«بوبيان» يوفر أجهزة اخلدمة الذاتية في عدد من فروعه
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أعلن بنك بوبيان عن التعاون مع الهيئة العامة للمعلومات
املدنية لتوفير أجهزة اخلدمة الذاتية  kiosksالتى متكن
عمالء البنك من التسجيل في ( تطبيق هويتي ) للحصول على
البطاقة املدنية الرقمية والتوقيع اإللكتروني والذي سيسهل
إجناز العديد من التعامالت مع اجلهات احلكومية واخلاصة
عن بعد.
وقال البنك في بيان صحافي ان توفير هذه اخلدمة املميزة

اختتام أعمال االجتماع الـ112
للجنة التعاون املالي بدول اخلليج

براك علي الشيتان

اختتمت أعمال االجتماع الثاني عشر بعد املائة
للجنة التعاون املالي واالقتصادي على مستوى
وزراء املال واالقتصاد بدول مجلس التعاون لدول
اخلليج العربية عبر تقنية االتصال املرئي ،حيث
ترأس الوفد الكويتي معالي وزير املالية براك علي
الشيتان ومبشاركة وكيل وزارة املالية صالح
الصرعاوي وعدد من كبار املسؤولي في الوزارة.
ومت خالل االجتماع اعتماد توصيات االجتماع
الـ  59للجنة وكالء وزارات املالية بدول املجلس،
واعتماد محضر االجتماع الـ  75للجنة محافظي
مؤسسات النقد والبنوك املركزية بدول املجلس،
واعتماد محضر االجتماع ال��ـ  7للجنة رؤس��اء
ومدراء اإلدارات الضريبية بدول املجلس ،اضافة
الى اعتماد محضر االجتماع الـ  29للجنة السوق
اخلليجية املشتركة ونتائج االجتماع الـ  24لهيئة
اإلحتاد اجلمركي بدول مجلس التعاون.
كما مت خ�لال االج��ت��م��اع اس��ت��ع��راض م��ذك��رات
األمانة العامة بشأن آلية طلب اعتماد أية مبالغ
مالية مرفوعة من قبل اللجان ال��وزاري��ة للجنة
التعاون املالي واالقتصادي ،ورؤية األمانة العامة

بشأن تعزيز العمل املشترك (مرحلة ما بعد جائحة
ك��ورون��ا) وبرنامج حتقيق الوحدة االقتصادية
بني دول مجلس التعاون اخلليج العربي بحلول
.2025
واطلعت اللجنة على نتائج اللقاء التشاوري
بني وزارة التجارة والصناعة ورؤس��اء احتادات
غ��رف التجارة ب��دول املجلس ،بشأن مخرجات
دراس��ة ضريبة القيمة املضافة ،وأوص��ت باحالة
الدراسة الى جلنة رؤساء ومدراء الضريبة في دول
املجلس ،كما اعتمدت اللجنة آلية متابعة التطبيق
والشكاوي للقواعد املوحدة إلعطاء األولوية في
املشتريات احلكومية للمنتجات الوطنية لدول
املجلس.
وم���ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر ،ف��ق��د ت��وص��ل ال����وزراء
في اجتماعهم ال��ى اتفاق ح��ول مجمل املواضيع
والقضايا املعروضة على جدول أعمال االجتماع
متاشياً مع توجيهات أصحاب اجلاللة والسمو
قادة دول املجلس بشأن زيادة التنسيق والتعاون
وتوثيق ال��رواب��ط بني ال��دول األع��ض��اء في كافة
امليادين والسيما في اجلوانب االقتصادية.

