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«stc» تتعاون مع نادي «aspire» التثقيفي لألطفال

بنك وربة يتّوج سوسن العوضي بـ ٢٥٠ ألف دينار

«التجاري»: العجمي فاز بـ ٥ آالف دينار من «النجمة»

اهتمام كويتي باالستثمار العقاري في إمارة الشارقة
قال رئيس إدارة املبيعات والتســويق في 
مجموعــة «ألــف» جمال الشــاويش إن إمارة 
الشارقة تستقطب اهتمام املستثمرين الكويتيني، 
مشيرا الى أن مشروع الشركة «حيان» ميثل 
جوهــرة التاج فــي قلب إمارة الشــارقة على 
مساحة ٨٫٧ ماليني قدم مربعة في أكثر املناطق 
متيزا في إمارة الشــارقة على شارع اإلمارات 
العابر، كما أن املشروع يضم العديد من املزايا، 
أبرزها: وجود أكبر بحيرة قابلة للسباحة في 
الشارقة وأكبر حديقة مجتمعية في اإلمارة، كما 
أن املشروع يتمتع بسهولة الوصول إلى طريق 
مليحة وخورفكان، باإلضافة إلى أن املســافة 
الزمنية بينه وبني جامع الشارقة الكبير أقل 
من دقيقتني. وأضاف الشاويش في تصريحات 
صحافية خالل الغبقة الرمضانية التي أقامتها 
املجموعة، أنه باإلضافة إلى املزايا الســابقة، 
فإن املشروع يقع على بعد ٥ دقائق من املدينة 

اجلامعية بالشارقة، ١٠ دقائق من مطار الشارقة 
الدولي، ١٥ دقيقة مــن مطار دبي، و٢٠ دقيقة 
من وسط مدينة دبي، مبينا أن مشروع حيان 
صممت وحداته السكنية بشكل يتناسب مع 
اهتمامات املســتثمرين الكويتيني، حيث يعد 
املشروع وجهة املستثمرين الكويتيني اجلديدة، 
باإلضافة إلى أن املشروع يستقطب استثمارات 
كويتية متنوعة. وأوضح أن املشروع يتمتع 
مبزايا أخرى منها: مجمع ڤلل مســتوحى من 
الطبيعة، حيث مت تصميمه ليعكس فكرة العيش 
بأسلوب عصري في أحضان الطبيعة. ميزج 
مشروع حيان بني الطبيعة واملستقبل، ويضفي 
الفن عليهما متعة احلياة. باإلضافة إلى كونه 
أكثر املشــاريع الذي يضم مساحات خضراء 
في الشارقة بواقع ٤٠٫٠٠٠ شجرة، واحتوائه 
على مناطق خاصة للزراعة العضوية ومركز 

مجتمعي ومركز جتاري.

أعلنــت شــركة االتصــاالت 
الكويتية stc، الرائدة في متكني 
التحول الرقمي وتقدمي اخلدمات 
املبتكــرة واملنصــات املتكاملــة 
للعمالء في الكويت، عن شراكتها 
وتعاونها مع نادي أسباير لألطفال 
Aspire Kids Club، النادي التثقيفي 
الترفيهــي والتعليمي لألطفال، 
بهدف غرس القيم وروح العطاء 
بني االطفال خالل شــهر رمضان 

املبارك.
وشــملت املبادرات التي مت تنظيمها في 
إطار التعاون بني املؤسستني لتوزيع وجبات 
اإلفطار في جميع أنحاء الكويت ومشــاركة 
فرحة القرقيعان مع األطفال في مستشفيات 

الكويت من خالل تقدمي هدايا تعليمية.
وفي بيان لها أشارت stc إلى أن شراكتها 
مع نادي أسباير لالطفال تتماشى مع مبادراتها 
الرمضانية املتنوعة لهذا العام، والتي تهدف 
إلــى توعية جيل الشــباب بأهميــة العطاء 
للمجتمع، واملشاركة في املبادرات اإلنسانية 
املتنوعة، واستعراض أهمية الدور اجلماعي 

