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2017 عن األشهر التسعة األولى من عام 

10 باملئة في صافي الربح 36.1 مليون دينار ارباحًا .. بزيادًة سنوية  »اخلليج« يحقق 

54.61 دوالر برميل النفط يرتفع إلى  
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 49 
سنتا في تداوالت اول  أمس ليبلغ 61ر54 
دوالر أمريكي مقابل 12ر54 دوالر للبرميل 
في تداوالت اجلمعة املاضي وفقا للسعر 

املعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

 وفي االســواق العاملية ارتفعت أسعار 
ــع تصاعد  ــن م ــن الــنــفــط  اول أمـــس االث
الــتــوتــرات اجليوسياسية فــي الــشــرق 
ــزاع قــوات عراقية مدينة  ــت األوســـط وان
كركوك الغنية بالنفط من املقاتلن األكراد 

وتوقف لفترة وجيزة بعض إنتاج اخلام 
)حوالي 350 ألف برميل يوميا( في ثاني 
أكبر منتج مبنظمة الدول املصدرة للبترول 

)أوبك(.
 وارتفع سعر برميل نفط خام القياس 

العاملي مزيج برنت 65 سنتا ليصل عند 
التسوية الــى مستوى 82ر57 دوالر 
للبرميل كما ارتــفــع سعر برميل اخلــام 
األمريكي اخلفيف 42 سنتا ليصل الى 

مستوى 87ر51 دوالر للبرميل.

أعلن بنك اخلليج ش.م.ك.ع. عــن نتائجه 
املالية لألشهر التسعة األولــى من عام 2017، 
محققاً صافي ربح مبقدار 36.1 مليون د.ك.، أي 
بزيادة نسبتها %10 مقارنًة بنفس الفترة من 
عام 2016. وقد متكن البنك من حتقيق صافي 
إيـــرادات مــن الفوائد بلغ 97.2 مليون د.ك.، 
وأرباح تشغيلية مبقدار 89.7 مليون د.ك. خالل 
األشهر التسعة األولــى من عام 2017، مسجالً 
منواً مضاعفاً بنسبة %10 و%11 على التوالي 
مقارنًة بنفس الفترة من العام املاضي، في حن 
ظلت املــصــروفــات مستقرًة لألشهر التسعة 

األولى، مقارنًة بنفس الفترة من عام 2016.
ــــى من  ــر الــتــســعــة األول ــه وعــلــى مـــدى األش
ــودات البنك  ــوج ــام 2017، شهد إجــمــالــي م ع
ــواً بنسبة %3.5، بينما ازدادت القروض  من
والتسليفات للعمالء بواقع %3.3. أما إجمالي 

حقوق املساهمن املسجل فــي نهاية سبتمبر 
2017 فقد بلغ 591.2 مليون د.ك.، بينما بلغت 
املخصصات العامة 225 مليون د.ك.، أي بنسبة 

%38 من إجمالي حقوق املساهمن.
وتعليقاً على هذه النتائج، صرح عمر قتيبة 
الغامن، رئيس مجلس إدارة بنك اخلليج، قائالً: 
“يسعدنا أن نشهد هذا األداء القوي لبنك اخلليج 
عن األشهر التسعة األولــى من عام 2017. وقد 
انعكست هــذه النتائج بصورة إيجابية على 
ربحية السهم، الذي شهد منواً بواقع %10 ليبلغ 
12 فلس للسهم عن األشهر التسعة األولى من 

عام2017، مقارنًة بالسنة السابقة.”
التصنيفات االئتمانية

ــذا، ويــواصــل بنك اخلليج احلــصــول على  ه
تصنيفات إيجابية من أكبر وكــاالت التصنيف 
العاملية. فقد قامت وكالة فيتش للتصنيفات 

االئتمانية مؤخراً برفع تصنيف اجلدوى املالية 
للبنك من املرتبة “bb” إلى املرتبة “bb+”، مع 
 ”+A“ تثبيت تصنيفه طويل املدى عند املرتبة
مع نظرة مستقبلية مستقرة في أكتوبر 2017. 
وباإلضافة إلى ذلك، قامت وكالة ستاندارد آند 
بــورز العاملية للتصنيفات االئتمانية بتعديل 
النظرة املستقبلية للبنك من “مستقرة” إلى 
ــع تثبيت  ــي يــونــيــو 2017، م “إيجابية” ف
 .”A“ التصنيف االئتماني للبنك عند املرتبة
وباملثل، قامت وكالة موديز إنفستورز سيرفس 
ــع البنك  في مايو2017 بتثبيت تصنيف ودائ
على املدى الطويل عند املرتبة “A3” مع نظرة 
مستقبلية “مستقرة”. كما قامت وكالة كابيتال 

إنتليجنس 
في مايو 2017 بتثبيت تصنيف القوة املالية 
للبنك عند املرتبة “BBB+” وتصنيف السندات 

املساندة عند املرتبة “BBB”، وكال التصنيفن 
مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.

