
واف���ق مساهمو ش��رك��ة األرج����ان العاملية 
العقارية على جميع بنود جدول أعمال اجتماع 
اجلمعية العامة للشركة ال��ذي انعقد اليوم، 
حيث ق��ّدم مجلس اإلدارة تقريره عن السنة 
املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتقرير 
احلوكمة وتقرير جلنة التدقيق وتقرير مراقب 

احلسابات.
وخ��ال االجتماع، قال رئيس مجلس إدارة 
شركة األرجان العاملية العقارية، هيثم سليمان 
اخل��ال��د: “في ظ��ل ال��ت��ح��دي��ات على األس���واق 
ت شركة  العقارية اإلقليمية خال العام، رك��زّ
األرج����ان على ن��ق��اط ال��ق��وة ال��ت��ي تنفرد بها 
في قطاعها وه��و توفير منتج عقاري مبتكر 
ومستدام يضيف القيمة ملستخدميه بفضل 
جودته وتصميمه ومميزاتها سواء كان جتارياً، 
إستثمارياً أو سكنياً، حيث قامت الشركة بتعزيز 
محفظة أصولها لتضم قاعدة أص��ول عقارية 
مدّرة للدخل وبدأت العمل على مشاريع جديدة 

توفر فرصاً واعدة على املدى الطويل.”
وكانت الشركة قد إختتمت أعمالها لعام 
2017 بتحقيق صافي ربح 5.2 مليون دينار 
كويتي بربحية سهم 20.26 فلس للسهم 
الواحد مقارنة بصافي ربح 1.8 مليون دينار 
ك��وي��ت��ي ب��رب��ح��ي��ة س��ه��م 7.09 ف��ل��س للسهم 
الواحد لعام 2016، وذلك بفضل زيادة أرباح 
املشاريع واالستثمارات في محافظ وصناديق 
عقارية والتغير في القيمة العادلة للعقارات 
االستثمارية. هذا وقد ارتفع إجمالي اإليرادات 

للمجموعة لعام 2017 إلى 27.9 مليون دينار 
كويتي مقارنة مببلغ 26.8 مليون دينار كويتي 
لعام 2016 وذلك بزيادة قدرها %4.4، في حني 
انخفض إجمالي مصاريف املجموعة من مبلغ 
25.1 مليون دينار كويتي لعام 2016 إلى 
مبلغ 22.8 مليون دينار كويتي لعام 2017 

بانخفاض قدره 9.3%.
واستكملت شركة األرج���ان كذلك في شهر 
أبريل 2017 عملية سداد ما تبقى من السندات 
التي أصدرتها في شهر أبريل 2012 ومت تسديد 
القيمة املتبقية والبالغة 17.4 مليون دينار 
كويتي باإلضافة إلى الفوائد املتعلقة بها حتى 
تاريخ االستحقاق بالكامل وفي املوعد احملدد 
مما يدل على وفاء الشركة بالتزاماتها املالية 
عند استحقاقها ومتانة وضعها املالي.كما قامت 
الشركة بترتيب وتنسيق الهيكل التمويلي 
للشركة وإعادة توزيع املخاطر املتعلقة بأدوات 
الدين املعتمدة على التمويل قصير ومتوسط 
األج��ل وذل��ك عبر حتويل التسهيات قصيرة 

األجل إلى تسهيات متوسطة وطويلة األجل.  
أبرز جوانب األداء التشغيلي:

باإلضافة إلى املشاريع التي تقوم الشركة 
بإدارتها والتي تدر عوائد منتطمة واألخرى حيز 
التطوير في كل من الكويت والبحرين وُعمان، 
بدأت األرج��ان توسعها في فرص جديدة توفر 
النمو املستدام للشركة وذلك عبر دخولها السوق 
املغربي حيث تهدف الشركة تطبيق رؤيتها 
ومبادئها بتطوير مشاريع مبتكرة من خال 

أول مشروع وهو مشروع “معاريف” الذي يقع 
في ال��دار البيضاء والذيينفرد بتصميم يندمج 
مع البيئة التي من حوله حيث سيتكون من 
وحدات سكنية، مكاتب إدارية ومحات جتارية 
باإلضافة إل��ى مساحات خ��ض��راء ف��ي تصميم 
معماري يسهل دخول الضوء الطبيعي والهواء. 
وتصل تكلفة هذا املشروعإلى 100 مليون دوالر 
أمريكي بحيث أنحصة شركة األرجان فيه تبلغ 
%35وسيتم متويله من قبل مساهمني كويتيني 
وبنوك محلية. وبالفعل، حصلت شركة األرجان 
على املوافقات احمللية الازمة وباشرت العمل 

