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أرباح »بوبيان« تقفز 117% في 9 أشهر إلى 20.3 مليون دينار
بحيادتها وجديتها في تصنيف 

البنوك حول العالم«. 
البنك  وحول استراتيجية 
اجلديدة قال املاجد ان الكثير من 
مساهمينا وعمالئنا وموظفينا 
يسألون عن اس����تراتيجيتنا 
اجلديدة بع����د انتهاء احلالية 
التي بدأناها قبل اربع سنوات 
وأود في ه����ذا اإلطار أن أؤكد 
أنن����ا مس����تمرون على نفس 
أن  االستراتيجية خاصة بعد 
أننا  أثبتت السنوات األخيرة 
نحق����ق أهدافنا بش����كل جيد 
ونسير على الطرق الصحيح إال 
أن ذلك ال مينع من قيامنا بإدخال 
بعض التعديالت عليها بناء على 
خبراتنا ف����ي التنفيذ من اجل 
اية سلبيات والتركيز  جتاوز 

على اجلوانب اإليجابية. 
واش����ار املاجد الى ان بنك 
بوبيان سيبدأ في التركيز على 
األس����واق اخلارجية موضحا 
»ليس بالضرورة ان نبدأ االن 
في التوسع اخلارجي ولكن ذلك 
ال مينع قيامنا مبتابعة العديد 
من الفرص اخلارجية القتناص 

االفضل منها«.
واش����ار املاج����د الى خطة 
االنتشار اجلغرافي والتوسع 
في الكوي����ت حيث متكن بنك 
بوبيان من الوصول الى الفرع 
رقم 30 بنهاية يونيو املاضي 
متوقعا جناح البنك في الوصول 
ال����ى الفرع االربع����ن بحلول 
نهاية العام املقبل او منتصف 

.2016

تنفيذ استراتيجيتنا اخلمسية 
2010 – 2014 ان طموحن����ا ان 
نكون البنك الثالث في السوق 
الكويت����ي وحصولنا على هذا 
التصنيف اخلاص باكثر البنوك 
امانا يقربنا من اهدافنا ويؤكد 
قدرتنا عل����ى الوصول إلى ما 

نطمح إليه«.
وكانت مجلة غلوبل فاينانس 
العاملية قد وضعت بنك بوبيان 
كثاني اكبر بنك إسالمي أمانا 
الكويت والسابع خليجيا  في 
استنادا الى التقييم طويل املدى 
العاملية  التصنيف  ملؤسسات 
اند بورز  موديز وس����تاندرد 
وفيت����ش الى جان����ب اجمالي 
ترتيب االصول الكبر 500 بنك 
حول العالم. كما منحت وكالة 
التصنيف العاملية »فيتش« بنك 
بوبيان تصنيف طويل االجل 
 F1 وتصنيف قصير االجل A+
 bb+ وتصنيف القدرة الذاتية
وه����و من اعل����ى التصنيفات 
احمللية من حيث القدرة الذاتية، 
وايض����ا قامت وكال����ة موديز 
العاملية للتصنيف االئتماني 
برفع تصنيف القوة املالية لبنك 
بوبيان من D إلى D+ وكذلك 
الودائع طويلة  رفع تصنيف 
األجل من Baa2 إلى Baa1 وذلك 

بنظرة مستقبلية مستقرة.
واوضح املاجد »متثل مثل 
التصنيف����ات دعما قويا  هذه 
النش����طة وعمليات البنك في 
السوق الكويتي كونها صادرة 
عن مؤسسات عاملية مشهود لها 

وكذلك زادت ودائع العمالء إلى 
1.9 مليار دينار بنس����بة منو 
قدرها 15%. ومن جهه أخرى فقد 
التشغيلية  ارتفعت اإليرادات 
إلى 58 مليون دينار بنس����بة 

