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أرباح بنك الكويت الوطني - البحرين 
ترتفع 14 % إلى 194.7 مليون دوالر في 2016

§المنامة - بنك الكويت الوطني - البحرين
البحرين،   - الوطني  الكويت  بنك  حقق   [
عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، أرباحاً 
صافية بلغت 194.7 مليون دوالر أميركي )ما 
بحريني(  دينار  مليون   73.415 نحو  يعادل 
مليون   170.3 مع  مقارنة   ،2016 العام  في 
مليون   64.2 نحو  يعادل  )ما  أميركي  دوالر 
بنسبة   ،2015 العام  في  بحريني(  دينار 

زيادة بلغت 14 في المئة. 
لبنك  اإلجمالية  الموجودات  وارتفعت 
في   28 بواقع  البحرين   - الوطني  الكويت 
أميركي  دوالر  مليار   13.575 لتبلغ  المئة 
مقارنة   2016 األول  كانون  ديسمبر/  بنهاية 
في  أميركي  دوالر  مليارات   10.621 مع 
2015. كما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 
دوالر  مليار   1.327 لتبلغ  المئة  في   23
 20 بواقع  العمالء  ودائع  وارتفعت  أميركي، 

في المئة لتبلغ 7.272 مليار دوالر أميركي.
بنك  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  وقال 
إن  الصقر  جاسم  عصام  الوطني  الكويت 
يواصل  البحرين   - الوطني  الكويت  بنك 
أرباحه  في  قوياً  نمواً  محققاً  القوي  أداءه 
نجاح  يعكس  ما  وهو  المالية،  ومؤشراته 
المدروس  اإلقليمي  التوسع  استراتيجية 
لمجموعة بنك الكويت الوطني، والتي مكنت 
على  النمو  مواصلة  من  الخارجية  فروعنا 

رغم استمرار التحديات اإلقليمية.
وأكد الصقر أنه على رغم تحديات البيئة 
الوطني  الكويت  بنك  استطاع  التشغيلية، 
بكل  ممتازة  نتائج  تحقيق  البحرين  في 
المقاييس، والسيما أن األرباح جاءت نتيجة 
للبنك،  الحقيقي  التشغيلي  النشاط  تصاعد 
الفترة  خالل  تعزيزه  على  سنعمل  ما  وهو 

المقبلة.
الكويت  بنك  عام  مدير  قال  ناحيته،  من 
البنك  إن  فردان  علي  البحرين   - الوطني 
مملكة  داخــل  نشاطه  تعزيز  في  مستمر 

المصرفية  الخدمات  أفضل  لتقديم  البحرين 
والمؤسسات  األفراد  من  لعمالئه  والمالية 

على السواء. 
البحرين  مصرف  بجهود  فردان  وأشاد 
الحكومية  والجهات  خاص  بشكل  المركزي 
والقطاع  البنك  أداء  دعمت  التي  عام  بشكل 
أن  أكد  كما  البحرين.  في  عموماً  المصرفي 
دعم مجموعة بنك الكويت الوطني للبنك في 
اإلقليمية  فروعها  شبكة  خالل  من  البحرين 
قد ساهم بشكل  انتشاراً،  األوسع  والعالمية 
السوق  في  البنك  نشاط  تعزيز  في  واضح 

البحرينية، مستفيداً من تصنيفاته االئتمانية 
المرتفعة وشبكة عالقاته الواسعة وسمعته 
الشرق  مستوى  على  بنك  كأفضل  الرائدة 
األوسط وأحد أكثر البنوك أماناً على مستوى 
االئتماني،  التصنيف  أما على صعيد  العالم. 
تميزه  الوطني  الكويت  بنك  واصل  فقد 
على  االئتماني  التصنيف  مستويات  بأعلى 
كل بنوك الشرق األوسط بإجماع مؤسسات 
التصنيف االئتماني الثالث: موديز، وفيتش، 
رسملته  من  بدعم  بــورز،  آند  وستاندر 
التي  الحكيمة  اإلقراض  وسياسات  القوية 
يتبعها، واتباعه لمنهج منظم إلدارة األصول، 
إلى  ذلك  حصيفة،  مخاطر  إدارة  وسياسة 
به  يتمتع  الذي  واالستقرار  الخبرة  جانب 
يحتفظ  ذلك،  إلى  باإلضافة  اإلداري.  جهازه 
 50 أكثر  بين  بموقعه  الوطني  الكويت  بنك 
عشرة  الحادية  للمرة  العالم  في  أماناً  بنكاً 
أفضل  جائزة  حاز  أنه  كما  التوالي،  على 
مؤسسة  من  الكويت  مستوى  على  بنك 
و  »يوروموني«  إلى  باإلضافة  بانكر«،  »ذا 

