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تباطؤ التضخم بالكويت من أعلى مستوى
في عامين إلى 5.2% في يناير الماضي

لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك 
المركزية الخليجية تجتمع غداً

الرياض ـ كونا: تعقد جلنة محافظي مؤسسات 
النقد والبنوك املركزية بدول مجلس التعاون لدول 
اخلليــــج العربية اجتماعها الـــــ 52 غدا بالعاصمة 
االماراتيــــة ابوظبي. وذكرت األمانة العامة ملجلس 
التعاون لدول اخلليــــج العربية في بيان صحافي 
أن االجتماع ســــيتناول عددا مــــن املوضوعات من 
بينها توصيات اللجان املعنية مبوضوعات اإلشراف 
والرقابــــة على اجلهاز املصرفــــي ونظم املدفوعات 
وتطوير الشبكة اخلليجية للصرف اآللي واملعاهد 
والكليــــات املصرفية بدول املجلس. كما ســــينظر 
الترتيبات املتعلقة بعقد املؤمتر املصرفي العاشر 
لدول املجلس في دولة قطر يومي 23 و24 من الشهر 
اجلاري، اضافة الى بحث تقرير عن تطورات أعمال 

املجلس النقدي وتقرير عن االجتماعني العامني األول 
والثانــــي من الدورة الـ 22 للجنــــة املالية ملكافحة 
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب وجهود دول املجلس 

في هذا املجال.
وسيناقش االجتماع تقرير األمانة العامة بشأن 
الــــدورة التدريبية التي عقدت للمختصني في دول 
مجلس التعاون حول مفهوم وطرق حساب التضخم 
األساســــي وتقرير االجتماع املشــــترك بني مديري 
اإلحصاءات االقتصادية باألجهزة اإلحصائية، كما 
ســــيبحث االجتماع تقرير مديري اإلحصاءات في 
مؤسســــات النقد والبنوك املركزية بدول املجلس 
كما ستستعرض جلنة احملافظني التطورات النقدية 

واملالية بدول املجلس وتبادل الرأي حولها.

دبيـ  رويترز: أظهرت بيانات تباطؤ التضخم في 
الكويت من أعلى مستوى في نحو عامني إلى %5.2 
في يناير املاضي بينما سجلت تكاليف املعيشة في 
إمارة دبي تراجعا طفيفا بفضل انخفاض أســــعار 

الغذاء.
وارتفعت ضغوط األسعار في الكويت العام املاضي 
تقودها أسعار الغذاء مما دفع التضخم صعودا إلى 
6% في ديسمبر وهو أعلى مستوى تسجله الكويت، 
وفي دبي تباطأت وتيــــرة التضخم في حني مازال 
اإلقراض والقطاع العقاري ضعيفني بفعل مشــــاكل 

ديون اإلمارة.
وتراجعت أســــعار الغذاء على نحو غير متوقع 
للشهر الثاني على التوالي في اإلمارات العربية املتحدة 
في ينايــــر بينما مازالت تكاليف الغذاء مرتفعة في 
األسواق العاملية. وقال دانييل كاي خبير االقتصاد 
ببنك الكويت الوطنــــي »نالحظ بوجه عام اجتاها 
صعوديا لتضخم أسعار الغذاء في املنطقة وسيكون 
من دواعي الدهشة أن تكون هذه بداية تراجع مطرد 
في أســــعار الغذاء«. وارتفاع أسعار الغذاء العاملية 
التي أدت الندالع احتجاجات شــــعبية في عدة دول 
عربية من بني العوامــــل التي من املتوقع أن تؤدي 
الرتفاع التضخم هذا العام في منطقة اخلليج التي 

تستورد معظم احتياجاتها من الغذاء.

