
أعلنت شركة االرج��ان العقارية الكويتية 
أمس االحد حتقيقها 8ر1 مليون دينار كويتي 
أرباحا صافية بربحية سهم بلغت 09ر7 فلس 
في 2016 مقارنة مع أرباح بلغت 7ر16 مليون 

دينار )نحو 6ر54 مليون دوالر( في 2015.
وقالت الشركة في بيان صحفي ان مجلس 
إدارتها اوصى بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 10 
في املئة من القيمة األسمية للسهم )10 فلس 

للسهم الواحد(.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي ونائب 
رئيس مجلس إدارة شركة األرج��ان العاملية 
العقارية، املهندس خالد خضير املشعان: 
“على الرغم من أن نتائجنا املالية لعام 2016 
تظهر انخفاضاً في صافي الربح مقارنة بالعام 
السابق، فإن معظم املؤشرات التشغيلية قد 
ارتفعت في عام 2016 في حني يعود سبب ذلك 
اإلنخفاض إلى ربح العمليات غير املستمرة 

والبالغ 26.2 مليون دينار كويتي والناجت من 
عملية تخارج املجموعة من صندوق عقاري مت 

إدراجه ضمن نتائج أعمال السنة املاضية.”
وأضاف املشعان: “وباستبعاد أثر العمليات 
غير املستمرة للسنة املاضية يظهر جلياً ارتفاع 
رب��ح التشغيل ف��ي ع��ام 2016 ليبلغ 2.95 
مليون دينار كويتي رب��ح مقارنة بخسارة 
ق��دره��ا 7.07 مليون دي��ن��ار كويتي ف��ي عام 
2015، كما ارتفع إجمالي اإليرادات للمجموعة 
في عام 2016 إلى 26.8 مليون دينار كويتي 
مقارنة مببلغ 19.5 مليون دينار كويتي في 
عام 2015 وذلك بزيادة قدرها %37، في حني 
انخفض إجمالي مصاريف املجموعة من مبلغ 
29.1 مليون دينار كويتي في عام 2015 إلى 
مبلغ 25.1 مليون دينار كويتي في عام 2016 

بانخفاض قدره 14%.”
وقد جاء االرتفاع في املؤشرات التشغيلية 

بفضل أداء الشركة في القطاعات الرئيسية 
امل��دّرة للدخل، وإرتفاع الطلب على الوحدات 
السكنية والعوائد من االستثمارات في القطاع 

العقاري في أصوٍل واعدة حول العالم.
وأضاف املشعان: “واصلت شركة األرجان 
حتقيق األهداف املوضوعة في استراتيجيتها 
التي ترتكز على حتسني أداء الشركة على 
املستوى التشغيلي في القطاعات الرئيسية 
امل���دّرة للدخل، وأي��ض��اً إستكمال ما ب��دأت به 
في 2015 عبر تقدمي من��وذج متكامل يشمل 
التطوير العقاري واالستثمار، وذل��ك بهدف 
تعزيز العوائد على املستثمرين وزيادة القيمة 
التي تقدمها للمجتمع في منتجات عقارية 

مبتكرة ومستدامة حلياة أفضل.”
وتعمل شركة االرج��ان العاملية العقارية 
التي تأسست عام 2002 وأدرجت في بورصة 
الكويت ع��ام 2007 براسمال 5ر26 مليون 

دينار كويتي )نحو 6ر86 مليون دوالر( في 
ش��راء وبيع وتطوير االراض���ي والعقارات 
اضافة الى ادارة امالك الغير واعداد الدراسات 

الالزمة وتقدمي االستشارات العقارية.
وحققت شركة األرجان إجنازات جديدة في 
تطوير مشاريعها في املنطقة، ذلك باإلضافة 
إل���ى اس��ت��م��رار جن���اح ال��ش��رك��ة ف��ي تأجير 
مشاريعها التجارية القائمة وإدارة منتجع 
في الكويت والبحرين. انتهت الشركة من 
اإلج��راءات للتأجير في مركز أرج��ان لألعمال 
الذي يقع في املنطقة احلّرة في الكويت، وهي 
منطقة من املتوقع أن تشهد ازدهاراً في األعمال 
مع استكمال عملية نقل إدارة املنطقة وبدأ 
إصدار تصاريح العمل فيها للشركات احمللية 
ودعم االستثمار األجنبي. كما تقّدمت الشركة 
في تطوير مشاريعها في الكويت والبحرين 
وسلطنة عمان حيث شهدت املبيعات على 