»جلوبل فاينانس« في العام 2016.
بتواجده  الوطني  الكويت  بنك  ويتمتع 
 4 عبر  تمتد  وعالمية  محلية  فروع  بشبكة 
لبنك  العالمي  التواجد  يمتد  حيث  قارات، 
الكويت الوطني في العديد من المراكز المالية 
العالمية في كل من نيويورك، وأوروبا، ودول 
مجلس التعاون الخليجي، والشرق األوسط، 

وسنغافورة، إضافة إلى الصين )شنغاهاي(.
العام  في  الوطني  الكويت  بنك  وتأسس 
1952 كأول بنك وطني وأول شركة مساهمة 
الخليج  الكويت ومنطقة  على مستوى دولة 
أرباحاً  الوطني  الكويت  بنك  حقق  العربي. 
 295.2( أميركي  دوالر  مليون   964.5 بقيمة 
مليون دينار كويتي( كما في نهاية ديسمبر 
البنك  موجودات  صافي  بلغ  حين  في   ،2016
79.1 مليار دوالر أميركي )24.2 مليار دينار 
صافي  وبلغ   ،2016 العام  خالل  كويتي( 
أميركي  دوالر  مليار   8.9 المساهمين  حقوق 

)2.7 مليار دينار كويتي(.    
مؤسسة  أكبر  الوطني  الكويت  بنك  ويعد 
مالية في الكويت ويتمتع بهيمنة فعليه على 
الكويت  بنك  حافظ  التجارية.  البنوك  قطاع 
االئتمانية  التصنيفات  أعلى  على  الوطني 
على مستوى كل البنوك في المنطقة بإجماع 
المعروفة:  االئتماني  التصنيف  وكــاالت 
كما  وفيتش.  بور  آند  وستاندر  موديز، 
يتميز بنك الكويت الوطني من حيث شبكته 
المحلية والعالمية، والتي تمتد لتشمل أفرعاً، 
ومكاتب  زميلة  وشركات  تابعة  وشركات 
ولندن،  الصين، وجينيف،  من  كل  في  تمثيل 
وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، باإلضافة 
واألردن،  لبنان،  في  اإلقليمي  تواجدها  إلى 
والعراق،  والسعودية،  والبحرين،  ومصر، 

وتركيا، واالمارات.

علي فردانعصام الصقر

 »أيه تي كيرني«: تصنيف المنامة
بين مدن المستقبل العالمية

§المنامة - أيه تي كيرني
الثامنة  المرتبة  المنامة  احتلت   [
شركة  من  األخير  التقرير  في 
»أيه  العالمية  اإلدارية  االستشارات 
تي كيرني« بعنوان »مدن المستقبل 
التعاون  مجلس  دول  منظور  من 
الخليجي«، والذي تم إعداده لتناوله 
 .2017 للحكومات  العالمية  القمة  في 
لألعمال،  التنافسية  البيئة  وكانت 
للمعلومات  القوية  التحتية  والبنية 
الطبقة  وتنامي  ــاالت،  ــص واالت
العوامل  من  المتعلمة  الوسطى 

الرئيسية الداعمة لهذا اإلنجاز.
أكبر  المنامة  تعد  للتقرير،  ووفقاً 
التعاون  مركز مالي في دول مجلس 
 370 من  أكثر  مستضيفة  الخليجي، 
متزايد  تركيز  مع  مالية،  مؤسسة 
وتحتضن  اإلسالمي.  التمويل  على 
المدينة أيضاً عدداً أكبر من المدارس 
الدولية مقارنة بمدن الخليج األخرى. 
من  العديد  تقوم  ذلك،  إلى  باإلضافة 
في  الموجودة  الفكرية  المؤسسات 
دولية  اجتماعات  بتنظيم  المدينة 
مثل حوار المنامة من المعهد الدولي 
والذي  االستراتيجية،  للدراسات 

