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شطب دعوى تطالب »زين«االقتصادية
بضريبة دعم العمالة الوطنية
أفادت شركة االتصاالت املتنقلة »زين« بأن احملكمة قررت شطب الدعوى 
املرفوعة من وكيل وزارة املالية بصفته ضد الشركة بشأن ضريبة دعم 
العمالة الوطنية عن العامني 2001 و2002 والتي يطالب فيها املدعي بضريبة 
مالية قدرها 945 ألف دينار. وذكرت الشركة أنه ال ميكن حتديد األثر 
املتوقع على الشركة كون احلكم أول درجة وليس نهائيا.

متهيداً إلصدار الصكوكاحلميضي: متويل 7 قروض منها 4 بـ 58 مليون دينار.. و3 بـ 180 مليون دوالر

بتمويل ذاتي من بنوك محلية وإقليمية.. وعموميتها أقرت توزيع 86% نقداً

»التسهيالت« في 2016.. إستراتيجية جديدة لنتائج أفضل

»يوباك« تستثمر 225 مليون دوالر في مشروع الرمي

كلمته بتقرير مجلس اإلدارة، 
أن���ه بناء عل���ى التوقعات 
املس���تقبلية ف���إن مجلس 
اإلدارة يتوق���ع ان تك���ون 
نتائج ع���ام 2016 أفضل، 
السياس���ة  وذل���ك بفضل 
التي تنتهجها  التسويقية 

الشركة حاليا.

هامة وتطوير عمل الشركة 
داخل وخ���ارج الكويت مبا 
يرجع بالفائدة على مساهمي 
الشركة وأصحاب العالقة. 

خطة إستراتيجية

وأوضح���ت عقيل: نهتم 
في هذه املرحلة من خطتنا 
التطويري���ة بالتركيز على 
تنمية خدماتنا األساس���ية 
وتعزي���ز قدرات الش���ركة 
التشغيلية واالستفادة من 
هذه اخلبرات للفوز مبشاريع 
جديدة وترس���يخ موقعنا 
الريادي في السوق اإلقليمية 
خاصة ف���ي مجال التطوير 

العقاري التجاري. 
واشارت إلى ان الشركة 
استطاعت خالل عام 2015 من 
االنتهاء من إطالق املرحلة 
الثانية م���ن تطبيق النظام 
اإللكتروني املتطور اخلاص 
بإدارة مواقف السيارات في 
مطار الكويت الدولي والذي 
يعتب���ر األول من نوعه في 
الكويت حيث يس���اعد هذا 
النظام على تس���هيل حركة 
املرور م���ن وإل���ى مواقف 
السيارات باملطار واحلد من 
االزدح���ام خصوصا خالل 
س���اعات الذروة ومواس���م 

وأش���ار إلى ان الشركة 
اس���تمرت ف���ي حتقي���ق 
جناحاتها املتواصلة، كما 
الس���نوات املاضية.  ف���ي 
فعلى الرغم من اس���تمرار 
األوضاع االقتصادية العاملية 
واستمرار انخفاض الفائدة 
على الدينار الكويتي وبقائها 
بأدنى املستويات تاريخيا، 
فقد متكنت شركة التسهيالت 
التجارية من حتقيق ربح 
صاف وق���دره 8.6 ماليني 
دينار، أي بانخفاض قدره 

21.3% عن العام املاضي.
وأوضح ان االنخفاض 
جاء نتيجة أخذ مخصصات 
بقيم���ة 1.97 مليون دينار 
 811 مقارنة باإلف���راج عن 
ألف دينار بالعام املاضي، 
علما ان إيرادات التسهيالت 
االئتمانية زادت مببلغ 1.17 
مليون دينار، حيث بلغت 
17.5 مليونا اي بزيادة قدرها 
7.2%، وذلك نتيجة زيادة 

حجم محفظة الشركة.

الس���فر املزدحم���ة. وقد مت 
االنته���اء من املش���روع في 

يناير 2016. 

