
12 فلسًا نقدًا للسهم 2020.. وتوزيع  تراجع طفيف بأرباح »شمال الزور« في 
أظهرت البيانات املالية لشركة شمال ال��زور األولى 
للطاقة واملياه تراجع أرب��اح الشركة في العام املاضي 

بنحو طفيف نسبته %0.25 على أساس سنوي.
بحسب نتائج الشركة على موقع بورصة الكويت، 
اليوم االثنني، بلغت أرباح العام املاضي 12.27 مليون 

دينار )40.60 مليون دوالر(، مقابل أرباح عام 2019 
البالغة 12.30 مليون دينار )40.69 مليون دوالر(.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن تراجع األرباح 
خالل سنوات املقارنة يعود بشكل رئيسي إلى أعمال 
الصيانة الدورية للمحطة خالل السنة وإل��ى املقياس 

السنوي.
وحققت الشركة أرباحاً في الربع األخير من العام 
املاضي بقيمة 2.73 مليون دينار، مقابل أرب��اح بقيمة 
2.94 مليون دي��ن��ار للفترة املماثلة م��ن ع��ام 2019، 

بتراجع في األرباح بنسبة 7.3%.

“لنكن على دراية” تطلق فيديو للتوعية حول القروض وعمليات التمويل  حملة 

58 باملئة نسبة النساء  الهاشل: 
العامالت في »املركزي«

في إطار حرص بنك الكويت املركزي على متكني 
املرأة ألداء دورها احليوي الفاعل في التنمية أكد 
بنك الكويت مبناسبة اليوم العاملي للمرأة والذي 
يصادف الثامن من م��ارس من كل ع��ام، عنايته 
بدعم املرأة واالستفادة من قدراتها على مستوى 
املؤسسة، حيث يقدم بنك الكويت املركزي أحد 
أبرز األمثلة على دور املرأة الفاعل داخل املجتمع 
الكويتي في مختلف الوظائف وأدائها املتميز في 

مختلف القطاعات.
 ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح صحفي حمل��اف��ظ بنك 
الكويت امل��رك��زي أش��ار إل��ى ح��رص بنك الكويت 
على تعزيز دور املرأة في البنك وفي هذا السياق 
قام بإطالق عديد من املبادرات التي تهدف لتعزيز 
املساواة في البنك، وتشجيع الكوادر النسائية 
وتأهيلها لتولى املناصب القيادية في املستقبل، من 
خالل مجموعة من البرامج التدريبية املهنية التي 

حتقق لتلك الكوادر مسارا من التطوير املستمر. 
وأش��ار احملافظ الهاشل إل��ى أن نسبة النساء 
العامالت في بنك الكويت املركزي تشكل )58%( 
من مجموع موظفي البنك، فيما أسند البنك )42%( 
من املناصب القيادية إلى سيدات إميانا منه بكفاءة 
الكوادر النسائية الوطنية وقدرتها على حتمل 
املسؤوليات وإجن��از املهام على نحو يساهم في 
متيز املؤسسة وتقدمها، وه��و م��ا تثبته نسبة 
املوظفات احلائزات على جائزة التميز الوظيفي، 
التي بلغت (%57) من مجموع املوظفني احلائزين 

على تلك اجلائزة في البنك. 
وأكد احملافظ أن بنك الكويت املركزي سيواصل 
هذا النهج القائم على املساواة في منح الفرص 
للطاقات الوطنية ومتكني الكوادر النسائية من 
أداء األدوار املنوطة بها وخدمة البالد من كافة 

املواقع، واملساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية.
هذا وانطالقاً من حرص بنك الكويت املركزي 
على تعزيز الثقافة املالية لدى مختلف شرائح 
املجتمع، وفي إطار توجيهاته نحو توسيع وتعزيز 
دور القطاع املصرفي الكويتي ف��ي املسؤولية 
املجتمعية، تتواصل فعاليات حملة التوعية 
املصرفية “لنكن على دراية” التي انطلقت بإشراف 

