«برقان» يحتفي بتخريج دفعة من املصرفيني الشباب
احتفل بنك برقان مؤخرا ً بتخريج دفعة جديدة متكونة
من  17متدرب من أكادميية بنك برقان حلديثي التخرج،
حتت إش��راف قسم التعلم والتطوير ،حيث يحرص البنك
على رفع مستوى متيز وأداء الشباب اخلريجني وتزويدهم
باخلبرة املصرفية الالزمة.
درب املوظفني اجل��دد على مجموعة من ال���دورات التي
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ستأهلهم على االنخراط بقطاع العمل املصرفي بكل سالسة
وسهولة ،حيث شمل البرنامج أسبوعني من التدريب امليداني
في أفرع البنك املختلفة لتمكني املوظفني اجلدد من الربط بني
املادة العملية والتطبيق الواقعي أثناء أداء عملهم حيث مت
تعريفهم مبجموعة واسعة من املنتجات واخلدمات املصرفية
التي يقدمها البنك ،باإلضافة إلى التركيز على أهم املهارات

خلدمة العمالء وذلك حلرص البنك الدائم على تقدمي خدمات
ذات جودة عالية واحترافية في العمل لراحة ورضا العمالء.
يحرص بنك برقان دائما على تهيئة الشباب الكويتي لشغل
مناصب قيادية في املستقبل وه��ذا يأتي من ضمن اخلطة
املستقبلية لتطوير الكفاءات الوطنية لقيادة العمل املصرفي
في الكويت.
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قبل املخصصات للربع األول من عام 2019

«التجاري» يعلن عن حتقيق أرباح تشغيلية  24مليون دينار
أعلن البنك التجاري عن حتقيق أرباحاً تشغيلية
مقدارها  24.0مليون دينار كويتي للربع األول من
عام  .2019وقد بلغ صافي ربح الفترة ،بعد اتخاذ
مخصصات احترازية حتوطية ومخصصات أخرى،
مبلغ وقدره  1مليون دينار .كما شهد البنك منوا ً قويا ً
في كل قطاعات أنشطة أعماله األساسية ،إذ ارتفع
حجم القروض بنسبة  8.1%لتبلغ  2,317.4مليون
دينار كويتي وارتفع حجم االستثمار في األوراق
املالية بنسبة  24.3%ليبلغ  584.4مليون دينار
كويتي.
وتعقيباً على تلك النتائج اإليجابية التي حققها
البنك  ،قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الشيخ
أحمد دعيج الصباح أن البنك يواصل جهوده الرامية
إلى التركيز على اجلودة النوعية ألصوله واخلدمات
املصرفية الرقمية والكفاءة التشغيلية وتقدمي أفضل
اخلدمات للعمالء .وكشف الشيخ أحمد الصباح أن
األرباح التشغيلية بلغت  24.0مليون دينار كويتي
خالل الربع األول من عام  ،2019حيث قام البنك،

إعماالً ملبدأ احليطة واحل��ذر ،بتخصيص جزء كبير
من تلك األرباح التشغيلية لتعزيز قاعدة املخصصات
املتوفرة لديه ومنوها ً أن إجمالي املخصصات احملتفظ
بها لدى البنك مقابل محفظة التسهيالت االئتمانية
 157.9مليون دينار كويتي كما في  31مارس .2019
وتابع الشيخ أحمد الصباح مبيناً أن البنك قد
ق��ام بتمويل ع��دد من املشاريع الكبيرة التي متثل
أهمية كبرى لدولة الكويت وأن��ه سيواصل دوره
الفعال نحو تعزيز االقتصاد الكويتي ،الفتا ً أن البنك
مستمر في سياسته احلصيفة ومنهجيته املتحفظة
جتاه منو أنشطة أعماله عن طريق احملافظة على
اجل��ودة النوعية ألصوله والعمل على حتسينها
خالل عام  2019والسنوات الالحقة من أجل مواجهة
التحديات املتمثلة في تقلب األوض��اع االقتصادية
واجليوسياسية التي تعاني منها املنطقة.
وأضاف الشيخ أحمد الصباح أن معدل كفاية رأس
املال قد بلغ نسبة مقدارها  18.5%كما في  31مارس
 ،2019فيما بلغت نسبة الرفع املالي  11.8%ونسبة

