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 36.5مليون دينار أرباح «الخليج»
من االستحواذ على «الفحيحيل»
�أعلن بنك اخلليج عن نقل ملكية العقار الواقع
يف منطقة الفحيحيل مو�ضوع حكم ر�سو املزاد
ال�صادر يف ال��دع��وى رق��م  135ل�سنة 2012
مبوجب الوثيقة رقم  12258ال�صادرة بتاريخ
 18نوفمرب احل���ايل ،وب��ذل��ك �أ�صبح العقار
ُ
امل�شار �إليه ملك ًا للبنك .و�أو�ضح البنك يف بيان
وبناء على قرار
للبور�صة الكويتية� ،أم�س� ،أنه
ً
�إدارة البيوع ال�صادر بتاريخ  15يناير 2018
الذي ُيثبت �أن �إجمايل مبلغ مطالبة البنك �ضد
املدين ،هي نحو  93مليون دينار.
وت��اب��ع البنك� ،أن الأث���ر امل��ايل ال��ن��اجت عن
اال�ستحواذ على العقار ا�سرتداد �صايف لأ�صل

دين بنحو  45.5مليون دينار ،ناق�ص ًا خ�سارة
انخفا�ض القيمة بنحو  9م�لاي�ين دينار،
وبالتايل نتج عن هذه ال�صفقة زيادة يف الأرباح
الت�شغيلية للبنك بنحو  36.5مليون دينار.
عالوة على ذلك ،بح�سب بيان البنك ،فقد مت
�شمل الفائدة التي بلغت نحو  19.7مليون دينار
يف �إجمايل املطالبة املرفوعة من بنك اخلليج،
لكن نظر ًا لقيام املدين والكفيل باالعرتا�ض
على ذلك املبلغ ،فقد مت التحفظ بالكامل عليه
يف �إيرادات الفوائد بانتظار �صدور حكم نهائي
ب�ش�أنها.
وكانت حمكمة الأمور امل�ستعجلة ق�ضت �أواخر

يونيو املا�ضي بقبول �إدخ��ال �رشكة «خباري
القاب�ضة» خ�صم ًا بالدعوى ويف املو�ضوع
برف�ض الإ�شكال واال�ستمرار يف التنفيذ ،مع ر�سو
مزاد عقار الفحيحيل اململوك ل�رشكة درة الدار
العقارية ب�صفتها كفيل عيني راهن ملديونية
�رشكة خباري القاب�ضة ،والبالغ م�ساحته
 231,803مرت ًا مربع ًا على بنك اخلليج.
ويف مطلع يوليو امل��ا���ض��ي ،ق�ضت حمكمة
التمييز رف�ض الطعون املقدمة من �رشكتي «درة
الدار» العقارية ،وخباري القاب�ضة �ضد بنك
اخلليج ،واحلكم ل�صالح البنك يف ق�ضية مزاد
عقار الفحيحيل.

الفائض التجاري للكويت مع اليابان ارتفع  %49بأكتوبر
�أظهر ك�شف ح�ساب بنك الكويت املركزي ارتفاع
جمموع �أوراق النقد املتداول وامل�سكوكات خالل
�أكتوبر املا�ضي بن�سبة  %2.4على �أ�سا�س �سنوي.
ووفقا لك�شف احل�ساب ال�صادر عن «املركزي»،
�أم�س ،بلغ جمموع النقد املتداول وامل�سكوكات يف
ال�شهر املا�ضي  1.68مليار دينار « 5.54مليارات
دوالر» ،مقابل  1.64مليار دينار « 5.40مليارات
دوالر» يف �أكتوبر .2017
وعلى �أ�سا�س �شهري ،تراجعت قيمة �أوراق النقد
املتداول وامل�سكوكات خالل �أكتوبر ال�سابق بن�سبة
 ،%0.6علم ًا ب�أنها كانت تبلغ  1.67مليار دينار يف
�سبتمرب ال�سابق له.
وبلغت جمموع �أوراق النقد بفئاته املختلفة يف
ال�شهر املا�ضي  1.65مليار دينار ،مقابل 1.64
مليار دينار ،بنمو �شهري .%0.6

