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البالول: الشركة 
سعت لتعزيز والء 

العمالء

409.6 ماليني دينار 
 إجمالي أصول 

الشركة

»التجاري« األعلى
في نسبة 

املخصصات 
املتراكمة بنسبة 9٪ 
من إجمالي قروضه 

وسلفياته

»الوطني« يتصدر 
القطاع من حيث 

صافي القروض 
والسلف بحصة 

نسبتها 29.6٪

اجلم����ان  مرك����ز  ق����ال 
لالستش����ارات االقتصادي����ة 
ان إجمال����ي أرصدة القروض 
والس����لفيات في دفاتر قطاع 
البن����وك الكويت����ي، وال����ذي 
يحوي 9 بنوك، بلغ 28.1 مليار 
دينار في 31 ديس����مبر 2010، 
ويقابلها مخصص����ات تبلغ 
1.6 ملي����ار دين����ار مبا يعادل 
5.6% من إجماليها، وبالتالي، 
يكون رصيد صافي القروض 
والسلفيات 26.5 مليار دينار 

بالتاريخ املذكور.
وتصدر »التجاري« أعلى 
نس����بة مخصصات متراكمة 
بواقع 9.0% من إجمالي قروضه 
البالغة 2.6 مليار  وسلفياته 
دينار، يليه »بيتك« بنس����بة 
8.1% من قروضه البالغة 6.0 
مليارات دينار، ثم »اخلليج« 
و»الدول����ي« مبع����دل %6.8 
و6.6% من إجمالي قروضهم 
وسلفياتهم البالغة 3.4 و0.765 
مليار دينار على التوالي، أما 
األقل في هذا املضمار، فيتصدر 
القائمة »بنك بوبيان« مبعدل 
2.1% من محفظته االئتمانية 
البالغة 1.1 مليار دينار، يليه 
»وطن����ي« و»املتحد« مبعدل 
3.4% و3.3% م����ن قروضهم 
البالغة 8.1 و1.7 مليار دينار 
تباعا، ويتوسطهم »األهلي« 
و»برقان« بنسبة 5.0% و%4.5 
من أصل أرصدتهما االئتمانية 
البالغة 2.1 و2.2 مليار دينار 
على التوالي، وذلك كما في 31 

ديسمبر 2010.
أما من حيث حصص البنوك 
من املخصصات املتراكمة كما 
في 31 ديسمبر 2010، فيتصدرها 
»بيت���ك« مببل���غ 486 مليون 

دينار بنسبة 31.0% من إجمالي 
املخصصات، يليه مباش���رة 
»الوطني« بنسبة 17.8% مببلغ 
279 مليون دينار، ثم »التجاري« 
و»اخلليج« بحصص نسبتها 
14.9% و14.8% بأرصدة تبلغ 
233 و232 مليون دينار على 
التوالي، أما أقل البنوك في هذا 
املجال، ف���كان »بنك بوبيان« 
املقدمة مبقدار 24 مليون  في 
دينار بحصة 1.5% من إجمالي 
املخصص���ات، يليه »الدولي« 
و»املتحد« بحصص نسبتها 
3.2% و3.5% ومب���ا يس���اوي 
51 و55 ملي���ون دينار تباعا، 
ويتوسطهم »برقان« و»األهلي« 
مبعدل 6.4% و6.8% على التوالي 
مبا يساوي 100 و106 ماليني 

دينار على التوالي.
ومب����ا يتعل����ق بحصص 
البنوك م����ن صافي القروض 
القائمة  والسلف، فقد تصدر 
»الوطني« بحصة نس����بتها 
 7.9 يس����اوي  مب����ا   %29.6
مليارات دينار، تاله »بيتك« 
بنسبة 21.5% مبا يعادل 5.5 
مليارات دينار، ثم »اخلليج« 
مبعدل 12.0% مبا يعادل 3.2 
ملي����ارات دينار، أما األقل في 
هذا الصدد، فكان من نصيب 
»الدولي« بحصة نسبتها %2.7 
مببلغ 714 مليون دينار، تاله 
»املتح����د« و»بن����ك بوبيان« 
6.1% و%4.0  بحصص بلغت 
بأرصدة تبلغ 1.6 و1.1 مليار 
دينار على التوالي، ويتوسطهم 
»التجاري« و»برقان« و»األهلي« 
مبعدل 8.9% و8.0% و7.6% مبا 
يساوي 2.3 و2.1 و2.0 مليار 
دينار تباعا، وذلك كما في 31 

ديسمبر 2010.