منو قدرها %20.
وارتفع إجمالي قيمة حقوق 
امللكية في البنك ليصل إلى 287 
ملي����ون دينار مقارنة مع 258 
ملي����ون دينار الع����ام املاضي 
وزادت محفظ����ة التمويل إلى 
1.7 ملي����ار دين����ار مقارنة مع 
1.4 مليار دينار العام املاضي 
وبنس����بة منو 21% إلى جانب 
االرتفاع املتواصل لقاعدة عمالء 

البنك.
التعليمات  إلى  وباإلشارة 
اجلديدة التي أصدرها مؤخرا 
بنك الكويت املركزي واخلاصة 
مبعيار كفاية رأس املال – بازل 
3، أوض����ح املاجد ان البنك قد 
اس����توفى املتطلبات اجلديدة 
حيث بلغت نسبه كفاية رأس 
املال لديه 17.1% على الرغم من 
متطلبات رأس املال اإلضافية 

وفقا لهذه التعليمات.
واشار املاجد الى ان اختيار 
البنك ضمن قائمة البنوك األكثر 
أمانا محليا وخليجيا إمنا »يؤكد 
من جديد جناحنا في حتقيق 
اهدافنا االستراتيجية والوصول 
إلى مستويات متقدمة من رضا 
عمالئن����ا على م����ا نقدمه من 
خدمات ومنتجات واطمئنانهم 

على مستقبل بنكهم«.
وأض����اف »قلن����ا عند بدء 

أعلن بنك بوبيان عن حتقيق 
صافي ربح بنهاية سبتمبر 2014 
بلغ 20.3 مليون دينار بزيادة 
117%عن نفس الفترة من العام 
املاضي وبربحية سهم بلغت 
10.3 فل����وس مقارنة مع 4.75 

فلوس.
وقال نائب رئيس مجلس 
التنفيذي  اإلدارة والرئي����س 
للبنك عادل عبدالوهاب املاجد 
»يسعدنا اإلعالن عن نتائجنا 
اإليجابية للربع الثالث من العام 
احلالي ونحن نقترب من نهاية 
استراتيجيتنا اخلمسية والتي 
جنحنا بفضل من اهلل ثم دعم 
مساهمينا وعمالئنا ومواردنا 
البش����رية في حتقيق أهدافها 

بدرجة كبيرة«.
وأض����اف أن املؤش����رات 
املالي����ة اإليجابية حتى نهاية 
سبتمبر املاضي جاءت مصاحبة 
للتطورات التي شهدها البنك 
سواء على مستوى اخلدمات 
املصرفية الشخصية او خدمات 
إلى جانب أنشطته  الشركات 
املجتمعية والتي جعلته األقرب 

دائما إلى عمالئه وغيرهم. 
وكانت حصة البنك السوقية 
من التمويل قد ارتفعت من %2.3 
في 2009 إلى 5.6% حاليا كما 
ارتفع متويل األفراد من %1.2 
الفترة.  إلى 7.9% خالل نفس 
باإلضاف����ة إلى ذل����ك فقد بلغ 
إجمالي أصول البنك 2.5 مليار 
دينار بنهاية الربع الثالث من 
2014 بنس����بة منو قدرها %19 

عادل املاجد

نتائج البنك املالية 
تعكس توسعنا

في السوق الكويتي 
وإقبال العمالء 
املتزايد على 

خدماتنا املميزة

»كامكو«: ارتفاع الطلب العاملي على النفط 
في 2015 إلى 92.38 مليون برميل يومياً

»مشاعر« تتوسع في اخلليج والوطن العربي

45 مليار دوالر عقود بنية حتتية باخلليج

عبدالرحمن خالد

قال رئيس مجلس إدارة ش���ركة مجموعة 
خدمات احلج والعمرة »مش���اعر« أحمد بدر 
العسالوي: ان إستراتيجية الشركة في الفترة 
املقبلة نحو توس���يع دائرة انتشار خدماتها 
جغرافي���ا لتمتد الى أس���واق منطقة اخلليج 

وبعض األسواق العربية.
وأضاف العس���الوي على هامش اجتماع 
اجلمعي���ة العمومية غير العادية للش���ركة 

بخصوص تعديل بعض نصوص عقد التأسيس 
والنظام األساسي تنفيذا للقانون 25 لسنة 2012 
وتعديالته والئحته التنفيذية، ان الشركة قامت 
بالعمل على تعديل في إدارتها مبا يتناسب مع 

التطورات املستقبلية.
ووافقت عمومية الشركة التي عقدت أمس 
بنس���بة حضور بلغت 97% على تعديل عدد 
من بنود ونصوص مواد الشركة استنادا الى 
قانون الشركات التجارية بشأن تعديل أوضاع 

الشركات املساهمة املقفلة.

