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 خالل توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين البلدين

 ٥٧ مليون دوالر حجم التجارة الخارجية المتبادلة
  بين الكويت وأوكرانيا بنهاية ٢٠٠٩

املطروحة ضمن خطة احلكومة 
التحتية، مشيرا  البنى  لتطوير 
الى ما يكلفه النظام االستثماري 
من مميزات تسرع عملية استرداد 
رأس املال وجني االرباح املرجوة 
الى  من تلك املشـــاريع، مشيرا 
الـــذي توليه  الكبير  االهتمـــام 

احلكومة لدعم تلك املشاريع.
الذي  اللقــــاء    وفي نهايــــة 
حضــــره عــــدد مــــن اعضــــاء 
مجلس ادارة الغرفة وممثلون 
الكويتية  عن بعض الشركات 
الفرص  املهتمة باالطالع على 
االستثمارية املتاحة في أوكرانيا، 
مت توقيع بروتوكول التعاون 
الغرفة ووكالة  املشــــترك بني 
ترويج االســــتثمار االقليمية، 
ثم قدم النصف هدية تذكارية 
لضيفه الكرمي مبناسبة الزيارة، 
مؤكدا استعداد الغرفة التام لبذل 
املزيد من اجلهد في سبيل تنمية 
العالقات االقتصادية بني البلدين 

الصديقني. 

املصارف، املياه والقطاع الصناعي 
والزراعي.

  داعيا القطاع اخلاص الكويتي 
لالستفادة من املزايا التي يوفرها 
املناخ االستثماري االوكراني، مؤكدا 
اجلدوى االقتصادية للمشاريع 

بكل قطاعاتها االستثمارية.
قـــدم بيريزنوي    من جهته، 
عرضا حول القطاعات املستهدفة 
من قبل املســـتثمر االجنبي في 
النقل  اوكرانيا ومنهـــا خطوط 
بـــكل أنواعها، العقـــار، الطاقة، 

 محمود فاروق
  كشف عضو مجلس ادارة غرفة 
التجارة والصناعة أسامة النصف 
عن حجـــم التجـــارة اخلارجية 
الكويت وأوكرانيا  املتبادلة بني 
والذي بلغ ٥٧ مليون دوالر بنهاية 
٢٠٠٩ بينما بلـــغ في عام ٢٠٠٧ 
حوالي ٣١ مليـــون دوالر، مبينا 
ان ذلك االرتفاع في حجم التجارة 
اخلارجية بني البلدين ال يرقى الى 

مستوى الطموح.
  جـــاء ذلـــك خـــالل توقيـــع 
بروتوكول تعاون مشـــترك بني 
غرفة جتـــارة وصناعة الكويت 
ووكالة ترويج االستثمار االقليمية 
في مقاطعة لوغانك بجمهورية 
أوكرانيا بحضور رئيس الوكالة 

يوري بيريزنوي.
  وأكد النصف خالل اللقاء أهمية 
مثل هـــذه اللقـــاءات التعريفية 
باالستثمار في أوكرانيا التي تهدف 
الى تشـــجيع املستثمر االجنبي 
للتوجه الى االسواق االوكرانية 

 تقرير مراقبي الحسابات يشير إلى شكوك كبيرة في قدرتها على االستمرارية 

  تخدم المستثمرين الكويتيين في مصر والجالية المصرية بالكويت 

 «الدولي» و«التجاري الدولي ـ مصر» يّوقعان اتفاقية تيسير التحويالت المصرفية 
اكبر في سوق املصارف اإلسالمية 

