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تكنوكير في املركز الثاني وزدنيفي باملركز الثالث

بسبب إلغاء رخص بعض مصدري املاشية االستراليني

«املواشي» حتقق  1.9مليون دينار خسائر خالل الـ  9أشهر األولى من 2018
ذك��رت شركة نقل وجت���ارة املواشي
(ش.م.ك.ع) نتيجة لإلجراءات التي بدأت
بتطبيقها السلطات االسترالية منذ شهر
مايواملاضى وم��ن اب��رز ه��ذه اإلج���راءات
تخفيض حمولة السفن من األغنام بنسبة
بلغت  % 40و اي��ق��اف رخ���ص بعض
مصدري املاشية االستراليني األمر الذي
نتج عنه توقف أسطول الشركة وشحنات
األغنام لعدة أشهر مما أدى الى االرتفاع
ف��ي التكاليف التشغيلية وه��ب��وط في
اي��رادات الشركة التشغيلية ،ومع حتمل
الشركة جلزء من واجبها الوطني و لعدم
رغبة الشركة على رفع اسعار منتجاتها
م��راع��اة للمواطن واملستهلك لذلك فقد
حققت ش��رك��ة ن��ق��ل وجت����ارة امل��واش��ي
(ش.م.ك.ع) خ��س��ائ��ر للتسعة اشهر
املنتهية في  30سبتمبر  2018بلغت 1.9
مليون دينار.
وأف�����ادت ال��ش��رك��ة أي��ض��ا ف���ي ب��ي��ان
للبورصة ،إن املؤشرات املالية الرئيسية
للفترة امل��ذك��ورة ج��اءت بشكل رئيسي
نتيجة زي���ادة امل��ص��اري��ف التشغيلية
األخ��رى نتيجة توقف اسطول الشركة

مقر شركة املواشي

لعدة اشهر بسبب الغاء رخ��ص بعض
مصدري املاشية االستراليني.
كما أشارت الشركة إلى أن صافي الربح
للفترة املقارنة (الربع الثالث  )2017كان

يتضمن رب��ح ن��اجت عن التنازل عن حق
انتفاع مبايزيد عن مليون دينار كويتي
وال���ذي يجب اخ��ذه بعني االع��ت��ب��ار عند
مقارنة أداء الفترتني  2017و .2018

ورغم حجم التحديات في السوق فان
«املواشي» تواصل العمل باستراتيجيتها
التشغيلية ومنها فتح أس���واق جديدة
الستيراد األغنام احلية مبا قد يساهم في
تخفيض األسعار و حتقيق االمن الغذائي،
وق��د قطعت شوطا كبيرا في ه��ذا الشأن
مع اجلهات الرسمية في دول��ة الكويت
وال��دول املرشحة لالستيراد حيث بدأت
بالفعل باجراءات تأسيس شركة تابعة
لها بالكامل في جمهورية جنوب افريقيا،
كما حصلت الشركة التابعة «للمواشي»
في استراليا «شركة رت��وا» على رخصة
تصدير مواشي وبالتالي ستكون هي
امل��ص��در للشحنات اخل��اص��ة مبنطقة
اخلليج العربي في الفترة القادمة ،كما
قامت «امل��واش��ي» بالفعل بطرح أن��واع
جديدة لعمالءها من خ�لال نقاط البيع
التابعة للشركة من األغ��ن��ام اإليرانية
واألغ��ن��ام العربية األردن��ي��ة واألغ��ن��ام
العربية احمللية  ،والطلي املجمد من
االورغوايكما استمرت الشركة باستيراد
حلوم األغنام االستراليةاملبردة وحلوم
األغنام النيوزلنديةاملجمدة.

