
أعلنت زي��ن عن استمرار ُمبادرتها السنوية 
إلفطار الصائم في شهر رمضان املبارك بشكل 
يومي ضمن حملتها الرمضانية “زين الشهور”، 
والتي تقوم من خاللها بتقدمي ما يقارب 35 ألف 
وجبة غذائية للمحتاجني على مدار الشهر الكرمي. 

وذك��رت الشركة في بيان صحافي أن ب��ادرة 
إفطار الصائم تعتبر من أبرز املبادرات السنوية 
التي تتبناها خالل شهر رمضان املبارك من كل 
عام، حيث يقوم فريق الشركة التطوعي باإلشراف 
على تنظيم هذه املبادرة الرمضانية هذا العام 
للسنة الرابعة عشرة على التوالي، والتي ُتقّدم 
من خاللها الشركة وجبات إفطار صائم يومية في 

صالتني مبنطقتي جليب الشيوخ واجلهراء. 
وبينت زين أنها قامت بتنظيم مجموعة من 
الفعاليات الترويحية للصائمني في صالتها 
إلفطار الصائم مبنطقة جليب الشيوخ، والتي 
شملت املسابقات الترفيهية وإجراء السحوبات 
لزّوار الصالة وتوزيع تذاكر سفر بالتعاون 
مع شركة اخلطوط اجلوية الكويتية، وتوزيع 

القسائم الشرائية بالتعاون مع Saveco، كما 
استقبلت زين مجموعة من الوجبات الغذائية 
من شركة مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية 
ومت تقدميها للصائمني في الصالة إلى جانب 

وجبات زين.
وأضافت الشركة أن التحضيرات حلملة موائد 
اإلف��ط��ار ب��دأت قبل شهر رمضان امل��ب��ارك، حيث 
حرصت الشركة على أن تغطي أكثر املناطق 

اكتظاظا بالسكان من خالل اختيار قاعات اإلفطار 
ال��ت��ي تشهد إق��ب��االً ش��دي��داً ف��ي جليب الشيوخ 
واجلهراء، وذلك لتؤّمن وجبة اإلفطار اليومية في 
األماكن التي تشهد تواجداً سكانياً كثيفاً من العمال 
واألفراد واألسر املتعففة الذين يكونون في أمس 
احلاجة لوجبة اإلفطار بعد يوم العمل الشاق. 
وأوضحت زين أن مبادرة إفطار الصائم ُتعتبر 
راف��داً أساسياً في برنامجها الرمضاني السنوي 
الذي يأتي حتت مظلّة استراتيجيتها للمسؤولية 
االجتماعية واالستدامة، والذي تضعها في مقدمة 
الشركات الوطنية الرائدة التي تفّعل جهودها في 

املجاالت اخليرية والتطوعية.  
وأفادت الشركة أن التزامها املستمر في تقدمي 
قيمة مضافة للمجتمع، هو ما يجعلها حترص على 
تناول  القضايا األكثر تأثيراً في احلياة، مبينة أن 
حملتها الرمضانية “زين الشهور” تأتي لتترجم 
هذا التوجه، حيث حتمل معها رسالة حتث على 
التقارب والتراحم واملشاركة في احلياة ونشر 

السالم في العالم. 

قال تقرير بيت التمويل الكويتى” بيتك” 
عن اداء الشركات العقارية - الرب���ع األول 
2019 ، لقد ارتفع االئتمان املوجه للنشاط 
ال��ع��ق��اري بنهاية ال��رب��ع األول م��ن العام 
اجلارى %1.5 على أساس ربع سنوي فيما 
سجل زيادة قدرها %5.2 على أساس سنوي 
بعدما شهد معدالت تراجع سنوية متواصلة 
استمرت لنحو عام، مقترباً من 10.3 مليار 
دينار بنهاية الربع األول ويشكل 27.8% 
من رصيد االئتمان املمنوح وف��ق بيانات 
بنك الكويت املركزي، وهو ما ساهم في دفع 
رصيد االئتمان املصرفي ألن يتجاوز حاجز 
37.4 مليار دينار مع نهاية الربع األول 
2019 مسجالً زيادة %1.4 على أساس ربع 
سنوي وتصل إلى %5.3 على أساس سنوي 

