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جاسم مصطفى بودي: «اخلليج» على املسار الصحيح
عقد بنــك اخلليج اجتماع 
اجلمعية العامة العادية الثانية 
والســتني أمس، والتي عقدت 
بنسبة حضور ٨٥٫٥٪، حيث 
أقرت توزيع أرباح بنسبة ٧٪ 
نقــدا و٥٪ منحة عن الســنة 
املالية املنتهية في ٣١ ديسمبر 

.٢٠٢١
انقضــاء اجلمعية  وبعــد 
العامــة العاديــة، عقــد بنــك 
اخلليج اجتماع اجلمعية العامة 
غيــر العادية األربعني، والتي 
النظام  وافقت علــى تعديــل 
األساســي للبنك، مبا يسمح 
له بتوزيع أرباح نصف سنوية 
مستقبال، كما متت املوافقة على 
جميع البنود املدرجة في جدول 

أعمال االجتماعني.
في هذا السياق، قال رئيس 
مجلس إدارة بنك اخلليج جاسم 
مصطفى بودي، في كلمته أمام 
اجلمعية العامة «على الرغم من 
التحديات واألوقات الصعبة 
التــي تعــرض لهــا االقتصاد 
العاملــي واحمللي خــالل أزمة 
كورونــا، متكــن اخلليج من 
مواجهتها وحتقيق عام جديد 
مــن اإلجنازات، حيــث أثبتنا 
خالل ٢٠٢١ قدرتنا على التكيف 
مع حتديات اجلائحة، ومواصلة 
التفــوق فــي خدمــة عمالئنا 

وموظفينا ومجتمعنا».
أن األربــاح  إلــى  وأشــار 
الصافية للبنك قفزت بنسبة 
٤٦٪ إلى ٤٢ مليون دينار في 
عــام ٢٠٢١، إذ ارتفعت ربحية 
الســهم بنســبة ٤٠٪ إلــى ١٤ 
فلسا، مشيرا إلى أن قرار البنك 
بتوزيع أســهم منحة بنسبة 
٥٪، يأتــي للمــرة األولى منذ 

عام ٢٠١٤.
وأشار إلى أن بنك اخلليج 
حــرص على تفعيل قرار بنك 
الكويت املركزي الذي ســمح 
من خالله للبنوك التي تتمتع 
بأوضاع مالية جيدة بتوزيع 
أرباح نصف سنوية، وذلك من 
خالل احلصــول على موافقة 
اجلمعية العامة غير العادية 
بتعديل النظام األساسي للبنك 
مبا يســمح لــه بالتوزيعات 

النصفية في املستقبل.
وبني أن ذلك يتطلب موافقة 
بنك الكويت املركزي املسبقة 
علــى الدراســة الفنيــة التي 
يقدمها البنك ألثر التوزيعات 

قوته وثباته أمام التحديات، 
ما يعكس قدرته على التحمل 
واالستمرار والتزامه في دعم 
املســاهمني والعمــالء برغــم 

الظروف الصعبة.
وأضاف «ارتفعت ربحية 
السهم بنسبة ٤٠٪ إلى ١٤ فلسا 
والتوصية بتوزيع أرباح نقدية 
مببلغ ٧ فلوس للســهم متثل 
نسبة توزيع تبلغ ٥٠٪ على 
الســابعة على  األقل للســنة 
التوالي وأسهم منحة مبقدار 
٥٪، كما وصل إجمالي قروض 
العمالء إلى أعلى مســتوياته 
على اإلطالق في عام ٢٠٢١ حيث 
بلــغ ٤٫٨ مليــارات دينار، أي 
بزيادة قدرها ٤٥٤ مليون دينار 
أو بنسبة ١٠٪ مقارنة بنهاية 
عــام ٢٠٢٠، وجاء هــذا النمو 
من قطاعي اخلدمات املصرفية 
الشخصية واخلدمات املصرفية 

للشركات».
قدرات تنافسية

واستطرد ضاهر: لقد ركز 
البنك خالل عــام ٢٠٢١ على 

التغير اســتجابة  ســريعة 
للتطورات التكنولوجية.

