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الكويت جتمع قادة ومسؤولني
من القطاع املصرفي في مؤمتر عاملي ٢٣ سبتمبر

أكد عديد من املسؤولني 
التنفيذيني واملوظفني رفيعي 
املســتوى من قادة القطاع 
املصرفي مشاركتهم متحدثني 
في »املؤمتر املصرفي العاملي: 
صياغــة املســتقبل«، الذي 
سيعقد االثنني ٢3 سبتمبر 
في فندق فورسيزونز، حتت 
رعاية صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، حيث 
ســيجمع عديدا من صناع 
القرار وقادة قطاع اخلدمات 
املاليــة العاملــي واجلهــات 
التشــريعية الرقابية وهم: 
محافظ بنك الكويت املركزي 
د.محمــد الهاشــل، محافظ 
العربــي  النقــد  مؤسســة 
السعودي د.أحمد اخلليفي، 
محافــظ مصــرف اإلمارات 
العربيــة املتحــدة املركزي 
مبارك املنصوري، محافظ 
مصــرف البحرين املركزي 
رشيد املعراج، محافظ بنك 
باكســتان املركزي د.رضا 
باقر، ومحافظ بنك ماليزيا 
املركزي داتوك نور شمسيه.
وبهذه املناســبة، أشــاد 
د.محمد الهاشــل مبستوى 
املتحدثني في املؤمتر، مؤكدا 
أن بنك الكويت املركزي كان 

عبدالعزيز الغرير، محافظ 
البنــك املركــزي الهولندي 
األســبق نــاوت ويللينك، 
رئيــس مجلــس إدارة بنك 
اخلليج عمر قتيبة الغامن، 
نائب رئيس مجلس اإلدارة 
التنفيذي لبنك  والرئيــس 
بوبيان عادل املاجد، الرئيس 
التنفيــذي ملجموعــة بيت 
التمويــل الكويتــي مــازن 
الرئيس  الناهــض، نائــب 
التنفيــذي ملجموعــة بنك 
الكويــت الوطنــي شــيخة 
البحــر، رئيــس تنفيــذي 

الشــرق األوســط وشمال 
أفريقيــا لبنك اتش اس بي 
ســي مارتن تريكــو، كبير 
االقتصاديني الشرق األوسط 
وشــمال أفريقيــا في معهد 
الدولي د.غربيس  التمويل 
إيراديان، كبيرة االقتصاديني 
في سيتى جلوبال كاثرين 
مان، املدير اإلداري مبنطقة 
أوروبا والشــرق األوســط 
وافريقيــا فــي ريفينيتيف 
جيمس كليف، والشــريكة 
املؤسسة في شركة إيست 

تشني أنوار احملميد.

حتت شعار »املؤمتر املصرفي العاملي: صياغة املستقبل«

د.محمد الهاشل

حريصا على مشاركة مزيج 
من اخلبــراء املختصني في 
جوانب عديدة من الصناعة 
املصرفيــة واملاليــة لتقدم 
النقاشــات تصورا شــامال 
ملســتقبل هــذه الصناعــة 
النقــاش واحلوار  وإثــراء 
بأفــكار متجــددة وعميقة 
تسهم في دفع هذه الصناعة 

إلى مزيد من التطور.
ومــن قطــاع اخلدمــات 
العاملي، ســيتحدث  املالية 
في املؤمتر كل من: الرئيس 
التنفيــذي لبنــك املشــرق 

440 مليون جنيه أرباح »األهلي الكويتي - مصر« 
التشغيلية بالنصف األول.. بنمو ٣0٪

البنــك »األهلــي  أعلــن 
الكويتي - مصر«، عن نتائجه 
املالية لألشهر الستة األولى 
من ٢٠١٩، حيث ارتفع صافي 
األرباح التشــغيلية بنسبة 
3٠% ليصل إلى 44٠ مليون 
جنيه مصري، مقارنة بالفترة 
ذاتها من العام السابق، في 
حني حتسن صافي الدخل من 
الفوائد بنســبة 34% ليصل 

