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نتيجة أدائهم وجهدهم في العام الماضي

«أودي الكويت»« ...أفضل وكيل» في الشرق األوسط
مت تكرمي �أودي الكويت بجائزة
«�أف�ضل وكيل �أودي لعام »2018
يف ال�رشق الأو�سط يف اطار معايري
متعددة يتم من خاللها تقييم
�أف�ضل وكيل �أودي يف املنطقة
على �أدائهم وجهدهم خالل العام
املا�ضي.حيث يتم اختيار «�أف�ضل
بناء على �أداء فريق
وكيل �أودي»
ً
املبيعات وفريق ما بعد البيع،
حيث يقا�س كل منهما جوانب
متعددة من �أداء الفريق املعني.
وي��ق��ا���س الأداء ع��ل��ى معايري
وم�ؤ�رشات رئي�سية تت�ضمن :نقاط
ر�ضا العمالء ،ن�سبة املبيعات،
جودة ال�صيانة ،بالإ�ضافة �إلى
معايري عديدة �أخرى.
و قال خليفة الغامن ،رئي�س �رشكة
ف�ؤاد الغامن و�أوالده لل�سيارات،
«ي�رشفنا الفوز بجائزة �أف�ضل
وكيل لعالمة �أودي لعام ،2018
وهذا دليل على جهودنا املكر�سة
لتحقيق ال��ن��ج��اح والتزامنا
لعمالئنا.

مع بناء �أحد �أكرب معر�ض ومركز
خدمة مندمج ل�سيارات �أودي يف
العامل الذي ي�شمل ق�سم مبيعات
ال�سيارات اجلديدة ،ال�سيارات
امل�ستعملة وخ��دم��ات م��ا بعد
البيع ،وي�ستمر ا�ستثمارنا يف
عالمة �أودي .وهدفنا هو �ضمان
احلفاظ على جتربة فاخرة جلميع
عمالئنا �أثناء زيارتهم لوكالتنا.
ونحن ن�ؤمن ب�أن �أي �إجناز عظيم ال
ميكن حتقيقه �إال من خالل التفاين
والعمل اجلماعي من فريقنا .نقّدر
تكرمينا بهذا النجاح ونتطلع �إلى
املزيد من النمو امل�ستمر ور�ضا
عمالئنا يف الكويت» .ي�شار �إلى
�أن طرازات �أودي و�أودي �سبورت
معرو�ضة وم��ت��واف��رة لتجربة
القيادة � 6أيام يف الأ�سبوع ،من
معر�ض �أودي الكويت املتواجد
يف منطقة ال�شويخ ال�صناعية –
طريق اجلهراء «�شارع البيب�سي»
اثناء �ساعات العمل من ال�ساعة
م�ساء.
� 9:00صباح ًا حتى 8:30
ً

هدفنا هو ضمان
الحفاظ على
تجربة فاخرة
لجميع عمالئنا
أثناء زيارتهم
وكالتنا

الغانم :الفوز
بالجائزة دليل
على جهودنا
المكرسة لتحقيق
النجاح والتزامنا
تجاه عمالئنا