الذي يلعبه األفراد داخل مجتمعاتهم.
ومتاشيا مع سلسلة املبادرات التي أقيمت 
في إطار حملتها الرمضانية لهذا العام، أكدت 
stc أنهــا تطمح إلى ترســيخ القيم التي من 
شأنها أن تساعد في متكني جيل الشباب مبا 

يحقق االزدهار في املستقبل.
ويعد تعاون stc مع نادي أسباير إحدى 
الفعاليات واألنشطة العديدة التي أطلقتها 
الشــركة منذ بداية شهر رمضان، والتي مت 
تنظيمها جميعا لغرس قيم ومبادئ شــهر 
رمضان، مشــيرة الــى «ان إشــراك أعضاء 

أعلن بنك وربةـ  البنك األفضل في اخلدمات 
املصرفية لقطاع الشركات واخلدمات املصرفية 
لقطاع االستثمار في الكويتـ  أسماء الفائزين 
بسحب السنبلة الكبير عن الربع األول للعام 
احلالي، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة 
والصناعة وموظفي بنك وربة، وذلك عبر إذاعة 
٣٦٠ FM. وبالنسبة للعمالء الذين حالفهم احلظ 
خالل السحب، فقد توجت سوسن ناصر حسن 
العوضي باجلائزة الكبرى والبالغة ٢٥٠ ألف 
دينار، وبالنســبة لبقية السحوبات فقد توج 
بها ١٠ فائزين لكل فائز ١٠٠٠ دينار، وهم: أحمد 
حميد أحمد خواري، حسني علي مال اهللا كنعان، 
محمد جاسم محمد العوضي، غالب مهدي فيحان 
الظفيري، أحمد عبدالســالم عطيه أبو عيطه، 
علي جواد جاسم احلسني، خلف متروك جيران 
الرشيدي، جميلة راشد سالم املرجتي، أحمد راشد 
اجفني الفضلي، وليد عيســى يوسف الثاقب. 
وجلهة العمالء الذين حالفهم احلظ في سحب 
السنبلة لألطفال الشهري، فقد توج ٧ فائزين 

أجرى البنك التجاري سحبه األسبوعي 
على حساب النجمة، أمس األحد، في مبنى 
البنك الرئيســي، حيث توج الفائز مسفر 

مبارك العجمي بجائزة ٥ آالف دينار.
ومت السحب بحضور ممثل وزارة التجارة 
والصناعة منصور الظفيري، مع االلتزام 
باالشتراطات الصحية والوقائية املتمثلة في 
التباعد االجتماعي، فيما قام البنك بتغطية 
السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل 

االجتماعي.
يذكر أن جوائز «حساب النجمة» مميزة 
بحجــم مبالغ اجلوائز املقدمــة، باإلضافة 
إلى تنوعها طوال الســنة، والتي تتضمن 
سحوبات أســبوعية بقيمة ٥ آالف دينار، 
وشــهرية بقيمة ٢٠ ألف دينار، باإلضافة 
الى جائزة نصف ســنوية بقيمة ٥٠٠ ألف 
دينار، وسحب آخر العام على أكبر جائزة 
نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في العالم 

بقيمة ١٫٥ مليون دينار.
وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل 
لدخول السحوبات، فمن املعروف أنه ميكن 
فتح احلساب فقط بإيداع ٥٠٠ دينار ويجب 

املجتمــع مــن جميــع األعمار فــي املفاهيم 
التوعوية التي توفــر يد العون ملن هم في 
حاجــة إليها ميثل ركيزة اســتراتيجية في 

.«stc إطار املسؤولية االجتماعية لشركة
وبهذا الصــدد، قالت مدير عام اتصاالت 
الشركات في stc دانة اجلاسم: «يسعدنا أن 
نتشــارك مع نادي أســباير رؤيتهم والتي 
تتمحور حــول تثقيف وتعليم األطفال من 
خالل أنشــطة ترفيهية وفعاليات متنوعة 

وهادفة».
من ناحيتها، قالت طيبة الرويح مبادرة 
في ثقافة الطفل وصاحبة فكرة نادي اسباير 
التثقيفي للطفل: «نحرص في نادي اسباير 
التثقيفــي للطفل على اثــراء معرفة الطفل 
وغرس القيم وشغل وقت فراغهم مبا هو مفيد، 
ومبناسبة الشهر الفضيل تعاونا مع شركة 
االتصاالت الكويتية stc في إطار املسئولية 
االجتماعيــة من خــالل حملــة ازرع اخلير 
حتصده وهي من ضمن البرنامج الرمضاني 
املميز الذي يهدف إلى تثقيف وزيادة الوعي 
لدى األطفال في العمل التطوعي واملشاركة 

وإدخال السعادة ملن حولنا في املجتمع».

