اقتصاد

الثالثاء  7من جمادى اآلخر  1440هـ 12 /فبراير  - 2019السنة الثانية عشرة  -العدد 3376

Tuesday 12th February 2019 - 12 th year - Issue No.3376

alwasat.com.kw

11

تعكس حرص الشركة على تعزيز معايير حوكمة الشركات في املنطقة

«الوطني لالستثمار» توقع اتفاقية شراكة مع معهد مجالس اإلدارات اخلليجي
وقعت شركة الوطني لالستثمار-
الرائدة في إدارة االستثمار باملنطقة-
اتفاقية شراكة مدتها عام واح��د مع
معهد أعضاء مجالس اإلدارات في
دول مجلس ال��ت��ع��اون اخلليجي
املؤسسة ال��ب��ارزة املعنية بتطوير
مجالس اإلدارات في املنطقة .وقد
مثّل شركة الوطني لالستثمار في
توقيع االتفاقية الرئيس التنفيذي
للشركة فيصل احلمد ،فيما مثل املعهد
جني فالز املدير التنفيذي ،وبحضور
عدد من قيادات اجلانبني.
وب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة ص���رح فيصل
احلمد الرئيس التنفيذي للشركة
بأن االتفاقية تعكس حرص الوطني
ل�لاس��ت��ث��م��ار ع��ل��ى ت��ع��زي��ز معايير
ح��وك��م��ة ال��ش��رك��ات ف��ي املنطقة،
وترجمة عملية لتطلعها لتطبيق
أفضل امل��م��ارس��ات ال��دول��ي��ة ملفهوم
احلوكمة وصوالً إلى مراحل متقدمة
من الشفافية الالزمة لتعزيز حماية
حقوق املساهمني وجميع الشركاء
واجلهات ذات العالقة.
وأضاف احلمد أن االتفاقية تأتي
ضمن الدور احملوري والفعال الذي
تؤديه الشركة في إطار مسؤوليتها
االج��ت��م��اع��ي��ة ودوره����ا ف��ي تعزيز

املمارسات اجليدة في مجال احلوكمة
املؤسسية.
وذك�����ر احل���م���د أن “الوطني
لالستثمار” ت��ول��ي أهمية كبيرة
ملمارسات حوكمة الشركات بوصفها
أساساً للتطوير واألداء املستقبلي،
مبينا ان الشركة ملتزمة بتطبيق
القواعد ال��ص��ادرة عن هيئة أس��واق
املال بشأن حوكمة الشركات وتطبيق
أعلى معايير الكفاءة املهنية في جميع
ما متارسه من أنشطة.
وأوض����ح احل��م��د ان ه���ذا ال��ن��وع
م��ن ال��ش��راك��ات يسهم ف��ي تطوير
اق��ت��ص��ادات دول مجلس التعاون
اخلليجي ،من خالل حتسني مستوى
الفعالية املهنية ألع��ض��اء مجالس
اإلدارات وتعزيز وتطوير قدراتهم
ومستواهم املهني.
واختتم احلمد تصريحه قائالً“ :
تسعى الوطني لالستثمار دائماً إلى
الشراكة مع مؤسسات حت��رص في
عملها على القيم نفسها التي نحرص
عليها ،ونحن واثقون من أنّ مشاركة
خبراتنا مع معهد أعضاء مجالس
اإلدارات في دول مجلس التعاون
اخلليجي م��ن شأنها املساهمة في
ال��ت��روي��ج ألف��ض��ل امل��م��ارس��ات على