• تسليم اجلائزة للشركة

«العمومية» توصي بتوزيع أرباح نقدية بواقع  14فلس ًا لكل سهم

بهبهاني« :األهلي» حقق أرباح ًا تشغيلية تجاوزت
 100مليون دينار خالل العام الماضي
ك�شف البنك الأهلي الكويتي عن
نتائجه املالية املمتازة لل�سنة
املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
 ،2018حيث بلغ �صايف الربح
 42.1مليون دينار ،بزيادة بلغت
ن�سبتها  18.1%باملقارنة مع عام
 .2017كما ارتفعت الإي���رادات
الت�شغيلية للبنك لت�صل �إلى 168.8
مليون دينار حمققة منوا بن�سبة
 7.5%باملقارنة مع � .2017أما
الأرباح الت�شغيلية فقد و�صلت �إلى
 103.7ماليني دينار بزيادة بن�سبة
 .6%وبلغ �إجمايل املوجودات 4.5
مليارات دينار م�سجال منوا بن�سبة
 4.3%باملقارنة مع عام ،2017
وزادت حقوق امل�ساهمني مببلغ
 12.8مليون دينار لت�صل �إلى 585
مليون دينار ،وبلغت ربحية ال�سهم
 26فل�سا حمققة زي��ادة مبقدار 4
فلو�س عن عام .2017
وبناء على هذه النتائج املالية
�أو�صى جمل�س الإدارة بتوزيع �أرباح
نقدية على امل�ساهمني بواقع 14%
من القيمة الإ�سمية لل�سهم ( 14فل�سا
لكل �سهم) ،باملقارنة مع  12فل�سا
لعام  ،2017وتخ�ضع هذه التو�صية
ملوافقة اجلمعية العامة للبنك.
وقد �شهدت ودائ��ع العمالء زيادة
بن�سبة  6%حيث بلغت  3.1مليارات
دينار باملقارنة مع ذات الفرتة
من العام املا�ضي .وظلت جودة
الأ�صول قوية جدا مع ن�سبة منخف�ضة
من القرو�ض املتعرثة و�صلت �إلى
 ،1.78%يف حني جت��اوزت ن�سبة
التغطية لتلك القرو�ض .300%
وقد بلغ معدل كفاية ر�أ�سمال البنك
الأهلي الكويتي ومعدل كفاية ر�أ�س
املال الإ�ضايف من ال�رشيحة الأولى
 19.15%و 17.94%على التوايل.
كما ا�ستمر البنك يف املحافظة على
ت�صنيفاته االئتمانية القوية من قبل
وكالتي فيت�ش وموديز بالدرجة
ْ
( )+Aو ِ( )A2على التوايل.
ويف تعقيبه على ه��ذه النتائج
امل��ال��ي��ة امل��م��ي��زة ،ق���ال ط�لال
بهبهاين ،رئي�س جمل�س الإدارة
«وا���ص��ل البنك الأه��ل��ي الكويتي
م�سريته يف حتقيق من��و م�ستمر
على الرغم من الظروف االقت�صادية
العاملية املليئة بالتحديات.
وبف�ضل من��وذج �أعمالنا املبتكر
متكنا من حتقيق �أداء ت�شغيلي فعال
وق��وي ومربح عرب كافة قطاعات
�أعمالنا الأ�سا�سية بحيث ارتفعت
�أرباحنا الت�شغيلية لتتجاوز حاجز
املائة مليون دينار لأول مرة يف

أرباح صافية بلغت
 42.1مليون دينار
بزيادة نسبتها
%18.1
إجمالي الموجودات
بلغ  4.5مليارات
ال نمواً
دينار مسج ً
بنسبة %4.3

• بهبهاني مترئسا ً العمومية

العقاد  :البنك
استجاب بشكل فعال
للحاجة المتنامية
للتحول الرقمي
• جانب من احلضور

تاريخ البنك منذ ت�أ�سي�سه .و�أنا
على ثقة ب�أن ا�سرتاتيجيتنا اجلديدة
«بنك �أ�سهل» �سوف متكنا من تطوير
�أعمال البنك الأهلي الكويتي يف
امل�ستقبل ،وت�ساهم يف تعظيم
القيمة على املدى البعيد لعمالئنا
وم�ساهمينا»,
و�أ���ض��اف ق��ائ�لا :لقد ك��ان البنك
الأه��ل��ي الكويتي �أول بنك يفتح
�أبوابه يف دولة الإم��ارات العربية
امل��ت��ح��دة ،وذل���ك منذ  40عاما
م�����ض��ت ،ح��ي��ث ���س��اه��م ال��ب��ن��ك يف
تقدمي خدماته للأفراد وال�رشكات
الكويتية والإماراتية وخدمة �أفراد
اجل��ال��ي��ة الكويتية املتواجدة
بدولة الإم���ارات .وملوا�صلة هذا
االلتزام ،قمنا بالتو�سع الإ�ضايف

