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بعد نحو عامني من األخبار املتضاربة، أفصح 
بيت التمويل الكويتي، عن دعوته بنك األهلي 
املتحد البحريني إل��ى توقيع اتفاقية تفاهم 
وسرية معلومات لبدء دراسات تقييم االندماج 
بني البنكني. ورد األخير ف��ورا في إفصاح آخر 
للبورصة بتلقيه اخلطاب، مؤكدا أنه سيكون 
مرهونا بتقدمي معدل عادل لتبادل األسهم بني 

البنكني، وستتم دراسته من بنوك عاملية.
وقالت مصادر ذات صلة باالندماج ، وفقا 
ل�”العربية”، إن مسار الصفقة من اآلن سيكون 
كالتالي: انتظار اجتماع مجلس إدارة األهلي 
املتحد للموافقة على توقيع اتفاقية التفاهم ، 
واالتفاق بني الطرفني على سعر أول��ي مبدئي 
لكيفية تبادل األسهم، ويتوقع أن يحتاج ذلك 
بني 6 و8 أسابيع ، وفي حال االتفاق على السعر 
املبدئي ستبدأ إجراءات فتح الدفاتر أو الدراسة 
النافية للجهالة،وقد يتغير السعر املتفق عليه 

بناء على معطيات الدراسة النافية للجهالة.
وقالت املصادر إن هذه اإلجراءات حتتاج إلى 
وقت طويل لن تقل عن سنة، كما أن االندماج 
الفعلي قد يصل إلى سنتني، في حال أخذ في عني 
االعتبار أن “األهلي” بنك تقليدي، وأن أمامه 

مهمة حتويل عملياته لإلسالمية قبل االندماج.
مالك بيت التمويل واألهلي املتحد

وكان مجلس إدارة بيت التمويل، الذي يتشكل 
من كبار مالك البنك اإلسالمي، ميثلون جهات 
حكومية بنسبة %48، إضافة إلى ممثلني عن 
القطاع اخلاص، قد اجتمع واتخذ قرارا بدعوة 

“األهلي” لالندماج بعد أن حصل اتفاق جماعي 
على املضي في هذا امللف كما علمت “العربية”.

وتتشكل قائمة مالك بيت التمويل كالتالي: 
الهيئة العامة لالستثمار الكويتية )الصندوق 

السيادي للدولة( %24 ،والهيئة العامة لشؤون 
القصر بنسبة %10.5 ،واألمانة العامة لألوقاف 
بنسبة %7.3. ،واملؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية بنسبة %6.19. ،وملكيات مؤثرة 

متفرقة للقطاع اخلاص الكويتي دون 5%.
أما باملقابل، فتتشكل قائمة كبار امل��الك في 
“األهلي املتحد” كالتالي: املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية الكويتية بنسبة 18.7% 

)وه���ي متتلك ف��ي البنكني(،والهيئة العامة 
للتأمني االجتماعي في البحرين بنسبة 10%. 
،وشركة التمدين االستثمارية التابعة ملجموعة 
املرزوق الكويتية بنسبة %8 )لديها ملكية أيضا 

في “بيتك” لكنها غير معلنة كونها دون 5%(. 
،والشيخ سالم الصباح %5.36 ،ومؤسسة 

التمويل الدولية بنسبة 5.16%.
وكانت الشائعات ت��رددت بقوة في األي��ام 
األخيرة حول ع��ودة إحياء ملف االندماج بني 
البنكني، ال���ذي شغل ال��س��وق الكويتية ملدة 
عامني، وسط نفي متواصل من الطرفني بوجود 
مفاوضات متقدمة في االن��دم��اج، رغ��م تأكيد 
“بيتك” وج��ود نوايا لالندماج مع “األهلي” 
ضمن خطة مجلس اإلدارة للتوسع خ��ارج 

