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٢٫٤٥ مليون دينار صافي أرباح «KIB» في الربع األول من ٢٠٢٢
يواصــل بنــك الكويــت 
ترســيخ   (KIB) الدولــي 
مكانته الرائدة ضمن القطاع 
املالي واملصرفــي، محافظا 
على منو مؤشــراته وثبات 
عوائــده املاليــة وحتقيــق 
نتائج مستدامة، ذلك بجانب 
تعزيــز مركــزه املالي، فقد 
أعلن KIB عن نتائجه املالية 
للربع األول من العام ٢٠٢٢، 
والتي تعكس بــدءه للعام 
اجلديد بأداء مالي مستقر، 
محققــا صافي أرباح عائدة 
على مساهمي البنك مببلغ 
٢٫٤٥ مليون دينار وبربحية 

سهم بلغت ٢٫٣١ فلس.
وفــي تعليقــه على تلك 
النتائج، صرح رئيس مجلس 
إدارة KIB، الشــيخ محمــد 
اجلراح الصباح، أن النتائج 
املالية لـ KIB ســجلت منوا 
بنسبة ٢١٪ في أصول البنك، 
لتصل إلى ٣٫٤ مليارات دينار 
مقارنة مع ٢٫٨١ مليار دينار 
كمــا في نهاية مارس ٢٠٢١، 
مؤكدا أن تلك الزيادة جاءت 
نتيجة ارتفاع حجم محفظة 
التمويل مببلغ ٤٢٦ مليون 
دينار لتبلغ ٢٫٤٢ مليار دينار 
كما في نهاية مارس ٢٠٢٢، 
مقارنــة مع حوالي ٢ مليار 
دينــار كما في مارس ٢٠٢١، 
محققــا بذلك ارتفاعا بلغت 

نسبته ٢١٪. 
إلــى  باإلضافــة  هــذا 
االرتفــاع في حجم محفظة 
 KIB االســتثمارات املالية ل
(اســتثمارات في الصكوك 
عاليــة اجلــودة) مببلغ ٩٨ 
مليون دينــار، وصوال إلى 
حوالي ٣٠٠ مليــون دينار 

احمللــي واإلقليمي والدولي 
أيضا.

خطط استراتيجية

وفــي ســياق متصــل، 
قــال نائب رئيــس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي، 
رائــد جواد بوخمســني، إن 
التي حققها  املالية  النتائج 

مشيرا إلى تثبيت تصنيفه 
االئتمانــي طويــل األجــل 
(Long-term IDR) من قبل 
وكالــة التصنيــف العاملية 
«فيتش»، عند «A»، وكذلك 
 (VR) تثبيت قدرته الذاتية
عنــد «bb-»، مــع نظــرة 

مستقبلية مستقرة.
وبحديثه عــن البيانات 

KIB منذ بداية العام وحتى 
اآلن، تؤكــد جنــاح فريقــه 
التنفيذي وجميع املوظفني 
في تطبيق مبادرات وخطط 
البنك االستراتيجية، ومدى 
استمراره في تطوير أنظمة 
البنك وعملياته وحتســني 
أدائــه فــي القطــاع املالــي 
واملصرفــي بشــكل عــام، 

املالية املرحلية للربع األول 
عن عام ٢٠٢٢ أشار بوخمسني 
الى أنه باإلضافة الى منو كل 
من اجمالي األصول واحملفظة 
التمويليــة واالســتثمارات 
املالية وصافي األرباح فقد 
شــهدت أيضا الودائع منوا 
ارتفعــت  ملحوظــا حيــث 
 KIB حســابات املودعني في
بنحــو٤١٨ مليــون دينــار، 
وبنســبة ٢٤٪، وصوال إلى 
٢٫١٥ مليــار دينــار فــي ٣١ 
مارس ٢٠٢٢، مقارنة بنحو 
١٫٧٣ مليــار دينــار كما في 
٣١ مــارس ٢٠٢١، فــي حني 
بلغت حقوق امللكية العائدة 
ملساهمي البنك ٢٥٨ مليون 

