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حتول إيجابي في نتائج »أرزان املالية« 
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أظهرت البيانات املالية لشركة مجموعة أرزان املالية 
للتمويل واالستثمار حتــوالً إيجابياً في نتائج الربع 

الرابع من العام املاضي على أساس سنوي.
وبحسب نتائج الشركة للبورصة أمــس  االثنني، 
بلغت أربــاح الفترة 7 آالف دينار )23.1 ألف دوالر(؛ 

مقابل خسائر الربع الربع من عام 2017 والبالغة 687 
ألف دينار )2.3 مليون دوالر(.

وحققت الشركة أرباحاً سنوية للعام املاضي بقيمة 
2.53 مليون دينار؛ مقابل أربــاح بنحو 1.74 مليون 
ـــاح بنسبة  ديــنــار فــي عــام 2017، بارتفاع فــي األرب

.45.4%
وقالت الشركة في البيان إن ارتفاع األرباح السنوية 
يعود إلى ارتفاع التغير في القيمة العادلة ألصول مالية 
بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر، وزيادة في 

إيرادات الفوائد، وارتفاع إيرادات توزيعات األرباح.

5باملئة على أساس سنوي بزيادة 

2019 37 مليار دينار إجمالي النشاط االئتماني في يناير  »بيتك«: 
ــال تقرير بيت التمويل الكويتي »  ق
بيتك« الصادر عن تطور النشاط االئتماني 
في الكويتخالل  يناير2019  بخصوص 
إجمالي التسهيالت االئتمانية لقد ارتفع 
النمو السنوي لالئتمان املمنوح من القطاع 
املــصــرفــي الكويتي فــي يناير مــن العام 
ــر بيانات  احلــالــي مسجالً %5 وفــقــاً ألخ
صادرة عن بنك الكويتي املركزي، )ويحتل 
منوه في يناير 2019 املركز الثالث لنفس 
الشهر خالل الفترة املمتدة من عام 2015 
إلى 2019، فيما ارتفعت أرصــدة االئتمان 
بأعلى نسبة في شهر يناير من عام 2016 
أي بنحو %8 تاله النمو في نفس الشهر من 
عام 2015 بنحو %6.2(، وبلغ االئتمان 
املمنوح 37 مليار دينار في يناير العام 
احلالي مقابل 35.2 مليار دينار في يناير 

العام املاضي. 
بينما ارتفع إجمالي االئتمان املمنوح 
بنحو %0.2 على أســاس شهري مقارنة 
مع شهر ديسمبر من عــام 2018. سجلت 
أرصــدة التسهيالت االئتمانية الشخصية 
أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 777.1 
مليون دينار أي بنسبة %5.2 مقارنة مع 

يناير العام السابق مسجلًة 15.8 مليار 
دينار )متثل %42.6 من إجمالي االئتمان 
فــي يناير 2019(، يليها قطاعا العقار 
واإلنشاء بنمو قيمته 409.2 مليون دينار 
ونسبته %4.2 الى 10.3 مليار دينار، يليه 
من حيث قيمة النمو قطاع النفط والغاز 
بنمو 379 مليون دينار أي بنسبة زيادة 
%28.8، الى نحو 1.7 مليار دينار )متثل 
%4.6 من إجمالي االئتمان(. يليه قطاع 
الصناعة بنمو 151.5 مليون دينار نسبته 
%8.1، إلــى 2 مليار دينار )متثل 5.4% 
من إجمالي االئتمان(. وارتفع أيضا كل من 
قطاعات أخــرى و قطاع التجارة وقطاع 
الزراعة وصيد األسماك بنمو قيمتة 148.4 
مليون دينار و54.1 مليون دينار، و4.8 
مليون ديــنــار، ونسبتة %5.9 و1.6% 

و%34، على التوالي. 
ــــاس ســنــوي  ــت عــلــى أس ــع ــراج ـــد ت وق
التسهيالت املوجهة لقطاع املؤسسات املالية 
غير البنوك  فقط من بني جميع القطاعات، 
وبلغ  التراجع نحو 168.7 مليون دينار 
بنسبة %13.7. وتــشــكــل التسهيالت 
االئتمانية الشخصية باإلضافة إلى املوجهة 

لقطاعي العقار واإلنــشــاء احلصة األكبر 
من حجم التسهيالت االئتمانية، إذ بلغت 
حصة التسهيالت االئتمانية الشخصية في 
يناير %42.6 من إجمالي االئتمان املمنوح، 
وهــي نفس النسبة مــن اجمالي االئتمان 
في العام املاضي )وذلــك الرتفاع اجمالي 
االئتمان بنحو %5 وارتــفــاع التسهيالت 
االئتمانية الشخصية بنسبة مقاربة وهي 
%5.2(، في حني تراجعت حصة االئتمان 
املمنوح لقطاعي العقار واإلنشاء معاً إلى 
%27.8 من إجمالي االئتمان املمنوح في 
يناير، مقابل %28 فــي نفس الشهر من 
الــعــام املــاضــي، وتــراجــعــت بنحو طفيف 
حصة القطاعات الثالثة على حصتها من 
إجمالي االئتمان حني بلغت %70.4 بنهاية 
يناير مقابل %70.6 فــي يناير 2018، 
وذلك بسبب تراجع حصة االئتمان املمنوح 