وأظهرت بيانات اإلدارة املركزية لإلحصاء بالكويت 
انخفاض أسعار املستهلكني بالبالد 0.3% على أساس 
شهري وهو انخفاض لم يسجل منذ فبراير 2010 إذ 

تراجعت أسعار املواد الغذائية %0.8.
وفي دبي املركز التجاري اإلقليمي التي ال متتلك 
ثروة نفطية أظهرت بيانات مركز اإلحصاء ارتفاع 
التضخم 0.4% على أساس سنوي في يناير، وانخفض 
متوسط التضخم إلى 0.5% في يناير من 0.6% في 
2010. وقال جياس جوكنت كبير االقتصاديني في بنك 
أبوظبي الوطني »لم يكن التضخم بهذا االنخفاض على 
مدى أكثر من عقد أو عقدين«، وقال »التوقع العـــام 
هو اســـتمرار التضــخم عند أوائل خانة اآلحاد لكن 
مع احتمال أن ينقلب اجتاه تراجع األرقام السنوية 
في األشهر املقبلة«. وانخفضت أسعار املواد الغذائية 
في دبي التي لم متتد إليها االضطرابات التي شهدتها 
كل من ليبيا والبحرين وسلطنة عمان بنسبة %1.6 

في يناير متراجعة للشهر الثاني على التوالي.
وارتفعــــت التكاليف العقاريــــة ـ أضخم أوجه 
اإلنفاق االستهالكي في دبي عند حوالي 44% ـ %0.1 
على أساس شــــهري في يناير بعدما استقرت دون 
تغيير في الشهر السابق، ويتوقع احملللون أن تظل 
اإليجارات حتت السيطرة مع استمرار طرح معروض 

سكني جديد.

منيرة املخيزمي

د.يعقوب الرفاعي وعادل سلطان مع قيادات كلية هارفارد إلدارة األعمال

د.املضف خالل استقبال د.الربيعة والوفد املرافق له

»موديز« تبدي حذرًا إزاء الشركات 
الخليجية تحسبًا لالضطرابات السياسية

ـ رويتــــرز: قالت وكالة  دبي 
موديز للتصنيفات االئتمانية في 
تقرير انها مازالت تتوخى احلذر 
بشأن الشركات اخلليجية مع تأثر 
املنطقة باضطرابات سياسية رغم 
استمرار تعاف اقتصادي أوسع 

نطاقا.
وقالت موديز إن موجة خفض 
التصنيفات التــــي تخللت ذروة 
األزمة املالية في األسواق اخلليجية 
قد انحسرت لكن من املتوقع أن 

يشهد 2011 بعض الضغوط.
وقال العضو املنتدب لألوضاع 
املالية للشركات لدى موديز ديڤيد 
ستيبلز في التقرير »خطر خفض 
التصنيفات مازال عاليا بالنسبة 
التصنيــــف  للمقترضــــني ذوي 
املنخفــــض وبخاصــــة في نطاق 
التصنيــــف غيــــر االســــتثماري 
نظرا حلاجتهم إلى إعادة متويل 
استحقاقات ديون آتية وفي بعض 
إعــــادة هيكلة  احلاالت مواصلة 

تعرضهم العقاري«.
وتعصف موجة تغيير سياسي 
تكتسح العالم العربي باألسواق 
املاليــــة وتهدد آفاق االســــتثمار 

باملنطقة في األجل الطويل.
لكن بعض احملللني يقولون إن 
الدول التي اجتازت مرحلة الثورات 
مثل تونس ستخفض على األرجح 
حواجز احلماية التجارية وتعزز 

االستثمارات.
التصنيفات  وحذرت وكالــــة 

االئتمانية من أن أي تغييرات في 
الدعم احلكومي أو في اســــتقرار 
املناخ االقتصادي قد تؤثر تأثيرا 
كبيــــرا على املؤسســــات شــــبه 
التقرير  فــــي  احلكومية. وقالت 
»في هذا الصدد تعتقد موديز أن 
الشركات اململوكة حلكومة دبي.. 

تظل موضع تركيز رئيسي«.
وهدأت املخاوف بشأن ديون 
دبي البالغة نحو 511 مليار دوالر 
منذ توصلت مجموعة دبي العاملية 
اململوكة للحكومة إلى اتفاق في 
سبتمبر املاضي إلعادة هيكلة ديون 

بنحو 52 مليار دوالر.
لكن تبقى تســــاؤالت بشأن 
ما إذا كانت اإلمارة ستســــتطيع 
سداد ديون بنحو 30 مليار دوالر 
يســــتحق معظمها على شركات 
مملوكة للحكومة على مدى العامني 

