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ارتفعت إلى  68مليون دينار

«اتخذت التدابير الالزمة ملواجهتها»

العجمي لـ «الراي»:

«برقان» :أرباح  2016تقفز  12في املئة

«كي نت» تعرضت
ملحاوالت تعطيل خارجية
| كتب رضا السناري |
أكد الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات املصرفيه اآللية املشتركة
)كي نت( عبدالله العجمي ،أن شبكة الدفع اإللكتروني املحلية على
اإلنترنت تaعــرضــت ملـحــاوالت تعطيل عديدة من أماكن مختلفة
في العالم.
وأوضــح العجمي في تصريح لـ «الــراي» أنه «كإجراء احترازي
قامت الشركة بحجب موقت الستخدام الشبكة من خارج الكويت،
األمر الذي أثر على املواقع املستضافة من خارج البالد».
ولفت العجمي إلى أنه «تم رفع الحجب عن هذه املواقع أمس،
وذل ــك بـعــد الـنـجــاح فــي ات ـخــاذ اإلجـ ـ ــراءات والـتــدابـيــر االح ـتــرازيــة
ملــواجـهــة م ـحــاوالت الـتـعـطـيــل» ،مــؤك ـدًا أن «ك ــي ن ــت» مستمرة في
ً
الرصد واملتابعة ألي محاوالت مماثلة قد تحدث مستقبال.

توصية بـ  10نقدًا و 5منحة

«املباني» 48.7 :مليون دينار
أرباحًا في 2016
ماجد العجيل

أع ـل ـن ــت م ـج ـم ــوع ــة ب ـن ــك ب ــرق ــان
ن ـت ــائ ـج ـه ــا امل ــالـ ـي ــة لـ ـلـ ـع ــام ،2016
م ـش ـيــرة إلـ ــى أن ـه ــا ح ـق ـقــت أرب ــاح ــا
صــاف ـيــة بـقـيـمــة  68م ـل ـيــون دي ـنــار،
بـنـسـبــة نـمــو  12ف ــي امل ـئ ــة ،مـقــارنــة
مع  61مليون دينار أرباحا صافية
خالل العام .2015
وقـ ــد ب ـل ـغــت رب ـح ـي ــة ال ـس ـه ــم 28
فـلـســا ،مسجلة نـسـبــة نـمــو  15في
املئة ،مقارنة مع  25فلسا حققت في
نـهــايــة ال ـعــام ) 2015بـعــد استثناء
الـ ــربـ ــح مـ ــن ال ـع ـم ـل ـي ــات امل ــوق ــوف ــة
ال ـنــات ـجــة م ــن ب ـيــع ال ـب ـنــك االردن ـ ــي
الكويتي في ديسمبر.(2015
وقــد أوصــى مجلس إدارة البنك
بتوزيع أربــاح نقدية بنسبة  5في
املئة للسهم ،وأسهم منحة بنسبة
 5في املئة.
ومقارنة مع السنة املاضية ،ومع
األخــذ بعن االعتبار تغيرات قيمة
العمالت األجنبية واإلي ــرادات غير
املكررة ،حققت اإليرادات األساسية
نموًا بنسبة  8في املئة ،لتصل إلى
 236مليون دينار.

نمو متواصل

وم ـ ـق ـ ــارن ـ ــة ب ــالـ ـسـ ـن ــة امل ــاضـ ـي ــة
أيضا ،نمت القروض والتسهيالت
االئـتـمــانـيــة لـلـعـمــالء بـنـسـبــة  7في
املئة إلى  4.3مليار دينار.
من جهة أخرى ،انخفضت نسبة
األص ــول غير املنتظمة بعد خصم
الـضـمــانــات إلــى  1فــي املـئــة ،بينما
بـلـغــت نـسـبــة الـتـغـطـيــة بـعــد خصم
الضمانات  407فــي املـئــة ،وقــد بلغ
معدل كفاية رأس املال  16.7في املئة
وفقا ملـقــررات «بــازل  »3كما في 31
ديسمبر .2016

