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عمومتيها أقرت توزيع 20% نقداً على مساهميها

اخلرافي: »الكابالت« تطمح حلصة من مشروع الوقود البيئي
دينار عام 2013.

وأش���ار إلى ان األرباح 
الصافية لعام 2014 بلغت 
حوالي 4.55 ماليني دينار 
مقارنة مع 9.97 ماليني دينار 
ع���ام 2013، اي بانخفاض 
نس���بته حوالي %54.36، 
وذلك بعد استقطاع حوالي 
0.32 مليون دينار ملساهمة 
املجموعة في كل من مؤسسة 
الكوي���ت للتق���دم العلمي 
ومكافأة أعض���اء مجلس 

اإلدارة.
لقد أق���ر مجلس اإلدارة 
البيان���ات املالية اخلتامية 
بتاريخ 16 م���ارس 2015، 
ويتب���ني منه���ا ان إجمالي 
حقوق مس���اهمي الشركة 
املنتهي بتاريخ  األم للعام 
31 ديسمبر 2014 قد بلغت 
حوالي 131.58 مليون دينار 
مقارنة مع حوالي 148.46 
مليون دينار س���نة 2013، 
بانخف���اض ق���دره حوالي 
ذل���ك  ويع���ود   ،%11.37
بش���كل رئيسي النخفاض 
العادلة  القيم���ة  احتياطي 

لالستثمارات.

الجمعية العمومية

هذا وقد وافقت اجلمعية 
العمومية العادية على جميع 
بنود جدول أعمالها التي من 
أهمها تقرير مجلس اإلدارة، 
املالية للشركة  والبيانات 
واملوافقة على التعامل مع 

األطراف ذات صله.

السوقني احمللي واخلليجي 
ال���ذي يح���دد نوعية  هو 
الكيبالت املستخدمة ، كذلك 
بلغت مبيع���ات املجموعة 
خالل العام 2014 ما قيمته 
112.41 مليون دينار مقارنة 
مع 97.87 مليون دينار عن 
عام 2013 بزيادة بنس���بة 

.%14.86

استثمارات المجموعة

أما في مجال االستثمارات، 
فذك���ر اخلرافي انه مازالت 
العاملية  املالية  آثار األزمة 
تلقي بظاللها على أسواق 
التي  التراجعات  املال وان 
طغت على السوق تزامنت 
مع تفاقم أزمة تدهور أسعار 
النف���ط وكان النخف���اض 
أسعار النفط أثر مباشر على 
السوق، مما أدى الى تكبد 
املجموعة خسائر استثمارية 
غير محققة وفقا لتطبيق 
املالية  معايير احملاس���بة 
املتعلقة باالستثمارات فإن 
املجموع���ة حتملت نتيجة 
تطبيق املعيار احملاس���بي 
الدول���ي رق���م 39، حوالي 
8.67 مالي���ني دين���ار على 
بيان األرباح او اخلس���ائر 
املجمع لع���ام 2014، وذلك 
الهبوط في قيمة  بس���بب 
بعض االستثمارات املتاحة 
للبيع، أما خسائر االستثمار 
لعام 2014 فقد بلغت حوالي 
2.22 مليون دينار، مقارنة 
بإيراد بحوالي 8.61 ماليني 

مقارنة مع 62.77 ألف طن 
في ع���ام 2013، أي بزيادة 
قدرها 8.46 آالف طن بنسبة 
13.48%، اشتمل إنتاج عام 
2014 عل���ى كمية أعلى من 
كيبالت األملنيوم عن العام 
2013، علما بأن الطلب في 

يبقى داخل نطاق التقديرات 
والتوقعات.

اإلنتاج.. والمبيعات

وحول كمي���ة االنتاج، 
قال انها بلغت خالل العام 
2014 حوالي 71.23 ألف طن، 

من ناحية أخ���رى، مبينا 
ان املؤش���رات املالي���ة عن 
الس���نة املالية املنتهية في 
31 ديس���مبر 2014، جاءت 
وهي حتمل معها بعضا من 
مالمح هذه التحديات، إال أن 
األداء التشغيلي بشكل عام 

بالتقرير الس���نوي ان عام 
2014 مثل استمرارا للتحديات 
الصعب���ة، وذلك بس���بب 
سوء األوضاع االقتصادية 
واألزمات السياس���ية من 
ناحية، واش���تداد املنافسة 
الرئيس���ية  في األس���واق 

