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بنمو سنوي نسبته %23

»التجاري«: 7.8 ماليني دينار أرباح الربع األول
أعلن البنك التجاري الكويتي عن حتقيقه 
أرباحا صافية قدرها 7.8 ماليني دينار عن 
الربع األول لعام 2016 وبزيادة قدرها %22.8 
مقارنة بالربع األول من عام 2015 والذي حقق 
البنك خالله أرباحا صافية بلغت 6.3 ماليني 
دينار. كما حقق البنك أرباحا تشغيلية قبل 
اس����تقطاع املخصصات مببلغ 28.6 مليون 
دينار وبزيادة قدرها 4.4% مقارنة باألرباح 
التشغيلية احملققة عن نفس الفترة من العام 

السابق والتي بلغت 27.3 مليون دينار. 
وتعقيبا على النتائج املالية للبنك، قال 
الناطق الرسمي للبنك يعقوب اإلبراهيم إن 
حجم املوجودات اإلجمالية للبنك بلغ 4.147 
مليارات دينار كما في نهاية مارس 2016 )مقابل 
4.099 ملي����ارات دينار كما في نهاية مارس 

2015( وبزيادة قدرها حوالي 48 مليون دينار، 
وذلك نتيجة ارتفاع عائدات احملفظة االئتمانية 
واالستثمارية والرسوم على اخلدمات املقدمة 

باإلضافة إلى عائدات عمليات اخلزانة.
وأشار إلى أن معدل كفاية رأس املال بلغ 
نس����بة مقدراها 17.5% وهذه النسبة تفوق 
احلد األدنى للنس����بة املق����ررة من قبل بنك 
الكويت املرك����زي والبالغة 13%، فيما بلغت 
نسبة الرفع املالي 11% مقارنة بالنسبة املقررة 
م����ن قبل بنك الكويت املركزي والبالغة %3، 
كما ارتفع العائد على حقوق املساهمني )بعد 
املخصصات( من 4.82% كما في مارس 2015 

إلى 5.66% كما في مارس 2016. 
وأض���اف اإلبراهي���م أن التحس���ن في 
املؤشرات املالية للبنك واملشار إليها أعاله 

يرجع كذلك إلى استمرار سياسته املتحفظة 
جتاه استخدام جزء من األرباح التشغيلية 
لبناء قاعدة متينة من املخصصات والتي 
بلغت 140.6 مليون دينار كما في نهاية مارس 
2016 وبنسبة تغطية 677.5% للقروض غير 
املنتظمة، ويأتي بناء هذه املصدات في إطار 
ووفقا لتوجيهات الس���لطة الرقابية. هذا 
باإلضافة إلى السياسة الصارمة واحلازمة 
التي يتبعها البنك بش���أن عمليات شطب 
القروض غير املنتظمة، دون التفريط في 
احلقوق القانوني���ة للبنك، بهدف تنظيف 
محفظة القروض وتخفيض نسبة القروض 
غير املنتظم���ة، حيث يس���تمر البنك في 
االحتفاظ بنس���بة منخفضة من القروض 
غي���ر املنتظمة والتي بلغت 0.85% كما في 

3/31/ 2016 والتي تعد إحدى أفضل النسب 
على مستوى اجلهاز املصرفي في الدولة إن 
لم يكن أفضلها، الكويت مما يجعل البنك 
متأهبا ألي حوادث عكسية قد تتعرض له 

محفظته االئتمانية واالستثمارية. 
وختم اإلبراهيم مشيرا إلى االستراتيجية 
التي اتبعها البنك منذ العام السابق والتي 
تهدف إلى إع���ادة هيكلة أصول وخصوم 
البن���ك بغرض حتس���ني ج���ودة األصول 
وربحيته���ا والتي آتت ثمارها بتحس���ني 
مستوى الربحية في بعض قطاعات البنك 
وبش���كل خاص قطاع اخلزينة والعمليات 
الدولية، مش���يرا إلى اس���تمرار البنك في 
اقتناص الفرص االستثمارية املتاحة ذات 

املخاطر املقبولة.

فهد اجلوعان مترئسا اجلمعية العمومية لشركة الكوت للمشاريع الصناعية 

15 مليون دينار استثمارات  »الكوت للمشاريع الصناعية«
أحمد مغربي

قال رئيس مجلس اإلدارة 
في شركة الكوت للمشاريع 
الصناعية فهد يعقوب اجلوعان 
ان حجم استثمارات الشركة 
تقدر بحوالي 15 مليون دينار، 
كما ان الشركة تخطط للدخول 
في اسواق جديدة في جنوب 
شرق أسيا، وذلك عقب جناحها 
في تسويق منتجاتها الى دول 

