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»بوبيان للبتروكيماويات «: رفع احلظر عن حسابات  »بوتيكات« البنكية
أع��ل��ن��ت ش��رك��ة ب��وب��ي��ان ل��ل��ب��ت��روك��ي��م��اوي��ات أن 
النائب العام الكويتي أصدر قراراً برفع التحفظ عن 

احلسابات البنكية احمللية املجمدة لشركة بوتيكات.
وأوضحت بوبيان في بيان لبورصة الكويت، أمس  
اخلميس، أنها تساهم بحصة أقلية في بوتيكات؛ 

مما سيترتب عليه عودة نشاط الشركة على النحو 
املعتاد.

 وكانت بوبيان أعلنت في يوليو املاضي أن النائب 
العام في الكويت أص��در ق��راراً بتجميد احلسابات 
البنكية لشركة بوتيكات؛ حلني الفصل في الدعوى 

القضائية.
يشار إلى أن أرب��اح “بوبيان” ارتفعت 65.4% 
للتسعة أشهر املنتهية في 31 يناير 2021؛ لتصل إلى 
7.41 مليون دينار، مقابل 4.48 مليون دينار أرباح 

الفترة نفسها من عام 2019.

6
43.63 مليون دينار السيولة انخفضت عند 

9 قطاعات تتراجع بالبورصة في اخلتام
اختتمت امل��ؤش��رات الرئيسية لبورصة الكويت 
تعامالت أمس اخلميس على تراجع، بضعط هبوط 9 

قطاعات على رأسها الصناعة.
وهبط مؤشر السوق األول بنسبة %0.64، وتراجع 
املؤشر العام %0.55، كما انخفض املؤشران رئيسي 
50 والرئيسي بنسبة %0.36 و%0.27 على التوالي، 

وذلك عن مستويات أول أمس األربعاء.
وتباينت ال��ت��داوالت ، إذ انخفضت السيولة عند 
43.63 مليون دينار، مقابل 47.58 مليون دينار ، بينما 
ارتفعت الكميات عند 208.86 مليون سهم، مقارنة 

ب�196.06 مليون سهم في اجللسة السابقة.
وأثر على التعامالت تراجع 9 قطاعات على رأسها 
الصناعية ب�%1.40، بينما ارتفع 3 قطاعات تقدمها 
املوارد األساسية ب�%3.99. وتصدر سهم حتصيالت 
القائمة احل��م��راء ب�%13.93، بينما تقدر الفجيرة 

االرتفاعات بنسبة 9.85%.
وحول أنشط األسهم، تصدر األولى املرتفع 8.03% 
الكميات ب�30.06 مليون سهم، بينما تقدم الوطني 
السيولة بقيمة 6.22 مليون دينار، بانخفاض 0.36%.

وأغلقت بورصة تعامالتها على انخفاض مؤشر 
السوق العام 19ر31 نقطة ليبلغ مستوى 32ر5653 

نقطة بنسبة هبوط بلغت 55ر0 في املئة.
ومت ت��داول كمية أسهم بلغت 8ر208 مليون سهم 
متت عبر 10359 صفقة نقدية بقيمة 6ر43 مليون 

دينار )نحو 5ر139 مليون دوالر(.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4ر12 نقطة ليبلغ 
مستوى 19ر4649 نقطة بنسبة هبوط بلغت 27ر0 
في املئة من خ��الل كمية أسهم بلغت 6ر133 مليون 

سهم متت عبر 5313 صفقة نقدية بقيمة 5ر10 مليون 
دينار )نحو 6ر33 مليون دوالر(.

