
alwasat.com.kw

69.72  دوالر 82 سنتا ليبلغ  برميل النفط الكويتي يرتفع 

9

10 في املئة من رأس املال  عموميتها أقرت توزيع أرباح نقدية  

 2017 2.3 مليون دينار أرباح »املقاوالت البحرية« في  الشمري: 

أكد رئيس مجلس إدارة شركة املقاوالت واخلدمات البحرية 
فيصل إبراهيم الهاجري أن مجلس إدارة الشركة لن يدخر جهداً 
في وضع كل اخلطط والسياسات التي من شأنها احملافظة على 
كيان واستقرار الشركة وقوتها ودعمها بكل السبل، وبصفة 
خاصة في ظل تلك األوض��اع االقتصادية العاملية التي ما زالت 
غير مستقرة، وذل��ك من خ��ال التعاون والتشاور مع أعضاء 
مجالس إدارات الشركات التابعة والزميلة، من أجل حتقيق 

تطلعات وأمنيات مساهمي الشركة. 
وأكد الهاجري خال اجلمعية العمومية للشركة التي عقدت 
أمس بنسبة حضور بلغت  91 ٪  أن إي��رادات الشركة تعتمد 
بشكل أساسي على األنشطة التشغيلية، التي بدورها تعتبر 
عنصراً أساسياً الستقرار الشركة، وألقى الهاجري الضوء 
على أهم االستثمارات التي تديرها الشركة، وأه��م اإلجن��ازات 

املالية واإلداري��ة التي حتققت خال السنة املالية املنتهية في 
 . 31/12/2017

الكويتية للحفريات
وأضاف إن الشركة الكويتية للحفريات قد كللت مجهوداتها 
بتحقيق نتائج طيبة على مستوى قطاع العمليات بالشركة 
الكويتية للحفريات خ��ال ع��ام 2017 ، حيث حققت الشركة 
ربحية بلغت22،8 فلس للسهم الواحد ، ومبا يعادل22،8 % 
من رأس امل��ال ) بلغت ربحية السهم كما في 2016/12/31، 

مبلغ19،2 فلس أي ما يعادل%19،2 من رأس املال ( .
اإلنشاءات البحرية العاملية

أوض��ح ان شركة اإلنشاءات البحرية العاملية حققت خال 
السنة املالية املنتهية في 2017/12/31 ربحي�ة قدرها 120 
فلساً للسهم الواحد أي ما يعادل 120 % من رأس امل������ال ) بلغت 

الربحية لعام 2016 مبلغاً 72  فلس للسهم أي ما يعادل 72 % 
من رأس املال(. 

ولفت ال��ي ان��ه مت اإلنتهاء من أعمال بناء مجمع الشركة 
مبنطقة شرق األحمدي ومت إبرام عقد إستثمار للمجمع املذكور 

في ملدة خمس سنوات.
حتديات وصعوبات

ومن جانبة أكد الرئيس التنفيذي للشركة  املهندس علي دغيم 
الشمري أن ثمار  اجلهود املبذولة خال عام 2017 بدت جلية 
في النتائج املالية احملققة بنهاية العام ، حيث بلغت األرباح 
الصافية للشركة مبلغاً و قدره2،3 مليون دينار  كما بلغت 
ربحي���ة الس������هم 9،92  فلس بنسبة زيادة قدرها %200 عن 

السنة املالية السابقة 2016 . .
وذك��ر أن��ه على ال��رغ��م م��ن التحديات و الصعوبات التي 
يواجهها السوق احمللي و التي يعلمها اجلميع و خاصة بعد 
إنخفاض السعر العاملي للنفط إال أن ثقته كانت كبيرة بأن 
الشركة قادره على مواجه تلك الصعوبات والتغلب عليها بل 
وحتويلها إلجناز مشهود و ذلك بفضل الله سبحانه و تعالى 
وعمل ج��اد ومخلص من جميع العاملني، كما أك��د أن تطوير 
العمليات التشغيلية كانت والتزال أهم أولويات الشركة تطبيًقا 
لسياسة مجلس اإلدارة و متاشياً مع إستراتيجية النمو ملؤسسة 