افريقيا وأوروبا.
وأوضح اجلوعان، خالل 
انعقاد اجلمعية العمومية التي 
عقدت أمس بنسبة حضور 
بلغ����ت 98.2%، ان الش����ركة 
تنوى التوس����ع في اسواق 
دول اخللي����ج العرب����ي من 
خالل متلكها حصصا بشركات 
صناعية رائ����دة في الكويت 
وأبوظبي. وقال اجلوعان ان 
صافي أرباح الشركة بلغ 5.2 
ماليني دينار، وذلك بارتفاع 
بلغ 54.61% للسهم مقارنة مع 
4.9 ماليني دينار خالل 2014، 
وبلغت األرباح التش����غيلية 
)باستثناء االستثمارات( لعام 
2015، نحو 8.4 ماليني دينار 
مقارنة مع 8 ماليني دينار لعام 
2014، ويرجع سبب ارتفاع 

للخدم����ات البترولية والتي 
تساهم فيها »الكوت« ب� %38 
من أس����همها، فإن أداء بعض 
فروعها الصناعية قد حتسن 
كثيرا في العام 2015، ولكن 
لسوء احلظ حققت خسائر في 
محفظتها املالية بسبب الكساد 
واإلحباط الذي شاب األسواق 
املالية في املنطقة، ومع هذا فإن 
نظرتنا إيجابية لهذا االستثمار 
ونتوقع التحسن في األرباح 

خالل العام املقبل.
وق����ال ان الش����ركة كان 
لديها نوع من املخاطرة خالل 
السنوات املاضية حيث اتخذ 
مجلس االدارة قرارا جريئا في 
احلصول على مخزون من مواد 
غير قابلة لالستهالك )سكراب( 

األرباح إلى زيادة املبيعات عن 
السنة املاضية.

وذك����ر انه عل����ى الرغم 
من التداعيات الس����لبية في 
اقتصاديات املنطقة بس����بب 
الهبوط الكبير في أس����عار 
النفط، فإن أداء الش����ركة قد 
ف����اق التوقعات ف����ي معظم 
االستثمارات الصناعية، كما أن 
املساهمة الكبيرة من شركتنا 
التابعة )املي����اه الكيميائية 
النظيفة( في دولة اإلمارات 
العربية املتح����دة والزيادة 
الكبي����رة في حجم مبيعاتها 
تتيح للشركة زيادة احلصة 

في أسواق املنطقة.
وقال انه وبنفس النظرة 
الستثمارنا في شركة الدرة 

بقيمة مليوني دينار، ومت عقب 
املزايدة ص����رف مبالغ مالية 
كبيرة لتأهي����ل املصنع من 
جديد حتى جنحت الشركة 
في الوصول بالطاقة االنتاجية 
للمصنع الى 3 اضعاف الطاقة 
االنتاجية القدمية، مشددا على 
ان القطاع اخلاص لديه القدرة 
الكافية على ادارة الشركات 
واملصانع بنظرة استراتيجية 

ربحية.
هذا، ووافق����ت اجلمعية 
العمومية العادية على جميع 
بنود ج����دول االعمال، حيث 
صادقت على تقرير مجلس 
اإلدارة ع����ن الس����نة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2015 
واملصادقة عليه ومناقش����ة 
امليزانية العمومية والبيانات 
اخلتامية للسنة املالية املنتهية 
في 2015، وصادقت اجلمعية 
العمومية على توصية مجلس 
اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية 
بنسبة 40% من القيمة االسمية 
للسهم، واملوافقة على توزيع 
أس����هم منحة بواقع 4% من 
رأس املال. ووافقت اجلمعية 
العمومية غير العادية على 
زيادة رأسمال الشركة من 9.7 

ماليني الى 10 ماليني دينار.

قال نائ���ب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئي���س التنفي���ذي 
لش���ركة أالفكو لتمويل شراء 
وتأجير الطائرات احمد الزبن: 
إن الشركة حققت أرباحا صافية 
للنصف األول من السنة املالية 
احلالية التي بدأت في األول من 
أكتوبر املاضي بلغت 6.1 ماليني 
دينار، كما بلغت ربحية السهم 
6.9 فل���وس. وقال في تصريح 
صحافي عقب اجتماع مجلس 
اإلدارة: إن أالفك���و ماضية في 
خططها التنموية من خالل شراء 
الطائرات وإعادة تأجيرها على 
شركات خطوط الطيران أو شراء 
الطائرات مع عقود ايجار قائمة 
من شركات تأجير أخرى، وذلك 
لتنمية إيرادات الشركة. وذكر 
أن أالفكو لديها حاليا 49 طائرة 
مؤجرة على 14 ش���ركة طيران 
حول العالم، هذا باإلضافة إلى 
أن الشركة ماضية قدما في تنفيذ 
االتفاقيات التي تعاقدت مبوجبها 
على شراء 117 طائرة جديدة بقيمة 
إجمالية تبلغ 14.9 مليار دوالر 
يتم تسلمها في الفترة من 2017 
وحتى 2021. وتستهدف الشركة 
أن يكون لديها أسطوال يزيد على 
100 طائرة في نهاية العقد احلالي، 
سعيا من أالفكو للمنافسة مع 
كبريات الش���ركات العاملية في 

مجال تأجير الطائرات. 

