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»املركزي« يشارك في مؤمتر الدوحة اخلامس للمال اإلسالمي
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افتتح أمس مؤمتر الدوحة اخلامس للمال اإلسالمي 
املقام حتت عنوان )التمويل اإلسالمي والعالم الرقمي( 
الـــذي يسلط الــضــوء على جتـــارب املــصــارف املركزية 
فــي التعامل مــع املستجدات الرقمية وآثـــار االقتصاد 
الرقمي على حتقيق أهداف االقتصاد اإلسالمي والتنمية 

املستدامة.
 وشــارك بنك الكويت املركزي في املؤمتر ممثال أنور 
بــدر الغيث املــديــر التنفيذي لقطاع تقنية املعلومات 
واألعمال املصرفية، حيث حتدث في أعمال الندوة املقامة 
ملناقشة جتــارب البنوك املــركــزيــة فــي العالم الرقمي 

)القوانني والتشريعات، السياسات واإلجراءات، الرقابة 
و اإلشراف( وقد تناول هذه احملاور والتحديات والفرص 
التي تنطوي عليها هذه التقنيات، كما تطرق إلى جتربة 
ــا أصـــدره من  ــذا املــجــال وم بنك الكويت املــركــزي فــي ه

تعليمات لتنظيم أعمال الدفع اإللكتروني لألموال.

انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة  للسنوات الثالث املقبلة

12.738 مليون دينار »وربة« يحقق 
2018  أرباحًا صافية بنهاية 

أعلن بنك وربــة، عن انعقاد اجلمعية 
العامة السنوية للفترة املالية املنتهية 
في 31 ديسمبر 2018 والتي انعقدت 
ــة والكائن  أمــس االربــعــاء في بــرج ورب
فــي منطقة شــرق – الـــدور األول حيث 
بلغت نسبة احلضور %57.544، ومت 
ـــرار جـــدول أعــمــال اجلمعية  خاللها اق
العامة واملصادقة على تقارير مجلس 
االدارة ومــراقــبــي احلــســابــات وتقرير 
هيئة الفتوى والــرقــابــة الشرعية عن 
السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
2018، واملصادقة على البيانات املالية 
السنوية وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 
للسنوات الــثــالث الــقــادمــة. ويتضمن 
مجلس إدارة بنك وربــة اجلديد السادة 
األعضاء املنتخبني: عبد الوهاب عبد الله 
احلوطي، عبد العزيز عبدالله اجلابر، 
محمد ريـــاض املـــطـــوع، مصعب عمر 
الفليج، هشام عبدالرزاق الرزوقي، محمد 
عبدالرضا سليم، يوسف إبراهيم الغامن، 
حمد مساعد الساير، بدر خالد الشلفان، 

محمد حامد الشلفان، وأعضاء االحتياط 
هما السادة مبارك ناصر الساير ، بدر 
عبدالله السميط، عبدالله صالح الشلفان 

و عبدالله ساير الساير.
وقــال عبد الــوهــاب احلــوطــي رئيس 
ــة، موجها  مجلس اإلدارة، في بنك ورب
كلمته الى مستثمري البنك قائال: » كان 
عام 2018 عاماً حافالً باإلجنازات على 
الرغم من كافة التحديات على املستوى 
احمللي واإلقليمي والعاملي، حيث مضى 
البنك بخطوات ثابتة وثقة راسخة في 
مواصلة تطبيق خطته االستراتيجية 
اخلمسية )2017-2021( مرتكزاً في 
ذلك على صالبة ثوابته وكفاءة كوادره 
ومنهجية ممارساته املصرفية في كافة 
املجاالت. ولترجمة اجنازات البنك ِبلُغة 
األرقام وهو التعبير األصدق عن األداء، 
فقد عكست البيانات املالية لعام 2018 
جنــاحــات البنك فــي مــواصــلــة مسيرة 
اإلجناز والنمو حيث حقق البنك أرباحاً 
صافية بلغت 12.738 مليون دينار 

