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65.66 دوالرًا للبرميل النفط الكويتي يتراجع إلى 
انخفض سعر برميل النفط الكويتي سنتني في 
تعامالت أمس األربعاء، ليصل إلى 65.66 دوالر، مقابل 
65.68 دوالر للبرميل يوم الثالثاء املاضي، وذلك وفقاً 

للسعر املُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
عاملياً، عمقت أسعار النفط خسائرها لنحو 3 باملائة 
عند تسوية تعامالت أمس، لتسجل أدنى مستوى منذ 

أوائ��ل ديسمبر/كانون األول املاضي، وس��ط توقعات 
بوجود فائض ملحوظ في سوق اخل��ام خالل النصف 

األول من العام.
وتراجعت أسعار النفط بالتزامن متأثرة بتوقعات 
وك��ال��ة ال��ط��اق��ة ال��دول��ي��ة بتخمة امل��ع��روض بالسوق 
ومخاوف الطلب وسط تفشي فيروس في الصني، وكذلك 

حالة القلق حيال تعطيل إنتاج اخلام في ليبيا.
واختتم خ��ام برنت جلسة ت��داوالت أم��س منخفضاً 
1.38 دوالر مبا ُيعادل 2.1 باملائة ليبلغ 63.21 دوالر 
للبرميل، في حني انخفض خام غرب تكساس الوسيط 
1.64 دوالر أو 2.8 باملائة ليتحدد سعر التسوية عند 

56.74 دوالر.

أن��ه��ت ب��ورص��ة الكويت تعامالتها األسبوعية أمس 
اخلميس على ارتفاع املؤشر العام 03ر10 نقطة ليبلغ 
مستوى 11ر6369 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 16ر0 في 

املئة.
وبلغت كميات تداوالت املؤشر 6ر272 مليون سهم متت 
من خالل 10613 صفقة نقدية بقيمة 5ر41 مليون دينار 

كويتي )نحو 141 مليون دوالر أمريكي(.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 13ر5 نقطة ليصل إلى 
مستوى 6ر4907 نقطة بنسبة 1ر0 في املئة من خالل 
كمية أسهم بلغت 07ر223 مليون سهم متت عبر 5939 
صفقة نقدية بقيمة 8ر16 مليون دينار )نحو 12ر57 مليون 

دوالر(.
كما ارتفع مؤشر السوق األول 4ر12 نقطة ليصل إلى 
مستوى 8ر7105 نقطة بنسبة 18ر0 في املئة من خالل 
كمية أسهم بلغت 5ر49 مليون سهم متت عبر 4674 صفقة 

بقيمة 6ر24 مليون دينار )نحو 64ر83 مليون دوالر(.
وكانت شركات )عمار( و)ان( و)املركز ( و)األنظمة( 
و)ال��راي( األكثر ارتفاعا في حني كانت أسهم )االمتياز( 
و)األولى( و)أرزان( و)ان( و)نور( األكثر تداوال فيما كانت 
شركات )آبار( و)بيت الطاقة( و)رمي( و)الهالل( و)نور( 

األكثر انخفاضا.

41.5 مليون دينار 10613 صفقة بقيمة  تداول 272.6 مليون سهم عبر 

10.03 نقطة البورصة تنهي تعامالتها األسبوعية على ارتفاع املؤشر العام 

انخفض فائض امليزان التجاري لصالح الكويت 
مع اليابان خ��الل ع��ام 2019 بنسبة 6.8 باملائة 
على أساس سنوي، وذلك طبقاً لبيان وزارة املالية 

اليابانية الصادر أمس  اخلميس.
وبلغ فائض جتارة الكويت مع اليابان في العام 
املاضي 563.99 مليار ين ياباني )5.13 مليار 
دوالر(، مقارنة ب��605.26 مليار ين ياباني )5.51 

مليار دوالر( في 2018.
وأث��ر على الفائض، تراجع ص���ادرات الكويت 
لليابان بنسبة 6.2 باملائة عند 751.23 مليار 
ين ياباني )6.83 مليار دوالر(، علماً بأنها كانت 
تبلغ في عام 2018 نحو 800.65 مليار ين ياباني 

)7.28 مليار دوالر(.
وسجلت واردات الكويت من اليابان في العام 
املاضي 187.24 مليار ين ياباني )1.70 مليار 
دوالر(، بانخفاض 4.2 باملائة عن مستواها في 

العام الذي يسبقه عند 195.39 مليار ين ياباني 
)1.78 مليار دوالر(.

