
ق��ام��ت ش��رك��ة ص��ن��اع��ة ال��ك��ي��م��اوي��ات 
البترولية والشركة الكويتية للصناعات 
البترولية املتكاملة بتوقيع مذكرة تفاهم 
ت��ه��دف إل��ى التنسيق ف��ي م��ج��ال تسويق 
منتجات البتروكيماويات، حيث مثل جانب 
شركة صناعة الكيماويات البترولية في 
التوقيع الرئيس التنفيذي مطلق العازمي 
في حني مثل الشركة الكويتية للصناعات 
البترولية املتكاملة الرئيس التنفيذي 

باإلنابة حامت العوضي.
وق����ال ال��ع��ازم��ي إن م��ذك��رة التفاهم 

تهدف إل��ى تعزيز التعاون بني الشركتني 
ف��ي مجال البتروكيماويات واالستفادة 
م���ن اخل���ب���رة ال��ع��امل��ي��ة ل��ش��رك��ة صناعة 
الكيماويات البترولية في تسويق املنتجات 
البتروكيماوية مبا يحقق أفضل العوائد 
ملنتجات البتروكيماويات املتوقع انتاجها 
في مشروع مجمع البتروكيماويات التابع 
للشركة الكويتية للصناعات البترولية 

املتكاملة واجلاري إنشاؤه.   
وأوض���ح العازمي أن تعزيز التعاون 
س��ي��س��ه��م ف���ي ن��ق��ل امل��ع��رف��ة واخل���ب���رات 

واالستشارات في مجال البتروكيماويات 
ضمن شركات مؤسسة البترول الكويتية.

وأشار العازمي أنه سيتم إعداد اتفاقية 
تفصيلية وف��ق��ا مل��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م حتكم 
عملية تسويق شركة صناعة الكيماويات 
البتروكيماوية  البترولية للمنتجات 
للشركة الكويتية للصناعات البترولية 
املتكاملة، وك��ذل��ك عمليات اإلم����داد، كما 
سيتم من خاللها تبادل املعلومات اخلاصة 
مبنتجات البتروكيماويات ف��ي السوق 

العاملي.

تهدف إلى تعزيز التعاون بني الشركتني وتسويق املنتجات 

مذكرة تفاهم بني »الكيماويات البترولية« 
و»البترولية املتكاملة« لتسويق البتروكيماويات

تنظيم جناح وطني لشركات املعلومات واالتصاالت الكويتية في »جيتكس«

»االحتاد العربي جلمعيات شركات 
التقنية« يعقد أول اجتماع له بالكويت

أع���ل���ن “االحتاد ال��ع��رب��ي 
جل��م��ع��ي��ات ش���رك���ات تقنية 
املعلومات” عزمه عقد اجتماعا 
له مع شركات تقنية املعلومات 
واالتصاالت الكويتية، وذلك في 
متام الساعة العاشرة صباحا 
من يوم الثالثاء الثاني من يوليو 
  JW Marriot القادم، في فندق

في دولة الكويت.
ويأتي هذا االجتماع في إطار 
عمل االحت��اد على تعزيز حصة 
ش��رك��ات التقنية العربية في 
س��وق االت��ص��االت واملعلومات 
ف��ي املنطقة وال��ع��ال��م، وزي��ادة 
تنافسية وربحية تلك الشركات 
واالرتقاء بأدائها وقدرتها على 
تسريع خطا التحول الرقمي 
ال�����ذي ت��ن��ت��ه��ج��ه احل��ك��وم��ات 

العربية.
كما يأتي ه��ذا االجتماع في 
دول����ة ال��ك��وي��ت حت��دي��دا على 
اعتبار أنها عضو مؤسس في 
“االحتاد العربية لشركات تقنية 
املعلومات واالتصاالت”، الذي 
يضم أيضا كل من مصر ولبنان 
واألردن والبحرين، فيما يشغل 
عضوية مجلس إدارة االحت��اد 
ع���دداً م��ن األك��ادمي��ي��ني وخبراء 
تقنية املعلومات واالتصاالت في 

