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العمومية أقرت أعلى توزيعات ربحية في  10سنوات

الدعيج« :التجاري» عزز استراتيجيته التي تستهدف نمو قاعدة عمالئه

• الشيخ أحمد الدعيج مترئسا ً العمومية

• جانب من احلضور

• انخفاض مستوى القروض غير المنتظمة إلى ما نسبته «صفر»
ق��ال ال�شيخ �أح��م��د الدعيج رئي�س
جمل�س �إدارة البنك التجاري الكويتي
�إن البنك متكن من حتقيق نتائج
مالية جيدة لعام  2018عك�ست يف
جمملها التقدم الكبري الذي �أحرزه
البنك جتاه تعزيز �إ�سرتاتيجيته التي
ت�ستهدف منو قاعدة عمالئه؛ وتطوير
اخلدمات امل�رصفية الرقمية؛ وتنظيف
حمفظة القرو�ض؛ وا�سرتداد القرو�ض
التي مت �شطبها �سابق ًا ما ي�ؤدي �إلى
بناء ميزانية عمومية قوية.
و�أ����ض���اف ال��دع��ي��ج خ�ل�ال انعقاد
اجلمعية العمومية للبنك« :ي�ستمر
م�رصفنا من خالل منوذج التخطيط

لأعماله يف حتقيق نتائج مالية جيدة
وعوائد جمزية للم�ساهمني ب�صورة
م�سـتدامة.
لقد �سجل م�رصفنا منو ًا ن�سبته %15.0
يف �صايف الربحية و�أو�صى جمل�س
الإدارة بتوزيع �أرباح نقدية بواقع «
 %20نقد ًا و %10منحة»؛ والتي تُ عد
�أعلى توزيعات على مدار ال�سنوات
الع�رش املا�ضية».
وتابع« :كما �أن الإجناز الذي حققه
م�رصفنا وو�صول م�ستوى القرو�ض
غري املنتظمة �إلى ما ن�سبته «�صفر»
هو �شيء يبعث على الفخر واالعتزاز
ويربهن �أي�ض ًا على التزام م�رصفنا
ُ

مبمار�سة �أن�شطة �أعماله يف �إطار نزعته
جتاه املخاطر مع االحتفاظ مبراكز
قوية جلهة الر�سملة وال�سيولة»
و�أك��د رئي�س جمل�س الإدارة �أن �أحد
الأدوار الرئي�سية ُ
املناط بها ملجل�س
الإدارة هو الإ�رشاف على م�سار تطبيق
ا�سرتاتيجية البنك .م�ضيف ًا« :نحن
من جانبنا كمجل�س �إدارة للبنك نُ زود
الإدارة التنفيذية بالإر�شادات الالزمة
بهدف الرتكيز على الأ�سواق وقطاعات
الن�شاط املالئمة لأن�شطة �أعمال البنك
والتي ت�ساهم يف حتقيق املزيد من
النجاحات بالن�سبة للبنك».
و�أ�شار �إلى �أنه يف �سبيل اتخاذ خطوات

• ملتزمون بالحفاظ على مراكز قوية لجهة الرسملة والسيولة

ا�ستباقية والتعاطي مع الأ�سواق التي
تت�سم ب�رسعة التطور والديناميكية
العالية ،يقوم جمل�س الإدارة بتوفري
امل�شورة الالزمة ل�ل�إدارة التنفيذية
فيما يت�صل باخلطط الإ�سرتاتيجية
والتحديات املرتبطة باالفرتا�ضات
املحتملة ،ف�ض ًال عن امل�ساعدة يف
حتديد وبناء م�سارات العمل اجلديدة
لتحقيق النمو امل�ستمر للبنك ولكن
يف �إط���ار نزعته جت��اه املخاطر.
ويف عام  2018وفر جمل�س الإدارة
كل الدعم لفريق الإدارة التنفيذية
ملجابهة ك��اف��ة ال��ت��ح��دي��ات التي
يواجهها البنك وذلك ل�ضمان ا�ستمرار

