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دعوة رسمية لكل مشتركيها بمناسبة تدشين حملتها الجديدة »انطلق بال حدود«

يقام بأرض المعارض الدولية في 25 مايو المقبل

كرنڤال »زين« يحتفي مجددًا بعمالء »إيزي«  بـ »األڤنيوز«

الرشدان: أكثر من 37 شركة ومؤسسة تجارية
outlet أكدت مشاركتها في معرض

بيان الدخل المجمع للبنوك الكويتية منذ عام 2007 )مليون دينار كويتي(

200720082009مليون دينار كويتي
التسعة أشهر المنتهية في

سبتمبر 2010سبتمبر 2009
2.1722.4871.9931.5271.342إيرادات الفوائد

)463()647()793()1.310()1.272(مصروفات فوائد

9011.1771.201880879صافي إيرادات الفوائد

854715612555484إيرادات غير إيرادات الفوائد

1.7551.8921.8131.4351.363إجمالي اإليرادات التشغيلية

)522()514()720()636()510(إجمالي املصروفات التشغيلية قبل احتساب املخصصات

1.2451.2561.093921841إجمالي الربح التشغيلي قبل احتساب املخصصات

)385()556()746()883()110(املخصصات وانخفاض قيمة االستثمارات

)27()35(8)63()100(مصروفات/ إيرادات أخرى

1.035310356330428صافي الربح

املصدر: بحوث كامكو والبيانات املالية للبنوك املدرجة

أعلنت شركة زين أن األڤنيوز 
الثالثة الس����تقبال  هو احملط����ة 
الكرنڤ����االت االحتفالي����ة الت����ي 
أطلقتها منذ األسبوعني املاضيني 
وتستمر على مدار األيام املقبلة، 
وذلك مبناس����بة إطالق حملتها 
اجلديدة »انطلق ب����ال حدود مع 
ايزي«، وهي احلملة التي تسمح 
جلميع عمالء خطوط الدفع املسبق 
بالتحدث طوال الليل والنهار بال 
قيود وبخدمات الرسائل القصيرة 
الڤيديو بال  واملصورة ومكاملات 
حدود أيضا، وذلك على شبكتها 
الدعوة  الش����ركة  فقط. ووجهت 
رس����ميا لعمالئها حلضور هذه 
األجواء االحتفالية الضخمة يومي 
اخلميس واجلمعة من الساعة 7 
إلى ال� 9 مساء، وذلك في األڤنيوز 
مقابل فرع زين، والتي ستتخللها 
مسابقات وأنشطة ترفيهية وتوزيع 
العديد من الهدايا واجلوائز القيمة. 
وأكدت زين في بيان صحافي أن 
الكرنڤ����ال االحتفالي ستس����تمر 
إطاللته على اجلمهور على مدار 
األيام املقبلة، ومن ثم س����ينتقل 
ويتوجه إلى مجمع جتاري آخر، 
وذلك بغرض إتاحة الفرصة ألكبر 
عدد ممكن من اجلمهور للتعرف 
على نوعية وعروض هذه احلملة 

التمتع بفقرات  الكبيرة وكذل����ك 
الكرنڤال.

اجلدير بالذكر أن شركة زين 
كانت قد دش����نت واحدة من أكبر 
احلمالت في اآلونة األخيرة واملوجهة 
لعمالء »ايزي«، والتي توفر من 
خاللها شبكتها أمام مشتركيها من 
أصحاب هذه اخلطوط التحدث بال 
حدود طوال الليل والنهار، وهو 
ما وصفته الشركة بأنه منعطف 

جديد لعالقتها مع عمالئها.
من ناحية أخرى اعتبرت زين 
هذه احلملة أنها وفرت ساحة حوار 

أمام أكبر عائلة خلطوط  جديدة 
الدفع املسبق في الكويت، مبينة 
أنها امل����رة األولى التي تقدم فيها 
شركة اتصاالت شبكتها على مدار 
الليل والنهار لعمالئها للتحدث بال 
حدود. وإذ أكدت الشركة أن الدعوة 
حلضور ه����ذا الكرنڤال مفتوحة 
جلمي����ع عمالئها، فإنها بينت في 
ذات الوقت أنها ستواصل مساعيها 
اجلادة نحو تق����دمي أفضل قيمة 

مضافة.
يذك����ر أن احلملة تقدم باقات 
مختلفة للتحدث بال حدود على 

شبكة زين وهي تبدأ من 1.5 دينار 
وذلك للي����وم الواحد، و7 دنانير 
وذلك ملدة أسبوع، و23 دينارا وهي 
باقة الشهر، علما أن أي عميل من 
عمالء »ايزي« يرغب بالتمتع مبزايا 
هذه احلملة ما عليه إال أن يقوم 
بإرسال رس����الة نصية قصيرة 
حتتوي عل����ى احلرف »ز« وذلك 
على الرقم 999، مع العلم أن اخلدمة 
ل����ن تفعل إال عندما ميلك العميل 
رصيدا للباقة التي اختارها، وليبدأ 
بالتمتع مبكاملات صوتية وڤيديو 

ورسائل نصية بال حدود.

