
االقتصادية الثالثاء
30 مارس 2010

املؤشر 34
السعري 

7533.8
بتغير قدره

+55.1

أعلنت مجموعة الكوت للمشاريع الصناعية »الكوت« 
انهــــا حققت 2.41 مليون دينار أرباحا لـ 2009 بواقع 
27.38 فلســــا للسهم مقارنة بـ 2.59 مليون دينار أي 
29.43 فلسا للسهم في 2008.وقالت الشركة ان اجمالي 
املوجــــودات املتداولة لـ 2009 بلغ 11.070.078 دينارا 
مقارنة بـ 7.544.542  دينارا، كما بلغ اجمالي املوجودات 
31.280.864 دينارا مقارنة بـ 33.153.022  دينارا في 

حني بلغ اجمالي املطلوبات املتداولة 5.344.312 دينارا 
مقارنة بـ 8.394.939  دينارا، كما بلغ اجمالي املطلوبات 
11.978.417 دينــــارا مقارنة بـ 16.126.398  دينارا، كما 
ســــجل اجمالي حقوق املساهمني 19.402.447 دينارا 
مقارنة بـ 17.026.624  دينارا.وذكرت الشركة ان مجلس 
ادارة الشركة أوصى بتوزيع ارباح نقدية بواقع %15 

من القيمة االسمية أي 15 فلسا لكل سهم. 

»الكوت« تربح 2.4 مليون دينار وتوصي بتوزيع 15% نقدًا

إبراهيم دبدوب

»جلوبال فاينانس«: »الوطني« أفضل بنك
 على مستوى األسواق الناشئة والشرق األوسط لـ 2010

اختارت »جلوبال فاينانس« العالمية بنك الكويت الوطني 
أفضل بنك على مستوى األسواق الناشئة والشرق األوسط 
لعام 2010، مشــــيرة إلى أن النمــــو المتميز الذي حققه بنك 
الكويت الوطني في اآلونة األخيرة يشهد على صالبته وتمتعه 
بمناعة حيال األزمات عالوة على قدرته على مواصلة التصدر 
والريادة بالرغم من الظروف الصعبة وتحديات األزمة التي 

تشهدها أسواق المال العالمية.
 أضافة ان البنك الوطني يحظى أيضا بميزة تنافســــية 
على معظم بنوك األســــواق الناشــــئة والمنطقة تتمثل في 
جودة أصوله وفي شــــبكة فروعه الخارجية المنتشرة في 

أهم عواصم المال العالمية.
وأعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني 
ـ الكويت، إبراهيم دبدوب عن اعتزازه الختيار البنك الوطني 
أفضل بنك في األسواق الناشئة على مستوى الشرق األوسط 
والكويت لعام 2010، وأكد أن فوز البنك الوطني بهذا اللقب 
يكتسب أبعادا إضافية في ظل استمرار ضغوط األزمة المالية 
العالمية وتداعياتها على المستويين اإلقليمي والعالمي، حيث 
انه يؤكد مجددا متانة الوضع المالي للبنك وسالمة توجهاته 
وسياســــاته المنتهجة على صعيد التوسع محليا وإقليميا 
وعالميا عالوة على أنه دليل واضح على اهتمامنا بما نقدمه 
من خدمات على كل المستويات ومؤشر على مستوى أدائنا 
المهني والمصرفي الرفيع الذي يحظى بتقديــر كل المؤسسات 
المصــرفية العـالمية. تجدر اإلشارة إلى ان جلوبال فاينانس 

كانت قد اختارت بنك الكويت الوطني في المرتبة 38 ضمن 
قائمة البنوك الـ 50 األكثر أمانا على مســــتوى العالم لعام 
2009 عــــالوة على اختياره ضمن قائمة أفضل بنوك العالم 

للعام نفسه.
وإلى جانــــب امتالك البنك الوطني ألكبر شــــبكة فروع 
محلية، فإنه ينفرد بأكبر شبكة فروع خارجية تضم 175 فرعا 

ومكتبا تمثيليا وشركة تابعة تتواجد في 17 بلدا تتوزع في 
أربع قارات حول العالم.وكان بنك الكويت الوطني قد أعلن 
فــــي مطلع هذا العام عن تحقيق أرباح صافية بلغت 265.2 
مليون دينار )أي مــــا يعادل نحو 925 مليون دوالر( خالل 
العام 2009 علــــى الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها 

االقتصادات العالمية والمحلية.

