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20 مليون دوالر حصة بيت الطاقة من صفقة »كويت إنرجي«

Friday 22th March 2019 - 12 th year اجلمعة 15 من رجب 1440 هـ/ 22 مارس  2019 - السنة  الثانية عشرة 

أعلنت شركة بيت الطاقة حصولها على 19.98 
مليون دوالر، جراء استحواذ شركة يونايتد إنيرجي 
على كامل أسهم كويت إنيرجي التابعة بنسبة 13.77% 

لشركة بيت الطاقة.
وحسب بيان بيت الطاقة لبورصة، الكويت أمس  
اخلميس، فقد وافقت احملكمة امللكية في جيرسي على 

إمتام استحواذ شركة يونايتد إنيرجي على كامل أسهم 
كويت إنيرجي بقيمة 477.25 مليون دوالر.

وتابعت بيت الطاقة أن عملية االستحواذ سيكون لها 
أثر إيجابي على حقوق امللكية املتاحة ملساهمي الشركة، 
حيث إن أرباح العملية تبلغ 5.98 مليون دينار كويتي، 

وسيتم االعتراف بها في تخفيض اخلسائر املتراكمة.

وحققت بيت الطاقة أرباحاً سنوية للعام املاضي 
بقيمة 80.17 ألف دينار؛ مقابل خسائر بنحو 5.04 

مليون دينار في عام 2017.
وبحلول الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت الكويت، 
ارتفع سهم بيت الطاقة بنسبة %6.02 ليصل إلى سعر 

40.5 فلس.

واصلت املؤشرات الرئيسية للبورصة 
مكاسبها الصباحية لتنهي تعامالتها 
ــك بدعم منو 5  باملنطقة اخلــضــراء؛ وذل
قطاعات بقيادة البنوك.وسجل مؤشر 
السوق األول منواً نسبته %1.26، وصعد 
املؤشران العام والرئيسي بنسبة 1.04% 

و%0.5 على التوالي،
وأنهت جلستها أمــس  اخلميس على 
ارتفاع املؤشر العام 9ر56 نقطة ليبلغ 
مستوى 5519 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 

04ر1 في املئة.
ـــداوالت املــؤشــر 199  وبلغت كمية ت
مليون سهم متت من خالل 7227 صفقة 
نقدية بقيمة 5ر44 مليون دينار كويتي 

)نحو 8ر146 مليون دوالر أمريكي(.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر23 
نقطة ليصل إلى مستوى 9ر4812 نقطة 
وبنسبة 05ر0 في املئة من خــالل كمية 
أسهم بلغت 2ر102 مليون سهم متت عبر 
3394 صفقة نقدية بقيمة 7ر6 مليون 

دينار )نحو 22 مليون دوالر(.
كما ارتفع مؤشر السوق األول نحو 
73 نقطة ليصل إلى مستوى 5890 نقطة 
وبنسبة ارتفاع 2ر1 في املئة من خالل 
كمية أسهم بلغت 7ر96 مليون سهم متت 
عبر 3833 صفقة بقيمة 7ر37 مليون 

دينار )نحو 124 مليون دوالر(.
وكانت شركات )سنام( و)العقارية( 
ــو كبيتل( و)مــراكــز( و)منشآت(  و)ورب
األكثر ارتفاعا في حني كانت أسهم )خليج 

ب( و)أهلي متحد( و)التعمير( و)اإلمناء( 
ــر تــــداوال أمـــا األكــثــر  ــث ـــي( األك ـــدول و)ال
انخفاضا فكانت )متدين أ( و)يــوبــاك( 

و)املعدات( و)صاحلية( و)املغاربية(.
وتابع املتعاملون إفصاح معلومات 

جوهرية من شركة )لوجستيك( بشأن 
تقدميها أقــل األسعار مبناقصة خدمات 
مناولة املــواد والتخليص اجلمركى مع 

شركة نفط الكويت.
وشــهــدت اجللسة إفــصــاح معلومات 

جوهرية من شركة )أعيان( بشأن قيام 
شركتها التابعة )أعيان العقارية( ببيع 
عقار استثماري فضال عن إعالن تنفيذ بيع 
أوراق مالية غير مدرجة ملصلحة حساب 

وزارة العدل.