السيولة ارتفعت بنحو  46.9باملئة لتصل إلى  50.05مليون دينار

هبوط جماعي ملؤشرات البورصة وسط تزايد وتيرة التداوالت
أنهت بورصة الكويت جلسة أمس
األح����د ب��ال��ل��ون األح���م���ر ،ح��ي��ث هبط
م��ؤش��ره��ا ال��ع��ام  ،% 0.99وت��راج��ع
ال��س��وق األول  ،% 1.17وانخفض
امل��ؤش��ران الرئيسي و”رئيسي ”50
ب��ن��س��ب��ة  % 0.46و % 0.69على
الترتيب.
وت��زاي��دت وتيرة ال��ت��داوالت  ،حيث
ارتفعت السيولة بنحو  % 46.9لتصل
إل��ى  50.05مليون دي��ن��ار ،كما زادت
أح��ج��ام ال��ت��داول  % 18.7لتصل إلى
 240.2مليون سهم.
وس��ج��ل��ت م���ؤش���رات  10قطاعات
تراجعاً بصدارة املواد األساسية بنحو
 ،% 1.18يليه االتصاالت بواقع 1.16
 ،%ثم البنوك بنسبة  ،% 1.10بينما
ك��ان التأمني املرتفع الوحيد بحوالي
.% 0.78
وأغلقت تعامالتها على انخفاض
مؤشر السوق العام 7ر 55نقطة ليبلغ
مستوى 64ر 5562نقطة بنسبة هبوط
بلغت 99ر 0في املئة.
ومت ت�����داول ك��م��ي��ة أس��ه��م بلغت
19ر 240مليون سهم متت عبر 11256
صفقة نقدية بقيمة بلغت  50مليون
دينار كويتي (نحو  175مليون دوالر
أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي
31ر 20نقطة ليبلغ 50ر 4381مستوى
نقطة بنسبة هبوط بلغت 46ر 0في املئة
من خ�لال كمية أسهم بلغت 14ر140
مليون سهم مت��ت عبر  4768صفقة
نقدية بقيمة 07ر 7مليون دينار (نحو
7ر 24مليون دوالر).

كما انخفض مؤشر ال��س��وق األول
08ر 73نقطة ليبلغ مستوى 79ر6157
ن��ق��ط��ة بنسبة ه��ب��وط ب��ل��غ��ت 17ر1
ف��ي املئة م��ن خ�لال كمية أسهم بلغت
05ر 100مليون سهم متت عبر 6488
صفقة بقيمة 9ر 42مليون دينار (نحو
15ر 150مليون دوالر).
وانخفض مؤشر (رئيسي  )50نحو
8ر 30نقطة ليبلغ مستوى 15ر4433
نقطة بنسبة هبوط بلغت 69ر 0في

املئة من خالل كمية أسهم بلغت 5ر87
مليون سهم مت��ت عبر  3102صفقة
نقدية بقيمة 4ر 5مليون دينار (نحو
9ر 18مليون دوالر).
وكانت شركات (العيد) و(أرج��ان)
و(أرك��ان) و(بيان) األكثر ارتفاعا فيما
كانت شركات (أهلي متحد) و(سنرجي)
و(بيتك) و(بتروجلف) األكثر تداوال في
حني كانت شركات (ال���راي) و(آب��ار)
و(أسيكو) و(معادن) األكثر انخفاضا.

«التجاري» :فائزان في سحب
النجمة و حملة «أكثر من الراتب»

اعلنت وسم  3.3طن معادن ثمينة وحتصيل  203ألف دينار رسوما عليها

«التجارة» تصدر الئحة تنظيم
الشركات املهنية الهندسية
أص��درت وزارة التجارة والصناعة قرارا
ت��ض��م��ن الئ��ح��ة تنظيم ال��ش��رك��ات املهنية
الهندسية ،وقالت وزارة التجارة والصناعة
في بيان صحافي ،إنه بالتعاون مع جمعية
املهندسني الكويتية وإحتاد املكاتب الهندسة
والدور االستشارية الكويتية مت اقرار الالئحة
حيث تضمنت  39مادة ،موزعة على  10فصول
تضمن األول منها التعريفات ،فيما حدد الثاني
أحكاما عامة.
وأضافت أن املادة الثانية  ،نصت على أنه
“يجوز للمهندسني الكويتيني تأسيس شركات
مهنية هندسية ،وذلك بعد تقدمي إفادة جلنة
تنظيم مزاولة املهنة”.
وأض���اف���ت أن���ه “ال ي��ج��وز للمهندسني
تأسيس شركات جتارية ملمارسة األعمال أو
االستشارات الهندسية ،كما ال يجوز أن يكونوا
ش��رك��اء أو مديرين أو موظفني ف��ي شركات
املقاوالت العامة أو جت��ارة امل��واد االنشائية
أو غيرها م��ن ال��ش��رك��ات التي تتعلق بهذه
األنشطة”.
وأوضحت أن امل��ادة ح��ددت شكل الشركة
املهنية الهندسية إما شركة تضامن ،او شركة
مساهمة مقفلة ،أو شركة توصية بسيطة،
اوشركة ذات مسؤولية محدودة ،الفتة إلى
ان الشركات املهنية الهندسية تخضع للجنة
تنظيم م��زاول��ة املهنة ،وينشأ لديها سجل
خاص تقيد به الشركات املهنية الهندسية التي
تؤسس وفقا ألحكام القانون وهذه الالئحة.
وعن شروط التأسيس ،ذكرت “التجارة”
أن الالئحة نصت على أنه “يقدم طلب تأسيس
الشركة املهنية الهندسية لدى مركز الكويت
لألعمال (النافذة ال��واح��دة) مرفقا به إف��ادة
جلنة تنظيم مزاولة املهنة ،ويخضع تأسيس
الشركة املهنية الهندسية ل��ذات اإلج���راءات
املقررة للشكل الذي تتخذه.
وأض��اف��ت أن رأس م��ال ال��ش��رك��ة املهنية
الهندسية أيا كان الشكل ال��ذي تتخذه يجب
أال يقل عن  100ألف دينار كويتي ،ويتولى
إدارة شركة املساهمة املقفلة مجلس إدارة
مكون من ع��دد من مساهميها ،ويحدد نظام
الشركة األساسي صالحيات املجلس واألحكام
املتعلقة بتشكيله.
وأكدت أنه ال يجوز للشريك أو املساهم فــي
الشركة املهنية الهندسية أن يكون شريكا أو
مسـاهما فــي شركــة مهنيــة أخرى متارس
املهنة نفسها ،وال أن يباشر املهنة حلسابه
اخل��اص أو من خالل شخص آخر س��واء كان
مستترا أو باسم مستعار.
وأش��ارت إلى أن الشركة املهنية الهندسية
تختص مبمارسة املهنة محل نشاطها فقط،
وال ي��ج��وز لها مم��ارس��ة األع��م��ال التجارية