بنك ال��ك��وي��ت امل��رك��زي، وب��ال��ت��ع��اون م��ع احت��اد 
مصارف الكويت مبشاركة جميع البنوك الكويتية، 
بهدف نشر الثقافة املالية لدى أوسع شريحة من 
املجتمع، وزيادة الوعي لدى اجلمهور بدور القطاع 
املصرفي وكيفية االستفادة من اخلدمات املتنوعة 

التي تقدمها البنوك على الوجه األمثل. 
جاء ذلك في بيان صحفي لبنك الكويت املركزي 
أش��ار فيه إل��ى حرصه الدائم على تنظيم عملية 
منح القروض وعمليات التمويل الشخصي مبا 
يحقق للعميل االستفادة من املزايا والتسهيالت 
التي توفرها تلك العمليات دون التعرض ملخاطر 
التعثر في السداد، ولتجنب إثقال كاهل العميل 
بااللتزامات املالية. وف��ي إط��ار اجلهود الرامية 
إلى تعزيز حماية عمالء القطاع املصرفي أطلقت 
حملة “لنكن على دراية” إعالًنا توعوًيا يوضح 
أهم اجلوانب التي يجدر باألفراد معرفتها حول 
ال��ق��روض وعمليات التمويل املتاحة للعمالء 
واالشتراطات الالزم اتباعها لالستفادة من املزايا 
والتسهيالت، وأه��م ما للعمالء من حقوق وما 

عليهم من واجبات في هذا اإلطار.
وفي ذات السياق، نوه بنك الكويت املركزي 
إل��ى أن اإلعالنيوضح تعليماتالبنك املركزي 
املوجهةللبنوك وشركات التمويل والتي تتضمن 
تقدمي امل��ش��ورة للعميل قبل التمويل وأثناء 
أجل التمويل، وتشدد التعليمات على توضيح 
مخاطر زي��ادة االلتزامات املالية على العميل 
الراغب في القرض أو التمويل، خاصة في حالة 
تغير األوض���اع املالية بسبب تغير العمل أو 

التقاعد أو تغير سعر الفائدة املطبقة.
ه��ذا وُتنشر امل���واد التوعوية التي تقدمها 
احلملة عبر ع��دي��د م��ن ال��ق��ن��وات م��ن أب��رزه��ا 
حسابات بنك الكويت املركزي والبنوك الكويتية 
على منصات التواصل االجتماعي، كما ميكن 
االط��الع على مزيد من املعلومات ح��ول حملة 
التوعية املصرفية “دراية” وأهدافها، واملواد 
التعريفية التي تقدمها وغيرها من املعلومات 
www.  ب��زي��ارة امل��وق��ع اإللكتروني للحملة

dirayakw.com

اإلرهاب ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  إدارة  بوابة  اطالق   :» »التجارة 
أعلنت وزارة التجارة والصناعة، 
إط���الق ب��واب��ة إدارة مكافحة غسل 
aml.moci. األموال ومتويل اإلرهاب
gov.kw وقالت “ التجارة “ في بيان 
صحافي  ، إن ذل��ك ي��أت��ي استكماال 
ملسيرة التطوير في وزارة التجارة 
والصناعة،وتنفيذا لتوجيهات مجلس 
الوزراء املوقر، فقد مت استحداث بوابة 
إدارة مكافحة غسل األم��وال ومتويل 
 ، aml.moci.gov.kw اإلره���اب
داعية جميع الشركات الى الزيارات 
االفتراضية عبر ال��ب��واب��ات الجن��از 

معامالتهم االلكترونية 
وأض��اف��ت، ان ه��ذه البوابة تأتي 
استكماال من مشروع رقمنة إدارات 
وقطاعات ال��وزارة ومتهيدا خلطوات 
متسارعة إلعاد هيكلة كاملة خلدمات 
قطاع تنمية الشؤون الفنية وتنمية 
التجارة، الفتة إلى أنها تقدم مجمل 
اخل��دم��ات الشاملة “أونالين” دون 
احل���اج���ة ل��ل��م��راج��ع��ة الشخصية 
للوزارة الغلب اخلدمات حيث أن هذه 

