
أع��ل��ن��ت ش��رك��ة ورب����ة ك��ب��ي��ت��ال عن 
حصولها على موافقة هيئة أس��واق املال 
الكويتية على زي��ادة رأس��م��ال الشركة 
املُصدر واملدفوع من 7.2 مليون دينار إلى 

15 مليون دينار.
وق��ال��ت الشركة ف��ي بيان للبورصة 
أم��س  ال��ث��اث��اء، إن ال��زي��ادة بقيمة 7.8 
مليون دينار، وذلك بإصدار وتخصيص 
78 مليون سهماً عادياً بسعر طرح 100 

فلس للسهم الواحد.

وأوضحت الشركة أن أسهم الزيادة 
سيتم طرحها لاكتتاب العام، وُتخصص 
الزيادة ملساهمي الشركة كل حسب نسبته 

في رأس املال.
ونوهت “وربة” إلى عدم وجود تأثير 
حالي على املركز املالي للشركة، بينما 
ستؤثر عوائد اإلص��دار على املركز املالي 

بعد االنتهاء من زيادة رأسمال الشركة.
ك��ان مجلس إدارة الشركة واف��ق في 
منتصف ف��ب��راي��ر امل��اض��ي، على زي��ادة 

رأسمال الشركة املُصدر واملدفوع من 7.2 
مليون دينار إلى 15 مليون دينار، بزيادة 

نسبتها 108.3%.
وأعلنت الشركة في منتصف مارس 
اجلاري، عن تسجيل خسائر بقيمة 544 
ألف دينار بالربع الثاني املنتهي في 31 
يناير 2019؛ مقابل خسائر بنحو 102.5 

ألف دينار للفترة املماثلة من عام 2018.
اجل��دي��ر بالذكر أن عمومية الشركة 
أق��رت مطلع يناير امل��اض��ي، تغيير اسم 

الشركة من “صناعات بوبيان الدولية 
القابضة” إل��ى “وربة كابيتال”، ومت 
تفعيل اإلجراء وإعادة التداول بالبورصة 

في جلسة 7 فبراير اجلاري.
وتراجع سهم “وربة” في البورصة 
بنسبة %0.12 عند سعر 79.9 فلساً، 
وذل��ك في متام الساعة 11:35 قبل ظهر 
اليوم بتوقيت الكويت، حيث مت تنفيذ 
صفقة واحدة بعدد 304 سهماً، بقيمة 3.8 

ألف دينار.

7.8 مليون دينار .. واألسهم ستطرح لالكتتاب العام بقيمة 

»أسواق املال« توافق على زيادة رأسمال »وربة كابيتال«

أبقت على توصيتها السابقة بشراء سهم الشركة

»هيرميس« ُتخفض السعر العادل لسهم 
»املتكاملة« وتبقي على توصيتها بالشراء

خفضت امل��ج��م��وع��ة امل��ال��ي��ة هيرميس 
القابضة من السعر العادل للشركة املتكاملة 
القابضة م��ن 1.3 دي��ن��اراً للسهم إل��ى 1.1 
دي��ن��اراً، بانخفاض نسبته %15.4، لكنها 
أبقت على توصيتها السابقة بشراء سهم 

الشركة.
وقالت املجموعة في تقرير لها إنه وبرغم 
تخفيض السعر العادل لسهم “املتكاملة” 
لكنه يبقى أعلى من سعر اإلق��ف��ال كما في 
جلسة أول أم��س األح��د عند مستوى 730 

فلساً.
وأوضحت “هيرميس” إنها اتبعت في 
تقييمها لسهم الشركة الضغوط التنافسية 
اخلاصة باألسعار مع األخ��ذ في االعتبار 
انخفاض معدل ش��راء وتأجير املعدات في 

املدى الطويل.
وتوقع التقرير أن تؤثر املنافسة سلباً على 
زخم منو أرب��اح “املتكاملة”، حيث خفضت 
“هيرميس” تقديراتها لربحية السهم في 

العام 2019 بناًء على تلك التقديرات.
كانت أرباح “املتكاملة” ارتفعت 29.5% 
في العام املاضي، لتصل إلى 17.23 مليون 

دينار؛ مقابل أرباح بنحو 13.3 مليون دينار 
في عام 2017.