الوحدات السكنية التي ال تزال حيز التطوير 
ف��ي البحرين وع��م��ان طلباً ق��وي��اً خ��الل عام 

.2016
وق��ال املشعان: “أبرز مشاريعنا في عام 
2016 كانت من دون شك مشروعي الواحة 
وت���الل ال��ق��رم ف��ي سلطنة ع��م��ان حيث حاز 
املشروعني على جوائز عديدة وقامت الشركة 
بتسليم وح���دات امل��رح��ل��ة السكنية األول��ى 
مب��ش��روع ت��الل ال��ق��رم. كما ش��ه��دت امل��راح��ل 
األخ����رى م��ن م��ش��روع منطقة اجل��ي��ون في 
البحرين إق��ب��االً مم��اث��الً بعد جن��اح مرحلة 
“أرجان فيليج”، وعلى وجه اخلصوص الفلل 
التي تقع في مرحلة “بيوت األرجان” إذ اقترب 
بيعها بالكامل قبل البدء بالتطوير. باإلضافة 
إل��ى جن��اح مشاريعنا ف��ي املنطقة، تواصل 
املشاريع التجارية في الكويت جذب الزوار ملا 

تقدمه من جتربة فريدة من نوعها.”
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10 في املئة أرباحًا نقدية مجلس اإلدارة أوصى بتوزيع 

2016 1.8 مليون دينار أرباحا صافية في  »األرجان العقارية« حتقق 

إشادًة بجهود فريق عمله في أجواء غلب عليها طابع البهجة واملرح

»اخلليج« يقيم يومًا مفتوحًا مميزًا ملوظفيه وعائالتهم
في أج��واء من املتعة والبهجة 
وامل���رح، وحت��ت ع��ن��وان »ميعتنا 
غ��ي��ر«، أق���ام بنك اخلليج اليوم 
ال���س���ن���وي امل���ف���ت���وح  مل��وظ��ف��ي��ه 
وع��ائ��الت��ه��م، وذل���ك ي��وم اجلمعة 

املوافق 10 مارس 2017.
وتعكس ه��ذه الفعالية، التي 
يقيمها البنك سنوياً، إلتزامه نحو 
موظفيه وحرصه على تكرميهم 
وال��ت��ع��ب��ي��ر ع���ن ع��م��ق ت��ق��دي��ره 
جلهودهم ووالئهم ومساهماتهم ي 

جناح البنك.
وقد نظم بنك اخلليج يوماً حافالً 
باألنشطة الترفيهية استمتع بها 
الكبار والصغار على حد سواء. بدأ 
اليوم املفتوح باملوسيقى وفقرات 
املسرح للصغار تخللها عروض 
ال��س��اح��ر، وع���روض شخصيات 
ك��رت��ون��ي��ة م��ح��ب��ب��ة ل��ق��ل��وب��ه��م، 
وع��روض سحر بالبالونات. كما 
استمتع فريق عمل بنك اخلليج 
مع عائالتهم مبمارسة األنشطة 
الرياضية مثل ك��رة القدم، وكرة 

اليد، وكرة الطاولة، وكرة السلة.
كما تضمن اليوم أنشطة أخرى 
عديدة منها لعبة الكوت بو ستة، 
وع��رض ه��ن��دي، وع��رض ملواهب 
من بنك اخلليج، وعرضة كويتية 
)اجلنادرية(، ودبكة فلسطينية، 
وع���رض ل��ف��رق��ة مي��ن��ي��ة، وحفلة 
م��وس��ي��ق��ي��ة ك��وي��ت��ي��ة، وع���روض 
امل��واه��ب من موظفي البنك. وفي 