محمود فاروق

إدارة  أكد رئيس مجلس 
ش���ركة اخللي���ج للكابالت 
والصناعات الكهربائية بدر 
ناصر اخلرافي أن الش���ركة 
تأم���ل بأن تأخ���ذ جزءا من 
مشروع الوقود البيئي التابع 
الوطنية،  البترول  ملؤسسة 
مشيرا إلى أن الشركة لديها 
الفرصة في هذا املش���روع، 
خصوص���ا أن هناك حاجة 
فعلي���ة للكيب���الت وبقية 
منتجات الش���ركة، متوقعا 
أن تتضح الصورة للشركة 
بهذا املش���روع خالل الفترة 

القادمة.
وجاء ذلك خالل تصريحاته 
للصحافيني على هامش انعقاد 
العادية  العمومية  اجلمعية 
للش���ركة، التي عقدت امس 
بنس���بة 75.9% من إجمالي 
املس���اهمني، ووافقت على 
توزي���ع 20% أرباحا نقدية، 

بواقع 20 فلسا لكل سهم.
وفيما يتعلق بأداء الشركة 
بعد شمول الدعم اإلسكاني 
على منتجاتها، قال اخلرافي 
الذين  املواطن���ني  ان ع���دد 
استفادوا من الدعم مشموال 
مبنتجات الشركة بلغ 1821 
مواطنا، مضيفا أن الشركة 
الدعم 2.9  حققت من ه���ذا 

مليون دينار حتى اآلن.

تحديات صعبة

وقال اخلرافي في كلمته 

بدر اخلرافي متحدثا خالل اجلمعية العمومية 

148% منواً في أرباح »وربة« بالربع األول
النتائج، قال رئيس مجلس 
إدارة بنك وربة عماد عبداهلل 
الثاقب: »يعكس األداء املتميز 
الذي حققه بنك وربة خالل 
الرب���ع األول من العام 2015 
الكويتي  ق���وة االقتص���اد 
واآلفاق الواسعة التي متتد 
القط���اع املصرفي في  أمام 

البالد.
حيث استطعنا االنتقال 
إلى حتقيق األرباح على الرغم 
من الظ���روف الصعبة التي 
متر بها املنطقة، والتحديات 
اجلمة التي تشهدها األسواق 
احمللية واإلقليمية والعاملية 
إلى جانب ارتفاع مس���توى 
التنافسية بني البنوك، وذلك 
الكبير في  نتيجة للتحسن 
أداء البنك والكفاءة التشغيلية 
ألصول���ه«. وأض���اف: »لقد 
اس���تطاع بنك وربة خالل 
الس���نوات ال���� 3 املاضي���ة 
حتقيق األهداف الرئيس���ية 
الستراتيجية النمو املستدام 
التي ينتهجها، وذلك في نطاق 
ممارسات احلوكمة السليمة 

وإدارة املخاطر.
الدائم  وفي إطار سعينا 
لتعزيز مكانة بنك وربة في 
قطاع الصيرفة اإلسالمية في 
املنطقة، فقد قمنا باالنتهاء 
من وضع اس���تراتيجيتنا 
ال� 3  اجلدي���دة للس���نوات 
املقبل���ة حتى الع���ام 2017، 
والتي تع���د 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 عل���ى الصعيد احمللي 
واحلفاظ على مركز مالي متني 
يوفر احلماية ملساهمي البنك، 
التوسع  إلى  وكذلك السعي 
في السوق الداخلية ودخول 
أس���واق جديدة في املنطقة 
األمر الذي يسهم في توفير 
الفرص االستثمارية املالئمة 
البنك والتي  ملس���يرة منو 
حتقق مصلحة مس���اهميه 

وعمالئه على حد سواء«.

ق���ال نائب  ومن جهته، 
اإلدارة  مجل���س  رئي���س 
التنفيذي جسار  والرئيس 
أداؤنا  دخيل اجلسار: »كان 
خالل الربع األول من العام 
احلال���ي متمي���زا من حيث 
النمو في املؤش���رات املالية 
وفي الوقت ذاته تعزيز مكانة 

رأس املال.
ويس���عى بنك وربة إلى 
تنفيذ خطة من���و طموحة 
للتوسع في السوق الكويتي، 
وتعزيز خدماته املصرفية 
عب���ر اإلنترن���ت، وتطوير 
البوابة اإللكترونية، وطرح 
التطبيقات اخلاصة بالهواتف 
الذكية، بهدف توفير اجلهد 
والوقت على العمالء وتيسير 
تعامالتهم املصرفية وفق أعلى 

