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٣٠٫٤ مليون دينار أرباح «املتحد» في ٩ أشهر.. بنمو ١٢٫٢٪

أعلن البنك األهلي املتحد 
عــن نتائــج أعمالــه خــالل 
التسعة أشهر األولى من العام 
احلالي، حيــث بلغت أرباح 
البنك ٣٠٫٤ مليون دينار، مبا 
يزيد على أرباح نفس الفترة 
من العام املاضي، والتي بلغت 
٢٧٫١ مليون دينار وبنســبة 

زيادة تبلغ ١٢٫٢٪. 
وأوضــح البنك في بيان 
صحافي، أنــه حقق إجمالي 
أربــاح تشــغيلية بلغت ٧٠

مليون دينار خالل التسعة 
أشهر األولى من ٢٠٢٢، بزيادة 
نســبتها ٢٫٩٪، مقابــل ٦٨

مليون دينار في نفس الفترة 
مــن ٢٠٢١، وارتفــع إجمالي 
املوجودات إلى ٤٫٥٩ مليارات 
دينار بنهايــة الربع الثالث 
مــن ٢٠٢٢، مقارنة بإجمالي 
موجودات بلغ ٤٫٥٧ مليارات 
دينار مت تسجيله في نهاية 

سبتمبر ٢٠٢١.
 كما ارتفع كل من صافي 
التمويــل وودائع  محفظــة 
العمــالء ليصــل إلــى ٣٫٣٦

مليارات دينار، و٣٫١٦ مليارات 
دينار على التوالي في نهاية 
سبتمبر ٢٠٢٢، مقارنة بـ ٣٫٢٦

مليارات دينار، و٣٫١٣ مليارات 
دينار على التوالي في نهاية 

الربع الثالث من عام ٢٠٢١
مركز مالي صلب

وتعليقا على هذه النتائج، 
قــال رئيــس مجلــس إدارة 
البنــك األهلي املتحد د.أنور 
املضــف: «مازالت األســواق 
املالية تعاني مــن آثار عدم 
االستقرار االقتصادي وارتفاع 
مستويات التضخم بصورة 
غيــر مســبوقة فــي العالم، 
والتي خلقت حتديات إضافية 
أمام املصارف. على الرغم من 
ذلك جنحت سياسات البنك 
احلصيفة فــي حتويل هذه 
التحديات إلى فرص للنمو، 
كما أننا نواصل جهودنا بحذر 

للبنــك، كما توجه بالشــكر 
لعمالء البنك لوالئهم الدائم 
وثقتهم وتفاعلهم مع ما يقدمه 
لهم البنك من خدمات جديدة 
أكثر مالءمة ملتغيرات احلياة، 
وخاصة اخلدمات املصرفية 
الرقميــة مبــا لها مــن قدرة 
ومرونة في تلبية احتياجاتهم 

وتطلعاتهم. 
وأعرب املضف عن شكره 

املالي للبنك لفترة التســعة 
أشــهر األولــي مــن الســنة 
املالية ٢٠٢٢، قالت الرئيسة 
التنفيذيــة وعضوة مجلس 
اإلدارة بالبنك األهلي املتحد 
جهاد احلميضي: «لقد حققنا 
منوا في األرباح، وارتفاعا في 
التمويل،  األصول ومحفظة 
وهو ما يعكس جناح مساعينا 
فــي االســتفادة مــن حالــة 

وتقديره ملوظفي البنك على 
ما أظهروه من إخالص وتفان 
في العمل، مؤكدا على اعتزاز 
البنك األهلي املتحد بثروته 
التــي يعتبرهــا  البشــرية 
الركيزة األساسية الستمرار 

جناح البنك وتقدمه.
خدمات مصرفية متطورة

وفي تعليقها على األداء 

التعافي التي تشهدها البيئة 
التشغيلية في الكويت». 