شارك بيت التمويل الكويتي »بيتك«، 
في معرض القبول والتسجيل األول للهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ضمن 
اطــار االهــتــمــام بالطلبة واحلـــرص على 
التواجد مبختلف الفعاليات التي تدعم 
العملية التعليمية، مبا يعزز استراتيجية 
البنك في حتقيق التنمية املستدامة من خالل 

التركيز على الشباب وتنمية قدراتهم.
ـــدار يومني  ــرض عــلــى م ــع واســتــمــر امل
في كلية التربية االساسية حتت رعاية 
مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب- الدكتور علي فهد املضف، الذي 
أشاد بدور »بيتك« في دعم الطلبة وأنشطة 

ــاء املسؤولية  ــب التطبيقي، وحتــمــل أع
االجــتــمــاعــيــة جتـــاه الــشــبــاب والعملية 
التعليمية، مبــا يعكس ريــادتــه ويجسد 
مكانته املرموقة، مشيراً إلى أن البنك ميلك 
سجالً حافالً باملبادرات واملساهمات التي 
قدمها للهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب.
ــى تعريف طلبة   ويــهــدف املــعــرض ال
املرحلة الثانوية، ال سيما الصف الثاني 
عشر، على التخصصات الدراسية املتاحه 
بقطاعي التعليم التطبيقي والتدريب، 
فــي اطـــار احلـــرص على توعية الطلبة 
بطبيعة التخصصات التي تقدمها الهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي ونسب القبول 
ليقدموا على االختيار املناسب لقدراتهم 

واهتماماتهم ورغباتهم.
وشهد املعرض حضور عــدد كبير من 
الطلبة والطالبات من جميع مدارس الكويت 
ــالع على التخصصات  ليتمكنوا من االط

الدراسية املختلفة. 
وتــأتــي مشاركة »بيتك« فــي معرض 
الــقــبــول والتسجيل األول، ضمن اطــار 
احلــرص على االهتمام املستمر بالطلبة 
وتطوير ودعم القدرات الشبابية الوطنية 
وتشجيعهم على التركيز على اجتاهاتهم 
العلمية واختيار االختصاص الذي يناسب 

ميولهم العلمية والدراسية، ليتمكنوا من 
حتقيق النجاح مستقبال كل في مجال عمله.

وتواجد فريق من »بيتك« عبر جناح 
خــــاص لــلــبــنــك فـــي املـــعـــرض لــالجــابــة 
ــاؤالت الطلبة،  ــس على اســتــفــســارات وت
مبا يساهم بتعريفهم بطبيعة العمل في 
القطاع اخلــاص بشكل عــام وفــي القطاع 
املصرفي بشكل خاص ويزيد الوعي لديهم 
بالتخصصات املالئمة للعمل املصرفي 

مبختلف قطاعاته.
يذكر أن »بيتك« وّقع مذكرة تعاون مع 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، 
في اطار اجلهود الرامية للنهوض مبستوى 
الطالب وإعدادهم علمياً وثقافيا واجتماعيا، 
وامتداداً للعالقات الثنائية الوطيدة بني 

اجلانبني.
وتضمنت االتفاقية بنودا عدة، أبرزها 
دعم األنشطة التي تنظمها الهيئة في مجال 
االعمال واملواضيع ذات الصلة، مثل روح 
املــبــادرة للمشاريع الصغيرة، وتوفير 
اطار من التعاون والتنسيق بني االطراف 
فيما يخص رعــايــة االنــشــطــة الطالبية 
والتعليمية، واملشاركة مبعارض الفرص 
الوظيفية وحفالت التخرج، وأنشطة عمادة 
شؤون الطلبة، واملشاركة في دعم الرحالت 
الطالبية اخلارجية التدريبية والثقافية 

وغيرها من اشكال الدعم املختلفة.
ويعد »بيتك« من اوائل وأكبر الداعمني 
للشباب واملسيرة التعليمية، حيث ينظم 
ويرعى العديد من الفعاليات التي تهتم 
بأنشطتهم وابتكاراتهم العلمية، ومشاريع 
التخرج، ومبادراتهم، ومواهبهم بكافة 
شرائحهم، ســـواء مــن الطلبة وحديثي 
ــب واملبدعني  ــواه ــاب امل ــح الــتــخــرج وأص
واملــبــادريــن فــي كافة الــنــواحــي، التزاما 

بدوره االجتماعي الرائد.

