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القروض املتعثرة مت 
تغطيتها بالكامل.. 

وهناك قروض حتت 
املجهر يراقبها البنك 

بحذر

)محمد ماهر( العوضي يتوسط إلهام محفوظ وفوزي العتيقي خالل عمومية البنك التجاري 

3.6 مليارات دينار 
إجمالي أصول البنك 
وحقوق املساهمني 
بلغت نحو 465.9 

مليون دينار 

الطلب الصيني على 
النفط سيستحوذ 

على 35٪ من إجمالي 
اإلنتاج العاملي

30٪ مساهمة البنك 
في متويل محطة 
الزور ومخاطبات 

عديدة لتمويل 
مشاريع بخطة 

التنمية

»جلوبل«: توقعات بارتفاع الطلب العاملي
على النفط بنسبة 1.7% في 2011

و50 ملي���ون برمي���ل ما يدل 
على تنامي الطلب النفطي في 

الواليات املتحدة.
وأش���ار التقرير الى انه مع 
بداية الش���هر اجلاري وعندما 
أعلنت الوالي���ات املتحدة عن 
زيادة نش���اطها الصناعي فان 
أس���عار النفط قفزت مباشرة 

بنسبة %2.7.

ضعف الدوالر

عامل آخر ساهم في زيادة 
أسعار النفط حال��يا وهو ضعف 
انخ��فض بواقع  الذي  الدوالر 
اليورو،  3.6% تق���ريبا مقابل 
معت��برا ان املستثمرين يرون 
في التضخم املس���تمر ملنطقة 
اليورو دافعا قويا الرتفاع سعر 

برميل النفط.
يذكر ان النفط اخلام لعقود 
التوصيل لش���هر مايو القادم 
وصل الى حوالي 105 دوالرات 
في نهاية تداوالت أمس األول في 
حني وصل سعر برميل برنت 

الى 116 دوالرا.

في »أوپيك« فان مؤشر النفط 
األميركي )ويست تكساس( شهد 
ارتفاعا بنسبة 6% في جلسة 
واحدة أواخر الشهر املاضي بعد 
النفط االيطالية  إعالن شركة 
)إي.ان.أي( توقف إنتاجها من 
النفط الليبي في وقت أعلنت 
فيه وكال���ة الطاقة الدولية ان 
اإلنتاج العاملي شهد نقصا بواقع 

مليون برميل يوميا.

زلزال اليابان

وقال تقري���ر »جلوبل« ان 
األسعار العاملية للنفط تأثرت 
كذلك بزلزال اليابان املدمر في 
11 مارس اجلاري حيث ارتفعت 
األسعار عقب الزلزال مباشرة 

بنسبة %1.5.
ورأى ان ع���ودة النش���اط 
إلى املصانع األميركية س���اعد 
أيضا في ارتفاع س���عر النفط 
الشهر املاضي في حني شهدت 
املخزونات التجارية األميركية 
الذهب األس���ود انخفاضا  من 
بنسبة 2.2% لتصل الى مليار 

كما ان من شأن سرعة تعافي 
االقتصاد األميرك���ي ان يرفع 
معدالت اإلنتاج الى مستويات 

جديدة.

توقعات أوپيك

وأوضح التقرير انه وطبقا 
لتوقعات منظمة الدول املصدرة 
للبترول )أوپيك( فان أوروبا 
الغربية بقيادة أملانيا وفرنسا 
سيزداد طلبها على النفط بنسبة 
0.5% خالل العام احلالي مقارنة 
بانخفاض في الطلب بنس���بة 

1.4% العام املاضي.
وذكر ان أسعار النفط قفزت 
بنس���بة 17% للفترة ما بني 18 
فبراي���ر املاض���ي و 18 مارس 
اجلاري ما يعتبر اكبر ارتفاع 
منذ شهر سبتمبر 2008 مرجعا 
ذلك إلى »القالقل السياسية في 
ليبيا« التي تبلغ حصتها 2% من 
اإلنتاج العاملي وزلزال اليابان 

املدمر.
وب���ني التقرير انه بس���بب 
األحداث في ليبيا وهي عضو 

توق���ع تقرير ش���ركة بيت 
العاملي )جلوبل(  االس���تثمار 
ارتفاع الطلب العاملي على النفط 
بنسبة 1.7% خالل العام احلالي 
ليصل اإلنتاج إلى 87.8 مليون 
برميل يوميا بسبب تزايد حاجة 

الصني إلى الذهب األسود.
وب���ني التقري���ر ان الطلب 
الصيني على النفط سيستحوذ 
عل���ى 35% من إجمالي اإلنتاج 
العامل���ي بحلول نهاي���ة العام 

