عمومية «كيه آي بي» تناقش توزيعات األرباح  28اجلاري
تناقش عمومية بنك الكويت ال��دول��ي «كيه آي ب��ي» يوم
اخلميس  28م��ارس  ،2019توصية مجلس اإلدارة بتوزيع
 11%أرباحاً نقدية للعام املاضي بواقع  11فلساً لكل سهم،
وتوزيع  5%أسهما ً مجانية بواقع  4أسهم لكل  100سهم.
وقال البنك في بيان للبورصة أمس اخلميس ،إن العمومية
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ستناقش كذلك توصية املجلس بتوزيع مكافأة أعضاء مجلس
اإلدارة بقيمة  300ألف دينار ،ومكافأة خاصة للرئيس مببلغ
 150ألف دينار ،وذلك عن العام املاضي.
وبحسب البيان ،ستقوم عمومية البنك بانتخاب أعضاء
مجلس اإلدارة للدورة القادمة ملدة ثالث سنوات من عام 2019

إل��ى ع��ام  .2021وأوض��ح البنك أن العمومية س��وف تنعقد
في متام الساعة  9:30صباحاً ،وذل��ك باملقر الرئيسي للبنك
في الدور العاشر .كانت أرباح البنك ارتفعت  18%في العام
املاضي ،لتصل إلى  20.89مليون دينار؛ مقابل أرب��اح بقيمة
 17.7مليون دينار في عام .2017

alwasat.com.kw

Friday 15th March 2019 - 12 th year

إيقاف تداول سهم «اإلثمار» بسبب اخلسائر املتراكمة

التباين يسيطر على البورصة
في أسبوع متيز بنشاط التداوالت
أن��ه��ت ب���ورص���ة ال��ك��وي��ت تعامالتها
األسبوعية أم���س اخلميس على ارت��ف��اع
املؤشر العام 3ر 44نقطة ليبلغ مستوى
8ر 5346نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 84ر0
في املئة.
وبلغت كمية ت���داوالت املؤشر 9ر482
مليون سهم متت من خ�لال  8599صفقة
نقدية بقيمة 4ر 195مليون دينار كويتي
(نحو  645مليون دوالر أمريكي).
و تباينت املؤشرات الكويتية في األسبوع
الثاني م��ن م���ارس اجل���اري ،حيث ارتفع
املؤشر العام  0.7%عند مستوى 5346.81
نقطة مقارنة بإقفال األسبوع املاضي عند
 5309.69نقطة ،رابحا ً نحو  37.1نقطة.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر2
نقطة ليصل إل��ى مستوى 5ر 4744نقطة

وبنسبة 05ر 0في املئة من خالل كمية أسهم
بلغت 5ر 67مليون سهم متت عبر 2155
صفقة نقدية بقيمة أرب��ع��ة ماليني دينار
(نحو 2ر 13مليون دوالر).
وارت��ف��ع مؤشر ال��س��وق األول نحو 67
نقطة ليصل إل��ى مستوى  5667نقطة
وبنسبة ارتفاع 2ر 1في املئة من خالل كمية
أسهم بلغت 5ر 415مليون سهم متت عبر
 6444صفقة بقيمة 5ر 191مليون دينار
(نحو  632مليون دوالر).
وكانت شركات (وطني) و(أهلي متحد)
و(هيومن سوفت) و(خليج ب) و(زي��ن)
األكثر ارتفاعا في حني كانت أسهم (أهلي
متحد) و(وط��ن��ي) و(خليج ب) و(بيتك)
و(ب��ن��ك ورب���ة) األك��ث��ر ت���داوال أم��ا األكثر
انخفاضا فكانت (م��ي��زان) و(املتكاملة)

و(املباني) و(الدولي) و(برقان).
وت��اب��ع املتعاملون إع�لان��ا م��ن شركة
عقارات الكويت بشأن تأكيد اجلدول الزمني
الستحقاقات األسهم فضال عن إفصاحني
منفصلني بشأن تعامل شخصني مطلعني
على أسهم بنكي برقان اخلليج وتنفيذ بيع
أوراق مالية مدرجة وأخ��رى غير مدرجة
ملصلحة حساب إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
كما أعلنت ب��ورص��ة الكويت ع��ن وقف
التداول على أسهم شركة اإلثمار القابضة؛
بنا ًء على إفصاح الشركة الذي يُفيد ببلوغ
نسبة خسائرها املتراكمة .99%
وق��ال��ت ال��ب��ورص��ة ف��ي ب��ي��ان لها أمس
اخلميس ،إن اإليقاف ج��اء تطبيقاً للفقرة
 8من امل��ادة ( )2 - 8 - 9من كتاب قواعد
البورصة.

