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تحت شعار «واحة من الفرص»

«أسيكو المجموعة» دعمت مؤتمر الخليج للبيئة العمرانية المستدامة

ق���ال م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة جت���ارة
و�صناعة الكويت رباح الرباح ان
الغرفة بال�رشاكة مع هيئة ت�شجيع
اال���س��ت��ث��م��ار امل��ب��ا��شر والأم��ان��ة
العامة للمجل�س الأعلى للتخطيط
وبالتعاون مع مندوبية االحتاد
الأوروب���ي يف الريا�ض� ،ستنظم
«منتدى الأعمال الثالث لالحتاد
الأوروب���ي ودول جمل�س التعاون
اخلليجي» يف الكويت حتت �شعار
«واحة من الفر�ص» خالل الفرتة 19
–  20مار�س  .2019و�أو�ضح الرباح
�أنه �سي�شارك يف هذا املنتدى نخبة
من �أ�صحاب القرار رفيعي امل�ستوى
على ر�أ�سهم عبداللطيف الزياين –
• عبداللطيف الزياين
• رباح الرباح
الأم�ي�ن ال��ع��ام ملجل�س التعاون
لدول اخلليج العربية وكذلك قطاع
لل�رشكات الأوروبية يف دول املجل�س لتنفيذ م�شاريع
الأع��م��ال اخلليجي والأوروب����ي،
و�سيعقد على م��دى يومني ،الأول �سيكون م�ساء الر�ؤى التنموية امل�ستقبلية اخلليجية ،بالإ�ضافة �إلى
الثالثاء املوافق  19مار�س  2019يف فندق رادي�سون تقدمي عرو�ض عن قطاعات ال�صحة ،النظام الرقمي،
بلو «قاعة الها�شمي» و�سيت�ضمن الكلمات االفتتاحية االبتكار وريادة الأعمال .وبهذه املنا�سبة دعا مدير
الرئي�سية وتقدمي عر�ض عن ر�ؤية الكويت � ،2035أما عام الغرفة جمتمع الأعمال الكويتي للم�شاركة يف
اليوم الثاين �سيعقد يف مبنى غرفة جتارة و�صناعة هذه التظاهرة االقت�صادية التي �سي�شارك بها عدد
الكويت والذي ي�شمل اجلل�سات الفنية وتقدمي �أوراق كبري من �أ�صحاب الأعمال واالقت�صاديني من اجلانبني
عمل عن بيئة الأعمال والفر�ص اال�ستثمارية املتاحة اخلليجي والأوروبي.

قامت «�أ�سيكو املجموعة» م�ؤخر ًا
بدعم «م ��ؤمت��ر اخلليج للبيئة
العمرانية امل�ستدامة ،»2019
وال��ذي نظمته م�ؤ�س�سة الكويت
للتقدم العلمي « »KFASبالتعاون
مع كل من معهد ما�سات�شو�ست�س
للتكنولوجيا « »MITوجامعة
الكويت .وقد عقد امل�ؤمتر يف قاعة
ال�شيخة �سلوى ال�صباح يف فندق
مارينا ،االثنني املا�ضي بهدف
توفري منتدى ا�ستثنائي ي�سهل
تبادل املعرفة بني املتخ�ص�صني
يف جمال ال�صناعة والبناء فيما
يتعلق بنواحي ا�ستدامة البيئة
العمرانية القائمة يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي.
وركزت فعاليات امل�ؤمتر املتعدد
التخ�ص�صات يف ن�سخته الأخرية
على ثالثة جماالت رئي�سية� :أولها
مواد البناء امل�ستدامة ،ثم الر�صد
واملتابعة الإن�شائية ،وبعدها
كفاءة ا�ستخدام الطاقة للمواد
والإن�����ش��اءات .حيث ق��ام رواد
وخ�براء ال�صناعة واملبتكرين
من جميع �أنحاء املنطقة خالل
املحا�رضات وحلقات النقا�ش
املتنوعة بت�سليط ال�ضوء على
مم��ار���س��ات اال���س��ت��دام��ة يف كل
من البيئة العمرانية احلالية
والت�صاميم اخلا�صة بالبناء
اجلديد والأنظمة احل�رضية يف
دول جمل�س التعاون اخلليجي.
كما �أق��ي��م معر�ض خ��ا���ص على
هام�ش امل�ؤمتر لإتاحة الفر�صة
لل�رشكات والهيئات احلكومية
واجلامعات العامة واخلا�صة
املحلية والإقليمية لإبراز �أحدث
�إجن��ازات��ه��م فيما يخ�ص تطوير
البيئة املبنية واحل��ف��اظ على
الطاقة ،كذلك تطوير مواد بناء
تالئم الظروف والأح��وال البيئة
يف املنطقة.
وقالت نائبة الرئي�س التنفيذي
لـ «�أ�سيكو املجموعة» ،غ�صون