الوطن العربي.
وم����ن امل���ق���رر أي���ض���ا خ��الل 
االج��ت��م��اع اإلع���الن ع��ن إط��الق 
أعمال تنظيم “اجلناح الوطني 

الكويتي” ف��ي أك��ب��ر معرض 
للتكنولوجيا في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا وجنوب 
آسيا، جيتكس 2019”، والذي 
سيقام خ��الل الفترة من 6 إلى 
10 أكتوبر القادم في مركز دبي 

التجاري العاملي.
وينظم ه��ذا اجلناح من قبل 
شركة “وورك سمارت”، إحدى 
ش��رك��ات مجموعة “مستقبل 
اخلليج لألعمال”، وتختص 
في تنظيم معارض ومؤمترات 
يقع مقرها الرئيسي في مملكة 
البحرين إضافة إلى ف��روع لها 
ف��ي دول���ة اإلم�����ارات العربية 

املتحدة وسلطنة عمان.
تعليقا على هذا احل��دث، قال 
كبير مستشاري مجلس إدارة 

“االحتاد ال��ع��رب��ي جلمعيات 
ش��رك��ات تقنية املعلومات” 
وال��رئ��ي��س التنفيذي لشركة 
“وورك سمارت”، أحمد عطية 
ال��ل��ه احل��ج��ي��ري، إن م��ب��ادرة 
االحتاد للقاء الشركات الكويتية 
ألول مرة منذ تأسيسه إمنا تهدف 
إل��ى العمل معا من أج��ل تعزيز 
النهوض بواقع تلك الشركات، 
وتشجيعها على التكامل مع 
نظرائها ف��ي اخلليج والوطن 

العربي.
وأش���اد احلجيري بأنشطة 
قطاع املعلومات واالت��ص��االت 
الكويتي، والبرامج واملشروعات 
التي تقوم بها الكويت، لتحويل 
البالد الى مركز إقليمي وعاملي 
متطور ف��ي ق��ط��اع االت��ص��االت 
واملعلومات، والتحول الرقمي، 
ودخول الكويت بالفعل في عالم 
التطبيقات الرقمية املختلفة مثل 
التعليم والصحة واخل��دم��ات 
احلكومية، وتعزيز املجاالت 
التنموية، سواء االقتصادية أو 

التجارية واالجتماعية.
وأض�������اف احل���ج���ي���ري أن 
مبادرة االحتاد وشركة “وورك 
سمارت” لتنظيم جناح وطني 
خاص بشركات التنقية الكويتية 
في جيتكس، ستسهم في جتمع 
ش���رك���ات ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات 
واالتصاالت الكويتية في مكان 
واحد في معرض جيتكس، ومبا 

يعزز من حضور تلك الشركات 
في هذا احلدث العاملي، وميكنها 
من حتقيق االستفادة القصوى 
م��ن ت��ل��ك امل��ش��ارك��ة، م��ن خ��الل 
ترتيب زيارات الوفود وأصحاب 
ال��ق��رار، وال��دخ��ول ف��ي صفقات 
مثمرة، وال��ت��روي��ج للمشاريع 
الكويتية ال���ب���ارزة ف��ي قطاع 
االت��ص��االت مثل اإلستراتيجية 
الوطنية ل��ألم��ن السيبراني، 
ومشروع املمر اإلقليمي، والعمل 
على جعل الكويت مركزاً عاملياً 

للبيانات واحملتوى العاملي.
ونيابة عن “االحتاد العربي 
جلمعيات شركات التقنية” دعا 
احلجيري جميع ممثلي شركات 
تقنية املعلومات واالتصاالت في 
دولة الكويت حلضور االجتماع 
بفندق JW Marriot  ف��ي 2 
يوليو ال��ق��ادم، للتعرف على 
الفائدة من املشاركة في اجلناح 
ال��وط��ن��ي ال��ك��وي��ت��ي مب��ع��رض 

