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النصاب حال دون عقد عموميتها غير العادية

»املجموعة الدولية«: ميزانيات 2013 و2014 
إلى الجهات الرقابية ... األسبوع املقبل

| كتب محمد الجاموس |

أك���د م��س��ت��ش��ار ش��رك��ة امل��ج��م��وع��ة ال��دول��ي��ة ل��الس��ت��ث��م��ار ماجد 
العلي أن الشركة في املراحل النهائية من تسوية ما تبقى لديها 
م��ن دي����ون ال��ب��ال��غ إج��م��ال��ي��ه��ا 13 م��ل��ي��ون دي���ن���ار، الف��ت��ًا إل���ى أنها 
الجهات  إل��ى   2014 و   2013 عامي  ع��ن  املالية  بياناتها  سترفع 

الرقابية األسبوع املقبل.
وأوض����ح ال��ع��ل��ي ف��ي دردش����ة م��ع »ال������راي« ع��ق��ب إع����الن نائب 
رئ���ي���س م��ج��ل��س اإلدارة ف���ي ال���ش���رك���ة ج���م���ال ال��ن��ف��ي��س��ي ت��أج��ي��ل 
الجمعية العمومية غير العادية التي مقررة أمس، لعدم اكتمال 
النصاب )27.8 في املئة( أن ما تبقى من ديون على الشركة يبلغ 
13 مليون دي��ن��ار، والتي تمثل نحو 19 في املئة من رأس امل��ال، 
في  ارب���اح تخص مساهمني  ه��ي  دي��ن��ار  مليون   3.5 منها نحو 
الشركة لم يتسلموها، بينها شركات تابعة، وهناك 1.5 مليون 
دينار تم دفعها، والباقي نحو 8 ماليني دينار بينها مبلغ يقل 
عن 4 ماليني دينار جار التفاوض لتسويته مع بنك دب��ي، وما 
مثل  تابعة  لشركات  تعود  أغلبها  دي��ن��ار  ماليني   4 نحو  تبقى 

بنك املستثمرون.
وأضاف ردًا على سؤال أن البيانات املالية عن السنوات 2011 
و2012 موجودة لدى بنك الكويت املركزي للموافقة عليها، أما 

البيانات املالية الخاصة بعامي 2013 و2014 انجزت تقريبا من 
قبل مدققي الحسابات وسترفع الى الجهات الرقابية األسبوع 

املقبل.
م��راح��ل،  على  تطبق  ال��ش��رك��ة  استراتيجية  ب��أن  العلي  وأف���اد 
النهائية  ال��دي��ون، وه��ذه في املراحل  تتمثل في إنجاز موضوع 
لتسويتها، حيث تم انجاز نحو 95 في املئة منها، والبحث عن 
فرص استثمارية قليلة املخاطر وتعطي عوائد سنوية مستمرة 
الى  لتتحول  الشركة  الى هيكلة أص��ول  للشركة، هذا باالضافة 

أصول مدرة للدخل.
ونوه ردا على سؤال بأن الشركة لديها سيولة تستطيع من 
تحقيق عوائد للمساهمني، مثل العقار الذي قال ان عوائده في 

البحرين تتراوح بني 12 - 14 في املئة، وفي االردن بني 10 - 12 
في املئة، مشيرا الى وجود فرص عقارية في دبي وفي تركيا.

وتابع العلي يقول إن مجلس اإلدارة يعمل حاليا على إنجاز 
متطلبات هيئة أسواق املال، وبنك الكويت املركزي. 

واك��د ان الشركة أخ��ذت مخصصات وف��ق متطلبات الجهات 
تم  ان��ه  ال��ى  مشيرا  تحديد حجمها،  يستطع  ل��م  لكنه  الرقابية، 

