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بداية من أكتوبر المقبل

الروضان يصدر قراراً بإضافة أصناف
جديدة على البطاقة التموينية

الأطفال �ألوما « »3 ،2 ،1و�أنواع ًا
ك�شفت وزارة التجارة وال�صناعة عن
م��ن ح��ب��وب الإف���ط���ار ،وحليب
�إ�ضافة �أ�صناف جديدة على املواد
املدرجة بالبطاقة التموينية،
«ب��رمي��االك» « »3 ،2 ،1وغ��ذاء
الأطفال «برمياالك قمح» ،وحليب
وا�ستبدال بع�ض املواد الأخرى،
الأط��ف��ال «الكتونك غولد» وذلك
من دون �إ�ضافة �أي تكلفة يف قيمة
�ضمن املواد التموينية املخف�ضة.
املقدم ،وذلك اعتبار ًا من
الدعم
ّ
مطلع �أكتوبر ُ
ولفتت �إل��ى �أن ه��ذه الأن���واع من
املقبل.
احلليب �ستباع ب�أ�سعار خمف�ضة من
و�أف�����ادت «ال��ت��ج��ارة» يف بيان
تقدم الوزارة �أي
���ص��ح��ايف ،ب����أن ال���وزي���ر خالد
قبل ال�رشكة ،ولن ّ
مبالغ دعم لها ،وتباع للم�ستهلك
الرو�ضان� ،أ�صدر ق��رار ًا باملواد
�ضمن م��واد البطاقة التموينية
اجلديدة امل�ضافة بناء على درا�سة
بن�سبة تقل عن « ،35 ،38و36
�أجرتها ال��وزارة يف هذا ال�ش�أن،
 »%ع��ن �سعر بيعها على �أرف��ف
وخل�صت �إلى نتائج جرى ت�ضمينها
يف القرار ،حيث �أ�شارت �إل��ى �أن
اجلمعيات التعاونية.
• خالد الرو�ضان
كما �أ�شارت �إلى �إدراج مفروم حلم
الوفر امل��ايل ال�سنوي املتحقق
البقر املجمد ،ومفروم حلم الغنم
للم�ستهلكني نتيجة للقرار الوزاري
الذي حمل الرقم « »355لعام  2019يف �ش�أن املواد املجمد � -إنتاج الكويت ،الذين مت �إنتاجهما من �أجود
الغذائية للبطاقة التموينية بلغ  41.29مليون �أنواع اللحم احلالل وم�ستويات اجلودة العاملية،
و�إدراج حليب طازج «طويل الأم��د  »K.DDبحيث
دينار.
ان القرار ت�ضمن زيادة ح�صة الطفل من علب احلليب يباع اللرت بـ 300فل�س ،والربع لرت بـ 85فل�س ًا.
من � 8إلى  10علب لكل طفل بال�شهر من الوالدة حتى وتابعت «التجارة» �أن القرار ت�ضمن �أي�ض ًا �إدراج
�سن ال�سنتني ،و�إعفاءه من جميع املواد الأ�سا�سية �شاي «ليبتون» ب�أنواعه املختلفة و«�شاي ريد ليبل»
واملتمثلة يف الأرز ،والعد�س ،وحليب البودرة ،ب�سعر خمف�ض �ضمن مواد البطاقة التموينية ،م�ؤكدة
والزيت ،والدجاج ،واملعجون؛ لأن يف هذه ال�سن ال �أن �إدراج هذه املواد ي�سهم يف زيادة االختيارات �أمام
يعتمد الطفل �إال على احلليب ،مب ّينة �أن عدد الأطفال امل�ستفيد ،وت�أمني الأمن الغذائي للبالد ،بالإ�ضافة
�إلى �إنه ال يكلف الدولة �أي مبالغ دعم �إ�ضافية لأنها
الأقل من �سنتني بلغ � 46.71ألف طفل.
وب ّينت «التجارة» �أن القرار ت�ضمن �إدراج مواد جديدة تباع ب�سعر خمف�ض غري مدعوم؛ وذل��ك مل�صلحة
�إل��ى م��واد البطاقة التموينية ب�سعر خمفّ�ض غري امل�ستفيد احل�صول على املادة ب�سعر �أقل من �سعر
مدعوم ،تت�ضمن حليب الأطفال «نيدو  »1وحليب اجلمعيات التعاونية.