نزاع على أسهم 
»بوبيان«

انتخاب عضوين 
مكملني

قال العوضي انه توجد قضية 
مطروحة حاليا على القضاء 

بخصوص النزاع على أسهم 
بنك بوبيان املسجلة باسم 

البنك التجاري، موضحا أن 
احملكمة قد حكمت في اول 

درجة لصالح البنك التجاري 
وفي الدرجة الثانية رفض 

القاضي حكم الدرجة األولى 
وأعادها الى الدائرة رقم 9، 
وأضاف ان البنك سيقوم 
بالطعن في التمييز فيما 

يتعلق باحلكم في الدرجة 
الثانية.

انتخبت عمومية البنك 
عضوين مكملني وهما ماجد 

علي عويد عوض وسالم 
علي حسن العلي بدال 

من العضوين املستقيلني 
ضرار الغامن ومهدي 

اجلزاف، كما مت انتخاب 
عضوين احتياطيني هما 

علي املوسى كاحتياطي اول 
ورشا العوضي كاحتياطي 
ثان وذلك بالنسبة للدورة 

احلالية 2010 ـ 2012.

قام مؤخرا بزيادة عدد الشركاء 
من املتاجر والعالمات التجارية 
العاملية الفخمة لتقدمي املزيد من 
العروض واخلصومات املغرية، 
باالضافة الى بطاقات االئتمان 
مثل بطاقة وولد ماس����تركارد 
الت����ي توفر خدم����ات حصرية 

ومتنوعة.

األسواق العالمية

م����ن جهت����ه، ق����دم رئيس 
مجموعة االستثمارات واخلزانة 
في البنك جورج ريشاني عرضا 
التطورات  مس����هبا عن آخ����ر 
واملس����تجدات ف����ي االس����واق 
العاملي����ة وآفاقها خ����الل العام 
احلالي، مستعرضا أداء االسواق 
املتقدمة ف����ي الواليات املتحدة 
االميركية وأوروبا واليابان وأداء 
االسواق الناشئة وأسواق سعر 
الصرف وأسعار الفائدة خالل 
الع����ام العامني املاضيني، وأهم 
املس����تجدات التي أث����رت فيها 
والدروس املستفادة منها، كما 
تناول أثار برامج التيسير الكمي 
في االسواق املتقدمة الى جانب 
املخاطر الس����يادية في أوروبا 
وحرب العمالت. ورأى ريشاني 
أن حالة عدم اليقني مازالت قائمة 
في االس����واق العاملية، السيما 
بع����د الكارث����ة الت����ي أصابت 
الياب����ان والتي جاءت في وقت 
كانت االمور تبدو في حتسن، 
مضيفا أن أداء االقتصاد االميركي 
واالسواق العاملية كان جيدا في 
االش����هر القليلة املاضية وذلك 
يعزى على االغلب الى احملفزات 
املالية والنقدية، لكنه رأى أن 
التحدي الرئيسي أمام الواليات 
املتحدة االميركية قد يبرز بعد 
مرور الرب����ع الثاني من العام 

في ندوة نظمها البنك حول التطورات في األسواق العاملية

التويجري: »الوطني« سيطرح منتجات متكاملة 
لعمالء حساب الذهبي في الفترة القادمة

احلالي حني تش����ارف احلزمة 
التيس����ير  الثانية من برنامج 
الكمي على االنتهاء، داعيا الى 
التريث لرؤية ما اذا س����يكون 
مبقدور االقتصاد االميركي أن 
يحافظ عل����ى وتيرة منوه من 

دون أي مساعدة رسمية.
بدوره، تناول رئيس قسم 
استثمارات االسهم في أسواق 
الشرق االوسط وشمال افريقيا 
في »ان بي كي كابيتال« حسني 
شحرور، املرتكزات التي يجب 
القرار  البناء عليها عند اتخاذ 
االس����تثماري، مستعرضا أداء 
االس����واق االقليمية ومميزاتها 

والتحديات التي تواجهها. 
أشار شحرور الى أنه استنادا 
الى البيان����ات التاريخية، فان 
االس����تثمار في االسهم يحقق 
في املتوس����ط عائدا أعلى من 
االستثمار في سندات اخلزانة 
في املدى الطوي����ل، ولكنه في 
الوقت نفسه يحمل مخاطر أعلى، 
مستعرضا أداء االسواق العاملية 
خالل االزمات، من االنهيار الذي 
شهدته في س����بعينيات القرن 
العام  املاضي م����رورا بأزم����ة 
2001/2000 ووصوال الى االزمة 

املالية احلالية وتداعياتها.
كما حتدث شحرور عن مدى 
جاذبية أسواق املنطقة، السيما 
العوامل االقتصادية  من حيث 
املشجعة كانخفاض حجم الديون 

السيادية.