قال تقرير صادر عن شركة »ڤنتشرز الشرق 
األوسط« لألبحاث واخلدمات االستشارية إن 
قيمة العقود املتوقع ترس���يتها في مشاريع 
البنية التحتية بدول اخلليج بحلول نهاية العام 
احلالي ستصل إلى 45 مليار دوالر، وهي ضعف 
قيمة العقود املبرمة في هذا القطاع خالل العام 

2012، والتي بلغت 22.6 مليار دوالر.
وأعطى التقرير حملة عن مليارات الدوالرات 
التي تنفق في أنحاء املنطقة مع التركيز على 
خمسة مجاالت هي السكك احلديدية والطرق 

واملطارات واملوانئ ومناطق التجارة احلرة.
وقال التقرير املعنون »سوق البنية التحتية 
في دول مجلس التعاون اخلليجي 2014«، إن 
عقود سكك حديدية بقيمة 97 مليار دوالر هي 
قيد التنفيذ، في وقت تعمل فيه الدول اخلليجية 
الست على إجناز خطة شبكة السكك احلديدية 
املش���تركة التي سيبلغ طولها 2.117 كيلومتر 

بحلول العام 2018.
كما أشار التقرير، الذي أعد بالتعاون مع 

معرض »اخلمس���ة الكبار«، املزمع إقامته بن 
17 و20 نوفمبر املقبل في مركز دبي التجاري 
العاملي، إلى أنه س���يتم إنف���اق ما يقرب من 
300 ملي���ار دوالر على املط���ارات في منطقة 
الشرق األوسط خالل السنوات اخلمس املقبلة، 
م���ع توقعات بأن تصل أعداد املس���افرين في 
دول مجلس التعاون اخلليجي إلى حوالي 4 
مليارات مس���افر بحلول العام 2017. وتعمل 
كذلك دول اخلليج على توسيع موانئها البحرية 
باستثمارات تقدر بنحو 25 مليار دوالر، بحسب 

التقرير.
واس���تثمرت قطر 8.2 مليارات دوالر في 
إنشاء ميناء صناعي حديث من املقرر أن يكتمل 
تشييده في العام 2020، قبل عشر سنوات من 

املوعد احملدد. 
وقدم التقرير، إلى جانب حتليالته املتعلقة 
بقطاع البنية التحتية، توجيهات إرش���ادية 
بشأن ترخيص املنتجات واخلدمات وتسجيلها 

في املنطقة. 

ينمو الطلب على النفط بنسبة 
1.31% أو ما يعادل 1.19 مليون 
برميل يوميا باملقارنة مع السنة 
املاضية ليصل الى 92.38 مليون 

برميل يوميا بشكل تقريبي.
كما تشير التوقعات إلى أن 
عرض النفط من خارج منظمة 
أوپيك سيصل إلى معدل 55.91 
مليون برميل يوميا في نهاية 
عام 2014، وهو ما ميثل زيادة 
قدرها 1.68 مليون برميل يوميا 
باملقارنة مع العام السابق أو ما 
يعادل 3.1%. يعود السبب في 
هذا النمو إلى ارتفاع العرض من 
قبل منظمة التعاون والتنمية 
االقتصادية )OECD( والتي من 
املتوقع أن يرتفع حجم اإلنتاج 
املعروض لديه����ا مبقدار 1.50 
مليون برميل يوميا خالل عام 
2014. إضافة إلى ذلك من املتوقع 
أن يستمر العرض من خارج 
منظمة أوپيك في النمو خالل 
عام 2015 مبقدار 1.24 مليون 
برمي����ل يوميا ليص����ل معدل 
إل����ى 57.16 مليون  الع����رض 
برميل يوميًا بدعم أساسي من 
ارتفاع عرض النفط من قبل من 
قبل منظمة التعاون والتنمية 
االقتصادية )OECD( وأميركا 