القادمني.
وفي تقرير منفصل قالت وكالة 
التصنيفات إن من املرجح أن تتلقى 
اململوكة للحكومة في  الشركات 
إمارة أبوظبي الغنية بالنفط دعما 
حكوميا. وســــلطت الضوء على 
قيام احلكومة مبســــاعدة شركة 
الدار العقارية املتعثرة وشــــركة 

تبريد في اآلونة األخيرة.
وقال احمللل لدى موديز مارتن 
كولهيز في التقرير »تعطي موديز 
انفســــتورز ســــرفيز احتمالية 
عالية ألن تقــــوم أبوظبي بدعم 
اململوكة  شركاتها االستراتيجية 

للحكومة«.
كانت أبوظبي تدخلت مبساعدة 
قيمتها 5.2 مليارات دوالر لشركة 
الدار شملت شراء بعض أصولها 
الرئيســــية واالكتتــــاب في بيع 

سندات في يناير.
وحصلــــت تبريــــد على دعم 
إضافي بقيمة 3.1 مليارات درهم 
ما يعادل )448.2 مليون دوالر( من 
صندوق مبادلة اململوك للحكومة 
مما ســــاعد الشركة على معاجلة 

ديون ضخمة.
التقرير »إعادة رسملة  وقال 
تبريد من قبل مبادلة تعتبر من 
وجهة نظر موديز عملية إنقاذ«.

وقالت موديز إن دعم أبوظبي 
للقطاع اخلــــاص وجهود تنويع 
موارد اقتصادها جتري عن طريق 
أذرعها االستثمارية مبادلة وشركة 
الدولية  البترولية  االستثمارات 
)ايبيــــك(. وفي الشــــهر املاضي 
املتبقي  النصف  ايبيك  اشــــترت 
مــــن شــــركة النفط االســــبانية 
سيبسا مقابل 3.7 مليارات يورو 
)خمسة مليارات دوالر( من توتال 
الفرنسية. وقالت موديز »على هذا 
النحو فإن كال الكيانني سيظالن 
يحصالن علــــى متويل حكومي 
مستمر في إطار مخصصات مخطط 
امليزانية السنوية سعيا لتحقيق 
مهمته لتنويــــع موارد االقتصاد 
احمللي ونقل املعرفة واخلبرة إلى 

اإلمارة«.

الفضة تالمس أعلى مستوى منذ أوائل 1980 

الذهب يسجل مستوى قياسيًا
عند 1441.50 دوالرًا لألوقية

لندن ـ رويترز: ارتفع الذهب 
في املعامالت الفورية أمس إلى 
مستويات قياسية عند 1441.50 
دوالرا لألوقية بعد أن أدى احتدام 
العنـــف في شـــمال افريقيا إلى 
ارتفاع جديد في أسعار النفط في 
حني المست الفضة أعلى مستوى 
منذ أوائل عام 1980 عند 36.55 

دوالرا لألوقية.
وبلغ الطلب على الذهب في 
املعامالت الفورية 1440.65 دوالرا 
لألوقية مقارنة مع 1431.95 دوالرا 
في أواخر معامـــالت نيويورك 
يوم اجلمعة املاضي، وبلغ سعر 
الطلب على الفضة 36.52 دوالرا 
لألوقية مقارنة مع 35.61 دوالرا 

في نيويورك.

قـــال املركز املالـــي الكويتي 
)املركز( في تقريره الذي صدر 
مؤخرا ان أســـواق دول مجلس 
التعاون اخلليجي تلقت في الشهر 
املاضي مـــا وصفها بـ »الصفعة 
القوية« جراء التوترات السياسية 

املنتشرة في أنحاء املنطقة.
وأشار »املركز« الى أن مؤشر 
ستاندرد آند بورز لدول التعاون 
»S&P GCC« خســـر 6.5% خالل 
فبراير، ليصبح معدل خسائره 
منذ بداية 2011 حتى ذلك الشهر 

.%9
وكانت مؤشرات جميع األسواق 
اخلليجية انخفضت باستثناء 
سوق أبوظبي الذي استطاع أن 
يصعد وبأداء ثابت دون تغير، 
أما الســـوق العماني فكان أشد 
املتأثرين ســـلبا وهبط بنسبة 
10% مع بدء اندالع املشـــاكل في 
السلطنة. في غضون ذلك، فقدت 
جميع البورصات العربية اإلحدى 
عشرة 90 مليار دوالر تقريبا منذ 

