استقرار الدينار أمام الدوالر واليورو
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استقر سعر ص��رف ال��دوالر مقابل الدينار عند مستوى  0٫303دينار كما استقر ال�ي��ورو عند
 0٫333دينار مقارنة بأسعار صرف امس .وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على
موقعه اإللكتروني ان سعر ص��رف الجنيه االسترليني استقر عند  0٫371دي�ن��ار كما استقر
الفرنك السويسري عند  0٫305دينار وظل الين الياباني عند مستوى  0٫002دون تغير.

وأعمال
11

مال

بنسبة نمو  % 10.9على أساس سنوي

«الوطني»  302.2 :مليون دينار صافي أرباح تسعة أشهر
الساير :نتائجنا تؤكد خطانا الثابتة نحو تسجيل عام آخر من األرباح القوية

حقق بنك الكويت الوطني  302٫2مليون دينار (993٫8
ً
م�ل�ي��ون دوالر ) أرب ��اح ��ا ص��اف�ي��ة ف��ي ال�ت�س�ع��ة أشهر
األول ��ى م��ن ال�ع��ام  ،2019مقابل  272٫4مليون دينار
( 895٫9مليون دوالر) ف��ي الفترة المماثلة م��ن العام
 ،2018بنمو بلغت نسبته  10٫9في المئة على أساس
سنوي.
ونمت ال�م��وج��ودات اإلجمالية كما بنهاية سبتمبر
 2019ب �ن �س �ب��ة  6٫6ف ��ي ال �م �ئ��ة ل �ت �ب �ل��غ  28٫9م�ل�ي��ار
دي �ن��ار ( 95٫1مليار دوالر) ،فيما ارت�ف�ع��ت ال�ق��روض
وال�ت�س�ل�ي�ف��ات اإلج�م��ال�ي��ة ب��واق��ع  6٫2ف��ي ال�م�ئ��ة على
أس��اس س�ن��وي لتصل إل��ى  16٫4مليار دي�ن��ار (53٫8
م �ل �ي��ار دوالر) .ك �م��ا ب�ل�غ��ت ودائ � ��ع ال �ع �م��الء ب�ن�ه��اي��ة
سبتمبر  2019نحو  15٫8مليار دينار ( 51٫9مليار
دوالر) مرتفعة بنسبة  12٫2في المئة بالمقارنة مع
الفترة المماثلة من العام . 2018
وظلت معايير جودة األصول قوية ،حيث بلغت نسبة
القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة االئتمانية
للبنك  1٫37في المئة كما في نهاية سبتمبر ،2019

الصقر :أداؤنا املالي
يبرهن على نجاح
استراتيجيتنا في التحوط
من املخاطر وتنويع
مصادر الدخل
سنواصل جني ثمار
انتشار وتوسع عملياتنا
الدولية في أسواق مليئة
بالفرص الواعدة

فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة  227في
المئة.
ك �م��ا ح��اف �ظ��ت ال �م �ج �م��وع��ة ع �ل��ى م �س �ت��وي��ات رس�م�ل��ة
م��ري �ح��ة ،وب �ل��غ م �ع��دل ك �ف��اي��ة رأس ال� �م ��ال  15٫8في
ً
المئة بنهاية سبتمبر  ،2019متجاوزا الحد األدن��ى
للمستويات المطلوبة.
و قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر
الساير« :على الرغم من بعض التحديات االقتصادية
وتباطؤ نمو االئتمان ،نجح بنك الكويت الوطني في
تسجيل نتائج مالية قوية في التسعة أشهر األولى
من العام  2019ليواصل بذلك مسيرته بخطى ثابتة
نحو تسجيل عام آخر من األرباح القوية.
ً
وأوض� ��ح ال�س��اي��ر أن ال�ب�ن��ك س�ج��ل ن �م��وا ف��ي محفظة
ال�ق��روض متوقعا استمرار ه��ذا االت�ج��اه حتى نهاية
ال�ع��ام م��ن خ��الل مواصلة التركيز على استراتيجية
التنويع والتحول الرقمي لعمليات البنك.
وأش��ار الساير إلى أن البنك سجل ً
ً
مستمرا في
نموا
األرب ��اح واإلي� ��رادات عبر وح��دات األع�م��ال والمناطق
ً
ال �ج �غ��راف �ي��ة ال �م �خ �ت �ل �ف��ة ،م ��وض� �ح ��ا أن ال� �م ��ؤش ��رات
ُ
الرئيسية تظهر مكانة البنك ال�ق��وي��ة عبر تسجيله
ن�م��وا ف��ي ص��اف��ي ال��رب��ح خ��الل التسعة أش�ه��ر األول��ى
من العام بنحو  10٫9في المئة وارتفاع الموجودات
اإلجمالية بواقع .%6٫6
وأوض � ��ح ال �س��اي��ر أن ص��اف��ي اإلي� � � ��رادات التشغيلية
للمجموعة ارت�ف��ع بنسبة  1٫7ف��ي المئة على أس��اس
سنوي ليبلغ  672٫8مليون دينار بدعم من النمو في
أنشطة إيرادات الفوائد واألتعاب والعموالت وإيرادات
االس�ت�ث�م��ارات وأرب ��اح التعامل بالعمالت األجنبية.
ومن جهة أخرى ،أسهمت العمليات الخارجية للبنك
ب�ن�س�ب��ة  26ف��ي ال �م �ئ��ة م��ن ص��اف��ي رب ��ح ال�م�ج�م��وع��ة،
وتمكن بنك بوبيان( ،ال ��ذراع االسالمية للبنك) ،من
المساهمة ف��ي ت�ع��زي��ز ن�ط��اق ت�ن��وع ال��دخ��ل ف��ي وق��ت
ً
تزداد مساهمته عاما تلو اآلخر في األرباح اإلجمالية
للمجموعة.
ً
وأض ��اف ال�س��اي��ر ق��ائ��ال« :ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن التحديات
الجيوسياسية في المنطقة إال أن البيئة التشغيلية
المحلية ح��اف�ظ��ت ع�ل��ى م��رون�ت�ه��ا ب��دع��م م��ن االل �ت��زام
الحكومي بوتيرة إسناد وتنفيذ المشاريع التنموية
الكبرى وزيادة اإلنفاق الرأسمالي ليدعم ذلك نظرتنا

نا�رص ال�ضاير
اإليجابية تجاه نشاط القطاع الخاص وانعكاس ذلك
على تحسن عمليات االقراض في المستقبل».
وأشار الساير إلى أن الوطني ملتزم بتقديم التمويل
ال ��الزم لجميع ال�م�ش��روع��ات التنموية ح�ي��ث يسعى
البنك للحفاظ على مكانته الرائدة كخيار أول لتمويل
ال�م�ش��روع��ات الحكومية وال �خ��اص��ة ،وذل ��ك ف��ي إط��ار
حرص البنك على تقديم الدعم ال��الزم لخطة التنمية
االقتصادية ورؤية «كويت جديدة .»2035

م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال ال��رئ�ي��س التنفيذي لمجموعة بنك
الكويت الوطني عصام الصقر« :تبرهن ق��وة أدائنا
المالي في التسعة أشهر األولى من العام على نجاح
استراتيجيتنا القائمة على التحوط م��ن المخاطر
من خ��الل تنوع الدخل وات�س��اع انتشارنا الجغرافي
م ��ع ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ال �م �ي��زة ال �ت �ن��اف �س �ي��ة ف ��ي ال �س��وق

ً
● صافي اإليرادات التشغيلية يصل إلى  672.8مليون دينار مرتفعا بنسبة  1.7في المئة على أساس سنوي.
ً
● القروض والتسليفات اإلجمالية تسجل نموا بنسبة  6.2في المئة على أساس سنوي وتصل إلى  16.4مليار دينار.
ً
● نمو ودائع العمالء بنسبة  12.2في المئة على أساس سنوي وصوال إلى  15.8مليار دينار.
● معايير جودة األصول تحافظ على قوتها حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة االئتمانية 1.37
في المئة ،فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة  227في المئة.
ً
● احتفاظ المجموعة بمستويات رسملة مريحة م��ع بلوغ معدل كفاية رأس ال�م��ال  ،15.8%م�ت�ج��اوزا الحد األدن��ى
للمستويات المطلوبة.

