
طالب بضرورة ضمان «المركزي» لودائع العمالء في البنوك

المال لـ «األنباء»: شركات التمويل تدرس فرض 
ضمانات اضافية بعد هبوط األسهم والعقارات

عبداهللا املال

وعــــن حركة التمويالت في 
االســــواق اخلارجية بالنسبة 
لشــــركات التمويل اكد املال انه 
حتى اآلن لم تظهر اي مشكلة 
فيها مبا يعني ان هناك نوعا من 
الثقة بــــني املمولني اخلارجيني 
العاملة في  التمويل  وشركات 

السوق احمللي.
الرســــمية  وطالب اجلهات 
والسيادية في الكويت بضرورة 
فرض االســــتقرار السياســــي 
واملجانسة بني مطالبات االعضاء 
فــــي مجلس االمــــة واالوضاع 
االقتصادية احلالية، مشــــيرا 
الى ضرورة االخذ في االعتبار 
انخفاض اســــعار النفط، االمر 
الــــذي يتطلــــب تعديل خطط 
مــــن جانب  املوازنــــة للدولة 
ومن جانب آخر احملافظة على 

االستقرار االقتصادي.
واكد على ضــــرورة طمأنة 
املواطنني والعمالء بضمانات 
الودائــــع حيث اعلــــن عدد من 
البنوك املركزية في العالم عن 
ضمان ودائع عمالئها اال انه لم 
يتــــم التأكيد على ذلك من قبل 

البنك املركزي.

أحمد يوسف
اكد نائب رئيس مجلس ادارة 
العاملية للتمويل  املال  شــــركة 
واالستثمار عبداهللا املال دراسة 
شركات التمويل الضافة املزيد 
من الضمانات لتمويل الشركات 

او االفراد في الكويت.
فــــي تصريحات  املال  وقال 
صحافية خاصة بـــــ «األنباء» 
ان االزمــــة العامليـــــــة تلقــــي 
بظاللها على كل االســـواق مبا 
الكويتي والتي  الســــوق  فيها 
ادت الــــى موجات متالحقة من 
االنخفاضات في جميع قطاعات 

االستثمار.
الذي  الهبوط  ان  واضــــاف 
الحق جميع القطاعات ادى الى 
دراسة شركات التمويل العاملة 
في الســــوق اعادة فرض مزيد 
من الضمانات الالزمة ســــواء 
لتمويالت االفراد او املؤسسات 

الصغيرة واملتوسطة.
وطالب املال بضرورة منح 
مزيد من التسهيالت االئتمانية 
مــــن قبل البنــــوك وذلك لعدة 

اسباب منها:
اوال: عدم خروج املستثمرين 

الى  والشــــركات واملؤسسات 
االســــواق اخلارجية والذي قد 
يسبب نوعا من الركود في سوق 

التمويل بالكويت.
العمالء  ثانيا: احلفاظ على 
احملليــــني وتنمية االســــواق 
النمو  واحملافظة على معدالت 

لها وايضا مساندتها.
ثالثا: خروج املســــتثمرين 
لالسواق اخلارجية يعني انعدام 
الثقة في السوق احمللي واعادتها 
تتطلب مزيدا من الوقت واجلهد 

ونحن في غنى عن ذلك.

طالب بأن تشمله المعالجات الحكومية العاجلة

الجراح: القطاع العقاري محليًا مأزوم قبل األزمة 
واتحاد العقاريين متضامن مع جميع القطاعات لتخطي المحنة

االول يصيب الثاني حتما. اننا 
اذ نتمنى للجهـــود احلكومية 
ان تفلح في تعومي الشـــركات 
التي  االستثمارية السيما تلك 
داهمتها القروض بسبب االزمة 
العاملية فاننا في مقدمة القطاعات 
الواجب النظر اليها في موازاة 

