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م.خليل العنيزي يتسلم اجلائزة من م.عبدالعزيز الكليب 

»الجمان«: 28.1 مليار دينار إجمالي أرصدة قروض 
وسلفيات القطاع المصرفي بنهاية الربع األول

من ضمنها 2.1 مليار دينار مخصصات 9 بنوك

»الخليج« تصدر البنوك كأعلى نسبة مخصصات بواقع 15.2% وبقيمة 3.7 مليارات دينار

»الوطني« األقل بين البنوك في المخصصات بنسبة 3.7% تاله »األهلي« بمعدل 5.5% ثم »برقان« بـ %6

قال مركز اجلمان لالستشارات 
االقتصادي����ة في حتليل موجز 
ألرصدة قروض وسلفيات القطاع 
املصرفي الكويتي ومخصصاتها 
حتى نهاية الربع األول من العام 
احلال����ي، ان إجمال����ي أرصدة 
القروض والسلفيات في دفاتر 
قطاع البنوك الكويتي � والذي 
يحوي 9 بنوك � بلغ 28.1 مليار 
دينار في 31 مارس 2010، وبلغت 
مخصصاته����ا 2.1 مليار دينار 
مبا يعادل 7.4% من إجماليها، 
وبالتالي، يكون رصيد صافي 
القروض والسلفيات 26.0 مليار 

دينار بالتاريخ املذكور. 
واش����ار التحليل إلى تصدر 
بن����ك اخللي����ج أعلى نس����بة 
مخصصات بواق����ع 15.2% من 
إجمال����ي قروضه وس����لفياته 
البالغة 3.7 مليارات دينار، تاله 
البنك التجاري بنس����بة %12.1، 
ثم البنك االهلي وبنك الكويت 
الدولي و»بيتك« مبعدل %6.9 
لكل منها من قروضها وسلفياتها، 
أم����ا األقل في هذا املضمار، فقد 

»بيتك« بنسبة 18.8%، ثم البنك 
الوطني والبنك التجاري بحصص 
نسبتها 14.3 و15.4% على التوالي 
من اإلجمالي، أما أقل البنوك في 
هذا املجال، فكان من نصيب بنك 
الكويت الدول����ي وبنك بوبيان 
واالهلي املتحد بحصص 2.6 و3.1 
و4.6% على التوالي، ويتوسطها 
بنك برقان والبنك االهلي مبعدل 

6.7 و7.2% على التوالي. 
وفيما يتعلق بحصص البنوك 
في صافي القروض والس����لف 
كما في نهاي����ة الربع األول من 
2010، ذكر حتليل »اجلمان« أنه 
تصدر القائم����ة البنك الوطني 
بحصة 30% من اإلجمالي، تاله 
بفارق ملحوظ »بيتك« بنسبة 
20% ثم بنك اخلليج مبعدل %12، 
أم����ا األقل في هذا الصدد، فكان 
من نصي����ب بنك بوبيان وبنك 
الكويت الدولي بحصة بلغت %3 
لكل منهما، تالها االهلي املتحد 
بحصة بلغت 6%، ويتوسطهما 
بنك برقان والبنك االهلي مبعدل 

8% لكل منهما.

تص����در القائمة بن����ك الكويت 
الوطني مبعدل 3.7%، تاله البنك 
االهلي املتحد مبعدل 5.5%، ثم 
بنك برقان بنسبة 6.0%، فبنك 

بوبيان مبعدل %6.6.

أي مبا يعادل 0.5% من إجمالي 
أرصدة املخصصات البالغة 2.1 
مليار دينار، حيث تصدر بنك 
اخلليج أعلى نسبة مخصصات 
للرب����ع األول املنتهي في 2010 

البنك االهلي وبنك بوبيان بفارق 
واسع مبعدل 0.1% لكل منهما، 
ثم بنك الكويت الدولي و»بيتك« 
واالهلي املتحد مبعدل 0.3 و0.4 

و0.5% على التوالي.

القروض  أما مخصص����ات 
والس����لفيات للبنوك الكويتية 
الربع األول  احململة على فترة 
من 2010، فأش����ار التقرير إلى 
أنها بلغ����ت 129 مليون دينار، 

مبع����دل 1.2%، يليه بنك برقان 
مبعدل1.0%، ثم البنك التجاري 
مبعدل 0.9%، أما األقل في هذا 
الصدد، فكان بنك الكويت الوطني 
في املقدمة مبعدل 0.01%، تاله 

أما من حيث حصص البنوك 
من املخصصات كما في 31 مارس 
2010، فقد تصدرها بنك اخلليج 
بنس����بة 27.2% م����ن إجمال����ي 
املخصص����ات، يليه مباش����رة 

