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املؤشر السعري

بتغير قدره

»اخلصوصية«: ترسية مناقصة بـ 23.14 مليون دينار
قالت شركة مجموعة اخلصوصية القابضة )اخلصوصية( أنها تسلمت مؤخرا كتاب ترسية 
ملناقصة للطاقة من جلنة املناقصات املركزية بقيمة 23.141.512 دينارا، ليكون املجموع الكلي 
جلميع املجموعات 26.124.654 دينارا على شركة اخلصوصية للطاقة واململوكة بنسبة 70% لشركة 
مجموعة اخلصوصية القابضة. علما ان اسم املناقصة: توريد انابيب تبطني، ومدة التوريد: 44-28 
أسبوعا، وأن اجلهة املتعاقد معها: شركة نفط الكويت، حيث انه سيكون هناك مردود جيد وإيجابي 
للشركة وبانعكاسات إيجابية على ايرادات الشركة مليزانيتي عام 2013 و2014.

إعالنات البورصة

»املجموعة املشتركة« ستصدر خطاب ضمان بقيمة 15.86 ٭ مليون دينار 
ملشروع جسر جابر: أفادت شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت بأن 

شركائها في مشروع جسر الشيخ جابر األحمد الصباح وهي 
شركة هيونداي للهندسة واإلنشاءات أخطروها بضرورة إصدار 

خطاب ضمان بقيمة 15.86 مليون دينار كجزء من الكفالة التي 
سيصدرها بنك الكويت الوطني والتي متثل 21.47% من اجمالي 

الكفالة بناء على كتاب وزارة األشغال العامة املوجه لهم فقط 
بشأن البدء في اعداد املستندات املطلوبة لتوقيع العقد.

وأشارت في كتابها للبورصة الى انه قد مت إصدار كفالة تضامن 
كل من شركة هيونداي للهندسة واالنشاءات احملدودة وشركة 

املجموعة املشتركة للمقاوالت مببلغ 73.87 مليون دينار )من بنك 
الكويت الوطني بشأن االلتزام بتنفيذ األعمال املنصوص عليها 

في املناقصة اخلاصة بتصميم وإنشاء واجناز وصيانة جسر 
الشيخ جابر األحمد الصباح )اجلسر الرئيسي( متهيدا الستكمال 

إجراءات توقيع العقد.

سجلت شركة الكويتية  2.3 مليون دينار أرباح »الكويتية لالستثمار«:  ٭
لالستثمار أرباحا بنحو 2.3 مليون دينار على مدى 9 أشهر من 
العام بواقع ربحية للسهم 4.6 فلوس مقارنة بتسجيلها ألرباح 

بنحو مليون دينار بواقع ربحية للسهم 1.9 فلس خالل ذات 
الفترة من السنة املاضية.

سجلت شركة إياس للتعليم األكادميي  3.1 أرباح »إياس« في 2012 :  ٭
والتقني أرباحا بنحو 3.1 ماليني دينار أرباحا عن السنة املالية 
املنتهية في 31 أغسطس 2012 بواقع ربحية للسهم 28.8 فلسا 

وجتدر اإلشارة الى أن الشركة حافظت على نفس قيمة األرباح 
مقارنة بالسنة املاضية.

سجلت شركة األولى لالستثمار أرباحا  1.9 مليون دينار ربح »األولى«:  ٭
بنحو 1.9 مليون دينار عن فترة 9 أشهر بواقع ربحية للسهم 

3.1 فلوس مقارنة بتكبدها خلسارة قدرت بنحو 3.7 ماليني 
دينار بواقع خسارة للسهم 5.8 فلوس في ذات الفترة من السنة 

املاضية.

حققت شركة أموال الدولية  97 ألف دينار ربح »أموال« في 9 أشهر :  ٭
القابضة أرباحا بنحو 97 ألف دينار خالل فترة 9 أشهر مقارنة 

بتكبدها خلسارة بنحو 777 ألف دينار خالل ذات الفترة من 
السنة املاضية.

607 آالف دينار ربح »عقار« في 9 أشهر : ٭ حققت شركة عقار 
لالستثمارات العقارية أرباحا بنحو 607 آالف دينار خالل فترة 
9 أشهر بواقع ربحية للسهم 2.6 فلس مقارنة بتكبدها خلسارة 

بنحو 311 ألف دينار خالل ذات الفترة من العام املاضي.