وأكدت احلميضي على أن 
البنك األهلي املتحد يواصل 
جهوده في تقدمي العديد من 
اخلدمات املصرفية املتطورة 
التي تلبي تطلعات عمالئنا 
مــع التركيــز علــى خطــة 
التطــور الرقمــي خلدمــات 
ومنتجــات البنك مبا يحقق 

أفضل املستويات واخلدمات 
املصرفية للعمالء. كما يواصل 
البنــك جهوده للحفاظ على 
مكانتــه في طليعــة البنوك 
احمللية في الكويت من خالل 
تقدمي حلول مالية متويلية 

وأوعية ادخارية متميزة. 
وأشارت احلميضي إلى أن 
البنك األهلي املتحد يواصل 
مســاعيه لتنميــة الكفاءات 
املصرفية وتوفير كل ســبل 
الدعم ملوارده البشــرية من 
خالل بيئة عمل جاذبة وقادرة 
على تطوير األعمال. كما أكدت 
احلميضي أن البنك ميضي 
بخطى متسارعة نحو حتقيق 

االستدامة الشاملة.
جوائز مرموقة

ولفتــت احلميضــي إلى 
ان البنك قد اســتطاع خالل 
التســعة أشــهر األولــى من 
العــام ٢٠٢٢ أن يحصد باقة 
مــن اجلوائــز املرموقــة في 
قطاعات عديدة من قطاعات 
العمل املصرفــي، حيث نال 
البنك جائزة «أفضل بنك في 
تقنيــة املعلومات املصرفية 
في الكويت ٢٠٢٢» من مجلة 
إنترناشيونال بيزنس، حيث 
حصل البنك األهلي املتحد على 
هذه اجلائزة تقديرا لتزامن 
البنــك مــع أحــدث احللول 
التقنيــة الفعالة، كما حصل 
البنــك على جائــزة «أفضل 
بنك ألنشطة اخلزينة الكويت 
٢٠٢٢» من جلوبال بانكينج 
آنــد فاينانــس ريفيوحيث 
تعتبر هذه اجلائزة مبنزلة 
اعتــراف باالبتكار واإلجناز 
واألداء املتميز إلدارة اخلزينة 
لدى البنك. باإلضافة إلى ذلك، 
البنك علــى جائزة  حصــل 
«أفضل بنك ملبادرات املوارد 
البشــرية - الكويت ٢٠٢٢» 
مــن مجلــة انترناشــيونال 
العامليــة، للتأكيد  فاينانس 
املوارد  علــى اســتراتيجية 

البشــرية بالبنك، وإشــراك 
واالحتفــاظ  املوظفــني، 
باملواهب، واكتساب املواهب 

واالعتراف بها. 
وحصــد البنــك جائــزة 
«أفضــل جتربــة مصرفيــة 
للعميــل في الكويــت للعام 
مجلــة  قبــل  مــن   «٢٠٢٢
جلوبــل فاينانــس، وذلــك 
امللموســة  نظرا لإلجنازات 
التي حققها البنك في قطاع 
اخلدمات املصرفية لألفراد.

البنــك  وكذلــك حصــل 
علــى جائــزة «أفضــل بنك 
فــي التســويق واخلدمــات 
املقدمة عبر وسائل التواصل 
االجتماعي في الكويت للعام 
٢٠٢٢» من قبل مجلة جلوبل 
فاينانس، حيــث تأتي هذه 
اجلائزة تتويجا جلهود البنك 
املتميــزة ودوره الفعال في 
وســائل التواصل من خالل 
إستراتيجيته الفعال جلذب 
وخدمة العمالء من مستخدمي 
القنوات الرقمية. ونال البنك 
أيضا جائزة «أفضل بنك في 
إدارة النقــد عبــر اإلنترنت 
للعام ٢٠٢٢» على مســتوى 
الكويت ضمن قطاع اخلدمات 
املصرفية للشــركات للعام 
اخلامس، وذلك من قبل مجلة 
جلوبــال فاينانس املرموقة 
والتــي متنح هــذه اجلوائز 
للبنــوك التي تقــدم حلوال 
مصرفية محليــة وإقليمية 

وعاملية متطورة.
وفي ختام تعليقها، تقدمت 
الشــكر  احلميضي بخالص 
إلى بنــك الكويــت املركزي 
ورئيــس وأعضــاء مجلس 
إدارة البنــك األهلي املتحد، 
كما تقدمت بخالص الشــكر 
والتقدير إلى مساهمي البنك 
وعمالئه، وأعربت عن جزيل 
الشــكر لــإلدارة التنفيذيــة 
بالبنك، وجميع موظفيه على 
جهودهم املتميزة وتفانيهم 

في عملهم.