الكويت.
حجم االندماج اجلديد

وفي حال متت صفقة االندماج بني “بيتك” 
و”األهلي املتحد” البحريني، فسيظهر كيان 
مصرفي خليجي ضخم جديد ميتد بني اخلليج 
وإفريقيا وأوروب����ا وج��ن��وب آس��ي��ا كالتالي: 
سيشكل االندماج أحد أكبر البنوك اخلليجية 
بأصول تصل إلى نحو 90 مليار دوالر،ويعتبر 
بيت التمويل الكويتي واحدا من أكبر املصارف 
اإلسالمية في العالم، ويبلغ رأسماله 634 
مليون دينار أو نحو 1.9 مليار دوالر(،وميتلك 
“بيتك” بنوكا في تركيا وأملانيا والبحرين 
وماليزيا،وفي املقابل، يبلغ رأسمال مجموعة 
البنك األه��ل��ي املتحد البحريني 1.9 مليار 
دوالر،ولدى املجموعة البحرينية وحدات تابعة 
أو زميلة واستثمارات في بريطانيا ومصر 

وليبيا والعراق وسلطنة عمان والكويت.

alwasat.com.kw

90 مليار دوالر بأصول تصل إلى نحو 

اندماج »بيتك« و»األهلي املتحد« سيشكل أحد أكبر البنوك اخلليجية

69.62 دوالر  سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 17ر2 دوالر في 
ت��داوالت اول  ام��س ليبلغ 62ر69 دوالر أمريكي مقابل 
79ر71 دوالر للبرميل في ت��داوالت االثنني املاضي وفقا 

للسعر املعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

 وفي األسواق العاملية لم تتأثر أسعار النفط اول أمس 
الثالثاء مع انخفاض مخزونات اخلام في الواليات املتحدة 

وتراجع في االمدادات من فنزويال وليبيا.
 وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العاملي مزيج 

برنت 32 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 16ر72 
دوالر كما ارت��ف��ع سعر برميل نفط خ��ام غ��رب تكساس 
الوسيط األمريكي سنتني ليصل ال��ى مستوى 08ر68 

دوالر.

نظم بنك بوبيان بالتعاون مع بنك الدم الكويتي 
حملة للتبرع بالدم بني موظفيه جريا على عادته 
السنوية وذلك بهدف اثراء مخزون الدم االستراتيجي 

لبنك الدم الكويتي . 
وشهدت احلملة اقباال كبيرا من املوظفني الذين 
تسابقوا لتلبية الواجب االنساني ومحاولة للمساهمة 
انطالقا من دور البنك االجتماعي وحرصا منه على 
التفاعل مع اي نداء انساني السيما الذي يتعلق بحياة 

االخرين وصحتهم.
ووجه مدير عام بنك بوبيان وليد الياقوت الشكر 
جلميع موظفي البنك على مساهمتهم في احلملة لدعم 
مخزون الدم مؤكدا ان االقبال كان شيىء متوقع ملا 
عرف عن اهل الكويت واملقيمني على ارضها من حبهم 

لفعل اخلير .
واض���اف “ لقد مت منح املتبرعني م��ن موظفي 
البنك بقية يوم التبرع راحة حرصا من ادارة البنك 
على راح��ة املوظفني ومنحهم التقدير املناسب وبا 

اليتعارض مع مصلحة العمل “
كما توجه بالشكر ايضا للعاملني في بنك الدم 
الكويتي على اجلهود التى يبذلونها في سبيل دعم 
مخزون الدم والتواجد في كل مكان من اجل هذا الهدف 

االنساني النبيل .
وق��ال الياقوت ان البنك سوف يستمر في تنظيم 
حمالت التبرع بصورة دوري��ة لالستفادة من املزايا 
الكثيرة التى يتيحها التبرع خاصة مع انعكاساته 

واثاره االيجابية على صحة املتبرعني.

