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«أسمنت الخليج» تجري تعديالت إدارية
ك�شفت �رشكة �أ�سمنت اخلليج �أم�س عن تعيني حممد
�أحمد ح�سن ح�سنني مدير ًا لإدارة الرقابة الداخلية
لل�رشكة .و�أ�شارت ال�رشكة يف بيان ل�سوق �أبوظبي
املايل �أن حممد الربكي ا�ستقال من من�صبه كمدير
لإدارة الرقابة الداخلية لل�رشكة؛ وذلك اعتبار ًا من
يوم الإثنني  1يناير .2018
ويف دي�سمرب املا�ضي� ،أعلنت �رشكة اخلري الوطنية

للأ�سهم والعقارات �أن هناك مفاو�ضات بينها
ُ
«امل�شرتي
وبني �رشكة اليربتي هاو�س ج��روب
ُ
املحتمل» ،ب�ش�أن بيع كامل ح�صة «اخل�ير» يف
�رشكة �أ�سمنت اخلليج.
وتُ عد «�أ�سمنت اخلليج» �رشكة �إماراتية املن�ش�أ
ومدرجة ببور�صتي الكويت و�أبوظبي ،بر�أ�سمال
يبلغ  821.1مليون دره��م �إماراتي موزع ًا على

نحو  821.1مليون �سهم بقيمة ا�سمية درهم واحد
لل�سهم.
ومتتلك «اخلري الوطنية» �أكرب ح�صة يف «�أ�سمنت
اخلليج» بن�سبة  ،%37.81تليها ح�صة �سامل
عبدالله احلو�سني بنحو  ،%14.6ثم ح�صة حمد
بن عبدالعزيز الوني�س بحوايل  ،%7.7و�أخري ًا
ح�صة حكومة ر�أ�س اخليمة بنحو .%7.3

بنك الخليج 5.3 :ماليين دينار ُمخصص

انخفاض قيمة عقار السالمية
�أم�������س �أن ال��ب��ن��ك ���س��ب��ق و�أخ���ذ
مخُ �ص�صات مبقدار  5.3ماليني دينار
وه��ي كافية لتغطية االنخفا�ض
ُ
املحتمل يف القيمة وفق ًا للثابت
يف البيانات املالية للبنك للعام
 2016حتت بند «انخفا�ض قيمة
الأ�صول الأخرى».

قال بنك اخلليج �إن جممع ذي كيوب
الكائن مبنطقة ال�ساملية والذي
�أعلن البنك عن بيعه م�ؤخر ًا بقيمة
 50مليون دينار� ،سبق �رشا�ؤه يف
 2يونيو  2016بقيمة  55.3مليون
دينار.
و�أو�ضح البنك يف بيان للبور�صة

و�أ�ضاف البنك يف البيان� ،أنه وبعد
ُ
املجمع مببلغ 50
القيام ببيع
مليون دينار ف�إن املبلغ ال يختلف
كثري ًا عن تقييم العقار كما هو
ثابت يف دفاتر البنك بعد احت�ساب
ُ
املخ�ص�صات ،وبالتايل ال يوجد
�أثر مايل جوهري نتيجة لذلك.

«أسواق المال» توافق لـ «الجبس»
على االنسحاب من البورصة
�أعلنت ال�رشكة الكويتية ل�صناعة وجتارة اجلب�س
�أن هيئة �أ�سواق املال وافقت بتاريخ  20دي�سمرب
 2017على طلب ال�رشكة باالن�سحاب االختياري من
بور�صة الكويت «ال�سوق املوازي».
وقالت ال�رشكة يف بيان للبور�صة� ،أم�س �أن �أ�سهم
«اجلب�س» القابلة للتداول تُ �شكل ن�سبة وقدرها
 %75.21من �إجمايل الأ�سهم ُ
املدرجة يف بور�صة
الكويت.
وت�أ�س�ست «اجلب�س» يف �أوائ��ل مار�س من العام
 ،1981ومت �إدراجها يف بور�صة الكويت �ضمن قطاع