ا بسيطا من تلك املخصصات في العام 2014. استرداد جزء
واكد وجود العديد من القضايا التي تم رفعها ضد مجالس 
ات��خ��ذت أض��رت  ال��ت��ي  ال���ق���رارات  ال��س��اب��ق��ة، ع��ل��ى خلفية  اإلدارات 
بالشركة وسببت لها خسائر كبيرة وأفقدتها القدرة على النمو، 
مشيرا الى بيع أحد االص��ول الى جهة اخ��رى بالدين منذ نحو 
7 سنوات، وحتى االن لم تستطع الشركة اس��ت��رداد ه��ذا االصل 
أو ق��ي��م��ت��ه. وك���ان���ت امل��ج��م��وع��ة ال��دول��ي��ة ل��الس��ت��ث��م��ار اع��ل��ن��ت في 
مؤتمر صحافي عقدته منتصف الشهر املاضي أنها خرجت من 
عنق الزجاجة ومن دائ��رة الخطر الوجودي لها، وانها وضعت 
الخطوط العريضة للعمل املستقبلي، كما اعلنت عن تحقيقها 
أرب��اح��ًا من تسويات مع حملة الصكوك  نحو 50 مليون دينار 
العام 2014، مضيفة أنها تمكنت من س��داد ما مجموعه  خ��الل 
ال��ب��ال��غ 267 مليون  ال��دي��ن  218 مليون دوالر م��ن أص��ل اج��م��ال��ي 

دوالر.

• العلي لـ »الراي«: لدينا سيولة 
وندرس مشاريع عقارية

• بقية الديون في املراحل النهائية 
من التسوية

الداوود أكد أن الشركة سّددت 136 مليونًا من ديونها

»املدينة«: تسوية مع »بيتك«
بقيمة 26.6 مليون دينار

أع����ل����ن ال����رئ����ي����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ف����ي ش���رك���ة امل���دي���ن���ة ل��ل��ت��م��وي��ل 
واالس����ت����ث����م����ار م���ح���م���د س���ع���ود 
ال�����������داوود ن����ج����اح ال���ش���رك���ة ف��ي 
ال���ت���وص���ل إل�����ى ات����ف����اق ن��ه��ائ��ي 
م��ع »ب��ي��ت ال��ت��م��وي��ل ال��ك��وي��ت��ي« 
)ب��ي��ت��ك( ل��ت��وق��ي��ع ع��ق��د ت��س��وي��ة 
 26.6 ال����ب����ال����غ����ة  م���دي���ون���ي���ت���ه���ا 

مليون دينار.
وق���������ال ال�������������داوود ف�����ي ب���ي���ان 
للتمويل  »املدينة  إن  صحافي 
الستار  أس��دل��ت  واالس��ت��ث��م��ار« 
ب����ه����ذه االت����ف����اق����ي����ة ع����ل����ى م��ل��ف 
دي����ون����ه����ا امل���س���ت���ح���ق���ة ل����� »ب��ي��ت 
يعد  ال���ذي  ال��ك��وي��ت��ي«  التمويل 
أك��ب��ر ال��دائ��ن��ني ل��ل��ش��رك��ة، الف��ت��ًا 
الى أنه وبانتهاء تلك التسوية 
س���ت���ك���ون ال���ش���رك���ة ق����د أن���ج���زت 
كافة التسويات البنكية، وذلك 
ب��اس��ت��ث��ن��اء ب��ن��ك واح����د ب��ص��دد 
ال���ت���ف���اوض م��ع��ه ع��ل��ى ت��س��وي��ة 

آخر املبالغ املطلوبة.
التسوية  إن  ال������داوود  وق����ال 
التي تمت بني الشركة و»بيتك« 
ه�����ي ن����ت����اج وب������اك������ورة ج���ه���ود 
ك��ب��ي��رة وج���ل���س���ات م��ف��اوض��ات 
م��ك��ث��ف��ة ن��ج��ح��ت ف��ي��ه��ا ال��ش��رك��ة 
في الوصول إلى أفضل اتفاقية 
ل��ت��ح��ق��ي��ق أك���ب���ر ع���ائ���د م��ت��وق��ع 
ل��ل��م��س��اه��م��ني وال���ت���خ���ل���ص م��ن 
الجزء األكبر من ديون الشركة.

وأض��اف أن عملية التسوية 
ال��ت��ي ت��م��ت ف��ي األون����ة األخ��ي��رة 
ه��������ي ال����ن����ت����ي����ج����ة ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة 
وامل����ن����ط����ق����ي����ة ل���ع���م���ل���ي���ة إع��������ادة 
ال����ه����ي����ك����ل����ة ال������ت������ي ق������ام������ت ب���ه���ا 
القليلة  ال��ف��ت��رة  ال��ش��رك��ة خ���الل 
امل���اض���ي���ة ال���ت���ي ارت�����ك�����زت ع��ل��ى 
داخليا  اإلدارة  فلسفة  تغيير 

وخارجيا.
عملية  أن  ال������داوود  و ص���رح 
ال����ت����س����وي����ة األخ������ي������رة ال ي��م��ك��ن 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا ف��ق��ط ع��ل��ى أنها 
ع��م��ل��ي��ة ت��س��وي��ة م��ال��ي��ة ول��ك��ن��ه��ا 
ت���ع���ت���ب���ر ال���ح���ل���ق���ة األخ������ي������رة ف��ى 
الحقيقية  الهيكلة  إعادة  عملية 
ل�����ش�����رك�����ة امل������دي������ن������ة ل���ل���ت���م���وي���ل 
واالستثمار والتي تمت بنجاح.