نّظم بن����ك الكويت الوطني 
ندوة استثمارية خاصة لعمالء 
حس����اب »الذهب����ي« حت����دث 
فيها كل م����ن رئيس مجموعة 
االستثمارات واخلزانة في البنك 
جورج ريشاني ورئيس قسم 
استثمارات االسهم في أسواق 
الشرق االوسط وشمال افريقيا 
في »ان بي كي كابيتال« حسني 
ش����حرور، ونائ����ب مدير عام 
مجموعة اخلدم����ات املصرفية 
الشخصية في »الوطني« عبداهلل 

النجران التويجري.
وتناولت الندوة التي أقامها 
»الوطني« أول من أمس وحضرها 
عدد كبير من عمالء »الذهبي«، 
آخر املس����تجدات والتطورات 
االقتصادية في العالم واملنطقة، 
وأداء االس����واق املالية العاملية 
واالقليمية وأس����واق الس����لع 
الس����نوات  والعم����الت خالل 
املاضية، وآفاقه����ا خالل العام 

احلالي.
أمام احلضور،  وفي كلمته 
قال نائ����ب مدير عام مجموعة 
اخلدمات املصرفية الشخصية 
في »الوطني« عبداهلل النجران 
التويجري أن هذه الندوة تأتي 
في اطار ح����رص الوطني على 
التواص����ل الدائم م����ع عمالئه 
واطالعهم على جميع املستجدات 
والتط����ورات االقتصادية على 
العاملية واالقليمية،  الساحتني 
وتعريفهم على أحدث املنتجات 
احلصرية والفرص االستثمارية 
الت����ي يوفره����ا لهم حس����اب 

الذهبي.
التويج����ري عن  وحت����دث 
حساب »الذهبي« احلائز على 
جائزة أفضل اخلدمات املصرفية 
للعام 2010 واملميزات احلصرية 
التي يوفرها لعمالئه، وقال ان: 
»الوطني قام ف����ي بداية العام 
الذهبي  احلالي بتطوير شعار 
ليعكس مكانتكم كفئة مميزة 
العم����الء وليلب����ي جميع  من 
أينما  احتياجاتك����م املصرفية 
كنتم بفضل سلس����لة فروعه 
الكويت  املنتش����رة في  االكبر 

والعالم«.
أن  التويجي����ر  وكش����ف 
»الوطني« سيطرح العديد من 
املنتجات املتكاملة لعمالء حساب 
حسني شحرورالذهبي خالل الفترة املقبلة، وقد  جورج ريشاني 

عموميته أقرت توزيع أرباح نقدية بنسبة ٪15

العوضي: 40.5 مليون دينار صافي أرباح »التجاري«
بعد تكوين مخصصات مقابل محفظتي القروض واالستثمار 

أب���رأت اجلمعية العمومية 
العادي���ة للبنك التجاري التي 
انعقدت أمس بنسبة حضور 
75.23% ذم���ة أعضاء مجلس 
اإلدارة السابق عن كل ما يتعلق 
بتصرفاتهم القانونية عن السنة 
املالية املنتهية في 31 ديسمبر 

.2009
وأوضح نائب رئيس مجلس 
اإلدارة علي يوسف العوضي 
للمساهمني أن تقرير الفحص 
الذي قامت به جلنة التدقيق أكد 
على إبراء ذمة املجلس القدمي 
وعلى أن املصاريف التي صرفت 
القانون ومبوافقة  كانت وفق 

أعضاء مجلس اإلدارة.
وأكد العوضي، في تصريح 
صحافي، أن البنك التجاري لم 
يتأخر على متويل أي فرصة 
استثمارية مشيرا إلى مشاركة 
البنك في متويل مشروع محطة 

الزور اجلنوبية بنسبة %30.
وأكد على أهمية املش���روع 
متوقعا عوائ���د جيدة له على 

املدى الطويل.
وكش���ف ان قيمة التمويل 
بحدود 1.2 مليار دوالر، الفتا الى 
ان البنك التجاري تولى مهمة 
القائد للتس���هيالت للمشروع 
الذي شارك فيه بنكان محليان 
بنسبة 25% لكل منهما وهما بنك 
برقان والبنك االهلي اضافة الى 
مش���اركة اجنبية من قبل بنك 
املشرق بنسبة 10% واملؤسسة 
العربي���ة املصرفية بالبحرين 