كما انخفض مؤشر السوق األول 6ر39 نقطة ليبلغ 
مستوى 01ر6164 نقطة بنسبة هبوط بلغت 64ر0 

في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 2ر75 مليون سهم 
متت عبر 5046 صفقة بقيمة 1ر33 مليون دينار )نحو 

9ر105 مليون دوالر(.
في غضون ذلك انخفض مؤشر )رئيسي 50( نحو 
6ر17 نقطة ليبلغ مستوى 39ر4828 نقطة بنسبة 
هبوط بلغت 36ر0 في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 
4ر100 مليون سهم متت عبر 3750 صفقة نقدية بقيمة 

4ر8 مليون دينار )نحو 8ر26 مليون دوالر(.
وك��ان��ت ال��ش��رك��ات األك��ث��ر ارت��ف��اع��ا ه��ي )فجيرة 
أ( و)األول���ى( و)بوبيان ب( و)امل��ن��ار( أم��ا شركات 
)وطني( و)بيتك( و)زي��ن( و)هيومن سوفت( فكانت 
األكثر ت��داوال من حيث القيمة في حني كانت شركات 
)حتصيالت( و)ف��ن��ادق( و)أرزان( و)مينا( األكثر 

انخفاضا.

20 فائزا  سحب األفضلية حلساب احلصاد اإلسالمي »املتحد«: 
م��ع االل���ت���زام ال��ت��ام بكافة 
اإلرش��������ادات ال��وق��ائ��ي��ة من 
اجل��ه��ات الصحية، ق��ام البنك 
األه��ل��ي املتحد ي��وم األرب��ع��اء 
امل��واف��ق 3 م��ن م��ارس احلالي 
ب��إج��راء  السحب األسبوعي 
على جوائز احلصاد اإلسالمي، 
حساب  السحب على اجلوائز 
اإلس��الم��ي األول ف��ي الكويت 
واحلاصل على “جائزة أفضل 
ب��رن��ام��ج إدخ����ار ف��ى الكويت 
للعام 2019” من مجلة بانكر 
م��ي��دل إي��س��ت��امل��رم��وق��ة، وذل��ك 
نظرا للعديد من املميزات التى 
ينفرد بها، حيث يقدم لعمالئه 
ما يزيد عن 750 جائزة سنويا 
واستطاع أن  يعيد رسم حياة 
اآلالف من الرابحني من سعداء 

احلظ .
وأسفر السحب عن حصول 
20 ف��ائ��زا على 1000 دينار 
ك��وي��ت��ي ل��ك��ل م��ن��ه��م وه����م : 
فاطمة محمد ه���ادى، و نهار 
تريحيب ال��دي��ح��ان��ي، وأحمد 
حامد بوعركي، و عادل عبد الله 
الدغيشمو كانثيالثا ويرابولي 

موهانديراماجي، وناصر محمد 
املضفو محمد مناحي العصيمي 
، و فرج الله يداللهي ، و أحمد 
عبدالله الشرقاوى، وصالح 

أحمد حسن ، و وضحة مطلق 
الهاجرى ، ومحمد عبدالسيد 
محمد،  وحسني حسن سلمان 
، و رمي سالم العنزي، وأميره 

ع��ب��داحل��م��ي��د ال���ق���الف، وهند 
إبراهيم عبدالعزيز ،وورث��ة 
املرحوم خالد محمد الياسني، 
و توكاكز الزل��و، و أسلم علي 

رومانى، ووفاء محمد األربش.
ك���م���اق���ام ال��ب��ن��ك األه��ل��ي 
املتحد ي��وم األرب��ع��اء املوافق 
الرابع والعشرين من فبراير 
امل����اض����ي ب�����إج�����راء س��ح��ب 
األفضلية على جوائز احلصاد 
اإلس��الم��ي��وأس��ف��ر السحبعن 
ح���ص���ول ال����راب����ح ع��ب��دال��ل��ه 
عبدالعزيز الدوسريعلى 25 

ألفديناركويتي.
واجل����دي����ر ب���ال���ذك���ر، أن 
س��ح��وب��ات احل��ص��اد تتضمن 
العديد م��ن اجل��وائ��ز التي من 
بينها ج��ائ��زة قيمتها 100 
أل��ف دينار كويتي في كل من 
ال��ع��ي��دي��ن. وت��ب��ق��ى اجل��ائ��زة 
الربع سنوية الكبرى بقيمة 
250 ألف دينار كويتي أهم ما 
يطمح إليه العمالء لتحقيق 
أحالمهم وتطلعاتهم. كذلك 
تقدم جوائز احلصاد 20 جائزة 
أسبوعية بقيمة أل��ف دينار 

