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أوضحت أن االتفاقيات لم تشهد تغيير ًا أو محاوالت إلعادة التفاوض

«أالفكو» :محفظة طائراتنا ال تشمل طائرات
البوينغ ذات التكنولوجيا احلديثة

قالت شركة أالف��ك��و لتمويل ش��راء
وتأجير الطائرات إن محفظة طائراتها
احلالية مكونة من  64طائرة مؤجرة
جميعها على ش��رك��ات ط��ي��ران حول
العالم ،وال تشمل طائرات البوينغ ذات
التكنولوجيا احلديثة (.)B737 Max8
وقالت الشركة في بيان للبورصة
أمس األربعاء ،إن “أالفكو” لديها سجل
طلبات تتكون من  118طائرة تشمل
 40طائرة من ط��راز “بوينغ B737
 ، ”Max8وامل��ؤج��رة مبوجب عقود
تأجير على الطيران البولندي.
وأوضحت أن الشركة لم تشهد أي
تغيير في هذه االتفاقيات أو محاوالت
إلع���ادة ال��ت��ف��اوض .وف��ي ال��وق��ت ذات��ه،
تعكف السلطات امل ُختصة على اتخاذ
التدابير االحترازية وإجراء التحقيقات
الالزمة امل ُتعارف عليها للوقوف على
أسباب وقوع احلادث.
وتابعت :كما أن مُصنعي الطائرات
تقع على عاتقهم مسؤولية إص�لاح
األع��ط��ال الفنية الناجتة ع��ن أي خلل
مصنعي وتقوم بالتعويض عن األضرار
املادية الناجمة عن ذلك وفق عقود شراء
الطائرات.
وبنا ًء على ما تقدم ،ال تتوقع “أالفكو”
في الوقت الراهن أي أثر مالي نتيجة هذا
احلادث املؤسف يخالف ما مت اإلفصاح
عنه مسبقا ً.
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«الصلبوخ» :فرع الشركة
بالفجيرة يحصل على
جزء من حصيلة مزاد
قالت شركة الصلبوخ التجارية إن قاضي التنفيذ أصدر
قرارا ً بتوزيع جزء ثالث من حصيلة بيع معدات محجوز عليها
ومملوكة ألحد املدينني لصالح الدائنني ،ومنهم فرع الشركة
بإمارة الفجيرة بدولة اإلمارات.
وقالت “الصلبوخ” في بيان للبورصة أم��س األربعاء ،إن
القاضي خصص مبلغاً ق��دره  2.61مليون دره��م إماراتي مبا
يُعادل  215.47ألف دينار كويتي ( 710.1ألف دوالر) لصالح
فرع الشركة في اإلمارات.
وأوض��ح��ت أن��ه لن يكون هناك أي أث��ر جوهري للمعلومة
السابقة على املركز املالي للشركة ،فيما عدا حتصيل النقدية،
حيث كان الدين كله قد مت تكوين مُخصص له بالكامل ومت رد
جزء من هذا املخصص عند صدور احلكم النهائي لصالح فرع
الشركة باإلمارات في نهاية عام .2015
كانت خسائر “الصلبوخ” ارتفعت  148%في التسعة أشهر
األولى من العام املاضي ،لتصل إلى  622.21ألف دينار؛ مقابل
خسائر بقيمة  250.97ألف دينار للفترة املماثلة من عام .2017

«جيــاد» تشتري «نــور»
املالكة لغالبية أسهم
«كلية مجان» العُ مانية
وحت��ط��م��ت ي����وم األح����د امل��اض��ي،
طائرة تابعة لشركة اخلطوط اجلوية
اإلثيوبية م��ن ط��راز “بوينغ B737

أرباح «وربة للتأمني» تنخفض
 7باملئة في الربع الرابع

 ”Max8املتجهة إل��ى نيروبي بعد
دقائق من اإلقالع؛ ما أسفر عن مقتل كل
مَنْ كان على منت الطائرة والبالغ عددهم

 157شخصا ً.
وأص���درت كل من الصني وإثيوبيا
ق���رارا ً أم��س األول االث��ن�ين ،بوقف هذا

النوع من الطائرات ،التي أعقبه قرارات
م��ن ع���دة دول بحظر اس��ت��خ��دام تلك
الطائرات مثل اإلمارات والكويت.

