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املؤشر السعري

بتغير قدره

تشكيل مجلس إدارة شركة إدارة األمالك العقارية »رمي« 
قال بيان لسوق الكويت لألوراق املالية ان شركة إدارة االمالك العقارية )رمي(  أفادته بتشكيل 
مجلس إدارة الشركة ليصبح على النحو التالي:  مشعل عبداهلل اجلسار )رئيس مجلس 
اإلدارة ــ منتخب( وخالد محمد الشاهني )نائب الرئيس ـ ممثال عن الهيئة العامة لشؤون 
القصر( وعضوية كل من حمد عبداللطيف البرجس )ممثال عن الهيئة العامة لشؤون القصر( 
وفيصل عبداهلل املطر )منتخب( وطارق عبدالوهاب الزيدان )منتخب( ووليد محمد الناصر 
)منتخب( واياد ناصر االبراهيم )منتخب(.

بقيمة 3.945 ماليني دينار

قبل نهاية النصف الثاني من 2011

البسام لـ »األنباء«: »عربي للطاقة« حتوز أقل 
األسعار في مشروع تابع لنفط الكويت

الشرهان لـ »األنباء«: »ستي جروب« 
بصدد شراء 70 باصاً بـ 1.25 مليون دينار 

كشف رئيس مجلس إدارة شركة الصفاة 
للطاقة ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة 
عربي القابضة حامد البس عن ان ش����ركة 
نفط الكويت أعلنت ترسية مشروع تابع لها 
لشركة عربي للطاقة والتكنولوجيا بقيمة 

3.945 مليون دينار.
وأضاف البس����ام في تصريح خاص ل� 
»األنباء« ان املشروع عبارة عن أعمال استبدال 

خ��زان ثنائ��ي االس����تخ��دام ف����ي مرك���ز 
التجمي������ع رقم 4 وخزان ج����اف في مركز 
التجميع رقم 21، موضحا ان مدة املشروع 

سنتان.
يذكر ان شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا 
تابعة ملجموع����ة عربي القابضة التي متلك 

فيها بنسبة %73.
عمر راشد  ٭

كش���ف رئيس مجلس اإلدارة في شركة 
»سيتي جروب« يعقوب الشرهان عن توجة 
التوسعية  الشركة لتعديل استراتيجيتها 
في منطقة الشرق األوس���ط، لتتوازن مع 
األح���داث وتطورات األوضاع السياس���ية 
التي تش���هده���ا بعض الدول والتي كانت 
الش���ركة تقرر التوس���ع في أنشطة النقل 
اجلماعي فيها عبر االستحواذ على شركات 

مماثلة.
وقال الش���رهان ف���ي تصريح خاص ل� 
»األنباء« ان الشركة تعاقدت لشراء 50 باصا 
جديدا في الس���وق الكويتي بنحو مليون 
دينار تقريبا، وذلك خالل الشهرين املاضيني، 
ليرتفع بذلك إجمالي باصات الشركة العاملة 

في السوق احمللي الى نحو 500 باص.
وأشار الى ان الشركة بصدد اجناز دراسة 
مرورية جديدة ستطرحها على املسؤولني 
باحلكومة خالل الفترة من 6 الى 8 أسابيع، 
والت������ي ينتظر ان تخفف م���ن االزدحام 
املروري الذي تعاني منه بع��ض مناط��ق 

الكوي���ت.
وحول نشاط الشركة في السوق األردني، 
قال الشرهان ان الشركة بصدد التعاقد على 
ش���راء 70 باصا بقيم���ة 1.25 مليون دينار 

قبل نهاية النصف الثاني من العام احلالي، 
ليرتفع بذلك عدد الباصات العاملة في السوق 

األردني الى نحو 300 باص.
وقال ان عدد باصات الشركة في السوقني 
األردني والكويتي بلغ حتى اآلن 800 باص 
وانها نقلت ما يزي���د عن 65 مليون راكب 

خالل العام 2010.
وأشار الى ان الشركة مستمرة في تطوير 
خدماتها وزيادة حصتها في الس���وق من 
خ���الل تطوير خدمة النقل وخدمة الزبائن 
وتعزيز ثقتهم بالشركة، وان حصة الشركة 
في سوق النقل الداخلي احمللي تتراوح بني 

40 و%45.
وتوق���ع ان حتقق الش���ركة معدل منو 
جديد خ���الل الربع األول من العام احلالي، 
وذلك مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام 

