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المرزوق: البنك مستمر في تحقيق نتائج إيجابية تؤكد نجاح إستراتيجيته الواعية ومتانة مركزه المالي

»األهلي المتحد« يحقق 19.6 مليون دينار صافي أرباح لـ 9 أشهر
حمد املرزوق بأن البنك مستوفى جميع 
شروط معايير جلنة بازل لإلشراف على 
البنوك لتطبيق بازل 3 علما بأن معيار 
كفاية رأس املال لدى البنك بلغ 16.6% كما 
في 2010/9/30 حيث يتمتع البنك بقاعدة 
رأسمالية متينة وكذلك سيولة مرتفعة 
وأضاف أن الوضع احلالي يستوفي فورا 
الشروط املذكورة وال داعي لفترة السماح 
التي وردت في املعايير اجلديدة والتي 
تتيح للبنوك لغاية عام 2019 الستيفاء 

أوضاعها. 
واختتم املرزوق تصريحه قائال أن 
البنك سيواصل التزامه باستراتيجيته 
املتحفظة الالزم���ة ملواجهة أي مخاطر 
مستقبلية محتملة، موجها الشكر للسادة 
عمالء ومساهمي البنك على ثقتهم الكبيرة 
به واعدا إياهم باتخاذ جميع االحتياطات 
التي تؤمن سالمة معامالتهم املصرفية 
مع حصولهم عل���ى خدمات ومنتجات 
البنك باس���لوب متميز وميس���ر يلبي 
جميع تطلعاتهم، حيث ان عمالءنا هم 
مح���ور اهتمام وحرص اإلدارة على كل 

املستويات.

أيضا اطمئنان مؤسسة فيتش العاملية 
لتح���ول البنك وفقا ألحكام الش���ريعة 
اإلسالمية في ش���هر إبريل 2010، األمر 
الذي سيجعل من البنك االختيار األمثل 
جلمه���ور املتعاملني.  وأش���اد املرزوق 
بتفرد البنك منذ اندالع األزمة املالية في 
سبتمبر من 2008 وحتى الوقت الراهن 
باحلرص الش���ديد واحملافظة على ثقة 
العمالء بشكل مدروس وفي هذا الشان 
قال املرزوق: »ان االهلي املتحد يجد في 
2010 فرصة لبناء مخصصات واحتياطات 
اضافية ملواجهة اي مشاكل مستقبلية«. 
وأشار املرزوق الى أن العوائد احملققة 
على الودائع االستثمارية مازالت تفوق 
العوائد للودائع املشابهة لها في السوق 
حيث بلغ معدل عائد الودائع االستثمارية 
للستة والثالثة أشهر بالدينار الكويتي 
معدل 2.83% ومعدل 2.36% على التوالي، 
وكذلك حس���ابات التوفير االستثمارية 
الربع س���نوية بالدينار الكويتي والتي 
بلغ معدل العائ���د لها 2.12%، مما يؤكد 
اس���تقرار نش���اط البنك اإلسالمي بعد 
التح���ول وثقة العمالء في البنك. وأفاد 

الربحية، ويثبت مجددا أن البنك قد جتاوز 
باقتدار تداعي���ات املرحلة املاضية مع 
احملافظة على تنمية أصوله، مؤكدا ان 
إدارة املخاطر في البنك تعمل وفق كفاءة 
عالية األمر الذي دعم وحافظ على متتعنا 
بالتصنيف االئتماني املتميز واملستقر 
حسب تقرير وكالة فيتش العاملية والذي 
يعكس قوة املركز املالي للبنك حتى في 
ظل الظروف االقتصادية غير املواتية، 
وقد أشادت الوكالة بجودة الرقابة وإدارة 
املصاريف وكذلك حتسن جودة األصول 
في النصف األول من العام احلالي 2010 
وهي ش���هادة أخرى بأن البنك األهلي 
املتحد يس���ير وفق استراتيجية ثابتة 
تعزز ثقة املودع���ني والعمالء في ادارة 
البنك لعملياته املصرفية. كما أش���ارت 
مؤسس���ة التصنيف إلى ارتفاع نسب 
كفاية رأس املال، والتي بلغت كما بنهاية 
سبتمبر 2010 نس���بة 14.8% للشريحة 
األولى و16.6% بالنسبة لرأس املال الكلي 
وهي معدالت مرتفع���ة وتتجاوز احلد 
األدنى املطلوب من السلطات الرقابية، 
ويعكس ه���ذا التصنيف املرتفع للبنك 

