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أعلنت ش���ركة تصنيف وحتصيل االموال »حتصيالت« انها 
اعتمدت البيانات املالية املرحلية للش���ركة للفترات املنتهية في 
2010/6/30 حيث بلغت ربحيتها 14.5 ألف دينار بربحية السهم 
0.088 فلس للسهم الواحد لتصل أرباحها في 3 شهور من العام 
احلالي ال���ى 8.4 آالف دينار بربحية بلغت 0.05 فلس للس���هم 
الواحد كم���ا بلغ اجمالي املوجودات املتداولة 17.6 مليون دينار 

وإجمالي املطلوبات املتداولة 141.5 مليون دينار.

14.5 ألف دينار صافي أرباح »تحصيالت«

حمد عبداحملسن املرزوق

12.7 مليون دينار أرباح »األهلي المتحد« في النصف األول
A3 و»موديز« تثبت تصنيف البنك االئتماني طويل األمد  عند

المرزوق: من المتوقع أن يحقق البنك المزيد من اإلنجازات خالل العام الحالي إذا استمر الوضع كما هو عليه اآلن وستشهد ربحية البنك نموًا أكبر وتحسنًا ملحوظًا 

أعل���ن البنك األهل���ي املتحد عن 
حتقيق مستويات ربحية جيدة في 
النصف األول من العام احلالي حيث 
بلغ صافي الرب���ح احملقق عن تلك 
الفترة 12.7 مليون دينار، وقد حتقق 
ذلك الربح من خالل أرباح تشغيلية 
من صميم أعم���ال البنك قدرها 40 
مليون دينار، حيث استطاع زيادة 
صافي إيرادات التمويل بنسبة %10.9، 
كما قد قام البنك بش���كل احترازي 
بتكوين مخصص���ات واحتياطيات 
تطوعية مببلغ 14.7 مليون دينار، 
وبلغت ربحية الس���هم 13.2 فلس���ا 
للس���هم الواحد، األمر الذي يعكس 
مدى قوة مركز البنك املالي وقدرته 
على االس���تمرار في حتقيق األرباح 
التش���غيلية الناجمة عن النش���اط 

املصرفي للبنك.
كما أعلنت وكالة موديز للتصنيف 
االئتماني العاملي، التصنيف طويل 

.)A3( األمد للبنك عند درجة
وق���ال رئي���س مجل���س اإلدارة 
املنت���دب للبن���ك حمد  والعض���و 
عبداحملس���ن املرزوق تعليقا على 
النتائج اإليجابية التي حققها البنك: 
»تأتي هذه النتائج اجليدة وس���ط 
مزيد من السياسة التحوطية وإصرار 
البنك على اتباع أفضل سبل ومبادئ 
احلوكمة ضمن منظومة متكاملة يعمل 
بها البنك األهل���ي املتحد في جميع 
األسواق احمللية واإلقليمية مكنته 
م���ن تخطي األزمة املالي���ة العاملية 
التي عصفت باألسواق واثرت بشكل 
اال  مباشر على االئتمان والتمويل، 
أن أرباح البن���ك أثبتت قدرته على 
تخطيه���ا مبا لدى البن���ك من ادارة 
متحفظة قادرة على حتدي الصعاب 
ومواجهة املخاطر بالرغم من انشغاله 
خالل تلك الفترة بالتحول الى بنك 
يعمل وفق أحكام الشريعة االسالمية 

والتي متت بنجاح«. واضاف املرزوق 
ان البن���ك األهلي املتحد بعد حتوله 
الى بنك يعمل وفق أحكام الشريعة 
االسالمية يعمل وبكل طاقاته في ظل 
باقة متنوعة من اخلدمات املصرفية 
اإلسالمية والتي روعي فيها احملافظة 
على مزايا حسابات العمالء باإلضافة 
إلى االرتقاء مبستوى خدمة العمالء، 
مع حرص البنك على مزاولة جميع 
أنش���طته وخدماته املقدمة لعمالئه 
مبا يضم���ن حتقيق مصاحلهم على 
أفضل وجه، حيث القت هذه اخلدمات 
استحس���انا وإقب���اال كبيرا من قبل 
العمالء الذين كان لهم مردود قوي 
واس���تجابة فوري���ة باملوافقة على 
حتويل جميع حساباتهم مبختلف 
أنواعها القائمة الى حسابات متوافقة 

