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58.90 دوالر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى  
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 79 سنتا 
في ت��داوالت اول ام��س االرب��ع��اء ليبلغ 90ر58 
دوالر امريكي مقابل 11ر58 دوالر للبرميل في 
تداوالت الثالثاء املاضي  وفقا للسعر املعلن من 

مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األس��واق العاملية هبطت أسعار النفط 
في تسوية تعامالت اول امس بعد تقارير عن 
انقسامات داخل منظمة البلدان املصدرة للبترول 

)أوب��ك( مما قاد العقود اآلجلة إلى التخلي عن 
مكاسبها التي حققتها ف��ي وق��ت مبكر بفضل 
تخفيضات إن��ت��اج أوب���ك وتقلص ال��ص��ادرات 

الليبية.

وانخفض خام القياس العاملي مزيج برنت 
5 سنتات ليبلغ 15ر60 دوالر للبرميل بينما 
انخفض اخلام األمريكي 50 سنتا ليبلغ 15ر51 

دوالر للبرميل. 
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أنهت بورصة الكويت تعامالتها األسبوعية 
أمس  اخلميس على انخفاض املؤشر العام 7ر1 
نقطة ليبلغ مستوى 6ر5149 نقطة بنسبة 

انخفاض بلغت 03ر0 في املئة.
وبلغت كميات ت��داوالت املؤشر 4ر77 مليون 
سهم متت من خ��الل 3645 صفقة نقدية بقيمة 
8ر15 مليون دينار كويتي )نحو 14ر52 مليون 

دوالر أمريكي(.
وان��خ��ف��ض م��ؤش��ر ال��س��وق الرئيسي 08ر4 
نقطة ليصل إلى مستوى 4ر4716 نقطة وبنسبة 
انخفاض 09ر0 في املئة من خ��الل كمية أسهم 
بلغت 3ر50 مليون سهم متت عبر 2004 صفقات 
نقدية بقيمة 5ر3 مليون دينار )نحو 55ر11 

مليون دوالر(.
كما انخفض مؤشر السوق األول 54ر0 نقطة 
ليصل إل��ى مستوى 5ر5387 نقطة وبنسبة 
انخفاض 01ر0 في املئة من خ��الل كمية أسهم 
بلغت 10ر27 مليون سهم متت عبر 1641 صفقة 
بقيمة 3ر12 مليون دينار )نحو 59ر40 مليون 

دوالر(.
وكانت شركات )األنظمة( و)مراكز( و)منازل( 
و)سنرجي( و)رم���ال( األكثر ارتفاعا في حني 
كانت أسهم )بتروجلف( و)الدولي( و)عقارات 
ك( و)وطني( و)بيتك( األكثر ت��داوال أما األكثر 
انخفاضا فكانت )وطنية د ق( و)املدن( و)خليج 

ت( و)اولى تكافل( و)بيان(.
وتابع املتعاملون إفصاح معلومات جوهرية 

بشأن إع���ادة تشكيل مجلس إدارة شركة رمي 
العقارية وإفصاح معلومات جوهرية من شركة 
كامكو لالستثمار بشأن تخارج شركة زميلة من 
احد استثماراتها في اسبانيا ع��الوة على إعالن 
شركة بورصة الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية غير 

مدرجة ملصلحة وزارة العدل.
وشهد السوق الكويتي لتداول األوراق املالية 

غير امل��درج��ة )أو ت��ي س��ي( خ��الل جلسات هذا 
األسبوع تداول 6ر1 مليون سهم بقيمة 6ر86 ألف 
دينار كويتي )نحو 87ر285 ألف دوالر أمريكي( 

متت عبر 33 صفقة.
وشهدت شاشة ت��داوالت الصفقات اخلاصة 
حركة ت��داول على 18 شركة بكميات أسهم تبلغ 
نحو مليوني سهم بقيمة نقدية بلغت 9ر111 ألف 

