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احلد الفاصل ملعرفة مستقبل البلد هو مضمون إدارتها التنفيذية القادم

»الشال«: إدمان النفط يؤثر سلبًا 
على استدامة واستقرار الدولة

قال تقرير الشال األسبوعي الصادر عن النفط 
واملستقبل: تتوقع إدارة معلومات الطاقة األمريكية 
ف��ي تقريرها لشهر نوفمبر اجل���اري، ب��دء هبوط 
أسعار النفط في عام 2022، مبررها هو بدء ارتفاع 
املعروض من النفط من قبل كل من أوبك + والواليات 
املتحدة األمريكية، وتلك حالة معاكسة ملا حدث في 
عام 2021 حني تفوق الطلب على العرض. وتذكر 
بأن شحة املعروض أدت إلى انخفاض مخزونات 
 OECD – النفط اخلام لدى مجموعة الدول املتقدمة
– بنحو 13باملئة، وخفض املعروض وانخفاض 
املخزونات دف��ع معدل أسعار النفط خل��ام برنت 
في أكتوبر 2021 ليرتفع إل��ى 84 دوالر أمريكي 
للبرميل، وهو معدل لم تبلغه األسعار منذ أكتوبر 
2014. تلك كانت حالة استثنائية من وجهة نظرها، 
لذلك تتوقع أن يبلغ معدل أسعار خام برنت 72 
دوالر أمريكي في عام 2022، وأن يصل معدل سعر 
خام برنت إلى 62 دوالر أمريكي بحلول ديسمبر 
2021 أو أقل بنحو 22 دوالر أمريكي عن معدل شهر 
أكتوبر الفائت. وذكرنا نحن في الشال في تقرير 
سابق بأن التوقعات جتمع على ضغوط إلى األدنى 
سوف تتعرض لها أسعار النفط على املدى املنظور، 
وكانت وكالة “موديز” قد توقعت رقماً لألسعار ما 

بني 50 – 70 دوالر أمريكي للبرميل.
تلك املقدمة ض��روري��ة للتنبيه إل��ى تعارض 
استمرار املالية العامة واالقتصاد بشكل عام في 
االعتماد إل��ى ح��دود اإلدم��ان على إي���رادات النفط، 
وغياب الوعي بأثره السلبي على استدامة واستقرار 
ال��دول��ة، والعمل اجل��اد على اخلفض التدريجي 

لدرجة االعتماد عليه، بل العكس هو ما حدث، اتخاذ 
قرارات وتبني سياسات تفاقم من حالة اإلدمان مع 
كل ارتفاع مؤقت ألسعار النفط أو مع حتقيق إيراد 
استثنائي غير مكرر الستثمارات من االحتياطيات. 
نحن ال نعرف مدى إلتزام احلكومة القادمة بتعهد 
احلكومة املستقيلة بخفض النفقات العامة للسنة 
املالية اجلارية بنسبة 10باملئة رغم ثبات رئيسها، 
فليست هناك تقارير ترصد ما حتقق وم��ا سوف 
يتحقق، وذلك ليس بالعمل املؤسسي. ومن جانب 
آخر، وفي ظروف مالية واقتصادية صعبة، انتهت 
انتخابات جل��ان مجلس األم��ة بترجيح حكومي 
ملكوناتها، وف��ي تصريح لرئيس جلنة الشئون 
املالية واالقتصادية وهي اللجنة األهم في مثل هذه 
الظروف، يذكر فيه بأن أولويات جلنته هي إسقاط 
القروض وزي��ادة الرواتب، واملؤكد أنهم يعيشون 

في كوكب آخر.
ال نعرف كيف تتعايش اإلدارة العامة مع مثل 
تلك التناقضات، ولم نسمع تصريحاً واحداً يعطي 
أولوية لنحو 25 ألف مواطن صغير يدخلون سوق 
العمل كل عام، ويحتاج كل واحد منهم إلى وظيفة 
وبقية املتطلبات الضرورية. الدخل إلى انحسار، 
والنفقات واجل��اري منها حتديداً، وللجيل احلالي 
فقط إلى ارتفاع، وعندما يكون الهدف األهم حماية 
الكرسي، تصبح املغامرة باستدامة واستقرار البلد 
هي الثمن، واحلد الفاصل ملعرفة مستقبل البلد هو 
مضمون إدارتها التنفيذية القادم، فإن غلبت على 
التشكيلة من يسعى إلى استدامة الكرسي، ال معنى 

حلديث عن أي اصالح.

