«بريق» تعلن إجراءاتها لعودة تداول األسهم
أعلنت شركة البريق القابضة ،عن اإلج��راءات التي قامت
بها الشركة؛ للعمل على إعادة أسهمها للتداول في بورصة
الكويت.
وقالت “بريق القابضة” في بيان للبورصة الكويتية  ،إن
هيئة أسواق املال قامت مبراسلة الشركة بتاريخ  26أغسطس
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أحجام التداول اإلجمالية بلغت بنهاية جلسة نحو  409.48مليون سهم

مؤشرات الكويت ترتفع جماعي ًا
لثالث جلسة على التوالي

أنهت بورصة الكويت جلسة أم��س اخلميس
باللون األخضر ،وذلك بعد أن سجلت مؤشراتها
ارتفاعاً جماعياً لليوم الثالث على التوالي ،حيث
صعد املؤشر العام 0.17باملئة ،وارتفع السوق
األول 0.03باملئة ،وسجل املؤشران “رئيسي ”50
والرئيسي منوا ً بنسبة 0.37باملئة و0.60باملئة
على الترتيب.
وبلغت أحجام التداول اإلجمالية في البورصة
بنهاية جلسة نحو  409.48مليون سهم ،جاءت
م��ن خ�لال تنفيذ  14580صفقة ،حققت سيولة
بقيمة  54.30مليون دينار تقريبا ً.
وسجلت مؤشرات  7قطاعات ارتفاعاً بصدارة
امل��واد األساسية بنمو نسبته 1.11باملئة ،بينما
تراجع  4قطاعات أخرى يتصدرها التكنولوجيا
بنحو 4.95باملئة ،في حني استقر قطاعا السلع
االستهالكية واملنافع.
وجاء سهم “عمــار” على رأس القائمة اخلضراء
لألسهم امل ُدرجة بارتفاع كبير نسبته 39.12باملئة،
فيما ت��ص��در سهم “املعدات” القائمة احل��م��راء
مُتراجعا ً بحوالي 6.55باملئة.
وتصدر سهم “جي إف إتش” نشاط التداول
بالبورصة على كافة املستويات بأحجام بلغت
 54.66مليون سهم جاءت من خالل تنفيذ 1253
صفقة حققت سيولة بقيمة  3.78مليون دينار،
ليرتفع السهم بنسبة 4.32باملئة.
أغلقت بورصة الكويت تعامالتها على ارتفاع
مؤشر السوق العام 71ر 11نقطة ليبلغ مستوى

15ر 6886نقطة بنسبة صعود بلغت 17ر 0في
املئة.
ومت ت��داول كمية أسهم بلغت 4ر 409مليون
سهم متت عبر  14580صفقة نقدية بقيمة 3ر54
مليون دينار (نحو 7ر 173مليون دوالر).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 48ر 34نقطة
ليبلغ مستوى 26ر 5772نقطة بنسبة صعود
بلغت 60ر 0في املئة من خالل كمية أسهم بلغت
9ر 352مليون سهم متت عبر  10693صفقة نقدية
بقيمة 5ر 31مليون دينار (نحو 8ر 100مليون
دوالر).
كما ارتفع مؤشر السوق األول 1ر 2نقطة ليبلغ
مستوى 46ر 7461نقطة بنسبة صعود بلغت
03ر 0في املئة من خالل 4ر 56مليون سهم متت
عبر  3887صفقة بقيمة نقدية بلغت 7ر 22مليون
دينار (نحو 6ر 72مليون دوالر).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي  )50نحو
 22نقطة ليبلغ مستوى 20ر 5983نقطة بنسبة
صعود بلغت 37ر 0في املئة من خالل كمية أسهم
بلغت 13ر 210مليون سهم متت عبر  5678صفقة
نقدية بقيمة 5ر 17مليون دينار (نحو  56مليون
دوالر) .وكانت شركات (عمار) و(وث��اق) و(بيت
الطاقة) و(املنار) األكثر ارتفاعا أما شركات (جي
إف إت��ش) و(عقار) و(بيتك) و(الصفاة) فكانت
األكثر تداوال من حيث القيمة في حني كانت شركات
(املعدات) و(األنظمة) و(السورية) و(آن) األكثر
انخفاضا.