إلى 643 مليون جنيه.
وأوضــح البنك في بيان 
صحافــي أمــس أن ودائــع 
العمــالء منــت بنســبة %8 
لتصل إلى ٢5.٩ مليار جنيه، 
وارتفع إجمالي املوجودات 
بواقــع ١١% ليتجــاوز مبلغ 
3١ مليار جنيه، وخالل تلك 
الفترة شهد إجمالي محفظة 
القــروض لــدى البنك منوا 
بنسبة ١3% متجاوزا مبلغ ١8 
مليار جنيه، بينما استقرت 
املتعثرة  القــروض  نســبة 
عند ٢.3٩%، وبلغت حقوق 
املساهمني ٢.8٩ مليار جنيه.

استمرار النجاح
وتعليقا على هذه النتائج، 
قال رئيس مجلس إدارة البنك 
علي معرفي: »إنه من دواعي 
فخرنا أن يتمكن البنك األهلي 
الكويتي - مصر من إحراز 
هذه النتائج اإليجابية التي 
جــاءت اســتمرارا للنجــاح 
الــذي حققنــاه فــي العــام 
املاضــي، حيــث متكنــا من 
حتقيق أربــاح صافية غير 
مســبوقة، والتــي تعكــس 
اجلهــود احلثيثة والدؤوبة 
التــي يبذلها البنــك لتقدمي 
خدمات متميزة وفريدة إلى 
عمالئنا، وقــد واصل البنك 
أيضا خالل هذا العام توسيع 
نطاق تواجده اجلغرافي في 
السوق املصرية، مع االهتمام 
بشــكل مركــز علــى بلورة 

احتياجات عمالئنا«.
الســالوي:  وأضــاف 
»يواصل البنك توسيع شبكة 
فروعــه التي وصــل عددها 
إلــى 4٢ فرعا خــالل ٢٠١٩، 
إلى جانب توفيــر 8١ جهاز 
صراف آلي موزعة في مواقع 
استراتيجية في جميع أنحاء 
اجلمهورية، كما افتتح البنك 
األهلي الكويتي - مصر ثالثة 
مراكز متخصصة في مجال 
خدمــات التمويل التجاري، 
وهي تغطي مناطق شــرق 
ووسط القاهرة واإلسكندرية 
لتلبية متطلبات عمالء البنك 

من الشركات«.

خدمات وجوائز
جتــدر اإلشــارة إلــى أن 
البنــك األهلــي الكويتي - 
مصر كان طرح مجموعة من 
املنتجات واخلدمات املبتكرة 
ومنها احملفظة اإللكترونية 
من البنــك األهلي الكويتي، 
وهــي تطبيق علــى الهاتف 
احملمول الذي يتيح للعمالء 
إجــراء مختلــف املعامــالت 
املصرفيــة، باإلضافــة إلــى 
اخلدمــات املصرفيــة اآللية 

عبر الهاتف. 

وخالل هــذا العــام، قام 
البنــك األهلــي الكويتي - 
مصر بطرح بطاقة االئتمان 
»World Elite«، التي تتخطى 
املكافآت  امتيازاتها مفهــوم 
التقليديــة، لتوفــر للعمالء 
الكــرام باقــة واســعة مــن 
اخلدمــات املصممــة وفــق 
الشــخصية،  متطلباتهــم 
باإلضافة إلى بطاقة اخلصم 
البالتينية. وقــد نال البنك 
األهلــي الكويتــي - مصــر 
جائزة البنك األســرع منوا 
فــي مصــر، من قبــل مجلة 
»إنترناشيونال فاينانس«، 
وذلك تقديرا لــألداء القوي 
الذي حققه البنك منذ دخوله 
السوق املصرية، باإلضافة 
إلــى حصوله علــى جائزة 
البنــك األكثــر ابتــكارا في 
مصر. كما حصد البنك األهلي 
الكويتي مؤخرا جائزة البنك 
األسرع منوا في املنطقة، من 
قبل مجلــة »بزنس اليف«، 
في حــني أدرجــت صحيفة 
»فاينانشال تاميز« مجموعة 
البنــك األهلي الكويتي على 
قائمة املؤسسات األكثر تأثيرا 
»Movers« في املنطقة لعام 