٢٫٩٪ زيادة باألرباح التشغيلية إلى ٧٠ مليون دينار.. ومنو املوجودات إلى ٤٫٥٩ مليارات دينار

جهاد احلميضيد. أنور املضف

لالستفادة من جودة البيئة 
التشغيلية في الكويت نظرا 
لتحسن اإلنفاق االستهالكي 
والــذي يترافــق مــع عودة 
االنتعاش للنشاط التجاري 
والسفر، والزيادة في أسعار 

النفط». 
وأضــاف: «مــن منطلق 
املؤشرات املالية التي حققها 
البنك أكدنا قدرته على صالبة 
مركزه املالي واحلفاظ على 
مستوى ربحية جيد، معتمدا 
على اســتراتيجية متحفظة 
ونزعــة متدنيــة للمخاطر. 
هذا باإلضافة إلى أداء البنك 
املتــوازن واحتفاظه بقدرته 
على النمو. كما تعكس قوة 
وثبات القطاع املصرفي في 
الكويت، وجــدارة االقتصاد 
الكويتي بشــكل عــام وذلك 
باالستناد الى قوة مؤشرات 
الوضــع االقتصــادي فــي 
الكويــت، وفــرص األعمــال 
الواعدة التي تنتظر القطاع 
املصرفــي والتي نعمل على 
االســتفادة منها مــن خالل 
استراتيجية العمل املتوازن».

وأكد املضف، بالقول: «لقد 
جنح البنك األهلي املتحد في 
إنهاء التسعة أشهر األولى من 
الســنة املالية ٢٠٢٢ بنتائج 
جيدة واستطاع حتقيق منو 
فــي األرباح مقارنــة بنفس 
الفتــرة من عام ٢٠٢١ بفضل 
إســتراتيجية عملنــا املرنة 
واملتوازنــة، ومــا نســتند 
إليه من أســس مالية صلبة 
حصيفــة  واســتراتيجية 
وتوافــر كفــاءات مصرفية. 
وأشار د. املضف إلى التزام 
البنك بتطبيق قواعد راسخة 
للحوكمة واستمرار جهوده 
في دعم مختلف فئات املجتمع 
من خالل برنامجه الطموح 

للمسؤولية املجتمعية».
وتوجه املضف بالشــكر 
ملســاهمي البنــك علــى مــا 
قدمــوه من دعم ومســاندة 

جهاد احلميضي: «املتحد» يواصل جهوده لتقدمي خدمات مصرفية متطورة تلبي تطلعات عمالئه أنور املضف: نتائج البنك تؤكد صالبة مركزه املالي.. واحلفاظ على حتقيق مستوى ربحية جيد

حصد شهادة «اآليزو» بالبنية 
التحتية لتكنولوجيا املعلومات

أفضل بنك للخدمات املصرفية 
اخلاصة بالكويت 

قالت جهاد احلميضي إن البنك األهلي املتحد حصل 
على شــهادة اآليــزو املرموقة - معيــار إدارة اجلودة 
٩٠٠١:٢٠١٥ اخلاصة بالبنية التحتية لتكنولوجيا  ISO
 ،ALCUMUS املعلومات والتطوير وتقدمي اخلدمات من
وتعد هذه الشهادة هي معيار إدارة اجلودة املعترف به 
عامليا الذي طورته ونشرته املنظمة الدولية للتوحيد 
القياســي وقد مت إصدارها بعد مراجعة شاملة وتقييم 
في املوقع للعمليات والوظائف التجارية مقابل أفضل 

املمارسات العاملية ومتطلبات املعيار. 