6 ماليني دينار أرباح 
»أالفكو« بالنصف األول

فريق »MEC« الشرق األوسط وشمال أفريقيا محتفال باجلائزة

»MEC«   تفوز بجائزة أفضل وكالة إعالم

ف����ازت »MEC« الش����رق 
أفريقيا،  األوسط وش����مال 
الرائدة املتخصصة  الشركة 
في قط����اع اإلع����الم ضمن 
املنطقة، وإحدى الش����ركات 
التابعة ملجموعة »ميناكوم«، 
بجائ����زة أفضل وكالة إعالم 
للعام، ف����ي مهرجان جوائز 
اإلعالم في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا الذي أقيم في 
دبي. وحتتفي هذه اجلائزة 
التفكير في  بأفضل ط����رق 
صناعة احملتوى والتواصل 
اإلعالمي في منطقة الشرق 

األوسط.
كما فازت ايضا ش����ركة 
»MEC« الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا بجائزة أفضل حملة 
للعام عن »يوميات ماجي«، 
وهي مجموعة محتوى شاملة 
الثقافة  ف����ي  توث����ق رحلة 
والطهي ألربع ربات بيوت، 
كسفيرات إللهام النساء في 
املنطقة. كما اشتملت مجموعة 
اجلوائز التي نالتها الشركة 
على 3 ميداليات ذهبية و3 
فضية و3 برونزية، مبا يجعل 
شركة »MEC« أكثر الوكاالت 
اإلعالمية حصدا للجوائز في 

تلك الليلة.

وتعليقا على هذا الفوز، 
قال موهان نامبيار، الرئيس 
 »MEC« التنفيذي لش����ركة
الش����رق األوس����ط وشمال 
أفريقيا: »هذه اجلائزة شهادة 
على العمل الرائع الذي يقدمه 
فريقنا في الش����رق األوسط 
وش����مال أفريقي����ا خلدم����ة 
النتائج  عمالئنا. وتعتب����ر 
املتميزة دافعا أساسيا لنا، 
التقدير مزيدا  ويضيف هذا 
الع����زم وااللتزام مبنح  من 
شركات عمالئنا وعالماتهم 
التجاري����ة مزيدا من التقدم 
لألمام. وأشعر بسعادة غامرة 
للتكرمي الذي استحقه فريق 

عملنا في املنطقة«.
ومن جانبه، قال أالستير 
إي����رد، الرئي����س التنفيذي 
 ،MEC اإلقليم����ي لعملي����ات
 MEC Wavemaker ورئيس
التي أنش����ئت مؤخرا: »إنها 
أخبار رائع����ة فعال، وتأكيد 
 MEC على جدارة فريق عمل
الش����رق  ف����ي   Wavemaker
األوسط. وهذه اجلوائز دليل 
إيجابي على صحة منهجنا 
في ابتكار احملتوى اإلعالمي، 
والذي صمم خصيصا إلحداث 
التغيي����ر، وإظهار حتس����ن 

ملم����وس ف����ي أداء العالمة 
التجارية. وهذا األس����لوب 
في التفكير هو أساس جناح 
فريقنا في الشرق األوسط، 
وأنا أشعر بالفخر احلقيقي 

بهذا النجاح«.
وقال رينر موللر، مدير 
خدمات االتصاالت والتسويق 
في ش����ركة »نستله الشرق 
األوس����ط« موجه����ا حديثه 
إلى الشركة الفائزة: »فريق 
تس����تحقون  أنت����م   !MEC
التقدير الذي حصلتم عليه 
في جائ����زة مهرجان اإلعالم 
بج����دارة، وإجنازك����م ه����ذا 
مذهل، واس����تثنائي، يبهر 
العقل ويصعب تصديقه... 
ونحن جميعا فخورون بكم، 
ونش����عر بالفخر لعملنا مع 
أفض����ل فريق عم����ل لوكالة 
العام. وأمتنى  إعالمية لهذا 
أن حتافظوا على هذا الشغف 
بعملك����م لتدعي����م عالمات 
»نستله« التجارية، والعمل 
على إسعاد عمالئنا، وحتسني 
حياتهم، والفوز بأكبر قدر من 
اجلوائز. وكما قلت باألمس، 
فاملعيار اجلديد اآلن للفوز 
باجلوائز العاملية هو: بدون 

ضغوط«.

نامبيار: اجلائزة 
شهادة على العمل 
الرائع الذي يقدمه 

فريقنا خلدمة 
 عمالئنا

في املنطقة

يعقوب اإلبراهيم


