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عضو مجلس إدارة بـ  »أركان الكويت العقارية« يبيع مليوني سهم
أعلنت بورصة الكويت، إمت��ام مشعل عبدالله 
األنصاري عضو مجلس إدارة شركة أركان الكويت 

العقارية صفقة بيع نحو مليوني سهم.
وأوض��ح البورصة في بيان أم��س  األح��د، أن 

الصفقة متت بجلسة يوم الثالثاء املاضي، بسعر 
78 فلسا، بقيمة 156 ألف دينار.

واستقر سهم الشركة عند مستوى 88 فلسا 
بجلسة اخلميس املاضي، وبحجم تداول 239 ألف 

سهم بقيمة 21 ألف دينار.
ويبلغ رأس��م��ال »أرك���ان« نحو 25.12 مليون 
دينار، موزعاً على حوالي 251.2 مليون سهم، 

بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم الواحد.

Monday 21th January 2019 - 12 th year - Issue No.3360 االثنني 15 من جمادى األولى 1440 ه�/ 21 يناير  2019 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3360

أكد أن وتيرة ترسية املشروعات محرك أساسي القراض القطاع اخلاص 

الصقر: »التحوط« يدعم النمو القوي ألرباح »الوطني« 

أكد الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك الكويت 
الوطني عصام الصقر، أن مجموعة بنك الكويت 
الوطني حققت نتائج مالية قوية في 2018 
من خالل تسجيل أرباح صافية قياسية بلغت 
370.7 مليون دينار كويتي بنمو سنوي 15%.
وأضاف الصقر في مقابلة مع قناة العربية 
أن بنك الكويت الوطني حافظ على معدالت منو 
مرتفعة بدعم من جناح استراتيجيته البنك 
التي ترتكز على تنويع مصادر الدخل واالعتماد 

على االنشطة املصرفية الرئيسية.
وأوض��ح الصقر أنه وبفضل تعدد وتنوع 
مصادر الدخل على مستوى قطاعات األعمال 
املختلفة ارتفع صافي اإلي���رادات التشغيلية 
للمجموعة بنسبة 7.4 في املائة على أساس 
سنوي ليبلغ 883.2 مليون دينار كويتي )2.9 

مليار دوالر أمريكي(. 
وأش��ار الصقر إلى أن بنك بوبيان، ال��ذراع 
االسالمي للبنك، متكن من املساهمة في تعزيز 
تنوع ال��دخ��ل م��ن خ��الل زي���ادة مساهمته في 
صافي ربح املجموعة والتى وصلت الى 9% 

من إلجمالي أرباح املجموعة.
وأك��د الصقر على أن بنك الكويت الوطني 
سجل منواً مريحاً في محفظة القروض بلغت 
نسبته %6.9 حيث أظهرت قطاعات عديدة 
تسجيل اداًء جيداً من بينها قطاع التمويل 

التجاري.
وأضاف أن منو االئتمان في النظام املصرفي 
شهد بعض التباطؤ الذي يعود بشكل رئيسي 
إل��ى فائض السيولة، وب��اإلض��اف��ة إل��ى تأثر 
نمو االئتمان الصافي سلباً بالتسويات التي 

أبرمتها بعض الشركات.
وأوضح الصقر أن وتيرة ترسية املشروعات 
احلكومية تعد هي احمل��رك األساسي لنشاط 
اقراض القطاع اخلاص ومن ثم مقياس لوتيرة 
منو االئتمان، مشيراً إل��ى أن هناك توقعات 
بتسارع وتيرة ارساء املشروعات خالل 2019 
حيث يعد الوطني من أكبر ممول للمشروعات 

احلكومية الضخمة في الكويت.
وم���ن ج��ه��ة اخ���رى ق��ال��ت ن��ائ��ب الرئيس 
التنفيذي ملجموعة بنك الكويت الوطني شيخة 
البحر  خالل مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ: 
حقق بنك الكويت الوطني من��واً ملحوظاً  في 
أرباح الربع األخير من العام استكماالً لألداء 
والنتائج املالية القوية في 2018 حيث حقق 
البنك أرباحا فصلية بقيمة 324 مليون دوالر 

