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شريف حمدي36
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان ش����ركة 
مشاريع الكويت االستثمارية إلدارة االصول »كامكو« 
قد حددت نهاية الربع الثاني موعدا لالعالن عن طرح 
صندوق استثماري يستهدف االسهم اخلليجية املدرجة 
وغير املدرجة. وقالت املصادر ان الصندوق سيخصص 
نحو 80% من استثماراته لالسهم اخلليجية، في حني 

توجه النسبة املتبقية لالستثمار في االسهم بأسواق 
دول الشرق االوسط وشمال افريقيا، كما ان الصندوق 
سيستثمر في االسهم غير املدرجة املرشحة لالدراج 
في تلك االسواق. وذكرت املصادر ان الصندوق شبه 
مغطى بالكامل من قبل عمالء »كامكو«، وان طرحه 
لالكتت����اب ما هو اال فرصة لزيادة رأس����ماله الذي 

سيتراوح بني 5 و50 مليون دينار.

»كامكو« تطرح صندوقًا لالستثمار في األسهم الخليجية نهاية الربع الثاني

18.1٪ نسبة العائد على حقوق مساهمي البنك

أرباح قياسية بـ 76.3 مليون دينار لـ »الوطني« في الربع األول
البحر: النتائج تأكيد على متانة الوضع المالي والقدرة على مواصلة النمو والربحية رغم استمرار تداعيات األزمة وتراجع أسعار الفائدة المحلية
إجمالي موجودات البنك يرتفع إلى 12.7 مليار دينار وقيمة حقوق المساهمين إلى 1.8 مليار ونسبة العائد على الموجودات ترتفع إلى %2.4

أسس الحوكمة الرشيدة للبنك ووضوح رؤيته وراء األداء الجيد ويعززان اختياره كأكثر بنك أمانًا في العالم العربي والـ 38 عالميًا
حقق بنك الكويت الوطني 
أرباحا صافية قياسية بلغت 
76.3 مليون دينار عن الربع 
األول من ع���ام 2010، مقارنة 
بأرباح قدرها 63.5 مليون دينار 
عن نفس الفترة من عام 2009، 
أي بزيادة قدرها 20% عن العام 

السابق.
هذا وارتفعت ربحية سهم 
الوطني ع���ن الربع األول من 
الع���ام احلالي إلى 24 فلس���ا 
للسهم الواحد مقابل 20 فلسا 
عن ذات الفترة من عام 2009. 
كما ارتفع إجمالي موجودات 
البنك إل���ى 12.7 مليار دينار 
وارتفعت قيمة حقوق مساهميه 
إل���ى 1.8 مليار دين���ار، فيما 
العائد على  ارتفعت نس���بة 
املوج���ودات للبنك إلى %2.4 
العائد على حقوق  ونس���بة 
املس���اهمني إلى 18.1% بنهاية 

مارس 2010.
وقال رئيس مجلس إدارة 
بنك الكوي���ت الوطني محمد 
البحر ان حتقيق البنك منوا 
في أرباحه الصافية للربع األول 
من العام احلالي بنسبة %20 
بالرغم من استمرار تداعيات 
األزمة املالية العاملية وتراجع 
أس���عار الفائدة احمللية يؤكد 
متانة وضعنا املالي وقدرتنا 
على مواصلة النمو وحتقيق 
األرباح عبر نشاطاتنا املصرفية 
األساس���ية داخ���ل وخ���ارج 

الكويت.
من ناحية أخرى، أشار إلى 
أن نتائ���ج الوطني لهذا العام 
البنك على  تثبت أيضا قدرة 
تخطي األزمات بثبات وجتاوز 
التحديات بفضل أسس احلوكمة 
الرشيدة التي يتبعها إلى جانب 
وضوح رؤيته، وهو ما يعزز 

اختيارنا لنكون البنك األكثر 
أمانا ف���ي العالم العربي وفي 
املرتبة 38 ضمن قائمة املصارف 
اخلمسني األكثر أمانا في العالم 
لع���ام 2009 تأكيدا على قوة 
منوذج أعمالنا واستراتيجينا 