وت�صدرت فئة الـ 20دينار ًا قائمة الأكرث تداو ًال يف
الكويت خالل �أكتوبر املا�ضي بقيمة  971.6مليون
دينار ،وتبعتها الـ 10دنانري بقيمة  523.9مليون
دينار ،ثم الـ 5دنانري بـ 83.9مليون دينار.
وب�ش�أن امل�سكوكات ،فقد ارتفعت قيمة تداولها
يف ال�شهر املا�ضي بن�سبة � %0.4إلى  27.3مليون
دينار ،مقابل  27.2مليون دينار يف �سبتمرب.
وج��اءت فئة الـ 100فل�س �ضمن الأك�ثر ت��داو ًال يف
�أكتوبر ال�سابق بقيمة  12.2مليون دينار ،وتليها
الـ 50فل�س ًا بـ 8.6ماليني دينار ،ثم الـ 20فل�س
بقيمة  3.7ماليني دينار .ي�شار �إلى �أن موجودات بنك
الكويت املركزي ارتفعت يف نهاية �أكتوبر املا�ضي
بن�سبة  %21.6لت�صل �إلى  10.7مليارات ريال «35.3
مليار دوالر» ،مقابل  8.8مليارات دينار « 28.9مليار
دوالر» يف ال�شهر املناظر من .2017

«فاروس» ُتبقي القيمة العادلة لسهم
«المصرية الكويتية» عند 1.27دوالر
�أب��ق��ت ف��ارو���س ل�ل�أب��ح��اث على
تو�صيتها بزيادة الوزن الن�سبي
ل�سهم القاب�ضة امل�رصية الكويتية
عند القيمة العادلة  1.27دوالر
لل�سهم ،حلني مراجعة التقييم
عن عام .2019
و�أو���ض��ح��ت ف��ارو���س يف مذكرة
بحثية� ،أن ال�رشكة ت�سري على

امل�سار ال�سليم لتحقيق توقعاتنا
ع��ن ع��ام  ،2018وال��ت��ي تبلغ
 99.6مليون دوالر.وبلغت �أرباح
امل�رصية الكويتية يف الثالثة
الأ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب
ال�سابق نحو  7.09ماليني دينار
« 23.34مليون دوالر» ،مقابل
 10.59م�لاي�ين دي��ن��ار «34.87

مليون دوالر» �أرباح الربع الثالث
من .2017
و�سجلت ال����شرك��ة يف الت�سعة
الأ�شهر الأول��ى من العام احلايل
�أرب��اح�� ًا بقيمة  20.14مليون
دينار ،مقارنة بـ 21.34مليون
دينار �أرباح الفرتة املناظرة من
 ،2017برتاجع %.6

عضو مجلس إدارة يشتري  499ألف
سهم في بنك وربة
�أعلن بنك وربة عن قيام ع�ضو جمل�س �إدارة بالبنك
ب�رشاء � 499أل��ف �سهم يف ر�أ�سمال البنك خالل
تعامالت �أول �أم�س.
وقال البنك يف بيان للبور�صة الكويتية� ،أم�س� :إن
الع�ضو �أحمد عبدالعزيز الغنام قام ب�رشاء الأ�سهم
على �أ�سا�س �سعر  231و 232فل�س ًا لل�سهم الواحد.
ويبلغ ر�أ�سمال البنك ُ
امل�صدر واملدفوع  100مليون
دينار ،فيما يبلغ عدد الأ�سهم ُ
امل�صدرة والقائمة
 1.5مليار �سهم .ومتتلك الهيئة العامة لال�ستثمار
بالكويت ح�صة بن�سبة  %25.2يف ر�أ�سمال بنك
وربة ،تليها ح�صة �رشكة جمموعة ال�ساير القاب�ضة
بنحو  ،%10ثم امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية بنحو .%7.4
وكانت هيئة �أ�سواق املال الكويتية وافقت مطلع
نوفمرب احل���ايل ،على ن�رشة االك��ت��ت��اب العام
مل�ساهمي بنك وربة يف زيادة ر�أ�س املال  %50من
خالل �إ�صدار  500مليون �سهم.

