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61 باملئة في الربع الثالث أرباح »التعمير« تتراجع 

Friday 18th October 2019 - 13 th yearاجلمعة 19 صفر 1441 هـ/ 18 أكتوبر  2019 - السنة  الثالثة عشرة

أظــهــرت البيانات املالية لشركة التعمير لالستثمار 
العقاري تراجع أرباح الربع الثالث من العام اجلاري بنسبة 

61.4 باملائة على أساس سنوي.
وبحسب نتائج الشركة للبورصة أمس اخلميس، بلغت 
أربــاح الفترة 239.94 ألف دينار )791.73 ألف دوالر(؛ 
مقابل أرباح الربع الثالث من العام املاضي البالغة 622.27 

ألف دينار )2.05 مليون دوالر(.
وبلغت أرباح الشركة في التسعة أشهر األولى من العام 
اجلــاري 873.6 ألف دينار؛ مقابل خسائر بقيمة 707.73 

ألف دينار في التسعة أشهر املماثلة من عام 2018.
وقالت الشركة في بيان للبورصة إن التحول اإليجابي 
في نتائج التسعة أشهر يعود إلــى توقف اخلسائر التي 

كانت تتحملها »التعمير« في السنوات السابقة من الشركات 
التابعة في املغرب.

وأوضحت أنها تخارجت وباعت كامل استثماراتها في 
املغرب، منوهًة بأن األرباح تعود كذلك إلى االعتراف باإليراد 
الناجت عن استرداد املبلغ املُستثمر في أسهم شركة حتت 

التصفية.

أنهت البورصة الكويتية تعامالت أمــس اخلميس 
باللون األخضر، مواصلة ارتفاعها للجلسة الثالثة على 
التوالي، وذلــك على الرغم من التراجع الــذي طــرأ على 

نشاط التداوالت.
وأغلق املؤشر العام للبورصة على ارتفاع بنسبة 0.05 
باملائة عند مستوى 5766.73 نقطة رابحاً قرابة الـ 3 
نقاط. كما ارتفع املؤشران الرئيسي واألول بنسبة 0.02 

باملائة و0.06 باملائة على الترتيب.
وتقلصت سيولة البورصة إلى النصف تقريباً لتصل 
إلى 16.35 مليون دينار مقابل 32.25 مليون دينار ، كما 
انخفضت أحجام التداول 40.6 باملائة إلى 82.3 مليون 

سهم مقابل 138.51 مليون سهم بجلسة سابقة.
وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً بصدارة املواد 
األساسية بنمو نسبته 0.82 باملائة، بينما تراجع 5 

قطاعات أخرى يتصدرها التكنولوجيا بواقع 9.6 باملائة.
وجاء سهم »أسمنت أبيض« على رأس القائمة اخلضراء 
لألسهم املُدرجة بنمو نسبته 24 باملائة، فيما تصدر سهم 

»وربة للتأمني« التراجعات بانخفاض قدره 9.9 باملائة.
ــي« أنــشــط سيولة  ــن ــوط ــت ال ــوي ــك وحــقــق ســهــم »ال
بالبورصة بقيمة 2.32 مليون دينار ُمرتفعاً 0.11 باملائة، 
بينما تصدر سهم »أعيان لإلجارة« نشاط الكميات بتداول 

13.09 مليون سهم ُمتراجعاً 0.88 باملائة.
وانهت بورصة الكويت تعامالتها االسبوعية على 
ارتفاع املؤشر العام 9ر2 نقطة ليبلغ مستوى 7ر5766 
نقطة.وبلغت كميات تداوالت املؤشر 2ر82 مليون سهم 
متت من خالل 4433 صفقة نقدية بقيمة 3ر16 مليون 

دينار كويتي )نحو 8ر53 مليون دوالر امريكي(.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بواقع نقطة واحدة 

ليصل الى مستوى 6ر4725 نقطة بنسبة 02ر0 في املئة 
من خالل كمية اسهم بلغت 9ر55 مليون سهم متت عبر 
1824 صفقة نقدية بقيمة 5ر3 مليون دينار )نحو 5ر11 

مليون دوالر(.
كما ارتفع مؤشر السوق االول 8ر3 نقطة ليصل الى 
مستوى 6ر6299 نقطة بنسبة 06ر0 في املئة من خالل 
كمية اسهم بلغت 3ر26 مليون سهم متت عبر 2609 
صفقات بقيمة 7ر12 مليون دينار )نحو 9ر41 مليون 

دوالر(.
وكانت شركات )املتكاملة( و)بوبيان ب( و)املباني( 
و)بنك بوبيان( و)زين( االكثر ارتفاعا في حني كانت اسهم 
)برقان( و)اهلي متحد( و)زين( و)بيتك( و)وطني( االكثر 
تداوال في حني كانت شركات )ميزان( و)صناعات( و)جي 

اف اتش( و)بنك وربة( و)الدولي( االكثر انخفاضا.