البنك يف الوفاء بكافة التزاماته نحو
عمالئه واجلهات الرقابية وموظفيه.
و�إل��ى جانب حتقيق تلك الأه��داف،
فقد ان�صب تركيز جمل�س الإدارة على
حتقيق قيمة م�ضافة للم�ستثمرين يف
الأمدين املتو�سط والبعيد.
جدير بالذكر �أن اجلمعية العمومية
ال��ع��ادي��ة وغ�ي�ر ال��ع��ادي��ة للبنك
التجاري الكويتي �أق��رت تو�صية
جمل�س االدارة توزيع �أرباح نقدية
بواقع  %20نقدا « 20فل�سا لل�سهم
ال��واح��د» و %10منحة « 10ا�سهم
لكل � 100سهم» عن ال�سنة املالية
املنتهية بدي�سمرب .2018

التركيز على استحداث خدمات مصرفية جديدة للمستقبل
�أ���ش��ار الدعيج �إل��ى �أن��ه يف بيئة العمل
امل�رصيف ،تكت�سب عالقات العمل مع العمالء
�أهمية كبرية يف الوقت احلايل بل و�أكرث من
�أي وقت م�ضى.
وقال« :وبدون �شك ،ف�إن ا�ستيعابنا الكامل
لأهمية عالقاتنا بعمالئنا قد �ساعدنا على
�صياغة ال�سياقات التفاعلية مع عمالئنا وعلى
تعزيز �سبل الإدارة واال�ستثمار يف م�رصفنا.
ومن هذا املنطلق ،ا�ستمر تركيزنا يف عام
 2018على عمالئنا وعلى ابتكار وا�ستحداث

خدمات م�رصفية جديدة للم�ستقبل».
و�أ�ضاف الدعيج« :ويف �إطار هذه الأولويات،
قام م�رصفنا باال�ستثمار يف �أن�شطة �أعماله
بهدف تعزيز توا�صله وعالقاته مع عمالئه.
لقد بقينا بالقرب من عمالئنا حتى ندرك
ونعرف ما يفكرون به ويطمحون �إليه
وك��ي��ف ن�ستطيع خدمتهم على الوجه
الأمثل ،ووا�صلنا اال�ستثمار يف براجمنا
التكنولوجية والرقمية لتلبية احتياجات
عمالئنا املتغرية دوم���اً .وبالطبع فقد

�شمل ه��ذا تطوير اخلدمات املقدمة عرب
الإنرتنت والهواتف والألواح الذكية لتوفري
جتربة م�رصفية ال تُ �ضاهى لعمالئنا ،ومل
يكن ذلك على ح�ساب نظم �أمن املعلومات
بالبنك حيث كان الرتكيز الأكرب على حماية
معلومات وبيانات عمالئنا وذلك با�ستحداث
�إج��راءات جديدة على املوقع الإلكرتوين
للبنك تهدف �إلى تطبيق املزيد من املعايري
الأمنية ال�صارمة»
و�أك��م��ل« :و�شهد ع��ام � 2018أي�ض ًا تعزيز

وتطوير تطبيق التجاري على الهواتف
والأل���واح الذكية وهو ما �ساعد م�رصفنا
على تقدمي جمموعة وا�سعة من اخل�صائ�ص
اجلديدة التي توفر للعمالء �إمكانية �إجراء
العديد من معامالتهم امل�رصفية ب�سهولة
وي�رس .وبالت�أكيد ف�إن املعايري الأمنية
وتوفري �أف�ضل التطبيقات لعمالء م�رصفنا
اكت�سبت �أهمية مطلقة عند تطوير اخلدمات
الإلكرتونية املقدمة لهم عن طريق الإنرتنت
وعرب الهواتف والألواح الذكية».

