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58% منو اإليرادات 
اإلجمالية إلى 7.9 

ماليني دينار

ارتفاع إجمالي 
األصول إلى 829.6 

مليون دينار

انخفاض متوسط 
قيمة الصفقة

إلى 537 ألف دينار 
في مارس 

بـ %26

إلى 328 ألف دينار.. و45.5% منواً في اإليرادات التشغيلية

أرباح »وربة« تقفز 326% في الربع األول

عمل مؤخرا على إطالق موقع 
إلكترون���ي تفاعلي جديد 
للبن���ك والذي مت تصميمه 
الى  لتقدمي خدم���ة أفضل 
العم���الء وتعزيز خبراتهم 
املصرفية، ويتميز بتصميم 
عص���ري متط���ور يخول 
العمالء من البحث بسهولة 
عبر صفحاته س���واء عبر 
الكمبيوتر املكتبية  أجهزة 
أو احملمول���ة أو اللوحي���ة 

والهواتف الذكية.
وأش���ار الغ���امن الى ان 
اجنازات بنك وربة في الربع 
األول 2016 متهد ملزيد من 
املقبل���ة، داعيا  النجاحات 
ال���ى ترقب  عم���الء البنك 
خدم���ات ومنتج���ات غير 
مسبوقة في قطاع الصيرفة 

اإلسالمية.

دينار للرابحني بالسحب. 
ويعتبر حساب السنبلة هو 
األمثل للعمالء الذين يهدفون 

الى توفير األموال.
كما خص البنك عمالءه 
من حملة البطاقات االئتمانية 
بحمالت ممي���زة في مطلع 
العام احلال���ي، حيث قدم 
لهم حملة نوعية تخولهم 
اس���ترداد لغايه 100% من 
قيمة مشترياتهم، في مبادرة 
ته���دف الى من���ح عمالئه 
احلاليني مزايا على استخدام 
تلك البطاقات بأنواعها في 

مشترياتهم.
ان  الغ���امن  وأوض���ح 
بن���ك ورب���ة مس���تمر في 
تطبيقه ألح���دث التقنيات 
العمل  التكنولوجية ف���ي 
املصرفي اإلس���المي، حيث 

البنك استطاع  ان  وأكد 
على رغم سنواته ال� 5 في 
السوق الكويتي، من تبوؤ 
مكان���ة متقدم���ة في قطاع 
املصارف اإلسالمية، وهو 
عازم على مد جذوره على 
الصعيد احمللي، واحملافظة 
على مركز مالي متني يوفر 

احلماية ملساهميه.

خدمات غير مسبوقة

إلى ذل���ك، لفت الرئيس 
ل����  التنفي���ذي بالوكال���ة 
»وربة« شاهني الغامن، إلى 
أن البنك يبني على جناحاته 
وإجنازاته في ع���ام 2015 
ويوظفها ف���ي أدائه للعام 

احلالي.
وفي هذا السياق، أطلق 
العام  بنك ورب���ة مطل���ع 
احلالي سلسلة من املنتجات 
الى  الترويجية  واحلمالت 
عمالئ���ه منها حملة »حول 
راتب���ك واخت���ر هديتك« 
التي منحت العمالء فرصة 
احلصول عل���ى واحدة من 
6 هدايا، هذا باإلضافة الى 
حساب التوفير »السنبلة« 
أيجابية  الذي يلقى أصداء 
بني أوساط العمالء ومينح 
جوائز شهرية بقيمة 10 آالف 

بلغت مليون دينار بنسبة 
منو 770%، وهذا عائد بشكل 
أساسي إلى دأب البنك من 
إدارة وعامل���ني على العمل 
جاهدي���ن وبالتواف���ق مع 
إس���تراتيجية البنك، لدعم 
العملي���ات وتعزيزها من 
خ���الل قطاعي الش���ركات 
واألفراد، س���واء املصرفية 

