«اجلزيرة» تسعى لزيادة حصتها بسوق النقل اجلوي الكويتي إلى 25باملئة
كشف رئيس مجلس إدارة طيران اجلزيرة عن نية
الشركة زيادة حصتها السوقية بسوق النقل اجلوي
بالكويت من  15%إلى  .25%وق��ال م��روان بودي
لـ»سي إن بي سي عربية» ،إن الشركة تتطلع أيضاً
إلى زيادة أسطولها.
وتعليقاً على ح��ادث املنطاد ال��ذي مت مت تداوله
مؤخرا ً ،قال بودي إن تقريرا ً دولياً لم يُدين طيران
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اجل��زي��رة ف��ي ال��واق��ع��ة وأن���ه ال أث��ر م��ال��ي ع��ن تلك
التطورات.
ونفى ب��ودي مت��ام��اً وج��ود أي مُطالبات مادية
كتعويضات عما أسفرت عنه حادثة املنطاد.
كانت عمومية «اجلزيرة» أقرت أول أمس االثنني،
توصية مجلس اإلدارة بتوزيع  35%أرباحاً نقدية
عن العام امل��اض��ي ،مببلغ إجمالي ق��دره  7ماليني

دينار.
اجلدير بالذكر أن أرباح الشركة تراجعت 19%
في العام املاضي ،لتصل إلى  6.67مليون دينار؛
مقابل أرباح بنحو  8.24مليون دينار في عام .2017
وأنهى سهم «اجلزيرة» جلسة اليوم بالبورصة
مُتراجعا ً  0.89%عند سعر  783فلسا ً ،وذلك بتداول
 100.12ألف سهم بقيمة  79.1ألف دينار.
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السيولة ترتفع 7باملئة إلى  42.48مليون دينار

البورصة تتراجع عند اإلغالق وجني األرباح كلمة السر

أنهت بورصة الكويت تعامالتها أمس األربعاء على
انخفاض امل��ؤش��ر ال��ع��ام 64ر 23نقطة ليبلغ مستوى
9ر 5770نقطة بنسبة انخفاض بلغت 41ر 0في املئة.
وبلغت كميات تداوالت املؤشر 2ر 214مليون سهم متت
من خالل  8350صفقة نقدية بقيمة 4ر 42مليون دينار
كويتي (نحو 92ر 139مليون دوالر أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 8ر 58نقطة ليصل
إلى مستوى 5ر 4999نقطة وبنسبة 16ر 1في املئة من

خالل كمية أسهم بلغت  141مليون سهم متت عبر 4284
صفقة نقدية بقيمة 3ر 8مليون دينار (نحو 39ر 27مليون
دوالر).
وانخفض مؤشر السوق األول 99ر 6نقطة ليصل إلى
مستوى 9ر 6174نقطة وبنسبة انخفاض 11ر 0في املئة
من خالل كمية أسهم بلغت 2ر 73مليون سهم متت عبر
 4066صفقة بقيمة 13ر 34مليون دينار (نحو 62ر112
مليون دوالر) .وت��اب��ع املتعاملون إفصاحا م��ن شركة