• منوذج اف�صاح البنك

زيادة المصاريف تصعد بخسائر «أجوان» الفصلية %155
�أظهرت البيانات املالية ل�رشكة
�أجوان اخلليج العقارية ارتفاع
خ�سائر الربع الثالث من العام
احل��ايل بن�سبة  %154.5على
�أ�سا�س �سنوي.
وب��ح�����س��ب ن��ت��ائ��ج ال����شرك��ة
ب��ال��ب��ور���ص��ة� ،أم�����س ،بلغت
خ�سائر ال��ف�ترة � 83.21ألف
دينار «� 274.16أل��ف دوالر»؛
مقابل خ�سائر بنحو � 32.69ألف

دينار «� 107.71آالف دوالر»
بالربع الثالث من .2017
وحققت ال�رشكة خ�سائر بقيمة
� 289.17ألف دينار يف الت�سعة
�أ�شهر الأولى من العام احلايل؛
مقابل خ�سائر بنحو � 79.18ألف
دينار للفرتة املماثلة بالعام
املا�ضي ،بارتفاع يف اخل�سائر
بن�سبة .%265.2
وق���ال���ت ال����شرك��ة يف بيان

للبور�صة� :إن ارتفاع خ�سائر
ال���ف�ت�رة ي��ع��ود �إل����ى زي���ادة
امل�صاريف والأعباء الأخرى.
كانت خ�سائر ال�رشكة ارتفعت
 %343يف الن�صف الأول من
ال��ع��ام احل���ايل ،لت�صل �إل��ى
� 205.96آالف دي��ن��ار؛ مقابل
خ�سائر بقيمة � 46.49أل��ف
دينار للفرتة ذاتها من العام
املا�ضي.

ارتفع الفائ�ض التجاري للكويت
مع اليابان خالل �أكتوبر املا�ضي
بن�سبة  %48.9على �أ�سا�س �سنوي،
وذل��ك ح�سب بيان وزارة املالية
اليابانية ال�صادر �أم�س.و�سجل
الفائ�ض ال��ت��ج��اري للكويت مع
اليابان بال�شهر املا�ضي 47.85
مليار ين ياباين « 424.33مليون
دوالر» ،مقابل  32.14مليار ين
ي��اب��اين « 285.02مليون دوالر»
يف �أكتوبر عام  .2017ودعم منو
الفائ�ض ال��ت��ج��اري للكويت مع
اليابان ارتفاع ال�صادرات الكويتية
�إلى اليابان بال�شهر املا�ضي بن�سبة
 %43.9عند  65.73مليار ين ياباين
« 582.89مليون دوالر» ،مقارنة
بقيمتها يف �أكتوبر  2017البالغة
 45.68مليار ين ياباين «405.09
ماليني دوالر» .و�أ�شارت البيانات
�إلى ارتفاع الواردات الكويتية من
اليابان يف �أكتوبر املا�ضي بن�سبة
 %32.1لت�صل �إلى  17.88مليار ين
ياباين « 158.56مليون دوالر»،
مقابل  13.54مليار ي��ن ياباين
« 120.07مليون دوالر» يف ال�شهر
املناظر من العام املا�ضي .وب�شكل
عام فقد حتولت اليابان �إلى العجز

المحكمة الكلية
ترفض الدعوى

ضد «الموانئ»

