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21 ألف سهم في أسس القابضة »أصول« تشتري 
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 قامت شركة أصول لالستثمار، املدرجة ببورصة 
الكويت ، بشراء 20.5 ألف سهم في مجموعة أسس 

القابضة.
وأعلنت البورصة في بيان على موقعها الرسمي، 

أمــس  الــثــالثــاء، أن الــشــراء مت عــن طريق رئيس 
»أسس« الذي ميثل »أصول« في مجلس اإلدارة.

وأوضحت البورصة أن الشراء مت على أساس 
سعر 101 فلس للسهم الواحد، بقيمة إجمالية تصل 

إلى 2.07 ألف دينار.
ويبلغ رأسمال »أسس« 10 ماليني دينار، موزعاً 
على 100 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس 

للسهم الواحد.

10 دول استيرادًا للمنتجات الوطنية الكويتية مصر تتصدر  أكثر 

املاضي يناير  احمللية  الصادرات  إجمالي  دينار  مليون   13.4 »التجارة«: 
أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن 
قيمة إجمالي الصادرات الكويتية خالل شهر يناير 
املاضي بلغت نحو 4ر13 مليون دينار كويتي 
)نحو 44 مليون دوالر أمريكي( مقابل 4ر9 مليون 

دينار خالل نفس الفترة من العام املاضي.
ــي بــيــان صحفي أمــس   ــارة( ف ــج ــت ــت )ال ــال وق
ــدول مجلس  ــادرات الكويتية ل ــص الثالثاء إن ال
التعاون اخلليجي بلغت 9ر1 مليون دينار في 
حني بلغت الصادرات للدول العربية 1ر7 مليون 
دينار )4ر23 مليون دوالر( توزعت على العراق 
واألردن واجلزائر وتونس ولبنان واليمن ومصر 

والسودان.
وحول أكثر 10 دول استيرادا للمنتجات الوطنية 
الكويتية خــالل يناير املاضي أفــادت )التجارة( 
بأن مصر جاءت في الصدارة ب 1ر6 مليون دينار 
)نحو 20 مليون دوالر( بزيادة بنسبة 1000 في 
املئة مقارنة بذات الفتة من 2017 في حني جاءت 

إيطاليا في املرتبة الثانية ب 2ر2 مليون دينار 
)نحو 6ر6 مليون دوالر( بزيادة 5ر949 في املئة.

وذكــرت أن السعودية حلت في املرتبة الثالثة 
بــصــادرات قيمتها مليون دينار في حني جاءت 
بلجيكا فــي املرتبة الرابعة ب 561 ألــف دينار 
متراجعة بنسبة 9ر20 في املئة عن يناير 2017 

تلتهها قطر في املرتبة اخلامسة ب460 ألف دينار.
وأوضحت أن فرنسا جاءت في املرتبة السادسة 
ب 452 ألــف دينار بــزيــادة نسبتها 41 في املئة 
مقارنة بالشهر ذاته من العام املاضي ثم تبعتها في 
املركز السابع العراق ب 398 ألف دينار متراجعة 
بنسبة 85 في املئة مقارنة بيناير العام املاضي. 
وذكرت أن اسبانيا حلت ثامنا ب 384 ألف دينار 
متراجعة بنسبة 1ر8 في املئة واإلمارات تاسعا ب 
362 ألف دينار )نحو 1ر1 مليون دوالر( ثم األردن 
ب 6ر284 ألف دينار )940 ألف دوالر( متراجعة 

بنسبة 7ر71 في املئة عن يناير 2017.

انطلقت االجتماعات التحضيرية للدورة العاشرة 
للجنة الوزارية الكويتية اجلزائرية املشتركة للتعاون 
االقتصادي والثقافي والعلمي للفترة من 19 حتى 21 
فبراير 2019. وترأس اجلانب الكويتي الوكيل املساعد 
للشؤون االقتصادية نبيل سليمان العبداجلليل، ومن 
اجلــانــب اجلــزائــري مــديــر املــشــرق الــعــربــي وجامعة 
الــدول العربية حلسن تهامي، ومبشاركة عدد كبير من 

املسؤولني في كال البلدين.

