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احجرف  :ااطاع على جارب اآخرين
في التنمية امستدامة هام جد ًا

«بوبيان» يحقق  40.3مليون دينار أرباحا
صافية حتى سبتمبر 2018

العام احالي شهد طرح الكثير من امنتجات واخدمات التي كان لنا السبق في طرحها

د.نايف فاح احجرف

من هيئة أسواق امال“.
واض��اف��وا ان ”اانسحابات التي كانت تسير
بوتيرة ضعيفة خال الفترة مابن عامي - 2012
 2016زادت بشكل واضح في عام  2017الذي شهد
انسحاب  20شركة“.
وف��ي ه��ذا السياق ارج��ع رئيس مجلس إدارة
شركة (الصناعات الكويتية) محمد النقي في
حديث ل (كونا) سبب انسحاب هذه الشركات ”إلى
عدم قدرتها على ااستمرار في استيفاء متطلبات
اادراج احالية امقررة من قبل اجهات التنظيمية
والرقابية وت��دن��ي ف��رص النمو وضعف ام��اءة
امالية لها وانخفاض أرباحها وتراجع العائد على
حقوق امساهمن وارتفاع مخاطر ااستثمار فيها“.

أعلن بنك بوبيان ع��ن حقيقه أرباحا
صافية حتى سبتمبر  2018بلغت 40.3
مليون دينار كويتي بنسبة مو  18%مقارنة
بنفس الفترة من العام اماضي وبربحية سهم
 15.83فلس مقارنة مع  13.21فلس .
وق����ال ن��ائ��ب رئ��ي��س م��ج��ل��س اإدارة
والرئيس التنفيذي للبنك عادل عبدالوهاب
اماجد تعليقا على هذه النتائج اإيجابية ”
مع اقتراب العام احالي من النهاية فإننا
نشعر بارتياح كبير الى ما حقق من نتائج
ايجابية على مدار ااشهر التسعة ااخيرة
وما يحقق طموحات مساهمينا ” .
واض��اف ” رغ��م التحديات التى تتعلق
بامنافسة فاننا جحنا بفضل من الله ثم
بفضل مواردنا البشرية من حقيق اهدافنا
ف��ي ااس��ت��ح��واذ على حصص سوقية في
مختلف القطاعات سواء في خدمات اافراد
او الشركات ” .
واكد ان ذلك يدل على مدى الثقة التى بات
البنك يتمتع بها في مختلف ااوساط سواء
على مستوى امساهمن او العماء وهو ما
انعكس ايجابيا على ارتفاع جميع مؤشرات
البنك امالية .

اافضل تكنولوجيا

وأشار اماجد إلى أن جميع مؤشرات البنك
الرئيسية شهدت موا ملحوظا حتى نهاية
سبتمبر حيث ارتفع إجمالي اأص��ول إلى
 4.3مليار دينار كويتي بنسبة مو قدرها
 11%كما ارتفعت اإي���رادات التشغيلية
لتصل إلى  105مليون دينار كويتي بنسبة

م��ن ناحية أخ���رى ق��ال ام��اج��د أن البنك
وبعد وصوله الى الفرع  43سوف يستمر
في افتتاح امزيد من الفروع مؤكدا أنه ” في
م���وازاة توسعنا اجغرافي محليا لنكون
اأق���رب إل��ى عمائنا فإننا مستمرون في
ااستثمار في اخدمات وامنتجات امصرفية
االكترونية التى وضعتنا في مقدمة البنوك

