
اختتم بنك الكويت الوطني وجمعية 
الهالل األحمر الكويتية حملة “بالعلم 
نضيء الكويت” التي مت إطالقها للسنة 
الثالثة على التوالي وتهدف إلى جمع 
التبرعات لتعليم أطفال األسر من ذوي 
ال��دخ��ل الضعيف واألس���ر احملتاجة 
من غير الكويتيني. واستمرت احلملة 
مل��دة أسبوعني م��ن خ��الل التواجد في 
ج��ن��اح خ��اص ف��ي مجمع األفينيوز، 
حيث جنحت في جمع تبرعات تغطي 
تكلفة تعليم 4295 طالباً وطالبة. 
وبهذه املناسبة، عّبرت مساعد مدير عام 
إدارة العالقات العامة في بنك الكويت 
الوطني منال املطر عن اعتزازها مبا 
حققته احلملة التي ال تقتصر نتائجها 
ف��ق��ط ع��ل��ى ت��وف��ي��ر التعليم للطلبة 
احملتاجني، وإمنا متكني قدرات األجيال 
اجل��دي��دة اق��ت��ص��ادي��اً واجتماعياً من 
خ��الل التعليم.  ولفتت املطر إل��ى أن 
بنك الكويت الوطني من خالل شراكته 
االستراتيجية مع جمعية الهالل األحمر 
الكويتية قدم دعماً للعديد من املبادرات 
اإلن��س��ان��ي��ة واخل��ي��ري��ة ال��ت��زام��اً منه 
مبسؤوليته االجتماعية. وسيواصل 
بنك الكويت الوطني هذه الشراكة مع 
“الهالل األحمر” لتقدمي يد العون ملن 
ه��م ف��ي حاجة إل��ى امل��س��اع��دة، السّيما 
مشروع تعليم أطفال األس��ر من ذوي 
الدخل الضعيف وال��ذي يستمر للسنة 

الثالثة على التوالي.
وب��دوره��ا، قالت مديرة إدارة تنمية 
امل�����وارد ف��ي جمعية ال��ه��الل األح��م��ر 

الكويتية ملى العثمان، إن احلملة جنحت 
في جمع تبرعات تغطي تكاليف تعليم 
4295 طالباً وط��ال��ب��ًة مم��ن استوفوا 
شروط احلملة، الفتة إلى تفاعل العديد 
من املواطنني واملقيمني مع احلملة، حيث 
توافدوا للتبرع ملصلحة هذا املشروع 

التعليمي اخليري.
وأوض��ح��ت ال��ع��ث��م��ان أن ال��ت��ع��اون 
االستراتيجي مع بنك الكويت الوطني 
على م��دى ث��الث سنوات أثمر في دعم 
عدد كبير من الطلبة الذين لم يتمكنوا 
من االلتحاق باملدارس. فقد ب��دأت هذه 

احلملة في العام 2015 لتبني مشروع 
التعليم ألط��ف��ال األس���ر احمل��ت��اج��ة في 
الكويت، حيث سددت اجلمعية التكاليف 
ال��دراس��ي��ة ل��ع��دد 500 ط��ال��ب وطالبة 
في السنة األول��ى، ولعدد 2565 طالب 
وطالبة في السنة التالية.  ويشار إلى أن 

شعار حملة “ بالعلم نضيء الكويت”، 
جاء بشكل مبتكر ليعكس فكرتها عبر 
ربط النور بالعلم، وذلك من خالل وضع 
خريطة كبيرة للكويت في جناح جمعية 
الهالل األحمر مبجمع األفنيوز، تضيئ 

كلما بادر شخص بالتبرع. 

أعلن البنك األهلي املتحد عن حتقيق صافي أرباح 
قدرها 40 مليون دينار كويتي للتسعة أشهر املنتهية 
في 30 سبتمبر 2017 مقارنة مع 39.1 مليون دينار 
كويتي للفترة نفسها من ع��ام 2016. ان التطور 
املستمر وامل��ط��رد لألهلي املتحد م��ن من��و إجمالي 
اإلي��رادات التشغيلية بنسبة ٪6.6 الى 84.5 مليون 
دينار كويتي مقارنة مع 79.3 مليون دينار كويتي 

