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مجلس إدارة »املدار« يوصي باالنسحاب من البورصةاالقتصادية
أوصى مجلس ادارة شركة املدار للتمويل واالستثمار )مدار( باالنسحاب االختياري للشركة 
من سوق الكويت لألوراق املالية والغاء ادراجها في السوق الرسمي. 
وقالت الشركة في بيان على موقع البورصة ان االنسحاب يأتي بسبب تراجع القيمة 
السوقية ألسهم الشركة وضعف مستوى التداول على السهم. 
واشارت الى أن ارتفاع كلفة اإلدراج من مصاريف ورسوم سنوية تدفعها الشركة دون 
وجود عائد أو مردود جدي منها، وقالت انه ستتم احالة توصية مجلس االدارة باالنسحاب 
من سوق الكويت لألوراق املالية الى اجلمعية العمومية غير العادية للمصادقة عليها.

107 ماليني دينار إجمالي األرباح التشغيلية.. وتوصية بتوزيع 5% منحة

35.5 مليون دينار صافي أرباح »اخلليج« في 2014 بنمو %10
»أفضل بنك محلي في اخلدمات 
الفردية«، وجائ���زة »أفضل 
البش���رية«  تطوير للموارد 
لعام 2014 م���ن مجلة بانكر 
ميدل إيست، وجائزة »أفضل 
محترف في املوارد البشرية« 
للعام للقطاع اخلاص، وذلك 
خ���ال حفل توزي���ع جوائز 
التميز السنوي ملنطقة الشرق 
األوس���ط وش���مال أفريقيا، 
وجائزة »افضل جتربة للعماء 
للفرع الشامل في الكويت« من 
شركة إيثوس للحلول املتكاملة 
على املؤشر السنوي العاشر 
لتجربة العماء، وجائزة »إس 

تي بي« من سيتي بنك.
واختت���م عم���ر قتيب���ة 
إدارة  الغامن، رئيس مجلس 
بنك اخللي���ج، حديثه قائا: 
»أستطيع أن أقول بكل بثقة 
إن بنك اخلليج قد اس���تكمل 
املرحلة االنتقالية، وبدأ مسارا 
جديدا بعد االنتهاء من مرحلة 
التعافي. وبهذه املناسبة، أود 
أن أتقدم بالش���كر والتقدير 
إلى عمائنا وموظفينا وبنك 
الكويت املرك���زي ومجلس 
اإلدارة واملساهمني واجلهات 
العامة، على دعم هذا التحول 
الناجح الذي حتقق بجدارة. 
انتهى وقت الصعوبات  وقد 
الذي كانت خاله القروض غير 
املنتظمة تبلغ نسبتها %30، 
وأصبحنا منتل���ك اآلن كافة 
الازمة  العناصر واملقومات 
للنمو مبعدل أسرع وأفضل. 
وقد بدأنا في عام 2014 في طرح 
مبادرات مهمة سيكتمل بناؤها 
ويتم إعانها خال عام 2015. 
ولدينا كل العناصر املتمثلة في 
القوة املالية وإجراءات إدارة 
املخاطر واحلوكمة واملوظفني 
والنظ���م ووض���وح األفكار 
لتنفيذ تلك املبادرات. وخال 
عام 2015، سيقوم البنك بإمتام 
املشروعات التي ستساعدنا في 
خدمة عمائنا على نحو أفضل، 

وحتقيق نتائج أفضل«.

