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مليون دوالر أرباح »أعيان« من تسوية »مشاعر« بالسعودية

Tuesday 18th June 2019 - 13 th year - Issue No.3460   الثالثاء 15 من شوال 1440 هـ/ 18 يونيو  2019 - السنة  الثالثة عشرة -   العدد 3460

قالت شركة أعيان لإلجارة واالستثمار الكويتية، إن 
التسوية األخيرة، التي مت اإلعالن عنها ؛ للشركة الزميلة 
- مشاعر القابضة - في السعودية، سوف ينتج عنها أرباح 

لـ«أعيان« ُتقدر بنحو 333 ألف دينار )1.1 مليون دوالر(.
وقالت »أعــيــان« في بيان للبورصة الكويتية، أمس  
االثنني، إن الربح املتوقع حتقيقه من التسوية سوف يتم 

إدراجه عند السداد النهائي خالل املُدة امُلددة والبالغة 30 
يوماً وإصدار كتاب براءة الذمة من مصلحة الزكاة والدخل 

في السعودية.
وكانت »مشاعر« الزميلة لـ«أعيان« أعلنت عن تلقيها 
كتاباً رسمياً من الهيئة العامة للزكاة والدخل بالسعودية 
ُيفيد اعتماد الهيئة لقرار جلنة تسوية اخلالفات الزكوية 

والضريبية بشأن ربــط ضريبة أربــاح رأسمالية على 
شركتي »مشاعر« و«مسعى العقارية« التابعة لها.

وأوضحت »أعــيــان« في البيان أن التسوية سيترتب 
عليها حتقيق »مشاعر« أرباح قدرها 16.655 مليون ريال 
سعودي مبا ُيعادل 1.366 مليون دينار كويتي )4.45 

مليون دوالر(.

قضائية دعوى  تفاصيل  عن  اإلفصاح  عقب  للتداول  يعود  »لوجستيك« 
أنهت املــؤشــرات الكويتية جلسة أمس  
االثنني، مرتفعة بشكل جماعي، حيث سجل 
املؤشر العام منواً بنحو 0.06 باملائة، كما 
ارتفع املؤشران الرئيسي واألول بنسبة 

0.04 و0.07 على الترتيب.
وارتفعت سيولة البورصة 32.5 باملائة 
إلــى 29.32 مليون ديــنــار مقابل 22.13 
مليون دينار ، كما زادت أحجام التداول 
13.5 باملائة إلى 141.2 مليون سهم مقابل 

124.44 مليون سهم باجللسة.
وسجلت مؤشرات 4 قطاعات ارتفاعاً 
بصدارة السلع االستهالكية بنمو نسبته 
0.86 باملائة، يليه البنوك بنحو 0.41 
باملائة، فيما تراجعت مؤشرات 6 قطاعات 

يتصدرها التأمني بواقع 1.96 باملائة.
وأنهت بورصة الكويت تعامالتها على 
ارتــفــاع املــؤشــر الــعــام 6ر3 نقطة ليبلغ 
مستوى 12ر5821 نقطة بنسبة ارتفاع 

بلغت 06ر0 في املئة.
وبلغت كميات تــداوالت املؤشر 1ر140 
مليون سهم متت من خــالل 5901 صفقة 
نقدية بقيمة 3ر29 مليون دينار كويتي 

)نحو 62ر99 مليون دوالر أمريكي(.

وارتــفــع مؤشر السوق الرئيسي 7ر1 
نقطة ليصل إلى مستوى 8ر4775 نقطة 
بنسبة 04ر0 في املئة من خالل كمية أسهم 
بلغت 2ر71 مليون سهم متت عبر 2171 
صفقة نقدية بقيمة 2ر4 مليون دينار )نحو 

28ر14 مليون دوالر(.
كما ارتفع مؤشر السوق األول 5ر4 نقطة 
ليصل إلى مستوى 2ر6356 نقطة بنسبة 
ارتفاع 07ر0 في املئة من خالل كمية أسهم 
بلغت 8ر68 مليون سهم متت عبر 3730 
صفقة بقيمة 25 مليون دينار )نحو 85 

مليون دوالر(.
ـــــدن( و)كــفــيــك(  وكــانــت شــركــات )امل
و)يــوبــاك( و)دانـــة( و)العقارية( األكثر 
ارتفاعا في حني كانت أسهم )أهلي متحد( 
ــاز( و)صــنــاعــات(  ــي ــت و)الـــســـالم( و)االم
و)املدينة( األكثر تداوال بينما كانت شركات 
)متدين أ( و)آبار( و)أولى تكافل( و)أسمنت 