أشارت احلميضي إلى أن البنك حصل على جائزة «أفضل 
بنك للخدمات املصرفية اخلاصة في الكويت لعام٢٠٢٢»، 
من مجلة ميد، حيث تعد مجلة ميد من أكثر مصادر األخبار 
واألبحــاث والتحليالت متيزا واحترافيــة في مجال املال 
واالقتصاد في منطقة الشرق األوسط. كما حصل البنك على 
جائزة «أفضل بنك في املســؤولية االجتماعية - الكويت 
٢٠٢٢» مــن مجلة إنترناشــيونال بيزنــس. حصل البنك 
على هذه اجلائزة تقديرا ملا مت تخصيصه واستثماره من 

موارده لتنمية املجتمع اقتصاديا وبيئيا.

إن معظم الدول لديها كفاءات وطنية والكثير منهم 
يقدم دراسات واستشارات لبلدهم ويعتمدون عليهم 
في مجاالت مختلفة تهم وطنهم مثل االستشــارات 
االقتصادية واملالية واالدارية واالجتماعية والصحية 
وغيرها من مجاالت ألنه في النهاية هذه الدراســات 
واالستشارات تأتي من واقع بلدهم والكفاءات لديهم 
اخلبرة العملية وعايشني هذا الواقع ولذلك نتيجة هذه 
الدراسات واالستشارات باقتراحات وتوصيات قابلة 

للتطبيق وبتكلفة أقل.
ذكرت هذه املقدمــة، ألنه مازالت دولتنا احلبيبة 
الكويت تعتمد وتتفق مع شركات استشارات اجنبية 
ومنظمات دولية وتعيني مستشارين أجانب ووافدين 
لتقدمي دراسات واستشارات في مواضيع محلية تتعلق 
باالقتصاد واملالية واالدارية واالجتماعية والصحية 
وغيرها وهؤالء راح يعتمدون على معلومات وبيانات 
واحصائيــات من جهات حكوميــة وبعدها يقدمون 
استشــاراتهم بتوصيات واقتراحات قد تكون غير 

واقعية وغير قابلة للتطبيق وفوق هذا يتم حفظها في 
ادراج مكاتب حكومية مع أنه مت دفع ماليني الدنانير 
من املال العام لهذه الدراسات واالستشارات وهذه متت 
والتزال حتى يومنا هذا مستمرة ملاذا؟ هل هناك منفعة 
خاصة للتكسب من املال العام؟ على سبيل املثال قد 
نشر في الصحف احمللية الكويتية األسبوع الفائت 
بأن األمانة العامة ملجلس األعلى للتخطيط قد تعاونت 
مع البنك الدولي للقيام بدراسة عن املؤشر املعرفي 
للمؤسسات العامة (احلكومية) في الكويت فيما يخص 
التوظيف والترقية واالداء والتدريب واعتماد احلكومة 
على املستشارين األجانب والوافدين لنقص وجود 
الكفاءات الكويتية وهذا غير صحيح ألن املستشارين 
الكويتيني ذوي الكفاءات واملؤهالت واخلبرات موجودون 
ولكن ولألسف احلكومة تتعاقد دائما مع املستشارين 
األجانب والوافدين ملاذا؟ وتكلم التقرير عن الهياكل 
التنظيمية وكل ما مت ذكره في تقرير البنك الدولي قد 
ذكرته شخصيا مبقاالتي سابقا ومجانا وليس بدفع 

ماليني الدنانير الكويتية لشركات أو منظمات دولية 
للقيام مبثل هذه الدراسات واالستشارات.

