
هولندا في  اإلعالمي  للبث  ومركز  مكاتب  مجمع  على  لالستحواذ  مستشارًا  ثروات  »أرزان« 
أعلنت شركة أرزان ثروات، بأنها قدمت استشارة للقيام 
باالستحواذ على مجمع مكاتب مع استوديوهات مخصصة 

للبث اإلعالمي في وسط ميديا بارك في هولندا.
إن هذا العقار املميز و املعروف مكون من مجمع مكاتب 
 RTL واستديوهات للبث االعالني مؤجر بالكامل لشركة
Nederland B.V. مل��دة 10 سنوات حتى 31 ديسمبر 

2030. ويتألف هذا املجمع الذي مت جتديده مؤخراً من ثالثة 
مباني مكتبية منفصلة تبلغ مساحتها اإلجمالية 17،293 متر 
مربع باإلضافة الى 161 موقف للسيارات. هذا ويستخدم 
املجمع كمكاتب رئيسية للشركة باإلضافة ال��ى مساحة 
خاصة باستوديو اإلنتاج وبث لقنوات األخبار واإلع��الم 
املختلفة لشركة  RTL وعلق مهند أبو احلسن – الرئيس 

التنفيذي لشركة أرزان ثروات:«يسعدنا تقدمي املشورة لهذه 
الصفقة اخلامسة في هولندا ، مما يعكس ثقتنا في سالمة 
وأمن هذا السوق. لقد أصبح سوق العقارات الهولندي وجهة 
رئيسية لرأس املال األجنبي بسبب أساسيات وخصائص 
السوق القوية واالستثنائية، واملخاطر املنخفضة نسبًيا 

ومبا يخص هذه الصفقة.

38.19 مليون دينار 9470 صفقة بقيمة  236.4 مليون سهم عبر  تداول 

مؤشرات البورصة تتزين 
بـ»األخضر« عند االغالق 

أغلقت بورصة الكويت تعامالتها أمس األحد 
على ارتفاع مؤشر السوق العام 4ر44 نقطة ليبلغ 
مستوى 73ر5697 نقطة بنسبة صعود بلغت 

79ر0 في املئة.
ومت ت��داول كمية أسهم بلغت 4ر236 مليون 
سهم متت عبر 9470 صفقة نقدية بقيمة 19ر38 

مليون دينار )نحو 2ر122 مليون دوالر(.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر11 نقطة 
ليبلغ مستوى 77ر4660 نقطة بنسبة صعود 
بلغت 25ر0 في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 
3ر155 مليون سهم متت عبر 5342 صفقة نقدية 
بقيمة 8ر10 مليون دينار )نحو 5ر34 مليون 

دوالر(.
كما ارتفع مؤشر السوق األول 04ر59 نقطة 
ليبلغ مستوى 05ر6223 نقطة بنسبة صعود 

بلغت 96ر0 في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 
02ر81 مليون سهم متت عبر 4128 صفقة بقيمة 

3ر27 مليون دينار )نحو 3ر87 مليون دوالر(.
وف��ي غضون ذل��ك ارتفع مؤشر )رئيسي 50( 
نحو 13ر16 نقطة ليبلغ مستوى 52ر4844 نقطة 
بنسبة صعود بلغت 33ر0 في املئة من خالل كمية 
أسهم بلغت 5ر133 مليون سهم متت عبر 3910 
صفقات نقدية بقيمة 14ر9 مليون دينار )نحو 

2ر29 مليون دوالر(.
وكانت الشركات األكثر ارتفاعا هي )األول��ى( 
و)حت��ص��ي��الت( و)مت��دي��ن ع( و)س��ن��رج��ي( أما 
ش��رك��ات )ب��ي��ت��ك( و)األول�����ى( و)أه��ل��ي متحد( 
و)وطني( فكانت األكثر تداوال من حيث القيمة في 
حني كانت شركات )فجيرة أ( و)سنام( و)األنظمة( 

و)املدن( األكثر انخفاضا.