خليج( و)بيت الطاقة( األكثر انخفاضا.
وتــابــع املــتــعــامــلــون إعــــالن بــورصــة 
الكويت إعــادة التداول في أسهم )كي جي 
إل لوجستيك( بعد ايقاف بناء على طلب 
الشركة وإعالن تعامل شخص مطلع على 

أسهم مجموعة االمتياز االستثمارية.
ــاح معلومات  ــص ــدت اجلــلــســة إف ــه وش
ــارة  ــالج ــركــة )أعـــيـــان ل ــن ش جــوهــريــة م
واالســتــثــمــار( بشأن شركة زميلة حول 
تسوية اخلــالفــات الزكوية والضريبية 
فضال عن إفصاح من )التجارية العقارية( 
بشأن تسوية مع مصلحة الزكاة والدخل 
لــربــط ضريبة األربــــاح الرأسمالية في 

السعودية.
كما شهدت اجللسة إفصاحا من مجموعة 
)زيــن( الكويتية بشأن توقيع شركة زين 
السعودية اتفاقية متويل مرابحة بقيمة 
ــال ســعــودي )نحو 600  25ر2 مليار ري
مليون دوالر( دوالر مدة عامني مع حتالف 

بنكي يضم خمسة بنوك.
وجــاء سهم »املـــدن« على رأس القائمة 
اخلــضــراء لألسهم املــدرجــة بنمو نسبته 
8.38 باملائة، فيما تصدر سهم »التمدين 
االستثمارية« القائمة احلمراء بانخفاض 

قدره 15.02 باملائة.
وتصدر سهم »أهلي متحد - البحرين« 
نشاط التداول على كافة املستويات بكميات 
بلغت 27.53 مليون سهم بقيمة 7.21 

مليون دينار، مرتفعاً 1.54 باملائة.
هذا وقررت إدارة شركة بورصة الكويت 
عــودة سهم شركة كي جي إل لوجستيك 
للتداول مرة أخرى اعتباراً من أمس  االثنني، 
وذلك عقب إفصاح »لوجستيك« عن تفاصيل 
دعوى قضائية بني شركة تابعة ومؤسسة 

املوانئ الكويتية.
وأوضـــحـــت »لــوجــســتــيــك« فـــي بــيــان 
للبورصة الكويتية ، إن محكمة االستئناف 
حكمت في االستئنافني رقم 11 و23 /2017 
إداري أفــراد وعقود /1، لصالح مؤسسة 
املوانئ الكويتية ضد الشركة التابعة )كي 

جي إل للمناولة(.
وجــاء حكم االستئناف بإلزام الشركة 

التابعة بإخالء املستحتني أولهما مقدارها 
نحو 524 ألف متر مربع، وثانيهما بنحو 
476 ألف متر مربع، بإجمالي ُيقدر بنحو 

مليون متر مربع في منطقة ميناء عبدالله.
وألزم احلكم إخالل املساحة سالفة الذكر 
باملنطقة املُشار إليها مما عليها من مباٍن 
ومنشآت وتسليمها إلى مؤسسة املوانئ 
الكويتية خاليتني من الشواغل واألشخاص 

بحالتهما الراهنة.
وقالت »لوجستيك« إن األثر املالي للحكم 
السابق يتعذر قياسه في الوقت الراهن، 
حيث إن احلكم قابل لإللغاء وجاء الطعن 
عليه مــن الشركة التابعة أمـــام محكمة 

التمييز.

وجــاء أداء سهم »لوجستيك« إيجابياً 
على الرغم من احلكم الصادر ضد الشركة 
التابعة، حيث ارتفع السهم 1.2 باملائة في 
متام الساعة 10:35 صباح اليوم بتوقيت 
الكويت، وذلك بتداول 446 ألف سهم بقيمة 

19 ألف دينار.
وكانت بورصة الكويت أعلنت صباح 
أمــس ، عن إيقاف سهم »لوجستيك« عن 

التداول بناًء على طلب الشركة.
اجلدير بالذكر، أن أربــاح »لوجستيك« 
تراجعت 18.6 باملائة في الربع األول من 
الــعــام اجلـــاري، لتصل إلــى 1.68 مليون 
ديــنــار؛ مقابل أربــاح بنحو 2.07 مليون 

دينار للفترة املماثلة بالعام املاضي.