5.228 مليار دينار ملكيات األجانب في البورصة
ذك��ر تقرير الشال األسبوعي الصادر عن ملكيات 
األج��ان��ب ف��ي ش��رك��ات ال��س��وق األول : م��ن الظواهر 
اإليجابية لبورصة الكويت، ن��زوع ت��داوالت أسهمها 
مؤخراً إل��ى خفض ح��دة التركيز في قيمة التداوالت 
لصالح السوق األول، والتي انخفضت من 85.4باملئة 
في الشهور العشرة األول��ى من ع��ام 2020 إل��ى نحو 
59.9باملئة من القيمة في الشهور العشرة األولى من 
عام 2021. ذلك يعني، أن االرتفاع في سيولة البورصة 
بنحو 40.2باملئة ما بني الفترتني السابقتني اجته في 
معظمه إلى السوق الرئيسي، وقد ذكرنا في أكثر من 
تقرير سابق بأن معظم أسهم شركات السوق الرئيسي 
تباع بخصم كبير على قيمة أسهمها الدفترية، ومع 

ارتفاع سيولتها ال بد وأن تردم الفجوة بني القيمتني.
وف��ي تقرير ملكيات األجانب الصادر عن الشركة 
الكويتية للمقاصة، تذكر أن ملكيات األجانب في السوق 
األول بلغت قيمتها يوم األربعاء الفائت 2021/11/24 
نحو 5.228 مليار دينار كويتي أو نحو 16.44باملئة 
من قيمة شركات السوق األول البالغ عددها 25 شركة، 
ولكن بتفاوت كبير ما بني مستوى امللكية في شركة 
وأخرى. أكبر امللكيات في القيمة املطلقة البالغة 1.612 
مليار دينار كويتي والنسبية البالغة 55.61باملئة 
كانت لصالح البنك األهلي املتحد - البحرين، ومتثل 
تلك القيمة نحو 30.83باملئة من ملكيات األجانب في 
السوق األول، ولكنها ملكية استثنائية ال حتتسب 
ألنها شركة بحرينية ومدرجة استثنائياً في بورصة 
الكويت. ولو قمنا بتحييد مساهمة “املتحد”، تنخفض 
مساهمة األجانب املطلقة إلى نحو 3.616 مليار دينار 
كويتي، وتنخفض ملكية األجانب النسبية في السوق 
األول إلى 12.51باملئة من قيمته الرأسمالية كما في يوم 

األربعاء الفائت.
ويظل تفاوت ملكيات األجانب كبير ما بني الشركات 
ال��� 24 األخ���رى، يبلغ أقصاه في مساهمته النسبية 
في شركتي “هيومن سوفت” و “مجموعة اإلمتياز” 
بنسبة 40.60باملئة و 28.41باملئة على التوالي، ولكن 
بقيمة مطلقة ال تتعدى 163.5 مليون دينار كويتي 
و39.9 مليون دينار كويتي على التوالي في الشركتني. 
وبينما هناك 6 شركات تراوحت ملكية األجانب املطلقة 
في كل منها ما بني 2.8 مليون دينار كويتي و8.5 
مليون دينار كويتي وامللكية النسبية لكل منها دون 
ال� 3باملئة، وكانت هناك 6 شركات أخرى استحوذت 
على 3.154 مليار دينار كويتي أو نحو 87.2باملئة من 

ملكيات األجانب املطلقة في السوق األول بعد استثناء 
“املتحد”. وأعلى امللكيات املطلقة في بنك الكويت 
الوطني وتبلغ ما قيمته 1.535 مليار دينار كويتي، 
ثم بيت التمويل الكويتي بقيمة للملكية بحدود 747.9 

مليون دينار كويتي.
وال بد من توجيه الشكر للشركة الكويتية للمقاصة، 
ألن ملكية األجانب وحركتها معلومة في غاية األهمية، 
فهي ملكيات استثمار غير مباشر أي ساخنة، لها الكثير 
من املنافع ولكن مخاطرها عالية. ونشرها يومياً جهد 
طيب، حتى تتاح فرصة للجميع للمشاركة العادلة في 
املنافع واملخاطر، واملنافع واملخاطر ترتفع من ارتفاع 

مساهمتهم املطلقة، واألهم النسبية، في أي شركة.

