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أعلنت شركة القرين لصناعة 
الكيماويات البترولية ش.م.ك.ع. 
)القرين( اليوم عن حتقيق صافي 
ربــح بقيمة 4.41 مليون دينار 
كويتي)14.52 مــلــيــون دوالر 
أمريكي(فيالربعالثانياملنتهي 
في 30سبتمبر 2018من السنة 
املالية2019/2018 مقابل 4.39 
مــلــيــون ديــنــار كــويــتــي )14.46 
مليون دوالر أمريكي( لذات الفترة 
من العام املاضي، متمثلة بارتفاع 
طفيف ولكن إيجابي مقارنة بذات 

الفترة من العام املاضي.
وبلغ صافي ربحنصف السنة 
ــة األول املــنــتــهــي فـــي 30  ــي ــال امل
سبتمبر 2018 مبلغ 9.61 مليون 
دينار كويتي)31.65 مليون دوالر 
أمــريــكــي(مــقــابــل 10.56 مليون 
دينار كويتي )34.78 مليون دوالر 
ــال ذات الــفــتــرة من  أمــريــكــي( خ
العام املاضي، وهو ما ميثل صافي 
ربحية للسهم الواحدتعادل.9
25فلس)30.47سنت أمريكي( 
باملقارنة مع10.14فلس)33.40 
سنت أمريكي( خال نفس الفترة 

من العام املاضي.
ـــول في  ووصـــل إجــمــالــي األص
الشركة كما في 30سبتمبر 2018 
مبلغ 662.99 مليون دينار كويتي 
)2.18 مــلــيــار دوالر أمــريــكــي( 
ــع 671.69مليون  بــاملــقــارنــة م
دينار كويتي )2.22 مليار دوالر 
أمريكي( كما في 31 مارس 2018، 
ويرجع االنخفاض في ذلك نتيجة 
تــوزيــعــات أربـــاح شركة القرين 
ملساهميها عــن الــســنــة املــالــيــة 

السابقة.
وفي معرض تعليقه على هذه 
النتائج قال رئيس مجلس إدارة 
شركة القرين لصناعة الكيماويات 

ــارك عبد  ــب الــبــتــرولــيــة الــشــيــخ م
ــاح “تؤكد  ــب ــص ــه املـــبـــارك ال ــل ال
النتائج احملققة على متانة هيكل 
استثمارات شركة القرين ومنوذج 
ــوع فــي مــواجــهــة  ــن ــت اعــمــالــهــا امل
التحديات االقتصادية والسياسية 
التي تشهدها املنطقة، كما وتواصل 
إدارة القرين التنفيذية البحث 
املستمر عن الفرص االستثمارية 
املــجــديــة محلياًاقليمياً، والتي 
ــزان  مــن شأنها تعزيز متانة وات
ــارات الــقــريــن  ــم ــث ــت مــجــمــوعــة اس
وشركاتها التابعة والزميلة مبا 

يخدم صالح املساهمني”.
ومــن جهته، قــال نائب رئيس 
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
للشركة ســعــدون علي:”جاءت 
النتائج احملققة في محل توقعاتنا 
وبالتوافق مع نظرتنا طويلة املدى 
في تبني سياسة تنويع مصادر 
ــال األعــــوام السابقة.  الــدخــل خ
فعلى الرغم من انخفاض مستويات 

الربحية احملققة من استثماراتنا 
في الشركة السعودية ملنتجات 
األلبان واألغذية )سدافكو( نتيجة 
التحديات اإلقليمية التي تواجها 
املــنــطــقــة، اال انــهــا حــافــظــت على 
مستويات ومكانة حصتها السوقية 
الرائدة في السوق السعودي. كما 
ويجدر اإلشارة والثناء على نتائج 
مجموعة ايكويت للبتروكيماويات 
التي أعلنت عن نتائجها للنصف 
األول من عــام 2018 املنتهي في 
30 يونيو 2018 بارتفاع قدره 
56 باملئة بــاملــقــارنــة مــع العام 
املاضي، وهو ما نتوقع له التأثير 
اإليجابي على نتائج نهاية السنة 
املــالــيــة.كــمــا اود ان اضــيــف بأن 
جميع استثماراتنا االستراتيجية 
قد حافظت على مستويات األداء 
املميزة وااليجابية التي مكنتنا 
من حتقيق النتائج املعلنة، وهو 
مــا نــتــوقــع اســـتـــمـــراراه بالنمو 

مستقباً.”