لقطاعي العقار واإلنشاء معاً.
ومتثل التسهيالت االئتمانية الشخصية 
ذلك التمويل املمنوح لألشخاص بغرض 
متويل أغــراض فردية تختلف باختالف 
احتياجاتهم املتنوعة، وميكن تقسيمها 

بحسب الغرض املمنوحة له إلى 4 أنواع.

أجــرى بنك اخلليج سحب الــدانــة األسبوعي 
بتاريخ 24 مــارس اجلـــاري، أعلن من خالله عن 
أسماء الفائزين اخلمسة خالل الفترة  من 17 إلى 
21 مــارس 2019 بجوائز نقدية قيمة كل منها 

1000 د.ك، أسبوعياً: 
وفيما يلي أسماء الفائزين اخلمسة لهذا األسبوع:  
رمي حجي غلوم حسن ونهى السيد محمد حسن 
وســايــر عطشان عجيل ومحمد ســامــي صالح 

زعبالوي وعلي زيد مصطفى سيد عباس
هذا، ويجري بنك اخلليج يوم غد األربعاء سحب 

الــدانــة ربــع السنوي األول على اجلــائــزة البالغ 
قيمتها150،000 دينار كويتي . أما سحب الدانة 
ربع السنوي الثاني سيقام في 26 يونيو 2019 
على جائزة قيمتها 250،000 دينار كويتي، يليه 
السحب ربع السنوي الثالث في 25 سبتمبر 2019 
على جائزة قيمتها 500،000 دينار كويتي. أما 
السحب األخير فسوف يقام في 16 يناير 2020 
وسيتخلل هذا السحب تتويج مليونير الدانة لعام 
2019 الــذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون 

دينار كويتي.

األسبوعي  الدانة  بسحب  فائزين    5 »اخلليج«: 

ارتفعت املؤشرات الكويتية جماعياً في نهاية 
تعامالت أمــس  االثنني، حيث صعد املؤشر العام 
%0.37، كما ارتفع املــؤشــران الرئيسي واألول 

بنسبة %0.3 و%0.39 على الترتيب.
وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً أبرزها 
الصناعة بنحو %0.73، والبنوك بواقع 0.57%، 
فيما تراجعت مؤشرات 4 قطاعات أخرى يتصدرها 

العقارات بنسبة 0.82%.
ــاء سهم »الكويتية العقارية« على رأس  وج
القائمة اخلضراء لألسهم املدرجة بنمو نسبته 
%9.8، فيما تصدر سهم »ورقية« القائمة احلمراء 

بانخفاض معدله 10%.
وتقلصت سيولة البورصة %10.5 إلى 35.95 
مليون دينار مقابل 40.18 مليون دينار ، كما 
تراجعت أحجام الــتــداول %14.3 إلــى 171.71 
مليون سهم مقابل 200.36 مليون سهم بجلسة 

األحد.
وحقق سهم »الكويت الوطني« أنشط سيولة 
بالبورصة بقيمة 5.37 مليون دينار مستقراً عند 
سعر 963 فلساً، فيما تصدر سهم »صناعات« 
نشاط الكميات بتداول 25.9 مليون سهم متراجعاً 

.0.51%

أسهم الصناعة والبنوك تصعد 
بالبورصة وسط تراجع وتيرة التداوالت

نظم بنك بوبيان معرض ) الصحة واللياقة 
( ملوظفيه مبشاركة عــدد من األندية الصحية 
والرياضية وشركات التغذية الصحية في إطار 
حــرص إدارة البنك على منح املوظفني فرصة 
االطالع على أحدث التطورات في سبيل الوصول 

إلى احلياة املثالية اخلالية من املتاعب الصحية .
وقال املدير التنفيذي - مصرفية األعمال في 
بنك بوبيان زيد السعدون ان املعرض حقق اكثر 
من هــدف في آن واحــد اولها ان جميع االندية 
والشركات التى شاركت في املعرض هي من 
املشاريع الصغيرة والشركات الناشئة في قطاع 
االعمال والتى ترتبط بعالقة قوية مع البنك من 
خالل إدارة الشركات الصغيرة واملتوسطة وهو 

ما يؤكد التزام البنك بدعمها املستمر .
واضــاف ان الهدف الثاني يتمثل في حتقيق 
رؤية اإلدارة العليا للبنك والتى تهدف إلى نشر 
املزيد من الوعي الصحي وتشجيع املوظفني 
على ممارسة الرياضة والتعود على منط يومي 
مثالي يتضمن مجموعة من املمارسات الرياضية 

والصحية .
واشــار السعدون الى ان هذا املعرض كونه 
األول مــن نــوعــه الـــذي ينظمه البنك ملوظفيه 
استقطب اهتماماً كبيراً من اجلميع السيما اإلدارة 
العليا للبنك، حيث افتتحه نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي عادل املاجد بحضور 

عدد كبير من مسؤولي البنك واملوظفني.

