
�سمري خ�رض

عقد البنك التجاري جمعيته العمومية 
العادية وغير العادية والتي اقرت  توزيع 
أرب��اح نقدية بواقع 20 في املئة نقدا )20 
فلسا للسهم الواحد( و10 في املئة منحة 
)10 اسهم لكل 100 سهم( عن السنة املالية 

املنتهية بديسمبر 2018.  
 وقال رئيس مجلس االدارة الشيخ احمد 
دع��ي��ج الصباح ف��ي كلمة خ��ال اجلمعية 
وف��ق بيان ص��ادر عن البنك أم��س  السبت 
ان )ال���ت���ج���اري( ح��ق��ق من���وا ف���ي ص��اف��ي 
األرباح خال 2018 بلغ 15 في املئة مبينا 
ان التوزيعات النقدية لعام 2018 تعد 
اعلى توزيعات على مدار السنوات العشر 

املاضية.   
واض��اف الدعيج ان نتائج البنك اجليدة 
عكست في مجملها التقدم الكبير الذي أحرزه 
جتاه تعزيز استراتيجيته التي تستهدف منو 
قاعدة عمائه وتطوير اخلدمات املصرفية 

الرقمية وتنظيف محفظة القروض. 
ول��ف��ت ال��ى حتقيق البنك إجن���ازا عبر 
وصول مستوى القروض غير املنتظمة إلى 
ما نسبته صفر مؤكدا انه “شيء يبعث على 
الفخر واالعتزاز ويبرهن أيضا على التزام 
مصرفنا مبمارسة أنشطة أعماله في إطار 
نزعته جتاه املخاطر مع االحتفاظ مبراكز 

قوية جلهة الرسملة والسيولة”. 
وت��اب��ع : ك��م��ا أن اإلجن����از ال���ذي حققه 
مصرفنا ووص��ول مستوى ال��ق��روض غير 
املنتظمة إل��ى ما نسبته “صفر” هو شيء  
يبعث على الفخر واالعتزاز وُيبرهن أيضاً 
على التزام مصرفنا مبمارسة أنشطة أعماله 
في إطار نزعته جتاه املخاطر مع االحتفاظ 

مبراكز قوية جلهة الرسملة والسيولة.  
وأضاف : إن أحد األدوار الرئيسية املُناط 

بها ملجلس اإلدارة هو اإلش��راف على مسار 
تطبيق إستراتيجية البنك. ونحن من جانبنا 
كمجلس إدارة للبنك ُنزود اإلدارة التنفيذية 
ب��اإلرش��ادات ال��ازم��ة بهدف التركيز على 
األسواق وقطاعات النشاط املائمة ألنشطة 
أعمال البنك والتي تساهم في حتقيق املزيد 

من النجاحات بالنسبة للبنك.
وب�����ن : ف����ي ض�����وء م����ا ت����ق����دم، ف���إن 
اإلستراتيجية الفعالة التي ينتهجها البنك 

ومنهجيته القائمة على االهتمام بالعماء 
وتطوير الكفاءات وال��ك��وادر العاملة لدى 
البنك وإدارة املخاطر بشكل م��دروس، قد 
انعكست نتائجها على البيانات املالية للبنك 
حيث حققنا أرب��اح��اً صافية بلغت 63.8 
مليون دينار كويتي لعام 2018 مقارنة 
بالربحية التي بلغت 55.4 مليون دينار 

خال عام 2017. 
كما انعكست تلك النتائج بشكل إيجابي 

على نسب األداء امل��ال��ي للبنك، حيث بلغ 
العائد على متوسط حقوق املساهمن 9.7% 
وبلغ العائد على متوسط املوجودات 1.4%، 
وبلغت ربحية السهم 35.4 فلس مقارنة 
بربحية السهم التي بلغت 30.8 فلس خال 
العام املاضي، كما بلغت حقوق املساهمن 
0.729 مليون دينار كويتي بنسبة منو 
قدرها %11.4، وجن��ح البنك في احلفاظ 
على تكلفة األموال عند مستويات منخفضة، 

ويستمر البنك في االحتفاظ بواحدة من أدنى 
نسب التكاليف إلى اإلي���رادات بن البنوك 
الكويتية، والتي لم تتجاوز %29.7 كما في 
نهاية عام 2018. كما أن اجلهود احلثيثة 
التي يبذلها البنك نحو استعادة القروض 
ال��ت��ي مت شطبها سابقاً ق��د حققت نتائج 
ايجابية حيث جنح البنك في استعادة 78.5 