«أسواق املال» توافق على نشرة
اكتتاب زيادة رأسمال «كيبكو»
أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة “كيبكو”
عن موافقة هيئة أسواق املال الكويتية على نشرة
االكتتاب اخلاصة بزيادة رأسمال الشركة.
وقالت “كيبكو” في بيان للبورصة الكويتية،
اخلميس ،إن الهيئة وافقت على زي��ادة رأسمال
الشركة إلى  264مليون دينار مُقسمة على عدد
 2.64مليار سهم.
وأوضحت أن الزيادة قدرها  64مليون دينار
مبا يُعادل  640مليون سهم جديد ،وبسعر طرح
لا  100فلس
ُم��ح��دد ب��ـ  125فلساً للسهم ش��ام� ً
للقيمة االسمية للسهم مُ ضافاً إليها  25فلساً
كعالوة إصدار .كما أعلنت الشركة اجلدول الزمني

الستحقاقات األسهم اخلاصة بتلك الزيادة وتداول
حقوق األولوية وفترة االكتتاب على النحو التالي:
وأعلنت “كيبكو” في مطلع سبتمبر املاضي ،عن
حصول الشركة على موافقة هيئة أسواق املال على
زيادة رأسمال الشركة امل ُصدر واملدفوع.
وقالت “كيبكو” إن الهيئة وافقت على زيادة
رأس املال امل ُصدر واملدفوع من  200مليون دينار
إلى  264مليون دينار ،بزيادة نسبتها 32باملئة.
كانت أرباح “كيبكو” تراجعت بنسبة 65باملئة
في النصف األول من العام اجل��اري؛ لتصل إلى
 3.197مليون دينار ،مقابل أرباح بنحو 9.219
مليون دينار للفترة املماثلة من عام .2020

«هواوي» تقدم جهازًا لوحيًا جديد ًا
وأكثر أمانًا لألطفال في الكويت
أع��ل��ن��ت ه����واوي ع��ن إط�لاق
جهاز HUAWEI MatePad
 T Kids Editionإص���دار
األطفال ،املصمم مع وضع تعليم
األط��ف��ال ومن��وه��م الصحي في
االعتبار .تتوافر ه��ذه اإلضافة
األحدث إلى سلسلة HUAWEI
 ،MatePad Tامل��ت��وف��رة في
متغيرين م��ق��اس  8ب��وص��ات و
 9.7بوصات ،على أجهزة لوحية
خصيصا لألطفال
ً
جميلة مصممة
الذين تتراوح أعمارهم بني  3و 8
سنوات .إنها توفر كل ما يحبه
ال��ط��ف��ل ،مب��ا ف��ي ذل��ك التصميم
ال��ب��س��ي��ط واألن���ي���ق ،وح��اف��ظ��ة
األط��ف��ال الرائعة ،وقلم ،وركن
األطفال الذي يأتي محمالً مسبقًا
مبحتوى غني وصديق لألطفال،
وم��ي��زات راح��ة العني ومساعد
الوالدين باإلضافة إل��ى حماية
الشحن .بسعر  49.900دينار
كويتي لنسخة  9.7بوصات
و سعر  37.900دينار كويتي
لنسخة 8ب��وص��ات و سيصل
جهاز HUAWEI MatePad
 T Kids Editionإص���دار
األط���ف���ال اجل��دي��د ف��ي الكويت
بتاريخ  21أكتوبر .2021

ي��أت��ي ج��ه��از HUAWEI
 MatePadإصدار األطفال مع
حافظة جميلة لألطفال مصنوعة
من السيليكون اآلمن بيئيًا ،مما
ي��وف��ر ح��م��اي��ة ش��ام��ل��ة ل��ك��ل من
اجلهاز وطفلك .تتكون من قشرة
زرقاء ومقابض خضراء لطيفة،
وه��ي مريحة وممتعة لإلمساك
بها ل�لأي��دي الصغيرة .تتميز
�ض��ا بظهر
األج��ه��زة اللوحية أي� ً
منحني ،مما مينحها قبضة دقيقة
ومستديرة.
ت�������ؤدي احل��������واف ف��ائ��ق��ة
ال��ن��ح��اف��ة إل���ى جت��رب��ة بصرية
غ��ام��رة ،ب��اس��ت��خ��دام قلم أزرق