الدويسان: السوق الكويتية مفتوحة 
أمام الفرص التجارية واالستثمارية البريطانية

لندن � كونا: قال سفير الكويت 
لدى اململكة املتحدة خالد الدويسان 
ان السوق الكويتية مفتوحة امام 
التجارية واالستثمارية  الفرص 
مشيرا الى ان الفرص متاحة امام 
الشركات البريطانية واملستثمرين 

للدخول فيها.
ج����اءت تل����ك التصريحات 
للسفير الدويسان امام مجموعة 
رابطة الشرق االوسط وهي منظمة 
بريطانية رائدة في تعزيز العالقات 
التجارية مع دول منطقة الشرق 
االوسط حيث وجه السفير الدعوة 
للشركات البريطانية واملستثمرين 

البريطانيني الى دخول السوق الكويتية والتنافس 
فيها بفاعلية قائال ان الشعب الكويتي مييل للشركات 
البريطانية والش����عب البريطاني »لذا نحن نرحب 
بقدومكم الى السوق الكويتية والتنافس فيها بفاعلية«.  
واشاد بالعالقات التاريخية واخلاصة واملتميزة القائمة 
بني الكويت وبريطانيا واملبنية على االحترام املتبادل 

والتفاهم املشترك وااللتزام بني البلدين.
 واضاف في معرض اس����تعراضه لتطور تاريخ 
العالقات القائمة بني الكويت وبريطانيا عبر القرون 
ان الكويت لن تنسى ابدا وقوف بريطانيا الى جانبها 
في اصعب األوقات عندما كانت تواجه تهديدات وغزو 

القوات الصدامية في العام 1990.
 وذكر ان بريطانيا لعبت دورا رائدا وقياديا مع 
قوات التحالف لطرد القوات العراقية الغازية مشيرا 
في الوقت ذاته الى ان الكويت ستحتفل العام املقبل 
بالذكرى اخلمسني الس����تقاللها والذكرى العشرين 
لتحريرها.  واش����ار الى انه منذ عقود س����ابقة قام 
البلدان بالعديد من املبادرات ملزيد من تعزيز وتوثيق 

العالقات بينهما مبا فيها تأسيس 
مكتب االستثمار الكويتي في لندن 
في العام 1953 وتأسيس مجموعة 
الكويتية   � البريطانية  الصداقة 
في الع����ام 1973 واملكتب الثقافي 

في العام 1958.
 واوضح انه يوجد في بريطانيا 
نحو ألفي طالب كويتي يتلقون 
البريطانية  العلم في اجلامعات 
في حني يوجد اكثر من الف طالب 
كويتي في مختلف املؤسس����ات 

العسكرية البريطانية.
واضاف انه في العام املاضي 
فقط قام 53 ألفا بزيارة بريطانيا 
بغرض الس����ياحة والتجارة، قائال ان التجارة بني 
البلدين في ازدهار مس����تمر وآخذة في النمو على 

اسس قوية.
 وعلى صعيد متصل استعرض الدويسان جهود 
الكويت نحو حتديث وتطوير البنى التحتية لفتح 
املجال امام املزيد من الفرص التجارية واالستثمارية، 
مشيرا الى املنطقة التجارية احلرة التي يديرها القطاع 
اخلاص بدعم تام من احلكومة، وقال ان القوانني في 
املنطقة التجارية احلرة تعفي املستثمرين االجانب 
من الضرائب موضحا ان احلكومة اصدرت في العام 
2000 قانونا يسمح لألجانب بحق التملك في اسهم 

الشركات الكويتية.
 واشار الى اهمية خطة التطوير االقتصادي التي 
اقرها مجلس االمة الكويتي والتي سيتم مبوجبها 
انفاق 129 مليار دوالر على املشاريع العمالقة خالل 
السنوات االربع املقبلة الفتا الى مشروع انشاء مدنية 
احلرير وهي مدين����ة جتارية كبرى بتكلفة تقدر ب� 

77 مليار دوالر. 

وجه الدعوة للشركات لالستثمار محليًا

خالد الدويسان

مشروع »برج التجارية« التابع لـ »التجارية العقارية« 
يحصد جائزة التميز للمشاريع اإلنشائية في الكويت لـ 2009

التجارية  الش����ركة  أعلنت 
العقارية عن حصول مشروع 
ب����رج التجارية عل����ى جائزة 
التميز للمش����اريع اإلنشائية 
في الكويت للعام 2009، وهي 
جائزة متن����ح تقديرا لألعمال 
املتميزة ف����ي مجال التصميم 
واإلنشاء والتنفيذ للخرسانة 
على مستوى الكويت بناء على 
األصالة في التصميم، واإلبداع 
وج����ودة التنفي����ذ وإجراءات 
حتس����ني اجلودة واستخدام 
امل����واد واألس����اليب املتطورة 

خلدمة املشروع.
جاء ذل����ك، خ����الل احلفل 
التكرميي للمشروع  السنوي 
الكويت  املتميز على مستوى 
ال����ذي أقامه املعه����د األميركي 
للخرس����انة � ف����رع الكويت، 
برعاية نائ����ب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
الفهد، وقد أناب  الشيخ أحمد 
عن����ه وكيل وزارة األش����غال 
الكليب  العام����ة م.عبدالعزيز 
حلض����ور احلفل ال����ذي أقيم 
في قاعة املؤمترات والرويال 
سويت بفندق موڤنبيك باملنطقة 

التجارية احلرة بالشويخ.