«موديز» تثبت تصنيفات «كيبكو»
بنظرة مستقرة

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

الرباح« :الغرفة» تنظم منتدى الخالد :صناعة المواد اإلنشائية
األعمال األوروبي الخليجي
جزء ال يتجزأ من رؤية 2035

العمر :حريصون على تنمية العالقات مع أوكرانيا
ا�ستقبل نائب امل��دي��ر ال��ع��ام بغرفة جتارة
و�صناعة الكويت حمـــد العمر �أم�س وفد ًا �إعالمي ًا
من جمهورية �أوكرانيا ،و�أ�شاد العمربالعالقـات
التي تربط الكويت مع �أوك��ران��ي��ا ،وحر�ص
الغرفة على موا�صلة اجلهود يف تنمية العالقات
االقت�صادية بني البلدين ال�صديقني ،حيث مت
تقدمي �رشح للوفد الإعالمي عن االقت�صاد الكويتي
وا�ستيعاب ال�سوق الكويتي جلميع ال�سلع ،وكذلك
امكانية اال�ستثمار االجنبي من خالل الهيئة
العامة لت�شجيع اال�ستثمار املبا�رش ،م�شري ًا

ثبتت وكالة موديز للت�صنيف
االئتماين ت�صنيفات �رشكة م�شاريع
الكويت القاب�ضة «كيبكو» عند
الفئة « »Baa3بالن�سبة للت�صنيف
االئتماين طويل الأجل ،والفئة «P
  »3بالن�سبة للت�صنيف االئتماينق�صري الأجل ،و�أبقت على نظرتها
امل�ستقبلية امل�ستقرة.
وق���ال���ت ال�����ش�رك���ة يف ب��ي��ان
للبور�صة �أم�����س� ،إن ت�صنيف
ال�رشكة يعك�س حمفظة �رشكات
املجموعة املتواجدة بقوة يف
قطاع اخلدمات املالية وخدمات
قنوات الأقمار ال�صناعية ُ
امل�شفرة
مدفوعة الأجرة يف منطقة ال�رشق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
وب��ح�����س��ب ال���ب���ي���ان ،يعك�س
الت�صنيف حفاظ ال�رشكة على
�سيولة قوية على م��دار ال�سنني
من نحو  1.2مليار دوالر نقد ًا على
م�ستوى ال�رشكة الأم كما يف 31
دي�سمرب  ،2018والتوجه الدائم
�إل��ى �إع���ادة متويل ال��دي��ون قبل
ا�ستحقاقها وذلك لإزال��ة خماطر
�إع��ادة التمويل .وكانت وكالة

الى �سهولة احل�صول على ا�ستخراج الرخ�ص
التجارية وكذلك مت �إطالع الوفد االعالمي على
دور الغرفة كم�ؤ�س�سة اقت�صادية عريقة ذات نفع
عام تقدم خدماتها ملنت�سبيها من رجال الأعمال
وجميع فئات املجتمع و�إ�سهاماتها يف القطاع
اخلا�ص ،كما �أ�شار العمــر �إلى جتربة الغرفة
باالرتقاء بخدماتها عرب ا�ستخدام الأ�ساليب
احلديثة والتقنيات املتطورة يف جميع �أعمالها
مبا يعود باملنفعة لأع�ضائها وال�رسعة يف �إجناز
خدماتها.

