
ملشاهدة الصفحة 24PDFاقتصاد
االثنني ٣ يوليو 201٧

عفيفة بن نخي 
ربحت ربع مليون 
دينار كراتب مدى 

 احلياة ملدة 

250 شهراً

 5% ارتفاعًا 
بأسعار النفط إلى 

45 دوالراً بدعم 
البيانات احلكومية

اليورو يرتفع 
واإلسترليني 

يستقر مقابل 
الدوالر 

أعضاء »الفيدرالي« 
يجمعون على مالءمة 

الفائدة احلالية 
للوضع االقتصادي

تخفيض رأسمال 
الشركة املصرح 

واملصدر واملدفوع 
إلى 3.7 ماليني 

دينار

وأشــار إلى أن اجلمعية 
العاديــة  العموميــة غيــر 
املنعقدة في 1٣ مارس املاضي 
وافقت على تخفيض رأسمال 
الشــركة املصرح واملصدر 
واملدفــوع بقيمــة مليــون 
دينــار ليصبــح ٣.٧ ماليني 
دينار، بدال مــن 4.٧ ماليني 
دينار، وذلك بعد انتهاء فترة 
االكتتاب في زيادة رأس املال 

املطروح.
ونــوه إلــى أن خســائر 
الشركة خالل الفترة املنتهية 
في ٣1 ديســمبر 2016 بلغت 
نحو 2٧4 ألف دينار، حيث 
بلغت خســارة الســهم ٧.8 
الواحــد،  فلــوس للســهم 
إذ   2015 بعــام  باملقارنــة 
كانت األرباح 140 ألف دينار 
بربحية 4.6 فلوس للسهم.

إيرادات الشركة  وبلغت 
في 2016 نحو ٧0 ألف دينار، 
بينمــا بلغــت مصروفاتها 
٣44.٣٧8 ألــف دينار، بينما 
توجد للشــركة مبالغ لدى 
الغير بإجمالــي 1.4 مليون 
دينــار فــي صــورة عقــود 
واستثمارات تتمثل في 182 
ألف دينار لدى شــركة فرح 
ميــدي، و54٣ ألــف دينــار 
أسهم في شركة شهرزاد، كما 
توجد للشركة مبالغ صادر 
بها أحكام ضد الغير مببلغ 

682 ألف دينار.
من جهتها، أقرت اجلمعية 

تخطط لتحالفات إلعادة بث القنوات الفضائية بالكويت

بوخمسني: »الكيبل« 
حصلت على ترخيص البث الفضائي

العموميــة كل بنود جدول 
األعمــال ومــن بينهــا عدم 
توزيع أسهم )منحةـ  نقدي( 
للمساهمني املسجلني بدفاتر 
الشــركة كما بتاريخ انعقاد 
اجلمعيــة، وعــدم صــرف 
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة، 
واملوافقة على مزايا اإلدارة 

العليا لعام 2016.

يوسف الزم

أكد نائب رئيس مجلس 
اإلدارة في الشركة الكويتية 
للكيبل التلفزيوني د.أسامة 
جــواد بوخمســني حصول 
الشــركة على ترخيص من 
وزارة اإلعــالم بإعادة البث 
الفضائــي، وذلــك مبوافقة 
وزارة املواصــالت، ناهيــك 
عن استكمال الشركة جلميع 
التراخيــص الالزمة ملزاولة 

الرخصة املمنوحة لها.
وأضاف بوخمســني، في 
كلمته بتقرير مجلس اإلدارة 
أمــام اجلمعيــة العموميــة 
العادية للشــركة عن 2016 
والتي عقدت بنصاب قانوني 
بلغت نسبته 61.4%، أن ذلك 
يأتي مع استكمال احلكومة 
التحتيــة لشــبكة  البنيــة 
األليــاف الضوئيــة، ولذلك 
الشــركة جاهــدة  تســعى 
للبــدء فــي اســتخدام هذه 
البنية التحتية واســتخدام 
رخصة إعادة البث الفضائي 
املمنوحــة لهــا عــن طريق 
عمــل حتالفــات واتفاقيات 
اســتراتيجية إلعــادة بــث 
القنوات الفضائية واملرئية 
واملســموعة واملعلوماتيــة 
عــن طريق شــبكة األلياف 
الضوئية بالكويت، وهو ما 
يتماشى مع نشاط وأغراض 

الشركة.