مو ايجابي

بنمو بلغت نسبته  14.3في امئة على أساس سنوي

«الوطني» يحقق أرباح ًا صافية بقيمة
 272.4مليون دينار

حقق بنك الكويت الوطني 272.4
مليون دينار كويتي ( 898.7مليون
دوار أميركي) أرب��اح��ا صافية في
التسعة أشهر اأولى من العام ،2018
مقابل  238.4مليون دينار كويتي
(  786.4مليون دوار أميركي) في
الفترة امماثلة من العام  ،2017بنمو
بلغت نسبته  14.3في امائة على
أساس سنوي.
وبلغت أرباح الربع الثالث 86.5
مليون دينار كويتي ( 285.5مليون
دوار أمريكي) مقابل  73.7مليون
دينار كويتي ( 243.1مليون دوار
أمريكي) في الفترة امماثلة من العام
 ،2017بنمو بلغت نسبته  17.5في
امائة على أساس سنوي.
ومت ام��وج��ودات اإجمالية كما
بنهاية سبتمبر  2018بواقع 5.7
في امائة على أساس سنوي مقارنة
بالفترة امماثلة من العام ،2017
لتبلغ  27.1مليار دي��ن��ار كويتي
( 89.5مليار دوار أميركي) ،فيما
ارتفعت ح��ق��وق امساهمن بواقع
 5.2في امائة إلى  3.1مليار دينار
كويتي ( 10.2مليار دوار أميركي).
كما بلغت ال��ق��روض والتسليفات
اإجمالية  15.4مليار دينار كويتي
( 50.8مليار دوار أمريكي) بنهاية
سبتمبر  ،2018مرتفعة بنسبة
 6.5في امائة عن مستويات العام
السابق ،فيما مت ودائ��ع العماء
ب��واق��ع  5.4ف��ي ام��ائ��ة على أس��اس
سنوي إلى  14.1مليار دينار كويتي
( 46.4مليار دوار أمريكي) بنهاية
سبتمبر .2018
وظ��ل��ت معايير ج���ودة اأص��ول
قوية ،حيث بلغت نسبة القروض
ام��ت��ع��ث��رة م���ن إج��م��ال��ي اح��ف��ظ��ة
اائتمانية للبنك  1.37في امائة كما
في نهاية سبتمبر  ،2018فيما بلغت
نسبة تغطية القروض امتعثرة 237
في امائة.
كما حافظت امجموعة على أفضل
مستويات الرسملة ،وب��ل��غ معدل
كفاية رأس ام���ال  17.2ف��ي امائة
بنهاية سبتمبر  ،2018متجاوزا ً احد
اأدنى للمستويات امطلوبة.
وفي إطار تعقيبه على هذا اأداء
امتميز ،ق��ال رئ��ي��س مجلس إدارة
بنك الكويت الوطني ناصر مساعد
ال��س��اي��ر” :تتزايد ق���وة نتائجنا
ام��ال��ي��ة على م���دار ك��ل ف��ت��رة مالية
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ام��اج��د :رغ��م حديات امنافسة استحوذنا على حصص سوقية في مختلف القطاعات

وضوح قواعد اإدراج في البورصة
حد من انسحاب الشركات

قال اقتصاديون كويتيون إن أاسس والقواعد
ال��واض��ح��ة ل���ادراج امطبقة حاليا ف��ي بورصة
ال��ك��وي��ت ساهمت ف��ي ت��راج��ع وت��ي��رة انسحاب
الشركات من بورصة الكويت خال العام احالي
لتبلغ  3شركات فقط مقارنة بانسحاب  20شركة
في العام .2017
وأوضح هؤاء ااقتصاديون في لقاءات متفرقة
مع وكالة اأنباء الكويتية (كونا) امس ااربعاء
ان“بعض ااس���س تضمنت ال��وف��اء متطلبات
اإفصاح بشكل مستمر وااف��ص��اح عن البيانات
امالية السنوية امدققة خال  90يوما من تاريخ
نهاية السنة امالية وحديد القيمة العادلة للسهم
من قبل مقوم أصول أو مستشار استثمار مرخص

