«بيتك» يزور مركز الطيران العمودي ويشارك رجاله اإلفطار بالدوام
زار وفد من موظفى بيت التمويل الكويتي «بيتك» رجال
الطيران العمودي التابع ل��وزارة الداخلية في مقر عملهم
وتناولوا معهم االفطار بحضور مدير ادارة جناح طيران
الشرطة العقيد سالم الشهاب  ،وع��دد كبير من املسئولني
والعاملني في مركز الطيران العمودى وذل��ك تقديرا من

alwasat.com.kw
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«بيتك» ألهمية دور املركز وانطالقا من الدور االجتماعي ل
«بيتك» الذى يولى اهمية كبيرة للتواصل مع افراد املجتمع
وتقدير دور كل من يخدم الوطن واملواطنني.
وت��أت��ى ه��ذه ال��زي��ارة م��ن وف��د «بيتك» ضمن برنامج
رمضاني حافل باألنشطة ،في مقدمتها مشاركة ذوى االعمال
الشاقة واخل��اص��ة التي تتطلب بقائهم على راس العمل

على م��دار الساعة وف��ى كافة االوق��ات وال��ظ��روف ،مبا في
ذلك االوق��ات التي يفضل فيها اجلميع ان يكونوا بني اهلهم
واسرهم خاصة في شهر رمضان املبارك ،ومن اهمها ساعة
االفطار التي يقضيها هؤالء الرجال وهم على أهيه االستعداد
وفى منتهى اليقظة ،ألداء دوره��م الداعم واملساند ألعمال
االجهزة االخرى في حاالت الطوارئ واالنقاذ وغيرها.
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السيولة تقلصت  3.8باملائة إلى  32.06مليون دينار

البورصة تواصل تراجعها على وقع
التوترات اجليوسياسية باملنطقة

أن��ه��ت ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت تعامالتها أمس
الثالثاء على انخفاض املؤشر العام 01ر47
نقطة ليبلغ مستوى 4ر 5585نقطة بنسبة
انخفاض بلغت 83ر 0في املئة.
وبلغت كميات ت��داوالت املؤشر 02ر117
مليون سهم متت من خالل  5160صفقة نقدية
بقيمة  32مليون دينار كويتي (نحو 6ر105
مليون دوالر أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر 21نقطة
ليصل إل��ى مستوى 4ر 4792نقطة بنسبة
46ر 0في املئة من خ�لال كمية أسهم بلغت
9ر 49مليون سهم مت��ت عبر  1633صفقة
نقدية بقيمة 3ر 3مليون دينار (نحو 8ر10
مليون دوالر).
وانخفض مؤشر السوق األول 2ر 80نقطة
ليصل إل��ى مستوى 6ر 5998نقطة بنسبة

انخفاض 32ر 1في املئة من خالل كمية أسهم
بلغت 03ر 67مليون سهم متت عبر 3527
صفقة بقيمة 7ر 28مليون دينار (نحو 7ر94
مليون دوالر).
وك��ان��ت ش��رك��ات (ال���ه�ل�ال) و(التعمير)
و(األن��ظ��م��ة) و(أم���وال) و(ال��س��وري��ة) األكثر
ارت��ف��اع��ا ف��ي ح�ين ك��ان��ت أس��ه��م (خ��ل��ي��ج ب)
و(ع��ق��ارات ك) و(بيتك) و(ال��دول��ي) و(زي��ن)
األكثر تداوال في حني كانت (املدن) و(العقارية)
و(حتصيالت) و(فيوتشر كيد) و(سنرجي)
األكثر انخفاضا.
وت��اب��ع املتعاملون إف��ص��اح�ين م��ن شركة
(املجموعة املشتركة للمقاوالت) األول بشأن
تأكيد اجل��دول الزمني الستحقاقات األسهم
واألخير بشأن البيانات املالية عن فترة الربع
األول من العام اجلاري.

وقالت الشركة في إفصاحها الثاني املنشور
على املوقع اإللكتروني لبورصة الكويت انها
حققت 07ر 2مليون دينار (نحو 82ر 6مليون
دوالر) أرباحا صافية في الربع األول من 2019
مقابل 83ر 1مليون دينار (نحو ستة ماليني
دوالر) خالل نفس الفترة من العام املاضي.
وتقلصت سيولة البورصة  3.8باملائة إلى
 32.06مليون دينار مقابل  33.31مليون دينار
ب��األم��س ،كما تراجعت أحجام ال��ت��داول 7.4
باملائة إلى  117.53مليون سهم مقابل 126.86
مليون سهم بجلسة االثنني.
وقال نائب رئيس قسم بحوث االستثمار في
«كامكو» إن السوق الكويتي استمر بالتراجع
على وق��ع امل��خ��اوف األخ��ي��رة م��ن ال��ت��وت��رات
اجليوسياسية ف��ي املنطقة والتصعيد بني
الواليات املتحدة وايران.