واملس���تثمرين  الش���بابية 
ف���ي  املبادري���ن واملواه���ب 
املجتم���ع احمللي م���ن خال 
مبادراته املتعلقة باملسؤولية 
االجتماعية، وذلك باملشاركة 
في برام���ج مثل مس���ابقات 
»إجناز« احمللية واإلقليمية، 
الس���نوي لاحتاد  والتجمع 
الوطني لطلبة الكويت – فرع 
الواليات املتحدة، باإلضافة إلى 
مجموعة واسعة من ومتنوعة 
من البرامج اخلاصة بالوظائف 
والتعيينات. وال تزال رعايتنا 
السنوية لرحلة الغوص تعزز 
من وضعن���ا كجزء ال يتجزأ 
من املجتمع الكويتي. ولبنك 
اخلليج الكثير من املتطوعني 
بني موظفيه، يعملون جنبا 
إل���ى جنب مع الش���باب في 
التنموية  البرام���ج  مختلف 

طوال العام.
ويهتم بنك اخلليج دوما 
الكوادر  بقيمة املواهب م���ن 
البش���رية، ويواص���ل تقدمي 
املبادرات االس���تثنائية التي 
تس���اعد على تقدم وارتقاء 
موظفيه. وق���د انعكس ذلك 
في افتتاح مركز درة اخلليج 
للتدري���ب ف���ي أوائ���ل عام 
2014، والقيام مؤخرا بطرح 
برنامج تطوي���ر اخلريجني 
بالتعاون مع معهد الدراسات 
املصرفية. ويركز هذا البرنامج 
على تطوير املواهب احمللية 
ويستهدف خلق مجموعة من 
الكوادر والقيادات املصرفية 

في املستقبل.
وخ���ال ع���ام 2014، حاز 
البنك مجموعة من اجلوائز 
القيم���ة، الت���ي ش���ملت كا 
من جائ���زة »مصرف العام« 
آرابي���ان بيزنس،  من مجلة 
وجائزة »افضل بنك خلدمات 
األفراد في الكويت« من مجلة 
إنترناش���يونال فاينان���س، 
وجائ���زة »أفض���ل بنك في 
الدفعات احمللية وإدارة النقد« 
من مجلة آسيان بانكر، وجائزة 

املستقبلية اإليجابية للبنك. 
كما قامت وكالة ستاندارد آند 
بورز بتثبيت تصنيف البنك 
االئتماني على املدى الطويل 
عند املرتبة + BBB مع نظرة 
مس���تقبلية إيجابية. وقامت 
كلتا الوكالتني، في تقييمهما، 
بتثبيت تصنيف جودة أصول 
البن���ك ورس���ملته وقدرته 
الكبيرة على حتقيق اإليرادات 
وسامة نظم وممارسات إدارة 

املخاطر لديه.
وقد شهدت إدارة تكنولوجيا 
املعلومات في البنك عمليات 
إلى  حتدي���ث مهمة ته���دف 
حتسني البنية التحتية القائمة 
واالرتقاء بالتكنولوجيا في 
آن معا. واس���تهدفت اخلطة 
االستراتيجية تعزيز القدرات 
فيما يتعلق بالبنية التحتية 
واحلوكم���ة وتقدمي احللول، 
كم���ا مت ط���رح إط���ار ألمن 

املعلومات.
ويواص���ل بن���ك اخلليج 
االستثمار في تطوير الكوادر 

الكويت���ي، وعل���ى تعزي���ز 
انتشاره احمللي. وقد حتولت 
االستراتيجية إلى النمو املعدل 
باملخاطر في أعقاب فترة بدأت 
في ع���ام 2009، كان التركيز 
خالها ينص���ب على تقوية 
امليزانية العمومية وتخفيف 
القروض  محفظة كبيرة من 
املتعثرة. وق���د واصل البنك 
إح���راز التق���دم خ���ال عام 
2014 في مجال تعزيز النظم 
والضوابط واالرتقاء بإدارة 
املخاطر، واحلوكمة، باإلضافة 
إلى حتسني املنتجات املعروضة 

وقنوات تقدمي اخلدمة.
وقد لقي ه���ذا التقدم كل 
التقدير م���ن جانب وكاالت 
التصنيف االئتماني الدولية، 
فخال عام 2014، قامت وكالة 
موديز برف���ع تصنيف بنك 
اخلليج عل���ى املدى الطويل 
من املرتبة Baa2 إلى املرتبة 
Baa1، وتصنيف املتانة املالية 
من املرتب���ة - D إلى املرتبة 
النظرة  اإلبقاء عل���ى  D، مع 