في نفس الفترة من العام السابق.
كما ارتفعت حقوق املساهمني بنسبة ٪5 لتصل 
إلى 404 مليون دينار كويتي من 385 مليون دينار 

كويتي مت حتقيقها بنهاية ديسمبر 2016.
حتققت ه���ذه ال��ن��ت��ائ��ج املشجعة م��ن التركيز 
علىخدمة عمالء البنك واحملافظة على نهج متحفظ 
ف��ي توفير املخصصات وال��س��ي��اس��ات االئتمانية 
السليمة إلدارة املخاطر املرتبطة بتقلبات السوق 

والتحديات اجليوسياسية التي تواجهها املنطقة.
ارتفع صافي الربح التشغيلي بنسبة ٪4.6 ليصل 
إلى 57.2 مليون دينار كويتي لفترة التسعة أشهر 
األولى من عام 2017 مرتفعا من 54.7 مليون دينار 
كويتي كما في نهاية شهر سبتمبر 2016. وارتفع 
إجمالي أص��ول البنك بنسبة ٪4.9 ليصل إلى 3.9 
مليار دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2017، في 
حني منت إجمالي الودائع بنسبة ٪4.7 لتصل إلى 

3.3 مليار دينار كويتي.
م��ن جانبه، أف���اد رئ��ي��س مجلس اإلدارة البنك 
الدكتور أن��ور املضف ب��أن “النمو في أرب��اح البنك  
لألشهر التسعة املنتهية في 30 سبتمبر 2017 هو 
دليل وتأكيد على الثقة في استراتيجيات البنك 
الناجحة والرؤية التشغيلية احلكيمة لتحقيق أقصى 

قدر من العوائد للمساهمني واملودعني. وبفضل قاعدة 
عمالئنا الواسعة، وشبكة الفروع، واخلدمات الفريدة 
التي نقدمها، وخبرة موظفينا، ف��إن البنك األهلي 
املتحد سيواصل جناحهفي حتقيق حصة متنامية من 
السوق احمللية من خالل تعزيز اخلدمات املصرفية 

اإلسالمية وتقدمي خدمات مصرفية عاملية املستوى.
و أضاف:  لقد حقق البنك عائد على متوسط حقوق 
املساهمني بنسبة ٪13.7،كما بلغ العائد على متوسط 
امل��وج��ودات ٪1.4 كما في نهاية سبتمبر 2017، و 
تعتبر ه��ذه امل��ؤش��رات هي األعلى ضمن  مؤشرات 
العائد على البنوك التي أعلنتعن نتائجها في السوق 
احمللية لنفس الفترة. وساهمت العائدات املرتفعة 
في حتقيق ربحية للسهم الواحد تبلغ 22.8 فلسا.
باإلضافة ال��ى ذل��ك حقق البنك ما نسبته 17.2% 
ملعدل كفاءة رأس املال متخطياً بدرجة كافيةالنسبة 
املطلوبة من قبل اجلهات التنظيمية والبالغة 13.5% 
مما يعكس ق��وة املركز املالي للبنك ويدعم خطط 

النمو.
وعزا رئيس مجلس االدارة هذه النتائج اإليجابية 
الى اجلهد الكبير ال��ذي قامت به اإلدارة التنفيذية 
وفريق العمل في البنك الذي عمل على توفير خدمات 
متمّيزة وحلول بنكية متكاملة للعمالء، مما ساهم 
في احملافظة على ثقة العمالء وتعزيز حضور البنك 
في قطاع اخلدمات املصرفية للشركات، واخلدمات 
املصرفية ل��ألف��راد، واخل��دم��ات املصرفية اخلاصة 
وإدارة الثروات، وقطاع اخلزينة، مشدداً على أن هذا 
النجاح قد ساهم في وضع البنك بني قائمة أفضل 
وأكثر املصارف اإلسالمية أماناً، ليس محلياً فقط على 

املستوى احمللي ولكن أيضاً على املستوى اإلقليمي.