ويتوالى التقدير الذي يحظى به بنك اخلليج 
على املستوين احملــلــي والــدولــي. فقد قامت 
مجلة “إنترناشيونال فاينانس خــالل الربع 
الثالث من عام 2017 مبنح البنك جائزة “أفضل 
بنك للخدمات املصرفية الفردية في الكويت”، 
وجائزة “أفضل تطبيق مصرفي عبر الهاتف 

النقال في الكويت.”
وفي جانب تصنيف سوق فاينانشيال تاميز 
لألوراق املالية لبورصة الكويت بترقيتها كسوق 
ثانوي ناشئ، قال الغامن: “أود أن أتقدم بالتهنئة 
إلى دولة الكويت على هذا اإلجناز، الذي سيكون 
له أثر على جاذبية بورصة الكويت واستقطابها 
للمستثمرين الذين يستهدفون األسواق الناشئة، 
األمــر الــذي سيفضي – في نهاية املطاف – إلى 

تعزيز السيولة وتدفق األمـــوال االستثمارية 
إلى السوق الكويتي. مضيفاً: “كما أود أن أتقدم 
بالشكر إلى كل من ساهم في حتقيق هذا اإلجناز، 
مبا في ذلك هيئة أسواق املال وبورصة الكويت 

والشركة الكويتية للمقاصة.”
واختتم الــغــامن تعليقه على نتائج البنك 
املالية، قائالً: “أود بهذه املناسبة أن أتقدم بوافر 
الشكر إلــى جميع من ساهموا في حتقيق هذه 

النتائج املتميزة. كما أتقدم بالشكر إلى عمالئنا 
الكرام على دعمهم ووالئهم املستمرين جتاه بنك 
اخلليج. ويطيب لي أن أعبر عن تقديري للجهود 
احلثيثة التي بذلها أعضاء فريق اإلدارة وموظفو 
البنك، وملا أبداه السادة أعضاء مجلس اإلدارة من 
التزام متواصل. كما ال يفوتني أن أشكر السادة 
املساهمن الكرام وبنك الكويت املركزي على 

دعمهم املستمر.”

عمر قتيبة الغامن

فلسا  12 ليبلغ  السهم  ربحية  على  إيجابية  بصورة  انعكس  للبنك  القوي  األداء  ال��غ��امن: 
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..ووكالة فيتش ترفع تصنيف اجلدوى 
»+bb« املالية للبنك إلى

قامت وكالة فيتش للتصنيفات االئتمانية برفع 
تصنيف اجلــدوى املالية لبنك اخلليج من املرتبة 
“bb” إلى املرتبة “bb+”، وتثبيت تصنيف البنك 
طويل املدى عند املرتبة “A+”، مع نظرة مستقبلية 

مستقرة.
ووفقاً لوكالة فيتش، فإن رفع تصنيف اجلدوى 
املالية يعكس قوة تنفيذ استراتيجية بنك اخلليج، 

والتحسن في معايير اإلقراض وجودة األصول.
وذكــرت وكالة فيتش أن بنك اخلليج يواصل 
االستفادة من البيئة التشغيلية املستقرة في الكويت 
رغم تأثير انخفاض أسعار النفط على االقتصاد. 
وعلى الرغم من تأثر البنك بتباطؤ النمو االقتصادي، 
ــرى أن خطط اإلنــفــاق الرأسمالي  إال أن فيتش ت
احلكومية املستمرة ستؤدي إلى التخفيف جزئياً من 

وطأة تلك الضغوط.
وصرحت فيتش في تقرير لها صدر مؤخراً أن 
بنك اخلليج يتمتع بانتشار كاٍف في الكويت، سواًء 
في جانب اخلدمات املصرفية الشخصية أو اخلدمات 
املصرفية للشركات. كــذلــك، ميتلك البنك شبكًة 
عريضًة من الفروع وعالمًة جتاريًة قوية، مما يعزز 
من قدراته على تقدمي اخلدمة. ويتمحور منوذج عمل 

البنك حول النطاق احمللي.
وأضافت فيتش أن بنك اخلليج لديه إدارة يتميز 
أعضاؤها بالكفاءة العالية واخلبرات املكثفة في 
العمل املصرفي على املستوين احمللي واإلقليمي، 
باإلضافة إلى سجله احلافل بالتقدم في مجال تطبيق 
استراتيجيته فــي الكويت. وتــأتــي أهـــداف البنك 

متناغمًة وتتسم بالتحفظ النسبي.