فالي دبي :الكويتيون على قائمة األكثر سفرا خالل العام
يشتهر ال��ك��وي��ت��ي��ون بحبهم للسفر
واك��ت��ش��اف وج��ه��ات ج��دي��دة عبر العالم
السيما وأن��ه��م على قائمة األك��ث��ر سفرا
خ�ل�ال ال��ع��ام .وتلبية ل��ه��ذا ال��ت��وق ال��ى
السفر ومع اقترامبوسم العطالت لفصل
الشتاء واالستمتاع ب��األج��واء الشتوية
اخلالبة فيأوروبا،أطلقت ف�لاي دب��ي في
11أكتوبر ،2018رحالت يومية الى وجهة
جديدة خالبة في أوروب��ا وهي العاصمة
الفنلندية هلسنكي التي تعبق فيها عراقة
التاريخ ممزوجة بجمال خالب للطبيعة.
وم��ع إض��اف��ة هلسنكي إل��ى شبكة فالي
دبي ،يرتفع إجمالي الدول األوروبية التي
تسير الناقلة رح�لات اليها ،الى  16دولة
متتاز بجاذبيتها الكبيرة للسواح ،مما
يجعل م��ن جتربة السفر مثيرة ،ممتعة
ومتنوعة ،كل ذلك بتكلفة طيران في متناول
اجلميع .الى ذلك ،ومنذ حلظة وصولك الى
العاصمة الفنلندية هلسنكي ،ستسحرك

الهندسة املعمارية الرائعة لهذه البلد التي
جتمع بني نوعني؛ املباني املتأثرة بالعمارة
الروسية لكونها كانت فيما سبق ج��زءا ً
من روسيا واألخ��رى ذات الطابع املبتكر
واحل��دي��ث .ولكن ه��ذا ال يعني أنها خالية
من املناظر الطبيعية؛ ففنلندا بها مجموعة
م��ن أك��ث��ر املناظر الطبيعية اخل�لاب��ة في
العالم والتي ميكنها أن تأخذك بعيدا ً عن كل
شيء وتفصلك عن كل ما يرهقك ويتعبك.
وسوف تكون جتربة مثالية لن تنساها أبدا ً
حني تقوم بزيارة مدينة هلسنكي العاصمة
التي حتتوي على ك��ل م��ا يرضي ال��زائ��ر،
ان��ط�لاق�اً ب��األم��اك��ن السياحية كاملتاحف
واملعالم الثقافية ،مرورا ً باملناظر الطبيعية
حملبي ال��ه��دوء والطبيعة واالس��ت��رخ��اء،
انتها ًء بالتمتع بتناول األطعمة الفنلندية
اللذيذة.
وفيما يلي ،نستعرض بعض االنشطة
واألم��اك��ن السياحية الرائعة التي ميكن

القيام بها خ�لال فصل الشتاء في مدينة
هلسنكي:
الب�لان��د وشمس منتصف الليل  :تُع ّد
البالند ،التي تقع في أقصى شمال فنلندا
وتشمل ال��س��م��ات الطبيعية ف��ي البالند
مساحات شاسعة م��ن الغابات البرية،
واجلبال املفتوحة ،والنباتات واحليوانات
املتكيفة مع ال��ظ��روف القطبية القاسية،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ت��ن��وع ف��ي التضاريس ال
يضاهيه أي مكان آخر في فنلندا .كما تتجلى
االختالفات بني الفصول هنا أكثر من أي
مكان آخ��ر ،حيث يتباين الثلج السميك
والظالم اللذان مييزان فصل الشتاء تباينًا
عجيبًا مع الصيف اللطيف في أرض شمس
منتصف الليل.
زي��ارة حصن سوومينلينا عبر البحر
املتجمد :قد يكون هذا احلصن بفنلندا ولكن
في احلقيقة مت بناء هذه القلعة البحرية
القدمية من قِبل السويديني في منتصف