دينار )نحو 27ر369 دوالر(.
وس��وق )أو ت��ي س��ي( نظام عملت بورصة 
الكويت على ابتكاره ليخدم جميع املتعاملني في 
األوراق املالية غير املدرجة بهدف خلق منصة 
تداول ممكنة بالكامل تتسم باملصداقية والعدالة 
وهو نظام إلكتروني حديث لتداول األوراق املالية 
غير املدرجة في السوق الرسمي ويعد األول على 

مستوى منطقة اخلليج العربي.
وتكمن آلية وشروط عمله بأن تتم فيه جميع 
إجراءات التداول والتي من شأنها أن ينتج عنها 
أرب���اح وخسائر ونقل ملكيات تتم ع��ن طريق 
مكاتب وساطة مرخص لها كما تخضع لقواعد 
نظام تداول األوراق املالية غير املدرجة ويتحمل 
املتعامل وف��ق ه��ذا النظام مسؤولية املخاطر 
الناجتة عن تنفيذ هذه الصفقات والتقصي عن 
الوضع املالي والقانوني للشركة التي يتداول 

على أسهمها.
واستحدثت بورصة الكويت هذا النظام لتداول 
األوراق املالية غير املدرجة وإج��راء تعديالت 
شملت إدخ��ال امليكنة الكاملة على ه��ذا النظام 
وتطوير آلية عمله والضوابط والنظم اخلاصة به 
وسد الثغرات القانونية التي كانت تواجه اآللية 

السابقة.
وأوجبت القواعد أن تتم التداوالت عن طريق 
الوسطاء على غرار السوق الرسمي وأن حتتفظ 
ك��ل الشركات بسجالت مساهميها ل��دى وكالة 

مقاصة مرخص لها. 

86.6 ألف دينار  33 صفقة بـ  سوق الـ )أو تي سي( يشهد 

األحمر يخيم على مؤشرات البورصة وسط تراجع بالتداوالت

ب  لــــــشــــــبــــــا ا بـــــــــن  عـــــــي  جـــــــتـــــــمـــــــا ا صـــــــــل  ا تـــــــــو خـــــــلـــــــق  لــــــــــــى  إ عــــــــمــــــــه  د ل  خــــــــــــا مـــــــــن  يــــــســــــعــــــى  لــــــــبــــــــنــــــــك   ا  : كــــــــي لــــــــتــــــــر ا

قفزت قيمة الفائض التجاري لدولة الكويت 
خالل الربع الثالث من العام اجل��اري بنسبة 
%121.5 على أس��اس سنوي، حسب بيان 

اإلدارة املركزية لإلحصاء.
وبلغت قيمة الفائض التجاري للكويت 
بالربع الثالث من 2018 نحو 3.14 مليار 
دينار )10.3 مليار دوالر(، مقابل 1.42 مليار 
دينار )4.69 مليار دوالر( لنفس الربع من 

العام السابق.
وكشف البيان أن قيمة التبادل التجاري 
للكويت صعدت في الربع الثالث من العام 
اجلاري بنسبة %35.7 إلى 8.75 مليار دينار، 
مقابل 6.45 مليار دينار بالربع املناظر من 

2017، مع منو ربعي 8.5%.
وأورد البيان أن قفزة الفائض التجاري 
جاءت نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات بالثالثة 

األشهر املنتهية في 30 سبتمبر السابق بنسبة 
%51.1 إلى 5.95 مليار دينار، مقابل 3.93 

مليار دينار بالربع املماثل من العام املاضي.
وبلغت قيمة واردات الكويت بالربع الثالث 
2.81 مليار دي��ن��ار، مقارنة ب�2.52 مليار 
دينار في نفس الربع من العام السابق بنمو 

.11.5%
وع��ل��ى أس���اس رب��ع��ي، ارت��ف��ع الفائض 
التجاري للكويت بنسبة %18.6، علماً بأنه 
كان يبلغ 2.65 مليار دينار في الربع الثاني 
من 2018. ودع��م منو الفائض على أساس 
ربعي، زي��ادة ال��ص��ادرات الكويتية بنسبة 
%10.9، علماً بأنها كانت تبلغ 5.35 مليار 
دينار في الربع الثاني، فيما ارتفعت واردات 
الكويت %3.5 مقارنة ب�2.65 مليار دينار في 

الربع الثاني.