أو التمويلية«.
ان  احلوط���ي  وذك���ر 
إستراتيجية البنك الطموحة 
التي أعلن عنها خالل العام 
املاضي وتستمر حتى سنة 
2017، قد بدأت تؤتي ثمارها 
في تعزيز تواجده ومكانته 
بني البنوك اإلس���المية في 
السوقني احمللي واإلقليمي، 
السيما ان هذه االستراتيجية 
التي  تعتبر املنصة اآلمنة 
يستند اليها البنك لالرتقاء 
بخدماته ومنتجاته وتطوير 
الى زيادة  أدائه، باالضافة 
حصته الس���وقية وتعزيز 
قدرته التنافسية من خالل 
تطبيق أفضل املمارس���ات 
املعتمدة في القطاع واالبتكار 
في املنتج���ات واخلدمات 
املصرفي���ة واالس���تعانة 
املهني���ة  ذات  بالك���وادر 

العالية.

وربة عبدالوهاب احلوطي، 
ان البنك متك���ن في الربع 
األول من العام احلالي من 
حتقيق نتائج جيدة بفضل 
الناجحة،  اس���تراتيجيته 
ما س���اهم في من���و جميع 

مؤشرات الربحية.
وأضاف: »أن نتائج الربع 
األول تبش���ر بع���ام مليء 
بالنجاحات، السيما ان البنك 
مس���تمر في إستراتيجيته 
التنموية الهادفة الى تطوير 
الى  العملي���ات، باإلضافة 
اخلدمات واملنتجات وأيضا 
أفرعه مبا  انتش���ار  زيادة 
يتالءم مع طموح ومتطلبات 

العمالء«.
وأش���ار ال���ى أن البنك 
مس���تمر في دراسة خطط 
اس���تثمارية ف���ي الكويت 
واخلارج يثق بأنها ستعزز 
من محفظته االستثمارية.

وأوض���ح احلوط���ي ان 
كل املؤش���رات تبشر بأداء 
عالي اجلودة للبنك على كل 

املستويات واإلدارات.
وأضاف: »أن نتائج الربع 
األول تالقت مع توقعاتنا، 
الس���يما في ظ���ل األرباح 
النوعية التي حققها البنك 
في نهاية عام 2015 والتي 

أعلن بنك وربة الذي يقدم 
مجموعة متنوعة ومتكاملة 
من اخلدمات االستثمارية 
واملصرفي���ة املتوافقة مع 
الشريعة اإلس���المية على 
مستوى محلي وعاملي، عن 
حتقيق نتائج مالية جيدة 
خالل الربع األول من 2016 
ارتفاع  انعكست من خالل 
صافي األرباح بنسبة %326 
ألف دينار  إلى 328  لتصل 
مقارن���ة ب� 77 أل���ف دينار 
في الفترة نفسها من العام 

السابق.
وج���اءت ه���ذه األرباح 
نتيج���ة من���و اإلي���رادات 
التي حتققت  اإلجمالي���ة، 
بفضل األداء القوي جلميع 
وحدات األعمال، حيث بلغت 
7.9 مالي���ني دينار بارتفاع 
نسبته 58% مقارنة بالربع 
األول من العام 2015، فيما 
ارتفعت اإليرادات التشغيلية 
بنسبة منو 45.5% وبلغت 
4.8 ماليني دينار مع نهاية 
الربع األول من العام 2016، 
مقاب���ل 3.3 مالي���ني دينار 
في الفت���رة ذاتها من العام 

.2015
وارتف���ع إجمالي أصول 
البنك بفضل إستراتيجيته 
التوسعية في السوقني احمللي 
واإلقليمي واالستثمار في 
أصول عالية اجلودة وقليلة 
املخاطر، حيث بلغت قيمتها 
829.6 مليون دينار، في حني 
التمويلية  شهدت احملفظة 
من���وا ملحوظا وس���جلت 
592.2 مليون دينار بنسبة 
زيادة قدرها 51% عن الربع 
األول م���ن 2015 وكنتيجة 
التمويلية  جلودة احملفظة 
فقد بلغت نس���بة التمويل 
املتعث���ر في البنك نس���بة 
0.9% وه���ي تعتبر من أقل 
النسب في القطاع املصرفي 
احمللي، فيما بلغت نس���بة 
تغطية املخصصات للتمويل 
البنك 161% في  املتعثر في 

نهاية الربع األول.