حقبة جديدة

نـواصـــل  واسـتـطـــرد: 
االســتثمار بشــكل كبيــر في 
توفيــر جتربــة اســتثنائية 
للعمالء، حيث أصبح بإمكان 
العمــالء اآلن فتح حســابات 
مصرفيــة بأقــل مــن دقيقة، 
مــا ميثل حقبــة جديــدة من 
الرقمية  اخلدمات املصرفيــة 
تعــد أســهل وأســرع عملية 
لفتــح احلســابات املصرفية 
فــي الكويــت، كمــا نواصــل 
استثمارنا في قدراتنا الرقمية 
إلنشاء مشاركة استثنائية عبر 
جميع وسائل التواصل طوال 
مدة تعامــل العميل مع البنك 
مع احلفاظ على أعلى معايير 

األمان واخلصوصية.
البنــك  ان  إلــى  وأشــار 
أعلن فــي بداية عام ٢٠٢١ عن 
تغيير مهم لسحوبات حساب 
الدانة، فباإلضافة إلى اجلائزة 
السنوية الكبرى البالغة قيمتها 
١٫٥ مليون دينار، متت زيادة 
جائزة السحب نصف السنوي 
لتصبح اآلن مليون دينار، مما 
يجعــل حســاب الدانــة لبنك 
اخلليج واحدا من أكثر حسابات 
التوفير املربحة في ذلك العام.
وأشار إلى أن شبكة فروع 
البنك تعــد من بني األكبر في 
الكويــت، وبعد افتتاح فرعنا 
اجلديد في مطار الكويت الدولي 
يكون عدد فروعنا التي تغطي 
مختلــف مناطــق الكويت قد 

وصل إلى ٥٣ فرعا.

جذب املزيد من العمالء اجلدد 
مما ساهم في تنمية أصوله، 
حيث واصلنا تطوير منصاتنا 
الرقمية لزيادة قدرات البنك 
التنافســية، التي متكنه من 
املنافســة بقوة فــي القطاع 
املصرفي، كما قمنا بتطوير 
وتعزيز منتجاتنا وخدماتنا 
مع التركيز بشــكل أساسي 

على اخلدمات الرقمية. 
وتابــع: نفتخر بتضمني 
بعــض العناصــر الرقميــة 
فــي عملية فتح احلســابات 
املصرفيــة، حيــث أصبــح 
بإمكان عمالئنا من الشركات 
الصغيرة واملتوســطة فتح 
احلســابات عبــر االنترنت، 
والتقــدم بطلــب احلصــول 
علــى مجموعة من اخلدمات 
التي يقدمها البنك ألصحاب 
األعمال، والبطاقات وحلول 
التمويــل. إضافــة إلى ذلك، 
إســتراتيجيتنا  ســاهمت 
للتحول الرقمي في مساعدة 
الشركات على املنافسة بشكل 
أفضــل في بيئــة اقتصادية 

عمومية البنك أقرت توزيع ٧٪ نقداً و٥٪ منحة.. وتعديل النظام األساسي للسماح بالتوزيعات نصف السنوية مستقبالً

جاسم مصطفى بودي مترئسا اجلمعية العمومية

على مؤشرات املالية، على أن 
متر باإلجراءات نفســها التي 
تطبق على التوزيعات السنوية 
املعمول بها، من توصية مجلس 
اإلدارة وموافقــة اجلمعيــة 

العمومية عليها.
شركة استثمارية

وحــول موافقــة اجلمعية 
العامــة غيــر العاديــة علــى 
األساســي  النظــام  تعديــل 
مبا يســمح للبنك بتأســيس 
شركات جديدة، قال بودي إن 
هذا اإلجراء ضروري للمضي 
قدمــا فــي تأســيس شــركة 
اســتثمارية، لتكــون مبنزلة 
الذراع االستثمارية للبنك في 
إدارة أصول العمالء، مبينا أن 
البنك يترقب موافقة اجلهات 
الرقابية على إطالق الشركة.

