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«التجاري» ُيطلق حملة «يا زين تراثنا»

أماني الورع

أعلن البنك التجاري الكويتي عن إطالق 
حملة «يا زين تراثنا» وذلك بشكل كامل بعدما 
كانت مقتصرة في العامني السابقني على قنوات 
التواصل االجتماعي، وذلك مراعاة للضوابط 
االحترازية والقوانني اخلاصة بجائحة كورونا.

وتهدف حملة «يا زين تراثنا» إلى إحياء 
التراث الكويتي القدمي والتي أطالقها البنك منذ 
عدة سنوات سابقة إدراكا منه بأهمية إحياء 
التراث الكويتي القــدمي وتذكير جيل اليوم 
والغد بالتقاليد والعادات الشــعبية القدمية 
وكذلك اجلوانب االجتماعية واحلياتية للرعيل 
األول من أهل الكويت والتي التقت جميعها في 
إطار ثقافة مشتركة عكست وجسدت احلياة 
الكويتيــة قدميا في البادية واحلضر، حيث 
تتمحور فكرة هذا العام بتعريف اجليل اجلديد 
على التشــابه الكبير بني األفكار األساســية 
لــكل ما يتم ويســتخدم في الوقــت احلالي 
ومــا يقاس عليــه من مســتحدثات وتطور 
باألفكار األساســية والتي كانت مســتخدمة 
في املاضي والتي تشــتمل علــى العديد من 
النواحي االجتماعية واملمارسات من املاضي، 
منها اجلانــب الترفيهي من األلعاب الفردية 
واجلماعية، األجهزة املســتخدمة في العديد 

من األنشطة.
وتأتي هذه احلملة لتؤكد من جديد حرص 

البنك على إحياء التراث الكويتي القدمي، ضمن 
برامج املسؤولية املجتمعية املبتكرة وضمن 
جهوده املستمرة وقناعته الثابتة بأن التراث 
الكويتي غني بالعديد من املعاني والعبر التي 

يجب أن تبقى محفورة في األذهان.
وفــي تعليقهــا علــى انطــالق حملة «يا 
زين تراثنا»، قالت نائب املدير العام بقطاع 
التواصل املؤسسي أماني الورع: نحن سعداء 
في البنك التجاري الكويتي بالفعاليات التي 
يطلقها البنك والرامية في مجملها إلى إحياء 
التراث الكويتي القدمي، مبينة أن اسم البنك 
التجاري الكويتي قد ارتبط على مدار أكثر من 
ربع قرن من الزمان بإحياء التراث الكويتي 
القــدمي من خالل مطبوعات وفعاليات أكدت 

ورسخت هذا املعنى.
وكشفت أن حملة «يا زين تراثنا» لهذا العام 
ســتنطلق فعالياتها اعتبارا من األول ٦ من 
مارس إلى نهاية الشهر وستتضمن العديد من 
الفعاليات والزيارات جلهات مختلفة ومتعددة، 
باإلضافة إلى إقامة جناح في إحدى املجمعات 
التجارية الكبرى بهدف إحياء التراث الكويتي 
القــدمي والتذكير بأهمية العــادات الكويتية 
وأمناط احلياة التي عاشها اآلباء واألجداد في 
املاضي، مشــيرة الى أن الفعاليات املختلفة 

للحملة سيتم اإلعالن عنها في حينها.

«املركز»: ٥٫٣٪ النمو املتوقع 
لالقتصاد الكويتي في ٢٠٢٢

٦٧٫٤ مليون دينار مشتريات 
الكويت من النب والشاي والتوابل

قال املركز املالي الكويتي (املركز) في تقريره الشهري 
عــن أداء أســواق األســهم اخلليجية لشــهر فبراير، إن 
املؤشــر العام للسوق الكويتي واكب األداء القوي لبقية 
مؤشرات األسواق اخلليجية وارتفع بنسبة ٣٫٩٪، مدعوما 
باالرتفاعات املتوالية ألســعار النفط، التي مثلت عامال 
مهما في تعزيز أداء األسواق اخلليجية، بعد أن جتاوزت 

سقف ١٠٠ دوالر للبرميل خالل فبراير.
ومن بني القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشــر 
قطاع االتصاالت الرابح األكبر، مســجال ارتفاعا نسبته 
١٠٫٩٪، يليه قطاع الســلع االســتهالكية بنســبة ٧٫٦٪، 
وتراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا وقطاع الطاقة بنسبة 

٨٫٧٪ و٥٪ على التوالي.
وفي املقابل، حقق القطاع املصرفي مكاسب بلغت ٣٫٢٪ 
هذا الشــهر، ومن بني شــركات السوق األول، حقق سهم 
شــركة اخلليج للكابالت والصناعات الكهربائية وسهم 
شركة االســتثمارات الوطنية أكبر مكاســب في فبراير 