يف �أعمالنا يف دولة الإمارات وذلك
بافتتاح فرع جديد يف مركز دبي
امل��ايل العاملي ( ،)DIFCالذي
�سوف يركز على متويل ال�رشكات
التي تتعامل معها جمموعة البنك
الأهلي الكويتي و�سوف يقدم الدعم
لعمالئنا من ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات
وكذلك ال�رشكات متعددة اجلن�سية
وتقدمي التمويل الالزم مل�ساعدتها
يف تو�سع �أع��م��ال��ه��ا وتواجدها
الإقليمي.
م��ن جهته ق��ال مي�شال العقاد،
الرئي�س التنفيذي للبنك الأهلي
الكويتي�«:إن النمو امل�ستدام للبنك
الأهلي الكويتي يرتكز على التزامنا
بقيمنا الأ�سا�سية وهي ال�شفافية
والنزاهة وال�سهولة والتميز .وعلى

امل�ستوى الت�شغيلي ،ا�ستطعنا
اال�ستجابة ب�شكل فعال للحاجة
املتنامية للتحول ال��رق��م��ي يف
القطاع املايل .وي�شمل هذا التو�سع
يف قطاع اخلدمات امل�رصفية للأفراد
واخل��دم��ات امل�رصفية لل�رشكات
عرب املناطق اجلغرافية التي نعمل
فيها وخا�صة يف جمهورية م�رص
العربية ،مما ير�سخ من تواجدنا
بني البنوك الرائدة يف املنطقة.
و�أن���ا على ثقة ب���أن نقاط القوة
الكامنة ل��دى م�رصفنا بالإ�ضافة
�إلى التزامنا وجهودنا نحو �إثراء
جتربة عمالئنا� ،سوف تزيد من قوة
البنك الأهلي الكويتي يف ال�سنوات
القادمة.
ومتا�شيا م��ع متطلبات م�سرية

التحول الرقمي ،قام البنك بطرح
عدد من املنتجات الرقمية خالل
العام ،وبع�ض من هذه املنتجات
يتم طرحها لأول مرة يف ال�سوق مثل
منتج «عاملي» الذي يتيح للعمالء
احل�صول على ك�شوف ح�ساباتهم
لفرتات �سابقة عن طريق الإنرتنت
�أو من خالل تطبيق الهاتف النقال.
وي�ستخدم البنك �أح���دث و�سائل
التكنولوجيا الرقمية والتي تت�ضمن
الذكاء اال�صطناعي والتعلم الآيل
وا�ستخدام من�صات �إلكرتونية �سهلة
ب�شكل ي�ساعد على زي��ادة ارتباط
املوظفني بالبنك الأهلي الكويتي،
وي�����س��اه��م يف ت��ط��وي��ر وحت�سني
م��ه��ارات القوة العاملة لتحقيق
�أهداف البنك.

استمرار نمو التوظيف
واإلنتاج في قطر
ك�شفت درا���س��ة م ��ؤ��شر مديري
امل�����ش�تري��ات الرئي�سي PMI
ملركز قطر للمال عن ا�ستمرار
�رشكات القطاع اخلا�ص يف قطر
يف زي��ادة معدالت التوظيف يف
�شهر فرباير ،بعد �أن �شهد �شهر
يناير جولة قوية من التوظيف.
وجاء هذا ليعك�س زيادة م�ستوى
الثقة ب�ش�أن توقعات منو �إجمايل
الن�شاط التجاري خالل الـ 12
�شهرا املقبلة ،حيث توقع 71%
ً
من ال�رشكات امل�شمولة بالدرا�سة
�أن ي��زداد الإن��ت��اج يف وحداتها
بحلول فرباير .2020
وق��ال��ت ال�شيخة العنود بنت
حمد �آل ثاين ،املدير التنفيذي
لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر
للمال :يعد �شهر فرباير �شهر ًا
�إيجابي ًا �آخ��ر بالن�سبة ل�سوق
العمل بالقطاع اخلا�ص يف قطر،
حيث ا�ستمرت معدالت التوظيف
يف االرتفاع بعد الزيادة القوية
خ�ل�ال ���ش��ه��ر ي��ن��اي��ر .وي�شري
ا�ستمرار من��و ال��ق��وى العاملة
�إل��ى ا�ستعداد ال�رشكات لزيادة
حجم العمل يف الأ�شهر املقبلة،
الأم��ر ال��ذي ينعك�س على م�ؤ�رش