2017 »جلوبل فاينانس« متنحه أفضل بنك في الكويت للعام 

 -AA »فيتش« تثبت تصنيف »الوطني« عند 

ـــة الــتــصــنــيــف  ـــال ــت وك ــن ــل أع
االئتماني العاملية “فيتش” عن 
تثبيتها تصنيف عجز املصدر عن 
السداد على املدى البعيد في بنك 
الكويت الوطني عند AA-، مع 

نظرة مستقبلية مستقرة.
وخفّضت الوكالة أيضاً تصنيف 
اجلــدوى املالية )VR( من a، إلى 
a-، فــي ظــل إعـــادة تقييم للبنك 
أجرتها الوكالة مقارنة بنظرائه 
فــي املــنــطــقــة الــذيــن يحتفظون 

بالتصنيف ذاته.
وقــالــت الــوكــالــة إن تصنيف 
أرضية الدعم )SRF( للوطني عند 
درجة AA-، أعلى درجة واحدة 
من التصنيف العام ألرضية الدعم 
D-( فــي الــســوق احملــلــي للبالد
 .+A والــبــالــغ تصنيفه ،)SIB
ــذا األمـــر يعود  ــى أن ه ولفتت إل
ــى املــركــز الــفــريــد الـــذي يتمتع  إل
به الوطني، وأهميته النظامية 
باعتباره مصرف رائد في الكويت، 
عــدا عــن روابــطــه االستراتيجية 

والتجارية الوثيقة مع الدولة.
بالنسبة للنظرة املستقبلية 
املــســتــقــرة املــتــعــلــقــة بتصنيف 
الوطني،قالت الوكالة إنها تعكس 
ــرة املستقبلية  ــظ ــن تــصــنــيــف ال

للتصنيف السيادي للكويت.
على الرغم من األثر االقتصادي 
الذي خلفه انخفاض أسعار النفطـ، 

الزال بنك الكويت الوطني يواصل 
ــن بيئة التشغيل  ــادة م ــف ــت االس
املستقرة إلى حد ما.وقالت الوكالة 
إن تقييمها لبيئة التشغيل يأخذ 
ــاف بنك  ــش ــك ــار ان ــب ــت بــعــن االع
الكويت الوطني على األســواق 
املتطورة، مثل دول غرب أوروبا 
وأميركا الشمالية، وعلى األسواق 
ــي تــواجــه  ــت ــاً ال ــض اإلقــلــيــمــيــة أي
حتــديــات أكبر نسبيا مثل مصر 

والبحرين. 
وأضـــافـــت “فيتش” أن بنك 
الــكــويــت الــوطــنــي مــصــرف رائــد 
فـــي الــكــويــت، ولـــديـــه حصص 
سوقية رائــدة في السوق احمللى، 
ومــزايــا تنافسية واضــحــة. على 
سبيل املثال: حجم البنك، وشبكة 
أفــرعــه الــكــبــيــرة، وقــدراتــه على 
تنويعاألعمال، وعالقاته القوية 
مع العمالء، وخبراته، وعالمته 
التجارية، وسمعته، وموطئ قدمه 
اجلغرافي الراسخ، وأشــارت إلى 
أن “الوطني” هو البنك الكويتي 
الوحيد القادر على توفير خدمات 
مصرفية تقليدية وإسالمية معاً ) 
من خالل حصته البالغة 58.3% 

في بنك بوبيان(.
ــن ذلـــك، يتمتع البنك  عـــدا ع
بــإدارة حصيفة وقوية تدعم آلية 
التنفيذ القوية في املصرف.وكانت 
أهدافه االستراتيجية متسقة خالل 