مليون دينار كويتي خال عام 2018.  
 وف��ي سبيل ات��خ��اذ خ��ط��وات استباقية 
والتعاطي مع األس��واق التي تتسم بسرعة 
التطور والديناميكية العالية، يقوم مجلس 
اإلدارة بتوفير امل��ش��ورة ال��ازم��ة ل��إدارة 
التنفيذية فيما يتصل باخلطط اإلستراتيجية 
والتحديات املرتبطة باالفتراضات احملتملة، 
فضاً عن املساعدة في حتديد وبناء مسارات 
العمل اجلديدة لتحقيق النمو املستمر للبنك 

ولكن في إطار نزعته جتاه املخاطر. 
وع���ام 2018 وف��ر مجلس اإلدارة كل 
الدعم لفريق اإلدارة التنفيذية ملجابهة كافة 
التحديات التي يواجهها البنك وذلك لضمان 
استمرار البنك في الوفاء بكافة التزاماته 
نحو عمائه واجلهات الرقابية وموظفيه. 
وإلى جانب حتقيق تلك األهداف، فقد انصب 
تركيز مجلس اإلدارة على حتقيق قيمة 
مضافة للمستثمرين في األمدين املتوسط 

والبعيد.  

حقق أعلى توزيعات على مدى عشر سنوات

% منحة % نقدا و10   20  .. 2018 »التجاري«: أرباح 

T4 »الوطني« يفتتح فرعه الثاني مبطار الكويت في مبنى 
افتتح بنك ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي يوم 
اخلميس املاضي ثاني فرع له في مطار 
ال��ك��وي��ت ال��دول��ي ف��ي “مبنى ال��رك��اب 
اجل���دي���د T4”وذلك ض��م��ن سياسة 
البنك االستراتيجية لتعزيز انتشار 
شبكته املصرفية األكبر محلياً، مبا يلبي 
احتياجات العماء ويضمن تقدمي أفضل 
اخلدمات املتميزة لهم أينما تواجدوا 

وفي أي وقت كان.
ومت افتتاح الفرع اجلديد بحضور 
رئيس اإلدارة العامة للطيران املدني 
الشيخ سلمان صباح السالم احلمود 
الصباح، ورئيس مجلس إدارة اخلطوط 
اجلوية الكويتية يوسف عبداحلميد 
اجل��اس��م، والرئيس التنفيذي لشركة
 Inchean Korea International
Airport ك��واجن س��و ل��ي، وع��دد من 
ق��ي��ادات البنك ف��ي مقدمتها الرئيس 
التنفيذي ملجموعة بنك الكويت الوطني 
ع��ص��ام ال��ص��ق��ر، وال��رئ��ي��س التنفيذي 
لبنك الكويت الوطني – الكويت صاح 
الفليج، ومدير عام مجموعة اخلدمات 
املصرفية الشخصية في بنك الكويت 
الوطني محمد العثمان، وكذلك حضر 
االفتتاح عدد من قيادات وزارة الداخلية.

وتعليقاً على افتتاح الفرع اجلديد قال 
مدير عام مجموعة اخلدمات املصرفية 
الشخصية ف��ي بنك الكويت الوطني 
محمد العثمان:”يسعدنا اإلعان رسمياً 
عن إفتتاح فرعنا اجلديد والثاني في 
مطار الكويت الدولي وحتديداً في مبنى 
ال��رك��اب اجل��دي��د،  T4  حيث نحرص 
من خ��ال إضافة ه��ذا الفرع إل��ى شبكة 

ف��روع البنك، إل��ى تقدمي أفضل جتربة 
مصرفية للعماء ومساعدتهم على إمتام 
معاماتهم بكل سرعة وسهولة وفي أي 

وقت كان”.
م��ن ج��ان��ب��ه، أع��ل��ن علي امل���ا، مدير 
إقليمي في إدارة الفروع في بنك الكويت 
الوطني، قائًا بأن البنك ُيعد الوحيد 
في الكويت ال��ذي يوفر فرعن خلدمة 
العماء في مطار الكويت الدولي، حيث 
يتواجد الفرع األول في مبنى T1 واآلن 
في مبنى الركاب اجلديد T4، وذلك في 
إطار استراتيجية مستدامة للتواجد في 

األماكن احليوية والتي تلبي احتياجات 
ال��ع��م��اء. وت��اب��ع ب��أن ه��ذا ال��ف��رع في 
مبنى ال��رك��اب اجل��دي��د T4 ليس فقط 
للمسافرين، بل انه أيضاً متوفر جلميع 
العماء، مشدداً على أن الهدف األساسي 

