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االقتصادية
البنك الوطني يحتفظ بأعلى التصنيفات على مستوى البنوك العربية

»الوطني البحريني« يربح 88.9 مليون دوالر بالنصف األول
مدير عام بنك الكويت الوطني 
ف���ي البحرين علي ف���ردان أن 
البنك تعامل مع أالزمة املصرفية 
واالقتصادية التي مازالت جتتاح 
العالم مبهنية وكفاءة عالية مما 
القياسية  انعكس على األرباح 
والنتائج املمتازة للبنك كما أشاد 
بالدعم واملساندة التي يتلقاها بنك 
الكويت الوطني من قبل مصرف 
البحرين املركزي بشكل خاص 
واجلهات احلكومية بشكل عام.  
كما أكد فردان أن دعم مجموعة 
بنك الكويت الوطني للبنك في 
البحرين من خالل شبكة فروعها 
اإلقليمية والعاملية الواسعة - 
والتي تعد األكبر على مستوى 
الشرق األوسط - قد ساهم بشكل 
واضح في دعم نشاطات البنك في 
السوق البحريني مستفيدا من 
شبكة عالقات البنك املمتدة ومن 
سمعته الرائدة كأفضل بنك على 

مستوى الشرق األوسط.

أعلن بن���ك الكويت الوطني 
البحرين – التابع ملجموعة بنك 
الكويت الوطني - عن حتقيق 
أرباح صافية نصف سنوية بلغت 
88.9 مليون دوالر )33.5 مليون 
دينار بحريني( عن النصف األول 
لع���ام 2009 مقابل 57.1 مليون 
دوالر اميركي )21.6 مليون دينار 
بحريني( لنفس الفترة من عام 

2008، أي بزيادة قدرها %55.
كما ارتفعت حقوق املساهمني 
واالحتياط���ات إلى 373 مليون 
دوالر مقارن���ة مببل���غ 209.5 
مليون دوالر عن الفترة نفسها 
من عام 2008 أي بزيادة نسبتها 
78%. وق���ال الرئيس التنفيذي 
الوطني  الكويت  ملجموعة بنك 
ابراهيم شكري دبدوب ان نتائج 
فرع البحرين دليل على جناح 
التوسع اإلقليمي  إستراتيجية 
ملجموعة الوطني، مشيرا إلى أنه 
عل���ى الرغم من حتديات األزمة 

هشام أبوشادي
كش���فت مراجع���ة أخي���رة 
الكويتية  البن���وك  لتصنيف���ات 
البنوك  والعربية، ان تصنيفات 
الكويتية مازالت في وضع جيد في 
مقدمة التصنيفات على مستوى 
البنوك العربية، رغم قيام وكالة 
العاملي���ة »موديز«  التصني���ف 
التصني���ف االئتماني  بخف���ض 
لبع���ض البن���وك الكويتية. كما 
احتف���ظ بنك الكوي���ت الوطني 
مبرتبته ضمن أعلى التصنيفات 
البنوك  االئتمانية على مستوى 
العربية. وتقوم وكاالت التصنيف 
العاملية األخرى »س���تاندارد آند 
بورز« و»فيتش« بإجراء مراجعاتها 
الدورية لتصنيفات كبرى البنوك 
العربي���ة وم���ن بينه���ا البنوك 
الكويتية. وكانت وكالة التصنيف 
االئتماني العاملية »موديز« قد أكدت 
التصنيف االئتماني طويل املدى 
للودائع بالعملة احمللية والودائع 
بالعمل���ة األجنبية لبنك الكويت 
الوطني عند مرتبة Aa2 في حني 
منحت البنك تصنيف C+ للقوة 
املالية وذلك بسبب تراجع الوضع 
االقتصادي في الكويت والنظرة 
املس���تقبلية القتصاد البالد. كما 
خفضت التصنيف طويل املدى لكل 
من بنك برقان وبنك اخلليج الى 
A2 وA3 على التوالي، وتصنيف 
القوة املالية ال���ى D+ مع نظرة 
مستقبلية سلبية لكال البنكني مع 
وضع بنك اخلليج حتت املراجعة 
خلفض آخر في التصنيف. وكان 
الفتا اش���ارة وكال���ة موديز في 
تقاريرها األخي���رة الى انه على 
الرغم من عدم وجود أي انكشاف 
لبنك الكويت الوطني على شركات 
االس���تثمار املتعثرة في الكويت 
مقارنة بغيره من البنوك الكويتية 
أو تعرضه لتعثر مجموعتي سعد 
والقصيبي، اال ان تصنيف البنك 
اجلديد جاء بسبب تراجع الوضع 
االقتصادي وتأثير أزمة شركات 
املتعثرة على  االستثمار احمللية 

املناخ االقتصادي العام في البالد 
رغم النظرة املستقبلية املستقرة 
للبنك. اال ان هذا لم مينع وكالة 
موديز تخوفها من تأثر االقتصاد 
الكويتية بأزمة  احمللي والبنوك 
شركات االستثمار احمللية، خاصة 
ان معظ���م هذه الش���ركات تتبع 
مؤسسات كبيرة تعمل في البالد، 

الى جانب تخوف »موديز« املتزايد 
من تأثير القطاع العقاري احمللي 
سلبا على الوضع االقتصادي في 
البالد وارتباطه بعدد من الشركات 
احمللية الكبرى. على جانب آخر، 
أش���ارت »موديز« ال���ى عدد من 
النق���اط االيجابية التي يتمز بها 
البنك الوطني بالرغم من األجواء 

التي يعمل  االقتصادية الصعبة 
خاللها وهي حتديدا وجود نظام 
سيولة جيد ومدعوم من السلطات 
الكويتية وتوافر قاعدة  النقدية 
متويل مستقرة بشكل كبير للبنك، 
فضال عن السمعة املمتازة للبنك 
والتي تدعم���ه ومتيزه عن باقي 

البنوك اقليميا وعامليا.