البترول الكويتية.
هذا وقد وافقت جدول اجلمعية العمومية العادية علي كافة 
بنود ج��دول االعمال وأبرزها املوافقة على توصية مجل�����س 
اإلدارة بتوزي������ع أرب��������اح نقدي���ة ع���ن الس���نة املالي���ة 
املنتهي�������ة في 2017/12/31 بنسبة %10 من رأس امل��ال 
)أي بواقع عشرة فلوس لكل سهم( بعد خصم أسهم اخلزينة 
للمساهمني املقيدين في سجات الشركة بتاريخ إنعقاد اجلمعية 
العمومية املوافقة على توصية مجلس اإلدارة بعدم أخذ %10 من 

صافي الربح حلساب اإلحتياطي اإلختياري لعام 2017 .

الهاجري والشمري خال عمومية »املقاوالت البحرية«
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ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 82 
سنتا في تداوالت أمس األول الثاثاء ليبلغ 
72ر69 دوالر أمريكي مقابل 90ر68 دوالر 
للبرميل في تداوالت يوم أمس األول االثنني 

وفقا للسعر املعلن من مؤسسة البترول 
الكويتية.

وفي األس��واق العاملية انخفضت أسعار 
ال��ن��ف��ط أم���س ب��ع��د ان��ح��س��ار امل��خ��اوف من 

احتمال إعادة فرض عقوبات على إيران مما 
خفف القلق بشأن مستقبل ص��ادرات اخلام 
اإلي��ران��ي. وانخفض سعر برميل نفط خام 
القياس العاملي مزيج برنت 85 سنتا ليصل 

عند التسوية إلى مستوى 86ر73 دوالر في 
حني انخفض أيضا سعر برميل نفط خام 
القياس األمريكي غرب تكساس الوسيط 94 

سنتا ليصل إلى مستوى 70ر67 دوالر.

خالل فعالية أقيمت بالتعاون مع جولدمان ساكس

»البورصة« حققت جناحا كبيرا بتنظيم أول جولة ترويجية لها في لندن
حققت ب��ورص��ة الكويت جناًحا 
باهًرا في تنظيم أول جولة ترويجية 
لها في لندن بالتعاون معمؤسسة 
اخل���دم���ات امل��ال��ي��ة واالس��ت��ث��م��اري��ة 
األم��ري��ك��ي��ة امل��ت��ع��ددة اجلنسيات 
»ج��ول��دم��ان س���اك���س«.وش���ارك في 
اجلولة نخبة من البنوك والشركات 
احمل��ل��ي��ة م��ن بينهم ب��ن��ك ال��ك��وي��ت 
الوطني، وبيت التمويل الكويتي، 
وب��ن��ك ب��رق��ان، وش��رك��ة االت��ص��االت 
املتنقلة )زي���ن(، وش��رك��ة مشاريع 
الكويت القابضة )كيبكو(، وشركة 
مباني، وميزان القابضة، وهيومان 

سوفت.
عقدت البنوك والشركات املشاركة 
في اجلولة أكثر من 60 اجتماًعا مع 
ممثلي أكبر املؤسسات االستثمارية 
في اململكة املتحدةاملهتمة باالستثمار 
ف��ي ال��ك��وي��ت، م��ن بينها صناديق 
ث��روات، وبنوك جتارية وصناديق 

استثمار مشتركة، وصناديق حتوط، 
وصناديق تقاعد، وشركات تأمني. 
ووف��رت تلك اللقاءات -التي عقدت 
في مقر شركة جولدمان ساكس في 
ل��ن��دن- ف��رص��ة ف��ري��دة للمؤسسات 
االستثمارية البريطانيةلتتعرف 
عن ق��رب على منافع االستثمار في 
أسهم ال��ش��رك��ات احمللية الكويتية 
فضًا عن االط��اع بصورة أدق على 
أدائهاواستراتيجية ممارسة أعمالها 