.٢٠١٩

٨٪ ارتفاعاً بودائع العمالء إلى ٢٥٫٩ جنيه

خالد السالوي  علي معرفي 

هدفنا طويل األمــد املتمثل 
في تقــدمي جتربة مصرفية 
أكثر سهولة وسالسة )بنك 
أسهل(، وبفضل قاعدة رأس 
املــال القويــة للبنك، فإنني 
على ثقة تامة بأننا سنواصل 
هذا الزخم املتنامي لتحقيق 
مزيد من النمو واالزدهار في 

مصر«.

حتقيق اإلستراتيجية
من جانبه، قال الرئيس 
املنتدب  التنفيذي والعضو 
الكويتــي  لبنــك »األهلــي 
- مصــر« خالد الســالوي: 
»نواصل املضــي قدما نحو 
حتقيق أهدافنا االستراتيجية، 
حيث قمنا بتوســيع نطاق 
خدماتنا في السوق املصرية، 
وذلــك مــن خــالل إضافــة 
خدمات ومنتجات جديدة من 
شأنها جعل جتربة عمالئنا 
املصرفية أكثر سهولة وأكثر 
قربا منهم، كما أننا في الوقت 
ذاته نواصل االســتثمار في 
دعم وتنمية قدرات موظفينا، 
حيــث نتطلــع بدورنا، إلى 
االســتمرار في حتقيق منو 
مســتدام وتقــدمي جتــارب 
وخدمات مصرفيــة تواكب 

املطيري: ترتيب »الكويتية« باالنضباط.. جناح كبير
محمد راتب 

أكــد رئيس مجلــس إدارة 
احتاد مكاتب السفر والسياحة 
الكويتية KTTAA محمد الفي 
املطيــري أهميــة االنضبــاط 
بالوقــت بالنســبة لــكل من 
الطيــران وجمهور  شــركات 
املســافرين على حد السواء، 
التــزام الشــركات  حيــث إن 
بالوقت احملدد واملعتمد مسبقا 
مع منظمة النقل اجلوي )اياتا( 
ما هــو إال بداية جناح كبيرة 
الشــركات  إمكانيــة  تعكــس 
والعاملني فيها في توفير خدمة 

راقية لعموم العمالء. 
وذكر أن من شأن االلتزام 

على احلجوزات، وفي املقابل 
فإن إخفاق الشــركات في هذا 
سيؤدي بشكل كبير جدا إلى 
عزوف جمهور املسافرين عن 
اختيار هذه الشركة والبحث 
عن بديل.  وبارك باسم احتاد 
الســفر والســياحة  مكاتــب 
الكويتية لرئيس مجلس إدارة 
اخلطــوط اجلويــة الكويتية 
يوســف عبداحلميد اجلاسم 
والرئيس التنفيذي للشــركة 
م.كامــل العوضــي وجلميــع 
العاملني في اخلطوط اجلوية 
الناقــل  الكويتيــة حصــول 
الوطنــي على املركــز الثامن 
عامليا فــي االنضباط بالوقت 
مــن بــني ١75 شــركة طيران 

عاملية وفقا للتقرير الصادر عن 
وكالة OAG البريطانية، وهي 
جهــة متخصصة في التحقق 
مــن األداء اإلنتاجي لقطاعات 

الطيران املدني. 
وأشار إلى أن هذا اإلجناز 
يعكس حرص اخلطوط اجلوية 
الكويتية والعاملني فيها على 
العودة مجددا لتكون رائدة في 
النقل اجلوي، كما يظهر الرضا 
الكبيــر من عمــالء اخلطوط 
اجلويــة الكويتيــة ومحبــي 
الســفر عليهــا، موضحــا أن 
احلصول علــى املركز الثامن 
دليل واضح على وجود إدارة 
فعالة وحصيفة تدير باقتدار 

وكفاءة عالية.

