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الفرص اإلستراتيجية 
للتوسع في الكويت 

واملنطقة

»األهلي الكويتي ـ مصر« حقق نتائج إيجابية 
ونعمل على إثراء جتربة العميل هناك

293% نسبة تغطية القروض غير املنتظمة 
التي متثل 2.52% من احملفظة االئتمانية

»االستثمارات الوطنية« ترد مخصص نزاع قضائي بـ 1.14 مليون دينار
أعلنت شركة االستثمارات الوطنية عن رد مخصصات بقيمة 1.14 مليون دينار تضاف إلى ارباح الشركة 
بقائمة الدخل خالل الربع الثالث من العام احلالي. وميثل املخصص قيمة املطالبة بنفس املبلغ من احد املتعاملني 
مع الشركة بصفتها مصفي أحد الصناديق االستثمارية املدارة من قبل الشركة وجاء رد املخصص بعد حكم 
االستئناف برفض طلب املدعي عليه الستئناف حكم أول درجة لصالح الشركة. وكانت الشركة قد اعلنت عن 
نتائج الربع األول متضمنة ارتفاع أصول الشركة الى 200.4 مليون دينار مقارنة بـ 195 مليون دينار وبلغ 
حقوق املساهمني 179.5 مليون دينار وارتفاع حجم األصول املدارة الى 1.8 مليار دينار

بنسبة نمو 7.7% سنوياً وزيادة ربحية السهم إلى 10 فلوس

16.2 مليون دينار أرباح »األهلي الكويتي« بالنصف األول

األهلــي  البنــك  أعلــن 
الكويتــي عن حتقيق أرباح 
صافية مببلــغ ١6.٢ مليون 
دينار للنصف األول من عام 
٢٠١٧، بزيــادة قدرهــا ٧.٧% 
باملقارنــة مع الفتــرة ذاتها 
من العام املاضي. كما بلغت 
التشــغيلية للبنك  األرباح 
46.٨ مليــون دينار بزيادة 
قدرها 6% باملقارنة مع ٢.44 
مليون د.ك خالل الفترة ذاتها 
من العام املاضي. أما ربحية 
السهم الواحد فقد بلغت ١٠ 
فلوس باملقارنة مع 9 فلوس 
خالل الفتــرة ذاتها من عام 

 .٢٠١6
بلغــت قيمــة موجودات 
البنــك 4.33 مليارات دينار 
كما في نهاية شــهر يونيو 
٢٠١٧، وهــذا يعكــس مــدى 
قوة موجــودات البنك. كما 
بلغت نســبة القروض غير 
املنتظمــة ٢.5٢% مع زيادة 

نســبة التغطية لتصل إلى 
٢93% باملقارنــة مــع ٢٨١% 
كما في ديسمبر ٢٠١6. بينما 
وصلت نســبة كفاية رأس 

املال إلى ١6.4١%.
وفــي تعقيبــه على تلك 
النتائج املالية، صرح طالل 
بهبهانــي، رئيــس مجلــس 
إدارة البنك قائال »إن األداء 
اإليجابــي للبنــك األهلــي 
الكويتي ميهد الطريق أمامنا 
لتحقيــق املزيد من التطور 
في عمليات املجموعة ككل. 
ونحــن إذ نفتخر باحتفالنا 
بالذكرى اخلمسني لتأسيس 
البنك في مايو املاضي، فإننا 
نتطلــع نحــو بنــاء تاريخ 
حافل باإلجنازات لهذا البنك 

العريق«
وقال بهبهاني: »ســوف 
نســتمر فــي اتبــاع نهجنا 
اإلداري والذي طاملا طبقناه 
وأثبــت جناحــه علــى مــر 

والبســاطة لعمــالء األهلي 
»بنك أسهل«، والتي تعتبر 
الدافعــة ملصرفنــا،  القــوة 
وأخيرا وليــس آخرا، فإننا 
نقوم بدراسة وحتديد الفرص 
املناســبة  اإلســتراتيجية 
التوسعية لتعزيز  خلطتنا 
تواجدنا في الكويت واملنطقة 

ككل«.
وأضاف قائال: »لقد متكن 
البنك األهلي الكويتي- مصر 
مــن حتقيــق أربــاح قوية 
وشهدت عملياته منوا كبيرا 
خالل الفترة. كما مت تغيير 
العالمة التجارية في جميع 
فروع البنك البالغ عددها 39 
فرعا ونعمل حاليا على إثراء 
جتربة العميل وإجراء بعض 

التجديدات بالفروع«.