بالنسبة نفسها.
وق���ال العوض���ي ان هناك 
جهات تخاطب البنك في إطار 
التنمية  متويل مشاريع خطة 
مشيرا إلى أن هذه املشاريع في 
البنك  التوقيع مؤكدا أن  طور 
س���يمارس دوره ف���ي متويل 
اخلطة إذا م���ا مت االنتهاء من 

توقيع املشاريع.
وعن مدى تأثر البنك التجاري 
السياس���ية  باالضطراب���ات 
في منطقة الش���رق األوس���ط 
العوضي  أكد  أفريقيا،  وشمال 
أن »التجاري« ال ميلك متويالت 
ملشاريع في املناطق املضطربة، 
مستدركا بقوله ان البنك ميلك 
البحرين  تعامالت خزينة في 
ولديه متويالت بس���يطة جدا 
بقيمة 20 مليون دينار في مصر 
لصالح عمالء كويتيتني، قائال 
»نحن على ثقة بقدرة عمالئنا 

على السداد«.

محفظة القروض

وأكد العوضي على أن هناك 
حتس���نا واضحا في محفظة 
التجاري خالل  البنك  قروض 
2010، مش���يرا إل���ى أن هناك 
تس���هيالت ائتمانية يقوم بها 
البن���ك كمحاولة لتكبير حجم 

محفظة القروض.
ولفت إل���ى أن األرباح التي 
بلغت 40 ملي���ون دينار منها 
20 مليون دينار ستوزع نقدا 
على املساهمني والبقية ستكون 
مبثابة أرباح مرحلة لغاية تقوية 
املرك���ز املالي للبن���ك وتدعيم 

حقوق املساهمني.

إستراتجية جديدة

وبخصوص االس���تراجية 
اجلديدة التي سيعتمدها البنك، 
قال العوضي ان مجلس إدارة 
البنك ال يعتمد على ش���خص 
بذاته ب���ل يعمل كفريق واحد، 

من القيمة االسمية للسهم، أي 
بواقع 15 فلسا للسهم الواحد.

وعلى صعيد املس���ؤولية 
االجتماعية، قال العوضي انه: 
»كان للبنك حضور بارز في كافة 
احملافل االجتماعية بالكويت، 
ففي الوقت ال���ذي جنتهد فيه 
التكلفة،  إلى خفض  للوصول 
فإننا نس���تمر ف���ي لعب دور 
نشط في املجتمع الكويتي من 
خالل مساهماتنا في العديد من 
املبادرات واألنشطة االجتماعية 
والتعليمية والبيئية والرعاية 
الصحية، وغيرها من املجاالت 

التي تخدم املجتمع«.
وفي اخلتام، قال العوضي: 
»ال يسعني إال أن أرفع باألصالة 
عن نفسي وبالنيابة عن جميع 
أعضاء مجلس اإلدارة أس���مى 
آيات الشكر والتقدير إلى صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد وإلى مقام س���مو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد وإلى 
س���مو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد، حفظهم 

اهلل ورعاهم وسدد خطاهم«.
كما توجه بالشكر والتقدير 
حملافظ بن���ك الكويت املركزي 
العبدالعزيز  الش���يخ س���الم 
والعاملني معه، وكافة اجلهات 
الرقابي���ة األخ���رى، لدعمهم 
املستمر للقطاع املصرفي في 
الكوي���ت، كما تقدم بالش���كر 
للمس���اهمني الستمرار دعمهم 

ومؤازرتهم للبنك.
منى الدغيمي  ٭

املنافس���ة األخ���رى. وترتكز 
الرؤية اجلديدة على مجموعة 
من احملاور، هي: حتسني مستوى 
اإلنتاجية، والتركيز على خدمة 
العمالء، والتميز في العمليات 
التشغيلية وحتقيق معدالت أداء 
قوية، والتحوط في العمليات 
التي تكتنفها بعض املخاطر«.

وبني ان البنك سيقوم بتركيز 
أنشطة أعماله وتوجيهها نحو 
الس���وق الكويتي، ملا لديه من 
معرفة وإملام تام بكافة احتياجات 
الس���وق املصرفي احمللي، كما 
يساعد تطبيق النظام املصرفي 
األساسي اجلديد لدى البنك على 
توجيه وتنظيم مبادرات إعادة 
الهيكلة وعمليات التطوير التي 
سوف تسهم بدورها في تعزيز 
ثقة العمالء في البنك، واحلد من 
املخاطر التشغيلية التي ميكن 
أن يتعرض لها البنك، مشددا 
على أن حتقيق البنك ملستويات 
تكاليف منخفضة يساعد على 

