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»برقان« يسجل 13.5 مليون دينار أرباحاً للـ 9 أشهر
التشغيلية بنسبة منو قدرها %5 
لتصل إلى 83.7 مليون دينار كما 

حققت ربحية السهم 13.3فلسا .
وتشمل النتائج املالية املجمعة 
حص����ة البنك في نتائج ش����ركته 
الشقيقة مصرف بغداد، باإلضافة 
إلى نتائج ش����ركاته التابعة بنك 
اخلليج اجلزائ����ر والبنك األردني 
الكويتي، حيث ميتلك بنك برقان 
حص����ة أغلبية في ه����ذه البنوك 
كجزء من إستراتيجيته للتوسع 

أعلن بن����ك برق����ان أنه حقق 
صافي أرب����اح قدرها 13.5 مليون 
دين����ار للفت����رة املنتهي����ة في 30 
سبتمبر 2009 وذلك بعد استقطاع 
مخصصات إضافية احترازية بقيمة 
50.2 ملي����ون دينار، ذلك بخالف 
43 مليون دينار مخصصات عامة 
غير محددة متوافرة بدفاتر البنك. 
وخالل نفس الفترة، ارتفع الدخل 
التشغيلي للبنك إلى 115.8 مليون 
دينار بنسبة 15.8%، مما زاد األرباح 

وقال العيار ان النتائج التشغيلية 
للمجموعة خالل الربع الثالث تعني أن 
الشركة قد اقتربت كثيرا من حتقيق 
الربح املستهدف لنهاية العام. مضيفا 
»لقد صرحنا في مارس من هذا العام 
بأننا نأمل مبضاعفة أرباحنا احملققة 
لع����ام 2008 وحتقيق رب����ح قدره 48 
مليون دينار لع����ام 2009. ونتائجنا 
احملققة للربع الثالث من العام تعني 
أننا قد أوش����كنا على حتقيق الربح 
املس����تهدف. والواقع أن أداءنا للربع 
الثالث كان ممتازا بالرغم من الظروف 
التي تشهدها األسواق املالية واملليئة 
بالتحديات املستمرة في مختلف دول 
املنطقة. ارتفاع العوائد بنسبة 14% في 
الربع الثالث يثبت أن مساهمة شركات 
املجموعة تظل قوية، ونحن راضون 
عن التقدم الذي حترزه شركاتنا وعن 
مستوى املخصصات التي كونتها في 
إطار استراتيجيتنا املالية احلكيمة«.  
واضاف »لقيت هذه االستراتيجية كل 
الترحيب من قبل املستثمرين، ونعتقد 
بأن جناح إصدارنا للسندات مؤخرا – 
والذي لقي إقباال يفوق قيمته بحوالي 
سبع مرات – ما هو إال انعكاس للثقة 
التي يوليها القطاع املالي الدولي لشركة 
مش����اريع الكويت، وما نتميز به من 

إمكانية كبيرة للنمو املستقبلي«. 
«وه����ذه الثقة كانت عامال محوريا 
أيضا بالنسبة للقرض البالغ 80 مليون 
دين����ار واملجدول على م����دى خمس 
س����نوات الذي حصلن����ا عليه مؤخرا 
من بنك الكويت الوطني. وباعتبارنا 
الشركة القابضة الرائدة على مستوى 
املنطقة، نتمتع بس����جل أداء قوي من 
حيث استخدام أموالنا بكل حكمة في 
خلق قيمة إضافية للمساهمني، وسوف 
يساعد هذا القرض في متويل مشاريع جديدة تنطوي على إمكانية 
كبيرة للنجاح والنمو«. «كما أن دمج شركتنا التابعة املتخصصة 
في التلفزة الفضائية الرقمية املدفوعة »ش����وتامي« مع »أوربت«، 
وهي الصفقة التي مت إجنازها خالل الصيف املاضي، هو مثال آخر 
لتصميمنا على خلق القيمة للمس����اهمني من خالل عمليات الدمج 
والتمل����ك. وميكن قياس مدى جناح صفقة »ش����وتامي« من خالل 

التأثير اإليجابي لعملية الدمج«.