محمد املطيري

بالوقت حتصيل سمعة مميزة، 
ما يدفع جمهور املسافرين إلى 
أن تكون الشركات املنضبطة 
مقصدهم الرئيسي للحصول 

»زين« كّرمت طلبة برنامج التدريب امليداني 
»H&S Store« الصيفي في

كرمت شركة زين الطلبة 
والطالبــات مــن منتســبي 
امليداني  التدريــب  برنامــج 
 H&S Store الصيفــي فــي
بالتعاون مع برنامج شبكة 
شباب زين FUN، وذلك خالل 
حفل اخلتام الذي استضافه 
مركز زين لإلبداع ZINC مبقر 
الشركة الرئيسي في الشويخ.
وذكرت الشركة في بيان 
صحافي، أن شــراكتها لهذا 
البرنامــج أتــت حتت مظلة 
املتكاملــة  اســتراتيجيتها 
االجتماعيــة  للمســؤولية 
واالســتدامة، والتــي ترتكز 
بشــكل كبيــر حــول تنمية 
الشــباب  وتطويــر قطــاع 
والتعليــم وباألخــص فيما 
يتعلــق بتنميــة مهــارات 
العمل اإلداريــة لدى الفئات 
العمرية الشابة، حيث تؤمن 
زيــن بأهمية تعزيز العالقة 
بني الشــركة واملجتمع الذي 
تعمل فيه كونها إحدى أكبر 
الشركات الرائدة في القطاع 
اخلــاص الكويتــي. وبينت 
زين أنها استضافت الطلبة 
 H&S والطالبات ومسؤولي

إلــى  وغيرهــا، باإلضافــة 
تأســيس وتأهيــل الطلبــة 
املقبلــني علــى  والطالبــات 
احلياة العملية بعد استكمال 
دراســتهم عن طريق العمل 
بــدوام جزئي خالل موســم 
العطلــة الصيفيــة. وأفادت 
الشــركة بأن برنامج شبكة 
شباب زين FUN يعتبر من 
أكبر املشاريع املستدامة التي 
تقوم زين بتطويرها وتنميتها 
منذ إطالق نســختها األولى 
في العام ٢٠٠8 واملوجهة إلى 

قطاع الشــباب، والتي تقدم 
مــن خاللهــا فرصــة ثمينة 
لطلبة وطالبــات اجلامعات 
لالســتفادة من خبرة العمل 
الفعلية، حيث يعمل الطلبة 
املشاركون في البرنامج بنظام 
عمل جزئي في مختلف إدارات 
الشــركة لكســب وتطويــر 
املهارات واخلبرات املتعددة 
واألساسية التي يحتاجونها 
خلوض ســوق العمل سواء 
املهنــي أو  علــى الصعيــد 

الشخصي.

»ZINC« خالل حفل اخلتام مبركز زين لإلبداع

مسؤولو زين و»H&S Store« مع الطالب والطالبات في »ZINC« خالل حفل اخلتام

Store فــي مركزهــا لإلبداع 
ZINC مبقر الشركة الرئيسي 
في الشويخ، حيث مت تكرمي 
التدريب  منتســبي برنامج 
امليدانــي الصيفي الذي امتد 
خالل موسم الصيف بالتعاون 
مع برنامج شبكة شباب زين 
البرنامج  FUN، حيث هدف 
إلى إكساب الطلبة والطالبات 
العديد من اخلبرات اإلدارية 
مثل تسويق املنتجات وخدمة 
العمالء واخلبــرات التقنية 
مثل صيانة األجهزة الذكية 