 588تحدي ًا تقف أمام إتمام خطة التنمية

«المالية» :تسريع تعديل التشريعات
لحل أزمة تنفيذ المشاريع المعطلة
 243.8مليون
دينار نمواً لودائع
القطاع الخاص
لدى البنوك في
نوفمبر وديسمبر
الماضيين
• األرقام القياسية ألسعار املستهلكني يناير 2019

كتبت� :سمر �أمني
ك�شف التقرير االقت�صادي ل��وزارة املالية ،ان حجم
التحديات التي واجهت اجن��از امل�شاريع التنموية
ارتفع عن الربع الثاين للعام املا�ضي بنحو  50حتديا
لي�صبح عددها  588بعد ان كانت متثل  538حتديا،
م�شريا الى ان ن�سبة التحديات وفقا ملا ورد بالتقرير
بلغت  %33.8على اجلانب االداري ،يليها التحديات
الفنية بن�سبة  ،%31ويعقبها التحديات املالية بن�سبة
 ،%18ثم التحديات الرقابية بن�سبة  ،%14.7وتنتهي
بالتحديات الت�رشيعية بن�سبة .%2.5
وا�شار الى �رضورة ت�رسيع ا�صدار القوانني املتاخرة
والتي تعوق وتعطل اجناز امل�شاريع ،م�شددا على
��ض�رورة معاجلة تعرث االن��ف��اق ال��ذي عطل اجناز
امل�رشوعات ،الفتا ال��ى اهمية تعزيز دور القطاع
اخلا�ص يف تنفيذ امل�شاريع التنموية وايجاد اليه
ملتابعة التنفيذ ،وذلك باملتابعة بني املجل�س االعلى
للتخطيط واجلهات املنفذة للم�شاريع وكذلك االجهزة
احلكومية امل�س�ؤولة عنها ،داعيا الى �رضورة معاجلة
التحديات لإجناز امل�شاريع وفق برناجمها الزمني.
وا�ضاف التقرير ان ودائع القطاع اخلا�ص لدى البنوك

املحلية �سجلت منوا بن�سبة  %0.6بني �شهري نوفمرب
ودي�سمرب املا�ضيني بقيمة  243.8مليون دينار ،فيما
انخف�ضت ن�سبة الودائع االجنبية بن�سبة « »-0.9بقيمة
 25.1مليون دينار ،و�سجلت الت�سهيالت االئتمانية
ارتفاعا بن�سبة  %1مبا يعادل  389مليون دينار ،حيث
تركزت الت�سهيالت يف القرو�ض ال�شخ�صية والتي �سجلت
ارتفاعا بن�سبة  %3.7مبا يعادل  38.8مليون دينار.
وذك��ر ان موجودات بنك الكويت املركزي انخف�ضت
بن�سبة « »%-4مبا يعادل  460.4مليون دينار ،مبينا
انها تعود النخفا�ض م�ساهمات اال�صول االجنبية
املتمثلة يف الودائع واالر�صدة النقدية.
ولفت الى ان معدل الت�ضخم ل�شهر يناير � 2019سجل
انخفا�ضا بنحو  %0.9باملقارنة مع دي�سمرب املا�ضي،
حيث تركز االنخفا�ض يف ا�سعار االغذية وامل�رشوبات
بنحو « »-0.46فيما ارتفع معدل الت�ضخم ب�شكل طفيف
بن�سبة  %0.44وذلك على �صعيد التطورات ال�سنوية،
ما جعل بع�ض القطاعات ت�ساهم ب�شكل ن�سبي يف ذلك
االرت��ف��اع ،فيما �شهد م�ؤ�رش القيا�س العام ال�سعار
امل�ستهلكني ماعدا االغذية وامل�رشوبات ا�ستقرارا
على امل�ستوى ال�شهري وارتفاعا بنحو  %0.53على
امل�ستوى ال�سنوي.

