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بلغ إجمالي حقوق املساهمني في شركة الصناعات املتحدة 
»ص متحدة« في األشهر التسعة األولى من العام احلالي املنتهية 
في 30 سبتمبر املاضي 71.8 مليون دينار. وذكر سوق الكويت 
ل����أوراق املالية ان مجلس ادارة الش����ركة اجتمع امس األول 
واعتمد البيانات املالية املرحلية للشركة للفترات املنتهية في 
30 سبتمبر املاضي، حيث حققت الشركة ارباحا بلغت 122.9 
الف دينار خالل االشهر الثالثة املنتهية في 30 سبتمبر املاضي 

فيما بلغت خسائرها عن االشهر التسعة املنتهية في التاريخ 
ذاته 3.9 ماليني دينار بخسارة للسهم بلغت 16.13 فلسا، بينما 
بلغ اجمالي املوج����ودات املتداولة 6.5 ماليني دينار واجمالي 
املوجودات 131.4 مليون دينار واجمالي املطلوبات املتداولة 28.7 
مليون دين����ار واجمالي املطلوبات 59.5 مليون دينار مقارنة 
بأرباح بلغت 1.7 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام املاضي 

حيث بلغت ربحية السهم حينها 7.17 فلوس.

71.8 مليون دينار إجمالي حقوق المساهمين في »الصناعات المتحدة«

محمد عبدالرحمن البحر

»الوطني« يحقق 201.5 مليون دينار أرباحًا صافية لـ 9 أشهر
جّنب مخصصات عامة تحوطية إضافية بقيمة 19 مليون دينار

البحر: 75.5 مليون دينار أرباح الربع الثالث بنمو 10% وإيراداتنا التشغيلية ارتفعت إلى 402.8 مليون وسط ظروف محلية صعبة
هذا وقد بلغ إجمالي موجودات البنك 12.2 مليار دينار فيما بلغت حقوق 

مساهميه 1.7 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2009.
ويحتفظ بنك الكويت الوطني بأعلى التصنيفات االئتمانية على مستوى 
الشرق األوسط من وكاالت التصنيف العاملية وهي موديز وستاندارد أند بورز 
وفيتش، اعتمادا على أدائه املتنامي وجودة أصوله ومتانة قاعدته الرأسمالية 

واستراتيجيته الواضحة، كما لدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أكبر 
ش���بكة فروع محلية ودولية تبل���غ 166 فرعا حول العالم من بينها 67 فرعا 
محليا وتغطي أهم عواصم املال واألعمال االقليمية والعاملية وتنتشر في لندن 
وباريس وجنيڤ ونيويورك والصني وسنغافورة وڤيتنام إلى جانب البحرين 

ولبنان وقطر والسعودية واالمارات واألردن والعراق ومصر وتركيا. 

حقق بنك الكويت الوطني أرباحا صافية بلغت 201.5 مليون دينار 
عن التسعة أشهر األولى من عام 2009، كما حقق البنك أرباحا قدرها 
75.5 مليون دينار عن فترة الثالثة أش���هر املنتهية في 30 سبتمبر 
2009 مقارن���ة بأرباح قدرها 68.6 مليون دينار عن نفس الفترة من 
العام املاضي أي بنمو قدره 10% بني الفترتني، وقد بلغت ربحية السهم 
عن التسعة أشهر األولى من العام احلالي 70 فلسا للسهم الواحد.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني محمد عبدالرحمن 
البحر ان االيرادات التشغيلية للبنك شهدت أيضا منوا جيدا مقارنة 
بنفس الفترة من العام املاضي وفي ظل ظروف صعبة تشهدها أسواق 
االئتمان احمللية والعاملية لتؤكد قدرتنا على مواصلة النمو وحتقيق 
األرباح عبر نشاطاتنا األساسية داخل وخارج الكويت، حيث ارتفعت 
االيرادات التشغيلية للبنك وهي الركن األساسي لنشاطاتنا من 392.7 