«التجارة» تقود تحرك ًا رقابي ًا موسع ًا
ضد البضائع المقلدة
�أكدت وزارة التجارة ال�صناعة انها تقود حترك ًا
رقابي ًا مو�سع ًا للق�ضاء على �أ�سواق الب�ضائع
املقلدة ،وذلك يف خمتلف القطاعات ،م�ؤكد ًا
�أن اثار انت�شار الب�ضائع املزورة �سلبية وكبرية
على البيئة وال�صحة واالقت�صاد.
و�أو�ضحت ال��وزارة يف بيان لها انها �أمهلت
جتار الب�ضائع املقلدة ثالثة �أ�سابيع لإزالة
املخالفات ،م�شددة على �أنه يف حالة التمادي
يف املخالفة �ستقوم الوزارة مب�صادرة الب�ضائع
املزورة و�سيتم غلق املحل �إداري ًا.
و�أو�ضحت �أن احلملة التي تقودها «التجارة» ال
تقت�رص على �سوق املالب�س والأحذية فقط بل
تت�ضمن قائمة طويلة من الب�ضائع املغ�شو�شة
منها قطاع الربجميات وقطع الغيار وغريها من
الب�ضائع التي ت�ؤثر على ال�صناعات الوطنية
لكرثة تواجدها ورخ�ص �أ�سعارها والتي ت�شكل
ال مدمر ًا لالقت�صاد الوطني وفع ً
عام ً
ال ي�ساند
اجلرمية املنظمة والأن�شطة غري القانونية
ب�شكل مبا�رش.
ولفتت الوزارة �إلى �أن انت�شار الب�ضائع املزيفة
يخالف �أب�سط حقوق امللكية الفكرية ملا ت�شكله
من قر�صنة وا�ضحة حلقوق امللكية ،م�ضيف ًا
�أن ال���وزارة ما�ضية يف حملتها على اجلهات
املخالفة.
و�أفادت ب�أن مراقبي «التجارة» �سجلوا خالل الأيام
املا�ضية حما�رض و�إقرارات ل�رشيحة وا�سعة من
املحالت ببيع الب�ضائع املقلدة ،م�ؤكد ًا �أن حملة
الوزارة بهذا ال�ش�أن ممتدة وتهدف لتفكيك هذه
ال�سوق.

وبينت �أن جهود الوزارة يف هذا اخل�صو�ص ت�شمل
التنبيه على املطابع ومراكز الطباعة بعدم
طباعة �شعارات �أو عالمات �أو رموز لها حفاظ ًا
حلقوق �أ�صحابها الأ�صليني وعدم الأ�رضار بهم.
وقالت �إن الب�ضائع املقلدة تعترب مع�ضلة
اقت�صادية �سيا�سية واجتماعية ملا تخلفه من اثار
�سلبية على ال�سوق ،ال �سيما يف ظل عدم مباالة
جتار هذه الب�ضائع بحجم ال�رضر الذي يلحق
بامل�ستهلك من جراء ا�ستخدام هذه ال�سلع والتي
تركز على نقطة �ضعف امل�ستهلك وهي التوفري
املادي  ،الفتة �إلى �أن انت�شار الب�ضائع املزيفة
يخالف �أب�سط حقوق امللكية الفكرية ملا ت�شكله
من قر�صنة وا�ضحة حلقوق امللكية.
و�أ�شارت �إلى �أن «التجارة» تهدف من حتركها
الرقابي حماية ال�رشكات وامل�ستهلكني من
التقليد والقر�صنة ،خ�صو�ص ًا ملا تكر�سه مثل هذه
الب�ضائع من عمليات غ�ش جتاري ت�شكل خطورة
اقت�صادية كبرية �سواء على �صعيد امل�ستهلك
�أو جلهة اخل�سائر التي يتحملها منتجو ال�سلع
الأ�صلية من جراء تقليد منتجاتهم� ،أو لناحية
خ�سائر الدولة املحققة من عزوف ال�رشكات
الكربى العاملية والوطنية عن العمل يف ال�سوق
املحلية.
و�أ�ضافت �أن �أ��ض�رار بيع الب�ضائع امل��زورة
لي�ست اقت�صادية فح�سب ،مبينا �أن العديد من
الدرا�سات العليمة �أكدت وجود اثار طبية �سلبية
تهدد امل�ستهلك جراء ا�ستخدامه هذه الب�ضائع
ملا حتمله من مكونات رديئة ت�رض بال�صحة
عموم ًا.
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تضمن أال يقل عدد األعضاء المستقلين عن  4أعضاء