كويتي لكل راب��ح. وباإلضافة 
إل��ى ه��ذه الباقة م��ن اجل��وائ��ز 
اجل����ذاب����ة، ي��ح��ظ��ى ال��ع��م��الء 
ب��أرب��اح سنوية متوقعة على 
أس����اس ع��ق��د ال��وك��ال��ة ضمن 
ه��ذا احل��س��اب، وه��و م��ا يجعل 
حساب احلصاد اإلسالمي مفيدا 
لألسرة وللراغبني في التوفير 
بوجه ع��ام م��ن خ��الل حتقيقه 
للعديد من املميزات سواء على 
امل���دى القصير أو على امل��دى 
الطويل مما يقابل باستحسان 
وتقدير مختلف العمالء سواء 
اجلدد أو احلاليني. إضافة إلى 
ذل���ك، ألول م��رة ف��ي الكويت، 
مت تقدمي “سحب األفضلية” 
ال��رب��ع سنوي بقيمة 25 ألف 
دينار كويتي حصريا للعمالء 
ال���ذي���ن ل���م ي���ف���وزوا ب���أي من 
جوائز احلصاد اإلسالمي خالل 
ال��س��ن��وات اخل��م��س األخ��ي��رة 
ب��ش��رط م���رور ع��ام على فتح 
حساباتهم وتتيح كل 50 دينارا 
كويتيا ف��ي ح��س��اب العمالء 
ضمن هذه الفئة فرصة واحدة 

للمشاركة في السحب.

263 حساب  هجمة هاكرز تخترق 
واتساب ملؤسسات مالية كويتية 

على الرغم من التحذيرات األمنية بشأن املخاوف 
من اختراق العديد من تطبيقات مواقع التواصل 
االجتماعي وخصوصاً تطبيق واتساب، متكنت 
مجموعة من »الهاكرز« من اختراق 263 حساباً 
عبر تطبيق الواتساب خالل ال� 72 ساعة املاضية 
ف��ي الكويت، حيث تتعلق احلسابات املخترقة 
بشركات ومؤسسات اقتصادية وبنوك وشركات 
استثمارية كبرى كانت ضمن قائمة املستهدفني 
من الهاكرز  الذين تكمنوا من االستيالء على ما 
يقرب من 1.5 مليون دوالر، بحسب ما أكده مصدر 
مسؤول في الشبكة اآللية للخدمات املصرفية وفقا 
ملوقع  “العربي اجلديد”. وذكر املصدر الذي طلب 
عدم اإلفصاح عن اسمه خلصوصية املعلومات أن 
هناك نواباً سابقني وحاليني وشخصيات سياسية 
واقتصادية ومصرفية وأساتذة بجامعة الكويت 

متكن الهاكرز من االستيالء على حساباتهم.
وأشار املصدر إلى أن الهاكرز متكنوا من اختراق 
حسابات الواتساب لتلك الشخصيات العامة ثم 
تراسلوا مع أصدقائهم وأقربائهم واالحتيال عليهم 
من خ��الل إرس��ال فواتير وهمية ورواب���ط للدفع 
مقابل ش��راء مشتريات مببالغ طائلة، فضاًل عن 
عملية بيع واسعة من خالل شخصيات مصرفية 

أيضاً بآالف الدوالرات.
وأكد املصدر أن اجلهات القضائية فتحت حتقيقاً 

في الواقعة األخيرة، مشيراً إلى أن ما حدث خالل ال� 
72 املاضية كان هجمة كبيرة ومركزة واستهدفت 
شخصيات محددة لالستيالء على أكبر قيمة من 