سجلت شركة دار الثريا  115 ألف دينار ربح »الثريا« في 9 أشهر :  ٭
العقارية أرباحا بنحو 115 ألف دينار خالل فترة 9 أشهر مقارنة 

بأرباح بنحو 78 ألف دينار في ذات الفترة من العام املاضي.

16.8 مليون دينار ربح »القابضة املصرية الكويتية« في 9 أشهر: ٭ حققت 
الشركة القابضة املصرية  الكويتية أرباحا بنحو 16.8 مليون دينار 

خالل فترة التسعة أشهر بواقع ربحية للسهم 20 فلسا مقارنة 
بتحقيقها ألرباح بنحو 27.6 مليون دينار بواقع ربحية للسهم 

32.9 فلسا خالل نفس الفترة من العام املاضي.
علما بان تقرير مراقبي احلسابات احتوى على اساس االستنتاج 

املتحفظ التالي:  متت اضافة مبلغ 11.55 مليون دوالر الى ارباح 
الفترة خصما من مخصصات  قدرها 79.3 مليون دوالر مكونة 
بالزيادة في سنوات سابقة دون وجود التزام مقابل لها وترتب 

على ما تقدم زيادة ارباح الفترة مببلغ 11.55 مليون  دوالر تقريبا 
وزيادة رصيد املخصصات في 2012/9/30 مببلغ 67.75 مليون 

دوالر تقريبا منه مبلغ 25 مليون دوالر مت ادراجه كمخصصات 
مقابل التزامات طويلة االجل، كما اصبح بالتالي االنخفاض في 

حقوق امللكية في 2012/09/30 قدره 67.75 مليون دوالر تقريبا.   

سجلت شركة املستقبل العاملية  491 ألف دينار ربح »املستقبل«:  ٭
لالتصاالت أرباحا بنحو 491 ألف دينار خالل فترة 9 أشهر بواقع 
ربحية للسهم 6 فلوس مقارنة بـ 996.2 ألف دينار بواقع ربحية 

للسهم 12.3 فلسا خالل ذات الفترة من 2011.

أفادت شركة املباني  »املباني«: زيادة اإليرادات من 5 إلى 7 ماليني دينار:  ٭
بخصوص إفصاحها عن افتتاح املرحلة الثالثة في مجمع األڤنيوز، 

بأن افتتاح تلك املرحلة سوف يزيد من اإليرادات التشغيلية 
للشركة خالل الربع األخير للعام احلالي 2012 مبقدار يتراوح من 

5 إلى 7 ماليني دينار، وذلك يعتمد على عدد احملالت التي سوف 
يتم استكمال إجراءات تأجيرها وجتهيزاتها ومن ثم افتتاحها قبل 

نهاية العام احلالي 2012.

افادت شركة  »الصفوة« تناقش خيارات إعادة هيكلة رأسمال الشركة:  ٭
مجموعة الصفوة القابضة بانها ناقشت خيارين سيتم اعتماد 

أحدهما من قبل اجلهات املعنية خلطة إعادة هيكلة رأس مال 
الشركة حيث أوصى املجلس بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 

74.29% من رأس مال الشركة أي لعدد 965.795.560 سهما وذلك 
حسب البيانات املالية املدققة لعام 2011 على أن تخضع التوصية 

للموافقة من قبل اجلهات املعنية.
اما بشان اخليار الثاني فقد أوصى بتخفيض رأس مال الشركة 

بنسبة 83.17% من رأس مال الشركة أي لعدد 1.080.023.690 سهم 
وذلك حسب البيانات املالية املرحلية للربع الثاني من عام 2012 
وذلك بعد إلغاء أسهم اخلزينة لعدد 1.190.000 سهم واستغالل 
احتياطي اسهم اخلزينة مببلغ وقدره 3.426.041 دينارا إلطفاء 

جزء من اخلسائر املرحلة على أن تخضع التوصية للموافقة من 
قبل اجلهات املعنية.

وقد فوض املجلس إدارة الشركة باتخاذ االجراءات الالزمة جتاه 
اجلهات املعنية بتخفيض رأس مال الشركة سواء مت اعتماد اخليار 

األول أو الثاني من قبل اجلهات املعنية، كما مت تفويض إدارة 
الشركة بدعوة اجلمعية العمومية غير العادية العتماد تخفيض 

رأس املال بعد االنتهاء من االجراءات املتبعة من قبل اجلهات 
املعنية وبعد احلصول على جميع املوافقات الرسمية من قبل 

اجلهات املعنية.