البنك لعملياته املصرفية، وقد أشار أيضا 
املرزوق الى التصنيف االئتماني ملؤسسة 
فيتش العاملية الذي أكدت فيه تصنيف 
البنك على درجة A- )مستقر( لاللتزامات 
طويلة األجل مع توافر الدالئل واملعطيات 
على استمرار متتعه بالثبات واالستقرار 
املالي املستقبلي، األمر الذي يعكس أيضا 
جودة أصول البنك واستقرار مستويات 

املصرفية. واشار املرزوق الى متكن البنك 
من احملافظ���ة على معدل الثقة من قبل 
املؤسسات العاملية في اول عام ميارس 
فيه أعماله كمصرف اس���المي في وقت 
كان من املتوقع ان يش���هد العام االول 
أداء غير مستقر شأنه شأن أي مؤسسة 
أخرى تتحول هذا التحول االستراتيجي، 
وقد برز ذلك من خالل ش���هادات عاملية 
من وكالة موديز والتي ثبتت التصنيف 
طوي���ل األم���د للبنك األهل���ي املتحد- 
الكويت عند درجة A3 مع توافر الدالئل 
واملعطيات على اس���تمرار متتع البنك 
بالثبات واالس���تقرار املالي املستقبلي، 
األمر الذي يؤكد - من ناحية - جودة 
أصول البنك واستقرار مستويات الربحية 
به بالرغم من انعكاسات وتأثير األزمة 
املالية العاملية وتداعياتها بش���كل عام 
على قطاع األعمال في الكويت، ويعكس 
- من ناحية أخرى - اطمئنان وكاالت 
التصنيف العاملية إلستراتيجية البنك بعد 
حتوله وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية 
والذي يس���ير وفق استراتيجية ثابتة 
تعزز ثقة املودع���ني والعمالء في إدارة 

اإلدارة والعضو املنتدب حمد عبداحملسن 
املرزوق قائال: »بتوفيق من اهلل عز وجل« 
وبفض���ل اس���تقرار أداء البنك واتباعه 
الس���تراتيجية واعية ومدروسة للنمو 
وإدارة املخاطر جاءت النتائج ايجابية 
ومشجعة في التسعة أشهر األولى من 
السنة حيث استطاع البنك حتقيق تلك 
األرباح التي عكست قدرته على حتقيق 
األهداف املرجوة في ظل سياسة حتوطية 

واعية.
وأكد املرزوق أن البنك سوف يحقق 
خالل العام املزيد من االجنازات وسوف 
تشهد ربحية البنك منوا أكبر وحتسنا 
ملحوظا عبر املساهمة في تطوير سوق 
العمل املصرفي اإلس���المي، حيث أثبت 
البنك األهلي املتح���د انه من املصارف 
اإلسالمية الواعدة عبر استحواذه على 
حصة مؤثرة في السوق الكويتي مستمدا 
قوته ومالءته العالية من تاريخه املصرفي 
العريق والذي يرجع الى سنة 1941 في ظل 
مجموعة مصرفية متكاملة حتظى مبكانة 
إقليمية متميزة احتل فيها البنك رأس 
قائمة املصارف في الكثير من املعايير 