في الكويت.
  من جانبه، قال رئيس مجلس 
ادارة والعضو املنتدب في البنك 
التجاري الدولي هشام عزالعرب 
ان توقيــــع االتفاقيــــة يأتي من 
منطلــــق احلــــرص علــــى تقدمي 
خدمة مصرفية مميزة للمصريني 
املقيمــــني في الكويــــت من خالل 
التعاون مع مؤسسة مالية هامة 
كبنك الكويت، مؤكدا أن االتفاقية 
املبرمة مع بنــــك الكويت الدولي 
تأتي ترســــيخا ملبدأ التعاون مع 
املؤسسات املالية املتميزة وسيكون 
مقدمة للتعاون املثمر بني البنكني، 
ومبينا ان هناك دراسات لعدد من 
املشروعات إال أنهما مازاال في بداية 
التعــــاون ويعكف كال منهما على 
العامة، واالهتمام  وضع اخلطط 
بصورة أكبر بخدمة العمالء األفراد 

أو املؤسسات. 
  وأكــــد عز العــــرب أن االتفاق 
اجلديد مع بنــــك الكويت الدولي 
سيسهل التواصل وسبل التمويل 
والتحويالت املصرفية لنحو نصف 
مليون مصري يعملون بالكويت، 
مشــــيرا إلى أن البنك يقوم وفقا 
لهذا االتفاق بعمل خطابات ضمان 
وتســــهيالت لألفراد أو للشركات 
واملؤسسات التي تعمل بالكويت، 
كما يقوم بنك الكويت الدولي بعمل 
خطابات ضمان وتسهيالت لألفراد 
والشــــركات الكويتية التي تعمل 
الالزم  التمويل  مبصر، لتوفيــــر 

وكافة اخلدمات املصرفية.
   وفي السياق ذاته، أعلن رئيس 
املــــدراء التنفيذيني ببنك الكويت 
الدولــــي محمود ابــــو العيون ان 
«املقاولــــون العــــرب» تعــــد اول 
شركة مصرية تتجه اآلن لتنفيذ 
مشروعاتها عن طريق بنك الكويت 
الدولي، موضحا ان أبناء الكويت 
الدارسني في اجلامعات املصرية 
سيســــتفيدون من توافــــر تلك 
االتفاقية، كذلك احلال بالنســــبة 
ألبناء اجلالية الكويتية في مصر 
وخاصــــة ألصحــــاب املشــــاريع 
والشركات وغيرهم من املستثمرين 
الذين يحتاجون الى اصدار خطابات 
ضمان وغيرها من االجراءات ذات 

العالقة باالستثمار في مصر. 

تقوم بوضع استراتيجية جديدة 
للبنك للســــنوات الثالث ٢٠١١ - 
٢٠١٣ حيث ستنتهي سنوات تنفيذ 
االستراتيجية األولى التي بدأ البنك 
بتطبيقها عند التحول للعمل كبنك 
إسالمي في عام ٢٠٠٧، بنهاية العام 

احلالي. 
ان االســــتراتيجية  الى    وأملح 
اجلاري اعدادها االرتقاء بالعمل 
وحتسني األداء واالستعداد لتمويل 
مشاريع خطة الدولة مبا ينعكس 
في النهاية على حتقيق البنك حصة 

التسعة األولى من عام ٢٠١٠ بتدعيم 
مخصصاته فقط بحوالي ٣٫٧ ماليني 
دينار حيث وصل البنك الى حتقيق 
معدالت تغطية جيدة ألصوله، الفتا 
الى ان البنــــك جنح في ان يصل 
العمالء لديه في  بإجمالي ودائع 
نهاية ســــبتمبر ٢٠١٠ إلى حوالي 

٩٢٧ مليون دينار. 
  وأضاف الشيخ محمد اجلراح ان 
البنك الدولي يلتزم بكل ما يطلبه 
بنك الكويت املركزي من معايير، 
مبينا ان اإلدارة التنفيذية للبنك 

وان يحقق أرباحا تشغيلية قبل 
املخصصات بلغت نحو ١٢٫٥ مليون 
دينار خالل الشهور التسعة األولى 

من عام ٢٠١٠.
  وبني انه استمرارا للسياسات 
املتحفظة التي يســــعى البنك من 
خالل تطبيقها الى استكمال جميع 
مقومات ألي احداث مســــتقبلية 
وبعدمــــا قــــام البنــــك بتدعيــــم 
املخصصات بحوالي ١٩٫٢ مليون 
دينار فــــي نفس الفترة من العام 
املاضي وقام البنك خالل الشهور 