جيتكس.
وأوض������ح احل���ج���ي���ري أن��ه 
ل��دى “وورك سمارت” خبرات 
متراكمة متتد ل��� 13 ع��ام��ا في 
مجال تنظيم اجلناح الوطني 
البحريني في جيتكس، مشيرا 
إل���ى أن ال��ش��رك��ة ستضع تلك 
اخل���ب���رات ف���ي خ���دم���ة جن��اح 
مشاركة الشركات الكويتية في 
اجلناح الوطني الكويتي املزمع 

تنظيمه في جيتكس 2019.

أحمد احلجيري

صورة جماعية

العصيمي: الطرح األولي 
للبورصة قريبًا ونترقب اإلدراج 

مبؤشر »إم.إس.سي.آي«
 ق��ال الرئيس التنفيذي 
ب���ال���وك���ال���ة ف���ي ب��ورص��ة 
ال��ك��وي��ت إن ال��ط��رح العام 
األول��ي للبورصة قد يحدث 
ه��ذا ال��ع��ام أو ب��داي��ة 2020 
متوقعاً طرح واحد أو اثنني 
من االكتتابات العامة األولية 

في األشهر ال� 12 املُقبلة.
وق���ال محمد العصيمي 
ل�”بلومبرغ”، إن السوق 
ال��ك��وي��ت��ي��ة اس��ت��وف��ت كل 
املتطلبات الالزمة لالنضمام 
إلى مؤشر مورغان ستانلي 
MSCI، ولكن يبقى القرار 

النهائي لدى املؤسسة.
وتوقع العصيمي أن يبلغ حجم التدفقات النقدية لبورصة الكويت 
نحو 2.8 مليار دوالر حال اتخاذ القرار بترقيتها على مؤشر األسواق 

الناشئة.
وأوض��ح أن إدارة البورصة نفذت كل االشتراطات املطلوبة من 
MSCI، كما عرضت على املستثمرين الدوليني خدمات ومنتجات 
إضافية كانوا يتطلعون إليها، وقمنا ببعض التغييرات في اللوائح 

التي طلبوها.
وأض��اف العصيمي: تطرقنا مع بعض املستثمرين الدوليني في 

حمالتنا الترويجية إلى تلك األمور ورأينا منهم استجابة مريحة.
وقال إن “خدمة البيع على املكشوف سُيعمل بها في األيام املقبلة، 
وسيتبعها إقراض األوراق املالية واالقتراض. كما تهدف البورصة 

إلى إدخال تداول الهامش بنهاية العام”.
واجلدير بالذكر أن بورصة الكويت تترقب اليوم الثالثاء، قرار 
إدراجها مبؤشر مورغان استانلي MSCI لألسواق الناشئة، وهو 

القرار الذي سيترتب عليه تطورات اقتصادية هامة في الفترة املُقبلة.

محمد العصيمي

55.4 مليار  »وثاق«: 
دوالر إجمالي تكلفة  

إصابات العمل حول العالم
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بودي: تتويجًا للتعاون اإليجابي بني الشركات الوطنية الرائدة في مجالها

»املواشي« توقع عقدًا لتوريد اللحوم مع »كاسكو«
وقعت شركة نقل وجت��ارة 
املواشي عقًدا لتوريد اللحوم 
ال��ط��ازج��ة وامل��ب��ردة واملجمدة 
واملصنعة، للشركة الكويتية 
خلدمات الطيران “كاسكو”. 