إلــى أن مجلــس  وأشــار 
التنفيذيــة  واإلدارة  اإلدارة 
جنحــا في وضــع البنك على 
املســار الصحيــح وحتقيــق 
املزيد من النجاحات في تطبيق 
استراتيجية البنك لعام ٢٠٢٥، 
ليرسخ بذلك مكانته الريادية 
في الكويت كبنك املســتقبل، 
من خالل السعي املتواصل إلى 
تزويد العمالء بخدمات حديثة 

وبسيطة ومبتكرة.
قوة وثبات

مــن جانبه، قــام الرئيس 
التنفيذي لبنك اخلليج طوني 
ضاهر بعرض املؤشرات املالية 
الرئيســية ألداء بنك اخلليج 
خــالل ســنة ٢٠٢١، حيث قال 
إن «اخلليــج» حافــظ علــى 

جانب من احلضور

شكر وتقدير٣ عوامل تدعم جناح إستراتيجية ٢٠٢٥
قال بودي أنه في سبيل ضمان استمرار 
جناح استراتيجية ٢٠٢٥، وضع بنك اخلليج 
األسس التي تساهم في تطوير ثقافة قائمة 
على جــودة األداء، وتوفير حلول تقنية 
جديدة، وتبني ممارســات عاملية إلدارة 
املخاطر، من خالل قيمنا األساسية التي 

تستند إلى ما يلي: 

١ـ  التصميم على تقدمي أفضل اخلدمات 
وأسهل احللول للعمالء.

٢ ـ تشجيع «موظفينا» على مواصلة 
التميز في خدمة العمالء.

٣ ـ توفير جتربــة مصرفية ممتعة 
من خالل تقدمي حلول بســيطة وفعالة 

ومتطورة.

قال بودي: «بالنيابة عن مجلس اإلدارة، أود أن أتقدم بجزيل الشكر 
والتقدير إلى صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد على رؤيتهم وقيادتهم احلكيمة». وتابع «كما أتقدم 
بجزيل الشكر والتقدير إلى البنك املركزي وأسواق املال على جهودهما 
ودعمهمــا املتواصل للقطاع املصرفي، كمــا أعرب عن تقديري جلميع 
عمالئنا وشركائنا ومساهمينا على دعمهم طوال عام ٢٠٢١، وإلى أعضاء 
مجلس اإلدارة واإلدارة العليا واملوظفني على مساهمتهم بنجاح البنك».

شركات الطيران الروسية حتتجز ٨٠٠ طائرة أجنبية

إيطاليا وهولندا جتمدان أرصدة روسية بـ ١٫٢ مليار يورو

وكاالت: نقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» عن وزارة النقل 
الروسية قولها إن ٧٨ طائرة روسية احتجزت في اخلارج، 
لكن شركات الطيران احمللية سجلت ما يقرب من ٨٠٠ طائرة 

أجنبية في روسيا.
وقالت وزارة النقل إن روسيا استرشدت بتجربة إيران 

في كيفية خدمة الطائرات بوضع مماثل.
وكانت وكالة األنباء الروسية (تاس) ذكرت في ١٤ مارس، 
أن الرئيــس الروســي ڤالدميير بوتني وقع قانونا يســمح 
لشركات الطيران الروسية بالسيطرة على طائرات أجنبية 

مستأجرة.
ومنحت العقوبات التي فرضت على موســكو لشــركات 
التأجير مهلة حتى ٢٨ مارس لتحرير نفســها من الصفقات 

مع شركات الطيران الروسية.
وتلقي العقوبات التي طالت قطاع الطيران الروسي بظالل 
ثقيلــة على قطــاع الطيران العاملــي ككل، وليس فقط على 
الشركات الروسية، السيما على املصنعني وشركات التأجير 
والتأمني ومقدمي الصيانة لشركات الطيران الروسية مثل 
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جمدت كل من إيطاليا وهولندا أرصدة روسية بقيمة ١٫٢ مليار 
يورو، حيث قالت وزارة املالية الهولندية أمس، في خطاب للبرملان، 
إنهــا جمدت أصوال ومعامالت روســية بقيمــة ٣٩٢ مليون يورو 
(٤٣١٫٢٤ مليون دوالر) حتى ٢١ مارس، وفق ما نقلته «رويترز».

