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حصد البنك األهلي املتحد جائزة أفضل بنك للمسؤولية 
املجتمعية للعام 2019 فى الكويت من قبل مؤسسة »سي بي 
آي فاينانشال« الناشر ملجلة ذا بانكر ميدل إيست املرموقة 
وذلك تقديراً ملبادراته املتميزة واستراتيجيته الهادفة إلى 

االرتقاء وتنمية املجتمع.

وقــد جــاء حصد البنك لهذه اجلائزة استنادا إلــى عمق 
إدراكه للمفاهيم الشاملة للمسؤولية املجتمعية واحلرص 
علي القيام بها وفقا للسياسات القائمة علي رؤيــة البنك 
وآليات العمل املناسبة واحلــرص على أن يكون لبرامجه 
املجتمعية تأثير طويل املــدي على  حتسني واقــع  املجتمع 

الكويتي، ووجـــود فريق مــن املختصني إلــى جانب طاقم 
من املتطوعني يقفون وراء النجاح الكبير لتنفيذ املراحل 
الرئيسية من البرنامج املجتمعي، والــدور احملــوري للبنك 
األهلي املتحد  في التصدي للتحديات املجتمعية والتفاعل مع 

قضايا املجتمع واملشكالت التي تواجهه .

أنهت املــؤشــرات الكويتية جلسة 
أمــس األحــد مرتفعة بشكل جماعي، 
حيث صعد املؤشر العام 0.12 باملائة، 
وارتــفــع املــؤشــران الرئيسي واألول 
بنسبة 0.09 باملائة و0.13 باملائة 

على الترتيب.
وارتفعت سيولة البورصة 8.2 
بــاملــائــة إلـــى 16.45 مــلــيــون ديــنــار 
مقابل 15.21 مليون دينار باجللسة 
السابقة، فيما تراجعت أحجام التداول 
19 باملائة إلى 130.51 مليون سهم 
مــقــابــل 161.14 مــلــيــون ســهــم يــوم 

اخلميس املاضي.
وســجــلــت مـــؤشـــرات 8 قــطــاعــات 
ارتـــفـــاعـــاً يــتــصــدرهــا اخلـــدمـــات 
االســتــهــالكــيــة بنمو نسبته 1.34 
باملائة، بينما تراجع قطاعان فقط 
وهما االتصاالت والتأمني بانخفاض 
قدره 0.24 باملائة و0.29 باملائة على 

التوالي.
وجاء سهم »بيت الطاقة« على رأس 
القائمة اخلضراء بنمو نسبته 17.32 
بــاملــائــة، فيما تــصــدر سهم »ثريـا« 
القائمة احلمراء متراجعاً بنحو 9.37 

باملائة.
وحقق سهم »بيتك« أنشط سيولة 
بالبورصة بقيمة 1.74 مليون دينار 
مستقراً عند سعر 682 فلساً، بينما 
تصدر سهم »أعيان لإلجارة« نشاط 
الكميات بتداول 19.46 مليون سهم 
مرتفعاً 0.64 باملائة عند سعر 63.2 

فلس.
تعليقاً على جلسة ، قــال احمللل 
الفني لسوق املال مصطفى اجلارحي 
وفــقــا ملــوقــع »مــبــاشــر«، إن بورصة 
الكويت ارتفعت بشكل جماعي لتمتص 
تــداعــيــات استقالة احلكومة نهاية 

األسبوع املاضي.

