
8alwasat.com.kw

أغلقت ب��ورص��ة الكويت تعامالتها 
أمس  الثالثاء على ارتفاع مؤشر السوق 
ال��ع��ام 15ر19 نقطة ليبلغ مستوى 
01ر6279 نقطة بنسبة صعود بلغت 

31ر0 في املئة.
ومت تداول كمية أسهم بلغت 5ر380 
مليون سهم متت عبر 13086 صفقة 
نقدية بقيمة 7ر53 مليون دينار )نحو 

1ر161 مليون دوالر(.
وارت��ف��ع م��ؤش��ر ال��س��وق الرئيسي 
27ر41 نقطة ليبلغ مستوى 18ر5294 
ن��ق��ط��ة بنسبة ص��ع��ود ب��ل��غ��ت 79ر0 
ف��ي امل��ئ��ة م��ن خ��الل كمية أس��ه��م بلغت 
03ر296 مليون سهم متت عبر 8981 
صفقة نقدية بقيمة 4ر23 مليون دينار 

)نحو 2ر70 مليون دوالر(.
كما ارتفع مؤشر السوق األول 99ر9 
نقطة ليبلغ مستوى 43ر6790 نقطة 
بنسبة صعود بلغت 15ر0 في املئة من 
خ��الل كمية أسهم بلغت 5ر84 مليون 
سهم مت��ت عبر 4105 صفقات بقيمة 
2ر30 مليون دينار )نحو 6ر90 مليون 

دوالر(.
وف���ي غ��ض��ون ذل���ك ارت���ف���ع م��ؤش��ر 
)رئيسي 50( نحو 5ر28 نقطة ليبلغ 
مستوى 74ر5483 نقطة بنسبة صعود 

بلغت 52ر0 ف��ي املئة م��ن خ��الل كمية 
أسهم بلغت 8ر132 مليون سهم متت 
عبر 4562 صفقة نقدية بقيمة 9ر11 
مليون دينار )نحو 7ر35 مليون دوالر(.

وك��ان��ت ال��ش��رك��ات األك��ث��ر ارتفاعا 
هي )يوباك( و)اإلع��ادة( و)املشتركة( 
و)خليج ب( أما شركات )التخصيص( 
و)أجيليتي( و)صناعات( و)وطني( 

فكانت األك��ث��ر ت���داوال م��ن حيث القيمة 
ف��ي ح��ن ك��ان��ت ش��رك��ات )ام��ت��ي��ازات( 
و)السالم( و)عمار( و)تنظيف( األكثر 

انخفاضا.

53.7 مليون دينار 13086 صفقة بقيمة  380.5 مليون سهم عبر  تداول 

البورصة تغلق تعامالتها على ارتفاع
19.15 نقطة املؤشر العام 

»KIB« : مبادرة »املاچلة« وتوزيع وجبات 
»إفطار صائم« ترسي املفاهيم اإلنسانية 

KIB التطوعي خالل تنفيذ املبادرتن فريق 
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أعلن بنك ورب��ة ع��ن نتائجه 
املالية الفصلية لفترة الثالثة 
أشهر األول��ى من العام اجل��اري 
املنتهية ف��ي 31 م���ارس 2021 
، ح��ي��ث ح��ق��ق ال��ب��ن��ك أرب��اح��ا 
ب��ل��غ��ت  2.782 م��ل��ي��ون دي��ن��ار 
ك��وي��ت��ي،ب��ن��س��ب��ة من���و بلغت 

%33.49 على أساس سنوي.
وشهدت جميع مؤشرات البنك 
الرئيسية منوا ملحوظا، إذ بلغ 
اجمالي حقوق املساهمن203.8  
م��ل��ي��ون دي��ن��ار، ك��م��ا ف��ي نهاية 
م���ارس 2021، ب��ارت��ف��اع بلغت 
نسبته %0.02 مقارنة برصيد 
31 ديسمبر 2020، وبلغ إجمالي 
أص��ول البنك 3.4 مليار دينار 
كويتي ، فيما بلغ إجمالي محفظة 
التمويل 2.4 مليار دينار كويتي، 
وإج��م��ال��ي ح��س��اب��ات امل��ودع��ن 
2.2 مليار دينار كويتي كما في 
31 مارس 2021 ، وبلغ صافي 
إي��رادات التمويل في الربع االول 
من العام اجل��اري 11.4 مليون 
دينار ، وكذلك بلغ صافي إيرادات 
التشغيل 19.7 مليون دينار 
كويتي لفترة الشهور الثالثة 
االولى من العام احلالي، بنسبة 
منو %38.5 مقارنة بنفس الفترة 
من العام السابق، كما انخفضت 
نسبة التكلفة إلى االي��راد لتبلغ 