2.81 مليار دينار قيمة الواردات بلغت  بالربع الثالث 

121 باملئة  منو الصادرات الكويتية يرتفع بفائض امليزان التجاري 

جانب من تداوالت البورصة

ارتفاع الصادرات الكويتية

» ايكويت« متدد أجل 
استحقاق تسهيات ائتمانية 

1.9 مليار دوالر بقيمة 
أعلنت مجموعة ايكويت، عن 
جناحها في إمت��ام عملية تعديل 
ومتديد القرض محدد األجل البالغ 
1.9 مليار دوالر أمريكي، فضالً عن 
التسهيل االئتماني املتجدد بقيمة 1 

مليار دوالر أمريكي. 
وك��ان��ت املجموعة ق��د اعتمدت 
ع��ل��ى ع��الق��ات��ه��ا ال���وط���ي���دة مع 
امل��ص��ارف لتمديد أج��ل استحقاق 
ال��ق��رض محدد األج��ل والتسهيل 
االئتماني املتجدد اخلاصني بها 
لسنتني إضافيتني. وبالتالي، مت 
متديد تاريخ استحقاق القرض 
ال��ق��رض محدد األج��ل م��ن يونيو 

2021 إلى يونيو 2023، أّم��ا تاريخ 
استحقاق التسهيل االئتماني املتجدد فقد مت تأجيله من يونيو 2020 إلى يونيو 

2022، مع توفر خيارين إضافيني للتمديد.
وفي هذا الصدد، أفاد نائب رئيس ايكويت للشؤون املالية داود العبداجلليل: 
»يسعدنا ويسرنا اإلعالن عن إجناز عملية التعديل والتمديد بنجاح وفعالية. 
وكذلك، فإننا نشعر بالفخر واالعتزاز بفضل عالقاتنا املصرفية املتينة التي 
تتمتع بها املجموعة وأيضا جهود موظفي ايكويت الذين لوالهم لم يتم حتقيق 

هذا اإلجناز«.
ومتّكنت ايكويت من خالل عملية متديد أجل االستحقاق من االستفادة من 
ظروف األسواق املصرفية املتميزة، ما ساهم بالتالي في تعزيز جدولها الزمني 

للسداد، فضالً عن إحراز تخفيض في هامش التسعير.

إطفاء  تقر  »اخلليجي«  عمومية 
خسائر وتعديل رأس املال

أقرت اجلمعية العامة غير العادية املؤجلة لشركة بيت االستثمار اخلليجي، 
إطفاء جزء من اخلسائر املتراكمة كما في 31 ديسمبر 2017 مببلغ 343.09 ألف 

دينار من االحتياطي القانوني.
وحسب بيان الشركة لبورصة الكويت أمس  اخلميس، فإن العمومية صادقت 
على تخفيض رأس املال من 16.42 مليون دينار إلى 6.09 مليون دينار؛ إلطفاء 

املتبقي من رصيد اخلسائر املتراكمة، مببلغ 10.32 مليون دينار.
وإلى جانب ذلك فقد وافقت العمومية على زيادة رأس املال من 6.09 مليون 

دينار إلى 40.65 مليون دينار، بقيمة 34.55 مليون دينار.
وطبقاً للبيان، مت تعديل امل��ادة ال�6 من النظام األس��اس��ي، وال�7 من عقد 
التأسيس، ليصبح رأس املال 40.65 مليون دينار، بدالً من 16.42 مليون دينار، 
كما سيتم تعديل عدد األسهم إلى 406.59 مليون سهم، مقارنة ب�164.20 مليون 

سهم.
وميتلك مساعد عبدالله طامي املطيري احلصة األكبر من رأسمال »اخلليجي« 

بنسبة تقترب من 20%.
وأعلنت الشركة بياناتها املالية للتسعة أشهر األول��ى من العام اجلاري، 
محققة أرباحاً بقيمة 839.36 ألف دينار؛ مقابل خسائر بنحو 1.08 مليون 

دينار للفترة املماثلة بالعام املاضي.

