
ع��ق��دت ش��رك��ة م���ي���زان ال��ق��اب��ض��ة 
ش.م.ك.ع،اج��ت��م��اع جمعيتها العامة 
العادية العشرين في دول��ة الكويت، 
ال��ذي واف��ق مساهمو الشركة فيه على 
توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح 
نقدية للمساهمني عن عام 2020 بواقع 
%18 من القيمة االسمية للسهم، أي 
18 فلساً للسهم الواحد بإجمالي قيمة 
التوزيعات النقدية %50 من األرب��اح 
املسجلة، وتوزيع أسهم خزينة بنسبة 
%2 )سهمان لكل 100 سهم ميلكها 

املساهم(.
كما واف���ق املساهمني على اق��ت��راح 
مجلس اإلدارة ب��ش��أن م��ن��ح مكافأة 
األعضاء عن العام 2020 مبلغاً إجمالياً 
قدره 100،000 د.ك، وعدم االستقطاع 
إلى االحتياطي اإلجباري واالحتياطي 
االختياري نظراً لتجاوزهما نصف رأس 
م��ال الشركة امل��ص��در. كما مت املوافقة 
على تفويض مجلس اإلدارة بشراء أو 
بيع أو التصرف بأسهم الشركة مبا ال 
يجاوز %10 من عدد أسهمها وذلك وفقاً 
للضوابط والشروط التي ينص عليها 
القانون واللوائح وق��رارات وتعليمات 
اجلهات الرقابية على أن يستمر هذا 
التفويض سارياً ملدة ثمانية عشر شهراً 

اعتباراً من تاريخ صدوره.
وف��ي كلمته للمساهمني، ق��ال نائب 
رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي لشركة 
ميزان القابضة محمد جاسم ال��وزان: 
“أن عام 2020 كان عاماً مليئاً بتحديات 

وصعوبات غير مسبوقة، وحالة من 
ع��دم اليقني س��ادت األس��واق االقليمية 
وال��ع��امل��ي��ة، إال أن م��ي��زان جنحت في 
مواجهة هذه الصعوبات والتذبذبات 
وذل���ك بفضل استراجتيتنا ومن��وذج 
أعمالنا القائم على التنوع، وتبرهن 
نتائجنا في 2020 على مرونة أعمالنا 
وتنويعها وقدرة املجموعة على التأقلم 
سريعاً مع التقلبات التي سّببتها جائحة 
ك���ورون���ا دون أن نغفل ع��ن حتقيق 
أولوياتنا االستراتيجية التي وضعناها 
لعام 2020 والسيما ان نكون عند حسن 

ظن مساهمني الشركة وعمالئنا.”
وأض���اف ال����وزان: “ومبا أّن خطط 
الشركة مبنية على تنويع مصادر الدخل 
وتعزيز موقفها الريادي على املستويني 

احمللي واإلقليمي، فقد استمرت ميزان 
ب��االس��ت��ث��م��ار ف��ي ق��درات��ه��ا وطاقاتها 
الصناعية واإلنتاجية والتخزينية 
والتوزيعية لرفعة شأنها وتنويع 
اإلي���رادات ورف��ع اإلنتاجية والكفاءة 
التشغيلية فضاًل ع��ن االستثمار في 
تطوير العالمات التجارية اململوكة 
للشركة. إن الهدف األساسي لالستثمار 
ف��ي ال��ق��اع��دة الصناعية ف��ي األس���واق 
الرئيسية هو منو اإلي���رادات من حيث 
تنويع املنتجات واألس����واق على حد 
س���واء واحل���رص على تلبية مطالب 

وتوقعات عمالئنا.”
نظرة على النتائج املالية للشركة في 
السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
2020: حّققت مجموعة ميزان القابضة 