ال��ق��رن الثامن عشر للحماية م��ن الغزاة
ال��روس ولكنها لم تنجح في ذل��ك ،فقد مت
الغزو الروسي بالفعل عام  1808ولكن
حصن سوومنلينا مت استخدامه كقاعدة
بحرية للسفن احلربية وقد كان ناجحاً في
ذلك ،يقع احلصن على ست جزر صخرية
قبالة مدينة هلسنكي وميكن الوصول
إل��ي��ه ع��ن ط��ري��ق ال��ع��ب��ارة وه��و واح���د من
مناطق اجل��ذب السياحية األكثر شعبية
في هلسنكي ،ال سيّما في فصل الشتاء إذ
لتتمكن من الوصول إليه ،سيتعني عليك
امل���رور ببحر البلطيق املتجمد م��ن خالل
العبّارة (بتكلفة  2.20يورو للفرد) األمر
الذي يشكّل بحد ذاته جتربة ال تنسى نظرا ً
لروعة منظر املياه املتجمدة املتكسرة.
املشي على امل��اء :في درج��ات احل��رارة
املنخفضة تتجمد املياه في اخلليج ،مما
يجعله املكان املثالي لقيام بنزهة استثنائية
سواء للتزلج أو املشي على الثلج.

«اجلزيرة» تعلن نتائجها املالية لألشهر التسعة األولى من 2018

أعلنت شركة طيران اجلزيرة اليوم عن
نتائجها املالية والتشغيلية لفترة التسعة
أشهر األول��ى من ع��ام  ،2018معلن ًة عن
ارتفاع أرباحها التشغيلية بنسبة 38.4%
وارت��ف��اع ع��دد املسافرين بنسبة 44.5%
مقارنة بالفترة ذاتها من العام املاضي .وقد
حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 8.5
مليون د.ك .لهذه الفترة.
قال رئيس مجلس إدارة شركة طيران
اجلزيرة ،مروان بودي« :لقد حققت شركة
ط��ي��ران اجل��زي��رة ن��ت��ائ��ج إي��ج��اب��ي��ة على
الصعيدين املالي والتشغيلي منذ بداية
العام وذلك على الرغم من مواصلة ارتفاع
أسعار الوقود لتسجل ارتفعا ً بنسبة 35%
في الرباع الثالث مقارنة بالربع ذاته من

عام  2017واستمرارالبيئة التنافسية في
قطاع الطيران».
وأضاف بودي« :واختتمت الشركة فترة
التسعة أشهر من العام من دون دي��ون،
كما جنحت في توسيع قاعدة عمالئها عبر
إط�لاق وجهات جديدة تخدم شبه القارة
الهندية وتبليسي واملدينة املنورة ،فيما
قامت بتعزيز جتربة السفر بفضل مبنى
الركاب اجلديد الذي افتتحته الشركة في
مطار الكويت ال��دول��ي ليكون أول مبنى
مملوكمن قبل شركة ط��ي��ران ف��ي الشرق
األوس��ط .وتسلّمت طيران اجلزيرة أيضاً
طائرة جديدة من ط��راز ايرباصA320
وأول ط��ائ��رة ايرباص A320neoيتم
تسليمها في الشرق األوسط».

اختتمت طيران اجلزيرة أول فصل كامل
لها من التشغيل عبر مبناها اجلديد في
الربع الثالث والذي قام بخدمة 795218
مسافر منذ افتتاحه .وحصلت الشركة
على التصاريح النهائية الفتتاح السوق
احل �رّة ال��ذي بدأ عملياته في شهر أكتوبر
 .2018كما أطلقت خدمة  Ride & Flyالتي
تنقل املسافرين بحافلة متر مبحطات ثابتة
منتشرة في الكويت حيث يتم تسجيلهم
على م�تن احل��اف��ل��ة وأخ���ذ حقائبهم حتى
يتمكّنوا منالتوجه مباشرة إل��ى مكاتب
اجلوازات في مبنى ركاب طيران اجلزيرة.
وفيما يخص اخل��ط��وط اجل��دي��دة التي
أطلقتها الشركة ه��ذا ال��ع��ام ،استحوذت
طيران اجلزيرة على حصة سوقية بلغت