املالية السنة  من  السابع   الشهر  بنهاية  عجزًا  دينار  مليار   1.240 تسجل  املوازنة 
ج���اء ف��ي ت��ق��ري��ر ال��ش��ال األس��ب��وع��ي 
ال��ص��ادر ع��ن تقرير املتابعة الشهري 
ل��إدارة املالية للدولة – أكتوبر 2021 
: تشير وزارة املالية في تقرير املتابعة 
الشهري ل���إدارة املالية للدولة لغاية 
نهاية شهر أكتوبر 2021 واملنشور 
على موقعها اإللكتروني، إلى أن جملة 
اإلي���رادات احملصلة حتى نهاية الشهر 
ال��س��اب��ع م��ن ال��س��ن��ة امل��ال��ي��ة احل��ال��ي��ة 
2022/2021 ب��ل��غ��ت ن��ح��و 9.584 
مليار دينار كويتي، أو مبا نسبته نحو 
87.7باملئة من جملة اإلي��رادات املقدرة 
للسنة املالية احلالية بكاملها والبالغة 

نحو 10.929 مليار دينار كويتي.
وف��ي التفاصيل، بلغت اإلي����رادات 
النفطية الفعلية حتى 2021/10/31 
نحو 8.498 مليار دينار كويتي أو مبا 
نسبته نحو 93.1باملئة من اإلي���رادات 
النفطية املقدرة للسنة املالية احلالية 
بكاملها والبالغة نحو 9.127 مليار دينار 
كويتي، ومبا نسبته نحو 88.7باملئة من 
جملة اإلي���رادات احملصلة. وبلغ معدل 
سعر برميل النفط الكويتي نحو 72.6 

دوالر أمريكي للشهور السبعة األولى 
من السنة املالية احلالية 2022/2021. 
ومت حتصيل ما قيمته نحو 1.085 مليار 
دينار كويتي إي��رادات غير نفطية خالل 
الفترة نفسها ومبعدل شهري بلغ نحو 
155.064 مليون دينار كويتي، بينما 
ك��ان امل��ق��در ف��ي امل��وازن��ة للسنة املالية 

احلالية بكاملها نحو 1.802 مليار دينار 
كويتي، أي أن احملقق إن استمر عند هذا 
املستوى، سيكون أعلى للسنة املالية 
احلالية بكاملها بنحو 58.687 مليون 

دينار كويتي عن ذلك املقدر.
وكانت اعتمادات املصروفات للسنة 
املالية احلالية قد ق�درت بنح�و 23.048 

مليار دينار كويتي، وص��رف فعلياً -
طبقاً للنشرة- حتى 2021/10/31 
نحو 8.193 مليار دينار كويتي ومت 
اإللتزام بنحو 2.631 مليار دينار كويتي 
وباتت ف�ي حكم املصروف، لتصبح جملة 
املصروفات -الفعلية وم��ا في حكمها- 
نحو 10.824 مليار دينار كويتي، وبلغ 
امل��ع��دل الشهري للمصروفات وم��ا في 
حكمها نحو 1.546 مليار دينار كويتي. 
ورغ���م أن ال��ن��ش��رة ت��ذه��ب إل��ى خالصة 
م��ؤداه��ا أن امل��وازن��ة ف��ي نهاية الشهر 
السابع م��ن السنة املالية احلالية قد 
سجلت ع��ج��زاً بلغ نحو 1.240 مليار 
دينار كويتي، إال أننا نرغب في نشره من 
دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل 
االنفاق الشهري سوف يرتفع كثيراً مع 
نهاية السنة املالية. ورق��م العجز في 
احلساب اخلتامي للسنة املالية واملتبقي 
منها خمسة شهور سوف يعتمد بشكل 
ج��وه��ري على م��ع��دل أس��ع��ار النفط ملا 
تبقى من السنة املالية احلالية، وجزئياً 
على وع��ود احلكومة بتحقيق وف��راً في 

املصروفات بحدود 10باملئة.