املاضي.
ولفت الى ان عني الشركة باتت مفتوحة 
على بعض األسواق العربية، السيما السوق 
املصري، والتي تبني املؤشرات سيره نحو 
االس���تقرار، وان كان يعاني حتى اآلن من 
حتدي���ات نتيج���ة مكافحة فس���اد النظام 

السابق.
أحمد يوسف  ٭

بصدد التوقيع على عقود بـ 28 مليون دينار 

»مشرف« اتفقت مع 6 بنوك ملنحها 100 مليون دينار 
تسهيالت ائتمانية لتنفيذ مشاريع حكومية في 2012/2011

اإلدارة  كش����ف عضو مجلس 
التنفيذي لشركة مشرف  واملدير 
للتجارة واملقاوالت محسن دهقاني 
عن االتفاقيات التي اجرتها الشركة 
مع 6 بنوك ملنح تسهيالت لتنفيذ 
مشاريع حكومية بقيمة 100 مليون 
العام احلالي  دينار وذلك بنهاية 
وبداية العام املقبل، مبينا أن البنوك 
التي مت االتف����اق معها تتمثل في 
بنك اخلليج وبرقان واألهلي وبي 
ان بي باريبا وبنك مش����رق وبنك 

مسقط.
وأضاف دهقاني في تصريحات 
عقب انعقاد اجلمعية العمومية 
العادية التي عقدت امس بنسبة 
حضور بلغت 63% انه خالل عام 
2010 وقعت »مشرف« على عقود 
في قطاع اخلدم���ات مع الهيئة 
العامة لإلسكان ووزارة األشغال 
بقيمة 40 مليون دينار، مشيرا 
الش���ركة بصدد توقيع  أن  إلى 
عقود مع جهات حكومية خالل 
العام احلالي بقيمة تصل إلى 28 

مليون دينار.

مشاريع مستقبلية

من جانب آخر، قال مدير إدارة 
شؤون العمالء محمد اجلاسر ان 
80% من إيرادات الش���ركة التي 
جاءت ف���ي ميزاني���ة 2010 من 
الكويت  مشاريع الشركة داخل 
و20% من املش���اريع اخلارجية 
التي تتمثل في السوق اإلماراتي 
والقطري واإليراني والبحريني، 
مشيرا إلى ان الشركة تستهدف 
الدخ���ول في مش���اريع اخلطة 
التنموية والتركيز على السوق 

الكويتي خالل العام احلالي.
وقال اجلاسر في كلمه ألقاها 
نيابة ع���ن رئيس مجلس إدارة 
الشركة فيصل بلهول ان »مشرف« 

واإلدارية لتكون حتت سقف نظام 
واحد مع األخذ في االعتبار التركيز 
على زيادة مهارات العاملني، مؤكدا 
أن اإلدارة اإلستراتيجية ستواصل 
خفض التكاليف العامة للمجموعة 
حيث تقدر املصروفات العمومية 
واإلدارية للشركة للعام 2010 ب� 1.85 
مليون دينار بانخفاض قدرة 622 

الف دينار مقارنه بعام 2009.
واختتم اجلاس����ر كلمته بان 
»مشرف« في مكانه جيدة متكنها 
من حتقيق النمو املتواصل لألرباح 

خالل 2011.

الجمعية العمومية

وقد أقرت اجلمعية العمومية 
العادية للشركة جميع بنود جدول 
أعماله����ا ال� 8 ومتت املوافقة على 
تقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراقب 
احلسابات وامليزانية العامة للشركة 
للعام 2010 وإخالء طرف مجلس 
إدارة الش����ركة وتفويض مجلس 
اإلدارة بش����راء ما ال يتجاوز %10 
من أسهم الشركة كأسهم خزينة 
ملدة ال تزيد على 18 شهرا واملوافقة 
على إطفاء اخلسائر املتراكمة مقابل 

عالوة إصدار األسهم.
ه����ذا، وق����د حتف����ظ مدقق����و 
احلسابات على اإليضاح اخلاص 
بالبيانات املالي����ة املجمعة حيث 
قامت املجموعة برفع دعوى مبلغ 
11.39 مليون دينار بشأن إخالل احد 
العمالء بعقد للمطالبة باملصروفات 
واألضرار بعد انتهاء عقد جوهري 
في 18 فبراير 2008 وهو األمر الذي 
متت إحالته إلى التحكيم كما في 31 
ديسمبر 2010، حيث بلغ اجمالي 
املس����تحق من العميل 10.1 ماليني 
دينار في 2009 ولم يصدق العميل 

على 7.59 ماليني دينار.
محمود فاروق   ٭

التركيز على سوق الكويتي مع 
احلفاظ على التواجد في السوق 

اإلماراتي.