املستويني احمل��ل��ي وال��دول��ي ،وفي
ال��وق��ت نفسه تعزيز فهمنا لقطاع
األع�����م�����ال ،وه�����و أم�����ر ض�����روري
لالنخراط في النشاطات االقتصادية
الناجحة”.
من جانبها ،قالت املديرة التنفيذية
ملعهد أعضاء مجالس اإلدارات في
دول مجلس ال��ت��ع��اون اخلليجي،
ج��اي��ن ف��ال��س“ :يسعدنا انضمام
شركة الوطني لالستثمار إلى شبكة
ال��ش��رك��ات ال��راع��ي��ة للمعهد بصفة
شريك مؤسسي ،ونتطلع إلى تعاون
مثمر وعالقة طويلة األمد معها”.
وأضافت فالس“ :اآلن وأكثر من
أي وق��ت م��ض��ى ،تخضع مجالس
ّ
اإلدارة ومم��ارس��ات احلوكمة التي
تعتمدها ملجهر املستثمرين وأصحاب
امل��ص��ل��ح��ة .وال���ع���م���ل م���ع ش��رك��ة
استثمارية رائدة عاملياً مثل الوطني
لالستثمار سوف يدعم جهودنا في
الترويج ألحدث اجتاهات احلوكمة
املؤسسية وأفضل ممارساتها ،مما
يعزّز فعّ الية مجالس اإلدارة ،ويسهم
إيجابياً بالتالي في تنمية اقتصادات
دول مجلس التعاون اخلليجي”.
وم��ن��ذ إن��ش��ائ��ه ف��ي ع���ام ،2017
تطور معهد أعضاء مجالس اإلدارات

في دول مجلس التعاون اخلليجي
ليصبح الشبكة األكثر تأثيرا ً لكبار
التنفيذيني في منطقة اخلليج .ويعمل
املعهد م��ع ال��ش��رك��ات امل��درج��ة في
األسواق املالية ،واملؤسسات التابعة
للحكومات ،والشركات العائلية،
وال���ش���رك���ات اخل���اص���ة ال��ك��ب��ي��رة،
والشركات متعددة اجلنسيات في
دول مجلس ال��ت��ع��اون اخلليجي.
وباعتباره مؤسسة غير ربحية،
يتعاون املعهد اليوم مع  1100عضو
في مجالس اإلدارات ميثلون أكثر
من  3آالف شركة رائدة ،سعياً لرفع
معايير حوكمة الشركات وحتسني
فعالية أداء مجالس اإلدارات.
جتدر اإلشارة إلى أنّ معهد أعضاء
مجالس اإلدارات ف��ي دول مجلس
التعاون اخلليجي أنشأ منذ تأسيسه
في العام  2007إحدى أكبر الشبكات
وأكثرها تأثيرا ً في املنطقة ،إذ أنّه
يهدف إلى مساعدة مجالس اإلدارة
في الشركات العائلية والشركات
املدرجة في البورصة ،على اكتساب
املعرفة واألدوات الالزمة لتحقيق
استدامة احلوكمة الفعّ الة .وتض ّم
ه��ذه املؤسسة غير الربحية اليوم
نحو  700عضو مجلس إدارة.

فيصل احلمد وجاين فالس خالل توقيع اتفاقية الشراكة

«احتاد الشركات» :االقتصاد الكويتي يتأثر بالتطورات العاملية
نظم مركز دراس���ات االستثمار لدى
احتاد شركات االستثمار وبالتعاون مع
مركز ك��وروم للدراسات اإلستراتيجية
احمل����دودة Quorum Centre for
 Strategic Studiesندوة عامة بعنوان
 Economic Outlookوذل���ك يوم
اإلثنني املوافق  11فبراير  2019في قاعة
بحره بالدور األول في مبنى غرفة جتارة
وصناعة الكويت ،حيث استضاف املركز
طارق الرفاعي ،الرئيس التنفيذي ملركز
ك���وروم ل��ل��دراس��ات االستراتيجية في
لندن ،لتقدمي الندوة.
وب��دأت ف��دوى دروي��ش – مدير الدعم
الفني باالحتاد ومدير املركز بالوكالة
الندوة بالترحيب باحلضور ،والتقدمي
حملتوى ال��ن��دوة ،موضحة أن االقتصاد
الكويتي ال ب��د وأن يتأثر باالقتصاد
وال��ت��ط��ورات العاملية ،ل��ذل��ك أت��ت هذه
الندوة إللقاء الضوء على آخر املستجدات
الدولية.
فيما ق��دم ط��ارق الرفاعي حملة عامة
عن الوضع احلالي لالقتصاد العاملي،
حيث سلط الضوء على املشكالت احلالية
التي تواجه االقتصادات الرئيسية في
أوروب��ا والواليات املتحدة والصني ،كما
ناقش دورة النمو االقتصادي احلالية،
التي يعتقد بقوة أنها تقترب من نهايتها،
كذلك قدم طارق الرفاعي أسباب اعتقاده
بأن االقتصاد العاملي يتجه نحو ركود
عاملي آخر.
وفقا لإلحصاءات املنشورة بالفعل،

