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البورصة ترتفع عند اإلقفال
وسط حتسن التداوالت

ارتفعت بورصة الكويت في ختام تعامالت
أم��س االثنني وس��ط حتسن مستويات ال��ت��داول،
حيث صعد املؤشر العام  ،0.16%وارتفع السوق
األول  ،0.22%وسجل “رئيسي  ”50منوا ً بنسبة
 ،0.13%فيما ت��راج��ع ال��س��وق الرئيسي بنحو
طفيف نسبته .0.03%
وزادت سيولة البورصة بنحو  19.4%لتصل
إلى  32.19مليون دينار مقابل  26.97مليون دينار
باألمس ،كما ارتفعت أحجام التداول  9.9%لتصل
إلى  178.6مليون سهم مقابل  162.49مليون سهم
بجلسة األحد.
وسجلت مؤشرات  8قطاعات ارتفاعاً بصدارة

التكنولوجيا بنمو نسبته  ،1.55%فيما تراجع 4
قطاعات أخرى يتصدرها املنافع بانخفاض نسبته
.1.51%
وجاء سهم “رماية” على رأس القائمة اخلضراء
لألسهم امل ُدرجة بارتفاع نسبته  ،5.84%بينما
تصدر “أولى تكافل” القائمة احلمراء مُتراجعاً
بنحو .9.44%
وحقق سهم “الكويت الوطني” نشاط السيولة
بقيمة  6.03مليون دينار مُتراجعا ً بنسبة ،0.60%
فيما تصدر سهم “منتزهات” نشاط الكميات
ب��ت��داول  19.49مليون سهم ُم��ت��راج��ع�اً بنحو
.3.28%

أكدت عدم مسؤوليتها عن احلصول على نتائج غير دقيقة

«بدر سلطان وإخوانه » :زوّدنا «الصحة»
بأحدث أجهزة ومواد لفحص كورونا
أك��دت شركة “ ب��در سلطان
وإخ���وان���ه “ م��واص��ل��ة دعمها
وم��س��ان��دت��ه��ا ل����وزارة الصحة
بجميع أقسامها من خالل تزويد
م��خ��ت��ب��رات “الفيرولوجي”
بأحدث أجهزة وم��واد لفحص
كورونا ( )PCRللحصول على
أفضل النتائج ،فضالً عن متابعة
عملها ل��ت��ؤدي بكامل طاقتها
باستخدام احملاليل اخلاصة
ب��ت��ل��ك األج���ه���زة ذات اجل���ودة
املرتفعة واملعتمدة من شركة”
 ، “ Thermo Fisherوذلك
طبقا ً للعقود املبرمة بني الشركة
ووزارة الصحة ومختبرات
القطاع اخلاص.
وأوض����ح����ت ال���ش���رك���ة في
،بيان صحافي ،م��دى املخاطر
الناجمة عن استخدام محاليل
أو مستهلكات ليست مصنعة من
قبل شركة” Thermo Fisher
“ أو غير معتمدة منها على
أجهزتها ،مشيرة إلى أن استخدام
هذه احملاليل سوف يتسبب في
عدم دقة النتائج املستخرجة من
أجهزتها ،وال��ذي ب��دوره سوف
يكلف وزارة الصحة عبء إعادة