نهج االنتقائية

وأكد ان الش����ركة حتافظ على 
نهج االنتقائية في اختيار العمالء 
والتركي����ز على تقدمي األنش����طة 
املتعلقة باخلبرة األساسية للشركة، 
موضحا انه ملواكبة حتديات السوق 
ستقوم املجموعة باستثمار مبلغ 
كبير لرفع مستوى إدارة املشاريع 
والنظم األخرى بغية تقليل مستوى 
املخاطر إلى أدنى حد ممكن وحتسني 

الكفاءة التشغيلية.

»SPA« نظام

وتابع قائال: ان الشركة ادخلت 
نظ����ام »SPA« وذلك للقيام بدمج 
جميع مجاالت األعمال التشغيلية 

أرباحها  استطاعت ان تضاعف 
الصافية مقارن���ة بأرباح 2009 
باإلضافة إلى زيادة اجمالي األرباح 
كنسبة من اإليرادات بدرجة كبيرة 
وذلك متاشيا مع االستراتيجية 
التي وضعتها الشركة حيث مت 
التركيز عل���ى تعزيز الكفاءات 
التشغيلية وزيادة الرقابة على 
التكاليف مما انعكس ذلك على 

زيادة صافى أرباح الشركة.

خطة إستراتيجية

أن اخلط���ة  إل���ى  وأش���ار 
التي وضعتها  االس���تراتيجية 
الشركة انعكست بشكل إيجابي 
على األرباح الصافية للش���ركة 
لتحقق 1.57 مليون دينار، مبينا 
ان اإلي���رادات كانت متوافقة مع 
العامة لتعزيز  االس���تراتيجية 
التش���غيلية وزيادة  العمليات 

)سعود سالم( محسن دهقاني ومحمد اجلاسر خالل عمومية »مشرف«   

كامكو: 53.7% حصة »الوطني« و»بيتك« من محفظة القروض اإلجمالية لدى البنوك

خالل الربع األول من 2011، حيث 
بلغ صافي الربح املجمع للبنوك 
الكويتية املدرجة خالل الربع األول 
من 2011 حوالي 156 مليون دينار، 
مرتفعة بنس����بة 6.4% عن نتائج 

الربع األخير من 2010.
وقد جاء هذا النمو بالرغم من 
الفوائد وهو  إي����رادات  انخفاض 
املصدر الرئيس����ي لدخل البنوك 
بنسبة 3.5% خالل الفترة نفسها، 
وذلك بعد أن متكنت معظم البنوك 
من حتقيق منو بنس����بة 43% في 
إيراداتها من غير إيرادات الفوائد، 
وقد جاءت هذه النتائج اإليجابية 
بدعم من إيرادات االستثمار التي 
حققتها بعض البنوك خالل الربع 
األول من 2010 مما انعكس ايجابا 
على أرباح التشغيل قبل احتساب 
املخصصات حيث ارتفعت بنسبة 
4.6% خالل الرب����ع األول من عام 
2011 مقارنة مع الربع األخير من 
العام الس����ابق لتصل الى 276.8 

مليون دينار. 
وجاء هذا التحسن في الربحية 
بالرغم من استمرار عبء املخصصات 
التي بلغت حوالي 116 مليون دينار 
خالل الرب����ع األول من 2011 وهي 
التزال قريبة جدا من املخصصات 
التي مت احتسابها خالل الربع األخير 
من 2010 حني بلغت 115.5 مليون 
دينار واقل بنسبة 15% عن ال� 137 
مليون دينار التي مت حجزها في 
الربع األول من 2010 مما يدل على 
استمرار القطاع في سياسة التحوط 
للقروض الغي����ر منتظمة وحجز 

املخصصات الالزمة. 

الرب����ع األول م����ن 2011 وبارتفاع 
ملحوظ بلغ 43% مقارنة مع الربع 
الراب����ع من 2010 ف����ي حني بلغت 
اإليرادات من غير الفوائد حوالي 
295.4 مليون دينار، وفي هذا مؤشر 
مشجع على حتقيق البنوك ايرادات 
ايجابية من محافظها االستثمارية 
وكذلك منو حجم األعمال املصرفية 
من غير اإلقراض مما يساعد البنوك 
ايراداتها  على تنوي����ع مص����ادر 
الس����لبي  التأثير  والتخفيف من 
للمخصصات الت����ي التزال عامال 
اساسيا في الضغط على الربحية 
حيث من املتوقع استمراره خالل 

العام احلالي. 