«الكويتية» :سنواصل تطوير خدمات الركاب

اجلاسم خالل اجتماع جلنة النقل اجلوي العربي

اكد رئيس مجلس ادارة شركة اخلطوط اجلوية
الكويتية يوسف اجلاسم أم��س اخلميس استمرار
الشركة في بذل كافة اجلهود لتحقيق نقالت نوعية
في خدمات الركاب وتطوير اإليرادات.
وق��ال اجلاسم لوكالة االنباء الكويتية (كونا)
على هامش االجتماع ال 84للجنة التنفيذية لالحتاد
العربي للنقل اجلوي في بيروت ان اخلطوط اجلوية
الكويتية حتتفل ه��ذه السنة مب��رور  65عاما على
مم��ارس��ة دوره���ا املميز ف��ي عمليات النقل اجل��وي
وخدمة الركاب.
وح��ول اجتماع اللجنة التنفيذية لالحتاد قال
اجلاسم ان «اللجنة هي التي تقوم ب��اع��داد العمل
الرئيسي في االحت��اد ويشارك فيها  10من رؤساء

الشركات العربية لبحث العديد من االمور التي تهم
الشأن العربي والعاملي في مجال الطيران وهي
ستناقش في اجتماعها احلالي الشؤون االستراتيجية
والداخلية لالحتاد».
وب��دوره ق��ال رئيس مجلس إدارة شركة طيران
الشرق االوسط اللبنانية محمد احلوت ل(كونا) ان
«اجتماع اللجنة يأتي في اطار االجتماعات الدورية
التي تعقدها لبحث تطورات النقل في العالم وتفعيل
التعاون بني الشركات العربية وبحث املشاريع
املشتركة بينها الى جانب مناقشة قضايا تنظيمية
تهم هذه الشركات» .يذكر ان الكويت ستستضيف في
الرابع واخلامس من نوفمبر املقبل اجتماع اجلمعية
العامة ال 52لالحتاد العربي للنقل اجلوي.

عضو مجلس إدارة يبيع 31.2
مليون سهم ببنك «اخلليج»
أعلن بنك اخلليج عن قيام عضو مجلس إدارة في
البنك ببيع عدد  31.24مليون سهم من أسهم رأسمال
البنك خالل تعامالت أول أمس األربعاء.
وق��ال البنك في بيان للبورصة أم��س اخلميس،
إن جاسم مصطفى جاسم ب��ودي باع األسهم امل ُشار
إليها بسعر  291فلساً للسهم الواحد ،بقيمة إجمالية
تبلغ  9.09مليون دينار .ويبلغ رأسمال بنك اخلليج
 304.81مليون دينار تقريبا ً ،موزعا ً على نحو 3.05
مليار سهم ،بقيمة اسمية تبلغ  100فلس للسهم
ال��واح��د .ومتتلك الهيئة العامة لالستثمار حصة
بنسبة  20.2%في رأسمال البنك ،تليها حصة شركة
الغامن التجارية بواقع  ،16.7%ثم شركة بهبهاني

لالستثمار بنحو  ،5.5%تليها حصة املؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية بحدود .5%
كانت أرب���اح البنك ارتفعت  18.2%ف��ي العام
املاضي ،لتصل إلى  56.74مليون دينار؛ مقابل أرباح
بقيمة  48.02مليون دينار للعام .2017
وأق��رت عمومية البنك  ،توصية مجلس اإلدارة
بتوزيع  10%أرباحاً نقدية عن عام  ،2018بواقع 10
فلوس للسهم الواحد .وارتفع سهم بنك اخلليج في
البورصة بنحو  1.4%عند سعر  293فلسا ً ،وذلك في
متام الساعة  11:40قبل ظهر اليوم بتوقيت الكويت،
حيث مت ت��داول  31مليون سهم بقيمة  9.03مليون
دينار.