 %0.9انخفاض
معدل التضخم
لشهر يناير 2019
مقارنة مع ديسمبر
الماضي

البنك تبنى توجه ًا شام ً
ال
نحو التطوير
�أكد الدعيج �أن برنامج �إدارة
امل��واه��ب وخ��ط��ط التعاقب
الوظيفي ل�شاغلي منا�صب
الإدارة العليا يعترب �أحد
املحاور الرئي�سية لتحقيق
الأهدافالرئي�سيةلإ�سرتاتيجية
البنك على املدى البعيد .لقد
تبنى م�رصفنا توجه ًا �شام ً
ال
نحو التطوير مب��ا يت�ضمن
التحديد املبكر للمر�شحني
الأ�سا�سيني ل�شغل الوظائف
والتقييم ال�شامل للمهارات
واخل��ب��رات امل��ط��ل��وب��ة على
الأمدين القريب واملتو�سط.
ويف �سبيل حتقيق ذلك ،ظلت
برامج تدريب املوظفني ورفع
م�ستوى الدافعية لديهم تقع
�ضمن �أولويات البنك يف عام
 .2018ل��ق��د قمنا بتحديد
امل��وظ��ف�ين �أ���ص��ح��اب الأداء
املتميز الكت�شاف قدراتهم
القيادية وتزويدهم بالتدريب
لتطوير مهاراتهم املهنية.
ويف �ضوء التطور امل�ستمر
ال������ذي ت�����ش��ه��ده ال��ب��ي��ئ��ة

امل�رصفية ،ف�إن تنوع خربات
املوظفني ومهاراتهم املهنية
على كافة امل�ستويات الإدارية
باتت �أحد املزايا التناف�سية
بالن�سبة للبنك و�أحد املحاور
الرئي�سية لنجاحه يف تنفيذ
�إ�سرتاتيجيته.
و�أكد الدعيج �أن جمل�س الإدارة
يقوم بتقييم اخلطط املعدة من
قبل الإدارة التنفيذية ل�ضمان
مالءمة وموازنة فر�ص �أن�شطة
�أعمال البنك مع الأولويات
املتعلقة ب���الإدارة ال�سليمة
للمخاطر وكذلك هيكل الإدارة
الفعالة للمخاطر على نطاق
البنك.
و�أ�ضاف« :ت�سعى جلنة �إدارة
املخاطر املنبثقة عن جمل�س
الإدارة للتعاون عن كثب مع
الإدارة التنفيذية ل�ضمان توافر
ال��دع��م ال�ل�ازم لثقافة �إدارة
املخاطر على كافة امل�ستويات
والت�أكد من ا�ستقاللية �إدارة
املخاطر بالبنك عن �إدارات
وقطاعات �أن�شطة الأعمال».

الهاشل :تعزيز قدرات كوادر البنوك
المركزية يحفظ االستقرار المالي
و�أك���د �أهمية ال���دور ال��ذي تقوم به
ق���ال ب��ن��ك ال��ك��وي��ت امل���رك���زي انه
م�ؤ�س�سات النقد والبنوك املركزية يف
�سي�ست�ضيف حلقة نقا�شية رفيعة
�إطار جهود املحافظة على اال�ستقرار
امل�ستوى ح��ول الرقابة والإ��شراف
املايل وهو ما يتطلب تعزيز قدرات
امل�رصيف خالل الفرتة من � 24إلى 28
الكوادر العاملة يف البنوك املركزية
مار�س احل��ايل مب�شاركة ممثلني من
وم�ؤ�س�سات النقد وتنميتها وفق �أف�ضل
البنوك املركزية وم�ؤ�س�سات النقد
املمار�سات الدولية يف هذا املجال.
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
و�أو�ضح �أن ا�ست�ضافة هذه احللقة التي
العربية.
ينظمها مركز �صندوق النقد الدويل
وقال حمافظ «املركزي» حممد الها�شل
لالقت�صاد والتمويل يف ال�رشق الأو�سط
يف ت�رصيح �أم�س �إن احللقة النقا�شية
« »CEFت�أتي يف �إطار اجلهود امل�ستمرة
التي تبد�أ اليوم �ستتناول دور البنوك
التي يبذلها «امل��رك��زي» لتدريب
املركزية يف تعزيز الرقابة على
الكوادر الوطنية واخلليجية وتعزيز
القطاع امل�رصيف ا�ضافة �إل��ى �آخر
• محمد الهاشل
�أ�ساليب الرقابة امل�رصفية وتطبيق
م�ستجدات حزمة �إ�صالحات بازل.3
و�أ�ضاف الها�شل �أن احللقة �ست�سلط ال�ضوء على معايري �أف�ضل املمار�سات الإقليمية والعاملية يف هذا ال�ش�أن.
ال�سيولة ومعيار الرفع املايل والأ�سلوب املعياري وبني �أن هذه اال�ست�ضافة ت�أتي �أي�ضا يف �إطار �سل�سلة
املعدل ملخاطر االئتمان وخماطر الت�شغيل �إلى جانب احللقات النقا�شية ال�سنوية التي ينظمها «املركزي»
مناق�شة املتطلبات الر�أ�سمالية اخلا�صة بالبنوك ذات بهدف تطوير قدرات العاملني يف م�ؤ�س�سات النقد والبنوك
الت�أثري النظامي « »D-SIBsوامل�صدات الر�أ�سمالية املركزية اخلليجية و�إطالعهم على �آخر امل�ستجدات يف
جمال الرقابة امل�رصفية.
للتقلبات االقت�صادية.