وذلك يوم أمس الثالثاء.
وج����رى ت��وق��ي��ع ال��ع��ق��د في 
مقر الشركة الكويتية خلدمات 
ال��ط��ي��ران ك��اس��ك��و ف��ي منطقة 
ال��ض��ج��ي��ج، م��ن ق��ب��ل  ك��ل من 
رئيس مجلس إدارة “كاسكو” 
أحمد ناصر البناي والرئيس 
التنفيذي لشركة نقل وجتارة 
املواشي املهندس أسامة خالد 

بودي.
ومب��وج��ب ه��ذا العقد سوف 
تقوم “املواشي” بتوفير كافة 
أنواع اللحوم الطازجة واملبردة 
وامل��ج��م��دة واملصنعة لشركة 
“كاسكو” والتي ستقوم بدورها 
الستخدامها في إعداد الوجبات 
الغذائية ال��ت��ي ت��ق��دم للركاب 
على الطائرات العاملة مبطار 
الكويت الدولي، باإلضافة إلى 
الوجبات التي تقدم في القاعات 
 )T1“ مبطار الكويت الدولي
“ واملطار املساند “T4” وهي: 
قاعة الدرجة األول��ى دسمان، 
وقاعة املباركية، وقاعة بيان 
وال��روي��ال، والوجبات املقدمة 
في فندق سفير، وكذلك توريد 
الوجبات الغذائية للعديد من 

اجلهات احلكومية واخلاصة 
واملستشفيات. 

وص��رح الرئيس التنفيذي 
لشركة نقل وجت��ارة املواشي 
أسامة بودي، بأن الشركة تفخر 
بتوقيع هذا العقد مع الشركة 
الكويتية خل��دم��ات الطيران 
“كاسكو” تتويًجا للتعاون 
اإليجابي بني الشركات الوطنية 
الرائدة في مجالها حيث تعتبر 
“كاسكو  إحدى أكبر الشركات 
ال���ع���ام���ة ف���ي م���ج���ال ت��ق��دمي 
اخلدمات الغذائية املتنوعة في 

دول���ة ال��ك��وي��ت. وت��ق��دم ب��ودي 
بالشكر اجل��زي��ل إل���ى رئيس 
مجلس اإلدارة وإدارة “كاسكو” 
على توجههم لتشجيع التعاقد 
م��ع الشركات الوطنية وعلى 
ثقتهم الغالية في “املواشي”، 
مؤكًدا بأن “املواشي” جاهزة 
دائما لتلبية احتياجات السوق 
ال��ك��وي��ت��ي مبنتجات اللحوم 
ال��ط��ازج��ة وامل��ب��ردة واملجمدة 
واملصنعة حتت شعار اجلودة 

احلالل. 
وش����رك����ة ن���ق���ل وجت�����ارة 

امل��واش��ي ه��ي ش��رك��ة كويتية 
مساهمة ع��ام��ة، تأسست عام 
1973م، وه��ي إح��دى شركات 
األمن الغذائي في دولة الكويت، 
وأكبر ناقل لألغنام احلية في 
العالم، وأق��دم شركة لتجارة 
املواشي االسترالية في املنطقة، 
يقع مكتبها الرئيسي في دولة 
الكويت ولها ف��روع في كل من 
دولة االمارات العربية املتحدة 
و استراليا و جنوب افريقيا، 
ولديها مزرعة لتربية ورعاية 
امل��اش��ي��ة ف��ي دول���ة ال��ك��وي��ت، 
وم���زرع���ة ل��ت��رب��ي��ة ورع��اي��ة 
امل��اش��ي��ة ف��ي دول���ة االم����ارات 
العربية امل��ت��ح��دة، وتستثمر 
وتدير اكبر مسلخ في الكويت 
واملنطقة، ول��دى الشركة اكثر 
م��ن 35 م��ن��ف��ذ ب��ي��ع لتسويق 
وع����رض ال��ل��ح��وم ال��ط��ازج��ة 
واملبردة واملجمدة واملصنعة، 
ومنصة لتسويق منتجاتها عبر 
تطبيق “املواشي” لألجهزة 
الذكية، ومركز اتصال يعمل 
على م��دار الساعة الستقبال 
طلبات وم��الح��ظ��ات العمالء، 
وأسست الشركة أول مصنع 
حل����وم اف���ت���راض���ي ت��ف��اع��ل��ي 
تعليمي، وأول سفينة نقل 
م��اش��ي��ة اف��ت��راض��ي��ة تفاعلية 
تعليمية في دول��ة الكويت في 

“كيدزانيا الكويت”.