والتوقعات املرجوة منها.
وع���ّب���رال���س���ي���د/ خ���ال���د ع��ب��د 
ال���رزاق اخل��ال��د، الرئيس التنفيذي 
لبورصةالكويتعنسروره بنجاح 
اجل��ول��ة الترويجية، وق���ال: »جئنا 
إل��ى لندن لتعزيز مستوى معرفة 
امل��ؤس��س��ات البريطانية بالفرص 
االستثمارية املمتازةاملتوفرة في 
ال��س��وق الكويتي، ويسرني متكن 
جولتنا الترويجية م��ن استقطاب 

اهتمام كبير من  قبل أهم املؤسسات 
االستثمارية في املنطقة األوروبية. 
وق��د مكنتنا مشاركة ثمانيشركات 
محلية مدرجة في البورصة من عرض 
خ��ي��ارات استثمارية رابحةضمن 
عدد من القطاعات التجارية. ويعد 
هذا النجاح الذي حققناه في جولتنا 
األخيرة في لندنخطوة أخ��رى نحو 
جت��س��ي��د رؤي��ت��ن��ا فيتطوير س��وق 
اس��ت��ث��م��اري��ة ح��ي��وي��ة ون��اض��ج��ة 
ومتنوعة، واحلقيقة أن��ن��ا تقدمنا 
بخطوات ملحوظةعلى هذا الصعيد 
خال العامني املاضيني. وتؤكد اآلراء 
اإليجابية التي تلقيناها أننا نسير 
على الطريق الصحيح، وسنتابع 
جوالتنا الترويجية في الفترة املقبلة«
وحت������رص ب����ورص����ة ال��ك��وي��ت 
ب��اس��ت��م��رار ع��ل��ى امل���ش���ارك���ة في 
الفعالياتالتي تهدف للترويج للسوق 
الكويتيةبني أوس����اط امل��ؤس��س��ات 

االستثمارية العاملية لترتقي مبكانة 
شركاتها امل��درج��ة. ففي أوائ��ل شهر 
م���ارس، ش��ارك��ت ب��ورص��ة الكويت 
 EFG Hermes One ف��ي مؤمتر
on Oneالسنوي الرابع عشرالذي 
عقد في دبي، وركز خالد عبد الرزاق 
اخلالد حينها على األثر الذي حتدثه  
ال��ع��م��ل��ي��ات التشغيلية اجل��ي��دة، 
واألداء ال��ق��وي ألس���واق امل���ال على 
النمو االقتصادي. وشاركت بورصة 
ال��ك��وي��ت م��ؤخ��راًأي��ًض��ا ف��ي منتدى 
»املستثمر في منطقة الشرق األوسط 
وش��م��ال إفريقيا«، ال��ذي استضافه 
بنك إتش إس بي سي، وضم املؤمتر 
مجموعة م��ن اجل��ه��ات التنظيمية 
والبورصات وأكثر من 25 من أكبر 
الشركات م��ن جميع أن��ح��اء الشرق 
األوس��ط وشمال إفريقيا فضًا عن 
كبار املستثمرين من مدينة نيويورك 

في الواليات املتحدة. 

ت��ع��م��ل ب���ورص���ة ال��ك��وي��ت��ع��ل��ى 
تطوير منصة استثماريةحيوية 
وج��دي��رة بالثقة، متنح للمصدرين 
فرصة ال��وص��ول ل���رؤوس األم���وال، 
وللمستثمرين فرصة تنويع عوائدهم 
االستثمارية، وبالتالي تعزيز مكانة 
ال��ب��ورص��ة ك��م��ؤس��س��ة رائ����دة على 
مستوى املنطقة. وفي أبريل اجلاري 
أعلنت بورصة الكويت عن البدء في 
تطبيق املرحلة الثانية من مشروع 
تطوير السوق، والذي يشملتغييرات 
ج��ذري��ة على ع��دة مستويات، منها 
تقسيم ال��س��وق، وتطبيق مؤشرات 
األس����واق وال��ق��ط��اع��ات، وف��واص��ل 