ــي إن استقالة  ــارح وأوضـــح اجل
احلــكــومــة الكويتية منطقية نظراً 
للضغوط البرملانية مــن قبل نــواب 
ــــــوزراء فـــي شكل  »األمــــــة« عــلــى ال
استجوابات متتالية، األمر الذي يراه 
البعض مبثابة عرقلة لبرامج احلكومة 

في استكمال مسيرة التنمية بالبالد.
أمــا الـــرأي اآلخـــر، مــن وجهة نظر 
اجلــارحــي، يؤكد أن االستقالة غير 
ُمبررة خاصة إذا كانت احلكومة تعمل 
وفق آلية ُمتفق عليها وبرامج ال ميكن 
التشكيك فيها وتهدف في النهاية إلى 
مصلحة الكويت وشعبها؛ ومــن ثم 
فالتقدم باالستقالة ما هو إال هروب من 

املواجهة الشعبية قبل السياسية.
وأشـــار اجلــارحــي إلــى أن الرأيني 

يحتمالن الصواب واخلطأ، لكن املؤكد 
أن هناك استقالة مت قبولها من قبل 
أمير البالد وســط حالة من الترقب 
لتشكيل احلــكــومــة املـُـقــبــل وطبيعة 
املرحلة وكيفية إدارتــهــا مبــا ُيحقق 

أهداف التنمية دون تأخير.
ــال  ــى صــعــيــد الـــــتـــــداوالت، ق ــل ع
ــبــورصــة  ـــي إن صــعــود ال ـــارح اجل
الكويتية مبؤشراتها الثالثة يبدو 
وكـــأنـــه تــصــعــيــد مــتــعــمــد لطمأنة 
املــتــداولــني واملستثمرين فــي اآلجــال 
املتوسطة والطويلة وحتى املضاربني 

الذي يستهدفون جني سريع لألرباح.
ــى أن الــصــعــود جاء  كما أشـــار إل
مدعوماً كذلك بانتهاء املُهلة احمُلددة 
للشركات لــإلفــصــاح عــن بياناتها 

املالية الفصلية، والتي انتهت رسمياً ، 
وتكللت بنتائج إيجابية على مستوى 

الربع الثالث والتسعة أشهر بالكامل.
وبــني اجلــارحــي أن املؤشر العام 
أغلق اليوم بالقرب من املقاومة الهامة 
عند 5750 نقطة، والتي طال انتظار 
ـــدت اجللسات  اخــتــراقــهــا، حــيــث أك

السابقة قوة هذه املنطقة.
وأضاف أن اختراق املقاومة 5750 
نقطة، والذي حتول إلى حاجز نفسي، 
سوف ُيساهم في حتسن املعنويات 
في اجللسات املُقبلة ومــن ثم تنتقل 
مناطق املقاومة إلــى النقاط 5757 
و5776 و5795 على التوالي قبل 
اخــتــبــار احلــاجــز املــئــوي الــهــام عند 

5800 نقطة.

أعلن الشيخ محمد جراح الصباح 
رئــيــس مجلس إدارة بنك الكويت 
الدولي »KIB« عن حتقيق أرباحاً 
صافية عائدة على مساهمي البنك 
مببلغ 12.8 مليون ديــنــار كويتي 
تقريباً وبربحية سهم بلغت 13.18 
فلس للتسعة أشهر من عــام 2019 
ــــرادات  بينما سجلت اجــمــالــي اإلي
التشغيلية مبلغ 51.8 مليون دينار 

كويتي تقريباً.
وقــد أظهرت النتائج منو أصول 
»KIB« بـنحو 353 مليون دينار 
ــوالً إلى  كويتي وبنسبة %17 وص
2.43 مليار دينار كويتي مقارنة 
بـنحو 2.08 مليار ديــنــار كويتي 
تقريباً فــي نهاية الفترة ذاتــهــا من 
ـــاءت هــذه  ــام املــاضــي، حــيــث ج ــع ال
الــزيــادة نتيجة منــو حجم محفظة 
التمويل بنحو 205 مليون دينار 
كويتي وصـــوالً 1.75 مليار دينار 
كويتي تقريباً مقارنة مع 1.54 مليار 
دينار كويتي في نهاية الفترة ذاتها 
من العام املاضي محققة بذلك منواً 
بنسبة %13. من جانب آخر، ارتفعت 
حسابات املودعني بنحو 73 مليون 
دينار كويتي وبنسبة %6 تقريباً 

وصوالً إلى 1.38 مليار دينار كويتي 
تقريباً مقارنة مع 1.30 مليار دينار 
كويتي فــي نهاية الفترة ذاتــهــا من 