على تطوير تصميم هذا املشروع.
النظرة املستقبلية:

واخ��ت��ت��م اخل��ال��د ح��دي��ث��ه: “تبقى شركة 
األرج���ان متمسكًة بتطوير مشاريع تضيف 
قيمة للمجتمعات التي حتوطها حتى يعيش 
فيها سكانها مبستوى احلياة ال��ذي يريدونه، 
حتقيقاً لشعارنا “احلياة… كما حتبها”، 
إن ك��ان��ت م��ن خ��ال م��ش��اري��ع ت��ق��وم الشركة 
مببادرتها أو عبر الفرص التي توفرها املنطقة 
لتلبية الطلب املتنامي على املشاريع السكنية 
واملتعددة االستخدامات املوجهة لذوي الدخل 
املتوسط. كما نفخراليومباملقومات التي نتمتع 
بها والتي تنعكس في اخلبرات الرائدة التي 
يحملها العاملني ف��ي ال��ش��رك��ة، واإلجن���ازات 
املهمة التي وضعت بصمتها في املجتمعات 
التي نعمل فيها، واألهم من ذلك، مبادؤنا التي 

تدفعنا إلى بناء مشاريع تعود بالفائدة على 
مجتمعنا سواء كان على املستوى اإلقتصادي أو 

املجتمعي أو البيئي.”  على الصعيد التشغيلي، 
تواصل الشركة تركيزها على عملياتها القائمة 

واملستقبلية ف��ي ك��ل م��ن الكويت والبحرين 
وُعمان وكذلك املغرب.
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أكد أنها بدأت العمل على مشاريع جديدة توفر فرصًا واعدة على املدى الطويل

املشعان: »األرجان« عززت محفظة أصولها لتضم قاعدة أصول عقارية مدّرة للدخل 

»املالية« تنفي إجراء تعيينات جديدة  على مستوى الوكالء املساعدين 
نفت وزارة املالية ما تناولته بعض الصحف أن وزير املالية بصدد إجراء تعيينات جديدة على مستوى وكاء الوزارة املساعدين ومدراء اإلدارات وتسكني بعض األماكن القيادية الشاغرة 
مشددتاً في الوقت ذاته على أهمية األخذ بالتصريحات الرسمية فقط. وأضافت أن األولويات احلالية للوزارة منصبة في إقرار مشروعي امليزانية العامة 2018-2019 واحلساب اخلتامي 
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جانب من العمومية

»التجاري« يعلن الفائز بالسحب 
األسبوعي جلوائز حساب النجمة 

قام البنك التجاري بإجراء السحب األسبوعي على” 
حساب النجمة “ وذلك ضمن برنامج سحوبات النجمة 
اجل��دي��د على ج��ائ��زة 5،000 دي��ن��ار كويتي وكانت 
اجلائزة من نصيب سوسن جاسم علي حسن ، حيث 
مت إجراء السحب بحضور ممثل عن  وزارة التجارة و 
الصناعة جاسم العتيبي.  وكان البنك قد  أعلن مؤخراً 
عن إطاق البرنامج اجلديد لسحوبات حساب النجمة 
لسنة 2018 والذي يشمل إضافة العديد من املزايا على 
برنامج اجلوائز التي يوفرها احلساب مبا فيها  أكبر 
جائزة سنوية نقدية ليس فقط على مستوى الكويت 
ولكن على مستوى العالم مببلغ وقدره مليون ونصف 
مليون دينار كويتي )1،500،000( متنح العماء 

الفرصة لتحقيق أحامهم. 
وقد أوضح البنك أن جوائز حساب النجمة أصبحت 
مميزة بحجم مبالغ اجلوائز املقدمة باإلضافة إلى 
تنوعها طوال السنة، حيث سوف تكون هناك جوائز 
أسبوعية بقيمة 5،000 د.ك، وشهرية بقيمة 20،000 
د.ك، وج��ائ��زة نصف سنوية سيقام عليها السحب 
في األول من شهر يوليو العام احلالي وقدرها نصف 
مليون )500،000( دينار باإلضافة إل��ى اجلائزة 
الكبرى التي سيقام عليها السحب في يناير 2019 