الــســنــوات املــاضــيــة، وواضــحــة 
ــن أجـــل حتقيق النمو  املــعــالــم م

وتكامل املجموعة.
كــمــا منحت مجلة “جلوبال 
فاينانس” العاملية بنك الكويت 
الــوطــنــي جــائــزة أفــضــل بنك في 
الــكــويــت لعام2017، وذلـــك في 
استبيانها السنوي حــول أفضل 
البنوك في العالم، والــذي شارك 
فيه مئات اخلبراء واحملللن وكبار 
املستشارين واملديرين التنفيذين 

لكبرى الشركات حول العالم.
وقــد تسلم مدير عاممجموعة 
ــروع اخلــارجــيــة والــشــركــات  ــف ال
التابعة في بنك الكويت الوطني 
السيد/ جورج ريشاني اجلائزة 
على هــامــش االجــتــمــاع السنوي 
لصندوق النقد والبنك الدولين في 

واشنطن.
وقد اختارت جلوبل فاينانس 
البنك الوطني كأفضل بنك في 
الــكــويــت فــي تقريرها السنوي 
ــاص حــول أفضل البنوك في  اخل

العالم بناء على املؤشرات املالية 
والتوسع اجلغرافي والعالقات 
االســتــراتــيــجــيــة، بــاإلضــافــة إلى 
استقرار اجلهاز اإلداري واخلطط 
التطويرية وابــتــكــار املنتجات 

اجلديدة. 
وقالتجلوبل فاينانس إن “بنك 
الكويت الوطني يتمتع مبؤشرات 
مالية قــويــة، وقــد كــرس موقعه 
في قائمة جلوبل فاينانس ألكثر 
البنوك أمانا في العالم، كما إنه من 
أكثر البنوك تقديراً في املنطقة”. 
وأشــــــارت إلــــى أن “استقرار 
اجلهاز اإلداري دليل على أسسه 
القوية باعتماده أفضل معايير 

احلوكمة”. 
هذا وواصل بنك الكويت الوطني 
متيزه بأعلى مستويات التصنيف 
االئتماني ضمن كافة بنوك منطقة 
ــك بإجماع  الــشــرق األوســـط، وذل
مؤسسات التصنيف االئتماني 
الثالث: موديز، فيتشوستاندرآند 
ــورز، بدعم من رسملته القوية  ب

ــــراض احلكيمة  وســيــاســات اإلق
الــتــي يتبعها، واتــبــاعــه ملنهج 
منظم إلدارة األصــول، إلى جانب 
اخلبرة واالستقرار الــذي يتمتع 
به جهازه اإلداري. باإلضافة إلى 
ذلك، يحتفظ بنك الكويت الوطني 
مبوقعه بن أكثر 50 بنكاً أماناً 
في العالم للمرة الثانية عشرة 
على التوالي، كما انــه حــاز على 
جائزة أفضل بنك على مستوى 
الكويت من مؤسسة “ذا بانكر” 
و”يورومني” و”جلوبل فينانس” 

في العام 2016.
ويتمتع بنك الكويت الوطني 
بتواجده على أوسع نطاق بشبكة 
محلية وعاملية متتد عبر 4 قارات، 
كما ميتد التواجد العاملي لبنك 
الكويت الوطني فــي العديد من 
املراكز املالية العاملية مبا في ذلك 
نيويورك، أوروبـــا، دول مجلس 
التعاون اخلليجي،  منطقة الشرق 
ــط، سنغافورة إضافة إلى  األوس

الصن )شنغاهاي(.

خالل تسلم اجلائزة

2017 لى من  و أل لتسعة ا شهر ا أل ل ا ر خال ينا ن د 89.7 مليو ر  ا حا تشغيلية مبقد با ر حقق أ

240 مليون دينار »املركزي« يبيع سندات ب� 

طرح بنك الكويت املركزي امس  الثالثاء، سندات 
وتــورق مقابل بقيمة 240 مليون دينار) 796.2 

مليون دوالر(، ومبعدل عائد 1.75%.
ووفــق البيانات املنشورة باملركزي الكويتي، 
ميتد أجل السندات لنحو 3 أشهر، على أن تستحق 

في 16 يناير املقبل.
وأوضح املركزي أنه مت تغطية اإلصدارة بواقع 
3.6 مرة حيث بلغ حجم الطلب عليه 872.5 مليون 

دينار )2.89 مليار دوالر(.
وكان آخر إصدار للمركزي الكويتي من سندات 

وتــوروق مقابل في 3 أكتوبر اجلــاري بقيمة 240 
مليون دينار وعائد %1.875 وألجل 6 أشهر.