كويتي كما في نهاية العام 2018 مقارنًة 
مع 7.454 مليون دينار كويتي كما في 
نهاية الــعــام 2017 بنسبة منــو بلغت 
%71، كما متّكن البنك من حتقيق معدالت 
منو في محفظة التمويلية بنسبة 27% 
حيث سجلت 1.607 مليار دينار كويتي 
مقارنًة مع 1.263 مليار دينار كويتي كما 
في نهاية العام 2017، هذا وقد تخطت 
موجودات البنك حاجز امللياري دينار 
كويتي للمرة األولى منذ بداية التأسيس 
لتصل إلــى 2.193 مليار دينار كويتي 
مقارنًة مع 1.775 مليار دينار كويتي كما 
في نهاية العام 2017 بنسبة منو بلغت 
%24، وقد بلغ رصيد الودائع 1.888 
مليار دينار كويتي مقارنة مع 1.579 
مليار دينار كويتي كما في نهاية العام 

2017 بنسبة منو 20%«.
من جهته، قــال شاهني حمد الغامن، 
الرئيس التنفيذي في بنك وربة: » كانت 
لبنك وربــة في 2018، نقلة نوعية في 
تطوير عالمته التجارية التي أتت لتواكب 

التطورات احلاصلة على صعيد كافة 
العمليات واملكانة املتقدمة التي يتبوؤها 
البنك اليوم في القطاع املصرفي احمللي. 
ــي، سجلت كافة  ــاض ــام امل ــع ـــالل ال وخ
عمليات البنك منوا مشرفا، مضيفا: 2018 
عام النجاحات والبنك يؤسس لصناعة 
صيرفة اسالمية  مزدهرة ، حيث جنحت 
املجموعة املصرفية لألفراد من إطالق 
وتطوير العديد من اخلدمات واملنتجات 
كان بعضها األول من نوعه على الصعيد 
احمللي. وعلى صعيد التطور الرقمي، عمل 
البنك على تطوير منصته االلكترونية 
وزيادة شبكة أجهزة االكسبرس وإطالق 
باقة من اخلدمات الرقمية املتميزة والتي 
تــأتــي متاشياً مــع استراتيجية البنك 
في تطوير بنيته التحتية الرقمية التي 
تتسارع وتيرتها في صناعة الصيرفة؛ 
وفيما يتعلق بــالــفــروع ومتــاشــيــاً مع 
السياسة التوسعية للمجموعة فقد بلغ 
عــدد أفــرع البنك 12 فرعاً موزعة على 

مختلف محافظات دولة الكويت«.

 2018 3.6 مليون دينار أرباحًا صافية للعام  الشركة حققت 

%5 بقيمة  منحة  وأسهم  نقدية  أرباح  توزيع  تقر  للصناعات«  »أسيكو  عمومية 

برعاية بنك اخلليج، يعود سباق الطني واحلواجز 
على مسار رملي ضمنالنسخة الثالثة من سلسة سباقات 
بي انسبايرد في لعام 2019. ستنطلق فعاليات السباق 
يوم السبت املوافق 23 مــارس اجلــاري الــذي سيقام في 
مجمع املروج املرحلة الثالثة، سيتمكن خالله املشاركني 
اختيار مسافة 5 كيلومتر إما للمشي أو الركض باحلواجز 
على مسار رملي.يومان فقط تفصلناعن احلــدث الذي 
يشهد التسجيل اقباالً كبيراً، وللراغبني اآلن في املشاركة 
https://www.والتسجيل وذلك عبر املوقع اإللكتروني

events.pro-vision.com
صــرح أحمد األمــيــر مساعد املــديــر الــعــام لالتصاالت 
اخلارجية في بنك اخلليج بقوله: »حققت نسخة العام 
املــاضــي مــن سباق الطني جنــاحــاً بــاهــراً، شهدت خالله 
مشاركة أكثر من 450 متسابق. نحن سعداء برعاية سباق 
الطني من سلسلة سباقات بي انسبايرد لهذا العام، حيث 
تشكاللصحة واللياقة البدنية عنصراً أساسياً في مسيرة 
البنك والتزامه جتاه أهل الكويتنحو دعم وتعزيز أهمية 