الم���ع يتناسب م��ع ع��ق��ل طفلك
الفضولي .يوفر القلم جتربة
أكثر تفاعلية لألطفال من خالل
متكينهم م��ن رس���م ص���ور أدق
على اجلهاز اللوحي ،باإلضافة
إل����ى االس���ت���م���ت���اع ب��أن��ف��س��ه��م
على أك��م��ل وج��ه عند ممارسة
األل��ع��اب ال��ت��ي تعمل باللمس.
ت��ف��ي ك��ل م��ن حقيبة األط��ف��ال
وقلم القلم باملعايير األوروبية
لسالمة األلعاب ومترير امل��واد
اخلطرة في املعدات الكهربائية
واإللكترونية ( ،)RoHSبحيث
ميكن للوالدين السماح ألطفالهم
بثقة باالستمتاع بامللحقات.

 2021بنا ًء على قرار الهيئة بإيقاف سهم الشركة عن التداول
في السوق حلني استكمال املتطلبات الرقابية بتقرير التفتيش
امليداني ال��ذي مت إج��راؤه على الشركة خالل الفترة من 21
فبراير  2021إلى  31مارس من العام نفسه.
وأك��دت الشركة في ختام البيان حرصها املستمر على

االلتزام بالقانون والالئحة التنفيذية والتعليمات ذات الصلة
وحماية حقوق املساهمني.
اجلدير بالذكر أن “بريق القابضة” تأتي بني  7شركات
موقوفة عن التداول في بورصة الكويت بقرار من هيئة أسواق
املال.
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الكويت ترفع إنتاجها النفطي  26ألف برميل يومي ًا خالل سبتمبر
رفعت دول��ة الكويت إنتاجها النفطي خ�لال شهر
سبتمبر املاضي بنحو  26ألف برميل يوميا ،وذلك وفق
التقرير الشهري ملنظمة البلدان املصدرة للنفط “أوبك” .
وبلغ إنتاج الكويتي النفطي خالل الشهر املاضي نحو
 2.468مليون برميل يوميا ،مقارنة بـ 2.442مليون
برميل يوميا خالل شهر أغسطس .2021
وإل��ى جانب الكويت رفعت  9دول أخ��رى إنتاجها
النفطي في الشهر املاضي على رأسها نيجيريا بـ156
ألف برميل يوميا ،وتبعتها السعودية بـ 139ألف برميل،
ثم العراق بـ 84ألف برميل ،والكويت ثم اجلابون وإيران
بنحو  22ألف برميل لكل منهما.
كما رفعت أجنوال إنتاجها بنحو  17ألف برميل يوميا،
وتليها اإلمارات العربية املتحدة بنحو  14ألف برميل،
ثم اجلزائر والكونغو بنسبة  12و 6أالف برميل على
التوالي .وعلى اجلانب اآلخ��ر ،خفضت  3دول إنتاجها
النفطي في مقدمتها فنزويال بـ 6أالف برميل يوميا ،كما
انخفض إنتاج ليبيا بـ 5أالف برميل ،وغينيا االستوائية
ألف برميل فقط.
وبشكل ع��ام ،فقد ارتفع إنتاج منظمة “أوبك” ككل
خالل شهر سبتمبر املاضي بنحو  486ألف برميل يوميا،
إلى  27.328مليون برميل يوميا ،مقارنة بـ26.842
مليون برميل يوميا في أغسطس السابق له.

يشار إلى أن املنظمة خفضت تقديراتها لنمو الطلب
العاملي على النفط عن إجمالي العام اجلاري لينمو بـ5.8
مليون برميل يوميا ،مقابل التقديرات السابقة البالغة
 5.96مليون برميل يوميا.

وأك��دت “أوبك” أن الطلب العاملي على النفط سوف
يسجل مستويات قوية ف��ي ال��رب��ع ال��راب��ع م��ن العام
اجلاري؛ مدفوعا بالزيادة املوسمية في مستويات الطلب
على البتروكيماويات ووقود التدفئة.