األموال بأسرع وقت ممكن قبل اكتشاف أمرهم.
وأض���اف أن اجل��ه��ات املصرفية فتحت أيضاً 
حتقيقاً داخلياً بشأن عمليات االختراق األخيرة، 
فيما تقوم البنوك بدراسة الوضع الراهن من أجل 
اتباع سياسة موحدة وإرس��ال رسائل حتذيرية 
للعمالء من أجل جتنب مثل هذا العمليات واملخاطر 
في املستقبل. من جانبه، قال احمللل املالي الكويتي 
ض��اري الشمري ل�”العربي اجلديد” إن ما حدث 
ميثل كارثة كبيرة حيث مت استهداف جهات عديدة 
بكل سهولة ومت االس��ت��ي��الء على أم���وال كبيرة 
وبأساليب بسيطة، مشيراً إلى أنه من الضروري 
وضع آلية واضحة متنع مثل تلك العمليات التي 

تستهدف الكويت والشعوب اخلليجية.
م��ن جانبه، دع��ا أس��ت��اذ االقتصاد ف��ي جامعة 
ال��ك��وي��ت محمد ال��ه��اج��ري، ال��ب��ن��وك وامل��ص��ارف 
الكويتية إلى التصدي لعمليات القرصنة املصرفية، 
بواسطة عمليات التوعية املختلفة في وسائل 
اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي من وتسليط 
ال��ض��وء على اإلج����راءات التي تقوم بها البنوك 
بخصوص تطوير أساليب احلماية املصرفية لديها 

من جهة أخرى.

2020 2.7 مليون دينار في  خسائرها بلغت  

15 مليون  »كامكو إنفست« حتقق 
دينار إيرادات من الرسوم والعموالت 

أعلنت كامكو إنفست، عن بياناتها املالية للسنة 
املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2020. فقد حققت 
الشركة خسائر صافية بلغت 2.7 مليون دينار 
كويتي )خسارة السهم 7.85 فلس( مقابل أرباح 
صافية بقيمة 3 مليون دينار كويتي في العام 
2019 )بربحية سهم 12.47 فلس(. وتأثرت 
النتائج املالية بخسائر غير محققة وبجائحة 
فيروس كورونا التي اسفرت عن تعطيل اجلهات 
احلكومية والقطاعات اخلاصة واالقتصاد منذ 

مارس 2020.
ك��ان لتباطؤ األعمال منذ م��ارس 2020 تأثير 
سلبي على اي���رادات ال��رس��وم وال��ع��م��والت ال��ذي 
انخفض بنسبة %21.4 مقارنة بعام 2019 ليصل 
إلى 15 مليون دينار كويتي في عام 2020. وعلى 
الرغم من التحديات غير املسبوقة واملناخ السلبي 
وتباطؤ األعمال إال أن الشركة استمرت في تقدمي 
اخل��دم��ات للعمالء دون انقطاع وقامت بتوزيع 
أرباح نقدية للمساهمني عن العام 2019 بقيمة 1.7 

مليون دينار كويتي في شهر يونيو 2020.
ففي نهاية ديسمبر 2020، بلغ إجمالي األصول 
املدارة 3.9 مليار دينار كويتي )12.9 مليار دوالر 
أمريكي( وواص��ل��ت صناديق األسهم واحملافظ 
امل���دارة حتقيق أداًء ف��اق أداء م��ؤش��رات القياس 
اخلاصة بها ومت حصول ثالثة صناديق تديرها 
الشركة على جوائز من ريفينيتيف ليبر لعام 

2020 تقديراً ألدائها املميز واملستمر.
وجنحت الشركة في استقطاب أكثر من 623 
مليون دوالر أمريكي استثمارات ف��ي ع��دد من 
املنتجات والصفقات وتوزيع حوالي 49 مليون 
دوالر أمريكي للعمالء )ت��وزي��ع��ات رأس امل��ال 
وال��دخ��ل( كما مت ش��راء عقارات م��درة للدخل في 
الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة ليرتفع 
حجم األص��ول العقارية امل��دارة إلى أكثر من 1.1 
مليار دوالر أمريكي، كما مت التخارج بنجاح من 
استثمارين عقاريني في الواليات املتحدة األمريكية 
لصالح العمالء بعوائد فاقت العوائد املستهدفة. 
واستمر ف��ري��ق إدارة أص���ول احل���االت اخلاصة 
في إج��راء مفاوضات مع عدد من األط��راف لتنفيذ 

تخارجات نيابة عن العمالء.