وهي ثاني أعلى زيادة طوال عامني ونصف.
 وارتفعت التسهيالت االئتمانية املقسطة 
وهي تسهيالت متنح لألفراد الذين يرغبون 
في بناء وح��دات سكنية في قطاع السكن 
اخل��اص، تشكل وحدها مايقترب من 32% 
من االئتمان املمنوح حني ارتفعت إلى 11.8 
مليار دينار في الربع األول بحدود نصف في 
املائة عن الربع السابق وتصل إلى 5.4% 
على أساس سنوي، وبالتالي يستمر االجتاه 
التصاعدي ألرصدة التسهيالت االئتمانية 

املمنوحة للنشاط العقاري في مجمله. 
على ما سبق زادت التسهيالت االئتمانية 
املوجهة للنشاط العقاري في مجمله إلى 

22.2 مليار دينار وفق بيانات بنك الكوتي 
املركزي، أي بزيادة %1 عن الربع الرابع، 
وبنسبة %5.3 على أساس سنوي. ومتثل 
ت��ل��ك األرص����دة %59.3 م��ن التسهيالت 
االئتمانية املمنوحة من القطاع املصرفي في 

الربع األول. 
ف��ي ال��وق��ت ال���ذي بلغت فيه ال��ق��روض 
العقارية وق��روض امل��رأة واملنح املنصرفة 
من بنك االئتمان الكويتي 52.6 مليون دينار 
خالل شهري يناير وفبراير من الربع األول 
2019، منها 36 مليون دينار ألغراض بناء 
قسائم السكن اخلاص والقسائم احلكومية، 
و8.6 مليون دينار لشراء البيوت، وحوالي 
5 مليون دي��ن��ار منح ل��ذوي اإلع��اق��ة وما 
يقترب من 3 مليون دينار ألغراض التوسعة 
والترميم للبيوت احلكومية واخلرسانية، 
كما بلغت قروض احملفظة العقارية 359.2 

ألف دينار ألغراض التوسعة والترميم.
ويصل ع��دد ش��رك��ات القطاع العقاري 
املسجلة في بورصة الكويت إلى 40 شركة 
بنهاية ال��رب��ع ال��رب��ع األول، وه��و القطاع 
الثاني من حيث ع��دد الشركات بعد قطاع 
اخلدمات املالية وفق بيانات شركة بورصة 
ال��ك��وي��ت، ومي��ث��ل ع��دده��ا %23 م��ن ع��دد 
الشركات املدرجة ال��ذي يبلغ 173 شركة 
بنهاية ال��رب��ع األول. وم���ازال ف��ي املرتبة 
الثالثة بني القطاعات بحصة قدرها 24.4% 
من كمية األسهم املتداولة والرابعة بحصة 

قدرها %5.9 من قيمة األسهم املتداولة، 
والثالثة من حيث عدد الصفقات املتداولة 
بحصة مثلت %17.9، ف��ي ال��وق��ت ال��ذي 

ارتفعت فيه أسهم 15 شركة عقارية خالل 
الربع األول.

وبلغت القيمة السوقية لشركات القطاع 

العقاري في السوق الرئيسي 1.2 مليار 
دينار بنهاية الربع األول، بتراجع طفيف 
%2.4 عن قيمتها في الربع الرابع 2018، 

إال أن��ه  ارتفعت القيمة السوقية للشركات 
امل��درج��ة ف��ي ب��ورص��ة الكويت إل��ى 32.6 
مليار في الربع األول بحوالي 3.9 مليار 
أي %13.5 عن 28.7 مليار دينار بنهاية 
الربع الرابع، وقد مثلت القيمة الرأسمالية 
لشركات القطاع العقاري %3.7 بنهاية 
ال��رب��ع األول مقابل %4.3 م��ن الشركات 
املدرجة في البورصة في الربع الرابع. في 
الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة تداوالت أسهم 
القطاع العقاري إلى 99.4 مليون دينار في 
الربع األول عن 54.8 مليون دينار في الربع 
الرابع، وتضاعفت كمية األسهم املتداولة إلى 
2.4 مليار سهم مقابل 1.2 مليار سهم، وعدد 
الصفقات إلى 56.6 ألف صفقة مقابل 32 