إسبانيا في  استثمار  من  تتخارج  »كامكو« 

تخارجت شركة كابيتال املتحدة للنقل التابعة بنسبة %39.80 لشركة 
كامكو لالستثمار، املدرجة ببورصة الكويت، من أحد استثماراتها في مملكة 

إسبانيا.
وتابعت كامكو في بيان للبورصة أمس  اخلميس، أن األثر املالي لصفقة 
التخارج سيجرى تسجيله في البيانات املالية لشركة كابيتال املتحدة خالل 

الربع املنتهي في 31 ديسمبر.
ولم تشر الشركة في البيان إلى االستثمار املتخارج منه أو قيمة الصفقة.

وتأسست املتحدة للنقل في فبراير 2011، وهي شركة مساهمة كويتية 
مقفلة، يبلغ رأسمالها 5 ماليني دينار.

وكانت »كامكو« أعلنت بياناتها املالية للتسعة أشهر األول��ى من العام 
اجلاري، محققة أرباحاً بقيمة 1.06 مليون دينار؛ مقابل أرباح بنحو 996.68 

ألف دينار للفترة املماثلة بالعام املاضي، بنمو نسبته 6.4%.

تناقش  الدولية  بوبيان  عمومية 
27 ديسمبر خفض رأس املال 

تناقش اجلمعية العامة غير العادية لشركة صناعات بوبيان الدولية 
القابضة، في 27 ديسمبر املقبل، تغيير اسم الشركة إلى وربة كابيتال القابضة، 

إلى جانب تعديل رأس املال.
وطبقاً لبيان الشركة لبورصة الكويت، أمس  اخلميس، فإن العمومية تنظر 
في تغيير املادة 2 من عقد التأسيس، واملادة 1 من النظام األساسي تبعاً لتغير 

االسم.
وتنظر العمومية في تخفيض رأس املال املصدر واملدفوع من 15 مليون دينار 

إلى 7.2 مليون دينار، موزعاً على 72 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 فلس.
وتناقش اجلمعية العامة غير العادية املوافقة على تعديل رأس املال املصرح 
به لتصبح 15 مليون دينار، موزعاً على 150 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 

فلس للسهم الواحد، علماً بأن جميع األسهم نقدية.
وباإلضافة إلى ذلك فإن اجلمعية العامة العادية للشركة ستناقش اعتماد 

البيانات املالية السنوية لبوبيان املنتهية في 31 يوليو 2018.
متتلك بوبيان للبتروكيماويات احلصة األكبر في رأسمال »بوبيان القابضة« 
بنسبة تتجاوز %20 بقليل، تليها حصة شركة مجموعة الصناعات الوطنية 

القابضة بنحو 9.5.%

يقدم بنك الكويت الوطني رعايته ملهرجان 
فلير الرياضي للعام الثالث على التوالي كشريك 
استراتيجي للحدث ال��ذي ينظمه ن��ادي »فلير 
فتنس« في جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 

GUST مبشاركة شبابية كبيرة.
وقام املدير الشريك لفلير فيتنس يوسف الشايع 
ب��زي��ارة إدارة العالقات العامة في بنك الكويت 
الوطني حيث نّوه بالشراكة املستمرة بني اجلانبني 
للعام الثالث على التوالي وبالنجاح الذي حافظ 

املهرجان على حتقيقه .
وبدوره  رحب رئيس فريق العالقات العامة في 
بنك الكويت الوطني طالل التركي بزيارة الشايع 
وأثنى على ما تقوم به فلير فيتنس من مبادرة 
الفتة على صعيد دعم الرياضة والشباب، وقال 
»إن رعاية بنك الكويت الوطني تأتي انسجاماً مع 
أهداف هذه الفعالية السنوية التي تسعى إلى خلق 
ترابط وتواصل اجتماعي بني الشباب، واملساهمة 
في رف��ع الوعي السليم بشأن أساليب ممارسة 
الرياضة، باإلضافة إلى محاربة الظواهر السلبية 