(أموال) بشأن تقدمي متويل إلى شركة تابعة عالوة على
إفصاح مكمل من شركة (أجيليتي) بشأن تأكيد اجلدول
الزمني الستحقاقات األسهم وإعالن مجموعة (االمتياز)
عن بدء توزيع األرباح اعتبارا من يوم غد اخلميس.
وشهدت اجللسة إع�لان بورصة الكويت تنفيذ بيع
أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة ملصلحة حساب
وزارة العدل .وقال املحُ لل الفني لسوق املال ،زياد فقيه ،
إن عمليات جني األرب��اح كان لها دور ملحوظ اليوم على
هبوط البورصة الكويتية وخاصة تلك التي متت على
غالبية األسهم الصغيرة وبعض القياديات بالسوق األول.
وأوضح فقيه أن التراجعات الكبيرة لسهمي «هيومن
سوفت» ،و»أجيليتي» اليوم أثرت في أداء مؤشر السوق
األول بشكل عام ،بينما كانت تراجعات «األمان» في السوق
الرئيسي مؤثرة خاصة أن ال��ت��داوالت كانت كبيرة على
السهم .فنيا ً ،قال فقيه أن املؤشر العام مازال يواجه مقاومة
قوية يلقى صعوبة في اختراقها عند مستوى 5800
نقطة ،وجناح املؤشر في جتاوز هذا احلاجز املئوي الهام
يؤسس النطالقة ص��اع��دة خاصة إذا كانت مصحوبة
بنشاط بالتداول .في املقابل ،أوضح فقيه أن املؤشر يحظى
بدعم أساسي عند النقطة  ،5750والتي كسرها في جلسة
االثنني املاضي لكنه سرعان وعاد ليرتفع فوقها بجلسة
أمس ،واليوم حافظ على وجوده أعلى هذا املستوى.
وارتفعت سيولة البورصة  7%إل��ى  42.48مليون
دينار مقابل  39.7مليون دينار  ،فيما تراجعت أحجام
التداول  0.8%إلى  214.28مليون سهم مقابل 215.92
مليون سهم .وحقق سهم «بيتك» أنشط سيولة بالبورصة
بقيمة  7.8مليون دينار مُرتفعاً  ،1.66%فيما تصدر سهم
«أعيان لإلجارة» نشاط الكميات بتداول  19.21مليون
سهم مُرتفعا ً .2.92%

انخفاض الفائض التجاري بني اليابان والكويت بنحو  48باملئة
انخفض الفائض التجاري الكويتي م��ع اليابان
بنسبة 3ر 48باملئة عن العام السابق ليصل إلى 197
مليون دوالر في مارس املاضي في هبوط هو االول منذ
شهرين بسبب ضعف الصادرات.
وذك��رت وزارة التجارة اليابانية في تقرير بهذا
الشأن أمس االربعاء انه برغم ذلك النزول فان صادرات
الكويت الى اليابان اعلى من حجم وارداتها اليابانية
بهامش كبير.
واضاف التقرير ان إجمالي الصادرات الكويتية إلى
اليابان هبط بنسبة 1ر 36باملئة على أساس سنوي
إلى 5ر 38مليار ين ياباني ( 344مليون دوالر) ألول
انخفاض خالل شهرين.
واوض��ح ان واردات الكويت من اليابان انخفضت
ايضا بنسبة 4ر 6باملئة لبلغ 4ر 16مليار ين ياباني
( 146مليون دوالر ) متراجعة للمرة األول���ى منذ
شهرين.
على الصعيد نفسه اظهر التقرير ان الفائض التجاري
لليابان تراجع بنسبة 8ر 7باملئة ليصل إلى  540مليار
ين ياباني (8ر 4مليار دوالر ) الشهر املاضي متاثرا
بانخفاض ص���ادرات دول املنطقة للسوق اليابانية
بنسبة 9ر 9باملئة عن العام السابق.
ومي��ث��ل النفط اخل���ام واملنتجات امل��ك��ررة وال��غ��از
الطبيعي املسال وامل��وارد الطبيعية األخرى نسبة 95
باملئة من إجمالي ص��ادرات دول املنطقة إلى اليابان
والتي سجلت انخفاضا في حجمها بلغ نسبة 3ر10

باملئة في حني تراجعت الصادرات اليابانية الى هذه
الدول وفي معظمها السيارات واالالت ومنتجات الصلب
بنسبة 5ر 14باملئة.
وك��ان االقتصاد الياباني ثالث اكبر اقتصاد عاملي
سجل في مارس املاضي فائضا جتاريا في االجمال بلغ
 528مليار ين (7ر 4مليار دوالر) برغم انخفاض حجم

ال��ص��ادرات بنسبة 4ر 2باملئة خصوصا من منتجات
االالت وشاشات الكريستال السائل الى الصني التي
تشهد تباطؤ على وقع احلرب التجارية مع الواليات
املتحدة.
وبرغم ذل��ك تظل الصني الشريك التجاري االكبر
لليابان تليها الواليات املتحدة واالحتاد االوروبي.