التداول، وقواعد اإلدراج اجلديدة.
وأُضيفت الشركات امل��درج��ة في 
بورصة الكويت مؤخراً إل��ى مؤشر 
FTSE Russell لألسواق الناشئة 
ال��ث��ان��وي��ة م���ا ي��ش��ه��د ع��ل��ى ك��ف��اءة 

التغييرات التي نفذتها البورصة.
خالد اخلالد

جانب من تداوالت البورصة

67.7 مليون سهم  كمية تداوالت املؤشر بلغت 

البورصة تنهي جلسة تعامالتها على 
21.03 نقطة ارتفاع املؤشر العام 

أنهت بورصة الكويت جلسة تعاماتها امس 
األربعاء على ارتفاع املؤشر العام 03ر21 نقطة 
ليبلغ مستوى 2ر4810 نقطة وبنسبة ارتفاع 

44ر0 في املئة.
وبلغت كميات ت��داوالت املؤشر 7ر67 مليون 
سهم مت��ت م��ن خ��ال 2881 صفقة نقدية بقيمة 

6ر10 مليون دينار كويتي.
في م��وازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 
بواقع 3ر6 نقطة ليصل إل��ى مستوى 6ر4786 
نقطة وبنسبة ارتفاع 13ر0 في املئة من خال كمية 
أسهم بلغت 8ر49 مليون سهم متت عبر 1837 

صفقة نقدية بقيمة 5ر2 مليون دينار.
وارتفع مؤشر السوق األول بواقع 11ر29 نقطة 
ليصل إلى مستوى 6ر4822 نقطة بنسبة ارتفاع 
62ر0 في املئة من خال كمية أسهم بلغت 8ر17 
مليون سهم متت عبر 1044 صفقة بقيمة 8 مايني 

دينار )نحو 4ر26 مليون دوالر(.
وت��اب��ع امل��ت��ع��ام��ل��ون إي��ض��اح��ا م��ن مجموعة 
)امل��س��ت��ث��م��رون ال��ق��اب��ض��ة( ب��ش��أن ال��ت��داول غير 
االعتيادي عاوة على إفصاح مكمل من بنك برقان 
بخصوص عملية استرداد سندات وإمت��ام عملية 
ش���راء لشخص مطلع على أس��ه��م بنك الكويت 

الدولي.
كما تابع هؤالء إيضاحني منفصلني بشأن التداول 
غير االعتيادي لشركتي )أبيار للتطوير العقاري( 
و)اجل��زي��رة( ع��اوة على تأكيد اجل��دول الزمني 
إلستحقاقات أسهم لشركة )التقدم التكنولوجي( 
وكذلك تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير 
مدرجة ملصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة 
ال��ع��دل. وك��ان��ت ش��رك��ات )خليج ب( و)وط��ن��ي( 

و)أجيليتي( و)ج��ي اف ات��ش( األكثر ارتفاعا في 
حني كانت أسهم )ال��دول��ي( و)وط��ن��ي( و)بيتك( 
و)زي��ن( األكثر ت��داوال من حيث الكمية أما األكثر 
انخفاضا فكانت )مشاريع( و)ميزان( و)الدولي( 

و)أهلي متحد(.
وش��ه��دت اجل��ل��س��ة ارت��ف��اع أس��ه��م 48 شركة 
وانخفاض أسهم 38 أخرى في حني كانت هناك 21 
شركة ثابتة من إجمالي 107 شركات متت املتاجرة 

بها.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا مرحلة 
تطوير السوق الثانية بعدما أعلنت أنها ستلغي 
األوامر القائمة في نظام التداول اآللي تعزيزا لرؤية 

