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«Gاخلليج» يعلن الفائزة بثاني مرسيدس «٥٠٠»

كشــف بنــك اخلليج عن الفائــزة الثانية 
بسيارة مرسيدس بنز G٥٠٠ في حساب الراتب 
الكويتي لعام ٢٠٢٢، حيث كانت اجلائزة من 
نصيب الفائزة احملظوظة دانا رياض طرزي، 
هي ثاني شخص يحصل على سيارة مرسيدس 
بنز G٥٠٠ جديدة من بنك اخلليج هذا العام، 
لينضم إلى قائمة طويلة من الفائزين بسحوبات 

حساب الراتب.
وجرى اإلعالن عن الفائز بالسيارة مرسيدس 
بنز «G٥٠٠»، في سحب حساب الراتب الرابع 
منذ بداية العام احلالي، في يوم اإلثنني املوافق 
٨ أغسطس اجلاري، على الهواء مباشرة عبر 
أثير إذاعة ٣٦٠ إف إم، حتت إشراف وبحضور 
ممثلي وزارة التجارة والصناعة وشركة إرنست 

أند يونغ.

وقــال املدير العــام للمجموعة املصرفية 
لألفراد محمد القطان: «يهنئ بنك اخلليج أحدث 
فائزة في حساب الراتب لدينا على حصولها 
على سيارة مرسيدس بنز G٥٠٠ جديدة، كما 
أذكــر العمالء بأن حتويل راتبهم إلى اخلليج 
يؤدي لتسجيلهم تلقائيا في ٦ سحوبات مجدولة 
على مدار العام، ٣ منها تقدم فرصة للفوز بـ 
١٢ ضعف الراتب، و٣ لفرصة الفوز بســيارة 
مرسيدس بنز G٥٠٠». وأضاف: «يحصل عميل 
حســاب الراتب على هدية نقدية لغاية ١٠٠٠

دينار وبطاقة ائتمانية مجانية ملدة سنتني عند 
فتح احلساب، فضال عن إمكانية احلصول على 
قرض استهالكي لغاية ٢٥ ألف دينار من دون 
فوائد أو قرض سكني لغاية ٧٠ ألف دينار (ال 

تزيد فترة السداد على ١٥ سنة)».

الفائزة بسيارة مرسيدس بنز «G٥٠٠» في لقطة جماعية مع فريق «اخلليج»

٢٫٨ تريليون دوالر
أصول البنوك اخلليجية 

٥ ٪ منو إيرادات بنوك املنطقة 
إلى ٢٥ مليار دوالر 

ذكر تقرير شــركة كامكو إنفست، أن إجمالي أصول 
البنوك اخلليجية وصل إلى مســتوى قياسي جديد بلغ 
٢٫٨ تريليون دوالر بعد ارتفاعه بنسبة ٢٫٩٪ خالل الربع 
الثاني من ٢٠٢٢، مقارنة بالربع األول من ٢٠٢٢، وشهدت 
كل من البنوك التقليدية واإلسالمية وتيرة مماثلة لنمو 
األصول خالل هذا الربع، ما يعكس قوة النمو االقتصادي 
مع استقرار قراءة مؤشر مديري املشتريات في السعودية 
واإلمارات دون تغير فــوق حاجز النمو البالغ ٥٠ نقطة 

خالل الفترة املمتدة ما بني أبريل إلى يونيو ٢٠٢٢.

قال التقرير إن إجمالي إيرادات البنوك اخلليجية ارتفع 
على أساس ربع سنوي بنسبة ٤٫٨٪ في الربع الثاني من 
٢٠٢٢ ليصل إلى ٢٤٫٩ مليار دوالر مقابل ٢٣٫٧ مليار دوالر 
في الربع األول من ٢٠٢٢، ويعزى هذا النمو على أساس 
ربع ســنوي إلى حتسن اإليرادات بصفة عامة عبر كافة 

دول مجلس التعاون اخلليجي خالل هذا الربع. 
وكانت الزيادة مدفوعة بصفة رئيسية بارتفاع أسعار 
الفائدة في دول مجلس التعاون اخلليجي بعد أن قامت البنوك 
املركزية في املنطقة برفع أسعار الفائدة في أعقاب قيام 
مجلس االحتياطي الفيدرالي األميركي برفع سعر فائدته.