ال�صناعة يف �أواخر �سبتمرب من العام  ،2006قبل �أن
يتم نقلها �إلى ال�سوق املوازي.
ويبلغ ر�أ�سمال ال�رشكة  3ماليني دينار ،موزع ًا على
 30مليون �سهم ،بقيمة ا�سمية  100فل�س لل�سهم
الواحد.
ومتتلك �رشكة حديدكو ح�صة ن�سبتها  %7يف
«اجلب�س» ،وهي نف�س ح�صة علي ح�سن م�شهدي
�إبراهيم يف الأخ�ي�رة ،فيما متتلك �رشكة �أطل�س
القاب�ضة ح�صة بنحو  ،%5.8تليها ح�صة �رشكة
امليلم املتحدة بن�سبة .%5

قامت بتنظيم فعاليات في «حديقة الشهيد»

عن التداول

�أعلنت بور�صة الكويت �أن
قائمة ال�رشكات املوقوفة
ع��ن ال���ت���داول يف ال�سوق
تت�ضمن � 4رشكات هي �رشكة
م�رشف للتجارة واملقاوالت
العامة و�رشكة ياكو الطبية
و�رشكة مركز �سلطان للمواد
ال��غ��ذائ��ي��ة و��شرك��ة بيت
اال�ستثمار اخلليجي.
و�أ���ض��اف��ت ال��ب��ور���ص��ة �أن
�رشكة م�رشف مت ايقافها
ب�سبب عدم تقدمي بيانات
وبيانات
2016-09-30
وبيانات
2016-12-31
 2017-3-31وبيانات -30
 2017-6وبيانات -9-30
.2017
وتابعت �أن ��شرك��ة ياكو
الطبية �أوقفت نتيجة عدم
ت��ق��دمي ب��ي��ان��ات -9-30
 2017يف ح�ين مت �إيقاف
�رشكة مركز �سلطان للمواد
الغئائية بناء على طلب
ال�رشكة.
و�أ����ش���ارت ال��ب��ور���ص��ة الى
��شرك��ة ب��ي��ت اال�ستثمار
اخلليجي يف حالة تعرث
رئي�سية ولهذا ال�سبب مت
وقفها عن التداول.

على زيادة

رأس المال

�أعلنت �سند القاب�ضة عن
موافقة جمل�س �إدارة ال�رشكة
على زيادة ر�أ�س املال بقيمة
 15مليون دينار عن طريق
اكتتاب خا�ص مب�ساهمي
ال�رشكة.
و�أو�ضحت ال�رشكة يف بيان
للبور�صة �أم�س �أن جمل�س
الإدارة اجتمع يوم اخلمي�س
املا�ضي  4يناير ،2018
وواف���ق على زي���ادة ر�أ���س
امل���ال م��ن  43.73مليون
دينار �إل��ى  58.73مليون
دينار.
وتُ ��ع��د «���س��ن��د القاب�ضة»
ُ
املدرجة
�إح��دى ال�رشكات
���ض��م��ن ق���ط���اع ال�����س��وق
املوازي بالبور�صة و�أكرب
ُم�ساهم بال�رشكة هو �أ�سعد
عبدالعزيز عبدالله ال�سند
وجمموعته �رشكة فري�ست
ت��ري��درز العقارية بح�صة
تُ قدر بنحو .%98.8

جانب من مشاركة «زين» في «حديقة الشهيد»

�أعلنت زي��ن ال�رشكة ال��رائ��دة يف
تقدمي خدمات االت�صاالت املتنقلة
يف الكويت عن ا�ستمرار �رشاكتها
االجتماعية للمو�سم اجلديد من
«�سوق ق��وت» ،Qout Market
وهي املبادرة ال�شبابية الأكرب من
نوعها يف الكويت ،والتي �أقيمت
لل�شهر الثاين يوم ال�سبت املا�ضي
يف حديقة ال�شهيد  -دائرة ال�سالم
وال���ذي �شهد ح�����ض��ور ًا ك��ب� ً
يرا من
املهتمني بال�سوق.
وذكرت ال�رشكة يف بيان �صحايف
�أن ه��ذه ال�رشاكة ت�أتي يف �إطار
للم�س�ؤولية
ا���س�ترات��ي��ج��ي��ت��ه��ا
االجتماعية واال���س��ت��دام��ة جتاه
ت�شجيع ال��ط��اق��ات وامل��واه��ب
املحلية ال�شابة ،حيث يهدف هذا
احلدث املميز �إلى ن�رش التوعية
حول منط احلياة ال�صحي وت�شجيع
ا�ستهالك املنتجات الع�ضوية
وال�صحية من خالل تقدمي فر�صة