25 يناير وحتى اليوم.
من جهة أخـــرى، قال تقرير 
»املركز« إن الفتور الذي لف صفقة 
شـــركتي »زيـــن« و»اتصاالت« 
اإلماراتيـــة كانت لـــه تداعيات 
ســـلبية على بورصة البلدين، 
إذ رفضت شـــركة »زين« ثالثة 
عروض تهدف إلى شراء وحدتها 
في السعودية، وهو شرط إلمتام 
الصفقة، لكن شركة »اتصاالت« 
اإلماراتية قالت انها التزال مهتمة 

مؤشرات السوق

المؤشرات
القيمة السوقية 

)بالمليار دوالر(
آخر إغالق

األساس 

الشهري )%(

منذ بداية العام 

حتى فبراير
)%( 2010

مكرر الربحية في األشهر 

االثني عشر األخيرة
)TASI( 8.1513-10.26-31859426.55السعودية

)KSE( 25.0021-6.43-1184535.80الكويت
)Doha SM( 24.5011-8.63-8279339.29قطر
 )ADI( 10-1.51-7425890.084.82أبوظبي
)DFMGI( 10-10.08-13.48-4914118.06دبي

)BAX( 12-2.11-0.10-1614311.25البحرين
)Muscat SM( 5.9212-9.07-14614210.18عمان

مؤشر ستاندرد آند بورز 
ألسواق دول مجلس التعاون 

اخلليجي
224916.54-9.01-12.7013

»المركز«: 90 مليار دوالر خسائر أسواق المنطقة

بصفقة االستحواذ.
وفي أعقـــاب ذلك، انخفضت 
الســـيولة خالل شـــهر فبراير، 
وانكمشت قيمة وحجم األسهم 
املتداولة مبعدل 21% و33% على 

التوالي.
فـــي حـــني صعـــد إجمالي 
القيمة املتداولة في أسواق دول 
التعاون إلـــى 23.6 مليار دوالر 

في فبراير.
أكثـــر  الكويـــت  وشـــهدت 
انخفاضا من حيث حجم األسهم 
املتداولة، بلغ 60% على األساس 

الشهري.
ولفت التقريـــر الى انه بعد 

االندفاع الدراماتيكي في مستوى 
التقلب خالل يناير، حيث ارتفع 
 )MVX( مؤشـــر املركز للتقلب
ألسواق دول التعاون مبعدل 5 
مرات، جاءت املخاطر هادئة في 
فبراير بسبب انخفاض مؤشر 
املركز للتقلب للسوق السعودية 
بنســـبة 12%، فـــي الوقت الذي 
شـــهدت فيه معظم أسواق دول 
التعاون قفزة صعود على مؤشر 
املركز للتقلـــب، كان أعالها في 
الســـوق العمانية، إذ بلغ %82، 
في حني ارتفع املؤشر في السوق 
الكويتية والقطرية بنسبة %45 

لكل منها.

مراجعة ألسواق العالم
هيمنت املكاسب التي حققتها 
األسواق املتقدمة مرة أخرى في 
الوقت الذي شهدت فيه األسواق 
الناشـــئة انخفاضا على ضوء 
االضطرابات املتصاعدة في منطقة 

الشرق األوسط.
النفط اخلام  وارتفع ســـعر 
بنســـبة تزيد علـــى 14% خالل 
فبرايـــر، ليضاعف املعدل الذي 
بلغه في يناير، ويصبح ســـعر 

برميل النفط 113 دوالرا.
أما مؤشـــر مورغان ستانلي 
إنترناشيونال ألسواق  كابيتال 

العالـــم »MSCI World« فشـــهد 
ارتفاعا بنسبة 3% خالل فبراير 
املكاسب منذ بداية  ليدفع بذلك 
العام وحتى الشهر املاضي إلى 

.%4.6
من ناحيتهـــا، كانت العوائد 
الشهرية متفاوتة في شهر فبراير، 
إذ تكبدت معظم األسواق الناشئة 
خســـائر، باســـتثناء بورصة 
ارتفعت بنسبة  التي  شانغهاي 
4%، أما األسواق املتطورة فشهدت 

ارتفاعا بحدود %3.
في وقت كانت فيه أســـواق 
إذ  أكبر اخلاســـرين  الفرونتير 

انخفضت بنسبة %7.

