
وبــــالــــنــــظــــر بـــــإيـــــجـــــاز إلــــى 
النتائج الفصلية، أشــار الى 
ــرادات الــفــوائــد  ــ ــ أن صـــافـــي إيـ
قــد بــلــغ 173.2 مــلــيــون ديــنــار 
ــي مــــــن الــــعــــام  ــثـــــانـــ لــــلــــربــــع الـــ
الحالي، كما في نهاية يونيو 
163.6 مــلــيــون  2018 مــقــابــل 
ــع االول مــن  ــربــ ــي الــ ــار فــ ــنــ ديــ
العام الحالي، ومقابل 157.7 
مليون دينار في الربع الثاني 

من 2017.
واســـتـــعـــرض مــيــرفــي كــيــف 
تشكلت إيرادات غير الفوائد 
والــتــي بــلــغــت 105.4 ماليين 
ديــــنــــار فــــي الــــفــــتــــرة الـــمـــالـــيـــة 
لألشهر الستة المنتهية في 
يـــونـــيـــو 2018، بــنــمــو بــلــغــت 
نسبته 12.6 في المئة، مقارنة 
بــالــفــتــرة الــمــمــاثــلــة مــن 2017 

بقيمة 93.6 مليون دينار.
ــرادات  ويــتــكــون إجــمــالــي إيـ
غــيــر الـــفـــوائـــد الـــبـــالـــغ قــيــمــتــه 
ــيــــن ديـــــنـــــار مــن  105.4 مــــاليــ
اتعاب وعموالت بقيمة 76.5 
مليون دينار وصافي أربــاح 
التعامل بالعمالت األجنبية 
بــقــيــمــة 19.0 مــلــيــون ديـــنـــار، 
بـــاالضـــافـــة إلــــى 9.9 مــاليــيــن 
دينار من إيرادات التشغيل 
األخرى من غير الفوائد، 
في حين ساهم صافي 
إيرادات االستثمارات 
 8.1 ــه  ــتــ ــمــ ــيــ ــا قــ ــ ــمـ ــ بـ
ماليين دينار من 
إجمالي إيرادات 
الــــــــتــــــــشــــــــغــــــــيــــــــل 
ــن  األخـــــــــــــــرى مـ
غــيــر الــفــوائــد 
ــة  ــ ــغــ ــ ــالــ ــ ــبــ ــ ــ وال
9.9 ماليين 

دينار.

وســـجـــل صـــافـــي األتـــعـــاب 
والعموالت أداء ممتازا بنمو 
بلغت نسبته 13.6 في المئة 
ــتـــرة مــن  ــفـ ــقـــارنـــة بــنــفــس الـ مـ
 الرضا 

ً
العام السابق، عاكسا

الـــتـــام بـــهـــذا االداء، الرتـــفـــاع 
ــبـــــر قــــطــــاعــــات  االنـــــشـــــطـــــة عـــ

االعمال المختلفة.
وأشــــــــــــار الــــــــى "الــــتــــشــــعــــب 
الكبير لمصادر النمو الذي 
شهدناه لألتعاب والعموالت 
وامـــتـــدادهـــا عــبــر عـــدد كبير 
مـــــــن قــــــطــــــاعــــــات واالعـــــــمـــــــال 
والــــــمــــــنــــــاطــــــق الــــجــــغــــرافــــيــــة 

المختلفة".
وأفاد ميرفي بأن مساهمة 
الــعــمــلــيــات الــخــارجــيــة لبنك 
الكويت الوطني بلغت 55.5 
ــاح  ــ ــ ــيــــون ديـــــنـــــار مـــــن أربـ ــلــ مــ
المجموعة في فترة األشهر 
الستة المنتهية فــي يونيو 
47.8 مــلــيــون  2018، مــقــابــل 
دينار في فترة األشهر الستة 
 ،2017 المنتهية فــي يونيو 
بــنــمــو بــلــغــت نــســبــتــه 16 في 

المئة.
وأضاف: "بالنظر إلى أداء 
التكاليف، تجدر االشارة إلى 
أن تــلــك الـــزيـــادة بنسبة 7.5 
فـــي الــمــئــة تــشــمــل مــجــمــوعــة 
بــــــنــــــك الـــــــكـــــــويـــــــت الـــــوطـــــنـــــي 
بــالــكــامــل، فــلــديــنــا شــركــتــان 
تابعتان تتميزان بأداء قوي 
ــيـــان، وبــنــك  وهـــمـــا بــنــك بـــوبـ
الـــكـــويـــت الـــوطـــنـــي - مــصــر"، 
 بأن هاتين الشركتين 

ً
مفيدا

الــرئــيــســيــتــيــن تــســتــمــران في 
ــائـــل، وبــنــاء  تــحــقــيــق نــمــو هـ
عــلــى ذلــــك تـــشـــهـــدان ارتـــفـــاع 
معدل التكاليف بمستويات 