وأض����اف ع��ل��ى س��ب��ي��ل امل��ث��ال 

قمنا بسداد 136 مليون دينار 
ت��ق��ري��ب��ا  امل����ئ����ة  ف�����ي  ت���م���ث���ل 90 
م�����ن إج����م����ال����ى دي�������ون ال���ش���رك���ة 
ث��اي��ت��ة نحو  وم��اض��ون بخطى 
تسوية بقية الديون واملعلقات 
وبنهاية العام ستكون ميزانية 
امل����دي����ن����ة خ����ال����ي����ة م�����ن ال����دي����ون 
تماما، أي إننا وفي ظل ظروف 
األزم�����ة االق��ت��ص��ادي��ة ال��ط��اح��ن��ة 
قمنا بسداد ما يزيد على 136 
م��ل��ي��ون دي���ن���ار ب���اإلض���اف���ة ال��ى 
من  الدائنة  ال��وك��الت  انخفاض 
ب��ن��ه��اي��ة  دي���ن���ار  م��ل��ي��ون   115.2
دي���ن���ار  م����الي����ني   5 ال������ى   2007
ح����ال����ي����ا، ك����م����ا ح���اف���ظ���ن���ا ع��ل��ى 
ال��رغ��م من  وج���ود الشركة على 
ك����ل ال����ض����غ����وط وال���ص���ع���وب���ات 
ال�����ت�����ي وج�����دن�����اه�����ا وت���ح���م���ل���ن���ا 
ال����ك����ث����ي����ر ف������ى س����ب����ي����ل ض���م���ان 
استمرارية الشركة الى اآلن في 
الوقت الذي خرجت منه بعض 

الشركات من السوق تمامًا.
وق������������ال »ع������ل������ى ال�������رغ�������م م���ن 
ال�����ظ�����روف ال���س���ي���ئ���ة ال����ت����ي أمل���ت 
ب���ال���س���وق ب����ص����ورة ع���ام���ة م��ن��ذ 
األزم���������������ة االق������ت������ص������ادي������ة ف���ق���د 
الحفاظ على أصول  استطعنا 
ب��ع��ض الطامعني،  ال��ش��رك��ة م��ن 
ل������ق������د واج�������ه�������ن�������ا م����ش����ك����الت����ن����ا 
واق��ت��ح��م��ن��اه��ا ب������رؤى ج���دي���دة 
وت����خ����ط����ي����ط ع����ل����م����ي وع���م���ل���ي 
أسهم في إيجاد حلول واقعية 
ش��رع��ن��ا ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذه��ا ب��دع��م 
يراعي  بما  اإلدارة  م��ن مجلس 
ح�����ق�����وق امل����س����اه����م����ني ألق���ص���ى 

درجة«.

واشار الى أن الشركة بادرت 
وف���ق���ا ل��خ��ط��ة إع��������ادة ال��ه��ي��ك��ل��ة 
إع������ادة اإلن���ف���ت���اح ع��ل��ى ال��س��وق 
برؤى جديدة و خطط طموحة 
وأياد ممدودة بالتعاون املثمر 
م���ع ك��اف��ة األط�����راف ح��ت��ى ال��ت��ي 
تشكل  املاضي  مشكالت  كانت 
ع���ائ���ق���ا ن���ف���س���ي���ا م�����ن ال���ت���ع���ام���ل 
م����ع����ه����ا، م����ن����وه����ًا ال��������ى ن���ج���اح 
»امل������دي������ن������ة« ف������ى ط������ي ص��ف��ح��ة 