حقق البنك األهلي املتحد مستويات 
ربحية جي���دة في الربع الثالث من عام 
2010 حيث بلغ صافي الربح احملقق منذ 
بداية الس���نة 19.6 مليون دينار بزيادة 
بلغت 29.4%عن الفترة نفسها من العام 
السابق. وقد حتقق ذلك الربح من خالل 
أرباح تشغيلية من صميم أعمال البنك 
قدرها 59 مليون دينار حيث اس���تطاع 
البنك زيادة صافي إيرادات التمويل بنسبة 
4.6%، كما قام البنك بتكوين مخصصات 
واحتياطيات تطوعية مببلغ 20.5 مليون 
دينار وبلغت ربحية السهم 20.2 فلسا، 
األمر الذي يعكس مدى قوة مركز البنك 
املالي وقدرته على االستمرارية في حتقيق 
األرباح التشغيلية الناجمة عن النشاط 

املصرفي للبنك.
وتعليقا على هذه النتائج اإليجابية 
التي حققها البنك صرح رئيس مجلس 

فهد الرجعان

حمد املرزوق

الرجعان: »المتحد« يحقق 201.1 مليون دوالر أرباحًا 
صافية للتسعة أشهر األولى من 2010

14.6 مليار دوالر مقارنة بنحو 13.2 مليار دوالر 
كما في 31 ديسمبر 2009.

 وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس 
إدارة البنك األهلي املتحد فهد الرجعان: »تأتي 
النتائج اإليجابية للفترة لتعكس منوا جيدا 
لعمليات البنك في مختلف القطاعات، ولتؤكد 
مجددا قدرة البنك على مواصلة حتقيق عوائد 
قوية مستقرة في مختلف الظروف، بإسهام فاعل 
من مجمل عمليات املجموعة على امتداد اخلليج 
واملنطقة العربية، في ظل إدارة محافظة للمخاطر، 
وجهود دؤوبة للحفاظ على كفاءة التشغيل، 
واالستفادة املثلى من جميع فرص التكامل لزيادة 
اإليرادات وتخفيض نفقات العمليات البينية بني 
بنوك مجموعة البنك األهلي املتحد املختلفة«. 
وأضاف: »انه مما يدعو لالرتياح أن يجد أداء 
البنك صداه اإليجاب����ي في قيام كل من وكالة 
»س����تاندارد اند بورز« و»كابيتال إنتلجنس« 
مؤخرا بإعادة تأكيد التقييم االئتماني للبنك 
عند مستوى A- )مستقر( وA )مستقر( على 
التوالي، مما ميثل ش����هادة دولية أخرى على 
املركز املالي املتني للبنك األهلي املتحد وجناح 
إس����تراتيجية عمله ومكانته املرموقة إقليميا 

ودوليا«.

أعلن البنك األهل����ي املتحد نتائجه املالية 
لفترة التسعة أشهر املنتهية في 30 سبتمبر 
2010، والتي تظهر حتقيق أرباح صافية عائدة 
حلقوق مس����اهميه بلغت 201.1 مليون دوالر، 
مسجال ربحية قوية ومنوا في صافي األرباح 
بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 
)183.7 ملي����ون دوالر(، ومحققا زيادة مهمة 
بنسبة 62.4% في صافي ربحية الربع الثالث 
من العام احلالي لتقفز إلى 65.2 مليون دوالر 
مقارن����ة بربحية الربع الثال����ث من عام 2009 