أميركي خ��الل الربع الرابع من العام 2018 
بنمو سنوي 17 % مقارنة بالربع األخير 
من العام 2017 وحقق البنك أرباحاً سنوية 
في العام 2018 وصلت إلى 1.2 مليار دوالر 
أميركي وهي أعلى أرب��اح سنوية للبنك على 

اإلطالق.
وأضافت : التحول الرقمي الركيزة األساسية 

الستمرار النمو في املستقبل .
وذك��رت : استراتيجية البنك القائمة على 
تنويع م��ص��ادر اإلي�����رادات واالع��ت��م��اد على 
االنشطة الرئيسية متثل الركيزة األساسية 
لنمو أرب���اح ال��ب��ن��ك. وق��د انعكس ذل��ك على 
من��و صافي دخ��ل ال��ف��وائ��د بنحو 10 % على 
أساس سنوي كذلك ارتفع الدخل من الرسوم 

والعموالت بنسبة 8.4 % خالل 2018. 

كذلك زادت مساهمة العمليات الدولية للبنك 
في صافي أرباح العام 2018 لتصل مساهمتها 
إلى 29 % مقارنة ب�  28 % خالل العام 2017. 
وساهمت الصيرفة اإلسالمية ممثلة في بنك 
بوبيان ال��ذراع اإلسالمي للبنك بنسبة 9 % 
من صافي األرب��اح السنوية للمجموعة خالل 

العام 2018.

وتبقى إيرادات السوق الكويتي هي العمود 
الفقري إلي���ردات املجموعة وأح���د العوامل 
األس��اس��ي��ة ال��ت��ي س��اه��م��ت ف��ي من��و األرب���اح 
السنوية للبنك في 2018 حيث يواصل البنك 
احلفاظ على ريادته في السوق الكويتي ومنو 
حجم االئتمان ال��ذي يقدمه البنك وحصته 

السوقية.

شيخة البحر

نظم البنك التجاري مهرجان السحب على 
اجل��ائ��زة ال��ك��ب��رى حل��س��اب النجمة »بتصير 
مليونير ونص«والسحب األخير على سيارة 
رينج روف��ر فيالر حلملة »رات��ب��ك وزووود«، 
ح��ي��ث أق��ي��م احل���دث مبجمع األف��ن��ي��وز وس��ط 
أج��واء احتفالية وترفيهية وإقبال جماهيري 
الفت ومبتابعة مباشرة عبر أثير إذاع��ة نبض 
الكويت 88.8 وعبر مواقع التواصل االجتماعي 
وبحضور ممثل وزارة ال��ت��ج��ارة والصناعة 

عبدالعزيز اشكناني.
وتعقيبا على جناح املهرجان، صرح حميد 
إبراهيم سلمان املدير العام لقطاع اخلدمات 
املصرفية لألفراد«يحرص التجاري دوماً على 
مكافأة عمالئه بأفضل ال��ع��روض احلصرية، 
حيث يولي البنك التجاري اهتماما كبيرا بتنظيم 
مثل هذه الفعاليات لالحتفال بعمالئه الفائزين 

في أكبر حمالته الترويجية على مدار العام«.
وأضاف سلمان أن التجاري يسعى، من خالل 
خدماته وعروضه الترويجية، إلى الوصول إلى 
أكبر شريحة من العمالء وتعريفهم باخلدمات 
املصرفية املتنوعة واملختلفة التي يقدمها، 
وإتاحة املجال أمامهم لالستفادة من العروض 
املجزية واملتواصلة، وقد جنح البنك في حتقيق 
هذا الهدف من خالل ابتكاره وتطويره الدائم 
للخدمات املصرفية التي تلبي احتياجات عمالئه 

وترتقي ملستوى تطلعاتهم،ودخل غينيس 
لألرقام القياسية بتقدميه أكبر جائزة نقدية في 
العالم مرتبطة بحساب مصرفي ليكون بذلك 
أول بنك في الكويت والعالم يقدم هذه اجلائزة 