إستراتيجية ناجحة

في معرض تعليقه على 
نتائ���ج البنك للربع األول، 
قال رئيس مجلس إدارة بنك 

شاهني الغامنعبدالوهاب احلوطي

مسؤولية البنك جتاه الشباب واملجتمع

أداء متميز وجوائز

في إطار النشاط االجتماعي للبنك خالل 
الربع األول من العام احلالي، أكد الغامن ان البنك 
قام برعاية العديد من الفعاليات االجتماعية، 
تضمن��ت زيارة لفريق م��ن إدارة العالقات 
العامة بزيارة األطفال املصابني بالس��رطان 
في مستشفى بنك الكويت الوطني، ورعاية 
مهرجان يوم رجل اإلطفاء الرابع عشر تقديرا 
منه جله��ود رجال اإلطفاء والذي نظم حتت 
رعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وفي إطار دعم الشباب، وبناء على اتفاقيته 
مع جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا، نظم 
بنك وربة ورشة عمل تدريبية ألعضاء نادي 
احملاسبة في اجلامعة على مدى يومني، حتت 
عنوان »االستثمار والتدقيق الداخلي«، والتي 
القت إقباال كبيرا من قبل الطالب وتطرقت إلى 
مواضيع مصرفية حيوية حاضر فيها مديرين 

في دائرتي االستثمار والتدقيق في البنك.
وساهم بنك وربة أيضا في رعاية مهرجان 

صناع االقتصاد و»فرص العمل العشرون« 
ف��ي جامعة الكويت � كلي��ة العلوم اإلدارية، 
حيث حرص فريق املوارد البشرية في البنك 
على التواصل مع الط��الب واالجابة عن كل 
استفساراتهم املتعلقة بسوق العمل املصرفي 
وتش��جيعهم على اإلنضمام إلى فريق عمل 
بنك وربة. وتنس��جم مبادرة بنك وربة في 
رعاية هذا احلدث، مع إس��تراتيجيته الهادفة 
الى دعم الشباب الكويتي ومتهيد الطريق أمام 
اخلريجني منهم لالنخراط بالقطاع املصرفي 

واتقان كل جوانبه.
وفي إطار العمل االجتماعي الثقافي، رعى 
البنك مبناس��بة األعياد الوطني��ة في فبراير 
املاضي، املهرجان الوطني الذي عقدت فعالياته 
حتت شعار »الكويت بني املاضي واحلاضر« الذي 
عقد في احلرم اجلامعي بالشويخ. وقد حرص 
في مبادرته على أداء دور حيوي في دعم مكانة 

الكويت كعاصمة للثقافة االسالمية 2016.

فاز بنك وربة بجائزتني من مجلة »األخبار 
املصرفية االسالمية« )IFN(عن فئة جائزة 
العام هما: جائزة »عام 2015 ألفضل متويل 
هيكلي« الستحواذه على محفظة متويل من 
»ش��ركة املال العاملية للتمويل« عبر صفقة 
بلغت قيمتها اإلجمالية 30 مليون دينار ما 

يعادل 100 مليون دوالر، و»جائزة افضل 
صفقه في الكويت لع��ام 2015«، التي فاز 
بها عن ترتيبه عملية متويل مجمع وثنائي 
بقيم��ة إجمالية 105 مالي��ني دينار ملدة 3 
سنوات لصالح شركة مجموعة الصناعات 

الوطنية.

بتراجع سنوي 31% .. و23% زيادة في مبيعات السكن اخلاص

»بيتك«: 249.5 مليون دينار مبيعات العقار في مارس

ألف دينار في مارس بنسبة 
26% وبحوالي 186 ألف دينار 
عن املستوى االستثنائي الذي 
زاد بنسبة 30% على أساس 
شهري ووصل 723 ألف دينار 
في فبراي����ر، كما زادت قيمة 
الصفقة في مارس بنس����بة 
17% عن ذات الشهر من العام 
املاضي. وارتفع إجمالي عدد 
الصفقات العقارية املتداولة في 
مارس إلى 465 صفقة )430 
عقود، 35 وكاالت( بنس����بة 
23.7% ومبق����دار 89 صفقة، 
عن عددها ف����ي فبراير الذي 
تراجع إلى 376 صفقة )344 
عقود، 32 وكاالت( بنسبة %6، 
وانخفضت في مارس بنحو 

69% عن العام املاضي.