9

ارتفعت  18بامئة  ..مقارنة بنفس الفترة من العام اماضي

خال مشاركته في ااجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدولي 2018

خال مشاركة وزير امالية د.نايف فاح احجرف في
ااجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدولي 2018
 ،ق��ال معاليه ”بأن تواجد الفرق واجهات احكومية
الكويتية امختلفة للمشاركة ف��ي ه��ذه ااجتماعات
مهم ج��دا ً ل��اط��اع على ج��ارب اآخ��ري��ن ف��ي التنمية
امستدامة واطاعهم على جارب دولة الكويت ،باإضافة
إل��ى اح��رص على ااط��اع على أكبر وأه��م التحديات
ااقتصادية ،والتنموية وااجتماعية التي تواجه دول
العالم وكيفية التعامل معها والتقليل من آثارها“.
يذكر بأنه تعقد حالياِ في بالي ،إندونيسيا من الفترة
 8إلى  14أكتوبر  2018ااجتماعات السنوية مجلسي
محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي
بحضور محافظي البنوك ام��رك��زي��ة ،ووزراء امالية
والتنمية ،والبرمانين ،وكبار امسؤولن من القطاع
اخاص ،ومثلي منظمات امجتمع امدني ،واأكادمين
مناقشة القضايا موضع ااهتمام العامي ،ومنها اآفاق
ااق��ت��ص��ادي��ة العامية ،واستئصال الفقر ،والتنمية
ااقتصادية ،وفاعلية امعونات.

امواد التموينية يأتي بعد قيام جمعية جليب الشيوخ بسداد
مستحقات وزارة امالية للعام امالي (.)2019-2018
وكانت (ال��ت��ج��ارة) أعلنت في  8سبتمبر اماضي حويل

مستفيدي البطاقة التموينية جمعية جليب الشيوخ إلى فرعي
موين جمعية صباح الناصر التعاونية حن سداد اجمعية
مستحقات وزراة امالية للعام امالي (.)2019-2018

ناصر الساير

عصام الصقر
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الصقر :الوطني يسير بخطى ثابتة في تطبيق
سياسة التنوع بفضل زخ��م قطاعات اأعمال
مقارنة بالفترة السابقة ما يعكس
صابة اأس��س الراسخة لعمليات
امجموعة وقدرتنا الهائلة على توليد
ااي����رادات م��ن اأنشطة الرئيسية
للبنك .ويواصل بنك الكويت الوطني
مسيرته بخطى ثابتة نحو عاماً آخر
من اأرب��اح القياسية وفقاً ما تشير
إليه نتائج التسعة أشهر اأول��ى
من العام  ،2018مع مواصلة البنك
أدائه القوي اعتمادا ً على اإيرادات
امصرفية م��ن اأنشطة الرئيسية
والتنوع الفعال في مصادر الدخل“.
وأوض���ح الساير ق��ائ�اً” :ارتفع
ص���اف���ي اإي��������رادات التشغيلية
للمجموعة بنسبة  8.5في امائة على
أساس سنوي ليبلغ  661.8مليون
دي��ن��ار كويتي ( 2،183.4مليون
دوار أمريكي) بدافع من النمو امطرد
أنشطة ااقراض ،وحسن الهوامش
على خلفية حركات أسعار الفائدة
باإضافة إلى النمو القوي إيرادات
الرسوم“.
وأض�����اف ال��س��اي��ر” :ما زال���ت
اأنشطة ااقتصادية في الكويت في
حسن مستمر ،حيث نشهد اجاهات

إيجابية فيما يتعلق بتنفيذ خطة
التنمية احكومية من حيث معدات
مو اإنفاق الرأسمالي وتزايد وتيرة
اج���از ام��ش��اري��ع خ���ال ال��س��ن��وات
اأخ���ي���رة م��ا ي��ش��ي��ر إل���ى ترسيخ
اجاهات النمو امستدام مستقبليا ً“
وأكد الساير “:تتوافر في السوق
الكويتي فرصاً واع��دة على خلفية
ح��س��ن بيئة اأع��م��ال ال��ت��ي قامت
بدورها بتمهيد الطريق أمام القطاع
اخ��اص للقيام ب��دور رئيسي ،كما
ينفرد بنك الكويت الوطني مكانة
م��ي��زة تؤهله لاستفادة م��ن تلك
الفرصة الواعدة للدورة التشغيلية
ن��ظ�رًا م��ا يتميز ب��ه م��ن اإمكانيات
والقدرات امميزة وامنتجات الفريدة
وميزانيته الهائلة وانفراده باعلى
التصنيفات اائتمانية“.
ب���دوره ق��ال ال��رئ��ي��س التنفيذي
م��ج��م��وع��ة ب��ن��ك ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي
عصام الصقر” :تعد استراتيجية
التنوع التي تتبناها امجموعة من
العوامل الرئيسية امساهمة في قوة
واس��ت��م��راري��ة ادائ��ن��ا ام��ال��ي امميز.
وم���ا زل��ن��ا ن���رى اج��اه��ات ماثلة