وعلى مستوى الشرق األوسط، فقد بلغ تراجع 
فائضه التجاري مع اليابان بنسبة 18.2 باملائة 
عند 6.50 تريليون ي��ن ياباني )59.13 مليار 
دوالر(، مقابل 7.94 تريليون ين ياباني )72.23 

مليار دوالر( في عام 2018.
وبشكل عام، ارتفع عجز امليزان التجاري لليابان 
خالل عام 2019 بنسبة 34.43 باملائة إلى 1.64 
تريليون ين ياباني )14.92 مليار دوالر(، مقابل 
1.22 تريليون ين ياباني )11.10 مليار دوالر( في 
2018.وضغط على العجز سنوياً تراجع صادرات 
اليابان بنسبة 5.58 باملائة عند 76.93 تريليون 
ين ياباني )699.80 مليار دوالر(، كما انخفضت 
ال���واردات 4.99 باملائة عند 78.57 تريليون ين 

ياباني )714.72 مليار دوالر(.

فائض جتارة الكويت مع اليابان 
2019 باملئة خالل   6.8 ينخفض 

أظهرت البيانات املالية لشركة مجموعة االمتياز 
االستثمارية تراجع األرباح السنوية للشركة في العام 

املاضي بنسبة 1.5 باملائة على أساس سنوي.
وبحسب نتائج الشركة للبورصة الكويتية أمس  
اخلميس، بلغت أرباح العام املاضي 19.718 مليون 
دينار )65.07 مليون دوالر(، مقابل أرباح عام 2018 

البالغة 20.024 مليون دينار )66.08 مليون دوالر(.
وق��ال��ت الشركة ف��ي بيان للبورصة، إن تراجع 

األرباح السنوية يعود إلى ارتفاع املُخصصات.
وعلى مستوى الربع ال��راب��ع من العام املاضي، 
سجلت الشركة خسائر بقيمة 5.087 مليون دينار، 
مقابل أرباح بنحو 2.956 مليون دينار للفترة املماثلة 

من عام 2018.
وأوص��ى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الذي 
انعقد أمس األربعاء، بتوزيع أرباح نقدية عن العام 
املاضي بنسبة 10 باملائة من القيمة االسمية للسهم 

بواقع 10 فلوس للسهم الواحد.
وسجلت “االمتياز” أرباحاً بقيمة 24.81 مليون 
دينار للتسعة أشهر األولى من العام املاضي، مقابل 
أرباح بنحو 17.07 مليون دينار للفترة نفسها من عام 

2018، بارتفاع نسبته 45.3 باملائة.

املخصصات ُتقلص أرباح »االمتياز« السنوية.. 
10 فلوس نقدًا وتوزيع 

يواصل بيت التمويل الكويتي “بيتك”، 
ت��ق��دمي خدماته التمويلية وال��ع��روض 
واخلصومات املميزة مبجال بيع وشراء 
وتأجير السيارات اجلديدة واملستعملة 
وامل��رك��ب��ات، وذل���ك خ���الل ت��واج��ده في 
معرض الكويت للسيارات 2020، الذي 
تستمر فعالياته حتى 25 اجل��اري في 