معايير السالمة واألمان.
عالوة على تعزيز خدمة 
التنبيه بالرسائل القصيرة 
SMS مجانا، وتوفير أجهزة 
نقاط البي���ع اخلاصة ببنك 

وربة.
إضافة إلى ذلك، يحرص 
البنك بشكل متواصل على 
تطوي����ر مرك����ز االتصال 
وزيادة فعاليت����ه وكفاءة 
أنظمته وتدريب موظفيه، 
البنك  إلى فوز  مما أفضى 
بجائزة أفضل مركز اتصال 
ضمن جوائز مجلة »بانكر 
ميدل إيس����ت« للمنتجات 
واخلدمات املصرفية لعام 
2014، والت����ي تضاف إلى 
التي  س����جل اإلجن����ازات 

سطرها البنك.
وإلى جان����ب االهتمام 
بالنشاط التشغيلي يسعى 
بنك وربة إلى التركيز بشكل 
دائم على االستثمار في رأس 
البشري، واستقطاب  املال 
الكف����اءات احمللية، حيث 
اس����تطاع البن����ك اجتذاب 
وتدريب الكوادر الكويتية 
الشابة للعمل في مختلف 
القطاعات، كما ركز بشكل 
كبير على وجود عدد من 
الكويتية  الكفاءات  أفضل 
على مستوى القيادة، والتي 

تخطت نسبتها ال� %75.

قدرها 61%، األمر الذي يعد 
من املؤشرات اإليجابية على 

قوة عمليات بنك وربة.
وجتدر اإلش���ارة الى ان 
صافي أرباح الربع األول لعام 
2015 متث���ل 67% من صافي 

أرباح عام 2014 بالكامل. 
ويتميز بنك وربة مبتانة 
مركزه املالي وجودة أصوله، 
األمر الذي ينعكس بوضوح 
من خالل نسبة كفاية رأس 
املال والت���ي تتجاوز احلد 
املقرر حسب تعليمات بازل 
الكويتي  املركزي  3 والبنك 
مما من ش���أنه دع���م النمو 
البنك،  املس���تقبلي ألعمال 
وتعزيز قدرته على اقتناص 
الفرص االستثمارية املالئمة 
العوائد  أعل���ى  التي حتقق 

للمساهمني.
وفي معرض تعليقه على 

أعلن بنك وربة عن نتائجه 
املالية لألشهر ال� 3 املنتهية 
بتاريخ 31 مارس 2015، والتي 
أظهرت حتقيقه لنمو قوي 
امتداد عملياته، حيث  على 
حقق البنك إيرادات تشغيلية 
بنسبة منو 32% بلغت 5.01 
ماليني دينار مع نهاية الربع 
األول من العام 2015 مقابل 3.8 
ماليني دينار في الفترة ذاتها 
من العام 2014، كما حقق البنك 
خالل الربع األول من العام 
2015 أرباحا صافية بنسبة 
منو 148% بلغت 77 ألف دينار 
مقارنة بخسارة قدرها 162 
أل���ف دينار في الفترة ذاتها 

من العام 2014.
األص���ول  وارتفع���ت 
اإلجمالي���ة للبنك في الربع 
األول م���ن العام بواقع %46 
لتبل���غ نح���و 627 مليون 
دينار مع نهاية الربع األول 
م���ن العام 2015، مقابل 429 
مليون دينار في الفترة ذاتها 

من العام 2014.
العمالء  وزادت ودائ���ع 
والبنوك بنسبة منو 59%، كما 
في نهاية الربع األول من العام 
2015 لتصل إلى 531 مليون 
دينار عن قيمة الودائع في 
31 مارس 2014 والتي بلغت 

334 مليون دينار.
وبلغت احملفظة التمويلية 
للبنك 392.1 مليون دينار في 
نهاية الربع األول من العام 
2015 بزيادة قدرها 44% عن 

الربع األول من عام 2014.
وتع���زى جودة احملفظة 
التمويلية لبن���ك وربة إلى 
انخف���اض نس���بة التمويل 
املتعث���ر في البن���ك والتي 
تبل���غ 0.25% فيم���ا بلغت 
نسبة تغطية التمويل املتعثر 
الربع  565%، كما في نهاية 

األول للعام احلالي.
وارتفعت إيرادات التمويل 
واإليداعات في الربع األول من 
العام لتبلغ 4.4 ماليني دينار، 
كما في نهاي���ة الربع األول 
من الع���ام 2015 مقارنة مع 
2.7 مليون دينار عن الفترة 
ذاتها من العام 2014 بزيادة 