مليون دينار إلى 402.8 مليون دينار بنهاية سبتمبر 2009.
وأش���ار البحر إلى مجموعة من األحداث االستثنائية التي أثرت 
على ربحية البنك الصافية خالل الفترة املاضية والتي بدونها لكان 
البن���ك قد حقق منوا إجماليا ف���ي الربحية بحدود 2% أي نحو 249 
مليون دين���ار، حيث قام البنك بتجنيب مخصصات عامة حتوطية 
إضافية بلغت نحو 19 مليون دينار، وكذلك االنخفاض الذي شهدته 
قيمة محفظة البنك االستثمارية احمللية بنحو 9.5 ماليني دينار إلى 
جانب قيامه تطوعا بتعويض عمالئ���ه الذين اكتتبوا في منتجات 
مادوف االس���تثمارية بحوالي 19 مليون دينار وقد بلغ إجمالي هذه 

املبالغ نحو 47.5 مليون دينار.
كما شدد البحر على أن جميع أرباح البنك املعلنة جاءت نتيجة 
مباشرة للنشاط التشغيلي احلقيقي للبنك محليا وإقليميا، وهو ما 
تعزز باختيارنا لنكون البنك األكثر أمانا في العالم العربي وباملرتبة 
38 ضمن قائمة أكثر 50 مصرفا أمانا في العالم لعام 2009 تأكيدا على 

قوة منوذج أعمالنا واستراتيجيتنا التوسعية الناجحة.
 من ناحية أخرى، أكد البحر جناح سياسة البنك للتوسع االقليمي 
وخاصة في مصر وقطر وتركيا إلى جانب ريادته في السوق احمللي 
والتي تشيد بها كافة تقارير مؤسسات التصنيف العاملية التي أكدت 
تصنيفات الوطني االئتمانية في الفترة األخيرة، وخاصة قيام البنك 
بتمل���ك حصة قدرها 40% من بنك بوبيان والتي متثل جناحا كبيرا 

لدخول مجال العمل املصرفي االسالمي.

نمو متواصل.. رغم األزمات
هشام أبوشادي

جاءت ارباح البنك الوطني لفترة االشهر التسعة لتؤكد 
قدرة البنك على جت��اوز االزمات العاملية واحمللية دون 
ان يتأثر بها والتي عصفت بأكبر البنوك العاملية وبعض 
البنوك احمللية، فرغم هذه االزمات، فقد متكن البنك من 
حتقيق منو في ارباحه لفترة االش��هر التسعة من العام 
احلالي بنسبة 10%، كما انه في خضم هذه االزمة متكن 
البنك من االستحواذ على 40% من اسهم بنك بوبيان والتي 
حققت هدفني، االول انقاذ بنك بوبيان من االزمات التي 
يتعرض لها، والثاني تطوير السوق املصرفي االسالمي 
الكويتي من خالل الكوادر البشرية التي تعد اهم استثمار 
استراتيجي يعتمد عليه البنك الوطني في خططه التوسعية، 
والدخول في ادوات استثمارية جديدة ستؤدي الى منو 

االداء التشغيلي ملجموعة البنك الوطني.
فرغم األوضاع االقتصادية احمللية الراهنة، اال ان البنك 
يواصل دوره الوطني في تقدمي التس��هيالت االئتمانية 
للشركات لتحريك العجلة االقتصادية في البالد في الوقت 
الذي تعاني فيه الكثير من البنوك من انكش��افات على 
ش��ركات محلية وخليجية اثرت على اداء هذه البنوك، 
بل ان آثار ذلك يتوقع اس��تمرارها في العام املقبل، بل 
انه في الوقت الذي تراجعت فيه تصنيفات بعض البنوك 
بسبب انكشافاتها وتراجع ارباحها، حافظ البنك الوطني 
على أعلى التصنيفات االئتمانية على مس��توى الشرق 
األوسط، واستمرار احتفاظه ضمن قائمة افضل 50 بنكا 

عامليا.. »ويا جمل ما يهزك ريح«.

»الوطني«  حافظ  على معدالت أرباحه اجليدة رغم األزمة