دينار.
 KIB وذكر بوخمسني أن
قــد متكن مــن االســتمرار 
في احملافظة علــى معايير 
جيدة فيما يتعلق بالكفاية 
الرأسمالية حيث بلغ معيار 
املــال طبقــا  كفايــة رأس 
لتعليمــات (بازل ٣) ١٧٫٨٪ 
بنهاية الربع األول من ٢٠٢٢، 
متجاوزا بذلك احلد األدنى 
للمستويات املطلوبة من بنك 

الكويت املركزي. 
وفي ختام تصريحهما، 
اجلــراح  مــن  كل  أشــاد 
باجلهــود  وبوخمســني 
بذلتهــا  التــي  املتفانيــة 
جميع طواقم العمل بالبنك 
ومساهمتهم في حتقيق هذه 
النتائــج، شــاكرين الدعــم 
والتوجيــه املتواصل الذي 
وفره كل من مجلس اإلدارة 
والفريق التنفيذي في تعزيز 
تواجد عالمة KIB التجارية، 

محليا وإقليميا.

بربحية سهم بلغت ٢٫٣١ فلس

بنهاية الربع األول من ٢٠٢٢، 
مقارنة مع ٢٠١ مليون دينار 
للربع األول من ٢٠٢١، حيث 
أوضح اجلــراح أن ذلك قد 
ساهم في حتقيق جانب من 
أهداف KIB االستراتيجية، 
واملتعلقة بتطوير وتوسيع 
التمويلية  نطاق أنشــطته 
واالستثمارية على الصعيد 

رائد بوخمسني الشيخ محمد اجلراح

الشيخ محمد اجلراح: النتائج سجلت منوًا 
بنسبة ٢١٪ في أصول البنك لتصل

إلى ٣٫٤ مليارات دينار 

حجم محفظة االستثمارات املالية عالية 
اجلودة وصل إلى ٣٠٠ مليون دينار في نهاية 

الربع األول

رائد بوخمسني: النتائج تؤكد جناح تطبيق 
خطط البنك اإلستراتيجية في تطوير 

األنظمة والعمليات وحتسني األداء

نسعى إلى االرتقاء أكثر مبستوى اخلدمة 
املقدمة للعمالء واالستمرار في توفير حلول 

متويلية ومصرفية مبتكرة

إستراتيجية متكاملة

أحدث النهج

 أكد الشيخ محمد اجلراح أن اإلدارة التنفيذية 
للبنــك جنحت في تطبيـــــق استراتيجيـــــة 
متكاملة ألربعة أعوام قادمة، تهدف من خاللها 
إلى بناء منوذج عمل أكثر تطورا ومستحدث 
بالكامل، برؤيــــة تعتمد في املقام األول على 
رصــــــد متغيرات الســوق احمللي واإلقليمي 
وبيئة عملـــــه التشــغيلية، مع وضع خطط 
محكمة ومرنة للتكيــــــف معها، واالستجابة 
السريعة ملتطلباتهــــا، والتنبــــؤ بتطوراتها 
املستقبليـــــة، فضــــال عن التركيز بصــــورة 
أوليــة على العميل وعلى فهــــــم احتياجاته 
وتلبيتها مبــــا يالقي ويفوق توقعاتـــه، مـــما 
 KIB يساهم في حتقيــــق الرؤية املؤسسية ل
بأن يكــــــون البنك اإلسالمي واملفضـــــل في 

الكويت.

لفت رائد بوخمسني إلى حرص البنك الدائم 
على اتباع أحــدث النهج فيما يتعلق باخلدمات 

واملنتجات املصرفية.
وذلك عــن طريــق تطبيق أحــدث التقنيات 
املاليــة احلديثــة واعتمــاد الرقمنة فــي معظم 
عملياتــه، مرتكزا على التطويـــــر املستمــــــر 
للبيئة التكنولوجية، ساعيـــــــا باستمرار إلى 
االرتقاء أكثر وأكثر مبستوى اخلدمـــة املقدمـــة 
للعمالء، واالستمــــرار في توفير حلول متويلية 
ومصرفيـــــة مدفوعـــــة باالبتــكار ضمن كافة 
قطاعــــات البنك – مبا في ذلـــك قطـــاع األفراد 
والشركات والقطاع العقاري وأيضا املبـــادرين 
من أصحاب املشــروعات والشــركات الصغيرة 

واملتوسطة.