 وكان أنس الصالح وزير املالية، قال إن الكويت 
تسعى لزيادة حصيلة السندات إلى20 مليار دينار، 
بدالً من 10 مليارات دينار، وزيــادة مدتها إلى 30 

عاماً، وإصدار صكوك كجزء من أدوات الدين.
ــي، أن  ــاض ـــارس امل ــي 28 م وأعــلــنــت املــالــيــة ف
احلكومة الكويتية قدمت تعديالت على قانون الدين 
العام، والتي متنح صالحيات إصدار صكوك دين 

إسالمية.

مقر البنك املركزي

شعار وكالة فيتش

قال رئيس الرقابة املالية للمجموعة 
في بيت التمويل الكويتي “بيتك”، شادي 
زهـــران ان “بيتك” انتهج منذ 2014 
استراتيجية التخارج من االستثمارات 
غير االساسية التي تستهلك من راس 
املـــال، والتركيز على العمل املصرفي 
ـــول،  ـــودة االص االســاســي وحتــســن ج
مبا يصب في رافــد االربـــاح املستدامة، 
وبالتالي فان التوقعات بنتائج وأداء 
“بيتك” في املستقبل يكون أكثر وضوحا، 
على عكس ما كان عليه بالسابق في ظل 
النشاطات غير اجلوهرية التي ينتج 
ــاح غير متكررة، متوقعا بأن  عنها ارب
يواصل “بيتك” نفس وتيرة النمو في 

نهاية 2017.

ــالل مقابلة مع  ـــاف زهــــران، خ وأض
تلفزيون CNBC العربية فــي املقر 
الرئيسي للبنك، ان “بيتك” يحقق منوا 
مــســتــقــرا، حــيــث حــقــق عــن الــــ 9 أشهر 
املنتهية في 30 سبتمبر 2017 صافي 
اربــاح للمساهمن بلغ 137.9 مليون 

دينار بنسبة منو 12%.
ـــال ان “بيتك” انــتــهــج سياسة  وق
ــح فــــي هــيــكــل املـــصـــاريـــف  ــي ــح ــص ت
التشغيلية في مجموعة “بيتك”، الفتا 
الــى ان مصروفات التشغيل استمرت 
بــاألنــخــفــاض حيث انخفضت بنسبة 
%3.5 عن نفس الفترة من العام السابق 
بفضل سياسة الرقابة على املصاريف 
وترشيد النفقات. كما انخفضت نسبة 

التكلفة الى الدخل الى %40.6 مقارنة 
بنحو %44.7 في العام السابق.

ــــال ان اداء مــحــفــظــة الــتــمــويــل  وق
للمجموعة كان جيدا، حيث حققت منوا 
بلغت نسبته %13.4عن نهاية العام 
ــى ان منــو محفظة  الــســابــق، مشيرا ال
التمويل في السوق الكويتي كان بنسبة 
%3.2 حسب آخر بيانات البنك املركزي 
الصادرة في نهاية يوليو 2017، بينما 
حقق “بيتك” في الكويت منــوا بنسبة 

.7.2%
وعن مشاركة اذرع “بيتك” اخلارجية 
في االربــاح، اشار زهران الى ان النسبة 
مشابهة ملا هي عليه في العام السابق 
وان “بيتك- تركيا” يحقق منــوا جيدا 

رغم االوضاع اجليوسياسية احلالية.
وعن مجموعة “عارف” االستثمارية، 
ــا مصنفة حتــت بند  ــه ــــران ان قـــال زه
استثمارات “محتفظ بها للبيع”، منوها 
بوجود مجموعة من املستثمرين املهتمن 
بشراء حصة “بيتك”، وهنالك مفاوضات 
جتــري بن “بيتك” واالطـــراف املهتمة، 
مــؤكــدا ان “بيتك” سيقوم باالفصاح 
ــواق املــال واجلهات الرقابية  لهيئة اس

واالعالن عن ذلك في حال اي مستجدات.
وأشار الى أن مجموعة “عارف” انتهت 
من بيع معظم أصولها في السودان، حيث 
بلغ إجمالي الصفقة 60 مليون دوالر )ما 
يعادل 18.1 مليون دينار(، وأثر العملية 

على املجموعة غير جوهري.

CNBC العربية خالل مقابلته مع تلفزيون 

زهران: »بيتك« مستمر بإستراتيجية حتسني االصول والتركيز على النشاط املصرفي االساسي
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