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أفادت شركة دار االستثمار بأن صدور  حكم محكمة االستئناف في البحرين في االستئناف املرفوع من شركة 
االس���تثمارات  الوطنية بصفته���ا مدير صندوق الوطنية النقدي، واملتضمن الغ���اء حكم محكمة اول درجة بعدم 
اختص���اص محاكم البحرين واع���ادة ملف الدعوى الى محكمة اول  درجة للفصل ف���ي املوضوع مع ابقاء احلجز 
التحفظي الس���ابق ايقاعه على اصول   ش���ركة دار االس���تثمار، وهو حجز حتفظي مؤقت حتى انتهاء الفصل في 
الدعوى   املوضوعية بحكم نهائي وال ميس حقوق امللكية اخلاصة بهذه االصول حيث   تباشر دار االستثمار ادارة 
هذه االصول، وال يتضمن احلكم الصادر من محكمة   االستئناف الزام شركة دار االستثمار باداء اى مبالغ للشركة 

املستأنفة.  وأفادت دار االستثمار بانها ستتخذ االجراءات الالزمة للطعن على هذا احلكم امام  محكمة التمييز. 

»دار االستثمار«: حكم »االستئناف« غير ملزم بأداء مبالغ نقدية لـ »االستثمارات الوطنية« 

بزيادة 15% عن الفترة نفسها من 2009 وبواقع 45 فلسًا للسهم الواحد وموجودات البنك إلى 12.5 مليار دينار

»الوطني« يحقق 145.2 مليون دينار أرباحًا صافية للنصف األول 
حقق بنك الكويت الوطني أرباحا صافية قياسية بلغت 145.2 
مليون دينار عن النص���ف األول، مقارنة ب� 126 مليون دينار في 

الفترة نفسها من 2009، أي بزيادة قدرها %15.
 وارتفعت ربحية سهم الوطني في النصف األول من العام احلالي 
إلى 45 فلسا للسهم الواحد مقابل 40 فلسا للفترة ذاتها من العام 
السابق. كما ارتفع إجمالي موجودات البنك إلى 12.5 مليار دينار، 
وارتفعت قيمة حقوق مساهميه إلى 1.9 مليار دينار، فيما ارتفعت 
نسبة العائد على املوجودات إلى 2.4% ونسبة العائد على حقوق 

املساهمني إلى 18.1%، بنهاية يونيو 2010.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني محمد البحر ان 
البنك يجني اليوم حصاد سياسة متحفظة انتهجها منذ تأسيسه 
في عام 1952 وتتناقلها األجيال منذ التأس���يس، وهي السياس���ة 
التي خدمت البنك طوال هذه السنوات وحفظته من املضاربة في 
س���وق املناخ وحمته من تداعيات االحتالل العراقي وساعدته في 
تخطي األزمة املالية العاملية وتداعياتها بثبات وقوة، وهي أيضا 
السبب وراء حتقيق البنك منوا في أرباحه الصافية للنصف األول 

من العام احلالي بواقع 15% على الرغم من تراجع أداء ال��سوق وانخ��فاض الف��ائدة 
امل��حلية. هذه السياسة احملافظة والرصينة هي ذاتها التي دفعت مبؤسسات التصنيف 
العاملية الى أن تختارنا البنك األكثر أمانا في العالم العربي وأفضل بنك في الش���رق 

األوسط لعام 2010.
وأكد البحر أن سياس���ة الوطني للتوسع اإلقليمي لعبت دورا 
بارزا في هذا النجاح، حيث تساهم فروعنا اخلارجية اليوم بنحو 
22% من أرباح البنك الصافية، خاصة في مصر وقطر، إلى جانب 
ريادتنا في الس���وق احمللي والتي تشيد بها كل تقارير مؤسسات 
التصنيف العاملية التي أكدت قوة تصنيفات الوطني االئتمانية في 
الفترة األخيرة، خاصة مع قيام البنك بتملك حصة اس���تراتيجية 
من بنك بوبي���ان والتي مثلت جناحا كبيرا لعب���ور بوابة العمل 
املصرفي اإلسالمي خاصة في ظل حتول بوبيان نحو الربحية في 

الفترة األخيرة.
ويحتفظ بنك الكويت الوطني بأعلى التصنيفات االئتمانية على 
مستوى الشرق األوسط من وكاالت التصنيف العاملية وهي موديز 
وستاندارد آند بورز وفيتش، اعتمادا على أدائه املتنامي وجودة 

أصوله ومتانة قاعدته الرأسمالية واستراتيجيته الواضحة.
كما ان لدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أكبر شبكة فروع 
محلية ودولية تبلغ 177 فرعا حول العالم من بينها 71 فرعا محليا 
وتغط���ي أهم عواصم املال واألعمال اإلقليمية والعاملية وتنتش���ر في لندن وباريس 
وجنيڤ ونيويورك والصني وسنغافورة وڤيتنام إلى جانب البحرين ولبنان وقطر 

والسعودية واإلمارات واألردن والعراق ومصر وتركيا.