تيسير حلول للقطاع املالي.
 وفي هذا الصدد كرر اجلراح 
أن تكــــون املعاجلات  ضرورة 
شاملة. فدائما ما تخلق األزمات 
فرصا ميكن أن تكون ثمينة في 
اعادة الهيكلة متهيدا النطالقة 
أقوى. وفي هــــذا املجال يدعو 
احتــــاد العقاريني الســــلطتني 
التنفيذيــــة والتشــــريعية الى 
التوقف مليا أمام ما من شأنه 
اطالق صافرة التنمية من جديد 
باطــــالق املشــــروعات الكبرى 
 B.O.T وإعادة الروح لنظام الـ
القانونني  واملبادرات وتعديل 
٩ و٨ لســــنة ٢٠٠٨ الى جانب 
درس اوضاع الشركات العقارية 
املتضررة ألنها كانت ومازالت 
احملرك االساسي لعدد كبير من 
القطاعات املرتبطة بها واملستفيدة 
من نشاطها. وختم قائال: «ما من 
عالج ناجع اذا لم يكن آخذا في 
االعتبار القطاع العقاري الذي 
كما قلنا ان أزمته بدأت قبل ازمة 
ســــوق املال وتفاقمت مع أزمة 

ذلك السوق. 

حاد اثر التراجعات احلادة ملؤشر 
البورصة.

وأكد اجلراح أن ما سلف ذكره 
ينبئ بأزمة متر بها الشـــركات 
العقارية ال تقـــل خطورة عن 
التي وقعت بها شـــركات  تلك 
استثمارية. كما أن قطاع العقار 
يعاني مثل غيره من القطاعات 
من احلـــذر البالغ في اإلقراض 
واالئتمان كما سبق وعانى من 
ارتفاع كلفـــة التمويل وضيق 
املســـاحات املتوافرة للتطوير 
وبالتالي من ارتفاعات أســـعار 
األراضـــي.  وأهـــاب اجلـــراح 
باملعنيني الى االلتفات الى هذا 
القطـــاع احليوي الـــذي بدأت 
خسائر شركاته تلوح في االفق 
منـــذرة بعواقب وخيمة ال تقل 
خطورة عن تلك التي مني بها 

القطاع املالي.
ومتنى أن تشمل عناية الدولة 
الراعيـــة بجهود مؤسســـاتها 
املختلفة القطاع العقاري باهتمام 
خاص أسوة بالقطاعات األخرى، 
فاالقتصاد جسم متكامل األعضاء 
واالطراف، اذا عانى عضو منه 
تداعت جميع األعضاء األخرى 
للتكاتف والتضامن معه سعيا 
لشفاء كامل متكامل للجسم كله. 
ان القطاعـــني املالي والعقاري 
وجهان لعملة واحدة للتداخل 
الكبير بينهما حتى أن ما يصيب 

في عدد كبيـــر من الدول اال أن 
الشركات العقارية تبدو اآلن في 

وضع ال حتسد عليه.
وقال اجلراح ان القانونني ٨ 
و٩ لسنة ٢٠٠٨ زادا الطني بلة 
وكان لهمـــا آثارا ســـلبية على 
ما تبقى من شـــركات لم تغامر 
باستثمارات خارجية اميانا منها 
بالفرص املتوافرة محليا اال أن 
تلك الفـــرص ضاقت من جديد 
بعد صدور القانونني املذكورين. 
وال يخفـــى على أحد أن توقف 
مشاريع الـ B.O.T والتنمية ومنع 
الشركات من املتاجرة بالسكن 
اخلاص ووقف الرهن العقاري، 
كل ذلك دفع بشركات لالستثمار 
في سوق االوراق املالية فاذا بتلك 
االستثمارات تتراجع قيمها بشكل 

مفاعيلها إال أنها حتما سيكون 
لها أبلغ األثر في التخفيف من 

حدة األزمة. 
فـــي احتاد  وبـــني «نحـــن 
العقاريـــني متضامنون مع كل 
القطاعـــات االقتصادية عموما 
واملالية خصوصا لتجاوز هذه 
احملنة، وكلنا أمل في أن تكون 
جهود القطاعني العام واخلاص 
متناسقة ومتناغمة لبلوغ الهدف 