النقدية الكبيرة. 
وع��ل��ى ه��ام��ش التنظيم اإلع��الم��ي الناجح 
للمهرجان، قالت نائب مدير عام قطاع التواصل 
امل��ؤس��س��ي أم��ان��ي ال���ورع »يسعدنا أن نتوج 

الفائزين في »حساب النجمة« و»حملة راتبك و 
زووود« لعام 2018 ونتقدم لهم بأحر التهاني 
والتبريكات في هذا املهرجان » يوم املليونير و 
نص « حيث مت االتصال بالفائز بجائزة ال�مليون 
ونصف املليون دينار كويتي وإب��الغ��ه بخبر 
الفوز مباشرة على الهواء، وهو ما أتاح للحضور 
متابعة رد فعل الفائز على الهواء مباشرة بعد 

تلقيه خبر فوزه من التجاري.

عقب تقدميه أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي 

»التجاري« يحصل على رقم قياسي من »غينيس« 
اعلنت  مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها 
التابعة ع��ن مشاركتها ف��ي مؤمتر الكويت 
 ) ERM ( اخلامس إلدارة املخاطر الشاملة
والذي تقام فعالياته في فندق )فورسيزونز–
الكويت( خالل الفترة من غداً الثالثاء  إلى 24  
يناير اجل��اري حتت رعاية وحضور الرئيس 
التنفيذي ملؤسسة البترول الكويتية هاشم 

هاشم. 
وأوضحت املؤسسة في بيان صحفي أمس  
األحد أن املؤمتر الذي يستمر ثالثة أيام سيركز 
ه��ذا ال��ع��ام على ال��ف��رص واملخاطر املرتبطة 
بتحقيق نهضة صناعية متطورة وتطبيق 
حتليل البيانات والذكاء االصطناعي إضافة 

إلى ثقافة املخاطر والتأمني.
وذك���رت أن امل��ؤمت��ر سيتطرق إل��ى كيفية 
إدارة املخاطر من وجهة نظر عاملية واملخاطر 
الناشئة وعالقتها بثقافة املخاطر وحتليل 

املخاطر واالتصال وإدارة املخاطر واألزمات.

وأف��ادت بأن انعقاد املؤمتر يأتي في حني 
تشهد الصناعة النفطية الكثير من التغيرات 
والتطورات املتسارعة أث��رت على الصناعة 
النفطية ما يدفع اجلميع للعمل معا لتفهم 
كيفية التعامل مع املخاطر وجعل العالم أكثر 

قوة لألجيال احلالية واملستقبلية.
وي��أت��ي ان��ع��ق��اد امل��ؤمت��ر ف��ي وق���ت تشهد 
فيه الصناعة النفطية الكثير من التغيرات 
وال��ت��ط��ورات امل��ت��س��ارع��ة ال��ت��ي أث���رت على 
الصناعة النفطية ، وه��و األم��ر ال��ذي يدفع 
اجلميع للعمل معاً لتفهم كيفية التعامل مع 
املخاطر وجعل العالم أكثر ق��وة لألجيال 

احلالية واملستقبلية.  
وتؤمن مؤسسة البترول الكويتية بأهمية 
املشاركة مع عمالءها ، من أجل تأمني الوصول 
بشكل موثوق به إلى مصادر طاقة في متناول 
اجلميع ، وبناء مستقبل طاقة أكثر إشراقاً 

للجميع.

»البترول«: »إدارة املخاطر« يناقش تأثير األمن 
السيبراني على صناعة النفط 
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عصام الصقر

هاشم هاشم
ممثل غينيس يسلم شهادة

ح��از بيت التمويل الكويتى« 
بيتك«على ج��ائ��زة أف��ض��ل بنك 
مم��ول جت��اري في الكويت لعام 
2019 م��ن مجموعة جلوبال 
ف��اي��ن��ان��س ال��ع��امل��ي��ة امل��رم��وق��ة 
»Global Finance« ضمن 
القائمة ال��ت��ي ت��ص��دره��ا املجلة 
واسعة االنتشارسنوياً ، ألفضل 
ال��ب��ن��وك ال��ت��ي ت��ق��دم ال��ت��م��وي��ل 