نسبة  50%على خط الكويت-تبليسي ،
ونسبة  41%على خط الكويت-الهور،
ونسبة  51%على خط الكويت-أحمد آباد،
ونسبة  19%على خط الكويت-مومباي،
ونسبة  32%على خط الكويت-كوتشي،
ونسبة  8.2%على خط الكويت-املدينة
املنورة.
واختتم ب��ودي« :من اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾرﺗﻔﻊ
اﻟطﻟب على السفرمبناسبة اﻟﻌطﻼت
اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ بنهاية هذا العام ،كما تستعد
ط��ي��ران اجل��زي��رة إلط�لاق��خ��ط ج��دي��د قبل
موسم ذروة السفر إلى العاصمة الهندية،
نيودلهي ،بينما تستمر محالت التجزئة
االفتتاح في مبنى رك��اب طيران اجلزيرة
اخلاص».

أرباح أسمنت الكويت تتراجع  56باملئة خالل الربع الثالث إلى مليون دينار
أظ��ه��رت البيانات امل��ال��ي��ة لشركة أسمنت
الكويت تراجع أرب��اح الربع الثالث من العام
اجلاري بنسبة  55.5%على أساس سنوي.
وبحسب نتائج الشركة للبورصة الكويتية،
امس األربعاء ،بلغت أرباح الفترة نحو 1.01
مليون دينار ( 3.33مليون دوالر) ،مقابل أرباح
بقيمة  2.27مليون دينار ( 7.49مليون دوالر)
للربع الثالث من .2017
وحققت الشركة أرب��اح�اً في التسعة أشهر
األول��ى من العام اجل��اري بقيمة  7.78مليون
دينار؛ مقابل أرباح بنحو  12.25مليون دينار
للفترة املماثلة من العام السابق ،بتراجع نسبته

.36.5%
وقالت الشركة في بيان البورصة ،إن تراجع
أرب��اح الفترة يعود إلى انخفاض مُجمل الربح
مببلغ  3.29مليون دي��ن��ار ،وت��راج��ع إي��رادات
ال��ن��ش��اط األخ���رى بنحو  346.4أل��ف دي��ن��ار،
وهبوط صافي أرب��اح استثمارات بواقع 1.06
مليون دي��ن��ار ،باإلضافة إل��ى انخفاض أعباء
متويل مببلغ  367.35ألف دينار .وبلغت أرباح
الشركة في النصف األول من العام اجل��اري
 6.77مليون دينار ،مقابل أرب��اح بنحو 9.98
مليون دينار للفترة املماثلة من العام املاضي،
بتراجع نسبته .32.2%

 1.74مليار دوالر حجم التبادل التجاري بني مصر والكويت
ق�����ال وزي������ر ال���ت���ج���ارة
وال��ص��ن��اع��ة امل���ص���ري ،إن
ال��ك��وي��ت ت��ع��د ث��ال��ث أك��ب��ر
ش���ري���ك جت�����اري مل��ص��ر في
العالم العربي ،بعد اإلمارات
والسعودية.
وأوض����ح ال���وزي���ر عمرو
ن����ص����ار ،ف����ي ب���ي���ان ام���س
األرب��ع��اء ،أن حجم التبادل
التجاري بني البلدين بلغ نحو
 1.74مليار دوالر خالل عام
 ،2017منها نحو  363مليون
دوالر سلع غير بترولية.
وأض��اف نصار أن الكويت
تأتي في املرتبة الرابعة في
قائمة أكبر الدول املستثمرة في
مصر مبشروعات استثمارية
مشتركة يبلغ عددها 1227
مبساهمة كويتية قيمتها 3,7
مليار دوالر.
وأش��ار إلى أنه تتركز تلك
االس��ت��ث��م��ارات ف��ي م��ج��االت
ال���س���ي���اح���ة ،وال��ص��ن��اع��ة،
وال���ت���م���وي���ل ،وال���ع���ق���ارات
واالت��ص��االت ،وتكنولوجيا
امل��ع��ل��وم��ات ،واالس��ت��ث��م��ار