عمومية «ضمان» تقر عدم توزيع أرباح على املساهمني عن 2018

جانب من العمومية

أقرت اجلمعية العمومية العادية لشركة مستشفيات
الضمان الصحي الكويتية (ضمان) عدم توزيع أرباح
نقدية على املساهمني عن السنة املالية املنتهية في 31
ديسمبر.2018
وق��ال رئيس مجلس إدارة الشركة مطلق الصانع
في اجتماع اجلمعية التي عقدت اليوم األربعاء بنسبة
حضور بلغت  100في املئة إن الشركة قامت خالل 2018
باستكمال بناء جهازها التنفيذي وتطوير أنظمتها اإلدارية
واملالية لتحقيق أفضل املمارسات.

وأوض���ح الصانع أن��ه مت ف��ي ال��رب��ع األول م��ن العام
املاضي وضع حجر األساس وبدء عمليات البناء ملستشفى
(ضمان) في محافظة اجلهراء ليكتمل اجل��زء األكبر من
خطة منظومة مرافق الشركة.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور أحمد
الصالح إن (ضمان) استكملت بناء منظومتها الصحية في
املرحلة احلالية وتدعيمها مبستويات عالية اجلودة لتكون
منوذجا محليا وإقليميا يساهم في رفع مؤشرات الرعاية
الصحية وحتقيق التنمية املستدامة.

وأض��اف الصالح أن الشركة تستعد الستقبال نحو
مليوني مستفيد من خدماتها من املقيمني في مرافقها
الصحية عبر خطة تسلسلية تبدأ مبراكز الرعاية الصحية
األولية .وأش��ار إلى التجهيز املتكامل خلمس مراكز في
مناطق حولي والفروانية والضجيج واجلهراء والفحيحيل
كمرحلة أول��ى كما مت احلصول على املوافقات الالزمة
إلصدار التراخيص.
وذك��ر أن (ض��م��ان) تستكمل خطط التوظيف وإم��داد
امل��راك��ز الصحية بالطواقم الطبية والفنية واإلداري���ة
حسب اجلدول الزمني مشيرة إلى حرصها على استقطاب
الكفاءات الكويتية للعمل في مرافقها وضمن األطقم الطبية
واإلدارية والفنية.
وبني أنه تطبيقا للرؤية التكنولوجية قامت الشركة
بوضع االستعدادات الالزمة لتطبيق نظام التحصيل اآللي
لقيمة التأمني الصحي وبوابة الدفع اإللكتروني وعرضت
الشركة أنظمتها وجتهيزاتها املتطورة ومراحل التشغيل
على اجلهات املسؤولة في الدولة متهيدا للبدء في التنفيذ.
وأوض��ح أنه في إط��ار تنفيذ خطة انتقال املستفيدين
م��ن م��راف��ق وزارة الصحة إل��ى م��راف��ق (ض��م��ان) ب��دأت
الشركة تنفيذ حملة تعريفية من خ�لال وسائل اإلع�لام
لتسليط الضوء على اإلمكانيات واخلدمات التي توفرها
للمستفيدين.

«بوبيان « نظم فعالية ترفيهية بالتعاون مع Blaza Pizza
استمرارا ً ملواكبة متطلبات عمالئه من
جميع الشرائح ،نظم بنك بوبيان فعالية
 Blaze your Pizzaالترفيهية لعمالء
حساب الغالي تضمنت حتضير بيتزا
لذيذة مبكونات صحية وذلك بالتعاون مع
مطعم  Blaze Pizzaمروج.
وأكد مدير أول إدارة التسويق في بنك
بوبيان حمد حاجي اننا دائما ما نبحث
عن نوعية معينة من االنشطة والفعاليات
البنائنا م��ن عمالء حساب الغالي التي
نستطيع من خاللها جعلهم يستشعرون
دائ��م��ا بأننا ن��ح��اول اسعادهم وجعلهم
متميزون خاصة اذا كانت من خالل جتربة
ترفيهية مميزة مثل إعداد البيتزا بأنفسهم
وال��ت��ي تعد م��ن اشهى الوجبات احملببة

لديهم بطريقة ومكونات صحية .
وأوض���ح ح��اج��ي أن فعالية Blaze
 your Pizzaوالتي إنطلقت في  24مارس
املاضي كانت مخصصة لعمالء الغالي
مبشاركة  30عميل متكنوا خاللها من
اصطحاب امهاتهم مما يضفي على الفعالية
روح التشجيع ومشاركة األمهات ابنائهم
جتربة ف��ري��دة ..وح��ول كيفية املشاركة
في الفعالية قال حاجي ان املشاركة كانت
متاحة فقط لعمالء حساب الغالي الذين
تترواح أعمارهم بني  4الى  10سنوات ،
حيث مت االع�لان عن الفعالية و فتح باب
التسجيل عن طريق املوقع االلكتروني
لبنك بوبيان و مت اختيار  30عميل من بني
العمالء املسجلني عن طريق السحب.

