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2.5 مليون دينار 3 عقارات بقيمة  تابعة لـ »ثريا« و»املدار« تشتري 
أعلنت كل من شركتي دار الثريا العقارية وامل��دار 
للتمويل واالستثمار عن قيام إحدى الشركات التابعة 

للشركتني بشراء 3 عقارات، بقيمة 2.46 مليون دينار.
وق��ال��ت الشركتان ف��ي بيانني مستقلني للبورصة 

الكويتية، إن العقارات املُشتراة تقع في منطقة املهبولة. 
وأعلنت الشركتان يوم االثنني املاضي، عن قيام إحدى 
الشركات التابعة لهما بشراء عقار في منطقة القبلة، 

بقيمة 9 ماليني دينار من طرف ذي صلة.

كانت »م��دار« حتولت للخسارة بالنصف األول من 
العام اجلاري بقيمة 211 ألف دينار، فيما تراجعت أرباح 
»ثريا« بنحو 85 باملئة بنهاية الفترة لتصل إلى 92.27 

ألف دينار.

تعزيًزا اللتزامها للمساهمة االيجابية 
للبيئة واملجتمعات ال��ت��ي تخدمها، 
ش��ارك��ت ش��رك��ة ب��ورص��ة الكويت في 
جهود فريق الغوص الكويتي التابع 
للمبرة التطوعية البيئية للحفاظ على 
جون الكويت، والذي يعتبر إحدى أغنى 
البيئات البحرية وأكثرها تنوعاً للحياة 

البحرية في العالم.
يعتبر ج��ون الكويت م��ص��دًرا هاماً 
للمغذيات وال��رواس��ب للجزء العلوي 
م��ن اخلليج العربي، كما يدعم مهنة 
صيد السمك امل��زده��رة بأكثر من 500 
طن متري من الزبيدي كل عام من أكثر 
من 80 قفًصا شبكًيا. هذا ويعد اجلون 
أحد املساهمني الرئيسيني في االقتصاد 
الكويتي وأحد أكبر موائل األسماك في 

العالم.
كجزء من مسؤوليتها االجتماعية 
واستراتيجية االس��ت��دام��ة املؤسسية 
للشركة، تفخر شركة بورصة الكويت 
ب��ال��ش��راك��ة االستراتيجية م��ع فريق 
ال��غ��وص ال��ك��وي��ت��ي ال��ت��اب��ع للمبرة 
التطوعية البيئية إلح��ي��اء اح��د أكثر 

البيئات البحرية تنوًعا في العالم.
كما تعاونت شركة بورصة الكويت 
مع فريق الغوص الكويتي في العمل 
التطوعي خالل اليوم العاملي للتنظيف، 
وه��ي م��ب��ادرة ب��رع��اي��ة األمم املتحدة 
لتنظيف ال��ب��ح��ار وال��ش��واط��ئ ح��ول 
العالم، مبشاركة أكثر من 180 دولة 
وأكثر من 21 مليون متطوع في نسخته 

لعام 2019.
ويتم االح��ت��ف��ال بهذه امل��ب��ادرة هذا 
العام في 19 سبتمبر، وهي واحدة من 
عدة مبادرات جلذب االنتباه إلى حلول 
تنظيف البيئة ال��ب��ح��ري��ة، مبشاركة 
العديد من املنظمات من جميع أنحاء 
العالم. كما ميثل احلدث الرحلة األولى 
ل�«قارب البورصة«، الذي مت تخصيصه 

لفريق الغوص الكويتي للمساهمة على 
احلفاظ على البيئة البحرية في الكويت.

خصص »ق��ارب البورصة« ليكون 
القارب احلصري جلميع عمليات فريق 
الغوص الكويتي في جون الكويت، وهو 
مجهز مبعدات خاصة إلزال��ة القوارب 
احملطمة وش��ب��ك��ات الصيد املهجورة 
وغيرها من احلطام البحري وامللوثات، 
باإلضافة إلى تثبيت وصيانة املراسي 
الصديقة للبيئة، وم��راق��ب��ة الشعاب 
املرجانية، وتنظيف الشواطئ واجلزر، 

