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510 ماليني جنيه أرباح »الوطني - مصر« بالربع األول
الكويــت  بنــك  أعلــن 
الوطنــي- مصــر، عضــو 
الكويــت  بنــك  مجموعــة 
الوطنــي، عن حتقيق أرباح 
صافيــة بلغــت 5١٠ ماليني 
جنيه بنهاية الربع األول من 
٢٠١٩، مقارنة مع 4٩7 مليون 
جنيه في الفترة نفســها من 
العام املاضي، بنمو بلغ ٢.٦% 

على أساس سنوي.
ومنت املوجودات اإلجمالية 
بنســبة ١8.٢% لتبلغ 37.7٠ 
مليــار جنيه كما فــي نهاية 
مــارس ٢٠١٩، باملقارنــة مع 
5٩.5 مليــار جنيــه بنهايــة 
الربــع األول مــن ٢٠١8. كما 
العمــالء  ودائــع  ارتفعــت 
اإلجمالية خــالل هذه الفترة 
بنســبة ٢٠.5% لتبلغ ٠7.53 
مليار جنيه، مقارنة مع ٠٢.44 
مليار جنيه بنهاية الربع األول 
من ٢٠١8. فيما ارتفع صافي 
قروض وتســهيالت العمالء 
مع نهاية مارس ٢٠١٩ بنسبة 
5.3% لتبلغ 37.٦8 مليار جنيه 
مقارنة مع 35.77 مليار جنيه 

قال الرئيس التنفيذي ملجموعة 
بنك الكويت الوطني ورئيس 
مجلــس إدارة بنــك الكويــت 
الوطني- مصر عصام الصقر: 
»ميثل الوطنــي - مصر أهم 

العمليــات الدولية في صافي 
األرباح، حيث يساهم الوطني 
- مصر مبا يقارب ثلث أرباح 
الفروع اخلارجية، وهو ما يؤكد 
الرؤية الثاقبة للمجموعة في 

تعمل مجموعــة بنك الكويت 
الوطنــي على نقــل خبراتها 
في مجال التكنولوجيا املالية 
إلى السوق املصري من خالل 
الوطنــي - مصــر، وذلك في 
إطار اســتراتيجية املجموعة 

لـ»التحول الرقمي«.

مواصلة النمو 
وأكد الصقر أن البنك مستمر 
كما أظهرت نتائج الربع األول 
من العام احلالي في مواصلة 
أدائه القوي محققا منوا في كل 
مؤشراته املالية بدعم من جناح 
البنك في التغلب على ظروف 
السوق غير املواتية مطلع العام 
احلالي، وذلك بفضل السياسة 
احلكيمة التي ينتهجها البنك 
كعضــو فــي مجموعــة بنك 
الكويــت الوطنــي، ونتيجــة 
ملــا يتبناه من منــوذج أعمال 
يقــوم على أســاس احملافظة 
على تنويع وموازنة مصادر 
الدخــل ومحفظــة القــروض 
مــن ناحية، وتقــدمي احللول 
التمويلية األكثر مرونة وطرح 

الفروع اخلارجية ملجموعة بنك 
الكويت الوطني ملا يلعبه من 
دور محوري في استراتيجية 
املجموعــة لتنويــع إيراداتها 
مــن خــالل زيــادة مســاهمة 

االستثمار طويل األجل بالسوق 
املصري«.

إلــى أن  وأشــار الصقــر 
النتائج املالية القياسية التي 
يحققها الوطني - مصر والنمو 
في أرباحه وكل مؤشراته املالية 
يرســخ من ثقة املجموعة في 
الســوق املصري وخاصة أن 
أرباح البنك أغلبها تشغيلية 
وهو ما يعكس حتســن بيئة 
األعمال ويؤكد استقرار الوضع 

االقتصادي في مصر.
وأوضــح أن »الوطنــي - 
مصر« يستهدف خالل الفترة 
املقبلة االستحواذ على حصة 
سوقية أكبر في قطاع األفراد في 
ظل النمو السريع الذي يشهده 
ذلك القطاع من خالل التركيز 
على تقــدمي خدمات مصرفية 
متميزة، وذلــك بالتزامن مع 
ترسيخ موقع البنك الريادي 
فــي قطــاع الشــركات مــع 
االســتمرار فــي التركيز على 
متويــل الشــركات الصغيرة 
واملتوسطة مبا يضمن تنويع 
احملفظة االئتمانية للبنك، كما 

املنتجــات املصرفية املبتكرة 
التي تلبي احتياجات العمالء 
الفعلية وتســتند إلى دراسة 
دقيقة ومتعمقة للســوق من 
ناحيــة أخرى. هذا فضال عما 
يتمتــع بــه البنك مــن متانة 
مركــزه املالي وقوة ميزانيته 
واستراتيجيته الناجحة وثراء 
فريق عمل البنك الذي يتميز 

بخبرات مصرفية واسعة. 
وأضاف الصقــر أن أغلب 
أرباح الوطني - مصر تأتي من 
العمليات االئتمانية مع قطاع 
الشركات، حيث تضم محفظة 
البنك االئتمانية تنوعا كبيرا 
في الشركات التي يتعامل معها، 
وهو ما ميثل انعكاسا لتنوع 
االقتصاد املصري، الفتا إلى أن 
البنك يسعى من جانب آخر إلى 
تعزيز موقعه في قطاع التجزئة 
املصرفية خالل الفترة املقبلة، 
وأنــه قد خطا في ســبيل ذلك 
خطوات جيدة جدا مبا يقدمه 
من خدمات ومنتجات متطورة 
لألفراد والتي تناسب متطلبات 

مختلف شرائح العمالء.