بنسبة ٥٤٫٤٪ و٢٨٫٧٪ على التوالي.
ويتوقع البنك الدولي منو االقتصاد الكويتي بنسبة 
٥٫٣٪ في عام ٢٠٢٢، يليه منو بنسبة ٣٪ في عام ٢٠٢٣، 
وأكد البنك الدولي مساهمة ارتفاع أسعار النفط في دعم 
املوازنة الوطنية للدولة، وأهمية تطوير القطاع اخلاص 
ورأس املال البشري لتحقيق النمو االقتصادي املستدام.
ومن املتوقع أن يؤثــر ارتفاع معدالت التضخم على 
الزخم الذي حققته أسعار النفط، فقد ارتفع معدل التضخم 
في الكويت إلى ٤٫٣٪ على أساس سنوي مدفوعا بارتفاع 
أســعار املواد الغذائية بنسبة ٧٫٢٦٪ وخدمات اإلسكان 

بنسبة ٢٫٤٤٪ على أساس سنوي خالل يناير.
وفــي أعقاب اإلعالن عن خفض التصنيف الســيادي 
للكويت إلى AA- في يناير، خفضت وكالة فيتش التصنيف 
االئتماني طويل األجل للمصدر لـ ١١ بنكا، وتبقى النظرة 
املستقبلية لهذا التصنيف مستقرة، األمر الذي ينعكس 
على التصنيف الســيادي للبالد، كمــا انخفض إجمالي 
الودائع املصرفية بنسبة ١٫٥٪ على أساس سنوي بنهاية 

٢٠٢١، مسجال أول انخفاض له منذ ٢١ عاما.
وعلى صعيد املنطقة، لفت تقرير «املركز» إلى ارتفاع 
مؤشــر ستاندرد آند بورز املركب لدول مجلس التعاون 
اخلليجي (S&P GCC) بنسبة ٣٫٢٪ خالل فبراير، مدفوعا 
باالرتفاعات في أســعار النفط، وحققت جميع األسواق 
اخلليجية مكاســب في هذا الشهر، عدا سوق عمان الذي 

شهد تراجعا بنسبة ١٫٥٪.
وسجل املؤشر العام للسوق البحريني أعلى املكاسب، 
لينهي الشهر بارتفاع نسبته ٨٫٥٪، تاله سوق أبوظبي 
وسوق دبي بارتفاع ٧٫١٪ و٤٫٧٪ على التوالي. ومن بني 
الشــركات القيادية فــي دول مجلس التعاون اخلليجي، 
كان األداء األفضل لســهم الشركة العاملية القابضة الذي 
ارتفع بنسبة ٢٣٫٦٪ خالل الشهر، تاله سهم بنك أبوظبي 

التجاري بنسبة ٢٠٫١٪.

علي إبراهيم

بلغت قيمة استهالك الكويت من القهوة والشاي والنب 
والتوابل خالل أول ٩ أشــهر من ٢٠٢١ نحو ٦٧٫٤ مليون 
دينــار، وهي فارق قيمة صــادرات وواردات الكويت من 

السلع.
وســجلت واردات الكويت من القهوة والشــاي والنب 
والتواب خالل الفترة من أول يناير حتى نهاية سبتمبر 
٢٠٢١ نحو ٧٠٫٥ مليون دينار من بينها ٢٤ مليون دينار 
في الربع األول من العام، و٢٢٫٢٦ مليون دينار في الربع 
الثانــي من العام، و٢٤٫٢ مليــون دينار في الربع الثالث 

من العام املنصرم.
وسجلت صادرات الكويت من تلك السلع خالل الفترة 
ذاتها نحــو ٣ ماليني دينار من بينها ٨٩٤ ألف دينار في 
الربع األول، و١٫١٣ مليون دينار في الربع الثاني من العام، 

و١٫٠٥ مليون دينار في الربع الثالث من ٢٠٢١.

فرقـد الصانـع: النتائـج تعكـس قـوة املجموعـة وقدرتهـا علـى حتمـل املخاطـر عبـر تنـوع مصـادر دخلها

«اخلليج للتأمني» تقفز بأرباحها ٢٠٧٪ إلى ٥٠٫٢ مليون دينار

أعلن رئيس مجلس إدارة 
مجموعــة اخلليــج للتأمني 
فرقد عبــداهللا الصانع، عن 
نتائج الشركة للسنة املالية 
املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، 
حيث حققت أرباحا صافية 
بقيمة ٥٠٫٢ مليون دينار، ما 
يعادل ربحية ٢٢٣٫٦٨ فلسا 
للسهم الواحد، بارتفاع ٢٠٧٪، 
باملقارنة بربــح بقيمة ١٦٫٣ 
مليون دينار عن العام ٢٠٢٠.