اخلدمات قلصت زي��ارات مراجعات 
الشركات لوزارة التجارة والصناعة 
مع اجلهات واحلكومية عبر الربط 
االلكتروني معها فضال عن تعزيز 

قدرة موظفي ال��وزارة على العمل من 
أي مكان من دون تكدس املعامالت 

بالتدقيقة 
وذكرت الوزارة  البوابة تقدم عدد 

من اخلدمات االلكترونية منها طلب 
تدقيق وحتليل البيانات املالية )عقار 
– الصرافة – معادن ثمينة ( وطلب 
تعيني م��راق��ب االل��ت��زام،ك��م��ا ميكن 
للمراجع االستعالم ع��ن طلبه اون 
الي��ن املقدم من قبله ، باإلضافة الى 
طلب موعد واستعالم عن املراجعة 
فضال عن اخلدمات التي تقدمها اإلدارة 
عبر ق��وائ��م العقوبات احمل���ددة من 
قبل األمم املتحدة، ولوائح وقوانني 
إدارة مكافحة غسل األم��وال ومتويل 

اإلرهاب مع االخطارات والعقوبات
وش�����ددت ال���ت���ج���ارة ان رق��م��ن��ة 
اخل��دم��ات لقطاعات ال���وزارة يقلص 
إج���راءات الطلب املقدم مشددة على 
أنه إلجناز املعامالت املذكورة، قامت 
الوزراة بالربط االلكتروني مع العديد 
من اجلهات احلكومية ذات العالقة، 
وج����اري اس��ت��ك��م��ال اع��م��ال ال��رب��ط 
م��ع اجل��ه��ات االخ���رى ب��ه��دف تقدمي 
معامالت اون الين بالكامل للمراجع 

دون احلاجة للمراجعة.

3.2 نقطة البورصة تغلق تعامالتها على ارتفاع املؤشر العام 
أغلقت بورصة الكويت تعامالتها 
أم����س  االث��ن��ني ع��ل��ى ارت���ف���اع مؤشر 
السوق العام 2ر3 نقطة ليبلغ مستوى 
02ر5701 نقطة بنسبة صعود بلغت 

06ر0 في املئة.
ومت تداول كمية أسهم بلغت 7ر223 
مليون سهم متت عبر 10587 صفقة 
نقدية بقيمة 6ر39 مليون دينار )نحو 

6ر130 مليون دوالر(.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 
01ر10 نقطة ليبلغ مستوى 76ر4650 
نقطة بنسبة هبوط 21ر0 في املئة من 
خ��الل كمية أسهم بلغت 146 مليون 
سهم مت��ت عبر 5092 صفقة نقدية 
بقيمة 3ر10 مليون دينار )نحو 9ر33 

مليون دوالر(.
وارتفع مؤشر السوق األول 02ر9 
نقطة ليبلغ مستوى 07ر6232 نقطة 
بنسبة صعود بلغت 14ر0 في املئة من 
خالل كمية أسهم بلغت 7ر77 مليون 
سهم مت��ت عبر 5495 صفقة بقيمة 
2ر29 مليون دينار )نحو 3ر96 مليون 

دوالر(.

وف��ي غ��ض��ون ذل��ك انخفض مؤشر 
)رئ��ي��س��ي 50( 07ر8 نقطة ليبلغ 
مستوى 45ر4836 نقطة بنسبة هبوط 
بلغت 17ر0 في املئة من خ��الل كمية 
أسهم بلغت 4ر98 مليون سهم متت عبر 
3353 صفقة نقدية بقيمة 5ر7 مليون 

دينار )نحو 7ر24 مليون دوالر(.

وك��ان��ت ال��ش��رك��ات األك��ث��ر ارتفاعا 
هي )كفيك( و)فجيرة أ( و)اجن��ازات( 
و)ورق���ي���ة( أم��ا ش��رك��ات )خليج ب( 
و)بيتك( و)األول��ى( و)وطني( فكانت 
األكثر ت��داوال من حيث القيمة في حني 
كانت شركات )ال���راي( و)بترولية( 

و)وثاق( و)األولى( األكثر انخفاضا.