«التجارة» :فرق ميدانية لرصد األسعار
ومنع ارتفاعها استعدادا لشهر رمضان
أعلنت وزارة التجارة والصناعة تشكيل فرق
عمل ميدانية من قطاع الرقابة وحماية املستهلك
ملتابعة ورصد أي ارتفاع ألسعار السلع واملنتجات
في األسواق احمللية استعدادا حللول شهر رمضان
املبارك.
وقالت ال��وزارة في بيان صحفي أمس األربعاء
إنها أعدت خطة متكاملة استعدادا للشهر الفضيل
تتضمن إج��راءات مشددة للرقابة والتفتيش على
األس���واق مبا يضمن توفير السلع االستهالكية
الغذائية السيما األساسية منها بكميات كافية
وأسعار مناسبة غير مصطنعة.
وأوضحت أن فرق العمل تتابع أوضاع السوق
يوميا لتسهيل أي عوائق ميكن أن تواجهها أثناء
مراقبتها للسلع ومستلزماتها للمواطنني واملقيمني.
وذك����رت أن��ه��ا ح���ددت ث�لاث��ة م��راك��ز ط���وارئ
الستقبال شكاوى املستهلكني على مدار  24ساعة
في كل مناطق الكويت عبر توزيعها على الشمال
ف��ي ش��ب��رة اخل��ض��ار وال��وس��ط مبنطقة الصديق
واجلنوب مبنطقة مجمع الكوت إضافة إلى تقدمي

الشكاوى عبر (تطبيق) ال��وزارة أو االتصال على
رقم الطوارئ .135

«وربة» يجرى سحب
«السنبلة» األسبوعي اليوم
يجرى بنك ورب��ة سحب السنبلة االسبوعي
اخلامس عشر في متام الساعة احلادية عشر ظهرا ً
من يوم اخلميس ؛ ويتم إجراء السحوبات 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
للفوز بجوائز نقدية ط��وال ال��ع��ام .ومتاشياً مع
رغبته بتطوير وحتديث خدماته وحلوله املصرفية
مبا يتوافق مع حتقيق املصلحة والفائدة األكبر
لعمالئه ونظرا ً لتنامي قاعدة عمالئه والتجاوب
الكبير الذي لقاه احلساب ،يعيد بنك وربة إطالق
حملة «السنبلة» بحلّة جديدة ومتطورة في 2019
تطوي ف��ي ثناياها ج��وائ��ز نقدية وعينية أكبر
 ،حيث ق��ام بتعديل وتيرة السحوبات والقيمة
اإلجمالية للجوائز النقدية والعينية التي يحصل
عليها العمالء لتصل ال��ى أكثر من مليون دينار
كويتي!
يستمر البنك بالسحوبات االسبوعية على
خمسة رابحني  1000دينار لكل منهم  ،وتتميز
السنبلة في  2019بالسحوبات الكبرى (Mega
 )Drawsالتي تقام كل رب��ع سنة لتكشف عن

خمسة رابحني ،ويكون من نصيب الرابح األول
 100ألف دينار كويتي  ،وأربعة رابحني بسيارات
 .Land Cruiser VXRوملنح العمالء املزيد
من الفرص للربح ،قام بنك وربة بزيادة اجلوائز
بسحب ال��ـ  Mega Drawاألخ��ي��ر لعام 2019
بإضافة سيارتي الند كروز من نفس الفئة.
وأما فيما يتعلق بفرص الربح ،فيحق لكل عميل
فرصة لدخول السحب مقابل كل  10دنانير في
احلساب .هذا وقدم بنك وربة حالً استثماريا آخر
باسم وديعة السنبلة التي تعد املودعني بعوائد
متوقعة تصل الى  %3.5وفرص ربح في سحوبات
السنبلة طوال فترة االستثمار.
واجلدير بالذكر أن بنك وربة أطلق أحدث حلوله
املصرفية Customer Onboardingوفق
بنود استراتيجيته اخلمسية الطموحة التي متكن
غير عمالء بنك ورب��ة بالتقدم بطلب فتح حساب
السنبلة بطريقة إلكترونية سهلة عبر موقع البنك
االلكتروني دون احلاجة لزيارة أي فروع البنك،
وفي غضون خمسة دقائق فقط -من خالل النظام
اآللي اجلديد الذي يستخدمه لتطبيق هذه اخلدمة
وينفرد به في القطاع املصرفي الكويتي -سيتمكن
العمالء اجل���دد م��ن استكمال طلب فتح حساب
السنبلة في أي وقت وأي مكان.