قالت شركة )سبائك الكويت( للمعادن 
الثمينة إن الذهب حقق أعلى مكاسب له 
منذ بداية هذا العام عند مستوى 1358 
دوالرا لألونصة مستفيدا مــن زيــادة 
الطلب عليه في األســواق العاملية كمالذ 
آمن بفعل املخاوف املخيمة على األسواق 

إضافة إلى ضعف الدوالر االمريكي.
ـــي تــقــريــر  وأوضـــحـــت الــشــركــة ف
متخصص أصــدرتــه أمـــس  االثــنــني أن 
الذهب سيسير في اجتاه متصاعد خالل 
الفترة املقبلة مدعوما مبؤشرات البيانات 
ــالل األسابيع  ــادرة خ ــص األمريكية ال
املاضية منها بيانات ســوق العمل عن 
شهر مــايــو الــفــائــت الــتــي غلبت عليها 
السلبية بجانب أســعــار املستهلكني 

ومبيعات التجزئة.
ورأت أن استمرار الذهب في الصعود 
سيكون مرتبطا بنتائج اجتماع مجلس 
االحتياطي الفيدرالي األمريكي بعد غد 

األربعاء إذ أن املستثمرين سيتوجهون 
نحو الذهب في حالة رفــع الفائدة مما 
يزيد من أســعــاره فضال عن التوترات 

التجارية بني الواليات املتحدة والصني.
وعـــن بــاقــي املـــعـــادن أفــــادت بأنها 
صاحبت الــذهــب فــي الصعود إذ أنهى 
تداوالته األسبوع املاضي عند مستوى 
15 دوالرا لألونصة مدعوما بالتداوالت 
األمريكية في حني بلغ معدن البالديوم 
1465 دوالرا والبالتينيوم 820 دوالرا 

لألونصة.
وفيما يتعلق بأسواق الذهب امللية 
بينت أنــهــا تــأثــرت بــارتــفــاع األســعــار 
العاملية مما دفع رواد األســواق للتوجه 
إلى تخفيض مشترياتهم من الذهب إذ 
بلغ سعر الغرام عيار 21 نحو 5ر11 
دينار )نحو 36 دوالرا( في حني ارتفع 
سعر الغرام عيار 24 إلى 15ر13 دينار 

)نحو 5ر43 دوالر(.

»سبائك«: الذهب يحقق أعلى مكاسب 
2019 مستفيدًا من ضعف الدوالر األميركي في 

أعلنت وزارة التجارة والصناعة إصدارها 
112 تدبيرا احترازيا على الشركات املخالفة 
اخلاضعة ألحكام القانون )106( لسنة 2013 
في مايو املاضي تضمنت توجيه إنذارات كتابية 
ــــذارات لشركات  ل28 شــركــة عــقــاريــة و 4 إن

مجوهرات.
وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس االثنني 
إن إدارة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 
التابعة لها أصدرت هذه التدابير وتضمنت أيضا 
أمــرا بإلزام 50 شركة عقارية وشركة صرافة 
وثماني شركات مجوهرات باتباع إجــراءات 

محددة لتتوافق مع القانون.
وأضــافــت أن إدارة غسل األمـــوال استكملت 
إجراءاتها قبل اتخاذ اإلدارات املتخصصة في 
الــــوزارة إجــــراءات ترخيص نحو 10 طلبات 
تأسيس خالل الشهر ذاته منها ثماني شركات 

عقارية وشركتا مجوهرات.
وذكرت أن )غسل األموال( حدثت أيضا بيانات 
51 ترخيصا موزعة على 39 شركة عقارية و 
5 شركات مجوهرات وشركة صرافة في حني 

اعتمدت تأكيد بيانات 41 مراقبا ل 32 شركة 
عقارية و 8 شركات مجوهرات وشركة صرافة.

ـــدرت 14 تــقــريــرا للرقابة  وبينت أنــهــا أص
امليدانية شملت شركتني عقاريتني و 7 شركات 
صرافة و 5 شركات مجوهرات فضال عن إحالة 

شركتني عقاريتني إلى النيابة.