اعتمد مجلس ادارة الشركة  1.5 مليون دينار أرباح »بترو جلف«:  ٭
اخلليجية لالستثمار البترولي )بترو جلف( البيانات   املالية 

املرحلية للشركة للفترات املنتهية في 2012/3009.
وقالت الشركة في بيان لها على موقع البورصة انها حققت ارباحا 
بقيمة   1.566.705 دنانير، بواقع 6.82 فلوس، وذلك مقابل ارباح 
عن نفس الفترة من العام املاضي بقيمة   1.779.670 بواقع 7.75 

فلوس.

4.7 ماليني دينار أرباح »يوباك«: ٭ قالت شركة املشاريع املتحدة للخدمات 
اجلوية )يوباك( انها اعتمدت البيانات   املالية املرحلية للشركة 

للفترات املنتهية في 2012/9/30. وقالت الشركة في بيان لها على 
موقع البورصة انها حققت ارباحا بقيمة   4.706.995 دينارا بواقع 
59.72 فلسا، وذلك مقابل ارباح عن نفس الفترة من العام املاضي 

بقيمة 332.104 بواقع 4.22 فلوس.

اجتمع مجلس ادارة شركة النوادي  1.6 مليون دينار أرباح »النوادي«:  ٭
القابضة )النوادي( واعتمد البيانات   املالية املرحلية للشركة 

للفترات املنتهية في 2012/9/30.
وقالت الشركة في بيان لها على موقع البورصة انها حققت ارباحا 
بقيمة  1.642.138 دينار بواقع 13.75 فلسا، وذلك مقابل ارباح عن 
نفس الفترة من العام املاضي بقيمة 1.154.382 دينارا بواقع 9.94 

فلوس.

قالت شركة مجموعة الراي االعالمية  2.6 مليون دينار أرباح »الراي«:  ٭
)الراي( ان مجلس االدارة اعتمد البيانات   املالية املرحلية للشركة 

للفترات املنتهية في 2012/9/30.
وقالت الشركة في بيان لها على موقع البورصة انها حققت ارباحا 

بقيمة  2.613.490 دينارا بواقع 11.3  فلسا، وذلك مقابل ارباح عن 
نفس الفترة من العام املاضي بقيمة   1.957.397 دينارا بواقع 8.5 

فلوس.

اعتمد مجلس ادارة شركة  9.4 ماليني دينار خسائر »عارف طاقة«:  ٭
عارف للطاقة القابضة )عارف طاقة( البيانات   املالية املرحلية 

للشركة للفترات املنتهية في 2012/9/30.
وقالت الشركة في بيان لها على موقع البورصة انها حققت 

خسائر بقيمة 9.463.930 دينارا بواقع 12.6 فلسا، وذلك مقابل 
خسائر عن نفس الفترة من العام املاضي بقيمة 1.386.347 دينار 

بواقع 1.8 فلس.

قالت الشركة االهلية للتأمني  6.7 ماليني دينار أرباح »األهلية للتأمني«:  ٭
)اهلية ت( ان مجلس االدارة اعتمد البيانات   املالية املرحلية 

للشركة في 2012/9/30.
وقالت الشركة في بيان لها على موقع البورصة انها حققت ارباحا 

بقيمة   6.724.213 دينارا بواقع 36.27  فلسا، وذلك مقابل ارباح 
عن نفس الفترة من العام املاضي بقيمة 6.628.254 دينارا بواقع 

35.79  فلسا.

4.9 ماليني دوالر أرباح »اخلليج املتحد« في 9 أشهر

1.32 مليون دينار أرباح »بيت االستثمار اخلليجي« في 9 أشهر

أعل���ن بنك اخللي���ج املتحد 
امس عن حتقي���ق ربح صافي 
بل���غ 4.9 ماليني دوالر في فترة 
التسعة أش���هر املنتهية في 30 
سبتمبر 2012، بانخفاض قدره 
65% مقارنة بالفترة نفسها من 