30سبتمبر2018 للنصف األول من السنة املالية املنتهي في 

»القرين« تعلن حتقيق صافي أرباح 
9.61مليون دينار بقيمة  

سعدون علي الشيخ مبارك الصباح

شــاركــت Ooredoo كــراعــي باتيني 
ــت  ــوي ــك ـــر ومــــعــــرض ال ـــؤمت وداعـــــــم مل
للتكنولوجيا املالية “فينتك”، املقامبفندق 
ومنتجع النخيل، قــاعــة نسيمة، وذلــك 
برعاية وزيــر التجارة والصناعة خالد 
الــروضــان وبــدعــم مــن اجلــهــاز املــركــزي 
لتكنولوجيا املعلومات التابع ملجلس 
ــدد من  ــــوزراء، وبحضور ومــشــاركــة ع ال
املختصني واخلبراء في مجال التكنولويا 
 Fintech )Financial املــالــيــة أو
Technology( في املنطقة، وتأتي رعاية 
Ooredoo لهذا املؤمتر لتؤكد التزامها 
ـــراء احلياة  بــقــيــادة الــتــحــول الــرقــمــي إلث
اليومية لألفراد، ومواكبة منها للتطورات 
العاملية في هذا القطاع، ال سيما مع الدور 
الكبير الذي تلعبه تكنولوجيا االتصاالت 
في دعم التكنولوجيا املالية جلعلها أكثر 

كفاءة وفي متناول اجلميع.
يسعى املؤمتر الــذي يعقد بتنظيم من 
events12 ملناقشة العديد من املواضيع 
ذات األهمية في هــذا القطاع الــذي يتسم 
بسرعة الوتيرة، والتي تشمل التكنولوجيا 
املالية، الـــBlockchain، االبتكار املالي، الم
عاماتاإللكترونيةواخلدمات املالية، النظام 
املالي والتقنيات املالية احلديثة، إدارة 
ــراض والتمويل،املدفوعات  املخاطر، اإلق
ــات، حــمــايــة الــبــيــانــات، أمــن  ــوي ــح ــت وال
املعلومات، البيتكوين والعمات الرقمية، 
استراتيجيات التكنولوجيااملالية في دول 
اخلليج والوطن العربي، جرائم االحتيال 
واجلرائم املالية، العمات الرقمية،انترنت 
األشــيــاء، الــذكــاء الصناعي، وغيرها من 

املواضيع ذات الصلة.
أعـــــرب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذيــلــشــركــة
Ooredooالشيخ محمد بن عبدالله آل 
ثاني عن أهمية هــذا املؤمتر في خطابه، 
قائًا: “يسعدني أن أتواجد معكم اليوم 
في مؤمتر ومعرض الكويت للتكنولوجيا 
املاليةFintech – حيث قطاع التكنولوجيا 

املالية يشهد تطوراً ملحوظاً بشكل ملفت، 
خصوصاً مع توجه عدد كبير من الشركات 
الناشئة لتبني هــذه التكنولوجيا عاملياً 
ومؤسسات القطاع اخلاص لها دور كبير 
في دعمهذه الثورة االقتصادية باعتبارها 
عنصر مهم في رؤية الكويت 2035،وذلك 
من خال تعزيز االبتكار واهمية تسليط 
الــضــوء على التكنولوجيا املالية التي 

اصبحت ثورة اقتصادية جديدة.
أضاف آل ثاني: “نود أن نعلن من خال 

هذا املؤمتر الذي يجمع نخبة من املختصني 
واخلبراء في مجال تبني احلياة الرقمية 
على مستوى الدولة عن أنتهائنا وبنجاح 
جتربة تقنية الشريحة اإللكترونية ال
eSIM كــأول شركة إتصال في الكويت 
وأولـــى الشركات فــي املنطقة حتقق هذا 
اإلجناز سعيا منا على االستثمار في تقدمي 
ـــراد املجتمع  ــات جلميع أف ــدم أفــضــل اخل
الكويتي وحفاظا على ريادتنا في مجال 
االتصاالت وتبنينا الستراتيجية التحول 

الرقمي. حيث ستتيح تقنية الشريحة 
اإللكترونية الe-SIM لعمائنا االستمتاع 
ــر مــســبــوق  ــي ــو غ ــح ــى ن ــل ــات ع ــان ــي ــب ــال ب
واالســتــفــادة من خدماتنا الصوتية على 

شبكتنا”.
 Ooredoo Business جدير بالذكر أن
ــول  تــقــدم مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن احلــل
والباقات التي تلبي احتياجات الشركامتن 
خــال تقدمي أحدثخدمات التكنولوجيا 

واالتصاالت.