أو امل��ش��ارك��ة م��ن خ�لال تأسيس الشركات
التجارية ،ومع ذلك يجوز لها متلك األصول
املالية والعقارية خلدمة أغراضها.
وق��ال��ت “التجارة” إن ال��ش��رك��ة املهنية
الهندسية ال متنح ترخيص مزاولة النشاط
إال بعد تقدمي وثيقة تأمني مبرمة مع شركات
تأمني محلية أو عاملية لها ف��روع ف��ي دول��ة
الكويت للتعويض عن األخطاء املهنية التي
تقع من الشركاء أو املساهمني أو العاملني
لديها ،على أن متتد صالحية ه��ذه الوثيقة
ملدة ستة أشهر بعد انتهاء عقد الشركة ،ويتم
جتديدها طوال مدة الشركة ،مبينة أن الوثيقة
يجب أن ال تقل ع��ن مليون دي��ن��ار كويتي ،
وذلك ما لم تقرر الئحة مزاولة املهنة للمكاتب
الهندسية والدور االستشارية نسبة أخرى.
وأعلنت وزارة ال��ت��ج��ارة والصناعة إن
إجمالي وزن املعادن الثمينة املوسومة خالل
شهر سبتمبر املاضي بلغ نحو  3.3طن حصلت
عنها رس���وم ت��ق��در بنحو  203آالف دينار
كويتي .وقالت «التجارة» في بيان صحفي إن
وزن الذهب احمللي واخلارجي املوسوم بلغ
نحو  1.837كيلوغرام حصلت عنه رسوم
تقدر بنحو  91.8ألف دينار.
وأوضحت أن كمية الذهب احمللي املوسومة
من عيار  22بلغت  106.7كيلوغرام في حني
بلغت كمية الذهب اخلارجي  108كيلوغرام.
وذك��رت إن كمية الذهب احمللي املوسومة
م��ن ع��ي��ار  21بلغت  873.7كيلوغرام في
ح�ين بلغت كمية ال��ذه��ب اخل���ارج���ي نحو
 402كيلوغراما .وبينت أن كمية الذهب
احمللي امل��وس��وم��ة م��ن عيار  18بلغت نحو
 22.9كيلوغراما في حني بلغت كمية الذهب
اخلارجي  322.9كيلوغرام ،مشيرة إلى أن
كمية السبائك الذهبية املوسومة بلغت 1311
كيلوغراما حصلت عنها رس��وم تقدر بنحو
 65.5ألف دينار.

alwasat.com.kw

Monday 26th October 2020 - 14 th year - Issue No.E 3784

االثنني  9ربيع األول  1442هـ 26/أكتوبر  - 2020السنة الرابعة عشر  -العدد E 3784

وزير املالية رئيس ًا للوفد الكويتي

يعتبر نقلة نوعية في مجال اخلدمات التى تقدم للمواطنني
واملقيمني وه��ي مثال على التعاون بني القطاعني املصرفي
واحلكومي في سبيل حصول اجلميع على خدمات رقمية في
ظل التطورات احلالية.
وتتوافر ه��ذه االج��ه��زة في خمس ف��روع هي الصديق و
القصر و األندلس و األحمدي و صباح السالم .
وت��أت��ي ه��ذه اخل��دم��ة اجل��دي��دة ف��ي إط��ار ال��ت��ط��ورات التى

شهدتها الكويت والعالم بسبب انتشار وباء كورونا املستجد
واآلثار التى ترتبت عليه خاصة ما يتعلق بتفعيل املزيد من
اخلدمات الرقمية .
ويوفر تطبيق هويتي املقدم من الهيئة العامة للمعلومات
املدنية بطاقة مدنية رقمية معتمدة ف��ى إث��ب��ات الهوية و
التصديق و التوقيع اإللكتروني للجهات احلكومية والقطاع
اخلاص حيث تتوافر جلميع املواطنني واملقيمني.