مول 360.
وتأتي مشاركة “بيتك” في املعرض 
ضمن اط��ار حرصه على خدمة عمالئه 
وت��ق��دمي احل��ل��ول ال��ت��م��وي��ل��ي��ة واب����راز 
مساهماته في سوق السيارات.ويعتبر 
معرض الكويت للسيارات أضخم حدث 
سنوي للسيارات في البالد، وهو املعرض 
األه��م في الكويت ال��ذي يشهد مشاركة 
أش��ه��ر األس��م��اء التجارية العاملية من 
خ��الل ال��وك��االت املعتمدة محليا لعرض 
ك��ل ط���رازات ال��س��ي��ارات اجل��دي��دة للعام 
2020. كما ويكشف الغطاء عن بعض 
أهم سيارات السنة ألول مرة في السوق 
الكويتي.ويضم املعرض أكثر من 150 
سيارة ودراج���ة نارية من أكبر وأفخم 
امل���ودي���الت ال��ع��امل��ي��ة ألك��ث��ر ال��ع��الم��ات 
التجارية شهرة في صناعة السيارات 
من الواليات املتحدة األميركية وأوروبا 
واليابان والصني وك��وري��ا حتت سقف 
واحد وتستعرض أحدث ما توصل إليه 

ه��ذا ال��ق��ط��اع.وي��وف��ر “بيتك” م��ن خالل 
عالقة الشراكة مع كافة وكاالت السيارات 
في الكويت، أفضل العروض التسويقية، 
إلى جانب باقة من اخلدمات التمويلية 
والتسهيالت االئتمانية املتميزة، حسب 

االجراءات والضوابط.
كما يتيمز “بيتك” بتوفير املنصة 
kfh. االلكترونية التي اطلقها حتت اسم
com/auto، التي تشمل باالضافة الى 
السيارات، منتجات الدراجات النارية، 

والقوارب واملعدات البحرية. 
وتتيح املنصة االلكترونية امكانية 
التعرف على اخر عروض السيارات من 
“بيتك” التي تشمل متويل شراء السيارات 
اجل���دي���دة، ومت��وي��ل ش���راء ال��س��ي��ارات 
املستعملة، والتأجير مع املواعدة بالتملك، 
والتأجير مع خدمة الصيانة، باالضافة 
الى منتجات الدراجات النارية ومنتجات 
القوارب واملعدات البحرية من مختلف 

العالمات التجارية العاملية.

وي���ق���دم “بيتك” خ���دم���ة “متويل 
السيارات وال��ق��وارب وال��دراج��ات مقابل 
ضمان مالي”، وهي اخلدمة التي تساعد 
العميل في احلصول على متويل مقابل 
حجز الوديعة التي ميتلكها لدى “بيتك”. 
وكذلك خدمة “مّول سيارتك في الكويت 
واستلمها ف��ي اخلارج”، بحيث ميكن 
للعميل اس��ت��الم س��ي��ارت��ه اجل��دي��دة في 
العديد من الدول التي وصل إليها “بيتك” 

وهي )تركيا، مصر، االردن، أمريكا(.
 KFH ويعتبر معرض بيتك للسيارات
Auto، االكبر واالح���دث على مستوى 
ال��ش��رق االوس����ط وي��ق��ع ع��ل��ى مساحة 
اجمالية تبلغ 38 ال��ف متر مربع، منها 
صالة عرض مساحتها 17 الف متر مربع 
تتسع الك��ث��ر م��ن 200 س��ي��ارة، ويضم 
املعرض اكثر من 20 وكالة سيارات و30 
عالمة جتارية بني س��ي��ارات ودراج��ات 
بخارية ومائية وق��وارب بحرية، وميثل 
مدينة متكاملة تضم كل ما يتعلق ببيع 
وش��راء السيارات اجلديدة واملستعملة 
واملركبات االخرى باالضافة الى منتجات 
ال��ت��اج��ي��ر وال��ت��ث��م��ني وخ���دم���ات امل���رور 
وال��ت��ام��ني، ب��االض��اق��ة ال��ى قسم خاص 
للسيدات، ويعمل املبنى بنظام املبانى 
الذكية ويضم مواقف لشحن السيارات 

الكهربائية.