نصيحة واقتراح للحكومة الكويتية اجلديدة ٢٠٢٢
اذا تريدون التطبيق والعمل على تصحيح املســار 
واالصالح لبلدنا احلبيب الكويت يجب عليكم البدء 
في إعادة النظر عندما تريدون دراســة أو استشارة 
وذلك باالستعانة بالكفاءات الوطنية الكويتية التي لديها 
اخلبرات واملؤهالت في مجال االستشارات وهؤالء 
موجودون ان شــاء اهللا ما بني املتقاعدين واملوظفني 
الكويتني العاملني لدى اجلهات احلكومية سوف يقدمون 
لكم دراسات واستشارات واقعية وتوصيات واقتراحات 
قابلة للتطبيق وبتكلفة أقل بكثير من التي تتعاقدون 

معها من املستشارين األجانب واملنظمات الدولية.
أرجو أن تصل رســالتي هذه إلى رئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح، والى 
احلكومــة، وكذلك الى رئيس مجلس األمة وأعضائه 
ونرى إيجابيات وتطبيقات خلدمة الوطن واملواطن.

املستشار الكويتي

أفضل وأقل تكلفة استشارات 
بأيدي كفاءات وطنية

Abumishari١@yahoo.comد. عبداهللا فهد العبداجلادر
مستشار تطوير إداري وموارد بشرية 

١٠ رابحني في «احلصاد» األسبوعي
قام البنــك األهلي املتحد 
يوم األربعاء املاضي بإجراء 
الســحب األســبوعي علــى 
جوائــز احلصاد اإلســالمي، 
حساب السحب على اجلوائز 
اإلســالمي األول في الكويت 
والــذي ينفــرد بالعديد من 
املميــزات، منهــا أنه أبســط 
وأسهل برنامج ادخار، فضال 
عن ميزة فتح احلساب عبر 
االنترنت بكل سهولة ويسر 
مع ميزة اإليداع الفوري في 

احلساب.
عــن  الســحب  وأســفر 
حصــول ١٠ من العمالء على 
١٠٠٠ دينار لكل منهم، وهم: 

هيا فهيد حمد العجمي، حسام أحمد محمود 
جاد، عواض محمد راشــد املطيري، رشــيد 
محمد عبداهللا الرشيد، طارق فؤاد عبداحملسن 
العلي، حنان خالد راشد الطرموم، عزالدين 
مصطفى شرفي، أحمد علي عبداهللا بن رجب، 

عمار رضوان فارس، سارة الذكير.
يقدم حساب احلصاد اإلسالمي في باقته 
اجلديدة مجموعة أوســع مــن املزايا، حيث 
يحظــى الرابحون من عمــالء املتحد بجائزة 
شــهرية بقيمة ١٠٠ ألف دينار، باإلضافة إلى 
١٠ جوائز أســبوعية بقيمة ١٠٠٠ دينار لكل 
جائزة، وتبقى اجلوائز ربع السنوية الكبرى 

بقيمة ٢٥٠ ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما 
يطمح إليه العمــالء، حيث متثل لهم فرصة 

حقيقية لتحقيق حلم العمر.
علما بأن احلد األدنى للمشاركة واالستفادة 
من الســحوبات كافة هــي ١٠٠ دينار، تؤهل 
العميل للحصول على فرصتني لدخول السحب 
والتي تزيد حتى ٣٠٠٠٠ فرصة في السحب 
باإلضافة إلى احلصول على أرباح ســنوية 
مثمرة. وتتيح كل ٥٠ دينارا في حساب العميل 
فرصة واحدة للمشاركة في السحب، بشرط 
أن يحافظ على رصيده ملدة خمسة عشر يوما 

على األقل قبل تاريخ السحب.

انطالق «ونتر وندرالند - الكويت» ١ ديسمبر املقبل
قالت شــركة املشروعات 
السياحية في بيان صحافي، 
إن الكويت تســتعد إلطالق 
النسخة األولى من فعاليات 
«ونتر وندرالند - الكويت» 
في شتاء ٢٠٢٢، وذلك ابتداء 
من ١ ديســمبر املقبل، حيث 
الترفيهي  ســيضم احلــدث 
عدد ٢٨ لعبة جلميع الفئات 
العمرية منها ألعاب اإلثارة 
وألعــاب األطفــال واأللعاب 
العائلية، كما يصحب األلعاب 
العديد من األنشطة الترفيهية 
التشــغيل  فتــرة  طــوال 
ومسرح يتســع لعدد ١٢٠٠

شخص للعروض الترفيهية 
والعائلية.