الصقر« :الغرفة» تؤمن بضرورة تعزيز روح العمل احلر لدى الشباب
في إط��ار سعيها املستمر في دعم الشباب الكويتي
في كافة امليادين ومن منطلق حرصها لتسليط الضوء
على تنمية مهاراتهم وكسبهم اخلبرة من التعليم احلر
واملهني من األنشطة املختلفة استقبل محمـد جاسم
الصقر– رئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت صباح
أم��س ف��ارع��ة السقاف – رئيس مجلس إدارة شركة
لوياك للتدريب األهلي واإلستشارات اإلحصائية ،و
عبير العيسى – عضو مجلس إدارة شركة لوياك ،وذلك
بحضور رباح عبدالرحمن الرباح  -مدير عام الغرفة ،و
ماجد بدر جمال الدين –مستشار الغرفة.
عبرالرئيس الصقر عن تقديره الكبير للدور الفعال
الفكري واملهني الذي تقوم به شركة لوياك بأنشطتها
العديدة واملؤثرة من تأسيس وتأهيل الكوادر الوطنية
وتدريبها وفقاً ملتطلبات سوق العمل ،كما اكد الصقر
استعداد الغرفة بالتعاون مع لوياك كونها مؤسسة
رائدة معنية بالشباب ودعمهم  ،واميان الغرفة بضرورة
تعزيز روح العمل احلر لدى الشباب والعمل املشترك
في إط��ار املتعلقات االقتصادية والتنموية الوطنية
والعلمية.
من جانبه اكد الرباح – مدير عام الغرفة بأن اهداف
الغرفة تتالقى مع اه��داف شركة لوياك وطموحها،
كما تطرق في حديثه الى التعاون املسبق بني الغرفة
والعديد من اجلهات الداعمة للشباب الكويتي والتي
تهدف خللق جيل من رواد االعمال منها البنك الدولي،
بابسون ،الصندوق الوطني لرعاية وتنمية املشروعات
الصغيرة واملتوسطة ،كما اشار الى برنامج البعثات
الدراسية ( املاجستير) الذي يقدمة مركز عبدالعزيز

الصقر مستقبالً السقاف والعيسى

حمد الصقر للتنمية والتطوير منذ عام  ،2009والى
البرامج واخلدمات التي يقدمها املركز.
من جانبها عبرت فارعة السقاف عن سعادتها بهذه
الزيارة واكدت على اهمية الغرفة ودورها مهنيا ً ووطنيا ً
وعلميا ً ،والتي متثل القطاع اخلاص الذي ننظر إلية معا
باعتباره االدات الفاعلة للتنمية املستدامة ،مؤكده أن

ه��ذه الفحوصات م��رات عديدة
للحصول على الدقة املطلوبة،
وقد يتسبب في عدم مصداقية
اإلحصائيات املعلنة ،فضالً عن
اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ات ال��ت��ي سوف
تبنى ع��ل��ى ه���ذه الفحوصات
سوف تكون غير دقيقة.
ونوهت شركة “بدر سلطان
وإخوانه” و شركة Thermo
 “ ”Fisherأن��ه��م��ا غير
مسؤولني عن أي أخطاء أو عدم
دق��ة النتائج املستخرجة من

غرفة التجارة األميركية في الكويت
تعقد ندوة افتراضية

جانب من الندوة

عقدت غرفة التجارة األمريكية في الكويت لقائاً
عن حتديثات قوانني امللكية الفكرية في املنطقة في
يوم األثنني  15من فبراير .مت إقامة اللقاء بتنظيم
غرفة ال��ت��ج��ارة األمريكية ف��ي الكويت و وزارة
التجارة ب��ال��والي��ات املتحدة االميركية و مكتب
العالمة التجارية و التسجيل بالواليات املتحدة
االمريكية بالتعاون مع غرفة التجارة األمريكية في
كل من أبو ظبي و دبي و قطر و البحرين و عمان و
اململكة العربية السعودية.
بدأ اللقاء بكلمة افتتاحية من الرئيس التنفيذي

لغرفة التجارة األمريكية توماس برونز و صرح
بأهمية امللكية الفكرية في عمل االدارة التجارية
للواليات املتحدة االميركية وأع��رب أن التحول
االقتصادي في املنطقة من املصادر الطبيعية الى
اقتصاد متنوع يحتاج إلى قوانني امللكية الفكرية.
ختم برونز االفتتاحية بتعريف املشاركني عن
أعمال االدارة التجارية للواليات املتحدة االميركية
في دول مجلس التعاون اخلليجي ودورها في حل
مشاكل اخلصوصية والبنية التحتية في اململكة
العربية السعودية و دولة االمارات.

هدف هذا التعاون يجب أن يتركز على تنمية الشباب
الكويتي ملا فية منفعة املجتمع ،كما قدمت السقاف شرحا
عن االجنازات التي حققتها لوياك في ميادينها ،وابدت
رغبتها بالتعاون مع الغرفة من خالل اعداد مقترح لدعم
فئة عمرية من الشباب وسيتم اع��داد وترتيب منهج
وهيكل متكامل للبرنامج املشترك بني الغرفة ولوياك.