إيرادات الفوائد في هبوط مستمر

حققت البنوك الكويتية املدرجة 
إيرادات فوائد بلغت 437 مليون 
دين����ار خالل الربع األول من 2011 
وبانخفاض نسبته 3.5% عن الربع 
الرابع من 2010 مما انعكس سلبا 
التي  الفوائد  إيرادات  على صافي 
انخفضت بنسبة 20% خالل الفترة 
نفسها لتصل إلى 286 مليون دينار، 
ويدل هذا االنخفاض على انه بالرغم 
من تدني أسعار الفوائد على الودائع 
فإن عزوف العمالء عن االستثمار 
واللجوء ال����ى الودائع املصرفية 
يضغط بشكل كبير على ربحية 
البنوك وهام����ش الفائدة في ظل 
سياس����ة اإلقراض املتحفظة التي 

تتبعها تلك البنوك. 
وبالرغ����م من اس����تمرار عبء 
املخصصات فقد ساهم ارتفاع أرباح 
التش����غيل في منو صافي األرباح 

النمو امللحوظ وم����ن املتوقع أن 
تعود نسبة النمو إلى املستويات 
املسجلة في 2010. وقد يتصدر بيت 
التمويل الكويت����ي قائمة البنوك 
الكويتية األكب����ر من حيث حجم 
قاعدة ودائع العمالء إذ بلغت نحو 
8.24 مليارات دينار أو ما يعادل 
نح����و 28.5% م����ن إجمالي ودائع 
البنوك، ويأتي بنك  العمالء لدى 
الكويت الوطني ثانيا بنسبة %24.8 
أو ما يع����ادل 7.16 مليارات دينار 
كما في نهاية مارس 2011، وبالتالي 
بلغت احلصة اإلجمالية ل� »بيتك« 
و»الوطني« حوالي 53.3% من ودائع 

العمالء.

حقوق المساهمين

من جهة اخرى، وعلى الرغم من 
األرباح اجليدة التي حققتها البنوك 
خالل الربع األول من العام احلالي، 
فقد تراجعت حقوق املس����اهمني 
املجمعة للبن����وك الكويتية خالل 
الربع األول من 2011 بنسبة %2.2 
لتصل إل����ى 5.84 مليارات دينار، 
اذ يعتبر هذا التراجع طبيعيا في 
موس����م توزيعات األرباح حيث 
قامت 5 بنوك من أصل 9 بتوزيع 
أرباح نقدية على املساهمني والتي 
بلغت 252 مليون دينار عن السنة 
املالية 2010 مما انعكست تراجعا 

في حقوق املساهمني.

تحسن ملحوظ في اإليرادات

بلغت اإليرادات من غير الفوائد 
شاملة العموالت املصرفية وإيرادات 
االستثمار 166.8 مليون دينار خالل 

الكوي����ت الوطني قائم����ة البنوك 
الكويتي����ة األكبر حجما من حيث 
محفظة القروض إذ بلغت نحو 7.91 
ملي����ارات دينار أو ما يعادل نحو 
28.4% من إجمالي محفظة القروض 
لدى البنوك، ويأتي بيت التمويل 
الكويتي ثانيا بنس����بة 25.3% أو 
ما يعادل 7.01 مليارات دينار كما 
في نهاية م����ارس 2011، وبالتالي 
بلغت احلصة اإلجمالية ل�»الوطني« 
و»بيتك« حوالي 53.7% من محفظة 

القروض االجمالية لدى البنوك.

السيولة النقدية غادرت األسواق 
المالية

والحظ التقرير أنه على الرغم 
من تدني مستوى سعر العائد على 
الودائع املصرفية، فان جزءا كبيرا 
من السيولة لدى املستثمرين التزال 
جتد طريقها إلى البنوك متجنبة 
املخاطر التي جنمت عن االضطرابات 
في منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا والتي كان لها تأثير سلبي 
على أداء األس����واق املالية واجلو 