الراتب« من  »كثر  حملة  و  »النجمة«  سحبي  في  فائزان  »التجاري«: 
أج���رى البنك ال��ت��ج��اري سحوباته 
على حساب النجمة وحملة “أكثر من 
رات���ب “. وق��د مت إج���راء السحب يوم 
األح����د امل���واف���ق 7 م����ارس 1202 في 
مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل 
ع��ن وزارة التجارة والصناعة أحمد 
البصمان، مع االل��ت��زام باالشتراطات 
الصحية والوقائية املتمثلة في التباعد 

االجتماعي.  
وق��د ق��ام البنك بتغطية السحوبات 
مباشرة عبر وسائل التواصل االجتماعي 
. وج��اءت نتيجة السحب على النحو 

التالي :
أوال : سحب حساب النجمة االسبوعي 
– جائزة 5،000/-  دينار كويتي من 
نصيب الفائز ميثم محمد القطان ،  ثانيا 
: سحب حملة “أكثر من راتب” – جائزة 
ت��ع��ادل رات��ب تصل لغاية 1،000/-  
دينار كويتي من نصيب الفائز قنور 

عرمي العازمي
وأوض��ح البنك بأن حملة “أكثر من 

راتب” موجهة للعمالء الكويتيني الذين 
يقومون بتحويل رواتبهم البالغه -/ 
500دينار كويتي أو أكثر على البنك 
وبصفة خاصة العاملني في القطاعني 
احلكومي والنفطي والشركات املدرجة 
ل��دى البنك ، و م��ن م��زاي��ا ه��ذه احلملة 
احل��ص��ول ع��ل��ى ه��دي��ة ن��ق��دي��ة ف��وري��ة 
تبلغ قيمتها من  250/-  إلى 500/- 
دينار كويتي أو ق��رض من دون فائدة 
بقيمة 5 أضعاف الراتب وبحد أقصى 
10،000/- دي��ن��ار ، وسيكون هناك 
سحب أس��ب��وع��ي للعمالء الكويتيني 
احلاليني واجلدد ممن يقومون بتحويل 
رواتبهم على البنك لربح مبلغ يعادل 
راتب واحد من الرواتب التي يتقاضونها 
شهريا. كما ميكن للعمالء الكويتيني 
املتقاعدين باإلضافة الى املقيمني الذين 
يقومون بتحويل مديونيتهم البالغة 
10،000 د.ك وم���ا ف���وق ال���ى البنك 
احلصول على هدية نقدية قدرها %1 من 

قيمة املديونية احملولة. 

3 دقائق خدمة ذاتية تتيح احلصول على بطاقة مصرفية بـ  

»بيتك« يطلق  أسرع خدمة إصدار بطاقات فورية  في الكويت 
أطلق بيت التمويل الكويتي “بيتك”، 
خدمة االصدار الفوري لبطاقة الصرف 
اآلل��ي من غير تقدمي طلب مسبق، عبر 
أكثر من 100 جهاز ATM تغطي جميع 
ف��روع “بيتك” )رج��ال-س��ي��دات( الى 
جانب عدد من املجمعات التجارية، حيث 
تعتبر الشبكة األكبر في الكويت من 

حيث عدد األجهزة املتوفرة.
وأوضح مدير عام اخلدمات املصرفية 
لألفراد للمجموعة في “بيتك”، خالد 
يوسف الشمالن، ان اخل��دم��ة الذاتية 
تتيح لعمالء البنك امكانية طباعة 
بطاقة الصرف االلي في غضون 3 دقائق 
دون احل��اج��ة ل��زي��ارة ال��ف��رع وال حتى 
التحدث الى موظفي البنك عبر اخلدمة 
الهاتفية وال اجراء اي طلب مسبق، مبينا 
ان عملية طباعة البطاقة واستالمها 
وتفعيلها ال تتطلب سوى ادخال البطاقة 

املدنية في جهاز الصرف االلي، ومن ثم 
اتباع اخلطوات السهلة والواضحة، مع 
ادخال رمز ال�OTP الذ يستلمه العميل 

عبر رسالة نصية على املوبايل، وذلك 
متاشيا مع اعلى درج��ات االم��ان، ويتم 
حاليا تفعيل اخلدمة تدريجيا في جميع 
 KFH( فروع “بيتك” والفروع الذكية