بالسرعة املرجوة».
 وأشار إلى أن القطاع العقاري 
هو اآلخر ليس مبنأى عن هذه 
األزمة ان لم نقل انه بدأ يعاني 
منذ مـــا قبل التراجع احلاد في 
ســـوق الكويت لألوراق املالية 
في ســـبتمبر املاضي، وإنعاشا 
للذاكرة نرى من املفيد أن نذكر 
بأن القطاع العقاري يعاني شبه 
شلل وجمود منذ فترة ليست 

بقصيرة.
 B.O.T فمشاريع التنمية والـ 
متوقفة منذ أكثر من ســـنتني 
وبالتالـــي فان فـــرص األعمال 
الى أضيق احلدود  انحســـرت 
مما دفع بشركات عقارية كثيرة 
للبحث عن فرص اقليمية وعاملية 
وهاهي تلك الشركات تقع فريسة 
األزمة احملدقة باملنطقة والعالم. 
حتى اآلن ما من أحد باستطاعته 
احصاء كل اإلضرار التي حلقت 
باملال الكويتي املستثمر عقاريا 

أعلن رئيس احتاد العقاريني 
توفيق اجلراح تضامن االحتاد 
مع القطاعات االقتصادية واملالية 
املتأثرة بتداعيات األزمة التي متر 
بها البالد الســـيما على صعيد 
شركات االستثمار التي تعاني 
العاملية ذات  من أزمة االئتمان 

التداعيات اإلقليمية واحمللية.
وأوضح اجلـــراح في بيان 
صحافي «إننا نثمن اخلطوات 
التي قام بها بنك الكويت املركزي 
في الوقت املناســـب واجلرعة 
املناسبة محاولة منه لرأب أي 
صـــدع ممكن أن تتســـبب فيه 
األزمة على القطاعات احليوية 
السيما املالية واملصرفية، مؤكدا 
أن تلك اإلجراءات الشاملة خفض 
الفائدة بنســـبة كبيرة وزيادة 
مساحة االئتمان املصرفي وضخ 
سيولة في االنتربنك والسماح 
لشركات االستثمار باالقتراض 
من املؤسسات احلكومية وغيرها 
من اإلجراءات ســـيكون لها أثر 
ايجابي في مدى نتمناه قريبا. 

وأضـــاف «كما أننا نثمن ما 
قامت به الهيئة العامة لالستثمار 
من ضخ مئات ماليني الدنانير 
في الصناديق االستثمارية دعما 
منها لالستثمار في سوق الكويت 
لألوراق املالية، ان هذه اجلهود 
وان كانت لم تعـــط بعد كامل 

مشـاريع التنمية والــ B.O.T متوقفة منذ أكثر من سـنتين وفرص األعمال انحسـرت الـى أضيق الحدود 

توفيق اجلراح

برأسمال ١٠٠ مليون جنيه مصري

قالت إن نتائجها المالية لم تظهر بعد

«وارد لإلجارة» تؤسس شركة تمويلية بمصر 
بحصة ٦٠٪ و أخرى بالبحرين خالل ٢٠٠٩

صناديق تقاعد العاملين في «الكويتية العالمية»
لم تتأثر واستثمارات محطات الوقود «آمنة»

محمود فاروق
اكدت مصادر مطلعة وذات صلة لـ «األنباء» ان شركة وارد 
لالجارة والتمويل انتهت من تأســــيس شركة متويلية مبصر 
بالتعاون مع احد البنوك املصرية وتســــاهم فيها بنسبة ٦٠٪ 

والبنك اآلخر بنسبة ٤٠٪.
واضافت املصادر ان رأســــمال الشــــركة يبلغ ١٠٠ مليون 
جنيه مصري، حيث سيقوم البنك بدور وكيل املؤسسني نظرا 
لقدرته على الوصول الى شــــرائح مختلفة من العمالء فضال 
عن االنتشار الكبير الذي يتمتع به البنك في كل انحاء مصر، 
فضال عن قدرته على توفير الدراسات الوافية من خالل جهاز 

