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575.3 مليون دينار أرباح القطاع المصرفي في 2010
.. و»الوطني« يساهم مجددًا بأكثر من نصفها

نمت 61.7% عن 2009 مع تسجيل جميع البنوك أرباحًا صافية

»الوطني« يبقى األعلى ربحية بين جميع البنوك بأرباح 301.7 مليون دينار 
ثم »بيتك« بـ 105.9 ماليين فـ »األهلي« بنحو 53.2 مليونًا

هشام أبوشادي
بلغ إجمالي أرب���اح القطاع املصرفي للعام 2010 نحو 
575.3 مليون دينار، محققة منوا ملحوظا بواقع 61.7% عن 
العام 2009، وفيما سجلت كافة البنوك الكويتية أرباحا 
صافية في 2010، شكلت أرباح بنك الكويت الوطني مجددا 

52.5% من إجمالي أرباح القطاع املصرفي الكويتي.
ومن حيث حجم األرباح، يبقى البنك الوطني األعلى 
ربحي���ة بني جميع البنوك الكويتية، بأرباح بلغت 301.7 
مليون دينار، تبعه بيت التمويل الكويتي بأرباح بلغت 
105.9 مالي���ني دينار، ثم البنك األهلي بنحو 53.2 مليون 
دينار، فيما كان بنك برقان األقل ربحية بأرباح بلغت 6.1 

ماليني دينار.

وبالنظر إلى نتائج البنوك الكويتية خالل عام 2010، 
يالحظ أيضا عودة ثالثة بنوك إلى الربحية بعدما كانت قد 
سجلت خسائر في 2009، وهي بنك بوبيان وبنك اخلليج 

وبنك الكويت الدولي.
وقد استطاعت هذه البنوك أن تخطو خطوة كبيرة في 
التعويض عن خسائر العام املاضي، السيما بنك بوبيان 
الذي حقق 6.1 ماليني دينار أرباحا صافية لعام 2010 بعدما 
كان قد تكبد خسائر مبقدار 51.7 مليون دينار في 2009، 
ليحقق بذلك أكبر عودة بني هذه البنوك الثالث، تبعه في 
ذلك بنك اخلليج الذي حقق 19.1 مليون دينار أرباحا صافية 
في 2010 مقارنة مع 28.1 مليون دينار خسائر في 2009، 
ثم الدولي الذي عوض خس���ائر 2009 البالغة 8.2 ماليني 

دينار إلى أرباح مبقدار 16.8 مليون دينار في 2010.
كذلك، يالحظ في نتائج 2010 ان جميع البنوك الكويتية 
قد سجلت منوا في أرباحها باستثناء بنكني هما بنك برقان 
الذي تراجعت أرباحه في 2010 بواقع 25.1%، وبيت التمويل 
الكويتي الذي تراجعت أرباحه بنحو 10.8%، إال أنها بقيت 

فوق ال� 100 مليون دينار.
وبالنتيجة، ميكن القول بثقة أن القطاع املصرفي الكويتي 
قد طوى إلى حد بعيد صفحة األزمة املالية العاملية، وقد 
أنهى العام املاضي على نحو إيجابي يهيئ له االنطالق هذا 
العام مبيزانيات نظيفة ومخصصات مقبولة، ما من شأنه 
أن يعزز من التفاؤل القائم حول نتائج البنوك الكويتية 

في 2011 ونشاطها.

احملامي فواز السعيد

جانب من لقاء أعضاء الغرفة مع الوفد البريطاني

روبن شارما يلقي محاضرته 

السعيد: القضاء ينصف »الوسيلة« ويعيد إليها حقوقها

»المركزي«: انخفاض عرض النقد 0.5% في يناير الماضي

»المثنى«: ارتفاع رسملة السوق 20.3% بنهاية 2010

كونا: أظهرت األرقام الصادرة عن بنك الكويت املركزي 
أن عرض النق���د باملفهوم الواس���ع )ن 2( انخفض في 
شهر يناير املاضي بنسبة 0.5% ليبلغ 25373.9 مليون 

