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»الغرفة« الكويت استضافت وفد غرف التجارة السعودية

الغامن: السعودية الشريك التجاري الثاني 
للكويت بتبادالت جتارية بـ 2.2 مليار دوالر

طارق عرابي

بحث وفد ميثل غرف التجارة والصناعة 
الســعودية برئاســة أحمــد بن ســليمان 
الراجحــي، فــي غرفــة جتــارة وصناعة 
الكويت صباح امس سبل تعزيز العالقات 

االقتصادية والتجارية بني البلدين.
وبهذه املناسبة أكد رئيس مجلس إدارة 
غرفة جتارة وصناعة الكويت علي الغامن أن 
السعودية تعتبر مبنزلة الشريك التجاري 
الثاني للكويــت، حيث بلغ حجم التبادل 
التجاري بني البلدين ما يقارب ٢.٢ مليار 

دوالر خالل العام ٢٠١6.
وقال ان الكويتيــني يتابعون باعتزاز 
وإعجاب خطى اململكة وجناحاتها في إرساء 
قواعد بنيــة اقتصادية قويــة ومتطورة 
ومتوازنة، في إطار رؤية مستقبلية شاملة، 
كما أن السعوديني على معرفة باملقومات 
االساســية واملميزة لالقتصــاد الكويتي 
من قدرات بشرية وطنية، وجتارة عريقة 
متقدمة، وبنية أساســية متطورة، وبنية 
مؤسسية منظمة، وقطاع مصرفي عريق 
وقوي منتشر، وسوق مالية متقدمة، فضال 

عن نظام قضائي عادل.
وأكد الغــامن ان الهدف من اللقاء الذي 
جمع غرفة جتارة وصناعة الكويت بوفد 
الغــرف الســعودية، هــو التعريف بآخر 
مستجدات تطوير وحتسني بيئة األعمال 
واالســتثمار في الكويت، وشــرح املعالم 
الرئيسية لرؤية الكويت ٢٠35 ومشاريعها 
الرئيسية، مشيرا إلى أن الرؤى التنموية 
لــدول مجلس التعاون اخلليجي يجب أن 
تكون واضحة للجميع، باعتبار أن درجة 
جناحها ترتبط مبقدار تساوقها وتكاملها 
من جهة، وبقدر تشابك مصاحلها وتعاون 

أصحابها من جهة أخرى. 

مــن جهته دعا رئيــس مجلس الغرف 
الســعودية أحمد بن ســليمان الراجحي 
إلــى تأســيس مجلس أعمال ســعودي - 
كويتــي مشــترك، والعمــل علــى تكوين 
حتالفات وشــراكات جتارية واستثمارية 
بــني منشــآت القطاع اخلــاص في كل من 
السعودية والكويت. وطالب الراجحي في 
كلمته التي ألقاها في غرفة جتارة وصناعة 
الكويت بضرورة تكثيف الزيارات املتبادلة 
ألصحــاب األعمال، وفتح قنــوات جديدة 
للحوار، بهدف اســتغالل الفرص املتاحة 
في الصناعة املرتبطة بالنفط، والتعدين، 
والطاقــة املتجددة، وتبــادل اخلبرات في 
مجال اخلدمات املالية، واملنشآت الصغيرة 
واملتوســطة. وقــال ان اململكــة والكويت 
جتمعهما سمات اقتصادية مشتركة متثل 
أرضية خصبة لتنمية وتطوير العالقات 
التجارية واالستثمارية وعالقات التعاون 
الفني بينهما، حيث ان كليهما ينهض بدور 
رائد في تطوير وتنمية االقتصاد اخلليجي، 
وتوفير متطلبات االســتقرار في أســواق 
املال واسواق النفط العاملية، وكالهما من 

االقتصادات املؤثرة إقليميا ودوليا.
وأضاف أن اللقاء بني البلدين يأتي في 
وقت تخطو فيه اململكة خطوات ثابتة نحو 
تنفيذ رؤيتها لعام ٢٠3٠، والتي من أهدافها 
زيــادة التعاون في املجــاالت االقتصادية 
وخلق شــراكات اســتراتيجية مع الدول 
الشــقيقة والصديقة، والتي على راســها 

دول مجلس التعاون اخلليجي.
وأعرب الراجحي عن امله في ان تتوسع 
التجارة البينية بني البلدين، الفتا إلى أن 
حجمها في عام ٢٠٠7 بلغ نحو 6.5 مليارات 
ريال، وارتفعت بنسبة 35% طيلة السنوات 
العشر املاضية لتصل في نهاية ٢٠١6 إلى 

نحو ٨.٨ مليارات.