«الفجر اإلسالمي» تصدرها مبكاسب  4.84باملئة  ..و«وفرة لألسهم» بـ  4.05باملئة

«صناديق وفرة لالستثمار» حتقق أداء إيجابي ًا في يناير
أع��ل��ن��ت ش��رك��ة وف���رة لالستثمار
الدولي عن األداء اإليجابي لصناديقها
االستثمارية مبختلف أنواعها خالل
شهر يناير من العام اجل��اري محتلة
م��رت��ب��ة م��ت��ق��دم��ة ع��ل��ى ص��ع��ي��د أداء
الصناديق االستثمارية في الكويت.
وبهذه املناسبة ،قال مانع الصانع
نائب الرئيس األول لقطاع االستثمارات
احمللية والعربية في وف��رة ،أن األداء
امل��ت��م��ي��ز ل��ل��ص��ن��ادي��ق االس��ت��ث��م��اري��ة
التي تديرها الشركة يعكس الكفاءة
التي يتمتع بها فريق العمل مدعما
بالتحليالت االستثمارية والشفافية
التي يقوم بها وهو مما ساهم في حتقيق
هذه النتائج املتميزة لصناديق الشركة،
مبينا ان ه��ذا الفريق جنح في تطوير
خططه االستراتيجية لتحقيق اقصى
فائدة ممكنة ملستثمري صناديق وفرة
املتنوعة وم��ن أهمها فلسفة تنويع
االستثمار قطاعياً وجغرافياً مبا يعزز
من فرص حتقيق العوائد املالئمة ويحد
من املخاطر.
وأوض����ح ال��ص��ان��ع ب���أن ص��ن��دوق

مانع الصانع

وفرة حقق مكاسب تصل إلى 4.05%
لشهر يناير و 165.79%منذ انطالقته
ب��ال��ع��ام  ،2002مبينا ان توزيعات
أرب���اح ص��ن��دوق وف��رة منذ التأسيس
بلغت نحو  10%نقدا ً و 100%منحة،
وهو صندوق استثماري تقليدي يهدف

في إطار سعيها الستقطاب أكبر عدد من املستثمرين:
أجهزتها بسبب استخدام محاليل
وم��س��ت��ه��ل��ك��ات غ��ي��ر مصنعه
وغير معتمدة من قبلها ،وكذلك
األض��رار واألعطال التي سوف
تصيب ه��ذه األج��ه��زة من جراء
هذا االستخدام اخلاطئ والغير
مبرر ،حيث أن الشركة قد قامت
بتوريد جميع احملاليل املطلوبة
منذ بداية جائحة كورونا وحتى
يومنا ه��ذا على وج��ه السرعة
لتلبي حاجة وزارة الصحة على
مدار ما يقارب العام.
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أحجام التداول ارتفعت  9.9باملئة لتصل إلى  178.6مليون سهم

الكبريت (.)123-1
وذكرت نائب الرئيس التنفيذي ملصفاة ميناء عبدالله
املهندسة وضحة اخلطيب أن الكوادر الوطنية باملصفاة
متكنت من تشغيل الوحدات اخلمس بنجاح ،مؤكدة أن
هذا التشغيل يعد خطوة مهمة على طريق االنتهاء من
بقية الوحدات ،ومن ثم التشغيل الكامل ملشروع الوقود

البيئي.
وأش��ارت بهذا الصدد إلى أن تشغيل هذه الوحدات
يشكل جانبا رئيسيا من استراتيجية مؤسسة البترول
الكويتية  2040التي تهدف إلى تعزيز النمو في قطاعي
التكرير والتصنيع وحتديث مصافي النفط إلنتاج وقود
نظيف يتطابق مع املواصفات واملعايير األوروبية .