دينار.
وقالت النشرة الشهرية إلدارة البحوث االقتصادية 
في البنك املركزي ان ودائع القطاع اخلاص لدى البنوك 
احمللية بلغت حوال���ي 24551.8 مليون دينار في يناير 
املاضي حيث ارتفعت الودائع بالدينار الكويتي بنسبة 
0.3% بينما انخفضت الودائع بالعمالت االجنبية بنسبة 

7.2% لتصل الى 1966.8 مليون دينار.
وأضافت النش���رة ان اجمالي أرصدة مطالب البنوك 
احمللية على البنك املركزي بالدينار الكويتي واملتمثلة 

في س���ندات »املركزي« حافظت على مس���تواها للشهر 
اخلامس على التوالي في يناير املاضي عند مستوى 1344 
مليون دين���ار بينما انخفض متويل الواردات الكويتية 
املدفوعة بنس���بة 12.7% لتصل الى 250.5 مليون دينار 

في ذلك الشهر ايضا.
وذكرت ان اجمالي امليزانية املجمعة للبنوك بلغ في 
نهاية يناير املاضي حوالي 41379.3 مليون دينار محافظا 
على مستواه عن ديسمبر املاضي موضحة في الوقت ذاته 
أن صافي املوجودات األجنبية للبنوك احمللية انخفض 

بنسبة 2.8% ليصل الى حوالي 4160.8 مليون دينار.
وبين���ت ان ودائع األجل لدى البنك املركزي ارتفعت 
في يناير املاضي بنسبة بلغت 2.1% لتبلغ 1402.6 مليون 

دينار كما ارتفعت ودائع غير املقيمني بالدينار الكويتي 
بنس���بة 9.5% لتصل الى 2875.3 مليون دينار في حني 
انخفضت ودائع غير املقيمني بالعملة االجنبية بنسبة 

1.3% لتصل الى 2291.6 مليون دينار.

وقالت النشرة ان أرصدة التسهيالت االئتمانية النقدية 
املس���تخدمة للمقيمني ارتفعت بنسبة 0.2% خالل يناير 
املاضي لتصل الى 25259.2 مليون دينار، مشيرة الى ان 
متوسط اسعار الفائدة على سندات اخلزينة ملدة عام بقي 
عند 1.250% بينما انخفض سعر صرف الدوالر األميركي 
بنسبة 0.2% في يناير املاضي ليصل الى مستوى 280.37 

فلسا للدوالر.

قال التقرير السنوي لشركة »املثنى« 
لالس����تثمار ان سوق الكويت لألوراق 
املالي����ة بدأ رحلته خ����الل العام 2010 
في اخلانة املوجبة حيث شهد املؤشر 
السعري جلسات تداول حامية جعلته يحلق ملستوى 
7.500 نقط����ة خالل فترة مبكرة م����ن عام 2010، ولقد 
كان الستقرار أسعار النفط »الذي كان في مستوياته 
العلي����ا« األثر الكبير في هذا االرتف����اع، باالضافة إلى 
إعالنات الشركات عن أرباح أفضل وإمتام صفقة بيع 
أصول »زين � أفريقيا«، ولكن خالل الربع الثاني لعام 
2010 ظهرت على السطح مش����كلة الديون األوروبية 
التي ألقت بظاللها على األس����واق االقليمية باالضافة 

إلى السوق الكويتي.
وبعد انتهاء رحلة الهبوط الس����ريع ركب املؤش����ر 
السعري لسوق الكويت لألوراق املالية موجة أخرى من 
الصعود مع رجوع املستثمرين إلى السوق باالضافة 
إلى حتسن إيرادات الشركات والذي دفع السوق لبلوغ 
أعلى قمة له في عام 2010 وبارتفاع بنسبة 106.6%، وقد 
كان إلعالن احلكومة عن قرارها بإنفاق مبلغ 30 مليار 
دينار في مش����اريع الدولة الضخمة لبناء بنية حتتية 

جديدة األثر الكبير في تعافي السوق، وخاصة البنوك 
احمللية بعد أن كلفت بتمويل هذه املشاريع.