في اجلائزة، حيث حصل الفائز األول على مبلغ 
١٠٠٠ دينار وفاز بها لني محمد عباس أبو سمارة، 
بينما حصل الفائز الثاني على مبلغ ٥٠٠ دينار 
وهي مرمي أحمد سعود اليوسف البراهيم، بينما 
حصل الفائزين من الثالث حتى الســابع على 
١٠٠ لكل منهم، وهم سلطان محمد عيد العجمي، 
وفواز نواف فواز اخلريف، وعثمان محمد فهد 
الزعبي، ونور خالد محمد الصوري، وحسني 

علي حسني املجادي.

أن يكون في احلساب مبلغ ال يقل عن ٥٠٠ 
دينار للتأهل ودخول جميع السحوبات على 
كل اجلوائز التي يقدمها احلساب، فكلما زاد 
رصيد العميــل زادت فرصة الفوز، فضال 
عن املزايا اإلضافية التي يوفرها احلساب، 
إذ يحصل العميل على بطاقة ســحب آلي 
ويســتطيع احلصول علــى بطاقة ائتمان 
بضمان احلســاب وكذلــك احلصول على 
كل اخلدمات املصرفية من البنك التجاري.

عبر سلسلة من املبادرات اإلنسانية حتت عنوان «ازرع اخلير حتصده»

FM أعلن أسماء الفائزين في سحب «السنبلة الكبير» عبر إذاعة ٣٦٠

أطفال نادي أسباير يوزعون وجبة اإلفطار على العاملني

جانب من مشاركة األطفال في الفعاليةطيبة الرويح

«األهلي املتحد» يشارك أطفال «متالزمة الداون» فرحة القرقيعان

«أوابك»: ١٣ اكتشافًا جديدًا للنفط والغاز عربيًا

برنامجــه  إطــار  فــي 
للمسؤولية املجتمعية والذي 
يقدم العديد من األنشــطة 
املميــزة مبناســبة شــهر 
رمضان، شارك البنك األهلي 
املتحــد في حفــل قرقيعان 
اجلمعية الكويتية ملتالزمة 
الــداون، والــذي تضمــن 
فقرات متنوعة ومسابقات 
القرقيعان  وتوزيع هدايــا 

على األطفال.
هــذه  علــى  وتعليقــا 
املشــاركة قالــت رئيــس 
إدارة املسؤولية املجتمعية 

كشــفت منظمــة األقطار 
العربيــة املصــدرة للبترول 
«أوابــك»، أن الــدول العربية 
استطاعت حتقيق ١٣ اكتشافا 
جديدا للنفط والغاز في الربع 
األول مــن العام احلالي، منها 
١٢ اكتشافا في الدول األعضاء 
فــي منظمة األقطــار العربية 
املصدرة للبترول، واكتشاف 
واحد في دولة غير عضو في 
املنظمة، حيث حققت اإلمارات 
اكتشــافا كبير جدا للغاز في 
«االمتيــاز البحــري- ٢» في 
املياه الضحلة قبالة سواحل 
أبوظبي، وقدرت االحتياطيات 
اجليولوجية فيه مبا يتراوح 
بــني ٤٢ - ٥٦٫٦ مليــار متــر 

مكعب. 
كمــا حققــت اجلزائــر ٣ 
اكتشافات جديدة للنفط، األول 
في امتياز «زملة العربي» الذي 

بإخواننا وأبنائنا من ذوي 
االحتياجات اخلاصة بشكل 
عام، وفي هذا اإلطار حرص 

(مؤكد+ محتمل) في االكتشاف 
بنحو ٤١٥ مليون برميل. أما 
االكتشــاف الثالث فــكان في 
منطقة «الوابد» عبر بئر أنتج 
عند اختباره مبعدل ٩٢٥ برميل 
/ يوميــا من النفــط، و٦٤٥٦ 