محافظة الفروانية، وبالرغم 
من ذلك فقد تراجع متوسط 
قيمة صفقة العقارات التجارية 
بنسبة كبيرة وصلت 43% عن 

قيمتها في العام املاضي. 
في حني انخفضت مبيعات 
الس����كن اخلاص في مارس 
بنسبة 47%، ومبيعات العقار 
االستثماري بنسبة 36%عن 
مبيعات العام املاضي، زادت 
مبيعات العقارات التجاري في 
مارس بنسبة كبيرة وصلت 
167% عن مبيعات ذات الشهر 

من العام املاضي.
انه مع  التقري����ر  وق����ال 
انخفاض إجمال����ي مبيعات 
العقار وزيادة عددها، انخفض 
متوسط قيمة الصفقة إلى 537 

وهو ما س����اهم ف����ي تراجع 
متوس����ط قيمة الصفقة في 
العام  مارس بنسبة 4% عن 
املاضي، ف����ي حني انخفضت 
العقار االستثماري  مبيعات 
بنس����بة 10.5% عن مبيعات 
فبراير، وقد حتسن متوسط 
قيمة الصفق����ة خالل مارس 
عن قيمتها في العام املاضي 
بنسبة طفيفة قدرها %0.4، 
أما مبيعات العقارات التجارية 
فقد انخفضت بنسبة 37% عن 
مستواها القياسي في فبراير، 
وكان من بني مبيعات الشهر 
صفقة بنحو 14 مليون دينار 
في محافظة حولي قيمة بيع 
فندق، كذلك بيع أرض جتارية 
بنحو 12 ملي����ون دينار في 

قال تقرير صادر عن بيت 
التمويل الكويتي )بيتك( ان 
املبيعات العقارية انخفضت 
خالل م����ارس بنس����بة %8 
ومبقدار 22.3 مليون دينار 
بعد زيادتها بنسبة 22% في 
فبراير، إذ بلغت 249.5 مليون 
دينار في مارس مقارنة بنحو 
272 مليون دينار في فبراير، 
فيما انخفضت مبيعات العقار 
بنسبة كبيرة وصلت الى %31 
في مارس عن مبيعات العام 
املاضي التي بلغت 361 مليون 
دينار منخفضة بنسبة %14 

على اساس سنوى.
التقرير ان مبيعات  وأكد 
السكن اخلاص زادت بنسبة 
23% ع����ن مبيع����ات فبراير، 

10% تراجعًا شهريًا باملبيعات االستثماريةمبيعات السكن اخلاص تقفز بـ %23 
ق��ال تقري��ر »بيت��ك« ان مبيعات 
العقارات السكنية اخلاصة زادت بنسبة 
22.8% إلى 105.6 ماليني دينار ومبقدار 
19.6 مليون دينار في مارس عن حوالي 
86 مليون دين��ار في فبراير، وكانت 
قيمة املبيعات قد تراجعت بنسبة %5 
وبنحو 4.5 ماليني دينار في فبراير، 
في حني تراجعت بنس��بة 47% خالل 
مارس من العام احلالي مقارنة بقيمتها 
في الشهر ذاته من العام املاضي، الذي 
تراجعت فيه بنس��بة 2% وحققت 198 

مليون دينار.
ويأتي االرتفاع الش��هري ملبيعات 
السكن اخلاص مع ارتفاع مبيعات العقود 
إلى 96 مليون دينار في مارس بنسبة 
25% مقارنة بقيمتها التي كانت وصلت 
نحو 77 مليون دينار متراجعة بنسبة 
14% في فبراير على أس��اس شهري، 
كما زادت مبيع��ات الوكاالت إلى 9.5 
ماليني دينار بنسبة 2% في مارس عن 
مبيعات فبراير التي تضاعفت إلى 9.4 

ماليني دينار.