صافي التمويل املستقر  108.4%ونسبة تغطية
السيولة  166.4%وهذه النسب تفوق بشكل مريح
احلد األدنى للنسب املقررة من قبل اجلهات الرقابية
املتمثلة ببنك الكويت املركزي .وأوضح الشيخ أحمد
الصباح أن التحسن امللحوظ في املؤشرات املالية
للبنك يرجع إلى سياسته احلصيفة التي تهدف إلى
تنظيف محفظة القروض عن طريق شطب القروض
غير املنتظمة مع اتخاذ كافة التدابير واإلج��راءات
الالزمة حلماية مصالح البنك ،مؤكدا ً في هذا الصدد
أن ال��ق��روض غير املنتظمة التي بقيت عند نسبة
«صفر» تعكس وبشكل واضح إستراتيجية البنك في
هذا االجتاه.
من جانب آخر ،أكد الشيخ أحمد الصباح أن البنك
يواصل جهوده احلثيثة وبشكل سريع نحو تطوير
واستحداث النظم واخلدمات املصرفية الرقمية بهدف
تعزيز اخلدمات املقدمة للعمالء والتي متكنهم من
إجراء العديد من املعامالت بلمسة واحدة من خالل
النظم اآللية ،وكذلك االستثمار في النظم التكنولوجية

احلديثة ورأسماله البشري مبا يفوق احتياجات
وتوقعات العمالء .وأش��ار الشيخ أحمد الصباح
في هذا السياق إلى املبادرات اجلديدة التي اتخذها
البنك خ�لال الربع األول من ع��ام  2019والسمات
واخلصائص اجلديدة التي مت استحداثها وإضافتها
إلى اخلدمات والنظم اإللكترونية ومنها خدمة دفع
توزيعات األرب��اح إلكترونياً عبر «التجاري أون
الين» ،وخدمة التحقق من املستندات عبر تقنية رمز
االستجابة السريعة  ،QR Codeوخدمة T-Pay
لتحويل األموال فيما بني عمالء التجاري باستخدام
تقنية رمز االستجابة السريعة  ،QR Codeوتغيير
كلمة امل��رور عبر تطبيق التجاري موبايل للهواتف
واألل��واح الذكية ،وحتديث منوذج «أع��رف عميلك»
عبر تطبيق التجاري موبايل للهواتف واألل��واح
الذكية وخدمة التجاري أون الي��ن ،وتعديل حدود
التحويالت عبر خدمة التجاري «أون الين».
وك��ذل��ك تغيير األس��ئ��ل��ة واألج���وب���ة املتعلقة
باجلوانب األمنية للدخول على اخلدمات اإللكترونية

أحمد دعيج الصباح

عبر تطبيق التجاري موبايل للهواتف واألل��واح
الذكية ،وإضافة برامج فيديو للشرح التوضيحي
على تطبيق التجاري موبايل لتثقيف وإرشاد العمالء
بطريقة سهلة ح��ول بعض املنتجات واخل��دم��ات
املقدمة من قبل البنك بهدف تعزيز جتربتهم املصرفية
مع البنك.