تشجيعًا لهم على احلياة الصحية

»بوبيان« نظم معرضًا ملوظفيه 
حول أسلوب احلياة املثالي

املاجد خالل املعرض

9 إبريل املقبل وينظمها معهد الدراسات املصرفية  تعقد 

» الوطني«  راعي رئيسي للحلقة 
النقاشية » سمات املرونة

 في اإلحالل التكنولوجي«  
في إطار حرصه الدائم 
على املساهمة الفاعلة في 
ــي واملــعــرفــة  ــوع زيــــادة ال
بني جميع فئات املجتمع، 
أعلن بنك الكويت الوطني 
ـــه لــلــحــلــقــة  عــــن رعـــايـــت
النقاشية الــتــي ستعقد 
فــي 9 إبــريــل املقبل حتت 
ــات املــرونــة  ــم ــوان »س ــن ع
في اإلحالل التكنولوجي«  
والــتــي ســيــحــاضــر فيها 
البروفيسور مايكل واد 
ـــو اســـتـــاذ التخطيط  وه
اإلبــداعــي واالستراتيجي 

.IMD في معهد التطوير اإلداري
وخــالل احللقة النقاشية التي ستعقد في فندق سيمفوني 
وينظمها معهد الــدراســات املصرفية، سيتم بحث العديد من 
املوضوعات الهامة من بينها امليزة االستراتيجية احملققة من 
خالل مرونة األعمال وكذلك ربط االستراتيجيات بالتنفيذ على 

أرض الواقع.
وتهدف احللقة الى تزويد املشاركني باملعرفة حول مفهوم 
التحول الرقمي لألعمال كما ستناقش التعرف على كيفية إدارة 
أهم األهداف في مجال األعمال من بينها: زيادة اإليرادات، تقليل 
التكلفة، حتقيق األربــاح، زيــادة احلصة السوقية للمؤسسة، 
حتقيق رضا العمالء وذلك من خالل استخدام  مختلف األدوات 

والتقنيات الرقمية.
وخالل احللقة سيتم التطرق لكيفية التخلي عن األسلوب 
التقليدي في إدارة األعمال، واالطالع على ما يحدث في قطاعات 
األعمال املختلفة إقليميا ودولياً  وكذلك التعرف على الفرص 

والتحديات املصاحبة لعملية اإلحالل الرقمي.

عبدالله  ف��اض��ل  يعني  ب��رق��ان«   «
رئيسًا ملدراء املصرفية للشركات

ــان عن  ــرق أعــلــن بــنــك ب
ــل عــبــدالــلــه  ــاض تــعــيــني ف
مبــنــصــب رئــيــس ملــــدراء 
املصرفية للشركات بعد 
احلصول على موافقة بنك 
الكويت املــركــزي اعتباًرا 
مـــن 5 مـــــارس 2019 . 
ــل  ــاض حـــيـــث ســـيـــقـــوم ف
عبدالله بتوفير التوجيه 
االستراتيجي والقيادي 
لــلــمــجــمــوعــة املــصــرفــيــة 
للشركات وفرعها لعمليات 
الــشــركــات وإدارة النقد 
والتحليل املالي وهندسة 

املشروعات. كما سيستمر فاضل عبدالله في إدارة وتوجيه 
املجموعة املصرفية للشركات لضمان منو اإليرادات على املديني 

القصير والطويل وحتقيق األرباح.
وقال رائد الهقهق، الرئيس التنفيذي - الكويت لبنك برقان: 
»أود أن أهنئ فاضل عبد الله على منصبه كرئيس ملــدراء 
املصرفية للشركات، حيث أنه عمل معنا ألكثر من عقدين وأثبت 
دوره القيادي في القطاع املصرفي، كما أنه يتمتع بسجل حافل 
من اخلبرات الطويلة في مجال اخلدمات املصرفية للشركات. و 
نحن على ثقة من أنه سيقود البنك نحو حتقيق إجنازات أكبر، 
متاشياً مع رؤيتنا اإلستراتيجية. وأمتنى له كل النجاح و 

