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.. والبنك يستقبل العمالء المستفيدين
من المكرمة في جناحه بأرض المعارض

اعلن البنك التجاري انه سيستقبل عمالئه 
املستفيدين من املكرمة االميرية في جناحه املقام 
على ارض املعارض – صالة رقم 8 خالل الفترة 

من 23 فبراير إلى 12 مارس 2011.
وفي هذا السياق صرح رئيس قطاع العمليات 
بالوكالة جي. في موهانان بان »التجاري« قد 
قام باتخاذ كافة االجراءات واالستعدات للعمل 
في صرف املنح���ة األميرية وفق املوعد املقرر 
في 24 فبراير اجلاري وحس���ب الشروط التي 
وضعها ديوان اخلدمة املدنية، حيث ميكن لعمالء 
البنك مراجعة جناحه املقام على ارض املعارض 

الستكمال بياناتهم. 
واش���ار موهانان في تصريح صحافي الى أن 

املنحة س���وف تصرف ملس���تحقيها مباشرة من 
االشخاص البالغني 21 عاما وتصرف للزوج عن 
نفسه واوالده وبناته ألقل من 21 سنة ماعدا املتزوج 
منهم او الذي يعمل في جهة حكومية او في القطاع 
اخلاص، حيث يتم الصرف لهم مباشرة، ويكون 
صرف املنحة ملستحقيها او ملن يقوم مقامهم كما في 
حاالت »الولي - الوصي -القيم« حسب األحوال، 
كما تصرف ملن بلغ من القّصر سن الثامنة عشرة، 
وكان ملتحقا بعمل، وكذلك للحاضنة عن االوالد 
املوجودين ف���ي حضانتها مبوجب حكم قضائي 
ايا كانت صفتها، كم���ا تصرف املنحة للحاصلة 
على حكم بنفقة لالوالد، وكذلك التي تصرف لها 

جي. في موهانانعالوة اجتماعية.

مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية بقيمة %15

40.5 مليون دينار أرباحًا صافية لـ »التجاري« 
في 2010 بواقع 31.8 فلسًا للسهم

االئتمانية واالستثمارات نحو 51.2 مليون 
دينار في ع���ام 2010، وهو يعد انخفاضا 
ملحوظا، مقارنة بنحو 130.8 مليون دينار 

في عام 2009.
كما أظهرت المؤشرات المتعلقة بجودة 
األصول تحسنا في القروض غير المنتظمة، 
حيث انخفضت من نحو 17.1% من إجمالي 
القروض في عام 2009 إلى 15.4% من إجمالي 

القروض في عام 2010.
وبلغ إجمالي أصول البنك التجاري في 
نهاية عام 2010 نحو 3.62 مليارات دينار، 
مقابل 3.59 مليارات دينار في عام 2009، 
وبلغت حقوق المس���اهمين نحو 465.9 
مليون دينار، مقابل 439.9 مليون دينار 

في عام 2009.
وبلغ معدل كفاي���ة رأس المال للبنك 
كما هو في تاريخ 31 ديسمبر 2010 نحو 
19.96%، مقاب���ل 18.22% ف���ي عام 2009، 
مم���ا يفوق المعدل المق���رر من قبل بنك 
المركزي والبالغ 12%، ويواصل  الكويت 
البنك االحتفاظ بقاعدة رأس���مالية قوية 
تزيد عن ضعف النسبة العالمية المقررة 

بموجب معيار بازل 2.

8.95% مقاب���ل 0.03% في عام 2009، كما 
بلغت األعباء الناتجة عن االنخفاض في 
القيمة والمخصصات األخرى للتسهيالت 

أعلن البن���ك التج���اري الكويتي عن 
تحقيقه أرباحا صافية بلغت نحو 40.5 
مليون دين���ار ل� 2010، مقاب���ل 146 ألف 
 دينار في عام 2009، وبلغت ربحية السهم 
31.8 فلس���ا للس���هم الواح���د، مقابل 0.1 
 فلس ف���ي 2009، وأوصى مجلس اإلدارة 
 بتوزي���ع أرب���اح نقدية بنحو 15 فلس���ا 
للس���هم أي 15% نقدا، مقابل ال شيء في 
 عام 2009، حي���ث تخضع هذه التوصية 
لموافق���ة الجمعية العمومية الس���نوية 

للبنك.
وبهذه المناس���بة، قال رئيس مجلس 
إدارة البنك بدر سليمان األحمد، إن هذه 
النتائج تعود لنم���و أرباح البنك، حيث 
يقوم البنك بتنفيذ سياسة واضحة المعالم 
ليضطلع ب���دور ريادي بين البنوك على 
صعيد العمليات المصرفية لألفراد وليكون 
واحدا من أفضل البنوك في عمليات التمويل 

التجاري.
وقد أظهرت مؤشرات األداء األخرى عودة 
البنك إلى معدالت النمو في األرباح، حيث 
بلغ العائد على الموجودات نحو %1.12، 
وبلغ العائد على حقوق المساهمين نحو 

بدر األحمد
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