العام املاضي.
واوض����ح البنك ف����ي بيان 
صحافي أنه حقق بنك اخلليج 
املتحد دخال إجماليا بلغ 75.3 
مليون دوالر في التسعة أشهر 
املنتهية في 30 س����بتمبر 2012 
مقارنة مببلغ 88.8 مليون دوالر 
في الفترة نفس����ها م����ن العام 
املاضي، حيث ساهم الدخل من 

الرس����وم والعموالت مببلغ 16 
مليون دوالر مقارنة مببلغ 13.1 
مليون دوالر، فيما زادت املساهمة 
من الشركات الزميلة إلى مبلغ 
30.6 مليون دوالر مقابل مبلغ 
26.7 مليون دوالر في التسعة 
أشهر األولى من عام 2011 نتيجة 
حتسن نتائج األعمال املصرفية 
التجارية والش����ركات الزميلة 
العاملة في قطاع العقارات، بينما 
انخفض الدخل من االستثمارات 
بحيث بلغ 24.5 مليون دوالر في 
التسعة أشهر األولى من عام 2012 
نتيجة اخلسائر من االستثمار 
في شركات زميلة مقارنة مببلغ 

43.9 ملي����ون دوالر في الفترة 
نفسها من عام 2011.

وتكبد البنك في فترة الثالثة 
أشهر املنتهية في 30 سبتمبر 2012 
خسارة قدرها 11.5 مليون دوالر 
مقارنة برب���ح قدره 0.6 مليون 
دوالر للفترة نفس���ها من العام 
املاضي، وجاءت هذه اخلسارة 
نتيجة ملا تكبدته شركة كامكو 
بالكويت وهي إحدى ش���ركاتنا 
التابعة من جراء بيع أصول غير 

رئيسية.
وعل���ى مس���توى املجموعة 
متضمنا حقوق األقلية، حققت 
مجموع���ة بنك اخللي���ج املتحد 

أرباح بلغت 0.5 مليون  صافي 
دوالر في التسعة أشهر من عام 
2012 مقارنة مبا بلغته في الفترة 
نفسها من العام املاضي والبالغ 

11.1 مليون دوالر.
وبلغت األص���ول اإلجمالية 
للبنك مبلغا قدره 1.4 مليار دوالر 
كما في 30 سبتمبر 2012 وذلك 
بانخفاض عن األصول اإلجمالية 
البالغة 1.77 مليار دوالر كما في 

31 ديسمبر 2011.
من ناحية أخرى، س���جلت 
األصول حتت اإلدارة لدى البنك 
كما في 30 سبتمبر 2012 مبلغا 
قدره 8.0 مليارات دوالر مقابل 

مبلغ ق���دره 7.1 مليارات دوالر 
كما في 31 ديسمبر 2011.

وتعليقا على ه���ذه النتائج 
املالية، قال رئيس مجلس إدارة 
البنك مسعود حيات »واصلت 
األصول الرئيسية التي ميلكها بنك 
اخلليج املتحد أداءها اإليجابي وقد 
زادت مساهمة األعمال املصرفية 
التجارية واألصول العقارية في 
األرب���اح مقارنة بالعام املاضي. 
وس���نواصل تخفي���ض حجم 
القروض املصرفية من أصولنا 
غير الرئيس���ية فيما نس���تثمر 
في الوقت نفس���ه في أنشطتنا 

وأسواقنا الرئيسية«.

أعلنت شركة بيت االستثمار 
اخلليجي عن حتقيق ربح قدره 
1.32 مليون دينار خالل التسعة 

اشهر األولى من عام 2012.
إدارة  وقال رئي���س مجلس 
»اخلليج���ي« عادل الصبيح في 
تصريح صحافي امس إن ربح 
الس���هم عن الفترة املذكورة قد 
بلغ 3.14 فلوس مقارنة بخسارة 
بلغت 5.04 فل���وس عن الفترة 

نفسها من عام 2011.
وأضاف الصبي���ح أن هيئة 
أس���واق املال اعتمدت البيانات 
املالية ل� »اخلليجي« كما في 30 
سبتمبر 2012، موضحا أن إجمالي 
املوجودات في 30 سبتمبر 2012 
بلغ 65.5 مليون دينار، فيما بلغ 
إجمالي املطلوبات 45.5 مليون 
دين���ار، وبلغ إجمال���ي حقوق 
املساهمني نحو 20 مليون دينار، 
بارتفاع قدره 8.8% عن نهاية عام 