وأوضح الصانع، في بيان 
صحافي، أن مجموع اإليرادات 
بلــغ ٣١٠٫٧ ماليــني دينــار، 
بارتفــاع ٤٧٪، باملقارنة مع 
٢١٠٫٨ مليون دينار عن عام 
٢٠٢٠، كما بلغ صافي ايرادات 
االكتتاب ٤١٫٦ مليون دينار، 
بزيــادة قدرهــا ١٣٫٦ مليون 
دينار ونسبتها ٤٩٪، باملقارنة 
مع ٢٨ مليون دينار عن نفس 

الفترة من العام السابق.
وقال ان الســبب في منو 
نتائج الشركة خالل عام ٢٠٢١، 
يعود إلــى ارتفــاع النتائج 
الفنية وأرباح االستثمارات 
لشركات املجموعة، باإلضافة 
إلــى األربــاح الناجتــة مــن 
االستحواذ على عمليات شركة 

أكسا في منطقة اخلليج.
مجلــس  أوصــى  وقــد 
اإلدارة بتوزيع ارباح نقدية 

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بارتفاع 
 .٪٧

وارتفعت حقوق املساهمني 
٦٣٪ خــالل ٢٠٢١ مبا يعادل 
٧٣٫٤ مليــون دينــار، لتبلغ 
١٩٠٫٨ مليــون دينار كما في 
٣١ ديســمبر ٢٠٢١، باملقارنة 
مــع ١١٧٫٤ مليــون دينار في 
٢٠٢٠، وحققت قيمة األقساط 
 ،٪٢٣ ارتفاعــا  املكتتبــة 
باملقارنة مع العام الســابق 
إلــى ٥٤٨٫٥ مليون  لتصــل 
دينــار، بزيــادة قيمتها ١٠٤ 
مليون دينــار، باملقارنة مع 
٤٤٤٫٤ مليون دينار في ٢٠٢٠.

وبلغ صافي ربح االستثمار 
وااليــرادات األخــرى ٣١٫٤ 
مليون دينار، بارتفاع نسبته 
١٠٦٪ وقيمتــه ١٦٫٢ مليــون 

«تعكــس نتائج هــذا العام 
قوة املجموعة وقدرتها على 
حتمــل املخاطر عــن طريق 
تنوع مصادر دخلها وقدرتها 
على حماية أصولها وحقوق 
مساهميها. كما يتماشى ذلك 
مع سعينا املســتمر لتقدمي 
أفضــل اخلدمــات التأمينية 
لعمالئنا في جميع األسواق 
التــي نتواجــد فيها (مصر، 
اجلزائــر، تركيــا واألردن 
باإلضافة إلى منطقة اخلليج 
العربــي)، وذلــك باعتمــاد 
استراتيجيات التحول الرقمي 
فــي مجــال قنــوات توزيع 
املنتجات الرقمية، املطالبات 

واخلدمات األخرى».
وأضــاف: «لقــد حتققت 
هذه اإلجنازات بفضل الدعم 
املســتمر من العمالء الكرام 
بــإدارة املجموعة  وثقتهــم 
وخدماتهــا، وبفضــل دعــم 
املســاهمني الكــرام الســيما 
الكويــت  شــركة مشــاريع 
(القابضة) وشركة فيرفاكس 
الشــرق األوســط والسادة 
أعضاء مجلس اإلدارة الكرام، 
وتفانــي وإخــالص موظفي 
املجموعة الذيــن أتقدم لهم 
جميعــا بالشــكر والتقدير، 
والشكر موصول أيضا لكافة 
اجلهات الرقابية بالكويت».

دينار عن العام السابق، كما 
ارتفع صافــي االحتياطيات 
الفنية للشــركة بقيمة ٢٦٤ 
مليون دينار بنســبة ١٤٧٪ 
ليصــل إلــى ٤٤٢٫٦ مليون 
دينار، كما فــي نهاية ٢٠٢١، 
باملقارنة مع ١٧٩ مليون دينار 

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
وارتفعت األصول لتصل 
إلــى ١٫٤ مليار دينار كما في 
٣١ ديســمبر ٢٠٢١، بزيــادة 
قدرها ٥٥٥٫٨ مليون دينار، 
ونسبتها ٦٩٪ باملقارنة مع 
السنة املنتهية في ٣١ ديسمبر 

.٢٠٢٠
وفي معرض تعليقه على 
هــذه النتائــج، قــال رئيس 
مجلس إدارة مجموعة اخلليج 
للتأمني فرقد عبداهللا الصانع: 

ً ٢٣٪ منو األقساط املكتتبة إلى ٥٤٨٫٥ مليون دينار.. وتوصية بتوزيع ٣٥٪ نقدا

فرقد عبداهللا الصانع

بنسبة ٣٥٪ (٣٥ فلسا للسهم 
الواحد) عن السنة املنتهية 
في ٣١ ديســمبر ٢٠٢١، حيث 
تخضع هذه التوصية ملوافقة 
اجلمعية العمومية ملساهمي 
املجموعة واجلهات الرقابية 

املعنية. 
اجلديــر بالذكــر أنــه مت 
توزيع أرباح مرحلية نقدية 
بنسبة ٧١٪ (٧١ فلسا للسهم 
الواحــد) خالل عــام ٢٠٢١، 
ليصبح إجمالي التوزيعات 
النقدية عــن عام ٢٠٢١ (١٠٦ 
فلوس للسهم الواحد) وبقيمة 
إجمالية قدرها ٣٠٫٠٨ مليون 
دينــار، وقــد بلغــت القيمة 
الدفترية للســهم ما مقداره 
٦٧٣ فلسا كما في ٣١ ديسمبر 
٢٠٢١، باملقارنة مع ٦٣٠ فلسا 