نهاية ال��ي��وم، أقيم سحب البنك 
السنوي املفتوح ال��ذي قدم هدايا 

قيمة للحضور.
وأث��ن��اء تقدميها اجل��وائ��ز إلى 
الفائزين، قالت السيدة/ سلمى 
احلجاج، مدير ع��ام إدارة امل��وارد 
البشرية في بنك اخلليج: »نهدف 
م���ن خ���الل ال���ي���وم امل��ف��ت��وح ال��ى 
التعبير عن عمق تقديرنا ملوظفي 
بنك اخلليج ملا يقدمونه من أعمال 

جليلة وج��زي��ل شكرنا لعطائهم 
املستمر. ونفتخر بجميع موظفينا 
ونسعى دائماً لإلشادة بإجنازاتهم 
وال��ت��ع��ب��ي��ر ع���ن ذل���ك م���ن خ��الل 
فعاليات مختلفة وف��ي مقدمتها 
اليوم السنوي املفتوح. ويسرنا 
ح��ض��ور اجل��م��ي��ع م��ع عائالتهم 
واستمتاعهم باألنشطة التي قمنا 
بإعدادها لتتناسب مع اهتماماتهم 

وهواياتهم وميولهم املختلفة.«

يقيم بنك اخلليج ه��ذا اليوم 
امل��ف��ت��وح س��ن��وي��اً ت��ق��دي��راً جلهود 
موظفيه احلثيثة وتفانيهم في 
أداء عملهم  لتحقيق أه��داف البنك 
امل��ن��ش��ودة. وي��ح��رص البنك على 
التعبير عن تقديره ملوظفيه من 
خالل إقامة العديد من الفعاليات 
لهم على م��دار السنة، باإلضافة 
إل��ى توفير العديد من العروض 

احلصرية لهم.

جانب من فعاليات اليوم املفتوح

اإلدارة املركزية لالحصاء:

ارتفاع التضخم احمللي
3.22 في املئة فبراير املاضي
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.. ويعلن الفائزين في حملته الترويجية 
»أنفق أكثر، اربح أكثر«

أعلن بنك اخلليج عن أسماء 30 فائزاً 
في حملته الترويجية “أنفق أكثر، اربح 
أكثر” مع برنامج “مكافآت اخلليج” خالل 
شهر ف��ب��راي��ر، وال��ت��ي مت مبوجبها منح 
حاملي بطاقاته اإلئتمانية فرصة الدخول 
تلقائياً في السحب فور استخدام بطاقاتهم 
سواء داخل الكويت أوخارجها. وقد أجري 
السحب ي��وم األرب��ع��اء املوافق 15 مارس 
2017، حت��ت إش���راف ممثل م��ن وزارة 

التجارة والصناعة.
وي��ود بنك اخلليج أن يتقدم بخالص 
التهاني إلى الفائز سعيد عبدالكرمي محمد 

السالم بحصوله على اجلائزة الكبرى وهي 
عباره عن مليون نقطة من مكافآت بنك 
اخلليج ، كما يهنئ بنك اخلليج الفائز الثاني 
مجدي عبد الصمد الصالح بحصوله على 
�جائزة 500،000 نقطة من مكافآت اخلليج.
كما أعلن البنك ع��ن 28 ف��ائ��زاً حالفهم 
احلظ للفوز بجائزة قدرها 100،000 نقطة 
من مكافآت بنك اخلليج لكل منهم وهم: 
جاتندر سينج، عبدالله عبداألمير البناي، 
إميان محمد عباس حسن، ماريا كريستينا، 
فهد مهدي البصيري، منتهى مانع اجلوهر، 
بنجامني كابون، سهير خالد الصالح، سعد 

عبدالعزيز جمعة، ميساء علي عبدالله 
ال��ن��ص��ار، خ��ال��د ش��ام��خ ف��الح ال��رش��ي��دي، 
ثوكاثي أبوبكر إقبال، وليد عادل حسنني، 
سعد م��ب��ارك ال��ع��دوان��ي، د. جميل سليم 
نصر، عبدالوهاب عيد العازمي، جناة خليل 
عباس، محمد سليمان حسني احلليل، هالل 
مشاري املطيري، مها علي الرفاعي، عالية 
عبدالرضا أصيل، أحمد علي عبدالعزيز 
املخيزمي، محمد فيروز كرم، خالد يوسف 
أحمد العلي، رزام محمد يوسف عبدالرحمن 
الرومي،  بدرية علي فهد الطبيخ ، صالح 

فهد احملمد، جوبني جوزيف.