الالتينية والصن.
واشار التقرير الى ان إنتاج 
أوپيك ارتفع بنسبة 1.4% خالل 
شهر سبتمبر 2014، ليصل إلى 
30.93 مليون برميل يوميا حيث 
ارتف����ع اإلنتاج بنح����و 0.413 
مليون برمي����ل يوميا مقارنة 
بالشهر السابق. وقد جاءت هذه 
الزيادة في انتاج النفط بشكل 
رئيسي من زيادة اإلنتاج من 
ليبيا، أنغوال، اإلمارات العربية 
الكوي����ت واململكة  املتح����دة، 
الس����عودية لتسجل  العربية 
مجتمعة زيادة مجموعها 0.55 
ملي����ون برمي����ل يوميا خالل 
الشهر، في حن انخفض اإلنتاج 
بشكل بسيط في كل من نيجيريا 

واجلزائر وإيران.
وصل����ت نس����بة الق����درة 
اإلنتاجية خالل شهر سبتمبر 
2014 إلى نحو 83% مقارنة مع 
نسبة بلغت 82.1% خالل شهر 
أغسطس 2014، بينما وصلت 
الق����درة اإلنتاجي����ة للمملكة 
العربية السعودية وهي أكبر 
منتج للنفط في منظمة أوپيك 
إلى نحو 77.2% م����ن قدرتها 
اإلجمالية بينم����ا وصلت في 
العراق إل����ى 84.9%. من جهة 
أخ����رى، بلغ إجمال����ي فائض 
القدرة اإلنتاجي����ة للدول من 
منظمة أوپيك العاملية حوالي 
6.13 مالين برميل يوميا أو ما 
يعادل 17% من إجمالي القدرة 

اإلنتاجية.
وفي حتليل للمعدل الشهري 
حلجم انتاج النفط اخلام منذ 
بداية العام من قبل أوپيك يتبن 
أنه انخفض بنسبة 1.6% أو ما 
يعادل 503 ألف برميل يوميا 
ليصل معدل االنتاج إلى 30.25 
مليون برميل يوميا مقارنة مع 
معدل انتاج بلغ 30.75 مليون 
برميل يوميا للفترة نفسها من 

العام املاضي.

قال تقرير صادر عن إدارة 
بحوث االس����تثمار في شركة 
الكويت االستثمارية  مشاريع 
إلدارة األصول»كامكو« ان أسعار 
النفط العاملية واصلت هبوطها 
للشهر الثالث على التوالي خالل 
شهر سبتمبر 2014 كما استمرت 
في التراجع بشكل ملحوظ خالل 
النصف األول من شهر أكتوبر 
النفط  احلالي ليتراجع سعر 
الفترة  بنس����بة 20.9% خالل 
املمتدة من نهاية يونيو 2014 
ولغاية 13 أكتوبر 2014، حيث 
شهدت أسعار النفط في جميع 
الدول األعضاء املصدرة للنفط 
ضمن منظم����ة أوپيك العاملية 
تراجع����ًا تدريجيا ً وبش����كل 
مس����تمر خالل األشهر الثالثة 
املاضية نتيجة ضعف الطلب، 
الدول  إلى أن مواصلة  إضافة 
غير األعضاء في منظمة أوپيك 
العاملية وبشكل خاص الواليات 
املتحدة في الضغط على أسعار 
النفط منذ نهاية شهر يونيو 
من هذا العام من خالل زيادة 
حجم اإلنت����اج لديها أدى إلى 
تدني مس����توى أسعار النفط 