البنوك الكويتية متتلك أدنى نسبة قروض متعثرة خليجيًا
قال تقرير صادر عن شركة 
كامكــو إنفســت، إن البنــوك 
الكويتية سجلت أدنى نسبة 
قروض متعثــرة في دفاترها 
بنســبة ١٫٦٪ بنهايــة الربــع 
الثاني من ٢٠٢٢، مقاربة بذلك 
مستويات الربع األول من العام 
احلالــي، وبتراجع حــاد عن 
مســتوى ٢٫٧٪ املسجل العام 

املاضي. 
وأشــار التقريــر إلــى أن 
إجمالــي املخصصــات التــي 
البنــوك اخلليجية  تغطيهــا 
القــروض املتعثــرة  مقابــل 
املصنفة في املرحلــة الثالثة 
بلغ ٧١٫٧٪ بنهاية الربع الثاني 
من ٢٠٢٢، وزاد معدل التغطية 
بصفة مستمرة على مدار الثالث 
فترات ربع سنوية املاضية، إذ 
بلغ ٦٩٫٨٪ في الربع األول من 
العــام ٢٠٢٢ مقابل ٦٧٫١٪ في 

الربع الرابع من العام ٢٠٢١.
القطرية  البنوك  ومتيزت 
بأعلــى معــدل تغطيــة ضــد 
القروض املتعثرة املصنفة في 
املرحلة الثالثة على مستوى 
اخلليــج خــالل هــذا الربــع 
بنســبة ٩٩٫٢٪، أي أعلى من 
تغطية الربع األول من ٢٠٢٢

البالغة ٩٥٫٩٪، تبعتها البنوك 
البحرينية بنسبة ٧٠٫٥٪ خالل 
الربع الثاني، بينما ظلت تلك 
النســبة دون مســتوى ٧٠٪ 
التعاون  لبقية دول مجلــس 
اخلليجي. وتراجع متوســط 
املتعثــرة  القــروض  حصــة 
(قروض املرحلة الثالثة) في 
دفاتر قروض البنوك اخلليجية 
بنسبة ٣٫٤٪ في الربع الثاني 
مــن العــام ٢٠٢٢ مقابل ٣٫٦٪ 
في الربع األول من العام ٢٠٢٢
ونســبة ٤٫١٪ في الربع األول 

من العام ٢٠٢١. 

بصافي أرباحه خالل النصف 
األول من العام احلالي بنسبة 
٣٢٪ لتبلغ مستوى ٢٢ مليار 
دوالر، وذلــك باملقارنــة مــع 
مستوى ١٦٫٧ مليار دوالر خالل 
النصف األول من العام املاضي.

ويعزى منو إجمالي األرباح 
بصفة رئيســية إلــى ارتفاع 
إيــرادات قطــاع البنــوك إلى 
جانــب االنخفاض الهامشــي 
الذي سجلته املخصصات خالل 
هــذا الربع، وجاء هــذا النمو 
بعد االرتفاع الذي شهدته كل 
البنوك اخلليجية، باستثناء 
البنوك الكويتية التي سجلت 
انخفاضا بنســبة ٠٫٦٪ على 
أساس ربع سنوي فيما يعزى 
بصفة رئيســية إلــى ارتفاع 

النفقات التشغيلية. 
مــن جهة أخرى، ســجلت 
البنــوك العمانية أعلى معدل 
منــو لصافي األربــاح مقارنة 
بالربع السابق بنسبة ١٣٫٩٪، 
وتبعتهــا البنــوك القطريــة 

سجلت كل دول اخلليج منوا، 
وجاءت السعودية واإلمارات 
في الصدارة بتسجيلهما أقوى 
معــدل منو على أســاس ربع 
سنوي وسنوي، بينما سجلت 
البنوك القطرية والعمانية منوا 

أقل. 
من جهة أخرى، ظل نشاط 
اإلقراض قويا خالل هذا الربع، 
ما عزز دفاتر القروض بنهاية 
الربع. وبلغ إجمالي القروض 
١٫٨ تريليون دوالر بنهاية الربع 
الثانــي من العام ٢٠٢٢، بنمو 
بلغت نسبته ٢٫٠٪ على أساس 
ربع سنوي وبنسبة ٧٫٤٪ على 