مشروع المطار 

وأوضحت عقيل: لقد كان 
مشروع تسهيل حركة تدفق 
الس���يارات من وإلى مطار 
الدول���ي من أولى  الكويت 
اهتماماتنا. لذا، اردنا تقدمي 
احدث التقني���ات املتعارف 
عليها في هذا املجال إلدارة 
الس���يارات، فضال  مواقف 
إدارة املساحات  عن تعزيز 
التجاري���ة ف���ي املطار مبا 
يجعل جترب���ة زوار مطار 
الدول���ي جتربة  الكوي���ت 
ناجحة ومتميزة، ولم نكن 
لنقوم به���ذه االجنازات إال 
من خ���الل التعاون الوثيق 
العامة للطيران  مع االدارة 
املدني ودعمهم املستمر لنا 

وتعاونهم الدائم معنا.

بيانات مالية 

الش���ركة  وق���د حققت 
إيرادات قدرت ب� 12.7 مليون 
دينار تقريبا في عام 2015 
مقارنة ب� 11.9 مليون دينار 
عن نف���س الفترة من العام 
املاضي بزيادة قدرها %6.7. 
كما حققت الشركة أرباحا قبل 
احتساب الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء بقيمة 
9.3 ماليني دينار مقارنة ب� 8.4 
ماليني دينارفي نفس الفترة 
من عام 2014. إضافة الى ان 
الشركة حققت زيادة تقدر 
ب� 7.3% في إجمالي األرباح 
بواقع 11.5 مليون دينار لعام 
2015 مقابل 10.7 ماليني دينار 
لعام 2014 وربحية سهم 86 
فلسا )للس���هم الواحد( في 
عام 2015 مقارنة ب�72 فلسا 
)للسهم الواحد( عن عام 2014 

بزيادة قدرت ب� %19.3.

عن كل سهم اي مببلغ 8.7 
ماليني دينار( للمساهمني 
املقيدين في سجالت الشركة 
بتاريخ انعقاد العمومية، كما 
قام���ت العمومية بانتخاب 
مجلس ادارة جديد للثالث 

سنوات املقبلة. 
وأضاف احلميضي ،في 

واسعة من خيارات الترفيه 
العائلي مبا فيها أكبر منتزه 
في العالم للتزلج على اجلليد 
وااللع���اب الثلجي���ة. ومن 
املتوقع االنتهاء من املشروع 

في عام 2018. 

زيادة اإليرادات

وقالت عقيل في كلمتها 
بتقرير مجل���س االدارة إن 
الشركة اس���تطاعت خالل 
العديد  عام 2015 حتقي���ق 
من النجاح���ات املهمة التي 
انعكس���ت بدوره���ا عل���ى 
زيادة االيرادات واألرباح مع 
زيادة محدودة في التكاليف 
التشغيلية ونحن نأمل أن 
نبني على هذا النجاح وأن 
نحق���ق املزيد م���ن التطور 

واالزدهار للشركة.
وأضافت ان يوباك انتهت 
خالل ع���ام 2015 من وضع 
تفاصيل خطتها االستراتيجية 
لتطوير األعمال والتي تهدف 
إلى تعزيز إمكانات الشركة 
وخدماتها احلالية من إدارة 
العقارات واملرافق وخدمات 
الصيانة واالستفادة من تلك 
اخلب���رات لتطوير وتنويع 
اخلدمات التي تقدمها الشركة 
والعمل على الفوز مبشاريع 

محمود فاروق

قال نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي 
لشركة التسهيالت التجارية 
عب���داهلل احلميض���ي، ان 
الش���ركة قام���ت بترتيب 
متويل 4 قروض بالدينار 
الكويتي بإجمالي نحو 58 
ملي���ون دينار، و3 قروض 
بال���دوالر األميركي بنحو 
180 ملي���ون دوالر خ���الل 
العام املاضي. وأضاف ان 
مجل���س اإلدارة على ثقة 
بقدرة الشركة على ترتيب 
عمليات متويل اضافية للعام 
املقبل، وبأفضل األسعار مبا 
يعكس املالءة املالية للشركة 