ألف صفقة في الربع الرابع.
وقد نشطت مؤشرات التداول خالل الربع 
األول من 2019 في بورصة الكويت، وزادت 
قيمة التداوالت في بورصة الكويت في الربع 
األول إلى مستوى استثنائي حني بلغت 1.9 
مليار دينار أي بزيادة %143 على أساس 
سنوي وتصل إل��ى %60 على أس��اس ربع 
سنوي عن 1.2 مليار دينار في الربع الرابع، 
وتضاعفت كمية األسهم املتداولة إلى 10.1 
مليار سهم أي ب��زي��ادة %87 على أساس 
سنوي وتصل إلى %71 عن 5.9 مليار سهم 
في الربع الرابع، وارتفع عدد الصفقات إلى 
331 ألف صفقة بنسبة %31 عن 252.8 

ألف صفقة في الربع الرابع.

2019 بنهاية الربع األول 

37.4 مليار دينار  »بيتك«: رصيد االئتمان املصرفي يتجاوز حاجز 

في إطار برنامجه املجتمعي للشهر الفضيل

»KIB« يتفقد أحوال املسنني واأليتام خالل شهر رمضان املبارك

جانب من الزيارة

مبادرة غير مسبوقة في إطار مسؤوليته االجتماعية

التركي: »الوطني« يواصل توسعة 
نطاق توزيع كسرة اإلفطار 

ق����ام ب��ن��ك ال��ك��وي��ت 
الوطني بتوفير ثالجات 
حل��ف��ظ امل��ي��اه وال��ت��م��ر 
وتوزيعها في بنك الدم 
امل��رك��زي في اجلابرية 
خ����الل ش��ه��ر رم��ض��ان 
امل���ب���ارك، وت��أت��ي ه��ذه 
املبادرة غير املسبوقة 
ف���ي إط�����ار ب��رن��ام��ج��ه 
االج��ت��م��اع��ي السنوي  
اخل��������اص ب��ال��ش��ه��ر 
الفضيل “افعل اخلير 

في شهر اخلير”.
وس���ي���ج���ول ف��ري��ق 
من املتطوعني لضمان 
وص���ول امل��ي��اه والتمر 
بشكل يومي إلى مركز 
بنك ال��دم في اجلابرية 

حيث تتوفر الثالجات طوال الشهر الفضيل. 
وق��ال رئيس فريق العالقات العامة في بنك الكويت الوطني 
طالل التركي إن مبادرة البنك بالتبرع لتوزيع الثالجات تأتي في 
إطار حرصنا على تعزيز مبادراتنا اخليرية ضمن برنامج رمضان 
“افعل اخلير في شهر اخلير”.  وتهدف هذه املبادرة إلى توفير كسرة 
للصائمني واملتبرعني بالدم،  مشيداً بجهود وتعاون بنك الدم املركزي 

بتوفير الدعم والتسهيالت الالزمة لتحقيق هذه املبادرة.
وأش��ار التركي إل��ى أن سبق للبنك إط��الق ه��ذه امل��ب��ادرة لعامني 
متتاليني لتوزيع كسرة الصائم في عدد من املساجد بهدف مشاركة 
روح الشهر الفضيل في مختلف وجهاته وليس فقط من خالل موائد 
اإلفطار والزيارات امليدانية ، إضافة إلى توسعة نطاق مساهماتنا في 
هذا الشهر الفضيل. وقد القت حملتنا اشادة الفتة . وفي هذا العام يقوم 
فريق من املتطوعني من موظفي بنك الكويت الوطني بتوزيع ثالجات 
في بنك الدم املركزي في منطقة اجلابرية وتعبئتها على مدار الشهر 