 4شركات مدرجة

«سند» يوافق

االجتماعية لـ «سوق قوت»

لأ���ص��ح��اب امل�����ش��اري��ع احلرفية
وال��زراع��ي��ة لعر�ض منتجاتهم
امل�صنّعة حملي ًا يف مكان واحد.
و�أو����ض���ح���ت زي���ن �أن���ه���ا كانت
م��ت��واج��دة مب�شاركة مم��ي��زة يف
«�سوق ق��وت» من خالل جناحها
اخل���ا����ص ،ح��ي��ث ق���ام ال�سفري
االم�يرك��ي ب��ال��ك��وي��ت لوران�س
ر���.س��ي��ل��ف��رم��ان ب���زي���ارة جناح
زي��ن وال��ذي نظّ مت فيه العديد
م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات وامل�سابقات
وقدمت العديد من
الرتفيهية،
ّ
القيمة للم�شاركني،
اجل��وائ��ز
ّ
بالإ�ضافة لتنظيم ُم�سابقة عرب
و�سائل التوا�صل االجتماعي على
ها�شتاغ.ZainQout#.
و�أف����ادت ال����شرك��ة �أن �رشاكتها
الرئي�سية لـ «�سوق قوت» تعترب
�إ�ضافة كبرية ل�سل�سلة امل�شاريع
ال�شبابية التي ت�شجعها ب�شكل
متوا�صل لتحفز الطاقات املحلية

البورصة توقف

مجلس إدارة

«زين» تستمر في شراكتها

على دف��ع منتجاتهم الوطنية
مب��ا يعود بالنفع على اقت�صاد
ال��دول��ة ،وخ�صو�ص ًا �أن «�سوق
قوت» ي�ستقطب �أع��داد ًا غفرية من
اجلماهري ال�شغوفة بالتعرف على
املنتجات التي مت ت�صنيعها حملي ًا
ب ��إدارة ال�شباب الكويتي ،والتي
و�صلت �إلى �أكرث من  15.000زائر
يف املو�سم املا�ضي.
و�أ�ضافت ال�رشكة �أن مبادرة «�سوق
قوت» مت ّثل فر�صة حقيقية لل�شباب
الكويتي ال�ستعرا�ض منتجاتهم
املحلية والتعرف على �آخرين
ي�شاطرونهم ال�شغف ذات��ه ،حيث
ال يرتكز املعر�ض على ا�ستعرا�ض
املنتجات فح�سب ،بل ي�شكّ ل جتمع ًا
ويقدم
رائع ًا لتبادل وطرح الأفكار،
ّ
نقطة ج��ذب للجمهور من جميع
الأعمار للتعرف على املنتجات
الغذائية املحلية و�إب��داء �آرائهم
مل�صنّعيها وجه ًا لوجه.

تنفيذ بيع أوراق مالية لصالح حساب
وزارة العدل

بناء على �إخطار هيئة �أ�سواق املال مت حتديد يوم الأربعاء 2018- 1 – 17
�أعلنت بور�صة الكويت �أنه
ً
موعد ًا لبيع �أوراق مالية «مدرجة» و «غري مدرجة» ل�صالح ح�ساب وزارة العدل –�إدارة التنفيذ وذلك وفقا
ملا يلي:
ا�سم ال�رشكة

حالة ال�رشكة

عدد الأ�سهم

�سعر اال�سا�س

ال�رشكة الدولية للإجارة واال�ستثمار

غري مدرجة

� 35.000سهم

 100فل�س

�رشكة اال�ستثمار ال�صناعية واملالية «حتت
الت�صفية»