وأعلنت بورصة الكويت إلغاء إدراج 
أسهم شركة متكني القابضة اعتباراً من 

يوم الثالثاء املوافق 16 مارس 2021.
وق��ال��ت ال��ب��ورص��ة ف��ي ب��ي��ان على 
موقعها الرسمي، أمس  االثنني، إن قرار 
إلغاء إدراج الشركة في البورصة جاء 
بناًء على قرار من مجلس مفوضي هيئة 

أسواق املال.
وأعلنت بورصة الكويت أم��س، أن 
ش��رك��ة “متكني” م��ن ب��ني 9 ش��رك��ات 
ُم��ه��ددة بإيقاف أسهمها ع��ن ال��ت��داول 
بالسوق؛ حلني سداد رسوم االشتراك 

السنوي.
وف��ي 18 ف��ب��راي��ر امل��اض��ي، أعلنت 
“متكني” عن بيانات أربع فترات مالية 
وهي األول والثاني والثالث والرابع من 

العام املاضي.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن إع���الن الشركة 
تلك البيانات، إال أن البورصة قررت 
اس��ت��م��رار وق��ف ال��ت��داول على أسهم 
“متكني” بناًء على إفصاح األخيرة الذي 
يفيد ببلوغ نسبة اخلسائر املتراكمة 

.169%

»التجاري«:  تكرمي املتدربني الكويتيني 
امللتحقني ببرنامج «مبادرون«

قام البنك التجاري بتكرمي الدفعة األولي 
من الشباب أصحاب املشاريع الصغيرة 
الذين التحقوا ببرنامج “مبادرون” الذي 
مت اإلع��الن عنه في شهر سبتمبر املاضي 
وانطالقه في يناير 2021، حيث مت تصميم 
ه���ذا ال��ب��رن��ام��ج ل��دع��م وحت��ف��ي��ز أص��ح��اب 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة ذات الكفاءة 
ملواجهة ما قد تتعرض له أنشطة أعمالهم 
جراء االغالق القسري العام بسبب جائحة 

كورونا. 
وقد أقيم هذه التكرمي-الذي ُطبقت خالله 
ك��اف��ة االش��ت��راط��ات الصحية وإج����راءات 
التباعد االجتماعي-بحضور الشيخ  احمد 
دعيج الصباح رئيس مجلس االدارة، و 
الهام محفوظ -رئيس اجلهاز التنفيذي و 
ص��ادق عبدالله – مدير ع��ام قطاع امل��وارد 

البشرية. 
وفي هذا السياق أكد الشيخ أحمد الصباح 
على دع��م البنك لبرنامج “مبادرون” 
الذي يأتي ضمن التزام البنك مبسؤوليته 
املجتمعية ودوره الوطني نحو حتقيق 
التنمية االجتماعية املستدامة التي تعتمد 
في األس��اس على تطوير األفكار االبداعية 
ألص��ح��اب األع��م��ال وامل��ش��اري��ع الصغيرة 
إلكسابهم مهارات أساسية تساعدهم على 
حتقيق النجاح املنشود ألعمالهم وهو 
م��ا ينعكس اي��ج��اب��اً ويساهم ف��ي حتريك 
االقتصاد الوطني بسواعد الشباب الكويتي 

ال��ط��م��وح.   وم��ن جانبها ص��رح��ت الهام 
محفوظ قائلة “نحن س��ع��داء ف��ي البنك 
التجاري بتكرمي الدفعة األولى من اصحاب 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة احلجم وذلك 
بعد حضورهم دورات تدريبية وحلقات 
نقاشية مكثفة عن طبيعة العمل املصرفي 
مكنتهم من التعرف عن كثب عن املجاالت 
التكنولوجية احل��دي��ث��ة املرتبطة بعمل 
املصارف ووفرت لهم فرصة للحصول على 
معلومات هامة ع��ن نطاق عمل قطاعات 
وإدارات البنك املختلفة مبا يساهم في صقل 