امناء االستثمار التابع للبنك.
وذكرت املصادر ان هذا التوجه يأتي حرصا من وارد على 
الدخول بقوة الى الســــوق املصري واالســــتحواذ على حصة 
مؤثرة في سوق جتزئة السيارات خاصة مع اخلبرة الكبيرة 
التي تزخر بها الشــــركة في هذا املجــــال والتي تؤهلها لتحتل 

الصدارة والريادة في هذا املجال في السوق املصرية.
وافادت املصادر بأن الشركة تدرس حاليا مشاريع متويلية 
بالسوق املصري في مجال الســــيارات نظرا ملا يتمتع به هذا 
املجال من عوائد وارباح على املدى املتوسط وتأسيس شركة 

متويلية بالبحرين خالل ٢٠٠٩.
يذكر ان الشــــركة شــــهدت خالل الفترة املاضية تأســــيس 
شركة «أموال اخلليج – كونتكت» كأول شركة عاملة في مجال 
التمويل في ســــوق السيارات. وجتدر االشارة الى ان رأسمال 
شركة وارد لالجارة والتمويل يقدر بـ ١٥ مليون دينار، كما ان 
الشــــركة استطاعت في وقت قياسي التوسع في الكويت وفي 
اسواق عربية، وذلك بتقدمي خدمات متويلية وخدمية متنوعة 
واصبح لها حصص مؤثرة في شــــركات حليفة موجودة في 

تلك االسواق.

عمر راشد
أفادت مصادر مطلعة في شــــركة البترول الكويتية العاملية بأن 
صناديق الشــــركة العاملة في اخلارج لم تتأثــــر بتداعيات األزمة 
املالية، مشيرة الى ان الشركة ستقوم بتعويض املساهمني في تلك 
الصناديق اذا جاءت النتائج املالية لتؤكد ان هناك خسائر في تلك 
 Pension fund الصناديق. واشــــارت الى ان الصناديق هي من نوع
التي تســــتثمر في سندات وأسهم باخلارج ملســــاعدة العاملني في 
الشــــركة بعد التقاعد. ونفت املصادر ان تكون استثمارات الشركة 
في محطات الوقود قد تأثرت باألزمة املالية العاملية، مشيرة الى ان 
اداءها جيد وتسير في اطار اخلطط املستهدفة لها في دول اوروبا. 
واشارت الى ان الشركة ستكون ملزمة بتعويض العاملني بجزء من 
اخلسائر في حال وقوعها، مستدركا بالقول ان تلك الصناديق حققت 
ربحية جيدة في العام املاضي ســــتحد من خسائرها لو متت خالل 
العام احلالي. واختتمت بالقول انه ال ميكن صدور االحكام املسبقة 

على اداء تلك الصناديق اال في نهاية العام املقبل.

من بينها إدارة األصول والصكوك اإلسالمية

«بيتك» و«الخرافي» و«العقيلة» ناقشت 
مع الوفد الماليزي الفرص االستثمارية 

في العالم وماليزيا على وجه 
اخلصوص، حيث حتتل ماليزيا 
املرتبة االولى بنسبة تصل الى 

٦٢٪ تقريبا.

اداء ادارة الصكوك في صناعة 
املال االســــالمية هو انها باتت 
احدى الصناعات الواعدة التي 
تعتمــــد عليها تلــــك الصناعة 

عمر راشد
افادت مصــــادر مطلعة في 
تصريــــح خاص لـــــ «األنباء» 
بأن مسؤولي البنوك االسالمية 
الزائر  املاليــــزي  الوفد  ضمن 
التقــــوا ممثلني  قــــد  للكويت 
من بيــــت التمويــــل الكويتي 
وشــــركة العقيلــــة ومجموعة 
اخلرافي وشركات استثمارية 
اخرى، حيث مت عرض الفرص 
االستثمارية املتاحة في قطاع 
صناعة املال االسالمية وكذلك 