ومن ناحية أخرى تأثر السوق أيضا بنبأ مساعي أحد 
املستثمرين اإلماراتيني لشراء حصة في بنك »الكويت 
الوطني« والتي دغدغت مش����اعر السوق على أمل أن 

تكون هذه الصفقة مماثلة لصفقة »زين«. 
وبعد الفجوة التي دامت سنتني فإن االجتاه الهبوطي 
لرسملة السوق التي ارتفعت بنسبة 20.3%، بدأ أخيرا 
يعكس مساره مدعوما باألداء اجليد لألسهم الثقيلة مثل 
زين، البنك الوطني، الكويتية للتمويل واالستثمار، بنك 
اخلليج وبنك بوبيان، ولقد بدا تأثير أداء األسهم الثقيلة 
واضحا على املؤش����ر الوزني لسوق الكويت لألوراق 
املالية الذي ارتفع بنسبة 25% على الرغم من انخفاض 

املؤشر السعري للسوق بنسبة 0.71% لعام 2010.
 وأشار التقرير إلى أن أداء الشركات العمالقة كان 
أثره عظيما حتى مع استبعاد أداء 11 شركة مت إدراجها 
حديثا خالل عام 2010، حيث ارتفع س����قف رأس����مال 
السوق بنسبة 19.5% ولكن بالرغم من األرباح القوية 
لهذا العام مازال الس����وق أقل بنسبة 36.82% من أعلى 
قمة رأس����مالية حققها في عام 2007 حني كانت 57.59 

مليار دينار. 
وقد قاد قطاع البنوك وقطاع اخلدمات هذا االرتفاع 
الكبير في رأسمال السوق بنسبة 45.5% و27.4% على 
التوالي خالل عام 2010، ولقد تصدرت 10 شركات هذا 
االرتفاع 8 منها في قطاع البنوك باإلضافة إلى شركة 
االتصاالت الوطنية وزي����ن، ولقد كان البنك التجاري 
هو الوحيد اخلاس����ر في قائمة البنوك )-1.1%(، وكان 
االرتفاع الرأسمالي للبنوك اجتاها أساسيا اعتمد على 
ارتفاع العوائد وتقليص املخصصات حيث من املتوقع 
أن يستمر االجتاه الصعودي ألسهم البنوك خالل عام 

.2011
واستمرت أسهم زين والبنك الوطني وبيت التمويل 
الكويتي باحلفاظ على مكانتها كأفضل ثالث شركات في 
السوق، مع استبعاد مشاركة سهم بيت التمويل الكويتي 
في ارتفاع سقف رأسمال السوق مقارنة مع زين والبنك 
الوطني اللذين ساهما بنسبة 17.9% و14.3% بالترتيب 
خالل عام 2010 مقارنة مع نسبة مشاركة بلغت %14.4 
و11% بالترتي����ب خالل عام 2009، مع مالحظة أن بيت 
التمويل ساهم بنسبة 8% من الرأسمال الكلي للسوق 

مقارنة مع 8.4% في عام 2009.

صرح احملامي فواز السعيد 
املدير الشريك باملركز للمحاماة 
محامو شركة الوسيلة ملشاريع 
العقارية بأنه قد صدر  التنمية 
حكم م���ن محكمة االس���تئناف 
الدائرة اإلدارية الثانية برئاسة 
القادر هاش���م  املستش���ار عبد 
النشار وعضوية كل من املستشار 
الفتاح  محمد عبداحلمي���د عبد 
واملستشار إبراهيم مصري مغيب 
وذلك لصالح ش���ركة الوسيلة 
ض���د وزارة التجارة والصناعة 
والهيئة العامة للصناعة برفض 
االس���تئناف املرفوع من وزير 

العامة للصناعة بفسخ ذات العقد، 
وما يترتب عل���ى ذلك من آثار. 
وقضى احلكم في الوقت نفسه 
بإلزام وزارة التجارة والصناعة 
والهيئة العامة للصناعة بتعويض 
مؤقت قدره 5001 دينار لصالح 
شركة الوسيلة عن كل قرار من 

القرارين.
وصرح السعيد بأن القضاء 
أنصف بهذا احلكم شركة الوسيلة 
ملشاريع التنمية العقارية وأعاد 