التجاري عاملياً.
وق����ال رئ��ي��س اخل���زان���ة فى 
مجموعة » بيتك« عبدالوهاب 
ع��ي��س��ى ال���رش���ود ف���ى تصريح 
صحفى عقب تسلمه اجل��ائ��زة ، 
انها تؤكد تقديراجلهات احملايدة 
، واملؤسسات العاملية الرفيعة 
املستوى، والعاملني واملهتمني 
مب��ج��ال امل���ص���ارف واخل���دم���ات 
البنكية ، مبا يحققه »بيتك« من 
جناحات فى كافة مجاالت العمل 
، فى ضوء تركيزه على النشاط 
املصرفى الرئيسى للبنك ، االمر 
ال���ذى س��اه��م ف��ى حتقيق اعلى 
م��ع��دالت ال��ك��ف��اءة واجل����ودة فى 
ط��رح وتقدمي منتجات متويلية 
منافسه ، نتيجة حشد اخلبرات 
ودراس����ة ال��س��وق واحتياجات 
العمالء بتخصص ، واعتبارهم 
شركاء، مبا يعنى ذلك من حرص 
ع��ل��ى ت��ق��دمي امل���ش���ورة، واب���راز 
احل��ق��ائ��ق املتعلقة بالتطورات 

فى مجاالت العمل املختلفة ، مبا 
يضمن حتقيق اقصى منفعة من 

التمويل مبخاطر محسوبة .
واض���اف »اس��ت��ط��اع » بيتك« 
من خالل جهود والتزام موظفيه، 
وت��ن��ف��ي��ذه��م خل��ط��ط االدارة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، تطبيق املعايير 
العاملية م��ن أج��ل دع��م العمالء 
بكافة القطاعات ومساعدة كبرى 
الشركات الكويتية واالجنبية 
العاملة فى السوق الكويتى على 
إجن��ازم��ش��اري��ع��ه��ا مب��ا يساهم 
ف��ى حتقيق اخل��ط��ط التنموية 

والنهوض باالقتصاد الوطنى 
، حيث ي��ق��دم » بيتك« التمويل 
ب��اس��ل��وب مي���زج ب���ني امل����ردود 
االقتصادى وال��ه��دف التنموى ، 
فيحرص على متويل املشاريع 
التى تعمل فى االقتصاد احلقيقى ، 
ودعم اعمال الشركات التى تساهم 
فى مواجهة قضايا تشغل املجتمع 
، ذات املشاريع كثيفة العمالة ، 
اوالتى تساهم فى نقل اخلبرات 
ال��ع��امل��ي��ة ال���ى ال���س���وق احمل��ل��ى 
واس��ت��ق��ط��اب وت��دري��ب العنصر 
ال��وط��ن��ى خ��اص��ة م��ن ال��ش��ب��اب ، 

ب��االض��اف��ة ال��ى تلك ال��ت��ى تعمل 
فى مجاالت جديدة ومتثل قيمة 
مضافة للسوق ومنها املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة ،وتلك التى 
تغطى امل��ج��االت الرئيسية فى 
مشاريع الطاقة والبنى التحتية 
واخل����دم����ات وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
واملواصالت والعاملة فى مجال 
النفط ومشتقاته وصناعاته مبا 
ميثله من اهمية باعتباره عصب 

االقتصاد الوطنى.  
واك����د ال���رش���ود ان اجل��ائ��زة 
تبرهن على ق��درة » بيتك« على 
املنافسة والعمل فى بيئة دائمة 
التطور ودمج احللول االبتكارية 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ص��رف��ي��ة 
بالعمليات التشغيلية ، عبر 
إط��الق مبادرات التحول الرقمى 
واستخدام حتليالت البيانات، 
فضاًل عن إعادة ترتيب املنتجات 
واخل��دم��ات امل��ق��دم��ة، مب��ا يالئم 
احتياجات وطبيعية القطاعات 
التشغيلية الرئيسية، مشيرا الى 
ان »بيتك« يقدم خدماته املصرفية 
ل��ل��ع��م��الء االف�����راد وال��ش��رك��ات، 
ملساعدتهم على تنمية وإدارة 
أع��م��ال��ه��م ب��ك��ف��اءة، ح��ي��ث تعد 
اجلائزة كذلك حافزاً إضافياً لبذل 
املزيد من اجلهد لالستمرار بتقدمي 
أفضل املنتجات ، وتعظيم ريادتنا 

وتوسيع احلصة السوقية .

