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سجل نمواً بنسبة % 35.4
حكم قضائي لصالح «زين»
التجاري
الميزان
فائض
دوالر
ماليين
406
في دعوى «نهوض»

للكويت مع اليابان

,,

ارتفاع الصادرات
الكويتية لليابان
بنسبة % 25
لتبلغ 562
مليون دوالر

• قيمة الواردات الكويتية من اليابان �سجلت  156.12مليون دوالر

ك�شفت بيانات وزارة املالية اليابانية �أم�س
ارتفاع فائ�ض امليزان التجاري للكويت مع
اليابان خالل فرباير املا�ضي بن�سبة %35.4
على �أ�سا�س �سنوي.وبلغت قيمة الفائ�ض
التجاري للكويت مع اليابان يف ال�شهر
املا�ضي  45.27مليار ين ياباين «406.19
ماليني دوالر» ،مقابل  33.44مليار ين
ياباين « 300.05مليون دوالر» بنف�س ال�شهر
من .2018
ودع���م من��و ال��ف��ائ�����ض ال��ت��ج��اري ارت��ف��اع
ال�صادرات الكويتية لليابان � %25إلى
 62.67مليار ين ياباين « 562.32مليون
دوالر» ،مقابل  50.16مليار ين ياباين
« 450.07مليون دوالر» يف فرباير من العام
املا�ضي.و�سجلت قيمة الواردات الكويتية

من اليابان يف فرباير ال�سابق  17.40مليار
ين ياباين « 156.12مليون دوالر» ،مقارنة
بـ 16.71مليار ين ياباين « 149.93مليون
دوالر» بال�شهر املماثل من  ،2018بارتفاع
.%19.5وك�شفت البيانات �أن الفائ�ض
التجاري ل�صالح ال�رشق الأو�سط مع اليابان
بلغ  513.42مليار ين ياباين « 4.61مليارات
دوالر» يف فرباير املا�ضي ،برتاجع %8.4
عن قيمته يف ال�شهر املناظر من العام
ال�سابق البالغة  560.31مليار ين ياباين
« 5.03مليارات دوالر».
وب�شكل عام �سجلت اليابان �أول فائ�ض يف
امل��ي��زان التجاري خ�لال ال�شهر املا�ضي
منذ �سبتمرب  ،2018مع تراجع ال�صادرات
بوترية �أقل من الواردات.وك�شفت البيانات

رئيس «االمتياز» يشتري
 2.7مليون سهم في الشركة
ك�شفت �رشكة جمموعة االمتياز
اال�ستثمارية عن قيام رئي�س
جمل�س الإدارة ب�رشاء نحو 2.66
مليون �سهم من �أ�سهم ال�رشكة.
وق���ال���ت ال����شرك��ة يف بيان
للبور�صة �أم�س �إن خالد �سلطان
بن عي�سى قام ب�رشاء الأ�سهم
ُ
امل�شار �إليها ب�سعر بني 123
�إلى  127فل�س ًا لل�سهم الواحد.
وتبلغ ح�صة ب��ن عي�سى يف
ر�أ�سمال «االمتياز» نحو ،%5.7
فيما متتلك �رشكة بروة العقارية
احل�صة الأك�بر يف ر�أ���س املال
بن�سبة .%24.4ويبلغ ر�أ�سمال
«االمتياز» نحو  113.36مليون
دينار ،موزع ًا على نحو 1.13
مليار �سهم ،بقيمة ا�سمية تبلغ
 100فل�س لل�سهم الواحد.كانت
�أرباح ال�رشكة تراجعت %35.1
يف العام املا�ضي ،لت�صل �إلى
 20.02مليون دي��ن��ار؛ مقابل
�أرب���اح بقيمة  30.85مليون
دينار يف عام  .2017وتناق�ش
عمومية ال�رشكة غداً ،تو�صية
جمل�س الإدارة بتوزيع %8
�أرباح ًا نقدية للعام املا�ضي،
بواقع  8فلو�س لكل �سهم.

• بيان ال�رشكة لبور�صة الكويت

أسهم «أسس»

قامت �رشكة �أ�صول لال�ستثمار ،املدرجة ببور�صة الكويت،
ب�رشاء � 100ألف �سهم يف جمموعة �أ�س�س القاب�ضة.و�أعلنت
البور�صة ،يف بيان على موقعها الر�سمي�،أن ال�رشاء مت �أول
�أم�س عن طريق رئي�س «�أ�س�س» الذي ميثل «�أ�صول» يف جمل�س
الإدارة .و�أو�ضحت البور�صة �أن ال�رشاء مت على �أ�سا�س �سعر
 108فلو�س لل�سهم الواحد ،بقيمة �إجمالية تبلغ � 10.8آالف
دينار.وكانت «�أ�س�س» �أعلنت �أول �أم�س ،عن قيام «�أ�صول»
ب�رشاء � 257.5ألف �سهم من �أ�سهم ر�أ�س املال خالل تعامالت
اخلمي�س املا�ضي.ويبلغ ر�أ�سمال «�أ�س�س»  10ماليني دينار،
موزع ًا على  100مليون �سهم ،بقيمة ا�سمية تبلغ  100فل�س
لل�سهم الواحد.
ُيذكر �أن �أ�سامة فهد اجلار الله ي�شغل من�صب رئي�س جمل�س
�إدارة «�أ�س�س»؛ وهو ممثل عن �رشكة �أ�صول لال�ستثمار التي
متتلك احل�صة الأكرب يف املجموعة بن�سبة .%26.11كما
متتلك �رشكة اخلري الوطنية للأ�سهم والعقارات وجمموعتها
ح�صة بنحو  %21.5يف ر�أ�سمال «�أ�س�س» ،بينما ميتلك نبيل
ر�شدان النويعري ح�صة بن�سبة  %6.5يف ر�أ�سمال الأخرية.