وتوثيق احلياة البحرية.
وق��ال ناصر م��ش��اري السنعوسي، 
رئيس إدارة التسويق واإلت��ص��ال في 
شركة بورصة الكويت: »تفخر شركة 
بورصة الكويت بان تدعم فريق الغوص 
الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية 
في مبادراته وأنشطته العديدة للحفاظ 
على البيئة البحرية في جون الكويت، 
وبشراكة استراتيجية تنطلق من إميان 
البورصة الراسخ جتاه دعم املشاريع 

التي تستهدف صالح اإلنسان واملجتمع، 
خ��اص��ة وأن ج��ون ال��ك��وي��ت يعد أحد 
احملركات الرئيسية لالقتصاد الوطني 
ومورًدا قيًما للكويت واخلليج العربي.«

وأض�����اف ال��س��ن��ع��وس��ي: »أود أن 
أؤك��د ال��ت��زام شركة ب��ورص��ة الكويت 
مبسؤوليتها جتاه مجاالت االستدامة، 
وينعكس ذل��ك من خ��الل استراتيجية 
الشركة التي تقوم من خاللها بتوجيه 
التزامها نحو مجاالت الوعي االقتصادي 
واملساهمة االجتماعية والبيئية بتبني 
ممارسات مؤثرة تتماشى مع حرصنا 
ع��ل��ى زي����ادة ال��وع��ي وتقليل ال��ض��رر 

واحلفاظ على البيئة«.
م��ن جهته ق���ال ول��ي��د عبدالرحمن 
الشطي، نائب رئيس فريق الغوص 
ال��ك��وي��ت��ي: »ي��ع��د ج���ون ال��ك��وي��ت أح��د 
أغنى النظم البيئية وأكثرها تنوًعا في 
اخلليج، ويلتزم فريق الغوص الكويتي 
باحلفاظ على اجلون والكائنات البحرية 

التي تعيش في سواحله ومياهه.«

ك��م��ا ق���ال ال��ش��ط��ي: »ش����ارك فريق 
الغوص الكويتي منذ ع��ام 1986 في 
حماية وإع���ادة تأهيل ع��ال��م األح��ي��اء 
املائية في الكويت من خالل مجموعة 
من األنشطة، مبا في ذلك توثيق وحماية 
الشعاب املرجانية، وتنظيف الشواطئ، 
وإنشاء مستعمرات لألسماك، باإلضافة 
ال��ى رف��ع السفن وال��ق��وارب الغارقة. 
نشكر ش��رك��ة ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت على 
ه��ذه ال��ش��راك��ة االستراتيجية القيمة 
لدعم أنشطتنا العديدة للحفاظ على 
البيئة البحرية جلون الكويت واجلزر 
احمليطة، واحل��ي��اة البحرية املتنوعة 

فيه.«
وض����ع����ت ب�����ورص�����ة ال���ك���وي���ت 
اس��تراتيجية لالستدامة املؤسسية 
معتمدة على ثالث ركائز تتم من خالل 
م��واءم��ة واب��ت��ك��ار ودم���ج نهجها مبا 
يتواف��ق مع خلق قيمة مضافة ألصحاب 
املصالح على املدى الطويل اقتصادياً، 
واجتماعياً، وبيئياً، وتضمن توافق 
جميع مبادرات املسؤولية االجتماعية 

للشركة مع أهداف االس��تدامة.
ت��ن��ص ه���ذه االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة على 
ض��م��ان تطبيق امل���ب���ادرات وتوافقها 
م��ع حوكمة امل��س��ؤول��ي��ة االجتماعية 
للشركة، باإلضافة الى إنشاء شراكات 
استراتيجية مع الهيئات واملؤسسات 
وامل���راك���ز ال��ك��ب��رى ال��داع��م��ة ألنشطة 
واعمال نوعية ذات صدى ودور مؤثر 
في املجتمع لتساعد بورصة الكويت 
على حتقيق النجاح واالس��ت��ف��ادة من 
ق���درات ون��ق��اط ق��وة تلك املؤسسات 
التي متتلك خبرة واسعة في مجاالت 
مختلفة مرتبطة ارتباط مباشر بركائز 
استراتيجية االس��ت��دام��ة املؤسسية، 
ودم��ج جهود املسؤولية االجتماعية 
م��ع ث��ق��اف��ة ال��ش��رك��ة م��ن اج���ل حتقيق 

االستدامة.