وفقًا حلجم عملياته املصرفّية وتنوع حلوله التمويلية

»جلوبال فاينانس«: »بيتك« أفضل بنك يقدم 
التمويل التجاري فى الكويت

الرشود يتسلم اجلائزة

أعلنت شركة خدمات حقول الغاز والنفط 
»GOFSCO«، عن مشاركتها في فعالية 
أسبوع الصحة والسالمة والبيئة لشركة نفط 
الكويت وشركائها في العمل، وال��ذي نظمته 
الشركة في الفترة من بني 6 يناير إلى 10 يناير 
في جميع مناطق عمل الشركة عبر الكويت. 
وفي هذا الصدد، صرح  املهندس حسام علي 
معرفي – رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لشركة »GOFSCO« قائالً: »تفخر 
شركة خدمات حقول الغاز والنفط بتقيدها 
ال��ت��ام مبعايير الصحة والسالمة والبيئة 
بجميع تطبيقاتها. ولذلك نتطلع جميعنا في 
الشركة على أن نتواجد كجزء أساسي في 
فعاليات أسبوع الصحة والسالمة والبيئة 
بشكل سنوي، وذلك حرصاً منا على املساهمة 
ف��ي نشر التوعية وزي���ادة املعرفة بأهمية 
الصحة والسالمة والبئية للموظفني وأفراد 

املجتمع ككل«.
 وأقيم ختام الفعالية في قاعة ال��درة في 
فندق منتجع هيلتون الكويت وال��ذي شرف 
بحضور املهندس حسام علي معرفي، رئيس 
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة 

خدمات حقول الغاز والنفط، والسيد مناحي 
العنزي، العضو املنتدب باإلنابة لشركة نفط 

الكويت باإلضافة إلى ممثلي قطاعات الدولة 
احلكومية ومنها وزارة الداخلية. 

والسالمة  الصحة  أسبوع  في  تشارك    »GOFSCO«

قياديو شركة خدمات حقول الغاز والنفط

»وربة« يجري مشاورات 
لشراء »كميفيك«

أعلن بنك )ورب��ة( أمس  األحد أنه يجري مشاورات مع البنك 
األهلي املتحد البحريني وشركته التابعة )البنك األهلي املتحد( 
الكويتي بشأن شراء أسهمهما مجتمعة في شركة الكويت والشرق 

األوسط لالستثمار املالي )كميفيك(.
وقال بنك )وربة( في إفصاح منشور على املوقع اإللكتروني 
لبورصة الكويت إن هذه املشاورات لن ت��ؤدي بالضرورة إلى 
اكتمال الصفقة وفي حال املضي قدما في هذا األمر فإنه سيكون 

خاضعا ملوافقة اجلهات الرقابية لدى الوصول إلى اتفاق نهائي.
وأك���د أن��ه سيقوم ب��اإلف��ص��اح ع��ن أي ت��ط��ورات مستقبلية 
حت��دث في ه��ذا الشأن الفتا إل��ى ع��دم وج��ود أث��ر لهذه املعلومة 
اجلوهرية على املركز املالي للشركة.وكان البنك )األهلي املتحد 
- البحريني( وشركته التابعة )األهلي املتحد - الكويتي( أعلنا 
عن تلك املشاورات في إفصاحني منفصلني على املوقع االلكتروني 

لبورصة الكويت.
ووفقا لبيانات )كميفيك( املنشورة على املوقع االلكتروني 
للبورصة ميلك البنك األهلي املتحد الكويت بصورة مباشرة ما 
نسبته 55ر49 في املئة من )كميفيك( منذ عام 2012 في حني 
ميتلك البنك األهلي املتحد البحرين بصورة غير مباشرة ما نسبته 

75ر24 في املئة منذ عام 2011.