تنظمه مجموعة  TBYبالشراكة مع « »KDIPAفي اململكة املتحدة

«بيتك» يشارك في مؤمتر «دور القطاع
اخلاص في مستقبل االقتصاد الكويتي»

فريق «بيتك» و ،TBYعلى هامش توقيع الشراكة

أعلن بيت التمويل الكويتي «ب��ي��ت��ك» ،عن
مشاركته ف��ي م��ؤمت��ر «دور ال��ق��ط��اع اخل��اص
في مستقبل االقتصاد الكويتي» ال��ذي تنظمه
مجموعة  The Business Yearاالعالمية
لالخبار واألبحاث االقتصادية ،واملقرر انعقاده
في اململكة املتحدة 17 ،يونيو املقبل بالشراكة
مع هيئة تشجيع االستثمار املباشر في الكويت
«.»KDIPA
وتأتي مشاركة «بيتك» ضمن اطار االهتمام
بالشأن االقتصادي واالستثماري ،وابراز أهمية
دور القطاع اخل��اص في التنمية االقتصادية،
وضمن احلرص على حتفيز اجلهود التي تصب
في تشجيع االستثمارات ذات القيمة املضافة
لالقتصاد الكويتي ،حيث يعتبر املؤمتر منصة
مناسبة إلبراز الفرص االستثمارية املتاحة في
القطاعني العام واخلاص ،وبحث تطورات بيئة
االعمال ومجاالت التمويل ،واستعراض دور
القطاع املصرفي في دعم عملية التنمية ،متاشيا
مع رؤي��ة الكويت  2035التي تهدف لتحويل
الكويت الى مركز مالي وجتاري عاملي.
ويناقش املؤمتر موضوعات ومحاور متنوعة
مثل :حلقة نقاشية بعنوان «تنويع االقتصاد
الكويتي وقود للمستقبل» التي تستعرض حرص

الكويت على النظر في القطاعات اإلستراتيجية
األخ��رى بعيدا عن النفط وتشجيع املزيد من
مشاركة القطاع اخلاص ،وحلقة نقاشية أخرى
بعنوان «القطاع املالي الكويتي ودوره الرئيسي
في االقتصاد الكويتي» ،وكذلك حلقة بعنوان
«االقتصاد الرقمي وريادة األعمال» التي تهدف
ال��ى تعزيز ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي وحتفيز ري��ادة
األعمال لتدعيم مكانة الكويت كمركز رقمي في
املنطقة .ويناقش املؤمتر دور االستثمار االجنبي
املباشر وخصخصة البورصة وأس��واق رأس
املال وغيرها من احملاور التي تبرز أهمية بيئة
االستثمار ودور القطاع اخل��اص في االقتصاد
الكويتي .ويجمع املؤمتر كوكبة من قيادات املال
واألعمال وممثلني من القطاعني العام واخلاص،
ومسؤولني ورجال أعمال محليني وأجانب.
من جانبها ،أكدت مجموعة The Business
 ،Yearأهمية الشراكة مع «بيتك» الرائد عامليا
في صناعة التمويل االسالمي ،منوهة بأهمية
مشاركته في مؤمتر «دور القطاع اخل��اص في
مستقبل االقتصاد الكويتي» ال��ذي سيضيف
الكثير للمؤمتر بفضل خ��ب��رات��ه ف��ي صناعة
التمويل ودوره ف��ي التنمية ودع��م االقتصاد
الكويتي.