كفاية رأس املال للبنك %15.5، 
مقابل النسبة الرقابية املطلوبة 
والبالغ���ة 12%. كم���ا يتمتع 
البنك بوضع قوي وبنسبة 
رفع مالي بلغت 8.25%، مقابل 
احلد األدنى الرقابي البالغ %3. 
وشهدت ش���بكة الفروع في 
مصرفنا منوا لتضم 59 فرعا 
في أنح���اء الكويت، أي ثاني 
أكبر شبكة فروع في الباد، 
ونعتز بأننا أول بنك يفتتح 
فرعا في منطقتي جابر األحمد 
والقيروان اجلديدتني، ويعكس 
ذلك أيضا رغبتنا في االقتراب 
من عمائنا. وسوف نحافظ 
خال ع���ام 2015 على النظام 
املالي وسياسة االستثمار في 
البنية التحتية للبنك، وذلك 
للتأك���د من امتاكن���ا لنظم 
رقابة داخلية قوية على كل 

مستويات العمليات«.
وخال عام 2014، واصل 
التركي���ز على أعماله  البنك 
األساسية في مجال اإلقراض 
للشركات واألفراد في السوق 

من مجل���س اإلدارة بتحقيق 
النمو. وفي جانب اخلدمات 
املصرفية للشركات، سنقوم 
بتعزي���ز قدراتن���ا في مجال 
أما  االستشارات واملنتجات، 
في جانب اخلدمات املصرفية 
الش���خصية، فنعك���ف على 
حتديث املنتجات واستحداث 
قنوات جديدة لتقدمي اخلدمة. 
وس���نعمل على االرتقاء بكل 
ما نقوم به ف���ي ظل معايير 
صارمة للتعامل مع املخاطر، 
وذلك وفقا لسياس���اتنا التي 
ساعدت في جعل بنك اخلليج 
مصرفا يتميز باألمان والتوجه 

السليم«.
الرئي���س  كم���ا ص���رح 
التنفيذي لبنك اخلليج سيزار 
جونزالي���س بوين���و قائا: 
»يسرني أن أعلن عن مواصلة 
التق���دم الذي أح���رزه البنك 
على مدى السنوات املاضية، 
بل وحتقيق املزي���د من هذا 
التقدم. وبناء على تعليمات 
بازل 3 اجلدي���دة، بلغ معدل 

أعل���ن بن���ك اخلليج عن 
حتقيق أرباح تشغيلية قبل 
املخصصات مبق���دار 106.8 
مايني دينار في نهاية 2014، 
وصافي ربح بلغ 35.5 مليون 
دينار أي بزيادة نسبتها %10 
عن 2013. كم���ا بلغ مجموع 
موجودات البنك 5.331 مليارات 
دينار في حني شهدت حصة 
البنك من القروض في السوق 
ارتفاعا كبيرا، ويعود السبب 
الرئيس���ي في ذلك إلى النمو 
بنس���بة 23% ف���ي القروض 

الشخصية. 
وبوجه عام، أدى ذلك إلى 
منو بلغت نسبته 9% مقابل 
منو السوق بنسبة 6%. وسجل 
معدل النمو في الودائع ذات 
التكلفة املنخفضة 16%، مما 
أدى إلى زيادة إجمالي ودائع 
البن���ك إل���ى 4.340 مليارات 
دينار وارتفع إجمالي حقوق 
املساهمني إلى 511 مليون دينار 
مقابل 483 مليون دينار في 
2013. وقد حافظ البنك على 
التوجه اإليجابي املتمثل في 
تخفيض نسبة القروض غير 
املنتظمة، التي انخفضت من 
6.5% في بداية السنة إلى %3.2 
بحلول ديسمبر 2014، وقام 
بزيادة نسبة التغطية الكلية 
للق���روض غير املنتظمة إلى 