التوسعية الناجحة. 
وأكد على جناح سياس���ة 
التوسع اإلقليمي للبنك التي 
أسهمت بأكثر من 20% من أرباح 
البنك الصافية، وخاصة في 
مصر وقطر إلى جانب ريادته 
في السوق احمللي والتي تشيد 
بها كافة تقارير مؤسس���ات 
التصنيف العاملية التي أكدت 
تصنيفات الوطني االئتمانية 
الفترة األخيرة، وخاصة  في 
مع قي���ام البنك بتملك حصة 
إستراتيجية من بنك بوبيان 
مثلت جناحا كبيرا لعبور بوابة 

العمل املصرفي اإلسالمي.
الكويت  ويحتف���ظ بن���ك 
التصنيفات  الوطني بأعل���ى 
االئتمانية على مستوى الشرق 
األوسط من وكاالت التصنيف 
العاملية وهي موديز وستاندارد 
آند بورز وفيتش، اعتمادا على 
أدائه املتنامي وجودة أصوله 
الرأس���مالية  ومتانة قاعدته 
الواضحة،  واس���تراتيجيته 
كما لدى مجموعة بنك الكويت 
الوطني اليوم أكبر شبكة فروع 
محلية ودولية تبلغ 177 فرعا 
حول العالم من بينها 71 فرعا 
محليا وتغطي أهم عواصم املال 
واألعمال اإلقليمية والعاملية 
وتنتش���ر في لندن وباريس 
وجنيڤ ونيويورك والصني 
وس���نغافورة وڤيتن���ام إلى 
جانب البحرين ولبنان وقطر 
والسعودية واإلمارات واألردن 

والعراق ومصر وتركيا.

محمد البحر

سفينة الصحراء.. المالذ اآلمن
هشام أبوشادي

تاريخيا تنظر األوس���اط االستثمارية الى سهم 
البنك الوطني � سفينة الصحراء � بأنه املالذ اآلمن 

ألسباب عديدة:
أوال: الس���معة املمتازة إلدارت���ه التنفيذية على 

املستوى احمللي واإلقليمي والعاملي.
ثانيا: التوسع االستراتيجي املدروس والدور الذي 
لعبه في ف���ورة األزمة من خالل دخوله إلنقاذ بنك 
بوبيان الذي من خالله سيتمكن البنك الوطني من 
دخول مجال الصناعة املالية اإلسالمية لتطويرها، 
خاصة ان هذه الصناعة تشهد تطورا وإقباال وتوسعا 

كبيرا على املستوى العاملي.
ثالثا: النتائج املالية اجليدة التي حققها في الربع 
األول من العام احلالي والتي حقق فيها منوا بنسبة 
20% مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي، وهذه 
األرباح تعطي مؤشرا بأن األرباح اإلجمالية املتوقعة 
للبنك في نهاية العام احلالي لن تقل عن 305 ماليني 
دينار، في حال حتقيق األرباح نفس���ها في األشهر 

ال� 9 املقبلة.
رابعا: جاءت هذه األرباح رغم استمرار عدم تعافي 
الكثير من الش���ركات وضعف عمليات التمويل، اال 
ان���ه يعد األكثر تقدميا للتس���هيالت االئتمانية في 

العام املاضي.
خامسا: تاريخ البنك في جتاوز األزمات بدءا من 
أزمة املناخ وحتى األزمة العاملية االخيرة التي عصفت 
بالعديد من املؤسسات املصرفية على املستوى العاملي 
واحمللي، فرغم وقوعها متكن البنك من حتقيق منو 

نسبته 4% العام املاضي.
سادسـا: ح���رص اإلدارة التنفيذية على تقدمي 
أفضل اخلدمات لعمالئه وحتقيق منو للمس���اهمني 
واملستثمرين، لذلك فإن سفينة الصحراء املالذ اآلمن 

للمستثمرين.

أهم المؤشرات المالية لبنك الكويت الوطني للربع األول من عام 2010
الربع األول من عام 

2010
الربع األول من عام 

2009
نسبة النمو %

20%63.5 مليون د.ك76.3 مليون د.كاألرباح الصافية

5.9%12.024 مليار د.ك12.739 مليار د.كإجمالي املوجودات

17.4%1.527 مليار د.ك1.793 مليار د.كحقوق املساهمني

20 فلسا24 فلساربحية السهم

العائد على حقوق 
17.9%18.1%املساهمني

العائد على 
2.15%2.41%املوجودات