.2011

مصروفات تشغيلية بعد استبعاد 
املخصصات بانخف���اض قدره 
9% عن الفترة نفسها من العام 

السابق.
وأفاد بأن مستوى النقد لدى 
الشركة قد بلغ 7.7 ماليني دينار 
في نهاية سبتمبر 2012 مقارنة 
مببل���غ 5.67 مالي���ني دينار في 
سبتمبر 2011، ومتكن »اخلليجي« 
من تخفيض مديونيته بنسبة 
12.3% خالل العام عن طريق سداد 

ما يقارب 6.3 ماليني دينار.
واشار العلي إلى أن »اخلليجي« 
أرسل بياناته املالية عن الفترة 
املال  إلى هيئة أسواق  املذكورة 
بتاري���خ 17 أكتوب���ر 2012، وأن 
الش���ركة قد دأبت على إرس���ال 
بياناتها املالية للجهات الرقابية 
املواعيد احملددة وهذا يأتي  في 
ضمن إطار التزام الشركة مببدأ 
الشفافية واملهنية جتاه املساهمني 

واجلهات املعنية األخرى.

بلغ���ت 4.71 ماليني دينار خالل 
التس���عة اشهر األولى من العام 
مقارنة بإيرادات بلغت 800 ألف 
دينار للفترة نفس���ها من العام 
الس���ابق، حيث زادت اإليرادات 
احملققة م���ن حصص نتائج في 
الشركات الزميلة وكذلك األرباح 
احملققة من بيع استثمارات، ومت 
حتقيق رب���ح صافي قدره 1.32 
مليون دينار مقارنة بخس���ائر 
بلغت 2.1 مليون دينار في الفترة 

نفسها من العام السابق.
وأشار إلى أن »اخلليجي« قد 
حقق ربحا في الربع الثالث بلغ 
حوالي 1.15 مليون دينار مقارنة 
بخسارة قدرها 493.8 الف دينار 
خالل التسعة شهور األولى من 

عام 2011.
وأضاف أن إجمالي املصروفات 
خالل فترة التس���عة شهور من 
عام 2012 قد بل���غ 3.36 ماليني 
دينار منه���ا 2.58 مليون دينار 

وق���ال الصبي���ح إن مجلس 
إدارة »اخلليجي« سيجتمع الحقا 
من أجل اعتماد ه���ذه البيانات 

املالية.
الرئيس  من جهته، ص���رح 
التنفي���ذي لبي���ت االس���تثمار 
اخلليجي بدر العلي بأن اإليرادات 

بدر العلي عادل الصبيح

»األهلي«: تصنيف البنك لم يتغير طوال 
السنوات املاضية ولن يؤثر على املركز املالي

افاد البنك االهلي ردا على طلب هيئة اسواق 
املال بش���أن اإلفصاح عن مدلوالت التصنيف 
الصادر عن موديز إنفستورز سيرفيس، وما 
يعكسه حول أوضاع املصدر أو اإلصدار على 
املديني القصير والطويل األجل باإلضافة إلى 
النظرة املس���تقبلية بأن النظرة املس���تقبلية 
مس���تقرة وهو ميثل رأي وكال���ة التصنيف 
موديز بخصوص التوجه احملتمل للبنك املصدر 
للتصنيف على املدى املتوسط. وهذا يعني أن من 
املتوقع أن يظل التصنيف مستقرا بدون تغيير 
على املدى املتوسط. وأضاف أن تصنيف ودائع 
البنك ايه2/ بي-1 هو رأي وكالة التصنيف موديز 
بخصوص قدرة البنك على تس���ديد التزامات 
الودائ���ع بالعملة األجنبي���ة والعملة احمللية 
في الوقت املطلوب. وهذا التصنيف يعني أن 
البنك لديه قدرة ممتازة على س���داد التزامات 
الديون. وأش���ار الى أن تصنيف القوة املالية 

للبنك )دي+( هو رأي وكالة التصنيف موديز 
بخصوص تقييم قدرة البنك املالية وس���المة 
وضعه الداخلي. وهذا التصنيف يعني أن القوة 

املالية الداخلية للبنك معتدلة.
وان تصنيف التقييم االئتماني للبنك )بي 
اي���ه ايه 3( هو رأي وكال���ة التصنيف موديز 
بخصوص القوة الداخلية للبنك وقدرته على 
االستمرار بذاته بشكل مستقل دون أي دعم من 
الشركات التابعة أو احلكومة. وهذا التصنيف 
يعني أن القوة املالية الداخلية للبنك أو القدرة 
املالية على االستمرار بذاته هي متوسطة، وهذا 

يخضع للمخاطر االئتمانية املعتدلة.
ولفت في كتابه الى البورصة الى أن تصنيف 
البنك األهلي الكويتي قد ظل دون تغيير على 
مدى الس���نوات القليلة املاضية وهو ليس له 
أي تأثير على املركز املالي احلالي للبنك أو في 

املستقبل على املدى القصير.