وأش��ار الدكتور املضف إل��ى أن البنك قد واصل 
ح��ص��ول��ه ع��ل��ى تصنيفات ائتمانية م��ن وك���االت 
 )Fitch( »التصنيف االئتماني العاملية مثل “فيتش
وموديز )Moody’s( وكابيتال إنتلجنس الدولية 
)Capital Intelligence( حيث قامت وكالة 
Fitch بتأكيد امل��الءة االئتمانية للبنك على املدى 
 F1 وعلى امل�دى القصي�ر بتقيي�م +A البعيد بتقييم
على امل��دى القريب م�ع نظرة مستقبلية مستق�رة. 
كذلك أك��دت وكالة Moody’s تقي�يمها بالعم�لة 
احمللي�ة بتقييم A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما 
 Capital( قامت وكالة كابيتال إنتلجنس الدولية
Intelligence( بتأكيد التقييم االئتماني طويل 
امل��دى للبنك بالعملة األجنبية إل��ى A+ وع��ّززت 
التقييم قصير املدى بالعملة األجنبية على A2. وهذه 
التقييمات تعكس جودة ومالءة املركز املالي للبنك، 
مع استقراره وقدرته على حتقيق معدالت أرب��اح 

جيدة خالل املستقبل.
بناءا على مت حتقيقه من جناح للبنك األهلي املتحد، 
فإننا نفخر بحصولنا على عدد من جوائز التميز خالل 
التسعة أشهر املنتهية في سبتمبر 2017 مبا في ذلك 
جائزة “أفضل بنك إسالمي في العام 2017” من 
مجلة األعمال املصرفية االسالمية الدولية املرموقة، 
وذل��ك بوضع البنك في مواقع متقدمة من ترتيب 
البنوك األكثر أماناالتي تقدم منتجات مبتكرة وأفضل 
خدمات للعمالء ، وإدارة فعالة للتكلفة وحتقيقأفضل 
العوائد والقيم للمساهمني. كماحقق البنك موقعا 
فريدا من نوعه في قطاع اخلدمات املصرفية اخلاصة، 
اذ حصل على جائزة “أفضل بنك للخدمات املصرفية 
اخلاصة في الكويت لعام 2017” من مجلة” ذي 

.« The Banker بانكر
باإلضافة إلى ذلك، حصل إصدارنا األول للصكوك 
اإلضافية من الفئة األول��ى التي ص��درت في العام 
املاضي على جائزة “صفقة الصكوك لعام 2017” من 
 International« مجلة “إنترناشونال فاينانس
Finance”، وذل��ك ملا متتع به اإلص��دار من سرعة 
في التنفيذوتصميم هيكلي فعال مع طرح اإلصدار 
مبعدالت ربح جيدة. وعالوة على ذلك، وكدليل على 
االحتفاظ بقيادات مصرفية رائ��دة ، منحت مجلة 
التمويل الدولية جائزة رائدة األعمال املتميزة للعام 
2017 - تكنولوجيا املعلومات واملصرفية واملالية” 
إلى السيدة / جهاد احلميضي - املدير العام األول 
ورئيس تكنولوجيا املعلومات والعمليات بالبنك 

األهلي املتحد إلجنازاتها املتميزة في هذا املجال.
وب��اإلض��اف��ة إل���ى ذل���ك، ومت��اش��ي��ا م��ع أه��داف��ن��ا 
االستراتيجية للتحول نحو اخل��دم��ات املصرفية 
الرقمية، حصل البنك أيضا على جائزة “أفضل بنك 
رقمي  لقطاع الشركات في2017” املقدمة من مجلة 
“جلوبال فاينانس« Global Finance وجائزة 
“أفضل مركز اتصال في الكويت لسنة 2017” من 
مجلة “ سي بي أي فاينانشال بانكر ميدل ايست« 

 CPI Financial Banker Middle East
وختاماً، تقّدم رئيس مجلس إدارة البنك، الدكتور 
أن��ور املضف، بالشكر والتقدير إل��ى بنك الكويت 
امل��رك��زي وك��ذل��ك الشكر والتقدير ملجلس اإلدارة 
والعمالء واملساهمني واإلدارة التنفيذية وكافة 
العاملني بالبنك لدعمهم وثقتهم الدائمة التي مكنت 
البنك من حتقيق ه��ذه النجاحات واملكانة الرائدة 

بالقطاع املصرفي في الكويت.
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6.6 في املئة منو إجمالي اإليرادات التشغيلية بنسبة 

9 أشهر  40 مليون دينار صافي أرباح »األهلي املتحد« في   

54.86 دوالر  برميل النفط يرتفع إلى  
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 25 
سنتا في ت��داوالت اول امس ليبلغ 86ر54 
دوالر أمريكي مقابل 61ر54 دوالر للبرميل 
ف��ي ت���داوالت االث��ن��ني امل��اض��ي وفقا للسعر 

املعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي 
االسواق العاملية استقرت أسعار النفط أمس 
الثالثاء بالرغم من توقعات بزيادة في إنتاج 
وص��ادرات الواليات املتحدة واملخاوف من 

أن يشكل القتال بني القوات العراقية واألكراد 
مخاطر على إنتاج النفط في العراق.