»الوطني«: مستوى قياسي إلصدارات السندات اخلليجية بـ 40 مليار دوالر
قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن عائدات الســندات 
العاملية املعيارية واصلت تراجعها في الربع الثاني من ٢٠١٩ 
في ظل استمرار التوترات التجارية واتباع البنوك املركزية 
لسياسات نقدية تيسيرية، هذا إلى جانب املؤشرات الواضحة 
على تباطؤ النمو االقتصادي. وتبعت عائدات السندات في 
دول مجلس التعاون اخلليجي خطى نظيراتها العاملية، حيث 
شهدت تراجعا حادا فيما يعزى جزئيا لزيادة الطلب نتيجة 
لالنضمام إلى مؤشــر سندات األسواق الناشئة. ويبدو أن 
املستثمرين لم يتأثروا إلى حد ما بالتوترات اجليوسياسية 
األخيــرة في منطقة اخلليج وذلك علــى الرغم من انه في 
حالة حدوث تصعيد جديد أو هبوط في أســعار وعائدات 
النفط قد يتعرض الوضع املالي للخطر مبا يشكل مخاطر 
سلبية على أسواق الدخل الثابت في دول مجلس التعاون 
اخلليجي. وفي ذات الوقت، سجلت إصدارات أدوات الدين 
اإلقليمية رقما قياسيا قدره 4٠ مليار دوالر في الربع الثاني 
من ٢٠١٩، والتي غلبت عليها اإلصدارات الســيادية وشبه 

احلكومية بصدارة السعودية.
وأدت التوترات التجارية املستمرة والبيانات االقتصادية 
الضعيفة نســبيا وانخفاض معــدالت التضخم وتوقعات 
خفض أسعار الفائدة إلى تراجع عائدات السندات العاملية 
املعيارية في الربع الثاني. والتي جاءت في مقدمتها سندات 
اخلزانة األميركية ألجل ١٠ سنوات، حيث شهدت أعلى معدل 
تراجع، مسجلة انخفاضا بواقع 4١ نقطة أساس على أساس 
ربع سنوي وصوال إلى ٢.٠٠% بنهاية الربع الثاني. وأدى 
ذلك إلى انعكاس منحنى العائد بشكل أكثر وضوحا بفارق 
كبير بلغ ١٢ نقطة أســاس بني عوائد الســندات املستحقة 
خالل 3 أشهر وتلك املستحقة بعد ١٠ سنوات، واتسع هذا 
الفارق ليصل إلى 3٢ نقطة أســاس مع هبوط العائد على 
السندات ألجل ١٠ سنوات إلى أدنى مستوياته املسجلة منذ 

3 أعوام، لتبلغ ١.68% كما في منتصف أغسطس.

عائدات السندات اخلليجية
وذكــر التقرير ان عائدات ســندات دول مجلس التعاون 
اخلليجي شهدت تراجعا أكثر حدة من نظيراتها العاملية بصفة 
عامة في ظل تأثرها بعوامل مماثلة، باإلضافة إلى ان عائدات 
السندات اخلليجية لديها نقطة انطالق أعلى، بدعم من جتاوز 
سعر مزيج خام برنت 75 دوالرا للبرميل في منتصف الربع 
الثانــي من العام )إال انهــا تراجعت منذ ذلك احلني( وإدراج 

السندات اخلليجية ضمن مؤشر السندات العاملي.
وقد تراجع عائد السندات اخلليجية متوسطة األجل )آجال 
7-8 سنوات( فقد تصدرت سندات كل من السعودية والكويت 
وأبوظبي بانخفاضات قدرها 65 و6١ و6٠ نقطة أساس على 
التوالي في الربع الثاني. وقد يكون الطلب على أدوات الدين 
السعودية قد عززه تدشني اململكة لتداول السندات والصكوك 
من خالل السوق املالية السعودية »تداول« في أبريل املاضي، 

في حني عزز سوق الدين اإلماراتي قيام احلكومة بسن قانون 
الدين العام في أواخر ٢٠١8 وإنشاء مكتب ادارة الدين العام، 
وهو األمر الذي أدى إلى حتســني اللوائح املنظمة وتســهيل 

الوصول إلى السوق وزيادة مستوى الشفافية.
أما بالنسبة للكويت، فقد عزز تصنيفها االئتماني القوي 
وانخفاض مستويات الدين احلالية من تراجع عائدات السندات 
فيما يعزى جزئيا لغياب اإلصدارات اجلديدة. وكانت العائدات 
العمانية هي األقل تغيرا، حيث تأثرت بتأخر تطبيق اإلصالحات 
وتوقع زيادة التحديات املتعلقة بالوضع املالي للسلطنة مقارنة 
ببعض أقرانها من دول مجلس التعاون اخلليجية األخرى.