عقب توقيع اإلتفاقية

ق���ال���ت ش��رك��ة 
وث������اق ل��ل��ت��أم��ني 
التكافلي، إن مؤشر 
ش��رك��ة )ليبرتي 
ميوتال( العاملية 
للتأمني كشف بأن 
التكلفة اإلجمالية 
لإلصابات الناجمة 
ع��ن ال��ع��م��ل ح��ول 
العالم تقدر بنحو 
55.4 مليار دوالر 
أمريكي خالل عام 
2019 م��ش��ي��را 
إل���ى أن إص��اب��ات 
ال��ع��م��ل ال��ن��اجت��ة 
ع���ن اإلف������راط في 
اإلجهاد في العمل 

اخل��ارج��ي استحوذت على النسبة األك��ب��ر ب��ني أكثر 10 
إصابات عمل خطورة وانتشارا في العالم بواقع 23.6 % 

بقيمة بلغت نحو 13.1 مليار دوالر. 
وأوضحت الشركة في بيان صحفي، أن املؤشر أظهر كذلك 
أن إصابات العمل الناجتة عن السقوط من نفس املستوى 
جاءت في املرتبة الثانية بنسبة %18.7 بتكلفة بلغت نحو 
10.3 مليار دوالر تلتها اإلصابات الناجمة عن املعدات 
املستخدمة في العمل بنسبة 9.4 % بتكلفة بلغت نحو 5.2 
مليار دوالر، ومن ثم السقوط في مكان منخفض بنسبة 8.9 

% بتكلفة بلغت نحو 4.9 مليار دوالر.
وق��ال مساعد الرئيس التنفيذي لإلنتاج والتسويق 
والتطوير في الشركة، فواز سعد املزروعي إن املؤشر الحظ 
أيضا أن أكثر األعمال التي تقع فيها إصابات العمل هي أعمال 
البناء، واألعمال احلرفية، والتصنيع، والرعاية الصحية، 
وجت��ارة التجزئة واجلملة، والنقل والتخزين، والترفيه 
والضيافة، الفتا إلى أنه في كل تلك األعمال كان سبب اإلفراط 
في اجلهد السبب الرئيسي في وقوع اإلصابات التي تتسبب 

بخسائر وتكلفة باهظة على أصحاب األعمال.  
وح��ول وثائق التأمني اخلاصة بإصابات العمل، أشار 
املزروعي إلى أنها تغطي املشترك )املؤمن له( عن ما يلتزم 
بدفعه من تعويضات مادية يؤديها للموظفني والعاملني 
لديه مقابل أجر من جراء ما يلحق بهم من إصابات جسمانية 
عرضية أو عجز أو وفاة أثناء العمل حتت إشرافه أو أمره 
أو بإجناز أي مشروع باشر املؤمن له بإجنازه وذلك وفقا 

لقانون العمل.
وأوضح أن دفع التعويضات عن االصابات التي حتدث 
للعاملني أثناء تأديتهم العمل دون خطأ مقصود من الشركة 
يخضع لوصف اصابات العمل طبقا لقانون العمل ومن ثم 

تشمله التغطية التأمينية.
وذك��ر أن صاحب العمل ملزم قانوناً بتوفير وسائل 
السالمة والصحة املهنية في أماكن العمل مبا يكفل سالمة 
العاملني من مخاطره وأضراره،  مشيرا في الوقت ذاته إلى 
ضرورة دراسة عقود التأمني املوقعة بني أصحاب األعمال 
وشركات التأمني دراس��ة متأنية واالل��ت��زام بكل الشروط 
ال��واردة بها حفاظا على حقوق أصحاب األعمال وشركات 

التأمني على حد سواء.
جتدر اإلش��ارة إلى أن مؤشر )ليبرتي ميوتال( املعتمد 
في الواليات املتحدة األمريكية، هو األول الذي يقدم تقريرا 
عن أسباب وتكاليف أخطر إصابات العمل، ويساعد املؤشر 
أصحاب العمل على فهم األسباب اجلذرية ألخطر اإلصابات 
التي يتعرضون لها في مكان العمل، وميكنهم كذلك من 
التخفيف من هذه املخاطر وإدارتها بشكل فعال من خالل 

إدارة املخاطر االستراتيجية.