كما خفضت الشركة إجمالي التزاماتها مبقدار 
3.8 مليون دينار كويتي، بانخفاض بنسبة 5.5%، 
لتصل إلى 64.8 مليون دينار كويتي في نهاية 

ديسمبر 2020. 
تتمتع الشركة مب��رك��ز م��ال��ي ق��وي وبحقوق 
مساهمني بلغت 50 مليون دينار كويتي كما في 31 
ديسمبر 2020 وبتصنيف ائتماني طويل األجل 
عند مستوى “BBB” وتصنيف قصير االجل عند 
“A3” مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل كابيتال 

انتليجنس في آخر مراجعة لها في يونيو 2020.
وف��ي معرض حديثه عن النتائج املالية قال 
فيصل منصور صرخوه، الرئيس التنفيذي: “لقد 
تأثرت النتائج بخسائر غير محققة، ونحن في 
ِكننا من االستفادة من األداء اإليجابي  وضع جيد ميمُ
للسوق والتعامل مع الظروف غير املتوقعة في 
حال استغرقت عودة احلياة إلى طبيعتها وقت أكثر 
من املتوقع. وعلى الرغم من الظروف االقتصادية 
والتشغيلية الصعبة، فقد متكنا من تعزيز مركزنا 
املالي من خالل تعزيز أصولنا السائلة وتخفيض 
إجمالي التزاماتنا وترشيد املصاريف التشغيلية 
واألهم من ذلك احلفاظ على مستوى الدخل املتكرر 

القائم على الرسوم”.

فيصل صرخوه

»أسواق املال« تقدم بالغًا  ضد شركة مدرجة

20 مليار دوالر مستحقات 
على  ال���س���ي���ادي  ل��ل��ص��ن��دوق 

مؤسسة البترول
نقلت روي��ت��رز ع��ن مصدرين قولهما إن ص��ن��دوق الثروة 
السيادي الكويتي يتفاوض مع مؤسسة البترول الكويتية 
اململوكة للدولة من أجل الوصول إلى اتفاق جديد، تقوم املؤسسة 
مبوجبه بسداد مبلغ يزيد على 20 مليار دوالر، من األرب��اح 
املتراكمة لديها، في وقت تسعى فيه الدولة اخلليجية إليجاد 

سبل للتغلب على أزمة السيولة احلادة التي تواجهها.
ول��دى مؤسسة البترول الكويتية نحو 7 مليارات دينار 
)23.14 مليار دوالر( مستحقة منذ سنوات كتوزيعات أرباح 
لصندوق االحتياطي العام، الذي تديره الهيئة العامة لالستثمار 

وهو أحد الصناديق السيادية.
وق��ال امل��ص��دران إن صندوق االحتياطي العام ومؤسسة 
البترول الكويتية توصال في السنوات القليلة املاضية التفاق 
بشأن جدولة السداد، لكن الصندوق يسعى في الوقت احلالي 
ملراجعة االت��ف��اق وتسريع عملية ال��س��داد، كجزء من اجلهود 
احلكومية لتغطية العجز املالي الذي تعاني منه امليزانية العامة.