العجيل
وتعليقا عـلــى الـنـتــائــج املالية
الـسـنــويــة ،أوض ــح رئـيــس مجلس
إدارة مـجـمــوعــة «ب ــرق ــان» مــاجــد
ع ـي ـســى ال ـع ـج ـيــل «أنـ ـ ــه ك ـم ــا ك ــان
مخططا ومتوقعا ،أثبت نموذج
األعمال املرن والحذر الذي يعتمده
بنك برقان قدرته على النجاح في
مــواجـهــة الـتـحــديــات والـتـطــورات
الناجمة عن التغييرات الرقابية،
وأسعار الفائدة املنخفضة وشح

إلى  14.6في املئة

ارتفاع حصة
«األولى لالستثمار» في «آبار»
أفادت الشركة «األولى لالستثمار» عن توزيع الشركة
األولى ملوارد الطاقة )تحت التصفية( وهي شركة تابعة
مملوكة لها بنسبة  33.2في املئة ألسهم شركة برقان
لـحـفــر اآلب ـ ــار وال ـبــالــغ ع ــدده ــا  19.1مـلـيــون سـهــم على
مساهميها.
وأوضـ ـح ــت ال ـش ــرك ــة أن ال ـت ــوزي ــع ي ـتــم ح ـســب نسبة
امللكية ،إذ بلغت حصة «األولى لالستمار»  6.34مليون
سهم ،فيما أش ــارت إلــى أن الحصول على هــذه الكمية
سيرفع حصة «األولــى لالستثمار» في «آبــار» من 11.7
في املئة إلى  14.6في املئة.

«ماي باخ» تنتج فقط
« 99جي  650الند أولت»
قـ ــررت ش ــرك ــة «مـ ــاي بـ ــاخ» ل ـل ـس ـيــارات فــائ ـقــة ال ـق ــوة،
الـتــابـعــة لـشــركــة «مــرس ـيــدس بـنــز» األملــان ـيــة لـلـسـيــارات
الفارهة ،تطوير نسخة جديدة من سيارة «مرسيدس»
الفئة «جي» ذات سقف يمكن فتحه جزئيا لتوفير الهواء
النقي لركاب املقاعد الخلفية ،وسيتم إنتاج  99سيارة
فقط منها.
ومــن املقرر طــرح السيارة الجديدة التي تحمل اسم
«ج ــي  650الن ــد أول ــت» فــي األسـ ــواق الـشـهــر املـقـبــل ،مع
تقديمها في معرض جنيف الدولي للسيارات الذي يقام
خالل الفترة من  9إلى  19مارس املقبل.
وه ــذه الـسـيــارة مصممة لكي يقودها ســائــق خاص
محترف ،وسيبدأ بيعها في خريف العام الحالي.
وذكـ ــرت الـشــركــة أن ــه «م ــع ال ـس ـيــارة ال ـجــديــدة نوسع
مجموعة سيارات )مرسيدس  -ماي باخ( لتشمل أفخم
وأرقى سيارة طرق وعرة في العالم».
والسيارة «الند أولــت» مــزودة بأعلى فئة من املحرك
ذي  12صماما قــوتــه  630حصانا ،وبــأبــواب محورية
لكي تعطي مساحة أوسع ،وبسقف كهربائي ومكونات
حصرية فــي الـجــزء الخلفي منها ،وفــي الـجــزء الخلفي
مقعدان بالغا الفخامة .ويوجد حاجز زجاجي يفصل
بن مقعد السائق واملقاعد الخلفية ويمكن التحكم فيه
بزر تحكم وهو ما يضمن درجة أعلى من الخصوصية
للركاب في الجزء الخلفي من السيارة.
)د ب أ(