اتباع أسلوباحلياة الصحي السليم.«

ومن جهتها صرحت غادة حسني، املدير التنفيذي ملعهد 
انسباير صحاري: » يعد سباق الطني من أنشطة اللياقة 
البدنية املمتعة واملليئة بالتحديات. نتطلع إلى نسخة 
هذا العام من السباق والتي تستقطب اهتمام اجلماهير. 
نــود أن نشكر أســرة بنك اخلليج على دعمهم املستمر، 
وسنواصل التزامنا فينشرالوعيحول أهمية الصحة 
واللياقة البدنيةباتباع أسلوب احلياة الصحي، على أمل 
مواصلة نشرهذهالرسالة. لذا نتطلع الترحيب باجلميع 

يوم السباق، ونتمنى التوفيق جلميع املشاركني! »

»اخلليج«  يرعى »سباق الطني« من سلسة »بي انسبايرد«

جانب من العمومية

�سمري خ�رض 

أكدت احللقة النقاشية » رؤية الكويت 2035 .. 
وطريق احلرير« على أن تطوير اجلزر الكويتية 
هي بداية الطريق احلقيقي لبناء نهضة الكويت 
التنموية الشاملة وهي األمل في وضع الكويت على 
الطريق الصحيح وفتح آفاقاً أوسع لالستثمار أمام 

الشركات األجنبية واحمللية. 
ولفت املتطوع في فريق »كويت جديدة 2035 
ــادق القطان خــالل احللقة النقاشية   » محمد ص
التي استضافتها ، دار آل القطان بحضور عدد من 
املواطنني  أن وجود رؤية وخارطة طريق لتحقيق 
التنمية املستدامة يعد اجنازاً حقيقياً لبناء مستقبل 

الدولة اقتصادياً. 
وأشـــار إلــى أن التخطيط السليم ميثل حجر 
زاوية حقيقي للبناء عليه وتطوير قدرات القطاعات 
االقتصادية في مختلف املجاالت. وتطرق القطان 
إلــى تعريف منطقة احلرير بالقول إن الكويت 
تسعى إلى تطوير منطقة دولية تابعة لسيادة 
دولة الكويت مستقلة في كل شؤونها و تشريعاتها 

و ماليتها وتدار من قبل هيئة أمناء مستقلة.
وأشار إلى أن مدينة احلرير تعتبر ممراً دولياً 
استراتيجياً للمنطقة )لوجستي، جتاري، سياحي، 
مالي( وفي الوقت نفسه مدينة منوذجية متكاملة 
ــرؤوس األمــوال  اخلــدمــات تبني بشكل رئيسي ب

اخلاصة. 
وأضــاف إن مدينة احلرير تعد مــورداً رئيسياً 
لالقتصاد الكويتي وهي مرتبطة باملناطق احلرة 

الرئيسية وطريق احلرير. 
وأوضح القطان أن رؤية كويت جديدة 2035 
تستند إلى 7 ركائز رئيسية هي : إدارة حكومية 
فاعلة ورأس مال بشري إبداعي واقتصاد متنوع 
ومستدام وبنية حتتية متطورة ورعاية صحية 
بجودة عالية وبيئة معيشية مستدامة ومكانة 

دولية متميزة. 
واستدرك بالقول إن رؤية كويت جديدة 2035 
استندت على رؤية صاحب السمو أمير البالد التي 
تتضمن 4 محاور رئيسية هي :  تطوير االقتصاد 
الكويتي باجتاه االقتصاد املعرفي ، معاجلة اخللل 
في ميزانية الــدولــة ، ترشيد اإلدارة احلكومية 
وتطوير العنصر البشري ليواكب التحوالت 

اجلديدة. 
وأضاف أن تلك احملاور األربعة جتسد وبواقعية 
الرغبة األميرية السامية بتحول الكويت ملركز مالي 
وجتاري والتي تنص على » »يتم حتويل الكويت 