»البحرينية للصيرفة«: عزوف العمالء 
عن القنوات الشرعية واللجوء للسوق السوداء

يوسف الزم 

قال نائــب رئيس مجلس االدارة، الرئيس 
التنفيذي في الشــركة الكويتيــة البحرينية 
للصيرفة الدولية علي زلزلة: إن هناك هبوطا 
حــادا في ايرادات الشــركة، اذ بلغت في 2016 
نحو 1.٧٣6 مليون دينار مقابل 2.٣99 مليون 
دينار في 2015، وذلك بتراجع 662 ألف دينار.

ولفت زلزلة في كلمته بتقرير مجلس االدارة 
أمام اجلمعية العمومية العادية للشركة التي 
عقدت بنصاب بلغ 51%، الى أن هذا االنخفاض 
يعود الى عزوف عدد كبير من عمالء الشركة عن 
حتويل أموالهم ومدخراتهم عن طريق القنوات 
الشرعية، واللجوء الى السوق السوداء بسبب 
الفارق الشديد في أسعار التحويل بني شركات 
الصرافة النظامية وشركات السوق السوداء.

وجنحت ادارة الشركة في تخفيض املصاريف 
واألعبــاء األخــرى للعــام 2016 لتصبح 1.85 
مليــون دينار مقابل 1.89 مليون في 2015، أي 
بانخفاض 46%، ولكن نظرا لالنخفاض امللحوظ 
في االيرادات فقد حققت الشركة صافي خسارة 

بلغت 115.٣ ألف دينار في 2016، وبذلك تكون 
خســارة السهم 2.5 فلس مقابل ربحية بلغت 

10.0٧ فلوس عن 2015.
ولفت زلزلة الى أن موجودات الشركة في 
2016 بلــغ 8.1 ماليني دينار خالل 2016 مقابل 
٧.9 ماليني دينار في 2015، ومتثل املوجودات 
املتداولة من إجمالي املوجــودات للعام 2016 
نحــو ٧.95٧ ماليني دينار، مقابــل مطلوبات 
متداولــة بقيمــة 1.529 مليون دينــار كما في 

نهاية ديسمبر 2016.
وذكر زلزلة أن ذلك يعني أن معدل السيولة 
النقدية هو 5.20%، وهو من املعدالت اجليدة 
التي تعني قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها 

قصيرة األجل في أي وقت.
وبلغت حقوق امللكية في نهاية ديسمبر 2016 
نحو 6.2 ماليني دينار، ما يعني أن قيمة سهم 

الشركة الدفتري في ذلك التاريخ 1٣4 فلسا.
وأقرت العمومية بعدم توزيع أرباح نقدية 
عن 2016 وذلك لتحقيق الشركة خسائر لهذه 
الســنة، وعدم صرف مكافأة ألعضاء مجلس 

االدارة.

العمومية أقرّت عدم توزيع أرباح نقدية

خسر 1.5% من قيمته خالل أسبوع وانخفض إلى 95.5 نقطة

»الوطني«: الدوالر ألدنى مستوى منذ أكتوبر 2016

األجنبــي، اســتمر تراجع 
الدوالر بعد بروز االحتماالت 
األخيرة للتقييد في البنك 
المركــزي األوروبي وبنك 
الدوالر  إنجلترا، وخســر 
1.56% مــن قيمتــه خــالل 
األســبوع، وتراجــع إلــى 
95.50، وهو أدنى مستوى 
له منذ أكتوبر 2016. وكان 
الــدوالر يتجه إلى أســوأ 
ربع ســنة في ٧ ســنوات 
يــوم الجمعــة، وارتفــع 
بشكل هامشي فقط مقابل 
العمالت الرئيسة األخرى. 
وبدأ الدوالر األسبوع عند 
9٧.254 وأنهاه عند 95.66.