اس��ت��ه��ل��ت ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت تعامالتها 
األسبوعية أم��س  األح��د على ارت��ف��اع املؤشر 
العام 5ر12 نقطة ليبلغ مستوى 5250 نقطة 
بنسبة ارتفاع بلغت 24ر0 في املئة.وبلغت 
كميات ت��داوالت املؤشر 2ر122 مليون سهم 
متت من خ��الل 4407 صفقات نقدية بقيمة 
21ر25 مليون دينار كويتي )نحو 19ر83 

مليون دوالر أمريكي(.
وارت��ف��ع مؤشر السوق الرئيسي 19ر10 
نقطة ليصل إل��ى مستوى 05ر4805 نقطة 
وبنسبة ارتفاع 21ر0 في املئة من خالل كمية 

أسهم بلغت 9ر66 مليون سهم متت عبر 2262 
صفقة نقدية بقيمة خمسة ماليني دينار )نحو 
5ر16 مليون دوالر(.كما ارتفع مؤشر السوق 
األول 8ر13 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر5494 
نقطة وبنسبة ارتفاع 25ر0 في املئة من خالل 
كمية أسهم بلغت 2ر55 مليون سهم متت عبر 
2145 صفقة بقيمة 13ر20 مليون دينار )نحو 

42ر66 مليون دوالر(.
وكانت شركات )كميفك( و)أول��ى تكافل( 
و)آس��ي��ا( و)نابيسكو( و)العقارية( األكثر 
ارت��ف��اع��ا ف��ي ح��ني ك��ان��ت أس��ه��م )خ��ل��ي��ج ب( 

و)صناعات( و)أب��ي��ار( و)بيتك( و)عقارات 
ك( األكثر ت��داوال أم��ا األكثر انخفاضا فكانت 
)املصالح ع( و)ع��ق��ار( و)آن( و)اجن���ازات( 
و)ب��ي��ان(.وت��اب��ع املتعاملون إع��الن تعامل 
شخص مطلع على أسهم شركة )أركان الكويت( 
العقارية وإيضاحا من شركة )القرين( بشأن 
ال��ت��داول غير االع��ت��ي��ادي على سهمها فضال 
عن إع��الن لبيانات املالية لصندوقي )ث��روة 
اإلس��الم��ي واالس��ت��ث��م��اري( وإع���الن بورصة 
الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى 

غير مدرجة حلساب وزارة العدل.

البورصة تستهل تعامالت األسبوع 
12.5 نقطة على ارتفاع املؤشر العام 

»القرين للكيماويات«: ال معلومات جوهرية 
وراء التداول غير االعتيادي للسهم

أعلنت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، أنه ليس 
لديها أي تطورات مؤخراً أو أية معلومات جوهرية عن أسباب 
التداول غير االعتيادي على السهم بجلسة 17 يناير اجلاري، حسب 

بيان لبورصة الكويت أمس األحد.
وبلغ حجم التداول نحو 1.2 مليون سهم، بقيمة 464.2 ألف 

دينار.
وخ��الل األس��ب��وع امل��اض��ي، أعلنت بورصة الكويت عن إمتام 
املراجعة السنوية للشركات املدرجة وفقاً ألحكام قواعد البورصة، 
التي ج��اء أبرزها انتقال سهمي »هيومن سوفت« ، و«القرين« 

للسوق األول.
وبناًء على تلك املراجعة السنوية مت انتقال شركتني مدرجتني من 
السوق الرئيسي إلى السوق األول؛ وذلك النطباق معايير السوق 
األول عليهما، وهما شركتا القرين لصناعة الكيماويات البترولية 

وهيومن سوفت.
وأوضحت البورصة أن هذا االنتقال سيتم بدءاً من يوم األحد 10 

فبراير 2019.
وكانت »القرين« قد أعلنت بياناتها املالية للنصف األول املنتهي 
في 30 سبتمبر 2018، ُمحققة أرباحاً بقيمة 9.61 مليون دينار؛ 
مقابل رب��ح بقيمة 10.56 مليون دينار للفترة املماثلة من عام 

2017، بتراجع نسبته 9%.