وت��ن��ص تلك ال��ف��ق��رة على أن��ه ف��ي حال
حتقيق الشركة املدرجة خلسائر متراكمة
تصل إلى  75%أو أكثر من رأسمال الشركة

للبورصة القيام بوقف التداول في أسهم
الشركة املدرجة.
وتكبدت «اإلث��م��ار» خسائر ف��ي العام

امل��اض��ي بقيمة  24مليون دوالر؛ مقابل
خسائر بنحو  84.7مليون دوالر في عام
 ،2017بتراجع في اخلسائر بنسبة ..72%

ضمن أنشطة وفعاليات حملة «يا زين تراثنا»

« التجاري « يرعى البرنامج اإلذاعي «ربع الديوانية»
ق����ام ال��ب��ن��ك ال���ت���ج���اري ال��ك��وي��ت��ي
باستعراض أنشطة وفعاليات حملة
« يا زين تراثنا» عبر أثير إذاع��ة نبض
ال��ك��وي��ت ( ، )88.8FMب��ه��دف إط�لاع
املستمعني على فكرة وأهداف حملة إحياء
التراث الكويتي التي كان البنك قد أطلقها
في بداية شهر م��ارس  2019والرامية
إلى تعريف جيل اليوم والغد بالتقاليد
والعادات الشعبية القدمية التي عايشها
الرعيل األول من أهل الكويت عبر برنامج
«ربع الديوانية « .
وبهذه املناسبة ،استضاف برنامج
«رب���ع ال��دي��وان��ي��ة» ن��ائ��ب امل��دي��ر العام
– قطاع التواصل املؤسسي  -أماني
ال��ورع حيث ق��ام مقدم البرنامج املذيع
خالد األنصاري بطرح العديد من األسئلة
حول التراث الكويتي القدمي وجهود البنك
إلحياء التراث واملوروث الشعبي ،وقامت
أماني الورع بدورها بتعريف املستمعني
بأهداف احلملة التي تأتي مكملة جلهود
التجاري املكرسة إلحياء التراث الكويتي
القدمي والتذكير بأهمية العادات الكويتية
وأمناط احلياة التي عاشها اآلباء واألجداد
في املاضي موضحة أن التراث الكويتي
ال��ق��دمي ،وإن تنوعت م��ظ��اه��ره ،يعكس
الكثير من حياة شعب الكويت واألجيال
ف��ي امل��اض��ي م��ن حيث همومها وآمالها
ومدى تأقلمها مع احلياة في املاضي.
وتابعت أماني الورع كاشفة أن اسم
البنك التجاري الكويتي قد ارتبط منذ

أماني الورع خالل إحدى انشطة حملة «يا زين تراثنا»

فترة طويلة تزيد عن رب��ع ق��رن بإحياء
ال��ت��راث الكويتي ال��ق��دمي وب��ات��ت للبنك
بصمة واضحة في هذا املضمار من خالل
الرزنامات السنوية التي يصدرها البنك
وم��ن خ�لال مطبوعاته املختلفة التي

تعكس ص��ورا ً حية عن التراث الكويتي
ال��ق��دمي  .وف���ي اخل��ت��ام ،ت��ق��دم��ت أس��رة
برنامج «ربع الديوانية» بالشكر اجلزيل
للبنك التجاري الكويتي على رعايته
للبرنامج وكذلك من أماني الورع على ما

قدمته من معلومات حول حملة «يازين
تراثنا» وجهود البنك التجاري في مجال
املسئولية االجتماعية بشكل ع��ام وفي
مجال إحياء التراث الكويتي القدمي بشكل
خاص.

العبالني :البرنامج يهدف الستقطاب الكفاءات الوطنية

برنامج «يال وطني» يستقبل متدربني جدد لعام 2019

عمومية «اخلليج للتأمني» تناقش
توزيع  36فلس ًا نقداً 31مارس
استقبال املتدربني اجلدد

جانب من عمومية سابقة للشركة

تناقش عمومية شركة مجموعة اخلليج للتأمني
يوم األحد  31مارس  ،2019توصية مجلس اإلدارة
بتوزيع  36%أرباحاً نقدية للعام املاضي ،بواقع
 36فلسا ً للسهم الواحد ،بقيمة إجمالية تبلغ 6.44
مليون دينار .وقالت الشركة في بيان للبورصة
الكويتية ،اليوم اخلميس ،إن العمومية ستناقش
مقترح ص��رف مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة عن