 .    34.4٪
وف����ي س��ي��اق ت��ع��ل��ي��ق��ه على 
النتائج املالية الفصلية للبنك، 
ق��ال رئ��ي��س مجلس إدارة بنك 
ورب����ة ع��ب��دال��وه��اب ع��ب��دال��ل��ه 
احلوطي : “بحمد الله وتوفيقه 
ثم بفضل جهود موظفينا وثقة 
عمالئنا، متكنا من حتقيق نتائج 
مميزة خالل هذه الفترة من العام 
اجلاري ، على الرغم من التحديات 
املتصاعدة، واستمرار تداعيات 
جائحة كورونا، والعودة لفرض 
تدابير اإلغالق، ويبرهن ذلك على 
ما يتمتع به بنك وربة من أسس 
مالية صلبة تدعمها استراتيجية 
تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، 
وال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي، اض��اف��ة الى 

حتقيق املزيد من اإلجنازات”.
وأك��د احلوطي على استمرار 
البنك ف��ي االستثمار، وتطوير 
خدماته الرقمية مبا يدعم احلفاظ 
على مساره نحو حتقيق أهدافه 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة، وق��درت��ه على 
تلبية اح��ت��ي��اج��ات وطموحات 
عمالئه، من خالل تقدمي اخلدمات 
املصرفية املتميزة، ومساعدتهم 

ع��ل��ى ت��خ��ط��ي ت��ل��ك ال���ظ���روف 
االستثنائية ع��ن طريق توفير 
خدمات التمويل، واالستشارات 
التي تعكس ما يتمتع به “ وربة” 
م��ن إم��ك��ان��ات، وك���وادر متميزة 
وخبرات ممتدة طاملا جنحت في 

اكتساب وترسيخ ثقة العمالء.
وأضاف احلوطي : “كانت ثقة 
عمالئنا في محلها دائما، وهو ما 
ساهم في حصول بنك وربة على 
العديد من اجلوائز من مؤسسات 
عاملية مرموقة، مؤكدا استمرار 
البنك في احلفاظ على مستواه 

املميز في خدمة العمالء”.
وذكر أن خدمة العمالء مفهوم 
راس��خ، وج��زء من ثقافة البنك، 
ألنه من املمكن تقدمي ذات املنتج 
واخلدمة، ولكن التميز واإلب��داع 
ي��ك��ون ف��ي الكيفية واألس��ال��ي��ب 
املتبعة، التي يتم التعامل بها مع 
العمالء، خاصة في الكويت التي 

ترتفع فيها توقعات العمالء.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ال��رئ��ي��س 
التنفيذي في بنك ورب��ة شاهن 
حمد ال��غ��امن : “نفخر بتسجيل 
أرب����اح فصلية ج��ي��دة م��ن��ذ ب��دء 
تداعيات اجلائحة العام املاضي، 
بالتزامن مع جناحنا في االحتفاظ 

مبؤشرات صالبة مالية، ورسملة 
وج���ودة أص���ول ق��وي��ة، وه��و ما 
يضمن استدامة النمو املستقبلي 
وي��زي��د م��ن ق��درت��ن��ا على تلبية 

احتياجات عمالئنا”.
 وأض��اف الغامن : “سنواصل 
نهجنا ف��ي م��راق��ب��ة التكاليف 
والعمل على حتسن عملياتنا 
التشغيلية، ومركزنا املالي من 
خ��الل امل���ب���ادرات االستثمارية 
ذات األث��ر اإليجابي على امل��دى 
ال��ق��ص��ي��ر، وط��وي��ل األج����ل. كما 
سنواصل تركيزنا على سرعة 
تنفيذ برنامجنا للتحول الرقمي 
الذي أثبتت اجلائحة أهميته في 
مرونة االستجابة لتغيرات البيئة 