افتتح مدير معهد الدراســــات 
الرفاعي  املصرفيــــة د.يعقــــوب 
برنامجا لتطوير القيادات التنفيذية 
في البنوك واملؤسسات املالية في 
دول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية بالتعاون مع كلية هارفارد 
إلدارة األعمال والذي يقدم للسنة 
الثانية على التوالي مببادرة من 
بنــــك الكويت املركــــزي وبإدارة 

وإشراف وتنفيذ املعهد.
جاء ذلــــك بحضــــور كل من 
مديــــر وحدة الشــــؤون اإلدارية 
مبعهد الدراسات املصرفية عادل 
سلطان، ومدير التدريب باإلنابة 
ديســــموند نيلســــون، ومديــــر 
التسويق والعالقات العامة هدى 
املجذوب، ومنســــق أول تدريبـ  

مكتب املدير راجية شكري.
وقد حضر البرنامج مديرون 
ومسؤولون وقيادات تنفيذية في 
القطاع املصرفي اخلليجي مثلهم 
19 قياديا من الكويت و11 قياديا من 

دول مجلس التعاون اخلليجي.
وعقب االفتتاح، رحب د.يعقوب 
الرفاعي باحلضــــور متمنيا لهم 
تدريبــــا مثمرا وإقامــــة ممتعة، 
وشــــكر البنوك املشــــاركة على 
مبادرتهم ودعمهم للبرنامج، كما 
حث املشــــاركني على انتهاز هذه 
الفرصة الثمينة لتبادل اخلبرات 
واالستفادة من التجارب والتعاون 
للحصــــول على أفضــــل النتائج 

املرجوة من هذا البرنامج.
وأضاف أن هذا البرنامج هو 
أحد املشاريع اإلستراتيجية التي 
يباشــــرها املعهد بهدف تطوير 
الكوادر الوطنيــــة بالتعاون مع 
البنوك الكويتية األعضاء في معهد 
الى  الدراسات املصرفية، مشيرا 
انه مت عقد هذا البرنامج في العام 
املاضي بالكويت ونظرا للنجاح 
الكبير الذي حققه البرنامج، الفتا 

اللذان حضرا جزءا من البرنامج، 
واطلعا على تصميمه ومحتواه، 
وأكدا ضرورة أن يتم تنفيذه بنفس 
التصميم حيث يــــدور البرنامج 
حــــول محوريــــن متكاملني هما 
»اإلدارة االستراتيجية« و»القيادة«، 
الفتا الى انه قد مت حتديد هذين 
احملورين بناء على نقاشات مطولة 
عقدها رئيس هيئة التدريس في 
البرنامــــج د.جيمس داود، وذلك 
خالل الزيارة التي قام بها للكويت 
قبل تنفيذ البرنامج العام املاضي، 
حيث اجتمــــع وأعضاء من إدارة 
املعهد برؤســــاء مجالس اإلدارة 
التنفيذيني واملديرين  والرؤساء 
العامني ومساعديهم في مجموعة 
الكويتيــــة. وبناء  البنــــوك  من 
على ذلك، مت تشــــكيل البرنامج 
مــــن جزءيــــن متكاملــــني، األول 
منهما عنوانــــه »تطوير وتنفيذ 
االستراتيجيات الفعالة«، أما الثاني 
فعنوانه »تعظيم تأثير القيادة«، 
يعقد اجلزء األول هذا العام خالل 
الفتــــرة من 5ـ  9 مارس اجلاري، 
واجلزء الثاني خالل الفترة من 16 

ـ 20 إبريل املقبل.