اجلانب الكويتي يستعرض وضع الكويت االقتصادي والتجاري

من حيث قيمة األصول خالل 5 سنوات على أقصى تقدير

املاجد: »بوبيان« سيصبح ثالث أكبر بنك بالكويت
توقع عادل املاجد الرئيس 
التنفيذي في بنك بوبيان أن 
يحتل البنــك املرتبة الثالثة 
من حيــث قيمة األصول بعد 
بنك الكويــت الوطني وبيت 
التمويل الكويتي )بيتك( خالل 
5 سنوات على أقصى تقدير 
وذلك في مقابلة صحفية مع 

وكالة »رويترز«. 
وقال املاجد إن بنك بوبيان 
ينمو بنســبة تصل الى نحو 
3 أضعاف النسبة التي تنمو 

بها البنوك األخرى. 
وأوضح أن بوبيان يحتل 
املرتبــة الثالثــة حاليا طبقا 
ألكثر مــن معيار منها معيار 
عدد الكويتيني الذين يحولون 
رواتبهــم للبنــوك ومعيــار 
استخدام البطاقات االئتمانية.

وأضاف »مع الوقت سوف 
نصبــح الثالث فــي أكثر من 
مجال. بدأنا البنك بأصول بـ 
9٠٠ مليون دينار واآلن وصلنا 
الى 4.٢ مليارات دينار.. وخالل 
4 ـ 5 ســنوات ســوف نكون 

البنك الثالث في الكويت«.
وطبقا حلسابات رويترز 
فــإن متوســط منــو أصــول 
البنوك األربعة بلغ 3.6% في 
نهايــة ٢٠١7 مقابل ١4% لنمو 

أصول بنك بوبيان.
وأوضــح املاجد أن حصة 
بنــك بوبيــان فــي الســوق 
الكويتــي كلــه »تتزايد عاما 
بعد عام« ووصلت حاليا في 
التمويل عموما الى ٨% حيث 
يســتحوذ البنك على ١١% من 
متويل األفراد و7% من متويل 
الشركات. وأشار املاجد الى أن 
اجمالي أصول البنك ارتفعت 
١5% بالربــع األول مــن ٢٠١٨ 
لتصل الى 4.٢ مليارات دينار 
»كخطوة في طريق طموحنا 
األكبــر ع لــى املــدى البعيــد 
لنصبح أحد البنوك االسالمية 

الرائدة في املنطقة«.
وقال ان املعدل الســنوي 
البنك  املركــب لنمو أصــول 
يبلغ ١6% على مدى السنوات 
اخلمــس األخيــرة و١٨% في 

السنوات العشر األخيرة.

التوسع في الخارج
أكــد املاجد أن البنك يركز 
حاليا على الســوق الكويتي 

وال يســعى للتوسع خارجه 
على األقل خالل السنوات الـ 
5 القادمة، مبينا أن »التوسع 
الصحيح« في اخلارج يحتاج 
الى رأسمال كبير واستثمارات 

ضخمة.
 وأضــاف أن بنك بوبيان 
ال يزال »بنــكا صغيرا وفتيا 
وشابا.. وال زال عندنا منو في 
الكويت بخانة العشرات.. كما 
أن حجم االستثمارات الالزمة 
للتوسع باخلارج عال ومكلف. 
وفتح فــرع )صغير( هنا أو 
هناك أمر ليس مجديا وال نريد 
تشــتيت انتباهنا في الوقت 
احلالي عن التوسع محليا«.

وقال املاجــد »اننا نحقق 
في الســوق احمللي اجنازات 
عديدة تدعمها األرقام فلماذا 
ننطلق خارجيا وال يزال أمامنا 
متسعا من االنطالق في السوق 
الكويتي. املسألة مسألة وقت 
ليس اال وباألكيد سيأتي الوقت 

الذي ننطلق فيه خارجيا«.

النتائج المالية
قال املاجــد ان زيادة ربح 
الربــع األول ترجــع أساســا 
الــى النمو القوي في األعمال 
الــى  األساســية باالضافــة 
التحســن االضافي في نسبة 
التكلفة الى الدخل مع احلفاظ 
على جودة األصول كما يظهر 

من خالل نسبة القروض غير 
املنتظمــة والتي تعد من بني 
األقــل على مســتوى القطاع 
املصرفي مبعدل ٠.٨% فقط. 