االستثمارات ،وتقلبات األســواق
املــال ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة وامل ـخــاطــر
الـ ـجـ ـي ــوسـ ـي ــاسـ ـي ــة فـ ـ ــي امل ـن ـط ـق ــة
والعالم».
وأش ـ ــار الـعـجـيــل إل ــى «أنـ ــه في
النظر في النتائج املالية ،يمكننا
بشكل مريح وبكل ثقة أن نستنتج
أن األداء الـفـعـلــي ملـجـمــوعــة بنك
بــرقــان يظل ثابتا و قــويــا .فعلى
ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن ت ـح ـق ـي ــق امل ـج ـم ــوع ــة
لربح صاف بلغ  68مليون دينار
كــويـتــي بنسبة نـمــو  12فــي املئة
مقارنة بالعام السابق ،فلتحليل
أكـثــر دق ــة ،تظهر الـنـتــائــج املالية
بأن صافي األربــاح الحقيقية في
عام  2016بلغت  70مليون دينار
عاكسة نموًا بنسبة  23فــي املئة
من عام  ،2015وهذا عند استبعاد
الـبـنــود االستثنائية كــالــربــح من
العمالت األجنبية وغيرها».
وأض ـ ـ ـ ــاف ال ـع ـج ـي ــل «الـ ـج ــدي ــر
بــالــذكــر أن ه ــذه ال ـن ـتــائــج املــالـيــة
القوية واألرباح املعلنة تأتي بعد
تـجـنـيــب م ـخ ـص ـصــات اح ـت ــرازي ــة

بـقـيـمــة  24م ـل ـيــون ديـ ـن ــار لـلـعــام
 2016كـكــل ،ومــا يـعــادل  9مالين
دي ـ ـنـ ــار فـ ـق ــط فـ ــي الـ ــربـ ــع الـ ــرابـ ــع
واألخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر مـ ـ ــن الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــة ،والـ ـ ـ ــذي
ب ــدوره يعتبر مــن أق ــوى النتائج
الــربـعـيــة مــن نــاحـيــة األداء خــالل
ال ـس ـنــوات ال ـثــالث املــاض ـيــة حيث
تم تحقيق صافي دخل وصل إلى
 28.6مليون دينار بعد استثناء
املخصصات االحترازية».
وأعــرب العجيل عن فخره بأن
نتيجة األداء التشغيلي القوي و
كـفــاءة التشغيل وإدارة املخاطر
بامتياز قد أثمرت عن بناء منصة
مصرفية قــويــة ومتميزة اسمها
مجموعة بنك بــرقــان مكنتنا من
الحصول على مكانة مميزة في
األسواق التي نعمل بها.
وقـ ــال الـعـجـيــل «بــال ـن ـيــابــة عن
مجلس إدارة بنك بــرقــان ،أود أن
أغ ـت ـنــم هـ ــذه ال ـف ــرص ــة ألع ـب ــر عــن
خالص الشكر والتقدير لعمالئنا
ومساهمينا على منحنا ثقتهم
الغالية في إدارتنا ،وبنك الكويت

امل ــرك ــزي ع ـلــى دع ـم ــه امل ـت ــواص ــل،
ك ـ ـمـ ــا أتـ ـ ــوجـ ـ ــه ب ــالـ ـشـ ـك ــر ل ـج ـه ــاز
اإلدارة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ف ـ ــي ال ـب ـنــك
ل ـق ـي ــادت ـه ــم وت ـط ـب ـي ـق ـهــم امل ـم ـت ــاز
لـلـخـطــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـعــامــة،
وكذلك الشكر موصول إلى جميع
الـعــامـلــن فــي الـبـنــك عـلــى عملهم
الـ ـ ـ ــدؤوب وت ـفــان ـي ـهــم وال ـت ــزام ـه ــم
تجاه مجموعة بنك برقان».
وت ـ ـش ـ ـمـ ــل الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان ـ ــات امل ــالـ ـي ــة
املجمعة نتائج عمليات مجموعة
بنك برقان في الكويت ،باالضافة
إلى حصتها من عمليات املصارف
االق ـل ـي ـم ـي ــة ال ـت ــاب ـع ــة لـ ـه ــا ،وال ـت ــي
تـشـمــل ب ـنــك ب ــرق ــان تــرك ـيــا ،وبـنــك
الخليج الـجــزائــر ومـصــرف بغداد
وب ـن ــك ت ــون ــس ال ـع ــامل ــي .عـلـمــا بــأن
مجموعة بـنــك بــرقــان تمتلك أحــد
أكبر شبكات الفروع اإلقليمية بما
يــزيــد عـلــى  180فــرعــا فــي الكويت
وتركيا والجزائر والعراق وتونس
ً
ولبنان ،فضال عن مكتب تمثيلي
ف ـ ــي دب ـ ـ ــي – اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ال ـع ــرب ـي ــة
املتحدة.