املاضي.
م������ن ن����اح����ي����ة أخ������������رى، أك����د 
ال���ع���م���ل  ن�����ت�����اج  ان  ال����������������داوود 
السابق يدحض كل اإلفترءات 
واإلش���������اع���������ات ال�����ت�����ي روج������ت 
ع���ن »امل���دي���ن���ة« خ���الل ال��ف��ت��رات 
األم��ر  أن  ال��ى  منوهًا  السابقة، 
ظ������ل ح����ت����ى ق����ب����ي����ل ال���ت���س���وي���ة 
»بيتك«، موضحًا  األخيرة مع 
أن ق������رار ال���ش���رك���ة ت����واف����ق م��ع 
ض������رورة ال���ن���أي ب��أن��ف��س��ن��ا من 
ال����������رد ع����ل����ى ت����ل����ك امل�����ه�����ات�����رات 
وال�����������دخ�����������ول ف��������ى ص�������راع�������ات 
التركيز  ع��ن  تشتتنا  جانبية 
في أعمالنا الرئيسية ونكتفي 
ال���ي���وم ب���ال���رد ال��ع��م��ل��ي ل��ي��ك��ون 

قولنا الفصل.
ان دخ�����ول  ال�������������داوود  وب�������ني 
ال��ش��رك��ة م��ع ب��ن��وك ت��ج��اري��ة في 
ع��م��ل��ي��ات م���ف���اوض���ات ت��س��وي��ة 
ي������دع������م ق���������وة األص�������������ول ال����ت����ى 
وتوصلنا  »امل��دي��ن��ة«  تمتلكها 
إلى اتفاقيات مع كافة األطراف 
ال��ب��ن��ك��ي��ة ال���دائ���ن���ة ت��ق��ري��ب��ا يعد 
رس�����ال�����ة أخ���������رى م�����ن دائ���ن���ي���ن���ا 
ع��ل��ى ت��ل��ك األط�����راف ب��االب��ت��ع��اد 
ع���ن ت���روي���ج اإلش����اع����ات س���واء 
ص��وب��ن��ا أو ص����وب غ��ي��رن��ا من 
ال����ش����رك����ات وإت�����اح�����ة ال���ف���رص���ة 
دون  العمل  فى  الشركات  لتلك 

ضغوط إضافية.
ش���ه���د  »ل��������ق��������د  أض���������������اف  و 
ال�����ع�����ام األخ�����ي�����ر ت����س����ارع����ا ف��ى 
ال��ش��رك��ة  هيكلة  إع����ادة  عملية 
وال����ذي ات��س��م ب��إع��ادة ال��ت��وازن 
ملرافقها  والحيوية  وال��ن��ش��اط 
م�����رة أخ��������رى، وذل�������ك ك��ن��ت��ي��ج��ة 
ط��ب��ي��ع��ي��ة ل��ض��خ دم����اء ج��دي��دة 

من أبناء الشركة«.

محمد سعود الداوود 

»الوطني لالستثمار«: 
املؤشر الخليجي ارتفع 2.9 في املئة

ل������ف������ت ت������ق������ري������ر ش����رك����ة 
ال������وط������ن������ي ل����الس����ت����ث����م����ار 
العاملية  األس�����واق  أن  إل���ى 
ج���ّي���دًا خ��الل  أداًء  س��ج��ل��ت 
ال��ف��ت��رة م��ن 17 أب��ري��ل إل��ى 

24 أبريل الجاري.
وب���ني ت��ق��ري��ر »ال��وط��ن��ي 
أف���ض���ل  أن  ل���الس���ت���ث���م���ار« 
ه��������������ذه األس�������������������������واق ك�������ان 
م���ؤش���ر م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون 
ال��خ��ل��ي��ج��ي ب���ارت���ف���اع ب��ل��غ 
2.9 ف��ي امل��ئ��ة، ت��اله مؤشر 
ال���ش���رق األوس������ط وش��م��ال 
ف��ي  ب��ن��س��ب��ة 2.7  أف���ري���ق���ي���ا 
امل����ئ����ة، ث����م م���ؤش���ر أوروب������ا 
امل����ئ����ة،  ف������ي   2.3 ب���ن���س���ب���ة 
ب����ي����ن����م����ا ارت��������ف��������ع م����ؤش����ر 
األسواق الناشئة ومؤشر 
األم��ي��رك��ي��ت��ني ب��ال��ت��س��اوي 