وسمعتها العريقة.
جاء ذلك خالل اجلمعية 
التي  العمومية للش���ركة 
عقدت أمس، ووافقت على 
جميع بنود جدول االعمال، 
والتي من اهمها توزيع ارباح 
نقدية بواقع 17% )17 فلسا 

محمود فاروق

قالت نائب رئيس مجلس 
التنفيذي  اإلدارة والرئيس 
لشركة يوباك نادية عقيل، 
ان الش���ركة تستثمر نحو 
ف���ي  ملي���ون دوالر   225
مش���روع الرمي مول الواقع 
بإم���ارة أبوظبي على فترة 
3 س���نوات. وأضاف���ت أن 
الشركة س���تمول جزءا من 
استثمارها في مشروع الرمي 
عبر متويالت بنكية، فيما 
س���يكون الباقي من موارد 

الشركة الذاتية.
تصريحات عقيل جاءت 
عل���ى هام���ش اجلمعي���ة 
العمومي���ة للش���ركة التي 
عقدت، امس، بنسبة حضور 
93.17%، حيث متت مناقشة 
بنود جدول األعمال واملوافقة 
أرب���اح نقدية  على توزيع 
بقيمة 86 فلسا للسهم الواحد 

عن عام 2015.
إلى أن هناك  وأش���ارت 
مفاوض���ات جتري اآلن مع 
بنوك محلية وأخرى إقليمية 
لتمويل جزء من استثمارها 
في مش���روع الرمي، مبينة 
أن االس���تثمار في مشروع 
الرمي س���يكون م���ن خالل 
التابعة )األفارج  ش���ركتها 
العقاري���ة(. وتقوم يوباك، 
التابعة ألجيليتي والشركة 
الوطنية العقارية الكويتية، 
بتطوير مشروع الرمي مول 
العقاري في إمارة أبوظبي، 
حيث م���ن املتوقع افتتاحه 

في عام 2018.
ويعتبر مش���روع الرمي 
واحدا من أهم املراكز التجارية 
إمارة  وأكثرها تشويقا في 
العربية  أبوظبي باإلمارات 
املتحدة. وسيقدم املشروع 
قرابة 450 متجرا تتضمن 
حوالي 85 مطعما ومجموعة 

علي معرفي مترئسا العمومية وبجانبه عبداهلل احلميضي 

نادية عقيل مترئسة عمومية »يوباك«

الترويجية ستبدأ في اإلمارات 
التوجه  املقبل قب���ل  األحد 
لهونغ كون���غ يوم الثالثاء 
وسنغافورة األربعاء ولندن 
اجلمعة وزيوريخ وچنيف 

يوم االثنني التالي.
وس���يصدر بنك بوبيان 
صكوكا لتعزيز رأس���ماله 
األساسي، وذلك وفقا لظروف 

السوق.
وفي الشهر املاضي قال 

»بوبيان« يلتقي مبستثمري أدوات الدخل الثابت
الرئيس التنفيذي للبنك 
إن���ه س���يصدر صكوكا 
بقيمة 250 مليون دوالر 

قبل نهاية أبريل.

رويترز: أظهرت وثيقة 
لكبار املرتبني أمس أن بنك 
بوبيان اختار مجموعة 
بن���وك لسلس���لة م���ن 
اجتماعات الدخل الثابت 
تبدأ األح���د املقبل قبيل 
إصدار صك���وك محتمل 
يهيم���ن علي���ه الدوالر، 
والذي س���يعزز قاعدته 