واستطرد املاجد مشيرا الى 
ان اجمالــي مخصصات بنك 
بوبيــان املالية الى اآلن يبلغ 
نحو ١7 مليــون دينار مبينا 
أن التعامل معهــا يتم »وفق 
ارشــادات وتعليمــات البنك 

املركزي«.

 البنوك االسالمية
املاجد مســيرة  ووصــف 
البنوك االسالمية في الكويت 
بأنها »مسيرة ناجحة« بدليل 
أن نصــف القطــاع املصرفي 
الكويتي هو مــن البنوك من 
االسالمية مقارنة ببنك واحد 

فقط حتى عام ٢٠٠4. 

وقــال ان اجمالــي أصول 
البنــوك في الكويــت اقترب 
مــن ١٠٠ مليار دوالر تشــكل 
نحو 4٠% من اجمالي أصول 
القطاع نهاية ٢٠١7. وذكر أن 
حصة البنوك االســالمية من 
التمويل في الكويت تبلغ %4١ 

ومن الودائع %45.
وقال ان الصيرفة االسالمية 
بدأت »بفكر دينــي أكثر منه 
بنكي.. وهــذا خدم االنطالقة 
األولــى للبنــوك االســالمية 
وكنا نحتاجه لنثبت أساسات 
الصيرفة االسالمية ولكن بعد 
4٠ ســنة مــن االنطالقة البد 
أن ننافــس البنــوك األخرى 
في األشــياء التي تتميز فيها 
مثل التكنولوجيا واخلدمات 
واألداء والنمو وخدمة العمالء 

واحلصص السوقية«.

عادل املاجد

التوسع خارجيًا 
خطوة قادمة
ولكن ليس

قبل 4 سنوات
على األقل

نستحوذ على %8 
من احلصة السوقية 

للتمويل وننمو
بـ 3 أضعاف
باقي البنوك

»بوبيان« الثالث 
بني البنوك 

الكويتية في حتويل 
الكويتيني رواتبهم

ميزان التجارة
بني »أميركا« و»االحتاد 

األوروبي«.. مائل
مييــل امليــزان التجاري بــني الواليات 
املتحــدة واالحتاد األوروبــي لصالح دول 
االحتــاد بفارق كبير يصــل الى ١١3 مليار 
دوالر فائض الفارق بني الصادرات والواردات 
لصالح االحتاد األوروبي. وتتراوح صادرات 
االحتاد االوروبي الى الواليات املتحدة حول 
35٠ مليــار دوالر بفــارق كبير عن حجم 
واردات دول االحتاد من الواليات املتحدة 

والبالغة قرابة ٢4٠ مليار دوالر.
وتتركز التجارة بني الكيانني االقتصاديني 
العمالقني في قطاعات اآلليات ومعدات النقل 
كأكبر القطاعات التي تستحوذ على %45 
من اجمالي الصادرات والواردات بينهما. 
وفــي املركز الثاني تأتي املواد الكيميائية 

وثالثا املنتجات املصنعة.

»أوابك« يستعرض 
في الكويت األوضاع 

البترولية العاملية
كونا: اســتعرض مجلس 
وزراء منظمة األقطار العربية 
املصدرة للبترول »أوابك« في 
اجتماعه الـ١٠٠ الذي عقد في 
الكويت امس على مســتوى 
الــوزراء األوضاع  مندوبــي 

البترولية العاملية.
وأوضحــت »أوابــك« ان 
املجلس أصدر القرار رقم ١٠٠/١ 
باملصادقــة على احلســابات 
اخلتامية للمنظمــة )األمانة 
العامــة والهيئــة القضائية( 
لعام ٢٠١7. وأشارت املنظمة 
إلى ان االجتماع عقد برئاسة 
وكيل وزارة الطاقة والصناعة 
اإلماراتي د.مطر النيادي ممثل 
اإلمارات في املكتب التنفيذي 
الــدورة  للمنظمــة رئيســة 

احلالية.
وذكرت ان االجتماع ناقش 
املواضيع املدرجة على جدول 
األعمال واطلع على تقرير حول 
اإلعــداد والتحضيــر ملؤمتر 
الـــ١١ الذي  الطاقــة العربــي 
ســيعقد في مدينــة مراكش 
املغربية خالل الفترة من ١ الى 
4 أكتوبر املقبل كما اطلع على 
الدراسات االقتصادية والفنية 
التي أجنزتهــا األمانة العامة 

خالل الربع األول من ٢٠١٨.