التشغيلية”.
وأشاد الغامن باالستراتيجية 
ال��ت��ي اع��ت��م��د عليها ال��ب��ن��ك في 
تنويع م��ص��ادر ال��دخ��ل، وكسب 
ثقة مؤسسات دولية في ادارة 
الصكوك، وتعزيز حصة البنك 
السوقية، وس��ط منافسة قوية 
ب��ن ال��ب��ن��وك احمل��ل��ي��ة م��ن خ��الل 
ط��رح خدمات ومنتجات فريدة 
ومتنوعة ومتميزة تعمل على 
جذب عمالء جدد سواء من أفراد 

أو مؤسسات محلية وخارجية.

البنك قادر على تلبية احتياجات عمالئه ومساعدتهم على تخطي أي ظروف استثنائية

2.782 مليون دينار  »وربة« يحقق 
2021 أرباحًا في الربع األول من 

شاهن الغامن عبدالوهاب احلوطي

ن���ت���ائ���ج  حت����ق����ي����ق  م�������ن  مت����ك����ن����ا   : احل�������وط�������ي 
م�����ت�����م�����ي�����زة ف��������ي ج����م����ي����ع امل����������ؤش����������رات رغ�����م 
اس����������ت����������م����������رار ت����������داع����������ي����������ات »ك�������������ورون�������������ا«

»ورب������������������������ة«  اح�����������ت�����������ف�����������اظ   : ال�����������������غ�����������������امن  
ب�������رس�������م�������ل�������ة وج������������������������ودة أص��������������������ول ق������وي������ة 
ي����ض����م����ن اس������ت������دام������ة ال�����ن�����م�����و امل���س���ت���ق���ب���ل���ي

واصل بنك الكويت الدولي )KIB( تعزيز 
جهوده الرامية خلدمة املجتمع في مختلف 
النواحي احلياتية خالل شهر رمضان املبارك، 
وذل��ك م��ن خ��الل إط��الق��ه م��ب��ادرة “املاچلة” 
الرمضانية وم��ب��ادرة تقدمي وجبات إفطار 
يومية للصائمن بالتعاون مع جمعية الهالل 
األحمر الكويتي، مما أرسى مفاهيم إنسانية 
ومجتمعية مهمة، وأظ��ه��ر وح��دة وتعاون 
أفراد املجتمع الكويتي، كما أضاف جوانب من 
الروحانية التي تتماشى مع فضائل الشهر 
الكرمي والتي تدعوا إل��ى الرحمة، التكافل 

والتعاضد.
 ”KIB“ ه����ذا، ول��ق��د ح���رص م��وظ��ف��ي
املتطوعن على املشاركة في مبادرة “املاچلة” 
الرمضانية، م��ن خ��الل قيامهم بتحضير 
الصناديق الرمضانية وتعبئتها مبختلف 
السلع الغذائية واملواد التموينية األساسية 
لتوزيعها على األس��ر املتعففة، إل��ى جانب 
مشاركتهم أيضاً في توزيع وجبات “إفطار 
صائم” على احملتاجن، وذلك على مدار أيام 

الشهر الفضيل.
وبهذه املناسبة، صرح املدير التنفيذي في 
وح��دة االتصال املؤسسي في البنك، نواف 
ناجيا، قائاًل: “نحن في “KIB” فخورون 
بأننا نظمنا مثل هذه املبادرات الرمضانية 

اإلنسانية، والتي باتت جزءاً من أنشطتنا في 
شهر رمضان املبارك، وأننا نسعى من خاللها 
إلى تأصيل مفاهيم التعاون والرحمة، والتي 
ه��ي ب��األس��اس متجذرة ف��ي نفوس وقلوب 
املجتمع الكويتي ال��ذي ُجبل عليها. كما أن 
مبادرة “املاچلة” وتوزيع وجبات “إفطار 
صائم” الرمضانية ترتبط برسالتنا في 
“KIB” كوننا “بنك للحياة”، وتعزز دورنا 
في مختلف نواحي احلياة بهدف حتسينها 

