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الثالثاء ١٨ اكتوبر ٢٠١٦

آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Business

االقتصادية
استحواذ »بوبيان للبتروكيماويات« 
على 0.123% من أسهم »نفائس«
أفادت بورصة الكويت بأنه مت االنتهاء من إجراءات تنفيذ صفقة استحواذ شركة بوبيان للبتروكيماويات 
على أسهم شركة نفائس القابضة. وأضافت البورصة في بيان، أن العدد الذي مت االستحواذ عليه بلغ 515.7 
ألف سهم، متثل 0.123% من رأسمال شركة »نفائس« بسعر 175 فلسا كويتيا للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية 
تصل لنحو 90.3 ألف دينار. وأعلنت شركة بوبيان للبتروكيماويات، في يناير 2016، عن تقدمها مبستند 
عرض لالستحواذ االختياري على كامل أسهم شركة نفائس القابضة التي متلكها والبالغة %83.09.
وأنهى سهم »بوبيان ب« جلسة أمس مستقرا عند سعر 450 فلسا، فيما لم يشهد سهم نفائس أي تداوالت.

بنمو 4% بعد استبعاد أرباح استثنائية في الفترة المقابلة

»الوطني« يربح 219 مليون دينار في 9 أشهر
الكويت الوطني  أعلن بنك 
عن حتقيقه أرباحا صافية بلغت 
٢١9.3 مليــون دينار عن فترة 
التسعة أشهر األولى من العام 
٢٠١٦ مقابل ٢٢7.9 مليون دينار 
عــن الفترة املماثلــة من العام 
٢٠١5، بنمو سنوي بلغت نسبته 
3.٨%، بعــد اســتبعاد األرباح 
االستثنائية التي حققها البنك 
في التســعة أشــهر األولى من 
العام ٢٠١5 وذلك عن بيع حصته 
البالغة 3٠% من رأســمال بنك 
قطر الدولي. وقد ارتفع صافي 
التشــغيلية بنسبة  اإليرادات 
4.5% على أســاس سنوي بعد 
اســتبعاد نتائــج بيــع حصة 
بنك الكويــت الوطني في بنك 
قطر الدولي وصوال إلى ٨.545 
مليون دينار. بلغت املوجودات 
اإلجمالية للبنك ٢4.٨ مليار دينار 
بنهاية شهر سبتمبر ٢٠١٦، بنمو 
سنوي بلغت نسبته 4.3%، كما 
ارتفع إجمالي حقوق املساهمني 
بنســبة ٨.3%، إلــى ٢.9 مليار 
دينار. مــن جهة أخرى، بلغت 
العمالء  القروض وتســليفات 
١3.9 مليار دينار بنهاية سبتمبر 
٢٠١٦، بنمو سنوي بلغت نسبته 
4.9%، في حني ارتفعت ودائع 
العمالء بنسبة 9.7% خالل نفس 
الفترة، حيث بلغت ١٢.٨ مليار 
دينــار. وحافظ بنــك الكويت 
الوطنــي على جــودة األصول 
بصورة استثنائية مع حتسن 
نســبة القروض املتعثرة إلى 
إجمالي محفظة القروض لتصل 
الى ١.٢٢% بنهاية سبتمبر ٢٠١٦، 
مقابل ١.4١% في العام السابق، مع 
ارتفاع نسبة تغطية القروض 
املتعثرة إلى 37١% مقابل %3٠١ 

في سبتمبر ٢٠١5.
وقــد علق رئيــس مجلس 

إدارة بنــك الكويــت الوطنــي 
ناصر الساير عن نتائج البنك 
قائال: »إن مواصلة بنك الكويت 
الوطني في حتسني أدائه خالل 
الربع الثالث من العام ٢٠١٦ إمنا 
يدعم نظرتنا املتعلقة بتحسن 
البيئة التشــغيلية العامة في 
الكويت. كما نرى أن املجموعة 
تسير بخطى ثابتة على املسار 
الصحيــح لتحقيــق أداء مالي 
ممتاز، وحتقيــق عوائد قوية 

للمساهمني لعام آخر«.
وأكد الساير أن قوة النتائج 
املالية التي حققها البنك خالل 
التسعة أشهر األولى من العام 
٢٠١٦ كانــت بدافــع مــن قــوة 
األنشــطة املصرفية الرئيسية 
للبنك وأضاف: »أن املؤشرات 
املالية لدى البنك التزال تعكس 
الطلــب علــى األعمــال  قــوة 
املصرفيــة الرئيســية تزامنــا 
مع مواصلة انتعاش النشــاط 

