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احملفظة التمويلية قفزت لـ 388 مليون دينار بنمو 80%.. ومنو أصول البنك  47 % لتصل إلى  595   مليون دينار

الثاقب: »وربة« يتحول إلى الربحية بإستراتيجية ثالثية حتى 2017
تخارجنا من أحد استثماراتنا 
في اململكة املتح����دة عبر بيع 
عقار تابع للبنك في ويس����ت 
بروميتش، وسيستمر وربة في 
البحث عن التنويع اجلغرافي 
حملفظت����ه التمويلية من خالل 
اقتناص الفرص الواعدة وحسن 
اختيار الشركاء املناسبني وانشاء 
تعامالت وصفقات ناجحة عابرة 
للحدود من شأنها أن حتقق عوائد 
قوية للبنك على املديني القصير 
واملتوسط تنعكس ايجابا على 

املودعني واملساهمني.
يذكر أن بنك وربة انتقل الى 
حتقيق أرباح بلغت 115 ألف دينار 
في 2014، بزيادة 103% مقارنة 
بالعام 2013، كما أظهرت نتائج 
البنك من����وا واضحا في جميع 
املؤش����رات مدعوما بنمو كبير 
في ايراداته التشغيلية بلغت 
نس����بته 79% لتصل الى  18.53  
مليون دينار باملقارنة مع ايرادات 
تش����غيلية بلغت 10.32 ماليني 
دينار للعام السابق، وزيادة في 
محفظته التمويلية بلغت نسبتها 
78% لتبلغ 388 مليون دينار. 
وارتفع اجمالي حجم األصول 
ليصل الى 594.8 مليون دينار 
في نهاية ديسمبر 2014 مقارنة 
مع 405.5 ماليني دينار في نهاية 

العام 2013.

الجمعية العمومية

 ومن جانبها أقرت عمومية 
وربة جدول اعم����ال اجلمعية 
واملصادقة على تقريري مجلس 
االدارة ومراقبي احلسابات عن 
الس����نة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2014، واقرار البيانات 
املالية للسنة ذاتها، الى جانب 
ابراء ذمة اعضاء مجلس االدارة 
م����ن املس����ؤولية عن الس����نة 

املذكورة.

منا م����ن 246 مليون دينار الى 
346 مليون دينار، مؤكدا على ان 
البنك مستمر في تعزيز الربحية 
واألعمال التشغيلية، مبينا ان 
البنك انتهى من استراتيجيته  
للسنوات الثالث املقبلة، وبشكل 
ع����ام البنك مس����تمر في نفس 
النهج الذي اتخ����ذه بالتركيز 
على االستثمار ومتويل الشركات 
واالفراد، مشيرا الى ان التمويالت 
التي شارك فيها البنك او قادها 
تعكس قدرته على تعزيز عمليات 

النمو املستقبلية.
وحول إصدار الصكوك أوضح 
اجلس����ار ان البنك س����اهم في 
عمليات متويل صكوك معظمها 
في دول اخلليج، وحول متويل 
املشاريع التنموية أكد اجلسار أن 
البنك يساهم في متويل مشاريع 
التنمية بالكويت، مستدركا: ان 
ما يحصل عليه وربة من متويل 
مشاريع تابعة خلطة التنمية 
يعود بالنف����ع في النهاية على 
الشعب الكويتي الذي ميلك حصة 

76% من رأسمال البنك.

نتائج وربة

وقال اجلسار ان نتائج وربة 
املالية لعام 2014 تعكس منوا 
واضح����ا في كافة املؤش����رات، 
مما يدل عل����ى اخلطى الثابتة 
والصحيحة التي يس����ير فيها 
البنك والتي أدت الى استمرار 
في منو األصول حيث منا اجمالي 
حجم األصول بنسبة  47 % لتصل 
الى  595   مليون دينار مقارنة ب� 
 405 ماليني دينار في نهاية العام 
2013، فضال عن االستمرار في 
منو احملفظة التمويلية بنسبة 
78% لتص����ل ال����ى 388 مليون 

دينار«.
وزاد أن البنك جنح مؤخرا 
في قيادة صفقات متعددة، كما 

دون تلبيته����م لدعوة البنك ما 
يعطل محاوالت البنك للتوسع 
بزي����ادة رأس امل����ال أو توزيع 
األرباح على املساهمني، مشيرا 
الى ان البنك بصدد إنهاء هذه 
االشكالية من خالل جتميع أكبر 
قدر ممكن من املساهمني للوصول 

الى النصاب القانوني.