العام لدى املستثمرين. 
وقد شهدت قاعدة ودائع العمالء 
خالل فترة الثالثة أشهر األولى من 
2011 أعلى نسبة منو فصلية لها 
منذ بدء األزمة املالية في سبتمبر 
من 2008، حيث ارتفعت بنس����بة 
7.5% ليصل حجم ودائع العمالء 
إلى 28.9 ملي����ار دينار في نهاية 
مارس 2011 مقارنة مع 26.9 مليار 
دينار في نهاية 2010 حيث ساهمت 
املنحة األميرية والتي تقدر بحوالي 
1.1 مليار دينار بشكل كبير في هذا 

قال تقرير لش����ركة مش����اريع 
إلدارة  االس����تثمارية  الكوي����ت 
األصول )كامكو( عن أداء البنوك 
الكويتية خالل الربع األول من 2011، 
ان محفظة القروض لدى البنوك 
الكويتية شهدت خالل الربع الرابع 
من 2010 والرب����ع األول من 2011 
معدالت منو متدنية بقيت تتراوح 
حتت نس����بة ال� 1% وذلك بسبب 
صعوبة سوق االئتمان وانخفاض 
الطلب على القروض االستهالكية 
التي تشكل نحو 33% من احملفظة 
االئتمانية نتيجة السياسة الرقابية 
اجلديدة التي باتت حتكم ذلك النوع 
القروض وتش����دد السياسة  من 
االئتمانية للبنوك لتجنب احتساب 
مخصصات مقابل قروض متعثرة 

وكذلك لتفادي أي تعثر محتمل.
واشار التقرير إلى أن آخر أرقام 
امليزانيات تشير إلى منو محفظة 
القروض بنسبة طفيفة بلغت %0.9 
خالل الربع األول من 2011 لتصل إلى 
27.8 مليار دينار مقارنة مع 27.5 

مليار دينار في ديسمبر 2010.
وباملقارن����ة م����ع أداء محفظة 
القروض خ����الل الربع الرابع من 
2010 يتبني أنها التزال حتافظ على 
نفس املستوى من النمو اخلجول، 
حيث منت محفظة القروض بنسبة 
0.7% خالل الربع األخير من 2010، 
ويعتبر استمرار هذه املستويات 
من النمو في احلركة االئتمانية غير 
مشجع على اإلطالق ويؤثر سلبا 
على منو األعمال في القطاع اخلاص 

بكافة مكوناته االقتصادية.
واشار التقرير الى تصدر بنك 

80% من إيرادات 
الشركة جاءت 

من مشاريع محلية 
و20% من مشاريع 
في اإلمارات وقطر 

وإيران والبحرين 

احلسابات األساسية في ميزانية البنوك كما في 31 مارس 2011 )مليون د.ك(
حقوق املساهمنيإجمالي الودائعودائع العمالءمحفظة القروضالبنك

7.9127.16111.5662.135الوطني
7.0128.24410.0841.259بيتك

3.2793.1584.123422اخلليج
2.2342.5203.249460التجاري
2.1472.5593.289431برقان
1.9962.0102.416456األهلي

1.5951.5222.237240االهلي املتحد
8891.0361.151240بوبيان
703688899199الدولي
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بيان الدخل املجمع للبنوك الكويتية للربعني األول والرابع من عام 2010 والربع األول من عام 2011
نسبة التغير بني

الربع األول 2011الربع األول 2011الربع الرابع 2010الربع األول 2010مليون دينار
والربع األول 2010

الربع األول 2011
والربع الرابع 2010

)3.5%()4.3%(456.9453.2437.2إيرادات الفوائد
)20.1%(3.0%278.0358.5286.4صافي ايرادات الفوائد

42.6%9.2%152.7116.9166.8ايرادات غير ايرادات الفوائد
7.0%1.4%273.0258.7276.8أرباح التشغيل قبل املخصصات

0.5%)15.0%()116.2()115.5()136.7(املخصصات
6.4%19.5%130.7146.9156.3صافي الربح
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امليزانية العمومية املجمعة للبنوك الكويتية
تطور امليزانية العمومية املجمعة للبنوك الكويتية منذ 30 سبتمبر 2010 )مليون دينار(

نسبة التغيرمارس 2011نسبة التغيرديسمبر 2010سبتمبر 2010مليون دينار
0.9%0.727.767%27.33427.514محفظة القروض

3.4%2.247.239%44.70545.681إجمالي املوجودات
7.5%1.928.898%26.38426.882ودائع العمالء

مبالغ مستحقة للبنوك 
ومؤسسات مالية

10.26210.471%2.010.117)%3.4(

4.4%1.939.014%36.64637.353إجمالي الودائع املصرفية
)2.2%(5.55.843%5.6665.977حقوق املساهمني
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