بنمو 2.6%.. و70.37 مليار جنيه إجمالي موجودات البنك

املوجوداتالودائع األرباح

عصام الصقر

فــي نهاية الربــع األول لعام 
.٢٠١8

دور محوري
وتعليقا على هذه النتائج، 

العنجري تدعو القطاع اخلاص لتسويق 
مشروعات الضيافة خارجياً

شددت ممثلة منظمة السياحة العاملية في الكويت، مدير 
عام شركة »ليدرز جروب« ورئيس اللجنة املنظمة ملعرض 
»هوريكا الكويت« نبيلة العنجري، على أهمية استنهاض 
القطاع اخلاص الكويتي إمكاناته وتنسيق جهد منظم للترويج 
والتسويق خارجيا ملشروعات الضيافة املتزايدة، مبا يعزز 
فرص استمراريتها وعوائدها االستثمارية على املدى املتوسط 
على األقل.  وتعليقا على ارتفاع اإلنفاق الكويتي على السفر 
والسياحة في اخلارج في العام املاضي، مقابل تراجع دخل 
الكويت من القطاع السياحي، وفق البيانات املوزعة من بنك 
الكويت املركزي هذا األسبوع، أكدت العنجري في بيان لها أن 
»قدر القطاع اخلاص هو أن يتحمل التعثر احلكومي وسوء 
التخطيط وعدم وجود جهات رسمية مسؤولة عن الترويج 
لزيارة الكويت وتســويق مشروعاتها الكبرى في اخلارج، 
وذلك عبر مبادرات وجهود منسقة ومنظمة تستهدف إنعاش 
اإلقبال اخلارجي على هذه املشروعات، التي أصبحت بحاجة 
ماسة الســتقطاب وجذب مصادر جديدة للزوار والسياح، 

من الدول اخلليجية والقريبة على األقل«. 

نبيلة العنجري

السند: ميزانية »بيت االستثمار اخلليجي« خالية من أي ديون
قال رئيس مجلس ادارة 
االســتثمار  بيــت  شــركة 
اخلليجي عبدالعزيز السند 
إن شــركة بيت االســتثمار 
العديد  اخلليجــي واجهــت 
من التحديات خالل السنوات 
الســابقة، والتي كان أبرزها 
مديونية الشركة البالغة 35 
مليون دينار، حيث متكنت 
الشركة من تسوية الدين عن 
طريق حتويله الى أسهم في 

رأسمال الشركة.
وأضــاف الســند خــالل 
كلمته أمام اجلمعية العامة 
للشــركة التي عقــدت أمس 
بنسبة حضور بلغت ٩٠.١%، 
أن اجلهود املبذولة التي ابداها 
فريق شركة »GIH« في ظروف 
غيــر مواتية وحتت اوضاع 
مالية صعبة على الصعيدين 
احمللي والعاملي مكنت الشركة 
مــن العمــل علــى حتقيــق 
األهــداف املوضوعــة للنمو 
الى  واالســتمرارية، مشيرا 
أن ميزانية الشركة أصبحت 
خالية من أي ديون تتحملها 
حسب البيانات املالية للسنة 
املالية املنتهية في 3١ ديسمبر 

.٢٠١8
وأوضح السند أن فريق 
عمل بيت االستثمار اخلليجي 
استطاع أن يعدل من منوذج 
أعمال الشركة لكي تتماشى 
مع أوضاع السوق في احلاضر 
واملستقبل، حيث عمل على 
االســتراتيجية  اســتكمال 
املوضوعة مــن قبل مجلس 
االدارة عبــر التركيــز على 
حتســني معدالت السيولة، 
باالضافة الى احملافظة على 
سالمة املركز املالي للشركة.