اعلنت  هيئة أسواق املال عن صدور 
ــي جلسته  ــب ف ــأدي ــت قــــرار مــجــلــس ال
املنعقدة أمــس  اخلميس في املخالفة 
املــقــيــدة بــرقــم )51/2019مجلس 
تأديب( )97/2019هيئة( ضد: شركة 
ــادة )-4  متكني القابضة ملخالفتها امل
-2 1( من الكتاب العاشر )اإلفصاح 
والشفافية( مــن الالئحة التنفيذية 
ــم 7 لسنة 2010 بشأن  للقانون رق
إنشاء هيئة أسواق املال وتعديالتهما، 
لعدم قيامها باإلفصاح في البورصة 
ـــواق املـــال على الــفــور عن  وهيئة أس
املعلومة اجلوهرية املتعلقة بالقرار 
الــصــادر مــن غــرفــة املــشــورة مبحكمة 
التمييز في الدعوى رقم )2528/2018 
متييز جتاري( والذي قضى بعدم قبول 
الطعن، والذي سيترتب عليه تنفيذ حكم 
االستئناف الصادر ضد الشركة باملبلغ 
احملكوم به من قبل محكمة االستئناف 
والبالغ 5،426،083.644 د.ك )خمسة 

ماليني وأربعمائة وستة وعشرون ألف 
وثالثة وثمانون دينار كويتي وستمائة 

وأربعة وأربعون فلس فقط ال غير(.
ـــرار: - »بــتــغــرمي  ـــق ــك صـــدر ال ــذل ل
الشركة املخالفة مبلغ عشرة آالف دينار 
ملخالفتها قواعد اإلفصاح عن معلومة 

جوهرية ». 
كما اعلنت هيئة أســـواق املــال عن 
ــب في  ــأدي ــت صــــدور قــــرار مــجــلــس ال

جلسته املنعقدة يوم اخلميس املوافق 
2019/10/17 في املخالفة املقيدة 
بــرقــم )47/2019مجلس تــأديــب( 
)81/2019هيئة( ضد: شركة أعيان 
لــإلجــارة واالستثمار ملخالفتها حكم 
البند )16( مــن املـــادة )4-1-1( من 
الكتاب العاشر )اإلفصاح والشفافية( 
مــن الالئحة التنفيذية للقانون رقم 
7 لسنة 2010 وتعديالتهما، وذلك 

لعدم اإلفــصــاح عن نتائج تقييم أحد 
عقاراتها )عقار الفحيحيل قطعة 80 + 
81 – دولة الكويت(، والذي نتج عنه 
حتقيق الشركة لربح مببلغ وقــدره 
حوالي 9،000،000 د.ك )فقط تسعة 

ماليني دينار كويتي ال غير.
ـــرار: - »بــتــغــرمي  ـــق ــك صـــدر ال ــذل ل
الشركة املخالفة مبلغ خمسة آالف 
دينار ملخالفتها قواعد اإلفــصــاح عن 

املعلومات اجلوهرية“.
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق املال 
حرصها، على تطبيق قــانــون الهيئة 
والئحته التنفيذية على كافة املتعاملني 
بأنشطة األوراق املالية، وحتثهم على 
االلتزام بهذه القوانني، حتى حتظى هذه 
التعامالت بثقة املستثمرين، خللق بيئة 
استثمارية سليمة مبنية على تطبيق 
القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية 
والــنــزاهــة ملواكبة أفضل املمارسات 

الدولية.

»أسواق املال« تصدر قرارات تأديبية 
ضد شركتني ملخالفتهما قواعد اإلفصاح

قال الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية أمس اخلميس ان »مصر من أكثر الدول 
استفادة والتزاما في ســداد قــروض الصندوق 

التنموية ملشاريعها«.
وأوضــح الصندوق في بيان لوكالة األنباء 
الكويتية )كــونــا( مبناسبة الــزيــارة املرتقبة 
لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر املبارك 
احلمد الصباح ملصر أن الصندوق قدم منذ انشائه 
ملصر 50 قرضا بإجمالي مليار دينار كويتي 

)نحو 4ر3 مليار دوالر أمريكي(.
ونقل البيان عن املدير االقليمي للدول العربية 
في الصندوق عبدالله املصيبيح قوله إن عالقات 
التعاون االمنائي بني البلدين ترسخت وتوطدت 
على مر السنني منذ تأسيس الصندووق الكويتي.

ــح املصيبيح أن إجمالي املبالغ التي  وأوض
سحبت من القروض املذكورة حتى اآلن بلغت 
704 ماليني ديــنــار )نحو 3ر2 مليار دوالر( 
سدد منها نحو 327 مليون دينار )نحو مليار 

دوالر( ما يعادل 46 في املئة من إجمالي املبالغ 
املسحوبة.