العام املاضي بقيمة إجمالية تبلغ  185ألف دينار.
وأوضحت الشركة أن العمومية سوف تنعقد في
متام الساعة  12:30ظهرا ً ،وذلك بالطابق الـ  56من
برج كيبكو الكائن في شرق ،شارع خالد بن الوليد.
كانت أرباح الشركة ارتفعت  18.2%في العام
املاضي ،لتصل إلى  11.9مليون دينار؛ مقابل أرباح
بنحو  10.07مليون دينار في عام .2017

استقبل بنك الكويت الوطني متدربني
جدد في برنامج «يال وطني» لعام 2019
اخل��اص بتأهيل املوظفني اجل��دد وذل��ك
للعمل في مركز االتصال وف��روع البنك
املختلفة.
ويشارك في البرنامج نحو  33متدربا ً
ومتدربة وذلك بهدف تدريبهم على آلية
العمل في مركز االتصال وف��روع البنك
املختلفة وصقل مهاراتهم لتواكب بيئة
العمل.
ويشمل البرنامج العديد من جوانب
ال��ع��م��ل امل��ص��رف��ي ال��ت��ي ت��ض��م :امل��ب��ادئ
املصرفية ،بطاقات االئتمان ،القروض
واحل��س��اب��ات ،مكافحة غسل األم���وال،
التأمني ،مخاطر االحتيال ،باإلضافة إلى
تقييم الفروع وأنظمة البنك املختلفة
وكذلك يتضمن البرنامج تدريباً على

تنمية املهارات الذاتية التي تساعد على
تطوير األداء في العمل مثل :تعزيز الثقة
بالنفس والتقييم ال��ذات��ي ،بناء األداء
املتميز ،التغيير واالبتكار ،علم اإلدارة
واالت��ص��ال ال��ف��ع��ال ،أخ�لاق��ي��ات العمل
والسلوك ،العمل بروح الفريق الواحد.
وكان في استقبال املتدربني مجموعة
من قياديي البنك ،في مقدمتهم مدير عام
املوارد البشرية للمجموعة عماد العبالني
ومدير عام مجموعة اخلدمات املصرفية
الشخصية محمد العثمان  ،ومدير ادارة
الفروع وكذلك مديري املناطق ب��إدارة
الفروع احمللية باإلضافة إلى مسؤولي
إدارة ال��ت��دري��ب والتطوير ف��ي امل���وارد
البشرية للمجموعة.
وق���ال م��دي��ر ع���ام امل����وارد البشرية
ملجموعة بنك ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي عماد

العبالني « :إن برنامج «ي�لا وطني»
م��ص��م��م ع��ل��ى ن��ح��و اح��ت��راف��ي لتأهيل
وتدريب الكوادر الوطنية حديثي التخرج
وامللتحقة حديثاً في البنك على مختلف
جوانب العمل املصرفي وذل��ك لضمان
سرعة التأقلم م��ع منظومة العمل في
الوطني».
وأض���اف أن ال��ب��رن��ام��ج يعتمد على
أسلوب التدريب العملي والنظري ،كما
البرنامج أيضا ً في صقل وتطوير املهارات
الشخصية للمتدربني ،ويساعدهم على
تطوير ال���ذات بشكل س��ري��ع ،حيث مت
تصميم البرنامج بشكل متوازن ليكون
له فاعلية كبيرة في تأهيل هؤالء الشباب
لالنخراط في احلياة العملية.
وأش��ار إل��ى أن بنك الكويت الوطني
ل��دي��ه استراتيجيته اخل��اص��ة جل��ذب

واستقطاب الكفاءات الوطنية املؤهلة
وتطوير مهاراتهم من اج��ل اع��داد قادة
مؤهلني للمستقبل.
وأوضح العبالني أن البرامج التدريبية
التي ينظمها البنك ملوظفيه تساهم في
االرتقاء بقدراتهم وحصيلتهم املعرفية
إل���ى ج��ان��ب اك��ت��س��اب م��ه��ارات ج��دي��دة
تساعد على حتقيق أهداف البنك من جهة
وحتقيق طموحات املوظفني م��ن جهة
أخرى .ويأتي برنامج «يال وطني» ضمن
البرامج التدريبية التي يطلقها البنك
سنويا ً بهدف استقطاب الكفاءات الوطنية
الشابة ،حيث مت إعداد البرنامج ليتناسب
مع حاجة سوق العمل ،وذل��ك من خالل
تقدميه فرصاً تدريبية للخريجني اجلدد
املميزين ،والذين اج��ت��ازوا االختبارات
املؤهلة للبرنامج.