ارتفاع اليورو
وبــدأ اليــورو ارتفاعه 
يوم الثالثاء من األسبوع 
الماضــي حين قدم رئيس 
البنــك المركزي األوروبي 
ماريو دراغي نظرة متفائلة 
القتصاد منطقــة اليورو، 
وكان رأيه بشأن التضخم 
إيجابيــا، قائال إن »القوى 
قــد  للتضخــم  الدافعــة 
الدافعة  استبدلت بالقوى 

لالنكمــاش«. وإضافة إلى 
ذلــك، ذكر دراغي أن هناك 
النقدية  حاجة للسياســة 
التســهيلية اآلن، ولكــن 
سيتم سحب هذه السياسة 
تدريجيــا حيــن يرتفــع 
اليورو  التضخم. وارتفع 
مقابل الدوالر يوم الخميس 
إلى مستويات عليا جديدة 
لهذه الســنة عند 1.1445، 
وبدأ اليورو األسبوع عند 
1.1196 وأنهاه يوم الجمعة 

عند 1.142٧.

استقرار اإلسترليني
للجنيــه  وبالنســبة 
بــدأ  فقــد  اإلســترليني، 
األسبوع مقابل الدوالر عند 
1.2٧٣9 وكان في وضعية 
تثبيــت وضعه حتى يوم 
األربعاء حين اكتسب دعما 
من رئيس بنــك إنجلترا، 
مــارك كارنــي، الــذي أفاد 
بأن رفع أسعار الفائدة في 
بريطانيا في األشهر القليلة 
المقبلــة قد يصبــح أكثر 
مالءمة وأن تسامح لجنة 
السياســة النقديــة حيال 
ارتفــاع التضخــم قد يبدأ 
بالزوال قريبا. وفي نهاية 
األســبوع، ارتفــع الجنيه 
مقابــل الدوالر إلــى أعلى 
مســتوى له في 6 أسابيع 
وسط تنامي التوقعات بأن 
أســعار الفائدة قد ترتفع 
قريبا، فيما يتالشــى عدم 
اليقيــن السياســي عقــب 

االنتخابات.

فسيؤدي ذلك على األرجح 
إلى تقييد الظروف املالية 
فــي منطقة اليــورو وإلى 
اليــورو مقابــل  ارتفــاع 

الدوالر.
ويبــدو أن املزيــد مــن 
العاملية  البنوك املركزيــة 
تنضم إلــى قافلة التقييد 
مــن خــالل تغييــر رأيها. 
وسواء كان بنك كندا، بنك 
إجنلترا والبنــك املركزي 
األوروبــي، فقد ســاعدت 
كلها على خفــض الدوالر 
مــن خالل رفعهــا لليورو 
والدوالر الكندي واجلنيه 
اإلسترليني هذا األسبوع.

الســلع،  وعلى صعيد 
النفــط  ارتفعــت أســعار 
بنســبة 5% هذا األسبوع، 
بدعم من البيانات احلكومية 
التــي أظهــرت تراجعا في 
إمدادات البنزين األميركي، 
التي بقيت سابقا مرتفعة، 
لتنهي األســبوع فوق 45 

دوالرا للبرميل.

تراجع الدوالر
ومــن ناحيــة الصرف 

قــال تقرير صــادر عن 
بنك الكويت الوطني إن آراء 
أعضــاء مجلس االحتياط 
الفيدرالي في النصف الثاني 
من 201٧ يبدو أنها ليست 
مجمعة على الوضع احلالي 

لالقتصاد األميركي.
فقد كرر رئيس مجلس 
احتيــاط ســانت لويــس 
آراءه  بــوالرد  جيمــس 
بأن املســتوى احلالي من 
السياسة املعتمدة بالنسبة 
لســعر الفائــدة هو مالئم 
نظــرا للجــو االقتصادي 
احلالــي، ولكــن بعــض 
أعضاء املجلس الفيدرالي 
بدأوا يشكون في فكرة أن 
التضخــم األميركي يعود 
بشكل موثوق باجتاه املعدل 