مثل العنف والسمنة وما إلى ذلك«.
وأض����اف ال��ت��رك��ي أن ب��ن��ك ال��ك��وي��ت الوطني 
يبقى األق��رب إلى الشباب ويحرص على محاكاة 
تطلعاتهم ويتعرف على متطلباتهم ومواكبتها 

بأكثر الطرق العصرية، وعليه فإنه في سعي 
متواصل إلى تطوير خدماته وتنويعها مبا يتناسب 
مع مختلف احتياجاتهم. وميثل تواجده مبثل هذه 

املبادرات الشبابية املميزة واجلاذبة فرصة لتعزيز 
دعمه للشباب وترسيخ جسور تواصله مع هذه 

الشريحة من العمالء.  

ولفت التركي أن بنك الكويت الوطني لطاملا أثبت 
حضوراً قوياً خالل السنوات املاضية من مشاركاته 
في املهرجان وجنح في جذب املشاركني للتنافس 
على عدد من النشاطات التي خصصها ملشاركي 
املهرجان ويتطلع هذا العام إلى حتقيق جناح مماثل 
حيث سيتنافس الشباب على ألعاب اللياقة البدنية 

على اختالفها وستتم مكافأتهم  بجوائز قيمة.
ويستمر املهرجان ملدة ثالثة أي��ام من اجلمعة 
25 يناير 2019 ولغاية األح��د 27 يناير من 
أج��ل التحدي والتنافس الرياضي بني الشباب 
وتوعيتهم حول أهمية الرياضة وتشجيع الروح 
الرياضية والتنافسية. ويتضمن املهرجان العديد 
من الفعاليات واألنشطة الرياضية واالجتماعية، 
يتخللها مسابقات مختلفة ومشاركة لفئة أصحاب 
املشاريع الصغيرة الكويتية بهدف دعمهم لعرض 
منتجاتهم وتعزيز املشاركة في املهرجان ليكون 

ذات طابع اجتماعي ورياضي في الوقت نفسه.
وجت��در االش��ارة إلى أن مهرجان فلير فيتنس 
يتميز بتنوع أهدافه ورسالته، خاصة وأنه يجمع 
ب��ني التنافس ال��ري��اض��ي واس��ت��ع��راض امل��ه��ارات 
الشبابية مما مينحه قيمة مضافة تنعكس ايجاباً 
على حتفيز الشباب والطلبة في مختلف مجاالت 

اهتماماتهم. 

للعام الثالث على التوالي ويتخلله عروضًا تنافسية ورياضية 

»الوطني« يرعى مهرجان فلير الرياضي في جامعة اخلليج

طالل التركي و يوسف الشايع

داود العبداجلليل

انتخاب فهد املري رئيسًا 
ملجلس إدارة »رمي«

أعلنت شركة رمي العقارية، املدرجة 
ب��ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت إع���ادة انتخاب 
مجلس اإلدارة، برئاسة فهد امل��ري، 

وينوب عنه عبداللطيف السنان.
وحسب بيان الشركة للبورصة، 
أم���س  اخل��م��ي��س، ي��ت��ول��ى عضوية 
مجلس اإلدارة كل من شالش احلجرف 
رئيس مجلس اإلدارة السابق، وضرار 

احلميدي، ونادية السعيد.
ويبلغ رأس��م��ال رمي نحو 10.45 

مليون دينار، موزعاً على 104.99 
مليون سهم، بقيمة اسمية 100 فلس 

للسهم الواحد.
وتستحوذ الهيئة العامة لشؤون 
ال��ق��ص��ر ن��ح��و %39.23 ف��ي رمي، 
فيما متتلك شركة اخل��دم��ات املالية 
املتكاملة ل��الس��ت��ش��ارات اإلداري����ة 
وامل��ال��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة %29 في 
الشركة، وتستحوذ حصة راشد على 

أحد مشروعات رمي العقارية في الكويت15.94%.


