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»غزال« تطور أرضاً مملوكة لها في »الصليبية« كمخازن
الشــركة جنحت خــالل العام 
٢٠١5 بتغيير اإلدارة اخلاصة 
بشركة )غزال العراق - مشروع 
أم القصر رصيف رقم 5(، فيما 
تتابع حاليا للحصول على عقد 
ملدة أطول، كما ومت التواصل 
مع عدد من العمالء لزيادة عدد 
البواخر التي تصل للرصيف.
أما فيمــا يتعلق بشــركة 
الشــحن واملسافرين  خدمات 
بالبحريــن، فأكــد أنه ســيتم 
الوقــوف على الوضــع املالي 
الســليم لها مبراجعــة امللف 
اخلاص بها، واتخاذ اإلجراءات 
الالزمة لذلك، مشيرا إلى أنه قد 
مت التخارج من الشركة أواخر 

العام ٢٠١6.
أما فيمــا يتعلق بشــركة 
التقنيــة املتحــدة للتجــارة 
بالســعودية، فقال انه ستتم 
مراجعة كل األصول اخلاصة 
بهــا والوقــوف علــى القيمة 
احلقيقية لها وإظهار ميزانية 
٢٠١6 بالقيمــة احلقيقية لها، 
خاصــة بعــد أن مت تخفيض 
أعــداد العمالــة الزائــدة عــن 
حاجــة العمل، وإعــداد خطة 
الســتغالل األصــول بهــا في 
عملية التشغيل الفعلي حتى 
تقوم بدفع املطلوبات املستحقة 
عليها للغير، مؤكدا انه سيتم 
االجتماع بالشــريك ملناقشــة 
الوضع وكيفية الوصول إلى 

احللول املناسبة.

البيانات المالية
وفيمــا يتعلــق بالبيانات 
املاليــة  الســنة  املاليــة عــن 
املنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١5، 
قال الرفاعي إن هذه البيانات 
كانت في فترة اإلدارة السابقة، 
حيث تســلم املجلس اجلديد 
اإلدارة فــي ١4 نوفمبر ٢٠١6، 
مبينــا أن صافــي اخلســائر 
املجمعة للشــركة للعام ٢٠١5 
بعد اســتبعاد حقوق األقلية 
بلغت ١١4.٨ ألف دينار، مقارنة 
بصافي خسائر للسنة السابقة 

بواقع 3.٢ ماليني دينار.
الرفاعي أســباب  وأرجــع 
صافي اخلســائر الظاهرة في 
البيانات املاليــة إلى عدد من 
األســباب، أولها خســائر بيع 
شركات زميلة )شركة اخلدمات 
البريديــة بواقــع 5٨.٨ ألــف 
دينار(، وخســائر من شركة 
الشــحن  جلوبــال خلدمــات 
واملسافرين بالبحرين بواقع 

4٢.6 مليون دينار.

الجمعية العامة
وكانــت عموميــة غــزال 
قــد وافقت علــى جميع بنود 
جــدول األعمــال عن الســنة 
املالية املنتهية في 3١ ديسمبر 
٢٠١5 مبا فيها تقريرا مجلس 
اإلدارة ومراقب احلسابات، كما 
استمعت إلى تقرير املخالفات 
واجلزاءات الصادرة عن اجلهات 
الرقابيــة، وتقرير التعامالت 
التي متت أو ستتم مع أطراف 

ذات صلة.

رخصة البناء اخلاصة باألرض 
والتفاوض مــع املقاول لبناء 
الكهرباء  املخازن، وتوصيــل 
ســواء مؤقتــة أو مســتدمية 
باحلصــول علــى املوافقــات 
لتركيــب 6 محــوالت كهرباء 

تكفي املشروع.
وكشــف الرفاعــي عن أن 

طارق عرابي

أكــد نائب رئيــس مجلس 
إدارة شــركة غــزال للخدمات 
اللوجستية والتخزين عبداهلل 
الرفاعي أن الشركة تدرس حاليا 
خطة لتطوير أرض مملوكة لها 
في منطقة الصليبية الصناعية 
على مساحة ١١٠ آالف متر مربع، 
وحتويلها إلى مخازن لوجستية، 
متوقعا أن يتم البدء في تطوير 

األرض مطلع العام ٢٠١٨.
وأضــاف فــي تصريحاته 
للصحافيــني علــى هامــش 
العاديــة  العامــة  اجلمعيــة 
للشــركة عــن الســنة املالية 
املنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١5 
والتــي عقدت أمــس أن أرض 
الصليبيــة تعتبــر من أفضل 
أصول الشركة، مبينا في الوقت 
ذاتــه أنه قد مت احلصول على 