12  ديسمبر يستمر  حتى 

»وربة«: »االكتتاب بزيادة 
رأس املال يبدأ اليوم«

أع��ل��ن بنك ورب���ة ع��ن ب��دء ف��ت��رة اك��ت��ت��اب حق 
األول��وي��ة ف��ي زي���ادة رأس امل���ال، على أن تنتهي 
بتاريخ 12 ديسمبر2021 ، بنسبة 26.984باملئة   
وذل����ك م��ن 1،575،000،000  س��ه��م )م��ل��ي��ار 
وخمسمائة وخمسة وسبعون مليون سهم( إلى 
2،000،000،000  سهم )اثنان مليار سهم( ،على 
أن تطرح ه��ذه األسهم اجل��دي��دة لالكتتاب العام 
وتخصص للمساهمني املقيدين بسجالت مساهمي 
البنك بتاريخ اإلص��دار،ب��ح��ي��ث يكون ق��در هذه 
الزيادة بواقع 425،000،000 سهم )أربعمائة 
وخمسة وعشرون مليون سهم( وعلى أن تكون 
عالوة اإلص��دار لكل سهم 95 فلس تضاف للقيمة 
االسمية للسهم البالغة 100 فلس، عن طريق اتباع 
خطوات بسيطة وبكل سهوله ويسر عبر زيارة 
https://www.ipo.com. املوقع االلكتروني
kw. وأوضح البنك بأنه ميكن االكتتاب في زيادة 
رأس املال الكترونياً عبر املوقع املشار إليه لعدد 
51،000 )واحد وخمسون ألف( سهم أو أقل حيث 
يتم ال��س��داد من خ��الل خدمة الدفع االلكتروني، 
وذلك عبر اتباع خطوات بسيطة تتمثل في زيارة 
https://www.ipo.com. املوقع االلكتروني
kw حيث يقوم املكتتب بتسجيل الرقم املدني/رقم 
السجل التجاري ليعمل النظام على حتديد أحقيته 
في االكتتاب من عدمه؛ بعدها يعمل املكتتب على 
تسجيل عدد األسهم املرغوب االكتتاب بها ومن ثم 

تسديد القيمة املالية عبر خدمة الدفع االلكتروني.
أم��ا بالنسبة للراغبني باالكتتاب بأكثر من 
51،000 سهم، فيمكنهم الدخول الى الرابط ذاته 
لطباعة وثيقة بيانات االكتتاب واضافة االسم 
والرقم املدني/رقم السجل التجاري وعدد األسهم 
امل��رغ��وب االكتتاب بها وقيمتها وم��ن ثم ميكنهم 
التوجه ال��ى البنك اخل��اص بهم وت��ق��دمي ص��ورة 
بيانات االكتتاب املطبوعة من الرابط ومن ثم القيام 
بتحويل املبلغ املطلوب ال��ى احلساب املصرفي 
املخصص لزيادة رأس مال بنك وربة كمبلغ صافي 
من دون خصم أي رسوم. على إثرها، يقوم املكتتب 
باحلصول على قسيمة إيداع أصلية باملبلغ احملول 
من البنك اخلاص به والتوجه الى وكيل املقاصة 
واالي��داع )الشركة الكويتية للمقاصة( الستكمال 
اإلجراءات املتبقية من تقدمي املستندات وايصاالت 
التحويل املصرفية وتعبئة منوذج االكتتاب. وبعد 

االنتهاء من اإلج��راءات يتم تسليم املكتتب إيصال 
مقابل االكتتاب.

وتوقع الرئيس التنفيذي في بنك وربة، شاهني 
حمد الغامن، اقباالً كثيفاً على االكتتاب نسبًة إلى 
كم االستفسارات التي وردت إلى البنك منذ إقرار 
زيادة رأس املال بنسبة 26.984باملئة، ناهيك عن 
الثقة التي يحظى بها البنك في أوساط املساهمني 
واملستثمرين على حد سواء، باإلضافة الى النمو 
امل��س��ت��دام ال��ذي يشهده البنك على صعيد كافة 

عملياته السيما محفظته التمويلية واالستثمارية. 
هذا ويبلغ احلد األدن��ى لالكتتاب سهماً واحداً 
وال يوجد حد أقصى مللكية أسهم البنك باستثناء 
من يرغب التملك لنسبة جتاوز 5باملئة من أسهم 
البنك ، فيتوجب احلصول على موافقة مسبقة 
من بنك الكويت املركزي بهذا الشأن. وإثر انتهاء 
فترة االكتتاب والتخصيص النهائي واستكمال 
اإلج��راءات التنظيمية الالزمة يتم اص��دار إيصال 
أسهم ليتم ادراجها وتداولها في بورصة الكويت 
دون أي ق��ي��ود. وق��د ح��دد البنك فترة االكتتاب 
ال��ع��ام )ب��ع��د ف��ت��رة ح��ق��وق األول���وي���ة( بتاريخ 

2021/12/19 ولغاية 2021/12/30 . 
هذا وجتدر اإلشارة الى أن بنك وربة قد بادر الى 
زيادة رأس ماله وفق معطيات ارتكزت على أدائه 
واستراتيجيته؛ وتهدف الزيادة الى تعزيز قاعدة 
رأس مال البنك وفق معايير جلنة بازل 3 لكفاية 

راس املال واألغراض العامة للبنك.