• بيان «زين» لبور�صة الكويت

اشتروا  150عقاراً في فبراير الماضي

الكويتيون خامس أكبر مشت ٍر
للعقارات في تركيا

الدوالر استقر
أمام الدينار
عند 303
فلوس

ا�ستقر �سعر �رصف
الدوالر مقابل الدينار
�أم�س عند م�ستوى 303
فلو�س يف حني ارتفع
اليورو لي�سجل 0.344
دينار مقارنة ب�أ�سعار
����ص��رف اخل��م��ي�����س
املا�ضي.
وق���ال ب��ن��ك الكويت
امل��رك��زي يف ن�رشته
اليومية على موقعه
الإل������ك���ت��روين �إن
�سعر ��صرف اجلنيه
الإ�سرتليني ا�ستقر عند
م�ستوى  0.403دينار
يف حني ارتفع الفرنك
ال�سوي�رسي لي�سجل
 0.303دي��ن��ار بينما
بقي ال�ين الياباين
عند م�ستوى 0.002
دينار دون تغيري.

«أصول» تواصل شراء

• بيان �إف�صاح ال�رشكة

�أن ال��ي��اب��ان �سجلت فائ�ض يف امليزان
التجاري بقيمة  339مليار ين يف �شهر
فرباير.و�أو�ضحت البيانات �أن ال�صادرات
�سجلت هبوط ًا بنحو  %1.2يف ال�شهر الثاين
من  2019مقابل التوقعات برتاجعها بنحو
�.%0.9أما الواردات فانخف�ضت بن�سبة %6.7
وهي �أكرب وترية منذ نوفمرب  ،2016ومقابل
توقعات هبوطها بنحو .%5.8وعلى �صعيد
الواليات املتحدة ،فان واردات اليابان
من وا�شنطن زادت بن�سبة  %4.9يف ال�شهر
املا�ضي� ،أم��ا ال�صادرات ف�صعدت بنحو
�.%2أما على م�ستوى ال�صني فزادت �صادرات
اليابان �إلى بكني بن�سبة  %5.5يف ال�شهر
املا�ضي على �أ�سا�س �سنوي ،بعد �أن تهاوت
بنحو  %17.4يف يناير.

قالت �رشكة االت�صاالت املتنقلة «زين»
�إن حمكمة اال�ستئناف �أ�صدرت حكم ًا
ل�صاحلها يف الدعوى املرفوعة من
�رشكة نهو�ض التنمية للتجارة العامة
وامل��ق��اوالت �ضد «زي���ن» .و�أ�ضافت
«زي���ن» يف بيان للبور�صة ام�س �أن
حمكمة اال�ستئناف حكمت برف�ض
اال�ستئناف وت�أبى احلكم ُ
امل�ست�أنف.
وت��ت��ع��ل��ق ال���دع���وى امل��رف��وع��ة من
«نهو�ض» �ضد «زين» ،بوقف تداعيات
انعقاد اجلمعية العمومية العادية لـ
ُ
واملزمع عقدها يف  28مار�س
«زين»،
 2018وبطالن الدعوة النعقادها وما
يرتتب من �آث��ار.وك��ان منطوق حكم
�أول درجة يف الدعوى ُ
امل�شار �إليها
جاء بالرف�ض� ،إال �أن «نهو�ض» قامت
باال�ستئناف على احلكم.
كانت «زين» �أعلنت يف نهاية �أكتوبر
املا�ضي ،عن حجز دع��وى «نهو�ض»
�ضد ال�رشكة للحكم بجل�سة  27نوفمرب
 .2018وحققت «زين» �أرباح ًا يف العام
املا�ضي بقيمة  196.5مليون دينار؛
مقابل �أرباح بنحو  159.82مليون دينار
يف عام  ،2017بنمو ن�سبته  ،%23مع
التو�صية بتوزيع نقدية بن�سبة %30
من ر�أ�س املال.