الفضيل لنكون في خدمة رواد املركز من الصائمني واملتبرعني.
وال بد من االشارة إلى أن برنامج شهر رمضان لهذا العام سيتخلله 
تقدمي موائد افطار في خيمة الصائمني في رأس الساملية، وجوالت 
ميدانية لتوزيع الوجبات على املناطق البعيدة واحليوية باإلضافة 
إلى املرافق العامة العاملة على مدار الساعة واملستشفيات واملساجد 
إلى جانب رعاية برنامج مدفع االفطار وتوزيع الوجبات في قصر 

نايف، وحملة كسوة العيد وغيرها من املبادرات اخليرية الهادفة.
وجتدر اإلش��ارة إلى أن برنامج بنك الكويت الوطني الرمضاني 
يأتي في إطار التزام البنك بخدمة املجتمع، حيث تترجم هذه احلملة 
رسالته االجتماعية واإلنسانية، وتقف كتأكيد على ري��ادة البنك 
وسجله العريق في خدمة املجتمع جنباً إلى جنب مع موقعه الرائد 

كمؤسسة مالية.

طالل التركي
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مت��اش��ي��اً م��ع برنامجه ال��رائ��د للمسؤولية 
االجتماعية خالل شهر رمضان املبارك، قام بنك 
الكويت الدولي “KIB” بتنظيم زيارة ميدانية 
إلى دار رعاية املسنني ودار األيتام، التابعة لقطاع 
الرعاية االجتماعية بوزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل، بهدف االطمئنان على أحوالهم إلى جانب 

مشاركتهم األجواء الرمضانية الكرمية.
ولقد تضمنت ال��زي��ارة الكثير من األنشطة 
والفعاليات ومنها توزيع الهدايا والقرقيعان 
على املسنني واأليتام مما أدخل البهجة والسرور 

على قلوبهم ورسم االبتسامة على وجوههم.
وبهذه املناسبة، قال مدير أول وحدة االتصال 
املؤسسي ف��ي البنك، ن���واف ناجيا: “أن هذه 
الزيارة تأتي ضمن برنامج “KIB” الرمضاني 
ال��ذي يشمل العديد من األنشطة والفعاليات 
املجتمعية التي تأكد حرصه على التقرب من 
كافة شرائح املجتمع وخاصة في ه��ذا الشهر 

الفضيل. مشيراً إل��ى أن البنك يحرص في كل 
عام على مشاركة األج��واء الرمضانية مع نزالء 
دور الرعاية االجتماعية، وذلك بهدف نشر قيم 
التكافل االجتماعي وتعزيز املشاعر العائلية في 

قلوب من املسنني واأليتام.”
وأفاد ناجيا أن كافة مؤسسات املجتمع وأفراده 
يتحملون مسؤولية تقدمي الدعم املادي واملعنوي 
للمسنني واألي��ت��ام ف��ي ال��ب��الد، داع��ي��اً للجميع 
للتكاتف والتعاون من أجل توفير احتياجاتهم 

ورفع روحهم املعنوية.
كما أوضح أن برنامج املسؤولية االجتماعية 
الرمضاني للبنك يضم الكثير من الفعاليات 
االجتماعية تعبيراً عن رسالته الهادفة لتقوية 
أواص���ر ال��ت��راب��ط واحمل��ب��ة ب��ني مختلف فئات 
املجتمع، إلى جانب التأثير إيجابياً على أفراده 
متاشياً مع مفهوم املسؤولية االجتماعية الذي 

يتبناه البنك.

الشركة نّظمت فعاليات ترويحية للصائمني في صالتها إلفطار الصائم بجليب الشيوخ

موائد »زين« إلفطار الصائم تستمر بالعطاء يوميًا

مسؤولو زين والكويتية في صالة زين إلفطار الصائم 

»برقان« يقدم خدمة 
توصيل العيادي لعمالء 

برمييير مجانًا
أعلن بنك برقان عن تقدمي خدمة توصيل العيادي مجاناً 
لعمالء باقة برمييير املصرفية، وذلك بالتعاون مع شركة 
“قبله” خلدمات “الكونسيرج”، حيث تتضمن اخلدمة 
توصيل الفئات النقدية التي يرغب العمالء في احلصول 
عليها إلى املكان الذي يتم حتديده سواء املنزل أو مكان العمل 
بهدف جتنيبهم عناء االزدحام وزيارة فروع البنك الستالم 
العيادي. ميكن احلصول على هذه اخلدمة عن طريق االتصال 
و احلجز على الرقم 22317755 أو عن طريق ارسال بريد 
 Burganpremier@qiblah.com.kw :إلكتروني عبر
ابتداًء من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة مساًء علماً 