خ��الل ع��ام 2020 إجن����ازاٍت ع��دة كان 
أب��رزه��ا التحّسن امللحوظ ف��ي األداء 
التشغيلي م��دف��وع��اً ب��ت��ن��وع محفظة 
املنتجات والنمو غير العضوي عبر 
استحواذات سابقة إضافًة إلى فرص 
اق��ت��ن��اص فرضتها ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا 
وق��د شهدت الشركة من��واً مرتفعاً في 
وحدات األعمال األساسية املدفوعة من 
املستهلكني. فقد حّققت الشركة ربحاً 
خاصاً مبساهمي الشركة األم بقيمة 
10.9 مليون دي��ن��ار كويتي بإرتفاع 
ق��دره %93.9 مقارنة بالسنة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2019 والذي 
بلغ مبلغاً ق���دره 5.6 مليون دينار 
ك��وي��ت��ي، وذل���ك نتيجًة لنمو هامش 
الربحية ومن��و األرب���اح م��ن األنشطة 
التشغيلية ب��اإلض��اف��ة إل��ى انخفاض 

تكاليف التمويل.
أب��رز البيانات املالية للسنة املالية 
امل��ن��ت��ه��ي��ة ف���ي 31 دي��س��م��ب��ر 2020: 
اإلي��رادات: 246.4 مليون دك، بارتفاع 
%10.8  ، األرب��اح التشغيلية: 17.1 
مليون دك، بارتفاع %35.3  ، األرباح 
ق��ب��ل اح��ت��س��اب ال��ف��وائ��د وال��ض��رائ��ب 
واإله���الك واالس��ت��ه��الك: 25.4 مليون 
دك، بارتفاع %36.9 ، األرباح الصافية 
اخلاصة مبساهمي الشركة األم: 10.9 
مليون دك، بارتفاع %93.9 ، مجموع 
املوجودات: 252.9 مليون دك ، حقوق 
امللكية اخلاصة مبساهمي الشركة األم: 

109.4 مليون دك
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4.5 مليون دينار »املشتركة« تقدم أقل األسعار مبناقصة تابعة لـ»نفط الكويت« بقيمة 
أعلنت شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت عن تقدمي 
أقل األسعار مبناقصة أعمال إنشاء خطوط تدفق النفط 
اخلام بحقول برقان واملقوع التابعة لشركة نفط الكويت.

وقالت “املشتركة” في بيان للبورصة الكويتية، أمس  
اخلميس، إن املناقصة بقيمة 4.48 مليون دينار، مبدة 

تنفيذ تبلغ 12 شهراً.
وأوض��ح��ت املجموعة أن��ه��ا ت��ص��درت الترتيب في 
املناقصة املُ��ش��ار إليها؛ لكن لم يصل الشركة أي كتب 

رسمية بالترسية بعد.
وأعلنت “املشتركة” ، عن توقيع عقد مناقصة تابعة 

ل�”نفط الكويت”، مببلغ إجمالي قدره 41.9 مليون دينار، 
ومبدة تنفيذ 5 سنوات.

وحتولت املجموعة للخسارة في العام املاضي بقيمة 
8.98 مليون دينار، مقابل أرباح عام 2019 البالغة 3.62 

مليون دينار.

قرعت بورصة الكويت اجلرس للتوعية 
باليوم العاملي ل���أرض، وال���ذي يعد أحد 
أه��م امل��ب��ادرات البيئية ح��ول العالم، وذلك 
مبشاركة املكتب اإلقليمي ل��أمم املتحدة 

للبيئة في منطقة غرب آسيا
وامل���ب���رة ال��ت��ط��وع��ي��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة، ضمن 

استراتيجية الشركة لالستدامة املؤسسية.
ُينَظم اليوم العاملي لأرض في 22 إبريل 
من كل عام، لتصبح هذه املبادرة عالمة بارزة 
لدعم ونشر الوعي واالهتمام بالبيئة. فقد بدأ 
االحتفاء ألول مرة باليوم العاملي لأرض عام 
1970، واآلن حتتفي به سنوياً أكثر من 193 
دولة حول العالم. ذلك وتهدف مبادرة اليوم 
العاملي لأرض لهذا العام الى التذكير بأن 
احلفاظ على كوكبنا ليس خياراً، بل ضرورة 
ملحة، حيث أدى التغير املناخي والتدهور 
البيئي إلى اإلضرار باألنظمة الطبيعية، مما 