«العيد لألغذية» أطلقت
موقعها الرسمي اجلديد
أع��ل��ن��ت ش��رك��ة “ العيد
لألغذية”إطالق موقعها
االل��ك��ت��رون��ي ال��رس��م��ي على
شبكة االنترنت ،ال��ذي يأتي
ف��ي إط���ار خطتها الشاملة
إلع����ادة الهيكلة وال��ت��ح��ول
الرقمي ،بغية تعزيز املكانة
التشغلية للشركة ،لتكون
من ال��رواد في تقدمي خدمات
متكاملة في القطاع الغذائي
احمللي واإلقليمي عبر منوذج
م��ت��ك��ام��ل ع��ام��ودي��اً تدعمه
متعب املسعود
خ��ط��وط أع��م��ال م��س��ان��دة ،وذل��ك
حتقيقاً الستراتيجيتها املرنة
التي تتمحور ح��ول عمالئها وإضافة القيمة لشركائها ،عبر
توفيرها خيارات متنوعة من العالمات التجارية املرموقة عامليا ً
وإقليميا ً ومحليا ً.
مدير عالقات املستثمرين في شركة “العيد لالغذية “ متعب
املسعود قال :إن اطالق املوقع الرسمي اجلديد لشركة “العيد
لألغذية” يعد خطوة أولى على طريق حتقيق نقلة نوعية في
عالم الرقمنة املرتبط حتديدا ً بصناعة الغذاء ،وتطوير سبل
وآل��ي��ات التواصل ب�ين الشركة واملستثمرين فيها م��ن جهة،
وعمالئها وشركائها من جهة أخ��رى ،مشيرا ً الى أن التصميم
الفريد للموقع الذي ميتاز بالبساطة والدقة يتيح للمستخدمني
أيا ً كانت صفتهم ،اإلطالع على معلومات التداول اخلاصة بسهم
الشركة في البورصة أوالً بأول ،كما ميكنهم من متابعة أخبارها
وأحدث أنشطته ،واحلرفية في التعامل مع العطيات املتغيرة
احمليطة بعملها،عبر تبني مفاهيم وقيم جوهرها الشفافية
والثقة والشغف والتنوع ،مع االلتزام بأعلى معايير اجلودة
واملسؤولية جتاه كافة املتداولني .
وأردف املسعود إن املوقع يرتكز الى تقنيات تصميم مرنة
تتيح إمكانية حتديثه باستمرار وبفاعلية تامة ،بالتزامن مع
التطور الهائل والسريع في اخلدمات الرقمية والتكنولوجية
وآلياتها وخطواتها واج��راءات��ه��ا ،الفتاً ال��ى ان ذل��ك من شأنه
املساهمة في استقطاب أكبر عدد من املستثمرين والتجار ،في
قطاع الغذاء والترويج االلكتروني للخدمات االستهالكية عبر
توفير معلومات قيمة عن تداوالت األسهم يوميا ً.
واختتم املسعود بالتأكيد على حرص شركة “ العيد لألغذية”
حتقيق ع��وائ��د مجدية ومجزية ومستدامة ملساهميها ،عبر
منوذج أعمال عصري ومتفرد ،تعززه خبرات بشرية تشغيلية
مخضرمة وواع��دة في القطاع الغذئي ،بقدرات متطورة تقرأ
الواقع وتستشرف املستقبل ،وتواكب احتياجات ومتطلبات
العمالء املتغيرة.

إلى استثمار رأس املال في أسهم جميع
الشركات املدرجة في بورصة الكويت
وامل��وزع��ة بني القطاعات االقتصادية
املختلفة ،وأبرز األسهم التي يحتويها
الصندوق هي أسهم الوطني ،بيتك،
أجليتي ،وزين.
وأض���اف أن ص��ن��دوق الفجر حقق
م��ك��اس��ب ت��ص��ل إل���ى  4.84%خ�لال
الفترة نفسها وبلغت التوزيعات منذ
التأسيس  10%نقدي و  20%منحة،
علماً أن��ه مت تأسيسه في ع��ام 2005
وه��و م��ن أك��ب��ر ال��ص��ن��ادي��ق الكويتية
املستثمرة في أسهم الشركات املتوافقة
م��ع الشريعة اإلس�لام��ي��ة ،ويستحوذ
القطاع الصناعي واملصرفي على 50%
من إجمالي استثمارات الصندوق وقد
حقق أدا ًء متميزا ً خالل األعوام السابقة
والتي تكللت بحصول الصندوق على
العديد من اجلوائز كأفضل أداء لثالثة
سنوات على التوالي.
وكشف الصانع ع��ن أداء صندوق
م��ص��ارف ال����ذي يستثمر ف��ي قطاع
البنوك ب��دول اخلليج العربي وال��ذي