جوائز البنك
وقد حصد البنك األهلي 
الكويتي مؤخرا عدة جوائز 

مرموقــة من بينهــا جائزة 
»أفضــل خدمــات مصرفية 
لألفــراد فــي الكويــت لعام 
٢٠١٧« من قبل آشيان بانكر، 
وذلــك للعــام الثانــي على 
التوالــي، كما حصــد البنك 
جائزة »بنك العام للخدمات 
املصرفيــة لألفراد« من قبل 
التابعة  مجلة ذا يوروبيان 
لتومسون رويترز العاملية. 
كما فاز البنك األهلي الكويتي 
بجائزة »أفضل بنك جتاري 
في الكويــت« للمرة الثانية 
على التوالي، وكذلك »أفضل 
عالمة جتارية في مصر« من 
مجلة »بانكر ميدل إيست«. 
وللعام الثاني على التوالي، 
وتقديرا جلهوده املبذولة في 
ســبيل تطوير بيئة العمل 
داخــل البنك، حصــد البنك 
األهلي جائــزة »أفضل رب 
عمل« لهذا العام من شــركة 

ناسيبا.

الســنوات، خاصــة في ظل 
الســوق واألجواء  حتديات 
التــي  القويــة  التنافســية 
الكويتي.  الســوق  يشهدها 
وأنا على ثقة بأننا ســوف 
نستكمل مسيرتنا ونتطلع 

إلى املزيد من اإلجنازات« 
من جهته، صرح الســيد 
ميشــال العقــاد، الرئيــس 
التنفيذي للبنك، قائال »بدأنا 
عام ٢٠١٧ بنتائــج إيجابية 
مكنتنا من حتقيق األهداف 
املرســومة. فقد جنحنا في 
إطالق برنامج سندات يورو 
متوســطة األجل بقيمة 5.١ 
مليار دوالر، ومتكن البنك من 
إصدار الشريحة األولى من 
هذه السندات، والتي حققت 
جناحا ممتازا في األســواق 
العاملية، كما أننا مستمرون 
في تطبيق إستراتيجية البنك 
التي تركز على تقدمي خدمات 
مصرفية تتســم بالسهولة 

ميشال العقادطالل بهبهاني

أكد أن االندماج مع »األهلي المتحد« بالسعر المناسب إيجابي للبنكين

الناهض: »بيتك« سيتخارج من استثمارات
بـ 62 مليون دينار بالنصف الثاني من 2017

مصطفى صالح

قــال الرئيس التنفيذي 
الكويتي  التمويــل  لبيــت 
)بيتك( مــازن الناهض إن 
البنك يســتهدف التخارج 
غيــر  اســتثمارات  مــن 
اســتراتيجية بقيمــة ١٠٠ 
مليون دينــار خالل ٢٠١٧، 
موضحا انه مت التخارج من 
استثمارات بقيمة 3٨ مليون 
دينار حتى نهاية النصف 
االول، ليتبقــى 6٢ مليون 
دينار استثمارات يستهدف 
البنك التخارج منها بنهاية 

العام احلالي.
وأضــاف الناهــض، في 
مقابلة مع قنــاة »العربية« 
أمــس، انــه مــن الصعــب 
طبيعــة  عــن  االفصــاح 
التــي يســتهدف  االصــول 
التخــارج منهــا  »بيتــك« 
بنهايــة ٢٠١٧، حيث جتري 
حاليا االطراف املهتمة بشراء 
هذه االســتثمارات الفحص 
النافــي للجهالة، ولكنه اكد 
علــى ان هــذه االصول غير 

استراتيجية.

االندماج مع »االهلي المتحد«
الناهــض ان  وأوضــح 
»بيتــك« يبحــث دائما عن 
جميع الطرق التي تعظم من 
ربحية البنــك، وكان هناك 
حديــث كثير عــن االندماج 
معــه البنك االهلــي املتحد، 
وافصحنــا اكثــر مــن مرة 
بهذا اخلصوص اننا ندرس 
املوضــوع فقط ولم يتم اي 
نوع من انواع االتفاق حتى 
اآلن، ولكننــا نــرى ان هذه 
اخلطــوة ايجابية جــدا اذا 
متت بالسعر املناسب، واذا 
حققت التكامل بني املصرفني 
املندمجــني، ولكــن الى اآلن 
ليــس هنــاك اي جديد بهذا 

املوضوع.

رفع الفائدة 
وبسؤاله حول مدى تأثير 
رفــع الفائــدة علــى االيداع 
بالكويت على نتائج البنوك 
بالربع الثالث، قال الناهض: 
»فيما يخص بيت التمويل ال 
نرى اي تأثير ســلبي لرفع 

الفائــدة على االيــداع على 
محفظــة »بيتــك« حتديدا، 
فأغلبية الودائع لدى البنك 
هــي ودائع مضاربــة ويتم 
توزيع االرباح بناء على نسب 
املشاركة وربح املضارب وهو 
»بيتــك« فــي هــذا الوضع، 
لذلك فإن اي ارتفاع بعوائد 
االصول التي يستثمرها بيت 
التمويل ستعود بالفائدة على 
املودعني، لذلك لن يكون هناك 
تأثــر مباشــر على اســعار 
الودائع في بيت التمويل«.