وهي )1،500،000 دينار كويتي ( اجلائزة األكبر 
في العالم.  وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل 
لدخول السحوبات والفوز باجلوائز القيمة، كشف 
البنك أنه ميكن فتح حساب النجمة فقط بإيداع  100 
دينار كويتي ويجب أن يكون في احلساب مبلغ ال يقل 
عن 500 دينار لدخول جميع السحوبات على كافة 
اجلوائز التي يقدمها احلساب. وبالنسبة لفرص الفوز 
فإنه كل ما زاد املبلغ احملتفظ في احلساب زادت فرص 
فوز العميل حيث أن كل 25 دينار توفر فرصة واحدة 
للفوز، فضاً املزايا اإلضافية التي يوفرها احلساب، 
إذ يحصل العميل على بطاقة سحب آلي ويستطيع 
احلصول على بطاقة ائتمان بضمان احلساب و كذلك 
احل��ص��ول على كافة اخل��دم��ات املصرفية م��ن البنك 
التجاري.   كما ميكن ألي عميل لدى البنك التجاري أن 
يفتح حساب النجمة عن طريق خدمة التجاري  “أون 
الين” وال��دخ��ول في جميع السحوبات فا يتوجب 
على العميل زي��ارة الفرع، وأما بالنسبة لغير عماء 
التجاري فإنهم يستطيعون تقدمي طلب فتح حساب 
من خال موقع البنك الرسمي وسيتم االتصال بهم عن 
طريق دائ��رة املبيعات وترتيب موعد لزيارة العميل 

الستكمال إجراءات فتح احلساب. 

»الوطني« وفيزا يعززان شراكتهما
من خالل بطاقة كأس العالم 

عزز بنك الكويت الوطني شراكته املمتدة مع فيزا 
خال اجتماع عقد مؤخراً في املقر الرئيسي للبنك 
بحضور الرئيس التنفيذي في بنك الكويت الوطني- 
الكويت صاح الفليج، مدير عام مجموعة اخلدمات 
املصرفية الشخصية محمد العثمان، رئيسمجموعةال
منتجاتوالتسويق هنادي خزعل،املدير العام اجلديد 
لفيزا في منطقة ال��ّش��رق األوس��ط وشمال أفريقيا 

مارسيلو باريكوردي. 
وناقش االجتماع التعاون املتواصل بني الطرفني 
وخاصة فيما يتعلقباالبتكارات التكنولوجية في 
مجال اخل��دم��ات املصرفية الرقمية وش��راك��ة بنك 

الكويت الوطني مع فيزا احلالية واملستقبلية.
هذاوتتضافر جهود بنك الكويت الوطني وفيزا 
لتقدمي منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة وتوفير 
أفضل حلول الدفع باإلضافة إل��ى أح��دث التقنيات 
املصرفية اجلديدة. كما يحرص بنك الكويت الوطني 
بالتعاون مع فيزا على تقدمي منتجات ومكافآت 
حصرية مبا يتماشى مع اهتمامات العماء. وتعد 
بطاقة كأس العالم FIFA الوطني مسبقة الدفعالتي 
ق��ام بنك الكويت الوطني بإطاقها م��ؤخ��راً بصفة 
حصرية، أحد ثمار جهود العمل املشترك بني الطرفني.

ويتوفر ه��ذا االص���دار م��ن بطاقات ك��أس العالم 

FIFA الوطني مسبقة الدفعحصرياً لعماء بنك 
الكويت الوطني مم��ن تتخطى أعمارهم 17 عاماً 
وع��م��اء ب��اق��ة الشباب ال��ذي��ن يحولون مكافأتهم 
الطابية إلى بنك الكويت الوطني. وتتضمن البطاقة 
كافة املزايا واخل��ي��ارات املتاحة للبطاقات مسبقة 
الدفع، وتعد أحد أوجه التعاون ما بني بنك الكويت 
الوطني وفيزا تزامناً مع انطاق فعاليات كأس العالم 

.2018FIFA
وحول هذا التعاون قالترئيسمجموعةاملنتجات
والتسويق في بنك الكويت الوطني هنادي خزعل 
“يسعدنا دوم���اً التعاون م��ع فيزا لتوفير أفضل 
اخل��دم��ات املصرفية للعماء، ونحن نعمل معهم 
باستمرار لتقدمي ال��ع��روض وامل��ك��اف��آت املميزة”. 
وأضافت “لقد قدمنا من خ��ال بطاقة ك��أس العالم 
FIFA الوطني مسبقة الدفعفرصة للعماء للحصول 
على هذه البطاقة احملدودة اإلصدار والتيتحمل مزايا 
بطاقات الوطني مسبقة الدفع وخدمة Visa العاملية، 

باإلضافة إلى العديد من املزايا والعروض.” 
وتابعت خزعل قائلة:”نحرص دوم��اً من خال 
التعاون مع فيزا على توفير خدمات للعماء تتماشى 
مع منط حياتهم واهتماماتهم، فضاً عن توفير حلول 

الدفع األنسب لهم.”

