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»الكويت الدولي« يحّقق 13.1 مليون دينار أرباحًا صافية في 9 أشهر
36.8 مليون دينار إيرادات البنك و12.5 مليونًا األرباح التشغيلية وحقوق المساهمين نمت 9.7% وإدارة البنك تعد إستراتيجية جديدة للسنوات 2011 ـ 2013

زيادة في الودائع إلى 927 مليون دينار والبنك مستعد لتطبيق مقررات »بازل« الجديدة
اوائل البنك التي أبلغت املركزي بتطبيق نظام اآليبان، 
كما اننا مستعدون متاما لتطبيق اي تعديالت جديدة 

تتقرر في مقررات بازل«.
وأوضح الشيخ محمد اجلراح ان اإلدارة التنفيذية 
للبنك تعكف في الوقت احلالي على اعداد استراتيجية 
جديدة للبنك للس���نوات الث���الث 2011 - 2013، حيث 
ستنتهي سنوات تنفيذ االستراتيجية األولى التي بدأ 
البنك بتطبيقها عند التحول للعمل كبنك اس���المي في 

عام 2007، بنهاية عام 2010.
واشار الى ان االستراتيجية اجلاري اعدادها ستراعي 
االرتقاء بالعمل وحتسني االداء واملردودية، واالستعداد 
لتمويل مشاريع خطة الدولة مبا ينعكس في النهاية على 
حتقيق البنك حصة اكبر في سوق املصارف االسالمية 
بالكويت، مش���يرا الى ان البنك خ���الل الفترة املتبقية 
من العام احلالي يخطط لالستمرار في تنفيذ سياسته 
الرامية الى تقوية مركزه املال���ي وزيادة ربحيته، مع 
التوسع املدروس في عدد منافذ الوصول للعمالء بعدما 
وصل عدد فروعه في الوقت احلالي إلى 13 فرعا، ومن 
خالل تطوير خدماته املصرفية لتخاطب مختلف فئات 
املجتمع الكويتي من املواطنني والوافدين مبختلف فئاتهم 
العمرية وتطلعاتهم املصرفية، ولتوفر احتياجات مختلف 
الشركات واملؤسسات الساعية للمشاركة في مشاريع 

الدولة التنموية في مختلف األنشطة االقتصادية.
واختتم الش���يخ محمد اجل���راح تصريحه بالقول 
»مستقبل البنك جيد، وان البنك يستشرف آفاق املستقبل 
بكل الثقة في توفيق اهلل، في ظل نظام مالي ومصرفي 
ق���وى وعفي وقادر على تدعيم منو االقتصاد الكويتي 

بكل قدرة وكفاءة«.
اجلدير بالذكر ان بنك الكويت الدولي قد بدأ نشاطه 
بعد حتوله من النشاط العقاري إلى النشاط التجاري، 
وبعد حتوله من نشاط البنوك التقليدية الى تلك التي 
تعمل وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية الغراء في يوليو 
من عام 2007، وخالل الس���نوات الثالث املاضية وقف 
البنك بثبات على الرغم من الظروف التي واجهها السوق 
املصرفي في الكويت وفى املنطقة وفى العالم أجمع من 
جراء األزمة املالية الدولية، والتي تركت تبعاتها على 

مختلف األنشطة االقتصادية.

النصف األول، وخسائر بلغت 4.6 ماليني دينار حتققت 
في االشهر التسعة االولى من عام 2009، ومبعدل منو 
بلغ 383%، وبلغت ربحية الس���هم 14 فلس���ا في نهاية 
الشهور التس���عة االولى من عام 2010، كما بلغ العائد 

على حقوق املساهمني %9.7.
ولفت الى انه خالل تسعة شهور استطاع البنك ان 
يحقق زيادة في اجمالي ميزانيته حتى بلغت 1.135 مليون 
دينار، كما بلغت محفظة متويله 789 مليون دينار، وجنح 
البنك في ان يصل باجمالي ودائع العمالء لديه في نهاية 

سبتمبر 2010 إلى حوالي 927 مليون دينار.
وأضاف ان بنك الكويت الدولي يلتزم بكل ما يطلبه 
بنك الكويت املركزي م���ن معايير، »فالبنك يعتبر من 

قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي الشيخ 
محمد اجلراح إن بنك الكويت الدولي استمر في مسيرته 
الناجح���ة التي بدأها في ع���ام 2010، حيث بدأت ثمار 
السياسات اجلديدة التي طبقها البنك في الظهور، وهو 
األمر الذي رسخ مبادئ اإلدارة التي اجتهت نحو دعم عمل 

البنك لتحسني أدائه في خدمة االقتصاد الكويتي.
وأكد الش���يخ محمد اجلراح، في تصريح صحافي، 
ان »سياسات البنك قد انعكست إيجابا في شكل نتائج 
مالية جيدة، فبعدم���ا أظهرت نتائج النصف األول من 
العام احلالي ربحا صافيا قدره 5 ماليني دينار، استمر 
البنك في تدعيم وتقوية مركزه املالي من ناحية وزيادة 
ربحية أنش���طته من ناحية أخرى، م���ع احلفاظ على 
سالمة عملياته والتزامه الكامل بتعليمات بنك الكويت 
املركزي، مما يؤكد أن البنك قد جنح في ترسيخ أقدامه 
بالسوق الكويتي على طريق انطالقه خلدمة االقتصاد 

الكويتي«.
وأضاف: »لقد استطاع البنك على الرغم من املنافسة 
القوية في سوق املصارف اإلسالمية بالكويت والتحديات 
التي فرضتها األوضاع االقتصادية الس���ائدة بالسوق 
الكويت���ي ان يحقق اجمالي ايرادات من جميع املصادر 
بلغت خالل االش���هر التس���عة االولى من العام احلالي 
36.8 مليون دينار، وان يحقق أرباحا تش���غيلية قبل 
املخصصات بلغت نحو 12.5 مليون دينار خالل الشهور 

التسعة االولى من عام 2010«.
واشار الى انه استمرارا للسياسات املتحفظة التي 
يسعى البنك من خالل تطبيقها الى استكمال كل مقومات 
التحوط واالحتراز ألي احداث مستقبلية، وبعدما قام 
البنك بتدعيم املخصصات بحوالي 19.2 مليون دينار في 
نفس الفترة من العام املاضي، قام البنك خالل الشهور 
التسعة االولى من عام 2010 بتدعيم مخصصاته فقط 
بحوالي 3.7 ماليني دينار، حيث وصل البنك الى حتقيق 

معدالت تغطية جيدة ألصوله.
وأضاف الش���يخ محمد اجلراح ان أداء البنك ماليا 
قد حتس���ن بش���كل كبير، حيث انعكس كل ذلك على 
الربحية التي حققها البن���ك والتي متثلت في حتقيق 
رب���ح صافى بلغ في نهاية س���بتمبر املاضي نحو 13.1 
مليون دينار، باملقارنة بربح بلغ 5 ماليني دينار خالل 

الشيخ محمد اجلراح

الكواز: دراسة الجدوى للمشاريع التنموية
تفتقد الشفافية وأهم من التمويل 

منى الدغيمي
أكد رئيس املديرين التنفيذيني 
في بنك الكويت الدولي د.محمود 
العيون عل����ى أهمية رفع  أبو 
الثقافة املصرفية واالقتصادية 
التنفيذيني واإلدارة  للمديرين 
الوسطى في البنك، وأشار خالل 
الندوة التي نظمتها إدارة البحوث 
االقتصادية للبنك أمس حول: 
»دور القطاع املالي في احلسابات 
 القومي����ة« واس����تضافت فيها

د. احمد الكواز من املعهد األعلى 
إل����ى أهمية معرفة  للتخطيط 
مس����اهمة القطاع املصرفي في 
احلسابات القومية التي تستخدم 
كمؤشر ذات أهمية في مدلوالته 
ع����ن النش����اط االقتصادي في 

مختلف بلدان العالم.
إدارة  أبوالعيون بأن  وأفاد 
البحوث في البنك ستستمر في 
دعوة إع����الم الفكر االقتصادي 
واملال����ي واملتخصص����ني ف����ي 
العلوم املصرفية لالس����تفادة 

من خبراتهم.
من جانب����ه ق����ال د. احمد 
الكواز ان قضية متويل مشاريع 
خطة التنمية ليس����ت القضية 
األم، مش����يرا إل����ى أن البنوك 
الكويتي����ة قادرة على التمويل 
إذا ما توافرت دراسة اجلدوى 