للبنك هو البقاء بالقرب من العماء”.
أما حمود النصرالله، مدير إقليمي 
ف��ي إدارة ال��ف��روع ف��ي ب��ن��ك الكويت 
ال��وط��ن��ي، فقد ش��دد على ح��رص بنك 
الكويت الوطني من خاله فرعه الثاني 
في مطار الكويت الدولي على إلتزامه 
بتلبية احتياجات جميع العماء، مشيراً 

إلى أن الوطني هو البنك الوحيد الذي 
يقدم خدماته للعماء من خال فرعن 
ف��ي مطار الكويت ال��دول��ي، فضًا عن 
تقدمي أج��ه��زة السحب اآلل��ي املتعددة 
العمات وال��ت��ي توفر للعماء خدمة 
سحب األموال ب� 6 عمات مختلفة وهي: 
الدينار الكويتي، ال���دوالر األمريكي، 
ال��ي��ورو، اجلنيه اإلسترليني، الدرهم 
اإلماراتي والريال السعودي، حيث مت 
اختيار موقع هذه األجهزة في منطقتي 
الوصول واملغادرة وذلك لضمان توفير 

اخلدمة للجميع.

قيادات البنك في الفرع اجلديد

جانب من العمومية

وفد البنك يلتقي أمير منطقة الرياض 

الصقر: اململكة من أهم األسواق 
املليئة بالفرص الواعدة 

زار وف��د بنك الكويت الوطني صاحب السمو 
امللكي أمير منطقة الرياض األمير فيصل بن بندر 
بن عبدالعزيز مبكتبه بقصر احلكم، وجرى خال 
الزيارة مناقشة عدد من املوضوعات في مجاالت 

االستثمار واألعمال.
وحضر اللقاء الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك 
الكويت الوطني عصام جاسم الصقر، والرئيس 
التنفيذي لشركة الوطني لاستثمار فيصل احلمد 
ون��ائ��ب ال��رئ��ي��س التنفيذي – رئ��ي��س اخل��دم��ات 
املصرفية اخلاصة ملجموعة بنك الكويت الوطني 
مالك خليفة والرئيس التنفيذي لشركة الوطني 

إلدارة الثروات مساعد السديري.
وبهذه املناسبة أكد الرئيس التنفيذي ملجموعة 
بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر “أن 

اململكة العربية السعودية تعد أحد أهم األسواق 
املليئة بالفرص الواعدة التي تتماشي مع تطلعات 
املجموعة في اقتناص الفرص االستثمارية اقليمياً، 
مشيراً إلى أن اململكة متر مبرحلة حتول اقتصادي 
كبير ستساهم في جعلها بيئة استثمارية أكثر 
جاذبية للمستثمرين العاملين وف��ي العديد من 

القطاعات احليوية”.
وأضاف الصقر أن السوق السعودي شكل أحد 
ركائز استراتيجية املجموعة في التوسع إقليمياً 
وذلك من خال زيادة عدد الفروع إلى 3 أفرع في 
كل من الرياض وجدة والدمام باإلضافة إلى تدشن 
أعمال شركة الوطني إلدارة الثروات والتي بدأت 
أعمالها بالفعل مع اكتمال عملية التوظيف والبدء 

في جذب األصول املدارة.

جانب من اللقاء

»املركزي«  يستضيف حلقة 
نقاشية رفيعة املستوى حول 
الرقابة واإلشراف املصرفي 

ص���رح محافظ 
ب���ن���ك ال���ك���وي���ت 
امل��رك��زي الدكتور 
م���ح���م���د ي��وس��ف 
ال���ه���اش���ل، ب��أن��ه 
ف��ي إط���ار اجلهود 
امل��س��ت��م��رة ال��ت��ي 
يبذلها بنك الكويت 
امل��رك��زي لتدريب 
ال��ك��وادر الوطنية 
واخل���ل���ي���ج���ي���ة 
وتعزيز أساليب 
الرقابة املصرفية 
وت��ط��ب��ي��ق أف��ض��ل 
امل������م������ارس������ات 
اإلقليمية والعاملية 
ف���ي ه���ذا ال��ش��أن، 
ي��س��ت��ض��ي��ف بنك 

الكويت املركزي حلقة نقاشية رفيعة املستوى حول الرقابة واإلشراف 
املصرفي، ينظمها مركز صندوق النقد الدولي لاقتصاد والتمويل في 
الشرق األوسط )CEF( خال الفترة من 24 إلى 28 مارس 2019، 
وذلك مبشاركة ممثلن من البنوك املركزية ومؤسسات النقد لدول 

مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.
وأشار احملافظ إلى أن احللقة النقاشية سوف تتناول دور البنوك 
املركزية في تعزيز الرقابة على القطاع املصرفي، باإلضافة إلى آخر 
مستجدات حزمة إصاحات بازل )3(، وسوف تسلط الضوء على 
معايير السيولة ومعيار الرفع املالي، وكذلك األسلوب املعياري املعدل 
ملخاطر االئتمان ومخاطر التشغيل، باإلضافة إلى مناقشة املتطلبات 
 ،)D-SIBs( الرأسمالية اخلاصة بالبنوك ذات التأثير النظامي

واملصّدات الرأسمالية للتقلبات االقتصادية.
وتأتي استضافة بنك الكويت املركزي لهذه احللقة النقاشية في 
إطار سلسلة احللقات النقاشية السنوية التي ينظمها بنك الكويت 
املركزي الهادفة إل��ى تطوير ق��درات العاملن في مؤسسات النقد 
والبنوك املركزية اخلليجية وإطاعهم على آخر املستجدات في مجال 

الرقابة املصرفية.
واختتم احملافظ تصريحه بتأكيد أهمية ال��دور ال��ذي تقوم به 
مؤسسات النقد والبنوك املركزية في إط��ار جهود احملافظة على 
االستقرار املالي، وهو ما يتطلب تعزيز قدرات الكوادر العاملة في 
البنوك املركزية ومؤسسات النقد وتنميتها وفق أفضل املمارسات 

الدولية في هذا املجال.
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خالل االجتماع األول ملجلس اإلدارة املنتخب حديثا

»وربة«: عبد الوهاب احلوطي رئيسًا 
وحمد الساير نائبًا

أعلن بنك ورب��ة عن انعقاد 
االجتماع األول ملجلس اإلدارة 
اجلديد الذي مت انتخابه خال 
جميعة البنك العامة املنعقدة 
بتاريخ 20 مارس 2019. وقد 
حظي على ثقة املجلس كل من 
السيد عبد ال��وه��اب عبدالله 
احل���وط���ي ل��رئ��اس��ة مجلس 
اإلدارة والسيد حمد مساعد 
الساير نائبالرئيس مجلس 
اإلدارة وسوف يستمر املجلس 
على عهده السابق في املثابرة 
ف��ي ت��ع��زي��ز ال��ن��م��و واإلجن���از 
واكد على دعمه الدائم لإدارة 

التنفيذية.
يذكر أن بنك ورب��ة مستمر 
في مسيرته التنموية وسط 
دعم حكيم من مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية؛ حيث يتقدم 
ب��وت��ي��رة ت��ص��اع��دي��ة مرتكزا 
على ما حققه من إجنازاتفي 
ع���ام 2018 ق��د أس��ف��رت عن 
منو متصاعدفي أرباحه التي 
منت بنسبة %71 وفقا لنمو 
كافة عمليات البنك وتطورها 
وتوسع استثماراته وعملياته 
التمويلية في مشاريع كبيرة، 

وال���ت���ي س����وف ي��ح��رص في 
الفترة املقبلة على ضخ املزيد 
من االستثمارات فيها ودعم 
مكانته في صناعة الصيرفة 

اإلسامية. 
وت���ب���ل���ورت رؤي����ا ال��ب��ن��ك 
التطويرية والتوسعية اثر 
زيادة رأس ماله بنسبة 50% 
في العام املاضي والتي تشكل 
دعامة رئيسية لنمو عمليات 
البنك في املستقبل القريب حيث 
سوف توظف في زي��ادة قدرة 

البنك التمويلية ودع��م قطاع 
الشركات واالعمال وتوسيع 
مشاركاته في عمليات متويلية 
في السوق الكويتي، اإلقليمي 
والعاملي، وه��ي عامل مساعد 
لضخ استثمارات إضافية في 
تطوير بنية البنك الرقمية 
وب��ال��ت��ال��ي ت��ق��دمي خ��دم��ات 
مصرفية رقمية عالية اجلودة 
وأيضا للتوسع اجلغرافي عبر 
إنشاء وافتتاح ف��روع جديدة 

عبر أرجاء دولة الكويت. 