�أع��ل��ن��ت ��شرك��ت��ا راب��ط��ة
الكويت واخلليج للنقل،
وكي جي �إل لوج�ستيك،
عن رف�ض املحكمة الكلية
الدعوى الق�ضائية ُ
املقدمة
م��ن ال�رشكتني و�آخ��ري��ن
���ض��د م���ؤ���س�����س��ة امل��وان��ئ
الكويتية ،ب�ش�أن القائمة
ال�سوداء.
وبح�سب بيان «الرابطة»
و«لوج�ستيك» للبور�صة،
�أم�س ،ف�إن املحكمة حكمت
بقبول الدعوى �شك ًال ،ويف
املو�ضوع برف�ضها ،مع
�إل��زام ال�رشكات ُ
املدعية
مبلغ  10دن��ان�ير مقابل
�أتعاب ُ
املحاماة.
وجاء حكم �أول درجة لي�ؤيد
�صحة ق���رار «امل��وان��ئ»
بو�ضعها �رشكة «كي جي
�إل» �ضمن القائمة ال�سوداء
ُ
املخالفة بعد
لل�رشكات
�إدانتها بتعديها وا�ستيالئها
ع��ل��ى �أم��ل��اك ال���دول���ة.
وتت�ضامن �رشكتا «كي جي
�إل للمناولة» «تابعة»،
و«ك���ي ج��ي �إل الدولية
ل��ل��م��وان��ئ وال��ت��خ��زي��ن
وال��ن��ق��ل» «زم��ي��ل��ة» ،مع
«الرابطة» و«لوج�ستيك»
يف ال���دع���وى املرفوعة
�ضد وزير الدولة ل�ش�ؤون
اخل��دم��ات ب�صفته رئي�س
جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة
املوانئ الكويتية ،و�أي�ض ًا
�ضد مدير عام «املوانئ»
ب�صفته.

• ارتفاع الفائ�ض التجاري لللكويت مع اليابان

يف امليزان التجاري خالل �أكتوبر
بقيمة  449.26مليار ين «3.98
مليارات دوالر» ،علم ًا ب�أن �إجمايل
�صادراتها بلغ  7243.43مليار
ين « 64.23مليار دوالر» ،مقابل

واردات ب�إجمايل  7692.69مليار
ين « 68.22مليار دوالر» .ي�شار
�إلى �أن الفائ�ض التجاري للكويت
مع اليابان ارتفع بالن�صف الأول
من ال�سنة املالية «من مطلع �أبريل

 2018وحتى �سبتمرب املا�ضي»
بن�سبة � %32إلى  307.95مليارات
ين « 2.73مليار دوالر» ،مقابل
 233.24مليار ين « 2.07مليار
دوالر» بالفرتة املماثلة من .2017

«مينا» و«الخليجية المغاربية» تقومان
بعملية مبادلة أصول ومساهمات

• كتاب االف�صاح

�أعلنت �رشكتا مينا العقارية واخلليجية املغاربية
القاب�ضة عن �إبرام اتفاقية مبادلة �أ�صول وم�ساهمات.
و�أو�ضحت «املغاربية» يف بيان للبور�صة الكويتية،
�أم�س� ،أن االتفاق ين�ص على تنازل «املغاربية» عن
كامل ح�ص�صها يف م�شاريع مملكة البحرين وجزء من
م�ساهمتها مبحفظة برج هاجر ،مقابل كامل ح�صة «مينا»
مب�رشوع كازابالنكا «�سورية» ،وكامل ح�صتها يف م�رشوع
درمي «املغرب» ،وعدد � 500ألف �سهم يف �رشكة رواج
القاب�ضة.
و�أفادت «املغاربية» ب�أنه �سيتم ت�سجيل خ�سارة مقدارها
� 373.3ألف دينار ،مو�ضحة ب�أن الأثر املايل �سينعك�س
على البيانات املالية لل�رشكة عن ال�سنة املالية
املنتهية يف  31دي�سمرب .2018
من جانبها قالت «مينا» يف بيان ُم�ستقل للبور�صة �أم�س:
�إن ال�صفقة عبارة عن مبادلة �أ�صول فقط ومل ينتج عنها
�سداد �أي م�ستحقات �أو فروقات مالية لأن قيمة هذه
الأ�صول مت�ساوية.
و�أ�شارت «مينا» �إلى �أن ال�صفقة لن ينتج عنها �أثر مايل يف
الوقت احلايل ،مو�ضحة ب�أنه �سيتم تغيري بيانات هذه
الأ�صول يف البيانات املالية لل�رشكة.