لبقية العام  2018والفترات امقبلة.
واعتمدت أرباحنا في التسعة أشهر
اأول����ى م��ن ال��ع��ام  2018بصفة
رئيسية على اأنشطة امصرفية
اأس��اس��ي��ة وم���و أح��ج��ام اأع��م��ال
عبر كافة امناطق اجغرافية التي
نعمل بها ما يتماشى مع اهدافنا
الرامية نحو تنويع اأصول ومصادر
ال��دخ��ل .وف��ي ظ��ل م��ا ننفرد ب��ه من
معدات كفاية رأس امال واستقرار
مستويات التمويل وتوافر السيولة
الكافية ،يواصل بنك الكويت الوطني
ااستفادة من الفرص امستجدة على
الساحة احلية واإقليمية“.
وأكد الصقر تركيز امجموعة على
اأنشطة امصرفية اإسامية قائاً:
”تركز امجموعة بصفة خاصة على
اانشطة امصرفية اإسامية .كما
يعد بنك بوبيان من أه��م العناصر
الرئيسية ال��ت��ي ت��خ��دم تطلعاتنا
لتنفيذ استراتيجية التنويع داخل
الكويت .حيث يتفوق البنك اإسامي
التابع للمجموعة بأدائه اممتاز على
اجاهات السوق ويواصل اكتساب
حصة سوقية أكبر وتوسيع قاعدة
عمائه .وأضاف الصقر” :لقد ساهم
التوسع اج��غ��راف��ي لبنك الكويت
الوطني ف��ي تطبيق استراتيجية
التنويع ودخ��ول��ه��ا حيز التطبيق
م��ع ح��ص��دن��ا ث��م��ار ج��ه��ود أعمالنا
خ���ارج ال��ك��وي��ت .حيث استحوذت
أرباح العمليات الدولية على  30في
امائة من إجمالي أرب��اح امجموعة
في التسعة أشهر اأول��ى من العام
 ،2018م��ا ي��ؤك��د م��ي��ز وضعنا
التنافسي مقارنة بالبنوك امماثلة“.
”تواصل استراتيجية امجموعة
التركيز على التوسع ف��ي أس��واق
الشرق اأوس��ط وشمال أفريقيا من
خ��ال تنمية اأن��ش��ط��ة الرئيسية
للبنك ،وب��اأخ��ص في دول مجلس
التعاون اخليجي ومصر .ففي العام
 ،2018قمنا بالتوسع في امملكة
العربية السعودية من خال افتتاح
فرعن جديدين (الرياض والدمام)
مساندة وتعزيز اع��م��ال فرعنا في
جدة .عاوة على ذلك ،سنقوم أيضا
بتقدم خدمات إدارة الثروات العامية
في امملكة من خال شركتنا التابعة
التي حصلت على ترخيص من هيئة
السوق امالية السعودية مزاولة تلك
ااعمال.

مو قدرها 15%باإضافة إلى زيادة ودائع
العماء إلى  3.6مليار دينار كويتي بنمو
نسبته .9%
وأض��اف أن إجمالي قيمة حقوق املكية
في البنك ارتفع حتى نهاية الربع الثالث من
العام احالي ليصل إلى  396مليون دينار
كويتي مقارنة مع  364مليون دينار كويتي
لنفس الفترة من العام اماضي إلى جانب
ارتفاع محفظة التمويل إلى  3.2مليار دينار
كويتي بنسبة مو  12%إلى جانب اارتفاع
امتواصل لقاعدة عماء البنك.
وق���ال ام��اج��د أن اح��ص��ة السوقية من
التمويل بصفة عامة ارتفعت إل��ى حوالي
 % 8.4حالياً بينما ارتفعت حصة بنك
بوبيان من مويل اأفراد حديدا إلى حوالي
 % 11.2ال��ى جانب حقيق معدات مو
متميزة في احفظة اائتمانية للشركات
وصلت إل��ى  12%عن طريق ج��ذب العديد
من الشركات التشغيلية امعروفة ماءتها
امالية وااقتصادية وذلك مع التمسك الشديد
بأعلى معايير اج��ودة اائتمانية و دراسة
وتنويع امخاطر.