.%266
وأوصى مجلس إدارة بنك 
اخلليج بتوزيع أسهم منحة 
بواقع 5% )أي 5 اس���هم لكل 
100 سهم(، وذلك العتمادها 
خال انعقاد اجلمعية العامة 

للمساهمني.
وتعليقا على هذه النتائج، 
ص���رح عمر قتيب���ة الغامن، 
رئي���س مجل���س إدارة بنك 
اخلليج، قائا: »لقد أصبح بنك 
اخلليج مصرفا قويا ومميزا، 
فقد استطاع جتاوز الفترات 
الصعبة بص���ورة تدعو إلى 
الثناء. ولدينا اس���تراتيجية 
واضحة املعالم والتزام قوي 

سيزار جونزاليس بوينوعمر قتيبة الغامن

عمر الغامن: البنك 
لديه إستراتيجية 

واضحة املعالم والتزام 
قوي من مجلس 

اإلدارة بتحقيق النمو

انخفاض القروض غير 
املنتظمة إلى %3.2 
من 6.5%.. و9% منو 

القروض

ارتفاع ودائع البنك 
إلى 4.340 مليارات 

دينار وحقوق 
املساهمني ترتفـع 

من 483 مليون دينار 
إلى 511 مليونًا 

جونزاليس: %15.5 
معدل كفاية رأس 

املال للبنك.. والبنك 
يتمتع بوضع قوي 
وبنسبة رفع مالي 

بلغت %8.25

»االستئناف« تلزم »الوطنية العقارية« 
بسداد 11.7 مليون دينار لـ »املالية«

»فيرست تريدرز« تستكمل االستحواذ 
على 95% من »بريق قابضة«

»السورية«: فتح باب الترشح 
لعضوية مجلس اإلدارة

أعلنت الشركة الوطنية العقارية )وطنية( أن محكمة 
االستئناف - الدائرة اإلدارية الثانية أصدرت حكمها في 
اجللسة التي انعقدت يوم االثنني 26 يناير 2015 في الدعوى 
املرفوعة من وكيل وزارة املالية ضد الشركة، حيث قضت 
احملكمة بعدم قبول طلب التعويض وبقبول االستئناف 
فيما عدا ذلك ش����كا.  وبحسب بيان الشركة على املوقع 
الرسمي للبورصة أمس، فقد قضت االستئناف أيضا بإلغاء 
احلكم املستأنف وبإلزام الش����ركة املستأنف ضدها بأن 
تؤدي لوزارة املالية مبلغ 11.7 مليون دينار تقريبا على 
النحو املبني باألسباب وألزمتها املصروفات عن درجتي 

التقاضي ومبلغ 100 دينار مقابل أتعاب احملاماة. 

أعلنت شركة »فيرست تريدرز العقارية« عن انتهاء 
فترة جتميع أسهم شركة البريق القابضة يوم اخلميس 
22 يناير 2015.  وأوضحت الشركة في بيان على املوقع 
الرس����مي للبورصة أن عدد األس����هم املجمعة لدى مدير 
االستحواذ )شركة بيت االستثمار العاملي - جلوبل( هي 
114.6 مليون سهم تقريبا بنسبة بلغت 95.5% من إجمالي 

أسهم »بريق قابضة«. 
يذك����ر أن هيئة أس����واق املال قد أعلن����ت على املوقع 
الرس����مي للبورصة مطلع ديسمبر املاضي عن موافقتها 
على استئناف إجراءات تنفيذ عملية االستحواذ االختياري 
املقدم من شركة »فيرست تريدرز العقارية« على جميع 

أسهم »بريق قابضة«.