ربحية السهم  0.90فلس بنسبة زيادة 105باملئة

بنمو بلغ  2.6باملئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام املاضي

«وربة» يستهل عام  2019محقق ًا أرباح ًا بقيمة  3.821مليون دينار

«الوطني -مصر» يحقق 8.9
مليون دينار أرباح ًا صافية

احل��وط��ي :إجن��ازات �ن��ا ف��ي ال��رب��ع األول ح�ص��اد األداء امل �ش��رف ف��ي 2018
الغامن :بدأنا التوسعات التمويلية واالستثمارية ومزيد من التطور خالل 2019
واص���ل بنك ورب���ة حتقيق نتائج
قوية حيث سجلت أرباحه في الربع
األول م��ن ع��ام  2019من��وا ملحوظا
بحمد الله وتوفيقه ،ليواصل البنك
مسيرة النمو التي استهلها في األعوام
املاضية .وأض���اف البنك إل��ى سجله
حتى  31م���ارس  2019سلسلة من
النجاحات على صعيد كافة العمليات
توجت بنتائج مالية مم��ي��زة ،حيث
سجل أرباحا في الربع األول من العام
احلالي بقيمة  3.821مليون دينار
كويتي بارتفاع نسبته  31%مقارنة
بالفترة نفسها من العام السابق والتي
بلغت أرباحها  2.917مليون دينار
كويتي .ومنت اإلي���رادات اإلجمالية ،
التي حتققت بفضل األداء القوي جلميع
القطاعات ،حيث بلغت  27.184مليون
دينار كويتي بارتفاع نسبته 45%
مقارنة بالفترة ذاتها من عام ،2018
فيما ارتفعت اإلي����رادات التشغيلية
بنسبة من��و  31%وبلغت 14.226
مليون دينار كويتي حتى  31مارس
 2019مقابل  10.880مليون دينار
كويتي ف��ي ال��ف��ت��رة ذات��ه��ا م��ن العام
.2018
في معرض تعليقه على نتائج البنك
للربع األول من ع��ام  2019ق��ال عبد
ال��وه��اب عبد الله احل��وط��ي -رئيس
مجلس إدارة بنك ورب����ة « :-ولله
احلمد ،إن نتائج بنك وربة في الربع
األول من العام احلالي ،جاءت مكملة
إلجنازاته في  2018والتي بنى عليها
في سبيل حتقيق املزيد من النجاحات
والنمو .فالبنك اليوم يستثمر فيما
حققه م��ن من��و وت��وس��ع ع��ل��ى كافة
األصعدة والعمليات املصرفية حيث

عبد الوهاب احلوطي

شاهني الغامن

جاءت األرب��اح تعبر عن استراتيجية
ب��ن��ك ورب����ة ال��ت��ط��وي��ري��ة ،وخططه
التوسعية والتمويلية لتنويع مصادر
األرب���اح ،وجتنب املخاطر ،وترشيد
اإلنفاق ،وزيادة اإلي��رادات التشغيلية
م��ن األن��ش��ط��ة املصرفية الرئيسية،
لضمان االستدامة في النمو والربحية،
مما يؤكد سالمة األداء في ظل مواصلة
ب��ن��ك ورب���ة سياسته االستثمارية
والتمويلية ،وإدارة املخاطر بفاعلية،
حسب أفضل املمارسات بهذا املجال.
«إن النمو ال��ذي يشهده بنك وربة
ال��ي��وم م��ن جهة إق��ب��ال ال��ع��م�لاء على
خدماته م��ن أف���راد وش��رك��ات مؤشر
دامغ على املكانة املتصدرة التي يحظى
بها ف��ي ق��ط��اع الصيرفة اإلسالمية
كمؤسسة مصرفية إسالمية عصرية
تواكب كافة تطورات التكنولوجيا في

هذا القطاع وتعمل على تطبيقها في
خدماتها ومنتجاتها املصرفية».
وش��دد احل��وط��ي على إص���رار بنك
وربة تصدر القطاع املصرفي الرقمي
وض��خ االستثمارات ال�لازم��ة في هذا
اإلط��ار البتكار حلول مصرفية رقمية
ت��واك��ب النمو ف��ي ال��ق��ط��اع املصرفي
ال��ع��امل��ي وت��ل��ب��ي ط��م��وح��ات العمالء
املتطلعني إلى خدمات مصرفية رقمية
تتسم ب��امل��رون��ة ،ال��س��رع��ة واألم���ان
السيما جلهة اخلدمات التمويلية التي
يواصل العمالء التفاعل معها بإقبال
كبير على تقدمي طلبات التمويل عبر
موقعه «وربة اونالين» على اإلنترنت
التي توفر الوقت واجلهد  ،فمن خالل
تعبئة منوذج محدد  ،يتعرف العميل
على إمكانية حصوله على التمويل ،
ويتواصل معه موظف مختص حتى