غري مدرجة

� 43.462سهم

 100فل�س

�رشكة الأبراج القاب�ضة

غري مدرجة

� 50.000سهم

 1.5فل�س

بنك وربة

مدرجة

� 2.052سهم

--

اقتصاد

تعثر بيع

نسبة من

« المال لالستثمار»
�أع��ل��ن��ت ب��ور���ص��ة الكويت
ع���ن ت��ع�ثر ع��م��ل��ي��ة بيع
ن�سبة م��ن ر�أ���س��م��ال �رشكة
«املال لال�ستثمار» ل�صالح
امل�شرتي خ��ال��د �سليمان
الزايد.
وقالت البور�صة يف بيان
�أم�����س ان��ه ورد ك��ت��اب من
ال�رشكة الأول��ى للو�ساطة
امل��ال��ي��ة ب�صفتها و�سيط
امل�شرتي «خالد �سليمان
ال���زاي���د» يف �صفقة بيع
 % 18.758من ر�أ���س مال
��شرك��ة امل���ال لال�ستثمار
«امل����ال» وال��ت��ي ك���ان من
املقرر �إجرا�ؤها �أم�س الأحد
املوافق  07يناير ،2018
حيث �أف��ادت بهذا الكتاب
بعدم متكن امل�شرتي من
�إمتام ال�صفقة.

استقالة رئيس

القطاع التنفيذي

في إدارة المخاطر

بأصول بلغت  524مليار دوالر

الصندوق السيادي للكويت الرابع
على مستوى العالم
�أظهرت البيانات املحدثة مل�ؤ�س�سة «»SWF Institute
املتخ�ص�صة يف درا���س��ة ا���س��ت��ث��م��ارات احلكومات
وال�صناديق ال�سيادية ،يف �آخ��ر تقرير لها ل�شهر
دي�سمرب املا�ضي� ،أن ال�صندوق ال�سيادي مل�ؤ�س�سة
الهيئة العامة لال�ستثمار يف الكويت حافظ على
املركز الرابع عامليا �ضمن �أكرب ال�صناديق ال�سيادية
ب�أ�صول قيمتها  524مليار دوالر.
واحتل �صندوق الأ�صول الأجنبية مل�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي املركز اخلام�س عامليا �ضمن �أكرب
ال�صناديق ال�سيادية ،رغم تراجع قيمة �أ�صوله ﺒ20
مليار دوالر لت�صل �إلى  494مليار دوالر ،وذلك مقارنة
بنهاية �شهر �أكتوبر املا�ضي.
كما حافظ �صندوق اال�ستثمارات العامة بال�سعودية
على املركز الـ � 11ضمن �أكرب ال�صناديق ال�سيادية
يف العامل ،حيث ا�ستقرت قيمة �أ�صوله عند 223.9
مليار دوالر وي�ستهدف �صندوق اال�ستثمارات العامة
رفع �أ�صوله �إلى  400مليار دوالر « 1.5تريليون

ت�صنيف �أكرب � 20صندوق ًا �سيادي ًا يف العامل بنهاية عام 2017
املرتبة

ال�صندوق ال�سيادي

الدولة

حجم
التغري مقارنة
الأ�صول (مليار
ب�أكتوبر(مليار دوالر)
دوالر)

1

�صندوق التقاعد احلكومي

الرنويج

998.9

--

2

�رشكة ال�صني لال�ستثمار

ال�صني

900.0

86.2 +

3

جهاز �أبوظبي لال�ستثمار

الإمارات

828.0

--

4

الهيئة العامة لال�ستثمار

الكويت

524.0

--

5

الأ�صول الأجنبية مل�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي (�ساما)