متداولون في البورصة

البنك حصد جائزة االبتكار املصرفي لعام 2019

«الوطني» يبدأ إعادة تدوير النفايات بالتعاون مع «أمنية» إلدارة املشاريع

مسؤولو الوطني مع مديرة «أمينة»

أطلق بنك الكويت الوطني بالتعاون
مع شركة أمنية إلدارة املشاريع حملة
لتجميع مخلفات وجبات اإلفطار في خيمة
الوطني إلفطار الصائمني بهدف تدوير
نحو 9آالف عبوة بالستيكية و 9آالف
علبة من الكرتون ،وذلك إلى جانب حملة
توعوية حول إع��ادة التدوير سيتم بثها

على مواقع التواصل االجتماعي لتوفير
النصائح واالرش����ادات م��ن خ�لال فريق
متخصص من أمنية.
وق���ال رئ��ي��س ف��ري��ق إدارة التواصل
وال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة ف��ي ب��ن��ك ال��ك��وي��ت
الوطني يعقوب الباقر إن بنك الكويت
الوطني هو أول بنك صديق للبيئة في

الكويت ،وميثل هذا التعاون مع «أمنية»
شراكة استراتيجية تسعى إلى املساهمة
اإليجابية في احملافظة على البيئة واحلد
من النفايات .كما أن بنك الكويت الوطني
يحرص من خالل هذه الشراكة على نشر
ثقافة إعادة التدوير وتغيير سلوك األفراد
نحو ممارسة سلوكيات صديقة للبيئة.

وأض�����اف ال��ب��اق��ر أن ب��ن��ك ال��ك��وي��ت
الوطني في سعي دائم لتعزيز استثماره
ومسؤولياته تعزيزا ً لثقافة بيئية صحية
تؤثر إيجاباً في املجتمع .ولطاملا كان بنك
الكويت الوطني من رواد تبني املبادرات
البيئية داخ��ل البنك ولصالح املجتمع .
ونحن نستهدف في ختام شهر رمضان أن
نقوم بإعادة تدوير ما يصل إلى  18ألف
من مخلفات البالستيك والكرتون.
حصد بنك ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي جائزة
التميز في االبتكار املصرفي على مستوى
العالم في خدمات املدفوعات املالية للعام
 2019م��ن مجلة «ج��ل��وب��ل فاينانس»
العاملية ،وذلك خالل االستبيان السنوي
الذي شارك فيه مئات اخلبراء واحملللني
وكبار املستشارين واملديرين التنفيذيني
لكبرى الشركات حول العالم.
ووق���ع االخ��ت��ي��ار ع��ل��ى ب��ن��ك الكويت
ال��وط��ن��ي كأفضل بنك ل��ع��ام  2019في
خدمات املدفوعات والتحويالت الفورية
التي تتيح تتبع حالة التحويالت من قبل
العمالء.
وتعقيباً على ال��ف��وز ب��ه��ذه اجل��ائ��زة
املرموقة قال مدير عام مجموعة العمليات
في بنك الكويت الوطني ،محمد يوسف
اخل��راف��ي »:ي��ع��ك��س ف���وز ب��ن��ك الكويت
الوطني بهذه اجلائزة قدرته على التفوق
في اخلدمات الرقمية املبتكرة ،كما متثل
اعترافا ً بنجاح املبادرات التي يطلقها البنك
في مسار التحول الرقمي الذي ينتهجه من
أجل تقدمي أفضل اخلدمات لعمالئه».

«اخلليج» يطلق حملة رمضانية على بطاقاته االئتمانية
أط���ل���ق ب���ن���ك اخل���ل���ي���ج احل��م��ل��ة
ال��رم��ض��ان��ي��ة ل�لإن��ف��اق ب��اس��ت��خ��دام
بطاقاته بالتعاون مع لولو هايبر
ماركت  ،تسري احلملة اعتبارا ً من
شهر مايو اجل��اري وحتى  30يونيو
املقبل ،حيث تتيح للعمالء حاملي
بطاقات بنك اخلليج فرصة الفوز
واحل���ص���ول ع��ل��ى ن��ق��اط ت��ص��ل إل��ى
 500,000نقطة من برنامج نقاط
اخل��ل��ي��ج ،عند اس��ت��خ��دام بطاقاتهم
االئ��ت��م��ان��ي��ة ف��ي عملية ال��ش��راء من
محالت لولو هايبر ماركت املنتشرة
في الكويت.