وأضــاف: »بشــكل عام 
ارتفــاع الفوائــد بالســوق 
هو امر مفيــد جدا للبنوك، 
فالبنوك لديها مبالغ جيدة 
من الودائع التي ال حتمل اي 
نوع من انواع العوائد، مثل 
احلســابات اجلارية ورأس 
املال، وهذه احلسابات تتأثر 
ايجابا مع ارتفــاع الفوائد، 
الن العوائد عليها سترتفع، 
ومؤخرا رفع البنك املركزي 
الريبو بربــع نقطة  ســعر 
مئويــة ليعزز مــن الدينار 
كوعاء ادخاري ولكنه لم يرد 
اي تغييــر باالقراض الذي 

يسير بوتيرة جيدة«. 

التخارج من »الشارقة االسالمي«
وحــول نيــة »بيتــك« 
للتخارج من بنك الشــارقة 
االســالمي، أوضح الناهض 
انه قبــل عامــني كان حجم 
اســتثمارات بيــت التمويل 
النســبة  بالبنــك تتعــدى 
املسموح للمصارف االحتفاظ 
بها من دون ان يكون هناك 
ضغط على كفاية رأس املال، 
ومبجرد تخطي هذه النسبة 
يصبح هذا االستثمار مكلفا 
جدا النه يســتهلك رأسمال 
كبيــرا، لذلك فــان عمليات 
التخــارج التــي متــت كان 
لتقليل نســبة االســتثمار 
لـ »بيتــك« بالبنك من احلد 
االقصى، واصبح الشــارقة 
االســالمي اســتثمارا لنــا 
بالنشــاط البنكي، وال نرى 
ان هناك حاجة للتخارج منها 

في الوقت احلالي.

نمو اإليرادات
البنــك  وحــول نتائــج 

بالنصــف االول مــن ٢٠١٧، 
اوضــح الناهض أن ســبب 
ايــرادات االســتثمار  منــو 
بنســبة ٧٨% بنتائج البنك 
خالل النصف االول، ترجع 
الــى حتقيق البنــك لزيادة 
في ايرادات التشغيل بلغت 
343 مليون دينار بنمو ١.%9، 
باالضافة الى زيادة بصافي 
ايرادات التمويل بنسبة ٢.٧% 
على اساس سنوي بالغة ٢١١ 

مليون دينار.
ولفت الى أن هذه الزيادة 
ناجتة عــن ارتفاع محفظة 
التمويل، حيث منت احملفظة 
كاملة، سواء متويل شركات 
او افــراد، في اول 6 أشــهر 
من العام احلالي بنسبة %9 
لتصل الى ٨.9 مليارات دينار، 
وجاءت معظم هذه الزيادة 
في محفظة متويل الشركات، 
باالضافة الى متويل االفراد 
وهو ما ســاهم بالنهاية في 
منو محفظة التمويل الكلية. 
وأضاف الناهض: ساهم 
ايضــا فــي منــو ايــرادات 
االستثمار، التخارج من بعض 
االصول غير االستراتيجية 
والتــي اســتطعنا حتقيــق 
ارباح منها، حيث تخارجنا 
من اســتثمارات عقارية في 
اوروبا وأميركا، باالضافة الى 
التخارج من بعض األســهم 
غيــر االســتراتيجية لــدى 
»بيتك«، وأيضا التخارج من 
بعض الشركات التي كانت 
مملوكــة للبنك، ومنها على 
سبيل املثال شركة اخلدمات 

العامة.

نمو المخصصات 
منــو  يخــص  وفيمــا 
املخصصــات، قال الناهض 
انهــا جاءت بســبب التغير 
في القيمــة العادلة لبعض 
االستثمارات، حيث كان هناك 
انخفاض باحملفظة العقارية 
بنســبة ٢%، باالضافــة الى 
احملجــوزة  املخصصــات 
التمويلية. وقد  للمحفظــة 
بلــغ مجمــوع املخصصات 
كما في نهاية النصف االول 
من العام احلالي ٨٢4 مليون 
دينــار، وهي تغطي الديون 

املتعثرة بنسبة ١3٠%.

مازن الناهض

تخارجنا من 
استثمارات غير 

إستراتيجية بـ 38 
مليون دينار خالل 

النصف األول

824 مليون دينار 
املخصصات 

احملجوزة.. تغطي 
130% من الديون 

املتعثرة

لن نتخارج 
من »الشارقة 

اإلسالمي«.. ولكننا 
خفضنا حصتنا 
للحد املسموح

٭ بلغت األرباح التشغيلية للبنك 46.8 مليون دينار، بزيادة 
قدرها %6 

٭ بلغ صافي األرباح 16.2 مليون دينار، بزيادة قدرها %7.7 
بشكل يعكس منوا وأداء جيدا رغم حتديات السوق.

٭ وصل إجمالي حقوق املساهمني إلى 555 مليون دينار 
٭ بلغت ربحية السهم الواحد 10 فلوس في النصف األول 

من العام، بزيادة قدرها 11% خالل الفترة نفسها من العام 
املاضي.

  أرقام ذات داللة