 وارت��ف��ع سعر برميل نفط خ��ام القياس 
العاملي مزيج برنت 6 سنتات ليصل عند 

التسوية الى مستوى 88ر57 دوالر للبرميل 
كما ارت��ف��ع سعر برميل اخل���ام األمريكي 
اخلفيف سنتا واح���دا ليصل ال��ى مستوى 

88ر51 دوالر.

4295 طالبًا وطالبة من األسر احملتاجة  جمعت تبرعات غطت 

»الوطني« وجمعية الهالل األحمر يختتمان حملة »بالعلم نضيء الكويت«

ختام حملة »بالعلم نضيء الكويت«

9

مقر بنك اخلليج

أنور املضف

ال���ن���اج���ح���ة ال����ب����ن����ك  إس����ت����رات����ي����ج����ي����ات  ف�����ي  ال����ث����ق����ة  ع����ل����ى  دل�����ي�����ل  ال����ب����ن����ك  أرب���������اح  ف�����ي  ال����ن����م����و  امل�����ض�����ف: 
دينار مليون   385 من  دينار  ماليني   404 إلى  لتصل  املئة  في   5 بنسبة  املساهمني  حقوق  ارتفاع 

»وربة« يحقق 4.752 مليون 
دينار أرباحا خالل التسعة أشهر 

2017 األولى من 
أعلن بنك وربة، عن حتقيق نتائج 
مالية مميزة خ��الل التسعة أشهر 
األولى من العام 2017، انعكست من 
خالل ارتفاع صافي األرباح بنسبة 
%442 لتصل إل��ى 4.752 مليون 
دينار كويتي مقارنة مع 877 الف 
دينار كويتي في الفترة نفسها من 
العام السابق. وجاءت هذه األرباح 
نتيجة منو اإليرادات اإلجمالية، التي 
حتققت بفضل األداء القوي جلميع 
القطاعات، حيث بلغت 42.665 
مليون دينار كويتي بارتفاع نسبته 
%63 م��ق��ارن��ة ب��ال��ت��س��ع��ة أشهر 
األولى من عام 2016، فيما ارتفعت 
اإلي���رادات التشغيلية بنسبة منو 
%70 وبلغت 26.800 مليون دينار 

كويتي في 30 سبتمبر 2017 مقابل 15.741 مليون دينار كويتي في الفترة 
ذاتها من العام 2016.

  وارتفعت إجمالي أصول البنك بفضل استراتيجيته التوسعية في السوق 
احمللي واإلقليمي واالستثمار في أصول عالية اجلودة وقليلة املخاطر حيث 
بلغت قيمتها 1.670 مليار دينار كويتي ، في حني شهدت احملفظة التمويلية 
منواً ملحوظاً وسجلت 1.223 مليار دينار كويتي بنسبة زيادة قدرها 62% 
عن رصيد احملفظة كما في 30 سبتمبر 2016 . وكنتيجة  جل��ودة احملفظة 
التمويلية فقد بلغت نسبة التمويل املتعثر في البنك %0.83 و هي تعتبر من 
أقل النسب في القطاع املصرفي احمللي فيما بلغت نسبة تغطية املخصصات 

للتمويل املتعثر في البنك %208 حتى 30 سبتمبر 2017.