نسبة املخصصات املتراكمة إلى تكلفة القروض 
والسلف للبنوك الكويتية كما في 2010/12/31

مخصصات القروض والسلف للبنوك الكويتية 
كما في 2010/12/31

صافي القيمة الدفترية للقروض والسلف 
للبنوك الكويتية كما في 2010/12/31

القروض والسلف واملخصصات 
املتراكمة للبنوك الكويتية 

كما في 2010/12/31

جوائزها سيارات »بي أم دبليو« و»بانشي«

»الوطنية لالتصاالت« تعلن أسماء 100 فائز
من عمالئها في سحب مارس

»أولى وقود« تربح 2.8 مليون دينار
عن 2010 وتوصي بتوزيع 10٪ منحة

»صخور«: تأجيل بيع الباخرة »خليجية 3« 

42 ألف دينار إجمالي أرباح
»أجيال العقارية« عن 2010

ذكرت الش����ركة األولى للتسويق احمللي للوقود 
  ان مجلس إدارتها اعتمد البيانات املالية الس����نوية 
للشركة للسنة املالية املنتهية في 2010/12/31 حيث 
حققت الشركة ارباحا بلغت 2.8 مليون دينار بواقع 
9.6 فلوس للسهم مقارنة ب� 3.3 ماليني دينار بواقع 

11.32 فلسا للسهم، واجمالي املطلوبات املتداولة 8.8 
ماليني دينار، فيما بلغ اجمالي حقوق املساهمني 37.9 
مليون دينار. وأفادت الشركة على موقع البورصة بأن 
مجلس ادارة الشركة أوصى بتوزيع اسهم منحة %10 
من رأس املال املدفوع بواقع 10 أسهم لكل 100 سهم.

أفادت شركة »صخور« في بيان لها على موقع 
سوق الكويت لألوراق املالية بأنه تقرر تأجيل املزاد 
اخلاص بقرار محكمة االختصاص في مومباي بيع 

الباخرة »خليجية 3«  ال���ذي كان من املقرر عقده 
في مزاد علني يوم 15 مارس الى   موعد آخر لعدم 

تقدم املشترين.

أعلنت ش���ركة »اجيال العقارية«  عن حتقيقها 
ارباحا عن السنة املالية 2010 بلغت 42 الف دينار 
بواقع 0.24 فلس للسهم مقارنه بخسائر قدرت ب� 
6.2 ماليني دينار بواقع 35.37 فلسا للسهم، فيما 
بلغ اجمالي املوجودات املتداولة 26.9 مليون دينار 
واجمالي املطلوبات املتداولة 31.3 مليون دينار، كما 

بلغ اجمالي حقوق املساهمني 59.7 مليون دينار.
وذكرت الشركة في بيان لها على موقع البورصة 
أن مجل���س ادارة الش���ركة أوصى بع���دم توزيع 
ارباح عن الس���نة املالية املنتهي���ة 2010 علما بان 
هذه التوصية تخضع ملوافقة اجلمعية العمومية 

واجلهات املختصة.

احتياجاته���م وتطلعاتهم على 
الدوام«.

وقد فاز باجلائزة األولى وهي 
عبارة عن سيارة »بي أم دبليو 
2011« سالم العنزي، وفاز باجلائزة 
الثانية وهي س���يارة »بانشي« 

احمد مطلق علي الرشيدي.
كما فاز باجلوائز من الثالثة 
حتى األربعني، وهي عبارة عن 
أجهزة هواتف نقال���ة، كل من: 
صالح محس���ن زياد الشمري، 
يوسف ابراهيم يعقوب بوحيمد، 
فواز خالد عبداللطيف الدويلة، 
براك عويد مبارك الفضلي، راجان 
كريشنان شيتيار، سيد ساجد 
محمد، غنيم فالح ناصر الرشيدي، 
ماضر راضي ماضي الش���مري، 
علي حسني جاسم الراشد، نبيلة 
علي بولن���د، عبدالعزيز صالح 
علي احلوطي، فارس لهيم مطبق 
املطيري، رين���ي اس كويجادا، 
اليذالي، رضا  فايز علي عربود 
محمد السيد، ظافر حمود عوض 
البذالي، برهان محمود الغزاوي، 
خالد عب���داهلل احلمد اخلميس، 
احمد محمود احمد، فالح مبارك 
عيد العدواني، نومان منصور، 
نواف عبداهلل خضر عوده، اسراء 
يوسف عبداهلل، نورة عبداللطيف 
ابراهيم احلسون، عصام محمد 
ابراهيم حكم، محمد عناد الهيفي، 
جاف���ن روز، ش���روق عبداهلل 
أمني، خلف ص���رداح املطيري، 
خال���د مطلق فارس اجلاس���ر، 
محمد عبداهلل يوسف التميمي، 
عبدالعزيز صالح الشمري، كيم 
شول س���و، فوزية مكي حسن، 
عيد محمد مخلوف محمود، ناصر 
عبداهلل الهاج���ري، ملياء موراء 
خونده، ش���ريفة سعيد عيسى 

اللوغاني.