«المركزي» يعتمد إدخال تعديالت على قواعد
ونظم الحوكمة في البنوك
وت����اب����ع« :وي���ج���وز
اعتمد جمل�س �إدارة بنك
ال��ك��وي��ت امل��رك��زي،
مبوجب هذه التعديالت
�أال يقل عدد الأع�ضاء
�إدخ��������ال ت��ع��دي�لات
امل�ستقلني عن ع�ضوين
على تعليمات قواعد
ً
بداية من تاريخ
اثنني
ون��ظ��م احل��وك��م��ة يف
البنوك .وبح�سب بيان
 30ي��ون��ي��و ،2020
ً
بداية
وع��ن � 4أع�ضاء
ل��ـ«امل��رك��زي» �أم�س،
ت��ت��م��ث��ل ال��ت��ع��دي�لات
من تاريخ  30يونيو
2022؛ وذل��ك من �أجل
يف �إ���ض��اف��ة الأع�ضاء
ع����دم �إح�������داث طلب
بت�شكيل
امل�ستقلني
مفاجئ على الأع�ضاء
جمال�س �إدارات البنوك
امل�ستقلني وال�سماح
واللجان املنبثقة عن
للبنوك ب��ال��ت��درج يف
املجل�س ،والت�أكيد
ع��ل��ى �أه��م��ي��ة حوكمة
تطبيق هذا التعديل».
وت�أتي هذه التعديالت
�إدارة املخاطر والدور
• حممد الها�شل
يف �إط�������ار اجل���ه���ود
امل���ن���وط مبجال�س
الإدارة ،و�إ�ضافة حم��ور ب�ش�أن حوكمة امل�ستمرة لبنك الكويت املركزي يف جمال
االلتزام يف �إط��ار �إدارة املخاطر الكلية مراجعة وحتديث ما ي�صدره من تعليمات
و�ضوابط رقابية مبا يتما�شى مع تبني
للبنك.
وقال حمافظ بنك الكويت املركزي حممد وتطبيق �أف�ضل املمار�سات يف جمال العمل
الها�شل� ،إن �إ�ضافة �أع�ضاء جمال�س الإدارة امل�رصيف واملايل.
امل�ستقلني يف ت�شكيل جمال�س الإدارة يف وت ��أت��ي التعديالت يف �إط���ار مراجعة
البنوك ي�ستهدف تر�سيخ مبد�أ ا�ستقاللية تعليمات قواعد ونظم احلوكمة يف البنوك
�أع�ضاء جمال�س الإدارة الذي يعد من �أ�س�س الكويتية ال�صادرة يف يونيو  ،2012وذلك
ممار�سات احلوكمة ال�سليمة .وت�ضمنت بغر�ض حتديثها يف �ضوء �آخر ما �صدر من
التعليمات املحدثة تعريف ًا للع�ضو معايري رقابية دولية يف جمال احلوكمة
امل�ستقل وحتديد �رشوط اال�ستقاللية وذلك ال�سليمة.
ت�أكيد ًا التخاذ القرارات بتجرد ومو�ضوعية وح�سب البيان ،جاءت التعديالت بناء
ملا هو يف م�صلحة البنك وعدم تعري�ضه على ال��ورق��ة ال�صادرة عن جلنة بازل
للمخاطر واملحافظة على الثقة العامة يف للرقابة امل�رصفية ب�ش�أن مبادئ احلوكمة
ال�سليمة للبنوك ،ويف �ضوء �صدور قانون
البنك وتعزيز اال�ستقرار املايل.
و�أ�شار الها�شل �إلى �أن هذا التعديل قد ت�ضمن ال�رشكات رقم ( )1ل�سنة  2016مبا ت�ضمنه
�أي�ض ًا �أال يقل عدد الأع�ضاء امل�ستقلني عن  4من �أح��ك��ام ب�ش�أن احلوكمة التي جتيز
�أع�ضاء ومبا ال يزيد عن ن�صف عدد �أع�ضاء للجهات الرقابية ا�شرتاط وجود �أع�ضاء
املجل�س؛ وهو احلد الأعلى امل�سموح به جمل�س �إدارة م�ستقلني يف جمال�س �إدارات
ال�رشكات اخلا�ضعة لرقابتها.
مبوجب قانون ال�رشكات.