شششأجرى البنك التجاري سحوباته على
حساب النجمة وحملة “أكثر من راتب “ .وقد
مت إجراء السحب يوم األحد املوافق  25أكتوبر
 2020في مبنى البنك الرئيسي ،بحضور ممثل
عن وزارة التجارة والصناعة أحمد البصمان،
مع االلتزام باالشتراطات الصحية والوقائية
املتمثلة في التباعد االجتماعي.
وقد قام البنك بتغطية السحوبات مباشرة
عبر وسائل التواصل االجتماعي  .وج��اءت
نتيجة السحب على النحو التالي :
أوال  :حساب النجمة االسبوعي – جائزة
 -/5,000دينار كويتي من نصيب الفائز
وسن علي بشاشي  ،ثانيا  :سحب حملة “أكثر
من راتب” – جائزة تعادل راتب و تصل لغاية
 -/1,000دينار كويتي من نصيب الفائز
صيته عبدالله العجمي .
وأوضح البنك بأن حملة “أكثر من راتب”
موجهة للعمالء الكويتيني ال��ذي��ن يقومون
بتحويل روات��ب��ه��م البالغه 500 /-دينار
كويتي أو أكثر على البنك وبصفة خاصة
العاملني ف��ي القطاعني احلكومي والنفطي
والشركات املدرجة لدى البنك  ،واالستفادة من
مزايا هذه احلملة واحلصول على هدية نقدية
فورية تبلغ قيمتها م��ن  -/250دينار إلى
 -/500دينار أو قرض من دون فائدة بقيمة
 5أضعاف الراتب وبحد أقصى -/10,000
دينار  ،وسيكون هناك سحب أسبوعي للعمالء
الكويتيني احلاليني واجل���دد مم��ن يقومون

بتحويل رواتبهم على البنك لربح مبلغ يعادل
رات��ب واح��د م��ن ال��روات��ب التي يتقاضونها
شهريا .كما ميكن للعمالء الكويتيني املتقاعدين
باإلضافة الى املقيمني الذين يقومون بتحويل
مديونيتهم البالغة  10,000د.ك وما فوق الى
البنك احلصول على هدية نقدية قدرها  1%من
قيمة املديونية احملولة.
ويذكر أن جوائز “حساب النجمة” مميزة
بحجم مبالغ اجلوائز املقدمة ،باإلضافة إلى
تنوعها طوال السنة ،والتي تتضمن سحوبات
أسبوعية بقيمة  -/5,000دينار كويتي،
وشهرية بقيمة  -/20,000دينار كويتي،
باإلضافة ال��ى ج��ائ��زة نصف سنوية بقيمة
 -/500,000ديناركويتي ،وسحب آخر
العام على أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب
مصرفي في العالم بقيمة  1,500,000دينار
كويتي  .وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل
لدخول السحوبات ،فمن املعروف أنه ميكن
فتح احل��س��اب فقط ب��إي��داع  -/100دينار
كويتي ويجب أن يكون في احلساب مبلغ ال
يقل عن  -/500دينار كويتي للتأهل ودخول
جميع السحوبات على كل اجلوائز التي يقدمها
احلساب ،فكلما زاد رصيد العميل زادت فرصة
الفوز ،فضالً عن املزايا اإلضافية التي يوفرها
احلساب ،إذ يحصل العميل على بطاقة سحب
آلي ويستطيع احلصول على بطاقة ائتمان
بضمان احلساب وكذلك احلصول على كل
اخلدمات املصرفية من البنك التجاري.