خبراتهم العملية”.  
وبدوره، قال املدير العام في قطاع املوارد 
البشرية ص���ادق عبدالله “ إن برنامج 
“مبادرون يعتبر جتربة فريدة من نوعها 
مُتكن الشباب الكويتي من أصحاب املشاريع 
احل��ص��ول على ت��دري��ب عملي ع��ن طبيعة 
العمل ونطاق عمل القطاع املصرفي بكافة 
مجاالته املالية والرقابية وك��ذل��ك إدارة 
املخاطر واخل��دم��ات امل��س��ان��دة ف��ي جميع 
قطاعات وإدارات البنك التجاري”. وتابع 
عبدالله منوهاً أنه قد متت مشاركة قصص 
جناح العديد من أعضاء اإلدارة التنفيذية 
بالبنك من مختلف اإلدارات مع املتدربني 
وم��ن ث��م مت نقل اخل��ب��رات املكثفة للقادة 
التنفيذين بالبنك للمشاركني في برنامج 
“مبادرون “مبا يساهم في حتقيق االستفادة 

القصوى من البرنامج.  

alwasat.com.kw5

19 البنك  يشجع موظفيه لتلقي لقاح كوفيد 

احلماد : إدارة »بوبيان« حريصة 
تطعيم جميع املوظفني

أع��ل��ن بنك ب��وب��ي��ان ع��ن مجموعة م��ن احمل��ف��زات 
لتشجيع موظفيه على تلقى تطعيم ) لقاح ( كوفيد 19 
وذلك حرصاً من إدارة البنك على صحة العاملني في 
البنك وعائالتهم ومساندة خلطة الدولة في تشجيع 

اجلميع مواطنني واملقيمني على تلقى اللقاح .
وقال مدير عام مجموعة املوارد البشرية في البنك 
عادل احلماد ان الفترة األخيرة شهدت ارتفاعاً كبيراً 
في أعداد املصابني األمر الذي يستدعى تضافر جهود 
اجلميع من أجل العمل على تقليل االع��داد ومواجهة 
ه��ذه اجلائحة س��واء من خ��الل اتخاذ االحتياطات 

الالزمة او اإلسراع في تلقى التطعيم .
وأضاف “ من هذا املنطلق قرر البنك إطالق حملة 
خاصة بني موظفيه لتشجيعهم على تلقى التطعيم 
السيما مع منح اجلهات الصحية موظفي البنوك 
االولوية ضمن الصفوف األولى لتلقى التطعيم وهي 
خطوة تسهل احلصول على مواعيد سريعة ملوظفي 
القطاع املصرفي “ . ونوه احلماد إلى احلوافز التى 
مينحها البنك ملوظفيه بعد تلقيهم التطعيم ومن بينها 
احلصول على يوم للراحة مع منحهم هدايا فورية  
تصلهم إلى مكاتبهم. واض��اف ان البنك ينظم حملة 
تستمر حتى نهاية شهر مايو املقبل تتضمن مجموعة 
م��ن ال��ع��روض وامل��زاي��ا اخل��اص��ة باملوظفني الذين 
تلقوا التطعيم كاحلصول على خصومات في مطاعم 

وكافيهات واالندية الصحية وغيرها.
وأشار احلماد إلى أنه سيتم إجراء السحب الكبير 
ملجموعة من الهدايا واجلوائز القيمة التى تتضمن  
ه��وات��ف ذكية و سبائك ذهبية وك��وب��ون��ات ش��راء 
ومبالغ نقدية حيث سيدخل السحب جميع املوظفني 

الذين تلقوا التطعيم .
من ناحية أخرى نوه احلماد إلى أن البنك وعلى 
م��دار الفترة املاضية وخ��الل الفترة املقبلة سيقوم 
ب��إرس��ال تعاميم حتفيزية للموظفني إل��ى جانب 
استضافة مجموعة من املختصني للقاء املوظفني 
واحل��دي��ث ع��ن أهمية التطعيم باستخدام وسائل 
التواصل عن بعد . وأك��د احلماد أن البنك ومنذ بدء 
اجلائحة وهو حريص على توفير الظروف املناسبة 
للعمل مل��وارده البشرية ومن ذلك قيامه في سبتمبر 
املاضي منح املوظفات االمهات ممن لديهم أبناء في 
مراحل الدراسة املختلفة من احلضانة وحتى املرحلة 
املتوسطة بعض املزايا التى متكنهم من رعاية ابنائهم 

بصورة أفضل .

