات مالية للحصول على التمويل بغرض امتام 
عملية االندماج بن الشركتن. ونفت املصادر ان تكون 
الفكرة قد ألغيت على خلفية االزمة املالية التي متر بها 

أعيان، اال انها تسعى الى توفير التمويل الذي ميكن مبرد 
من شراء حصة املساهمن اآلخرين في الشركة، مبينة 
ان دراس����ة فكرة االندماج مستمرة. وفي السياق ذاته، 
اوضحت انه من املتوقع تولي نائب رئيس مجلس االدارة 
عبدالوهاب ابراهيم منصب رئيس مجلس ادارة الشركة 
بعد عودته من اخلارج، حيث س����يلتئم مجلس االدارة 

اجلديد النتخاب رئيس مجلس االدارة اجلديد.

»مبرد« تفاوض مؤسسات مالية للحصول على تمويل إلتمام اندماجها مع »إمداد« خالل المرحلة المقبلة

سددنا جميع التزاماتنا باستثناء 20% من قرض لصالح أحد 
البنوك الخارجية وبنكان يفاوضان الشركة لمنحها قروضًا أخرى

الكويت تحتاج إلى 3 أضعاف محطات البنزين الحالية  والبالغ 
عددها 300 محطة والدعم الحكومي لبيع الوقود يذهب للمواطن

 الرومي: »الدولية للتمويل«  توقع قرضًا
 بقيمة 50 مليون دوالر الشهر المقبل 

حيدر: »األولى للوقود« بصدد زيادة محطاتها
 إلى 43 محطة بنهاية 2010

عموميتها العادية انتخبت 7 أعضاء جدد في مجلس إدارتها بسبب تغيير نسب الملكيةأكد أن ضوابط »المركزي« خفضت محفظتها االئتمانية بـ 22% وعموميتها أقرت عدم توزيع أرباح

جيزان القابضة، كمستش����ار لها 
في تقييم األصول. 

 وف����ي تعليق له عل����ى أداء 
ان  الرومي  املالي، قال  الش����ركة 
الشركة متكنت من حتقيق أرباح 
صافية قدره����ا 121.4 ألف دينار 
بواقع 0.26 فلس للس����هم مقابل 
خسارة قيمتها 15.6 مليون دينار 
مثلت خسارة 34.5 فلسا للسهم 
ف����ي 2008، وبلغ مجموع أصول 
الش����ركة 134.4 ملي����ون دينار 
بانخفاض نسبته 12.5% بسبب 
انخفاض احملفظة االئتمانية %22 

عن عام 2008. 
 وقد أقرت عمومية الش����ركة 
تعين عمار طالب حاجية عضوا 
مكمال في مجلس اإلدارة بالتزكية، 
كما وافقت على جميع بنودها ال� 
9 األخرى املتبقية والتي تشمل 
سماع تقرير مجلس اإلدارة وتقرير 
مراقبي احلس����ابات ومناقش����ة 
املالي����ة واملوافقة على  البيانات 
التعام����ل مع أط����راف ذات صلة 
وتفويض مجلس اإلدارة بإصدار 
سندات على أال تتعدى قيمتها رأس 
املال املدفوع، كما أقرت عمومية 

الشركة عدم توزيع أرباح.

واحتياج���ات املواطنن.   وقال إن 
الشركة بصدد زيادة عدد محطاتها 
إلى 43 محطة نهاية العام احلالي، 
الفتا الى أن الشركة ستقوم ببناء 
محطات متكاملة خالل العام احلالي 
بواقع 3 محطات في مناطق مختلفة 
في الكويت.   وفيما يتعلق بتأثير 
تنفيذ خط���ة التنمية االقتصادية 
واالجتماعي���ة على أداء ش���ركات 
القط���اع اخلاص العاملة في قطاع 
تسويق الوقود، قال حيدر سيكون 
تأثير خطة التنمية جيدا على كل 
القطاعات وستعزز من دور الشركة 

خالل املرحلة املقبلة. 
 وفي استعراض للنتائج املالية 
للشركة في 2009، قال ميثم حيدر ان 
الشركة حققت صافي إيرادات بلغت 
11.3 مليون دينار، مسجلة صافي 
ربح قدره 3.3 مالين دينار، حيث 
بلغ مجموع املصاريف 7.9 مالين 
دينار. وبلغ إجمالي املوجودات 48.6 
مالين دينار، فيما بلغ إجمالي حقوق 
املساهمن 39.2 مالين دينار وبلغ 
مجموع املطلوبات 9.3 مالين دينار، 
كما بلغت ربحية السهم 11.3 فلسا 
للسهم.   وقد أعلن سوق الكويت 
لألوراق املالية اعتماد مجلس ادارة 
الشركة ألرباح الربع األول بقيمة 
927 ألف دينار وبواقع 3.09 فلوس 
للسهم، مقابل 786 ألف دينار أرباحا 

في الفترة املقارنة من 2008. 