وفي وقت سابق، قال وزير االقتصاد واملالية الفرنسي برونو 
لوميــر، إن بــالده جمدت أصــوال بنحو ٨٥٠ مليــون يورو تعود 
ملكيتهــا ألثرياء من النخبة الروســية احلاكمة تتمثل في يخوت 

وشقق وحسابات مصرفية في فرنسا في أعقاب غزو أوكرانيا.
ويعني جتميد املمتلكات من الناحية العملية أنه لم يعد بإمكان 
أصحابها «اســتخدامها أو بيعها أو استثمارها». إال أن مصادرتها 
ال تعني في املقابل أن تصبح مملوكة للدولة، أو أن تتصرف فيها 
بأي شــكل مــن األشــكال، إذ إن مصادرة األصــول تتطلب وجود 

جرمية جنائية.
ومنذ بداية الغزو الروســي ألوكرانيا فــي ٢٤ فبراير، فرضت 
الــدول الغربية عدة حزم من العقوبــات االقتصادية، ردت عليها 

روسيا بعقوبات مضادة.

بعد احتجاز ٧٨ طائرة روسية في اخلارج

النفط يعاود الهبوط بأكثر من ١٪
وسط املخاوف بشأن اإلمدادات

وكاالت: تراجعت أســعار النفط خالل 
تعامــالت أمس، بعــد ارتفاعها فــي بداية 
التداوالت وســط مخاوف بشأن اإلمدادات 
في األسواق بسبب تداعيات احلرب الروسية 
في أوكرانيا والهجوم احلوثي على منشأة 

نفطية سعودية.
وبعد أن ارتفعــت العقود اآلجلة خلام 
برنــت بنســبة ٢٫٢٣٪ إلــى ١١٨٫١٨ دوالرا 
للبرميل في بداية التداوالت، هبطت بنحو 

١٫٤٪ إلى ١١٤دوالرا للبرميل.
وتراجعت أيضــا العقود اآلجلة للخام 
األميركي بنســبة ١٫٨٢٪ لتصل إلى ١٠٧٫٨ 
دوالر للبرميــل، بعد أن ارتفعت في بداية 
تداوالت أمس بنسبة ٢٫١٣٪ إلى ١١٢٫٣١ دوالرا 

للبرميل.
وأنهــت عقود برنت ألقرب اســتحقاق 

جلسة التداول اول من أمس مرتفعة ٧٫٦٩ 
دوالرات، أو ٧٫١٢٪، لتسجل عند التسوية 

١١٥٫٦٢ دوالرا للبرميل.
وصعــدت عقود خام القياس األميركي 
غرب تكساس الوسيط ٧٫٤٢ دوالرات، أو 
٧٫٠٩٪، لتبلغ عند التســوية ١١٢٫١٢ دوالرا 

للبرميل.
وستدرس حكومات االحتاد األوروبي ما 
إذا كانت ستفرض حظرا نفطيا على روسيا 
بسبب غزوها أوكرانيا عندما تتجمع هذا 
األســبوع مع الرئيس األميركي جو بايدن 
في سلسلة اجتماعات بقمة تستهدف تشديد 

رد الغرب على موسكو.
وفرض االحتاد األوروبي بالفعل قائمة 
إجراءات ضد روسيا تشمل جتميد أصول 

بنكها املركزي.

العقود اآلجلة للخام األميركي تراجعت بنحو ٢٪ إلى ١٠٧ دوالرات

السوق العاملي خسر ما يصل إلى ٢٫٥ 
مليون برميل يوميًا من النفط الروسي

من ذلك قليال.
وأضاف أن ســوق الديزل تعاني شحا 
شــديدا ميكن ألوروبــا أن تتحمل تكلفته، 
لكنه سيكون صعبا على أفريقيا التي تعتمد 

بشدة على الديزل لتوليد الكهرباء.