جانب من عمومية »غزال لوجستيك«

الدينار يرتفع أمام جميع العمالت الرئيسية
محمد عواضة

شهد ســعر صرف الدينار 
الكويتــي حتســنا أمــام كافة 
العمــالت الرئيســية ليرتفــع 
الدينار أمام 4 عمالت رئيسية، 
ويستقر دون تغيير أمام الدوالر 
األميركــي والعمــالت العربية 

وذلك بحســب أسعار الصرف 
املعلنــة أمس علــى موقع بنك 

الكويت املركزي.
ارتفــع الدينار أمام اليورو 
بنســبة ٠.١٠%، مسجال 346.9 
فلســا، فيما صعد أمام الفرنك 
السويسري بـ ٠.١١%، عند 3١3 
فلسا وارتفع الدينار أمام الني 

الياباني إلى ٢.6٨9 فلس، بنمو 
٠.٠٧%، وزاد هامشيا أمام اجلنيه 
اإلســترليني بنســبة ٠.٠3%، 

مسجال 396 فلسا.
وفي املقابل، اســتقر سعر 
صرف الدينار أمام الدوالر عند 
3٠٢.٨ فلــس، كما ثبت ســعر 
صرف العملة احمللية للكويت 

أمام سلة العمالت العربية دون 
تغيير.

وكان سعر الدينار قد ارتفع 
أول أمام الدوالر األميركي إلى 
مســتوى 3٠٢.٨ فلس، بزيادة 
٠.٠٧% تعادل )فلســان(، بعد 
أداء ضعيف للدوالر في األسواق 
العاملية بجلسة اجلمعة املاضية.

الرفاعي: تغيير
اإلدارة اخلاصة

بـ »غزال العراق«

معدالت قياسية ملعيار كفاية رأس املال بنسبة %19.7

»الدولي«: 11 مليون دينار أرباح النصف األول
فــي الســوق وتقــدمي احللول 
التكنولوجيــة املتقدمة، بهدف 
تبســيط خدماتنــا املصرفيــة 
املقدمــة لعمالئنــا. ومــن هذا 
املنطلق، فقد أعلن الدولي مؤخرا 
عــن تقــدمي اخلدمــة الهاتفية 
املرئية للهواتف الذكية والتي 
متكــن العمالء من االســتمتاع 
بتجربة مصرفية مميزة، حيث 
اســتبدل فيها اخلدمة الهاتفية 
التقليديــة باخلدمــة املرئيــة، 
والتي تعتبر األولى من نوعها 

بالكويت. 

جوائز وتكريمات
وأشار اجلراح إلى أن النصف 
األول مــن العــام ٢٠١٧ شــهد 
حصول »الدولي« على مجموعة 
من اجلوائز والتكرميات احمللية 
واإلقليمية والعاملية املتميزة، 
والتي تضاف إلى سجله احلافل 
بالنجاحات املشرفة. فقد حصد 
الدولي جائزة »أفضل بنك في 
الرؤية االستراتيجية«، وذلك 
خالل حفل توزيع جوائز التميز 
واإلجناز املصرفي لعام ٢٠١٧، 
الــذي نظمــه االحتــاد الدولي 
للمصرفيني العرب مؤخرا في 
بيروت. كمــا نال أيضا جائزة 
إدارة للتغييــر فــي  »أفضــل 
الكويت« مــن قبل بانكر ميدل 
إيست. فيما حصل اجلراح على 
لقب »أفضل رئيس مجلس إدارة 
في قطاع املصرفية اإلسالمية« 
لعام ٢٠١٧، وذلك من قبل مجلة 
»وورلد فاينانس«، كما اختارت 
مجلة فوربس الشرق األوسط 
»الدولــي« مؤخرا كأحد أفضل 
5٠ شركة مدرجة في الكويت.