جانب من املوظفني خالل التبرع

منح املتبرعني يوم راحة 

»بوبيان« ينظم حملة للتبرع بالدم بني موظفيه  
أعلن البنك التجاري عن انضمام محمد 
طاهر بهول بهول خان إلى قائمة الفائزين 
بجائزة ال� 5،000 دينار كويتي في سحب 
ح��س��اب النجمة األس��ب��وع��ي،  ح��ي��ث مت 
إع��الن النتائج ف��ي السحب ال��ذي أج��راه 
البنك بحضور ممثل عن وزارة التجارة 
والصناعة. وفي هذا السياق استقبلت نورة 
كايد- رئيس وح��دة اخل��دم��ات املصرفية 
الشخصية في البنك التجاري الفائز سعيد 
احل��ظ ، مقدمة ل��ه التهاني ب��ف��وزه بهذه 
اجل��ائ��زة و الشكر على ثقته واختياره 
ملنتجات وخدمات البنك التجاري الكويتي 

املصرفية.  
ه���ذا وق���د ع��ب��ر محمد ط��اه��ر ع��ل��ي عن 
سعادته باجلائزة وشكره للبنك التجاري 
على الفوز بهذه اجلائزة التي ج��اءت عن 
طريق حساب النجمة ، مشيدا مبنتجات 
وخدمات البنك التجاري املصرفية املتطورة 
وخصوصا “حساب النجمة” الذي يوفر 
ألصحابه فرصا مواتية للفوز بجوائز 
ضخمة متكن أي رابح من حتقيق أمنياته 
وأحالمه، متمنيا أن يحالف احلظ جميع 
عمالء وعميالت التجاري في السحوبات 

القادمة.  وع��ن آلية فتح حساب النجمة 
وال��ت��أه��ل ل��دخ��ول ال��س��ح��وب��ات وال��ف��وز 
باجلوائز القيمة، كشف البنك أن��ه ميكن 
فتح حساب النجمة فقط ب��إي��داع  100 
دينار كويتي ويجب أن يكون في احلساب 

مبلغ ال يقل عن 500 دينار لدخول جميع 
السحوبات على كافة اجلوائز التي يقدمها 
احل��س��اب. ف��ض��الً امل��زاي��ا اإلض��اف��ي��ة التي 
يوفرها احلساب، إذ يحصل العميل على 
بطاقة سحب آلي ويستطيع احلصول على 

بطاقة ائتمان بضمان احلساب و كذلك 
احلصول على كافة اخلدمات املصرفية من 

البنك التجاري.  
كما ميكن ألي عميل لدى البنك التجاري 
أن ي��ف��ت��ح ح��س��اب ال��ن��ج��م��ة ع���ن ط��ري��ق 
تطبيق البنك و خدمة ال��ت��ج��اري  “أون 
الين” وال��دخ��ول في جميع السحوبات ، 
وأما بالنسبة لغير عمالء التجاري فإنهم 
يستطيعون تقدمي طلب فتح حساب من 
خالل موقع البنك الرسمي وسيتم االتصال 
بهم عن طريق دائ��رة املبيعات وترتيب 
موعد لزيارة العميل الستكمال إج��راءات 
فتح احلساب.  كما ميكن للعمالء االتصال 
بخدمة العمالء على 1888225 أو زيارة 
موقع البنك www.CBK.com، وكذلك 
بإمكانهم زي���ارة أق���رب ف��رع للتجاري، 
وسوف يكون موظفو التجاري في خدمتهم 
وع��ل��ى اس��ت��ع��داد ت��ام ل��إلج��اب��ة ع��ن كافة 
استفساراتهم. كما أن صفحات التجاري 
على جميع مواقع التواصل االجتماعي 
توفر للجمهور كافة التفاصيل املرتبطة 
بآخر ال��ع��روض واخل��دم��ات التي يقدمها 

البنك.

تسليم اجلائزة

في سحب حساب النجمة 

 »التجاري«  يستقبل الفائز بجائزة اخلمسة آالف دينار 
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أحد فروع بيتك

»وربة« يجرى سحب 
»السنبلة« األسبوعي 

 يجرى بنك ورب��ة  سحب السنبلة االسبوعي 
اخلامس والعشرون ؛ هذا وقد يتم إج��راء السحب 
بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعه و 