بنسبة 1.8 في املئة. 
ف��������ي امل�������ق�������اب�������ل، أش��������ار 
م���ؤش���ر  أن  إل������ى  ال���ت���ق���ري���ر 
آس���ي���ا ح��ق��ق ارت���ف���اع���ا بلغ 
واس���ت���ق���ر  امل�����ئ�����ة  ف������ي   1.5
ص���ع���ود م���ؤش���ر ال���ب���رازي���ل 
والصني  والهند  وروس��ي��ا 

عند 1.2 في املئة.
وبالنظر ألداء األسواق 
م���ن���ذ ب�����داي�����ة ال������ع������ام، ف��ق��د 
ج���اء أداؤه�����ا ج��ي��دًا، وك��ان 
ال��ب��رازي��ل  م��ؤش��ر  أفضلها 
والصني  والهند  وروس��ي��ا 

صندوق "كامكو العقاري للعوائد"
يوّزع 1.7 في املئة أرباحًا

أف������ادت ش���رك���ة ك��ام��ك��و ل��الس��ت��ث��م��ار ع���ن ت��وزي��ع 
للمستثمرين  امل��ئ��ة  ف��ي   1.7 بنسبة  ن��ق��دي��ة  أرب����اح 
منذ  للفترة  للعوائد  العقاري  كامكو  في صندوق 
التأسيس الصندوق وحتى نهاية الربع األول من 

العام الحالي.
وي�����ع�����ك�����س ت�������وزي�������ع األرب���������������اح ال�����ن�����ق�����دي�����ة ع���ل���ى 
التي  املتميزة  والعوائد  الجيد  األداء  املستثمرين، 
ح��ق��ق��ه��ا ال���ص���ن���دوق م���ن���ذ ت���أس���ي���س���ه، ح���ي���ث ي��ض��م 
استثمارات   5 للعوائد  ال��ع��ق��اري  كامكو  ص��ن��دوق 
في  الحالي  الجغرافي  ال��ت��وزي��ع  ويتركز  رئيسية، 
مملكة  ت��ض��م  الخليج  منطقة  ف��ي  رئيسية  دول   3
البحرين ودولة االمارات العربية املتحدة واململكة 

العربية السعودية.
وي��ه��دف ص��ن��دوق »ك��ام��ك��و« ال��ع��ق��اري للعوائد، 
وال�������ذي ي���ع���د أول ص����ن����دوق ع����ق����اري ي���ح���وز ع��ل��ى 
موافقات هيئة أس��واق امل��ال في أواخ��ر ع��ام 2013، 
إلى االستثمار في القطاع العقاري بشكل مباشر 
وغير مباشر بغرض شراء وبيع وتأجير العقارات 
داخ������ل وخ�������ارج ال���ك���وي���ت )دول م��ج��ل��س ال���ت���ع���اون 

وش���م���ال  األوس�������ط  ال����ش����رق  دول  و/ أو  ال��خ��ل��ي��ج��ي 
أفريقيا األخرى(.

االستثمارات  الصندوق جاذبية  مدير  ويراعي 
اتباع  ف��ي األس���واق املستهدفة م��ن خ��الل  العقارية 
س��ي��اس��ة اس��ت��ث��م��اري��ة م��ت��وازن��ة ت��ه��دف إل���ى تقليل 
امل��خ��اط��ر االس��ت��ث��م��اري��ة م��ن خ���الل ت��ن��وي��ع النشاط 
اآلم��ن وامل���در للدخل. وال��ج��دي��ر ذك��ره  االستثماري 
بأن رأسمال الصندوق متغير )من 18 مليون دوالر 

إلى 550 مليون دوالر(. 
من جهته، قال منير عزالدين نائب رئيس أول 
في  )كامكو(  »تستمر  البديلة  االستثمارات  إدارة 
البحث عن الوجهات االستثمارية ذات العائد اآلمن 
في  املستثمرين  على  بالنفع  يعود  بما  واملتزايد، 
للعوائد  العقاري(  )كامكو  فصندوق  الصناديق. 
املنخفضة  االستثمارية  املنتجات  من  بأنه  يتميز 
املخاطر حيث يركز على العقارات املتميزة واملدرة 
ي��ه��دف لتأمني تدفقات  ان��ه  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  للدخل 
االستثمار  م��دة  خ��الل  للمستثمر  منتظمة  نقدية 

عن طريق التوزيعات النقدية الربع سنوية«.