والبالغة 40.1 مليون دوالر.
 وقد جاء النمو في ربحية الفترة مدفوعا 
بارتفاع في صافي إيرادات الفوائد إلى 370.2 
مليون دوالر مقارنة بنحو 343.6 مليون دوالر 
في التسعة أش����هر من العام املاضي، نتيجة 
لتحسن صافي الهامش على الفوائد بفضل اإلدارة 
الفاعلة لكلف التمويل، ومقترنا بانخفاض في 
مس����توى مخصصات االئتمان إلى 116 مليون 
دوالر للتسعة أشهر املنتهية في 30 سبتمبر 
2010 مقاب����ل 196.1 مليون دوالر لنفس الفترة 
من عام 2009. وبناء على هذه النتائج، ارتفع 
العائد األساسي للسهم إلى 4.1 سنتات أميركية 
عن فترة التسعة أشهر املنتهية في 30 سبتمبر 
2010 مقارنة بعائد 3.8 سنتات أميركية عن نفس 
الفترة من ع����ام 2009، فيما بلغ معدل العائد 
على متوس����ط حقوق املساهمني نسبة %12.1 
مقابل 11.8% للفترة ذاتها من عام 2009، في حني 
جنحت جهود ترشيد النفقات والعمليات في 
إبقاء نسبة التكاليف إلى الدخل عند مستوى 
34.7% مقابل 34.2% لعام 2009. وعلى صعيد 
امليزانية العمومية، ارتفع إجمالي موجودات 
املجموعة بنسبة 7.8% إلى 25.4 مليار دوالر 
عما كانت عليه في 31 ديسمبر 2009 والبالغة 
23.6 مليار دوالر، فيما سجلت محفظة القروض 
والسلفيات منوا بنسبة 8.8% إلى 14.5 مليار 
دوالر )بلغت في 31 ديسمبر 2009، 13.3 مليار 
دوالر( انسجاما مع توسع مدروس في عمليات 
اإلقراض مصحوب باالحتراز واحملافظة على 
جودة األصول، وهذا التوسع مت متويله بفضل 
زيادة بنسبة 10.2% شهدتها ودائع العمالء لتبلغ 

»الشعيبة الصناعية« تربح 
1.05 مليون دينار لـ 9 أشهر

االدارة  أعلن رئيس مجلس 
لشركة الشعيبة الصناعية عادل 
الصانع عن حتقيق صافي ارباح 
مجمعة للش���ركة خالل الفترة 
املنتهية في 2010/9/30 مبلغا قدره 
1.05 مليون دينار مقارنة بالفترة 
نفسها من العام املاضي، حيث 
كان قدره 957.5 الف دينار اي 
بنسبة منو تعادل 10% باملقارنة 
بأرباح الفترة من العام السابق، 
وبلغت ربحية السهم 19.33 فلسا 
للسهم الواحد حتى 2010/9/30 
مقارنة بالفترة نفسها من العام 
السابق، حيث كان 17.59 فلسا، 
اي بنسبة منو تعادل 10% مقارنة 
بالفترة نفسها من العام املاضي، 

علما ان القيمة الدفترية للسهم 
هي 254 فلس���ا للسهم الواحد 
في نهاية 2010/9/30 مقارنة ب� 
239 فلسا للسهم الواحد للفترة 

نفسها من العام السابق.
وارتفع اجمالي االصول حتى 
2010/9/30 الى 15.8 مليون دينار 
مقارنة بالفترة نفسها من العام 
املاضي، حيث كانت 14.98 مليون 
دينار، اي بنسبة منو تعادل %6 

باملقارنة بالعام السابق.
وبلغت حقوق املساهمني للعام 
احلالي 13.804.681 دينارا مقارنة 
بالفترة نفسها من العام السابق 
البالغة 13.008.129 دينارا، اي 
بنس���بة منو تع���ادل 6%، كما 

يقدر اجمالي قروض الش���ركة 
بحوالي 2.049.216 دينارا وهي 
تعادل ما نسبته 15% من اجمالي 
حقوق املساهمني او ما نسبته 
13% من اجمالي االصول، االمر 
الذي يوضح مدى متانة وصالبة 

املركز املالي للشركة.
واض���اف: حققت الش���ركة 
ايراداتها  ف���ي نس���بة  ارتفاعا 
ال���ى 6.638.127 دينارا  لتصل 
مقارنة بالفترة نفسها من العام 
السابق، حيث بلغت 6.116.932 
دينارا وبنسبة منو تعادل %9. 
اجلدير بالذكر ان ما مجموعه %90 
من االيرادات ايرادات تشغيلية 

للشركة.
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