• البيان ال�صادر عن «كيبكو»

�ستاندرد �آند بورز غلوبال قامت
�أواخ��ر فرباير املا�ضي ،بتثبيت
الت�صنيف االئتماين لـ «كيبكو» يف
الأجلني طويل وق�صري الأجل عند
الفئة «  »BBB -و« »A - 3على
الرتتيب ،مع الإبقاء على النظرة
امل�ستقبلية ال�سلبية.
واعلنت ال�رشكة نهاية يناير
املا�ضي ،عن زيادة ر�أ�س املال
ُ
امل�����ص��در وامل��دف��وع �إل��ى حدود

«مينا» تتخارج من استثمار
في اليمن

�أف�صحت �رشكة مينا العقارية
عن تخارج �إحدى �رشكاتها
ال��ت��اب��ع��ة ،وه����ي �رشكة
ر�أ�سمال القاب�ضة ،من كامل
ح�صتها يف �أحد ا�ستثماراتها
بجمهورية اليمن.
وق��ال��ت «م��ي��ن��ا» يف بيان
للبور�صة �أم�س �إن الأرباح
ال�صافية من التخارج تُ قدر
بنحو � 60.19أل��ف دينار،
وتبلغ ح�صة «مينا» منها
نحو � 47.18أل���ف دينار؛
• بيان مينا لبور�صة الكويت
وذلك وفق ًا لن�سبة ملكيتها
يف «ر�أ���س��م��ال» والبالغة
 .%78.4و�أو�ضحت ال�رشكة ،يف البيان� ،أنه �سيتم ت�سجيل
تلك الأرباح بالبيانات املالية لـ «مينا» عن الفرتة املنتهية
يف  31مار�س  .2019كانت «مينا» حتولت للربحية خالل
الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2018ب�أرباح بلغت
 2.4مليون دينار؛ مقابل خ�سائر الفرتة املماثلة من عام
 2017والبالغة � 243.73ألف دينار.

الدوالر استقر أمام الدينار
عند  303فلوس
ا�ستقر �سعر �رصف الدوالر مقابل الدينار �أم�س عند م�ستوى
 0.303دينار فيما ارتفع اليورو �إلى م�ستوى  0.342دينار
مقارنة ب�أ�سعار �رصف �أول �أم�س .وقال بنك الكويت املركزي
يف ن�رشته اليومية على موقعه الإلكرتوين �إن �سعر �رصف
اجلنيه اال�سرتليني تراجع �إلى م�ستوى  0.397دينار يف حني
ارتفع الفرنك ال�سوي�رسي �إلى م�ستوى  0.301دينار وبقي
الني الياباين عند م�ستوى  0.002دينار دون تغيري.

ر�أ�سي املال ُ
امل�رصح به ،وذلك
من  154.725مليون دينار �إلى
 200مليون دينار ،بزيادة تبلغ
ن�سبتها  .%29.3وتراجعت �أرباح
«كيبكو» يف الت�سعة �أ�شهر الأولى
من العام املا�ضي بن�سبة ،%1.9
لت�صل �إلى  20.37مليون دينار؛
مقابل �أرباح بقيمة  22.31مليون
دينار للفرتة املماثلة من عام
.2017

قالت �رشكة �أالفكو لتمويل �رشاء
وت�أجري الطائرات �إن حمفظة
طائراتها احلالية مكونة من
 64طائرة م�ؤجرة جميعها على
�رشكات ط�يران حول العامل،
وال ت�شمل طائرات البوينغ ذات
التكنولوجيا احلديثة «B737
.»Max8
وق���ال���ت ال����شرك��ة يف بيان
للبور�صة �أم�����س �إن «�أالفكو»
لديها �سجل طلبات تتكون من
 118طائرة ت�شمل  40طائرة
من طراز «بوينغ »Max8 B737
ُ
واملقرر البدء يف ت�سلمها خالل
ال��ع��ام احل����ايل ،وامل���ؤج��رة
مب��وج��ب ع��ق��ود ت���أج�ير على
الطريان البولندي.
و�أو�ضحت �أن ال�رشكة مل ت�شهد
�أي تغيري يف هذه االتفاقيات
�أو حماوالت لإعادة التفاو�ض.
ويف ال���وق���ت ذات�����ه ،تعكف
ال�سلطات ُ
املخت�صة على اتخاذ
التدابري االح�ترازي��ة و�إج��راء
التحقيقات الالزمة ُ
املتعارف
عليها للوقوف على �أ�سباب