«الطيران المدني»:
 4.5ماليين راكب
بمطار الكويت
في  3أشهر
قالت الإدارة العامة للطريان
املدين �أم�س� ،إن �إجمايل عدد
ال��رك��اب يف مطار الكويت
الدويل بلغ  4.5ماليني راكب
خالل الأ�شهر الثالثة املا�ضية
بنهاية �أغ�سط�س،و�أو�ضحت
الإدارة يف بيان «� ،أن عدد
ُ
امل��غ��ادري��ن منهم بلغ 2.3
مليون م�سافر ،بينما و�صل
ع���دد ال��ق��ادم�ين �إل����ى 2.1
مليون .و�أ�ضافت �أن �إجمايل
حركة ط��ائ��رات ال��رك��اب يف
نف�س ال��ف�ترة � 31.4أل��ف
طائرة ،بلغ عدد ُ
املغادرة
منها نحو � 15.7ألف طائرة،
يف حني و�صل عدد القادمة
�إلى � 15.7ألف ًا.

«جنرال إليكتريك» تعتزم بيع أسهم
في «بيكر هيوز» بـ 3مليارات دوالر
ت�سعى �رشكة «جرنال �إليكرتيك» جلمع ثالثة مليارات دوالر من
خالل بيع ح�صة الأغلبية يف «بيكر هيوز» .وقالت ال�رشكة يف
بيان على موقعها الإلكرتوين� ،أول من �أم�س� ،إن جرنال �إليكرتيك
�ستقوم ببيع ما ي�صل �إلى  120.75مليون �سهم من �أ�سهمها.
وكانت جرنال �إليكرتيك متتلك ح�صة بنحو  % 50.4من �أ�سهم
«بيكر هيوز» بنهاية  30يونيو املا�ضي .و�أو�ضحت بيكر هيوز
�أنها �ستقوم ب�إعادة �رشاء �أ�سهم عادية بقيمة  250مليون دوالر
من الفئة «بي» من جرنال �إليكرتيك يف �صفقة خا�صة مقابل
 0.0001دوالر لكل �سهم .ومتتلك جرنال �إليكرتيك حالي ًا نحو
 522مليون �سهم من «بيكر هيوز».
وذكرت بيكر هيوز �إن ال�صفقة من �ش�أنها �أن تقل�ص كذلك تواجد
ال�رشكة العاملة يف قطاع ال�صناعة داخل جمل�س �إدارة �رشكة
خدمات حقول النفط �إلى مقعد واحد بد ًال من خم�سة مقاعد.
و�أنهى �سهم «بيكر هيوز» تداوالت اول من �أم�س داخل النطاق
الأحمر بانخفا�ض  % 0.3ليغلق عند  24.11دوالر ًا كما تراجع
�سهم «جرنال �إليكرتيك» بن�سبة مماثلة  % 0.3م�سج ً
ال 24.11
دوالر ًا.

الشاعر :مصر تستهدف زيادة السائحين  %35-30في 2019

• ح�سام ال�شاعر

ك�شف رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة بلو�سكاي
لل�سياحة وكيل توما�س كوك الربيطانية يف
م�رص ح�سام ال�شاعر� ،أن �رشكته ت�ستهدف
زي��ادة ع��دد �سائحيها الوافدين �إل��ى م�رص
بن�سبة ترتاوح بني  30و % 35هذا العام.
وجذبت جمموعة بلو�سكاي نحو � 480ألف
�سائح �إلى م�رص يف عام .2018
وق��ال ال�شاعر على هام�ش م�ؤمتر �سياحي
ُعقد يف القاهرة هذا اال�سبوع �إن «التدفقات
ال�سياحية الوافدة مل�رص خالل العام احلايل
واعدة وتنبئ بارتفاع التدفقات بنحو % 30
عن العام املا�ضي».