عائلة «اخلليج» جتتمع في الغبقة الرمضانية السنوية للموظفني
في أجواء عائلية متميزة، 
عــاد بنــك اخلليــج لتنظيم 
الغبقة الرمضانية للموظفني، 
بعد انقطاع دام لعامني بسبب 
تداعيات جائحة كورونا، وذلك 
في قاعة الراية بحضور أعضاء 
اإلدارة التنفيذيــة في البنك، 

وجمع كبير من موظفيه.
وتعــد الغبقة الســنوية 
فرصــة مثالية للتواصل بني 
املوظفني من مختلف قطاعات 
وأفرع البنك، بعيدا عن روتني 
العمل، حيث يتسنى جلميع 
االلتقــاء بأعضاء  املوظفــني 
اإلدارة التنفيذيــة في أجواء 
عائلية مبهجة، تخللتها فقرات 
ترفيهية متميزة والعديد من 

املفاجآت، واجلوائز.
بهذه املناسبة، قالت مدير 
عام إدارة املوارد البشرية في 
بنك اخلليج، سلمى احلجاج: 
نحرص كثيرا على هذه العادة 
السنوية، ونهتم فيها بشكل 
خــاص، لكونهــا مــن أفضل 

شاملة ومتنوعة لتقدمي خدمة 
عمالء ممتــازة، مع احلرص 
علــى خدمة املجتمع بشــكل 
الشــبكة  مســتدام، بفضــل 
الواسعة من الفروع واخلدمات 
الرقمية املبتكرة، يتمكن بنك 
اخلليج من منح عمالئه حق 
اختيار كيفيــة ومكان إمتام 
معامالتهــم املصرفيــة، مــع 
ضمــان االســتمتاع بتجربة 

مصرفية بسيطة وسلسة.
ويلتــزم بنــك اخلليــج 
علــى  االســتدامة  بدعــم 
املستوى املجتمعي، املستوى 
االقتصادي، واملستوى البيئي، 
في مبادرات يتــم اختيارها 
وحتديدها اســتراتيجيا مبا 
يعود بالنفع على البنك بشكل 
خاص، وعلى البالد بشــكل 
عــام. ويدعــم بنــك اخلليج 
رؤية الكويت ٢٠٣٥ «كويت 
جديدة»، ويعمل مع اجلهات 
املختلفة لتحقيقها على أرض 

الواقع.

املناســبات االجتماعية التي 
يجتمــع فيهــا موظفــو بنك 
اخلليج سنويا، والرتباطها 
بشــهر رمضان املبارك الذي 
العائليــة  يتميــز بأجوائــه 

املتميزة.
وأضافــت: يحــرص بنك 

اخلليــج علــى تعزيــز روح 
االتصــال والتواصــل بــني 
املوظفــني بشــكل مســتمر، 
وذلــك مــن خــالل فعاليات 
وأنشــطة منوعة وترفيهية 
علــى مدار العام، ويســعدنا 
أن نرى أجواء األلفة واحملبة 

التي جتمع بني موظفي البنك 
وزمالئهم ونتمنى أن جنتمع 
دائما مع هذه العائلة الكبيرة 

على اخلير واحملبة.
وتابعت: نفتخر بأن يكون 
«اخلليج» من البنوك الرائدة، 
التي تســتثمر في رأس املال 

البشــري بســخاء، لتعزيــز 
كفاءة موظفيــه، باعتبارهم 
الرئيســي لتحقيق  احملــور 
أهدافــه االســتراتيجية، من 
خــالل تزويدهــم بأحــدث 
الالزمة  اخلبرات واملهــارات 
ملواكبة التطورات املصرفية 

الكبرى التي متر بها الصناعة 
املصرفية.