ادارة االصول االسالمية.
وتطرقت املصــــادر الى ان 
الوفــــد اســــتعرض مع ممثلي 
الشركات االستثمارية الفرص 
الواعــــدة في صناعة الصكوك 
االسالمية التي تعد ابرز واهم 
وسائل التمويل االسالمي وذلك 
بغــــرض متويل مشــــروعات 
آمنة. ولم  مستقبلية بصورة 
توضح املصادر ارقاما محددة 
عن حجم الفرص االستثمارية 
الشــــركات  التي عرضت على 
االستثمارية، اال انها قالت انها 

كثيرة وواعدة.
وذكرت املصادر ان ما مييز 

وصفوا قرارات الحكومة ومبادرات «االستثمار» والمصارف بأنها «عديمة الجدوى»

اقتصاديون: مطلوب تشكيل لجنة إلنقاذ البورصة 
يترأسها رئيس الوزراء مع أربعة أعضاء لمنع انهيار السوق

لو اتخذت إدارة السوق قرارا جريئا بوقف التداول لمنعت هبوط السوق بقيمة ١٨٪ وحافظت على استثمارات األجانب

هل يتطور اعتراض املتداولني واحتجاجهم؟

عمر راشد
انتقدت مصادر اســــتثمارية مطلعة في تصريح خصت به «األنباء» 
توجهات املركزي ووزيري التجــــارة واملالية، وكذلك حتركات احتادي 
املصارف والشركات االســــتثمارية لعالج ازمة البورصة واصفة اياها 

بأنها عدمية اجلدوى وال طائل منها.
واقترحت املصادر تشــــكيل جلنة من ذوي االختصاص على رأسها 
رئيس مجلس الوزراء وعضو مجلس امة لديه اخلبرة الكافية بأحوال 
السوق وعضو محايد من شركات االستثمار واثنان من رجال االعمال، 
موضحا ان اللجنة ســــتكون مبنزلة فريق ادارة ازمة بعيد متام البعد 
عن الفريق التنفيذي املوجود حاليا. وقالت املصادر ان الوضع احلالي 
يحتاج الى ادارة ازمة قادرة على اتخاذ القرارات بشــــكل سريع يراعي 

االوضاع املأساوية احلالية التي وصلت اليها البورصة.
واشارت الى ان الفريق بحاجة الى قوة تنفيذ القرارات وتوضيحها 
لالفراد، وان تكون احللول على اساس اقتسام الغنائم والعزائم في الوقت 
ذاته. واستغربت املصادر من ان البنك املركزي يعمل في اجتاه واملالية 
في اجتاه و«التجارة» والبورصة في اجتاه، مع طرح مبادرات بعيدة متام 

البعد عن االداء االقتصادي الذي يعايش الواقع وبصورة جدية.
وقالت ان االمير ورئيس الوزراء حريصان على حل ازمة البورصة 

وبشكل متناسق.
وتطرقت الــــى ان املبادرات التي قدمت حتى اآلن فشــــلت في انقاذ 
البورصة ووضعت مصير اكبر ســــوق لالوراق املالية في املنطقة على 
احملك، موضحة ان االطباء املعاجلني لالزمة اثبتوا فشلهم مبا ال يدع مجاال 

للشك في ضرورة التغيير ووضع حلول جذرية مناسبة في العمل.
وابدت املصادر حيرتها من غياب قرارات جريئة ومسؤولة من قبل 
شركات االستثمار جتاه ما يحدث، معربة عن اسفها لعدم قيام ادارة السوق 
باتخاذ قرار وقف التداول ملنع انهيار املؤشر بـ ١٨٪ ووقف نزيف النقاط 

واحلفاظ على املستثمرين االجانب بدال من خروجهم من السوق.
وانتقدت تصريحات بعض املســــؤولني «غير املسؤولة» للمتداولني 

في السوق ووصف بعضهم له بالسوق «الربوي».