التسويات بني البنوك الكويتية تتراجع  21باملئة في  8أشهر

ش��ه��دت ع��م��ل��ي��ات ال��ت��س��وي��ات فيما
ب�ين ال��ب��ن��وك احمللية ت��راج��ع�اً واض��ح�اً
خالل الثمانية أشهر األول��ى من 2021؛
لتنخفض بنسبة 20.9باملئة بقيمة 5.78
مليار دينار من  27.63مليار دينار في
نهاية ديسمبر املاضي إلى  21.849مليار
دينار في نهاية أغسطس املاضي.
ووفقاً لبيانات بنك الكويت املركزي
لشهر أغسطس فإن عمليات التسويات
فيما ب�ين البنوك احمللية شهدت من��وا ً
واضحاً على أساس شهري بنسبة بلغت
29باملئة بقيمة  4.9مليار دينار؛ وذلك
بعد أن كانت  16.92مليار دي��ن��ار في
نهاية شهر يوليو؛ ليقلص بذلك التراجع
من بداية العام.
وج��اء هذا التراجع تزامناً مع ظهور
ع���دة ع��وام��ل ك���ان ل��ه��ا ت��أث��ي��ر واض��ح
على عمليات ال��ت��س��وي��ات ب�ين البنوك
خ�لال 2021؛ ج��اء في مقدمتها تراجع
التسهيالت االئتمانية الشهرية اجلديدة
خالل الثمانية أشهر بنسبة 23.9باملئة
بقيمة  476.6مليون دينار لتنخفض
من  1.99مليار دينار في ديسمبر إلى
 1.513مليار دينار قدمتها البنوك في
أغسطس املاضي ،في املقابل ارتفعت هذه
التسهيالت مبقدار  465.5مليون دينار
وبنسبة 44.4باملئة على أساس شهري؛

وذلك بعد أن كان  1.047مليار دينار في
يوليو املاضي.
ف���ي امل���ق���اب���ل ح��ق��ق��ت ال��ت��س��ه��ي�لات
الشخصية الشهرية املقدمة من البنوك
من���وا ً بنسبة بلغت 6.7باملئة بقيمة
 1.153دينار لترتفع من  17.25مليار
دينار في ديسمبر إل��ى  18.404مليار
دينار في أغسطس املاضي ،وزادت هذه
التسهيالت على أس��اس شهري بنسبة
1.5باملئة بقيمة  280.9مليون دينار؛

حظر تعامل كبار املالك في أسهم
شركة رمال الكويت العقارية

في إطار سعي هيئة أسواق املال املتواصل لتوفير احلماية
جلمهور املستثمرين مما قد تتعرض له الورقة املالية ألية أفعال
أو سلوكيات قد تخالف القانون رقم ( )7لسنة  2010بشأن
إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية والئحته
التنفيذية وتعديالتهما ،وتأكيدا ً اللتزامها بأحكام القانون
والئحته التنفيذية املذكورين ،صدر القرار رقم ( )36-1لسنة
 2021عن مجلس مفوضي هيئة أسواق املال في اجتماعه رقم
( )36لسنة  2021واملنعقد بتاريخ  2021/10/13والقاضي
“بحظر تعامل كبار مالك شركة رمال الكويت العقارية في أسهم
شركة رم��ال الكويت العقارية اململوكة لهم بصورة مباشرة
أو غير مباشرة ،وذلك حلني االنتهاء من التحقيق مع األطراف
املعنية وصدور القرارات بشأن شبهات املخالفات أو اجلرائم”.