أفادت الشركة الكويتية � السورية القابضة )السورية( 
بأنه سيفتح باب الترشح لعضوية مجلس إدراتها في دورته 
اجلديدة اعتبارا من تاريخ 28-1-2015 وملدة أسبوعني حتى 
نهاية دوام يوم األربعاء 11-2-2015. وذلك وفقا لشروط 
الترشح والضوابط املشار إليها في التعليمات الصادرة 
عن هيئة أسواق املال بشأن قواعد الكفاءة والنزاهة، وكذلك 
الضوابط اخلاصة بآلية الترشح لعضوية مجلس اإلدارة 
والصادرة عن هيئة أسواق املال بقرارها رقم )24( لسنة 
2013 والقرار رقم )25( لس����نة 2013 بشأن إصدار قواعد 
احلوكمة. وذكرت الشركة في بيان على موقع البورصة 
أنه على األشخاص الراغبني في الترشح ممن يجدون في 
أنفسهم الشروط والضوابط املشار إليها أعاه، مراجعة 
أمانة سر مجلس اإلدارة في الشركة وذلك لتسلم النماذج 
الازمة وتقدمي األوراق واملستندات املطلوبة كي يتسنى 
للش����ركة تقدميها للهيئة، حيث تخضع طلبات الترشح 

للموافقة املسبقة من قبل هيئة أسواق املال.

»دوبيزل«: 370 مليار ريال ثروات ال يعلمها السعوديون ببيوتهم
أضعاف عدد هواتف اجلوال في 
دولة اإلمارات. وخلصت الدراسة 
إلى أن قيمة هذه الهواتف تبلغ 
56 مليار ريال س����عودي، وهو 
ضعف التكلفة الازمة ملشروع 
السكة احلديدية اجلاري تنفيذه 

في اململكة.
والدراس����ة لم تقتصر على 
اجلواالت غير املستخدمة، بل 
كشفت أيضا أن املنازل السعودية 
حتتضن ما يفوق 288 مليون 
كتاب لم يعد أصحابها يقرأونها، 
وهذا العدد نفسه الذي يلزم لتأمني 
كتاب واحد لكل ش����خص أمي 
في الهند. أما األغراض املتعلقة 
باملوضة فكان لها نصيب األسد، 
إذ بينت الدراسة أن السعودية 
تضم ما يقارب 222 مليون قطعة 
مابس واكسسوارات مستعملة 
غير مرغ����وب فيها وهي كافية 
لكس����وة كل الفقراء على وجه 

الكرة األرضية.

فإنها قادرة على ضخ س����يولة 
نقدية إضافية من شأنها تعزيز 

االقتصاد احمللي. 
وأشارت الدراسة إلى وجود 
نحو 60 مليون هاتف جوال غير 
مستعمل في اململكة، أي خمس 

من األغراض غير املس����تعملة 
والتي ميكن للمس����تهلكني أن 
يبيعونه����ا أو يتبادلونها فيما 
بينهم � أو كما تسمى في عالم 
� استنادا إلى أساس  االقتصاد 
»مستهلك إلى مستهلك«، وبالتالي 

بها مؤسس����ة األبحاث العاملية 
»يوغوف« YouGov والبيانات 
ل����دى دوبيزل حول  املتوافرة 
متوسط السعر ملئات اآلالف من 
األغراض، فجاءت النتيجة بوجود 
حوالي 370 مليار ريال سعودي 

كشف »دوبيزل« أن األغراض 
غير املستعملة في منازل اململكة 
ميكنها أن تس����هم بشكل كبير 
الس����عودي  في منو االقتصاد 
باعتبارها ث����روات كامنة غير 

مستغلة.
وفي دراسة اقتصادية هي 
األولى م����ن نوعها، مت تنفيذها 
بالتعاون مع مؤسسة األبحاث 
 ،)YouGov( »العاملية »يوغوف
أكد دوبي����زل أن هناك أكثر من 
900 ملي����ون من األغراض غير 
املس����تعملة موج����ودة داخل 
البيوت في اململكة والتي تقدر 
قيمته����ا بنحو 370 مليار ريال 