قام بنك الكويت الوطني وبالتعاون مع ڤيزا 
انترناش��ونال بتدشني أول برنامج من نوعه 
للتوعية املالية، ويتضمن البرنامج اجلديد لعبة 
ڤيديو )مجانية( حتمل اسم »فيفا كأس العالم« 
FIFA World Cup مصممة ملساعدة األشخاص 
من مختلف األعمار والفئات على تعزيز ثقافتهم 

ومعرفتهم بالشؤون املالية الشخصية. 
وبهذه املناسبة قال نائب مدير عام مجموعة 
اخلدمات املصرفية الشخصية بالبنك عبداهلل 

النجران إنه ق��د مت تصميم موقع إلكتروني 
 www.mymoneyskills.com جديد يحمل العنوان
خصيصا لطرح ه��ذا البرنامج الذي يتكون 
م��ن جزأين ويقدم لعبة »ك��رة القدم املالية« 
اإللكترونية املس��توحاة من كأس العالم لكرة 
القدم، وهي لعبة ڤيدي��و تثقيفية ذات إيقاع 
س��ريع تختبر مهارات الالعبني في مس��ائل 
إدارة الش��ؤون املالية مع تقدمهم على أرض 
امللعب ومحاولتهم تس��جيل األهداف، وذلك 

باإلضافة إلى تقدمي نصائح ومعلومات أساسية 
لهم حول مواضيع مثل التحضير للمستقبل 
وإعداد امليزانية وترشيد اإلنفاق واستخدام 
البطاقات االئتماني��ة. واضاف قائال: »يعتبر 
بنك الكويت الوطني الشريك احلصري لڤيزا 
انترناش��ونال في هذا املشروع الذي يجري 
طرحه للمرة األولى في الكويت، حيث تأتي فكرة 
هذا البرنامج منسجمة مع مبادراتنا املتواصلة 

في مجال املسؤولية االجتماعية.

..والبنك يدشن مبادرة للتوعية المالية 

دبدوب: تأكيد جديد  على متانة الوضع المالي للبنك وسالمة توجهاته وسياساته التوسعية

»الوطني المصري« يوزع أرباحًا بنحو 330 مليون جنيه 
أوضح تقرير ملركز »معلومات مباشر« أن 
اجلمعية العامة العادية للبنك الوطني املصري 
املقيد بالبورصة املصرية � والتابع لبنك الكويت 
الوطني بنسبة 98.48% � اعتمدت تقرير مجلس 
إدارة البنك عن نشاط ونتائج أعمال البنك خالل 
السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2009 تقرير 
مراقبي حسابات البنك التصديق على القوائم 
املالي��ة للبنك، ووافقت اجلمعي��ة على اقتراح 
مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح على املس��اهمني 
بنحو 330 مليون جنيه مبا يعادل 3.3 جنيهات 
للسهم. كما اعتمدت اجلمعية إبراء ذمة أعضاء 
مجلس اإلدارة وإخالء مسؤوليتهم عن السنة 
املالية املنتهية في 31 ديس��مبر 2009، انتخاب 
س��بعة أعضاء ملجل��س اإلدارة واملوافقة على 
صرف مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وحتديد 
قيمة بدالت السادة أعضاء مجلس اإلدارة خالل 
السنة املالية 2010 عن حضور اجتماعات املجلس 
ومقابل حضور وعضوية اللجان والترخيص 
ملجلس اإلدارة بالتب��رع فيما يزيد علي 1000 
جنيه وتقرير حدوده اإلجمالية خالل الس��نة 
املالية 2010 تعيني مراقبي حسابات البنك وحتديد 
اتعابهما عن السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
2010 والتصديق على إضافة الفروع اجلديدة 

الى السجل التجاري. 
وأظه��رت نتائج أعمال البن��ك خالل العام 
املالي 2009 حتقيق صافى ربح قدره 408.441 
ماليني جنيه مبع��دل منو قدره 30.5% مقارنه 
بصاف��ي ربح بلغ 312.802 مليون جنيه خالل 
الع��ام املالي 2008، وهو ما صاحبه ارتفاع في 
ربحية السهم من 2.88 جنيه الى 3.74 جنيهات، 
ويبلغ رأس��مال البنك املصدر واملدفوع مليار 
جنيه موزعا على 100 مليون سهم بقيمة اسمية 