قد يؤثر سلبياً على االقتصاد العاملي.
شاركت بورصة الكويت في هذه املناسبة 
ل��زي��ادة ال��وع��ي البيئي، وذل��ك انطالقاً من 
استراتيجية الشركة لالستدامة املؤسسية 
التي تهدف إلى خلق قيمة ألصحاب املصلحة 
على امل��دى الطويل اقتصادياً، واجتماعياً، 
وبيئياً، وم��ن أج��ل احل��رص على املساهمة 
في تنمية الكويت واقتصادها، وصنع تأثيٍر 

هادٍف على املجتمع الذي تعمل فيه.
وعلى مدى العام املاضي، أطلقت الشركة 
العديد من امل��ب��ادرات والبرامج عبر ركائز 
استراتيجيتها الثالثة املتمثلة في املجتمع 
والتعليم والبيئة، وذلك بالشراكة مع عدٍد 
من املؤسسات احمللية والدولية. وقد تركزت 
تلك املبادرات والبرامج حول تعزيز مستوى 
املعرفة املالية والوعي بأسواق املال، ومتكني 
املرأة، ودعم جمعيات النفع العام، ومراعاة 
اإلج���راءات االحترازية والوقائية ملكافحة 

انتشار فيروس ك��ورون��ا املستجد مبا في 
ذل��ك احلفاظ ع�ل�ى اس�ت�م�راري�ة األعمال 
بشكل ي�خ�دم م�ص�ال�ح ال�ج�ه�ات ال�م�ص�درة 

واملستثمرين، وحماية البيئة.
يذكر أن بورصة الكويت ملتزمة بخفض 
بصمتها الكربونية، وحتسني ممارسات 
اإلدارة البيئية باستمرار ب��ه��دف تقليل 
استهالك الطاقة واملوارد األخرى، مبا في ذلك 
استخدام املنتجات الكهربائية املوفرة للطاقة 
وأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف املتقدمة 
وأج��ه��زة السباكة امل��وف��رة للمياه، والتي 
أثمرت عن جناح الشركة في خفض استهالك 
الطاقة مبقدار يفوق املليون كيلوواط وتقليل 
استهالك املياه بأكثر من 85 ألف جالون خالل 
العام املاضي. كما اتخذت بورصة الكويت 
العديد من اإلجراءات لتحفيز عمليات إعادة 
التدوير في مختلف أعمالها، وتشجيع فريق 

عملها على تبني سلوكيات مسؤولة بيئياً.
وبهذه املناسبة، ص��رح ناصر مشاري 
ال��س��ن��ع��وس��ي، رئ��ي��س إدارة ال��ت��س��وي��ق 
واالت��ص��ال املؤسسي في بورصة الكويت، 
ق��ائ��الً “ مبناسبة ال��ي��وم العاملي ل��أرض، 
تقرع بورصة الكويت اجل��رس بالتعاون 
م��ع برنامج األمم املتحدة للبيئة واملبرة 
التطوعية البيئية، لرفع ال��وع��ي البيئي 
في املجتمع، ونستذكر في هذا اليوم بأننا 
بحاجة إلى التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة 

يعمل لنفع اإلنسان واألرض.”
وبصفتها البورصة الوحيدة في الدولة، 
حت��رص بورصة الكويت أيضاً على تبني 
وت��ع��زي��ز معايير ومم��ارس��ات االس��ت��دام��ة 
املؤسسية، وت��دع��م ج��ه��ود امل��ش��ارك��ني في 
السوق لتعزيز األداء فيما يتعلق باحلوكمة 

البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات.
ك���م���ا أض������اف ال���س���ن���ع���وس���ي: “تعد 

معايير احل��وك��م��ة البيئية واالجتماعية 
وامل��ؤس��س��ي��ة ع��وام��ل رئيسية عند اتخاذ 
ال��ق��رارات االستثمارية، فهناك ف��رص أمام 
الشركات املدرجة للوصول إلى قاعدة أكبر 
م��ن املستثمرين م��ن خ��الل دم��ج ممارسات 
االستدامة في أعمالهم وأنشطتهم املالية. 
ونحن في بورصة الكويت نقوم بدعم هذه 
الشركات من خالل توفيرنا لدليل معايير 
احلوكمة البيئية واالجتماعية واملؤسسية، 
واستضافتنا لكبرى ممثلي مؤشراتها 
عاملياً ضمن ورش عمل، ومساعدتنا لهم في 
الوصول إلى املستثمرين املؤسسيني حول 

العالم.”
من جهته، أش��اد سامي دمياسي، املدير 
واملمثل اإلقليمي لبرنامج األمم املتحدة للبيئة 
في غرب آسيا، مبشاركة بورصة الكويت في 
االحتفاء باليوم العاملي لأرض، قائالً: “لقد 
أدى تغير املناخ والتدهور البيئي الى إتالف 
أنظمتنا البيئية، مما تسبب في فقدان التنوع 
البيولوجي مبعدل ينذر باخلطر. ولكن، 
منحتنا جائحة فيروس كورونا املستجد 
ص��اف��رة إن���ذار حل��ال��ة كوكبنا. ف��ي يومها 
العاملي، فلنتذكر كيف ميكننا حماية أرضنا 
واستعادتها، ون��درك أن ما نقوم به، سواًء 
على املستوى الفردي أو اجلماعي، يحدث 
فرًقا على هذا الكوكب، فلنركز على الفرص 
املتاحة لنا، ونفهم بيئتنا وأنظمتها ولنبتكر 

احللول لنقيم شراكة أقوى مع أرضنا.”
هذا وقد قامت بورصة الكويت منذ شهر 
سبتمبر املاضي بدعم فريق الغوص الكويتي 
التابع للمبرة التطوعية البيئية بالتعاون مع 
برنامج األمم املتحدة للبيئة حلماية البيئة 
البحرية في جون الكويت واحلفاظ عليها 
من خالل تزويد الفريق ب”قارب البورصة” 
املعني بكافة العمليات في اجلون. وقد أدت 

أنشطة بورصة الكويت مع فريق الغوص 
الكويتي إلى إزالة حوالي 63 طن من النفايات 

من اجلون حتى نهاية عام 2020.
وكدليٍل على التزامها باحملافظة على 
ج��ون الكويت ومحيطه ألهميته البيئية 
واالق��ت��ص��ادي��ة، ع���ززت ب��ورص��ة الكويت 
شراكتها مع فريق الغوص الكويتي التابع 
للمبرة التطوعية البيئية بالتعاون مع 
برنامج األمم املتحدة للبيئة، وقامت برعاية 
مبادرة احلملة الوطنية لرفع املخلفات من 
جون الكويت وسواحله، ودعم جهود الفريق 
من أجل مواصلة جهود احملافظة على البيئة 

البحرية في الكويت.
ك��م��ا أك���د السنعوسي ع��ن اس��ت��م��راري��ة 
ال��ش��راك��ة ب��ني ال��ب��ورص��ة وامل��ب��رة، ق��ائ��الً: 
“يسرني أن أؤك��د دع��م ب��ورص��ة الكويت 
ملبادرة احلملة الوطنية لرفع املخلفات من 

جون الكويت وسواحله، واملساهمة بزيادة 
الوعي البيئي للمحافظة على تلك السواحل 
لدى املجتمع، باإلضافة الى تشجيعه على 

العمل التطوعي.”
من جهته، ص��رح رئيس فريق الغوص 
الكويتي وليد فاضل الفاضل عن الشراكة 
مع البورصة قائاًل: “يعتبر جون الكويت 
ث��ان��ي أه���م ج���ون ف��ي ال��ع��ال��م ب��ع��د خليج 
املكسيك، وبالتعاون والدعم من بورصة 
الكويت وب��رن��ام��ج األمم املتحدة للبيئة، 
شركائنا االستراتيجيون في عمليات حماية 
اجل���ون، سيقوم ف��ري��ق ال��غ��وص الكويتي 
التابع للمبرة التطوعية البيئية بأعمال 
حماية جون الكويت، والذي له أهمية كبرى 
اقتصادياً وبيئياً وعلمياً كمركٍز لتكاثر 
األس��م��اك والكائنات البحرية. ف��ي اليوم 
ال��ع��امل��ي ل���أرض، ن��دع��و اجلميع حلماية 

البيئة البحرية بشكل عام، وجون الكويت 
بشكل خاص.” تنص اس��تراتيجية بورصة 
الكويت لالستدامة املؤسسية عل��ى ضم��ان 
تطبي��ق املب��ادرات وتوافقه��ا م��ع حوكم��ة 
املسؤولية االجتماعي��ة للش��ركة، ومعايي��ر 
افضل املمارس��ات ف��ي القط��اع، وتوقع��ات 
املس��تثمرين؛ وإن��ش��اء ش��راكات قوي��ة 
ومس��تدامة تس��اعد بورص��ة الكوي��ت 
عل��ى حتقي��ق النج��اح وتتي��ح للش��ركة 
االس��تفادة م��ن ق��������درات ونق��اط ق��وة 
الش��ركات أو املؤسسات األخ��رى الت��ي 
متتل��ك خب��رة ف��ي مج��االت مختلف�ة، 
ب��اإلض��اف�����ة إل���ى دم�����ج ج��ه��ود املسؤولية 
االجتماعية للش��ركات م��ع ثقاف��ة الش��ركة، 
وذل��ك م��ن أجل حتقي��ق االس��تدامة والتأثير 
املس��تمر ليت��م تنفي��ذه وغرس��ه ف��ي عمليات 

الشركة اليومية.

عززت دعمها للمبرة التطوعية البيئية بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة 
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 م���ع اق���ت���راب إغ�����الق ب��اب 
التسجيل في الدورة الثالثة من 
جائزة محمد بن راشد آل مكتوم 
العاملية للمياه في نهاية شهر 
أبريل اجل��اري، أعلنت مؤسسة 
“سقيا اإلمارات” عن مشاركة 
مجموعة من الدول للمرة األولى 
في اجلائزة ومنها اجلمهورية 
اجل���زائ���ري���ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
الشعبية وجمهورية كينيا، كما 
تشارك في اجلائزة، التي يبلغ 
مجموع جوائزها مليون دوالر 
أمريكي، دول عديدة حول العالم 
وم��ن أب��رزه��ا اململكة العربية 
السعودية، مملكة البحرين، 
سلطنة ُع��م��ان، دول��ة الكويت، 
ج��م��ه��وري��ة م��ص��ر ال��ع��رب��ي��ة، 
اململكة املتحدة، جمهورية الهند، 
جمهورية أملانيا االحتادية، دولة 
اليونان، اجلمهورية الفرنسية، 
االحتاد السويسري، اجلمهورية 
اإليطالية، مملكة إسبانيا، مملكة 
بلجيكا، مملكة هولندا، ودولة 

اإلمارات العربية املتحدة. 
وأعرب سعيد محمد الطاير، 
رئ���ي���س م��ج��ل��س األم���ن���اء في 
مؤسسة “سقيا اإلمارات”، عن 
سعادته باإلقبال املتزايد الذي 
تشهده جائزة محمد بن راشد 

آل مكتوم العاملية للمياه، التي 
أطلقها صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئ��ي��س ال��دول��ة رئ��ي��س مجلس 
ال������وزراء ح��اك��م دب���ي “رعاه 
الله”، وتهدف إلى توفير املياه 
الصاحلة للشرب للمحتاجني 
واملنكوبني واحمل��روم��ني حول 
العالم بصرف النظر عن الدين 
أو العرق أو الثقافة أو اجلنسية. 
وأش��ار معاليه إل��ى أن توسيع 
نطاق اجلائزة في دورتها الثالثة 

لتشمل تقنيات ج��دي��دة تعمل 
على إن��ت��اج وت��وزي��ع وتخزين 
ومراقبة وحتلية وتنقية املياه 
باستخدام الطاقة املتجددة، 
إل����ى ج���ان���ب إض���اف���ة ج��ائ��زة 
احللول املبتكرة ل��أزم��ات إلى 
فئات اجلائزة الثالث السابقة 
أسهم في تشجيع عدد أكبر من 
املؤسسات واألف��راد للمشاركة 
ف��ي اجل���ائ���زة، وامل��س��اه��م��ة في 
إيجاد حلول مستدامة ومبتكرة 

للتصّدي ملشكلة ُشح املياه.
وتبلغ قيمة جائزة املشاريع 
امل��ب��ت��ك��رة 540،000 دوالر 
)ج��ائ��زة امل��ش��اري��ع الصغيرة 
240،000 دوالر - ج��ائ��زة 
امل��ش��اري��ع الكبيرة 300،000 
دوالر(؛ وج��ائ��زة االبتكار في 
البحث والتطوير 400،000 
دوالر )ج���ائ���زة امل��ؤس��س��ات 
الوطنية 200،000 دوالر- 
ج��ائ��زة امل��ؤس��س��ات العاملية 
200،000 دوالر(؛ وج��ائ��زة 
االب��ت��ك��ارات الفردية 40،000 
دوالر )ج��ائ��زة الشباب “فائز 
واحد” 20،000 دوالر- جائزة 
ال��ب��اح��ث امل��ت��م��ي��ز   20،000 
دوالر(؛ وجائزة احللول املبتكرة 

لأزمات 20،000 دوالر.

الكويت تشارك في الدورة الثالثة  
جلائزة »محمد بن راشد للمياه«

مساهمو»ميزان« يوافقون على توزيع أرباح 
18 فلسًا للسهم الواحد نقدية بواقع 

وليد الفاضل

جانب من العمومية

سعيد الطاير
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سامي دمياسي ناصر السنعوسي

أع��ل��ن بنك ورب���ة ع��ن إط��الق 
مباردة تعزيز قيم البنك الثالث 
الرئيسية: “نقدر – طموح – 
الفريق الواحد”، حيث يتم اختيار  
األعلى التزاما من املوظفني بهذه 
القيم، والتي تتضمن القدرة على 
إجناز العمليات بشكل استثنائي 
وجت���اوز العقبات الوظيفية، 
اضافًة إلى املساهمه في تشجيع 
ال��ف��رق اإلداري����ة وامل��ب��ادره في 
إعطاء احللول اإلبداعية، وكذلك 
امتالك الرغبة الذاتية للتعلم 
والتطور  الوظيفي ال سيما في 

ظل جائحة كورونا.
وتهدف املبادرة إلى تشجيع 
املوظفني من خالل ربط أداءه��م 
الوظيفي بالقيم الثالث، حيث 
يتم اختيار املوظفني وتكرميهم 
بشكل ربع سنوي، ويتم مكافأة 
امل��وظ��ف��ني ال��ذي��ن وق���ع عليهم 
االختيار. وتأتي ه��ذه املبادرة 
في إطار حتسني وتطوير مؤشر 

الصحة املؤسسية، الذي يسعى 
بنك ورب��ة دائ��م��اً إل��ى تطويره 
وحتسني مؤشراته  عبر توفير  
ب��ي��ئ��ة ع��م��ل إي��ج��اب��ي��ة ت��ع��زز 
ال���والء الوظيفي وت��س��اه��م في 
استقطاب ال��ط��اق��ات الشبابية 
من خارج البنك. وقال أنور بدر 
الغيث نائب الرئيس التنفيذي 

للخدمات امل��س��ان��دة واخل��زان��ة 
ف��ي بنك وربة” إن بنك ورب��ة 
يحرص دائماً على تطوير أداء 
موظفيه وم��ك��اف��أة املتميزين 
منهم حتى ينعكس ذل��ك على 
أداء البنك بشكل عام واملوظفني 
بشكل خ���اص. وذك���ر الغيث “ 
أن القيم األساسية للموظفني 
ك��ان��ت وال زال����ت ه��ي امل��ع��ي��ار 
األساسي في العمل، مؤكداً أن 
هذه املبادرة تقدم صورة أوضح 
ملوظفي البنك، وتكون مبثابة 
أداة لتعزيز قيم ال���والء للبنك 
وآلية رائدة للمنافسة الشريفة 

والفعالة بني أفراد البنك.
واختتم الغيث “ تصريحه 
بأن املبادرة تشمل جميع موظفي 
ال��ب��ن��ك ورؤس����اء امل��ج��م��وع��ات، 
عالوة على امل��دراء التنفيذيون، 
حيث إن ال��ه��دف ه��و أن يكون 
اجلميع على دراية واطالع بشكل 

دائم على هذه القيم.

البنك اطلق مبادرة تعزيز القيم 

الغيث: »وربة« يثق بقدرات موظفيه 
ويحرص دائمًا على تطوير أدائهم

أنور الغيث

8 قطاعات املؤشرات تكتسي باللون األخضر بدفع من صعود 
أنهت بورصة الكويت جلسة أمس  
اخلميس باللون األخضر، حيث ارتفع 
مؤشرها العام %0.17، وصعد السوق 
األول %0.09، وس��ج��ل امل���ؤش���ران 
“رئيسي 50” والرئيسي منواً بنسبة 

%0.36 و%0.42 على الترتيب.
وتقلصت وت��ي��رة ال��ت��داوالت حيث 
انخفضت السيولة %5.4 لتصل إلى 
45.58 مليون دي��ن��ار مقابل 48.18 
مليون دي��ن��ار ب��األم��س، كما تراجعت 
الكميات %13.2 لتصل إل��ى 351.77 
مليون سهم مقابل 405.43 مليون سهم 

بجلسة سابقة .
وسجلت مؤشرات 8 قطاعات ارتفاعاً 
ب��ص��دارة اخل��دم��ات االستهالكية بنمو 
نسبته %0.83، بينما تراجع 4 قطاعات 
أخ��رى يتصدرها التكنولوجيا بنحو 

.2.96%
وج���اء س��ه��م “يوباك” ع��ل��ى رأس 
القائمة اخلضراء لأسهم املُدرجة بنمو 
نسبته %11.97، فيما ت��ص��در سهم 
“العقارية” القائمة احلمراء ُمتراجعاً 

بنحو %4.86. وحقق سهم “بيتك” 
أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 4 ماليني 
دينار ُمتراجعاً بنسبة %0.14، بينما 
تصدر سهم “التجارية” نشاط الكميات 
ب��ت��داول 20.56 مليون سهم ُمرتفعاً 

بنحو 4.46%.
وأغلقت بورصة الكويت تعامالتها 

ال��ي��وم اخل��م��ي��س ع��ل��ى ارت��ف��اع مؤشر 
السوق العام 3ر10 نقطة ليبلغ مستوى 
97ر6028 نقطة بنسبة صعود بلغت 

17ر0 في املئة.
ومت تداول كمية أسهم بلغت 7ر351 
مليون سهم متت عبر 12742 صفقة 
نقدية بقيمة 5ر45 مليون دينار كويتي 

)نحو 05ر141 مليون دوالر أمريكي(.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر20 
نقطة ليبلغ مستوى 81ر4918 نقطة 
بنسبة صعود بلغت 42ر0 في املئة من 
خالل كمية أسهم بلغت 14ر278 مليون 
سهم متت عبر 8353 صفقة نقدية بقيمة 
6ر20 مليون دينار )نحو 8ر63 مليون 

دوالر(.
كما ارتفع مؤشر السوق األول 16ر6 
نقطة ليبلغ مستوى 26ر6590 نقطة 
بنسبة صعود بلغت 09ر0 في املئة من 
خ��الل كمية أسهم بلغت 6ر73 مليون 
سهم مت��ت عبر 4389 صفقة بقيمة 
9ر24 مليون دينار )نحو 19ر77 مليون 

دوالر(.
وارت��ف��ع مؤشر )رئيسي 50( نحو 
4ر18 نقطة ليبلغ مستوى 38ر5103 
نقطة بنسبة صعود بلغت 36ر0 في 
املئة من خالل كمية أسهم بلغت 5ر194 
مليون سهم مت��ت عبر 5621 صفقة 
نقدية بقيمة 5ر15 مليون دينار )نحو 

05ر48 مليون دوالر(.