دور اجتماعي رائد في دعم الطلبة والشباب

»بيتك« يشارك في معرض القبول والتسجيل لـ »التطبيقي«

أعلنت شــركــة مشاريع الكويت )القابضة( 
عن حتقيق صافي ربح بقيمة28.3 مليون دينار 
كويتي )93.3مليون دوالر أمريكي( أو 15 فلس 
)4.9 سنت أمريكي( للسهم الواحد للسنة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2018، بارتفاع نسبته 20 
باملائة باملقارنة مع ربح بقيمة 23.6مليون دينار 
كويتي)77.8مليون دوالر أمريكي( أو11.5فلس 
)3.8سنت أمريكي(للسهم الــذي حققته في عام 

.2017
وارتفعت ربحية السهم بنسبة 30 باملائة لتصل 
إلى 15 فلس )4.9 سنت أمريكي( للسهم الواحد 
كما في نهاية عام 2018 باملقارنة مع ربحية بقيمة 
11.5 فلس )3.8 سنت أمريكي( للسهم في عام 

.2017
وأوصى مجلس إدارة شركة املشاريع بتوزيع 
أرباح نقدية مبعدل12باملائة )أو 12 فلس للسهم 
ــي التوصية الــتــي تخضع ملوافقة  ــد(وه ــواح ال
اجلمعية العمومية ملساهمي الشركة واجلهات 

الرقابية.
وسجلت اإليــــرادات اإلجمالية مــن العمليات 
املستمرة ارتفاعاً بنسبة 13 باملائة لتصل إلى774 
مليون دينار كويتي )2.55 مليار دوالر أمريكي( 
باملقارنة مع 686 مليون دينار كويتي )2.26 مليار 

دوالر أمريكي( في عام 2017.
وبلغ مجموع األصول املجّمعة 10.4 مليار دينار 
كويتي )34 مليار دوالر أمريكي( كما في نهاية عام 
2018 باملقارنة مع 10.3 مليار دينار كويتي )34 

مليار دوالر أمريكي( كما في نهاية عام 2017.
ومبناسبة اإلعــالن عن هذه النتائج قال نائب 
رئــيــس مجلس اإلدارة )الــتــنــفــيــذي( فــي شركة 
املشاريع فيصل العّيار إن البيئة التشغيلية شهدت 
خالل العام املاضي الكثير من الصعوبات، ولكن 
الشركة متكنت من حتقيق أداء جيد على الرغم من 

هذه الظروف الصعبة.
ــاف »يعكس األداء الــذي حققته الشركة  وأض
خــالل العام املاضي مستوى عملياتنا السليمة 
واستراتيجيتنا طويلة األجل على صعيد تنويع 
احملــافــظ. لقد توقعنا في وقــت سابق أن تواجه 
الشركة حتديات ليست هيكلية في طابعها بل 

هي نتيجة مجموعة من العوامل اخلارجية مثل 
املنافسة، وضعف البيئة التشغيلية باإلضافة إلى 
املشاكل االقتصادية والسياسية التي تواجهها 
املنطقة. وعلى الرغم من كل ذلك فقد جتــاوز أداء 
شركاتنا الرئيسية توقعاتنا بفضل االنضباط 
ــل اعــتــمــاده وانسيابية  ــواص ـــذي ن الــداخــلــي ال

العمليات«.
وتابع العّيار قائالً »حققت عملياتنا في القطاع 
املصرفي خالل عام 2018 أرباحاً قياسية مسجلة 
منواً قوياً على صعيدي اإليرادات وصافي الدخل. 
وفي الوقت نفسه جنحت أنشطتنا في قطاع التأمني 
في زيادة حجم األرباح، وإجمالي األقساط املكتتبة 
وإجمالي حقوق املساهمني. وفي الوقت الذي نتطلع 
فيه إلى عام 2019 بحذر فإننا نؤمن بأن سياساتنا 
الداخلية احلصيفة واستراتيجيتنا القائمة على 
تنويع االستثمارات ستساعدنا على حتقيق نتائج 

أفضل«.