التزامًا منها بقيادة التحول الرقمي ومواكبة التطورات العاملية

شاركت في مؤمتر  ومعرض   »Ooredoo«
الكويت للتكنولوجيا املالية

لقطة جماعية

يســر مجلــس االدارة دعــوة الســادة املســاهمني الكــرام حلضــور اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة غيــر العاديــة، 
ملناقشــة توصيــة مجلــس االدارة اخلاصــة بتعديــل بعــض مــواد النظــام األساســي للشــركة مبــا يتوافــق مــع 
قانــون الشــركات رقــم (1) لســنة 2016 وتعديالتــه والئحتــه التنفيذيــة، وذلــك يف متــام الســاعة احلاديــة 
عشــر مــن ظهــر يــوم اخلميــس املوافــق 01 نوفمبــر 2018 (ومــا قــد يــؤول إليــه مــن اجتمــاع ثانــي مؤجــل 
محــدد لــه تاريــخ 2018/11/11)، مبقــر الشــركة الكائــن يف : بــرج الصفــاة - منطقــة حولــي - شــارع بيــروت 

- الــدور الســابع عشــر، وذلــك ملناقشــة جــدول األعمــال التالــي:-
: العادية غير العمومية اجلمعية أعمال جدول

األول األساسي.البند النظام من 11 املادة تعديل : مناقشة
النص قبل التعديل:

ملــا كانــت األســهم اســمية فــإن آخــر مالــك لهــا مقيــد اســمه يف الشــركة يكــون هــو وحــده صاحــب احلــق 
يف قبــض املبالــغ املســتحقة عــن الســهم ســواء كانــت حصصــاً يف االربــاح او نصيبــاً يف ملكيــة موجــودات 

الشــركة.
النص بعد التعديل: 

يكــون للشــركة ســجل خــاص يحفــظ لــدى وكالــة املقاصــة تقيــد فيــه اســماء املســاهمني وجنســياتهم 
وموطنهــم وعــدد األســهم اململوكــة لــكل منهــم ونوعهــا والقيمــة املدفوعــة عــن كل ســهم ، ويتــم التأشــير يف 
ســجل املســاهمني بــأي تغييــرات تطــرأ علــى البيانــات املســجلة فيــه وفقــاً ملــا تتلقــاه وكالــة املقاصــة مــن 

بيانــات ولــكل ذي شــأن أن يطلــب مــن وكالــة املقاصــة تزويــده ببيانــات هــذا الســجل.
يكــون ألخــر مالــك لالســهم مقيــد اســمه يف ســجل الشــركة احلــق يف قبــض املبالــغ املســتحقة عــن األســهم 

ســواء كانــت حصصــاً يف االربــاح او نصيبــاً يف موجــودات الشــركة.
الثاني األساسي. البند النظام من 12 رقم املادة تعديل : مناقشة

النص قبل التعديل: 
ال يجــوز زيــادة رأس املــال إال إذا كانــت أقســاط األســهم قــد دفعــت كاملــة وال يجــوز إصــدار األســهم 
اجلديــدة بأقــل مــن قيمتهــا األســمية، وإذا صــدرت بقيمــة أعلــى خصصــت الزيــادة أوالً لوفــاء مصروفــات 
اإلصــدار ثــم لالحتياطــي أو الســتهالك االســهم. ولــكل مســاهم األولويــة يف االكتتــاب بحصــة يف األســهم 
اجلديــدة متناســبة مــع عــدد أســهمه ومتنــح ملمارســة حــق االولويــة مــدة خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ 
ــد هــذا  ــة أو تقيي ــازل املســاهمني مقدمــاً عــن حقهــم يف األولوي نشــر دعــوة املســاهمني لذلــك ويجــوز تن

احلــق بــأي قيــد. 
النص بعد التعديل:   