املستهدف.
وبالنسبة حلجم ميزانية 
املجلس، يبــدو على األقل 
أن هنــاك إجماعا بوجوب 
احلذر في إعالن تعديل في 
امليزانية فــي وقت قريب 
وأي قرار مــن األرجح أن 
يؤجل حتى نهاية الصيف.
ومع ازدياد عدم اقتناع 
الســوق بشــأن رفع كبير 
لسعر الفائدة على األموال 
الفيدرالية في أميركا، ومع 
أرجحيــة اســتمرار فترة 
التســامح في أوروبا، من 
األرجح أن نشهد استمرار 
تراجع الدوالر األميركي في 
النصف الثانــي من العام 
201٧، مــع خطــر ارتفــاع 
العوائــد  ذات  العمــالت 
املتدنية التي مت جتنبها في 
السنوات الثالث األخيرة، 
وإذا مــا ارتفعت توقعات 
السوق بشأن تقييد البنك 
املركزي األوروبي أكثر كما 
كان احلال هذا األســبوع، 

باقي التفاصيل 
على موقع 

»األنباء«

»األهلي املتحد« يعلن الرابح بجائزة احلصاد اإلسالمي الكبرى
املتناميــة،  ثقتهــم  علــى 
والتي تضاعــف من التزام 
البنــك جتــاه تقــدمي املزيد 
مــن املنتجــات واخلدمــات 
املتميزة، متمنيا  املصرفية 
للجميــع االســتفادة مــن 
مميــزات برنامــج احلصاد 
اإلســالمي، الذي يقدم أعلى 
قيمة من اجلوائز التي تصل 
إلى ٣.4 ماليني دينار سنويا، 
باإلضافــة إلــى تقدميه 26 
جائزة أسبوعية، وهي أكبر 
عدد من الفائزين أسبوعيا.
شــروط  وتتلخــص 
االســتفادة من السحوبات 
على جوائز احلصاد للتوفير 
اإلســالمي في فتح حساب 
توفيــر بقيمــة 100 دينار، 
وتتيــح كل 50 دينــارا في 

حساب العميل فرصة واحدة 
للمشاركة في السحب الربع 
سنوي بشرط أن يحافظ على 
رصيده ملدة أسبوعني على 
األقل قبل تاريخ السحب، أما 
بالنسبة للسحب األسبوعي 
فيحصل العميل على فرصة 
واحدة للمشاركة في السحب 
األســبوعي عن إيداع مبلغ 
50 دينارا، بشرط أن يحافظ 
العميل على رصيده ملدة ٧ 
أيام علــى األقل قبل تاريخ 
الســحب. وكلمــا زاد املبلغ 
املودع، زادت فرص املشاركة 
والفــوز، علمــا بــأن عمالء 
حساب احلصاد في الكويت 
والبحرين مؤهلني للمشاركة 
في سحوبات احلصاد طبقا 
لشروط وأحكام البرنامج.

الســيارة املفضلة لديها أو 
الســفر للخارج أو تأسيس 
مشروع استثماري، أو غيرها 
من األحالم والتطلعات، كما 
يؤكد البنك اعتزازه بنجاح 
برنامــج جوائــز احلصــاد 
اإلسالمي في حتقيق أحالم 
وطموحــات عمــالء البنــك 
الكــرام مــن خــالل أضخم 
برنامج للجوائز في الكويت.

كذلك يتقدم البنك األهلي 
املتحد لعمالئه له بالشــكر 

أجرى البنك األهلي املتحد 
في الثامن والعشــرين من 
يونيو املاضي السحب على 
اجلائزة الربع سنوية الكبرى 
»راتب مــدى احلياة«، التي 
يقدمها البنك األهلي املتحد 
من خــالل برنامــج جوائز 
احلصاد اإلســالمي، وكانت 
حلظــة الفارقــة فــي حياة 
الفائزة عفيفة علي بن نخي 
التي ربحت ربع مليون دينار 
كويتي كراتب مدى احلياة 

ملدة 250 شهرا. 
وبهذه املناســبة، يتقدم 
البنك األهلي املتحد لعمالئه 
بالتهنئة للفائزة التي أصبح 
بإمكانها اآلن حتقيق الكثير 
مــن أحالمها املادية ســواء 
بامتالك منزل العمر او شراء 

حكم بدفع 344 ألف دينار 
لـ »ياكو الطبية«

الصني تفتح سوق السندات 
أمام املستثمرين األجانب

العراق: تراجع صادرات النفط 
3 ماليني برميل

ألزمــت محكمة أول درجة شــركتي باكســتر ايه جي 
والغامن هيلثكير للتجارة العامة )ضرار يوسف أحمد الغامن 
وشركاه( بدفع مبلغ ٣44 ألف دينار لشركة ياكو الطبية.
وطبقا لبيــان ياكو للبورصة، فــإن الدعوى تختص 
مبطالبة »ياكو« الشركتني ووكيل وزارة الصحة بصفته 