بتعليمات بنك الكويت املركزي مما 
يؤكد أن البنك قد جنح في ترسيخ 
أقدامه بالسوق الكويتي على طريق 
انطالقه خلدمة االقتصاد الكويتي، 
موضحا ان البنك اســــتطاع على 
الرغم من املنافسة القوية في سوق 
املصارف اإلســــالمية والتحديات 
التي فرضتها األوضاع االقتصادية 
السائدة بالسوق الكويتي ان يحقق 
اجمالي ايرادات من جميع املصادر 
بلغت خالل الشهور التسعة األولى 
من العام احلالي ٣٦٫٨ مليون دينار 

واملشاركة في خطة التنمية. 
  وحول سياسات البنك اجلديدة، 
أكد الشــــيخ اجلراح ان سياسات 
البنك قــــد انعكســــت إيجابا في 
شــــكل نتائج مالية جيدة حيث 
النصف األول من  أظهرت نتائج 
العام احلالــــي ربحا صافيا قدره 
٥ ماليني دينار واستمر البنك في 
تدعيــــم وتقوية مركزه املالي من 
أنشــــطته  ناحية وزيادة ربحية 
من ناحية أخرى مع احلفاظ على 
ســــالمة عملياته والتزامه الكامل 

بحيث يتم صرف التحويالت في 
نفس اليوم من خالل شبكة فروع 
الدولي في مصر  التجاري  البنك 
وتسهيل االجراءات للمستثمرين 
خاصة ان الكويت لديها االن خطة 
التي حتتاج للعديد من  للتنمية 
الشــــركات وبالتالي تعد فرصة، 
خاصــــة انه ألول مــــرة بالكويت 
توضع خطة تنمية طموحة وذات 
مشاريع تنموية ضخمة بهذا احلجم 
العديد من الشركات  تســــتوعب 
الراغبة في االســــتثمار بالكويت 

 القاهرة ـ هناء السيد
  أعلن رئيس مجلس ادارة بنك 
الكويــــت الدولي الشــــيخ محمد 
اجلراح الصباح أن توقيع اتفاقية 
التعاون مع البنك التجاري الدولي 
– مصر تأتي في اطار استراتيجية 
البنك اجلديدة والهادفة الى تقدمي 
منتجات وخدمات مصرفية إسالمية 
شاملة تخدم املستثمرين الكويتيني 
العاملني  في مصر، واملصريــــني 

بالكويت.
   جاء ذلك خالل توقيع اتفاقية 
البنك  بــــني  التعاون املشــــتركة 
الكويتــــي الدولــــي وبــــني البنك 
التجاري الدولي - مصر بحضور 
رئيس مجلس ادارة البنك التجاري 
الدولي هشام عز العرب ورئيس 
املــــدراء التنفيذيني ببنك الكويت 
الدولــــي د.محمود ابــــو العيون، 
واملدراء التنفيذيني بالبنك التجاري 
الدولي وعصــــام الوكيل ومحمد 
الطوخي، ومت توقيع االتفاقية مبقر 
الدولي بالقاهرة  التجاري  البنك 
بحضور نخبة من رجال االقتصاد 

واألعمال.
   واشار الشيخ محمد اجلراح 
في تصريحات خاصة لـ «االنباء» 
الى ان تلك االتفاقية ستساهم في 
توطيد أواصر التعاون املشترك مع 
البنك التجاري الدولي في مجال 
التجزئة املصرفية، ملا يتمتع به 
من خبــــرة كبيرة في هذا املجال، 
مشــــيرا الــــى تاريــــخ العالقات 
االقتصادية بــــني مصر والكويت 
والتي تنمو بشكل سريع ملا تتمتع 
به مصر من مزايا خاصة في مجال 
االستثمار، ومبينا ان توقيع اتفاقية 
التحويــــالت املصرفية والتعاون 
املشترك بني بنك الكويت الدولي 
الدولي – مصر  التجاري  والبنك 
تأتي كمرحلة أولي للتعاون بني 
البنكني وسترتكز املرحلة القادمة 
علي تقدمي باقة خدمات التجزئة 
املصرفيــــة املتوافقة مــــع أحكام 
الشريعة اإلســــالمية للمصريني 