احلية لنلبى مختلف متطلبات عمائنا“.
وك��ان بوبيان قد أك��د م��رة أخ��رى تفوقه
وم��رك��زه امتقدم ف��ي م��ج��ال التكنولوجيا
امصرفية ف��ي الكويت وال��ش��رق ااوس��ط
بحصوله على  3جوائز من مؤسسة غلوبل
فاينانس العامية مؤخرا وهي جائزة افضل
بنك اسامي في منطقة الشرق ااوسط في
مجال اخ��دم��ات امصرفية االكترونية (
الرقمية )  DIGITAK BANKوجائزة
اافضل على مستوى الكويت في نفس امجال
الى جانب جائزة اخرى كأفضل بنك ابداعي
في هذا امجال
ونوه اماجد الى ان هذا التقدير من مؤسسة
عامية مشهود لها بالشفافية واحيادية
يؤكد ان ما ب��دأه البنك قبل سنوات قد بدأ
يؤتي ثماره من خ��ال التطورات ااخيرة
التى شهدها السوق الكويتي امتجه بقوة
نحو ااس��ت��ث��م��ار ف��ي اخ��دم��ات امصرفية
التكنولوجية .

سبق اابداع واابتكار

ون��وه اماجد ال��ى ان العام احالي شهد
طرح العديد من اخدمات وامنتجات التى
ك��ان لنك بوبيان السبق ف��ي طرحها وهو
اس��ت��م��رارا ً لتربعه على ع��رش ااول في
الكويت سعيا منه لتميز عماءه ومنحهم
جارب مصرفية فريدة .
وم��ن اب��رز ه��ذه اخدمات كمثال ”خدمة
مساعد“ التى مكن العماء م��ن التعامل
بصورة دائمة مع حساباتهم من خال خدمة
ميزة الى جانب ”خدمة امرابحة الرقمية“

عادل اماجد

التى تنهى إجراءات احصول على مويل من
خال الهواتف الذكية او اموقع االكتروني .
كما اصبح بإمكان عماء بوبيان أول
مرة في الكويت تقدم طلب للحصول على
بطاقة ائتمانية في أي وقت من خال اخدمة
امصرفية عبر اإنترنت وذل��ك باستخدام
التوقيع االكتروني امصادق ل��دى الهيئة
العامة للمعلومات امدنية .PACI
وتطرق اماجد ال��ى التعاون مع القطاع
اح��ك��وم��ي ح��ي��ث وق���ع ال��ب��ن��ك ب��روت��وك��ول
تعاون مشترك مع بنك اائتمان الكويتي
بهدف تفعيل وطرح مجموعة من اخدمات
االكترونية اجديدة والتي من شأنها تسهيل
امعامات امصرفية لعماء البنك امتعاملن
مع بنك اائتمان الكويتي.
واضاف ” قمنا في العام احالي بإطاق
إدارة خاصة للمشاريع الصغيرة وامتوسطة
منح اص��ح��اب ه��ذه ام��ش��اري��ع العديد من
اخدمات وامنتجات امصممة للمساعدة في
تطوير ومو مشاريعهم ” .