«موديز» تثبت تصنيفات «كيبكو» بنظرة مستقرة

أعلنت شركة جياد القابضة عن إبرام صفقة شراء  100%من
حصص شركة نور إنتجريتد للتجارة العامة بقيمة  18مليون
دينار ( 59.3مليون دوالر) ،من طرف خارجي.
وقالت “جياد” في بيان للبورصة أمس األربعاء ،إن “نــور”
متتلك أص��والً من بينها  99.7%من أسهم شركة االستثمار
البشري للتدريب واالستشارات التي متتلك غالبية أسهم كلية
مجان املدرجة بسوق مسقط لألوراق املالية بنسبة ملكية قدرها
.76.5%
وأوضحت “جياد” أن األثر املالي للصفقة امل ُشار إليها سيظهر
أث��ره في البيانات املالية املرحلية للشركة كما في  31مارس
.2019
كانت “جياد” أعلنت  ،عن ارتفاع أرباح العام املاضي بنسبة
 ،112%لتصل إل��ى  1.78مليون دينار؛ مقابل أرب��اح بقيمة
 837.39ألف دينار في عام .2017
وارتفع سهم الشركة في البورصة بنسبة  1.86%عند سعر
 76.8فلس ،وذلك في متام الساعة  10:22بتوقيت الكويت ،حيث
مت تداول  4.3مليون سهم بقيمة  326.63ألف دينار.

عمومية «الكويتية
السورية» تنتخب مجلس
إدارة جديد ًا  31مارس
أظهرت البيانات املالية لشركة وربة للتأمني تراجع أرباح الربع
الرابع من العام املاضي بنسبة  6.8%على أساس سنوي.
وبحسب نتائج الشركة للبورصة الكويتية ،أمس األربعاء ،بلغت
أرباح الفترة  372.3ألف دينار ( 1.23مليون دوالر)؛ مقابل أرباح
بقيمة  399.6ألف دينار ( 1.32مليون دوالر) للربع الرابع من عام
.2017
وحققت الشركة أرباح في العام املاضي بقيمة  781.52ألف دينار؛
مقارنة بخسائر عام  2017والبالغة آنذاك  690.41ألف دينار.
وقالت الشركة إن التحول اإليجابي في نتائج العام املاضي يعود
إلى تعزيز االحتياطات الفنية وتخفيض املصاريف اإلدارية.
كانت الشركة حتولت لألرباح في نهاية التسعة أشهر األولى من
العام املاضي ،بقيمة  409.22ألف دينار؛ مقابل خسائر الفترة املماثلة
من عام  2017والبالغة  1.09مليون دينار.
وارتفع سهم “وربة” في البورصة بنسبة  2.92%عند سعر 60
فلساً ،وذلك في متام الساعة  10:35صباح اليوم بتوقيت الكويت،
حيث مت تداول  1.22ألف سهم بقيمة  73.1دينار.

«مينا» تتخارج من استثمار
في اليمن

عمومية سابقة للشركة

ثبتت وكالة موديز للتصنيف االئتماني
تصنيفات شركة مشاريع الكويت القابضة
“كيبكو” عند الفئة ( )Baa3بالنسبة
للتصنيف االئتماني طويل األجل ،والفئة
( )P - 3بالنسبة للتصنيف االئتماني
قصير األجل ،وأبقت على نظرتها املستقبلية
املستقرة.
وقالت الشركة في بيان للبورصة أمس
األرب���ع���اء ،إن تصنيف ال��ش��رك��ة يعكس
محفظة شركات املجموعة املتواجدة بقوة
في قطاع اخلدمات املالية وخدمات قنوات
األقمار الصناعية امل ُشفرة مدفوعة األجرة

«املصرية الكويتية» تكشف تفاصيل استثمار  150مليون دوالر بالعام اجلاري
أكدت القابضة املصرية الكويتية أنها سبق
وافصحت عن املشروعات والتوسعات املقرر
إجراءها خالل الفترة املقبلة.
وأوضحت الشركة ردا ً على املنشور حتت
عنوان “القابضة املصرية الكويتية “ تخطط
الستثمار  150مليون دوالر أمريكي ما يعادل
 2.6مليار جنيه خالل العام احلالي لتمويل
عدد من املشروعات والتوسع في األنشطة
القائمة ،أنها سبق وافصحت ع��ن تدشني
مصنع الن��ت��اج اخلشب املضغوط بقيمة 2
مليار جنيه.
وكانت القابضة املصرية الكويتية ،أعلنت
في سبتمبر املاضي عن قيام إحدى شركاتها