الرأسمالية.
الوثيقة أن  وأظهرت 
بنك بوبيان املتخصص في 
املعامالت اإلسالمية، اختار 
بنك دبي اإلسالمي، وبنك 
اإلمارات دب���ي الوطني، 
وبن���ك اتش.إس.ب���ي.
س���ي، وبيتك كابيتال، 
الكويت الوطني،  وبنك 
تش���ارترد،  وستاندرد 
باإلضافة لنفسه لترتيب 

االجتماعات.
وذكرت وثيقة منفصلة 
العروض  أن  للمرتب���ني 

40% منواً مببيعات »صناعة املواد احلفازة«
أحمد مغربي

اإلدارة  قال رئيس مجلس 
في الشركة الكويتية لصناعة 
املواد احلفازة د.س����عد الدين 
عكاشة ان الشركة جنحت في 
رفع مبيعاتها بنسبة 40% خالل 
ال����ى 6.7 ماليني  2015 لتصل 
دين����ار مقارنة ب����� 4.8 ماليني 

دينار خالل 2014.
وأوض����ح عكاش����ة خالل 
العادية  العمومي����ة  اجلمعية 
للش����ركة والتي عقدت امس 
بنسبة حضور بلغت %83.8، 
ان الش����ركة حققت أداء جيدا 
خالل سنة 2015 وذلك رغم ان 
سيناريوهات السوق العاملية 
للمواد احلف����ازة والتطورات 
التكرير  االقليمية في صناعة 
وطبيعة املنافسة الدولية كانت 
مضرة بالصناعة للهبوط احلاد 
في اس����عار النف����ط وتعطلت 
مش����اريع التنمية في صناعة 
التكرير مما جعل سوق املواد 
احلفازة ش����به راكدة وزادت 
ب����ني منتجي  املنافس����ة حدة 
املواد احلفازة في جميع انحاء 

العالم.
وأضاف: على الرغم من حالة 
القلق التي طغت على س����وق 
املواد احلفازة، اس����تطاعت ان 
تتجاوز حتديات السوق وحتقق 
نتائج مالية إيجابية بش����كل 
مستمر وللسنة اخلامسة على 

التوالي.
انه خالل سنة 2015  وقال 
الكويتية  الش����ركة  انتج����ت 
لصناعة املواد احلفازة 4.595 
طنا متري����ا من املواد احلفازة 
باس����تخدام 92% م����ن الطاقة 
اإلنتاجية للمصن����ع، مقارنة 
ب����� 3.937 طن����ا متريا و%79 
من الطاقة اإلنتاجية للمصنع 
في الس����نة الس����ابقة، وكانت 
كمية اإلنتاج بكاملها متوافقة 
مع معايير اجل����ودة احملددة 
الش����ركة  للمنتجات. وباعت 
4.855 طنا من املواد احلفازة 

احلفازة من نوع »ARDS« وميثل 
حجم الطلب هذا اكثر من ضعف 
الطاقة االنتاجية احلالية ملصنع 
الشركة ولكي يتسنى لشركتكم 
تلبية هذا الطلب الضخم على 
منتجاتها قد نضطر لتوسيع 
مرافقنا االنتاجية في املستقبل 
القريب، وحيث ان ش����يفرون 
الترخيص لوحدات  هي مانح 
»ARDS« ملشروع مصفاة الزور 
وكون »ART« هي املورد للمواد 
احلفازة اجلديدة فان جزءا كبيرا 
من متطلبات امل����واد احلفازة 
األولية سوف تصنع من قبل 
الشركة الكويتية لصناعة املواد 

احلفازة.

اجلمعية العمومية
العمومية  وافقت اجلمعية 
على جميع بنود جدول االعمال 
حي����ث صادقت عل����ى تقرير 
مجلس االدارة عن السنة املالية 
املنتهية من 31 ديسمبر 2015 
واعتماد البيانات املالية املدققة 
للشركة، واملوافقة على توزيع 
ارباح مببلغ 502.3 الف دينار 
للمساهمني بقيمة 12 فلسا لكل 

سهم.