فرن تابع لشركة أسمنت الكويت

فيتش تُثبت تصنيف العملة األجنبية
لـ «بيتك  -تركيا» عند «»BB-
أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك»،
ع��ن ق��ي��ام وك��ال��ة فيتش للتصنيف
االئ��ت��م��ان��ي بتثبيت تصنيف عجز
املصدر عن السداد طويل األجل بالعملة
األجنبية لـ»بيتك  -تركيا» بدرجة (-
 ،)BBبنظرة مستقبلية سلبية .وقالت
البنك في بيان للبورصة الكويتية،
امس األربعاء ،إن «فيتش» قامت كذلك

عمرو نصار

الزراعي.
ون���وه ب���أن ه���ذه األرق���ام
ال ت��رق��ى ملستوى العالقات
املشتركة بني البلدين ،حيث
تتطلع مصر لتعميق هذه
ال��ع�لاق��ات وزي���ادة مساهمة
القطاع اخل��اص والشركات
في البلدين ،وذلك حتت مظلة
وتشجيع احلكومتني املصرية
والكويتية.

وأك���د ال��وزي��ر أن ملتقى
ال��ت��ع��اون امل��ص��ري الكويتي
ميثل ف��رص��ة كبيرة وج��ادة
إلتاحة احلوار املتبادل بني هذا
اجلمع الرفيع من املسؤولني
احلكوميني ،واملستثمرين،
وأصحاب األعمال ،وقيادات
ال���ش���رك���ات ،وامل��ف��ك��ري��ن،
واملثقفني ،واإلع�لام��ي�ين من
البلدين الشقيقني.

اقتصاد

بتثبيت تصنيف ع��ج��ز امل��ص��در عن
السداد طويل األج��ل بالعملة احمللية
لـ»بيتك  -تركيا» بدرجة ( ،)BBبنظرة
مستقبلية سلبية .وبحسب البيان،
قامت الوكالة بتخفيض تصنيف قابلية
«بيتك  -تركيا» لالستمرار من ()bb-
إلى ( )b+خارج املالحظة السلبية ،فيما
مت تثبيت تصنيف الدعم بدرجة (.)3

 770ألف دينار أرباح الكويتية
للمعامل بالربع الثالث
أظ��ه��رت البيانات املالية للشركة
الكويتية لبناء املعامل تراجع أرباح
الربع الثالث من العام اجلاري بنسبة
 21.4%على أساس سنوي.
وبحسب نتائج الشركة للبورصة
الكويتية ،امس األربعاء ،بلغت أرباح
الفترة نحو  770أل��ف دي��ن��ار (2.23
مليون دوالر) ،مقابل أرباح بقيمة 979

ألف دينار ( 2.83مليون دوالر) للربع
الثالث من .2017
وحققت الشركة أرباحاً في التسعة
أشهر األول��ى من العام اجل��اري بقيمة
 3.47مليون دينار؛ مقابل أرباح بنحو
 1.49مليون دي��ن��ار للفترة املماثلة
م��ن ال��ع��ام ال��س��اب��ق ،ب��ارت��ف��اع نسبته
.132.9%