بدفع تعويض بسبب انتقال وكالة.
وأوضحــت »ياكو« في بيانها، أنــه ال يوجد أثر على 
الشركة في الوقت احلالي ألن احلكم جار تنفيذه، مشيرة 
إلــى أن التنفيــذ يتوقف على منازعــة الطرف الثاني في 

التنفيذ واستكمال طلبات الطرف األول.

أ.ف.پ: أعلن البنك املركزي الصيني أن بكني ستفتح 
سوق سنداتها الكبير أمام املستثمرين األجانب مباشرة 
اعتبارا من االثنني. وقال مصرف الشعب الصيني وسلطة 
هونغ كونغ النقدية في بيان مشترك أمس، إن منصة تسمح 
باستثمارات في اجتاه واحد »شماال« من هونغ كونغ إلى 
سوق السندات الصيني ستبدأ »تشغيال جتريبيا« في ٣ 
يوليو. وســيكون الســوق متاحا فقط أمام »مستثمرين 
مؤهلــني« مــن ضمنهم املصــارف املركزيــة والصناديق 
الســيادية، وأيضا املصارف التجارية وشــركات التأمني 
وشركات السمســرة والصناديق االســتثمارية، بحسب 

مصرف الشعب الصيني.

رويتــرز: قالت وزارة النفــط العراقية في بيان إن 
متوســط صادرات البالد مــن اخلام بلغ ٣.2٧٣ ماليني 
برميل يوميا في يونيو، مرتفعا بذلك ارتفاعا طفيفا من 

٣.262 ماليني برميل يوميا في الشهر السابق.
وقال عاصم جهاد املتحدث باسم الوزارة إن العراق 
شحن أكثر من 9٧.5 مليون برميل من املوانئ اجلنوبية 

و6٧٧ ألفا و41٣ برميال من حقل كركوك في الشمال.
 وأوضح أن العراق حقق 4.1٣ مليارات دوالر وباع 

نفطه مقابل 42 دوالرا للبرميل.

إعـــــــــالن مـــــوحـــــــد
لطرح أنشطة لالستثمار من قبل أصحاب املشروعات الصغيرة 

واملتوسطة في اجلمعيات التعاونية

الرقم اآللـــيالموقعالقيمة االيجاريةالمساحةالنشاطم

2015/2977العارضية ق )1( قسائم320 د.ك32م2صالون سيدات1

2015/2011العارضية ق )1( قسائم240 د.ك24م2خياط مالبس للرجال2

اجلمعيات  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�سروعات  اأ�سحاب  قبل  من  لال�ستثمار  التالية  االن�سطة  طرح  عن  التعاونية  العار�سية  جمعية  تعلن 

التعاونية بناء على موافقة وزارة ال�سئون االجتماعية رقم املوافقة )2017/8777( واالأن�سطة  كالتايل :

وذلك وفقًا لل�سروط التالية :

ـــــــرة واملتو�سطـــــــة خلـــــدمة  ـــــــاب امل�سروعات ال�سغيــــ ـــــــوزاري رقـــم )16( ت / ل�سنة 2017 ب�ســـــــاأن �سوابط ا�ستغـــــالل ا�سحــــ ـــــــرار الــــ ـــــــق القـــ 1- يطبــــ
احلـــــركـــــــة التعاونية.

2- تو�ســـــــع العطاءات بال�سندوق مبا�سرة وبالظرف املغلق من قبل مقدمـــــــي العطاءات ويكتب على كل عطاء ا�سم الن�ساط املطلوب ا�ستثماره 
فقط دون اال�سارة اىل اأي بيانات اأخرى بناء على القرار الوزاري رقم )16/ت( /2016 اخلا�ص بتنظيم عطاءات اال�ستثمار.