وقال أحد املصدرين “مؤسسة البترول تعاني بسبب هبوط 
أسعار النفط كما أن احلكومة لديها مشكلة في السيولة املالية. 
املؤسسة تريد أطول فترة ممكنة )للسداد( واحلكومة تريد أكبر 

مبلغ ممكن”.
كان وزير املالية السابق براك الشيتان أعلن في أبريل املاضي 
أنه طلب من وزير النفط، باعتباره رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
البترول الكويتية، توريد مبلغ األرباح احملتجزة لدى املؤسسة 
التي تقارب 7 مليارات دينار إلى اخلزانة العامة للدولة املمثلة 

في صندوق االحتياطي العام.
وقال املصدران إن املفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق 
ال يؤثر على التدفق النقدي ملؤسسة البترول الكويتية. ولم ترد 
مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة لالستثمار الكويتية، 
التي تدير صندوق االحتياطي العام، على الفور على طلبات 

للتعقيب.
وتواجه الدولة اخلليجية الغنية بالنفط، التي تضررت بشدة 
جراء هبوط أسعار اخلام وتداعيات جائحة كوفيد19-، مخاطر 
تتعلق بالسيولة في األمد القريب ترجع إلى حد كبير إلى عدم 

سماح مجلس األمة )البرملان( للحكومة باالقتراض.
وهذه املفاوضات هي احللقة األحدث في سلسلة من احملاوالت 
احلكومية الهادفة إلى تعزيز السيولة لدى اخلزانة العامة في 

ظل عدم قدرتها على االقتراض بسبب رفض البرملان.
وتشهد الكويت حالة شبه دائمة من التوتر بني احلكومة 
والبرملان تعطل إلى حد كبير اإلصالحات الهيكلية املطلوبة في 

دولة تعتمد بشكل شبه كلي على النفط.

أعلنت هيئة أس��واق املال الكويتية تقدمي بالغ 
لنيابة س��وق امل��ال لوقوع املبلغ ضدها “شركة 
مدرجة بالبورصة” بارتكاب فعل من شأنه إعاقة 

نشاط الهيئة الرقابي.
وحسب بيان للهيئة أمس  اخلميس، فقد متثلت 
اجلرمية في تزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة 
ومضللة فيما يخص الكشف ال���دوري لبيانات 
التزامات الشركة. ول��م تفصح الهيئة عن اسم 

الشركة املدرجة صاحبة املخالفة.

ويخص ذلك البيانات التي تفيد التزام وانتظام 
الشركة بسداد جميع األقساط املتعلقة بالتزاماتها 
جتاه اجلهات املمولة بخالف ما مت رصده من قبل 

الهيئة.
ولفتت إلى أن لك يغل يد الهيئة ودورها الرقابي 
ف��ي االط���الع على احمل��ت��وى ال��واج��ب ت��واف��ره في 
البيانات سالفة الذكر، مبا يخالف البند )3( من 
امل���ادة )127( م��ن القانون رق��م 7 لسنة 2010 

وتعديالته.
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عودة  التداول على أسهم 
»الرابطة» و»لوجستيك«

أعلنت بورصة الكويت، أم��س  اخلميس، إعادة 
التداول على أسهم شركتي رابطة الكويت واخلليج 
للنقل، وكي جي إل لوجستيك، بعد إعالنهما بيان 

بشأن قضية.
وفي وقت الحق من أعلنت كال الشركتني أنه ال 
صله لهما، أو أي من شركاتهما التابعة أو الزميلة أو 
موظفيها، أو موظفي شركاتها التابعة أو الزميلة مبا 
نشر في أحد الصحف احمللية بشأن صدور محكمة 
التمييز بالسجن 7 سنوات لرئيس شركة استولى 

على أموال املوانئ الكويتية.
وبينت كل من الرابطة ولوجستيك أنهما لم تطلعا 
على احلكم املشار إليه، ولم يسبق لهما استدعائهما 
أو أي من شركاتهما التابعة أو الزميلة، أو موظفيها، 
أو موظفي شركاتها التابعة أو الزميلة من قبل 

النيابة العامة، أو توجيه تهم إليهما.
ولفتت إلى عدم مثول أي من ممثلي شركاتهما أو 
شركاتها التابعة أو الزميلة، أو إعالنها بأي إدعاء 

أمام احملكمة في تلك الدعوى.

1.5 مليون دوالر استولوا على نحو 