للمس����تأجرين، حي����ث يلقى 
البرج إقباال على طلبات تأجير 
الوحدات مما يعكس االهتمام 
بني أوساط األعمال باملشروع 
ويقع برج التجارية في منطقة 
الس����ور مقابل  � شارع  شرق 

حديقة الشهيد.
وقد روعي في تصميم برج 
التجارية توافر مجموعة من 
اخلدمات واألنش����طة لتشكل 
تكامال نوعيا للمشروع وإضافة 
مهم����ة للعم����الء والزائرين، 
باإلضافة إلى كون املشروع من 
األبراج ذات االرتفاعات العالية 
التي تشكل معلما من التشكيالت 
الهندسية التي تضيف له مزيدا 

من التميز واإلبداع.
التجارية من  ويعتبر برج 
املبان����ي التي مت تنفيذها وفق 
أعل����ى املواصف����ات واملعايير 
البن����اء والتي  ف����ي  احلديثة 
تستخدم التكنولوجيا احلديثة 
في تشييدها واألنظمة الذكية 
املتطورة في تشغيلها ليوفر 
خالله بني����ة عم����ل متكاملة 
ومثالية تس����هم ف����ي صياغة 
طراز جديد من املباني الذكية 
احلديثة توازي تلك املتوافرة في 
أهم املدن العاملية ذات الصيت 

واإلمكانيات.

وقد تسلم الرئيس التنفيذي 
الفنية  الش����ؤون  ملجموع����ة 
التنفيذي ملجموعة  والرئيس 
االس����تثمار بالوكالة م.خليل 
العنيزي الدرع التقديرية ممثال 
عن الشركة التجارية العقارية 

مطور ومالك املشروع.
وقال القائمون على اجلائزة 
ان مشروع برج التجارية وجد 

موضعا عل����ى خارطة املعالم 
اإلنش����ائية واملعماري����ة في 
الكويت، حيث طوعت األنظمة 
املبتكرة للخرسانة بهيكل البرج 
لتتناغم مع الشكل املعماري غير 
التقليدي بالتفاف جسم البرج 
الالفت للنظر ليكون نقلة نوعية 
لعالم العقار والوجه املعماري 
للعاصمة وعالمة مميزة لألبراج 

الكويت،  الشاهقة في س����ماء 
باإلضافة لرضا املالك.

وميث����ل ب����رج التجاري����ة 
إضافة جديدة للوجه املعماري 
للعاصمة، باإلضافة إلى كونه 
نقلة نوعية ف����ي عالم العقار 
الفري����د ومتي����ز  بتصميم����ه 
موقعه بسهولة الوصول إليه 
ونوع اخلدم����ات التي يقدمها 

قدمها المعهد األميركي للخرسانة ـ فرع الكويت برعاية أحمد الفهد

بيان للقروض والسلف والمخصصات وبعض النسب التحليلية للبنوك الكويتية كما في 31 يناير 2010
إجمالي المخصص المتراكم حتى نهاية البنكالمسلسل

2009
مصروف المخصص للقروض المحمل على 

الربع األول 2010 )بيان الدخل(
إجمالي المخصص المتراكم حتى الربع 

صافي القيمة الدفترية للقروض والسلف تكلفة القروض والسلفاالول 2010 
حصص المخصصات%حصص صافي القروض والسلف % نسبة متراكم المخصص/ القروض%نسبة مصروف المخصص/ القروض%كما في 31 يناير 2010 )الربع األول(

14.3%30%3.7%0.0%29612978.0247.727وطني1

27.2%12%15.2%1.2%522445653.7293.163خليج ب2

15.4%9%12.1%0.9%297233212.6542.333جتاري3

7.2%8%6.9%0.1%14731502.1672.017أهلي4

4.6%6%5.5%0.5%879971.7661.669املتحد5

2.6%3%6.9%0.3%52254790735الدولي6

6.7%8%6.0%1.0%117231402.3432.203برقان7

18.8%20%6.9%0.4%368233915.6485.257بيتك8

3.1%3%6.6%0.1%64165982917بوبيان9

100%100%7.4%0.5%1.9511292.07928.10226.022االجمالي

املخصصات املكونة للربع األول 2010نسبة املخصصات إلى القروض والسلف للبنوك الكويتية كما في 2010/3/31
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حصص صافي القروض والسلف للبنوك الكويتية كما في 2010/3/31
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