فوز تطبيق نوتريبوكس بجائزة
كيبكو متكني الرابعة

الفائزين الثالث مع فيصل العيار

أعلنت اللجنة املنظمة جلائزة كيبكو متكني لدعم
مشاريع الشباب ع��ن ف��وز تطبيق نوتريبوكس
املتخصص مبجال خسارة الوزن والعيش بأسلوب
صحي ،بالنسخة الرابعة من اجلائزة لعام ،2018
بينما جاء كل من تطبيق تكنوكير وتطبيق زدني في
املركزين الثاني والثالث على التوالي.
وجاء اإلعالن عن الفائز في اليوم الثاني من مؤمتر
متكني الشباب السابع الذي يُقام حتت رعاية صاحب
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر
الصباح .وق��ام نائب رئيس مجلس إدارة شركة
مشاريع الكويت (القابضة) السيد فيصل العيّار
بتسليم اجلوائز للفائزين.
واجلائزة هي ثمرة تعاون بني شركة مشاريع
الكويتومؤمتر متكني الشباب .وتقدم مجموعة شركة
املشاريع للفائز حزمة من اخلدمات بقيمة  100ألف
دوالر أمريكيتشمل مجموعة من االستشارات املالية
واالستراتيجية والتشغيلية ،ودراس��ات السوق،
والتأمني وخدمات إعالنية .وباإلضافةإلىذلك فقد
حصل الفائز باملركزاألوللهذا العام على جائزة نقدية
بقيمة  15ألف دوالر أمريكي ،كما حصل الفائزين
باملركزين الثانيوالثالثعلى جوائز نقدية بقيمة 10
آالف وخمسة آالف دوالر أمريكي على التوالي.
وي��ع��ت��ب��ر ت��ط��ب��ي��ق ن��وت��ري��ب��وك��س ال��ت��ف��اع��ل��ي
ملؤسستهنورة ص��ال��ح ال��ع��س��ك��رأول تطبيقذكي
وتفاعلي في مجال أسلوب احلياة الصحي في العالم
العربي يعمل على توجيه ومساعدة الناس خلسارة
الوزن والعيش بشكل صحي من خالل ربطهم بسوق
منظّ مة للمأكوالت الصحية ومع خبراء في مجال
الصحة لتقدمي االستشارات اخلاصة.
أما تطبيق تكنوكير لكل من اجلازي ناصر العجمي
وعائشة عيسى العنزي ،فإنه عبارة عن ساعة ذكية
وتطبيق يسهالن على املرضى الكثير من األم��ور
خالل املراحل األولى من إصابتهم بأي مرض .كما أنه
يساعد األهل على متابعة احلالة الصحية للمريض.
ب��دوره فإن تطبيق زدن��ي ملؤسسيه عبدالعزيز
عبداحلميد الفرحان وعبدالرحمن محمد العلوش

فإنه منصة تعليمية إلكترونية لطالب امل��دارس
الثانوية ،تعمل على توفير الدروس في الرياضيات
والفيزياء والكيمياء واللغة اإلجنليزية واختبارات
الكفاءة و .IELTs
وكان اليوم األول من املؤمتر شهد تقدمي املبادرين
الشباب الثالثة الذين وصلوا إلىاجلولةالنهائي
ةمناجلائزةعرضاً إيضاحياً للجنة التحكيم التي
ضمت كالًمناملؤسس والرئيس التنفيذي لشركة
كوولر سكرينز ومؤسس شركة آرغ��و تي السيد
أرسن أفاكيان ،والرئيس التنفيذي لشركة كامكو
لالستثمار السيد فيصل صرخوه والرئيس التنفيذي
لشركة بوتيكات دوت ك��وم السيد عبدالوهاب
العيسى وذلك مباشرة أمام احلضور.
وبهذه املناسبة قالت املدير التنفيذي التصاالت
املجموعة في شركة املشاريع اآلنسة إميان العوضي
«يتمتع املبادرون الشباب بفرصة لإلبداع والتعبير
عن ابداعاتهم ومواهبهم من خالل املشاريع التي
يعملون على إطالقها .إننا ف��ي شركة املشاريع
نعتقد أن هذه املساهمة ضرورية لتنويع اقتصادنا
احمللي ،كما أننا نشعر بالفخر لإلمكانات الكبيرة
التي شهدناها في جولتي التحكيم حيث حتدى
الشبان أنفسهم بشكل سمح لهم بوضع معايير
جديدة للنجاح في مشاريع املبادرين الشباب في
املنطقة .أود أن أهنئ نوتريبوكس على الفوز بجائزة
هذا العام ،وأمتنى لتكنوكير وزدن��ي كل التوفيق
والنجاح».
ب��دوره قال رئيس اللجنة املنظمة ملؤمتر متكني
الشباب علي اإلبراهيم «إننا في مؤمتر متكني نشعر
بالفخر للتعاون مع شركةمشاريعالكويتفي تنظيم
هذه اجلائزة السنوية .نودأننهنئجميع املبادرين
الشباب الذين شاركوا في جائزة ه��ذا العام وهم
الذين اثبتوا م��دى حبهم للعمل ال��ذي يقومون به
والتزامهم مبواجهة التحدي ات من أج��ل تطوير
مشاريعهم .كما أننا نتطلع إلى مواصلة العمل مع
شركائنا في مجموعة شركة املشاريع في تشجيع
ودعم شباب الكويت فيرسم وتشكيل غدأفضل».