على االستحواذ على حصة 
في شــركة طفل املســتقبل 
الترفيهية »فيوتشــر كيد«، 
بهدف الدخول في استثمارات 
ذات طابــع تشــغيلي تــدر 
تدفقــات نقدية جيــدة على 

الشركة ومساهميها.
وبني الســند أن الشركة 
تعكف على العمل الستعادة 
ترخيصها لدى هيئة أسواق 
املــال، وتصويــب أوضــاع 
محافظ العمالء ليتم بعدها 
جديــدة  منتجــات  طــرح 
فــي أســواق املــال العاملية 
واحمللية، التي تتناسب مع 
رغبات املستثمرين، وذلك من 
خالل حتقيق عوائد مجزية 
عن طريق اســتثمارات آمنة 

ومحدودة املخاطر.
وذكــر أن شــركة بيــت 
االســتثمار اخلليجي أنهت 
سنتها املالية بتحقيق ارباح 

وذلــك تطبيقــا ملتطلبــات 
هيئة أسواق املال واجلهات 

الرقابية«.
وفيمــا يتعلــق بالتــزام 
الشــركة بقواعــد احلوكمة 
املتعلقــة بضمــان نزاهــة 
التقارير املالية، أكد الســند 
سالمة ودقة البيانات املالية 
لعــام ٢٠١8، والتقارير ذات 
الصلة بنشاط الشركة، التي 
يتم تزويد مراقب احلسابات 
اخلارجي بها، وذلك من أجل 
القيــام باملهــام املوكلة اليه 

بالشكل املطلوب.
هذا وقت وافقت اجلمعية 
العامة العادية لشركة بيت 
االستثمار اخلليجي على كل 
بنود جدول أعمالها، وأهمها 
عدم توزيع ارباح عن واقع 
أداء ٢٠١8، ومناقشة واعتماد 
البيانات املالية للسنة املالية 
املنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١8.

بقيمــة ١3.٠5 مليون دينار، 
مقارنــة بتحقيقها خســائر 
بقيمــة 7١٩.٩ الف دينار في 
العــام ٢٠١7، وبلــغ اجمالي 
االيــرادات مبلغــا وقــدره 
١٦.85 مليــون دينار، مقابل 

١.7 مليون في ٢٠١7.
واشــار الــى أن مجموع 
أصــول الشــركة مــع نهاية 
السنة املالية املنصرمة بلغ 
37.55 مليــون دينــار، فيما 
بلغ اجمالي حقــوق امللكية 
نحو 3٦.٦ مليونا، في حيث 
بلغ اجمالي املصروفات 3.7٩ 
ماليني دينار مقارنة بـ 4٢.٢ 

مليون في ٢٠١7.
وتابع الســند: »واصلت 
الشــركة فــي عملهــا علــى 
ترســيخ أنظمــة الشــفافية 
واحلوكمة والرقابة الداخلية، 
التي تؤدي بدورها الى رفع 
العمل املؤسسي،  مســتوى 

عموميتها أقرت عدم توزيع أرباح نقدية عن 201٨

)زين عالم ( عبدالعزيز السند مترئساً اجلمعية العمومية 

وذكر الســند أن الشركة 
اســتمرت في حتقيق بعض 
التخارجات من االستثمارات 
غير املدرة، عن طريق تقليل 
التركز االستثماري في القطاع 

العقاري.
وكشــف السند أن شركة 
بيــت االســتثمار اخلليجي 
ركزت على االستثمارات في 
القطاعات التشغيلية واملدرة 
للدخل مــن خالل التخطيط 
واقتنــاص  االســتراتيجي 
الفــرص التــي مــن شــأنها 
املســاهمة في رفــع معدالت 
النمو بالشركة، حيث قامت 
بزيــادة رصيــد االســتثمار 
فــي الشــركات الزميلة من 
خــالل رفــع حصتهــا فــي 
إحدى شركاتها الزميلة غير 
املدرجة، وهي شــركة أفكار 
القابضة، بنسبة ١٦%، لترتفع 
حصتهــا إلــى 5١%، فضــال 

تخارجات من 
استثمارات غير 

مدرة والتركيز على 
حتسني معدالت 

السيولة

الصقر: »الوطني- مصر« أهم 
الفروع اخلارجية للمجموعة 
ودوره رئيسي بتنوع الدخل

قوة األرباح لكونها تشغيلية 
ناجتة عن حتسن بيئة األعمال 

واستقرار االقتصاد املصري

»التمدين العقارية«
تربح 5 ماليني دينار

اعلنت شركة التمدين العقارية حتقيقها 5 ماليني 
دينار أرباحا صافية بالربع األول من 2019 مقارنة مع 
4.18 ماليني دينار في الفترة نفسها من 2018 بنسبة 

ارتفاع بلغت %20.3.
وقالت الشــركة فــي إفصاح نشــر على املوقع 
االلكتروني لبورصة الكويت إن ربحية السهم بلغت 
في الربع األول من العام احلالي 12.5 فلسا مقارنة مع 
10.4 فلوس في ذات الفترة من 2018 بنســبة ارتفاع 

بلغت %20.3.
وعزت ارتفاع األرباح إلى زيادة اإليرادات التشغيلية 
ومنو صافي إيراد االســتثمارات بصفة أساسية من 

زيادة إيرادات توزيع األرباح.
وأسست الشركة عام 1982 وادرجت في بورصة 
الكويت عام 1995 ويبلغ رأسماله 43.1 مليون دينار 
وتكمن أغراضها في القيام بأعمال االستثمار العقاري 

داخل الكويت وخارجها.