نفى غياب دورها في معالجة أزمة سوق الكويت لألوراق المالية

الغانم لـ «األنباء»: راضون عن دور «الغرفة»
 لعالج األزمة واجتماعاتنا تتواصل لحلها

أرباح «نور» في الربع الثالث «متميزة»
عمر راشد

كشفت مصادر مطلعة في تصريح خاص لـ 
«األنباء» ان شركة نور لالستثمار املالي اعلنت 
عن توقعاتها بتحقيق نتائج مالية متميزة في 

الربع الثالث من العام احلالي.
وقالت ان مشاريع «نور» لم تتأثر بتداعيات 
األزمة املالية العاملية الدائرة حاليا، مشيرة الى 
ان ارباح الشركة تشغيلية وتستند الى مصادر 

استثمارية قوية. واشارت الى ان الشركة ستعلن 
عن ارباحها ومصادر تلك االرباح واصولها خالل 
مؤمتر سيعقد فور ورود البيانات املالية من ادارة 

السوق والبنك املركزي.
وقالت ان وفدا من الشركة سيزور لبنان خالل 
االســـبوع اجلاري للوقوف على املستجدات في 
رخصة النقال املطروحة والتي اعلنت الشـــركة 

عن الدخول فيها من قبل.

علي الغامن

تضع حلـــوال متوازنة في كل 
القضايا االقتصادية املطروحة 
ومبا يحقق املصلحة العامة في 

الدولة.

المعالجات المؤقتة

وكان الغـــامن قد حتدث عن 
االزمة املالية العاملية وتأثيرها 
على الكويت بالقول ان الكويت 
تعتبـــر من اقـــل دول مجلس 
املالية،  التعاون تأثرا باألزمة 
مشيرا الى انه يجب اال نهول من 
األزمة لدرجة اجلزع واال نتهاون 
في تقديرها لدرجة الوقوف عند 

املعاجلات املؤقتة.
واشار الى ان الغرفة راضية 
متاما عن دورها في هذا املضمار، 
وتســـعى من خالل اجتماعات 
شـــبه يومية لدراسة املوقف 
اوال فأوال واخلروج بتوصيات 
تعكس مصالح االعضاء وتراعي 

املصلحة االقتصادية.

عمر راشد
أكـــد رئيس غرفـــة جتارة 
وصناعـــة الكويت علي الغامن 
الذي قامت به  الدور احملوري 
الغرفة منـــذ بدء ظهور  ادارة 
تداعيات األزمة املالية العاملية 
على الكويت، خاصة ما يتعلق 
منها بســـوق الكويت لالوراق 

املالية.

مصالح التجار

واشار في تصريح لـ «األنباء» 
الـــى ان وفد الغرفة حتدث مع 
صاحب السمو األمير بحضور 
وزيري  املالية والتجارة، وكذلك 
الكويت املركزي،  محافظ بنك 
الغرفة تصورها  وقد عرضت 
حيـــال االزمة ولم تغب حلظة 
التجار  الدفاع عن مصالح  في 
وعرض مشـــكالت الشـــركات 

املتضررة إليجاد احللول لها.
ونفى الغـــامن ما يتردد عن 

غياب مبادرة للغرفة، موضحا 
ان الغرفة مشاركة في اللجنة 
التي تقوم مبتابعة  احلكومية 
االزمة وهي مشاركة تضع على 
الغرفة التزامات كبيرة لطبيعة 

االزمة وتداعياتها.
الغرفـــة دائما في  واكد ان 
قلب االحداث، وتسعى الى ان 

ما تستطيع املصارف الكبرى بتحقيق التوازن 
في إعالنات أرباحها رغم املتغيرات االقتصادية 

احمليطة ببيئتها.
وبني التقريـــر انه رغم تراجع أرباح البنوك 
اإلجمالية خالل األرباع الثالثة املاضية منذ بداية 
العام حتى اآلن، إال أنهـــا مازالت مطمئنة وفى 
حدود مقبولة، فالربع األول حققت البنوك ٢٩١ 
مليون دينار مسجلة منوا قدره ٢٦٪ عن الفترة 
املقابلة من العام املاضي والذي قبله، بينما سجلت 
في الربع الثاني ٢٦٤ مليون دينار ومنت بنسبة 
٩٫١٪، وتراجعت في الربع الثالث لتسجل انخفاضا 