العام املاضي.
هذا وقد أضاف اجلراح إلى أن نسب 
التوزيعات على حسابات املودعني 
سجلت عائد سنوي لوديعة البشرى 
)»ثالث سنوات«( بالدينار الكويتي 
ليبلغ %3.7 ولوديعة أرزاق بنسبة 
%3.5 بنهاية الربع الثالث من العام 
احلالي. من جانب آخــر، بلغ صافي 

الــعــائــد الــســنــوي حلــســاب التوفير 
االستثماري بالدينار الكويتي 2.1% 
بنهاية الربع الثالث من العام احلالي، 
ـــاح على  فضالً عــن أن تــوزيــع األرب
حــســاب التوفير االســتــثــمــاري يتم 
بشكل ربع سنوي والذي يعكس أداء 
البنك. هذا وقد مت إيــداع األربــاح في 
حسابات السادة املودعني فور إعالن 

النتائج املالية.
 »KIB« كما أوضـــح اجلـــراح أن
يحقق املزيد من النمو عاماً بعد عام 
وذلـــك بفضل استراتيجيته التي 
ميضي في تطبيقها، والتي تهدف إلى 
تعزيز الطريقة التي يتعامل بها مع 
العمالء إلى جانب تلبية احتياجاتهم 
املتغيرة، وذلك من خالل تبني أحدث 
التقنيات واحللول الرقمية التي ميكن 
الوصول إليها في أي وقت ومن أي 
مــكــان. مــؤكــداً أن هــذا النمو يساعد 
»KIB« على مواصلة تنفيذ أهدافه 
االستراتيجية الرامية إلــى تعزيز 
وتأكيد مكانته كمصرف إسالمي 
رائد، إذ لطاملا حظي بالثقة والسمعة 
الطيبة لسجله احلافل ومركزه املالي 

املتني وفرص النمو التي يتمتع بها.
ــن جــانــبــه، أفـــاد نــائــب رئيس  وم

مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لـ 
»KIB«، رائد جواد بوخمسني: الى 
ــدار KIB لصكوك الشريحة  إن إص
األولـــى مــن رأس املـــال بقيمة 300 
مليون دوالر أمريكي خــالل الربع 
الثاني مــن عــام 2019، قــد انعكس 
على نسبة معدل كفاية رأس املال 
لتبلغ %20 ومــعــدل الــرفــع املالي 

%12.7 كما في 30 سبتمبر 2019.
كما أشـــار بوخمسني أن وكالة 
التصنيف العاملية فيتش، إحــدى 
وكاالت التصنيف االئتماني الرائدة 
في العالم، قد قامت بتثبيت التصنيف 
Long-( االئتماني طــويــل األجـــل
 »+A« عند »KIB« لـ )term IDR
 )VR( وكذلك تثبيت القدرة الذاتية
للبنك عند »bb-« مع نظرة مستقبلية 
»مستقرة« وفقا لتقريرها الصادر 
بتاريخ 30 سبتمبر 2019. إن النظرة 
 »KIB« ـــ املستقبلية املــســتــقــرة ل
تعكس النظرة املستقبلية للتصنيف 
االئتماني السيادي لدولة الكويت.  
مــؤكــداً أن هــذا التصنيف االئتماني 
ــر يعكس املــكــانــة املــمــيــزة لـ  ــي األخ
)KIB( ويسلط الضوء على املتانة 

املالية وسالمة استراتيجية لديه.

األصول حجم  في  منو  باملئة   17 اجلراح:  

صافية أرباحًا  دينار  مليون   12.8    
2019 عام  من  أشهر  التسعة  خالل   

أفاد تقرير لوزارة املالية الكويتية، بانكماش منو 
الناجت احمللي اإلجمالي للكويت بنسبة 1.2 باملائة 
بالربع الثاني من 2019، قياساً على الربع األول 

السابق له.
وحسب التقرير الشهري للوزارة، أمس  األحد، 
تراجع إجمالي الناجت احمللي إلى 9.71 مليار دينار 
)32 مليار دوالر( بالربع الثاني، من 9.839 مليار 

دينار )32.5 مليار دوالر( في الفترة املقارنة.
وبلغت مساهمة القطاع النفطي خــالل الربع 
الثاني نحو 53.7 بــاملــائــة، فــي املقابل سجلت 
مساهمة القطاع غير النفطي 46.3 باملائة خالل 

الفترة.