جانب من الندوة

ف��إن النمو االقتصادي في أوروب���ا آخذ
في االنخفاض ،مبا في ذلك في عدد من
أكبر االقتصادات ،ومنها أملانيا وفرنسا،
وقد دخلت إيطاليا بالفعل في حالة من
الركود ،كما أن البنك املركزي البريطاني،
بنك إجنلترا ،خفض م��ؤخ�رًا توقعاته
للنمو االقتصادي في اململكة املتحدة،
مستشهدا بخروج بريطانيا من االحتاد
األوروب���ي ،واحل��رب التجارية وغيرها
من املشكالت االقتصادية العاملية كسبب
لهذه النظرة السلبية.
كما أض���اف احمل��اض��ر ب��أن استمرار
احل��رب التجارية بني الواليات املتحدة
والصني ،بدأت تؤثر على التجارة العاملية
والنمو االقتصادي ،وخاصة في الصني،

«املصرية الكويتية» تتعاقد لتوزيع
كهرباء «أنشاص الصناعية»

أحد مشروعات الشركة

وقعت الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء “كهربا”
التابعة لشركة القابضة املصرية الكويتية عقد لتوزيع طاقة
كهربائية ملنطقة أنشاص الصناعية مبحافظة الشرقية.
وأوضحت القابضة الكويتية في بيان لبورصة مصر،
أمس االثنني ،أن مدة العقد ثالثون عاماً ،ومن املخطط أن
تصل القدرة الكهربائية التى سيتم توزيعها لتلك املنطقة
الى  60ميجاوات.
يذكر أن شركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء “كهربا”
مملوكة للشركة بنسبة .91.95%
وأش���ارت الشركة إل��ى تلك التوسعات تضاف إل��ى ما
سبق اإلفصاح عنه في مشروع التوسعة اإلضافية حملطة
توليد الكهرباء اململوكة بالكامل للشركة مبنطقة برج
العرب بتكلفة تقدر  550مليون جنيه بغرض زيادة الطاقة
اإلنتاجية للمحطة من  75ميجاوات إلى  115ميجاوات.
وتابعت :من شأن تلك التوسعات زيادة الطاقة التوليدية
والتوزيعية للوطنية للتكنولوجيا إلى  175ميجاوات مع
االنتهاء من تلك التوسعات والتعاقدات.
وفي سبتمبر املاضي ،قالت القابضة املصرية الكويتية،
إن الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء التابعة بدأت في
مشروع توسعة إضافية حملطة توليد الطاقة مبنطقة برج
العرب باستثمارات تقدر بنحو  550مليون جنيه (30.8
مليون دوالر).
وف��ي وق��ت س��اب��ق ،أعلنت الشركة القابضة املصرية
الكويتية ،املدرجة ببورصتي الكويت ومصر ،قيام إحدى
شركاتها التابعة بتدشني مصنع إلنتاج اخلشب املضغوط
على مرحلتني بتكلفة استثمارية تبلغ ملياري جنيه مصري
( 111.6مليون دوالر).
وبلغت أرب��اح املصرية الكويتية في الثالثة األشهر
املنتهية في  30سبتمبر السابق نحو  7.09مليون دينار
( 23.34مليون دوالر) ،مقابل  10.59مليون دينار (34.87
مليون دوالر) أرباح الربع الثالث من .2017