 20شركة فرنسية تستعد
لالستثمار في عمان
قام وفد جت��اري فرن�سي برئا�سة فريدريك �سان�شيز ،رئي�س جمعية
امل�رشوعات الفرن�سية «ميديف �إنرتنا�شيونال» ،بزيارة املنطقة
االقت�صادية اخلا�صة بالدقم يف عمان ،لالطالع على امل�شاريع التي يتم
�إن�شا�ؤها باملنطقة والفر�ص اال�ستثمارية املتوافرة بها.
وجاءت هذه الزيارة بعد النجاح الذي حققته الزيارات املتبادلة منذ
بداية العام املا�ضي بني هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
وال�رشكات الفرن�سية ،التي �أ�سفرت عن ت�أ�سي�س حتالف من � 5رشكات
فرن�سية كربى لدرا�سة الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة بالدقم ,واطلع الوفد
التجاري الفرن�سي خالل زيارته للدقم على املج�سم ال�شامل للمنطقة
االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ،كما قام بزيارة �رشكة عمان للحو�ض
اجلاف ،وميناء الدقم ،وم�صفاة الدقم ،واملنطقة ال�سياحية ،وعدد من
املناطق اال�ستثمارية الأخرى.
ومت خالل الزيارة تقدمي عرو�ض مرئية من هيئة املنطقة االقت�صادية
اخلا�صة بالدقم ،والهيئة العامة لرتويج اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات
«�إثراء» ،و�رشكة ميناء الدقم ،و�رشكة عمان للحو�ض اجلاف ،و�رشكة
النفط العمانية ،و�رشكة وان فاجن العمانية التي تقوم بتطوير املدينة
ال�صناعية ال�صينية العمانية بالدقم.و�أبدى فريدريك �سان�شيز ،رئي�س
جمعية امل�رشوعات الفرن�سية� ،إعجابه مبا �شاهده من م�شاريع يف
املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ،م�شري ًا �إلى �أن الهدف من زيارة
املنطقة هو اجتذاب ال�رشكات الفرن�سية �إلى �سلطان عمان ب�شكل عام
و�إلى الدقم ب�شكل خا�ص ,و�أكد �أن اللقاءات التي متت مع م�س�ؤويل هيئة
املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم كانت ناجحة ،وقال�« :إن الزيارة
�أتاحت لنا التعرف عن قرب على املنطقة ومزاياها اال�ستثمارية» ،م�شري ًا
�إلى �أن اللقاءات امل�شرتكة بني اجلانبني العماين والفرن�سي ت�سهم يف
تقوية العالقات االقت�صادية القائمة بني البلدين.

 %126نمواً في صادرات السلع األميركية إلى البحرين

قال ال�شيخ عبدالله �آل خليفة� ،سفري
البحرين ل��دى ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية� ،إن بالده �رشعت مبكر ًا يف
تنويع اقت�صادها بعيد ًا عن االعتماد
املطلق على النفط ،م�شريا �إلى �أن
ال�سيا�سات االقت�صادية واخل�برة
التنظيمية التي �أدت �إلى الرتخي�ص
لأك�بر عدد من امل�ؤ�س�سات املالية
يف املنطقة .و�أو�ضح ال�سفري خالل
احل��ل��ق��ة النقا�شية ال��ت��ي نظمتها
الغرفة التجارية الأمريكية العربية
الوطنية « ،»NUSACCبالتن�سيق
مع �سفارة البحرين لدى الواليات
املتحدة ،حول الفر�ص اال�ستثمارية
يف جم��ال التكنولوجيا املالية
«� ،»Fintechأن البحرين اتخذت من
التنويع االقت�صادي كحجر �أ�سا�س

لر�ؤية البحرين  ،2030حيث �ستقوم
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
بدور �أكرب يف دفع عجلة االقت�صاد.
وبح�سب بيانات مكتب الإح�صاء
الأمريكي ،ارتفعت �صادرات ال�سلع
الأم�يرك��ي��ة �إل���ى البحرين ،بنحو
 126.75%من عام � 2017إلى ،2018
من  898.16مليون دوالر �إلى 2.037
مليار دوالر ،وت�شكل ه��ذه الن�سبة
�أكرب زيادة �سنوية بني جميع الدول
العربية .و�أ�ضاف �أن م�ستقبل القطاع
امل���ايل يتمحور ح��ول الإب����داع يف
جم��ال التقنية املالية ،وبالتايل
ف�إن البحرين يف طليعة الدول التي
توفر بيئة مثالية ومالئمة مل�ؤ�س�سات
التقنية املالية مبختلف م�ستوياتها،
ويف مقابل ال�سيا�سة املرنة للحكومة