إليها حقها.
وكان وزير التجارة والصناعة 
قد اصدر ق���رارا في 2006/12/17 

التجارة والصناعة والهيئة العامة 
للصناع���ة وتأييد حكم محكمة 
أول درجة برئاس���ة املستشار 
ناصر األثري الذي قضى بقبول 
الدع���وى املرفوعة من ش���ركة 
الوسيلة ش���كال وفى املوضوع 
القرار الصادر من وزير  بإلغاء 
التجارة الصناعة بصفته بفسخ 
عقد الش���ركة املبرم مع الهيئة 
العام���ة للصناع���ة واملتضمن 
تخصيص قسيمة إلقامة مجمع 
احل���رف والصناعات الصغيرة 
القرار  بالعارضية، وكذا بإلغاء 
الصادر من مجلس إدارة الهيئة 

بفسخ التعاقد مع شركة الوسيلة 
وتس���ليم األرض املخصص���ة 
للمشروع واإلنشاءات التي أقيمت 
عليها إلى الهيئة العامة للصناعة، 
الش���ركة للقضاء،  وبعد جلوء 
قامت وزارة التجارة والصناعة 
بإصدار قرار آخر من مجلس إدارة 
الهيئة للعامة للصناعة بتاريخ 
2007/1/13 لتصحيح شكل قرارها 
السابق، فقامت شركة الوسيلة 
بالطع���ن عل���ى القرارين حيث 
اص���درت احملكمة حكمها ليعيد 
لش���ركة الوس���يلة حقوقها من 

قضائنا العادل.

بخصوص عقدها مع »هيئة الصناعة«

الحميضي: 63 مليون دوالر حجم 
الصادرات الكويتية لبريطانيا العام الماضي

»الدراسات المصرفية« نّظم ورشة عمل
 حول »القيادة بدون ألقاب«

أنه سيتم توقيع بعض االتفاقيات 
مع ش���ركات النف���ط خالل هذه 

الزيارة.
ال���ى أن اح���دى هذه  ولفت 
الشركات النفطية استثمرت نحو 
12 مليار دوالر العام املاضي مع 
شركة نفط الكويت KPC، وتتطلع 
الشركات البريطانية إلى االستفادة 
الكبي���رة من خالل  الفرص  من 
القطاع اخل���اص الكويتي، وإلى 
تقدمي كل الدعم للشركات الكويتية 
على املستوى التجاري في الوقت 
الذي يشهد فيه العالم حتوالت في 

التجارة باجتاه شرق آسيا.
وأك���د أن مج���االت التعاون 
بني البلدين واسعة وابرزها في 
النفط والغاز وجتارة  قطاعات 
الكهربائية  التجزئ���ة واالدوات 
إل���ى جان���ب القط���اع املال���ي 

واالستثماري.
من جهته، قال عضو الغرفة 
ضرار الغامن انه ال ميكن احلديث 
الكويت  ب���ني  العالق���ات  ع���ن 
وبريطاني���ا دون التط���رق إلى 
القطاع التعليمي، خاصة أن معظم 
الكويتيني يتلقون تعليمهم في 
بريطانيا إلى جانب الدعم الذي 
تقدمه إلى الكويت على املستوى 

التعليمي.
وأش���ار أحد اعض���اء الوفد 
البريطاني الى العالقات القائمة 
بني جامعة كامبريدج والتعليم 
العالي في الكويت والتي تساهم 
بشكل اساسي في رفع مستويات 

التعليم.

جرين ان العالقات بني بريطانيا 
والكويت متينة، خاصة أن الكويت 
من ال���دول التي حتظى باحترام 
كبير نظرا اللتزامها بتعهداتها، 
معربا عن أمله في أن تساهم هذه 
الزيارة في رفع مستوى التبادل 
التجاري بني البلدين، خاصة أن 
الكويت متلك فرصا واسعة للنمو 
خاصة ان بيئتها االس���تثمارية 
تعتب���ر بيئة مالئمة بالنس���بة 

للمستثمرين البريطانيني.
وأف���اد بأن اململك���ة املتحدة 
مس���تعدة لتس���خير اخلبرات 
الواسعة والتكنولوجيا املتقدمة 
الت���ي تتمت���ع به���ا الش���ركات 
البريطانية لضمان تنفيذ مشاريع 