مجلس اإلدارة أوصى
بتوزيع  5نقدًا و 5منحة
استمرار األداء القوي
يعكس مرونة
نموذج أعمال البنك
العجيل:
األداء التشغيلي
وإدارة املخاطر
يؤديان إلى منصة
مصرفية قوية ومتميزة

بلغت  368مليون دينار
| كتب عالء السمان |

تداوالت البورصة
وع ـل ــى صـعـيــد ت ـعــامــالت أسـهــم
الـبـنــوك فــي الـبــورصــة ،فقد شهدت
موجات من التجميع على مستوى
ال ـب ـع ــض م ـن ـه ــا ،م ـث ــل «ال ــوطـ ـن ــي»
و«ب ـي ــت الـتـمــويــل ال ـكــوي ـتــي» فيما
س ـجــل «الـ ــدولـ ــي» ارت ـف ــاع ــا بــالـحــد
األق ـ ـ ـصـ ـ ــى لـ ـيـ ـقـ ـف ــل مـ ـطـ ـل ــوب ــا ع ـنــد
مـسـتــوى  240فلسا بـعــد أن ت ــداول

ّ
تحسن ملموس

«السعري» يؤسس
فوق  6800نقطة
 ...والشراء
على «التشغيلية»
قـ ـ ــرابـ ـ ــة  12م ـ ـل ـ ـيـ ــون س ـ ـهـ ــم خـ ــالل
الجلسة.
وش ـ ـهـ ــدت تـ ـع ــام ــالت ال ـب ــورص ــة
خــالل هــذا األسـبــوع عــدة متغيرات
أب ـ ـ ـ ــرزه ـ ـ ـ ــا ت ـ ــأسـ ـ ـي ـ ــس مـ ـسـ ـت ــوي ــات
سعرية جديدة للعديد من األسهم
عـ ــالوة ع ـلــى عـمـلـيــات ج ـنــي أرب ــاح
ومـ ـض ــارب ــات ،م ــا ان ـع ـكــس تــذبــذبــا
عـ ـل ــى أداء املـ ـ ــؤشـ ـ ــرات الــرئ ـي ـس ـيــة
الثالثة.
واخ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرق امل ـ ـ ــؤش ـ ـ ــر ال ـ ـس ـ ـعـ ــري
مستوى  6800نقطة بالتوازي مع
ق ـف ــزات ف ــي كـمـيــة وع ــدد الـصـفـقــات
امل ـ ـب ـ ــرم ـ ــة ب ـ ـف ـ ـضـ ــل زخ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـشـ ـ ــراء
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدروس مـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب املـ ـح ــاف ــظ
املــالـيــة وال ـص ـنــاديــق االسـتـثـمــاريــة