البحر: البنك ينتهج سياسة متحفظة منذ تأسيسه وهي السبب وراء ثباته ونموه المستمر وفروعنا الخارجية تساهم بنحو 22% من صافي األرباح 

محمد البحر

أهم المؤشرات المالية لبنك الكويت الوطني للنصف األول من عام 2010
النصف األول 

من 2010

النصف األول 

من 2009
نسبة النمو %

145.2 مليون األرباح الصافية
دينار

126 مليون 
15%دينار

12.545 مليار إجمالي املوجودات
دينار

12.114 مليار 
3.5%دينار

1.856 مليار حقوق املساهمني
دينار

1.608 مليار 
15.5%دينار

40 فلسا45 فلساربحية السهم

17.7%17.1%العائد على حقوق املساهمني

2.11%2.30%العائد على املوجودات

ستمكنها من الحصول على 70% من مديونياتها المتعثرة

بنوك تتجه لعمليات »استدخال األصول« لمديونيات العمالء
محمود فاروق

علمت »األنباء« من مص����ادر مطلعة ان عددا من 
البنوك احمللية قد بدأت التفاوض مع املدينني املتعثرين 
وغير املنتظمني بهدف شطب ديونهم مقابل استدخال 
االص����ول املرهونة لديهم، وذلك عب����ر تقييم عادل، 
موضحة ان هذه اخلطوة تأتيضمن س����عي البنوك 
الى جت����اوز االرتباط بعدد من املدينني س����واء من 

الشركات او العمالء.
وفي ذات السياق اكدت مصادر مصرفية ل� »األنباء« 

ان عمليات استدخال االصول قد ارتفعت وتيرتها في 
القط����اع املصرفي خالل الفترة احلالية، وذلك ضمن 
اخليارات املتاحة الغ����الق املديونيات املتعثرة لدى 
بعض البنوك، مشيرة الى ان اخلطوة تهدف لتخفيف 

اعباء متابعة العميل وضغوط املخصصات.
وافادت املصادر بأن عملية استدخال االصول ستمكن 
البنوك من احلصول على 70% من مديونياتها املتعثرة 
سواء لدى الشركات او العمالء لينعكس ذلك بااليجاب 

في اختبارات الضغط التي جتريها البنوك.

من جان����ب آخر اكدت مص����ادر متابعة ان بنوكا 
محلية جنحت في هيكلة ديون شركات استثمارية 
تابعة له����ا مقابل روهونات وضمانات بهدف ضبط 
عمليات املديونيات في ميزانيات البنوك اس����تعدادا 
للنتائج نصف السنوية ونهاية العام احلالي، مبينة 
ان البنوك قامت مبراسلة »املركزي« قبل اخلوض في 
ذلك األمر وبالفعل حصلت على املوافقة الرس����مية 
لتصبح ضمن اخلطوات التي تتس����م باملرونة جتاه 

مديونيات الشركات املتعثرة لدى البنوك احمللية.

»أبيار« توقع عقدًا نهائيًا لبيع
50% من أحد عقاراتها في دبي

اعلن سوق الكويت لالوراق املالية بشأن قيام شركة ابيار للتطوير 
العقاري بتوقيع مذكرة تفاهم مع احد  املستثمرين االماراتيني لشراء 
50% من احد عقارات الش���ركة املميزة وال���ذي يقع  في دبي حيث 
تفاصيل الصفقة كما يلي:  1- الربح املتوقع في حالة امتام الصفقة 
يقدر بحدود مبلغ 1.570.000 دينار وستنعكس في البيانات املالية 
للشركة.  2- في حال امتام الصفقة سيتم قيد الربحية في الربعني 
الثاني او الثالث من هذه الس���نة وذلك يعتمد على تاريخ التوقيع 
الفعلي  على العقد النهائي.  3- تقدر القيمة العادلة املبدئية للعقار 

وفقا ملذكرة التفاهم مبلغ 350 مليون درهم اماراتي. 
وتفيد الشركة بانه مت توقيع العقد النهائي وفقا للشروط الواردة 

في مذكرة التفاهم بتاريخ 2010/7/8. 

إتمام صفقة بيع 
17.89% من »األمان«

اعلن سوق الكويت لالوراق املالية 
أنه مت ام��س االنتهاء من اإلجراءات 
املقررة لبيع عدد 87.000.000 سهم 
ما يعادل 17.89% من أس��هم شركة 
االمان لالس��تثمار الى شركة االمان 
لالستثمار � حس��اب عمالء بسعر 
100 فلس للس��هم الواح��د وبقيمة 
إجمالية قدره��ا 8.700.000 دينار، 
ومت التوقي��ع على ذلك من األطراف 
املعنية على أن تستكمل باقي إجراءات 
الدفع  والتحويل من خالل الش��ركة 

الكويتية للمقاصة.