نحو األفضل.”
كما أش��ار ناجيا إل��ى أن وج��ب��ات إفطار 
الصائم التي قدمها “KIB” طيلة الشهر 
الفضيل إلى إخواننا الصائمن املقيمن على 
أرض الكويت احلبيبة بعيداً ع��ن وطنهم 
وأهلهم وذويهم، ولكل من ال يستطيع تأمن 
إفطاره اليومي، إمنا ترمي إلى حتقيق أهداف 
اجتماعية وإنسانية عدة في ذات الوقت، وال 
 ”KIB“ شك أن هذه األه��داف تعكس التزام
مببادئ الشريعة اإلسالمية الغراء، وتأكيده 
على توثيق مفهوم نظام التكافل االجتماعي 
وتطبيقه نصاً وحرفاً، مما من شأنه تعزيز 
أواصر األخوة واحملبة بن أفراد املجتمع، دون 
اعتبار لتباين وتركيبة نسيجه االجتماعي، 
وذلك في إطار برنامجه الرائد في املسؤولية 

االجتماعية”.

مبناسبة عطلة عيد الفطر السعيد واملستمرة من 
يوم األربعاء املوافق 12 مايو 2021 وحتى األحد 
املوافق 16 مايو 2021، أعلن البنك التجاري الكويتي 
عن استمرار تقدمي خدماته املصرفية للعمالء على 
خالل عطلة أيام العيد، من خالل فرع مطار الكويت 
ال��دول��ي T1 )قاعة ال��وص��ول( على م��دار الساعة، 
باإلضافة ال��ى ف��رع االفنيوز م��ن الساعة 10:00 
صباحا الى الساعة 7:00 مساء طوال فترة العطلة، 
ما ع��دا ي��وم اجلمعة من الساعة 4:00 عصرا الى 

الساعة 7:00 مساءا. 
ك��م��ا مي��ك��ن للعمالء احل��ص��ول ع��ل��ى اخل��دم��ات 
املصرفية من خالل فروع اخلدمة الذاتية التي توفر 
أفضل اخلدمات املصرفية للعمالء على مدار الساعة 
ف��ي: الفرع الرئيسي، ف��رع حولي ش��ارع بيروت، 
فرع اجلهراء، فرع خيطان، فرع الساملية، االفنيوز، 

الدائري السادس وفرع أجيال
وأعلن البنك أيضا استمرار تقدمي خدماته على 
مدار الساعة عبر القنوات اإللكترونية خدمة الفيديو 
املباشر عبر تطبيق البنك CBK mobile واملوقع 
اإللكتروني www.cbk-online.com ، والتواصل 
عبر خدمة الواتس اب على رقم 50888225، إضافة 
إلى مركز خدمة العمالء 888225-1، الذي يستقبل 
اتصاالت العمالء على م��دار الساعة، ويقوم بالرد 
على استفساراتهم وخدماتهم في أس��رع وق��ت، من 

خالل فريق عمل مؤهل. 
وبهذه املناسبة يهنئ البنك التجاري الكويتي 
اجلميع جميع عمالئه مبناسبة عيد الفطر السعيد 
متمنياً لهم عطلة سعيدة، علماً أن البنك سوف يباشر 
أنشط أعماله املعتادة يوم االثنن املوافق 17 مايو 

.2021

»التجاري« يوفر خدماته املصرفية 
لعمالئه خالل عطلة العيد  

5.2 مليون دينار أرباح 
»الكويت للتأمني« بالربع األول

تراجعت أرباح شركة الكويت للتأمن خالل الربع األول من عام 
2021 بنسبة %24.47 على أساس سنوي.