املقيمني بالكويت.
  كما تنص االتفاقية على تقدمي 
خدمــــة التحويــــالت املصرفيــــة 
املقيمني بالكويت من  للمصريني 
الدولي  الكويت  خالل فروع بنك 
 تكرمي «الدولي» ملشاركته في املهرجانبالكويت والبالغ عددها ١٤ فرعا 

 الشيخ محمد اجلراح وهشام عزالعرب عقب التوقيع على االتفاقية 

 .. والبنك يشارك في مهرجان «في الحركة.. صحة وبركة»
ــاركته في  ــك الكويت الدولي عن مش  أعلن بن
ــي احلركة.. صحة وبركة»،  املهرجان الرياضي «ف
والذي نظمته إدارة التوجيه الفني للتربية البدنية 
ــنيـ  مبنطقة الفروانية التعليمية بالتعاون مع  ـ بن

هيئة الشباب والرياضة.
  وأوضح البنك في بيان صحافي ان هذه املشاركة 
تأتي إميانا وحرصا من «الدولي» على دعم االنشطة 
الرياضية التربوية املختلفة والتي تهدف إلى تشجيع 
الشباب على حتسني منط حياتهم إلى حياة صحية 

أفضل.
ــاركة «الدولي» انطالقا من الدور    كما تأتي مش
الذي يقوم به خلدمة املجتمع واستمرارا في تقدمي 
ــانية ودعم  ــات واجلمعيات اإلنس الدعم للمؤسس
األنشطة الرياضية واالجتماعية والعلمية والصحية، 

ــة لها دور  ــات االقتصادي ــيرا الى أن املؤسس مش
كبير في التطوير واالرتقاء باخلدمات التي تقدمها 
املؤسسات االجتماعية، مؤكدا في هذا الصدد على 
أهمية أن تنهض جميع الشركات واملؤسسات احمللية 
مبسؤوليتها االجتماعية جنبا إلى جنب مع اهتمامها 

بتنمية أعمالها وتوسيع أنشطتها.
ــدد كبير من  ــاركة ع   وقد متيز املهرجان مبش
ــق والتواجيه الفنية  ــخصيات ومديري املناط الش
ومعلمني ومعلمات وتالميذ املدارس، باإلضافة إلى 
مشاركة أسطورة كرة القدم الكويتية الالعب جاسم 
ــوب، ونخبة من العبي املنتخب الكويتي لكرة  يعق
القدم، وكذلك حضر املهرجان وفد من أطباء وزارة 
الصحة، ووفد إعالمي كبير من الصحف والقنوات 

التلفزيونية احمللية. 