«نفط الكويت» :ترقيات
وإلغاء وإعادة تسمية فرق
| كتب إيهاب حشيش |

نمو طفيف لتوزيعات البنوك النقدية
أكـ ـمـ ـل ــت اإلع ـ ـ ــالن ـ ـ ــات ال ـس ـن ــوي ــة
ُ
لقطاع البنوك املدرجة في البورصة
بياناتها املــالـيــة بعد إفـصــاح بنك
ب ـ ــرق ـ ــان أم ـ ـ ـ ــس ،حـ ـي ــث ج ـ ـ ـ ــاءت فــي
مجملها محملة ب ــاألرب ــاح وبنمو
ي ـص ــل ال ـ ــى  5.5فـ ــي املـ ـئ ــة م ـق ــارن ــة
بالعام .2015
ُ
وقفزت األرب ــاح املحققة للبنوك
الـتـسـعــة ال ـتــي تـمـثــل قـ ــوام الـقـطــاع
لـتـصــل إل ــى  753.6م ـل ـيــون دي ـن ــار،
مقارنة بـ 712.6مليون للعام .2015
وجاءت توزيعات القطاع قريبة
ن ـس ـب ـيــا م ــن الـ ـت ــوزيـ ـع ــات ال ـن ـقــديــة
الـتــي أقــرهــا الـقـطــاع عــن الـعــام قبل
املاضي ،إذ بلغت نحو  368مليون
دي ـنــار ،مـقــارنــة بنحو  365مليونا
للفترة املقابلة ،وذلك بنمو يقارب 1
في املئة .ولم تتضمن تلك النتائج
أرب ـ ــاح ب ـن ــك ورب ـ ــة امل ـس ـج ــل خ ــارج
قطاع البنوك املتعارف عليه ،والذي
يحتوي على  9بنوك رئيسية ،فيما
ُي ـ ـشـ ــار إل ـ ــى أن ال ـب ـن ــك أفـ ـص ــح عــن
تحقيق ربح يصل إلى  2.57مليون
ديـنــار بنمو بلغ  158فــي املـئــة عن
العام .2015
وأظهرت نتائج وبيانات البنوك
اسـ ـتـ ـم ــرارًا م ـل ـحــوظــا ف ــي تـجـنـيــب
ُ
املـخـصـصــات عـلــى مـسـتــوى بعض
ال ـب ـنــوك ،لـتــزيــد م ــن وض ــع الـقـطــاع
متانة ،مقارنة بنظيراتها في كثير
مــن األسـ ــواق اإلقـلـيـمـيــة ،فيما كــان
ل ــإج ــراءات وال ـق ــواع ــد االح ـتــرازيــة
ال ـتــي أق ــره ــا الـبـنــك امل ــرك ــزي تأثير
فــي اسـتـقــرار أداء الـقـطــاع ،ليصبح
قــادرًا على مواجهة أي تطورات قد
يشهدها السوق.

اعتمد مجلس إدارة شركة املباني البيانات املالية
عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر .2016
وأظ ـهــر ال ـب ـيــانــات املــال ـيــة تـحـقـيــق ال ـشــركــة أربــاحــا
بلغت نحو  48.7مليون دينار ،بربحية للسهم 54.84
فـلــس ،مـقــارنــة ب ـ  48.5مليون دي ـنــار ،بربحية للسهم
 54.67فلس خالل العام .2015
وقــد حققت الشركة ارتـفــاعــا ملحوظا فــي إجمالي
ح ـ ـقـ ــوق املـ ـس ــاهـ ـم ــن،
وإجـمــالــي املــوجــودات
بـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــاي ـ ــة ديـ ـسـ ـمـ ـب ــر
 ،2016حـ ـي ــث ب ـل ـغــت
ح ـ ـق ـ ــوق املـ ـس ــاهـ ـم ــن
 343.7مـلـيــون ديـنــار،
بـ ــارت ـ ـفـ ــاع بـ ـل ــغ ن ـحــو
 13.4في املئة عن الفترة نفسها من عام .2015
وأوضحت «املباني» أن قيمة املوجودات بلغت نحو
 731.8مليون دينار ،مرتفعة بنحو  18.6في املئة عن
املستوى الذي وصلت إليه نهاية ديسمبر من .2015
وأوصـ ــى مـجـلــس اإلدارة ب ـتــوزيــع  10ف ـلــوس نقدًا
عن كل سهم ،إلــى جانب توزيع أسهم منحة بواقع 5
في املئة من رأس املال املدفوع للشركة ،علما بأن هذه
الـتــوصـيــة تخضع ملــوافـقــة الجمعية الـعــامــة للشركة
والجهات الرقابية املختصة.