3- يقـــــــدم الطلب علـــــــى كرا�سة ال�سروط نظري ر�سم وقدره )50( خم�ســـــــون دينارًا كويتيًا الغري غري قابل لال�سرتجـــــــاع وذلك اعتبارًا من تاريخ 
الن�ســـــــر يـــــــوم االثنني املوافق2017/7/3م وحتى نهاية دوام يوم االثنني املوافـــــــق 2017/7/24م  من ال�ساعة  8  �سباحًا وحتى 3 ع�سرًا من 

االحــد اىل اخلمي�ص.

4- تودع الطلبات داخل ال�سندوق املخ�س�ص لذلك  مبقر احتاد اجلمعيات التعاونية اال�ستهالكية )مبنطقة حويل – الدائري الرابع من يوم 
االثنني اإىل يوم االثنني خالل فرتات الدوام الر�سمي لالحتاد اعتبارا من ال�ساعة 9 �سباحا وحتى 3 ع�سرًا(.

5- مـــــــن وقـــــــع عليه االختيار يلتزم مبراجعـــــــة اإدارة اجلمعية عند اإبالغه كتابيًا خالل ا�سبوعني من تاريـــــــخ االختيار الإمتام االجراءات الالزمة 
وتوقيع العقد واإال يعترب طلبه الغيًا.

6- تطبق اأحكام القانون رقم )24( ل�سنة 1979 واملعدل بقانون رقم )118( ل�سنة 2013 ب�ساأن اجلمعيات التعاونية والقرارات الوزارية بهذا 
ال�ساأن.

7- اأن تكـــــــون الرخ�ســـــــة التجارية املقدمة مطابقة متامًا مل�سمى الن�ساط املطروح اأعاله ح�ســـــــب امل�سرح به بقرار املجل�ص البلدي ل�سنة 2011م 
ولن يعتد باأي رخ�سة اأخرى.

امل�ستنـــدات املطلوبــــــة:-

1- �سورة البطاقة املدنية ل�ساحب االخت�سا�ص العمر ال يزيد على )45( �سنة وال يقل عن )21( �سنة عند التقدمي.
2- �سورة من الرخ�سة التجارية �سارية املفعول للن�ساط املطروح  + اعتمــاد التوقيع.

3- اأن يقدم طالب اال�ستثمار اإقرارًا وتعهدًا بعدم وجود اأي م�ستثمر لنف�ص الن�ساط املطروح لدى اجلمعية م�ستثمرًا من قبله حاليًا ويف حالة 
ثبوت عك�ص ذلك �سيتم �سحب اال�ستثمار اجلديد منه وحتميله امل�سوؤولية القانونية.

4- �سهـــــــادة مـــــــن اجلمعية اإذا كان مقدم الطلب م�ساهمًا باجلمعيـــــــة اأو اأحد الوالدين والتي ال تقل م�ساهمتهم عن �سنة ميالدية كاملة على اأن 
تكون اإقامة املتقدم بنف�ص منطقة عمل اجلمعية ح�سب البطاقة املدنية )�سورة �سهادة امليالد اإذا كانت امل�ساهمة االأم(

5- �سهـــــــادة مـــــــن هيئة القوى العاملة تفيد باأنه ال يتجاوز عـــــــدد العمالة )25( عاماًل يف جميع الرخ�ص التي تدار من قبل �ساحب العمل على 
اأال ي�سمله العدد.

6- �سهادة من املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعية تفيد باأنه م�سجل على الباب اخلام�ص.
7- و�سل �سراء كرا�سة ال�سروط.

8- كرا�سة ال�سروط معباأة ومعتمدة وموقعة وخمتومة من قبل امل�ستثمر.
9- �ســـــــورة مـــــــن عقد التاأ�سي�ص وتعديالته تفيد باأن طالـــــــب اال�ستثمار ح�سته بال�سركة ال تقل عن )20%( مـــــــن ال�سركة )الأ�سحــاب ال�سركات 

فقط( واأن يكون جميع ال�سركاء كويتيني.

10- الت�سجيـــل يف ك�سف املتقدمني يف الوزارة )قطــاع التعاون( مع ختم مدقق الطلبات على قائمة امل�ستندات.

مع تحيات
 رئيس مجلس اإلدارة

جمعــيـة العارضـيـــة التعاونية
إعـــــــــــــــــــالن 

لال�ستف�سار ت /مبا�سر: 24881541  بدالة: 24880060