وذكرت الوزارة أن »البيانات تشير إلى استقرار 
نسبي في حصص القطاع النفطي وغير النفطي 
بالناجت احمللي خــالل سنة بــاألســعــار اجلارية 

والثابتة«.
ــات العامة  ــدم ــى أن قطاعي »اخل وأشــــارت إل
ــات  ــدم ــاع والــضــمــان االجــتــمــاعــي«، و«اخل ــدف وال
األخــرى«، يهيمان على األهمية النسبية لألنشطة 

غير النفطية.
وكان الناجت احمللي اإلجمالي للبلد الغني بالنفط 
سجل منواً بنسبة 1.2 باملائة باألسعار الثابتة في 
2018، بعد تسجيله انكماشاً نسبته 2.9 باملائة 

في 2017.

انكماش الناجت احمللي للكويت
1.2 باملئة في الربع الثاني  

ــام البنك الــتــجــاري بــإجــراء  ق
السحب األسبوعي على«حساب 
النجمة »و حملة »راتبك وفوقه 
كـــاش »وقـــد مت إجــــراء السحب 
بحضور ممثل عن وزارة التجارة 

والصناعة عبدالله احلربي.  
وجـــاءت نتائج السحب على 
النحو الــتــالــي :  سحب حساب 
النجمة األسبوعي جائزة بقيمة  
/5،000- دينار كويتي كانت من 
نصيب عبدالله مرشد املرشد 
ــب األســبــوعــي حلملة  ــح ــس  وال
»راتبك وفوقه كاش« جائزة بقيمة 
/1،000- دينار كويتي كانت من 

نصيب  غيداء جاسم السبتي 
ــد أوضـــح البنك أن جوائز  وق
حساب النجمة أصبحت مميزة 
ــز املقدمة  ــوائ بحجم مــبــالــغ اجل
ـــى تــنــوعــهــا طــوال  ــة إل ــاف ــاإلض ب
الــســنــة، وتتضمن السحوبات 
جــائــزة أسبوعية بقيمة 5،000 
د.ك، وشهرية بقيمة 20،000 د.ك، 

وجــائــزة نصف سنوية وقدرها 
نصف مليون )500،000( د.ك 
، باإلضافة إلــى أكبر جــائــزة في 
العالم مرتبطة بحساب مصرفي 
والــتــي حصــل البنك مبوجبها 
على شهـــادة غينيس لألرقـــام 
القياسيـــة والبالغــــة مليــــون 
ونــصــف ) 1،500،000 ديــنــار 

كويتي ( .

وعن آلية فتح حساب النجمة 
ــل لــدخــول الــســحــوبــات  ــأه ــت وال
والــفــوز باجلوائز القيمة، كشف 
البنك أنه ميكن فتح حساب النجمة 
فقط بــإيــداع  100 دينار كويتي 
ويجب أن يكون في احلساب مبلغ 
ال يقل عن 500 دينار لدخول جميع 
السحوبات على كافة اجلوائز التي 

يقدمها احلساب.