مع أحكام الشريعة االسالمية. 
وأشار الى أن العوائد احملققة على 
العوائد   الودائع االستثمارية فاقت 

للودائع املشابهة لها في السوق حيث 
بلغ معدل عائد الودائع االستثمارية  ل� 
3 أشهر بالدينار الكويتي معدل %2.11 
وكذلك حسابات التوفير االستثمارية 
ربع السنوية بالدينار الكويتي التي 
بلغ معدل العائد لها 2.04%، مما يؤكد 
ثقة العمالء في البنك والذي سيظل 

املالذ اآلمن لهم.
الفتا الى ان »البنك يسعى دائما 
لتقدمي أفضل خدمة مصرفية تلبي 
جميع تطلعاتهم حيث ان عمالءنا هم 
اإلدارة على  محور اهتمام وحرص 
جميع املستويات«. وحول البيانات 
املالية خالل العام احلالي وتوقعات 
الربحية قال املرزوق: »سيحقق البنك 
إن شاء اهلل املزيد من االجنازات خالل 
العام احلالي اذا استمر الوضع كما 
هو عليه اآلن، الس���يما م���ع بداية 
ظهور بوادر االنتعاش االقتصادي 
وعالمات التعافي في االقتصاد العاملي، 

وعلى ضوء ذلك سوف تشهد ربحية 
البنك منوا أكبر وحتس���نا ملحوظا 
املزيد م���ن اإلجنازات  عبر حتقيق 
العمل  واملساهمة في تطوير سوق 
املصرفي اإلسالمي«. مبينا ان »البنك 
األهلي املتحد برز كواحد من املصارف 
التي تس���تعد  الواعدة  اإلس���المية 
النطالقة كبيرة يستحوذ من خاللها 
على حصة مؤثرة في السوق الكويتي 
في ظل مجموعة مصرفية متكاملة 
حتظى مبكانة إقليمية متميزة تستمد 
العالية  معطياتها وقوتها ومالءتها 
من تاريخ مصرفي عريق يعود الى 
69 عاما مضت حل فيه البنك مرات 
عدة عل���ى رأس قائمة املصارف في 
الكثير من املعايير املصرفية العاملية 
وكان آخرها احتالل���ه املركز االول 
بني املصارف احمللية في العائد على 
األصول واملرك���ز الثاني في العائد 

على حقوق امللكية«.

العوائد المحققة على الودائع االستثمارية فاقت العوائد للودائع المشابهة لها في السوق

النتائج المالية تعكس متانة المركز المالي للبنك ومواصلة سياسته التحوطية 

قال رئيس مجلس 
إدارة شركة الصناعات 
املتح���دة والرئي���س 
التنفيذي عيسى خالد 
العيس���ى ان مجلس 
إدارة الش���ركة اعتمد 
املالية  البيانات  امس 
للنصف األول من عام 
2010، الفت���ا ال���ى ان 
الشركة حققت صافي 
ارب���اح بقيم���ة 4.79 
ماليني دينار مقارنة 
بتحقيق خسارة بقيمة 
4.081 مالي���ني دينار 
لنفس الفترة من العام 
املاضي، وهو ما يعني 
حتسن النتائج مقارنة 
بنتائ���ج ع���ام 2009 

بنسبة %217.
وقد بلغت ربحية 

السهم خالل الفترة احلالية 19.32 فلسا مقارنة 
بخسارة بقيمة 16.63 فلسا للسهم خالل الفترة 
املقارنة علما بأن ربحية السهم املشار إليها وهي 
19.32 فلسا للسهم مت احتسابها على رأسمال 
شركة الصناعات املتحدة السابق 24.77 مليون 
دينار وذلك طبقا لألنظمة واملعايير احملاسبية 
العاملية، اما في حال احتساب ربحية السهم 
على رأسمال الش���ركة بعد الزيادة والبالغ 
49.54 مليون دينار فتصبح ربحية الس���هم 