  وب���ن في رده على س���ؤال
 ل���� »األنب���اء« أن توظيف تلك 
الق���روض في متويل ش���ركات 
مق���اوالت ميث���ل خروجا على 
وظائف الشركة األساسية، مشيرا 
الى أن الشركة تعمل على تعزيز 
عوائدها من خالل تنويع أدواتها 

التمويلية. 
 وحول تأثي����ر األزمة املالية 
على وضع الشركة، قال ان الشركة 
عانت مثل غيرها من تداعيات تلك 
األزمة إال أنها خرجت منها بسالم 
محققة أرباحا عن 2009، إال أنها 
منيت بخسارة طفيفة في الربع 
األول وذلك بسبب امتناع 90% من 

شركات التمويل عن اإلقراض. 
 وقال انه رغم تداعيات األزمة 
املالية، إال أن الشركة متكنت من 
إعادة ترتي����ب أوضاعها وقامت 
بافتتاح فرع جديد في محافظة 
اجلهراء، واستحدثت جميع الطرق 
التي تسهل للعميل احلصول على 
اخلدمة اجليدة والوفاء بالتزاماته 
وتسيير أعمال الشركة حاليا نحو 
االنتهاء م����ن اإلجراءات اخلاصة 
بعملية االندماج مع كل من شركة 
القابضة وشركة  كويت انفست 

الدعم  املواطن���ن، مس���تدركا أن 
يذه���ب إلى املواط���ن وال حتصل 
الشركات إال على عمولتها املوحدة 
أن املورد  بن ش���ركاتها، مبين���ا 
األساسي لتلك الشركات مؤسسة 
البترول الكويتية وهي تقوم بتزويد 
الشركات بالوقود بشكل مناسب.   
وبن حيدر أن الكويت حاليا تعيش 
جتارب جيدة للخصخصة خاصة 
في قط���اع االتصاالت وهي جتربة 
جديدة وأثبتت أنها تؤدي إلى وضع 
جيد والبد من وجود أداء متوازن 
بن القطاع العام واخلاص والعمل 
على تق���دمي خدم���ات ذات جودة 
معينة وبس���عر جيد يلبي طلبات 

بينها وبن شركتي كويت انفست 
وجي����زان القابضة خ����الل العام 
ب����أن إجناز  احلالي، مس����تدركا 
تلك اخلطوة يتوقف على تقرير 
مستش����ار الدمج بشأن عمليات 
تقييم األصول للشركات الثالث 

التي يتم القيام بها حاليا. 
 وبش����أن تط����ور احملفظ����ة 
الرومي  التمويلية للشركة، قال 
الش����ركة االئتمانية  إن محفظة 
تراجعت بنسبة 22% لتصل إلى 
84.2 مليون دينار خالل عام 2009 
مقارنة مبا كانت عليه في العام 

املاضي. 
 وحول احلصة السوقية للشركة 
في قطاع التمويل بالكويت، قال ان 
الشركة تأتي في املرتبة الثانية 
بعد التسهيالت في القطاع، إال انها 
تهدف لتعزيز تواجدها عبر تنويع 
املقدمة للعمالء، مبينا  اخلدمات 
ان األرباح التش����غيلية للشركة 
تراجعت بنس����بة كبيرة بسبب 
ضوابط بن����ك الكويت املركزي، 
القروض اخلارجية  ان  موضحا 
ستمكن الشركة من تنويع أدواتها 
التمويلية والتي تهدف إلى حتقيق 

أفضل العوائد. 

واألولى وش���ركة أخ���رى مملوكة 
للدول���ة، مس���تدركا أن الكويت ال 
حتتاج لشركات أخرى وإمنا حتتاج 
الى بناء مزيد من احملطات بسبب 
تزايد معدالت النمو السكاني والتي 
بلغت 5.2%، كما أن الكويت حتتل 
املرتبة الثالثة بن الدول التي تعاني 
من االنتظار في محطات البنزين.   
ولفت الى أن إحدى الدراسات رأت 
أن الكوي���ت حتتاج إلى 3 أضعاف 
محطات البنزين حاليا والبالغة 300 

محطة وقود في الوقت الراهن. 
 ونف���ى أن يك���ون الدعم على 
تس���ويق وبيع الوقود من الدولة 
يوج���ه إلى الش���ركات وليس إلى 

عمر راشد
كش����ف نائب رئيس مجلس 
اإلدارة في الشركة الدولية للتمويل 
خليفة الرومي عن تفاوض الشركة 
مع أحد البنوك العاملة في الكويت 
لتوقيع اتفاقية قرض بقيمة 50 
مليون دوالر، مستدركا بأن التوقيع 

سيكون خالل يونيو املقبل.
 وأض����اف إلى أن هناك بنكن 
آخرين في الكويت يتفاوضان حاليا 
مع الشركة ملنحها قروضا للقيام 
بوظائفها التش����غيلية املطلوبة، 
مبينا ان تلك املفاوضات وصلت 

ملراحل متقدمة للغاية. 
الروم����ي في تصريح   وقال 
صحاف����ي على هام����ش عمومية 
الشركة بنسبة حضور 94% ان 
الشركة ستستخدم تلك القروض 
ف����ي متويل مش����اريع ش����ركات 
املقاوالت باعتبارها األكثر ضمانا 
لتحقيق معدالت ربحية جيدة. 