باشرت شركة معرض الكويت الدولي استعداداتها 
 outlet إلقامة دورة جديدة في سلسلة دورات معرض
على ارض املعارض الدولية مبش����رف خالل الفترة 
م����ن 5/25 إلى 2011/6/4 وهو املعرض الذي اعتادت 
الشركة على إقامته وترتيبه منذ ثالث سنوات مضت 
حيث اكتسب املعرض منذ انطالقته األولى دعم وثقة 
العديد من الش����ركات احمللية والوكالء املعتمدون 

لكثير من املاركات التجارية العاملية.
وبهذه املناسبة صرحت مسؤولة املعرض لدى 
ش����ركة معرض الكويت الدولي رقية الرشدان بأن 
املعرض في دورته املقبلة قد اس����تقطب للمشاركة 
فيه أكثر من 37 شركة ومؤسسة جتارية متخصصة، 
مبينة حجم النجاحات التي حققها املعرض في دوراته 
السابقة، وقالت ان النجاح الذي حققه املعرض انعكس 
على حجم املش����اركات التي جاءت مبكرة منذ البدء 

بتسويق املعرض لدورته املقبلة.
وقالت ان كثيرا من الزوار عبروا عن ترحيبهم 
باملعرض وفكرته اجلدي����دة على املجتمع الكويتي 
رغ����م انها متداولة في كثير من بلدان العالم اذ انها 
تتيح الفرصة للشركات الن تصرف بضائعها التي 
لم تنجح في تصريفها خالل املوس����م وبذلك يكون 
املعرض ق����د أدى دورا جيدا لكل من طرفي العالقة 

العارض والزائر للمعرض.
جدير بالذكر ان قائمة املشاركني باملعرض تضم 
العديد من كبرى الش����ركات الكويتي����ة من بينها: 
ماجستيك باالس، شيك واتش، شركة أمل الكويت، 
ش����ركة بيضون، ش����ركة نظارات اجلميل، الشركة 
العربية الدولية للعود، شركة شارمل باريس، شركة 
عواطف احلاي، الشايع للعطور، ساعات جوفيال، 

وشركة كليستا وغيرها من الشركات الكبرى.

حضور كبير تابع كرنڤال »زين«

رقية الرشدان

بلغت 1.34 مليار دينار

ق�ال تقرير صادر 
عن إدارة بحوث 
االس����تثمار في 
مشاريع  شركة 
الكويت االستثمارية إلدارة األصول 
)كامكو( ان البنوك الكويتية املدرجة 
خالل التسعة أشهر األولى متكنت 
من تس����جيل ارتفاع في أرباحها 
بنسبة 29.7% ليصل صافي الربح 
إلى 428 مليون دينار مقارنة مع 
330 مليون دينار سجلتها خالل 
الفترة نفس����ها من 2009، ويعود 
الس����بب في ذلك إلى التراجع في 
حجم املخصصات لتصل إلى 385 
مليون دينار خالل التسعة أشهر 
األولى من العام احلالي مقارنة مع 
مخصصات بلغت 556 مليون دينار 
مت احتسابها خالل فترة التسعة 

أشهر األولى من 2009.
النمو  التقري����ر ان  وأوض����ح 
جاء على الرغم م����ن تراجع منو 
التسهيالت إلى 0.4% خالل التسعة 
أشهر األولى بالتزامن مع االنخفاض 
في أسعار الفائدة والذي أثر سلبا 
على إيرادات الفوائد التي سجلت 
تراجعا بنسبة 12.1% لتصل إلى 1.34 
مليار دينار خالل التس����عة أشهر 
األولى من العام احلالي. كما ان هذا 
التراجع في إيرادات الفوائد قابله 
انخفاض بنسبة 28% في مصروفات 
الفوائد من 647 مليون دينار في 
التسعة أشهر األولى من 2009 إلى 
463 مليون دينار للفترة نفسها من 
2010، كما شهدت إيرادات البنوك 
من غير إيرادات الفوائد انخفاضا 
بنسبة 12.8% والتي تأثرت باألداء 
الضعيف للمحفظة االستثمارية 
والتقلبات احلادة التي ش����هدتها 
أس����واق الصرف خالل عام 2010 
باإلضافة إلى انخف����اض إيرادات 

العموالت.