وذكرت أن تدريب وتطوير 
املوظفني ميثل ركنا أساسيا في 
مساعي البنك لتطبيق مبادئ 
االســتدامة االقتصادية، من 
خالل تعيني وتطوير املواهب 

الكويتية وتشــجيعهم على 
العمــل والنمو ليكونوا قادة 
املستقبل في القطاع اخلاص.
تتمثل رؤية بنك اخلليج 
فــي أن يكــون البنــك الرائد 
فــي الكويت. يشــرك البنك 
موظفيه فــي العمل في بيئة 

وسط أجواء متميزة زاخرة باخلير واحملبة والبهجة

فريق إدارة الفروع

فريق عمل إدارة املبيعات املباشرةجانب من احلضور

فريق إدارة الثروات

صورة جماعية لفريق إدارة املوارد البشرية

حققت الكويت مرتبة متقدمة وفق جميع 
املعلومات واالتصاالت،  تقنية  مؤشــرات 
حيث تقترب نســبة مستخدمي اإلنترنت 
في الدولة من النسب العاملية بفضل شبكات 
اجليل اخلامس واخلدمات الرقمية املتطورة 
التي توفرها الدولــة. وتهدف الكويت إلى 
تنمية االقتصاد الرقمي في املستقبل من 
خالل االستثمارات التي تنفذها املؤسسات 
البنية  احلكومية وموفري اخلدمــات في 
التحتية من أجل مواصلة األعمال وحتقيق 
التنمية املستدامة على الرغم من التحديات 

التي فرضها تفشي اجلائحة.
التوجهات  أن تتواصــل  املتوقع  ومن 
الرقمية التي بدأت أثناء تفشــي اجلائحة 
على مدار األعوام املقبلة. ووفقا لشــركة 
IDC لألبحاث، ستزداد استثمارات التحول 
الرقمي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
مبقدار الضعف خــالل الفترة بني عامي 
٢٠٢٠ و٢٠٢٥ حيث ستصل إلى ٥٨ مليار 
دوالر في عام ٢٠٢٥ أي ما يعادل ٤٠٪ من 
استثمارات تقنية املعلومات واالتصاالت في 
ذلك العــام. ومن املتوقع أن يزداد اإلنفاق 
على تقنية املعلومات واالتصاالت في الكويت 

مبعدل ١٠٫٢٪ سنويا بني عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٤ 
ليصل إلى ١٠٫١ مليارات دوالر بحلول عام 
٢٠٢٤، حيث سيؤدي االعتماد املتزايد على 
التقنيات احلديثة مبا فيها الذكاء االصطناعي 
والبيانات الضخمة واحلوســبة السحابية 
وإنترنت األشياء إلى دفع عجلة النمو وفقا 

.GlobalData لشركة
ووضعت رؤية «الكويت اجلديدة ٢٠٣٥» 
تقنية املعلومــات واالتصاالت في مقدمة 
أولوياتها من أجل حتديث االقتصاد وتنويعه 
وتعزيز التنمية املستدامة واقتصاد ما بعد 
النفط وتطوير املدن الذكية في شمال البالد. 
ولذلك، تبرز احلاجة إلى توفير الشــبكات 
الثابتة وصيانتها كجزء من االستراتيجية 
التي تنفذها وزارة االتصاالت والتي تهدف 
إلى توفير النطاق الترددي العريض جلميع 
املناطق التجارية والسكنية من خالل املرحلة 
الثالثة من اخلطة الوطنية لنشــر «األلياف 

إلى املنازل».
وأشار تقرير NetX٢٠٢٥ الذي نشرته 
هواوي إلى ضرورة توفير شــبكات تلبي 
املتطلبات املســتقبلية، حيث سيتم قياس 
النطاق الترددي الذي يتم توفيره للمؤسسات 

واملستهلكني باجليجابت. كما يجب أن يتمكن 
موفرو اخلدمات من مواكبة نشر التقنيات 
الذكاء االصطناعي  التي تعتمد على  اآللية 
واألنظمة التي تعتمد على احلوسبة السحابية 
املتعددة واملخصصة للعمالء. وينبغي على 
مشغلي االتصاالت العمل على تطوير جتربة 
العمالء ومتابعة مناذج التشغيل التي حتد 
من اســتهالك الطاقة، ما يتطلب االنتقال 
من التركيز على «حركة نقل البيانات» إلى 