ــالل االجــتــمــاع مناقشة الكثير مــن مجاالت  ومت خ
التعاون التي تعزز أواصر التعاون الثنائي بني البلدين 
في شتى املجاالت، ومن أهمها التعاون االقتصادي واملالي 
واالستثماري والتجاري وفــي مجال القطاع اخلــاص، 
التعاون في مجال النفط والغاز والطاقة، والصناعة، 
والبيئة ، والــزراعــة. باالضافة الى التعاون في مجال 
التربية، والتعليم العالي، الثقافي، والتعاون في مجال 
ـــالم، والشئون االجتماعية والعمل،  الــريــاضــة، واإلع

والتعاون في مجال الطيران املدني، والعدل، واالشغال 
العامة، وحتلية املياه والصحة.

ــر املالية د.  ــرأس معالي وزي ــدر االشـــارة الــى ت وجت
نايف فالح احلجرف االجتماع الوزاري الذي سيعقد غداً 
اخلميس ، والذي سيتم من خالله التوقيع على محضر 
اجتماع الـــدورة العاشرة للجنة الــوزاريــة الكويتية 
اجلزائرية املشتركة للتعاون االقتصادي والثقافي 

والعلمي.

جانب من االجتماعات

أقــامــت شركة اخلــطــوط اجلــويــة الكويتية حفلها 
السنوي اخلــاص بــاألداء املتميز الجنــازات املبيعات 
إلقليم الكويت لعام 2018، حيث كّرمت الشركة مكاتب 
ووكاالت السياحة والسفر الذين ساهموا بنمو مبيعات 
تذاكر السفر اخلاصة باخلطوط اجلوية الكويتية، 
وكـــان احلــفــل بــرعــايــة وحــضــور الــرئــيــس التنفيذي 
للخطوط اجلوية الكويتية املهندس كامل العوضي، 
وبحضور عدد من مكاتب ووكاالت السياحة والسفر. 
وبهذه املناسبة، رّحب الرئيس التنفيذي املهندس كامل 
العوضي باحلضور متقدماً بالشكر ملكاتب ووكاالت 
السياحة والسفر على أدائهم املتميز بنمو مبيعات 
اخلطوط اجلوية الكويتية في العام 2018، مثنياً على 
التعاون والشراكة التي جتمع بني شركة اخلطوط 
اجلوية الكويتية ومكاتب ووكــاالت السياحة والسفر 
ــك بتحقيق أهدافهم املــرجــوة نحو الــوصــول إلى  وذل
أفضل نسبة مبيعات وسط املنافسة التي يشهدها قطاع 

الطيران.
من جانبه، تقدم مساعد مدير دائرة املبيعات ألقليم 
الكويت ناصر خورشيد بالشكر واالمــتــنــان ملكاتب 
ووكــاالت السياحة والسفر على جهودهم املبذولة في 
مشاركة اخلطوط اجلوية الكويتية جناحها، حيث 
حققوا في العام 2018 مبيعات لتذاكر السفر جتاوزت 
الـــ 120 مليون دينار بنمو يقدر بـ 35 % عن العام 

2017، مشيراً إلى أن منو تلك املبيعات يدل على دعم 
وثقة مكاتب ووكاالت السياحة والسفر بالناقل الوطني 

لدولة الكويت منذ تأسيسها في العام 1954.
وأضاف خورشيد: »لقد أثبت نظام احلوافز الذي قدم 
ملكاتب ووكاالت السياحة والسفر من االقليم بالتعاون 
مع االدارة العليا في شركة اخلطوط اجلوية الكويتية 

ــت، حيث شهد هذا  على جناحه لهذا العام بشكل الف
النظام في العام 2018 دخول 170 مكتب سياحة وسفر 
مقارنة بـ 120 مكتب للعام 2017 أي بنسبة منو قدرها 
41 %، كما أن اجمالي املبالغ التي سوف يتم توزيعها 
على مكاتب السياحة والسفر هذا العام تعادل 4 أضعاف 

ما مت توزيعه قبل 3 أعوام«.