وفي نظرة على ربحية القطاع 
وبالتحديد قبل بدء األزمة املالية منذ 
2007، فقد حققت البنوك الكويتية 
أرباحا قياسية خالل 2007 بلغت 
1.04 مليار دين����ار ومبعدل عائد 
على متوس����ط حقوق املساهمني 

بلغ %23.5. 
وعل����ى عك����س أداء 2007، لم 
تس����تطع البنوك الكويتية خالل 
2008 و2009 كغيرها من البنوك 
اخلليجية والعاملية احلفاظ على 
مستويات الربحية العالية واألداء 
املالي اجليد الذي حتقق في 2007 
لتس����جل صافي ربح 310 ماليني 
دينار و356 ملي����ون دينار خالل 
2008 و2009 على التوالي، إذ كان 
لتباطؤ حركة االئتمان واخلسائر 
التي حلقت باألس����واق اخلليجية 
والعاملية التأثير السلبي على ربحية 
القطاع والتي بدورها أدت إلى ارتفاع 

1.5% لتصل إلى 522 مليون دينار 
خالل التسعة أشهر املنتهية في 30 
سبتمبر 2010 مقارنة مع 514 مليون 
دينار خالل الفترة نفسها من 2009، 
مما أدى إلى ارتفاع نسبة املصروفات 
إلى اإليرادات التشغيلية من %36 
إلى 38% خالل الفترة نفسها. ويعود 
السبب في ارتفاع نسبة املصروفات 
من اإليرادات التش����غيلية حاليا 
إلى ضعف أداء محفظة القروض 
نتيجة السياسة االئتمانية املتشددة 
للبنوك وانخفاض إيرادات العموالت 
نتيجة تباطؤ النشاط االقتصادي 
والتجاري باإلضافة إلى ضعف أداء 
محافظ االستثمار نتيجة اخلسائر 

التي حلقت بأسواق املال.

ربحية البنوك

وبني التقرير ان املخصصات 
مقابل القروض املتعثرة التزال 

نس����ب املخاطرة وتخلف عدد من 
الش����ركات عن س����داد االلتزامات 
املالية املترتبة عليها وبالتالي تراكم 
القروض املتعثرة حيث نتج عنها 
احتساب مخصصات قياسية لم 
يسبق أن شهدها القطاع املالي في 
الكويت كما في بقية دول العالم مما 
اثر سلبا على جودة األصول املالية 

للقطاع وقاعدته الرأسمالية.
وفي حتليل إلجمالي اإليرادات 
التشغيلية للقطاع يتبني أنها مازالت 
تعاني من وتيرة االنخفاض حيث 
بلغت خالل التسعة أشهر األولى من 
2010 نحو 1.36 مليار دينار مقارنة 
مع 1.43 مليار دينار سجلها القطاع 
خالل الفترة نفسها من 2009، كما 
ان هذا االنخفاض ف����ي اإليرادات 
التش����غيلية قابله ارتفاع طفيف 
في إجمالي املصروفات التشغيلية 
قبل احتساب املخصصات بنسبة 

تشكل العامل األساسي الضاغط 
على ربحية البنوك الكويتية وان 
بنسبة أقل من تلك التي شهدها 
2009 حيث بلغت مخصصات 
البن����وك الكويتي����ة نحو 385 
ملي����ون دينار خالل التس����عة 
أشهر األولى من 2010 لتتمكن 
الفترة  الكويتية خالل  البنوك 
ارتفاع في  نفسها من تسجيل 
أرباحها بنس����بة 29.7% ليصل 
صافي الرب����ح إلى 428 مليون 
دينار.  ومن العوامل اإليجابية 
التي تطمئن على الوضع املالي 
للبن����وك وقدرتها على حتقيق 
اإليرادات اجلي����دة بالرغم من 
ف����ي حركة  الش����ديد  التباطؤ 
التش����غيلية  االئتمان والبيئة 
الصعبة التي تواجهها البنوك 
في الس����وق احمللي، ان معظم 
البنوك الكويتية حافظت على 
الفوائد  إيراداته����ا من  مصادر 
والعموالت حي����ث بلغ صافي 
إيرادات الفوائد نحو 879 مليون 
دينار خالل التسعة أشهر األولى 
البنوك  من 2010، كما حافظت 
على املس����تويات نفس����ها في 
إجمالي املصروفات التشغيلية 
قب����ل احتس����اب املخصصات 
والتي بلغت 522 مليون دينار 
خالل التسعة أشهر األولى من 
2010 مقارن����ة م����ع 514 مليون 
العام  دينار للفترة نفسها من 
املاضي. أما بالنس����بة للعوامل 
التي أثرت سلبا على منو األرباح 
فهو التراجع في إيرادات البنوك 
الفوائد حيث  إيرادات  من غير 
انخفضت بنسبة 13% لتصل إلى 
484 مليون دينار خالل التسعة 
أشهر األولى من 2010 مقارنة مع 
555 مليون دينار خالل الفترة 

نفسها من 2009.

»كامكو«: تراجع نمو تسهيالت البنوك إلى 0.4٪ خالل
الـ 9 أشهر األولى أدى النخفاض إيرادات الفوائد بـ  ٪12.1

إجمالي اإليرادات التشغيلية تراجع إلى 1.36 مليار دينار مقابل ارتفاع طفيف
في إجمالي المصروفات التشغيلية قبل احتساب المخصصات بـ 1.5٪ ليصل إلى 522 مليونًا

تقرير