 .)Go
ولفت الى انه ميكن لعمالء “بيتك” 
اصدار بطاقة الصرف االلي )اجلديدة – 
االستبدال(، منوها بأن اخلدمة متوفرة 
على مدار الساعة مبا يتناسب مع جميع 

اوقات العميل. 
وأض������اف ال���ش���م���الن ان اخل��دم��ة 
تشمل جميع عمالء “بيتك” مبختلف 
الشرائح: )األولوية – النخبة – الرواد 
– التميز – الربان – السندس – حسابي 

– العادية(.
 Hybrid( ونوه ان التقنية اجلديدة
Solution( التي يستخدمها “بيتك” 
ك��أول بنك في العالم، ستتيح للعمالء 

ام��ك��ان��ي��ة ال��ط��ب��اع��ة ال��ف��وري��ة لبطاقة 
الصرف االلي بعدة طرق مختلفة منها 
اخلدمة الذاتية او من خالل جهاز لوحي 
)Tablet( املتوفر لدي موظفي الفروع 
او من خالل الهواتف الذكية باستخدم 

.)QR Code( الرمز التعريفي
وقال ان خدمة اص��دار بطاقة فورية 
ب��دون طلب مسبق التي انفرد “بيتك” 
 NCR باطالقها بالتعاون مع شركة
ال���رائ���دة ع��امل��ي��ا ف��ي ح��ل��ول وتقنيات 
اخل��دم��ات املصرفية، م��اه��ي اال تأكيد 
جديد على ال��ت��زام البنك بتبني أحدث 
ما توصلت إليه تكنولوجيا اخلدمات 
املالية، وجتسيد للتقدم امللحوظ في 
تطبيق حلول اخلدمة الذاتية لتحقيق 
األف���ض���ل ل��ل��ع��م��الء وم��ن��ح��ه��م جت��رب��ة 
مصرفية عصرية ومتميزة ضمن اعلى 

معايير الكفاءة واجلودة.

19 على النشاط االقتصادي عمومًا على الرغم مما ألقته جائحة كوفيد - 

االرباح التشغيلية لـ »بوبيان« ارتفعت 
10 باملئة  93 مليون دينار بنسبة منو  إلى 

أكد رئيس مجلس إدارة بنك بوبيان 
عبدالعزيز عبدالله الشايع أن��ه على 
الرغم مما ألقته جائحة كوفيد - 19 
على النشاط االقتصادي عموماً و على 
القطاعني املصرفي و املالي حتديداً جنح 
البنك بتوفيق من الله  في االستمرار 
بالعمل وف��ق اخل��ط��ط و التوجهات 
االستراتيجية مع مواصلة تقدمي اعلى 

مستويات اخلدمة للعمالء .
وق����ال ال��ش��اي��ع خ���الل كلمته في 
اجلمعية العمومية ال��ع��ادي��ة وغير 
ال��ع��ادي��ة ال��ت��ى عقدها البنك بنسبة 
حضور %81.2  ان بوبيان حافظ على 
نتائجه املتميزة حيث بلغ صافي الدخل 
التشغيلي 93.1 مليون دينار كويتي 
مقارنة ب� 84.7 مليون دينار كويتي 
في عام 2019، أي بزيادة بنسبة 10% 
محققاً ربحاً صافياً  34.4 مليون دينار 
كويتي و ذلك بسبب إتخاذ مخصصات 
احترازية نتيجًة للجائحة في وقت 

بلغت فيه ربحية السهم 9.66 فلس.
وأض��اف أن إجمالي األص��ول  شهد 
إرتفاعاً ليصل إلى ما يقارب  6.4 مليار 
دينار كويتي بنسبة منو قدرها 21% 
وارتفعت اإلي��رادات التشغيلية لتصل 
إلى 167.5 مليون دينار كويتي بنسبة 
منو قدرها %15 باإلضافة إلى ارتفاع 
محفظة التمويل إلى 4.82 مليار دينار 
كويتي بنسبة منو %26 متاشياً مع 