يجــوز بقــرار يصــدر مــن اجلمعيــة العموميــة الغيــر عاديــة زيــادة رأســمال الشــركة املصــرح بــه بنــاء علــى 
اقتــراح مســبب مــن مجلــس اإلدارة وتقريــر مراقــب احلســابات يف هــذا الشــأن علــى أن يتضمــن القــرار 
ــت  ــه إال إذا كان ــال املصــرح ب ــادة رأس امل ــادة وال يجــوز زي ــال مقــدار وطــرق الزي ــادة رأس امل الصــادر بزي
قيمــة األســهم األصليــة قــد دفعــت كاملــة ويجــوز للجمعيــة العامــة الغيــر العاديــة أن تفــوض مجلــس اإلدارة 

يف حتديــد تاريــخ تنفيــذه .  

الثالث األساسي.البند النظام من 31 رقم املادة تعديل : مناقشة
النص قبل التعديل: 

يســجل املســاهمون أســماؤهم يف ســجل خــاص يعــد لذلــك يف مركــز الشــركة قبــل املوعــد احملــدد النعقــاد 
اجلمعيــة العامــة بأربــع وعشــرين ســاعة علــى األقــل ، ويتضمــن الســجل اســم املســاهم وعــدد األســهم التــي 
ميتلكهــا وعــدد األســهم التــي ميثلهــا مالكيهــا مــع تقــدمي ســند الوكالــة ويعطــى املســاهم بطاقــة حلضــور 

اإلجتمــاع يذكــر فيهــا عــدد األصــوات التــي يســتحقها أصالــة ووكالــة.
النص بعد التعديل: 

املقاصــة التــي  وكالــة يســجل املســاهمون الراغبــون يف حضــور اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة أســمائهم لــدى
متســك ســجل مســاهمي الشــركة وذلــك قبــل املوعــد احملــدد النعقــاد اجلمعيــة العموميــة بأربــع وعشــرين 
ســاعة علــى األقــل ويتضمــن التســجيل أســم املســاهم وعــدد األســهم التــي ميثلهــا وأســماء مالكيهــا مــع 

تقــدمي ســند الوكالــة. 

الرابـع األساسي.البند النظام من 50 رقم املادة تعديل : مناقشة
النص قبل التعديل:

ــه  ــون الشــركات رقــم 25 لســنة 2012 وتعديالت تنقضــي الشــركة بأحــد االمــور املنصــوص عليهــا يف قان
ــة.  ــه التنفيذي والئحت
النص بعد التعديل: 

تنقضــي الشــركة بأحــد االمــور املنصــوص عليهــا يف قانــون الشــركات رقــم 1 لســنة 2016 وتعديالتــه 
ــر  ــة غي ــة العمومي ــع األحــوال تنقضــي الشــركة بقــرار يصــدر عــن اجلمعي ــة وفــى جمي ــه التنفيذي والئحت

ــال الشــركة. ــوع أســهم رأس م ــد عــن نصــف مجم ــة تزي ــة الشــركة بأغلبي ــة بحــل وتصفي العادي
اخلامس األساسي.البند النظام من 51 رقم املادة تعديل : مناقشة

النص قبل التعديل:
جتــرى تصفيــة الشــركة عنــد انقضائهــا وفقــاً لألحــكام الــواردة يف املــواد مــن قانــون الشــركات رقــم 
25لســنة 2012 وتعديالتــه والئحتــه التنفيذيــة وذلــك مالــم ينــص عقــد الشــركة علــى غيــر ذلــك.

النص بعد التعديل: 
جتــرى تصفيــة الشــركة عنــد انقضائهــا وفقــاً لألحــكام الــواردة يف املــواد مــن قانــون الشــركات رقــم 1 لســنة 

2016 وتعديالتــه والئحتــه التنفيذيــة وذلــك مالــم ينــص عقــد الشــركة علــى غيــر ذلــك.
السادس األساسي.البند النظام من 52 رقم املادة تعديل : مناقشة

النص قبل التعديل: 
ــرد  ــم ي ــة يف كل مــا ل ــه التنفيذي ــه والئحت ــون الشــركات رقــم 25 لســنة 2012 وتعديالت ــق أحــكام قان تطب

ــد التأســيس أو يف النظــام األساســي.  بشــأنه نــص خــاص يف عق
النص بعد التعديل:

تطبــق أحــكام قانــون الشــركات رقــم 1 لســنة 2016 وتعديالتــه والئحتــه التنفيذيــة يف كل مــا لــم يــرد بشــأنه 
نــص خــاص يف عقــد التأســيس أو يف النظــام األساســي.