سعودي. 
الدراس����ة اجلديدة  شملت 
جميع مناطق اململكة وتناولت 
كل األغ����راض واملقتنيات غير 
السكان بشكل  املستعملة لدى 
عام، والتي مت تثمني قيمتها عبر 
اجلمع بني الدراسة التي قامت 

توقيع العقود مع »بتروفاك« أمس.. واملشروع العمالق يهدف إلى إنتاج 60 ألف برميل بحلول عام 2020

الكويت تستثمر أكثر من 4 مليارات دوالر في »النفط الثقيل«
مايني برميل يوميا من إجمالي 

القدرة اإلنتاجية للباد.
ولفتت إلى أن النفط الثقيل 
يلع���ب دورا مهما جدا ضمن 
مشاريع شركة نفط الكويت، 
حيث إن تدشني املشروع سيعد 
األول من نوعه في الكويت، 
علما بأن تنفيذه س���يتطلب 
وجود عمال���ة تتمتع بخبرة 
وكف���اءة عالي���ة، األمر الذي 
دفع الش���ركة إلى االستعانة 
العاملية  النفطية  بالشركات 
لتنفيذ مشروعات شركة نفط 

الكويت بشكل عام.
والنفط اخل���ام الثقيل أو 
الزيت اخلام الثقيل، هو النفط 
الذي يتمت���ع بدرجة لزوجة 
عالية، وال ميك���ن أن يتدفق 
بسهولة عند اإلنتاج، ويشار 
إليه باسم »ثقيل« ألن كثافته 
النوع���ي أعلى من  الثقل  أو 

النفط اخلام اخلفيف.

ع���ام 2020 وبع���د ذلك تبدأ 
عمليات التطوير ليصل اإلنتاج 
إلى ما يقارب 270 ألف برميل 
يوميا من النفط الثقيل بعد 
عام 2030. وتخطط الكويت 
عضو منظم���ة أوپيك لرفع 
قدرتها اإلنتاجية إلى 4 مايني 
برميل نفط في اليوم بحلول 
2020 م���ن نحو 3.25 مليون 
برميل يوميا في الوقت احلالي 
وسيكون جزءا من هذه الزيادة 

مخصصا للنفط الثقيل.
وقالت مصادر ل�»األنباء« ان 
فترة تنفيذ عقد النفط الثقيل 
تصل إلى نحو 42 شهرا إضافة 
إلى 10 أش���هر أخرى لعملية 

التشغيل التجريبي.
ويأتي معظم إنتاج الكويت 
النفط من بضعة حقول  من 
قدمية منه���ا حقل برقان في 
الباد، وتبلغ حصة  جنوب 
شركة نفط الكويت نحو ثاثة 

أحمد مغربي

انطل���ق أم���س واحد من 
التي  النفطية  أكبر املشاريع 
تنفذها الكويت لزيادة الطاقة 
اإلنتاجية م���ن النفط اخلام 
لتدخل الكويت رسميا نادي 
املشاريع النفطية العماقة في 
املنطقة، إذ وقعت شركة نفط 
الكويت عقود مشروع النفط 
الثقيل مع ش���ركة بتروفاك 
البريطانية بقيمة 1.2 مليار 
دينار ما يع���ادل 4 مليارات 

دوالر.
ومت توقي���ع العقود أمس 
الكويت  في مقر شركة نفط 
في مدينة األحمدي بحضور 
ممثلني عن الطرفني، ويهدف 
املش���روع العماق الذي بدأ 
تنفيذه اعتبارا من أمس الى 
إنت���اج 60 ألف برميل يوميا 
ضمن املرحلة األولى بحلول 

الكويت تدخل رسميا عالم استخراج النفط الثقيل