م٣/ي من الغاز.
وحققت سورية في مطلع 

حرص البنك األهلي املتحد 
على املشاركة في مثل هذه 
الفعاليات املميزة انطالقا من 
الشعور باملسؤولية جتاه كل 
شــرائح املجتمع واحلرص 
على مشاركتهم في مختلف 
املناسبات، وهو ما يتماشى 
مــع برنامج البنــك األهلي 
املتحد للمسؤولية املجتمعية 
والذي يهدف الى دعم جميع 
التطوعي  العمــل  مبادرات 
واإلنســاني، انســجاما مع 
القيم االجتماعية، وتعزيزا 
ألهداف التنمية املستدامة.

/ يوميا من املتكثفات، وحقل 
«سمنة» للغاز غير التقليدي 
في املنطقة الشــرقية، حيث 
أنتج حوالــي ١٦٤ ألف م٣/ي 
من الغاز، ونحو ٢٤ برميل / 

يوميا من املتكثفات.
اكتشــافا  وحققــت مصر 
للغــاز عبر البئر ٥X-SD في 
منطقة «جنوب دسوق»، عالوة 
على اكتشاف للنفط في منطقة 
«شمال شرق رمضان» يتوقع 
أن تصل احتياطياته إلى ١٠٠ 

مليون برميل.
الــدول غيــر  أمــا فــي 
األعضــاء فــي أوابــك، فقد 
حققت املغرب اكتشافا للغاز 
عبر البئر «أنشوا-٢» في 
منطقة «ليكسوس» قبالة 
ساحل مدينة العرائش في 
منطقة يبلغ عمق املاء فيها 

نحو ٣٨١م.

علــى مشــاركة األطفال في 
اجلمعية الكويتية ملتالزمة 
داون فرحة القرقيعان، معربة 
عن أملها في أن يكون البنك 
قد عبر لهم ولعائالتهم عن 
اهتمام املجتمع بهم، وساهم 
في إدخال السرور والفرحة 
على قلوبهم في هذه األيام 
املباركة من شــهر رمضان، 
شــهر املشــاركة والتراحم 
واملبادرات اإلنســانية التي 
تعكــس التكاتف والتالحم 
بني جميع شرائح املجتمع.
وأضافت التميمي: يأتي 

٢٠٢٢ اكتشافا جديدا للغاز عبر 
بئر «زملة-مهر –١» في ريف 

مدينة «حمص».
وأعلنت السعودية حتقيق 
خمسة اكتشافات جديدة للغاز، 
هي: حقل «شدون» في املنطقة 
الوسطى شمال الرياض، وأنتج 
البئــر عند اختباره ٧٦٥ ألف 
م٣/ي مــن الغــاز الطبيعــي 
و٣٣٠٠ برميــل / يوميــا من 
املتكثفات، وحقل «شهاب» في 
منطقــة الربع اخلالي، وأنتج 
البئر عنــد اختباره ٨٧٨ ألف 
م٣/ي، وحقــل الشــرفة فــي 
الربــع اخلالــي، حيــث أنتج 
البئــر مبعدل ٤٧٩ ألف م٣/ي 
من الغاز الطبيعي و٥٠ برميل / 
يوميا من املتكثفات، وحقل «أم 
خنصر» للغاز غير التقليدي، 
وأنتج نحو ٥٧ ألف م٣/ي عند 
اختباره عالوة على ٢٩٥ برميل 

من خالل فقرات متنوعة ومسابقات وتوزيع الهدايا

جانب من قرقيعان اجلمعية الكويتية ملتالزمة الداون مبشاركة البنك األهلي املتحد

واإلعالم االجتماعي بالبنك 
األهلي املتحد فاتن التميمي، 
إن البنك يولي اهتماما بالغا 

قــدر االحتياطي اجليولوجي 
فيه بنحو ١٤٠ مليون برميل، 
والثاني في امتياز غرب عقلة 
الناصر«حيــث أنتــج البئر» 
مبعــدل ٥٠٩٤ برميل / يوميا 
من النفــط، و١٨٦ ألف م٣/ي 
من الغــاز الطبيعي، وقدرت 
 ٢P االحتياطيــات مــن نــوع