وقفزت �أع��داد ال�سائحني الوافدين للبالد
بن�سبة � % 47.5إل��ى  9.8ماليني �سائح يف
 2018وفقا لتقرير حكومي �صدر يف �أبريل ،
وبلغ عدد الليايل ال�سياحية يف م�رص 102.6
مليون ليلة يف  2018مقابل  51مليونا يف
.2017
ومل تعلن وزارة ال�سياحة امل�رصية �أرقام
الإي��رادات ال�سياحية �أو �أعداد ال�سائحني يف
العامني الأخريين بدعوى �أنها �أرق��ام �أمن
قومي ح�سبما ذكرت وزيرة ال�سياحة ب�أحد
امل�ؤمترات ال�صحافية العام املا�ضي.
وق��ال ال�شاعر «ن�سب احل��ج��وزات لق�ضاء

العطالت مب�رص خالل املو�سم ال�شتوي املقبل
جيدة ويف ارتفاع م�ستمر خا�صة من الأ�سواق
الأملانية والت�شيكية والبولندية يف ظل
اال�ستقرار ال�سيا�سي وامل�ساندة القوية لقطاع
ال�سياحة من قبل الدولة».
«وا���ض��اف ان احل��ج��وزات �ستزيد % 35
و�ستتجاوز  % 50خالل �شهر �أكتوبر لق�ضاء
عطلة ال�سنة اجلديدة باملنتجعات امل�رصية
على �شاطئ البحر الأحمر وجنوب �سيناء».
وا�ستفاد قطاع ال�سياحة من انح�سار املخاوف
الأمنية و�ضعف قيمة اجلنيه امل�رصي بعد
حترير �سعر ال�رصف �أواخر .2016

الظفيري :ورشة خليجية تناقش االتفاقيات الدولية بشأن التجارة اإللكترونية
قال مدير �إدارة �رشكات الأ�شخا�ص يف وزارة
التجارة �صالح الظفريي �أم�س� ،إن ور�شة عمل
خليجية حول التجارة االلكرتونية ناق�شت
ما تو�صلت �إليه منظمة التجارة العاملية
م��ن اتفاقيات دول��ي��ة بخ�صو�ص التجارة
االلكرتونية.
و�أ���ض��اف الظفريي على هام�ش م�شاركته
بالور�شة التي نظمتها االمانة العامة ملجل�س

التعاون اخلليجي �أنه متت مناق�شة ما تو�صلت
اليه منظمة التجارة العاملية من اتفاقيات
دولية بخ�صو�ص التجارة االلكرتونية ومدى
ت�أثريها على االتفاقيات التجارية القائمة
مع الت�أثر الوا�ضح لل�سوق العاملية بتطور
ونهو�ض التجارة االلكرتونية .وا�شار الى انه
مت خالل الور�شة عر�ض بع�ض جتارب الدول
يف ذات ال�ش�أن وما اتخذته منظمة التجارة

العاملية من ت�صنيف لل�سلع واخلدمات ونوع
امل�شاكل القائمة لت�صنيف بع�ض املواد
املتداولة يف ال�سوق االلكرتونية.
و�أو�ضح الظفريي ان الور�شة اخلليجية تطرقت
للعاملني الأ�سا�سيني يف التجارة االلكرتونية
واجتاهات ال�سوق ومناذج االعمال التجارية
ك�إعفاء االر�ساليات االلكرتونية من الر�سوم
اجلمركية يف بع�ض الدول الفتا الى مناق�شة

الق�ضايا امل��ث��ارة لو�ضع ق��ان��ون موحد
للتجارة االلكرتونية يف دول اخلليج من
خالل ال�سيا�سات واملبادرات الوطنية.
وذك��ر ان ال��ور���ش��ة التي ا�ستمرت  3ايام
تناولت كذلك عر�ض ما تو�صلت اليه دول
جمل�س التعاون من ت�رشيع وقرارات وما هو
الو�ضع احلايل للتعامل مع �سوق التجارة
االلكرتونية.