 وقال ان الشركة تسعى لتعزيز 
تواجدها في الس����وق من خالل 
الدائنن  الوفاء بالتزاماتها جتاه 
باعتب����ار أن ذلك األم����ر أولوية، 
مبينا ان الشركة قامت بسداد كافة 
التزاماتها باستثناء 20% من قرض 
قيمته 100 مليون دوالر لصالح 

أحد البنوك اخلارجية. 
 وبن أن تشدد البنوك احمللية 
جاء على ض����وء الضوابط التي 
وضعها بنك الكويت املركزي بشأن 
منح االئتمان وهو ما أثر سلبا على 
أداء الشركات التي تعمل في قطاع 
التمويل، مبينا ان تلك الضوابط 
والتش����دد من قبل البنوك قلص 
العاملة في قطاع  عدد الشركات 
التمويل من 6 شركات في 2009 
إلى 3 ش����ركات فقط خالل العام 

احلالي. 
 وقال إن التزامات الش����ركة 
ال تش����كل نسبة كبيرة باملقارنة 
بإجمالي األصول، وتسعى لتعزيز 
تواجدها في السوق خالل العام 
احلالي من خالل تنويع خدماتها 
وكذلك عبر إجناز عمليات االندماج 

عمر راشد 
 بعد ساعة ونصف الساعة من 
االنتظار، متك���ن الصحافيون من 
احلصول على معلومات عما دار من 
وقائع في عمومية الشركة األولى 
لتسويق الوقود احمللي التي عقدت 
أمس دون حضور الصحافين، وفي 
ذلك صرح عض���و مجلس اإلدارة 
د.ميثم حيدر للصحافين بأن الشركة 
بعيدة عن تطبيق قانون التخصيص 
باعتبارها شركة مساهمة عامة متتلك 
فيها احلكومة نس���بة 24%.   وردا 
على سؤال ل� »األنباء« عن توقيت 
قانون التخصيص واجتاه احلكومة 
لتطبيقه ف���ي الوقت الذي تتدخل 
فيه حكومات عاملية وإقليمية لدعم 
شركاتها املتعثرة ملواجهة تداعيات 
األزمة املالية، أجاب حيدر أن هناك 
فرقا بن توقيت القانون وتنفيذه، 
الفتا الى أن هناك مدة ال تقل عن 3 
سنوات لتطبيقه وهي كافية لتعديل 
أوضاع الش���ركات املتعثرة بشكل 
القانون.    ميكنها من املساهمة في 
ولف���ت الى أن الش���ركة ال تعاني 
من أية التزامات وتعمل حاليا في 
شراء وبيع الوقود واحلصول على 
نسبتها من عملية البيع، مشيرا الى 
أن اس���تقالة 7 أعضاء من مجلس 
اإلدارة وتعين أعضاء غيرهم جاء 
على أس���اس تغيير نسب امللكية 
ف���ي رأس املال.   وح���ول تطوير 
عمل احملطات وعدم قيام الشركة 
بأية عمليات تطويرية، أوضح أن 
التطور لم يحدث وان جزءا من عدم 
التطوير يعود وبشكل رئيسي إلى 
معوق���ات إدارية من جانب الدولة 
ف���ي توفي���ر أراض لبناء محطات 
جديدة، مستدركا أن اجلزء اآلخر 
على الش���ركة مس���ؤولية كبيرة 
في عدم تنفيذه بس���بب تغييرات 
في أعض���اء املجلس القدمي وكذلك 
احلصول على مستحقات للشركة 

ونقلها ألصولها. 
 وفي رده على احتكار القطاع 
اخل���اص لبي���ع الوقود، ق���ال إن 
هناك 3 ش���ركات تعمل في مجال 
بيع وتسويق الوقود وهي السور 

خليفة الرومي يترأس عمومية الشركة ويبدو املدير العام للشركة نضال املسعود

جانب من احلضور في عمومية الشركة د.ميثم حيدر

مجلس اإلدارة
هذا وقد انتخبت اجلمعية العمومية العادية 7 أعضاء 

جدد بسبب تغيير ملكية الشركة واألعضاء اجلدد هم: 
� شركة الزمردة للمجوهرات. 

� شركة تن التجارية. 
� شركة املتحدة لألدوية. 

� الشركة الثانية الدولية للتجارة. 
� شركة الزمردة الوطنية العقارية.

 � شركة محمود حيدر وأوالده للتجارة العامة واملقاوالت.
 وقد مت تأجيل اجلمعية العمومية غير العادية بسبب عدم 
اكتم����ال النصاب والتي يتوقع عقدها بعد اس����بوعن وفقًا 

لقانون الشركات التجارية.