وليد البدر مت�ضلما ً درع اجلائزة بح�ضور عدد من نوابه

م .اأحمد اإ�ضماعيل خالل ت�ضلمه درع اجلائزة

أالفكو سلمت ثالث طائرة إلى «السالم العمانية»
أعلنت شركة أالفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات أمس أنها
سلمت الطائرة الثالثة من طراز ايرباص  A320neoالجديدة إلى
شركة طيران السالم العمانية  ،وذلك بعد االتفاق الموقع بين
الطرفين لتأجير خمس طائرات  A320neoجديدة لمدة تمتد
ً
إل��ى  12ع��ام��ا .ت��م تسليم أول ط��ائ��رة  A320neoم��ن قبل شركة
أالفكو في  31مايو .2019
وق ��ال ال��رئ�ي��س التنفيذي ل�ش��رك��ة أالف �ك��و ع ��ادل ال�ب�ن��وان ان��ه تم
تسليم ط��ائ��رة اي��رب��اص  A320neoالثالثة إل��ى ط�ي��ران ال�س��الم.
ويدل تسليم هذه الطائرة على شراكتنا المستمرة مع طيران
السالم ،باالضافة الى التزامنا بتوفير حلول مرنة وفعالة من
حيث التكلفة تسهم في تطوير قطاع الطيران العالمي .تبقى

االنتشار الجغرافي

أبرز املؤشرات

«البترول الوطنية» فازت بجائزة الشرق
األوسط للطاقة في الصحة والسالمة
حصلت شركة البترول الوطنية الكويتية
على تقدير عالمي رفيع في مجال الصحة
والسالمة والبيئة ،وذلك بفوزها بجائزة
«ال �ش ��رق األوس� ��ط ل�ل�ط��اق��ة» ل�ل�ع��ام ،2019
ال �ت ��ي م�ن�ح�ت�ه��ا ألول م� ��رة ث� ��الث م �ج��الت
ع��ال �م �ي��ة م �ج �ت �م �ع��ة ه � ��يOil&Gas ME :
و  Refining and Petrochemical MEو
. Utility ME
ً
وف� ��ي ح �ف��ل أق �ي ��م أخ � �ي� ��را ف ��ي إم � � ��ارة دب��ي
ب�ح�ض��ور ن�خ�ب��ة م�م�ي��زة م��ن ال�م�س��ؤول�ي��ن
ف��ي كبرى الشركات النفطية م��ن مختلف
أن� � �ح � ��اء ال� � �ع � ��ال � ��م ،ت � ��م اإلع � � � � ��الن ع � ��ن ف ��وز
«البترول الوطنية» بالجائزة األول��ى في
ق �ط��اع ال �ص �ح��ة وال �س��الم��ة وال �ب �ي �ئ��ة ،بعد
خ��وض�ه��ا منافسة ش��دي��دة م��ع ع��دد كبير
م��ن ال �ش��رك��ات ال�ع��ام�ل��ة ف��ي م �ج��ال ال�ط��اق��ة
بمنطقة الشرق األوسط.
وج � � � ��اء ه � � ��ذا ال� � �ف � ��وز م � ��ن خ � � ��الل ت �ط �ب �ي��ق
إل �ك �ت ��رون ��ي ق ��دم ��ه م �ه �ن��دس أول س��الم��ة
ال�ع�م�ل�ي��ات ف��ي ال �ش��رك��ة أح �م��د إس�م��اع�ي��ل
أحمد ،وعرض من خالله نظاما للمراقبة
اإللكترونية ولتقييم أداء معايير السالمة
في مصافي الشركة.
وق��د انعكس استخدام التطبيق المذكور
لمصلحة تحسن مؤشرات األداء في مجال
السالمة في مواقع الشركة المختلفة ،فيما
نجح نظام المراقبة اإللكترونية في توفير
معلومات وتقارير لحظية لمتخذي القرار
المعنيين ،مكنتهم من تصحيح األوضاع
ال �غ �ي��ر آم � �ن ��ة ،وب ��ال �ت ��ال ��ي ت �خ �ف �ي��ض ع��دد
الحوادث المحتملة ألدنى معدالتها.
وتتضمن ه��ذه ال�ج��ائ��زة  16فئة مختلفة،
تشمل المسؤولية المجتمعية ،والصحة
والسالمة والبيئة ،والتدريب والمشاريع
وال�خ��دم��ات وغيرها .وق��د تمت ه��ذا العام
إضافة الطاقة المتجددة والبديلة لفئات
الجائزة.