ال�سعودية

494.0

()20.0

6

حمفظة اال�ستثمار التابعة مل�ؤ�س�سة النقد
بهونغ كونغ

ال�صني

456.6

--

7

�رشكة �سيف لال�ستثمار

ال�صني

441.0

--

8

م�ؤ�س�سة حكومة �سنغافورة لال�ستثمار

�سنغافورة

359.0

--

9

هيئة قطر لال�ستثمار

قطر

320.0

--

10

ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي

ال�صني

295.0

--

11

�صندوق اال�ستثمارات العامة

ال�سعودية

223.9

--

12

م�ؤ�س�سة دبي لال�ستثمار

الإمارات

209.5

--

13

تيما�سيك القاب�ضة

�سنغافورة

197.0

--

14

مبادلة لال�ستثمار

االمارات

125.0

--

15

�رشكة كوريا لال�ستثمار

كوريا اجلنوبية

122.3

--

16

جمل�س �أبوظبي لال�ستثمار

الإمارات

110.0

--

17

�صندوق امل�ستقبل الأ�سرتايل

�أ�سرتاليا

105.4

--

18

�صندوق التنمية الوطنية االيراين

�إيران

91.0

--

19

�صندوق الرفاه الوطني

رو�سيا

72.2

--

20

هيئة اال�ستثمار الليبية

ليبيا

-- 66.0

أكبر  5شركات قد تواجه تغيي ًرا
جذريا بسبب تقنية «بلوك شين»
ً
مع ظهور تكنولوجيات جديدة ظهر م�صطلح التكنولوجيا
ويق�صد بها التكنولوجيا احلديثة التي
التخريبيةُ ،
تُ �سبب ا�ضطرا ًبا لتكنولوجيا قائمة ذات �شهرة و�أرباح
ً
�سوقا جديدة �أرخ�ص ثم ًنا و�أكرث
عالية ،مما ُين�شئ
تقدما .ومن بني هذه االبتكارات اجلديدة تقنية «بلوك
ً
�شني» التي مل حُتدث ا�ضطرا ًبا لل�رشكات فح�سب ،لكنها
�أثرت على ال�صناعات ب�أكملها ،حيث تطورت هذه التقنية
و�صارت �رشكات كربى مثل مايكرو�سوفت تتبناها.
وقد ظهر «بلوك �شني» للمرة الأول��ى عام  2009مع
�إطالق عملة البيتكوين ،وهو عبارة عن �سجل معامالت
�إل��ك�تروين ،يحتوي على جميع املعلومات اخلا�صة
باملعامالت وال�صفقات التجارية ب�شكل �آمن وال مركزي،
ودون حاجة لتدخل طرف ثالث.
وب�سبب هذه املميزات بد�أت العديد من ال�رشكات تتبنى
ال�رشكة
 -1جي بي مورغان
ت�شي�س «JPMorgan
»Chase
 -2يونايتد بار�سيل
�سريف�س «United
»Parcel Service

لـ «كفيك»

�أعلنت ال�رشكة الكويتية
ل��ل��ت��م��وي��ل واال���س��ت��ث��م��ار
«كفيك» عن ا�ستقالة رئي�س
القطاع التنفيذي يف �إدارة
املخاطر بال�رشكة تاميونا
�سوندرام.
وق��ال��ت ال�رشكة يف بيان
للبور�صة �أم�����س ان���ه مت
ق��ب��ول ا�ستقالة تاميونا
�سوندرام من من�صبه و�أن
�آخر يوم عمل له كان االحد
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ريال» بنهاية عام .2020
ووفقا للبيانات حافظ �صندوق التقاعد احلكومي
الرنويجي على املرتبة الأولى ك�أكرب �صندوق �سيادي
يف العامل ،ب�أ�صول قيمتها  998.9مليار دوالر.
وتقدمت �رشكة ال�صني لال�ستثمار للمركز الثاين،
حيث ارتفعت قيمة �أ�صولها ﺒ 86.2مليار ريال لت�صل
�إل��ى  900مليار ري��ال ،فيما تراجع جهاز �أبوظبي
لال�ستثمار للمركز الثالث.
وبح�سب التقرير بلغ �إجمايل موجودات ال�صناديق
ال�سيادية بنهاية عام  2017حوايل  7.58تريليونات
دوالر ،وا�ستحوذت ال�سعودية على  % 9.5من
�إجمايل الرثوات ال�سيادية يف العامل وهو ما يعادل
 717.9مليار دوالر ،فيما ا�ستحوذت الإم��ارات على
 %17.2من الرثوات ال�سيادية يف العامل ومبا يعادل
 1306.5مليارات دوالر.
ويف ما يلي جدول ي�ضم �أ�سماء �أكرب � 20صندوقا �سياديا
يف العامل بنهاية عام .2017