السابع .البند 77 رقم األساسي بالنظام جديدة مادة : إضافة
% مــن أســهمها املصــدرة  ــة ) مبــا ال يتجــاوز 10 ــع أو شــراء أســهمها ( أســهم اخلزين يجــوز للشــركة بي
بقيمتهــا الســوقية وذلــك وفقــا لالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن أنشــاء هيئــة أســواق 

املــال وتنظيــم نشــاط األوراق املاليــة وتعديالتــه.

لــذا يرجــى مــن الســادة املســاهمني الراغبــني باحلصــول علــى التوكيــالت وجــدول االعمــال مراجعــة 
الســادة الشــركة الكويتيــة للمقاصــة - بــرج أحمــد - بجانــب املستشــفى األميــري - الــدور اخلامــس 

184 11 خــالل مواعيــد العمــل الرســمية للشــركة لإلستفســار هاتــف :  11

إعالن
تذكيري

2018« يستضيف برنامجًا حافاًل بالندوات احلوارية  »ميليبول قطر 
حتت رعاية كرمية من حضرة صاحب السمو الشيخ متيم بن 
حمد آل ثاني أمير الباد املفدى، ستشهد الــدورة الـ12 من معرض 
’ميليبول قطر 2018‘، الفعالية الدولية الرائدة مبجال األمن الداخلي 
والدفاع املدني على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 
استضافة برنامٍج حافٍل بالندوات احلوارية وجلسات املناقشات 
التثقيفية والتفاعلية التي سُتعقد على هامش املعرض املقرر تنظيمه 
بني 29-31 أكتوبر 2018 في ’مركز الدوحة للمعارض واملؤمترات‘.

وعلى مدى يومني، سيشهد برنامج الندوات احلوارية واملناقشات 
في ’ميليبول قطر 2018‘ حضور كوكبٍة من قادة الفكر في القطاع 
ــن مــن شّتى أنــحــاء العالم؛  واخلــبــراء واملتخصصني مبجال األم
وسينطلق هذا البرنامج خال اليومني الثاني والثالث من املعرض 
بهدف حتديد أجندة أعمال قطاع األمن الداخلي والدفاع املدني خال 

السنوات املقبلة.
وستغطي أجندة البرنامج لهذا العام 3 مواضيع رئيسية هي:
األمن السيبراني والتهديدات السيبرانية؛ والدفاع املدني؛ وإدارة 
أمن الفعاليات الكبرى.وستقدم اجللسات للمشاركني، مبا يشمل 
الزوار وُصّناع القرار على املستوى احلكومي، وكبار الشخصيات 
املتخصصة بالقطاع، فرصًة قّيمة الكتساب معلومات ومعارف 
متعمقة حول بعض أبرز التحديات والفرص الرئيسية التي تواجه 

جانب من فعاليات سابقة مليليبول قطرالقطاع اليوم.

الذهب يرتفع مع تراجع األسهم 
اآلسيوية وتوترات السياسة تدعمه

ــس  الثاثاء مع  ارتفعت أسعار الذهب ام
تراجع األسهم اآلسيوية لتتدعم جاذبية املعدن 
كماذ آمن بفعل املخاوف املتعلقة بالتوترات 
السياسية بني السعودية والــقــوى الغربية 
وعدم التيقن بشأن االنسحاب البريطاني من 

االحتاد األوروبي ومتاعب امليزانية اإليطالية.
وفي الساعة 0743 بتوقيت جرينتش كان 
السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.8 باملئة إلى 
1231.40 دوالر لألوقية )األونــصــة(. وفي 
15 أكتوبر تشرين األول، المس املعدن أعلى 
مستوى منذ 26 يوليو متــوز عند 1233.26 

دوالر.
وصعدت عقود الذهب األمريكية اآلجلة 0.8 

باملئة لتسجل 1234.50 دوالر لألوقية.
ـــه.ان.زد  ــال دانييل هاينز احمللل فــي اي وق
”التوترات اجليوسياسية تتصاعد وهو ما أعاد 
بعض مشتريات املاذ اآلمن إلى سوق الذهب... 
املراكز املدينة تتعرض للتصفية على ما يبدو 