أعلنت شركة مينا العقارية عن تخارج إحدى شركاتها التابعة،
وهي شركة رأسمال القابضة ،من كامل حصتها في أحد استثماراتها
بجمهورية اليمن.
وقالت “مينا” في بيان للبورصة أم��س األرب��ع��اء ،إن األرب��اح
الصافية من التخارج تُقدر بنحو  60.19ألف دينار ،وتبلغ حصة
“مينا” منها نحو  47.18ألف دينار؛ وذلك وفقاً لنسبة ملكيتها في
“رأسمال” والبالغة .78.4%
وأوضحت الشركة ،في البيان ،أنه سيتم تسجيل تلك األرب��اح
بالبيانات املالية لـ”مينا” عن الفترة املنتهية في  31مارس .2019
كانت “مينا” حتولت للربحية خالل التسعة أشهر املنتهية في 31
ديسمبر  ،2018بأرباح بلغت  2.4مليون دينار؛ مقابل خسائر الفترة
املماثلة من عام  2017والبالغة  243.73ألف دينار.

كورتيس :الكويت تستقبل  140ألف
زائر أوروبي بحلول 2023

من املتوقع أن يرتفع عدد الزوار
ال��ق��ادم�ين م��ن أوروب����ا إل���ى دول
مجلس التعاون اخلليجي بنسبة
 29٪خالل الفترة املمتدة بني عامي
 2018و 2023ب��ف��ض��ل وج��ود
رح�لات طيران جديدة ومباشرة
وتزايد أع��داد املسافرين من جيل
األلفية وم��ن الطبقة املتوسطة،
ف��ض�لاً ع��ن األس��ع��ار التنافسية
لتذاكر الطيران ،وذلك وفقاً ألحدث
البيانات الصادرة قبيل انطالقة
ف��ع��ال��ي��ات م��ع��رض س���وق السفر
العربي 2019الذي يقام في مركز
دبي التجاري العاملي في الفترة من
 28أبريل ولغاية  1مايو.
وب�����ح�����س�����ب “كوليرز
إنترناشونال” شريك األبحاث
ال��رس��م��ي مل��ع��رض س���وق السفر

دانييل كورتيس

العربي ،سيسافر نحو  8.3مليون
شخص من دول االحتاد األوروبي
إلى دول مجلس التعاون اخلليجي
ع��ام  ،2023ب��زي��ادة ق��دره��ا 1.9
م��ل��ي��ون م��س��اف��ر إض��اف��ي م��ق��ارن� ًة

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
وبحسب ال��ب��ي��ان ،يعكس التصنيف
حفاظ الشركة على سيولة قوية على مدار
السنني من نحو  1.2مليار دوالر نقدا ً على
مستوى الشركة األم كما في  31ديسمبر
 ،2018والتوجه الدائم إلى إعادة متويل
الديون قبل استحقاقها وذلك إلزالة مخاطر
إعادة التمويل.
كانت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال
ق��ام��ت أواخ���ر ف��ب��راي��ر امل��اض��ي ،بتثبيت
التصنيف االئتماني لـ”كيبكو” في األجلني
طويل وقصير األجل عند الفئة “ ”BBB -

و” ”A - 3على الترتيب ،مع اإلبقاء على
النظرة املستقبلية السلبية.
كانت الشركة أعلنت نهاية يناير املاضي،
عن زيادة رأس املال امل ُصدر واملدفوع إلى
ح��دود رأس��ي امل��ال امل ُصرح ب��ه ،وذل��ك من
 154.725مليون دينار إلى  200مليون
دينار ،بزيادة تبلغ نسبتها .29.3%
وتراجعت أرباح “كيبكو” في التسعة
أش��ه��ر األول���ى م��ن ال��ع��ام امل��اض��ي بنسبة
 ،1.9%لتصل إلى  20.37مليون دينار؛
مقابل أرب��اح بقيمة  22.31مليون دينار
للفترة املماثلة من عام .2017

تناقش عمومية الشركة الكويتية السورية القابضة يوم األحد
 31مارس  ،2019قبول استقالة أعضاء مجلس اإلدارة احلالي
وانتخاب أعضاء جُ دد عن فترة الثالث سنوات امل ُقبلة (-2019
 .)2021وقالت الشركة في بيان للبورصة أمس األربعاء ،إن
العمومية ستناقش توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح
للعام امل��اض��ي ،وكذلك مناقشة ع��دم توزيع مكافآت ألعضاء
مجلس اإلدارة عن عام .2018
وأوضحت الشركة في البيان أن العمومية سوف تنعقد في
متام الساعة  11صباحاً مبقر الشركة الكائن في الكويت ،شارع
فهد السالم ،برج راكان ،الدور .16
كانت الشركة حتولت إلى اخلسارة في العام املاضي بقيمة
 573.56ألف دينار ،مقابل أرباح بلغت  580.36ألف دينار للعام
املالي املنتهي في  31ديسمبر .2017
وأنهى سهم “السورية” جلسة بالبورصة مُتراجعاً 8.9%
عند سعر  44.2فلساً ،وذلك بتداول  734.61ألف سهم بقيمة
 32.7ألف دينار.