15 فلس 30 باملائة لتصل إلى  ربحية السهم ارتفعت  بنسبة 

28.3 مليون  »مشاريع الكويت حتقق  
2018 دينار أرباحا صافية  لعام 

فيصل العّيار

7227 صفقة 199 مليون سهم متت خالل  تداوالت املؤشر العام بلغت 

1.26باملئة البورصة تواصل مكاسبها وتصعد 

ــارات  ــم ــث ــت حتــولــت شــركــة االس
الوطنية إلــى اخلسائر خــالل الربع 
الرابع من العام املاضي، فيما أوصى 
مجلس اإلدارة بتوزيعات نقدية عن 
أربـــاح الــعــام 2018 وخــفــض رأس 
املـــال، وفــق بيان الشركة لبورصة 

الكويت أمس  اخلميس.
وبلغت خسائر الوطنية في الثالثة 
األشــهــر املنتهية فــي 31 ديسمبر 
السابق 1.05 مليون دينار )3.46 
مليون دوالر(، مقابل 763.74 ألف 
دينار )2.52 مليون دوالر( أربــاح 

الربع الرابع من 2017.
وحققت الشركة خالل العام املاضي 
أربــاحــاً بقيمة 7.37 مليون دينار، 
مقارنة بـ10.31 مليون دينار أرباح 

عام 2017، بتراجع 29%.
وعـــزا بــيــان الــشــركــة االنخفاض 
في األربـــاح السنوية إلــى أن الربح 
املسجل لبيع اســتــثــمــارات متاحة 
للبيع في الربع الرابع من 2017 لم 
يعد موجوداً؛ بسبب تطبيق املعيار 

الدولي للتقارير املالية 9 ابتداًء من 
العام السابق.

وأوصى مجلس إدارة االستثمارات 
الوطنية بــتــوزيــع %8 مــن القيمة 

االسمية للسهم أرباحاً نقدية بواقع 8 
فلوس للسهم.

كما أوصى مجلس اإلدارة بتخفيض 
رأس املال املصدر من 87.621 مليون 
ــى 79.786 مليون دينار  ديــنــار إل
وذلــك بشطب أسهم اخلزينة التي 
تبلغ قيمتها االسمية 7.835 مليون 
دينار بشرط موافقة هيئة أسواق املال 

واجلمعية العمومية للمساهمني.
ويبلغ رأسمال استثمارات 87.62 
مليون دينار، موزعاً على 876.21 
مليون سهم، بقيمة اسمية 100 فلس 

للسهم الواحد.
وبلغت أرباح الشركة في التسعة 
األشهر األولى من العام املاضي 8.41 
مليون ديــنــار؛ مقابل أربـــاح بنحو 
9.54 مليون دينار للفترة املماثلة من 

2017؛ بانخفاض نسبته 11.8%.
وبحلول الساعة 09:20 صباحاً 
ـــع سهم  ـــف ــت الـــكـــويـــت ارت ــي ــوق ــت ب
استثمارات بنسبة %2.13، ليصل 

إلى سعر 96 فلساً.

مجلس اإلدارة يوصي بتخفيض رأس املال

» االستثمارات الوطنية » تتحول للخسائر الفصلية..
وتوصية بتوزيعات نقدية وخفض رأس املال

قدمت شركة كي جي إل لوجستيك أقل األسعار 
فــي مناقصة تتبع شــركــة نــفــط الــكــويــت، بقيمة 
12.39 مليون دينار )40.83 مليون دوالر(، ملدة 4 
سنوات، وذلك حسب بيان الشركة لبورصة الكويت 
أمــس  اخلميس. وتتعلق املناقصة بشأن خدمات 
مناولة املواد والتخليص اجلمركي، وإدارة الشحن، 

واخلدمات األخرى املرتبطة بها.
وتوقعت لوجستيك في البيان توقيع عائد من 
العقد في حدود %5، علماً بأن النسبة قابلة للتغيير 

صعوداً أو هبوطاً أثناء فترة التنفيذ سواء من حيث 
ظروف التنفيذ أو التغيرات السعرية.