إلى مركز مالي وجتاري، جاذب للمستثمرين، حيث 
يتولى القطاع اخلاص قيادة النشاط االقتصادي، 
وخلق املنافسة وتعزيز كفاءة اإلنتاج، حتت مظلة 
مؤسسات حكومية داعمة، تعزز القيم، وحتمي 
الهوية االجتماعية وحتقق تنمية املوارد البشرية، 
فضال عن التنمية املتوازنة، وتوفير بنية حتتية 

مالئمة، وتشريعات متقدمة وبيئة أعمال مبدعة.«
وفي سياق متصل ، تطرق القطان في محاضرته 
التوعوية عن رؤيــة كويت جديدة 2035 إلى أن 
الكويت احلالية ترتكز على عــدد من القطاعات 
االقتصادية ، فيما يوجد عـــدداً مــن اخلصائص 
على الوضع االقتصادي احلالي تدعو ملراجعة 
اخلطط التنموية والسعى خللق اقتصاد متنوع 
ــادر على تلبية احتياجات الكويت  ومستدام ق
التنموية وتوفير املــزيــد مــن فــرص العمل أمــام 
حديثي التخرج من شباب الكويت في العديد من 

القطاعات واملجاالت. 
وفي احملــور الثالث من احللقة النقاشية ، بني 
القطان أن الكويت القدمية ورغم محدودية العائد 
املالي ، إال أن أنشطتها االقتصادية متيزت بالتنوع 
واالستدامة. وأضــاف أن القطاع اخلاص كان هو 
محور احلركة االقتصادية وقاد انتعاش االوضاع 

االقتصادية خالل تلك الفترة. 
وأوضح القطان أن مشروع رؤية كويت جديدة 
2035 يثار حوله الكثير من اللغط وعدم الفهم 
للكثير من األمور التي حتتاج ملزيد من التوضيح 
ــام املواطنني لبناء ثقافة تنموية يتمكن من  أم
خاللها املواطنني صغاراً وكباراً ، رجــاالً ونساًء 
من تصحيح مفاهيمهم حيال تلك الرؤية وتبنيها 
باعتبارها رؤيـــة تنموية حقيقية قـــادرة على 
بناء املستقبل لألجيال القادمة وخلق مزيد من 
الفرص الوظيفية أمام الشباب الكويتي في مختلف 

املجاالت.   
وقــد أعلنت الكويت عن رؤيتها للعام 2035 
والتي تهدف للتحّول ملركز مالي وجتاري، والتخلي 
تــدريــجــيــاً عــن اقــتــصــاد النفط ورفـــع مــؤشــرات 
التنافسية العاملية لدولة الكويت في رؤيتنا للعام 
2035 لنكون ضمن أفضل 35 دولة في العالم في 

هذا املؤشر. 
ومن بني أبرز املشاريع التحتية مبنى الركاب 
ومطار الكويت، وسيزيد الطاقة االستيعابية بـ25 
مليون راكب سنويا، وهناك مشاريع الطرق لدينا 
25 مشروعا بتكلفة 2.7 مليار دينار، و15 مشروعا 

جاٍر طرحها بتكلفة 1.2 مليار دينار.

2035 ..  البداية احلقيقة للنهضة التنموية »رؤية الكويت 

القطان: مدينة احلرير 
مورد إقتصادي رئيسي للكويت

محمد القطان خالل احللقة النقاشية
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 اعتمدت اجلمعية العمومية لـشركة 
أسيكو للصناعات تــوصــيــات مجلس 
اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% 
من القيمة االسمية للسهم، مبا يعادل 5 
فلس للسهم الواحد، باإلضافة إلى توزيع 
أسهم منحة بنسبة %5 من رأس املال 
املدفوع، بواقع 5 أسهم عن كل 100 سهم، 
وذلــك للمساهمني املسجلني في سجالت 