رويترز: قال الرئيس 
ملؤسســة  التنفيــذي 
العامليــة  ترافيجــورا 
لتجارة السلع، جيرميي 
ويــر، إن ســوق النفــط 
خســرت بالفعــل ٢ إلــى 
٢٫٥ مليون طن تقريبا من 
النفط الروســي، مضيفا 
أن شــحا فــي املعروض 
الديزل سيكون  بســوق 
مــن الصعب على أميركا 
الالتينية وأفريقيا بشكل 

خاص أن تتحمله.
وأبلــغ وير قمــة «فايننشــتال تاميز» 
العاملية للسلع األولية، أن هناك نقصا في 
املعــروض من اخلام يبلــغ حوالي مليون 
برميل يوميا، ونقصا قدره مليون برميل 
يوميا في املنتجــات النفطية، ورمبا أكثر 

استمرار تدفق الغاز الروسي يهبط بأسعار 
الغاز األوروبي ملستويات ما قبل احلرب

أكبر موردي «آبل» يستأنف اإلنتاج في الصني

وكاالت: استقرت أسعار العقود اآلجلة 
للغاز الطبيعي األوروبي عند أدنى مستوى 
لها منذ األيام األولى من احلرب الروســية 
األوكرانية مع استمرار تدفق الغاز الروسي 

واقتراب الطقس األكثر دفئا.
وأكدت أكبر شركة غاز مملوكة للدولة 
في أوكرانيا، أنها ســتواصل شــحن الغاز 
إلــى أوروبــا مادامت قادرة علــى ذلك من 

الناحية التقنية.
وأظهــرت بيانــات «بلومبيــرغ»، أن 
مخزونات الغــاز األوروبية ممتلئة حاليا 
بنســبة ٢٥٪ وتقــف عند أدنى مســتوى 

موسمي منذ عام ٢٠١٨.
يشار إلى أن املخزونات عادة تكون عند 
مستويات متدنية في نهاية الشتاء وتعود 

لالرتفاع في أبريل مع بداية الربيع.

العربية: اســتأنفت شــركة فوكســكون 
Foxconn، وهي مورد رئيســي لشركة آبل، 
 Shenzhen عملياتها العادية في مدينة شنتشن
الصينية، بعد أن أدى االرتفاع الطفيف في 
حــاالت كوفيــد-١٩ في املنطقــة إلى توقف 
اإلنتاج مؤقتا األسبوع املاضي، وفقا لوكالة 

«رويترز».
وقالت Foxconn يوم األربعاء املاضي، إنها 
استأنفت اإلنتاج جزئيا في شنتشن من خالل 
تطبيق نظام «احللقة املغلقة» مع املوظفني 
الذين يعيشون في املجمع الصناعي. وعلى 
الرغم من أن الشــركة تنتــج بعض أجهزة 

iPhone وiPad وMac في مصنع شنتشن، إال أن 
ما يقرب من نصف أجهزة iPhone يتم إنتاجها 
في مصنع آخر يقع في مقاطعة Henan، وفقا 
ملذكرة نشرها بنك أميركا األسبوع املاضي.

وقال احملللون في ذلك الوقت إن الشركة 
قــد تنقل اإلنتاج على املــدى القصير إذا لم 
يكن اإلغالق واسع النطاق، بحسب ما نقلته 

شبكة CNBC األميركية.
مع ذلــك، جاء التوقف األولــي بعد أيام 
فقــط من إعالن شــركة آبل عــن العديد من 
اإلصــدارات اجلديدة، مــا خلق مخاوف من 
أن اإلغالق قد يتسبب في نقص املنتجات.

بالتزامن مع اقتراب الطقس األكثر دفئاً في أوروبا

بعد تعطل سببته موجة جديدة من كوفيد