»برقان« يقدم عروضًا جديدة لعمالء 
Youth«  للشباب  حساب » 

أع��ل��ن بنك ب��رق��ان و ب��ال��ت��ع��اون م��ع “جراند 
 ”Youth“ سينماز”، ع��ن منح ع��م��الء ح��س��اب
ل��ل��ش��ب��اب ف���رص���ة ح��ص��ري��ة حل���ض���ور فيلم 
“Ghostbusters” مجانا في “جراند سينماز” 

في مركز احلمراء للتسوق.
سيكون ع��رض الفيلم ي��وم اخلميس املوافق 
2 ديسمبر، 2021، وميكن لكل عميل من عمالء 
ح��س��اب “Youth”، ان يحصل على تذكرتني 
مجانيتني حلضور أي من العروض الساعة 2:00 

مساًء، 5:00 مساًء أو  8:00مساًء.
حلجز املقاعد املجانية، يجب على عمالء حساب 
“Youth” للشباب مراجعة شباك تذاكر “جراند 
سينماز” في مركز احلمراء للتسوق وإبراز بطاقة 

السحب اآللي اخلاصة بهم ابتداء من اليوم.  
ويأتي هذا العرض كجزء من مجموعة واسعة 
م��ن االم��ت��ي��ازات احل��ص��ري��ة، ال��ت��ي مت تصميمها 

خصيصاً لتتناسب مع منط حياة الشباب.
وي��ذك��ر ان ح��س��اب “Youth” ه��و للشباب 
للذين تتراوح أعمارهم ما بني ال� 15 و25 عاماً، 
والذين يسعون لتحقيق مستقبل مكلل بالنجاح. 
يقدم احلساب بطاقة مسبقة الدفع مجانا وبطاقة 
ال��ص��رف اآلل��ي لالستفادة م��ن باقة واس��ع��ة من 
اخلصومات مجموعة مختارة من املطاعم واحملالت 
التجارية في جميع أنحاء الكويت، هذا إلى جانب 
اخلصم احل��ص��ري لعمالء احل��س��اب ل��دى جراند 

سينماز.

»جياد«تبيع حصصًا في »نور 
3.5 مليون دينار للتجارة« مببلغ 

ط���م���وح���ات  ُت�����ش�����ارك  »زي���������ن« 
الشباب في مؤمتر احتاد طلبة 

امُلتحدة بالواليات  الكويت 
أعلنت زين عن ُمشاركتها في فعاليات حفل افتتاح املؤمتر 
السنوي السابع والثالثون لالحتاد الوطني لطلبة الكويت - 
فرع الواليات املتحدة األمريكية، وذلك ضمن رعايتها البالتينية 
للمؤمتر ال��ذي أتى حتت شعار “جيٌل طموح.. لتحقيق رؤية 
وطن” في مدينة شيكاغو حتت رعاية سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ صباح خالد احلمد الصباح.
وذكرت الشركة في بيان صحافي أن فعاليات حفل افتتاح 
املؤمتر قد شهدت تواجد العديد من الشخصيات الوطنية، في 
مقّدمتهم سعادة سفير دول��ة الكويت ل��دى ال��والي��ات املتحدة 
األمريكية الشيخ سالم عبدالله اجلابر الصباح، والرئيس 
التنفيذي للعالقات واالتصاالت في شركة زين الكويت وليد 

اخلشتي.
وخالل الكلمة التي ألقاها على هامش حفل افتتاح املؤمتر، قال 
الرئيس التنفيذي للعالقات واالتصاالت في شركة زين الكويت 
وليد اخلشتي: “ في كل مرة تأتي مشاركتنا لنرى هذه الكوكبة 
من شبابنا، تغلب علينا مشاعر الفخر واالعتزاز بجيل طموح 

لديه احلماس واإلصرار على حتقيق الكثير للوطن “.
وأضاف اخلشتي بقوله: “ لم تقف الظروف احلالية عائقاً 
أم��ام مشاركتنا في ه��ذا الصرح الطالبي الوطني، فدائماً ما 
تربطنا بكم عالقة، بل شراكة تأسست بيننا عبر السنني، فهذه 
الفعاليات ملؤمتر االحتاد الوطني لطلبة الكويت – فرع الواليات 
املتحدة تظاهرة وطنية نسعد بها جميعاً، حيث نلتقي بشباب 