أساس سنوي. 
استمرار تراجع املخصصات 

أشــار التقرير إلى تراجع 
مخصصات خسائر القروض 
مرة أخرى بصفة عامة في دول 
اخلليج خالل الربع الثاني من 
٢٠٢٢، إال انه على مستوى كل 
دولة على حدة كانت التغييرات 
متباينــة، فمــن بــني ٥٧ بنكا 
مدرجا قمنا بتحليلها، سجل 
٣٥ بنكا مخصصات أعلى خالل 

الربع. 
ومع ذلك، فإن االنخفاض 
احلاد على أساس ربع سنوي 
في املخصصات من قبل البنوك 
مثل بنك اإلمارات دبي الوطني، 
الكويتــي  التمويــل  وبيــت 
«بيتك»، وبنك قطر اإلسالمي، 
وبنك الكويت الوطني، وبنك 
برقــان، عوضــت أكثــر مــن 
النمو الهامشــي اإلجمالي في 
املخصصات املبلــغ عنها من 
قبل معظم البنوك املدرجة في 
دول مجلس التعاون اخلليجي. 
وقد بلغ إجمالي مخصصات 
خســائر القــروض ٢٫٧ مليار 
دوالر في الربع األول من العام، 
بتراجع قدره ٠٫٢ مليار دوالر، 
مقابل ٢٫٩ مليار دوالر في الربع 
األول من العام ٢٠٢٢، وجاء هذا 
التراجع بعد أن أعلنت معظم 
البنوك في املنطقة عن حجز 
مخصصات أقل خالل هذا الربع. 

والبحرينيــة بنمــو بلغــت 
نســبته ٣٫٦٪ و٣٫٢٪، علــى 
التوالــي، وبلــغ معــدل منو 
البنوك السعودية ٢٫٧٪، بينما 
استقر الربح الصافي للبنوك 
اإلماراتية دون تغير يذكر خالل 

هذا الربع. 
منو الودائع والقروض

ذكر تقرير «كامكو إنفست»، 
أن االرتفــاع املســتمر الــذي 
شــهدته أســعار النفــط منذ 
بدايــة العام احلالــي، بدأ في 
االنعكاس مؤخرا على بيانات 
ودائــع العمالء لــدى البنوك 
اخلليجيــة، حيث كان ارتفاع 
النفــط مبنزلة مكاســب غير 
متوقعة للحكومات والشركات 
فــي قطاع التنقيــب واإلنتاج 
النفطي، ما ساهم في تسجيل 
معظم احلكومات في املنطقة 
ألول فائض مالي لها منذ عدة 

سنوات.
النمــو اإلجمالي  وارتفــع 
لودائع العمالء على أساس ربع 
ســنوي إلى أعلى مستوياته 
املسجلة في أربع فترات ربع 
ســنوية بنســبة ٤٪، حيــث 
وصلت إلى ٢٫٢ تريليون دوالر 
بنهاية الربــع الثاني، بعد أن 

«كامكو إنفست»: القطاع املصرفي اخلليجي قفز بصافي أرباح النصف األول ٣٢٪ إلى ٢٢ مليار دوالر

تغطيــة  بلغــت  وقــد 
مخصصات قــروض املرحلة 
الثانيــة علــى مســتوى دول 
اخلليج ٨٫٤٪ في الربع الثاني 
من ٢٠٢٢، بتراجع هامشي من 
٨٫٥٪ في الربع األول من ٢٠٢٢، 
حيث سجلت البنوك العمانية 
أكبر تغطية ملخصصات قروض 
املرحلة الثانية بنسبة ٢٠٫٧٪ 
بينما سجلت البنوك السعودية 
أقل معدل تغطية ملخصصات 

تلك املرحلة بنسبة ٥٫٨٪.
ارتفاع صافي األرباح 

وأشار التقرير إلى أن صافي 
ربح قطاع البنوك اخلليجية 
ارتفع إلى مســتوى قياســي 
جديد بلغ ١١٫١ مليار دوالر في 
الربع الثاني من ٢٠٢٢ مسجال 
منوا بنسبة ١٫٩٪ على أساس 
ربع سنوي وبنسبة ٣١٫٩٪ على 