ويعتقد السيد الرفاعي أن أرق��ام النمو
االقتصادي املتراجعة أصالً لن تزداد إال
سوءا ً مع دخول احلرب التجارية عامها
الثاني.
وم��ن املتوقع أن تؤثر ه��ذه املشاكل
وحدها على النمو االقتصادي العاملي،
ويتوقع صندوق النقد الدولي جتربة
منو اقتصادي أقل في  2019بسبب هذه
العوامل واملخاطر املتزايدة ،وفي ضوء
ذلك أش��ار ط��ارق الرفاعي إلى االقتصاد
ال��ك��وي��ت ،حيث أق���ام حلقة وص��ل بني
معدل النمو االقتصادي العاملي وأسعار
النفط .وأوضح كيف أن النمو االقتصادي
املنخفض على مستوى العالم يعني
انخفاض أسعار النفط .وهكذا ،مع اقتراب

االقتصاد العاملي من أول ركود له منذ عام
 ،2009ميكننا أن نتوقع انخفاض أسعار
النفط في املستقبل ،وه��ذا يعني املزيد
من الضغط على حكومة الكويت لضمان
تنفيذها خلطة الرؤية املستقبلية ،2035
والتي تهدف إلى تنويع االقتصاد بعيدا ً
عن االعتماد على عائدات النفط.
واختتم الرفاعي العرض التقدميي
مشيرا ً إلى االقتصاد الوطني الكويتي في
ض��وء التطورات االقتصادية العاملية،
وقال أن الكويت يجب أن تستعد لعالم أقل
اعتمادا على النفط ألن السنوات العشر
املقبلة لن تكون مثل السنوات العشر
املاضية  ،وف��ي نهاية ال��ن��دوة مت طرح
العديد من األسئلة من قبل احلضور.

«إنفستكورب» تستحوذ على حصة
أغلبية في شركة ريفاتشر األميركية

أع���ل���ن “إنفستكورب”،
املؤسسة املالية العاملية الرائدة
املتخصصة ف��ي االس��ت��ث��م��ارات
البديلة ،ال��ي��وم ع��ن استحواذه
على حصة أغلبية في “ريفاتشر”
( ،)Revatureالشركة األمريكية
الرائدة في مجال تدريب الكفاءات
امل��ت��خ��ص��ص��ة ف��ي تكنولوجيا
املعلومات وتأهيلها ،دون الكشف
عن شروط هذه الصفقة.
وت���ق���دم ش��رك��ة ري��ف��ات��ش��ر،
التي تعد إح��دى أكبر اجلهات
استقطاباً خلريجي اجلامعات
ف��ي ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ،برامج
مجانية لتعليم البرمجة تعد
األول���ى م��ن نوعها ف��ي القطاع
بهدف سد الفجوة املتنامية في
امل��ه��ارات التكنولوجية .ويوفر
من��وذج عملها الفريد لعمالئها،
م���ن ال��ش��رك��ات االس��ت��ش��اري��ة
والشركات املدرجة على قائمة
فورتشن  ،500خدمات متكاملة
فيما يتعلق باختيار الكادرات
التكنولوجية املناسبة .وتتولى
ال��ش��رك��ة ت��ط��وي��ر ال��ك��ف��اءات
املطلوبة لسوق العمل مما يساعد
ال��ش��رك��ات على ت��أم�ين ال��ك��وادر
امل�لائ��م��ة ل��دع��م��ه��ا ف���ي حتقيق
النجاح .وتتيح برامج الشركة
امل��ج��ان��ي��ة ل��ت��دري��ب املبرمجني
فرصة قيمة خلريجي اجلامعات
امل���وه���وب�ي�ن ل���ش���ق ط��ري��ق��ه��م
ن��ح��و م��س��ي��رة مهنية ناجحة
كمتخصصني في التكنولوجيا.
ويحصل مهندسو البرمجيات
الذين يلتحقون ببرامج تدريبية
لدى “ريفاتشر” على وظائف في
شركات رائ��دة في جميع أنحاء
العالم .ويقع مقرها الرئيسي في
مدينة ريستون بوالية فرجينيا،
إال أنها تقدم خدماتها لعمالء
وم��ت��درب�ين ف��ي مختلف أنحاء
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة .كما أقامت