10 جنيهات للسهم. 
من ناحية أخرى أكد تقرير مركز »معلومات 
مباشر« أن تقرير مجلس إدارة »البنك الوطني 
املصري« على نتائج أعمال العام املالي 2009 أكد 
على أن العام شهد أحداثا اقتصادية مهمة كان 
أبرزها تأثي��را األزمة االقتصادية العاملية التي 
عصفت مبختلف املؤسسات املالية واملصرفية 
حول العالم، وفرضت املزيد من التحديات على 
الساحة العاملية. وأش��ار التقرير إلى أنه على 
الرغم من أنه ليس��ت هناك دولة أو مؤسس��ة 
مصرفية مبنأى عن التداعيات الس��لبية لهذه 
األزمة، فقد عبرت مصر ومؤسساتها املصرفية 
ه��ذه األزمة بنجاح بفضل اس��تمرار برنامج 
اإلصالح االقتصادي الذي انتهجه البنك املركزي 

املصري والسياسة االقتصادية احلصيفة التي 
واصلت تبني املبادرات واجلهود احلثيثة لتشجيع 

االستثمارين األجنبي واحمللي. 
وأوض��ح التقرير أن نتائ��ج البنك الوطني 
املصري جاءت انعاكسا لتلك البيئة املواتية بل 
وجاءت بأفضل من التوقعات املقدرة لها، حيث 
واصل البنك حتقيق أرباح قياس��ية تصاعدية 
ومعدالت منو موجب��ة بلغت هذا العام 408.4 

ماليني جنيه مبعدل منو %30.6. 
واشار التقرير إلى أنه اتساقا مع استراتيجية 
التوس��ع اجلغرافي لبنك الكويت الوطني في 
الس��وق املصري، فقد مت افتتاح عدد 7 فروع 
جديدة هي: ش��رم الشيخ، والغردقة، ودمياط 
واجلي��زة وطنطا والكوث��ر والنصر باملعادي 
اجلديدة ليبلغ إجمالي عدد الفروع 36 فرعا ومن 
املقرر االستمرار في افتتاح فروع جديدة خالل 
عام 2010 باإلضافة إلى االنتهاء من نظام احلاسب 
اآلل��ي اجلديد T42 ومتت بنج��اح االختبارات 
الفعلية له بالتنس��يق مع اخلب��راء املختصني 
وشرع البنك في التطبيق الفعلي للنظام اجلديد 
بدءا من فروع اجليزة وشرم الشيخ والكوثر 
وس��يتوالى التطبيق تدريجيا ليش��مل جميع 

الفروع بنهاية العام احلالي. 
وأوضح التقرير أنه قد مت إطالق صندوق 
البنك الوطني املصري للسيولة )إشراق( بالتعاون 
 NBK Capital مع ش��ركة الوطني لالس��تثمار
حيث مت��ت تغطية االكتتاب مببلغ 149 مليون 
جنيه في حني كان حجم الصندوق املستهدف 
مائ��ة مليون جنيه وذلك ف��ي االكتتاب األولي 
ونه��دف للوصول بحجم الصندوق إلى مليار 

جنيه بنهاية عام 2010. 
ولف��ت التقرير إلى أن البن��ك حقق أرباحا 
قياس��ية عام 2009 بلغت 408.4 ماليني جنيه 
مقابل 312.8 مليون جنيه خالل عام 2008 بزيادة 
بلغت 95.6 مليون جنيه بنسبة 30.6% تقريبا، 
وبل��غ حجم األصول ما قيمته 14825.1 مليون 
جنيه ف��ي 31 ديس��مبر 2009 مقابل 13214.8 
مليون جنيه في 31ديسمبر 2008 بزيادة بلغت 
1610.3 مليون جنيه بنسبة 12.2% تقريبا، فيما 
بلغ حجم ودائع العمالء في 31ديس��مبر2009 
ما قيمته 12240.5 مليون جنيه مقابل 10889.3 
مليون جنيه في 31ديسمبر2008 بزيادة بلغت 
1351.2 مليون جنيه بنسبة 12.4% تقريبا. بلغت 
قيمة حقوق املس��اهمني في 31 ديسمبر2009 
مبلغ 1701.4 مليون جنيه مبا فيها أرباح العام 

والبالغ قيمتها 408.4 مليون جنيه. عبداهلل النجران 