عمومية «وربة للتأمني» أقّرت توزيع ١٠٪ نقدًا

أشــاد رئيــس مجلــس 
إدارة شــركة وربة للتأمني 
أنور جواد بوخمسني بالدور 
املهم واجلوهري الذي تقوم 
بــه وحــدة تنظيــم التأمني 
فــي تنظيم ســوق صناعة 
التأمــني بالكويت من خالل 
القــرارات والتعاميم ونظم 
الربط اإللكتروني بني الوحدة 
وجميع الشركات اخلاضعة 
للقانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٩ 

في شأن تنظيم التأمني.
وعبــر بوخمســني، فــي 
كلمتــه على هامش اجلمعية 
العمومية الـ ٤٣ التي عقدت 
أمس بنســبة حضور بلغت 
٦٥٪، عــن امتنانه مبنظومة 
الربط اإللكتروني في مختلف 
أجهزة الدولة، والتي ساعدت 
على تيســير األعمال بشكل 
كبيــر ســواء على مســتوى 
األشخاص ومستوى الكيانات 

العاملة بالكويت.
كما أشاد بحكمة وحصافة 
القيادة الكويتيــة في اتخاذ 
القرارات والتدابير واإلجراءات 
املالئمــة التــي حافظت على 
اســتقرار االقتصــاد واألمن 
الكويتــي من خــالل تضافر 
جهود جميع مؤسسات الدولة، 
الســيما فــي ظــل األوضاع 
االقتصادية العاملية واإلقليمية 
واحمللية خالل العام املنصرم 
في ظل اســتمرار وجود آثار 
جائحة «كوفيد-١٩»، وكذلك 
التــي واجهــت  التحديــات 
الكيانــات التجارية بالداخل 
ض  ســتعر ا و . ج ر خلا ا و
بوخمســني أهم املؤشــرات 
املالية لشركة وربة للتأمني، 
حيث أثنى على األداء املالي 

بنسبة ٩٫٧٪، وعلى اجلانب 
التشــغيلي، ارتفــع إجمالي 
املكتتبة بنســبة  األقســاط 
١١٫٧٪، وارتفع صافي األقساط 
املكتتبة بنسبة ١٧٫٩٪، وارتفع 
صافي األقســاط املكتســبة 
بنسبة ١٢٫٧٪، وعلى جانب 
االســتثمار، ارتفــع صافــي 
عائدات االســتثمار بنســبة 
٥٠٫٩٪، كما ارتفع النقد والنقد 

املعادل بنسبة ٢٩٫٩٪.
وأضــاف: شــجعت تلك 
املؤشــرات اإليجابية لقيام 
الشــركة بتطويــر وتنمية 

وأقرت اجلمعية العمومية 
التــي أقيمــت حتت شــعار 
«مستمرون في النجاح»، كل 
بنودها التــي تالها رئيس 
مجلس إدارة الشــركة، كما 
أقرت توصية مجلس اإلدارة 
بتوزيع أربــاح نقدية على 
املســاهمني بواقع ١٠٪ بعد 
خصــم أســهم اخلزينة عن 
السنة املالية املنتهية في ٣١ 
ديســمبر ٢٠٢١ للمساهمني 
سجـــالت  فــي  املقيديــن 

الـشركة.
كمــا جــددت اجلمعيــة 
العمومية ملساهمي الشركة 
الثقــة فــي مجلــس اإلدارة 
احلالي بانتخابهــم للفترة 
املقبلة من عام ٢٠٢٢ وحتى 
عام ٢٠٢٤ وهم: أنور جواد 
بوخمســني، الشــيخ محمد 
رائــد  الصبــاح،  اجلــراح 
جــواد بوخمســني، حــازم 
رفعــت  املطيــري،  علــي 
غاليينــي، رافــد عبــداهللا 
الرفاعي (مســتقل)، محمد 
املباركــي (عضــو  مبــارك 
مســتقل)، باإلضافــة إلــى 
عضويــن احتياطيــني هما: 
يوســف الصالــح وصالح 
الطراد، مع انتخاب عضوين 
احتياطيــني همــا: يوســف 
الطراد،  الصالــح وصالــح 
خاصة بعد النجاح والتقدم 
امللموس في تطوير الشركة 
وتعزيز ربحيتها ومكانتها 
واحلفاظ على مكتســباتها، 
مؤكديــن علــى ضــرورة 
استمرارية اإلستراتيجيات 
والسياسات املنتهجة حتت 
قيادة ورؤية مجلس اإلدارة 

احلالي واملنتخب.