(تصوير كرم ذياب)

وامل ـت ـعــام ـلــن األفـ ـ ــراد ع ـلــى مـعـظــم
األسـ ـ ـه ـ ــم ،ف ـي ـم ــا ي ـت ــوق ــع ان ت ـكــون
عمليات التأسيس الحالية تجهيزًا
لـجــولــة أخ ــرى مــن الـنـشــاط بـعــد أن
أع ـطــى ال ـســوق إش ـ ــارات فـنـيــة على
نهاية التصحيح.
وس ـ ـج ـ ـل ـ ــت ال ـ ـ ـحـ ـ ــركـ ـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة
لـ ـتـ ـع ــام ــالت االس ـ ـب ـ ــوع مـ ــزيـ ــدا مــن
الـسـيــولــة بــدعــم مــن أوام ــر الــدخــول
امل ـت ـك ــررة ع ـلــى األسـ ـه ــم الـصـغـيــرة
واملضاربية التي تراوحت أسعارها
مــا بــن  50و 100فلس إضــافــة إلى
بعض األسهم التشغيلية الكبيرة
السيما املكونة ملؤشر )كويت .(15
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان لـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــض إف ـ ـ ـصـ ـ ــاحـ ـ ــات
الـشــركــات دور رئيسي فــي التأثير
على األداء العام للجلسات الخمس
امل ــاضـ ـي ــة وم ـن ـه ــا إف ـ ـصـ ــاح شــركــة
)اجيليتي( بـشــأن تحكيم قضائي
مل ـ ـص ـ ــادرة أمـ ــوال ـ ـهـ ــا ف ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــراق،
وانتهاء تجميع أسهم االستحواذ
على )أمريكانا( وبعض الشائعات
ح ـ ـ ــول شـ ــركـ ــة )زي ـ ـ ـ ـ ــن( ال ـ ـتـ ــي ن ـفــت
إدارت ـ ـهـ ــا ن ـي ـت ـهــا ال ـت ـخ ــارج م ــن أي
استثمار لها.
ول ـع ـب ــت إفـ ـص ــاح ــات ال ـش ــرك ــات
ع ــن ال ـب ـي ــان ــات امل ــال ـي ــة دورا مهما
ف ــي ب ــث ال ـث ـقــة ودع ـ ــم االداء ال ـعــام

حيث كــان العــالنــات أرب ــاح البنوك
وشــركــات تشغيلية فــي القطاعات
املـ ــدرجـ ــة ح ــاف ــز ايـ ـج ــاب ــي ان ـع ـكــس
على املؤشرات السعرية للقطاعات
املدرجة.
وفي ما يتعلق بجلسة اليوم فقد
شهدت عمليات جني أرباح سريعة
وض ـ ـغـ ــوطـ ــا ع ـ ـلـ ــى األس ـ ـ ـهـ ـ ــم الـ ـت ــي
حظيت بــارتـفــاعــات سابقة خاصة
املنضوية تحت مستويات سعرية
صغيرة ال تتجاوز  50فلسا.
وشهدت آخــر جلسات االسبوع
ارتـ ـف ــاع ــا فـ ــي االسـ ـ ـع ـ ــار ال ـســوق ـيــة
ألسهم  53شركة وانخفاض أسهم
 56شــركــة مــن إجـمــالــي  147شركة
تمت املتاجرة بها.
واس ـ ـت ـ ـحـ ــوذت ح ــرك ــة م ـك ــون ــات
مؤشر أسهم )كويت  (15على 61.09
مـلـيــون سـهــم بـقـيـمــة نـقــديــة بلغت
 24.1مليون دينار تمت عبر 1583
صـفـقــة نـقــديــة لـيـغـلــق املــؤشــر عند
مستوى  974 .8نقطة.
وأقـفــل املــؤشــر الـسـعــري مرتفعا
 9.6نقطة ليبلغ مستوى 6824 .4
نـقـطــة مـحـقـقــا قـيـمــة ن ـقــديــة بلغت
 57.3مـلـيــون دي ـن ــار م ــن خ ــالل .04
 587مليون سهم تمت عبر 11166
صفقة نقدية.