أعلى مقارنة بالمجموعة.
وانـــــــتـــــــقـــــــل مــــــيــــــرفــــــي إلــــــى 
الــــمــــخــــصــــصــــات وخــــســــائــــر 
ــة، حــيــث  ــمــ ــيــ ــقــ ــــاض الــ ــفـ ــ ــخـ ــ انـ
بــلــغ إجــمــالــي الــمــخــصــصــات 
وخــســائــر انــخــفــاض الــقــيــمــة 
ــــرة األشـــــهـــــر الـــســـتـــة  ــتـ ــ عـــــن فـ
 2018 المنتهية فــي يــونــيــو 
93.9 مـــلـــيـــون  ــتــــه  ــيــــمــ قــ مــــــا 
ــن ضـــمـــنـــهـــا 86.5  ــ ــار مـ ــ ــنـ ــ ديـ
مليونا مخصص خسائر 
االئــــتــــمــــان و7.4 مــاليــيــن 
دينار مخصص خسائر 

انـــخـــفـــاض الــقــيــمــة لــشــركــات 
زمــــيــــلــــة الحـــــــــدى الــــشــــركــــات 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة. وقـــد 
بلغت المخصصات وخسائر 
انخفاض القيمة 51.6 مليون 
ديــنــار فــي الــربــع الــثــانــي من 
2018 مقابل 42.3 مليونا في 
الربع االول من 2018، و48.1 
مليونا في الربع الثاني من 

.2017
ــر مــيــرفــي أن إجــمــالــي  وذكـ
الـــقـــروض والــتــســلــيــفــات بلغ 
ــار، بــنــمــو  ــ ــنـ ــ ــيـــار ديـ ــلـ 15.2 مـ
 
ً
ــنـــار تــقــريــبــا 700 مــلــيــون ديـ
خــــالل فـــتـــرة األشـــهـــر الــســتــة 
 ،2018 المنتهية فــي يونيو 
وبحوالي 900 مليون دينار 
كويتي خالل فترة 12 شهرا 
ــــي يـــونـــيـــو مــن  الـــمـــنـــتـــهـــيـــة فـ

العام الماضي. 
وتابع: "تمثل تلك االرقــام 
 فـــــي مــحــفــظــة 

ً
ــوا هـــــائـــــال ــ ــمـ ــ نـ

5 فـــي  الــــــــقــــــــروض بــــنــــســــبــــة 
الـــمـــئـــة خـــــالل فـــتـــرة األشـــهـــر 
الــســتــة المنتهية فــي يونيو 
مـــن  نـــــــــه  ا  

ً
ــا ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ مـ  ، "2018

الـــــمـــــالحـــــظـــــات االيــــجــــابــــيــــة 
ــنــــمــــو الـــــقـــــوي قــد  ان هـــــــذا الــ
شـــمـــل كـــل أســــــواق االقـــــراض 
الــرئــيــســيــة لــلــمــجــمــوعــة، أي 

االســـواق المحلية والدولية 
واالسالمية.

مـــــن جــــهــــة أخـــــــــرى، بــلــغــت 
ودائــــع الــعــمــالء 14.6 مــلــيــار 
ــنـــار بــنــمــو بــلــغــت نــســبــتــه  ديـ
ــة  ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ لـــــمـــــئـــــة مـ ا فــــــــي   6.1
2017، ونـــمـــت  بـــديـــســـمـــبـــر 
بنسبة 7.8 في المئة مقارنة 

بيونيو 2017.
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 نمو هائل 
في محفظة 

القروض بـ %5 
وارتفاع الودائع 
7.8% إلى 14.6 

مليار دينار
ميرفي

 55.5 مليون 
دينار مساهمة 

العمليات 
الخارجية في 
أرباح الوطني 

بالنصف األول 
بنمو %16

ميرفي

نتائجنا تؤكد 
أننا سنسجل 
 آخر من 

ً
عاما

األرباح القياسية
الصقر

الصقر: «الوطني» بصدد التوسع في السوق السعودي ولدينا 
رخصة الفتتاح فرعين في الرياض و«الشرقية»

«البنك أحد المصارف القليلة التي تتمتع باالستقرار في المنطقة»
أكد الصقر أن «الوطني» يعد 

أحد البنوك القليلة في المنطقة 
التي تتمتع باستقرار وعدم 

تذبذب في صافي أرباحها، إذ 
يواصل تسجيل معدالت نمو 
مستقرة للدخل في كل فترة 

 بعد عام، 
ً
مالية تلو االخرى وعاما

في حين يعد هذا النمو مصدر 
قوتنا الرئيسي.