افتتحت مكتب مبيعات جديد في اافنيوز

«اخطوط الكويتية» :نسعى لزيادة
حصة الشركة السوقية محليا وإقليميا

ف���ي إط����ار س��ع��ي��ه��ا ام��س��ت��م��ر لتطوير
خدماتهاامتنوعة وفي سبيل تسهيل سبل
اإت��ص��ال وال��ت��واص��ل م��ع العماء بكافة
ش��رائ��ح��ه��م وم��واق��ع��ه��م ،أفتتحت شركة
اخطوط اجوية الكويتية امس ”ااربعاء“
مكتبها اجديد للمبيعات والكائن في مجمع
اافنيوز– الدور اأول – امرحلة الثالثة.
وكان حفل افتتاح امكتب برعاية رئيس
مجلس إدارة اخطوط اجوية الكويتية
ي��وس��ف عبداحميد اج��اس��م ،وبحضور
الرئيس التنفيذي امهندس عبدالله الشرهان،
ومدير عام الطيران امدني بالوكالة أحمد
القعود وعددا ً من مسؤولي الشركة.
وق��ال��ت ”الكويتية“ ف��ي بيان صحافي
أن��ه��ا ت��س��ع��ىل��ت��ق��وي��ة رواب����ط ال��ت��واص��ل
واات��ص��ال م��ع العماء م��ن خ��ال افتتاح
امكتب اجديد،الذيسيوفر عددا ً من اخدمات
منها إصدار تذاكر السفر وإجراء احجوزات
م��ن داخ���ل وخ���ارج دول���ة ال��ك��وي��ت وتلقي
ااستفسارات والشكاوي واماحظات من
العماء.
واضافت ”الكويتية“ أنها حرص دائماً
على أن تكون قريبة من عمائها متلمسة
إحتياجاتهم من خال افتتاح مكاتبها سعيا ً
منها لتعزيز تواجدها في مواقع حيوية في
الباد لتلبية احتياجات العماء وتقدم
افضل اخدمات لهم عبر موظفن ملكون
اخبرات الفنية في التعامل مع اجمهور،
مشيرة ال��ى أن ااف��ت��ت��اح ي��أت��ي ف��ي إط��ار
توسع الشركة والسعي نحو زي��ادة حصة
امسافرين في السوقن احلي وااقليمي.
ونوهت الشركة الى ان خدمة حجز تذاكر
السفر مرضى العاج ب��اخ��ارج وخدمات
طلب توفير السرير الطبي على الطائرة
او أجهزة ااكسجن بااضافة ال��ى خدمة
استرجاع قيمة تذاكر السفر ستكون من
خال مكتب مبيعاتها في برج راكان والكائن
في شارع فهد السالم.
وتعمل ”الكويتية“ جاهدة خدمة ركابها
سواء في مبنى الركاب اجديد رقم )T4( 4
أو في أي محطة من محطاتها اخارجية كما
أن دور الشركة ا يقتصر فقط على النقل
بل بخدمة وتلبية كافة احتياجات العماء
سواء بتعدد وجهات السفر أو تقدم خدمة
ميزة ومرنة قبل وأثناء وبعد السفر على
من طائراتها.
ومن جهته أكد رئيس مجلس إدارة شركة
اخطوط اجوية الكويتية يوسف اجاسم
ح��رص الشركة على تعزيز تواجدها في
م��واق��ع حيوية ف��ي ال��ب��اد على نحو يدعم
زي��ادة حصتها السوقية في سوقي السفر
احلي واإقليمي.

جانب من اافتتاح

ااحتفال باافتتاح

وقال اجاسم في تصريح للصحفين إن
الشركة تسعى لتطوير خدماتها امتنوعة
لتسهيل سبل ااتصال والتواصل مع العماء
بكافة شرائحهم وم��واق��ع��ه��م.وأوض��ح أن
امكتب اجديد سيوفر عددا من اخدمات عبر
 16كاونترا منها إصدار تذاكر السفر وإجراء
اح��ج��وزات فضا عن تلقي ااستفسارات
واماحظات من العماء.
ولفت إل��ى أن خدمة حجز تذاكر السفر
مرضى ال��ع��اج ب��اخ��ارج وخ��دم��ات طلب

توفير ال��س��ري��ر الطبي على ال��ط��ائ��رة أو
أجهزة ااكسجن ستكون من خال مكتب
مبيعاتها الكائن ف��ي ش��ارع فهد السالم.
وأسست اخطوط اجوية الكويتية عام
 1953كشركة خاصة حت اسم (اخطوط
اجوية الوطنية الكويتية اح��دودة) ومن
ثم استحوذت حكومة الكويت على كامل
ملكيتها بنسبة  100في امئة ع��ام 1962
وتبلغ عدد وجهاتها نحو  40وجهة حول
العالم.