الشركة.
ولقد جــاء ذلــك خــالل انعقاد اجتماع 
اجلمعية العمومية العادية وغير العادية 
للشركة عــن السنة املالية املنتهية في 
31 ديسمبر 2018، والتي انعقدت يوم 
امس وبنسبة حضور بلغت )81.7%(، 
حيث كانت الشركة قد أعلنت مسبقاً عن 
حتقيقها أرباحاً صافية بلغت 3.6 مليون 
دينار كويتي في حني بلغت ربحية السهم 
7.17 فلس للسهم الــواحــد. كما بلغت 
ــاح الصافية ملساهمي الشركة األم  األرب

2.3 مليون دينار.
وقـــد انــتــخــبــت اجلــمــعــيــة العمومية 
العادية للشركة مجلس إدارة جديد لثالث 
سنوات مقبلة ضم كل من شاهني الغامن، 
غسان اخلالد، أحمد فيصل الرفاعي، أحمد 
غسان اخلالد، باسل النفيسي، شركة ‘جي 

أيه كي‘ املعتمدة لإلستيراد والتصدير.
وفي هذا السياق، صرح  غسان اخلالد، 
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي، حيث قـــال: » متكنت شركة 
أسيكو للصناعات وخــالل العقد املاضي 
من حتقيق أربــاحــا متواصلة العام تلو 
ــر، وبعد إجنــاز التوسعات الالزمة  األخ

لتلبية الطلب على منتجات الشركة والتي 
تأتي كنتيجة لــوجــود الــفــرص املتاحة 
في األســواق احمللية واخلارجية، تقوم 
الشركة حاليا بالتركيز على زيادة كفاءة 
القطاعات التشغيلية من خــالل السعي 
لنمو اإلنــتــاج واملبيعات ومــن ثم زيــادة 
إيرادات الشركة، حيث قمنا باإلنتهاء من 
جميع التوسعات املخطط لها في السنوات 
السابقة وعملنا على وضــع سياسات 
بيعية حتقق ذلك النمو في املبيعات في 
ظل املشاريع املطروحة والتي كان لها اثر 

في استقرار النشاط التشغيلي«.
وأضـــاف: »إن استراتيجية الشركة 
متزامنة مع خطط التنمية الوطنية املنبثقة 
عن تصور حضرة صاحب السمو أمير 

البالد لـ«رؤية الكويت 2035«، واملشاريع 
املقرر لها، ونحن نعتبر من أوائل املوردين 
لهذه املشاريع من املواد اإلنشائية ومواد 
البناء، وهي - على سبيل املثال ال احلصر 
- الطابوق األبيض الــعــازل، اخلرسانة 
اخللوية، اخلرسانة اجلاهزة، اخلرسانة 
مسبقة الصب، البالط املتداخل وكذلك 
مواد اإلسمنت التي قد مت اعتمادها كمواد 
مدعومة مقدمة ملواطنني السكن اخلاص، 

مما ينعكس على زيادة اإلنتاج«. 
وأكد اخلالد أن استراتيجية الشركة، 
باإلضافة إلى ما سبق، تعتمد على إعادة 
هيكلة املــركــز املــالــي للشركة مــن خالل 
إعــادة تصميم الهيكل التمويلي وضبط 
اإلنفاق بشكل يؤمن االستمرارية ويحقق 

الثبات في حتقيق منو يعود على الشركة 
بالعوائد املرجوه.

كما قالت نائب الرئيس التنفيذي في 
»أسيكو املجموعة«، املهندسة غصون 
ــن الــتــحــديــات  ــم م ــرغ ــى ال ــل اخلـــالـــد: »ع
ــتــي تواجهها  واملــنــافــســة الــســوقــيــة ال
املجموعة محلياً وإقليمياً، إال أنها جنحت 
في احلد من املخاطر التي تؤثر على كفائة 
املجموعة التشغيلية ومالئتها املالية ، مما 
مكنها من حتقيق نتائج إيجابية بنهاية 