«زين» الراعي الرئيسي ألكبر
دوري كرة قدم للهواة في الكويت
أعلنت زين عن رعايتها الرئيسية لدوري  SFLأكبر دوري كرة
قدم للهواة في البالد ،والذي يهدف إلى خلق مُجتمع رياضي لفئة
الهواة وتهيئة بيئة ذات أجواء احترافية لهم مع تشجيع املواهب
احملليّة على إب��راز طاقاتهم الرياضية .وذك��رت الشركة في بيان
صحافي أن دعمها لهذا احل��دث الرياضي الفريد من نوعه يأتي
انطالقاً من استراتيجيتها اجت��اه دعم وتطوير قطاعي الرياضة
والشباب في الكويت ،وف��ي إط��ار حرصها على تشجيع مختلف
الفعاليات واألنشطة الرياضية احمللّية ،وخاص ًة تلك التي تستهدف
وتفّزهم على إظهار مهاراتهم وطاقاتهم
الالعبني الهواة من الشباب حُ
في أجواء مُنظّ مة واحترافية .ويهدف دوري  SFLإلى خلق مُجتمع
ري��اض��ي لفئة ال��ه��واة ،وتشجيع امل��واه��ب على إب���راز طاقاتهم،
وامل ُساهمة بتطوير رياضة كرة القدم في الكويت.

وذلك بعد أن كانت  18.12مليار دينار
في نهاية يوليو.
وهبط إجمالي ال��ودائ��ع ل��دى البنوك
من بداية العام بنسبة 1.95باملئة بقيمة
 883.3مليون دينار من  45.275مليار
دينار في ديسمبر إلى  44.39مليار دينار
ف��ي أغسطس .وحققت قيمة الشيكات
املصدرة بني البنوك (تتضمن بنك الكويت
املركزي وبنك االئتمان الكويتي) منوا ً
خالل الثمانية أشهر األول��ى من 2021

بنسبة 3.6باملئة بقيمة  54.3مليون
دينار لترتفع من  1.486مليار دينار في
نهاية ديسمبر املاضي إلى  1.541مليار
دينار في نهاية أغسطس.
كما ارتفعت قيمة الشيكات املصدرة
ع��ل��ى أس����اس ش��ه��ري ب��ن��س��ب��ة بلغت
33.3باملئة بقيمة  385.5مليون دينار؛
وذلك بعد أن كانت  1.155مليار دينار
في يوليو املاضي ،وزادت على أساس
سنوي بنسبة 39.5باملئة بقيمة 436.3
مليون دينار؛ وذلك بعد أن كانت 1.104
مليار دينار في أغسطس .2020
وتراجع عدد عمليات التسويات عبر
الشيكات خ�لال الثمانية أشهر األول��ى
من 2021؛ لتنخفض بنسبة 3.5باملئة
من  221.4ألف عملية في نهاية ديسمبر
املاضي إلى  213.7ألف عملية في نهاية
أغسطس ،ولكنها ارتفعت على أساس
شهري بنسبة 24.8باملئة؛ وذلك بعد أن
كانت  171.2ألف عملية في شهر يوليو.
وشهد متوسط العملية (الشيك) منوا ً
من بداية  2021بنسبة بلغت 7.3باملئة
لترتفع من  6.71أل��ف دينار في نهاية
ديسمبر إل��ى  7.2أل��ف دينار في نهاية
أغسطس امل��اض��ي ،كما ارت��ف��ع أس��اس
شهري بنسبة 9.5باملئة وذل��ك بعد أن
كانت  6.74ألف دينار في يوليو.

انتهاء عملية استحواذ «نور
الصاحلية» على أسهم «عقار»

قالت شركة عقار لالستثمارات العقارية إن
هيئة أسواق املال الكويتية أعلنت انتهاء عملية
االس��ت��ح��واذ اإلل��زام��ي املُ��ق��دم��ة م��ن شركة نور
الصاحلية العقارية على جميع أسهم “عقار”،
بحسب بيان األخيرة لبورصة الكويت .
كانت “نور الصاحلية” أعلنت عن النسبة
املحُ ققة لعملية االستحواذ اإللزامي على “عقار”،
مشيرة إلى انتهاء فترة جتميع أسهم املساهمني
الراغبني باملشاركة في عملية االستحواذ على
جميع األسهم املتبقية في “عقار”.
ووافقت هيئة أسواق املال الكويتية في أواخر
أغسطس امل��اض��ي ،على نشر مستند عرض
االستحواذ اإللزامي امل ُقدم من “نور الصاحلية”
على جميع األسهم املتبقية في “عقار”.
وقالت “عقار” آن��ذاك ،إن عرض االستحواذ