يذكر أن الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية أداة تنموية تعتمد كليا على مواردها 
الذاتية في تقدمي القروض واملساعدات التنموية 
التي تتسم بأنها ميسرة تهدف إلى مساعدة الدول 

النامية في متويل مشاريعها االمنائية.

الدول  أكثر  مصر  الكويتي«:  »الصندوق   
التنموية القروض  سداد  في  التزامًا 

ــة الكويت بــواقــع 6 مــراكــز لتحتل  تراجعت دول
املرتبة 51 عاملياً والرابع خليجياً على قائمة مؤشر 
أكثر العالمات التجارية قيمة بالعالم، والذي تعده 

مؤسسة »براند فاينانس«.
وبحسب التقرير، بلغت قيمة العالمة التجارية 
للكويت في العام املاضي نحو 209 مليارات دوالر، 

بينما ُقّدرت بنحو 170 مليار دوالر في عام 2017.
وتصدرت دولة اإلمارات القائمة اخلليجية بحلولها 
في املرتبة 20 عاملياً، تليها اململكة العربية السعودية 

باملركز 21، ثم قطر الـ 37 عاملياً.
وتقدمت مصر 5 مراكز لتحتل املرتبة الـ 49 عاملياً، 
والرابع عربياً قبل الكويت التي جاءت خامسة، فيما 
حلت سلطنة ُعمان باملرتبة 75، والبحرين الـــ 90 

عاملياً.
ــاءت الــواليــات املتحدة األمريكية في صــدارة  وج

الترتيب العاملي، تليها الصني ثانياً، ثم أملانيا ثالثاً، 
فيما تقدمت اليابان للمركز الرابع بدالً من بريطانيا.

ويخضع تقييم العالمات التجارية للدول لعدد من 
املؤشرات منها السلع، واخلدمات، ومناخ االستثمار 

واملجتمع.
وتنقسم تلك املؤشرات ألخرى فرعية تضم جودة 
احلياة والفساد واستخدام التكنولوجيا وممارسة 
األعــمــال التجارية وحماية املستثمر وغيرها من 
املــؤشــرات. وبحسب تقرير مصاحب للمؤشر، فإن 
ــواً بــواقــع أكثر من  االقــتــصــادات النامية سجلت من
30 مرة على مستوى عالمتها التجارية خالل العام 

املاضي مقارنة بالبلدان املتقدمة.
وأوضح التقرير أن متوسط النمو السنوي للبلدان 
النامية بلغ 13.9 باملائة مقارنة مع منو بواقع 0.4 

باملائة بالنسبة للبلدان املتقدمة.

51 عامليًا  الكويت تتراجع للمرتبة 
بقائمة أقوى العالمات التجارية

2.9 نقطة أنهت تعامالتها األسبوعية على ارتفاع املؤشر العام 

البورصة تواصل ارتفاعها الثالث على التوالي

أوصـــى مجلس إدارة شــركــة بيت 
األوراق املالية فــي اجتماعه ، رفع 
تــوصــيــة للعمومية بــاملــوافــقــة على 
زيــادة رأس املال املُصرح به واملُصدر 

واملدفوع.
وقالت الشركة في بيان للبورصة 
الكويتية أمــس  اخلميس، إن املجلس 
أوصى بزيادة رأس املال ليصبح 55.5 
مليون دينار، وذلك بواقع 555 مليون 
سهم، من خالل إصدار عدد 105 ماليني 

سهم جديد.
حيث حتددت عدد األسهم اجلديدة 
املُصدرة بناًء على تقرير تقومي األصول 
املُعد من قبل ُمقيم األصــول املُستقل، 
وبحسب ُمعدل تبادل األسهم املُقدم من 

قبل مستشار االستثمار املُستقل.
وأوضحت أن الزيادة على أن تكون 
األسهم اجلديدة ُمخصصة ملساهمي 
ــــان لــالســتــثــمــار بخالف  ــة األم ــرك ش
الشركة الدامجة واملُقيدين في سجالت 

املساهمني كما في تاريخ االستحقاق.
كما أوصى مجلس اإلدارة باملوافقة 
على تعديل املــواد ذات الصلة في عقد 
التأسيس والنظام األساسي للشركة، 

وذلك بعد احلصول على جميع موافقات 
اجلهات الرقابية ذات الصلة.

وقالت »البيت« إن اإلجــراء السابق 

ليس له أثر على املركز املالي للشركة 
في الوقت احلالي.

واجلدير بالذكر أن رأس املال احلالي 

للشركة يبلغ 45 مليون دينار موزعاً 
على 450 مليون سهم بقيمة اسمية 

تبلغ 100 فلس للسهم الواحد.