النمو املتواصل لقاعدة عمالء البنك.
من ناحية أخرى أشار نائب رئيس 
مجلس اإلدارة وال��رئ��ي��س التنفيذي 
ملجموعة بنك بوبيان عادل املاجد إلى 
ارتفاع حصة البنك من التمويل احمللي 
بصفة ع��ام��ة إل��ى ح��وال��ي 10.13% 
مقارنة ب %9.31 ف��ي نهاية العام 
ال��س��اب��ق، بينما ارتفعت حصة بنك 
بوبيان م��ن متويل األف���راد لتتجاوز 

نسبة  14%  .
وأض���اف “  م��ع احتفالنا بالسنة 
ال��س��ادس��ة عشر خ��الل 2020 حققنا 
خ���الل ال��س��ن��ة إجن�����ازات مهمة وف��ق 
توجهنا للتميز في العمل بإتقان حيث 
كان لعملنا الدؤوب في تطوير النظرة 
إل��ى ال��ب��ن��وك اإلس��الم��ي��ة م��ن املفهوم 
التقليدي  إلى النموذج العصري أثر 

مهم في حتقيق النمو “ .
وأش��ار املاجد إل��ى أن��ه “  بناًء على 
توجهاتنا خ��الل ال��س��ن��وات املاضية 
لريادة اخلدمات املصرفية الرقمية، 
متكنا أثناء االزم��ة من احملافظة على 

سير عمل املنتجات املصرفية و رضا 
العمالء، فضالً عن التفوق على توقعات 

السوق في هذا املجال”.
وأض��اف “ منت الثقة في املنتجات 
املصرفية الرقمية إل��ى درج��ة دفعت 
العمالء لالعتماد على التكنولوجيا 
ال��رق��م��ي��ة مب���ا ف���ي ذل����ك ال��ت��ح��ادث 
ال��رق��م��ي و ال��ت��واص��ل امل��ع��ت��م��د على 
الذكاء االصطناعي و عليه، تتمحور 

استراتيجيتنا في اخلدمات املصرفية 
الرقمية حول شغفنا في اعتبار عمالئنا 

مركز اهتمامنا في جميع أنشطتنا “ .
وكانت اجلمعية العمومية قد وافقت 
على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع 
أسهم منحة ب��واق��ع %5 )أي خمسة 
أسهم عن كل مئة سهم( ووافقت ايضاً 
ملجلس اإلدارة إصدار صكوكاً أو أدوات 
متويلية أخرى وفقاً لصيغ العقود التي 

تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية 
ومع متطلبات معيار كفاية رأس املال 
للبنوك اإلسالمية »بازل 3« مع تفويض 
مجلس اإلدارة بتحديد قيمتها اإلسمية 
وشروطها وأحكامها وباتخاذ ما يلزم 
نحو ذل��ك مبا يتفق وأح��ك��ام القوانني 
ال��س��اري��ة وال���ق���رارات ال��وزاري��ة ذات 
الصلة وبعد موافقة اجلهات الرسمية 

املعنية.

alwasat.com.kw5

5 رابحني  »برقان«: 
في  سحب حساب يومي

أع��ل��ن ب��ن��ك ب��رق��ان ع��ن أس��م��اء ال��ف��ائ��زي��ن في 
السحوبات اليومية على حساب يومي، وقد فاز 
كل واحد منهم بجائزة 5،000 د.ك. وكان احلظ في 
هذه السحوبات من نصيب: خطار شبلي حدادين 
وعبد السالمعلى النقي وتيريلني اوسيغان الينو 

وعبد الله جواد دشتي .
باإلضافة للسحب اليومي، بنك برقان يوفر 
س��ح��ب رب���ع س��ن��وي حل��س��اب “يومي” للفوز 
بجائزة نقدية بقيمة 125،000 دينار كويتي.  
ول��ل��ت��أه��ل ل��ل��س��ح��وب��ات ال��رب��ع س��ن��وي��ة يتعني 
على العمالء أن ال يقل رصيدهم عن500  د.ك 
ملدةشهرينكاملينقبلتاريخ السحبو كما أن كل10 
د.ك متثل فرصة واحدهلدخواللسحب. وإذا كان 
رصيد احلساب 500 دينار كويتي وما فوق، سوف 
يكون صاحب احلساب مؤهل للدخول في كل من 