وتعليقاً على احلملة ،صرح أحمد
األمير ،مساعد املدير العام لالتصاالت
اخلارجية ف��ي بنك اخلليج ،قائالً:
«يلتزم بنك اخلليج بإضافة القيمة
إلث���راء حياة عمالئه اليومية ،فمن
خ�لال رؤي��ت��ن��ا ألوج���ه اإلن��ف��اق لدى
عمالئنا الكرام ،يسرنا التعاون مع
ل��ول��و هايبر م��ارك��ت وم��ن��ح حاملي
بطاقات بنك اخلليج أحدث العروض
واحلمالت الترويجية على اإلطالق،
التي تتيح لهم فرصة الفوز بنقاط
تصل إلى  500,000نقطة في برنامج
نقاط اخلليج .نتمنى لهم حظا ً سعيدا ً،

ونهنئهم بحلول شهر رمضان املبارك
» وقال محمد هاريس ،املدير اإلقليمي
في لولو هايبر ماركت« :نحن سعداء
بهذه العالقة مع بنك اخلليج ،الذي
تعد بطاقاته االئتمانية من بني أكثر
البطاقات شيوعً ا وأكثرها استخدامًا
في الكويت ،حيث تقدم أفضل املميزات
حلاملي البطاقات في البالد مع بعض
من أفضل الفوائد لعمالئها .يسعدنا
في لولو أن تتاح الفرصة لزبائننا
لالستفادة من ه��ذه احلملة .وبهذه
املناسبة ،تتمنى إدارة لولو رمضانًا
سعيدًا ومباركًا جلميع عمالئنا».

ف��ي إط���ار حملته املجتمعية
لشهر رمضان امل��ب��ارك ،ق��ام بنك
الكويت الدولي ( )KIBبإطالق
ف��ع��ال��ي��ات دورت����ه الرمضانية
التاسعة لكرة القدم للموظفني،
والتي أقيمت ملدة يوم واحد على
ملعب م��درس��ة دس��م��ان ثنائية
اللغة وذلك مبشاركة  9فرق من
موظفي البنك وحضور عدد كبير
من زمالئهم وسط أج��واء مليئة
بالتشجيع والروح الرياضية.
كما عقدت البطولة برعاية
وح��ض��ور ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس
اإلدارة والرئيس التنفيذي في
البنك ،رائد بوخمسني ،الذي قام
بتكرمي الفريقني احلاصلني على
امل��رك��ز األول وال��ث��ان��ي مبنحهم
امليداليات واجل��وائ��ز النقدية.
كما أن كل شخص حضر املباراة
حصل على فرصة دخول السحب
لربح جوائز قيمة ،هذا باإلضافة

أعلنت وزارة املالية أم��س الثالثاء حتصيلها
مبلغ 5ر 3مليون دينار كويتي (نحو 55ر 11مليون
دوالر أمريكي) عن بيعها قسيمتني أمالك دولة في
م��زاد علني .وقالت (املالية) في بيان صحفي إن
املزاد لذي عقد مطلع مايو اجلاري يعد الثاني لها في
السنة املالية اجلديدة (.)2020-2019
وأوض��ح��ت أن���ه مت خ�ل�ال امل����زاد ب��ي��ع قسيمة
استثمارية مبنطقة الساملية مبساحة  768مترا
مربعا بقيمة بلغت 98ر 1مليون دينار (نحو 2ر6
مليون دوالر) وأخ��رى مماثلة في املنطقة ذاتها
مبساحة  292مترا مربعا بقيمة 61ر 1مليون

دينار (نحو 3ر 5مليون دوالر).
وذك��رت أن إجمالي املبالغ احملصلة عبر بيع
قسائم ملك الدولة في املزادات العلنية للسنة املالية
احلالية يبلغ 2ر 10مليون دينار (نحو 6ر33
مليون دوالر).
وتعقد وزارة املالية هذه املزادات وفقا للمادة رقم
 6من املرسوم بالقانون رقم ( )105لسنة  1980في
شأن نظام أمالك الدولة التي تنص على أن يكون
بيع أم�لاك ال��دول��ة اخلاصة العقارية عن طريق
املزاد العلني بعد اإلعالن عنه بالنشر في اجلريدة
الرسمية.