التوفيق و نتطلع ملواصلة العمل معا.« 
من جهته ، قال فاضل عبدالله: » استناداً إلى خبرتي الطويلة 
في اإلدارة املصرفية للشركات، سأعمل جاهداً للحفاظ على 
مكانة بنك برقان كواحد من املجموعات املصرفية الرائدة في 
املنطقة«. »وكمؤسسة مالية جنحت دائما في مجال احللول 
املصرفية اجلديدة، واالبتكار، واخلدمات املصرفية املتخصصة 
التي تهدف إلى تقدمي األفضل لعمالئنا، أتطلع إلى رفع الكفاءة 

باملهام املنوطة لي.«

مايكل واد

فاضل عبدالله

في إطــار حرصه على مشاركة أهــل الكويت أهم 
وأبــرز املناسبات والفعاليات االجتماعية، قام بنك 
الكويت الدولي »KIB« مؤخراً بالتعاون مع مجمع 
مــروج لالحتفال مع زائريه بيوم األم، وذلــك وسط 
ــد شملت هذه  اجـــواء مليئة بــاملــرح والــســعــادة. وق
االحتفالية اخلاصة العديد من األنشطة والفعاليات 
الترفيهية واملمتعة، والتي قام بتنظيمها فريق من 
ــروج. كما قــام فريق  موظفي البنك بالتعاون مع م
من »KIB« بتوزيع الهدايا والــزهــور على األبناء 
ليتقدموا بها ألمهاتهم بأسمى معاني احلب والتقدير 
على جهودهن الكبيرة في رعايتهم وعلى عطائهن 
الالمحدود٬ ذلك إلى جانب مشاركة زوار مروج من 

األطفال اللعب واملــرح. وفي هذا السياق، قال مدير 
أول وحدة االتصال املؤسسي في البنك، نواف ناجيا: 
»نحن نحرص دائما على تنظيم املبادرات واألنشطة 
ــدور البارز الــذي يلعبه »KIB« في  التي تعكس ال
دعم املجتمع احمللي، وإن هذه االحتفاالت واملناسبات 
متنحنا فرصة مثالية للقيام بواجبنا جتاه املجتمع 
احمللي مبختلف شرائحه«. مضيفا أن من خالل هذه 
الفعالية حتــديــدا يسعى«KIB« إلــى أن يعبر عن 
خالص االمتنان لكل سيدة وكــل أم تقوم باالعتناء 
بأطفالها وأبنائها ليصبحوا شباب الغد ورواد 
املستقبل، ما يعكس الــدور احملــوري الذي تلعبه في 

حياة كل فرد وفي املجتمع ككل.

»KIB« يحتفل بيوم األم 
مع األبناء واألمهات في مروج

االحتفال من  جانب   -)6

أظهرت البيانات املالية لشركة منشآت للمشاريع 
العقارية ارتفاع خسائر الربع الرابع من العام املاضي 

بنسبة %504.7 على أساس سنوي.
وبحسب نتائج الشركة للبورصة أمس  االثنني، 
بلغت خسائر الفترة 23.16 مليون دينار )76.4 
مليون دوالر(؛ مقابل خسائر الربع الرابع من عام 
2017 والبالغة 3.83 مليون دينار )12.6 مليون 
دوالر(. وحققت الشركة خسائر سنوية للعام املاضي 

بقيمة 28.23 مليون دينار؛ مقابل أرباح بنحو 4.31 
مليون دينار في عام 2017.

وقــالــت الشركة فــي البيان إن تــراجــع النتائج 
السنوية يعود إلى تسوية املطالبة الضريبية مع هيئة 
الزكاة والدخل بالسعودية حتى تاريخ 31 ديسمبر 
2017، باإلضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل، وتكوين 
ُمخصص ديــون مشكوك في حتصيلها، وانخفاض 

قيمة العقار املُستأجر والعقارات االستثمارية.

505باملئة ترتفع  الفصلية  العقارية«  »منشآت  خسائر 

ــرت الــبــيــانــات املــالــيــة لــلــشــركــة الوطنية  ــه أظ
االستهالكية القابضة حتــول الشركة للربحية في 
الربع الرابع من العام املاضي مقارنة بخسائر الفترة 

املماثلة من عام 2017.
وبحسب نتائج الشركة للبورصة أمس  االثنني، 
بلغت أربــاح الفترة 25.03 ألــف دينار )82.6 ألف 
دوالر(؛ مقابل خسائر الربع الرابع من عام 2017 

والبالغة 56.54 ألف دينار )186.6 ألف دوالر(.
وحققت الشركة أربــاحــاً سنوية للعام املاضي 
بقيمة 26.27 ألف دينار؛ مقابل خسائر بنحو 7.29 
ألف دينار في عام 2017. وقالت الشركة في البيان 
إن حتسن النتائج السنوية يعود إلى زيــادة أرباح 
االستثمارات بقيمة 269.7 ألف دينار، فيما زادت 

اخلسائر التشغيلية بقيمة 78.21 ألف دينار.

األرباح إلى  »استهالكية« 