كّرمت مكاتب ووكاالت السفر السياحية ألدائهم املتميز

2018 »الكويتية« تقيم االحتفال السنوي بإجنازات املبيعات لعام 

تكرمي أحد الفائزين

82.6 مليون دينار أرباح    
2018 بنك برقان خالل 

أعلنت مجموعة بنك برقان عن نتائج 
أعمال السنة املالية 2018 وذلــك بنمو 
قوي بنسبة ٪10.8 في اإليــرادات لتصل 
إلى 265.3 مليون دينار كويتي )878.1 
مليون دوالر أمريكي( كما شهد صافي 
األرباح منواً قوياً بنسبة ٪26.6 من 65.2 
مليون ديــنــار   في السنة املالية 2017 
لتصل إلى 82.6 مليون دينار      في السنة 

املالية 2018. 
وتؤكد هذه النتائج القوية تركيز البنك 
على حتقيق عوائد للمساهمني من خالل 
ــوارده. وقد ارتفعت  االستخدام األمثل مل
ربحية السهم للسنة املالية 2018 بنسبة 
٪28.1 لتصل إلى 31.0 فلس مع زيادة 
العائد على حقوق املساهمني من 8.3٪ 
)للسنة املالية 2017( إلى ٪10.7 )للسنة 

املالية 2018(.
 وقد اقترح مجلس إدارة بنك برقان توزيع 12 فلس للسهم الواحد كأرباح نقدية 
باإلضافة إلى ٪5 أسهم منحة مجانية، ويخضع هذا ملوافقة املساهمني في اجتماع 

اجلمعية العمومية السنوي. 
 كانت نسب رأس املال الرقابي للبنك أقوى في السنة املالية 2018 مع ارتفاع 
نسبة حقوق املساهمني CET1( 1( من ٪10.9 )في السنة املالية 2017( إلى 
٪11.9 )في السنة املالية 2018( وحتسن نسبة كفاية رأس املــال )CAR( من 
٪16.2 للسنة املالية 2017 إلى 17.4 ٪ للسنة املالية 2018، وهي نسبة أعلى بكثير 

من احلد األدنى املطلوب 14٪. 
وتعليقاً على النتائج، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك برقان، ماجد عيسى 
العجيل  : مت حتقيق األربــاح القياسية للبنك في عام 2018 من خالل رفع قدراته 
التشغيلية ومن خالل االستفادة املثلى من املوارد. وقد سمح نهج املجموعة احلكيم 
بتجاوز بيئات التشغيل الصعبة، مع احلفاظ على التقدم في املبادرات الرئيسية 
لتحسني الرسملة واملخاطر وتعزيز الكفاءة التشغيلية. و تعكس جميع بنوكنا 
التابعة في أدائها اخلطة اإلستراتيجية املوضوعة حيث تساهم العمليات الدولية 

بنسبة ٪43.5 من الدخل التشغيلي للمجموعة . 

88 باملئة من  »البترول الوطنية«: إجناز 
»وحدة إسالة الغاز اخلامسة« مبصفاة األحمدي

قالت شركة البترول الوطنية الكويتية أمس  الثالثاء إن نسبة اإلجناز مبشروع وحدة 
إسالة الغاز اخلامسة مبصفاة ميناء األحمدي بلغت 88 في املئة.

وأضافت )البترول الوطنية( في بيان صحفي أن املشروع الذي سجل 20 مليون ساعة 
عمل بدون حوادث يعد ثاني أكبر املشروعات بالشركة إذ يشتمل على بناء وحدة ملعاجلة 
الغاز الطبيعي املنتج من احلقول التابعة لشركة نفط الكويت بتكلفة 428 مليون دينار 
كويتي وأفادت بأن الرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم رفقة عضوي 
مجلس إدارة املؤسسة فاضل صفر ومحمد الفارس وعضو املجلس األعلى للبترول عبدالهادي 

العواد تفقدوا أخيرا مصفاة ميناء األحمدي التابعة للشركة.
وأوضحت أن هاشم ومرافقوه تفقدوا سير األعمال مبشروعي وحدة إسالة الغاز اخلامسة 
ووحدة إزالة الغازات احلمضية اجلديدة التي يجري تنفيذها على ثالث مراحل ومن املتوقع 

االنتهاء من األعمال امليكانيكية للمشروع األخير في شهر مايو املقبل.
وذكرت أن مشروع وحدة إزالة الغازات احلمضية اجلديدة سجل 6ر4 مليون ساعة عمل 
دون حوادث مما يعكس مدى حرص )البترول الوطنية( على تطبيق اشتراطات وضوابط 

الصحة والسالمة والبيئة.