للمشاريع املطروحة.
 وأكد خالل احللقة النقاشية 
للندوة على أن دراسة اجلدوى 
للمش����اريع املطروحة أهم من 
التمويل، موضحا أن أي مشروع 
يفتقر إلى دراسة جدوى هو غير 

قابل للتمويل.
وأضاف الكواز أن املشاريع 
الواردة ضمن خطة التنمية تفتقد 
الى ملزيد من الش����فافية حول 
دراسة اجلدوى للمشاريع املوكلة 

للقطاع اخلاص واحلكومي.
وس����لط الض����وء خ����الل 

القطاع  محاضرته عل����ى دور 
التمويلي ف����ي االقتصاد الكلي 
م����ن خالل الدورة احملاس����بية 
القومية ومن خ����الل البرمجة 
املالية وعالقة القطاع التمويلي 
القطاع����ات احلقيقية  ببقي����ة 
واخلدمية، الفتا إلى أن القطاع 
التمويلي وظيفته األساس����ية 
الوس����اطة املالية ب����ني املدخر 
واملس����تثمر وذلك بهدف خلق 

األصول العينية واملالية.
وحذر الكواز خالل محاضرته 
من خطر منو القطاع التمويلي 
على حساب األنشطة احلقيقية، 
الفت����ا إلى انه كلم����ا جتاوزت 
األصول املالية األصول الثابتة 

يجب دق ناقوس اخلطر.
وعدد مجموعة من السلبيات 
الناجتة عن اتساع الفجوة بني 
منو القطاع التمويلي والقطاعات 
احلقيقي����ة منها خل����ق أزمات 
مالي����ة وخلخل����ة االس����تقرار 

االقتصادي.
واستعرض الكواز منو القطاع 
التمويلي واحلقيقي بالكويت من 
سنة 2000الى 2009، مشيرا إلى 
أن من خالل احتساب منو القطاع 
التمويلي للكويت ومقارنته بنمو 
إجمالي القطاعات احلقيقية غير 

النفطية ف����ان التحيز في تلك 
الفترة كان لصالح منو النشاط 

التمويلي.
وأكد على ضرورة كبح منو 
القطاع التمويلي للتصدي إلى 
الفجوة  الناجتة عن  الفقاعات 
بني منو األنشطة غير التمويلية 
والنشاط التمويلي، مشيرا إلى 
أن هذه الفقاعات تشكل خطورة 

على االقتصاد القومي.
ورأى الكواز انه من الضرورة 
اللجوء إلى إعادة ضبط العالقة 
بني منو القطاع التمويلي ومنو 
القطاعات احلقيقية على أساس 
النمو  التطورات احلقيقية في 
التنافسي  األداء  والتي تعكس 
لألنش����طة وليس األداء القائم 
الفقاعات وذلك من خالل  على 
دعم املشروعات املشتركة بني 
الدول اخلليجية التي تس����اعد 
على رفع نسب منو القطاعات 

احلقيقية.
الدولة  وأضاف أن تدخ����ل 
»الوقائ����ي« الهادف إلى حماية 
القوم����ي وذلك عبر  االقتصاد 
أمر  املركزية  هياكلها كالبنوك 
ض����روري لضبط نس����ق منو 
التمويلي����ة وكبح  األنش����طة 

جتاوزها احلد املطلوب.

)سعود سالم(د.محمود أبوالعيون ود.أحمد الكواز خالل الندوة 

»أجوان« تتسلم خطاب نوايا لالستحواذ
على نحو 51% من أسهمها من »البالد لالستثمار«

.. ومجلس إدارة »ريم« يقبل مبدئيًا خطاب نوايا
»البالد لالستثمار« لالستحواذ على 45% من أسهمها 

»أبيار للتطوير العقاري« تلقت عقد التسوية 
النهائي المزمع إبرامه مع أحد الدائنين

ذكر بيان صادر عن البورصة ان شركة أجوان 
اخلليج العقارية تسلمت خطاب نوايا من شركة 
البالد لالستثمار العقاري والذي مبوجبه وافقت 
من حيث املبدأ شركة البالد لالستثمار العقاري 
عن رغبتها في االستحواذ على ما ال يقل عن %51 
كحد أدنى من األسهم الصادرة عن شركة أجوان 
اخلليج العقارية وذلك وفق األس���س واملعايير 
املتبعة في مثل هذه العمليات، وذلك بشرط قيام 
املساهمني في »أجوان اخلليج العقارية« الراغبني 
بالبيع في استخدام إجمالي املبلغ النقدي احملصل 
من بيع أسهم شركة أجوان اخلليج العقارية في 
االكتتاب في أس���هم زيادة رأسمال شركة البالد 
لالستثمار العقاري، علما ان شركة البالد لالستثمار 
العقاري قد اتفقت من حيث املبدأ مع بعض كبار 