حازم بن قاسم

يوسف اليوسف

ريفاتشر شراكات أكادميية مع
أفضل اجلامعات األمريكية مبا
في ذلك جامعة أريزونا ستيت،
وجامعة سيتي يونيفيرستي
أوف نيويورك ،وجامعة ساوث
ف��ل��وري��دا ،وج��ام��ع��ة تكساس
أرلينغتون ،وج��ام��ع��ة ج��ورج
م����اس����ون ،وج���ام���ع���ة وي��س��ت
فرجينيا.
وفي تعليقه على الصفقة ،قال
حازم بن قاسم ،الرئيس التنفيذي
امل���ش���ارك ل���دى إن��ف��س��ت��ك��ورب:
“يتمتع إنفستكورب بخبرة
اس��ت��ث��م��اري��ة ع��ال��ي��ة ف��ي قطاع
ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي
تعنى بتأمني الكوادر املختصة
بتكنولوجيا امل��ع��ل��وم��ات ،من
خالل استثماراتنا السابقة في
الواليات املتحدة .وإننا نرى في
صفقة استحواذنا على شركة
ريفاتشر فرصة شراكة في غاية
األهمية ،نسعى فيها إلى توظيف
خبراتنا الطويلة في دعم الشركة
لتحقيق أهدافها الطموحة للنمو
والتوسع”.
وم���ن ج��ان��ب��ه ،ق���ال يوسف
ال��ي��وس��ف ،امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي
إلن��ف��س��ت��ك��ورب ف���ي ال��ك��وي��ت

وأبوظبي“ :تعد دراس��ة رؤية
الشركات جزءا ً مهم من عملياتنا
االستثمارية .واستطاعت شركة
ري��ف��ات��ش��ر ،م��ن خ�لال جهودها
املوجهة لتمكني اجليل املقبل من
املتخصصني في التكنولوجيا،
أن ت��ع��ي��د ص��ي��اغ��ة منهجية
الشركات في ه��ذا امل��ج��ال .وفي
ضوء هذا القطاع املتنامي بوتيرة
متسارعة ،يسرنا دع��م شركة
يفاتشر لتوسع قاعدة عمالئها
م��ن ال��ش��رك��ات امل��درج��ة ضمن
قائمة فورتشن  .500وتعد هذه
الصفقة استثمارا ً آخر فريد من
نوعه لعمالئنا ضمن قطاع حتمل
آفاقه فرص منو واعدة”.
ه���ذا ويتمتع إنفستكورب
ب���س���ج���ل ح����اف����ل ب��ال��ن��ج��اح
فيما يتعلق ب��االس��ت��ث��م��ار في
القطاعات التي تُعنى بتأمني
وتأهيل الكوادر املالئمة لتلبية
اح��ت��ي��اج��ات س��وق ال��ع��م��ل ،من
خالل استثماريه السابقني في
كل من شركة “نوبل ليرنينج
كوميونيتيس” املتخصصة في
مجال التعليم ،و”برو أنليميتد”
العاملة في مجال تكنولوجيا
املعلومات.