اخلطة على أكمل وجه.
وضم الوفد املشارك ممثلني عن 
26 شركة بريطانية تعمل مبجاالت 
النفط والغ���از والبناء والبنية 
التحتي���ة والبن���وك والتمويل 
والتعلي���م والرعاي���ة الصحية 
وأمن وسالمة السيارات، ابرزها 
شركة بريتش بتروليم وشركة 
شل التي يعود تعاونها مع الكويت 
إلى 70 عاما، حيث تتطلع كل من 
الشركتني إلى زيادة التعاون بني 
البلدين عبر مذكرات تفاهم يتم 
تعزي���ز العالقات من خاللها في 
قطاع النفط والغاز في الكويت.
وأش���ار جرين ال���ى ان هذه 
الشركات تركز في هذه املرحلة 
على الغاز الكام���ن في االعماق 
الكويتية وتسعى إلى رفع مستوى 
العرض في هذا اجلانب، الفتا إلى 

باالس����تيقاظ مبك����را ملمارس����ة 
املفيدة كالقراءة  الهوايات  احدى 
أو التأم����ل، املوازن����ة بني احلياة 
العائلي����ة والعملية، تذكر قصر 
احلياة، وبنينّ شارما أن املؤسسات 
التي تسخر أفضل  الناجحة هي 
مواردها القتناص أكبر الفرص، كما 
رسم أهم السمات التي يتحلى بها 
كل قائد ناجح، فهو جنم في عمله 
ذو مه����ارات عالية، يؤدي العمل 
بطريقة ال ميكن جتاهلها، هو مميز 

باجلودة في األداء.
ونصح شارما كل فرد يريد أن 
يصبح قائدا ناجحا بأن يخصص 
ساعة لنفسه في الصباح، وأن يهتم 
بصحته، فالصحة تاج على رؤوس 
األصحاء، وأن يؤسس عائلة ويبني 
عالقات أسرية قوية فهي أساس 

جناح كل قائد.

املطلق باملسؤولية، وتقدمي قيمة 
مضافة بش����كل دائ����م، وبعدها 
شرح ثماني استراتيجيات ميكن 
استخدامها لتحقيق ذلك منها: عدم 
الذه����اب للعمل دون وضع خطة 
يومية، تطوير لغة القيادة، وترك 

الغرور عند باب العمل.
كما تن����اول ش����ارما إمكانية 
الوصول إل����ى مكانة متميزة في 
العم����ل، حيث تطرق إلى س����ت 
استراتيجيات لتحقيق ذلك منها: 
جتنب األفراد والعوامل السلبية 
في العمل، تسريع معدالت الفشل 
والتي تك����ون داللة على معدالت 

النجاح.
الثالث، عرض  وفي احمل����ور 
كيفية حتريك احلس القيادي داخل 
الفرد، حيث تناول 4 استراتيجيات 
في هذا الش����أن منها: بدء اليوم 

أعلن معهد الدراسات املصرفية 
عن قيامه بتنظيم وإدارة ورشة 
عمل بعنوان »القيادة بدون ألقاب« 
للمحاضر العاملي روبن ش����ارما 
وذلك يوم 16 فبراير، حيث استمتع 
احلضور بشرح احملاضر الفريد 
واملتميز والذي اشتهر باحلماس 
والتشويق والتفاعل مع اجلمهور، 
حيث تناول أهم املفاهيم احلديثة 
للقيادة وعوامل جناح املؤسسات، 
وشرح أهمية املثل األعلى في حياة 
كل فرد، فقال: »حدثني عن مثلك 
األعلى أخبرك عن قيمك«، مبينا 
أهمية املثل األعلى في رسم قيم 
ومعتقدات كل فرد، كما فسر جناح 
املؤسس����ات الفري����دة واملتميزة 
بقدرتها على التنفيذ األمثل ألي 