الصين تستثني  16سلعة أميركية من الرسوم الجمركية
�أعلنت ال�صني �أم�س �أنها تعتزم �إعفاء  16فئة من
املنتجات الأمريكية من الر�سوم اجلمركية امل�شددة
املفرو�ضة يف �سياق احلرب التجارية بني البلدين،
قبل انطالق جولة مفاو�ضات جتارية جديدة ال�شهر
املقبل.
و�أفادت جلنة التعريفات اجلمركية يف ال�صني ب�أن
الإع��ف��اءات �ستدخل حيز التنفيذ يف � 17سبتمرب،
و�أ�صدرت قائمتني تت�ضمنان منتجات من ثمار البحر
و�أدوية �ضد ال�رسطان ،و�أعلنت ال�صني ،بداية ال�شهر
احلايل� ،أنها تقدمت ب�شكوى �ضد الواليات املتحدة
�أم��ام منظمة التجارة العاملية؛ ردا على فر�ض
وا�شنطن ر�سوم ًا جمركية م�شددة على واردات بقيمة
مليارات الدوالرات من املنتجات ال�صينية.
ودخلت الر�سوم اجلمركية الأمريكية اجلديدة على
املنتجات ال�صينية حيز التنفيذ منذ بداية �شهر
�سبتمرب احلايل .و�أفادت وزارة التجارة ال�صينية،
يف بيان ن�رش على موقعها الإلكرتوين ،ب�أن «الر�سوم
جديا للتوافق الذي مت
الأمريكية ت�شكّ ل انتهاكً ا
ً
التو�صل �إليه بني رئي�سي بلدينا يف �أو�ساكا اليابانية
نهاية يونيو املا�ضي ،خالل قمة جمموعة الع�رشين
التي �شهدت الإعالن عن هدنة يف احلرب التجارية

بني بكني ووا�شنطن».
و�أ�ضافت �أن «ال�صني م�ستاءة للغاية وتعار�ض ذلك
ب�شدة ،وعمال بقواعد منظمة التجارة العاملية،
�ستحمي بحزم حقوقها وم�صاحلها امل�رشوعة».
قدمت ال�شكوى �إلى جمل�س ت�سوية
وذكرت الوزارة �أنها ّ
املنازعات التابع ملنظمة التجارة العاملية.
وتخو�ض ال�صني وال��والي��ات املتحدة منذ العام
املا�ضي مواجهة جتارية تتمثل يف تبادل فر�ض ر�سوم
جمركية على �سلع تتجاوز قيمتها  360مليار دوالر
من املبادالت ال�سنوية .ويف قمة جمموعة الع�رشين
التي عقدت يف �أو�ساكا ،اتفق الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب ونظريه ال�صيني �شي جني بينغ على
�إعادة �إطالق املفاو�ضات التجارية .لكن الهدنة ما
لبثت �أن تزعزعت ،يف � 1أغ�سط�س املا�ضي �أعلن
ترامب نيته فر�ض ر�سوم جمركية جديدة على �سلع
�صينية بقيمة  300مليار دوالر .ويف � 23أغ�سط�س ،
ردت بكني بالإعالن عن ر�سوم انتقامية على منتجات
�أمريكية بقيمة  75مليار دوالر ،تدخل ح ّيز التنفيذ
اعتبار ًا من � 1سبتمرب احلايل .ورد ًا على ذلك ،قررت
الإدارة الأمريكية رفع الر�سوم التي �أعلنتها يف مطلع
�أغ�سط�س من � %10إلى .%15

اقتصاد

• احلرب التجارية بني امريكا وال�صني م�ستمرة

«المركزي» المصري:
الدين المحلي
ارتفع %19
�أظ��ه��رت بيانات من البنك
امل��رك��زي امل�رصي ارتفاع
�إجمايل الدين العام املحلي
للبالد  % 18.8على �أ�سا�س
�سنوي �إلى  4.204تريليونات
جنيه « 256.2مليار دوالر»
يف نهاية مار�س املا�ضي.
وزاد الدين اخلارجي للبالد
 % 20.4على �أ�سا�س �سنوي
�إلى  106.221مليارات دوالر
يف نهاية مار�س.
و�أم���ام م�رص ج��دول �سداد
دي����ون خ��ارج��ي��ة �صعب
للعامني القادمني ،وهي
حت����اول ت��و���س��ي��ع قاعدة
م�����س��ت��ث��م��ري��ه��ا ومت��دي��د
�آج���ال ا�ستحقاق ديونها
واالقرتا�ض بفائدة �أقل.