مساهمي ش���ركة أجوان اخلليج العقارية الذين 
ميلكون مجتمعني ما ال يقل عن 50% من األسهم 

على االستحواذ بالطريقة املذكورة أعاله.
وأف���ادت الش���ركة بأنه س���يتم تعيني مكتب 
استش���اري محايد ومتخص���ص للقيام بتحليل 
البيانات املالية وغير املالية لكل من شركة البالد 
لالستثمار العقاري وشركة أجوان اخلليج العقارية 
وإجراء التقييم الالزم لتحديد السعر العادل ألسهم 

الشركتني.
وأفادت »أجوان« بأنها ستقوم بعرض خطاب 
النوايا على مجلس إدارة الش���ركة للبت فيه في 
اقرب وقت ممكن علما ان قرار مجلس ادارة الشركة 
العمومية للش���ركة واجلهات  يخضع للجمعية 

املعنية بهذا الشأن.

ذكر بيان صادر عن البورصة أن مجلس إدارة شركة 
ادارة االمالك العقارية )رمي( وافق في اجتماعه أمس 
على القبول من حيث املبدأ على خطاب النوايا املرسل 
من شركة البالد لالستثمار العقاري واملتضمن رغبة 
شركة البالد لالستثمار العقاري في االستحواذ على 
ما ال يقل عن 45% من االسهم الصادرة عن شركة ادارة 
االمالك العقارية )رمي(  وذلك بشرط قيام املساهمني 
في ش����ركة ادارة االمالك العقاري����ة )البائعني( في   
استخدام اجمالي املبلغ النقدي احملصل من بيع اسهم 
شركة ادارة االمالك   العقارية في االكتتاب في اسهم 
زيادة رأسمال شركة البالد لالستثمار العقاري.  وجاء 
في البيان أن هذا القرار يخضع للجمعية العمومية 

لشركة »رمي« واجلهات املختصة بهذا الشأن. 

كما قرر مجلس ادارة »رمي« ارسال كتاب الى شركة 
البالد لالستثمارات العقارية يتضمن املوافقة على 
تعيني شركة استشارات مالية محايدة متخصصة 
في هذا املجال للقيام بتحليل البيانات املالية وغير 
املالية لكل من »رمي« و»البالد لالستثمار العقاري«، 
واجراء التقييم والدراسات الالزمة وحتديد السعر 
العادل ألسهم الشركتني باالضافة الى تخويل رئيس 
مجلس ادارة شركة ادارة  االمالك العقارية في التنسيق 
مع ش����ركة البالد العقارية في جمي����ع االجراءات   
الالزمة ابتداء من تعيني شركة االستشارات املالية 
احملايدة وحتى حتديد السعر العادل السهم الشركتني 
وتسلم عرض االستحواذ من شركة البالد لالستثمار 

العقاري. 

ذكرت ش����ركة أبيار للتطوير العقاري في بيان 
نشر على موقع البورصة بشأن عقد تسوية قامت 
به انها تلقت عقد التس����وية النهائي املزمع إبرامه 
م����ع أحد الدائنني العقاريني مقابل تخصيص أرض 
حسب املبالغ التي مت دفعها، وسيتم مبوجبه إسقاط 
التزامات الش����ركة جتاه الطرف الدائن، األمر الذي 
ينعكس على البيانات املالية للشركة في حال توقيع 
العقد، وذلك بتخفيض االلتزامات املالية على الشركة 
مببلغ 57.6 مليون دينار بنس����بة تخفيض تعادل 

34% من إجمالي التزامات الشركة.
وأفادت الشركة بأنها قامت بعمل تخفيض على 
قيمة العقار مبا يعادل 6.6 ماليني دينار في ميزانية 

.2009
وأوضحت الشركة أنه بعد التوقيع النهائي على 
العقد سيتم اعتماد املعايير احملاسبية التي تنص 
على اعادة تقييم هذا العقار في نهاية العام احلالي، 
وس����تقوم الش����ركة بإخطار إدارة السوق في حال 

ورود أي مستجدات.