كشف نائب رئيس مجلس إدارة شركة 
مشاريع الكويت فيصل العيار امس عن 
حتقيق الشركة لصافي ربح مجمع مببلغ 
45.6 مليون دينار )159.1 مليون دوالر( 
أو 43.04 فلس����ا )15.02 سنتا( للسهم 
الواحد لألش����هر التسعة األولى من عام 
2009، باملقارنة مع 83.56 مليون دينار 
)313.79 مليون دوالر( أو 74.98 فلس����ا 
)28.16 س����نتا( للس����هم الواحد للفترة 
املقابلة من العام الس����ابق. مشيرا الى 
ان اإليرادات املجمعة اإلجمالية لألشهر 
التس����عة األولى من عام 2009 بلغت ما 
مجموعه 367.9 مليون دينار )1.28 مليار 
دوالر( باملقارنة مع 382.07 مليون دينار 
)1.43 ملي����ار دوالر( للفترة املقابلة من 
عام 2008، مضيفا انه »مت حتقيق هذه 
النتائج عل����ى الرغم من قيام املجموعة 
بتكوين مخصصات ائتمان مبا مجموعه 
67 مليون دينار )233.8 مليون دوالر( 
خالل األشهر التسعة األولى من العام. أما 
بالنسبة ألرباح شركة مشاريع الكويت 
للربع الثالث من العام )أي األشهر الثالثة 
املنتهية في 30 سبتمبر 2009( فبني العيار 
انها قد انخفضت مببلغ 1.15 مليون دينار 
)4.01 ماليني دوالر( أو بنسبة 4.6% إلى 
23.9 مليون دينار )83.4 مليون دوالر( 
من 25.05 مليون دينار )94.07 مليون 
دوالر( مع نفس الفترة من عام 2008، فيما 
ارتفعت ربحية السهم للربع الثالث مبعدل 
0.4% إلى 22.54 فلسا )7.87 سنتات( من 
22.46 فلسا )8.43 سنتات( للربع الثالث 
من عام 2008، كما ازدادت إيرادات الربع 
الثالث من العام مبعدل 14.12% إلى 137.29 
مليون دين����ار )479.03 مليون دوالر(، 
من مستواها البالغ 120.21 مليون دينار 
)451.41 مليون دوالر( لنفس الفترة من 
عام 2008، ما ميثل ارتفاعا مببلغ 17.08 

مليون دينار )59.6 مليون دوالر(. 
وتابع العيار: انخفض مجموع األصول خالل الربع الثالث من 
العام مبعدل 1.35% ليصل إل����ى 5.13 مليارات دينار )17.93 مليار 
دوالر(، م����ن 5.2 مليارات دينار )19.9 مليار دوالر(، بينما ازدادت 
حقوق املس����اهمني مبعدل 1.8% إلى 553.4 مليون دينار )2 مليار 
دوالر(، م����ن 543.8 مليون دين����ار )2 مليار دوالر(، في نهاية عام 

 .2008

بأرباح تشغيلية تجاوزت 83.7 مليون دينار وبنمو %5 

اإلقليم����ي، خالل الربع الثالث من 
العام حق����ق بنك اخلليج اجلزائر 
ومصرف بغداد منوا ملحوظا في 
األصول وعلى كل مؤشرات األعمال. 
كما ثابر البن����ك األردني الكويتي 
على األداء اجليد املتفق مع أهدافه 

وتطلعاته للعام. 
وبهذه املناسبة، صرح رئيس 
مجلس إدارة بنك برقان طارق محمد 
عبد السالم ب� »أن ما حققناه من 
نتائج إيجابية ف����ي الربع الثالث 
هو مؤشر على حصافة سياستنا 
في االستثمار وفي إدارة املخاطر 
والتحوط. وعلى الرغم من الوضع 
املالي العاملي الراهن فقد واصلنا 
التركيز على أهدافنا اإلستراتيجية. 
إن نتائجن����ا اإليجابية تؤكد على 
التزامنا ف����ي املق����ام األول جتاه 

مساهمينا وعمالئنا. 
وأضاف عبد السالم »إننا نشعر 
بالثق����ة والتفاؤل نح����و حتقيق 
املزيد من النمو املالي خالل الفترة 
املتبقية من السنة يدفعنا في ذلك 
إستراتيجية التوسع اإلقليمي التي 
تبنيناه����ا. وباألصالة عن أعضاء 
مجلس اإلدارة، أود أن أغتنم هذه 
الفرصة ألتوجه بالشكر إلى عمالئنا 
على ثقتهم في قدراتنا وإلى العاملني 
ف����ي البنك على دعمهم املس����تمر 

والتزامهم«. 
وارتفعت نسبة قروض وسلف 
العمالء بنسبة 6.7 % في ظل استخدام 
معامل حذر للمخاطر مقابل العائد. 
كما س���جل البنك نسبة 15.4 % في 
نسبة كفاية رأس املال على أساس 
مجمع كما في بازل 2. ومتثل هذه 
املؤشرات دليال حاسما على جناح 
بنك برقان في إس���تراتيجية النمو 
التي تبناها كأحد البنوك الرائدة في 
املنطقة. ويلتزم بنك برقان باحلفاظ 
على وتيرة النمو اإليجابي والسريع 
في حصته في الس����وق الكويتي 
وفي األسواق الرئيسية في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

طارق عبدالسالم

فيصل العيار

ارتـفــاع  الـعـيـار: 
بـنـسبة  الـعـوائـد 
أن  يـثـبــت   %14
شـركات  مسـاهمة 
المجموعـة تظل قوية 
التقدم عـن  وراضـون 

»مشاريع الكويت« تحقق 45.6 مليون دينار أرباحاً صافية
367.9 مليون دينار إجمالي اإليرادات المجمعة للشركة