املال رأس  بزيادة  توصي  األوراق«  »بيت 

حرصاً منه على تشجيع الرياضيني 
ــني في  ــوب ــوه الــكــويــتــيــني الســيــمــا امل
الرياضات الفردية، قّدم بنك الكويت 
الـــدولـــي »KIB« رعــايــتــه للبطل 
الكويتي العاملي، عبدالله الفاضل، 
الذي شارك مؤخراً في بطولة العالم 
التي أقيمت في بحيرة هافاسو بوالية 
ــازاً  أريــزونــا األمريكية، محققاً إجن
جــديــداً بحصوله على لقب وصيف 
بطل العالم للدراجات املائية 2019 

عن فئة )كبار احملترفني ستوك(.
وبهذه املناسبة، هنأ مدير أول وحدة 
االتصال املؤسسي في البنك، نواف 
ناجيا، الفاضل على اللقب اجلديد 
ـــذي أحــــرزه لــيــضــاف إلـــى سجله  ال
احلافل باإلجنازات احمللية واإلقليمية 
والدولية. مشيداً بأدائه املميز ومتثيله 
للكويت على أفضل وجه ممكن ورفع 

اسمها على منصات التتويج العاملية.
ــالً: »يــحــرص  ــائ ـــرح نــاجــيــا ق وص
»KIB« دائماً على رعاية الرياضيني 
احملترفني من أبناء الكويت، إلى جانب 
املشاركة فــي الفعاليات واألنشطة 
الرياضية التنافسية، وذلك في إطار 
برنامجه املجتمعي الذي يسعى إلى 

التأثير اإليجابي على املجتمع وأفراده 
من خــالل نشر التوعية حــول أهمية 
ممارسة الرياضة وتأثيرها اإليجابي 
على صحة الــفــرد ممــا ينعكس على 

أسلوب حياته وقدرته اإلنتاجية.«
 »KIB« كما أفــاد ناجيا أن رعاية
املستمرة للفاضل تأتي مــن منطلق 
حـــرصـــه عـــلـــى متـــكـــني الــشــبــاب 
وتشجيعهم على استعراض مهاراتهم 
ــراز قدراتهم في مختلف مجاالت  وإب
اهتمامهم. مؤكداً سعب البنك املستمر 
لالستثمار فــي الشباب وتعزيز ما 
ميتلكونه مــن مــواهــب باعتبارهم 
الشريحة التي نعتمد عليها في بناء 
مستقبل أفضل وحتقيق التنمية في 
الــبــالد. ومــن جانبه، أثنى الفاضل 
ـــذي يحصل  عــلــى الــدعــم املستمر ال
عليه مــن قبل »KIB«. منوهاً إلى 
أن البنك يولي أهمية خاصة لتقدمي 
الدعم املادي واملعنوي له في مختلف 
البطوالت التي شارك فيها، مما يساهم 
بشكل فعال بتحفيز الالعب لتحقيق 
ــازات الدولية تكرمياً  املزيد من اإلجن
للجهات التي تثق به وتدعم مسيرته 

الرياضية.

»KIB« يرعى مشاركة الفاضل في بطولة العالم

البطل عبدالله الفاضل

إحدى ورش العمل التي عقدتها الشركة

»فيتش« تثبت تصنيف بنك 
»برقان - تركيا« بنظرة سلبية

قامت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني بتثبيت 
تصنيف بنك بــرقــان - تركيا، التابع لبنك برقان 

الكويتي، عند الدرجة )+B( بنظرة ُمستقبلية سلبية.
وقال بنك برقان في بيان للبورصة أمس اخلميس، 
إن الوكالة ثبتت تصنيف قــدرة املصدر على الوفاء 
بالتزاماته طويلة األجل من العمالت األجنبية لعدد 5 

بنوك أجنبية عاملة في تركيا.
حيث مت تثبيت تصنيف قــدرة املصدر على قدرة 
املــصــدر على الــوفــاء بالتزاماته طويلة األجــل من 
 )B+( العمالت األجنبية لعدد 4 بنوك عند درجــة

مع نظرة مستقبلية سلبية، مبا في ذلك بنك برقان 
- تركيا، في حني مت تثبيت تصنيف بنك واحــد عند 

.)B( درجة
ــح البنك أن »فيتش« قامت كذلك بتثبيت  وأوض
تصنيف اجلــدارة املالية )VR( لكافة البنوك، ومن 

بينها بنك برقان - تركيا.
ونوه البنك بأن النظرة املستقبلية السلبية للوكالة 
تعكس احتمالية وقوع املزيد من التدهور في التمويل 
اخلارجي لتركيا، وهو من شأنه زيادة مخاطر التدخل 

احلكومي في القطاع املصرفي هناك.