9.72 فلوس.
وفيما يتعلق بزيادة رأس���مال الصناعات 
أفاد العيس���ى بأنه مت االنتهاء من اإلجراءات 
املتعلقة بهذا اخلصوص في 29 يونيو املاضي 
وبالتال���ي انعكس ذلك مباش���رة باإليجاب 

املالية  البيانات  على 
للش���ركة وق���د ظهر 
بوضوح في البيانات 
املالية للفترة املنتهية 
في 2010/6/30 وعلى 

النحو التالي:
ارتف���اع قيم���ة   �
اصول الشركة املجمعة 
بنس���بة %46 )60.3 
مليون دينار( لتصل 
إل���ى 189.9 ملي���ون 

دينار.
زي���ادة حج���م   �
االستثمارات املجمعة 
بنس���بة %81 )76.7 
مليون دينار( لتصل 
إل���ى 171.7 ملي���ون 

دينار.
ارتف���اع حقوق   �
املساهمني بنسبة %40 
)27.1 مليون دينار( لتصل إلى 95.5 مليون 

دينار.
� بلغت القيمة الدفترية للسهم الواحد 194 

فلسا كما في 30 يونيو 2010.
وأضاف ان الربع املقبل )الثالث( ستسدد 
االلتزامات املس���تحقة )الق���روض( ومن ثم 
ستظهر في البيانات املالية للربع الثالث 2010. 
وحول هيكل امللكية للمساهمني في الشركة 
قال إن »الصناع���ات« أصبحت حاليا تابعة 
ملجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة، حيث 
متتلك شركة مشاريع الكويت إلدارة األصول 
KAMCO نسبة 43.54% وشركة مشاريع الكويت 
القابضة 28.22% أي مبلكية إجمالية قدرها 

.%71.76

بنمو قدره 217% مقارنة بالفترة المماثلة من 2009

العيسى: 4.79 ماليين دينار صافي أرباح 
»الصناعات المتحدة« في النصف األول

لتدعيم خططه اإلستراتيجية

500 فلس قيمة السهم 
في زيادة رأسمال »الوطني«

عمر راشد ـ محمود فاروق
نف����ت مص����ادر 
مصرفي����ة مطلع����ة 
ل�»األنباء« أن تك��ون 
زيادة رأس����مال بنك 
الكويت الوطني التي 
وافق عليها مجلس 
الوزراء امس االول 
بسبب نقص السيولة 

لدى البن����ك، مؤكدة أن البن����ك يهدف من وراء 
تلك الزيادة الى تدعيم خططه اإلس����تراتيجية 
املستقبلية وقدراته التوسعية وذلك لزيادة حصته 
السوقية محليا وإقليميا. وذكرت املصادر ان قيمة 
الس����هم في زيادة رأس املال ستكون 500 فلس 
بواقع 100 فلس كقيمة اسمية للسهم مضاف اليها 
400 فلس عالوة اصدار. وقالت إن البنك ووفقا 
لتصنيف »موديز« االئتماني طويل املدى قد استقر 

عند Aa2 والذي جاء 
وفقا للتقرير بسبب 
حصة البنك السوقية 
املالي����ة  ومتانت����ه 
وتوس����عه اإلقليمي 
وكان  امل����دروس.  
التنفيذي  الرئي����س 
لبنك الكويت الوطني 
ف����ي الكويت عصام 
الصق����ر قد صرح خالل مارس املاضي بأن قرار 
زيادة رأسمال البنك سوف يعلن عن االكتتاب 
فيها بعد صدور املرسوم األميري باملوافقة عليها، 
متوقعا أن تت����م خالل النصف الثاني من العام 
احلالي، مضيفا أن هذه الزيادة متثل 10% من رأس 
املال املدفوع للبنك بعد إضافة أسهم املنحة التي 
مت توزيعه����ا أخيرا طبقا لقرار اجلمعية العامة 

غير العادية للبنك. 

عيسى العيسى