خدمات وعروض مبجال بيع وشراء وتأجير السيارات واملركبات 

»بيتك« يواصل تقدمي خدماته في معرض الكويت للسيارات 

“بيتك” في املعرض جناح 
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»أسواق املال« توافق على إلغاء ترخيص أنشطة لـ »املدينة للتمويل«
أعلنت شركة املدينة للتمويل واالستثمار عن موافقة هيئة أسواق املال الكويتية 

على إلغاء ترخيص بعض األنشطة اخلاصة بالشركة.
وقالت “املدينة”، املدرجة ببورصتي الكويت ودبي، في بيان لها أمس اخلميس، 
إن األنشطة التي سيتم إلغاؤها هي: مدير نظام استثمار جماعي، أمني حفظ، مراقب 

استثمار ووكيل اكتتاب.
ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في بيع سلع استهالكية مبوجب عقود مرابحات 
ومساومات وعمليات التأجير التمويلي والتشغيلي، وكذلك استثمار أموال املجموعة 

في مرابحات مع مؤسسات مالية إسالمية.
كما تقوم “املدينة” بإنشاء وإدارة صناديق االستثمار واحملافظ االستثمارية، 

ويتم ممارسة جميع األنشطة وفقاً لتعاليم الشريعة اإلسالمية.
ويبلغ رأسمال الشركة 40.707 مليون دينار تقريباً موزعاً على نحو 407.07 

مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم.
وسجلت “املدينة” خسائر بقيمة 1.53 مليون دينار )5.06 مليون دوالر( 
بالتسعة أشهر األولى من العام املاضي، مقابل خسائر بنحو 2.11 مليون دينار 

)6.98 مليون دوالر( للفترة ذاتها من عام 2018، بتراجع 28 باملائة.

»إيـــكـــويـــت«:إنـــتـــاج نـــاجـــح لــتــيــريــفــثــاالت الــبــولــي 
25باملئة  إيثيلني املعاد تدويره كيميائيًا بنسبة 

ف��ي خ��ط��وة سباقة عنوانها 
االب��ت��ك��ار ال��ن��وع��ّي ال��ه��ادف إلى 
تلبية الطلب العاملي لالستخدام 
امل��ت��زاي��د لتيريفثاالت البولي 
إيثيلني املعاد تدويره كيميائًيا، 
أعلنت مجموعة اي��ك��وي��ت عن 
اإلنتاج الناجح للدفعة األولى 
م��ن ف��ي��ري��دي��س 25. ويعتبر 
ه���ذا امل��ن��ت��ج ن��وع��اً ج���دي���داً من 
تيريفثاالت البولي إيثيلني من 
ال��درج��ة الغذائية ال���ذي تقوم 
بتصنيعه شركة إيكويبوليمرز، 
حيث تعتمد ف��ي إن��ت��اج��ه على 
%25 م��ن تيريفثاالت البولي 
إيثيلني املعاد تدويره كيميائًيا 
مما يساهم بشكل ملحوظ في 
تقليص احل��اج��ة لتيريفثاالت 
البولي إيثيلني اخلام، وبالتالي 
إنشاء نظام حلقة في االقتصاد 

الدائري املغلق. 
وك��ج��زء م��ن استراتيجية 
التنمية املستدامة اخلاصة بها، 
أطلقت شركة إيكويبوليمرز هذا 
املشروع املبتكر في العام 2009 
لتعزيز استخدام تيريفثاالت 
البولي إيثيلني املعاد تدويره، 
وال����ذي ي��ع��ّد أس��اس��اً لصناعة 
العديد م��ن قناني املشروبات 
البالستيكية. وكانت الشركة 
قد بدأت بتطوير فيريديس 10، 
إحدى درجات تيريفثاالت البولي 
إيثيلني التي حتتوي على نسبة 
تصل إلى %10 من تيريفثاالت 
البولي إيثيلني املعاد تدويره. 
أم��ا ف��ي ال��ع��ام 2016، توصلت 
شركة إيكويبوليمرز إلى إطالق 
مشروع فيريديس 25 بالتعاون 