أنشــطتها، والتــي أقرتهــا 
اجلمعيــة العموميــة غيــر 
العاديــة للشــركة بإضافة 
التأمــني  إعــادة  نشــاط 
ألنشطتها لتعزيز العمليات 
التشغيلية بالشركة وتنويع 
مصادر الدخل، باإلضافة إلى 
زيــادة رأس املــال املصرح 
به للشــركة إلى ٢٥ مليون 
دينار وإضافة أغراض جديدة 
تتيح تنوع أنشطة وطرق 
االستثمار، األمر الذي يعزز 
من ربحية ومكانة الشركة 

على كل املستويات.

جّددت الثقة في مجلس إدارتها احلالي

(أحمد علي) أنور بوخمسني مترئساً عمومية وربة للتأمني 

والتشــغيلي املميز للشركة 
املاضيــة  األعــوام  خــالل 
وخاصــة عــام ٢٠٢١، والذي 
جاء كثمرة اللتزام الشــركة 
باإلستراتيجيات والسياسات 
الـمـوضـوعـــة  واألهـــداف 
واملعتمدة من مجلس اإلدارة، 
وجاءت جميع النسب إيجابية 
الزيــادة والربحية  لتعكس 
على كافة املستويات، فارتفع 
صافي ربح الشركة ملساهمي 
الشركة األم بنسبة ٢٨٫٦٪، 
وارتفعــت حقــوق امللكيــة 
األم  الشــركة  ملســاهمي 

شركاء النجاح
أشار بوخمسني إلى دعم مساهمي الشركة 
الكرام األوفياء ملســيرة عمل الشركة، وكذلك 
شــركاء النجاح من معيدي التأمني، وشركات 
التأمني احمللية وكذلك مراقبي احلسابات، موجها 
لهم جميعا بالغ الشكر والتقدير. كما توجه بالشكر 

ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والقطاع 
الرقابي وجميع موظفي الشــركة، إلخالصهم 
وتفانيهم وجهودهم لتحقيق املزيد من النجاح 
والتقدم واالزدهار للشــركة، واالستمرار في 

احلفاظ على مقدراتها ومكتسباتها.

«كامكو»: ٩٫٧ مليارات دوالر أرباح الشركات الكويتية املدرجة
ذكر تقرير «كامكو إنفست» حول 
أرباح الشركات املدرجة في البورصات 
اخلليجيــة للربــع الرابع مــن ٢٠٢١، 
أن التعافــي مــن تداعيــات جائحــة 
«كوفيــد-١٩» وتخفيــف القيود على 
مســتوى العالم ساهم في التأثير إلى 
حد كبير على اقتصادات دول مجلس 
التعاون اخلليجي وتعزيز األداء القوي 

ألرباح السنة املالية ٢٠٢١.
وتطرق التقرير إلى أوضاع السوق 
الكويتــي، مبينا أن أرباح الشــركات 
املدرجــة في بورصة الكويت ارتفعت 
من ١٫٩ مليار دوالر في ٢٠٢٠ لتصل إلى 
٩٫٧ مليارات دوالر في ٢٠٢١، وكان قطاع 
البنــوك هو الدافع الرئيســي الرتفاع 
إجمالي أرباح البورصة، إذ منت أرباح 
القطاع بنســبة ٩٦٪ لتصــل إلى ٢٫٩ 
مليار دوالر في ٢٠٢١ مقابل ١٫٥ مليار 