عمومية «الخليجي» تناقش إطفاء الخسائر
وزيادة رأس المال  5ديسمبر
تناق�ش العمومية غ�ير العادية
ل�رشكة بيت اال�ستثمار اخلليجي
الأربعاء  5دي�سمرب املقبل� ،إطفاء
جزء من اخل�سائر املرتاكمة كما يف
 31دي�سمرب 2017مببلغ قدره343.09
�ألف دينار من االحتياطي القانوين.
وقالت ال�رشكة يف بيان للبور�صة،
�أم�س� :إن العمومية �ستناق�ش كذلك
تخفي�ض ر�أ����س امل��ال م��ن 16.42
مليون دينار �إلى  6.1ماليني دينار
لإطفاء ُ
املتبقي من ر�صيد اخل�سائر
املرتاكمة كما يف  31دي�سمرب 2017
مببلغ قدره 10.33ماليني دينار.

و�أو�ضحت �أن البند الثالث الذي
�ستناق�شه العمومية يتعلق املرحلة
الأخ�ي�رة من معاجلة ر�أ���س املال
وتتعلق بزيادة من  6.1ماليني دينار
�إلى  40.65مليون دينار عن طريق
الدائنني مببلغ قدره  34.55مليون
دينار .و�أفادت ب�أن التعديالت التي
�ستناق�شها العمومية �سيرتتب عليها
بالتبعية تعديل املادة « »7من عقد
الت�أ�سي�س ،واملادة « »6من النظام
الأ�سا�سي لتتواكب مع تعديل ر�أ�سمال
ال�رشكة .ويبلغ ر�أ�س املال ُ
امل�صدر
وامل��دف��وع لل�رشكة  16.42مليون

دي��ن��ار ،م��وزع�� ًا على نحو 164.2
مليون �سهم ،بقيمة ا�سمية تبلغ 100
فل�س لل�سهم الواحد.
وميتلك م�ساعد عبدالله طامي
املطريي احل�صة الأكرب من ر�أ�سمال
«اخل��ل��ي��ج��ي» بن�سبة ت��ق�ترب من
 .%20و�أعلنت ال�رشكة �أول �أم�س،
عن بياناتها املالية للت�سعة �أ�شهر
الأولى من العام احلايل ،حمققة
�أرباح ًا بقيمة � 839.36ألف دينار،
مقابل خ�سائر بنحو  1.08مليون
دي��ن��ار للفرتة املماثلة بالعام
املا�ضي.

«إنترسك  »2019ينطلق في يناير بدبي
تنطلق يف يناير  2019مبركز دبي الدويل
للم�ؤمترات واملعار�ض ،الدورة اجلديدة
ملعر�ض الأمن وال�سالمة «�إنرت�سك »2019
ال��ذي يعد �أك�بر معر�ض عاملي جتاري
متخ�ص�ص يف �أدوات وتقنيات الأم��ن
ومكافحة احلرائق وت�شهد الدورة القادمة
التي تنظمها �رشكة مي�سي فرانكفورت
الأملانية م�شاركة �أكرث من  1300عار�ض
من  59دولة.
وي�شهد ���س��وق م��ع��دات وتقنيات الأم��ن
وال�سالمة للحد من احلرائق مبنطقة ال�رشق
الأو�سط ،منو ًا قوي ًا خالل ال�سنوات ال�ست
املقبلة ،لي�صل حجمه �إل��ى  1.9مليار
دوالر ،وذلك يف �إطار اجلهود املبذولة من
قبل اجلهات احلكومية وتطبيق اللوائح
التي تتعلق بحماية الأرواح والوقاية
من احلريق �إلى جانب ا�ستثمارات البنية
التحتية وا�سعة النطاق من بني املحركات
الرئي�سية لل�سوق.
ويفيد تقرير نوفمرب  2018ال�صادر عن