وحسب بيان لبورصة الكويت  أم��س  الثالثاء، سجلت الشركة 
أرباحا في الثالثة أشهر األولى من العام اجلاري بقيمة 5.29 مليون 
دينار )17.61 مليون دوالر(، مقابل 7 مالين دينار )23.30 مليون 

دوالر( في الفترة املناظرة من عام 2020.
يأتي تراجع األرب���اح الفصلية رغ��م ارت��ف��اع إجمالي اإلي���رادات 
التشغيلية بنحو %12.89 عند 6.87 مليون دينار، مقارنة ب�6.08 

مليون دينار في الربع األول من العام السابق.
وكانت أرباح الشركة ارتفعت %10.4 في العام املاضي، لتصل 
إلى 10.53 مليون دينار، مقابل أرباح عام 2019 البالغة 9.54 مليون 

دينار.

»التخصيص«: تسلمنا خطابًا 
من بنك الكويت الوطني بشأن 

إخالل »أجوان« بالتزاماتها
أعلنت شركة التخصيص القابضة تسلمها من بنك الكويت الوطني 
كتاباً يفيد إخالل شركة أجوان املشتركة للتجارة العامة واملقاوالت 

بالتزاماتها.
وحسب بيان لبورصة الكويت، أمس  الثالثاء، فقد أخلت أجوان 
بالتزاماتها مبوجب عقد رسمي بحوالة مديونية بضمان كفالة 

شخصية تضامنية.
ولفتت التخصيص إلى أن الرصيد املدين املستحق بذمة أجوان 
وكفيالتها بلغ كما في 27 أبريل/نيسان املاضي 26.29 مليون دينار 

بخالف الفوائد طبقاً للعقد.
ويطالب اآلن بنك الكويت الوطني باعتباره دائناً مباشرة إجراءات 
التنفيذ على أموال شركة أجوان املشتركة للتجارة العامة واملقاوالت 
والكفالء وهم شركة اخلير الوطنية لألسهم والعقارات، وشركة 

التخصيص القابضة، والكفيل السابق.
وتبعاً ملا سبق أعلنت التخصيص القائمة أنها ستقوم باتخاذ كافة 
اإلجراءات القانونية الالزمة حيال هذه املطالبة مبا يكفل حماية كافة 

حقوقها، منوهة بأنه ال أثر مالي على بياناتها املالية لتلك املعلومة.
وكان بنك الكويت الوطني قد أصدر تعقيباً قبل يومن على ما مت 
تداوله في وسائل التواصل االجتماعي حول “صدور حكم قضائي 
باحلجز على ممتلكات عائلة اخلرافي وشركة اخلير الوطنية وجميع 

األبناء املتضامنن لصالح بنك الكويت الوطني”.

»ميزان القابضة« حتقق إيرادات 
73.4 مليون دينار بقيمة 

أعلنت شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع عن نتائجها 
املالية للربع األول من العام 2021 ، وحققت الشركة 
إيراداٍت بقيمة 73.4 مليون دينار كويتي مدفوعًة بنمو 
اإلي����رادات م��ن األنشطة التشغيلية لقطاع التصنيع 
الغذائي والتوزيع وقطاع امل��واد االستهالكية سريعة 
الدوران والرعاية الصحية، باالضافة إلى منو إيرادات 
القطاع الصناعي ل��دى ميزان. وارتفعت األرب��اح قبل 
احتساب الفائدة والضرائب واالستهالك واإلهالك بنسبة 
%1 نتيجة انخفاض املصروفات العمومية واإلدارية. 
كما ارتفعت األرباح الصافية اخلاصة مبساهمي الشركة 
األم بنسبة %6.8 ف��ي ال��رب��ع األول م��ن ال��ع��ام 2021 
مقابل الربع األول من العام 2020 وذلك لتحسن األداء 

التشغيلي للشركة.
أبرز نتائج الشركة في خالل الربع األول من العام 
2021: اإلي��رادات: 73.4 مليون دك، بإنخفاض 1.4%  
، األرب��اح التشغيلية: 6.4 مليون دك، بارتفاع 0.9%  
، األرب��اح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإله��الك 
واالستهالك: 8.7 مليون دك، بارتفاع %1.0 ، األرباح 
الصافية اخلاصة مبساهمي الشركة األم: 5 مليون دينار 

كويتي، بارتفاع 6.8% 