ف ــي إطـ ــار تــوج ـهــات «ن ـفــط ال ـكــويــت» االسـتــراتـيـجـيــة،
أصدر الرئيس التنفيذي للشركة تعميما يعمل به اعتبارا
مـن يوم األحد املقبل.
وشمل التعميم الذي حصلت «الراي» على نسخة منه،
تـعـيــن عـلــي حـســن الـفـيـلـكــاوي مــدي ـرًا ملـجـمــوعــة الصحة
والـســالمــة والبيئة ،ويـكــون مـســؤوال أمــام نــائــب الرئيس
التنفيذي للخدمات املشتركة.
وشمل التعميم تعين صادق
محمد أحمد رئيسا لفريق عمل
املــدفــوعــات املــالـيــة ،وعبدالعزيز
ه ـ ــادي امل ـط ـي ــري رئ ـي ـســا لـفــريــق
ع ـمــل ال ـح ـس ــاب ــات ال ــدائ ـن ــة عـلــى
ان يـكــونــا مـســؤولــن أم ــام مدير
م ـج ـم ــوع ــة الـ ـحـ ـس ــاب ــات امل ــال ـي ــة
والخدمات.
وفيما يخص مديرية الحفر
وال ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا )مـ ـجـ ـم ــوع ــة
املـســانــدة الفنية( فقد تــم تعيني
ب ـ ـنـ ــدر غـ ــالـ ــب امل ـ ـط ـ ـيـ ــري م ــديـ ـرًا جمال جعفر
ملجموعة املـســانــدة الفنية ،على
أن يـكــون مـســؤوال أم ــام نــائــب الــرئـيــس التنفيذي للحفر
والتكنولوجيا.
وفـيـمــا يـخــص مـجـمــوعــة الـحـفــر الـعـمـيــق )فــريــق عمل
الحفر العميق وإصــالح آبــار الغاز  (IIيعني رئيس فريق
عمل الحفر العميق وإصالح آبار الغاز ) (IIفي وقت الحق.
أمــا بالنسبة ملديرية جنوب وشــرق الكويت مجموعة
الخدمات املساندة )جنوب وشرق الكويت( يعاد تسمية
فريق عمل إدارة املشاريع )شــرق الكويت( ليصبح فريق
عمل إدارة املشاريع )) (Iجنوب وشرق الكويت( ويصبح
إسماعيل يعقوب ماتقي رئيسا لفريق عمل إدارة املشاريع
)) (Iجنوب وشرق الكويت(.
وت ـض ـمــن الـتـعـمـيــم إع ـ ــادة تـسـمـيــة ف ــري ــق ع ـمــل إدارة
امل ـش ــاري ــع )ج ـن ــوب ال ـك ــوي ــت( لـيـصـبــح فــريــق ع ـمــل إدارة
املـشــاريــع )) (IIجـنــوب وش ــرق الـكــويــت( ،ويصبح محمد
فضي الــرشـيــدي رئيسا لفريق عمل إدارة املـشــاريــع )(II
)جنوب وشرق الكويت(.
وتضمن التعميم إلـغــاء فــريــق عمل املـشــاريــع العامة،
واستحداث فريق عمل خدمات املشاريع )جنوب وشرق
الكويت( ويصبح منصور ناصر العجمي رئيسا لفريق
عمل خــدمــات املـشــاريــع )جـنــوب وشــرق الـكــويــت( على أن
يـكــون امل ــذك ــورون أع ــاله مـســؤولــن أم ــام مــديــر مجموعة
الخدمات املساندة )جنوب وشرق الكويت(.
وف ـي ـمــا ي ـخــص مـجـمــوعــة م ـســانــدة الـعـمـلـيــات )فــريــق
عمل الصحة والسالمة والبيئة( )جنوب وشرق الكويت(
يصبح نايف عبدالله الحربي رئيسا لفريق عمل الصحة
وال ـس ــالم ــة وال ـب ـي ـئــة )جـ ـن ــوب وش ـ ــرق ال ـك ــوي ــت( وي ـكــون
مسؤوال أمام مدير مجموعة مساندة العمليات.
وبالنسبة ملــديــريــة شـمــال الـكــويــت مجموعة مساندة
العمليات )شمال الكويت( فريق عمل الصحة والسالمة
والبيئة )شمال الكويت( يعني رئيس فريق عمل الصحة
والسالمة والبيئة )شمال الكويت( في وقت الحق.