• العدد االجمايل ملبيعات العقارات للأجانب يف تركيا بلغ  3321عقار ًا

اظهرت بيانات اح�صائية تركية
�أم�س �أن الكويتيني ج��ا�ؤوا يف
امل��رت��ب��ة اخلام�سة م��ن حيث
�رشاء الأجانب للعقارات برتكيا
يف فرباير املا�ضي.
و�أو���ض��ح��ت ال��ب��ي��ان��ات التي
�أ�صدرتها م�ؤ�س�سة االح�صاء
ال�ت�رك���ي���ة ان امل���واط���ن�ي�ن
الكويتيني ا�شرتوا  150عقارا
يف ف�براي��ر املا�ضي ليحتلوا
امل���رت���ب���ة اخل��ام�����س��ة بعد
العراقيني الذين ت�صدروا قائمة
الرتتيب ب����شراء  628عقارا
يف حني جاء االيرانيون ثانيا
ب�رشاء  307عقارات ثم الرو�س
بعدد  236عقارا والأفعان بعدد

«االستئناف» تحكم لصالح «المشتركة»
ضد «الكهرباء» و«األشغال»

ك�����ش��ف��ت ��ش�رك���ة املجموعة
امل�����ش�ترك��ة ل��ل��م��ق��اوالت عن
�صدور حكم ل�صاحلها من قبل
حمكمة اال�ستئناف يف دعويني
منف�صلتني �ضد وك��ي��ل وزارة
ال��ك��ه��رب��اء وامل�����اء ،ووكيل
وزارة الأ�شغال العامة.وقالت
«امل�شرتكة» يف بيان للبور�صة
�أم�س� ،إن اال�ستئناف �أيدت حكم
�أول درج��ة ال�صادر �ضد وكيل
وزارة الكهرباء واملاء ب�صفته،
ب ��إل��زام��ه ب��ت��أدي��ة مبلغ قدره
� 840.62أل��ف دي��ن��ار ل�صالح
ال�رشكة بالإ�ضافة �إلى الفوائد
و���س��داد امل����صروف��ات ومقابل
�أتعاب املحاماة.
وتتعلق ال��دع��وى ال�سابقة
بندب خبري لت�صفية ح�ساب
مع مطالبة مالية عن �أعمال
امل�����ش�روع اخل��ا���ص بتوريد
وت��رك��ي��ب وت�شغيل و�صيانة
مولدات توربينية غازية مبوقع
حمطة ال�صبية لتوليد القوى
الكهربائية �ضمن خطة طوارئ
الوزارة لعام  .2007و�أ�ضافت
ال����شرك��ة يف �إف�����ص��اح ُم�ستقل
للبور�صة �أن اال�ستئناف �أيدت
كذلك حكم �أول درجة ال�صادر
�ضد وكيل وزارة الأ�شغال العامة
• �إف�صاح امل�شرتكة
ب�صفته ،ب�إلزامه بت�أدية مبلغ
قدره  2.31مليون دينار ل�صالح ال�رشكة ،و�ألزمته بالإفراج عن كفالة حمجوز ال�ضمان
بالإ�ضافة �إلى امل�رصوفات ومقابل �أتعاب املحاماة.وتتعلق الدعوى ال�سابقة بندب خبري
لت�صفية ح�ساب واحلكم مبا ي�سفر عنه تقرير اخلربة للمطالبة املالية عن �أعمال م�رشوع
�إجناز و�صيانة �إي�صال املياه املعاجلة �إلى البحرية ال�صناعية يف �أم الرمم ومع�سكرات
اجلي�ش .وقالت «امل�شرتكة» �إن الأثر املتوقع للحكمني ال�سابقني على املركز املايل
لل�رشكة �سوف يتم الإف�صاح عنه بعد �صدور حكم قطعي.

 166عقارا .و�أ�شارت البيانات
�إلى �أن العدد االجمايل ملبيعات
العقارات للأجانب يف تركيا
خ�ل�ال ف�براي��ر امل��ا���ض��ي بلغ
 3321عقارا م�سجال ارتفاعا
بن�سبة  %92.1مقارنة مع ذات
ال�شهر يف  .2018و�أ�ضافت ان
مدينة ا�سطنبول كانت اكرث
املدن الرتكية بيعا للعقارات
للأجانب يف فرباير املا�ضي
اذ بلغ عدد العقارات املبيعة
 1440عقارا تلتها «�أنطاليا»
بعدد  672ثم �أنقرة ب  196ثم
«ب��ور���ص��ة» ب  192و«ي���االوا»
ب  138عقارا .وفيما يتعلق
مببيعات العقارات يف تركيا

ب�شكل ع��ام ا���ش��ارت البيانات
الى انها �سجلت انخفا�ضا خالل
فرباير املا�ضي بن�سبة %18.2
مقارنة بال�شهر ذاته من العام
املا�ضي اذ مت بيع  78450عقارا
يف جميع انحاء تركيا.
ولفتت البيانات الى ان ا�سطنبول
ج��اءت باملرتبة االول���ى بني
امل���دن ال�ترك��ي��ة االك�ث�ر بيعا
للعقارات يف فرباير املا�ضي اذ
بلغت مبيعاتها  14462عقارا
تلتها �أنقرة بعدد  7690عقارا
ثم «ازمري» بعدد  4403عقارات
فيما حلت مدينة «ه��ك��اري»
ب�أ�سفل القائمة مببيعاتها
البالغة خم�سة عقارات.