بأن هذه اخلدمة متوفرة من 19  مايو حتى 29 مايو2019.
ويهدف ايضا تعاون بنك برقان مع شركة “قبله” على 
تقدمي مجموعة واسعة من خدمات “الكونسيرج”  املتميزة 
لعمالء باقة برمييير املصرفية  التي تالئم احتياجات عمالئه 
اليومية والتى تضم أكثر من 20 خدمة حصرية منها خدمات 
تنظيم حجوزات السفر والتوصيل من وإلى املطار واملساعدة 
في استخراج تأشيرات الدخول للدول )الفيزا( وخدمات 
ش��راء وتوصيل الهدايا، باالضافة إل��ى خدمات التوصيل 
السريع وخدمات حجز تذاكر املباريات و احلفالت وخدمة 
دفع الرسوم املدرسية لألبناء وتأجير الليموزين للمناسبات 
وخدمة توفير العمالة املنزلية وخدمة حجوزات املطاعم 

وغيرها.

»اخلليج«:  سلمان الشمالي يفوز
12 ضعف الراتب بجائزة 

أعلن بنك اخلليج عن الفائز في السحب 
الشهري الرابع حلساب الراتب لهذا العام. 
وق��د ح��ال��ف احل��ظ سلمان علي الشمالي، 
حيث فاز بجائزة نقدية تصل قيمتها إلى 12 
ضعف الراتب. ومت إجراء السحب في املبنى 
الرئيسي لبنك اخلليج، بحضور وإش��راف 

ممثل من وزارة التجارة والصناعة.
وعلق الفائز على ه��ذه امل��ف��اج��أة قائاًل: 
“سعدت كثيًرا بخبر فوزي بهذا السحب. لم 
أتوقع أن يحالفني احل��ظ بني جميع عمالء 
حساب ال��رات��ب، حيث أنني حولت راتبي 
لبنك اخلليج منذ سنة واح��دة فقط! أشكر 
بنك اخلليج على هذه اجلائزة وأدعو اجلميع 
لتحويل راتبهم على بنك اخلليج للحصول 
على ه��ذه الفرصة الرائعة.” مينح حساب 
الراتب العمالء اجلدد ممن يقومون بتحويل 
رواتبهم إل��ى بنك اخلليج فرصة احلصول 
على جائزة نقدية فورية قدرها 100 دينار 
كويتي أو قرض بدون فوائد لغاية 10،000 
دي��ن��ار كويتي، ش��رط أالَ يقل ال��رات��ب ال��ذي 
يتم حتويله إلى بنك اخلليج عن 500 دينار 
كويتي.  وبإمكان العمالء اجل��دد احلصول 
على بطاقات فيزا وماستركارد االئتمانية 

ب��دون رس��وم سنوية ف��ي ال��ع��ام األول، مع 
إمكانية احلصول على قرض تصل قيمته إلى 
70،000 دينار وتسديده خالل مدة 15 سنة، 
أو قرض استهالكي تصل قيمته إلى 25،000 

دينار كويتي. 
كما يوفر عرض حساب الراتب لعام 2019 

إل��ى جميع العمالء الكويتيني اجل��دد ممن 
يقومون بتحويل رواتبهم إلى بنك اخلليج، 
ف��رص��ة ال��دخ��ول تلقائياً ف��ي السحوبات 
الشهرية والفوز ب 12 ضعف الراتب، وفي 
السحب السنوي على أكبر جائزة حلساب 

الراتب في الكويت و هي 100 ضعف الراتب.

استالم اجلائزة