اكتمال اخلدمة
وخ��ت��م احل��وط��ي كلمته ب��ال��ق��ول:
«استطعنا خ�لال الفترة املاضية أن
نفي بوعودنا إلى عمالئنا ومتكنا ،ولله
احلمد ،أن منيزهم بباقة من اخلدمات
واحللول املصرفية احلصرية ساهمت
في إغناء هذا القطاع النامي بسرعة.
م��ن جهته ق��ال الرئيس التنفيذي
لبنك ورب��ة ،شاهني حمد ال��غ��امن ،أن
البنك قد حقق نتائجا ً مشرفة في الربع
األول مشددا ً على أن اجتاه البنك حاليا ً
يصب في املساهمة بتمويل املشاريع
االقتصادية الكبرى في السوق الكويتي
واألس��واق اخلارجية مشيرا ً إلى أنها
استراتيجية مهمة في عمله لدعم جهود
التنمية.
وأش����ار إل���ى اس��ت��م��رار ب��ن��ك ورب��ة
ف��ي ع��ام  2019ف��ي متويل الشركات
الكويتية ومساعدتها على تطوير
أعمالها ،وتنفيذ خططها التوسعية ،مع
إيالء املشاريع الصغيرة واملتوسطة
املزيد من األهمية ،وفق قناعة البنك
بدوره في دعم أعمال الشباب وتطوير
أداء املبادرين ،مبا يساهم في تنوع
م���ص���ادر ال���دخ���ل وزي�����ادة م��ج��االت
التوظيف ،وبناء خبرات وطنية في
مجال األعمال .وأك��د بأن زي��ادة رأس
املال في ديسمبر  2018بنسبة 50%
تشكل امل��ن��ص��ة الرئيسية لتطوير
عمليات البنك على امل���دى املتوسط
وت��ع��زي��ز مساهماته التمويلية في
مشاريع مجدية تؤمن عوائد مستدامة
وت��ق��دم ال��دع��م إل��ى ق��ط��اع الشركات
واألعمال كما ضخ االستثمارات الالزمة
في تطوير بينة البنك الرقمية والتوسع
اجلغرافي عبر مناطق دولة الكويت.

حقق بنك الكويت الوطني-
م��ص��ر ،ع��ض��و م��ج��م��وع��ة بنك
الكويت الوطني ،أرباحا ً صافية
قدرها  510مليون جنيه مصرى
(ما يعادل نحو 8.9مليون دينار
كويتي) حتى نهاية الربع األول
م��ن ال��ع��ام  ،2019مقارنة مع
 497مليون جنيه مصرى (ما
يعادل نحو 8.5مليون دينار
كويتي) في الفترة نفسها من
العام املاضي ،بنمو بلغ % 2.6
على أساس سنوي.
ومنت املوجودات اإلجمالية
بواقع  18.25%لتبلغ 70.37
م��ل��ي��ار جنيه م��ص��ري ك��م��ا في
ن��ه��اي��ة م���ارس  ،2019وذل��ك
باملقارنة مع  59.51مليار جنيه
مصري في نهاية الربع األول
لعام  .2018كما إرتفعت ودائع
العمالء اإلجمالية خ�لال هذه
الفترة بواقع  % 20.56لتبلغ
 53.07مليار جنيه مصري،
مقارنة مع  44.02مليار جنيه
ف��ي ن��ه��اي��ة ال��رب��ع األول لعام
 .2018ف��ي��م��ا إرت��ف��ع صافى
ق���روض وت��س��ه��ي�لات العمالء
مع نهاية م��ارس  2019بواقع
 5.34%لتبلغ  37.68مليار
جنيه مصري مقارنة مع 35.77
مليار جنيه ف��ي نهاية الربع
األول لعام .2018
وق����ال ال��رئ��ي��س التنفيذي
ملجموعة بنك الكويت الوطني
ورئ���ي���س م��ج��ل��س إدارة بنك
الكويت الوطني -مصر عصام
الصقر»ميثل الوطني  -مصر
أهم الفروع اخلارجية ملجموعة
بنك الكويت الوطني ملا يلعبه من
دورا ً محورياً في استراتيجية
املجموعة لتنويع إيراداتها من