اخلالد« :نحن ن�ؤمن يف «�أ�سيكو
املجموعة» ب��أن �صناعة املواد
الإن�شائية مب��ا فيها الإ�سمنت
تعد ج��زء �أال يتجز�أ م��ن ر�ؤي��ة
ال��ك��وي��ت  ،2035ل��ذل��ك يجب
علينا التغلب على �أي حتديات
تواجه ه��ذه ال�صناعة ومواكبة
�أج��دد التطورات واالبتكارات يف
هذه ال�صناعة ،و�إف�ساح املجال
للتو�سع العمراين من �أجل حتقيق
هذه الر�ؤية امل�شرتكة .كما �أننا
ملتزمون ب�شدة بتعزيز ثقافة
االبتكار يف الكويت لدفع البالد
نحو تبني نظام اقت�صادي قائم
على املعرفة ،وبالتايل الرتكيز
على ال���دور امل��ح��وري للعلوم
والتكنولوجيا واالبتكار يف خلق
م�ستقبل �آمن وم�ستدام».
كما ت��ن��اول امل���ؤمت��ر جمموعة
كبرية ومتنوعة من املو�ضوعات
املثرية الأخ��رى واملبنية على

وق��وع احل��ادث.وت��اب��ع��ت :كما
�أن ُم�صنعي ال��ط��ائ��رات تقع
على عاتقهم م�س�ؤولية �إ�صالح
الأعطال الفنية الناجتة عن �أي
خلل م�صنعي وتقوم بالتعوي�ض
عن الأ��ضرار املادية الناجمة
ع��ن ذل���ك وف���ق ع��ق��ود ��شراء
الطائرات.
وبناء على ما تقدم ،ال تتوقع
ً
«�أالفكو» يف الوقت الراهن �أي
�أث��ر م��ايل نتيجة ه��ذا احلادث
امل�ؤ�سف يخالف ما مت الإف�صاح
عنه م�سبق ًا .وحتطمت الأحد
املا�ضي ،طائرة تابعة ل�رشكة
اخلطوط اجلوية الإثيوبية من
ط��راز «بوينغ »Max8 B737
املتجهة �إل���ى ن�يروب��ي بعد
دق��ائ��ق م��ن الإق��ل�اع؛ م��ا �أ�سفر
���ن ك���ان على
ع��ن مقتل ك��ل َم ْ
منت الطائرة والبالغ عددهم
� 157شخ�ص ًا .و�أ�صدرت كل من
ال�صني و�إثيوبيا قرار ًا االثنني،
بوقف هذا النوع من الطائرات،
التي �أعقبه قرارات من عدة دول
بحظر ا�ستخدام تلك الطائرات.

تناق�ش عمومية ال�رشكة الكويتية ال�سورية
القاب�ضة  31مار�س احلايل ،قبول ا�ستقالة
�أع�ضاء جمل�س الإدارة احلايل وانتخاب
�أع�ضاء ُج��دد ع��ن ف�ترة ال��ث�لاث �سنوات
ُ
املقبلة «.»2021-2019
وقالت ال�رشكة يف بيان للبور�صة �أم�س،
�إن العمومية �ستناق�ش تو�صية جمل�س
الإدارة بعدم توزيع �أرباح للعام املا�ضي،
وكذلك مناق�شة عدم توزيع مكاف�آت لأع�ضاء
جمل�س الإدارة عن عام .2018
و�أو�ضحت ال�رشكة يف البيان �أن العمومية
�سوف تنعقد يف متام ال�ساعة � 11صباح ًا
مبقر ال�رشكة الكائن يف الكويت� ،شارع
فهد ال�سالم ،ب��رج راك���ان ،ال��دور .16
وكانت ال�رشكة حتولت �إلى اخل�سارة يف
العام املا�ضي بقيمة � 573.56ألف دينار،
مقابل �أرب��اح بلغت � 580.36أل��ف دينار
للعام امل��ايل املنتهي يف  31دي�سمرب
.2017

«جياد» تشتري «نــور» المالكة ألسهم
العمانية
«كلية مجان» ُ
ك�شفت �رشكة جياد القاب�ضة عن �إبرام �صفقة �رشاء
 %100من ح�ص�ص �رشكة نور �إنتجريتد للتجارة
العامة بقيمة  18مليون دينار « 59.3مليون
دوالر» ،من ط��رف خارجي.وقالت «جياد» يف
بيان للبور�صة الكويتية� ،أم�س �إن «نــور» متتلك
�أ�صو ً
ال من بينها  %99.7من �أ�سهم �رشكة اال�ستثمار
الب�رشي للتدريب واال�ست�شارات التي متتلك غالبية
�أ�سهم كلية جمان املدرجة ب�سوق م�سقط للأوراق