 مؤشرات البنك

وأوض����ح الثاقب في كلمته 
للمساهمني، أن مؤشرات أعمال 
البنك عكس����ت خالل عام 2014 
حتس����نا في أدائ����ه والكفاءة 
التشغيلية ألصوله مع جناح 
االستراتيجية التي ينتهجها وربة 
خالل  السنوات الثالث املاضية 
في اطار ممارس����ات احلوكمة 
السليمة وادارة املخاطر واملتمثلة 
ف����ي البحث عن ف����رص النمو 
بأصول ذات جودة عالية، فجاءت 
األرباح نتيجة ارتفاع ايرادات 
النشاط التشغيلي بالتزامن مع 
انخفاض املصروفات، كما بلغ 
معدل كفاية رأس املال معدالت 
جتاوزت احلد املقرر حس����ب 
تعليمات بازل 3 والبنك املركزي، 
مما أسهم في تعزيز مكانة البنك 
في السوق احمللية ودفعه الى 

حتقيق أهدافه.

ارتفاع األصول

 وم����ن جانبه، ق����ال نائب 
رئيس مجلس االدارة والرئيس 
التنفيذي في بنك وربة جسار 
دخي����ل اجلس����ار ان االصول 
ارتفعت بنسبة 47% لتصل الى 
ما قيمته 595 مليون دينار، كما 
ارتفع حجم الودائع بنسبة %40، 
وقفزت احملفظة التمويلية من 
218 مليون دينار الى 388 مليونا 

بنسبة تتجاوز %80.
وأشار الى ان حجم الودائع 

في كل منطقة ثالثة أفرع للبنوك 
جميعا وهو ما استحوذت عليه 

اغلب البنوك القدمية.

تحديات وربة 

وحول التحديات التي تواجه 
أعمال البنك، أكد ان هناك عائقا 
رئيسيا يتمثل في اكتمال النصاب 
القانوني الالزم النعقاد اجلمعية 
العمومية غير العادية وذلك نظرا 
لكثرة عدد املساهمني ما يحول 

لتحقيق االرباح وكذلك استقطاب 
الكفاءات الوطنية وغير الوطنية 
لترسيخ جودة أعمال وأنشطة 

البنك.
وأشار الثاقب الى ان البنك 
ميتلك 7 أفرع في الوقت الراهن 
ال����ى افتت����اح فرعني  ويطمح 
جديدين خالل العام احلالي، الفتا 
الى ان هناك عوائق قانونية تقف 
حائال دون التوسع في املناطق 
الداخلية حيث يشترط أن يكون 

القانوني لعقدها. 
وقال الثاقب ان ارباح البنك 
في 2014 جاءت مدفوعة بالقفزة 
التي حدثت في صفقات التمويل، 
موضحا ان مالمح استراتيجية 
البنك اجلديد تركز على ثالثة 
عناصر رئيسية تتمثل في متويل 
الشركات واالفراد والتوسع في 
الف����روع، مس����تهدفا من خالل 
االس����تراتيجية تعزيز أصول 
البنك عبر رفع حجم االيداعات 