العاملية بشكل كبير.
ووفقاً لتقرير أوپيك الشهري، 
فق����د انخفضت العقود اآلجلة 
للنفط إلى أدنى مس����توياتها 
منذ أكثر من عام ونصف العام، 
كما ان ارتف����اع حجم اإلنتاج 
من قبل دول الشرق األوسط 
املص����درة للنف����ط والواليات 
املتحدة األميركية أدى إلى تفاقم 
املخاوف م����ن اضطرابات في 
اإلمدادات النفطية، هذا إضافة 
إلى الضغوط الس����لبية جراء 
البيانات االقتصادية الضعيفة 
للدول األكثر استهالكا للطاقة 

في العالم.
وف����ي حتلي����ل لألس����عار 
الشهرية، جند أن متوسط سعر 
سلة أوپيك قد أغلق على سعر 
95.9 دوالرا للبرميل في نهاية 
شهر سبتمبر 2014، وهو أدنى 
مس����توى له منذ شهر يونيو 
2012 حيث انخفض بنسبة %4.7 
أو ما يعادل 4.7 دوالرات مقارنة 
مع معدل سعر النفط في شهر 
أغسطس 2014 حن بلغ معدل 
س����عر األغالق 100.75 دوالر 
للبرميل، كما بلغ سعر اإلغالق 
94.17 دوالرا للبرميل عند نهاية 

شهر سبتمبر 2014.
وذكر التقرير انه باإلضافة 
إلى ذلك، استمرت أسعار النفط 
بالتراجع خالل النصف األول من 
شهر أكتوبر اجلاري وبنسبة 

تراجع كبيرة بلغت 8.8% لتصل 
إلى أدنى مس����توياتها 85.93 
دوالرا للبرميل ومبعدل سعر 
وصل إلى 89.1 دوالرا للبرميل 
وهو أدنى مستوى وصل إليه 
منذ شهر ديسمبر من عام 2010. 
وفي نظرة على األداء منذ بداية 
العام ، يتبن أن معدل س����عر 
النفط لسلة أوپيك قد انخفض 
بنسبة 1.8% خالل التسعة أشهر 
األولى من عام 2014 ليصل إلى 
103.78 دوالرات للبرميل مقارنة 
م����ع 105.69 دوالرات للبرميل 
وذلك عن الفترة نفسها من عام 
2013. أما بالنسبة لسعر اإلغالق 
منذ بداية العام احلالي وحتى 
يوم 13 أكتوبر 2014 فقد تراجع 
بش����كل كبير وبنسبة وصلت 
إلى 20.4% أو ما يعادل حوالي 

22 دوالرا للبرميل. 
ومن جهة أخرى، انخفض 
النفط  معدل س����عر برمي����ل 
الكويتي خالل شهر سبتمبر 
2014 ليص����ل إلى 96.2 دوالرا 
للبرميل مقارنة مع معدل سعر 
شهر أغسطس 2014 الذي بلغ 
101.5 دوالر للبرميل، بينما أغلق 
س����عر برميل النفط الكويتي 
نهاية شهر سبتمبر عند 94.71 
دوالرا . كما واصل سعر النفط 
الكويت����ي في الهب����وط خالل 
النصف األول من شهر أكتوبر 
2014 وبنس����بة تراجع كبيرة 
وصلت إل����ى 10.1% ليصل إلى 
85.17 دوالرا للبرميل كما في 14 
أكتوبر 2014 وهو أدنى مستوى 
له منذ ديسمبر 2010. في املقابل، 
انخفض أيضاً معدل سعر برميل 
النفط األوروبي برنت من 101.6 
دوالر خالل شهر أغسطس 2014 
ليصل إلى 97.3 دوالرا للبرميل 
خالل شهر سبتمبر، وقد أغلق 
عند 94.67 دوالرا للبرميل عند 
نهاية شهر سبتمبر 2014، كما 
استمر بالتراجع خالل األسبوع 
األول من شهر أكتوبر ليصل إلى 