112 تدبيرًا احترازيًا  »التجارة« تصدر 
على الشركات املخالفة في مايو املاضي

جانب من تداوالت البورصة

أجرى بنك اخلليج سحب الدانة األسبوعي 
بتاريخ 16 يونيو اجلــاري، أعلن من خالله 
عن أسماء الفائزين اخلمسة خالل الفترة من 
9 إلى 13 يونيو 2019 بجوائز نقدية قيمة 
كل منها 1000 دينار كويتي أسبوعياً ، وفيما 
يلي أسماء الفائزين اخلمسة لهذا األسبوع:  
صباح عبد املجيد عبدالله الهزاع ، حسني علي 
شريف عطشان ، علي أحمد جاسم الكوت ، 

ابراهيم بوبويف ، محمد أمني أحمد مسعود
هــذا، ويجري بنك اخلليج سحب الدانة 
ربــع السنوي الثاني على اجلــائــزة البالغ 
قيمتها 250،000 دينار كويتي في 26 يونيو 
اجلــاري، يليه السحب ربع السنوي الثالث 
في 25 سبتمبر 2019 على جائزة قيمتها 
500،000 دينار كويتي. أما السحب األخير 
فسوف يقام في 16 يناير 2020 وسيتخلل 
هــذا السحب تتويج مليونير الــدانــة لعام 

2019 الــذي سيحصل على جائزة بقيمة 
مليون دينار كويتي.

ويشجع بنك اخلليج عمالء الدانة على 
زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة املبالغ 
التي يتم إيداعها في احلساب، باستخدام 
خدمة الدفع اإللكتروني اجلديدة املتاحة عبر 
موقع البنك اإللكتروني وتطبيق الهواتف 

الذكية.
كــمــا يــوفــر حــســاب الـــدانـــة الــعــديــد من 
ــات املــتــمــيــزة لعمالئه منها خدمة  ــدم اخل
»بطاقة الدانة لإليداع احلصري« التي متنح 
عمالء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت 
يناسبهم، إضــافــة إلــى خدمة »احلاسبة« 
املتاحة عبر موقع البنك اإللكتروني وتطبيق 
الهواتف الذكية، والتي متِكّن عمالء الدانة من 
احتساب فرصهم للفوز في سحوبات الدانة 

األسبوعية، ربع السنوية والسنوية .

5 فائزين  بسحب الدانة األسبوعي »اخلليج«: 

أعلنت الشركة األولى لالستثمار عن جتنيب 
ُمخصص إضافي بقيمة 1.188 مليون دينار 
قابلة للزيادة مبقدار الفائدة القانونية حتى 
تاريخ ســداد أحد التزامات الشركة في دعوى 

فسخ عقد شراء وإدارة محفظة.
وقالت »األولى« في بيان للبورصة الكويتية، 
أمس  االثنني، إن املكمة أصدرت حكماً بتاريخ 
13 يونيو اجلاري، بإلزام الشركة بأداء فائدة 
قانونية بنسبة 7 باملائة من املبلغ املقضي به 
اعتباراً من تاريخ صدور احلكم وتأييد احلكم 
املُستأنف فيما عدا ذلك، الذي سيتم الطعن عليه 

بالتمييز.
وأوضحت الشركة أن املبلغ اإلضافي الذي مت 
تخصيصه لسداد الفوائد القانونية املُشار إليها 

سوف يظهر أثــره في البيانات املالية اخلاصة 
بالربع الثاني من العام اجلاري.

ــى نهاية ديسمبر  ــل القضية إل ويــعــود أص
2018، حيث صــدر حكم ابتدائي آنـــذاك ضد 
ــى« لصالح أحد عمالئها في دعوى فسخ  »األول
العقد املُشار إليه، ورد مبلغ 25 مليون ريال 
سعودي أو ما ُيعادلها بالدينار الكويتي إلى 

العميل.
وجــاءت تداعيات احلكم السابق سلبية على 
سهم »األولــى« خالل جلسة بالبورصة، حيث 
هبط السهم 1.07 باملائة في متام الساعة 10:53 
صباحاً بتوقيت الكويت، ُمتدنياً إلى سعر 36.9 
فلس، وذلك بتداول 4.5 مليون سهم بقيمة 165 

ألف دينار.

1.2 مليون دينار  األولى لالستثمار: 
مخصص إضافي لسداد التزامات

3.6 نقطة أنهت تعامالتها على ارتفاع املؤشر العام 

بالسيولة قفزة  وسط  البورصة  ملؤشرات  جماعي  صعود 

وافــق مجلس إدارة شركة القرين 
لصناعة الكيماويات البترولية على 
االستثمار في حصة متثل 60 باملائة 
من رأسمال شركة جاسم للنقليات 
ــة، بقيمة ال تــتــجــاوز 42  ــاول ــن وامل
مليون دينار شاملة الرسوم وأتعاب 