وأوص��ى مجلس اإلدارة بتوزيع أرب��اح 
نقدية عن العام املاضي بنسبة %40 من 
القيمة االسمية للسهم، بواقع 40 فلساً لكل 

سهم بقيمة إجمالية تبلغ 8.8 مليون دينار.
وارتفع سهم “املتكاملة” بنسبة 0.14% 
في نهاية تعامات ببورصة الكويت، حيث 
أغلق عند سعر 730 فلساً، وذل��ك بتداول 

44.8 ألف سهم بقيمة 32.7 ألف دينار.
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534.69 ألف دينار الشركة حققت خسائر سنوية للعام املاضي بقيمة 

حتول سلبي في نتائج »سنرجي« 
القابضة بالربع الرابع

أظ��ه��رت ال��ن��ت��ائ��ج امل��ال��ي��ة 
ل��ش��رك��ة س��ن��رج��ي القابضة 
ال��ت��ح��ول السلبي ف��ي نتائج 
الربع الرابع من العام املاضي 
مقارنة بأرباح نفس الفترة من 

عام 2017.
وب��ح��س��ب ب��ي��ان ال��ش��رك��ة 
لبورصة أمس  الثاثاء، بلغت 
خسائر الفترة نحو 108.08 
أل���ف دي��ن��ار )356.91 أل��ف 
دوالر(؛ مقابل أرب���اح الربع 
الرابع من عام 2017 والبالغة 
979.14 أل��ف دي��ن��ار )3.23 

مليون دوالر(.
وح��ق��ق��ت ال��ش��رك��ة خسائر 
سنوية للعام امل��اض��ي بقيمة 
534.69 أل��ف دي��ن��ار؛ مقابل 
أرب���اح ع��ام 2017 والبالغة 

آنذاك 71.87 ألف دينار.
وأوص������ى م��ج��ل��س إدارة 
الشركة في اجتماعه ، بعدم 
ت��وزي��ع أرب����اح ل��ل��ع��ام امل��ال��ي 

املاضي املنتهي في 31 ديسمبر 
.2018

ك���ان���ت خ��س��ائ��ر ال��ش��رك��ة 

ت��راج��ع��ت %53 ف��ي التسعة 
أشهر األولى من العام املاضي، 
لتصل إلى 426.61 ألف دينار؛ 

مقابل خسائر بقيمة 907.27 
ألف دينار للفترة املماثلة من 

عام 2017.

بنسختها السابعة من تنظيم مركز اخلرافي ألنشطة األطفال املعاقني

»زين« الشريك االستراتيجي جلائزة األم املثالية لإلعاقات الذهنية
 أعلنت زي��ن ع��ن شراكتها 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة جل��ائ��زة األم 
املثالية ل��إع��اق��ات الذهنية، 
والتي ينّظمها مركز اخلرافي 
لألطفال من ذوي االحتياجات 
اخلاصة إحدى مشاريع جمعية 
مؤسسة سند الطفل املعاق 
الكويتية للسنة السابعة على 
ال��ت��وال��ي، وذل���ك حت��ت رعاية 
رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
سند الطفل امل��ع��اق الكويتية 

سبيكة اجلاسر.
وذك���رت الشركة ف��ي بيان 
ص��ح��اف��ي أن��ه��ا ش���ارك���ت في 
املؤمتر الصحافي لإعان عن 
النسخة السابعة من اجلائزة، 
وال����ذي ش��ه��د ح��ض��ور ك��ل من 
األم��ن ال��ع��ام للجائزة ومدير 
مركز اخلرافي ألنشطة األطفال 
املعاقن عائشة السالم، ورئيس 
اللجنة املنظمة للجائزة فواز 
القبان، ومدير إدارة العاقات 
اخل��ارج��ي��ة وال��داخ��ل��ي��ة في 
شركة زين الكويت حمد املطر، 
باإلضافة إل��ى ممثلي اجلهات 

الراعية للجائزة. 