مقابل سعر مُقدم بقيمة  0.070دينار (أي 70
فلساً) للسهم الواحد ،علماً بأن فترة التجميع
سوف تبدأ من  9سبتمبر  2021إلى  10أكتوبر
م��ن ال��ع��ام نفسه .وأعلنت الشركة ف��ي أواخ��ر
يونيو امل��اض��ي ،عن إمت��ام صفقة متفق عليها
لصالح “نور الصاحلية” في بورصة الكويت؛
لتصبح ملكية األخيرة في أسهم “عقار” نحو
48.07باملئة .ويبلغ رأس��م��ال “عقار” نحو
 23.425مليون دي��ن��ار م��وزع �اً على حوالي
 234.25مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 100
فلس للسهم الواحد .ومتتلك “نور الصاحلية”
احل��ص��ة األك��ب��ر ف��ي رأس��م��ال “عقار” بنسبة
48.07باملئة  -كما سبق وذكرنا  -تليها حصة
أحمد حمد احلمد بواقع 9.73باملئة ،ثم يوسف
زبن الزبن بنحو 8.54باملئة.

«وربة» 5 :رابحني في سحب «احلصالة» األسبوعي الـ 28
أعلن بنك ورب��ة ع��ن ف��ائ��زي سحوبات ““ Bloom
األسبوعية  ،وهو احلساب اخلاص بالشباب الذين تتراوح
أعمارهم ما بني  15إلى  25سنة .حيث يجري البنك سحب
أسبوعي كل يوم أربعاء ط��وال العام على جميع عمالء
شريحة  Bloomومم��ن لديهم حصالة رقمية سارية
طوال الشهر األسبق للسحب ،ويتم السحب بحضور ممثل
عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة لتتويج
 5رابحني بـ  100د.ك لكل منهم .كما يقوم بنك وربة في
أول يوم أربعاء من بداية كل شهر ،بعمل سحب خاص
لعمالء  Bloomممن قاموا بتحويل املكافأة الطالبية التي
يستلمونها من الدولة إلى بنك وربة لتتويج  5رابحني
شهريا ً مببلغ  200د.ك .لكل منهم.

كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب “احلصالة الرقمية
األسبوعي” لعمالء  Bloomالثامن والعشرين لهذا العام
وهم كل من :عبد العزيز هيثم عبد العزيز التركيت ،جمال
حسني عدنان اظبيه ،خالد فهد سالم العجمي ،دانة فايز
فالح العازمي ،غالية جاسم محمد الظفيري.
واجل��دي��ر بالذكر أن بنك ورب��ة ميز شريحة عمالء
“ ”Bloomبتجربة مصرفية رقمية فريدة من نوعها
ترتقي لطموحاتهم وتوجهاتهم التي تعتبرة ركيزة
التطور من خالل تطبيق مصرفي خاص واألول من نوعه
ليس في الكويت فحسب؛ بل في املنطقة بأسرها ،مستوحى
من تطبيقات وسائل التواصل االجتماعي ،األكثر استخداما ً
من حيث تصميم والواجهة وط��رق التصفح واختيار

األل��وان خصيصاً للشباب .ومن جانب آخر ،يقدم البنك
مكافأة تقديرية للطالب املتفوقني واحلاصلي على معدل
فصلي  3.5أو أكثر من أصل  4نقاط مببلغ  50دينار تودع
على هيئة نقاط في برنامج الوالء “املخبة” املتوفرة على
تطبيق بنك وربة ،باإلضافة إلى إصدار وجتديد مجاني
لبطاقة  VISAمسبقة الدفع بنسبة استرجاع 3باملئة
بحد استرجاع شهري بقيمة  150دينار على هيئة نقاط
في “املخبة” .وأوض��ح البنك بأن هناك برنامج مكافآت
من شركائه خ��اص بتقدمي خدمات لعمالء “”Bloom
باإلضافة إل��ى خصم إضافي وحصري لهم .كما أشار
إلى أن مزايا “ “ Bloomمتتد خ��ارج النطاق املصرفي
بهدف بناء مجتمع للشباب Bloom Community