الشركة ورسالتها وقيمها وخطتها االستراتيجية.
وتتضمن هذه املرحلة تقسيم بورصة الكويت 
إل���ى ث��اث��ة أس����واق األول منها ال��س��وق األول 
ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة 
السوقية املتوسطة إلى الكبيرة في حني تخضع 
شركاته ملراجعة سنوية ما يترتب عليه استبعاد 
شركات وترقية أخرى تواكب املعايير الفنية على 
أن تنقل املستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق 

املزادات.
أم��ا السوق الرئيسي فيتضمن الشركات ذات 
السيولة اجليدة التي جتعلها قادرة على التداول 
مع ضرورة توافقها مع شروط اإلدراج املعمول بها 
فيما تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية 

أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
وبالنسبة لسوق امل��زادات فهو للشركات التي 
ال تستوفي ش��روط السوقني األول��ي والرئيسي 
والسلع ذات السيولة املنخفضة واملتواضعة قياسا 

آلليات العرض والطلب املطبقة.

قالت شركة نفط الكويت إنها تواصل عمليات 
السيطرة على التسرب النفطي الذي وقع فجر 
االث��ن��ني امل��اض��ي ف��ي منطقة امل��ق��وع وأدى إلى 
نشوب حريق على بعد 750 مترا من موقع 
التسرب ف��ي ح��ني مت ات��خ��اذ ك��ل االحتياطات 
واإلج���راءات ملنع ام��ت��داد احلريق إل��ى املواقع 

املجاورة.
وذك���رت الشركة ف��ي بيان لوكالة األنباء 
الكويتية )ك��ون��ا( ال��ي��وم األرب��ع��اء أن وزي��ر 
النفط ووزير الكهرباء واملاء بخيت الرشيدي 
والرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول الكويتية 
نزار العدساني قاما بزيارة ميدانية يوم أمس 
الثاثاء ملركز إدارة األزمات بشركة نفط الكويت 
وكان في استقبالهما اإلدارة العليا للشركة ومت 

االط��اع على اإلج��راءات التي تتبعها الشركة 
واجلهات التي تتعاون معها والتأكد من حسن 
سير العمليات واالطمئنان إلى سامة العاملني 

واملنشآت على السواء.
وعن آخر التطورات في موضوع مكافحة 
التسرب النفطي شددت شركة نفط الكويت على 
أن فرقها املعنية وبالتعاون مع مستشارين 
من شركات عاملية تواصل العمل باستمرار 
وعلى م��دار الساعة منذ اليوم األول للتسرب 
بتنفيذ اخلطط املوضوعة ملكافحة التسرب وفقا 
لاجراءات الفنية املتبعة في مثل هذه احلاالت 
مع األخ��ذ بعني االعتبار اتخاذ كل إج��راءات 
السامة للعاملني واملنشآت. وجددت الشركة 
تأكيدها أن القراءات اللحظية املسجلة لنسبة 

انبعاث الغازات من خال األجهزة املتطورة 
واملنتشرة قرب موقع احلدث واملواقع األخرى 
أثبتت ع��دم وج��ود أي خطورة على العاملني 

واملناطق احمليطة ومنشآت الشركة.
وأوضحت أن اإلدارة العليا في الشركة قامت 
على الفور منذ اليوم األول للتسرب بتفعيل 
اخلطط املتبعة في حاالت الطوارئ والصحة 
والسامة والبيئة مؤكدة حرصها الشديد على 
سامة وصحة العاملني كذلك على سير العمل 
في املنشآت وش��ددت على أن احل��ادث لم يؤثر 

على عمليات اإلنتاج التي تسير بشكل طبيعي.
ولفتت ال��ى أن أع��م��ال السيطرة على هذا 
احل���ادث ليست بسيطة إذ إن ال��ف��رق املعنية 
تعمل في ظ��روف دقيقة وصعبة ومبتغيرات 