»برقان« يرعى عروض فرقة »األحمدي 
2018/2017 املوسيقية« ملوسم 

»برقان« يرعى عروض فرقة »األحمدي املوسيقية« ملوسم 2017/2018
ق��ّدم بنك ب��رق��ان، رعايته الرئيسية للعروض املقبلة لفرقة األحمدي 
املوسيقية التي تعتبر إحدى أبرز مؤسسات املوسيقى والفنون في الكويت. 
ويعد بنك برقان، الراعي لفعاليات الفرقة منذ 4 سنوات، داعماً قوياً للفنون 

واملوسيقى امللتزمة بتعزيز التبادل الثقافي بني أفراد املجتمع.
واشتهرت فرقة األحمدي املوسيقية، التي تعمل على أرق��ى املستويات 
املوسيقية، محلياً ودولياً، منذ أكثر من 65 عاماً،بتنظيم حفالت موسيقية 
ممّيزة، وع��روض حّية على منصات ومسارح عاملية. وبذل أعضاء الفرقة 
جهوداًكبيرة لإلسهام مبزيد من النشاط في احلياة الثقافية بالكويت، من 
خالل أداء أعمال الكورال املهمة، إضافة إلى أعمال األوبرا. وكان قد سبق للبنك 
أن قام برعاية أول عرض موسيقي كالسيكي من قبل فرقة األحمدي املوسيقية 
في مركز جابر األحمد الثقافي، لسمفونيتني كاملتني لكل من بيتهوفن وفور، 
ما يعكس فخر الكويت وحرصها على استحضار الفنون العاملية. ويأتي دعم 
البنك للفرقة املوسيقية األقدم واألكثر شهرة في الكويت، انطالقاً من اعتقاده 
الراسخ بأن الفنون واملوسيقى تخلق أثراً إيجابياً على الثقافة املجتمعية 
والفنية وأسلوب احلياة والبلد ككل. وأكد برقان أنه يشجع األجيال اجلديدة 
على االستفادة من خبرات الفرقة الدولية، مجدداً التزامه بتمكني الشباب 
الكويتي من ذوي املواهب املتعددة، من خالل تزويدهم بفرصة فريدة من 
نوعها الستكشاف حبهم للفن مبشاركة وحضور خبراء متمرسني. وينطلق 
بنك برقان في هذه الرعاية من إميانه بأن املوسيقى هي اللغة الثقافية التي 
جتمع األمم والناس معاً، كما إنها تعزز الروابط االجتماعية بني املجتمعات 

احمللية.

اق�������ت�������ص�������ادي�������ًا  اجل������������دي������������دة  األج������������ي������������ال  مت�������ك�������ن  ب�����������ل  ال������ت������ع������ل������ي������م  ع�������ل�������ى  ت������ق������ت������ص������ر  ال  احل�������م�������ل�������ة  امل�����������ط�����������ر: 

ال�������ع�������ث�������م�������ان: ال���������ش���������راك���������ة اإلس�������ت�������رات�������ي�������ج�������ي�������ة م����������ع ال��������وط��������ن��������ي أث����������م����������رت دع�������������م ع�������������دد ك������ب������ي������ر م����������ن ال����ط����ل����ب����ة 

»اخلليج«  مينح حاملي بطاقاته االئتمانية 
خصومات فورية لدى كوستا كوفي

أعلن بنك اخلليج عن منح عمالئه حاملي 
بطاقاته االئ��ت��م��ان��ي��ة، ف��رص��ة االستمتاع 
بخصومات ف��وري��ة تصل إل��ى %15 عند 
شرائهم م��ن أي م��ن محالت كوستا كوفي 
في الكويت باستخدام بطاقات بنك اخلليج 

االئتمانية.
وب��إم��ك��ان ع��م��الء ب��ن��ك اخل��ل��ي��ج التمّتع 
بالعديد م��ن اخل��ص��وم��ات وامل��م��ي��زات في 

املطاعم واملقاهي املميزة داخ��ل الكويت، 
من خالل برنامج ع��روض املطاعم من بنك 
اخلليج، حيث يحصل جميع حاملي بطاقات 
اخلليج اإلئتمانية على خصومات حصرية 
فورية تصل  لغاية %20 لدى أكثر من 300 
مطعم على مستوى الكويت، وذل��ك مبجرد 
إستخدام بطاقاتهم اإلئتمانية في عملية دفع 

فواتيرهم.

ال���ع���امل���ي���ة االئ���ت���م���ان���ي  ال���ت���ص���ن���ي���ف  وك������االت  م����ن  ائ���ت���م���ان���ي���ة  ت���ص���ن���ي���ف���ات  ع���ل���ى  ح���ص���ول���ه  واص�����ل  ال���ب���ن���ك 

شاهني الغامن