� -3سبوتيفاي
«»Spotify

 -4فيزا �إنك «Visa
»Inc
� -5أفالون باي
كومينيتيز
«AvalonBay
»Communities Inc

هذه التقنية ،التي تتمتع ب�شعبية كبرية وب�شكل خا�ص
يف القطاع امل��ايل ،فمعظم البنوك الكربى يف الدول
النامية ت�ستخدمها يف التحويالت املالية الدولية.
ويف عام � 2016أجرى «باركليز» �أول �صفقة جتارية
با�ستخدام تقنية البلوك �شني ،كما ب��د�أت العديد من
ال�رشكات النا�شئة يف ال�صناعات الأخرى مثل الرعاية
ال�صحية والعقارات تبني هذه التقنية � ً
أي�ضا.
ونتيجة لذلك ب��د�أ اخل�براء يقيمون م�ستقبل «بلوك
�شني» ،وكيفية م�ساهمتها يف تغيري الطريقة التي تعمل
ال�رشكات بها يف ال�صناعات الأخرى.
تقريرا
مانكي»
إن�سايدر
يف هذا الإطار ،ن�رش موقع «�
ً
يت�ضمن � 5رشكات كربى من �صناعات خمتلفة معر�ضة
�أك�ثر من غريها للتغيريات اجلذرية ب�سبب تقنية
«بلوك �شني».

� 5رشكات قد ت�سبب «بلوك �شني» تغيريات جذرية يف ن�شاطها
ال�رشح
لأنه �أكرب بنك يف الواليات املتحدة فهو من بني �أكرث امل�ؤ�س�سات عر�ضة
لال�ضطراب ب�سبب تقنية «بلوك �شني».
�رشكة متخ�ص�صة يف خدمات الربيد ال�رسيع و�شحن الب�ضائع واخلدمات
اللوجي�ستية� .إدارة اخلدمات اللوجي�ستية و�سال�سل التوريد من ال�صناعات
املعقدة التي ت�ستلزم الكثري من الدقة ،لأنها معر�ضة حلدوث كثري من الأخطاء
ؤخرا �إلى من�صة « »BiTAالتي تهدف �إلى
الب�رشية.وقد ان�ضمت ال�رشكة م� ً
ا�ستخدام تقنية «بلوك ت�شني» يف جمال �إدارة اخلدمات اللوجي�ستية و�سال�سل
التوريد ،ل�ضمان ت�سليم الب�ضائع ب�شكل �أكرث كفاءة.
هي �إحدى �أ�شهر من�صات البث املو�سيقي يف العامل ،لديها مكتبة مو�سيقية ت�ضم
�أكرث من  30مليون ت�سجيل �صوتي من كافة الأنواع والأمناط املو�سيقية املنت�رشة
حول العامل .من املتوقع �أن تت�أثر هذه املن�صة ب�سبب تقنية «بلوك �شني» � ً
أي�ضا،
لأن «بلوك �شني» تتيح للفنانني �إمكانية �أن يدفع لهم اجلماهري مبا�رشة ،مما
يق�ضي على وجود و�سيط مثل �رشكات ت�سجيل املو�سيقى.
ت�أثرت ال�رشكة بزيادة اعتماد العمالت الرقمية مثل بتكوين ك�أحد �أ�شكال الدفع،
خا�صة و�أن هذه العمالت لها مزايا �أكرث من الدفع ببطاقات االئتمان.وعلى الرغم
من �أن قيمة املعامالت التي تتم با�ستخدام هذه العمالت منخف�ضة للغاية� ،إال
�أن هذه العمالت �صارت طريقة للدفع موثوقة للغاية ،خا�صة يف جمال التجارة
الإلكرتونية.
هي واحدة من �أكرب �صناديق اال�ستثمار العقاري يف الواليات املتحدة املعر�ضة
لال�ضطراب ب�سبب «بلوك �شني» .وال يقت�رص �سوق العقارات على امتالك و�إدارة
العقارات ،لكنه ي�شمل � ً
أي�ضا املعامالت بني املالك وامل�ست�أجرين ،والكثري من
ال�سجالت التي حتتاج �إلى حفظها.