حمد الساير عبد الوهاب احلوطي

»KIB« يفوز بجائزة »صفقة 
IFN العام في الكويت« من 

حصل بنك الكويت الدولي 
“KIB” مؤخراً على جائزة 
“صفقة العام في الكويت لعام 
2018” من قبل مجلة إساميك 
فاينانس نيوز )IFN(، وذلك 
ع��ن صفقة مت��وي��ل امل��راب��ح��ة 
املشترك التي عقدها بقيمة 250 
مليون دوالر أمريكي. ولقد 
تسلم اجلائزة نيابة عن البنك 
املدير العام ل��إدارة املصرفية 
ال��ت��ج��اري��ة، أح��م��د الكاظمي 
ون��ائ��ب امل��دي��ر ال��ع��ام ل��إدارة 
املصرفية التجارية ورئيس 
اخل��دم��ات املصرفية الدولية 
محمد خ��دي��ري، خ��ال احلفل 
السنوي الثالث عشر لتوزيع 
ج��وائ��ز إس��ام��ي��ك فاينانس 
نيوزIFN Awards(( والذي 
أقيم مؤخراً في دبي بحضور 
عدد من الشخصيات البارزة 
وممثلن من البنوك العاملية و 
مؤسسات مصرفية إسامية 

رائدة من جميع أنحاء العالم.
 ”KIB“ ولقد جاء حصول
ع���ل���ى ه�����ذه اجل����ائ����زة ب��ع��د 
م��داوالت مكثفة من قبل جلنة 
التحكيم التي ضمت مجموعة 
م���ن اخل���ب���راء م���ن منظمات 
غير منافسة ق��ام��وا بتقييم 

الصفقات التمويلية املبرمة 
خ��ال ع��ام 2018 وف��ق��اً لعدة 
معايير رئيسية مبا في ذلك 
أث��ر الصفقة وأهميتها ومدى 
درج��ة تعقيدها. ومن جانبه، 
صرح الكاظمي قائاً: “تعتبر 
ه��ذه اجل��ائ��زة مبثابة شهادة 
على العمل املتميز والتقّدم 
الذي أحرزه “KIB”، كما أنها 
دليل واضح على الثقة العالية 
والسمعة الطيبة التي يتمتع 
بها البنك في مجال الصناعة 
املصرفية. مؤكداً أنه يشرفنا 
احل��ص��ول على ه��ذا التكرمي 

من مثل هذه املنظمة املرموقة 
والشهيرة في مجال عمل البنك، 
مما يعتبر مبثابة تأكيد واضح 
على خبرتنا القوية وف��رص 

النمو التي تنتظرنا.”
وأوضح خديري أن عدداً من 
الشركاء اإلقليمين والدولين 
ساهموا في دعم النجاح املذهل 
لصفقة التمويل املشترك هذه، 
حيث متكن “KIB” من جمع 
املوارد التي تتماشى متاماً مع 
استراتيجيته طويلة امل��دى، 
وال��ه��ادف��ة ل��ت��ن��وي��ع م���وارده 

التمويلية.

استام اجلائزة

»برقان« ينظم ورشة عمل عن املشاركة املجتمعية ملوظفيه
نظم بنك برقان م��ؤخ��راً ورش��ة عمل داخلية 
بعنوان “إحداث فرق من خال العمل اجلماعي 
وامل��ش��ارك��ة املجتمعية وم��ش��ارك��ة املوظفن”، 
بالشراكة الديناميكية مع”منظمة en.v”والتي 

تستمر ملدة 18 شهراً.
وصممت ورشة العمل ملساعدة مجموعة بنك 

برقان التطوعيةوقد مكنت ورشة العمل األولية 
املوظفن من مختلف إدارات البنك من حتديد القيم 
املشتركة، وتعزيز مفهوم االنتماء املشترك بن 
اإلدارات املختلفة والعمل اجلماعي، باإلضافة 
إلى التركيز على أولويات العمل التطوعي في 
البنك. وقد عقدت ورشة العمل في مركز التعلم 

والتطوير)L&D( ، وق��ام��ت بتقدميها”منظمة 
en.v”، وهي منظمة متخصصة بتعزيز التنمية 
االجتماعية وامل��ش��ارك��ة املدنية ف��ي مجتمعات 

منطقة الشرق األوسط. 
وجت���در اإلش����ارة إل���ى أن ال��ع��م��ل التطوعي 
املجتمعي هو أداة قوية إلشراك املوظفن، وبناء 

الفريق، وزي��ادة إنتاجية املوظفن، واالحتفاظ 
بهم، ورض��اه��م الوظيفي، فقد جهزت “منظمة 
en.v” سلسلة من التدريبات على عدة مراحل، 
ملساعدة املشاركن على املشاركة في املجاالت 
االجتماعية والنظر فيها وحتديدها وصقلها 

واملساهمة من خال العمل التطوعي.