»النجمة«  سحب  في  فائزان  »التجاري«: 
كاش« وفوقه  »راتبك  وحملة 

16.45 مليون دينار 8.2 باملئة إلى  السيولة ارتفعت 

اإلغالق عند  وترتفع  احلكومة  استقالة  تداعيات  متتص  البورصة 

أضــاف بنك بوبيان إجنــاز جديد إلى 
إجنــازاتــه التى دأب على حتقيقها في 
األعـــوام األخــيــرة من خــالل قيام وكالة 
ســتــانــدرد آنــد بـــورز العاملية بتأكيد 
التصنيف االئتماني طويل األجل للبنك 
عند املستوى A   مع نظرة مستقبلية 
مستقرة  ليكون بذلك ثاني أعلى تصنيف 

ائتماني بني البنوك احمللية .
ــرزت الوكالة في مبررات منحها  واب
البنك هــذا التصنيف ان بوبيان  يعد 
خامس أكبر بنك في الكويت وأنه يتمتع 
بــعــالمــة جتــاريــة قــويــة عــلــى مستوى 
ـــراد باإلضافة إلــى مركزه  خــدمــات األف
السوقي اجليد ورسملته القوية جنباً إلى 

جنب مع ربحيته اجليدة.
وقـــال نــائــب رئــيــس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي للبنك عــادل املاجد 
تعليقا على ذلك » مع مثل هذه التقديرات 
املميزة فاننا اصبحنا جننى ثمار عمل 
واجتهاد على مــدار السنوات املاضية 
ــن الــقــفــزات  حققنا خــاللــهــا الــعــديــد م

والطفرات في جميع مؤشراتنا املالية 
السيما احلصص السوقية في مختلف 

القطاعات ».
واضاف » بجهد اجلميع متكنا من رفع 

احلصة السوقية من التمويل بصفة عامة 
إلى حوالي 9 %بينما ارتفعت حصة بنك 
بوبيان من متويل األفـــراد حتــديــداً إلى 
حوالي %12 الى جانب حتقيق معدالت 
منــو متميزة فــي احملفظة االئتمانية 

للشركات وصلت إلى16 % .
وكان بنك بوبيان قد اعلن عن حتقيقه 
أرباحاً صافية حتى نهاية سبتمبر من 
العام احلــالــي  بلغت 45 مليون دينار 
بنسبة منو %12 مقارنة بنفس الفترة 
من العام املاضي  وبربحية سهم 15.25 

فلس مقارنة مع 14.20 فلس . 
وشـــهـــدت جــمــيــع مـــؤشـــرات البنك 
الرئيسية منــواً ملحوظاً حتى سبتمبر 
2019 حيث ارتفع إجمالي األصول إلى 
5 مليار دينار بنسبة منو قدرها 18% 
كما ارتفعت اإليرادات التشغيلية لتصل 
إلى 109 مليون دينار كويتي بنسبة منو 
قدرها %4 باإلضافة إلى زيــادة ودائع 
العمالء إلى 4.1 مليار دينار كويتي بنمو 

نسبته 14%.

وارتفع إجمالي قيمة حقوق امللكية 
في البنك  ليصل إلى 567 مليون دينار 
كويتي مقارنة مــع  396 مليون دينار 
كويتي إلى جانب ارتفاع محفظة التمويل 
إلى3.6  مليار ديــنــار كويتي بنسبة 
منو14 % إلى جانب االرتفاع املتواصل 

لقاعدة عمالء البنك.
من ناحية أخــرى اشــار املاجد إلى أن 
هذا التقييم من وكالة ستاندرد اند بورز 
العاملية يأتي مواكباً ملناسبة هامة وهي 
االحتفال مبــرور 15 عاماً على تأسيس 
البنك ومـــرور 10 ســنــوات كاملة على 
البدء في تنفيذ استراتيجية التحول التى 
انطلقت في عام 2009 واثمرت وصولنا 

إلى هذه املرتبة من التفوق  .
ـــــاف » ونــحــن نــحــتــفــل بــهــذه  واض
املناسبة فإنه اليسعنى إال ان اقدم الشكر 
والتتهنئة جلميع املساهمني والعمالء 
إلــى جانب مــواردنــا البشرية التى كان 
ــازات هامة  الفضل في ما حتقق من إجن

طوال هذه املسيرة » .