السحوبات اليومية والربع سنوية.
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خالد الشمالن

اجتماع اجلمعية العمومية

مهددة  مدرجة  شركات   9
االشتراك سداد  لعدم  باإليقاف 

أعلنت ب��ورص��ة الكويت أن��ه سيتم وقف 
التداول على أسهم 9 شركات اعتباراً من يوم 
الثالثاء املقبل املوافق 16 مارس 2021؛ حلني 

سداد رسوم االشتراك.
وأوضحت أن الشركات التسع هي: أجوان 
اخلليج العقارية )موقوفة(، واملال لالستثمار 

)موقوفة(، ومتكني القابضة )موقوفة(، وأبيار 
للتطوير العقاري )موقوفة(.

وذل��ك إل��ى جانب ك��ل م��ن: مينا العقارية 
الشركة العاملية للمدن العقارية، واملعدات 
القابضة، والصلبوخ التجارية، وبرقان حلفر 

اآلبار والتجارة والصيانة.

 2020 في  باملئة   25 بنسبة     اإليرادات  في  ومنوًا 

»كفيك« حتقق  
447 ألف دينار  أرباحًا 

أعلنت الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار 
)كفيك( عن نتائجها املالية املجمعة للسنة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2020 محققة من��واً في 
إي����رادات املجموعة بنسبة %25 حيث بلغت 
إيرادات املجموعة 7.5 مليون دينار كويتي مقارنًة 
مببلغ 6 مليون دينار كويتي عن عام 2019، كما 
حققت املجموعة منواً في األرباح قبل املخصصات 
االئتمانية بنسبة 133 % حيث بلغت 2 مليون 
دينار كويتي مقارنًة مببلغ 0.8 مليون دينار كويتي 
عن عام 2019، كما سجلت الشركة األم صافي ربح 
بلغ 447 ألف دينار كويتي بواقع ربحية 1.4 فلس 
للسهم عن عام 2020 مقارنًة بصافي ربح 688 
ألف دينار كويتي وبواقع ربحية 2.2 فلس للسهم 

عن عام 2019.
وتعليقا على األداء املالي اإليجابي للمجموعة، 
أك��دت رئيس مجلس اإلدارة  ره��ام ف��ؤاد الغامن 
قائلة:” على الرغم من الظروف االقتصادية الغير 
مواتية التي متر بها دول��ة الكويت، بل والعالم 
اجمع وم��ا يرتبط بها من حتديات ج��راء انتشار 
جائحة فيروس كورونا املستجد )كوفيد19-(، 

إال أن كفيك وإدارتها التنفيذية استطاعت العبور 
بأقل اخلسائر املمكنة من تلك الظروف والتحديات. 
وأضافت ان تلك النتائج اإليجابية تعكس قوة 
عنصرين رئيسيني هما النموذج التشغيلي املتوازن 

واالستراتيجية الراسخة”
وأضاف نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي طارق مشاري البحر قائال: “ بالرغم من 
الظروف الغير عادية الناجتة عن جائحة فيروس 
ك��ورون��ا )كوفيد – 19( إال أن كفيك استطاعت 
اكتساب ثقة البنوك الدائنة في املركز املالي للشركة 
حيث قامت كفيك خالل عام 2020 بااللتزام بسداد 
كافة الدفعات الربع سنوية املستحقة عليها جتاه 
البنوك في مواعيد استحقاقها والتي بلغت إجمالي 
3.9 مليون دينار كويتي، األم��ر ال��ذي أسفر عن 
حصول كفيك على موافقة كافة البنوك الدائنة على 
جتديد تسهيالت ائتمانية مببلغ 7.6 مليون دينار 
كويتي حتى عام 2025، وتخفيض سعر الفائدة 
بواقع %1، هذا باإلضافة الى حصول كفيك على 
تسهيل ائتماني جديد مببلغ 1.5 مليون دينار 

كويتي.

وضع حجر االساس للمبنى اجلديد