حصل على موافقة «أسواق املال» إلصدار سندات ب 500مليون دوالر

أحمد األمير

« :»KIBينظم البطولة الرمضانية التاسعة لكرة القدم ملوظفيه
إل���ى اس��ت��م��ت��اع اجل��م��ي��ع بركن
املأكوالت اخلفيفة واملشروبات
املنعشة.
ومن جانبه ،صرح مدير أول
وح���دة االت��ص��ال امل��ؤس��س��ي في
البنك ،ن��واف ناجيا« :أن حرص
« »KIBعلى تنظيم هذا احلدث
سنوياً يأتي في إط��ار برنامجه
الرمضاني احلافل بالنشاطات
املتنوعة واملوجهة جلميع شرائح
املجتمع م��ن ع��م�لاء أو موظفني
وع��ائ�لات��ه��م ،وذل���ك م��ن منطلق
ب��رن��ام��ج��ه ال��رائ��د للمسؤولية
االج��ت��م��اع��ي��ة ال���ذي يسعى إل��ى
التأثير اإليجابي على املجتمع
وأف���راده ،حيث يقدّم هذا احلدث
ال��ك��ث��ي��ر م��ن امل���زاي���ا اإلي��ج��اب��ي��ة
ملوظفي البنك م��ن خ�لال حثهم
على ممارسة الرياضة ،وتقوية
ع�لاق��ات��ه��م خ���ارج إط���ار العمل
وبالتالي رفع روحهم املعنوية

«املالية» :حتصيل  3.5مليون دينار
عن بيع قسيمتي أمالك دولة مبزاد علني

نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي في البنك يكرم املوظفني

«برقان» يعلن عن صافي ربح قدره 19.2
مليون دينار للربع األول من 2019
أعلنت مجموعة بنك برقان
عن نتائجها املالية للربع األول
م��ن ال��ع��ام  ، 2019وق��ال��ت في
بيان صحافي  :علما بأنه ابتدا ًء
من هذا العام  ،قامت مجموعة
بنك ب��رق��ان مب��راج��ع��ة عملية
إغ�ل�اق ال��ب��ي��ان��ات امل��ال��ي��ة من
خالل تغيير تاريخ اإلبالغ عن
البيانات املالية للبنوك التابعة
إل���ى ش��ه��ر واح���د ق��ب��ل ت��اري��خ
اإلب�ل�اغ ع��ن ال��ب��ي��ان��ات املالية
للمجموعة .و بنا ًء على ذلك ،
فإن النتائج املالية للربع األول
م��ن ال��ع��ام  2019ق��د تضمنت
نتائج شهرين فقط (يناير و
فبراير من العام  ) 2019فيما
يخص البيانات املالية للبنوك
التابعة ب��دالً م��ن ثالثة أشهر
(كما كان الوضع في السابق).
و سيمكننا ه��ذا التغيير من
تسريع عملية اإلغ�لاق املالي
وامت���ام اإلج�����راءات املطلوبة
إلص�����دار ال��ب��ي��ان��ات امل��ال��ي��ة
للمجموعة في أقرب وقت ممكن.
فيما يلى أهم النتائج املالية
للربع األول من العام 2019

ماجد العجيل

ملجموعة بنك ب��رق��ان :بلغت
اإلي����رادات التشغيلية 50.3
مليون دينار كويتي مع صافي
هامش الفوائد بنسبة ٪ 2.7
 ،و بلغت األرب��اح التشغيلية
 29.2مليون دي��ن��ار كويتي
مع استقرار نسبة التكلفة إلى
الدخل بنسبة  ، 41.8٪وبلغ
صافي األرب���اح  19.2مليون
دينار كويتي مع انخفاض تكلفة
االئتمان لتصل إلى  ، ٪ 0.7و
بلغت نسبة حقوق املساهمني

 ٪ CET1) 11.8( 1و نسبة
كفاية رأس املال (CAR) 17.3
 ، ٪مما يدل على مستويات رأس
املال مالئمة .
وتعليقاً على النتائج ،قال
رئيس مجلس إدارة مجموعة
ب��ن��ك ب���رق���ان ،م��اج��د عيسى
ال��ع��ج��ي��ل «ل��ق��د أث��ب��ت من��وذج
األعمال الفريد للبنك مرونته
ف��ي العمل  ،م��ع احل��ف��اظ على
تقدم جيد في امل��ب��ادرات التي
تسعى ال��ي تخفيف املخاطر ،
وحتسني الكفاءات التشغيلية
ومستويات الرسملة».
كما أعلن بنك برقان حصوله
على موافقة هيئة أس��واق املال
إلص���دار س��ن��دات دائ��م��ة ضمن
الشريحة األول���ى ل��رأس امل��ال
بقيمة ال تتجاوز ال 500مليون
دوالر أمريكي.وقال البنك في
إف��ص��اح م��ن��ش��ور ع��ل��ى امل��وق��ع
اإللكتروني لبورصة الكويت
إن «االكتتاب في هذه السندات
سيكون مقتصرا على العمالء
احمل��ت��رف�ين وف��ق��ا للتعليمات
الرقابية بهذا الشأن».