الصفقة.
وقالت الشركة في بيان للبورصة 
الكويتية ، إنها فوضت نائب رئيس 
مجلس اإلدارة، والرئيس التنفيذي 
باتخاذ اإلجراءات والقرارات الالزمة 

إلمتام الصفقة.
وأشارت إلى أن »جاسم للنقليات« 
ــي شركة  ــام 1979، وه تأسست ع
كويتية متخصصة في تقدمي اخلدمات 
الصناعية للعديد مــن الــشــركــات 
امللية والعاملية مبــجــاالت النفط 
والغاز والبتروكيماويات واملجاالت 

الصناعية األخرى.
وتابعت أن اخلــدمــات الرئيسية 
للشركة تتلخص في مجاالت إدارة 

املـــوانـــئ واخلـــدمـــات اللوجستية 
وتأجير املعدات ومولدات الطاقة في 
الكويت وبعض دول اخلليج العربي.

ــي املــتــرتــب على  ـــر املــال وعـــن األث
العملية، أفادت »القرين« بأن أصول 
وخــصــوم الشركة ستتأثر بصافي 

مبلغ الصفقة، منوهة إلى اإلفصاح 
عن األثر املالي النهائي للعملية حني 
إمتامها واالنتهاء من إجــراءات نقل 

امللكية.
كانت أربـــاح »الــقــريــن« ارتفعت 
29 باملائة للسنة املالية املنتهية في 
31 مـــارس/آذار 2019، لتصل إلى 
45.33 مليون دينار؛ مقابل أرباح 
بنحو 35.2 مليون دينار بالفترة 

املماثلة من عام 2018.
وأقر مساهمو الشركة نهاية مايو 
ــي، تــوصــيــة مجلس اإلدارة  ــاض امل
بتوزيع 16 باملائة أربــاحــاً نقدية 
للعام السابق بواقع 16 فلساً للسهم، 

بقيمة تبلغ 16.56 مليون دينار.
ــم »الـــقـــريـــن« في  ــه ـــع س ـــف وارت
البورصة 0.53 باملائة عند سعر 
376 فلساً، وذلــك في متام الساعة 
11:30 قبل ظهر أمس  االثنني بتوقيت 
الكويت، حيث مت تــداول 30.5 ألف 

سهم بقيمة 11.42 ألف دينار.

60 باملئة من »جاسم للنقليات« »القرين« تشتري حصة 

إحدى الشاحنات التابعة لـ«جاسم للنقليات«

أعلنت شركة مجموعة االمتياز االستثمارية 
عن قيام رئيس مجلس إدارة الشركة بشراء 

5.03 مليون سهم من أسهم رأس املال.
وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، 
أمــس  االثنني، إن خالد سلطان بن عيسى قام 
بشراء األسهم املُشار إليها خالل تعامالت أمس 

األحد.
وأوضحت »االمتياز« في البيان، أن عملية 
الشراء متت على أساس سعر يتراوح بني 130 

إلى 132 فلساً للسهم.
وشهد سهم »االمــتــيــاز« نشاطاً بــتــداوالت 
، واستمر هــذا الــزخــم خــالل تعامالت اليوم، 
حيث تصدر السهم نشاط الكميات بالبورصة 
الكويتية حتى متــام الساعة 9:25 صباحاً، 
بــتــداول 6.4 مليون سهم بقيمة 851.1 ألف 

دينار مرتفعاً 2.29 باملائة.

وقالت الشركة في إفصاح ُمستقل للبورصة 
اليوم، إن نشاط التداول على السهم باألمس 
ليس له ما ُيفسره، موضحة بأنه ال توجد هناك 
أي تطورات قد حدثت مؤخراً من شأنها التأثير 
على الشركة أو نشاطها بالشكل الــذي ترتب 
عليه هذا النشاط غير االعتيادي في التداول على 

سهمها.
كانت »االمتياز« أعلنت مطلع يونيو  اجلاري، 
عن حصول إحدى الشركات التابعة لها بنسبة 
50.69 باملائة على عقد تزويد وتنفيذ أعمال في 
محطة الشويخ التابعة لوزارة الكهرباء واملاء 

الكويتية، بقيمة 5.39 مليون دينار.
 ُيذكر أن أربــاح »االمتياز« تراجعت 82.9 
باملائة في الربع األول من العام اجلاري، لتصل 
ــاح بقيمة 5.85  إلــى مليون ديــنــار؛ مقابل أرب

مليون دينار للفترة املماثلة بالعام املاضي.

رئيس مجلس إدارة »االمتياز« يشتري 
5 ماليني سهم بالشركة