فواز املزروعي

توفر اجلهد والوقت على العمالء

»بيتك« : تفاعل كبير من 
العمالء مع طلبات التمويل 

kfh.com باالنترنت عبر 
ساهمت خدمة “طلب التمويل عبر االنترنت” التى يقدمها  بيت 
التمويل الكويتي “بيتك”،فى اتاحة الفرصة مبنتهى السرعة لعمالئه 
االفراد الراغبني في احلصول على متويل ، حيث يتقدم العميل بالطلب 
من خالل خدمات “بيتك” االلكترونية kfh.Online، مبا يوفرعليه 
الوقت واجلهد، ثم يتبع خطوات محددة حتى نهاية االجراءات، ومن 
ثم تصله رسالة على هاتفه النقال تفيد باكتمال اخلطوات،وبعد ذلك 
يتولى فريق مختص من “بيتك” التعامل مع الطلب ، ويتواصل مع 

العميل عبر الرسائل النصية التي تفيد بحالة املعاملة وتطورها.
وتؤكد اخلدمة اهتمام” بيتك” بعمالئه وحرصه على توفير افضل 
واسرع الوسائل التقنية للحصول على اخلدمات  بسرعة وكفاءة، 
تلبية لتنامي وتطور الوسائل التقنية واقبال العمالء عليها، كما تتميز 
بالسهولة والسرعة بتوفير اجلهد والوقت املبذول، فمن املكتب او 
البيت او اي موقع آخر يتواجد فيه العميل يستطيع تقدمي طلب متويل 
 ،kfh.Online وتعبئة النموذج االلكتروني املعد لذلك من خالل
وبعد استيفاء جميع املتطلبات حسب القواعد والضوابط املعمول بها، 
سيتم املوافقة على منح التمويل بناء على سياسة “بيتك” االئتمانية 
، مما يعد تطورا تقنيا مهما في اسلوب تقدمي اخلدمة وفي سياسة 
البيع عن بعد ، واضافة وسيلة جديدة للخدمة الذاتية امام العمالء، 
وبذلك تكون اخلدمة نقلة نوعية ينفرد بها “بيتك” في مجال التمويل 
الشخصي والعالقة مع العمالء ، في ظل احلرص على مواكبة التطور 
التقني الذي اصبح يحظى برضا وقبول املستخدمني، وتعتمد عليه 

شرائح متنوعة من العمالء.
kfh. ”وتعتمد اخلدمة على ان يقوم العميل بالدخول ملوقع “بيتك
com ومن ثم اخلدمات االلكترونية kfh.Online وتسجيل الدخول 
في اخلدمات املصرفية االلكترونية لألفراد، وبعد تسجيل الدخول 
يختار العميل اخلدمات التمويلية، ثم يختار طلب متويل، ثم يقوم 
العميل بتعبئة النموذج وتأكيد الطلب واالرس��ال بعد االنتهاء من 

تعبئة البيانات املطلوبة.