2017« في لندن خالل منتدى »ماستركارد للقيادة 

»برقان« يحصد جائزة »أفضل تسليم وتطبيق للبرامج«
حقق بنك برقان، ثاني أكبر البنوك 
التقليدية من حيث األص��ول، إجن��ازاً 
جديداً بحصوله على جائزة » أفضل 
تسليم وتطبيق للبرامج »، خالل 
منتدى »ماستركارد للقيادة 2017«، 
الذي أقيم في لندن باململكة املتحدة في 

مارس 2017.
أش��ار البنك إل��ى أن امللتقى أقيم 
بحضور كبار املسؤولني التنفيذيني 
من “مارستركارد” ونحو 60 ضيفاً 
م��ن مختلف أن��ح��اء ال��ش��رق األوس��ط 
وش��م��ال أف��ري��ق��ي��ا، ب��ه��دف اإلط���الع 
على تطورات صناعة وتكنولوجيا 
امل��دف��وع��ات ح��ول ال��ع��ال��م، وتكرمي 
امل��ؤس��س��ات امل��ت��م��ي��زة وال��ت��ي توفر 
منتجات وح��ل��ول “ماستركارد” 

لعمالئها.
ووفقاً ل�”ماستركارد”، فقد استطاع 
بنك برقان توفير حلول الدفع اجلديدة 
واملتطورة لعمالئة في وقت قياسي 
األم��ر ال��ذي يتماشى وسياسة البنك 

بتوفير األف��ض��ل لعمالئه  م��ن حيث 
إط��الق وتوفير املنتجات اجلديدة، 

وسرعة تسويقها في السوق.
وبهذه املناسبة، قال نائب رئيس 
امل��دراء التنفيذيني - الكويت في بنك 
ب��رق��ان، السيد رائ��د الهقهق: “نحن 
نفخر باحلصول على جائزة “ أفضل 
تسليم وتطبيق ل��ل��ب��رام��ج “ التي 
تعكس موقعنا كبنك ري��ادي مبتكر، 
وكذلك التزامنا بتقدمي أفضل اخلدمات 
واملنتجات املبتكرة، مب��ا يتماشى 
مع متطلبات العمالء.” ويعتبر بنك 
برقان من البنوك الرائدة على مستوى 
املنطقة ف��ي اعتماد التكنولوجيات 
املتطورة، مبا يتماشى مع التغييرات 
احل��دي��ث��ة ال��ت��ي تشهدها التقنيات 
الرقمية املصرفية حول العالم، وكان 
قد أطلق العديد من احللول املبتكرة 
في خدمات وتكنولوجيا بوابة الدفع 
للتجار، مبا فيها تقنية الدفع احلديثة 
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»التجاري« يعلن الفائزين 
في السحب اليومي 

»حلساب النجمة«

أج�رى البنك التجاري الكويتي السحب اليومي على 
»حساب النجمة«، أمس األحد في املركز الرئيسي للبنك، 
بحضور وزارة التجارة والصناعة ممثلة بالسيد/ 

عبدالعزيز اشكناني.
وقد فاز كل من:   حسنه عواد شذر وعبدالرضا محمد 
ميرزا اسكندري ومحمد وسيم اختار شوكت علي  ومحمد 

مصطفى احملميد وسوميه ادام.
ويؤكد البنك التجاري انه ميكن حتقيق األحالم على 
أرض الواقع مع حساب النجمة في حلته اجلديدة حيث 
مت زيادة قيمة اجلوائز الكبرى لسحوبات حساب النجمة 
لتصل إلى 250،000 دينار كويتي، باإلضافة إلى كونه 
احلساب الوحيد الذي يقدم أكبر جائزة يومية في الكويت 

بقيمة 7،000 دينار كويتي.  