دوالر في ٢٠٢٠.
وضمن أســهم قطاع البنوك، أعلن 
بنك الكويت الوطني عن حتقيق صافي 

ربح قدره ١٫٢ مليار دوالر في ٢٠٢١ بنمو 
بلغت نســبته ٤٩٫٥٪ مقارنة بصافي 
ربح قــدره ٨٠٣٫٠٢ ماليــني دوالر في 
٢٠٢٠، فــي حــني أعلن بيــت التمويل 
الكويتي عن حتقيق صافي ربح قدره 
٨٠٦٫٧ ماليــني دوالر خالل ٢٠٢١ بنمو 
بلغــت نســبته ٦٦٫٨٪ مقابــل ٤٨٣٫٨ 
مليون دوالر عن العام الســابق فيما 
يعــزى بصفة رئيســية إلى انخفاض 
مخصصات خسائر القروض وخسائر 

انخفاض القيمة.
وســجل قطــاع النقل أكبــر زيادة 
مطلقــة فــي األرباح بنهايــة العام، إذ 
بلغت أرباح القطاع ٣٫٣ مليارات دوالر 
مقابل خسارة قدرها ٧٫٩ ماليني دوالر 

عن الفترة املماثلة من العام ٢٠٢٠.
ويعزى هذا األداء بصفة رئيســية 
للنتائج املالية التي أعلنت عنها شركة 
أجيليتي التي حققت صافي ربح قدره 
٣٫٢٤ مليــارات دوالر فــي ٢٠٢١ مقابل 
١٣٥٫٥ مليون دوالر في الســنة املالية 

٢٠٢٠، وجاء ذلك بسبب حتقيق الشركة 
أرباحــا غيــر متكررة من بيع شــركة 
اللوجستية العاملية املتكاملة إلى شركة 
DSV، ونتيجة لذلك، سجلت أجيليتي 
مكاسب استثنائية قاربت املليار دينار.
من جهة أخرى، ارتفع صافي ربح 
قطاع االتصاالت بنســبة ١٤٫٩٪ على 
أساس سنوي ليصل إلى ٨٢٤٫٨ مليون 
دوالر للسنة املالية ٢٠٢١ مقابل ٧١٧٫٨ 
مليون دوالر في السنة املالية ٢٠٢٠.

وســجلت زين صافي ربــح قدره 
٦١٥٫٦ مليون دوالر في الســنة املالية 
٢٠٢١ مقابــل ٦٠٣٫٦ ماليــني دوالر في 
السنة املالية ٢٠٢٠، بنمو بلغت نسبته 
٢٪، وحققت مجموعة «زين» إيرادات 
مجمعة بقيمة ١٫٣ مليار دوالر، متراجعة 
بنســبة ١١٪ على أســاس سنوي فيما 
يعــزى بصفة رئيســية إلى انخفاض 
قيمــة العملــة في الســودان وجنوب 

السودان والعراق.
في حــني أعلنت أوريــدو الكويت 

صافي ربح قــدره ٦٣٫٨ مليون دوالر 
عــن ٢٠٢١ مقابل ١١٫١ مليون دوالر في 

٢٠٢٠، بنمو بلغت نسبته ٤٧٧٫٣٪.
وســاهم في تعزيز إيرادات العام 
٢٠٢١ إطــالق أوريدو الكويت خلدمات 
شبكة اجليل اخلامس (٥G)، كما سجلت 
شركة االتصاالت الكويتيةـ  اس تي سي 
منوا قويا في األرباح خالل العام بلغ 
١٤٨٫٧ مليون دوالر عن الســنة املالية 
٢٠٢١ مقابــل ١٠٤٫٦ ماليــني دوالر في 

العام السابق.
وجاء في التقرير أنه باالنتقال إلى 
قطــاع التأمــني، نلحظ ارتفــاع أرباح 
القطاع بنسبة ١١٩٫٨٪على أساس سنوي 
لتصل إلى ٢٨٠٫٤ مليون دوالر في ٢٠٢١ 
مقابــل ١٢٧٫٦ مليــون دوالر في ٢٠٢٠ 
بعد أن ارتفعت أرباح معظم شــركات 

القطاع خالل هذا الربع. 

باقي التفاصيل على موقع «األنباء» اإللكتروني
www.alanba.com.kw

أنور بوخمسني: وحدة تنظيم التأمني لعبت دورًا مهمًا في تنظيم السوق احمللي