جسار اجلسارعماد الثاقب

كفاية رأس املال جتاوزت احلد املقرر
جاءت األرباح نتيجة ارتفاع إيرادات النشاط التشغيلي، 

كما بلغ معدل كفاية رأس املال معدالت جتاوزت احلد 
املقرر حسب تعليمات بازل 3 والبنك املركزي، األمر الذي 

أسهم في تعزيز مكانة البنك في السوق احمللية ودفعه 
إلى حتقيق أهدافه«. وأضاف: »في الوقت الذي نتطلع فيه 

قدما إلى األشهر القادمة من العام 2015، فإننا سنواصل 
تطوير وطرح منتجات جديدة وخدمات مبتكرة تلبي 

احتياجات عمالئنا ومتطلباتهم املتنوعة وتسهم في تعزيز 
مكانة البنك ومسيرته على طريق النمو املستدام، ليواصل 

بنك وربة لعب دور رائد وفعال في دفع عجلة التنمية 
والتطور في االقتصاد الكويتي«.

طفيفا خالل الربع األول من هذا 
العام، بعد أن تستعيد أسعار 

اإليثيلني قوتها.
الواردات  وقد تباطأ منو 
بشكل أكبر خالل العام 2014، 
ولكن حجمها بلغ مس���توى 
قياسيا عند 9 مليارات دينار، 
واستمر منو الواردات بالتراجع 
تدريجيا خ���الل العام 2014، 
م���ا قد يعود إلى قوة الدينار 
الذي قد يتس���بب في خفض 
تكاليف الواردات في املتوسط. 
ومن املتوقع أن يتراجع منو 
ال���واردات بصورة تدريجية 
على املدى القريب إلى املدى 
املتوسط، ليستعيد بعد ذلك 
تسارع وتيرته بشكل طفيف 
م بتسارع النشاط االقتصادي 

واإلنفاق االستثماري.

متأثراً بتراجع إيرادات النفط للمرة األولى منذ 6 سنوات

»الوطني«: 19.8 مليار دينار فائض 
امليزان التجاري في 2014 بتراجع %18

قال تقرير اقتصادي صادر 
ان  الوطني  الكويت  عن بنك 
التج���ارة اخلارجية  بيانات 
أظه���رت أن فائ���ض امليزان 
التجاري للكويت قد تراجع في 
2014 بواقع 18% ليصل إلى 19.8 
مليار دينار، متأثرا بتراجع 
إي���رادات الصادرات النفطية 
للمرة األولى منذ ست سنوات، 
كما كان إليرادات الصادرات 
غي���ر النفطية أيضا دور في 

تراجع الفائض.
وأض���اف التقرير انه من 
املتوقع أن تستمر الضغوطات 
عل���ى الفائض متاش���يا مع 
التوقعات بتراجع متوس���ط 
النفط وبقائها عند  أس���عار 
مستوياتها احلالية في 2015، 
ورغم ذلك، بقي الفائض كبيرا 
عند 41% م���ن الناجت احمللي 
اإلجمالي في العام 2014، وهو 

رابع أعلى مستوى سجله.
وذكر ان إيرادات الصادرات 
النفطية تراجعت بواقع 12% في 
2014 لتصل إلى أقل مستوى 
لها منذ أربعة س���نوات عند 
26.8 ملي���ار دينار، الفتا الى 
ان ه���ذا التراجع جاء متأثرا 
بتراجع أسعار النفط، حيث 
تراجع س���عر خام التصدير 
الكويت���ي بواقع 8.6% خالل 
العام ليصل إلى 95.6 دوالرا 
للبرميل في املتوسط خالل 

العام 2014.
وقال انه م���ن املتوقع أن 
تتراجع إي���رادات الصادرات 
النفطية عل���ى املدى القريب 
إلى املدى املتوسط متاشيا مع 
استمرار أس���عار النفط عند 
مس���توياتها املتدنية، إذ بلغ 
متوسط سعر خام التصدير 
الكويتي 48 دوالرا للبرميل 
خالل الرب���ع األول من العام 

.2015
وبني ان إيرادات الصادرات 
غير النفطية تراجعت أيضا 
بواقع 6.3% ف���ي العام 2014 
لتستقر عند 1.4 مليار دينار، 
إيرادات  ف���ي  التراجع  وجاء 
النفطية  الص���ادرات غي���ر 
بشكل رئيسي نتيجة تراجع 
أسعار اإليثيلني، كما من املمكن 
أن يكون لق���وة الدينار أمام 
العمالت الرئيسية، باستثناء 
الدوالر، دور في تباطؤ وتيرة 
منو الصادرات. وأشار التقرير 
الى انه من احملتمل ان تشهد 
الصادرات غير النفطية تسارعا 

الناجت احمللي 
اإلجمالي يسجل 

رابع أعلى مستوى 
له عند %41

»البريطانية« تبدأ رحالتها إلى سان فرانسيسكو
469 مسافرا.