فكرة.
وأض����اف أن اخلب����رة الت����ي 
أثناء استخدام  العميل  يكتسبها 
اخلدمة هي التي متيز املؤسسات، 
وكلم����ا كانت هذه اخلبرة مميزة 
وفريدة ساهمت في متيز وجناح 
املؤسسة. وتطرق روبن شارما 
إلى ثالثة دروس  في محاضرته 
رئيسية وهي: إمكانية القيادة من 
دون مسمى، حيث شرح للحضور 
إمكانية حتقيق ذل����ك من خالل 
االلتزام بسبعة مبادئ رئيسية 
منها: موازنة اجلانب العملي مع 
اجلانب اإلبداعي، التطوير املستمر 
للذات، التميز في كل ما تتم تأديته. 
ومن ثم تطرق إلى ثمانية صفات 
رئيسية للقيادي منها: اإلحساس 

شريف حمدي
اكد أم���ني الصندوق الفخري 
لغرفة التجارة والصناعة عبداهلل 
احلميضي على متانة العالقات بني 
الكويت وبريطانيا كونها عالقات 
ذات جذور تاريخية، مشيدا بالدور 
الذي لعبته بريطانيا في حترير 

الكويت.
واس���تعرض احلميض���ي، 
خالل اس���تقباله وفدا بريطانيا 
برئاسة وزير التجارة واالستثمار 
ستيفن جرين في مبنى الغرفة 
أمس عل���ى هامش زيارة رئيس 
الوزراء البريطاني ديڤيد كاميرون 
للكويت، بعض املؤشرات الدالة 
على العالقات التجارية بني البلدين، 
والتي من خاللها اوضح أن لندن 
مركز لالستثمارات الكويتية منذ 
ثالث سنوات من استقالل البالد، 
الفتا الى ان اس���تثمارات الهيئة 
العامة لالستثمار في بريطانيا 
تبلغ نحو 20 مليار دوالر، مؤكدا 
التي  التجارية  العالق���ات  عمق 
تربط البلدين الصديقني وكذلك 
االهمية االقتصادية للملكة املتحدة 
باعتباره���ا من اكبر الش���ركاء 

التجاريني بالنسبة للكويت.
واوضح أن الصادارات الكويتية 
لبريطانيا بلغت نحو 63 مليون 
دوالر العام املاضي، بينما الواردات 
بلغت 655 مليون دوالر، معربا 
عن أسفه لعدم توازي العالقات 
التاريخي���ة مع حج���م التبادل 
التجاري بني البلدين مؤكدا انه 

ليس باملستوى املأمول.
وأشار احلميضي الى مقومات 
االقتص���اد الكويتي الذي يتمتع 
باالستقرار ونظام دميوقراطي 
مميز، فضال عن قطاع مصرفي 
متط���ور وقطاع خ���اص متميز 
وميلك خبرات واس���عة في كل 

مجاالت االستثمار.
التنمية  إلى خط���ة  وتطرق 
الكويتية قائال ان الكويت مقبلة 
على خطة تنموية واعدة تعتمد 
على عوامل عدة منها اخلصخصة 
وتشجيع االس���تثمار االجنبي 
وحترير السوق، معربا عن أمله في 
ان جتد الشركات الكويتية فرصة 

للمساهمة في هذه املشاريع.
من جانبه، قال وزير التجارة 
البريطاني ستيفن  واالستثمار 

خالل استقبال الغرفة لوفد بريطاني برئاسة وزير التجارة واالستثمار

اضطرابات المنطقة 
ستؤثر على أسعار النفط

اكد وزير التجارة واالستثمار ستيفن جرين ان تأثيرات 
االضطرابات السياسية التي تعيشها املنطقة العربية وخاصة 
التي تعيش��ها ليبيا ستؤثر على أس��عار النفط خالل الفترة 
املقبلة، السيما انه حتى اآلن ال يعلم احد إلى أين تتجه األمور، 
موضحا أنه قبل أيام كانت االضطرابات في مصر ولكن رغبة 
املصريني القوية في جتاوز هذه األوضاع قللت التأثير على 
اس��عار النفط، اما الكويت فتعتبر س��وقا مستقرا لن يتأثر 

باالحداث وتبقى أسعار النفط مرتكزة على حجم الطلب.
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265.2301.7الوطني

118.7105.9بيتك

0.140.5التجاري

39.253.2االهلي

14.327.4االهلي املتحد

6.24.7برقان

28.119.1اخلليج

51.76.1بوبيان

8.216.8الدولي

355.8575.3االجمالي

تقـرير