أظ��ه��رت بيانات اإلدارة املركزية 
لالحصاء الكويتية أمس األحد ارتفاع 
األرق��ام القياسية ألسعار املستهلكني 
)التضخم( محليا بنسبة 22ر3 في املئة 
في شهر فبراير املاضي مقارنة بالشهر 

ذاته من 2016.
وقالت اإلدارة في نشرة إحصائية 
إن الرقم القياسي العام انخفض بنسبة 
07ر0 في املئة خ��الل فبراير املاضي 
مقارنة بشهر يناير املاضي وذلك على 

أساس شهري.
وأضافت أن الرقم القياسي الشهري 
ألس��ع��ار املستهلكني شهد ف��ي فبراير 
املاضي ارتفاعا في ث��الث مجموعات 
رئيسية م��ؤث��رة ف��ي ح��رك��ة األرق���ام 
ال��ق��ي��اس��ي��ة واس���ت���ق���رارا ف���ي ثماني 
مجموعات وانخفاضا ف��ي مجموعة 
واح��دة. وأوضحت أن الرقم القياسي 
للمجموعة الرئيسية األولى )األغذية 
وامل��ش��روب��ات( ان��خ��ف��ص ف��ي فبراير 
املاضي بنسبة 26ر0 في املئة مقارنة 
بالشهر ذاته من 2016 في حني شهدت 
املجموعة انخفاضا على أساس شهري 

قدره 58ر0 في املئة.
وذك����رت أن ال��رق��م ال��ق��ي��اس��ي في 

املجموعة الثانية )السجائر والتبغ( 
ارتفع كذلك على أساس سنوي بنحو 
39ر0 وارتفع بنحو 33ر0 في املئة على 
أس��اس شهري في حني انخفض الرقم 
القياسي للمجموعة الثالثة )الكساء 
وملبوسات القدم( خالل فبراير املاضي 
بنسبة 86ر0 ف��ي امل��ئ��ة على أس��اس 
سنوي وارتفع بنسبة 39ر0 في املئة 
على أساس شهري. وبينت )اإلحصاء( 
أن م��ع��دل ال��ت��ض��خ��م ف���ي امل��ج��م��وع��ة 
الرابعة )خدمات املسكن( ارتفع بنسبة 
44ر6 في املئة على أساس سنوي في 
ح��ني ارت��ف��ع ف��ي املجموعة اخلامسة 
)املفروشات املنزلية ومعدات الصيانة( 
08ر4 في املئة على أس��اس سنوي. 
ولفتت إل��ى أن املجموعة السادسة 
)ال��ص��ح��ة( ش��ه��دت ارت��ف��اع��ا مبعدل 
التضخم فبراير املاضي بنسبة 55ر1 
في املئة على أس��اس سنوي في حني 
قفزت املجموعة السابعة )النقل( على 
أس��اس سنوي بنحو 67ر10 في املئة 
بينما استقرت على أساس شهري دون 
تغيير في حني شهدت املجموعة الثامنة 
)االت��ص��االت( انخفاضا بنسبة 10ر0 

في املئة على أساس سنوي.

شعار البنك التجاري

»الوطني« يتوقع رفع الفائدة 
تدريجيا العام احلالي

توقع بنك الكويت الوطني أمس االحد ان يستمر املجلس االحتياطي 
الفيدرالي االمريكي في رفع اسعار الفائدة تدريجيا في العام احلالي.

واض��اف )الوطني( في تقرير متخصص عن اس��واق النقد ان 
املجلس االحتياطي الفيدرالي االمريكي أعطى الضوء األخضر لتمديد 
ارتفاع األصول ذات املخاطر بناء على اآلمال بالقيام بالتحفيز املالي 
واحتمال ارتفاع مداخيل الشركات على خلفية انخفاض أسعار 

النفط.
وذكر ان الفشل في مترير قانون الرعاية الصحية األمريكية “ميكن 
أن يلغي الدعم احلالي للرئيس االمريكي دونالد ترامب وميكن أن 
يشجع معارضيه على تأجيل أو تخفيف أج��زاء من برنامجه الذي 