90.65 دوالرا للبرميل.
وذكر التقرير انه من املتوقع 
أن ينمو الطلب على النفط في 
العالم مبقدار 1.05 مليون برميل 
يوميا، أو بنسبة 1.17%، ليصل 
حجم الطلب إلى 91.19 مليون 
برميل يوميا مقارنة ب� 90.14 
ملي����ون برمي����ل يوميا خالل 
السنة املاضية. ويأتي اجلزء 
األكبر من منو الطلب املتوقع 
خالل الع����ام 2014 من الصن 
العربية  والبرازي����ل واململكة 
السعودية، بالتزامن مع منو 
متوقع بنس����بة أقل في بعض 
ال����دول األعضاء ف����ي منظمة 
أوپيك العاملية . أما بالنس����بة 
للع����ام 2015، فمن املتوقع أن 

»املقاصة«: جاهزون لدمج النفط الكويتي ألدنى مستوى منذ ديسمبر 2010
»VIVA« وإدراج أسهم

»فيتش« متنح بيت التمويل 
»B-« اخلليجي التصنيف

أعلن الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية 
للمقاصة عثمان العيس���ى عن فتح حسابات 
خاصة بالشركة الكويتية للمقاصة في تويتر 
وإنستغرام، وأعرب العيسى في تصريحه عن 
سعادته النطالق احلسابات في وسائل التواصل 
االجتماعي، مشيرا 
إلى حرص الشركة 
على أن تكون قريبة 
من اكبر شريحة 
من اجلمهور حتى 
إعالم  من  تتمكن 
كل عمالئها بآخر 
اخباره���ا وكذلك 
عرض كل خدماتها 
على العمالء، مبينا 
احلس���ابات  أن 
اخلاصة باملقاصة 
ستكون حتت اسم 

maqasa@ في تويتر وانستغرام. 
وأش���ار إلى أن الشركة الكويتية للمقاصة 
على أمت االس���تعداد لعملية دمج أسهم شركة 
االتصاالت الكويتية »VIVA« واحملدد يوم االحد 
القادم املواف���ق 2014/10/19 مؤكدا تخصيص 
املقاصة لفريق على أعلى مستوى من الكفاءة 
خلدمة عمالء شركة »VIVA«، وأوضح العيسى 
أن الشركة الكويتية للمقاصة قامت بالتنسيق 
 »VIVA« مع سوق الكويت لألوراق املالية وشركة
لهذا االدراج من أجل توفير راحة العمالء وتفادي 
أكبر عدد من املشاكل املمكنة، مؤكدا سعي اجلهات 

الثالث إلجناح عمليتي الدمج واالدراج.

أعلن بيت التمويل اخلليجي )GFH( أن وكالة 
فيتش للتصنيف االئتماني قد منحت التصنيف 
»-B« للبنك وذلك معيارا لقياس قدرة البنك على 
السداد كجهة إصدار مدينة على املدى الطويل مع 
نظرة مستقبلية مستقرة، والتصنيف »B« أيضا 
للبن���ك ولكن على 

املدى القصير.
قد أعلنت فيتش 
للتصنيف االئتماني 

في بيانها ما يلي:
٭ العوامل الرئيسية 
احملركة للتصنيف 
االئتماني � معيار 
البنك  قياس قدرة 
السداد كجهة  على 
إصدار مدينة: تصنيف الوكالة لبيت التمويل 
اخلليجي أخذ في االعتبار جناح البنك في إعادة 
متويل ديونه فضال عن زيادة رأس ماله خالل 
الفترة املاضي���ة. كما تعتبر الوكالة أن وضع 
السيولة واملديونية وضخ األموال لدى البنك 
قد بلغت مرحلة االستقرار، مما سيوفر بعض 
املرونة حلل مسألة تعرض البنك للبعض من 