 (ناصر عبدالسيد) لقطة جماعية بعد توقيع االتفاقية 

 (محمد ماهر) جانب من توقيع االتفاقية بني الكويت وأوكرانيا

 ٣٣٫١ مليون دينار خسائر «الدولية لإلجارة» لـ ٢٠٠٨
 اعتمد مجلس إدارة شركة الدولية لإلجارة 
واالســـتثمار (د لإلجـــارة) البيانات املالية 
السنوية للشركة للسنة املالية املنتهية في 
٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ خالل اجتماعه في ١٤ اكتوبر 
املاضي، وقد أظهرت النتائج حتقيق خسائر 
قدرها ٣٣٫١١ مليون دينار مبا يعادل ١٠٧٫٥٦ 
فلوس للســـهم مقارنة بأرباح قدرها ٢٠٫٢ 
مليون دينار مبا يعادل ٦٤٫٥٧ فلسا للسهم 
للعام ٢٠٠٧ وبلغ اجمالي املوجودات املتداولة 
١٠٠٫٤ مليون دينـــار للعام ٢٠٠٨ مقارنة بـ 
١١٨٫٨ مليون دينار للعام ٢٠٠٧ وبلغ اجمالي 
املوجودات ٣٣١ مليـــون دينار للعام ٢٠٠٨ 
مقارنة بـ ٢١٢٫٣ مليون دينار للعام ٢٠٠٧ وبلغ 
اجمالي املطلوبات املتداولة ٢٧٠ مليون دينار 
للعام ٢٠٠٨ مقارنة بـ ١١٦٫٩ مليون دينار للعام 
٢٠٠٧ وبلغ اجمالي املطلوبات ٣٠١٫٩ مليون 
دينار للعام ٢٠٠٨ مقارنة بـ ١٤٤٫٩ مليون دينار 
للعام ٢٠٠٧ وبلغ اجمالي حقوق املساهمني 
١٢٫٣ مليون دينار للعام ٢٠٠٨ مقارنة بـ ٦٦٫١ 

مليون دينار للعام ٢٠٠٧.
  وقد حصلت الشـــركة على موافقة بنك 

الكويت املركزي على بياناتها املالية  بتاريخ ٥ 
اكتوبر املاضي ٢٠١٠/١٠/٠٥ ، وقد اوصى مجلس 
ادارة الشركة بعدم توزيع ارباح عن السنة 
املالية املنتهية في ٣١ ديســـمبر ٢٠٠٨، علما 
بان هذه التوصية تخضع ملوافقة اجلمعية 
العمومية واجلهات املختصة، علما بان تقرير 
مراقبي احلسابات يحتوي على أساس عدم 

إبداء الرأي التالي:  
  أسـاس عدم إبداء الـرأي:   كما هو مبني في 
اإليضاح ٢، تكبدت املجموعة خسارة مببلغ 
١١٩٫٨٦٣٫٥٦٠ دوالرا تتعلق مبساهمي الشركة 
االم للسنة املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨، وكما 
  في ذلك التاريخ، كان لدى املجموعة خسائر 
متراكمة مببلغ ٧٧٫٨٤٠٫٠٦٦ دوالرا، اضافة الى 
ذلك، وكما هو مبني في ايضاح ٣٤ (ج)، الحقا 
بعد إعداد هذه البيانات املالية املجمعة، ظهرت 
ظروف قد تشير الى وجود انخفاض إضافي 
في القيمة ولكن لم يتم حتديد وتسجيل هذه 
اخلسائر في هذه البيانات املالية   املجمعة، 
وكما هو مبني فـــي ايضاح ٢، الحقا بعد ٣١ 
ديسمبر ٢٠٠٨، عجزت   املجموعة عن سداد 

كل التزامات الدين.  
  ان االمور املبينة في الفقرة اعاله تشير 
الى وجود عدم تأكد مادي مما ميكن ان يثير 
شكوكا كبيرة حول قدرة املجموعة على متابعة 
اعمالها على اساس مبدأ   االستمرارية. وقد 
يؤثر ذلك على صحة افتراض مبدأ االستمرارية 
الذي مت على اساســـه اعداد البيانات املالية 
املجمعة املرفقة. ان البيانات املالية املجمعة 
املرفقة ال تتضمن اية تعديالت فيما يتعلق 
بتحقيق وتصنيف مبالغ املوجودات   والتي 
قد تكون ضرورية اذا لم تتمكن املجموعة من 
متابعة اعمالها على اساس مبدأ االستمرارية 

او في حالة ظهور اي التزامات إضافية.  
  عـدم إبـداء الـرأي حـول البيانـات املاليـة 

املجمعة:  
  بســـبب التأثير اجلوهـــري لالمر املبني 
في فقرات «اســـاس عدم ابداء الرأي»، فإننا 
لـــم نتمكن من احلصول على االدلة الكافية 
واملناسبة لتوفير اســـاس   لرأي التدقيق. 
وبالتالي، فإننا ال نعبر عن رأينا حول هذه 

البيانات املالية   املجمعة.   