على األعمال املصرفية اإلسالمية 
الرئيسية، هي جوهر عملياته إذ 
انعكست تلك السمات باستمرار 
على املؤشرات املالية عاما تلو 
اآلخر«. كما أشار اجلراح إلى أن 
»الدولي« ميضي قدما في تطبيق 
اخلطة االستراتيجية الشاملة 
والواعدة التي بدأها قبل عامني، 
مضيفا: »مبا أن القطاع املصرفي 
اإلســالمي أصبح اليــوم أكثر 
اتساعا ومنافسة في الكويت، 
فإن االستراتيجية التي وضعها 
الدولي تهدف إلى حتقيق حتول 
شامل على جميع األصعدة، من 
حيــث تقدمي أفضــل املنتجات 
واخلدمــات املصرفيــة لتلبية 
احتياجــات العمــالء وملواكبة 
متطلبات الســوق، إلى جانب 
تلبية طموحنا في حتقيق املزيد 
من النمو والتطور لنكون »البنك 
اإلسالمي املفضل في الكويت«.
وأضاف اجلراح أن املرحلة 
الثالثة من اخلطة االستراتيجية 
تركــز فــي العــام احلالي على 
تعزيز امليزة التنافسية للبنك 

رأس املــال، طبقــا لتعليمــات 
بنــك الكويت املركزي مبوجب 
متطلبــات »بــازل 3«، حيــث 
بلغت النســبة ١9.٧%، في حني 
وصل معيار الرفــع املالي إلى 
حوالــي ١٠.٨% بنهاية النصف 
األول ٢٠١٧.  ومــن جانب آخر، 
ارتفع معدل العائد السنوي على 
ودائع الدولي بالدينار الكويتي 
بنهاية الربــع الثاني من العام 
احلالي، حيث بلغ 3.٢% لوديعة 
البشرى )ثالث سنوات( و6٨.٢% 
لوديعة أرزاق. كما بلغ صافي 
العائد السنوي حلساب التوفير 
االستثماري بالدينار الكويتي 
١.6% للربع الثاني، ويعد بذلك 
العائــد األعلــى مــن نوعه في 
الســوق املصرفــي الكويتــي، 
فضال عن توزيع األرباح حلساب 
التوفير االستثماري بشكل ربع 

سنوي.
وفي تعليقــه على النتائج 
»إن  اجلــراح:  قــال  املاليــة، 
استراتيجية الدولي واملمارسات 
احملافظة إلدارة املخاطر والتركيز 

أعلن بنــك الكويت الدولي 
في بيــان صحافي عن حتقيق 
صافي أربــاح بقيمة ١١ مليون 
دينــار تقريبا وبربحية ســهم 
بلغت ١١.69 فلسا خالل النصف 
األول من ٢٠١٧، كما بلغت األرباح 
التشغيلية نحو 3١ مليون دينار.
وفــي هذا الســياق، أوضح 
رئيــس مجلــس إدارة البنــك 
الشــيخ محمد جراح الصباح، 
أن »الدولي« يسير بخطى ثابتة 
على املسار الصحيح لتحقيق 
أداء مالي ممتاز وذلك باتباعه 
النمو االنتقائي واحلذر وسط 
تقلبات عالية بالبيئة التشغيلية 
الصعبــة املصاحبــة ألوضاع 
الســوق اإلقليمية االقتصادية 
واملالية، حيث أظهرت النتائج 
 %4 بنســبة  األصــول  منــو 
لتصــل إلــى ١.9 مليــار دينار 
مقارنة بالفترة ذاتها من العام 
املاضي. وشــهد »الدولي« منو 
حجم محفظة التمويل ١٠% أي 
بنحو ١٢٠ مليون دينار، لتبلغ 
١.3 مليــار دينار مقارنة بنحو 
١.٢ مليــار دينــار للفترة ذاتها 
من العــام املاضــي، باإلضافة 
إلــى ارتفــاع حجــم محفظــة 
االستثمارات املالية ١٨% لتصل 
إلــى ٨4 مليون دينــار مقارنة 
بالفترة ذاتها من العام املاضي.

من جهة أخرى، بلغت ودائع 
العمالء نحــو ١.٢ مليار دينار 
تقريبا، مقارنة بنحو ١.١ مليار 
دينــار للفترة ذاتهــا من العام 
املاضــي، محققــة ارتفاعــا 4٨ 

مليون دينار وبنسبة %4. 
هذا وقد حافظ الدولي على 
معدالت قياســية ملعيار كفاية 

الشيخ محمد اجلراح

أرقام من النتائج املالية
10% منوا في محفظة التمويل إلى 1.3 مليار دينار  
4% منو األصول إلى 1.9 مليار دينار  
4% زيادة في ودائع العمالء بـ48 مليون دينار   
18% ارتفاع محفظة االستثمارات املالية إلى 84 مليون دينار  
3.2% عائدًا سنويًا قياسيًا لوديعة »البشرى« طويلة األجل  
2.6% العائد السنوي للربع الثاني لوديعة »أرزاق«  

اجلراح: اخلطة 
االستراتيجية 

تركز في 2017 
على تعزيز امليزة 

التنافسية