للشركات االئتمانية  احملفظة  في  متميزة  منو  معدالت  حقق 

9 باملئة  املاجد: »بوبيان« رفع احلصة السوقية من التمويل إلى 

الشركات  أرباح  دينار  مليون   497
الثالث بالربع  املدرجة 

أظهرت البيانات املالية لـ 158 شركة مدرجة ببورصة الكويت، ارتفاع أرباح الربع الثالث من عام 2019 بنسبة 
0.83 باملائة على أساس سنوي، وذلك مع نهاية مهلة اإلفصاح عن البيانات املالية املرحلة أمس األحد.

وطبقاً ملسح أعدته »مباشر«، بلغت أرباح الشركات خالل الفترة 496.992 مليون دينار )1.64 مليار دوالر(، 
مقابل أرباح بنحو 492.9 مليون دينار )1.63 مليار دوالر( بالربع الثالث من عام 2018.

كما أظهر املسح حتقيق الشركات أرباحاً بنحو 1616.284 مليون دينار )5.34 مليار دوالر( بالتسعة أشهر 
األولى من 2019، مقابل أرباح بقيمة 1535.363 مليون دينار )5.07 مليار دوالر( للفترة ذاتها بعام 2018، 

بارتفاع 5.3 باملائة.
وحقق بنك الكويت الوطني أعلى األرباح بني الشركات املعلنة، على كافة املستويات، حيث بلغت أرباحه بالربع 
الثالث من 2019 نحو 93.075 مليون دينار، وسجل أرباحاً بقيمة 302.168 مليون دينار خالل التسعة أشهر 

األولى بالكامل.
وجاءت أرباح بيت التمويل الكويتي »بيتك« في املرتبة الثانية على املستوى الفصلي بقيمة 82.831 مليون 

دينار، وكذلك على مستوى التسعة أشهر األولى بالكامل بأرباح قدرها 190.496 مليون دينار.
في املقابل، حققت شركة »صناعات« أكبر اخلسائر بالربع الثالث من 2019 بقيمة 7.399 مليون دينار، تليها 

خسائر »مزايا« بنحو 5.029 مليون دينار، ثم »إيفا فنادق« بقيمة 4.498 مليون دينار.
وعلى مستوى التسعة أشهر األولى من 2019، سجلت »إيفا فنادق« أكبر اخلسائر بقيمة 8.41 مليون دينار، 

تليها خسائر »دانة« بحوالي 4.986 مليون دينار، ثم »أبيار« بواقع 4.595 مليون دينار.
قطاع البنوك يستحوذ على %56 من األرباح الفصلية للسوق ، وتصدر قطاع البنوك أرباح قطاعات السوق 
الكويتي في الربع الثالث من 2019، بقيمة 902.824 مليون دينار شكلت نحو 55.9 باملائة من أرباح البورصة 

ككل، تاله االتصاالت بقيمة 209.09 مليون دينار متثل نحو 12.9 باملائة من أرباح السوق.
واحتل قطاع اخلدمات املالية املركز الثالث بأرباح فصلية ُتقدر بنحو 179.031 مليون دينار شكلت 11.1 من 
إجمالي أرباح قطاعات البورصة الكويتية، فيما كانت أرباح قطاع التكنولوجيا األقل في هذا الصدد بنحو 25 ألف 

دينار.
على مستوى التسعة أشهر األولى من العام اجلاري، لم يختلف احلال كثيراً، حيث استحوذ قطاع البنوك على 

63.3 باملائة من إجمالي أرباح قطاعات البورصة خالل الفترة، بأرباح بلغت 314.806 مليون دينار.
واحتل االتصاالت املرتبة الثانية بأرباح بلغت 73.441 مليون دينار شكلت نحو 14.8 باملائة من إجمالي أرباح 

السوق، فيما كانت أرباح التكنولوجيا األقل في هذا الصدد بقيمة ألفي دينار.
وسجل قطاع السلع االستهالكية اخلسائر الوحيدة بني قطاعات البورصة خالل التسعة أشهر األولى من العام 

اجلاري، بقيمة 2.648 مليون دينار؛ بسبب اخلسائر التي تكبدتها شركة »دانة«.

الشيخ محمد جراح الصباح
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