يركز على القضايا األمنية.
وتركز رؤية البحرين للعام 2030 
القادر  واالقتصاد  اإلنتاجية  على 
ساهم  كما  عالمياً.  المنافسة  على 
المحلي  الناتج  في  األخير  النمو 
اإلصالح  وحركات  للفرد  اإلجمالي 
الحكومية على رفع فرص االستثمار 
البنية  من  مستفيدة  المنامة،  في 
للمدينة  القوية  المصرفية  التحتية 
الجديدة.  األعمال  مراكز  وتطوير 
الصحيح  الطريق  على  أيضاً  وهي 
الذكية  الحكومية  خدماتها  لتطوير 

والفعالة.
كيرني«  تي  »أيه  في  المدير  وقال 
مايكل  للتقرير  المشارك  والمؤلف 

البحرين  ــة  رؤي »تركز  رومكي: 
تمكين  على   2030 االقتصادية 
المنافسة  على  قادر  إنتاجي  اقتصاد 
عالمياً، بقيادة حكومة عادلة، وقطاع 
الوسطى  والطبقة  ــد،  رائ خــاص 
الواسعة من المواطنين البحرينيين. 
القطاعات  مختلف  في  النمو  هذا 
والبنية  والتعليم  البنوك  فيها  بما 
استراتيجية  من  بدعم  التحتية 
المملكة  سيأخذ  الوطنية  التنمية 
عدة خطوات إلى األمام نحو تحقيق 

رؤيتها الطموحة«.
التزال  الدولي،  الصعيد  وعلى 
في  وبــاريــس  ولندن  نيويورك 
رغم  على  منازع،  دون  من  الصدارة 
كمركز  لندن  جاذبية  تأثر  احتمال 
االتحاد  من  لخروجها  نظراً  عالمي 
حدد  نفسه،  الوقت  وفي  األوروبي. 
من  كاًل  كيرني«  تي  »أيــه  تقرير 
ملبورن وسان فرانسيسكو وجنيف 
في  للتقدم  كبيرة  قدرات  ذات  كمدن 
بتغيير  مدفوعة  المقبلة،  السنوات 

السياسات والمشهد المتبدل.
»أيه  في  الشريك  قال  جهته،  من 
في  المشارك  والمؤلف  كيرني«  تي 

»تواجه  زوازوا:  موريسيو  التقرير 
ناحية  من  مسبوق  غير  نمواً  المدن 
والمجتمعية،  البشرية  االحتياجات 
من  أسرع  ووتيرة  أوسع  بنطاق 
في  تتطلع  وهي  مضى،  وقت  أي 
إنتاجيتها  تعزيز  إلى  نفسه  الوقت 
التنافسية  القدرة  ورفع  االقتصادية 
لتصبح  القصوى  المستويات  إلى 
العالمية.  الساحة  على  صلة  ذات 
فريدة  مدينة  كل  أن  الواضح  ومن 
تتطلع  مدينة  أية  وعلى  نوعها،  من 
تحديد  العالمية  بصمتها  لوضع 
والقدرات  المستدام  التمايز  نقاط 

التنافسية الفريدة«.
تدرس  كيرني«  تي  »أيه  أن  يذكر 
منذ العام 2008 العوامل التي تجعل 
من المدن عالمية بحق. وتشمل هذه 
في  المدينة  وسلطة  نفوذ  العوامل 
مشاركتها  ومدى  العالمي،  المشهد 
المدن  على  المؤثرة  والقيم  لألفكار 
األخرى، وإذا ما كانت جاذبة لرؤوس 
أنحاء  جميع  من  والمواهب  األموال 
المستقبل  مدن  تقرير  ويقدم  العالم. 
مدن  لمكانة  فريداً  تقييماً  العالمية 
الخليجي،  التعاون  مجلس  دول 
وقياس مدى تفاعل كل مدينة ضمن 
التجاري،  النشاط  هي  أبعاد  خمسة 
وتبادل  البشري،  المال  ورأس 
الثقافية،  والخبرات  المعلومات، 