وبينت زي��ن أن��ه��ا حترص 
على جتديد تعاونها مع مختلف 
اجل��ه��ات وامل��ؤس��س��ات لتبّني 
املبادرات واملشاريع التي تخدم 
فئة ذوي االحتياجات اخلاصة 
وعائاتهم على م��دار العام، 

حيث تفخر الشركة بتواجدها 
في جائزة األم املثالية لتسليط 
الضوء على األمهات املتميزات 
وإظ��ه��ار ال���دور ال��ه��ام ألولياء 
األم��ور في رعاية أبنائهم من 
ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة 

وإشراكهم جنباً إلى جنب مع 
زمائهم وأشقائهم في املجتمع. 
وأوض���ح���ت ال��ش��رك��ة أنها 
تؤمن أن التحديات التي تواجه 
ذوي االحتياجات اخلاصة لن 
تتعارض مع كونهم أصحاب 

إرادة وقيمة عالية في املجتمع 
ل��ه��ا تطلعاتها وطموحاتها 
ال��ت��ي يجب أن يتعاون معها 
اجلميع، ول��ه��ذا ف��إن الشركة 
ُت��خ��ص��ص ج�����زءاً ك��ب��ي��راً من 
مبادراتها االجتماعية اجتاه 
دعم وتشجيع كل ما فيه مناء 
للجهود التي تصب في صالح 

ذوي االحتياجات اخلاصة.
وأضافت الشركة أن جائزة 
األم املثالية لإعاقات الذهنية 
ت��ه��دف ب��ش��ك��ل رئ��ي��س��ي إل��ى 
تسليط ال��ض��وء على اجلهود 
ال��ف��ردي��ة األك��ث��ر مت���ّي���زاً بن 
شريحة األمهات الاتي يبذلن 
ج��ه��وداً مم��ي��زة ف��ي االع��ت��ن��اء 
بأطفالهم م��ن ذوي اإلع��اق��ات 
ال��ذه��ن��ي��ة املختلفة وتطوير 
مهاراتهم ودمجهم في املجتمع 
مع غيرهم من األط��ف��ال، حيث 
ستقوم اللجنة املنظمة للجائزة 
بتكرمي 20 أّم���اً على مستوى 
الكويت ودول مجلس التعاون 
اخلليجي والدول العربية خال 
احلفل اخلاص الذي سيقام على 

شرفهن في فندق اجلميرا.

املطر يتوّسط السالم والقبان خال املؤمتر الصحافي

على مدى أربعة أيام متتلية على مسرح مركز الشيخ جابر

»Ooredoo«  تختتم رعايتها 
»Thriller Live للعرض العاملي » 

أعلنت Ooredoo الكويت 
عن إختتمام رعايتها للعرض 
 Thriller لاستعراض العاملي
Live – ال��ذي احتفى مبسيرة  
ملك ال��ب��وب مايكل جاكسون. 
مت ت��ق��دمي اس��ت��ع��راض “ثريلر 
اليف” ف��ي أك��ث��ر م��ن 5 آالف 
ع��رًض��ا، وح��ض��ره أك��ث��ر م��ن 4 
ماين من عشاق الفنان الراحل 
حول العالم. تضمن استعراض 
“ثريلر اليف” أشهر أغنيات 
جاكسون امل��ن��ف��ردة باإلضافة 
ألعمال من مسيرته مع أشقائه 
ضمن فريق “ اجلاكسون فايف”. 
وت��اب��ع ال��ع��رض البريطاني 
الضخم على م��دى أرب��ع��ة أي��ام 
متتلية، على خشبة املسرح 
ال��وط��ن��ي مب��رك��ز ج��اب��ر األحمد 
ال��ث��ق��اف��ي ب��ح��ض��ور جماهيري 
 Ooredoo ك��ث��ي��ف. وق��ام��ت
ال��ى جانب رعايتها للعرض، 
بتوزيع الهدايا ووض��ع منصة 
 ’Photobooth‘ ت��ص��وي��ر