�أكرث من  50ورقة بحثية مقدمة،
وقد ركزت اجلل�سات الفردية على
�آخر الأبحاث املهتمة بالت�صاميم
الذكية للمباين واملدن الكبرية،

• جانب من الفعالية

عمومية «الكويتية السورية» تنتخب
مجلس إدارة جديداً  31مارس

• البيان ال�صادر عن ال�رشكة

• غ�صون اخلالد

كذلك على متويل م�شاريع البناء
امل�ستدام ،والدرا�سات احلديثة
ح���ول احل���ف���اظ ع��ل��ى امل��ب��اين
التاريخية من الظروف البيئية
القا�سية.
و�أك��دت «�أ�سيكو املجموعة» يف
بيان �أنها ملتزمة بدعم اجلهود
املبذولة من �أجل تطوير البيئة
املبنية امل�ستدامة يف الكويت،
وتفعيل دوره���ا يف دف��ع عجلة
التقدم نحو اقت�صاد م�ستدام،
وذلك من خالل تعزيز التعاون
بني امل�ؤ�س�سات وتبادل اخلربات
م��ع ك��ل م��ن املنظمات الدولية
والإق��ل��ي��م��ي��ة يف ك��اف��ة جوانب
ال�صناعة املختلفة ،كما ت�سعى
«�أ�سيكو املجموعة» با�ستمرار
�إلى اغتنام الفر�ص التي ت�ساعد
على امل�ساهمة يف �إيجاد وتوفري
احل��ل��ول املبتكرة وامل�ستدامة
لتنمية البيئة املبنية.

املالية بن�سبة ملكية قدرها .%76.5
و�أو�ضحت «جياد» �أن الأثر املايل لل�صفقة ُ
امل�شار
�إليها �سيظهر �أثره يف البيانات املالية املرحلية
لل�رشكة كما يف  31مار�س  .2019وكانت «جياد»
�أعلنت الثالثاء ،عن ارتفاع �أرباح العام املا�ضي
بن�سبة  ،%112لت�صل �إل��ى  1.78مليون دينار؛
مقابل �أرب��اح بقيمة � 837.39ألف دينار يف عام
.2017

• �إف�صاح �أالفكو

«الصلبوخ» :فرع الفجيرة
حصل على جزء من حصيلة
المزاد
ق���ال���ت �رشكة
ال�������ص���ل���ب���وخ
ال��ت��ج��اري��ة �إن
قا�ضي التنفيذ
�أ����ص���در ق����رار ًا
ب��ت��وزي��ع جزء
ث������ال������ث م���ن
ح�����ص��ي��ل��ة بيع
معدات حمجوز
عليها ومملوكة
لأح��د املدينني
ل���������ص����ال����ح
ال����دائ����ن��ي�ن،
وم���ن���ه���م ف���رع
ال�رشكة ب�إمارة
الفجرية بدولة
الإمارات.
وق��������ال��������ت
«ال�صلبوخ» يف
• الإف�صاح ال�صادر عن ال�رشكة
بيان للبور�صة
�أم�س �إن القا�ضي
خ�ص�ص مبلغ ًا قدره  2.61مليون درهم �إماراتي مبا ُيعادل
� 215.47ألف دينار «� 710.1آالف دوالر» ل�صالح فرع ال�رشكة
يف الإمارات .و�أو�ضحت �أنه لن يكون هناك �أي �أثر جوهري
للمعلومة ال�سابقة على املركز املايل لل�رشكة ،فيما عدا
حت�صيل النقدية ،حيث كان الدين كله قد مت تكوين مخُ �ص�ص
له بالكامل ومت رد جزء من هذا املخ�ص�ص عند �صدور احلكم
النهائي ل�صالح فرع ال�رشكة بالإمارات يف نهاية عام .2015
كانت خ�سائر «ال�صلبوخ» ارتفعت  %148يف الت�سعة �أ�شهر
الأولى من العام املا�ضي ،لت�صل �إلى � 622.21ألف دينار؛
مقابل خ�سائر بقيمة � 250.97ألف دينار للفرتة املماثلة من
عام .2017