بنسبة ١٫٢٪ مسجلة فقط ٢٦٠ مليون دينار.
وتوقع التقرير أن املرحلة املقبلة تكاد تكون 
من اخطر املراحل التي مير بها االقتصاد العاملي، 
ومصارفنا على احملك في بيان مدى قدرة حتملها 
على األوضاع االقتصادية العاملية اجلديدة، فرغم 
البعد اجلغرافي إال ان العالم اليوم قرية صغيرة، 
متى ما خرجت مصارفنا بأقل الضرر خالل هذه 
األزمة فمـــن املنتظر ان تتبـــوأ مركزا مهما في 

خريطة العالم االقتصادية املقبلة.

قال تقرير بيت املشورة األسبوعي ان البنوك 
الكويتية أنهت إعالنـــات أرباحها للربع الثالث 
لهذا العام وســـط عاصفة اقتصادية مدوية مير 
بهـــا العالم تركزت على القطـــاع املالي، غير ان 
قـــرارات البنك املركزي الســـابقة في بداية هذا 
العام واخلاصة بتشديد السياسة النقدية ملكافحة 
التضخم هي السبب املباشر في تباطؤ منو األرباح 
بصورة فردية بني البنوك الكويتية وتراجعها 
مجتمعة بنســـبة ١٫٢٪ فبعد ان حققت ٢٦٤٫٠٤ 
مليـــون دينار في نفس الفترة من العام املاضي 
تراجعت أرباحها للربع الثالث لهذا العام لتصل 

إلى ٢٦٠٫٨ مليون دينار.
 وأشار التقرير إلى انه بعد منو كبير بلغ ٢٨٫١٪ 
سنة ٢٠٠٧ تراجع هذا النمو بشكل حاد وتراجعت 
األرباح ألول مرة منذ فترة طويلة، لكن ما ينتظر 
االقتصاد العاملي خالل الفترة املقبلة اخطر بكثير 
من قرارات املركزى وتشـــديد السياسة النقدية 
حيث ان دخول العالم مرحلة كســـاد اقتصادي 
حقيقي بات أمرا حتميا، فاملؤشرات االقتصادية 
العامليـــة تتراجع في اغلب بلدان العالم الكبرى 
بدءا من الواليات املتحدة والصني ثم بريطانيا 
مما اثر بشكل واضح على أسعار النفط خالل هذه 
الفترة وتراجعها بشكل غير مسبوق، والنفط هو 
املصدر الوحيد للدخل القومي في دول املنطقة 
وبالتالي يرجح ان يســـتمر تراجع األرباح مع 

انقضاء هذا العام.
وأوضـــح التقريـــر أنه بالعـــودة إلى أرباح 
البنوك خالل هذا الربع جند تركزها في املصرفني 
الرئيسيني البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي 
اللذين شكال ما نسبته ٥٠٫٤٪ من مجمل أرباح 
البنـــوك خالل هذا الربـــع ودائما ما جند الفرق 
الشاسع بني أرباح املصارف كل بحسب ظروف 
حجمـــه وتاريخه وبيئته اخلاصة، إجماال دائما 

هل لعبت قرارات «املركزي» دورا في تباطؤ منو االرباح؟

ل ٥٠٫٤٪ من أرباح المصارف التسعة مجتمعة أرباح «الوطني» و«بيتك» تشكِّ

البنـوك الكويتيـة تحافـظ على مسـتويات ربحيـة جيدة في ظل تشـديد 
السياسـة النقدية بداية العام وتأثير الكسـاد العالمي وارد خالل العام المقبل

«المشورة»: ٢٦٠٫٨ مليون دينار أرباح البنوك الكويتية
 في الربع الثالث بتراجع طفيف نسبته ١٫٢٪

االحد
٢٦ اكتوبر ٢٠٠٨   اقتصاد