شراكة بني فيزا والوطني

تباين مؤشرات البورصة عند اإلغالق وسط تراجع وتيرة التداوالت
أنهت بورصة الكويت جلسة امس  األحد على تباين، حيث 
ارتفع مؤشرها العام %0.15، وصعد مؤشر السوق الرئيسي 

%0.56، فيما تراجع مؤشر السوق األول 0.09%.
وارتفعت مؤشرات 6 قطاعات يتصدرها اخلدمات االستهاكية 
بنحو %1.5، فيما تراجعت مؤشرات 5 قطاعات أخرى بصدارة 

االتصاالت بنسبة 0.72%.
وجاء سهم “املغاربية” في صدارة ارتفاعات أسهم البورصة 
بنمو نسبته %22.25، فيما تصدر سهم “السكب الكويتية” 

القائمة احلمراء بانخفاض قدره 11.74%.
وتقلصت سيولة البورصة %43.2 إلى 6.89 مليون دينار 
مقابل 12.13 مليون دينار باجللسة السابقة، وانخفضت أحجام 
التداول %27.4 إلى 45.93 مليون سهم مقابل 63.24 مليون 

سهم يوم اخلميس املاضي.
وحقق سهم “هيومن سوفت” أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 
1.27 مليون دينار ليتراجع %1، فيما تصدر سهم “املغاربية” 

جانب من تداوالت البورصة نشاط الكميات بحجم تداول بلغ 7.46 مليون سهم.

موديز: تأجيل الكويت 
VAT سيؤثر  لضريبة الـ 

سلبيًا على تصنيفها
ذكر تقرير حديث لوكالة موديز للتصنيف 
االئتماني أن ق��رار الكويت تأخير تطبيق 
ضريبة القيمة املضافة يعتبر سلبيا بالنسبة 

لتصنيف الباد.
واعتبرت وكالة موديز أن تأخير الكويت 
في تطبيق ضريبة القيمة املضافة، يشير إلى 

تباطؤ جلهود اإلصاح االقتصادي.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت الكويت، األسبوع 
املاضي، قرارها بتأخير تنفيذ ضريبة القيمة 
املضافة حتى ع��ام 2021، أي بعد ثاث 
س��ن��وات م��ن ت��اري��خ التطبيق املتفق عليه 

سابقا.
وقالت “موديز” إن قرار تأجيل ضريبية 
القيمة املضافة سيكلف إي��رادات احلكومة 
الكويتية م��ا ي��ع��ادل %1.6 م��ن ال��ن��اجت 

اإلجمالي.

»برقان« يعلن 
الفائزين بسحب 

حساب يومي
أعلن بنك برقان، عن أسماء الفائزين في 
السحوبات اليومية على حساب يومي، 
وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 5000 د.ك، 
وكان احلظ في هذه السحوبات من نصيب: 
ت��اال خالد ال��ع��وم ، ووائ���ل صبحي حسني 
الدكناش وعامر عبدالقادر باقر العوضي 
وكنيزه عوض بلوشي ومحمد عبدالله علي .

باإلضافة للسحب اليومي، بنك برقان 
يوفر سحب ربع سنوي حلساب “يومي” 
للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125،000 دينار 
كويتي.  وللتأهل للسحوبات الربع سنوية 
يتعني على العماء أن ال يقل رصيدهم 
عن500  د.ك مل��دة شهرين كاملني قبل 
تاريخ السحب و كما أن كل10 د.ك متثل 
فرصة واح��ده لدخول السحب. وإذا كان 
رصيد احل��س��اب 500 دي��ن��ار كويتي وما 
فوق، سوف يكون صاحب احلساب مؤهل 
للدخول في كل من السحوبات اليومية 

والربع سنوية.

»بوبيان« يختتم مرحلة التسميع من مسابقة »رتل باتقان«
اختتمت مسابقة بنك بوبيان حلفظ 
القرآن الكرمي ) رتل بإتقان ( التى ينظمها 
البنك للعام الرابع على التوالي مرحلة 
التسميع ومنافسات املشاركني الذين 
جتاوز عددهم 700 مشارك من اجلنسني 
حيث يتوقع اعان النتائج خال االسبوع 

احلالي .
وسيتم اع��ان النتائج على مختلف 
وسائل التواصل االجتماعي لبنك بوبيان 
بينما سيقام احلفل اخلتامي لتكرمي 
الفائزين يوم السبت املقبل في مقر االمانة 
ال��ع��ام��ة ل��اوق��اف ف��ي منطقة الدسمة 