شركات بريطانية تندفع لالستثمار في االحتاد األوروبي

لندن جتهز التفاق مع الكويت
والسعودية بعد «بريكست»

ق���ال���ت وزارة ال��ت��ج��ارة
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة إن ب��ري��ط��ان��ي��ا
وس��وي��س��را ستوقعان اتفاقا
ب��س��م��ح ب��اس��ت��م��رار ش���روط
التجارة التفضيلية بينهما بعد
انسحاب بريطانيا من االحتاد
األوروب��ي مما سيحمي عالقات
جتارية بقيمة  32مليار جنيه
اس��ت��رل��ي��ن��ي ( 41.41مليار
دوالر).
والتوقيع الرسمي لالتفاق،
ال���ذي سبق اإلع�ل�ان ع��ن��ه ،من
اخل��ط��وات امل��ل��م��وس��ة القليلة
التي قطعتها بريطانيا لضمان
استمرار جميع اتفاقات التجارة
التي تستفيد بها حاليا بوصفها
عضوا في االحتاد األوروبي بعد
االنسحاب منه الشهر املقابل.
وق����ال ل��ي��ام ف��وك��س وزي���ر
ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة البريطاني

ليام فوكس

”لن يسهم ف��ي دع��م الوظائف
في جميع أنحاء اململكة املتحدة
ف��ح��س��ب ،ب��ل س��ي��ك��ون أس��اس��ا

ص��ل��ب��ا ل��ن��ب��ن��ي ع��ل��ي��ه ع�لاق��ات
جت��اري��ة أق����وى م��ع س��وي��س��را
ب��ع��د االن��س��ح��اب م��ن االحت���اد
األوروبي“.
وقال وزير االقتصاد اإلماراتي
إن بريطانيا فاحتت اإلم��ارات
العربية املتحدة وغيرها من دول
اخلليج بخصوص اتفاق جتارة
محتمل بعد اخلروج من االحتاد
األوروبي.
وأض��اف الوزير سلطان بن
سعيد املنصوري أن بريطانيا
ف����احت����ت أع�����ض�����اء م��ج��ل��س
التعاون اخلليجي ،ومن بينهم
اإلم��ارات والسعودية والكويت
والبحرين.
ول���م ي��ك��ش��ف ع��ن م��زي��د من
التفاصيل .ج��اءت تصريحات
ال��وزي��ر خ�ل�ال جلسة بالقمة
العاملية للحكومات في دبي.

الصالح« :سكن» يقدم خدمات شاملة
في البحث العقاري

أع��ل��ن م��وق��ع وتطبيق سكن
ال��ع��ق��اري ع��ن اط�ل�اق خدماته
املقدمة على امل��وق��ع مب��ا يتيح
للمستخدمني إمكانية استخدام
امل���وق���ع ل��ل��ب��ح��ث ع���ن ال��ع��ق��ار
املستهدف بسهولة ويسر ،وذلك
باستخدام أفضل آليات وتقنيات
البحث املتطورة من أجل توفير
ال��وق��ت واجل��ه��د احل��ص��ول على
النتائج بشكل ف��وري وسريع،
عبر محرك بحث مفصل ومميز.
وبهذه املناسبة ذكر املهندس
ع��ب��د ال��ل��ه ال��ص��ال��ح ،الشريك
املدير في موقع وتطبيق سكن
العقاري ،أن سكن أصبح بعد
حتديثه األخ��ي��ر ي��وف��ر العديد
من خدمات البحث الدقيق التي
تسهل على الباحث الوصول
إلى العقار املطلوب ،سواء كان
يبحث عن االستئجار أو الشراء،
ومبا يحقق ألصحاب العقارات
واملكاتب العقارية أفضل النتائج

عبد الله الصالح

من طرح عقاراتهم على سكن.
وب��ي�ن ال��ص��ال��ح أن م��وق��ع
وتطبيق س��ك��ن ال��ع��ق��اري ب��دأ
تأسيسه منذ عام  2016بهدف
إطالق منصة إلكترونية عقارية
كويتية تسعى ملعاجلة النقص