انها منذ إطالقها للسحب الشهري 
في مايو الع���ام املاضي، لم تأل 
جهدا في تكرمي عمالئها ومنحهم 
جوائز وهدايا مميزة، مؤكدة انها 
مستمرة في تدليل عمالئها حتى 
السحب األخير الذي سيقام خالل 

الشهر املقبل.
 وبّينت الش���ركة في بيانها 
الصحاف���ي انه بام���كان جميع 
عمالئها دخول السحب حيث انهم 
ال يحتاجون في سبيل املشاركة 
س���وى أن يب���دأ رقم ش���ريحة 
االتصال اخلاصة بهم بالرقم 6 
واستخدامهم املتواصل خلدمات 
الوطنية واالستفادة من العروض 

النوعية التي تقدمها.
وتتنوع اجلوائز التي تقدمها 
الوطنية للفائزين في الس���حب 
أبرزها للفائز األول وهي سيارة 
ب���ي أم دبليو وبانش���ي للفائز 
الثان���ي، فيما يحظ���ى الباقون 
بجوائز مميزة كأجهزة بالكبيري 
ونوكيا وسوني إريكسون ودقائق 
 Wnet محادثة مجانية واشتراكات
مجانية ورسائل نصية مجانية 

أيضا.
وفيما أعلنت أسماء الفائزين 
قبيل يومني على قناة الراي خالل 
برنامج »رايكم شباب«، وجه مدير 
إدارة العالقات العامة في الوطنية 
البالول  لالتصاالت عبدالعزيز 
تهانيه جلمي���ع الفائزين قائال: 
»نشكر جميع عمالءنا ونبارك 
لكل من حظي بالفوز خالل هذا 

الشهر«.
وأضاف بالقول: »ان سحوبات 
الوطنية خالل األشهر املاضية 
ش���هدت جناحا منقطع النظير، 
إلى  ونحن نتطلع م���ن خاللها 
تعزي���ز ثقة العم���الء ووالئهم، 
وس���نعمل جاهدين على تلبية 

الوطنية  الش���ركة  أعلن���ت 
لالتص���االت ع���ن 100 فائز من 
عمالئها في سحب مارس اجلاري 
ممن استخدموا خدمات الشركة 

املتنوعة.
وقالت الش���ركة ف���ي بيان 
صحاف���ي انها تتطلع قدما الى 
مكافأة املزيد م���ن العمالء في 
أبريل  الس���حب األخير خالل 
املقبل، مشيرة الى انها تسعى 
دائما إلى إرضاء عمالئها على 
اختالفهم وتغمرهم باملفاجآت 
تقدي���را له���م عل���ى والئه���م 

وتواصلهم معها.
وأضافت »الوطنية لالتصاالت« 

عبدالعزيز البالول

حقوق مساهمي الشركة سجلت 242.8 مليون دينار

منها 1.6 مليار دينار مبا يعادل %5.6 من إجماليها 

»التجارية العقارية« تربح 5.5 ماليني دينار
بواقع 3.14 فلوس للسهم في 2010

»اجلمان«: 28.1 مليار دينار إجمالي أرصدة القروض 
والسلفيات  في دفاتر قطاع البنوك بنهاية 2010

أعلنت الش����ركة التجارية 
أرباحا  العقارية عن حتقيقها 
صافية بلغت 5.551.428 دينارا 
للس����نة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2010، وبلغت ربحية 

السهم 3.14 فلوس للسهم.
وق���د بلغ اجمال���ي حقوق 
املساهمني للشركة للعام احلالي 
242.8 مليون دينار وبلغ اجمالي 
األصول 409.6 ماليني دينار، 
فيما بلغ العائ���د على حقوق 
املساهمني 2.3% والعائد على 

اجمالي األصول %1.4.
كما شهدت أصول الشركة 
العقارية التي تندرج حتت بند 
االس����تثمارات العقارية زيادة 
بنسبة 19.4% مقارنة بالفترة 
نفسها من العام السابق وذلك 
نتيجة الستكمال وقرب االنتهاء 
من اجناز بعض مشاريع الشركة 

وإعادة تقييمها.
وبهذه املناسبة، قال رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
العقارية  التجارية  للش����ركة 
عبدالفتاح محمد رفيع معرفي 
انه على الرغم من التقلبات في 
األسواق واألوضاع االقتصادية 
املتأزمة، إال أن أداء الش����ركة 
الع����ام احلال����ي كان  خ����الل 
مستقرا بفضل اإلعداد اجليد 
واملتابعة املستمرة، باإلضافة 
السياسات  إلى احملافظة على 
واالستراتيجيات القائمة على 
التحف����ظ واقتن����اص الفرص 
الواعدة التي تضمن استمرار 

التجارية جسر مشاة مغطى 
ومكيف.