لإتقاط الصور. 
وتأتي هذه الرعاية متاشياً 
م���ع دور Ooredoo جت��اه 
امل��ج��ت��م��ع وأه��م��ي��ة امل��ش��ارك��ة 
الفعالة في الفعاليات واألنشطة 
التي تلبي احتياحات اجلمهور 
ال��ك��وي��ت��ي امل��ت��أل��ق م��ن جميع 
األجيال الذين يقدرون مثل هذه 
الفعاليات. يعتبر مركز جابر 
معلما وطنياً ودعمنا النشطتها 

 Ooredoo ينبع م��ن إمي���ان
القوي بالشراكة بن القطاعن 
اخل���اص واحل��ك��وم��ي ال سيما 
عندما يتعلق األم��ر ب��االح��داث 
التي توحد الشعب الكويتي من 

مختلف اخللفيات. 
وتعليقاً على ه��ذه الرعاية، 
ق��ال مجبل األي���وب، مدير أول 
إدارة االت��ص��ال املؤسسي لدى 
Ooredoo الكويت: “ يسعدنا 
املشاركة في مثل هذه الفعاليات 
ال��ت��ي تشهد اق��ب��اال جماهيريا 
واس��ع��ا وم��ش��ارك��ة ق��وي��ة من 
قبل مختلف ش��رائ��ح املجتمع، 
ونتطلع للمشاركة في أح��داث 
أخ��رى على نفس املستوى في 

املستقبل.”
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال ع��ث��م��ان 
اجليران، مدير إدارة العاقات 

العامة في مركز الشيخ جابر 
األحمد الثقافي “يسعدنا أن نقدم 
جلمهورنا ع��رض ثريلر اليف 
ضمن فعاليات موسم 19/18 
ج��س��ور ثقافية، وال���ذي يقدم 
املركز خاله عدًدا من العروض 
الفنية واملوسيقية والترفيهية 
من مختلف ال��دول، من أرمينيا 
وأم��ري��ك��ا وال��ه��ن��د وك��روات��ي��ا 

وإيطاليا 
وفرنسا وبريطانيا وغيرها، 
مستضيًفا فرًقا موسيقية وفنية 
واس��ت��ع��راض��ات عاملية باهرة 
تقدَّم للجمهور في الكويت ألول 
 Ooredoo مرة. وأشكر شركة
ع��ل��ى دع��م��ه��ا ألن��ش��ط��ة امل��رك��ز 
من خ��ال رعاية ه��ذا العرض، 
ونتطلع للمزيد من الشراكات في 

املستقبل.”

عثمان اجليران مجبل األيوب

39 ألف دينار خسائر «آسيا كابيتال« 
93 باملئة  الفصلية بتراجع 

أظهرت النتائج املالية لشركة آسيا كابيتال االستثمارية 
ت��راج��ح خسائر ال��رب��ع ال��راب��ع م��ن ال��ع��ام امل��اض��ي بنسبة 

%93.4 على أساس سنوي.
وبحسب بيان الشركة لبورصة أم��س  الثاثاء، بلغت 
خسائر الفترة نحو 39 ألف دينار )128.8 ألف دوالر(؛ 
مقابل خسائر الربع الرابع من عام 2017 والبالغة 592 ألف 

دينار )1.96 مليون دوالر(.
وحققت الشركة أرب��اح��اً سنوية للعام املاضي بقيمة 
1.1 مليون دينار؛ مقابل أرباح عام 2017 والبالغة آنذاك 

202.34 ألف دينار، بارتفاع في األرباح بنسبة 443.6%.

أرباح »السالم« الفصلية 
94 باملئة ترتفع 

أظ��ه��رت بيانات مجموعة ال��س��ام القابضة، املدرجة 
ببورصتي الكويت ودب��ي، ارتفاع أرب��اح الربع الرابع من 

العام املاضي بنسبة %93.6 على أساس سنوي.
وبحسب بيان الشركة لبورصة الكويت، أمس  الثاثاء، 
بلغت أرباح الفترة نحو 605.65 ألف دينار )مليونا دوالر(؛ 
مقابل أرباح الربع الرابع من عام 2017 والبالغة 312.82 

ألف دينار )1.03 مليون دوالر(.
وحققت الشركة أرب��اح��اً سنوية للعام املاضي بقيمة 
317.95 ألف دينار؛ مقابل خسائر عام 2017 والبالغة 

آنذاك 83.08 ألف دينار.
وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن حتسن النتائج 

خال فترات املقارنة يعود إلى زيادة صافي إيرادات العقود.