تعزيز أدائه املالي.
وذك���ر ان البن���ك التجاري 
عمل كذلك على االرتقاء مببادئ 
اإلدارة الس���ليمة )احلوكمة(، 
فأجرى بع���ض التغييرات في 
الهيكل التنظيمي للبنك، ليتمكن 
من تنفيذ إس���تراتيجيته على 
نحو مالئ���م، ومن ثم حتقيق 
النفع والفائدة لكل من موظفي 
ومساهمي البنك، مشيرا الى ان 
كافة إدارات األعمال الرئيسية 
واإلدارات املساندة تعمل اآلن 
بتبعية وظيفية لرئيس اجلهاز 

التنفيذي. 
واش���ار العوض���ي الى انه 
في نهاية عام 2010، بلغ حجم 
األرباح التي حققها البنك قبل 
املخصصات نحو 93.6 مليون 
دينار، وبلغ صافي ربح البنك 
بعد تكوين مخصصات مقابل 
محفظتي القروض واالستثمار 
نحو 40.5 مليون دينار، وبذلك 
السهم 31.8  فقد بلغت ربحية 

فلسا.
 وبلغ إجمالي أصول البنك 
نحو 3.6 مليارات دينار، وبلغت 
حقوق املساهمني نحو 465.9 
مليون دينار، كما يحتفظ البنك 
بقاعدة رأسمالية قوية، حيث 
يبلغ معدل كفاية رأس املال في 
البنك 19.96%، مما يفوق كثيرا 
احلد األدنى ملعدل كفاية رأس 
املال املقرر من قبل بنك الكويت 
املركزي الذي يبلغ 12%، مشيرا 
اإلدارة يوصي  الى ان مجلس 
بتوزيع أرباح نقدية نسبتها %15 

مش���يرا إلى أن هناك حتديات 
كبيرة تواجه البنك حاليا سواء 
من حيث حجم القروض املتعثرة 
التي  أو األوض���اع املضطربة 
حتيط باملنطق���ة وهي تعتبر 

من األولويات.
وشدد على ان »التجاري« 
قد جت���اوز املرحل���ة احلرجة 
من األزم���ة العاملية، الفتا الى 
املتعثرة قد متت  القروض  ان 
تغطيتها بشكل كامل ومازالت 
هن���اك قروض حت���ت املجهر 

يراقبها البنك بشكل حذر.
واس���تعرض نائب رئيس 
مجلس اإلدارة في البنك التجاري 
علي يوسف العوضي في كلمته 
أمام اجتماع اجلمعية العمومية 
أداء البنك واالجنازات الهامة التي 

حققها خالل العام املنصرم.
وقال العوضي ان يوم التاسع 
عشر من يونيو عام 2010 شهد 
احتفال البنك التجاري الكويتي 
بذكرى مرور خمسني سنة على 
تأسيسه، حيث صدر املرسوم 
األميري رقم 5 بتاريخ 19 يونيو 
من عام 1960 بتأسيسه، وبدأ 
في مزاولة أعماله من خالل فرع 
واحد، وازداد عدد فروع البنك 
بع���د ذلك ليصل إلى 54 فرعا، 
ليمتلك ثاني أكبر شبكة فروع 
مصرفية في الكويت، وهو ما 
يسهم بدوره في تعزيز تواجد 
البنك القوي في سوق اخلدمات 

املصرفية لألفراد والشركات.
واش���ار الى انه خالل عام 
انتهى مجل���س اإلدارة   ،2010
اجلدي���د للبنك من إعداد خطة 
خمسية استراتيجية مبساعدة 
أح���د بي���وت االستش���ارات 
اإلدارية الدولية، حيث تتناول 
االستراتيجية اجلديدة للبنك 
التحديات اجلارية في س���وق 
العمل املصرف���ي، والضغوط 
على عمليات التشغيل نتيجة 
النش���اط  النكم���اش حرك���ة 
االقتصادي العاملي، كما تهدف 
إلى إيجاد  هذه االستراتيجية 
السبل الكفيلة للعودة لتحقيق 

منو قوي في أرباح البنك. 
واك���د العوضي قائال: »مما 
ال ش���ك فيه، أن ع���ودة البنك 
لتحقي���ق مع���دالت منو قوية 
تبدأ بتبن���ي رؤي���ة جديدة، 
والتطلع نح���و احتفاظ البنك 
مبكانته الرائدة وتواجده القوي 
في س���وق اخلدمات املصرفية 
لألفراد والشركات، مع حتقيق 
معدالت ربحية قوية تفوق تلك 
البنوك  التي حتققها  املعدالت 

علي العوضي