وحققت لوجستيك أربــاحــاً بقيمة 5.42 مليون 
دينار في التسعة أشهر األولــى من العام املاضي؛ 
مقابل أرباح بنحو 5.89 مليون دينار للفترة املماثلة 

عام 2017، بانخفاض نسبته 8%.
وبحلول الساعة 09:50 صباحاً بتوقيت الكويت، 
تراجع سهم لوجستيك %0.71 ليصل إلى سعر 42 

فلساً.

»لوجستيك« تفوز مبناقصة تابعة لـ 
»نفط الكويت«

أحــرزت سفيرة Ooredoo البطلة الرياضية 
جنالء اجلريوي على املركز األول في بطولة أبوظبي 
الدولية للترايثلون والتي اقيمت في جزيرة ياس 
في أبوظبي. تضمن التراياثلون أو السباق الثالثي 
رياضة اجلــري ويعد أكبر وأشمل سباق ترايثلون 
ــك أكـــدت الشركة  فــي الــشــرق األوســــط. وحـــول ذل
في بيان صحفي على فخرها واعتزازها بحصول 
اجلريوي على املركز األول في بطولة أبوظبي الدولية 
 Ooredoo للترايثلون في هذا احلدث ، حيث تسعى
دائــمــاً إلثـــراء جتـــارب الشباب فــي شتى املــجــاالت 
مبختلف اهتماماتهم، وذلك إمياناً منها بأهمية دورهم 
في بناء مستقبل الوطن. ويعد هذا االهتمام بالشباب 
والرياضة نابع من قيم Ooredoo األساسية املبنية 

على االهتمام والتواصل والتحدي.
ــوي املــيــدالــيــة الذهبية في  ــري ـــرزت اجل ــد أح وق
تراياثلون سييرا نيفادا، أحد أهم السباقات الثالثية 
في العالم في مايو املاضي. كما حصدت اجلريوي منذ 
بداية رعاية Ooredoo ألنشطتها الرياضية العديد 
ــازات، من ضمنها امليدالية الفضية في فئة  من اإلجن
املتسابقني العرب وذلــك في كأس االحتــاد األفريقي 

ملسابقات التراياثلون الذي أقيم في مارس املاضي في 
مدينة شرم الشيخ، إضافة إلى العديد من اإلجنازات 

الرياضية على املستوى اإلقليمي والدولي. 
وتعتبر اجلــريــوي أول بطلة كويتية ترعاها 
الشركة وذلــك إميــانــاً بدعمها الــدائــم لتمكني املــرأة 
الكويتية. كما أنها أول ممثلة عربية في دورة األلعاب 
اآلسيوية السابعة عشر في كوريا اجلنوبية وأول 
ممثل لدول مجلس التعاون اخلليجي في بطولة العالم 
للطرق العاملية. كما أنها كانت الوصيفة في بطولة 
التراياثلون األفريقية والعربية، وبطولة مجلس 
التعاون اخلليجي للسباق الثالثي )التراياثلون(، 
والعديد من البطوالت احمللية واإلقليمية املرموقة. 
يذكر أن Ooredoo الكويت تولي الشباب واملرأة 
النصيب األكــبــر مــن استراتيجيتها للمسؤولية 
االجتماعية، حيث تسعى على مدار العام للتعاون 
مع مختلف اجلهات في القطاعني احلكومي واخلاص 

إلثراء جتربة الشباب. 
يــذكــر أن Ooredoo الــكــويــت تــولــي الشباب 
النصيب األكــبــر مــن استيراتيجيتها للمسؤولية 

االجتماعية.

الدكتور املضف في جناح »بيتك

التزاما منها بتمكني املرأة الكويتية

 سفيرة Ooredoo اجلريوي حتصل على املركز 
األول في بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون