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة أن وحدة 
التحكم بإدارة املشاريع في سوق الكويت لألوراق 
املالية انتهت من إجراءات شطب إدراج شركة 
املجموعة العربية للتأمني )أريج( من البورصة 
الكويتية، وأنه سيتم إيقاف تداول أسهم الشركة 
اعتبارا من اليوم )اخلميس(، مش���يرة إلى ان 
إدارة السوق س���تقوم برفع الشركة من على 
املوقع الرسمي للبورصة الكويتية اعتبارا من 
األحد املقبل. وقالت املصادر ان املتداولني الذين 
بحوزتهم أسهم لشركة أريج لن يكون بإمكانهم 
بيع هذه األسهم خارج قاعة التداول ببورصة 

الكوي���ت إال بعد انعقاد اجلمعي���ة العمومية 
للش���ركة في البحرين وإطالع املساهمني على 
قرار هيئة أسواق املال ومناقشة أسباب التقدم 
بطلب إلغاء اإلدراج في البورصة الكويتية مع 
توضيح الوضع املالي للشركة، وبعد أخذ موافقة 
اجلمعي���ة العمومية ميكن بيع هذه األس���هم. 
جتدر اإلشارة إلى أن الشركة كانت قد تقدمت 
بطلب لهيئة األسواق باالنسحاب من البورصة 
الكويتية بعد موافقة اجلمعية العمومية قبل 

نهاية مارس املاضي.
شريف حمدي  ٭

رفعها من املوقع الرسمي اعتباراً من األحد املقبل

وحدة التحكم بالبورصة انتهت
من إجراءات شطب تداول أسهم »أريج«

31.3 مليون دينار 
أرباح »أمريكانا« في 9 أشهر

قال رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب في الشركة 
الكويتية لالغذية )أمريكانا( 
مرزوق ناص���ر اخلرافي إن 
مجلس إدارة الشركة اعتمد 
خالل اجتماعه أمس البيانات 
املالية املرحلية للتسعة أشهر 
املنتهية في 2012/9/30، والتي 
أظهرت حتقيق الشركة صافي 
ربح قدره 31.3 مليون دينار 
)أي بواقع 80 فلسا للسهم 

الواحد(.

مرزوق اخلرافي 

»يوروموني« تختار »الوطني« أفضل مؤسسة مصرفية مدارة مهنيًا
في الشرق األوسط في استبيان آلراء احملللني بالبنوك العاملية

أعلنت مجلة »يوروموني« 
العاملية املتخصصة في مجال 
املص���ارف أنها اخت���ارت بنك 
الوطن���ي »أف��ضل  الكوي���ت 
مؤسسة مصرفية م���دارة مه�نيا 
في الشرق األوسط« بناء على 
اس���تبيان آلراء مئات احملللني 
من أكبر البنوك واملؤسس���ات 

االستثمارية حول العالم.
حيث أجمعت اآلراء على أن 
بنك الكويت الوطني يعد أفضل 
مؤسسة مصرفية مدارة مهنيا 

في الشرق األوسط.
ويعتبر هذا االستبيان التي 
جتريه »يوروموني« س���نويا 

آلراء املئ��ات من احملللني من أكبر 
البنوك العاملية ومراكز األبحاث 
واملؤسس���ات االس���تثمارية 
مرج��عا معترفا به وموث����وقا 
ع��امليا من حيث املعايير املوحدة 

والدقيقة.
يذكر أن بنك الكويت الوطني 
يحتفظ مبوقعه كأعلى تصنيف 
ائتماني بني كل بنوك الش���رق 
األوسط من مؤسسات التصنيف 
العاملية »موديز« و»ستاندرد 

أند بورز« و»فيتش«.