والعجز القائم في ه��ذا القطاع
ال���ه���ام واحل���ي���وي ل�لاق��ت��ص��اد
ال��ك��وي��ت��ي وم��واك��ب��ة ال��ت��ط��ور
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي واإلق���ب���ال ل��دى
املستخدم الكويتي على استخدام
الوسائل والتقنيات احلديثة
ف��ي ك��اف��ة امل���ج���االت اخل��دم��ي��ة
والتجارية .حيث يقدم التطبيق
خدمات عقارية متميزة ومتكاملة
تتيح ملستخدميها امكانية البحث
عن العقار املستهدف بكل سهولة
واحلصول على جميع املعلومات
املتعلقة به ،كما يتيح الفرصة
ألص��ح��اب ال��ع��ق��ارات واملكاتب
العقارية لعرض عقاراتهم من
خالل التطبيق ضمن مجموعة
م��ن امل��ع��اي��ي��ر ال��ت��ي جت��ع��ل من
(سكن) تطبيق متميز يقدم قيمة
حقيقية ملستخدميه ،فهو مبثابة
ملتقى يجمع الباحثني عن عقار
مع أصحاب العقارات بلمسة
واحدة على األجهزة الذكية.

عمومية «عقار
لالستثمارات» تناقش توزيع
 5فلوس نقد ًا  20مارس

«زين» شريك
لبرنامج «مُدُ نْ » على
YouTube

تناقش عمومية شركة عقار لالستثمارات
العقارية يوم األربعاء  20مارس  ،2019توصية
مجلس اإلدارة بتوزيع  5%أرباحاً نقدية للعام
املاضي ،بواقع  5فلوس نقدا ً ،بقيمة تُقدر بنحو
 1.06مليون دينار.
وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية،
أم��س االثنني ،إن العمومية ستناقش البيانات
املالية للعام املاضي ،وسماع تقرير مجلس اإلدارة
وم��راق��ب احلسابات ع��ن ذل��ك ال��ع��ام واملصادقة
عليهما.
كما ستناقش العمومية مقترح صرف مكافأة
أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في
 31ديسمبر  ،2018وذلك مببلغ  30ألف دينار.
وأوضحت “عقار” أن العمومية سوف تنعقد
في متام الساعة  11صباحاً مبقر الهيئة العامة
للصناعة ،جنوب السرة.
كانت أرباح الشركة تراجعت  31.1%في العام
امل��اض��ي ،لتصل إل��ى  1.21مليون دي��ن��ار؛ مقابل
أرباح بنحو  1.76مليون دينار في عام .2017

أعلنت زي��ن عن شراكتها الذهبية للموسم
الثاني من البرنامج االجتماعي الثقافي “ ُمدُنْ ”
الذي يُقدّمه الشاب الكويتي عمر العثمان املتميز
في وسائل التواصل االجتماعي ،وهو البرنامج
الذي يُعرض كُل يوم اثنني على موقع التواصل
االجتماعي  YouTubeفي مت��ام الساعة 10
صباحا ً.
وذكرت الشركة في بيان صحافي أن شراكتها
لهذا البرنامج أتت من منطلق حرصها على دعم
وتشجيع اجلهود واألفكار املتميزة التي يتبنّاها
الشباب الكويتي ف��ي ش� ّت��ى امل��ج��االت ومنها
املجاالت الثقافية ،خاص ًة وأن املوسم األول من
البرنامج قد حقق جناحا ً جماهيريا ً كبيرا ً.
وبينت زين أن برنامج “ ُمدُنْ ” االجتماعي
الثقافي يُعتبر من أكثر البرامج الثقافية احمللية
متيّزا ً على وسائل التواصل االجتماعي ،حيث
يقوم من خالله الشاب الكويتي عمر العثمان
بالسفر إلى العديد من الدول حول العالم ملشاركة
امل ُشاهد ثقافات وعادات كل دولة وكل مُجتمع.