«فيرفاكس» تشتري  1.2مليون
سهم في «الخليج للتأمين»
�أعلنت بور�صة الكويت عن قيام �رشكة فريفاك�س ال�رشق
الأو�سط القاب�ضة ب�رشاء  1.2مليون �سهم من �أ�سهم ر�أ�سمال
�رشكة جمموعة اخلليج للت�أمني .وقالت البور�صة يف بيان على
موقعها الر�سمي �أم�س� ،إن عملية ال�رشاء متت خالل تعامالت
االثنني املا�ضي .و�أو�ضحت �أن ال�رشاء مت عن طريق �أحد �أع�ضاء
جمل�س الإدارة يف «اخلليج للت�أمني» ك�أحد ممثلي «فريفاك�س»
يف املجل�س .و�أفادت ب�أن ال�رشاء مت على �أ�سا�س �سعر  670فل�س ًا
لل�سهم؛ ما يعني �أن قيمة ال�رشاء الكلية تُ قدر بنحو � 804آالف
دينار .وميثل «فريفاك�س» يف جمل�س �إدارة «اخلليج للت�أمني» 3
�أع�ضاء وهم :بيجان خو�رس �شاهي ،جان كلوتر ،وروبرت كوين
مكني «غري تنفيذي».
اجلدير بالذكر �أن «كيبكو» متتلك احل�صة الأكرب يف ر�أ�سمال
«اخلليج للت�أمني» بن�سبة تقرتب من  ،% 45.5تليها ح�صة
«فريفاك�س» بنحو .% 42
كانت �أرباح «اخلليج للت�أمني» ارتفعت  % 34.5يف الربع الثاين
من العام احلايل ،لت�صل �إلى  4.37ماليني دينار ،مقابل �أرباح
بقيمة  3.25ماليني دينار للفرتة املماثلة من العام املا�ضي.

«نيكي» يصعد للجلسة السابعة بدعم
ارتفاع عوائد السندات وهبوط الين
ارتفعت الأ�سهم اليابانية �إلى
�أعلى م�ستوياتها يف � 6أ�سابيع
�أم�����س م��ع موا�صلة الأ�سهم
املكا�سب التي حققتها يف
الآونة الأخرية بف�ضل ارتفاع
عوائد ال�سندات ،بينما ربحت
��شرك��ات الت�صدير الكربى
بدعم من تراجع الني .وك�سبت
�أ�سهم ال�رشكات املوردة لأبل
�أي�ضا بعدما �أعلنت �رشكة
التكنولوجيا ال��ت��ي تتخذ
من كاليفورنيا مقرا لها عن
منتجات جديدة من �أجهزة
�آيفون .وارتفع امل�ؤ�رش نيكي
� % 0.96إلى  21597.76نقطة
�أم�س  ،بعد �صعوده يف وقت
�سابق �إلى  21619.21نقطة
م�سجال �أعلى م�ستوياته منذ
 30يوليو .وارتفع امل�ؤ�رش
للجل�سة ال�سابعة على التوايل
و�سط موجة بيع عاملية يف
ال�سندات رفعت العوائد و�آمال
ب�أن جتذب مفاو�ضات التجارة

بني الواليات املتحدة وال�صني
�أمواال �إلى �سوق الأ�سهم.
وارتفع � 203أ�سهم على امل�ؤ�رش
نيكي مقابل انخفا�ض 20
�سهما .وكان �أكرب الرابحني
بالن�سبة املئوية على امل�ؤ�رش
ه��و �سهم جمموعة فوكوكا
امل��ال��ي��ة ال���ذي �صعد 6.67
 ،%يتبعه �سهم جمموعة
كونكورديا املالية بن�سبة
 % 6.33وريزونا هولدجنز
 .% 6.25وارت��ف��ع امل�ؤ�رش
توبك�س الأو�سع نطاقا % 1.65
ليغلق عند  ،% 1583.66وهو
�أعلى م�ستوياته منذ التا�سع
م��ن ي��ول��ي��و .وزادت �أ�سهم
البنوك الكربى يف اليابان.
ف��ق��د ���ص��ع��د ���س��ه��م جمموعة
يو�.إف.جيه
ميت�سوبي�شي
املالية  ،% 4.43وجمموعة
�سوميتومو ميت�سوي املالية
 % 3.14وجمموعة ميزوهو
املالية .% 1.95