»البترول« تطلب شحنة غاز مسال 
تسليم أواخر مارس

قال مصدران بقطاع الطاقة إن مؤسسة البترول تطلب شحنة من الغاز الطبيعي املسال 
للتسليم في أواخر مارس. أوضح املصدران أن الشحنة للتسليم في 29 أو 30 مارس آذار، 

على أن ُتقدم العروض بحلول 21 فبراير.
وفي األسبوع املاضي، سعت املؤسسة لشحنة غاز مسال تسليم 20 أو 21 مارس ، لكن 

تفاصيل الترسية لم تتضح حتى اآلن.

»الصندوق الكويتي للتنمية« يقرض  
4.5 مليون دينار بوركينا فاسو 

وقع الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية اتفاقية قرض مع بوركينا فاسو 
بقيمة 5ر4 مليون دينار كويتي لالسهام في متويل مشروع )طريق توغان – واهيغويا(.

وقال الصندوق في بيان صحفي أمس  الثالثاء إن املشروع يهدف إلى املساهمة في التنمية 
االجتماعية واإلقتصادية عبر دعم تكامل شبكة الطرق ورفع مستوى سالمة استخدامها 
وتخفيض تكاليف النقل مما يسهم في خدمة جهود التنمية الزراعية في منطقة املشروع 

ويخلق فرص عمل وتيسير احلصول على اخلدمات.
وأوضــح أن املشروع يتكون من أعمال حتسني الطريق احلالي الــذي يبلغ طوله 94 
كيلومترا إلى طريق مسفلت بحارتني وبعرض 7 أمتار مع أكتاف جانبية بعرض 5ر1 
متر لكل جانب إضافة إلى أعمال حتسني 10 كيلومترات من الطرق احلضرية داخل مدينة 

)واهيغويا( وتعبيد حوالي 20 كيلومترا من املسالك الريفية

البورصة تنهي تعامالتها على 
ف نقطة ارتفاع املؤشر العام 

أنهت بورصة الكويت تعامالتها أمس  الثالثاء على ارتفاع املؤشر العام 6ر34 نقطة ليبلغ 
مستوى 66ر5220 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 67ر0 في املئة.

وبلغت كميات تداوالت املؤشر 7ر169 مليون سهم متت من خالل 5707 صفقات نقدية 
بقيمة 66ر22 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 44ر25 نقطة ليصل إلى مستوى 77ر4782 نقطة 
وبنسبة 53ر0 في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 2ر129 مليون سهم متت عبر 3302 

صفقة نقدية بقيمة 4ر5 مليون دينار.
وارتفع مؤشر السوق األول 2ر39 نقطة ليصل إلى مستوى 12ر5461 نقطة وبنسبة 
ارتفاع 72ر0 في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 44ر40 مليون سهم متت عبر 2405 

صفقات بقيمة 21ر17 مليون دينار.

21 فبراير 19 حتى  خالل الفترة من 

اجلزائرية الكويتية  الوزارية  للجنة  العاشرة  الدورة  اجتماعات  انطالق 

مندني: نقلة نوعية في التفاعل املباشر بني العميل واألجهزة

 Skiplino »بيتك« يطلق خدمة 
حلجز املواعيد إلكترونيا

أطلق بيت التمويل الكويتي »بيتك« 
خدمة Skiplino األولــى من نوعها 
على مستوى الــقــطــاع املــصــرفــي في 
الــكــويــت حلجز املــواعــيــد الكترونيا 
عبر الهواتف الذكية لزيارة الفروع 
املصرفية، تأكيدا على تعزيز سجله 
احلافل في االجنــازات في تبني أحدث 
وسائل التكنولوجيا املالية واملضي 

قدما في استراتيجية التحول الرقمي 
في الصناعة املصرفية ضمن مهنية 

عالية ومعايير عاملية.
وقـــال رئــيــس اخلــدمــات املصرفية 
ــات املالية اخلاصة  ــدم لــأفــراد واخل
للمجموعة فــي »بــيــتــك« ولــيــد خالد 
مندني: »تأتي هذه اخلدمة ضمن اطار 
سياسة البنك في تبني اخر املستجدات 

 ،Fintech في التكنولوجيا املالية
ووســائــل التقنية احلديثة اخلاصة 
بالذكاء االصطناعي AI لدعم اخلدمات 
املصرفية وتلبية تطلعات العمالء 
واحملافظة على ريادة »بيتك« الذي بات 
في مصاف البنوك الرائدة عامليا بتقدمي 
خدمات عصرية مبتكرة بأعلى معايير 

وليد خالد مندنياجلودة والسرعة والدقة واألمان.«

ماجد العجيل