والسياسة.
رومكي:  مايكل  قــال  وختاماً، 
اإلقليمية  المدن  تقوم  أن  »نتوقع 
على  تقوم  استراتيجيات  بتنفيذ 
المزيد من االبتكار والتميز. وتشمل 
دول  لمدن  الناجحة  االستراتيجيات 
القرارات  الخليجي  التعاون  مجلس 
االبتكار،  تتناول  التي  الحاسمة 
وشبكات  الجديدة  األعمال  ونماذج 
والحوكمة  البشري،  المال  رأس 
الزمن  عامل  مقاومة  على  القادرة 

والبنية التحتية الرابطة«.

مايكل رومكي

»ديار المحرق« توقع اتفاقية مع »الهالل 
للمؤتمرات  والمعارض« كراٍع استراتيجي 

لمعرض الخليج للعقار 2017
§المحرق - شركة ديار المحرق

المحرق،  ديار  شركة  أعلنت   [
قطاع  في  الرائدة  الشركات  إحدى 
البحرين،  بمملكة  العقاري  التطوير 
شركة  مع  اتفاقية  توقيع  عن 
كراٍع  والمعارض  للمؤتمرات  الهالل 
استراتيجي لمعرض الخليج للعقار 
2017 المزمع إقامته خالل الفترة من 
 2017 نيسان  أبريل/   27 وحتى   25
في مركز البحرين الدولي للمعارض 

والمؤتمرات.
الرئيس  من  كل  االتفاقية  ووقع 
التنفيذي لشركة ديار المحرق ماهر 
لشركة  المنتدب  والعضو  الشاعر، 
الهالل للمؤتمرات والمعارض جبران 
من  جمع  بحضور  عبدالرحمن، 
وذلك  الجانبين  كال  من  المسئولين 
يوم االثنين )13 فبراير/ شباط 2017( 
بالمقر الرئيسي لشركة ديار المحرق 
في مركز البحرين التجاري العالمي. 
من  المحرق،  ديار  شركة  وتتطلع 
خالل مشاركتها السنوية في معرض 
زوارها  الستقبال  للعقار،  الخليج 
التطور  على  الضوء  وتسليط 
الماضية  الفترة  خالل  حققته  الذي 
على  للشركة  المتوالية  واإلنجازات 
المناسبة،  وبهذه  األصعدة.  مختلف 
ديار  لشركة  التنفيذي  الرئيس  قال 
المحرق ماهر الشاعر: »يعد معرض 
الخليج للعقار األكبر من نوعه على 
نظراً  واإلقليمي  المحلي  الصعيد 
لمشاركة نخبة من أفضل المطورين 
ما  جانب  إلى  بالمنطقة،  العقاريين 
مبتكرة وفرص  مشاريع  من  يقدمه 
فإنه  وعليه،  ــدة.  واع استثمارية 
ديار  شركة  في  لنا  عظيم  لشرف 
هذا  مثل  برعاية  نقوم  أن  المحرق 
الحدث البارز الذي يعزز من مكانتنا 

التطوير  قطاع  في  أقراننا  بين 
العقاري على نطاق الخليج العربي«.
في  مشاركتنا  »تأتي  وأضــاف 
الخليج للعقار 2017 ضمن  معرض 
الضوء  لتسليط  الدؤوبة  مساعينا 
على مشاريعنا المتنوعة بما تحمله 
جانب  إلى  هائلة،  إمكانيات  من 
عليه،  وبناًء  المميزة.  عروضنا 
كل  الستعراض  ُقدماً  نتطلع  فإننا 
مشاريع المخطط الرئيسي وحصد 
مشاركتنا  ستجلبه  الذي  النجاح 
وتسعى  البارز«.  المعرض  هذا  في 
مشاركتها  خالل  من  المحرق  ديار 
الخامسة في معرض الخليج للعقار، 
الرئيسي  مخططها  الستعراض 
المشتمل على العديد من المشاريع 
الرائدة ومنها أراضي البارح السكنية 
للتملك الحر، أراضي الفلل التجارية 
التجارية،  المعارض  أراضي  ستار، 
وأراضي مشروع القمرة للتملك الحر 
التي تم بيع أكثر من 95 في المئة منها. 
وعالوة على ما سبق، سيتم عرض 
التي  المشاريع  من  أخرى  مجموعة 