أصوله القدمية.
 ومع ذلك � حس���ب وجهة نظ���ر فيتش � 
فستبقى ربحية البنك ضعيفة ومتذبذبة، وأنه 
من غير املرجح حاليا أن تش���هد تلك الربحية 
حتسنا جوهريا وعلى نحو مستدمي، إال إذا متت 
إعادة هيكلة امليزانية العمومية ومنوذج العمل 
اخلاص بالبنك بش���كل فعال كما هو متوقع، 
هذا إلى جانب التنويه إلى أن قدرة البنك على 
االستمرار في التشغيل معرضة للتدهور في 

البيئة التجارية واالقتصادية احلالية.
التصنيف يعكس ب���دوره حقيقة احتواء 
امليزانية العمومية للبنك بشكل أساسي على 
استثمارات غير سائلة � والتي ال تنتج الكثير 
من الدخل � باإلضافة إلى ارتباط االسم املعروف 
للبنك بالقطاع العقاري، حيث تتركز استثماراته. 
جتدر اإلشارة هنا إلى أن حوالي 60% من أصول 
البن���ك تتركز في املمتل���كات العقارية أو في 
حصص ملكية في شركات عقارية أو كقروض مت 
ضخها في املشاريع العقارية القدمية للبنك. 

عثمان العيسى

150% نسبة التغطية باملخصصات ألننا جلأنا لشطب القروض

املاجد: اتفقنا مع إدارة »الوطني«
لدعمنا في توسعاتنا اخلارجية

كشف نائب رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل 
املاجد عن اعتزام البنك االستمرار في 
حتقيق معدالت منو بـ 20% في صافي 

االرباح التشغيلية خالل العامني املقبلني.
وأكد املاجد في لقاء مع قناة »العربية« على 

هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي في واشنطن ان البنك حقق 

20% منوا تراكميا بفضل النمو احلاصل 
للتمويل االسالمي، وان البنك قد جنح 
خالل اخلمس سنوات املاضية في بناء 
قاعدة قوية في السوق احمللي وتكوين 

ارباح مستمرة ومستدامة. وقال إن 
مخصصات البنك تغطي القروض املتعثرة 
بنسبة 150%، لكن املاجد أوضح أن بعض 
البنوك تعلن عن تغطية بنسب أكبر لكن 

هذه البنوك ال تقوم بعملية شطب ديون، 
بينما بنك بوبيان قام بعمليات شطب 

للديون، وهو ما يفسر أن نسبة التغطية 
باملخصصات عالية جدا لدى البنك.

وفي سؤال عما إذا كان البنك سيستمر 
في توزيع اسهم منحة أو سيبدأ في 

توزيع الكاش في ظل االرباح الكبيرة 
التي اعلن عنها، اجاب املاجد بأن مجلس 

االدارة لن يتخذ قرارا خالل السنوات 

القادمة في توزيع الكاش، وسيستمر في 
توزيع املنحة التي تقارب ما اعلن عنها 
العام املاضي عند 7%، غير أنه استدرك 
بالقول إن القرار في توزيع الكاش من 

عدمه يخضع للجمعية العمومية. واضاف 
أن البنك لن يقوم بتوزيع الكاش ثم يطلب 

الحقا زيادة رأس املال، وهو يفضل 
االحتفاظ بالكاش لتنفيذ استراتيجيته 

التوسعية في الفترة املقبلة. 
وفي اطار هذه االستراتيجية اجلديدة 

املستمرة للعام 2020، قال املاجد إن 
السوق احمللية تشهد منافسة عالية، ما 

دفع البنك الى البحث عن فرص خارجية، 
وان هناك اتفاقا مع بنك الكويت الوطني 

)املالك االكبر في البنك( على أن يدعمه 
في توسعاته اخلارجية في حال كان 

حجم استثماره يفوق قدرة البنك. وعن 
االسواق املستهدفة، قال املاجد انها 

االسواق االسالمية، مثل دول اخلليج 
والشرق االوسط وشمال افريقيا، وايضا 

اندونيسيا وماليزيا وتركيا، مشيرا الى 
أنه يستهدف بلوغ نسبة 10% من احلصة 

السوقية احمللية، وبحد اعلى 12%، نظرا 
لوجود منافسة عالية في السوق من بنوك 

كبيرة.