يف متويل القطاعات العامة واخلا�صة
لتنمية هذا املجال ،ف�إن احلكومة
حري�صة يف ذات الوقت على املحافظة
على املعايري التنظيمية والرقابية
ال��ع��ال��ي��ة.وك��ان م����صرف البحرين
املركزي قد نظّ م �صندوقا لالختبارات
 sandboxب��ه��دف ت��وف�ير م�ساحة
افرتا�ضية �آم��ن��ة ت�سمح ل�رشكات
التقنية املالية باختبار وتطوير
منتجاتها امل�رصفية الرقمية ،فيما
قام امل�رصف املركزي يف  25فرباير
املا�ضي ،بالإعالن عن �أكرب و�أ�شمل
لوائح تنظيمية للعمالت الرقمية.
من جانبه� ،أو�ضح مي�سان امل�سقطي
رئ��ي�����س جمل�س �إدارة FinTech
 Consortiumوع�ضو جمل�س �إدارة
مرف�أ البحرين للتقنية املالية� ،أن

البحرين خلقت �إطارا تنظيميا قويا
لزيادة القدرة التناف�سية للبحرين
على م�ستوى ال��ع��امل ،م�ضيف ًا �أن
ميناء البحرين للتقنية املالية
من�صة �رشاكة جتمع كل امل�ؤ�س�سات
املالية والتقنية يف البحرين بجانب
احلكومة .و�أ�شاد جاك�سن مولر من
برنامج التقنية املالية مبعهد ميلكن
باخلطوات التي اتخذتها البحرين يف
ال�سنوات الأخرية لتعزيز موقعها يف
جمال تقنية املالية ،حيث ت�ضافرت
جهودها لتت�صدر املنطقة كمركز رائد
يف هذا املجال ،م�ضيف ًا �أن امل�رصف
املركزي البحريني ن�شط يف تنفيذ
ال�سيا�سات التي من �ش�أنها خلق بيئة
مالئمة ل�رشكات التقنية املالية
املحلية والدولية.

التوقعات امل�ستقبلية لل�رشكات
�سجل ثاين �أعلى م�ستوياته
الذي ّ
ح��ت��ى الآن .وت�����ش�ير توقعات
 71%من امل�ستجيبني للدرا�سة
اال�ستق�صائية ب�أن يزداد الن�شاط
خ�لال ال��ـ ��� 12ش��ه��ر ًا املقبلة.
وبينما ت�شري هذه املعدالت للنمو
املت�سارع خا�صة مقارنة بالربع
�سجلت
الرابع من عام  ،2018فقد ّ
قراءة م�ؤ�رش مديري امل�شرتيات
ل�شهر فرباير انخفا�ض ًا طفيف ًا
مقارنة ب�شهر يناير والتي تعترب
الأع��ل��ى م�ستوى مل��دة � 6شهور
�سابقة .وظلت توقعات ال�رشكات
�إيجابية بقوة يف �شهر فرباير،
ح��ي��ث ارت��ف��ع م���ؤ��شر الإن��ت��اج
امل�ستقبلي بحدة �إلى ثاين �أعلى
م�ستوى منذ ب��دء ال��درا���س��ة يف
�شهر �أبريل  ،2017ومل ينخف�ض
�سوى ع��ن ذروة �شهر دي�سمرب
 .2018وتوقع حوايل  71%من
ال�رشكات امل�شاركة �أن يحدث
منو ،وربطوا ذلك بامل�رشوعات
اجلديدة املرتقبة والعمالء اجلدد
واملناق�صات اجلديدة اجلاري
اعتمادها والأع��م��ال املرتبطة
بك�أ�س العامل.

• جانب من احللقة النقاشية