كما ساهم ايضا في تعزيز الطلب اإلقليمي اإلدراج الوشيك 
للعديد من دول مجلس التعاون اخلليجي ضمن مؤشر جي 
بي مورغان لســندات األسواق الناشــئة. وفي ظل تقديرات 
وصول قيمة األصول املدارة إلى 3٠٠ مليار دوالر وتخصيص 

وزن مرجح بنسبة ١١.3% للسندات اخلليجية ضمن املؤشر، 
تشــير التقديرات إلى إمكانيــة تدفق حوالي 3٠ مليار دوالر 
من االســتثمارات األجنبية إلى ســندات املنطقة، مع تركيز 
أكثر من نصفها ألسواق الدين األكبر مثل السعودية وقطر.
ومستقبليا، يتوقع أن تواصل عائدات السندات في دول 
مجلس التعاون اخلليجي تأثرها بعائدات السندات العاملية، 
والتي تراجعت على خلفية مخاوف النمو. إال انه على الرغم 
من ذلك، قد يكون تراجع عائدات السندات اخلليجية محدودا 
إذا تســبب ضعف النمو العاملي في انخفاض أسعار النفط، 
مبا يعني وجود عجز مالي أكبر وزيادة متطلبات التمويل. 
هذا باإلضافة إلى مساهمة تصاعد التوترات اجليوسياسية 
اإلقليمية املتعلقة بإيران في التأثير على عائدات الســندات 

اخلليجية.

أداء قوي
وأضــاف التقرير ان ارتفاع قيمة إصدارات ســندات دول 
مجلس التعــاون اخلليجي، وذلك في ظــل تراجع العائدات 
لتصل إلى مســتوى قياســي بلغ 4٠ مليــار دوالر في الربع 
الثاني من ٢٠١٩، متخطية بذلك أعلى مســتوياتها املســجلة 
فــي الربــع األول من ٢٠١٩ بقيمة 3٢ مليار دوالر مبا يشــير 
إلــى أداء ســنوي قوي للعام ٢٠١٩. وارتفــع إجمالي الديون 
القائمــة )اخلارجي والداخلي( إلــى 5٠١ مليار دوالر بنهاية 
الربع الثاني مقابل 478 مليار دوالر في الربع األول. وجاءت 
اإلصدارات احلكومية وشــبه احلكومية في الصدارة، وكان 
متويل االستثمارات االستراتيجية من قبل صناديق الثروة 
السيادية والشــركات اململوكة للدولة من احملركات القوية. 
باإلضافة إلى ذلك، قد يكون ارتفاع حجم الدين املستحق قد 
ساعد في زيادة اإلصدارات اجلديدة، حيث من املقرر استحقاق 
أجل سندات بقيمة تقارب 43 مليار دوالر في ٢٠١٩، من ضمنها 

٢8 مليار دوالر مستحقة السداد في أوائل أغسطس.

عائدات السندات اإلقليمية تشهد تراجعاً أكثر حدة في الربع الثاني على خلفية االنضمام إلى مؤشر السندات العاملية
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معرفي: نرّكز على مواصلة التوسع اجلغرافي بالسوق املصري خالل ٢01٩
السالوي: نسعى إلى إضافة خدمات ومنتجات جديدة جتعل جتربة عمالئنا أكثر سهولة

الهاشل: حريصون على مشاركة مزيج من اخلبراء في جوانب عديدة من الصناعة املصرفية واملالية