أعــلــن الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
ــكــــويــــت  لــــمــــجــــمــــوعــــة بــــنــــك الــ
الـــوطـــنـــي عـــصـــام الـــصـــقـــر أن 
ــدد الـــتـــوســـع فــي  الـــبـــنـــك بـــصـ
الـــــســـــوق الـــــســـــعـــــودي، حــيــث 
حصل على رخصة الفتتاح 
فــرعــيــن اضــافــيــيــن، أحــدهــمــا 
ـــي الـــــــريـــــــاض واآلخـــــــــــر فــي  فـــ
 ان 

ً
المنطقة الشرقية، مضيفا

هناك توجها ايضا لتوسيع 
ـــالل تــقــديــم  أنــشــطــتــنــا مـــن خـ

خدمات إدارة الثروات.
وأضاف الصقر، في كلمته 
خـــــالل مـــؤتـــمـــر الــمــحــلــلــيــن - 
الثاني  لــلــربــع  المستثمرين 
هـــــذا  أن   ،2018 عـــــــــام  مـــــــن 
 
ً
الـــتـــوســـع ســيــوفــر لــنــا نــمــوا
 فــي الــســوق السعودي 

ً
جــيــدا

بشكل عام.
ــــك، خــــالل  ــنـ ــ ــبـ ــ وذكـــــــــر ان الـ
 ،2018 ــــن  لـــنـــصـــف االول مـ ا
شهد استمرارية االتجاهات 
الــقــويــة الــتــي ســجــلــهــا البنك 
ــيــــث أداء  ــن حــ ــ 2017 مــ ــــي  فــ
االعــمــال وارتــفــاع مستويات 
 الــــــى ان 

ً
ــرا ــيــ ــشــ ــة، مــ ــيــ ــربــــحــ الــ

ــأداء  ــنـــي" بــــدأ 2018 بــ "الـــوطـ
ــع االول،  ــ ــربــ ــ قـــــــوي خـــــــالل الــ
ــذا الـــــتـــــوجـــــه  واســـــــتـــــــمـــــــر هـــــــــ
االيــجــابــي فــي الــربــع الــثــانــي 

أيضا.
ــــح ان "صـــافـــي ربــح  وأوضـ
المجموعة بلغ 185.9 مليون 
دينار خالل النصف االول من 
 613.8 2018 أي مـــا يـــعـــادل 
 بنسبة 

ً
مليون دوالر، مرتفعا

ــقــــارنــــة  لــــمــــئــــة مــ 12.9 فــــــي ا
بالنصف االول من 2017، 

ــك الـــنـــتـــائـــج  ــلـ ــر تـ ــيـ ــشـ وتـ
ــا بــأنــنــا  ــنـ ــانـ ــمـ إلـــــى إيـ

بصدد تسجيل عام 
ــر مـــن االربــــاح  آخـ

القياسية".

وعـــــــــــبـــــــــــر عـــــــــــــن شـــــــــعـــــــــوره 
بـــالـــفـــخـــر واالعـــــــتـــــــزاز بـــهـــذه 
الــنــتــائــج الــمــمــتــازة وتــقــديــره 
لــــكــــل الــــجــــهــــود الــــتــــي بـــذلـــت 
ــدا الـــرضـــا  لــتــحــقــيــقــهــا، مــــؤكــ
التام عن كيفية تحقيق تلك 

النتائج.
وأشــار إلى أن النمو الذي 
ســجــلــتــه أربــــاح الــبــنــك يــعــزى 
ــرادات  ــ فـــي االســـــاس إلــــى االيــ
الــمــصــرفــيــة االســـاســـيـــة بــمــا 
أتــاح إمكانية االستمرار في 
 ان 

ً
تقديم نتائج قوية، مبينا

"بــنــك الــكــويــت الــوطــنــي يعد 
ــن الـــبـــنـــوك الــقــلــيــلــة   مـ

ً
واحــــــدا

فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة الــــتــــي تــتــمــتــع 
ــذبــــذب  بــــاســــتــــقــــرار وعــــــــدم تــ
فـــي صـــافـــي أربـــاحـــهـــا، حــيــث 
يواصل تسجيل معدالت نمو 
مستقرة للدخل في كل فترة 
 بعد 

ً
مالية تلو االخرى وعاما

عام، ويعد هذا النمو مصدر 
قوتنا الرئيسي".