االقتصادي في الكويت«.
وأبرز الساير أيضا دور خطة 

يواصل بنــك الكويت الوطني 
الريــادي فــي متويــل  دوره 
التنميــة  مشــروعات خطــة 
الكويتيــة والدفــاع بقوة عن 
حصتــه الســوقية فــي مجال 
التجزئــة في ذات الوقت«. كما 
أضــاف الصقر أن بنك بوبيان 
يواصل مساهمته امللحوظة في 
ربحية املجموعة، حيث يشرع 
في توسيع عملياته في الكويت 
وتقدمــه في ســوق املعامالت 
املصرفية اإلسالمية الكويتية. 
كما أشار الصقر إلى أن أداء 
عمليات بنــك الكويت الوطني 
الدولية التــزال مربحة للغاية 
على الرغم من التحديات التي 
صاحبت تراجع أسعار النفط 
وغموض النظرة املســتقبلية 
لالقتصاد العاملي. وقد ساهمت 
الزميلــة  األفــرع والشــركات 
والتابعة ملجموعة بنك الكويت 
الوطني خارج الكويت بنسبة 
3٢.٦% من أرباح املجموعة في 
التسعة اشهر األولى. وأضاف 

اإلنفاق الرأسمالي احلالية في 
حتســني البيئــة التشــغيلية، 
وعقب قائال: »ال تزال احلكومة 
الكويتية عازمة على املضي قدما 
في خطة اإلنفاق الرأسمالي، وال 
نزال نشــهد اجتاها تصاعديا 
للمناقصات واملشاريع املتعاقد 
عليها. وقد أدى ذلك إلى حتسن 
البيئة التشغيلية بصفة عامة، 
وحتســن بيئــة األعمــال، مبا 
انعكــس بــدوره علــى ارتفاع 
الطلب على االئتمان املصرفي«.
من جانبــه علــق الرئيس 
التنفيذي ملجموعة بنك الكويت 
الوطنــي عصــام الصقر قائال: 
»يواصل بنك الكويت الوطني 
تركيــزه علــى اســتراتيجية 
التنوع. حيث نتميز مبيزانية 
شــديدة التنوع ومصادر دخل 
متعددة، مما يتيح للمجموعة 
اقتناص الفرص عبر األسواق 
املتعــددة ومن خــالل قطاعات 
األعمال املختلفة«. واســتكمل 
قائال: »علــى الصعيد احمللي، 

الصقر: »ظلت اســتراتيجيتنا 
املتنوعة واملمارسات احملافظة 
إلدارة املخاطــر والتركيز على 
األعمــال املصرفية الرئيســية 
هــي جوهــر عمليــات بنــك 
الكويت الوطني«. وأعقب قائال 
»انعكست تلك السمات باستمرار 
على املؤشرات املالية للمجموعة 
عامــا تلو اآلخــر، حيث يتميز 
البنك بأفضل مؤشرات جودة 
األصول ومســتويات الرسملة 
املريحــة. وقد شــهدنا تراجع 
نســبة القروض املتعثرة إلى 
إجمالــي القروض إلــى ١.٢٢%، 
بنسبة تغطية تصل إلى %37١ 
بنهايــة ســبتمبر ٢٠١٦، بينما 
ظلت نســبة كفايــة رأس املال 
لدينا قوية جدا بنســبة ٢.١7% 

لنفس الفترة«.
وحافظ بنك الكويت الوطني 
علــى مركــزه املتصــدر ألعلى 
التصنيفات على مســتوى كل 
بنوك الشرق األوسط من قبل 
وكاالت التصنيــف االئتمانــي 

العاملية الثالث: موديز، وفيتش، 
وســتاندر آند بور. هذا ويدعم 
تصنيف البنك عدة عوامل أهمها 
ارتفاع الرســملة، وسياســات 
اإلقــراض احلكيمــة، ومنهجه 
املنظم إلدارة املخاطر، باإلضافة 
إلى مــا يتميز به فريق اإلدارة 
من مكانة عالية واستقرار. كما 
يحتفظ بنــك الكويت الوطني 
مبكانتــه ضمن قائمة »جلوبل 
فاينانس« ألكثر 5٠ بنكا أمانا 
في العالم للمرة احلادية عشرة 

على التوالي.
كمــا يتمتــع بنــك الكويت 
الوطنــي بتواجــد واســع من 
خالل شبكة محلية ودولية متتد 
لتشمل أربع قارات. حيث يتمثل 
التواجــد الدولي لبنك الكويت 
الوطنــي ليشــمل العديــد من 
املراكز املاليــة العاملية الرائدة 
مبا في ذلك نيويورك، وأوروبا، 
ودول مجلس التعاون اخلليجي، 
والشرق األوسط، وسنغافورة، 

والصني )شنغاهاي(.

عصام الصقر ناصر الساير 

الصقر: »الوطني« 
يواصل ريادته

للسوق ويظل 
الالعب الرئيسي

في خطة
التنمية

تراجع القروض 
املتعثرة إلى %1.22 

وارتفاع التغطية
إلى %371

الساير: قوة النتائج 
املالية للبنك

تعكس منو حجم 
األعمال

تراجع أسعار النفط 
ال يزال ميثل
حتديًا وتأثيره

محدود في البيئة 
التشغيلية
احمللية