وأشار معرفي الى انه قد مت 
تأجير مجمع الدوم الترفيهي 
بالكامل والذي يقع في منطقة 
أبوحليفة على الشريط الساحلي 
ويحتوي على مساحات ترفيهية 

ومجموعة من املطاعم.
وتطرق الى املشاريع املتوقع 
اجنازها خالل الفترة املقبلة من 
ضمنها مشروع جمان السكني 
الذي يقع في منطقة املهبولة 
ويتكون من برجني س����كنيني 
إضافة إلى مواقف للسيارات، 
كما يتوافر في املش����روع عدد 
التجارية وصالة  من احملالت 
متعددة األغراض إضافة الى ناد 
صحي للرجال وآخر منفصل 

للسيدات.
وشدد معرفي على أهمية 
االلتزام باالجتاه الذي اختارته 
الشركة التجارية العقارية نهجا 
الس����نوات املاضية،  لها عبر 
األمر ال����ذي انعكس بوضوح 
على نتائجها املالية ووضعها 
في مصاف الشركات العقارية 
األهم في املنطقة وتوجه بالشكر 
والتقدير لكل أعضاء مجلس 
اإلدارة والعامل����ني بالش����ركة 
عل����ى اجله����ود املبذول����ة في 
النتائج  سبيل حتقيق أفضل 
للشركة، كما شكر املساهمني 
على ثقتهم القيمة التي تعتبر 
دافعا ودعما مستمرا للشركة 

التجارية العقارية.

اخلليج العربي وسالم املبارك 
باهتمام جميع األوس����اط منذ 
بداية إنشائه حتى اآلن ويضم 
مجم����ع الس����يمفوني فن����دق 
ميسوني األول من نوعه بنمط 
»Life Style« في الشرق األوسط 
بإطاللة رائع����ة على اخلليج 
العربي، وال����ذي افتتح أبوابه 
مؤخرا ألول مرة الس����تقبال 
الوفود املش����اركة في أنشطة 
الكوي����ت باليوبيل  احتفاالت 
الذهبي لالستقالل ومرور 20 
عاما عل����ى التحرير ومرور 5 
س����نوات على تولي صاحب 
الس����مو األمير الشيخ صباح 

األحمد مقاليد احلكم.
كما يعتبر برج التجارية أحد 
أهم مشاريع الشركة املنجزة 
وهو صرح عقاري متميز يجمع 
بني الشكل املعماري احلديث، 
التكنولوجيا  وأعلى أساليب 
احلديث����ة حيث ميث����ل البرج 
عالمة فارقة في مجال العقار، 
ويجمع برج التجارية العديد 
املتنوعة من  م����ن األنش����طة 
التجارية  املكات����ب واحمل����ال 
واملطاعم الراقي����ة التي تلبي 
احتياج����ات أصح����اب الذوق 
الرفيع، ويحتوي البرج أيضا 
على ناد صح����ي والعديد من 
التكنولوجيا لتوفير  خدمات 
بيئة أعمال متميزة، وحصلت 
الش����ركة على موافقة اجلهات 
الرسمية إلنشاء مبنى مواقف 
سيارات يربط بينه وبني برج 

مناء حقوق مساهمي الشركة. 
واض����اف معرفي في تصريح 
صحافي أن الشركة تابعت خالل 
العام احلالي تنفيذ مشروعاتها 
حيث مت اجناز وتشغيل برج 
التجارية باالضافة الى مشروع 
السيمفوني وفندق ميسوني 
واستكمال مش����روعي جمان 
وربى الس����كنيني، مشيرا الى 
انه على الرغم من السيولة التي 
تطلبها تنفيذ تلك املشاريع إال 
أن الشركة متكنت خالل العام 
احلالي من تخفيض التزاماتها 
من خالل تخفي����ض التمويل 
املمنوح لها من قبل مؤسسات 
مالية بنس����بة 5.5% ما يعادل 
تقريبا 8.8 ماليني دينار، حيث 
اعتمدت الش����ركة في ذلك كله 
عل����ى مصادرها التش����غيلية 

الداخلية.
وأكد معرفي أن »التجارية« 
تنتهج نهجا استراتيجيا يضعها 
في مقدمة مط����وري وصناع 
العقار ف����ي الكويت لتركيزها 
الكبرى ذات  على املشروعات 
املعايير العاملية التي تضيف 
الوجه اجلمالي للكويت،  إلى 
مشيرا إلى أن التجارية العقارية 
تواصل مس����يرتها وتس����عى 
جاهدة للمساهمة في التطوير 
العمراني بالكويت عن طريق 
مشاريعها العقارية التي حتمل 

بصمتها املميزة.
ويحظى مجمع السيمفوني 
مبوقعه املميز على ش����ارعي 

عبدالفتاح معرفي

ارتفاع ملحوظ في إجمالي أرصدة القروض والسلفيات في قطاع البنوك