عصام الصقر

خالل زي��ادة مساهمة العمليات
ال��دول��ي��ة ف��ي ص��اف��ي األرب���اح
حيث يساهم الوطني  -مصر
مبا يقارب ثلث أرب��اح الفروع
اخل��ارج��ي��ة وه��و م��ا يؤكد على
الرؤية الثاقبة للمجموعة في
االستثمار طويل األجل بالسوق
املصري».
وأشار الصقر إلى أن النتائج
املالية القياسية التي يحققها
ال��وط��ن��ي  -م��ص��ر وال��ن��م��و في
أرباحه وكافة مؤشراته املالية
ي��رس��خ م��ن ثقة املجموعة في
ال��س��وق امل��ص��ري وخ��اص��ة أن
أرب���اح البنك أغلبها تشغيلية
وه���و م��ا يعكس حت��س��ن بيئة
األع��م��ال وي��ؤك��د على استقرار
الوضع االقتصادي في مصر.
وأوض��ح الصقر أن الوطني
 مصر يستهدف خ�لال الفترةاملقبلة االستحواذ على حصة
سوقية أكبر في قطاع األفراد في
ظل النمو السريع الذي يشهده
ذل��ك القطاع من خ�لال التركيز

على ت��ق��دمي خ��دم��ات مصرفية
م��ت��م��ي��زة وذل���ك ب��ال��ت��زام��ن مع
ترسيخ موقع البنك الريادي في
قطاع الشركات مع االستمرار
في التركيز على متويل الشركات
الصغيرة واملتوسطة مبا يضمن
تنويع احملفظة االئتمانية للبنك،
كما تعمل مجموعة بنك الكويت
الوطني على نقل خبراتها في
م��ج��ال ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ال��ي��ة
إل��ى ال��س��وق امل��ص��ري م��ن خالل
الوطني  -مصر وذل��ك في إطار
استراتيجية املجموعة «للتحول
الرقمي».
وأك��د الصقر على أن البنك
م��س��ت��م��ر ك��م��ا أظ���ه���رت نتائج
ال��رب��ع األول م��ن ال��ع��ام احلالى
فى مواصلة أداءه القوي محققاً
منو في كافة مؤشراته املالية
بدعم من جناح البنك في التغلب
على ظروف السوق غير املواتية
مطلع العام اجلاري ،وذلك بفضل
السياسة احلكيمة التي ينتهجها
البنك كعضو في مجموعة بنك
الكويت ال��وط��ن��ي ،ونتيجة ملا
يتبناه من من��وذج أعمال يقوم
على أساس احملافظة على تنويع
وموازنة مصادر الدخل ومحفظة
ال��ق��روض م��ن ناحية ،وتقدمي
احللول التمويلية األكثر مرونة
وط����رح امل��ن��ت��ج��ات املصرفية
املبتكرة التى تلبى إحتياجات
العمالء الفعلية وتستند إلى
دراسة دقيقة ومتعمقة للسوق
م��ن ناحية أخ���رى .ه��ذا فضالً
عما يتمتع به البنك من متانة
م��رك��زه امل��ال��ي وق��وة ميزانيته
واستراتيجيته الناجحةوثراء
فريق عمل البنك ال��ذي يتمتيز
بخبرات مصرفية واسعة. .

غبقة البنك الرمضانية جسّ دت روح األسرة الواحدة

في إطار برنامجه اخليري لشهر رمضان املبارك «افعل اخلير في شهر اخلير»

مندني :نهدف لتعزيز ريادة «بيتك» ومواصلة التميز في خدمة عمالئه

«الوطني» يطلق مبادرة توعوية
للسائقني يتخللها توزيع كسرة الصيام

نظّ م بيت التمويل الكويتي «بيتك»
الغبقة الرمضانية السنوية ملوظفيه
ض��م��ن ح���ض���ور الف����ت م���ن االدارة
التنفيذية وع��دد كبير من املسؤولني
والعاملني في البنك ،وذل��ك في إطار
برنامج «بيتك» الرمضاني «تواصل
باخلير في شهر اخلير  ،»5وحرصه
ع��ل��ى ت��دع��ي��م أواص����ر ال��ت��راب��ط بني
العاملني ،حيث تعتبر هذه املناسبة
التي دأب «بيتك» على اقامتها سنويا
في الشهر الفضيل فرصة للقاء بني
الزمالء وتبادل التهاني والتبريكات
بني املوظفني واملسؤولني في البنك.
وفى كلمة للموظفني خالل الغبقة
التي أقيمت في قاعة الراية ورسمت
أبهى ص��ور التواصل بني املوظفني،
تقدم رئيس اخلدمات املصرفية لألفراد
واخلدمات املالية اخلاصة للمجموعة
في «بيتك» ،وليد خالد مندني بخالص
التهنئة للموظفني بحلول شهر رمضان
املبارك.
وأض��اف مندني« :ان شهر رمضان
ش��ه��ر خ��ي��ر وع���ط���اء ،وع��ل��ي��ن��ا نحن
كعاملني ف��ي «بيتك» استغالل هذا
الشهر بالعطاء واجل��د والتفاني مبا
يخدم ه��ذه املؤسسة املالية العريقة
وااللتزام التام بتطبيق احكام الشريعة
ب��ال��ت��ع��ام�لات امل��ال��ي��ة واالجتماعية
لتحقيق أهدافنا املشتركة التي تتمثل