ساعد على رفع األسواق”.
وأوض��ح ان االحتماالت الضمنية الرتفاع أسعار الفائدة على 
األم���وال الفيدرالية لم تتأثر بشدة واستمرت في توقع ارتفاع 
أس��ع��ارال��ف��ائ��دة على امل��دى األش��ه��ر الستة املقبلة مشيرا ال��ى ان 
األساسيات الكامنة لالقتصاد األمريكي وتصريحات مسؤولي 
املجلس االحتياطي الفيدرالي االمريكي تعد من دعائم الدوالر القوي 

في السنوات الثالث املاضية.
وبالنسبة الى اوروبا اوضح ان البنك املركزي االوروبي اعلن انه 
من السابق ألوانه التفكير في اخلروج من السياسة النقدية التسهيلية 
على الرغم من أن األم��ور في حتسن ولكن مسار االرتفاع وتطبيع 

التضخم اليزاالن يعتمدان كثيرا على حتفيز السياسة النقدية.
وحول اململكة املتحدة قال ان التضخم البريطاني ارتفع بأكثر مما 
توقع االقتصاديون في فبراير املاضي ليتجاوز بذلك املعدل الذي 

يستهدفه بنك انكلترا للمرة األولى في أكثر من ثالث سنوات.
واضاف ان بنك إنكلترا سيقبل بارتفاع معدل التضخم فوق نسبته 
املستهدفة البالغة 2 في املئة ألنه يوفر الدعم لالقتصاد رغم ان هذا 

املوقف قد يتغير إذ بدأت األسعار احمللية باالرتفاع.

»بيتك« يشارك في معرض الفرص الوظيفية بجامعة اخلليج
ك��رم وزي��ر التجارة والصناعة ووزي��ر الدولة لشؤون الشباب خالد 
ال��روض��ان بيت التمويل الكويتي “بيتك” ممثال برئيس االستراتيجية 
للمجموعة املهندس فهد خالد املخيزمي، وذلك تقديرا لرعاية البنك ملعرض 
الفرص الوظيفية التاسع عشر ال��ذي اقيم في جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا، مبا يؤكد جهود البنك في دعم أنشطة توظيف وتأهيل الكوادر 

الوطنية واستقطاب الكفاءات منهم.
وتواجد في جناح “بيتك” خالل فترة املعرض، فريق متخصص من املوارد 
البشرية لإلجابة عن استفسارات وتساؤالت الباحثني عن فرص وظيفية 
في “بيتك” وتوعيتهم وتعريفهم بطبيعة العمل في قطاعات وإدارات البنك 

وطبيعة العمل بالقطاع اخلاص.
وشهد جناح “بيتك” في املعرض إقباال واسعا من طلبة اجلامعة الراغبني 

في معرفة الفرص املتاحة لهم في املستقبل لاللتحاق بالعمل املصرفي.
ويعتبر “بيتك” الرائد في استقطاب الطاقات البشرية وتدريبها وصقل 
مهاراتها وخلق ك��وادر مصرفية متميزة، حيث حصد “بيتك” عدة جوائز 
في مجال إحالل وتوطني الوظائف، اخرها جوائز “الشركة األكثر تعيينا 
للباحثني عن عمل”، وجائزة “التميز التدريبي للشركة ذات االستقرار 
الوظيفي”، في احلفل السنوي لالعالن عن اسماء مؤسسات القطاع اخلاص، 
احلاصلة على جائزة التميز لسنة 2016، الذي نظمه برنامج إعادة هيكلة 

القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة.
وتؤكد مشاركة “بيتك” في املعرض الوظيفي حرصه على منح الكويتيني 
الفرصة للعمل في “بيتك” وتكوين ق��درات وخ��ب��رات متميزة مبختلف 
القطاعات، إذ يشمل “بيتك” مجاالت متعددة للعمل كالقطاع املصرفي 

والتجاري والعقاري واالستثماري وتكنولوجيا املعلومات وغيرها.
وتظهر مشاركة “بيتك” األولوية التي يضعها لتعزيز دوره بالتعاون مع 
اجلهات املعنية خلدمة جهود توظيف الكفاءات الوطنية وإتاحة الفرص أمام 
الشركات واملؤسسات الستقطاب الشباب الكويتي وتطوير الكفاءات، وصقل 

فهد املخيزمي متسلما التكرمي من خالد الروضاناخلبرات وفق املعايير واملقاييس العاملية.