حلظية ومعقدة أحيانا السيما أنها تتعامل مع 
مواد عالية احلساسية واخلطورة وفي ظروف 
مناخية غير مستقرة نسبيا »وع��ل��ى الرغم 
من ذلك فإنها جنحت في إبقاء التسرب حتت 
السيطرة«. وقالت إن هذا احلادث ال يستنزف 
ال��ث��روة النفطية كما ذك��رت بعض التقارير 
اإلعامية مشددة على أنها منذ اللحظة األولى 
تعاملت معه وفق اإلج���راءات والطرق املثلى 
املتبعة مبثل هذه التسريبات النفطية من خال 
اخل��ب��رة العملية ل��ف��رق الشركة والشركات 
االستشارية املتواجدة مبواقع العمل على مدار 
الساعة. وأك��دت شركة نفط الكويت حرصها 
الشديد على املتابعة اللحظية آلخر التطورات 

واألحداث وما يتم التوصل إليه من مستجدات.

اتخاذ كافة االحتياطات واإلجراءات ملنع متدد احلريق

نفط الكويت: نواصل عمليات السيطرة على التسرب النفطي في منطقة املقوع

للسهم  ف��ل��س   22.8 ب��ل��غ��ت  رب��ح��ي��ة  ح��ق��ق��ت  ل��ل��ح��ف��ري��ات«  »ال��ك��وي��ت��ي��ة  ال���ه���اج���ري: 

بالتعاون م��ع السفارة الهولندية في 
الكويت، يستضيف مركز سلطان »أسبوع 
املأكوالت الهولندية الصحية« والذي انطلقت 
فعالياته في 19 فبراير في فرع مركز سلطان 
الكائن في البوليفارد.  انطلقت فعاليات 
األس��ب��وع ال��ت��ي ت��ه��دف إل��ى ع��رض وإب���راز 
املنتجات الهولندية، حتت رعاية السفير 
الهولندي في الكويت، معالي فرانس بوتايت 

وبحضور املدير التجاري/ مكرم ماعب، هذا 
باإلضافة الى حشد من فريق اإلدارة في مركز 

سلطان، شركائه واملوردين والعماء.
وقد تا حفل التدشني جولة على املنتجات 
الهولندية في مركز سلطان حيث عمل خالها 
السيد ماعب على عرض مجموعة واسعة  
من املنتجات الهولندية الطازجة التي يتم 
نقلها أسبوعياً إلى الكويت وتوزيعها على 

جميع متاجر مركز سلطان؛ وتذوق احلضور 
خال اجلولة العديد من املنتجات الهولندية 

التي مت عرضها في أماكن مختلفة في الفرع.
إل��ى ذل��ك، رح��ب السيد ماعب  مبعالي 
السفير فرانس بوتايت  في كلمته  ،حيث 
أه���داه درع��ا تذكاريا بالنيابة  ع��ن  مركز 
سلطان وشرح للحضور التعاون املتبادل 

بني مركز سلطان والسفارة الهولندية

»سلطان«  يستضيف »أسبوع املأكوالت 
الهولندية الصحية«

جانب من الفعالية

الدوالر يستقر أمام الدينار 
0.300 عند 

استقر سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الدينار الكويتي أمس األربعاء عند مستوى 
300ر0 دينار في حني ارتفع اليورو إلى مستوى 367ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم 
أمس الثاثاء. وقال بنك الكويت املركزي في نشرته اليومية على موقعه اإللكتروني إن 
سعر صرف اجلنيه اإلسترليني ارتفع إلى مستوى 420ر0 دينار بينما انخفض الفرنك 
السويسري إلى مستوى 306ر0 دينار في حني بقي الني الياباني عند مستوى 002ر0 
دينار دون تغيير. وفي الواليات املتحدة تراجع سعر صرف ال��دوالر مقابل العمات 
الرئيسية األخرى في تعامات يوم أمس عقب ارتفاعه ألعلى مستوى خال سبعة أسابيع 

وذلك بعد تاشي الدعم من عائدات السندات األمريكية املرتفعة.