احمد الصباح ومحفوط  يتوسطن اصحاب املشاريع 

»وف��������رةل��������الس��������ت��������ث��������م��������ار«: 
وراء  األرب��اح  جني  عمليات 
الكويتي  ال��س��وق  ان��خ��ف��اض 

خالل فبراير
قالت شركة وف��رة لالستثمار الدولي في تقريرها الشهري 
عن أسواق املال أن كافة مؤشرات بورصة الكويت انخفضت في 
نهاية فبراير وذلك لعدة أسباب أبرزها عمليات جني األرباح بعد 
االرتفاعات املستمرة خالل الفترة السابقة، كما أثرت بشكل سلبي 
األخبار الضبابية وع��دم الوضوح والتهديد بالعودة إليقاف 
بعض األنشطة التجارية والتجاذبات السياسية الداخلية على 

أداء السوق.
وح��ول أب��رز التحديات خ��الل الفترة املقبلة، فقال التقرير 
إن هناك عدة حتديات ال ميكن إغفالها ستشكل توجه السوق 
خ��الل املرحلة املقبلة ومنها ال��ع��وام��ل السياسية الداخلية 
واجليوسياسية باملنطقة والعالم، إضافة إلى مدى االنحسار 
الفعلي جلائحة كورونا وطريقة التعامل معها وعودة احلياة 
الطبيعية وكذلك عدم توقف األنشطة االقتصادية، بالتزامن مع 
حتسن أسعار النفط، واأله��م من ذلك استمرار إعالنات نتائج 
عام 2020 والتوزيعات التي سترسم مالمح السوق بشكل كبير، 

وكذلك طرح منتجات استثمارية جديدة بالسوق الكويتي. 
وتطرق التقرير إلى أبرز أرقام سوق الكويت لألوراق املالية 
في فبراير حيث أقفل املؤشر العام للسوق عند 5،649.2 نقطة 
منخفضاً بنسبة %2.26 منذ بداية الشهر، كما أغلق املؤشر 
الرئيسي على 4،650.5 نقطة منخفضاً بنسبة %1.92 منذ 
بداية الشهر، فيما انخفض مؤشر السوق األول بنسبة 2.38% 
منذ بداية الشهر ليغلق على 6،157.5 نقطة، كما بلغت القيمة 
السوقية للشركات املدرجة في نهاية الشهر 33.05 مليار دينار 
منخفضة بنسبة %2.22 منذ بداية الشهر فيما بلغت القيمة 
املتداولة للشهر 834.75 مليون دينار منخفضة بنسبة 1.20% 
عن الشهر السابق من خالل تداول 6.05 مليارات سهم بانخفاض 
بلغ %0.06 عن الشهر السابق، من خالل إبرام 206،689 صفقة 

منخفضة %4.40 عن الشهر السابق.
وأضاف التقرير أن سهم “مدينة األعمال” حقق أعلى ارتفاعاً 
منذ بداية الشهر بنسبة بلغت %37.68 فيما شهد سهم “اإلعادة” 

أعلى انخفاضاً بنسبة بلغت %29.93 منذ بداية الشهر.

»برقان«: فوز محمد أحمد 
في سحب حساب الثريا

أعلن بنك برقان عن فوز محمد اسالم أحمد، في سحب حساب 
الثريا للراتب الشهري الذي فاز بجائزة بقيمة 10،000 د.ك. 

وأوضح البنك أنه ميكن فتح حساب “الثريا” للراتب، بالدينار 
، أو غيره من العمالت، وأنه مينح صاحبه العديد من املمّيزات، 
ومنها احلصول على قرض أو بطاقة إئتمانية تناسب احتياجاته، 
باإلضافة الى ذلك، اإلستفادة من العروض واخلصومات على 

مدار العام.
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