بأعداد املسافرين عام .2018
إضافة إلى ذلك ،توضح األرقام
الصادرة عنسوق السفر العربي
2018أن عدد املندوبني واملشاركني
في املعرض القادمني من أوروب��ا
قد زاد بنسبة 5٪بني عامي 2017
و ،2018في حني ارتفع عدد الزوار
والعارضني واملشاركني املهتمني
مبمارسة األع��م��ال التجارية مع
اجل��ه��ات األوروب���ي���ة ال��ع��ارض��ة
بنسبة.24%
وت��ع��ل��ي��ق �ا ً ع��ل��ى ذل����ك ،ق��ال��ت
دانييل كورتيس ،مديرة معرض
س��وق السفر العربي في الشرق
األوس���ط“ :تتمتع أوروب���ا ودول
مجلس التعاون اخلليجي بروابط
وع�ل�اق���ات ت��اري��خ��ي��ة ف��ي مجال
السياحة والسفر.

«هواوي» :شحنات
«»HUAWEI Mate 20
تتخطى  10مليون وحدة
أعلنت مجموعة ه���واوي ألع��م��ال املستهلكني أن
إجمالي شحناتها من سلسلة هواتفHUAWEI
Mate 20قد جت��اوزت  10ماليني وح��دة .وبفضل
تصميمها العصري واملبتكر وأدائها املتميز ،حققت
سلسلة هواتفHUAWEI Mate 20مستويات
استثنائية من املبيعات منذ إطالقها ،واستحقّت تقديرا ً
واسع النطاق بني أبرز وسائل اإلعالم املعنية بشؤون
التكنولوجيا في العالم.
وفي تعليقه ،قال كيفن هو ،رئيس أعمال الهواتف
النقالة ف��ي مجموعة ه���واوي ألع��م��ال املستهلكني:
“بالنظر إلى املستقبل ،ستواصل مجموعة هواوي
ألعمال املستهلكني توجيه أعمالها بشك ٍل ينطلق من
احتياجات العمالء وينتهي بتلبية توقعاتهم .ويتجلى
هدفنا األه��م في قيادة مسيرة حت��ول قطاع األجهزة
الذكية ،وتزويد املستهلكني بتجربة ملهمة وذكية في
مختلف السيناريوهات”.

ال��ت��اب��ع��ة ب��ت��دش�ين مصنع إلن��ت��اج اخلشب
املضغوط على مرحلتني بتكلفة استثمارية
تبلغ ملياري جنيه مصري ( 111.6مليون
دوالر) .وأشارت الشركة إلى مشروع توسعة
إضافية حملطة توليد الطاقة اخلاص بشركة
كهربا التابعة باستثمارات  550مليون
جنيه ،باإلضافة إلى دراسة شركة NSCO
 Investments Limitedالتابعة للشركة
العاملية ل�لاس��ت��ش��ارات امل��ال��ي��ة واململوكة
للقابضة املصرية الكويتية بنسبة 99.99%
حلفر  4آبار بسيناء البحرية بتكلفة متوقعة
بقيمة  110مليون دوالر.
ي����ش����ار إل������ى أن ش����رك����ة NSCO

 Investments Limitedالتابعة للشركة
العاملية ل�لاس��ت��ش��ارات امل��ال��ي��ة واململوكة
للقابضة املصرية الكويتية بنسبة 99.99%
فازت بحق امتياز حقل الغاز مبنطقة شمال
سيناء البحرية ،بالشراكة مع الهيئة العامة
املصرية للبترول والشركة املصرية القابضة
للغازات -إيجاس .-وبحسب البيان ،سبق
وافصحت الشركة عن االحتياطيات احملتملة
من الغاز الطبيعي واملتكثفات نتيجة عمليات
التحقيق وحتليل املسح السزمي مبنطقة
امتياز حقل شمال سيناء البحري ،والتي يتم
إعداد دراسة من قبل أحدى الشركات العاملية
لتقدير القيم االقتصادية.