وذكـــــــر الـــصـــقـــر أن الـــبـــنـــك 
ــى مــــــــعــــــــدالت الــــنــــمــــو  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ تـ
ــلـــي عــلــى  ــمـــحـ ــــوق الـ ــسـ ــ ــي الـ ــ فـ

مــــــدى الــــفــــتــــرات الـــمـــالـــيـــة 
األخـــــــــيـــــــــرة، كـــــمـــــا هـــو 

واضح من معدالت 
ــمــــو مــحــفــظــة  نــ

الــــــــــقــــــــــروض 
ــا،  ــنــ لــــديــ

 نتائج البنك في 2018، 
ً
ذاكرا

حيث بلغ معدل نمو اجمالي 
الـــقـــروض والــتــســلــيــفــات منذ 
 5 بداية العام حتى تاريخه 
في المئة، "وهذا مؤشر على 
نمو النشاط التجاري الذي 
يــشــهــده الــبــنــك فـــي مــخــتــلــف 
القطاعات وكذلك في مختلف 

االسواق التي نعمل بها".
مـــن نـــاحـــيـــتـــه، قــــال رئــيــس 
ــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــوعــ ــمــ ــجــ ــمــ الــ
"الــــوطــــنــــي" جـــيـــم مـــيـــرفـــي ان 
صافي إيـــرادات الفوائد بلغ 
336.8 مليون دينار في فترة 
األشهر الستة المنتهية في 
يــونــيــو 2018 مــقــابــل 305.2 
ــيـــن ديــــنــــار فــــي الـــفـــتـــرة  مـــاليـ
المماثلة مــن الــعــام السابق، 
أي بنمو بلغت نسبته 10.4 

في المئة.

عصام الصقر

2017 ن
بقيمة 93.6 مليون دينار.

ــرادات  ويــتــكــون إجــمــالــي إيـ
غــيــر الـــفـــوائـــد الـــبـــالـــغ قــيــمــتــه 
ــيــــن ديـــــنـــــار مــن  ــ مـــالالـاليــ 105.4
76.5 اتعاب وعموالت بقيمة
مليون دينار وصافي أربــاح 
بالعمالت األجنبية التعامل

ي

بــقــيــمــة 19.0 مــلــيــون ديـــنـــار،
الال مــاليــيــن بـــاالضـــافـــة إلــــى 9.9

دينار من إيرادات التشغيل 
األخرى من غير الفوائد، 
في حين ساهم صافي
إيرادات االستثمارات
ي ي

8.1 ــه  ــتــ ــمــ ــيــ ــا قــ ــ ــمـ ــ بـ
ماليين دينار من 
إجمالي إيرادات 
الــــــــتــــــــشــــــــغــــــــيــــــــل 
ــن األخـــــــــــــــرى مـ

غــيــر الــفــوائــد 
ــة  ــ ــغــ ــ ــالــ ــ ــبــ ــ ــ وال
9.9 ماليين

دينار.
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،2018 ن ول
شهد استمرارية االتجاهات 
الــقــويــة الــتــي ســجــلــهــا البنك 
ــيــــث أداء  ــن حــ ــ  مــ

ي
2017 ــــي فــ

االعــمــال وارتــفــاع مستويات
 الــــــى ان

ً
ــرا ــيــ ــشــ ــة، مــ ــيــ ــربــــحــ الــ
ً

ــأداء  بــــدأ 2018 بــ ــنـــي" "الـــوطـ
ــع االول،  ــ ــربــ ــ الــ ــقـــــــوي خــــــالالـالل
ــــــتـــــــمـــــــر هـــــــــــذا الـــــتـــــوجـــــه  واسـ
االيــجــابــي فــي الــربــع الــثــانــي 

أيضا.
ــــح ان "صـــافـــي ربــح  وأوضـ
185.9 مليون المجموعة بلغ

دينار خالل النصف االول من 
613.8 2018 أي مـــا يـــعـــادل 

 بنسبة 
ً
مليون دوالر، مرتفعا
ً

ــقــــارنــــة  12.9 فــــــي الــــمــــئــــة مــ
بالنصف االول من 2017،

ــك الـــنـــتـــائـــج ــلـ ــر تـ ــيـ ــشـ وتـ
ــا بــأنــنــا  ــنـ ــانـ ــمـ إلـــــى إيـ

بصدد تسجيل عام
ــر مـــن االربــــاح آخـ

القياسية".

ر ي
 بعد

ً
مالية تلو االخرى وعاما

ًًي

عام، ويعد هذا النمو مصدر 
قوتنا الرئيسي".

ــــــر الـــصـــقـــر أن الـــبـــنـــك  وذكـ
ي

ــى مــــــــعــــــــدالت الــــنــــمــــو  ــ ــطـ ــ ــــخـ تـ
ــلـــي عــلــى  ــمـــحـ ــــوق الـ ــسـ ــ ــي الـ ــ فـ

مــــــدى الــــفــــتــــرات الـــمـــالـــيـــة 
األخـــــــــيـــــــــرة، كـــــمـــــا هـــو 

واضح من معدالت 
ــمــــو مــحــفــظــة  نــ

ــــــــــقــــــــــروض  ال
ــا،  ــنــ لــــديــ

مئة. ا ي