أساس سنوي. 
القطــاع  إلــى ان  ولفــت 
املصرفي اخلليجي حقق قفزة 

«SEEDS» بيتك» ُيجدد شراكته االستراتيجية مع»
جّدد بيت التمويل الكويتي «بيتك» 
شــراكته االســتراتيجية مع شــركة 
(SEEDS) املتخصصة في مجال البيئة 
واالستدامة للعام الثالث على التوالي.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية 
Keep بيتك» في االستدامة ضمن حملة»

it Green التــي أطلقهــا بيت التمويل 
الكويتي لالهتمام بالبيئة واحملافظة 
عليها، هذه املظلة التي يندرج حتتها 
العديد من املبادرات واملشاريع التي 
من شأنها أن تسهم في نشر التوعية 
واحملافظــة على البيئة فــي الكويت 

والعالم.
وكانت الشراكة االستراتيجية بني 
«بيتك» وشركة (SEEDS) قد أسفرت 
عن العديــد من املشــاريع والبرامج 
وورش العمل التي نظمتها الشــركة 
ألفراد املجتمع من مختلف الشــرائح 
والفئات العمرية، السيما األطفال الذين 
يســعى «بيتك» لغرس في نفوسهم 
مفاهيم االســتدامة وأهمية احملافظة 

على البيئة.
وشهدت هذه الورش والبرامج إقباال 
كبيــرا وحضورا الفتــا، وكان آخرها 
ورشــة (التلويــن والزراعة من أجل 
األرض) لألطفال، والتي مت من خاللها 
اســتخدام أغراض مصنوعة بالكامل 
من مواد معاد تدويرها إليصال رسالة 
مهمة لألطفال بأهمية االســتفادة من 
جميع املوارد في عملية إعادة التدوير 

للمحافظة على البيئة.

وكان «بيتك» قد أطلق العديد من 
Keep املبادرات البيئيــة حتت مظلة
it Green أبرزهــا إطــالق أول بطاقــة 
صديقة للبيئة في الكويت مصنوعة من 
بالستيك معاد تدويره بنسبة ٨٥٫٥٪، 
إضافــة الــى توقيع مذكــرات تعاون 
وشراكات مع جهات حكومية وأهلية 
لدعم حملة تشجير وتخضير الكويت، 
واحلد من االنبعاثات الكربونية. ومن 
هذه املشــاريع زراعــة أكثر من ١٢٠٠
شــجرة والعناية بها ملدة ٣ سنوات، 

وهي متوســط فترة العناية الالزمة 
بالشجرة لتصبح بعدها مكتفية ذاتيا.
وشــارك «بيتك» أيضا في تنظيف 
جزيرة كبر، باإلضافة إلى مبادرة أخرى 
من شــأنها أن حتول فضالت اخلضار 
والفواكه إلى سماد عضوي يغذي التربة.
بــدوره، أكد مديــر إدارة العالقات 
العامــة والفعاليات فــي «بيتك» فهد 
السعد أن حماية البيئة تعتبر ركيزة 
أساســية فــي اســتراتيجية «بيتك» 
باالســتدامة، ويحرص «بيتك» بدعم 

مثــل هذه املبــادرات التي من شــأنها 
تســهم في نشــر التوعية املجتمعية 
بضرورة احلفاظ على البيئة واستخدام 
كل املــوارد املتاحة فــي عملية إعادة 
التدوير واالستفادة منها مجددا متاشيا 

مع استراتيجية البنك.
كمــا أعــرب الســعد عن اعتــزازه 
بشــركة SEEDS، هذه املنصة التي لها 
قصة جناح جميلة وتعتبر منوذج من 
مجموعة شراكات وقصص جناح مميزة 
مع «بيتك» وأن البنك يهدف من خالل 
جتديد الشراكة الى خلق منصة متكاملة 
جتمع املتخصصني واملهتمني في مجال 
االســتدامة لتبادل األفــكار واخلبرات 
وتوحيد اجلهود نحو بيئة مستدامة، 
وســيتم تنظيــم واســتضافة بعض 
KFH الفعاليات واألنشطة في معرض
GSAS Gold احلاصل على شهادة AUTO

كونه مبنى صديقا للبيئة حسب معايير 
املنظومة العاملية لتقييم االستدامة.