الى انه قد مت التخطيط لتقدميه 
مبشــــاركة املعاهد املصرفية في 
دول مجلــــس التعــــاون لــــدول 
امتدادا جلهود  العربية،  اخلليج 
التعاون املســــتمرة مــــع املعاهد 
الشقيقة، ولتعميم االستفادة من 
هــــذه التجربة املتميزة. وأوضح 
د.الرفاعي انه عزز هذا التوجه نحو 
تقدمي البرنامج على مستوى دول 
املجلس، االهتمام الكبير الذي أبداه 
كل من معهد اإلمارات للدراسات 
املصرفية واملالية، واملعهد املصرفي 
السعودي، كما عززه رغبة مماثلة 
من كلية هارفارد إلدارة األعمال 
البرنامج ليصبح برنامجا  لنقل 
إقليميا، يعقد البرنامج هذه السنة 
في دولة اإلمارات الشقيقةـ  إمارة 
دبي، في فندق امليدان والذي يعد 
من أكبر وأضخــــم الفنادق على 

مستوى دول اخلليج العربي. 
وفيما يخص تصميم البرنامج، 
بني الرفاعي أنه سيكون مشابها 
إلى حــــد كبير للبرنامج الذي مت 
تنفيذه العام املاضي نظرا لنجاح 
ذلك التصميم، والرغبة التي بينها 
ممثال املعهد السعودي واإلماراتي 

»الدراسات المصرفية« يدشن برنامجًا لتطوير 
القيادات التنفيذية في البنوك لدول الخليج

الكويت في المرتبة الـ 26 عالميًا
من حيث قيمة تجارتها الخارجية

كونا: اكد رئيس قسم مراجعة السياسة التجارية 
في منظمة التجارة العاملية ريتشـــارد ايجلني ان 
الكويت حتتل املرتبة الـ 26 عامليا من حيث قيمة 

جتارتها اخلارجية.
وقال ايجلني على هامش احملاضرة التي نظمتها 
االدارة االقتصادية بوزارة اخلارجية بالتنسيق مع 
منظمة التجارة العاملية بعنوان »املالمح الرئيسية 
لعملية مراجعة السياسة التجارية لدولة الكويت 
في منظمة التجارة العاملية« ان الكويت تعتبر من 
مؤسسي املنظمة ومتتلك اقتصادا حرا ينعكس 

على جتارتها اخلارجية.
واضاف ان زيارتـــه احلالية الى البالد تهدف 
الى وضع تقرير اقتصادي عن السياسة التجارية 
في الكويت وجمع املعلومات املرتبطة بهذا الشأن 
مع اجلهات املعنية بالوزارات كافة لوضع تقرير 
مفصل وشـــرح النظام التجاري في الكويت أمام 
الشركاء التجاريني في شـــتى دول العالم الذين 

ينتمون للمنظمة.
وذكر ان هذا التقرير يهدف الى حتقيق مزيد من 
الشفافية بني الدول االعضاء لالطالع على انظمتها 
التجارية والتشريعية وغيرها ما ينعكس ايجابا 

على حجم التجارة العاملية.
وبني ان التقرير الذي سيناقشه الوفد الكويتي 
اثنـــاء زيارته املرتقبة فـــي يناير املقبل الى مقر 
املنظمة بجنيـــڤ ال يحمل أي تقييمات او نتائج 

او مقارنات او محاكمات او شكاوى بل هو تقرير 
موضوعي عن السياسة التجارية للكويت.

واشار الى ان التقرير املزمع اعداده سيرسل الى 
الدول االعضاء في منظمة التجارة العاملية كافة 
بعد اعداده ليتســـنى لتلك الدول ارسال اسئلتها 
الى الوفد الكويتي الذي ســـيكون في جنيڤ في 
يناير املقبل لالجابة عن التساؤالت كافة من الدول 

االعضاء.
وعن عملية مراجعة السياســـات التجارية 
للدول في منظمة التجارة العاملية قال ايجلني 
انها عملية مســـتمرة حيث ان الدول االعضاء 
في املنظمة تتم مراجعة سياســـاتها التجارية 
دوريا ووفق ثالث مجموعات مختلفة منها ما 
يتم كل سنتني ومنها ما يتم على أساس اربع 
سنوات واخرى كل ست سنوات كما هو احلال 
بالنسبة للكويت مشيرا الى أن املراجعة احلالية 

هي »االولى للكويت«.
وذكر ان العديد من املراجعات تتم على اساس 
مجموعات اقتصادية كاالحتاد االوروبي وغيرها 
وهو االمر املســـتحب من قبل املنظمة داعيا دول 
مجلس التعاون اخلليجي الى القيام باالمر نفسه 
ومراجعة سياساتها التجارية كوحدة اقتصادية 
عوضا عن مراجعة سياســـة كل دول منها على 
حدة ما يعطيها حجمـــا جتاريا واقتصاديا اكبر 

على املستوى العاملي.