بتروتشاينا توقع اتفاقات إلمدادات
نفط  2019مع أرامكو والكويت
وقعت شركة النفط الصينية
الكبيرة بتروتشاينا اتفاقات
إلم��دادات النفط للعام  2019مع
شركتي اإلنتاج اململوكتني للدولة
أرام��ك��و ال��س��ع��ودي��ة ومؤسسة
البترول الكويتية امس األربعاء
خالل معرض في شنغهاي.
ولم تُعلن الكميات التي تشملها
ع��ق��ود اإلم������دادات ،ل��ك��ن م��ص��درا
مطلعا على البنود قال إن أرامكو
ستورد نفس الكمية التي ضختها
ف��ي  .2018وق���ال م��ص��دران إن
م��ن املتوقع أال تتغير الكميات
التي ستوردها الكويت باملقارنة
مع العام احلالي ،في حني توقع
مصدر ثالث زيادة طفيفة.
ك����ان����ت ال����ك����وي����ت زودت
ب��ت��روت��ش��اي��ن��ا ب��ن��ح��و  66أل��ف
برميل يوميا ف��ي املتوسط هذا
ال��ع��ام وف��ق��ا مل��ص��در على دراي��ة
باملوقف .ومبقدور الشركات أن
تعزز الكميات خالل مدة العقد أو

شعار شركة بتروتشاينا

تقلصها إذا تغير العرض والطلب.
وطلبت امل��ص��ادر املطلعة على
الصفقات عدم كشف هويتها ألنها
غير مخولة باحلديث إلى وسائل
اإلعالم.
ك���ان م��ص��در ق���ال ل��روي��ت��رز
األس��ب��وع املاضي إن من املتوقع

أن جت��دد تشنهوا أوي���ل ،إح��دى
ش��رك��ات مجموعة الصناعات
العسكرية الصينية العمالقة
نورينكو ،خالل املعرض التجاري
في شنغهاي اتفاقا سنويا يتعلق
ب���إم���دادات ال��ن��ف��ط اخل���ام للعام
 2019مع أرامكو السعودية.

«االمتيازات» تتخارج من «مالتي مودا»
بقيمة  1.4مليون دوالر
أع��ل��ن��ت ش���رك���ة االم���ت���ي���ازات
اخلليجية القابضة عن توصلها
إل��ى ات��ف��اق م��ع مستثمر خارجي
والذي مبوجبه وقعت الشركة على
عقد لبيع شركة مالتي مودا فاشون
للتجارة العامة.
وق��ال��ت «االم��ت��ي��از» امل ُ��درج��ة
ببورصة ال��ك��وي��ت ،ف��ي بيان لها
ام��س األرب��ع��اء ،إن قيمة الصفقة
لعملية البيع بلغت  5ماليني درهم
إماراتي نقدا ً مبا يُعادل 411.19
أل��ف دينار كويتي ( 1.36مليون
دوالر).
وأوض��ح��ت أن��ه ومب��وج��ب هذا
التعاقد تنتقل ملكية «مالتي مودا»،
وه��ي إح���دى ال��ش��رك��ات التابعة
ل��ـ»االم��ت��ي��از» ،لصالح املستثمر
اخلارجي بكامل حصصها.
وأفادت «االمتياز» بأن التخارج

امتام صفقة

السابق يحقق للشركة أرب��اح�اً
تقديرية بنحو  4.11مليون درهم
مبا يُعادل  338ألف دينار (1.12

مليون دوالر) ،سوف تنعكس على
نتائج املجموعة بالربع الرابع من
 2018بحساب األرباح واخلسائر.