ع�ضام ال�ضقر

ً
طائرة  A320neoجزءا ال يتجزأ من خطط النمو لدينا ،وأتوقع
ً
ً
أن نرى ارتفاعا كبيرا في استخدام هذه الطائرة في السنوات
القادمة والتي ستظل تشكل حجر زاوية في استراتيجيتنا».
أالف �ك��و ه��ي ش��رك��ة ت��أج�ي��ر ط ��ائ ��رات م�ق��ره��ا ف��ي ال �ك��وي��ت وه��ي
م��درج��ة ف��ي س ��وق ال �ك��وي��ت ل � ��أوراق ال �م��ال �ي��ة .ت�ت�ك��ون محفظة
أالفكو من  63طائرة من طراز إيرباص وبوينغ مؤجرة إلى 21
شركة طيران في  13دول��ة ح��ول العالم .يتضمن سجل أالفكو
 110ط��ائ��رات ذات ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ح��دي�ث��ة م��ن ش��رك��ات إي��رب��اص
وبوينغ تشمل  56ط��ائ��رة  A320neoو 10ط��ائ��رات A321neo
و 40طائرة  ،MAX B737ومن المقرر أن يتم تسليم الطائرات
في الفترة ما بين  2019و .2023

المحلية عبر توفير الخدمات المصرفية التقليدية
واإلسالمية».
وأوض��ح الصقر أن النمو في النتائج المالية للبنك
ي�ت��زام��ن م��ع استراتيجية ب�ن��ك ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي في
الحفاظ على جودة األصول وتعظيم القيمة المضافة
ل �ل �م �س��اه �م �ي��ن وه � ��و م ��ا ي �ع �ك �س��ه ت �ح �س��ن م ��ؤش ��رات
ال��رب �ح �ي��ة .ول �ف��ت ال �ص �ق��ر إل ��ى أن اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة بنك
الكويت الوطني للتنوع ترتكز على تنويع الخدمات
ً
والمنتجات التي يقدمها البنك لعمالئه ،معتمدا في
ذلك على استراتيجية البنك للتحول الرقمي ،والتي
ً
س�ت�م�ك��ن ال �ب �ن��ك م��ن االس �ت �ع��داد ج �ي��دا ل�ج�ي��ل ج��دي��د
من الخدمات المصرفية الرقمية والتي ب��دأت تؤتي
ثمارها عبر منح البنك العديد من الجوائز المرموقة
خالل العام من قبل مجلة جلوبال فاينانس العالمية
في مجاالت تشمل الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت
والخدمات المصرفية الشخصية الرقمية وخدمات
تتبع التحويالت ه��ذا باإلضافة إل��ى إع��الن مؤسسة
ف��وت �س��ي راس � ��ل ع ��ن إدراج ال �ب �ن��ك ض �م��ن م��ؤش��ره��ا
ً
 FTSE4Goodال��رائ��د ع��ال�م�ي��ا ف��ي م �ج��ال االس �ت��دام��ة
وبذلك يكون الوطني الوحيد بين البنوك الكويتية
الذي ينضم لهذا المؤشر.

االنتشار الواسع
وأكد الصقر على أن البنك سيواصل مساعي تحقيق
االس�ت�ف��ادة القصوى م��ن االنتشار ال��واس��ع لعملياته
ال��دول �ي��ة م��ن خ ��الل اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ت�ع�ت�م��د ع �ل��ى نمو
أن �ش �ط��ة ال�ب �ن��ك ف��ي األس� � ��واق ال��رئ�ي�س�ي��ة ال �ت��ي يعمل
بها ،والتي يأتي في مقدمتها السوق المصري عبر
التركيز على زي��ادة حصته السوقية بقطاع األف��راد.
وك��ذل��ك ال�س�ع��ي إل ��ى زي� ��ادة ق��اع��دة ع �م��الء ال�ب�ن��ك في
ال �س��وق ال �س �ع��ودي م��ن خ ��الل اإلس � ��راع ب��وت �ي��رة نمو
أعمال شركة الوطني إلدارة ال�ث��روات وكذلك السعي
نحو الحفاظ على مكانتنا في السوق األوروبية من
خ��الل وح��دت�ن��ا «ال��وط �ن��ي – ف��رن�س��ا» ف��ي إط ��ار خطة
المجموعة االحترازية لخروج بريطانيا من االتحاد
األوروبي ،والتي تضمن للبنك استمرار القيام بدوره
في دع��م التبادل التجاري بين أوروب��ا ودول منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