أيضا نتيجة لذلك“.
وارتفع الباديوم واحدا باملئة إلى 1134.70 
دوالر بعد تسجيل أعلى مستوياته في تسعة 
أشهر عند 1135.80 دوالر في وقت سابق من 

اجللسة.
وصعد املعدن نحو أربعة باملئة اول امس  
ــر أي  االثــنــني مــع تــخــوف املستثمرين مــن أث
عقوبات جديدة على روسيا، املنتج الرئيسي 
للمعدن، حسبما ذكــر محللو ايــــه.ان.زد في 

مذكرة بحثية.
وقالوا ”خطط الواليات املتحدة لانسحاب 
من معاهدة أسلحة نووية مع روسيا قد تؤثر 
في نهاية املطاف على مبيعات الباديوم في 
وقــت تعاني الــســوق فيه مــن شــح شديد في 

املعروض“.
وزادت الفضة 0.5 باملئة إلى 14.68 دوالر 
لألوقية بينما ارتفع الباتني 0.7 باملئة مسجا 

825.60 دوالر لألوقية.

سبائك من الذهب في فيينا

29أكتوبر..»التسهيالت 
التجارية« تناقش البيانات 

املالية للربع الثالث
يناقش مجلس إدارة شركة التسهيات التجارية، يوم االثنني 29 
أكتوبر 2018، البيانات املالية للربع الثالث من العام اجلاري، وفق 

بيان للبورصة الكويتية اليوم الثاثاء.
وبلغت أرباح الشركة في النصف األول من العام اجلاري 4.45 
مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 4.36 مليون دينار في الفترة املماثلة 

من عام 2017، بارتفاع نسبته 2.1%.
كانت الشركة حققت أرباحاً بقيمة 2.64 مليون دينار في الربع 
األول من العام اجلاري، مرتفعة بنحو %20.6، مقارنة بأرباح نفس 

الفترة من عام 2017 والبالغة 2.19 مليون دينار.
وحققت “التسهيات” أرباحاً بقيمة 8.72 مليون دينار في العام 
املاضي، مقابل أرباح في عام 2016 بقيمة 8.09 مليون دينار تقريباً، 

بنمو نسبته 7.8%.
وتراجع سهم الشركة في البورصة بنسبة %0.58 عند سعر 172 
فلساً، وذلك في متام الساعة 10:40 صباح اليوم بتوقيت الكويت، 

حيث مت تداول 6.5 ألف سهم بقيمة 1.12 ألف دينار.

»االستثمارات الوطنية« ترفع دعوى 
ضد »كاب كورب« في البحرين

أعلنت شركة االستثمارات الوطنية، املدرجة ببوصة الكويت، 
عن رفع دعوى ضد شركة كاب كــورب، التي ُتدير استثماراً يخص 

“استثمارات” في مملكة البحرين.
وقالت “استثمارات” في بيان للبورصة، امــس  الثاثاء، إنه ال 
ميكن حالياً حتديد األثر املالي على بيانات الشركة إال بعد الفصل في 
الدعوى بحكم نهائي.وتقوم “استثمارات” بجميع أعمال الوساطة 
املالية والسمسرة، وجميع املعامات من إقراض واقتراض، وكفاالت، 
وإصــدار السندات، وجميع األعمال املتعلقة بــاألوراق املالية وإدارة 
احملافظ االستثمارية والعقارية.ومتتلك شركة اخلير الوطنية 
لألسهم والعقارات حصة بنسبة %62.9 في رأسمال “استثمارات” 

البالغ نحو 87.62 مليون دينار )289.2 مليار دوالر(.
وتأسست “استثمارات” في مطلع ديسمبر من العام 1987، وهي 
تعد من أقدم شركات اخلدمات املالية وأكبرها في الكويت، فيما أُدرجت 

أسهم الشركة ببورصة الكويت مطلع يوليو من عام 1988.
ويــتــداول سهم الشركة فــي البورصة عند سعر 76.1 فلساً، 
وذلك حتى الساعة 10:30 صباح اليوم بتوقيت الكويت، حيث مت 

تداول234.45  ألف سهم بقيمة 17.83 ألف دينار.