�رشكة� 6Wresearchأن �سوق ال�رشق
الأو����س���ط لأن��ظ��م��ة مكافحة احل��رائ��ق،
وتقنيات الك�شف والتنبيه باحلرائق،
خمارج الطوارئ والإ�ضاءة من املتوقع �أن
ي�صل حجمه �إلى  3مليارات دوالر بحلول
عام  ،2024مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ
نحو .%8
و�أو�ضح التقرير �أن ال�سوق الإقليمي �شهد
انخفا�ضا طفيفا خ�لال ال��ف�ترة -2014
 ،2016ولكن بداية من عام  2017ارتفع
مدعوما بتعايف �أ�سعار النفط
الطلب،
ً
واملبادرات احلكومية للتنويع االقت�صادي
التي تهدف �إلى �إنعا�ش القطاع الإن�شائي.
بالإ�ضافة �إل��ى ذل��ك� ،ساعدت قوانني
ال�سالمة واحلرائق املعدلة ،مثل تلك التي
�س ّنها الدفاع املدين يف الإمارات يف العام
 ،2016يف حتقيق منو منتجات احلماية
من ح��وادث احلرائق يف املباين والبنية
التحتية املطورة ،يف حني �أ�ضافت مزي ًدا
من الزخم �إل��ى قطاع �إع���ادة التهيئة،

حيث حتل �أحدث الأنظمة التي تتوافق مع
الت�رشيعات احلالية حمل الأنظمة القدمية.
ي�أتي تقرير �رشكة الأبحاث ،قبيل انطالق
«�إن�تر���س��ك» ،املعر�ض التجاري الأب��رز
للأمن وال�سالمة واحلماية من احلريق
يف العامل ،الذي يقام يف الفرتة من 20
�إلى  22يناير  2019يف مركز دبي الدويل
للم�ؤمترات واملعار�ض.
وق��ال مدير معر�ض �إنرت�سك �أندريا�س
رك�س� :إن قطاعي التجارة وال�ضيافة هما
قطاعان رئي�سيان �آخ��ران يحفزان الطلب
على �أنظمة ومعدات ال�سالمة من احلرائق،
م�ضيف ًا �أن «النمو الكبري ،خ�صو�صا يف
الإمارت� ،سي�أتي خالل العامني املقبلني
مع اق�تراب «�إك�سبو دبي  ،»2020بينما
يحفز اال�ستثمار وا�سع النطاق يف البنية
التحتية ال�سوق نحو حتقيق منو قوي على
م�ستوى منطقة اخلليج».
«ي��ق��دم �إن�تر���س��ك ،التي يقام يف دبي،
فر�صة مثالية للو�صول �إلى هذه الأ�سواق

وم���ا وراءه�����ا ،ح��ي��ث �سي�سعى الآالف
من املهند�سني ،جهات دم��ج الأنظمة،
املقاولني ،حم�تريف ال�صناعة و�صناع
ال��ق��رار �إل��ى �إي��ج��اد حلول مل�شاريعهم
املختلفة».
ي�شارك �أكرث من  350من ه�ؤالء العار�ضني
يف ق�سم احلرائق والإن��ق��اذ ،مبا يف ذلك
�أك�بر الأ�سماء يف قطاع حماية الأرواح
وال�سالمة من احل��رائ��ق العاملي ،مثل
�رشكة نافكو « »NAFFCOمن الإمارات،
جمموعة كونكورد كورودك�س ،هانيويل من
الواليات املتحدة الأمريكية ،وهوت�شيكي
من اليابان ،دراجر من �أملانيا ،و�رشكة
فولكان الرتكية ل�صناعة عربات الإطفاء.
كما تعد �إي��ت��ون كوربوري�شن من �أب��رز
العار�ضني يف ق�سم احلرائق والإنقاذ،
وهي واحدة �ضمن �رشكات عديدة م�شاركة
يف «�إنرت�سك»  2019ت�ؤكد تفا�ؤلها حول
التوجهات احلالية وامل�ستقبلية لل�سالمة
من احلرائق يف ال�سوق الإقليمي.

• جانب من املعر�ض ال�سابق