النمو املباشر في أعمال اخلزينة 
واألعمال املصرفية اخلاصة لألفراد 
والشركات.  وأكد دبدوب أن البنك 
مستمر في خطط توسعه داخل 
البحري���ن لتقدمي أفضل  مملكة 
اخلدم���ات املصرفي���ة واملالي���ة 
لعمالئه من األفراد واملؤسسات 
على الس���واء.  من ناحيته، قال 

املالي���ة العاملية وتداعياتها على 
االقتصاد احمللي واإلقليمي، فقد 
اس���تطاع البن���ك حتقيق نتائج 
قياسية بجميع املقاييس في ظل 
ظروف صعبة واستثنائية، خاصة 
أن جميع أرباحنا جاءت نتيجة 
تصاعد النشاط التشغيلي احلقيقي 
للبنك محليا وإقليميا ومن خالل 

علي فردان  إبراهيم دبدوب

أحمد يوسف
قالت مصادر قريب���ة من بيت التمويل املاليزي »بيتك 
ماليزيا« ان البنك بصدد إنشاء صندوق استثمار يعمل في 
مجال صناعة وتأجير السفن البحرية والتجارية برأسمال 
يصل الى 150 مليون دوالر. وأحملت املصادر الى ان البنك 
اقترب من اخذ جميع املوافقات الرسمية إلطالق الصندوق، 

لكنها لم تشر الى زمن محدد.

وأكدت املصادر اعتزام البنك توسيع نقاط عمله في آسيا 
وسنغافورة، خصوصا ان هناك العديد من الدراسات التي 
أجراها البنك، وأثبتت وجود فرص استثمارية واعدة، وذات 

عائد كبير على املدى القريب وذات مخاطر اقل.
وتعتبر الصناديق االستثمارية العاملة في مجال صناعة 
وتأجير السفن قليلة، السيما في مجال الصناديق االستثمارية 

العاملة في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا.

»بيتك ماليزيا« بصدد إطالق صندوق  استثماري للسفن بقيمة 150 مليون دوالر

وكالة »موديز« 
القوة المالية

وكالة »ستاندارد 
اند بورز« طويل 

المدى

وكالة »فيتش« 
التصنيف الفردي

الكويت
C+A+Bبنك الكويت الوطني
C-A-C/Dبيت التمويل الكويتي

D+A-Fبنك اخلليج
CA-C/Dالبنك التجاري

-+D+BBBبنك برقان
C-BBB+C/Dالبنك األهلي الكويتي

C--Cبنك الكويت والشرق األوسط
--Dبنك بوبيان

أكبر البنوك العربية
C+A+Bبنك الكويت الوطني

CA+B/Cالبنك األهلي التجاري )السعودية(

C+AB/Cمجموعة سامبا املالية )السعودية(

CA+B/Cبنك الرياض )السعودية(

CAB/Cمؤسسة الراجحي املصرفية )السعودية(

C-BBB+C/Dبنك اخلليج الدولي )البحرين(

D+BBB+Dاملؤسسة العربية املصرفية )البحرين(

-+DBBالبنك األهلي املصري )مصر(
---Dبنك مصر )مصر(

C+BBBBالبنك العربي )األردن(

»الوطني« يطلق صندوق اإلجارة اإلسالمي الثاني بالدينار 
وعلى صعيد آخر أعلن بنك الكويت الوطني عن طرح 
»صندوق اإلجارة اإلسالمي الثاني بالدينار الكويتي«، 
العدد الثامن عشر من سلسلة صناديق اإلجارة اإلسالمية 
والثاني بالدينار الكويتي، والذي مينح عمالء الوطني 
للخدمات املصرفية اخلاصة منتجا استثماريا بدخل 
شهري يعادل 6.25% طوال مدة الصندوق توزع شهريا. 
و قد مت طرح هذا الصندوق بعد جناح صندوق اإلجارة 
اإلسالمي األول بالدينار الكويتي الذي طرح في يونيو 

ومت اكتتابه بالكامل في غضون ثالثة أيام.
ويعد هذا النجاح لسلسلة صناديق اإلجارة دليل 
عل����ى مكانة البنك الوطن����ي الريادية من خالل تقدمي 
احللول االس����تثمارية اإلسالمية في األسواق احمللية 

واإلقليمية.
كما صرح مدير عام إدارة األصول لشركة الوطني 

لالستثمار، نبيل نايف معروف، بأن صندوق اإلجارة 
اإلس����المي الثاني بالدينار الكويتي هو امتداد لنجاح 
صناديق بنك الكويت الوطني لإلجارة خصوصا صندوق 
اإلجارة اإلسالمي األول بالدينار الكويتي، نظرا لعوائده 

الشهرية املنتظمة ومخاطره املنخفضة نسبيا.
وقد مت إنش����اء الصندوق ليمن����ح عمالء الوطني 
فرصة االستثمار في محفظة متنوعة من عقود اإليجار 
للمعدات التي مت هيكلتها وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية 

السمحاء.
وتتضمن عقود اإليجار ه����ذه أنواعا مختلفة من 
املعدات التي تش����مل معدات اتصاالت، أجهزة خدمات 
الش����بكات، معدات التخزين، معدات صناعية، أجهزة 
الكمبيوتر الكبيرة، ومعدات البناء وغيرها من املعدات 

نبيل معروف لشركات تتمتع بتصنيف ائتماني عال.