ويعتبــر موقــع حديقة 
الشــعب من املواقــع املهمة 
لـ «املشــروعات السياحية» 
غيــر املســتغل حاليــا، ومت 
اختيــاره كبدايــة لتنفيــذ 

التنمويــة والترفيهية التي 
تعــود باملنفعــة للشــعب 
وحرص جلنة املشــروعات 
الكبــرى من خــالل تكليف 
وزير املاليــة بتوفير مرفق 
ترفيهــي بالســرعة املمكنة 
ليكون جاهزا في شتاء ٢٠٢٢.
وأكــد الســقاف أن ونتر 
وندرالند الكويت هو نتيجة 

االعتناء بقطاع الترفيه.
كما أن شركة املشروعات 
السياحية والفريق املكلف من 
وزارة املالية قد اســتعانوا 
بأفضل اخلبــرات األجنبية 
املختصة بتشغيل مثل هذه 
الفعاليــات بهــدف نقل هذه 
اخلبرات للشــباب الكويتي 
والسوق احمللي، حيث سيتم 
إشــراك الشــباب في عملية 

التشغيل اليومي.
كمــا يعــد هذا املشــروع 
فرصــة اقتصاديــة ذات أثر 
إيجابــي علــى الكثيــر مــن 
القطاعات احليوية في الدولة، 
علما بأنــه يتم النظر حاليا 
في مواقع أخرى لتجهيزها 
للموسم القادم ٢٠٢٣ واملتوقع 
أن يكون على مســاحة أكبر 
بكثير وســيضم عددا أكبر 
مــن األلعــاب والفعاليــات 

الترفيهية.

العمل املثمر الــذي قام فيه 
الفريق املكلف من وزير املالية 
عبدالوهاب الرشــيد والذي 
يضم كال من فاضل الدوسري 
ونورة القبنــدي، حيث قام 
الفريق بفترة وجيزة بدأت 
منذ أغســطس ٢٠٢٢ بإيجاد 
أفضل الســبل إلنشاء مرفق 
ترفيهي واالستعانة بشركة 
عاملية متخصصة في الترفيه 
إلطالق النســخة األولى من 

هذا املشروع.
هــذا  أن  الــى  وأشــار 
املشــروع ســينفذ بطريقة 
املسار السريع بالتعاون مع 
شركة املشروعات السياحية 
واجلهــات املختصــة، فعند 
االنتهاء من املشروع سيكون 
ســابقة في تنفيذ املشاريع 
الترفيهية، حيث إن مدة اجناز 
املشروع تقل عن ٤ أشهر وهي 
دليل على التوجه اجلاد في 

«املشروعات السياحية»: سيقام مبوقع حديقة الشعب.. وسيضم ٢٨ لعبة جلميع الفئات العمرية وأنشطة ترفيهية ومسرحاً يتسع لـ ١٢٠٠ شخص

محمد السقاف

«ونتر وندرالند - الكويت» 
هذا العام كونه يتمتع بتوافر 
البنــى التحتية الالزمة ملثل 
هــذا احلــدث، باإلضافة إلى 
الرغبــة باســتغالل موســم 
الشتاء هذا العام بشكل سريع 
وفعــال إلــى أن يتم حتقيق 
الهدف األساسي بتجهيز موقع 
مبســاحة ضخمة تستوعب 

الطلب احمللي والزوار.
املوقــع،  وعــن اختيــار 
قــال رئيــس مجلــس إدارة 
الســياحية  املشــروعات 
م.محمد السقاف إن حديقة 
الشعب تعتبر املوقع األكثر 
جاهزية الحتضــان فعالية 
ونتر وندرالند الكويت لهذا 
العام، وأنهــا تعتبر البداية 
وانطالقة للنســخة األولى 
مــن الفعاليــة. ويأتــي هذا 
بعــد التوجيهات الســامية 
باإلسراع في إجناز املشاريع 