للعام الثالث على التوالي 

»بدجت« تفوز بلقب »شركة التأجير 
2018 املفضلة لدى العمالء« لعام 

أعلنت شركة بدجت العاملية 
لتأجير السيارات التابعة لشركة 
اع��ي��ان ل��إج��ارة ال��ق��اب��ض��ة عن 
ف��وزه��ا بجائزة “درع الشركة 
املفضلة لدى العماء” في الكويت 
للعام الثالث على التوالي وهو 
اجن��از يؤكد احلضور والنجاح 
الكبيرين لشركة بدجت في سوق 

الكويت لتأجير السيارات.
وذكرت شركة بدجت العاملية 
لتأجير ال��س��ي��ارات بالكويت 
ف��ي ت��ص��ري��ح ب��ه��ذه املناسبة 
أن ال��ش��رك��ة ف���ازت ب��ه��ذا اللقب 
ل��ل��ع��ام ال��ث��ال��ث ع��ل��ى ال��ت��وال��ي، 
موضحة ب��أن ه��ذا اللقب يأتي 
ع��ب��ر اس��ت��ف��ت��اء س��ن��وي ي��ق��وم 
Rentalcars.بتنظيمه موقع
com  ال���ذي يعتبر م��ن أه��م 
امل��واق��ع االلكترونية في مجال 
تأجير السيارات عبر االنترنت 
في الكويت والعالم، حيث قام 
العماء باختيار والتصويت 
لشركة بدجت كأفضل شركة 
تأجير لديهم وذلك عبر جتاربهم 
االخ��ي��رة ال��س��اب��ق��ة م��ع شركة 
بدجت. وأكدت الشركة أن اختيار 

ال��ع��م��اء لنا كشركة التأجير 
املفضلة لديهم هو وسام نعتز به 
ويحملنا املزيد من املسؤولية في 
تقدمي وتطوير افضل اخلدمات 
التأجيرية ذات القيمة املضافة 
للمحافظة ع��ل��ى ث��ق��ة ورض��ا 
العماء التي يعكسها اختيارهم 
لشركة بدجت لألعوام )2016 
- 2017 – 2018( على التوالي. 
على صعيد أخر، صرحت شركة 

بدجت بأنها ستقوم بافتتاح 
فرع جديد لها في مطار الكويت 
اجل��دي��د T4 للخطوط اجلوية 
الكويتية خال أيام قليلة وذلك 
في سياق خطتها التوسعية في 
دولة الكويت، وسعيها ملواكبة 
التوسعة والتطورات في مطار 
الكويت الدولي ومن أجل تقدمي 
أفضل اخلدمات لعمائها في كل 

منشآت املطار.

مبنى بدجت

عمومية »كيبكو« تناقش التوزيعات 
10 إبريل النقدية 

تناقش عمومية شركة مشاريع الكويت القابضة 
)كيبكو( يوم األربعاء 10 إبريل 2019، توصية 
مجلس اإلدارة بتوزيع %12 أرب��اح��اً نقدية عن 
العام املاضي، بواقع 12 فلساً للسهم، وإجمالي 

16.8 مليون دينار.
وقالت الشركة في بيان للبورصة أمس  الثاثاء، 
ستناقش صرف مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن 

العام املاضي، مببلغ 220 ألف دينار.
وأوضحت الشركة أن العمومية سوف تنعقد 
في متام الساعة 1 ظهراً مبقر الشركة، برج كيبكو، 

الدور 56، شارع خالد بن الوليد، منطقة شرق.
كانت أرب��اح الشركة ارتفعت %20 في العام 
املاضي، لتصل إلى 28.28 مليون دينار؛ مقابل 

أرباح بقيمة 23.57 مليون دينار في عام 2017