بلغ منذ بداية العام  1.42%كما بلغت
التوزيعات النقدية منذ التأسيس ،5%
وحقق الصندوق منذ انتقال إدارته إلى
وفرة في عام  2013ما يقارب ،29.74%
وحصل صندوق مصارف على أفضل
أداء بني الصناديق االستثمارية في
الكويت ون��ال العديد من اجلوائز من
مؤسسات مالية مرموقة.
وق��ال الصانع ب��أن ص��ن��دوق وف��رة
للسندات وال���ذي ي��ه��دف إل��ى حتقيق
عوائد أعلى من عوائد الفائدة املصرفية
ك��اس��ت��ث��م��ار ام���ن ق���د ح��ق��ق 0.28%
ف��ي يناير وب��ل��غ أداء ال��ص��ن��دوق منذ
ال��ت��أس��ي��س  110.74%ك��م��ا بلغت
ال��ت��وزي��ع��ات النقدية منذ التأسيس
 ،105%وذلك عن طريق االستثمار في
السندات احلكوميـة والشركات احمللية،
الصكوك اإلسالمية ،وصناديق أسواق
النقد ،واستثمار الفائض في الودائع
وحسابات حتت الطلب ،وأبرز مكونات
الصندوق هي سندات الوطني ،اخلليج،
برقان ،مجموعة الصناعات ،والعقارات
املتحدة.

 52.6مليون دينار صافي أرباح «وربة»
التشغيلية قبل املخصصات عن 2020

عبدالوهاب احلوطي

أعلن بنك وربة عن نتائجه املالية لعام ،2020
حيث أظهرت تسجيل منوا ً في معظم مؤشراته
املالية ،رغم كل التحديات التي واجهتها األسواق،
بسبب تداعيات أزمة كورونا.
وأش���ار “وربة” ف��ي ب��ي��ان صحفي إل��ى أنه
حقق صافي أرب��اح تشغيليةقبل املخصصات
بلغت52.6مليون ديناربنسبة منو ،40.7%
فيما زاد إجمالي أصوله لتبلغ3.5مليار دينار،
وارتفعإجمالي احملفظة التمويلية لتبلغ2.5مليار

مانع الصانع

دينار.
شاهني الغامنمن جهته قال الرئيس التنفيذي
ش��اه�ين ح��م��د ال���غ���امن ،إن���ه رغ���م االجت��اه��ات
االق��ت��ص��ادي��ة السلبية م��ح��ل��ي�اً وع��امل��ي��اً ،أال
أن النتائج التشغيلية لـ”وربة” ع��ن 2020
تؤكد إستراتيجيته الناجحة ،ومركزه املالي
القوي ،وقدرته على التعامل مع ظروف السوق
االستثنائية ،مدفوعاً بسياسة متحفظة وكفاءة
النهج احلصيف في إدارة املخاطر.

«التجاري» يصدر بطاقة ماستركارد
مسبقة الدفع حتمل علم الكويت
تزامنا مع االحتفال باألعياد الوطنية لدولة
الكويت ،أعلن بنك التجاري عن إص��داره تصميماً
خاصاً ومميزا ً لبطاقة ماستركارد مسبقة الدفع
والتي تظهر ألوان علم دولة الكويت باإلضافة الى
عبارة “سلمت للمجد” والتي هي جزء من النشيد
الوطني الكويتي وفي هذا السياق ،قال مساعد
مدير عام مركز البطاقات بقطاع اخلدمات املصرفية
لألفراد -عبدالعزيز ملك ،أنه ومبناسبة الذكرى

الستني لالحتفال باألعياد الوطنية مع عمالئنا،
قام البنك بإصدار بطاقة ماستركارد مسبقة الدفع
بتصميم حصري ومميز بشكل جديد لتحمل ألوان
علم الكويت مشاركة من البنك في احتفاالت الكويت
بأعيادها الوطنية وهي املناسبة العزيزة على
اجلميع ،منوهاً بأن هذا االص��دار سيكون مبثابة
تذكار للعمالء وللبنك بهذه املناسبة الوطنية
الغالية على قلوبنا جميعا ً.