مع عالمة جتارية رائدة لزيادة 
كمية املواد املعاد تدويرها والتي 
تدخل في صناعة التيريفثاالت 

البولي إيثيلني اخلاص بها. 
وفي تصريح له، أعلن ناصر 
الدوسري، النائب األول للرئيس 
التنفيذي في مجموعة ايكويت: 
“نواصل التقدم في مسيرتنا نحو 
أداء بيئي عالي من خالل تشغيل 
منشآت تصنيع عاملية املستوى، 
أما تصنيعنا لتيريفثاالت البولي 
إيثيلني املعاد تدويره كيميائياً 
بنسبة %25 فيعّد إجنازاً بارزاً 
ف��ي ت��اري��خ ال��ش��رك��ة. وأض��اف: 
“لقد بذلت كّل من الفرق الفنية 
البتروكيماوية والتجارية جهداً 
مشتركاً مّكننا من التوصل إلى 
فيريديس 25 الذي سوف يحقق 
فوائد بيئية واجتماعية وجتارية 

بالغة األثر.”
وي���ت���وف���ر ف��ي��ري��دي��س 25 
ف��ي ال��س��وق ح��ال��ي��اً عبر شركة 
إيكويبوليمرز التابعة ملجموعة 

ايكويت والتي تخطط الستهداف 
األس�����واق األوروب����ي����ة بشكل 

أساسي. 
وم����ن ج��ه��ت��ه، ق����ال م��ؤي��د 
الفارسي، مدير األعمال التجارية 
ع��امل��ًي��ا ل��ت��ي��ري��ف��ث��االت ال��ب��ول��ي 
إيثيلني في شركة إيكويبوليمرز: 
“هناك طلب متزايد على القناني 
املصنوعة من تيريفثاالت البولي 
إيثيلني وتتمثل مهمتنا في توفير 
منتج مستدام يلبي متطلبات 
الرعاية االجتماعية والصحية. 
وقد كشفت تقنية إعادة التدوير 
الكيميائي عن آفاق جديدة ملجال 
ال��ص��ن��اع��ة البالستيكية، مما 
مّكننا من معاجلة اآلثار البيئية 
امل��ت��زاي��دة وامل��خ��اوف املتعلقة 
ب��ال��ن��ف��اي��ات ع��ل��ى ن��ح��و رشيد 
ومستدام. ولقد استغلت شركة 
إيكويبوليمرز هذه الفرصة التي 
باتت ركيزة أساسية للشركة 
لتوفير املزيد من احللول املبتكرة 

في املستقبل.”

»رمي العقارية« توقع اتفاقية حدود 
ائتمانية مع بنك وربة

أعلنت شركة رمي العقارية 
عن قيامها بتوقيع اتفاقية حدود 
ائتمانية مع بنك وربة اإلسالمي؛ 
ب��غ��رض إع���ادة ج��دول��ة الدين 
القائم للبنك مببلغ قدره 5.95 

مليون دينار.
وق���ال���ت “رمي” ف���ي ب��ي��ان 
ل��ل��ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة أم��س  
اخلميس، إن الدين القائم للبنك 
ُمتعلق بأحد استثمارات الشركة 

العقارية داخل دولة الكويت.
وأوضح أن أثر عقد االتفاقية 
سوف يظهر على البيانات املالية 
املرحلية للشركة عن الربع األول 

من عام 2020.
ك���ان���ت “رمي” ق���د ُم��ن��ي��ت 
بخسائر بلغت 1.84 مليون 
دينار بالتسعة أشهر األولى من 
العام املاضي، مقارنة ب�أرباح 
بلغت 308 آالف دينار للفترة 

املماثلة من عام 2018.