محمود فاروق 

 كشف رئيس مجلس ادارة 
بنك وربة عماد الثاقب عن انتهاء 
البنك من اعداد اس����تراتيجية 
جديدة للسنوات الثالث املقبلة 
حتى 2017، مبينا انها تعد مبنزلة 
خارطة طريق طموحة لالرتقاء 
ببنك وربة وتطوير أدائه وقدرته 
التنافسية من خالل تطبيق أفضل 
املمارسات املعتمدة في القطاع 
واالبتكار في املنتجات واخلدمات 
املصرفية، وتعزيز دوره على 
الصعيد احمللي واحلفاظ على 
مركز مالي متني يوفر احلماية 
ملساهمي البنك، وكذلك السعي 
الى التوس����ع م����ن خالل خلق 
حتالفات استراتيجية مع بنوك 
ومؤسسات مالية على املستوى 
االقليمي والعاملي والدخول في 
أسواق جديدة جغرافيا وتوفير 
فرص استثمارية أكبر ومالئمة 
لتطلع����ات البن����ك ومصلحة 
مس����اهميه وعمالئه.جاء ذلك 
خالل اجلمعية العمومية العادية 
املؤجلة التي عقدت امس بنسبة 
حضور 38.3%، التي وافقت على 
جميع بنود جدول اعمالها، فيما 
تأجلت اجلمعية العمومية غير 
العادي����ة لعدم اكتمال النصاب 

)قاسم باشا(  جسار دخيل اجلسار وعماد الثاقب وعصام العنزي وخالد حافظ  خالل عمومية البنك 

بربحية 66.42 فلساً للسهم.. وعموميتها تقرّ توزيع أرباح نقدية بـ %33

12 مليون دينار أرباح »اخلليج للتأمني« في 2014

خالد احلسن خالل عمومية اخلليج للتأمني 

عبدالرحمن فوزي 

أعلنت مجموعة اخلليج للتأم����ني عن حتقيقها أرباحا صافية 
بقيمة 12 مليون دينار مبا يعادل 66.42 فلسا للسهم الواحد، وذلك 
ف����ي جمعيتها العادية ال� 53 أمس عن الس����نة املالية املنتهية في 
ديسمبر 2014 وارتفعت بأرقام مزدوجة ومبا نسبته 17.6% مقارنة 
مع ربح بقيمة 10.2 ماليني دينار عن نفس الفترة من العام املاضي، 
وقد جنحت املجموعة في تأسيس شركة لتأمينات احلياة باجلزائر 
بنسبة مش����اركة 42.5%.وقدمت املجموعة خالل منتدى الشفافية 
استعراضا لنتائجها في عام 2014 وتوجهاتها لعام 2015 للمساهمني 
واحملللني املاليني واملؤسسات املستثمرة.وكان املنتدى قد عقد عقب 
اجلمعية العمومية والتي أقر خاللها مساهمو الشركة توزيع أرباح 
نقدية بنسبة 33% )33 فلسا للسهم الواحد( عن السنة املنتهية في 
31 ديسمبر 2014.وصرح الرئيس التنفيذي للمجموعة خالد احلسن 
في معرض تعليقه على نتائج املجموعة خالل العام 2014 قائال: »إن 
مجموع����ة اخلليج التزال حتافظ وبقوة على مكانتها الرائدة على 
املستوى احمللي واإلقليمي. فهي حتتل موقع الصدارة محليا للسنة 
الرابعة عش����رة على التوالي من حيث إجمالي األقساط املكتتبة. 
وتتمتع بتصنيف ائتماني A- مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة 
التقييم االئتمانية العاملية س����تاندرد آند بورز وتصنيف ائتماني 
A- مع نظرة مستقبلية إيجابية من وكالة التقييم العاملية أيه إم 
بست«. وأضاف احلسن: »أما على املستوى اإلقليمي فإن مجموعة 
اخلليج للتأمني حتتل مرتبة متقدمة من حيث إجمالي األقس����اط 
املكتتبة واألرباح الفنية. وقد حافظت على موقعها الريادي في كل 
من أسواق البحرين من خالل شركتنا التابعة البحرينية الكويتية 
للتأمني وفي األردن من خالل شركتنا الشرق العربي للتأمني وذلك 
من حيث إجمالي األقس����اط املكتتبة وفي مصر من حيث األرباح 
التشغيلية من خالل املجموعة العربية املصرية للتأمني )أميج(. 
كما حافظت شركاتنا التابعة على التصنيف االئتماني املمنوح لهم 