ميثل أملنا في املستقبل “. 
وب��نّي اخلشتي: “ األم��ل يبقى دائماً في هذه الوجوه، حيث 
املستقبل يأتي ملن يسعى إليه بعزم وإصرار في عالم ال يعترف 
إال باملثابرين، في عالم ال يلتفت وينظر خلفه، فاغتنام الفرص 
يأتي بروح التحدي واإلصرار، ويأتي أيضاً باحلرص واالهتمام 
بكل التفاصيل التي نتعامل معها في مسارات وخيارات حياتنا “

وت��اب��ع ق��ائ��الً: “ أنتهز ه��ذه الفرصة ألع��رب ع��ن اع��ت��زازي 
وفخري بطلبة الكويت في اخلارج، كما أنتهز هذه الفرصة أيضاً 
لنجدد دعمنا واهتمامنا لألنشطة الطالبية التي يقوم بها شبابنا 
هنا، حيث نؤمن في زين بقدرات الشباب، إذ نخصص مساحة 
كبيرة لقطاع التعليم والشباب في استراتيجيتنا لالستدامة، 
فإحساسنا باملسؤولية املشتركة كمؤسسة تعمل في القطاع 
اخلاص يدفعنا إلى توجيه املزيد من الدعم واالهتمام للشباب “. 

وأض��اف اخلشتي: “ إن االستثمار في أجيال املستقبل، هو 
االستثمار الرابح دائماً، لذا نعتقد أن الشباب بحاجة ملؤسسات 
تؤمن بقدراتهم ومساعدتهم في تنفيذ وإخراج هذه األفكار، كما 
أن اإلص��رار على اإلسهام في مستقبل أفضل، وبشكل يساعد 
الشباب أن يتطور، هو أمر يبقى دائماً في صلب اهتمامات زين، 
لذلك دائماً ما تؤكد الشركة في تنفيذ استراتيجيتها على عنصر 

الشباب”.

أعلنت جياد القابضة عن قيام الشركة بإبرام 
عقد بيع 18 حصة في شركة ن��ور إنتجريتد 
للتجارة العامة، وذلك مببلغ إجمالي قدره 3.5 
مليون دينار تقريباً. وقالت “جياد” في بيان 
للبورصة الكويتية، إن مبلغ البيع سُيخصم 
منه نحو 2.8 مليون دينار ميثل دين ُمستحق 
للمشتري، وسيقوم املشتري ب��س��داد املبلغ 
املتبقي وق��دره 696.812 ألف دينار حلساب 

الشركة.
وأوضحت “جياد” في البيان أن إمتام صفقة 

البيع سينتج عنه ربح مقداره 10.484 ألف 
دينار تقريباً، سوف ينعكس في البيانات املالية 
للعام املنتهي في 31 ديسمبر 2021. وبينت أن 
هذا الربح قابل للتعديل من مراقب حسابات 
الشركة اخل��ارج��ي، وسيتم إع���ادة تصنيف 
شركة “نور للتجارة” كشركة زميلة لشركة 
“جياد”. كانت الشركة حتولت للخسارة في 
التسعة أشهر األولى من العام اجلاري بقيمة 
1.74 مليون دينار، مقابل 191.71 ألف دينار 

أرباح نفس الفترة من عام 2020.
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شاهني الغامن

مساهمو »شمال الزور« يقرون
 توزيع أرباح نقدية مرحلية

أقرت عمومية شركة شمال الزور األولى للطاقة 
واملياه توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية 
مرحلية عن فترة التسعة أشهر املنتهية في 30 

سبتمبر 2021.
وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، 
إن العمومية وافقت على توصية املجلس بتوزيع 
أرباح نقدية عن الفترة بنسبة 9باملئة من رأس املال 
بواقع 9 فلوس للسهم، بقيمة إجمالية تبلغ 9.9 

مليون دينار.

وأوض��ح��ت أن األرب���اح تستحق للمساهمني 
املُ��ق��ي��دي��ن ف��ي س��ج��الت ال��ش��رك��ة ك��م��ا ف��ي ي��وم 
االستحقاق بتاريخ 13 ديسمبر 2021، على أن يتم 

توزيع األرباح يوم 16 من ذات الشهر.
كانت أرب��اح “شمال اللزور” ارتفعت بنسبة 
7.1باملئة ف��ي التسعة أشهر األول���ى م��ن العام 
اجل��اري؛ لتصل إلى 10.22 مليون دينار، مقابل 
أرباح الفترة نفسها من عام 2020 البالغة 9.55 

مليون دينار.