بنك البحرين والكويت يقر توزيع 
أرباح نقدية بقيمة  21 مليون دينار

المضف يستقبل مدير
هيئة المدن الصناعية السعودية

»برقان« يعلن الفائزين في السحوبات 
اليومية لحساب »يومي«

أعلـــن بنـــك برقان أســـماء 
الفائزين في السحوبات اليومية 
حلساب »يومي«، حيث قام البنك 
بإيـــداع مبلغ 5000 دينار وهو 
قيمة اجلائزة في حساب كل فرد 
من الفائزين احملظوظني الثالثة 

لألسبوع املاضي.
وجرى الســـحب في املكتب 
الرئيسي للبنك حسب اإلجراءات 
املتبعة فكان احلظ من نصيب 
إبراهيـــم  هنـــاء  الفائزيـــن: 
عبدالعزيـــز الفارس، مصطفى 
كنفاني، وعبدالعزيز علي حسني 

عبدالرضا. 
وقامـــت رئيـــس مديـــري 
املصرفية الشخصية- مدير عام 
منيرة املخيزمي بتقدمي التهنئة 
للفائزين في سحوبات األسبوع 
املاضـــي، قائلة: »إن حســـاب 

أعلن بنك البحرين والكويت ان جمعيته العمومية اقرت توزيع 
أرباح نقدية على املســـاهمني عن العـــام 2010 تبلغ نحو 21 مليون 
دينار، باإلضافة إلى املوافقة على تخصيص أكثر من نصف مليون 

دينار مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة.
كما متت املوافقة على حتويل 9 ماليني دينار إلى االحتياطي العام 
بهدف تقوية القاعدة الرأسمالية، وكذلك حتويل 3.6 ماليني دينار إلى 
االحتياطي القانوني، وتدوير 3.9 ماليني دينار كأرباح مستبقاة ترحل 
إلى العام 2011. كما مت تخصيص 1.7 مليون دينار للهبات واملعونات، 
من ضمنها 1.1 مليون دينار لتوفير التجهيزات إلمتام مشروع املركز 

الصحي مبدينة احلد، والذي تبلغ كلفته 3.3 ماليني دينار.
وكان البنك قد حقق أرباحا صافية عن أعماله في العام 2010 بلغت 

39 مليون دينار، وهو أعلى معدل يصل إليه البنك.
ووصف الرئيس التنفيذي للبنك عبدالكرمي بوجيري البنك بأنه 

أكبر بنك جتاري يعمل في البحرين.
وأوضـــح أن البنك حقق هذه األرباح، التي ارتفعت بنســـبة %11 
عن العام 2009، من نشـــاطاته الرئيسية، في وقت استمر فيه منو 
إجمالي املوجودات لتصل إلـــى 2.4 مليار دينار، كما زادت محفظة 
االستثمارات بنسبة 19%، بينما حتسنت مالءة رأس املال إلى %18.6، 
أي أعلى من 8% املطلوبة دوليا و12% التي يطلبها مصرف البحرين 

املركزي، كما أن البنك لديه مستوى قوي للسيولة.

استقبل مدير عام الهيئة العامة للصناعة د.علي املضف في مكتبه 
امس مدير هيئة املـــدن الصناعية في اململكة العربية الســـعودية 
د.توفيـــق الربيعة والوفد املرافق له، حيث تباحث الطرفان ســـبل 
التعاون الصناعي بني البلدين وتطويرها والنهوض بها، ومت خالل 
االجتماع عمل عرض خاص عن الهيئة العامة للصناعة وشرح دورها 

في تطوير الصناعة في الكويت.

»يومي« هو احلســـاب األوحد 
واألكثر تفردا في الكويت. فهو 
حساب يقدم سحوبات وجوائز 
يومية مجزيـــة مقدارها 5000 
دينار عدا أيام العطل األسبوعية 

والعطل الرسمية.