من جانبها، أعربت الشريك املؤسس 
لشركة SEEDS، ياسمني الكندري عن 
ســعادتها بتجديد هذه الشــراكة التي 
ستتيح لـ SEEDS الفرصة األكبر لتطوير 

أعمالها مبا يخدم البيئة واالستدامة.
وأكدت أن الشركة تطمح للوصول 
إلــى أكبــر شــريحة ممكنة مــن أفراد 
املجتمع املهتمني باحملافظة على البيئة 
واالستدامة من خالل تنظيم املزيد من 
ورش العمل واحملاضرات التي تهدف 

إلى نشر الوعي وتثقيف املجتمع.

تفعيالً ملبادرة «Keep it Green» للمحافظة على البيئة واالستدامة

فهد السعد وياسمني الكندري خالل توقيع االتفاقية

السعد: حماية البيئة ركيزة في استراتيجية «بيتك» لالستدامة

«التجاري» احتفل بتخريج أول دفعة
من «إعداد مترجم لغة إشارة مصرفي معتمد»

في بادرة جديدة تؤكد حرص البنك التجاري 
الكويتي الدائــم على خدمة عمالئه من جميع 
الفئات، تفرد البنك التجاري بتخريج أول دفعة 
من موظفي البنك املشاركني في البرنامج التدريبي 
«إعداد مترجم لغة إشارة مصرفي معتمد» وهو 
البرنامج األول من نوعه على مستوى القطاع 
املصرفي فــي الكويت واملوثــق من اجلمعية 
الكويتيــة لإلعاقة الســمعية.  وقد جاء إعداد 
هذا البرنامج التخصصي حلرص البنك على 
التميز في خدمة فئة الصم والبكم عند اجناز 
معامالتهم املصرفية. وقد حضر احلفل رئيس 
اجلهاز التنفيذي في البنك إلهام محفوظ وعدد 
من أعضاء اإلدارة التنفيذية، حيث أشادت رئيس 
اجلهاز التنفيذي بجهود قطاع املوارد البشرية 
في تعزيز دور البنك بتنظيم مثل هذه الدورات 
التدريبية التخصصيــة والتي صممها البنك 
لغرض تعزيز املسؤولية االجتماعية نحو فئة 
الصم والبكم وكذلك حتقيق االلتزام التام بدليل 
حماية العمالء، كما أشادت باجلهد املبذول من قبل 
املتدربني للتعرف على لغة اإلشارة وإتقانها خالل 

فترة البرنامج التدريبي. هذا، وقد حضر اللقاء 
ممثال عن اجلمعية الكويتية لإلعاقة السمعية 
د.أمثال احلويلة رئيس مجلس إدارة اجلمعية 
الكويتية لإلعاقة السمعية وأحمد الشوشاني 
عضو مجلس إدارة اجلمعية الكويتية لإلعاقة، 
حيث أعربت د.أمثال عن سعادتها مببادرة البنك 
الفريــدة من نوعها ملخاطبة اجلمعية لتنظيم 
مثــل هذه الدورات خلدمة أكثــر من ٤٠٠٠ من 
الصم والبكم حسب إحصائية اجلمعية، متمنية 
أن يكــون هذا البرنامج نقطة انطالق لتعاون 
مشــترك بني البنك واجلمعية إلعداد وتنظيم 
برامج أخرى تخدم هذه الفئة. كما حضر اللقاء 
حمد املري رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي 
للصم والذي عبر عن مدى ســعادته مببادرة 
القطاع املصرفي بوجــه عام والبنك التجاري 
الكويتي بشــكل خاص علــى تنظيم مثل هذه 
الدورات التدريبية، مثمنا جهود التجاري في 
السعي للتميز في خدمة العمالء من فئة الصم 
والبكم، متمنيا أن تكون هذه اخلطوة انطالقة 

نحو تعاون مشترك بني اجلمعية والبنك.

البرنامج األول من نوعه على مستوى القطاع املصرفي الكويتي

إلهام محفوظ وأماني الورع واإلدارة التنفيذية في «التجاري» مع املتدربني بحضور فريق «الكويتية لإلعاقة السمعية»