عدد من اعضاء االدارة التنفيذية

ف��ي تعزيز ري���ادة البنك ومواصلة
التميز في خدمة عمالئه واالرتقاء بكل
ما نقدمه من خدمات ومنتجات وأي
م��ب��ادرة تنعكس إيجابا على سمعة
«بيتك».
وذكر ان شهر رمضان فرصة عظيمة
لتطبيق املفاهيم األساسية التي جاء
بها الدين والتي تتمثل بحب اخلير

والعطاء والصبر واالحساس بالفقراء
واالبتسامة واللطف في التعامل مع
الناس ،منوها بأهمية تطبيق ذلك في
احلياة املهنية والتعامل مع العمالء
واداء االعمال واملهام باتقان وامانة.
ولفت مندني الى ان التواصل هو أحد
محاور استراتيجية «بيتك» ،منوها
بأن الغبقة الرمضانية السنوية التي

يحرص «بيتك» على تنظيمها سنويا
ماهي اال واح��دة من املناسبات التي
جتمع موظفي «بيتك» سنويا لتعزيز
التواصل مع بعضهم البعض كأسرة
واح��دة جتمعها مصلحة واح��دة ،كما
هي فرصة لتبادل االفكار واملقترحات
مبا يساهم في تطوير االداء وحتقيق
مزيد من الريادة والتقدم.

أطلق بنك الكويت الوطني
ح��م��ل��ة ت���وع���وي���ة ل��ل��ح��د من
احل������وادث امل����روري����ة خ�لال
شهر رمضان املبارك ،السيما
م��ع اق���ت���راب م��وع��د االف��ط��ار
وم��ح��اوالت بعض السائقني
اللحاق بإفطارهم م��ن خالل
السرعة والتجاوزات املرورية.
وت��ت��ض��م��ن احل��م��ل��ة ت��وزي��ع
كسرة الصيام على السائقني
قبل موعد آذان املغرب وذلك
ع��ن��د ال��ت��ق��اط��ع��ات امل��روري��ة
االستراتيجية وإشارات السير
والنقل العام.
ويلتزم بنك الكويت الوطني
في تبني املبادرات االجتماعية
ذات القيمة املضافة السيّما في
ظل وجود العديد من املبادرات
امل��رت��ب��ط��ة ب��ش��ه��ر رم��ض��ان
امل��ب��ارك .وتتميز ه��ذه املبادرة
بأنها توعوية هادفة إلى نشر
املسؤولية االجتماعية جتاه
األمان ضد احل��وادث وااللتزام
بقانون السير كأولوية حتى لو
كلفنا ذلك التأخر عن مواعيدنا

احلملة تسعى إلى احلد من احلوادث املرورية

وال��ت��زام��ات��ن��ا ،فهي تضع في
أولويتها سالمة األفراد واحلد
من حوادث السير.
وتعتبر هذه احلملة توعوية
وتضم عددا كبيرا من املتطوعني
وت��ه��دف إل��ى س�لام��ة األف���راد.
ويفخر بنك الكويت الوطني
ب��أن يكون ج��زءا ال يتجزأ من
حمالت التوعوية الريادية مثل

ه��ذه امل��ب��ادرة التي جتمع بني
روح املشاركة املتمثلة بتوزيع
وم��ش��ارك��ة ك��س��رة ال��ص��ي��ام
م��ع السائقني على الطرقات
والتوعوية جتاه خفض نسبة
احل��وادث امل��روري��ة واحل��د من
خطورتها السيما مع اقتراب
موعد آذان املغرب استعدادا ً
لإلفطار.