امل��ئ��ة، تاله  ف��ي  بارتفاع بلغ 17.8 
ف��ي   15.2 ب��ن��س��ب��ة  آس���ي���ا  م���ؤش���ر 
امل���ئ���ة وم���ؤش���ر م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون 
املئة،  ف��ي   12.7 بنسبة  الخليجي 
وكل من مؤشر األسواق الناشئة 

األوس��ط وشمال  الشرق  ومؤشر 
أف��ري��ق��ي��ا ب��ن��س��ب��ة 11.5 ف���ي امل��ئ��ة، 
ثم مؤشر أوروب��ا بنسبة 8.3 في 
املئة، وأخيرًا مؤشر األميركيتني 

بنسبة 3.7 في املئة.

»املركزي«: توسعة النشرة اإلحصائية الفصلية
 لتضم أهم مؤشرات السالمة املالية

ال��دك��ت��ور محمد  امل��رك��زي  الكويت  - أش��ار محافظ بنك  كونا 
ال��ه��اش��ل إل����ى ت��وس��ي��ع ال��ب��ن��ك م��ح��ت��وي��ات ال��ن��ش��رة اإلح��ص��ائ��ي��ة 
م��ؤش��رات  أه���م  إح��ص��ائ��ي��ة تتضمن  ج����داول  ب��إض��اف��ة  الفصلية 

السالمة املالية للبنوك الكويتية. 
وقال الهاشل لوكالة »كونا« امس إن تلك املؤشرات تتضمن 
على وج��ه الخصوص م��ؤش��رات قياس ك��ل م��ن ج��ودة األص��ول 
والكفاية الرأسمالية والسيولة والربحية وكفاءة أداء العمليات 

التشغيلية لهذه البنوك. 
 وأض����اف أن ذل���ك ي��أت��ي ف��ي إط���ار ال��س��ي��اس��ة ال��ت��ي ينتهجها 
»املركزي« في شأن تعزيز الشفافية وتوسيع وتحديث البيانات 
االح��ص��ائ��ي��ة وامل��ال��ي��ة للجهاز امل��ص��رف��ي وامل��ال��ي ال��ت��ي ينشرها 

البنك بما يوفر مؤشرات مالية أكثر شمولية للمهتمني بمتابعة 
ال��ت��ط��ورات االق��ت��ص��ادي��ة وامل��ال��ي��ة ف��ي ال��ك��وي��ت وت��ح��س��ني أس��س 
اتخاذ القرارات من قبل مستخدمي هذه البيانات واملعلومات. 

 ول���ف���ت ال����ى أن ذل����ك ي���أت���ي أي���ض���ا ف���ي إط�����ار م���ا ي��ول��ي��ه بنك 
الكويت املركزي من أهمية ملوضوع االستقرار املالي باعتباره 
املالية  األزم��ة  أعقاب  في  أهميتها  ب��رزت  التي  املوضوعات  من 

العاملية األخيرة. 
 وذك����ر أن ه���ذا ال��ت��وج��ه ال����ذي ينتهجه »امل���رك���زي« ف��ي ش��أن 
النشرات  ف��ي  املصرفي  للقطاع  املالية  السالمة  م��ؤش��رات  نشر 
االحصائية الدورية يأتي في إطار التأكيد على أهمية اإلفصاح 
القطاع  تقييم س��الم��ة  ع��ن��اص��ر  م��ن  أس��اس��ي  ل��ج��ان��ب  بالنسبة 

امل��ال��ي ف��ي دول���ة الكويت م��ع توفير هذه  املصرفي واالس��ت��ق��رار 
الفصلية  االحصائية  النشرات  منتظم ضمن  بشكل  امل��ؤش��رات 
وبما  امل��رك��زي  الكويت  لبنك  االلكتروني  امل��وق��ع  على  املنشورة 
السالمة  م��ؤش��رات  ف��ي  التغيرات  متابعة  ف��ي  املهتمني  يساعد 

املالية للبنوك الكويتية. 
 وأش���ار املحافظ إل��ى أن البنك امل��رك��زي مستمر ف��ي تحديث 
هذه املؤشرات وإضافة مؤشرات جديدة ملواكبة أفضل املعايير 
الرقابية آمال أن يساهم نشر مؤشرات السالمة املالية في توفير 
للتطورات  أف��ض��ل  فهم  تشكيل  ف��ي  تساهم  م��وث��وق��ة  معلومات 
التي يشهدها القطاع املصرفي والتي تشكل املدخل األساسي 

لتقييم االستقرار املالي.