التركيز على «اخلدمات».
الشــراكة والتعاون من  وتعتبر روح 
املقومــات األساســية للتغلــب على أهم 

التحديات التي تواجه املؤسساتـ  وهو األمن 
السيبراني. وعلى الرغم من أن الكويت حققت 
أداء جيدا في احلد من اجلرائم اإللكترونية، 
ولكن يجب أال نتخلى عن حذرنا، إذ إن اجليل 
اجلديد من مجرمي اإلنترنت منظمون للغاية 
وميتلكون وسائل متطورة تعتمد على الذكاء 
االصطناعي. وميكن للشركات التقنية التعاون 
مع املؤسسات احلكومية ومزودي اخلدمات 
واألطراف الفاعلة علــى تعزيز االقتصاد 
الرقمي في البالد مبا يتماشــى مع رؤية 

«الكويت اجلديدة ٢٠٣٥».
وتبرز املواهــب كواحدة من املقومات 

األساســية لتحقيق التحــول الرقمي في 
الكويت، حيث تواصــل اجلامعات احمللية 
إعداد الشباب املوهوبني في تقنية املعلومات 
واالتصاالت للمساهمة في دفع عجلة التنمية 
البــالد. ويجب مواصلة  االقتصادية في 
االستثمار في تنمية املواهب في ظل الطلب 
املتزايد على احللول التقنية من أجل رفد 
املؤسسات باملوظفني املؤهلني للمساهمة في 
حتقيق التحول الرقمي. وستواصل هواوي 
تنفيذ مبادراتها لرعاية املواهب مثل مسابقة 
تقنية املعلومات واالتصاالت وبذور من أجل 

املستقبل وغيرها.
أخيرا، يجب أن نشير إلى أهمية تقنية 
املعلومات واالتصاالت النظيفة، السيما أن 
الكويت تعهدت باحلد من انبعاثات غازات 
االحتباس احلراري بنســبة ٧٫٤٪ بحلول 
عــام ٢٠٣٥. وميكن للكويت االعتماد على 
التقنيــات الرقمية مثل الذكاء االصطناعي 
واحلوسبة الســحابية والبيانات الضخمة 
للحد من االنبعاثــات في جميع القطاعات 
وتوليد الكهرباء واستهالك الطاقة الكهربائية 
منخفضة الكربون من أجل حتقيق احلياد 
الكربوني. ووفقا للمنتدى االقتصادي العاملي، 

ستسهم تقنية املعلومات واالتصاالت في 
احلد من االنبعاثات بـ١٢٫١ مليار طن على 
املستوى العاملي بحلول عام ٢٠٣٠ أي أكبر 
بعشــر مرات من االنبعاثات الصادرة عن 

قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات.
وعلى الرغم من عدد ســكانها القليل 
ومساحتها الصغيرة نسبيا، تواصل الكويت 
تعزيز مكانتها كدولــة رائدة في االبتكار 
والتنمية االقتصادية حيث تهدف استراتيجية 
الدولة إلى تعزيز مكانة الكويت كمركز عاملي 
وإقليمي للمعرفة واالتصاالت باالعتماد على 
أحدث التقنيات. وصنف مؤشر هواوي العاملي 
لالتصال ٢٠٢٠ الكويت في املرتبة ٤٨ على 
املستوى العاملي في النطاق الترددي العريض 
السحابية والذكاء االصطناعي  واحلوسبة 
وإنترنت األشــياء. ومن خالل االستثمار 
في تقنيــة املعلومات واالتصاالت النظيفة 
املهارات وبناء  الشبكات وتنمية  وحتديث 
نظام إيكولوجــي للمواهب، تعزز الكويت 
مكانتها كدولة رائدة على املستوى العاملي في 
العصر الرقمي وحتقق العديد من اإلجنازات 
في دعم املجتمع الرقمي ما يعزز من فرص 

التطور في املستقبل.

دور االقتصاد الرقمي 
في حتقيق التنمية 
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