إهداء قارب البورصة ليصبح  »احلصري« جلميع عمليات فريق الغوص الكويتي

بورصة الكويت تدعم مبادرة فريق الغوص الكويتي 
للحفاظ على البيئة البحرية جلون الكويت

اختتمت املؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت 
تعامالت امس األح��د على ارتفاع جماعي، وسط 

تراجع بالتداوالت.
وصعد مؤشر السوق األول 1.09 باملئة، وارتفع 
مؤشر ال��س��وق ال��ع��ام 1.05 باملئة، وزاد مؤشر 
رئيسي 50 بنسبة 1.03 باملئة ، وارتفع الرئيسي 

0.93 باملئة ، عن مستويات اخلميس املاضي.
وتراجعت التداوالت امس، إذ سجلت السيولة 
52.58 مليون دينار، مقابل72.31  مليون دينار 

يوم اخلميس، كما بلغت الكميات 429.60 مليون 
سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 445.63  مليون سهم 

في اجللسة السابقة.
وتصدر سهم ثريا القائمة احلمراء بنسبة 20.92 
باملئة، بينما جاء بيان على رأس التراجعات ب�7.38 
باملئة. وبشأن أنشط األسهم، ج��اء املستثمرون 
املرتفع 15.79 باملئة على رأس الكميات ب�10.72 
مليون سهم، فيما تقدم بيتك السيولة بقيمة 7.57 

مليون دينار، بنمو 1.87 باملئة.

مبستهل  البورصة  ملؤشرات  جماعي  ارتفاع 
بالتداوالت تراجع  وسط  األسبوع..  تعامالت 

خّففت البنوك احمللية من تشددها االئتماني 
جتاه املقيمني، إذ سمحت بعودة إقراضهم من جديد، 
مع اإلبقاء على حتفظها بخصوص متويل بعض 
مهن غير الكويتيني املشكوك في استدامتها لهم، 
في مسعى لتقليل مخاطر التعثر التي ال تزال تهّدد 

بعض القطاعات.
وعادت غالبية البنوك إلى سياستها االئتمانية 
نفسها التي كانت تتبعها مع املقيمني قبل انتشار 
تداعيات ف��ي��روس ك��ورون��ا، بعد أن أدت األزم��ة 
خالل الفترة املاضية إلى تشددها ائتمانياً، للدرجة 
التي أوقفت معها منح جميع الوافدين قروضاً 
استهالكية، خصوصاً العاملني في شركات القطاع 
اخل��اص، وذل��ك تفادياً لالنكشاف مستقبالً على 
ق��روض ق��د تتعثر بدفع م��ن اآلث���ار االقتصادية 
السلبية لتفشي اجلائحة، التي أدت إلى تسريح 

شريحة واسعة من املوظفني.
وأش��ارت مصادر مصرفية، إلى أن هناك تغيراً 
طرأ في الفترة األخيرة على السياسة االئتمانية 
املتبعة من امل��ص��ارف احمللية، موضحة أن��ه بعد 
الفتح االقتصادي الذي أقرته احلكومة في جميع 
مراحله تقريباً، وعودة القطاعات االقتصادية إلى 
العمل مجدداً، حتى وإن كانت دون املستوى املأمول 
حتى اآلن، ه��دأت امل��خ��اوف املصرفية م��ن موجة 

التعثرات التي كانت جتتاح غالبية الشركات في 
األشهر األولى من انتشار فيروس كورونا، حيث 
بدأت السماح للمقيمني، خصوصاً املستقرين مالياً 
باالقتراض مجدداً، مع اإلبقاء على الباب مغلقاً أمام 
بعض املهن املهددة، ضمن سياستها لتجنب املخاطر 

املرتفعة.
وب���ات ب��إم��ك��ان املقيم ال��ع��ام��ل ف��ي ال����وزارات 
واملؤسسات احلكومية، وكذلك العاملني بالقطاع 
اخلاص التقّدم مجدداً بطلبات ائتمانية إلى البنوك 
احمللية، واحلصول على ال��ق��روض، إذا استوفوا 
الشروط التقليدية املتبعة قبل أزمة كورونا، مع 
أحقيتهم في احلصول على كامل حدود التسهيالت 
املسموح بها وفقاً لتعليمات بنك الكويت املركزي، 

والتي تصل إلى 25 ألف دينار، كقرض استهالكي.
وأف��ادت املصادر بأن القيد قائم على الوظائف 
التي ال يزال أصحابها يشهدون تهديداً بالتسريح، 
وفي مقدمهم العاملون في قطاع السياحة والسفر 
والطيران، وكذلك باملطاعم واملشروعات الصغيرة 
واملتوسطة غير املشهورة، إضافة إلى الوظائف 
املهنية التي يجري احلديث حول استبدال موظفيها 
مبواطنني على املدى القريب، حتى إذا كان املتقدم 
لالقتراض من أصحاب هذه الوظائف على رأس 

عمله. 