موظفي بنك وربة.
ميثل حساب السنبلة اخليار األمثل لكل الراغبني 
بتوفير األم��وال وحتقيق عوائد مالية ثابتة على 
أرصدتهم في الوقت نفسه باالضافة ال��ى  فرصاً 
شهرية للفوز بجوائز نقدية ط��وال العام. ونظراً 
لإلقبال الكبير ال��ذي الق��اه ه��ذا احلساب من قبل 
العمالء ملا يؤمّنه من فرص كبيرة للربح، عمل بنك 
ورب��ة على إض��اف��ة ت��ط��ورات نوعية على حساب 
السنبلة القت استحسان العمالء، وتشمل التطورات 
التي متت إضافتها إلى حساب السنبلة، زيادة عدد 
الرابحني عبر اضافة سحب أسبوعي باالضافة الى 
السحب الشهري وذلك إلتاحة فرص أكبر للعمالء 
للفوز بجوائز مالية أسبوعية قيمة كل منها ألف 
دينار كويتي  تذهب إلى 5 رابحني ويتم السحب 
عليها في يوم اخلميس من كل أسبوع. باإلضافة 
الى ذلك، يستمر سحب السنبلة الشهري في بداية 
كل شهر على اجلوائز الكبرى - بحضور وإشراف 
ممثل من وزارة التجارة والصناعة -  والتي يبلغ 
إجمالها 30  ألف دينار كويتي موزعة كالتالي على 
4 رابحني: اجلائزة الكبرى بقيمة 10 آالف دينار 
كويتي ستكون من نصيب رابحني إثنني واجلائزة  
الثانية بقيمة 5 آالف دي��ن��ار كويتي م��ن نصيب 

رابحني اثنني أيضاً.  
وبذلك يكون بنك ورب��ة قد زاد ع��دد الرابحني 
في سحوبات السنبلة  إل��ى 24 فائز بالشهر كما 
زاد اجمالي قيمة اجلوائز الشهرية من 30 الى 50 
الف دينار كويتي شهريا. وأما فيما يتعلق بفرص 
ال��رب��ح، فيحق لكل عميل فرصة لدخول السحب 
مقابل كل 10 دنانير في احلساب.  واجلدير بالذكر 
، أن بنك وربة أطلق حديثا وديعة السنبلة التي تعد 
املودعني بعوائد متوقعة عالية تصل الى 3% كما 
يحصلو ايضا على فرص ربح في سحوبات السنبلة 

الشهرية واالسبوعية.

انطلقت فعاليات ال��دورة الثانية 
م��ن برنامج بنك الكويت الوطني 
ل��ل��ت��دري��ب ال��ص��ي��ف��ي ل��ع��ام 2018 
واملخصص لطلبة املدارس والكليات 
الذين تتراوح أعمارهم بني 14 و21 
عاماً، وال��ذي يأتي تنظيمه في إطار 
املسؤولية االجتماعية للبنك وحرصه 
املتواصل على دعم الشباب والطلبة، 
ومنحهم ف��رص��ة ص��ق��ل مهاراتهم 
وتأهيلهم لدخول س��وق العمل من 

خالل برامج تدريبية مكثفة. 
ويذكر أن مؤسسة لوياك التطوعية 
تشارك للعام الثاني في هذا البرنامج 
ع��ن طريق تقدمي دورات تدريبية 
للطلبة املشاركني تركز على التعريف 
باملجتمع امل��دن��ي وب��امل��س��ؤول��ي��ات 
جتاهه ومفهوم العمل التطوعي، كما 
تقدم حلقات عملية تتضمن العديد من 
األنشطة الترفيهية الهادفة التي تعزز 
روح الفريق وال��ت��ع��اون والتفكير 
االيجابي والبّناء ومراعاة القيم. كما 
تشارك شركة الوطني لالستثمار في 
توفير دورات تدريبية للطلبة هذا 

العام باإلضافة إلى دورة حول األمن 
والتدابير الوقائية لضمان حماية 

املؤسسات املالية.
وقد شارك نائب الرئيس التنفيذي 
لبنك ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي- الكويت 
ومدير عام مجموعة اخلزانة سليمان 
امل��رزوق في افتتاح ال��دورة الثانية 
من البرنامج والتي يشارك فيها 31 
طالباً وطالبًة. ويهدف هذا البرنامج 
إل��ى املساهمة ف��ي تشجيع الطلبة 
خ��الل فترة اجازتهم الصيفية على 
التدريب واالنخراط في جتربة العمل 
املصرفي، كما أنه يأتي في إطار التزام 
بنك الكويت الوطني جتاه الشباب 
ودعمهم في مسيرتهم للقيام بدور 