العام 2018.«
وأكــدت اخلالد أن »أسيكو املجموعة« 
تسعى باستمرار لتحقيق املزيد من النمو 
والتوسع باعتبارها املجموعة الصناعية 
واإلنشائية املتكاملة والرائدة في مجال 
ــاء وتصنيع مـــواد الــبــنــاء عالية  ــش اإلن
اجلودة على مستوى دول اخلليج العربي، 
ــا يعني تــطــويــر املــصــانــع وخــطــوط  مم
اإلنتاج حتى تتمكن من تلبية احتياجات 
السوق بنجاح، مما ميكنها بالتالي من 
رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز أصول 

املجموعة وأرباحها بشكل عام.
 وأفادت اخلالد أن اجلـمعـية العمومية 
الــعــاديــة ناقشت أيــضــاً اقــتــطــاع 10% 
حلــســاب االحــتــيــاطــي الــقــانــونــي بواقع 
235،645 دينار ، كما تطرقت إلى صرف 
مكافأة ألعــضــاء مجلس اإلدارة بقيمة 
45،000 دينار ، باإلضافة إلى املوافقة 
على تفويض مجلس اإلدارة بشراء أو 
بيع أسهم املجموعة مبا ال يتجاوز 10% 
من عدد أسهمها وذلك وفقاً ملواد القانون 
رقــم 7 لسنة 2010 ولالئحة التنفيذية 

وتعديالتهما.

جانب من اجلمعية العمومية

أقرت اجلمعية العمومية العادية ملجموعة االمتياز 
االستثمارية توزيع ارباح نقدية للمساهمني بنسبة 
8 في املئة من القيمة االسمية للسهم بواقع 8 فلس 

للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2018.
وقال رئيس مجلس ادارة الشركة خالد السلطان 
خالل اجتماع العمومية التي انعقدت أمس  االربعاء 
بنسبة حضور بلغت 9ر76 في املئة ان املجموعة 
واصلت تعزيز منوها من خالل التوسع اجلغرافي و 

االستثماري في قطاعات تشغيلية جديدة.
واضاف السلطان ان املجوعة حققت ايرادات نحو 
51 مليون دينار كويتي )حوالي 9ر167 مليون دوالر 

امريكي( مقارنة بايرادات 3ر76 مليون دينار )حوالي 
3ر251 دوالر( للفترة ذاتها من عام 2017.

واوضــح ان اجمالي املصاريف بلغت نحو 1ر27 
مليون دينار )حوالي 2ر89 دوالر( مقارنة 8ر40 
دينار كويتي )نحو 3ر134 دوالر امريكي( للفترة 
ذاتها من عام 2017.وذكر ان السبب الرئيسي في 
ارتفاع املطلوبات هو زيــادة التمويل بواقع 5ر21 
مليون دينار )حوالي 7ر70 مليون دوالر( وذلك لدعم 
اعمال الشركة و انشطتها مضيفا ان املجموعة حتظى 
ــم لالستثمارات  بهيكل راسمالي قــوي و مــرن وداع

املستقبيلة.

عمومية »االمتياز« تقر توزيع 
2018 8 باملئة ارباح نقدية عن 

ــة عمل توعوية  ــال ورش  نفذت هيئة أســـواق امل
خاصة حتمل عنوان »أهم التعديالت التي متت على 
نظام التحكيم« وذلك في قاعة خالد اخلرافي مببنى 
شركة بورصة الكويت في متــام الساعة الواحدة 

ظهراً.
وتأتي أهمية هذه الورشة إنطالقاً من رؤية الهيئة 
ــواق املــال،  لتعزيز البنية التشريعية ملنظومة أس

والسعي لتفعيل الدور التشريعي املنوط بها وحتقيق 
أهدافها احملددة في املادة )3( من قانون إنشائها رقم 
)7( لسنة 2010 بشأن تنظيم نشاط األوراق املالية 
وتعديالته مبا يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، 
وتوفير حماية املتعامليــن في نشاط األوراق املالية، 
باإلضافة إلى العمل على ضمان االلتزام بالقوانني 

واللوائح ذات العالقة بها. 

»أسواق املال«  تنفذ ورشة عمل 
توعوية خاصة ب�نظام التحكيم