منه����ا 2.698 طن����ا )56%( مت 
الكويت  الى خارج  تصديرها 
ومت تسليم 2.157 طنا 44% الى 
املصافي احمللية وجتدر اإلشارة 
الى ان الشركة فازت بعدد من 
املناقصات احمللية متفوقة بذلك 
على املنافسني لتصل مبيعاتها 
الى 6.753 ماليني دينار بارتفاع 
بلغ 40% من املبيعات مقارنة 
الس����ابقة، كما بلغت  بالسنة 
األرباح غير الصافية لعمليات 
الش����ركة 1.727 مليون دينار 
وبعد اخذ االي����رادات االخرى 
بعني االعتبار وخصم رسوم 
التكنولوجيا وكافة املصروفات 
البالغة 1.152 دينارا،  االخرى 
النتيج����ة حتقيق ربح  كانت 
صاف بلغ 575 ألف دينار كما 
ارتفع السهم الدفتري من 106 في 
عام 2014 الى 116 في عام 2015 
وارتفع العائد على االستثمار 
الى 12% في عام 2015 من %2.5 

عام 2014.
وذك����ر ان توجه ش����ركة 
البترول الوطنية لبناء مصفاة 
الزور اجلديدة وزيادة الطاقة 
القائمة  التكررية للمصاف����ي 
ام����را ايجابيا  حالي����ا يعتبر 
الكويتية لصناعة  للش����ركة 
املواد احلفازة حيث س����تبلغ 
االحتياجات السنوية حوالي 
11 أل����ف طن مت����ري من املواد 

د.سعد الدين عكاشة مترئسا اجلمعية العمومية

عقيل: توسعات 
إقليمية في السوق 

العقاري التجاري 
خالل 2016

انتهينا من املرحلة 
الثانية للنظام 

اإللكتروني إلدارة 
مواقف السيارات 

باملطار

ً أول تراجع في مبيعات »أبل« منذ 13 عاما
العربية: أعلنت شركة »أبل« عن 
تراجع مبيعاتها في الربع األول من 
عام 2016، وهو التراجع األول في 
مبيعات الشركة منذ 13 عاما، عازية 
هذا التراجع إلى انخفاض إيراداتها 
من مبيعات هاتف »أيفون« التي 

متثل ثلثي إيرادات الشركة.
وباعت أبل نحو 51.2 مليون 
هاتف ف���ي الربع األول من العام 
احلالي بقيمة 32.9 مليار دوالر، 
مقاب���ل 61.2 مليون جهاز بقيمة 
40.3 مليار دوالر في الربع األول 
من 2015. وسجلت أبل احلد األدنى 
من توقعاتها من األرباح، عند 50.6 
مليار دوالر بنسبة تراجع تبلغ 
13% وذلك بع���د تراجع مبيعات 
هاتفها الش���هير آيفون في الربع 

األول بنسبة %18.
وكانت أبل تتوقع تراجعا في 
إيراداتها بأقل من التراجع الفعلي، 
بني 50 ملي���ار دوالر و53 مليار 

دوالر.

سهم »تويتر« يفقد 13% بعد نتائج دون التوقعات

وكاالت: هوى سهم »تويتر« بأكثر من %13 
في ت����داوالت أمس إثر نتائج أقل من توقعات 
وول ستريت للربع األول من 2016، رغم ارتفاع 

أعداد املستخدمني بأكثر من التوقعات.
وسجلت اإليرادات الفصلية ملوقع التواصل 
االجتماعي خالل األشهر الثالثة األولى من العام 

594.4 مليون دوالر لتحقق 15 س����نتا للسهم 
من 7 سنتات في الفترة املقابلة من 2015. لكن 
مبيعات املوقع تراجعت بنسبة 36% من 435.9 
مليون دوالر في الربع األول من 2015. وارتفع 
عدد مستخدمي »تويتر« في الربع األول مبقدار 

5 ماليني حساب جديد إلى 310 ماليني.

العمومية
أقرت توزيع

17% نقداً