فاعل في املستقبل.
كما أن البرنامج ال يقتصر على 
تقدمي دورات تدريبية فحسب، بل 
يتخلل خ��ت��ام ال����دورات التدريبية 
رحالت ميدانية للطلبة ستشمل هذا 
العام عدداً من املؤسسات االقتصادية 
واالج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي ل��دي��ه��ا بصمة 
ف��ي م��ج��االه��ا، ليستفيد الطلبة من 

جتربتها والتعرف أكثر على طبيعة 
عملها وتنظيمها.  ويتضمن برنامج 
ال��ت��دري��ب الصيفي جملة م��ن م��واد 
التدريب وال��دراس��ة لطلبة امل��دارس 
والكليات تشمل أساليب عمل الفريق 
وط���رق التفكير اإلب���داع���ي وسبل 
التعبير ال��ذات��ي األم��ث��ل وأساليب 
التعامل مع العمالء إضافة إلى مفهوم 
جودة اخلدمة وتأهيل ومتكني الطلبة 
من خالل ما يوفره البرنامج من املواد 
التدريبية واألك��ادمي��ي��ة املتطورة 
واحل��دي��ث��ة. ويتخلل ه��ذه ال���دورات 
ج��والت ميدانية للمشاركني إلتاحة 
املجال أمامهم لالطالع عن كثب على 

عمل إدارات وفروع البنك. 
وينقسم إلى أربع دورات تدريبية 
مدة كل واحدة منها أسبوعني وتشتمل 
على حلقات تدريب نظرية وميدانية 
بواقع 5 ساعات يومياً. ومن املقرر 
أن تبدأ الدورة الثالثة في 29 يوليو 
والرابعة واألخيرة في 12 أغسطس 
وذل��ك بحسب البرنامج املقرر لهذا 

العام. 

متدربو برنامج التدريب الصيفي

»الوطني« يفتتح الدورة الثانية
2018 من برنامج التدريب الصيفي 

أنهت بورصة الكويت جلسة امس  األربعاء على 
انخفاض املؤشر العام 8ر18 نقطة ليبلغ مستوى 

5188 نقطة وبنسبة انخفاض 36ر0 في املئة.
وبلغت كميات تداوالت املؤشر 5ر63 مليون سهم 
متت من خالل 2880 صفقة نقدية بقيمة 9ر13 مليون 

دينار كويتي )نحو 46 مليون دوالر أمريكي(.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر19 نقطة 
ليصل إل��ى مستوى 4937 نقطة وبنسبة انخفاض 
39ر0 في املئة من خ��الل كمية أسهم بلغت 3ر24 
مليون سهم متت عبر 1090 صفقة نقدية بقيمة نحو 

مليوني دينار )نحو 6ر6 مليون دوالر(.
وانخفض مؤشر السوق األول 4ر18 نقطة ليصل 
إلى مستوى 5327 نقطة بنسبة انخفاض 35ر0 في 

املئة من خالل كمية أسهم بلغت 2ر39 مليون سهم 
متت عبر 1790 صفقة بقيمة 8ر11 مليون دينار )نحو 

39 مليون دوالر(.
وتابع املتعاملون إعالن النتائج املالية لشركتي 
)املستثمرون( و)أجيال( عن فترة النصف األول من 
العام اجلاري وكذك إعالن بورصة الكويت الشركات 

املوقوفة عن التداول لعدم تسليم بياناتها املالية.
وكانت شركات )الدولي( و)املتكاملة( و)ميزان( 
و)خليج ب( و)بيتك( األكثر ارتفاعا في حني كانت 
أسهم )أهلي متحد( و)بيتك( و)وطني( و)خليج ب( 
)صناعات( األكثر ت��داوال أما األكثر انخفاضا فكانت 
)بنك ورب��ة( و)املباني( و)برقان( و)بنك بوبيان( 

و)أهلي متحد(.

جانب من تداوالت البورصة

البورصة تنهي تعامالتها على انخفاض 
18.8 نقطة  املؤشر العام 