سمحت بعودة إقراضهم من جديد مع اإلبقاء على بعض التحفظات

البنوك احمللية تعتزم تخفيف 
تشددها االئتماني جتاه املقيمني

ذكرت شركة سبائك الكويت في تقريرها األسبوعى 
ان الذهب انهى ت��داوالت األسبوع املاضى عند مستوى 
1950 دوالر محافظا على مكاسبه رغم العواصف التى 
قادها الفيدارلى االمريكى لدعم الدوالر على حساب الذهب 
و لكن انهى الذهب اسبوعه قريبا من مستوى االفتتاح 
مدعوما بارتفاع الطلب على املعدن االصفر نهاية االسبوع 
و خصوصا يوم اجلمعة و بدا واضحا ان نهاية مرحلة 
التداول االفقى الونصة الذهب التى استمرت اكثر من ثالث 
اسابيع سوف تتنهى بكسر املقاومة و االجتاه الى حاجز 
2000 دوالر و ليس الهبوط حتت الدعم و االجتاه الى 

1900 دوالر 
كانت ال��ت��داوالت منخفضة من بداية االسبوع و بدا 
واضحا ان اجلميع فى انتظار اجتماع الفيدرالي و قرار 

تاجيل الشراء و البيع لبعد قرار الفيدرالى السعار الفائدة 
سيكون االستراتيجية املفضلة ملعظم املستثمرين و لكن 
االنتظار لم يجدى كثيرا الن الفيدرالى لم يحمل لالسواق 
اى مستجدات بل صدر قرار االبقاء على الفائدة كما كانت 
التوقعات ترجحه بنسبه 90 % و ع��ادت االس��واق الى 
سابق عهدها فى اخر اسبوعني ما بني التفاؤل و التشائم 
حول انتعاش االس��واق و عودة شهية املخاطرة و كانت 
املعادن الثمينة هى املستفيدة من حالة عدم اليقني حيث 
ارتفعت اونصة الذهب ي��وم اجلمعة ال��ى 1956 دوالر 
بارتفاع 23 دوالر عن ادنى مستوى المسته يوم اخلميس 
و ظهرت طلبات الشراء بقوة مع هبوط االونصة دون 

مستوى 1940 دوالر 
و القسم االخ��ر مييل الى ض��رورة زي��ادة احليازة من 

الذهب و التوقعات بصعود االونصة فوق 2000 دوالر 
اصبحت قريبة نظرا لعودة اكثر من دولة اوربية الى 
املربع االول من حالة كورونا و فرض احلظر و االقفال 

سيسطر على االجواء 
ال��ش��اه��د ان ف��ى ك��ل االح��ت��م��االت تصب ف��ى صالح 
الذهب الن التمسك بالذهب و حيازته سيكون الطابع 
العام لالفراد و املستثمرين قبل الشركات و الصناديق 
االستثمارية و مهما صحح الذهب فمازالت التوقعات 
تنتظر مستوى 2000 دوالر و 2300 دوالر لالونصة و 
قد تتحقق هذه االرتفاعات مع االنتخابات االمريكية فى 

نوفمبر القادم او بعدها . 
الفضة ظهرت مصاحبة للذهب و لكن بحدة اعلى نفس 
ما تعودنا عليه فى االسابيع السابقة و انحصر نطاق 
الفضة بني 26.50 دوالر و مستوى 27.50 دوالر حتت 
سيطرة التداوالت االلكترونية من جانب و قرار الفيدرالى 
االمريكى من جانب اخر حيث اندفعت اونصة الفضى من 
ب��داي��ة االس��ب��وع نحو الصعود حتى المست مستوى 
27.65 دوالر يوم الثالثاء و عادت للهبوط بعد قرار 
الفيدرالى يوم االربعاء مع عمليات جنى االرباح لتالمس 
26.46 دوالر يوم اخلميس و مع نهاية االسبوع صعدت 
الفضة لتغلق االونصة على 27.06 دوالر فى بورصة 