بحضور قيادات البنك واالمانة . 
وتنافس في املسابقة التى استمرت 
تصفياتها على مدار خمس ايام اكثر من 
700 مشارك من الذكور واالناث من سن 
7 الى 17 سنة بزيادة اكثر من 20 % عن 
العام املاضي وهو ما يؤكد مدى اتساع 
املسابقة وانتشارها بني مختلف االطفال 
والناشئة خاصة وانها مفتوحة للجميع 

سواء كانوا من عماء البنك او غيرهم .
حيث تعتبر ه��ذه املسابقة االكثر 
متيزا على مستوى البنوك الكويتية 
كونها مفتوحة للجميع س��واء كانوا 
من ابناء عماء البنك او غيرهم حيث 
ي��ت��ج��اوز اج��م��ال��ي ج��وائ��ز املسابقة 
5000 دينار توزع على اكثر من 20 

فائزا من اجلنسني.
وتأتى هذه املسابقة مواكبة للحملة 
التوعوية التى اطلقها البنك خال الشهر 
الفضيل  حلفظ وجمع ال��ق��رآن الكرمي 
بالتعاون مع الفريق التطوعي الكويتي 
) اكرم الكرمي ( حيث تنقسم الى قسمني 
األول ت��وع��وي م��ن خ���ال ن��ش��ر بعض 
امل��ق��اط��ع ال��ت��ى ت��ه��دف ال��ى رف��ع الوعي 
بأهمية قراءة القرآن الكرمي  طوال العام 
وليس شهر او وق��ت محدد إل��ى جانب 

توضيح بعض املفاهيم اخلاطئة حول 
هجر القرآن الكرمي . 

ويتعلق القسم الثاني بإطاق حملة 
جلمع وحفظ مصاحف ال��ق��رآن الكرمي 
حيث لوحظ ان الكثير من الناس لديهم 
العديد من املصاحف وال يستخدمونها 
خ��اص��ة م��ع ان��ت��ش��ار وس��ائ��ل ال��ق��راءة 
االلكترونية لذلك أطلقنا ه��ذه احلملة 
والتي متكنهم من التبرع بها بحيث ميكن 

توزيعها خارج الكويت. 

جلنة التحكيم وأحد املتسابقني

الشركة قّدمت الهدايا لأليتام واملسنني وذوي االحتياجات اخلاصة

»زين« ُتنّظم حفل القرقيعان في دور الرعاية االجتماعية
نّظمت زي��ن فعالية حفل القرقيعان 
ف��ي دور ال��رع��اي��ة االجتماعية التابعة 
ل���وزارة ال��ش��ؤون االجتماعية والعمل، 
وذل��ك ملشاركة األي��ت��ام واملسنني وذوي 
االحتياجات اخلاصة فرحة الشهر الفضيل 
بالتعاون مع إدارة الرعاية االجتماعية، 
وذل��ك ضمن حملتها الرمضانية “زين 

الشهور”. 
وذك����رت ال��ش��رك��ة ف��ي ب��ي��ان صحافي 
أن تعاونها املستمر م��ع إدارة الرعاية 
االجتماعية بشكل سنوي يأتي في إطار 
استراتيجيتها للمسؤولية االجتماعية 

واالس��ت��دام��ة، حيث تقوم زي��ن م��ن خال 
ه��ذا التعاون مبشاركة األيتام واملسنني 
وذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل���اص���ة ف��رح��ة 
املناسبات املختلفة على مدار العام، ومنها 
املناسبات التي تأتي م��ع شهر رمضان 
امل��ب��ارك كالقرقيعان وغ��ي��ره��ا.  وبّينت 
زي��ن أن فريقها التطوعي ق��ام م��ن خال 
زيارته لدور الرعاية االجتماعية بتقدمي 
الهدايا واأللعاب لأليتام واملسنني وذوي 
االحتياجات اخلاصة، باإلضافة لتوزيع 
القرقيعان على اجل��م��ي��ع، وه��ي اللفتة 
التي عكست األج��واء التراثية الرمضانية 

اجلميلة رغبة منها إلضفاء ملسة وفاء لهذه 
الفئة العزيزة من املجتمع خصوصاً خال 
الشهر املبارك.  وأضافت الشركة أنها تقوم 
بتنظيم الزيارات اإلنسانية لدور الرعاية 
االجتماعية على مدار العام وفي مختلف 
املناسبات وف��ي مقدمتها شهر رمضان 
امل��ب��ارك، وذل��ك مبشاركة فريق متطوعي 
الشركة الذين يقومون مبشاركة فرحة 
املناسبات واألعياد املختلفة بالتعاون مع 
إدارة دور الرعاية االجتماعية في وزارة 
الشؤون، وذلك انعكاساً لروح اخلير التي 

يتسم بها املجتمع الكويتي. 