تتمتع بقيمة مضافة على المستوى 
كالقسائم  واالستثماري  العقاري 
المخصصة لتشييد الفلل التجارية، 
المخصصة  القسائم  عن  فضالً 
للمباني السكنية المرخصة حتى 5 
طوابق، وقسائم للصناعات الخفيفة، 
والتخزين،  اللوجستية،  والخدمات 
وقسائم المعارض التجارية المتبقية 

للبيع.
نموذج  المحرق  ديــار  وتجسد 
بمزيج  المصممة  المتكاملة  المدينة 
والرفاهية  والحداثة  األصالة  من 
المطلقة. ويتسم المخطط الرئيسي 
السكنية  وحداته  بتنوع  للمدينة 
ومرافقه الخدمية والترفيهية الفاخرة 
مواصفات  أرقى  وفق  تنفذ  التي 
ومعايير الجودة العالمية. وتتضمن 
المدينة مخططات سكنية وتجارية 
بشتى  والمستثمرين  المالك  تزود 
إحالل  شأنها  من  التي  الخيارات 
معيشة  ونمط  استثنائية  تجربة 
مغاير يلبي كل االحتياجات ويرضي 

جميع األذواق.

خالل توقيع االتفاقية بين »ديار المحرق« و»الهالل للمؤتمرات والمعارض«

»ناس« توصي بتوزيع أرباٍح نقدية على المساهمين بنسبة %5 
§ الوسط - المحرر االقتصادي

] قال رئيس مجلس إدارة الشركة سمير عبداهلل ناس إن 
»مجلس إدارة الشركة إدراكاً منه بالتزامه تجاه المساهمين 
وتقديراً لهم، وعلى الرغم من تلك التحديات التي تواجهها 
قد  أنه  يعلن  أن  الشركة  إدارة  مجلس  يسر  فإنه  الشركة، 
رفع توصيته إلى الجمعية العامة العادية للشركة العتماد 
لكل  فلس   5 بقيمة  المساهمين  على  نقدية  أرباح  توزيع 
سهم مما يعادل 5 في المئة من رأس المال المصدر، وذلك 
بعد الحصول على موافقة المساهمين والجهات المختصة«.  
جاء ذلك لدى اجتماع مجلس إدارة شركة ناس المؤسسة 

فبراير/   26( األحد  أمس  بحرينية«  عامة  مساهمة  »شركة 
شباط 2017( لمراجعة النتائج المالية للشركة عن السنة 

المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون األول 2016،
وأوضح ناس أن إجمالي إيرادات الشركة قد بلغ 135.818 
مليون دينار بحريني في عام 2016 )مقابل إيرادات قدرها 
مسجلة   )2015 عام  في  بحريني  دينار  مليون   99.284
الشركة  ، وبذلك تكون  المئة  37 في  زيادة سنوية بنسبة 
قد حققت أرباحاً نقدية بلغت 3.044 ماليين دينار بحريني 
عن عام 2016 )مقابل 2.668 مليون دينار بحريني عن عام  
وإن  المئة،  في   14 بنسبة  سنوية  زيادة  مسجلة   )2015
إجمالي إيرادات الشركة عن الربع األخير من عام 2016 بلغ 

44.376 مليون دينار بحريني )مقابل إجمالي إيرادات قدرها 
عام  من  األخير  الربع  عن  بحريني  دينار  مليون   26.702
2015( مسجلة زيادة سنوية بنسبة 66 في المئة، كذلك فإن 
)حيث  بحريني  دينار  مليون   1.141 بلغ  الخسارة  إجمالي 
الربع  دينار بحريني عن  مليون   1.086 الربح  بلغ صافي 
األخير من عام 2015( مسجلة انخفاضاً سنوياً بنسبة 205 

في المئة.
بالتحديات  مليئاً  كان   2016 »عــام  أن  ناس  وذكــر 
االقتصادية نظراً لظروف السوق المعاكسة والصعبة، مما 
مقارنة  العام  لهذا  الشركة  ألرباح  كبير  انخفاض  إلى  أدى 

سمير عبداهلل ناسبالعام الماضي«.