حكم أولي لصالح مؤسسة 
املوانئ ضد »الرابطة«

أعلنت شركة رابطة الكويت واخلليج للنقل عن صدور 
حكم محكمة أول درج��ة ضد الشركة ولصالح مدير عام 
مؤسسة املوانئ الكويتية بصفته، وذلك في الدعوى رقم 

)707/2016 إداري 8(.
وقالت “الرابطة” في بيان للبورصة  أم��س  الثالثاء، 
إن موضوع الدعوى مطالبة بإلزام الشركة بسداد املبالغ 
املُستحقة للمؤسسة عن عقد مزايدة رقم )م م ك /2011-2( 
حتى تاريخ 30 سبتمبر  2015 وم��ا ُيستجد حتى متام 

اإلخالء.
وجاء نص احلكم: بقبول الدعوى شكالً وفي املوضوع 
بإلزام “الرابطة” )املدعى عليها( ب��أن ت��ؤدي للمؤسسة 
)املدعى( بصفته مبلغ 3.854 مليون دينار قيمة مقابل 
االنتفاع عن األرض محل عقد املزايدة املُشار إليه؛ للقيام 
بأعمال املناولة بباقي املنطقة التخزينية العاشرة في منطقة 
ميناء الدوحة عن فترة الغصب من 23 يوليو  2015 حتى 
24 يوليو  2019، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، وألزمت 

“الرابطة” باملصروفات و10 دنانير مقابل أتعاب احملاماة.
وأوضحت “الرابطة” أن احلكم لم يترتب عليه أثر مالي 
في املرحلة احلالية؛ نظراً لكونه ابتدائياً وُمرجح إلغائه، 
موضحة بأنه سيتم الطعن عليه من قبل الشركة أمام محكمة 
االستئناف، فضالً عن أن احلكم أغفل احتساب املبالغ املُسددة 
من الشركة حتى تاريخ حكم اإلخالء في 24 أكتوبر/تشرين 
أول 2017 على نحو ما أكده تقرير جلنة اخلبراء الثالثية 

املُنتدبة في الدعوى، ولغيره من األسباب األخرى.

79 باملئة توقعات بارتفاع أرباح »االمتيــاز« بالنصف األول 
توقع احمللل املالي لألسواق، أحمد جاسم 
القمر أن ترتفع أرب���اح مجموعة االمتياز 
االستثمارية 79 باملائة بنهاية النصف األول 
من العام اجل��اري مقارنة بنفس الفترة من 
عام 2018. وقال القمر ل�”مباشر” إن األرباح 
املتوقعة ل�”االمتياز” في النصف األول من 

2019 ُتقدر بنحو 22 مليون دينار باملقارنة 
بأرباح بلغت نحو 12.3 مليون دينار في 

الفترة املماثلة من العام املاضي.
كانت أرب��اح “االمتياز” تراجعت 82.9 
باملائة في الربع األول من العام اجل��اري، 
لتصل إلى مليون دينار، مقابل 5.85 مليون 

دينار في الربع املقارن من 2018.
واستهل سهم البنك جلسة أمس  الثالثاء، 
بارتفاع نسبته 1.5 باملائة عند سعر 135 
فلساً، وذلك في متام الساعة 9:45 صباحاً 
بتوقيت الكويت، حيث مت تداول 3.61 مليون 

سهم بقيمة 484.13 ألف دينار.

»ميزان القابضة«  تشتري 
67 باملئة من أسهم الكويتية 

السعودية للصناعات الدوائية
أعلنت شركة ميزان القابضة عن توقيع اتفاقية لشراء 66.994 
باملائة من أسهم الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية، 

وذلك من عدد من املساهمني.
وقالت “ميزان” في بيان للبورصة الكويتية، أمس  الثالثاء، إن 
تنفيذ الصفقة مشروط بتنفيذ عدد من االلتزامات والشروط املُسبقة 

من قبل البائعني.
وأوضحت أنه في حالة عدم تنفيذ أيا من تلك االلتزامات والشروط 

املُسبقة فسوف يؤدي ذلك إلى عدم إمتام هذه الصفقة.
وأضافت الشركة أنه من املتوقع االنتهاء من كافة اإلجراءات وإمتام 
الصفقة في حال حتقيق االلتزامات والشروط املُسبقة خالل مدة 

شهرين من تاريخه.