من قبل شركة التقييم العاملية أي ام بست«.
وق����ال: »خالل 2014 جنحت مجموعة اخلليج للتأمني في إعادة 
هيكلة شركتنا التابعة بالكويت )شركة اخلليج لتأمينات احلياة( 
لتتمكن من مزاولة أعمال التأمينات العامة باإلضافة إلى أعمال التأمني 
على احلياة والتأمني الصحي كما مت تعديل اس����م الشركة لتصبح 
شركة اخلليج للتأمني وإعادة التأمني وجنحت املجموعة في جتديد 
اتفاقية إعادة التأمني املجمعة لكل من الشركة األم والشركات التابعة 
كما جنحت في زيادة حصة متلكها في شركة الشرق العربي للتأمني 
باألردن لتصل إلى 90.2%. كما زادت املجموعة من نسبة متلكها في 
الش����ركة السورية الكويتية للتأمني لتصبح 54.3% وزيادة نسبة 
املشاركة في شركتنا الزميلة الش����ركة املصرية للتأمني التكافلي 

)ممتلكات ومسؤوليات( لتصبح %25«. 
وبني ان صافي االحتياطيات الفنية للمجموعة حققت ارتفاعا 
بقيمة 8.9 ماليني دينار وبنسبة 9.1% لتصل إلى 106.8 ماليني دينار 
كما في نهاية العام 2014 باملقارنة مع 97.9 مليون دينار كما في 31 
ديسمبر 2013 وهو ما يدعم األنشطة التشغيلية للمجموعة ويحمي 
حقوق حملة وثائقها بهدف تعزيز قدرة املجموعة على حتمل املخاطر 
الطارئة التي قد تطرأ في املستقبل.وبالنسبة لتطلعات املجموعة 
لعام 2015، قال احلسن: »ستستمر املجموعة في سعيها نحو اغتنام 
الفرص االستثمارية اجليدة للتوسع في تواجدها اإلقليمي وذلك 
بدعم من كبار مساهمي الشركة، شركة مشاريع الكويت القابضة 

وشركة فيرفاكس فايننشال هولدينغز الكندية«.

خدمات ومنتجات مصرفية جديدة لـ »وربة« »وربة« نحو زيادة حصته السوقية 
 قال جسار اجلسار: نسعى وفق االستراتيجية اجلديدة للسنوات الثالث 

املقبلة الى زيادة حصتنا في السوق احمللي من خالل استقطاب عمالء 
جدد، وأطلقنا مؤخرا سلسلة من احلمالت الترويجية الطالع عمالء 
البنك والعمالء املستهدفني على آخر اخلدمات املبتكرة واملزايا التي 

متنحها لهم، وآخرها حملة »حول راتبك« التي تقدم للعميل قيمة مضافة 
حقيقية عن طريق العروض املميزة الستخدام حسابات وربة املخصصة 
جلميع الفئات والشرائح املجتمعية واحلصول على بطاقات الدفع املسبق 
والبطاقات االئتمانية واالستفادة من مزاياها العديدة التي توفر حلاملها 

الراحة والرفاهية في التسوق والسفر«.
 

 ذكر جسار اجلسار ان البنك حريص على ان يكون أول املبادرين في طرح 
اخلدمات واملنتجات الفريدة واجلديدة على السوق ومواصلة تلبية احتياجات 

عمالئنا التمويلية واالستثمارية وتقدميها وفق أعلى معايير اجلودة، حيث قمنا 
باستكمال اطالق العديد من املنتجات واخلدمات املصرفية التي تتوافق مع أحكام 
الشريعة االسالمية، وقمنا كذلك بتطوير وتعزيز خدمات قائمة كحساب التوفير 

االستثماري الذي مننح العميل من خالله أرباحا على أساس ربع سنوي، هي 
األعلى في السوق احمللي. كما قمنا بتعزيز خدمة القرض احلسن واتاحتها أمام 

الشرائح لغير عمالء وربة، مع اعطاء أهمية كبرى لدعم ومتويل املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة حرصا منا على املساهمة في تنمية االقتصاد احمللي وخلق 

فرص عمل للكويتيني.

اجلسار: استحواذات 
احملافظ والصناديق 
على أسهم »وربة« 
حترره من إشكالية 

توزيع امللكية