وس����تنضم مدينة ميامي 
في والي����ة فلوريدا في وقت 
الحق من هذا العام إلى املقاصد 
إليها اخلطوط  التي تس����ير 
البريطانية رحالتها  اجلوية 
باستخدام طائرة A380. مما 
يجعلها ثامن وجهات الناقلة 
على منت طائ����رة A380 بعد 
لوس أجنيليس وهونغ كونغ 
وجوهانسبرغ وكيب تاون 
وسنغافورة وواشنطن وسان 

فرانسيسكو.
التجاري  املدي����ر  وق����ال 
للخطوط اجلوية البريطانية 
ملنطقة الشرق األوسط ووسط 
آس����يا باولو دي رينزيس: 
»تعتبر س����ان فرانسيسكو 

من أفضل الوجهات بالنسبة 
لزبائننا، فيسرنا تسيير هذه 
الرحلة على واحدة من أحدث 
الطائ����رات واألكثر تقدما في 
أسطولنا. سيتمكن املسافرون 
من التمتع بالرفاهية واألناقة 
واالسترخاء طوال الطريق إلى 
الس����احل الغربي مع قابلية 
االختي����ار من قائمة حتتوي 
على أكثر من 130 فيلما و650 
برنامجا تلفزيونيا اعبر نظام 
الترفي����ه األح����دث على منت 
الطائرة باإلضافة إلى التمتع 

بأشهى األطباق«.
كما يتيح السفر على هذا 
املسار فوق احمليط األطلسي 
بعض أهم املشاهد السياحية 

الرائعة في العالم. 

مطار هيثرو في لندن على منت 
هذه الطائرة الرائدة والفاخرة 
ذات الطابقني التي تتس����ع ل� 

بدأت اخلط����وط اجلوية 
البريطانية خالل األس����ابيع 
القليلة املاضية تسيير رحالتها 
على منت طائرة A380 إلى مدينة 
سان فرانسيسكو الشهيرة في 

والية كاليفورنيا.
تعتبر »سان فرانسيسكو« 
ف����ي والية  الثاني  املقص����د 
كاليفورنيا بعد لوس أجنيليس 
- وثالث مقصد في الواليات 
املتحدة األميركية بعد إطالق 
رحلة إلى العاصمة واشنطن 
في أكتوبر 2014  - على منت 

طائرة A380 العمالقة.
وتقدم اخلطوط اجلوية 
البريطاني����ة خمس رحالت 
أسبوعيا خالل فصل الصيف 
من مبن����ى الركاب رقم 5 في 

إجمالي أصول البنك 
ارتفع بنسبة %46 

ليصل إلى 627 
مليون دينار 

ودائع العمالء 
والبنوك ازدادت 

59% لتصل 
إلى 531 مليون دينار

األرباح الصافية
لعام 2014

بلغت حوالي
4.55 ماليني دينار

112.4 مليون دينار 
إجمالي مبيعات 

املجموعة بزيادة 
%14.8

1821 مواطنًا 
استفادوا من دعم 
منتجات الشركة.. 
2.9 مليون دينار 

حققت من الدعم

ملخص التجارة اخلارجية للكويت )مليار دينار(
امليزان الوارداتالصادرات

التجاري السلع معادة غير النفطيةالنفطية
التصدير

اإلجمالي

201016.61.00.318.06.511.5
201128.91.20.328.06.921.4
201230.41.30.432.17.624.4
201330.51.40.432.48.424.0
201426.81.40.528.79.019.8

التغير في الدينار 
الكويتي

3.7-0.1-0.13.7-0.64.3-

-7.317.7-27.111.3-6.3-12.0النمو السنوي )%(
املصدر: اإلدارة املركزية لإلحصاء

أبرز املؤشرات املالية
20142013املؤشر املالي

6.71%3.46%العائد على حقوق امللكية
4.41%2.17%العائد على األصول
42.65%48.60%الدين حلقوق امللكية

225.96 مليون دينار209.37 مليون دينارإجمالي األصول
148.46 مليون دينار131.58 مليون دينارإجمالي حقوق امللكية