ذكر تقرير »بيتك« ان مبيعات العقارات االستثمارية تراجعت 
إلى 83 مليون دينار في مارس بنس��بة تزي��د على 10% مقارنة 
مببيع��ات فبراير، وكانت قيمة املبيعات في فبراير قد بلغت 93 
مليون دينار متراجعة بنسبة أقل قدرها 6.6%، بينما تعد في مارس 
أدنى بنس��بة كبيرة وصلت الى 36% ع��ن مبيعات العام املاضي 
التي اقتربت م��ن 131 مليون دينار. وتراجعت مبيعات العقارات 
االستثمارية في مارس بالعقود إلى 82 مليون دينار بنسبة %10.5 
ع��ن مبيعات فبراير التي تراجعت قيمته��ا إلى 91 مليون دينار 
بنسبة 5%، بينما انخفضت مبيعات الوكاالت إلى 1.3 مليون دينار 
في مارس بنسبة 27% عن قيمتها التي انخفضت إلى 1.8 مليون 

دينار خالل فبراير بنسبة انخفاض كبيرة قدرها %45. 

احلوطي: مستمرون 
بثبات في النمو 

بأدائنا وفق 
إستراتيجية

بناءة

الغامن: نستهل عام 
2016 مبجموعة 

من اخلدمات 
واملنتجات النوعية 

لألفراد والشركات

الناهض يشارك في جلسة »تعزيز 
الروابط املصرفية مع أسواق املال«

يش����ارك بيت التمويل الكويتي 
»بيتك« كراع ماسي، في الدورة ال�11 
للملتقى االقتصادي التركي العربي 
الذي ينطلق الي����وم 28 ابريل في 
اسطنبول ويجمع كوكبة من اخلبراء 
االقتصاديني وممثلي احلكومات في 
تركيا واملنطقة العربية ملناقش����ة 
التطورات االقتصادية في املنطقة 
التنسيق  وضرورة تضافر جهود 
ب����ني اقتص����ادات دول  والتعاون 
املنطقة، الس����يما على خلفية منو 
االس����تثمار والتبادل التجاري بني 

تركيا والدول العربية.
التنفيذي  الرئي����س  ويش����ارك 
ملجموعة »بيتك« مازن سعد الناهض 
كمتحدث رئيسي في اجللسة األولى 
التي حتمل عنوان »تعزيز الروابط 
املصرفية مع اسواق املال« مبشاركة 

نخبة من االقتصاديني واخلبراء.
وتأتي املش����اركة م����ن منطلق 
حرص »بيتك« على التواجد في اكبر 
امللتقيات االقتصادية التي تساهم في 
دعم اقتصادات الدول واستعراض 
الفرص االستثمارية، حيث يعتبر 
امللتق����ى منصة مناس����بة للحوار 
الفرص االستثمارية  واستكشاف 

وتبادل اخلبرات واالطالع على أبرز 
املستجدات على الساحة االقتصادية 
العربية  واس����تعراض األس����واق 

الرئيسية.
امللتقى نخبة من  ويس����تقطب 
كبار الشخصيات التركية والعربية 
حيث استضاف في دوراته السابقة 
عددا كبيرا من املشاركني من وزراء 
الرس����ميني  ومتحدثني م����ن كبار 
ورجال األعمال وصناع القرار وقادة 
املصارف ومؤسسات األعمال واملال 
واالستثمار من تركيا ودول املنطقة، 
التموي����ل والتنمية  ومؤسس����ات 

اإلقليمية والدولية.
ويبح����ث امللتقى س����بل تعزيز 
اإلصالحات وإعادة انطالقة االقتصاد، 
واالس����تثمار بهدف النمو، وقدرة 
القط����اع اخلاص ومس����اهماته في 
النمو االقتصادي، والشراكة العربية 
التركية والتحول الى مراحل متقدمة 
من العالقة االستراتيجية، وتعزيز 
الروابط املصرفية مع اسواق املال، 
باإلضاف����ة الى مش����اركة اخلبرات 
ووضع تصورات للمستقبل ضمن 
خطط واضحة ومتوافقة مع الواقع 

االقتصادي.

شعار »بيتك« و»بيتك - تركيا«

»بيتك« راعي ماسي للملتقى االقتصادي في إسطنبول