 15مليار دوالر حجم سوق إكسسوارات

وقطع غيار السيارات عالمي ًا
�أ���ش��ارت التقارير �إل��ى منو �سوق
اك�س�سوارات وقطع غيار ال�سيارات
وخ��دم��ات امل��رك��ب��ات ،و�أهمية
�سوق ال�رشق الأو�سط كمنطقة منو
رئي�سية ل�سوق خدمات املركبات
من خالل التواجد ال��دويل القوي
يف �أك�بر معر�ض جت��اري �إقليمي
لل�صناعة يف دب��ي ،حيث يتوق
الالعبون العامليون �إلى اال�ستفادة
من �سوق بلغت قيمته  15مليار
دوالر يف .2018ومن املنتظر �أن
ي�شارك يف �أوتوميكانيكا دبي 2019
�أك�ثر م��ن  1.800ع��ار���ض م��ن 61
دولة حني تنطلق فعالياته دورته
ال�سابعة ع����شرة يف م��رك��ز دبي
ال��دويل للم�ؤمترات واملعار�ض،

حيث �أعربت ال�رشكات امل�شاركة
عن تفا�ؤلها ب�ش�أن منو الأعمال يف
امل�ستقبل.
ومتثل ال�سيارات املت�صلة،خدمات
الركوب املميزة ،وزي��ادة قاعدة
امل�ستهلكني التوجهات الرئي�سية
التي حترك ال�سوق وفق ًا ل�رشكة
الأبحاث العاملية «�أرانكا» ،ويف
منطقة اخلليج ،يعد معر�ض دبي
�إك�سبو  ،2020وق���رار ال�سماح
للن�ساء ب��ق��ي��ادة ال�����س��ي��ارات يف
اململكة العربية ال�سعودية من
نقاط النقا�ش الرئي�سية الأخرى
التي تعزز تفا�ؤل العبي ال�صناعة.
وت��ف��ي��د ��شرك��ة �أران���ك���ا �أن عدد
امل��رك��ب��ات العاملة يف ال�رشق

الأو���س��ط جت���اوز  21مركبة يف
 ،2018ف��ي��م��ا ب��ل��غ��ت مبيعات
���س��ي��ارات ال��رك��اب  1.03مليون
وح���دة� ،أم��ا مبيعات املركبات
التجارية ف�سجلت  270.000وحدة
خالل ذات العام .وتتوقع �أرانكا
�أن ي�صل عدد املركبات يف ال�رشق
الأو�سط �إلى نحو  27مليون �سيارة
بحلول عام  ،2023مبا يف ذلك 18
مليون �سيارة وت�سعة ماليني مركبة
جتارية .ولذلك فمن املتوقع � ً
أي�ضا
�أن ي�شهد �سوق خدمات ما بعد البيع
ارتفاعا ثابتًا ،لي�صل حجمه �إلى
ً
نحو  18.5مليار دوالر بحلول عام
 2023مقارنةً بـ  15مليار دوالر يف
عام .2018