نيوميكس نيويورك . 
السوق احمللى منتعشا من بداية االسبوع و ظهر االقبال 
على الشراء و كان للسبائك و الذهب اخلام النصيب االكبر 
الن الكل يرغب فى شراء الذهب للتحوط و االستثمار و 
ليس للزينة و بلغ سعر الذهب عيار 24للجرام  19.300 

دينار و حققت الليرة الرشادية سعر 131 دينار  
االقبال على املشغوالت الذهبية كان افضل من االسابيع 
املاضية و زاد االقبال على القطع اخلفيفة و الصغيرة مثل 
اخلوامت و االنسياالت و االس��اور و انخفض الطلب على 
االطقم و الشبكات لبدء نهاية موسم الصيف و االعراس و 
بلغ اجلرام عيار 21 مبلغ 16.900 دينار  و عيار 18 مبلغ 
14.490 دينار للجرام  و جرام 22 سعره 17.715 دينار.

جديدة مقاومة  إلى  األسبوع  نهاية  تصعد  االفقية  األصفر  املعدن  حركة 

دوالر  1950 إلى  يصعد  و  الفيدرالي  قرار  من  يستفيد  الذهب  الكويت«:  »سبائك 

كورونا جائحة  أثناء  دينار  مليون   60 بـ قروضًا  يصرف  الكويتي«  »االئتمان 
ق��ال بنك االئتمان الكويتي، إن ال��ق��روض التى 
صرفها البنك وفق نظام )اون الي��ن( أثناء جائحة 
)كوفيد 19-( بلغت حوالي 60 مليون دينار كويتي 

)نحو 198 مليون دوالر أمريكي(.
وقالت حباري اخلشتي الناطقة باسم البنك في 
تصريح صحفي، إن أعداد املواطنني املستفيدين من 
اخلدمات االلكترونية شهدت زيادة منذ بداية جائحة 
كورونا في فبراير املاضي، بحسب وكالة األنباء 

الكويتية.
وأض��اف��ت ان البنك ك��ان ف��ي طليعة املؤسسات 
والهيئات احلكومية التي شرعت في التحول وبشكل 

كامل نحو تقدمی اخلدمات إلى العمالء إلكترونيا.
وذكرت أن البنك استفاد من التراكم في اخلبرات 
البشرية التي حتصل عليها موظفوه ومن برامج 
ال��ت��دري��ب إل��ى ج��ان��ب أف��ادت��ه م��ن البنية التحتية 
التكنولوجية ال��ت��ي أجن���زت على م��دى السنوات 
األخ��ي��رة والتي جعلت )االئتمان( من االوائ���ل في 

التحول الرقمي بني الهيئات احلكومية في الكويت.
وقالت إن البنك بادر قبل أكثر من 5 سنوات إلى 
تشييد بنية تكنولوجية قوية إلجناز كل التعامالت 
إلكترونيا عبر تقنيات التراسل اإللكتروني معتمدا 
على شبكة للربط مع كل اجلهات والهيئات ذات 

الصلة بالتعاون مع البنوك التجارية بناء على 
ب��روت��وك��والت ال��ت��ع��اون لضمان االستجابة لكل 
احتياجات املتعاملني بسالسة ودون احلاجة إلى 

مراجعة أي من أفرع البنك بصورة شخصية.
وأكدت اخلشتي، ان االستثمار في قطاع تكنولوجيا 
املعلومات واالت��ص��ال ك��ان خطوة رائ��دة وسباقة 
على الطريق الصحيح فاملؤسسات التي جنحت 
خالل السنوات املاضية في اختبار التكنولوجيا لم 
تواجه أي مشكالت في العمل أثناء األزمة إذ واصلت 
تقدمی خدماتها بنفس املستوى مع مراعاة التدابير 

الوقائية.
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وليد عبدالرحمن الشطيناصر مشاري السنعوسي

احملـــلـــي      بــــالــــســــوق  ديــــنــــار   131 الــــلــــيــــرة  و  ديــــنــــار   19300 إلــــــى  يـــصـــل  اخلـــــــام  الــــذهــــب  كـــيـــلـــو 

دوالر   1950 فـــــــــــــــــوق  الـــــــــــــذهـــــــــــــب  مـــــــــكـــــــــاســـــــــب  عـــــــــلـــــــــى  حتـــــــــــافـــــــــــظ  الـــــــــــــــشـــــــــــــــراء  طـــــــــلـــــــــبـــــــــات   