وجاء سهم “الراي” على رأس القائمة
احل��م��راء لألسهم املُ��درج��ة بانخفاض
نسبته  ،% 9.66فيما ت��ص��در سهم
“العيد” القائمة اخلضراء مُرتفعا ً بنحو
 .% 24.22وحقق سهم “بيتك” أنشط
سيولة بالبورصة بقيمة  11.71مليون
دينار مُتراجعاً بنسبة  ،% 1.45بينما
تصدر سهم “أهلي متحد  -البحرين”
نشاط الكميات بتداول  23.11مليون
سهم مُتراجعا ً بنسبة .% 1.25

«اخلليج» يطلق
حساب  Redاجلديد
مبميزات أكثر للشباب

أطلق بنك اخلليج
ح�����س�����اب Red
للشباب مبميزات
جديدة ،وخصائص
تناسب احتياجاتهم
وأس��ل��وب حياتهم،
ح���ي���ث ي���ق���دم ل��ه��م
احل���س���اب ب��ط��اق��ة
م���س���ب���ق���ة ال���دف���ع
مجانية ع��ن��د فتح
احل���س���اب أو عند
ط��ل��ب��ه��ا ،وس��ح��ب
س��ن��وي يتم خالله
اخ���ت���ي���ار ال���راب���ح
بجائزة تعادل 12
ض���ع���ف ال���ع�ل�اوة
محمد القطان
الطالبية ،إض��اف��ة إلى
استرداد  10%نقدًا من
مصروفاتهم الشهرية ،وهو ما ينفرد بنك اخلليج بتقدميه للطالب في
الكويت.
وحول ذلك قال املدير العام للمجموعة املصرفية لألفراد في بنك
اخلليج ،محمد القطان“ :نحرص في بنك اخلليج على تصميم خدمات
ومنتجات تلبي احتياجات العمالء وتقدم لهم اخلدمات املصرفية
التي يحتاجون إليها .حساب  Redمن احلسابات املهمة بالنسبة
لنا في بنك اخلليج ألن��ه يخدم فئة الشباب في امل��راح��ل الثانوية
واجلامعية ،وقد مت طرح اخلدمات اجلديدة فيه بعد أخذ ذلك بعني
االعتبار .فاحلساب حاليًا يقدم بطاقة مسبقة الدفع مجانية ،وهو
احلساب الوحيد في الكويت الذي يوفر خدمة االسترداد النقدي على
بطاقات السحب اآللي للشباب ،إضافة إلى فرصة الفوز مببلغ 12
ضعف العالوة الطالبية .ندعو الشباب للتعرف أكثر على احلساب
ومميزاته ،ونتمنى لهم كل التوفيق”.
وسيجري السحب على اجلائزة السنوية من حساب  Redوهي 12
ضعف العالوة الطالبية في أبريل .2021
من اجلدير بالذكر أن حساب  Redهو حساب توفيري معد
خصيصا للطالب الكويتيني ف��ي الثانوية ال��ع��ام��ة ،والكليات
ً
واجلامعات الذين ت��ت��راوح أعمارهم بني  15و 25سنة .ويقدم
خصومات موسمية على محالت جتارية مختارة كل شهر ،وأخرى
ط��وال العام على محالت جتارية ومطاعم .كما يوفر احلساب
أيضا بطاقة  Redللسحب اآللي املميزة حتمل العالمة التجارية
ً
ماستركارد .وتسجيل مجاني فوري للخدمة املصرفية اإللكترونية:
تفعيل خدمة األونالين ،تطبيق املوبايل والرسائل النصية القصيرة
 .SMSوميكن للشباب استالم أموالهم ف��ورًا في حساباتهم من
أي حساب في بنك محلي عبر تطبيق الدفع الذاتيItunes and ،
أيضا تسديد فواتير الهاتف باستخدام
 .Google playوميكن ً
تطبيق بنك اخلليج على املوبايل .كما ميكن لعمالء  Redاستخدام
أجهزة الصرف اآللي  ATMوأجهزة الصرف اآللي التفاعلي ITM
في أكثر من فرع من فروع البنك.

«السور» تطلق « »Alfa Payللتزود بالوقود السلكيا

تطبيقا للشروط الصحية والوقائية والتعامل وفق
االل��ي��ات والتوصيات احمل���ددة بسبب انتشار فيروس
كورونا املستجد شركة السور لتسويق الوقود توفر خدمة
« »Alfa Payللتزود بالوقود السلكيا ،وذلك للحد من
استخدام االوراق النقدية والبطاقات البنكية في محطات
الفا للتزود بالوقود .
وقالت الشركة في بيان صحافي ان نظام “ Alfa Pay
من اكثر األنظمة آماناً حيث تعمل من خالل شريحة الصقة
يُخزن بها كافة بيانات العميل املسجلة لدى النظام وتُلصق

بجانب خزان الوقود ،على أن يتم التعرف على البيانات من
خالل قارئ الشريحة الذكي امل ُثبت على مزود الوقود وتتم
عملية سحب املبلغ تلقائياً عند التعبئة وتحُ دث البيانات
بشكل آلي وتُعمم على جميع محطات ألفا التابعة لشركة
السور.
وأضافت السور أن عميل “ الفا “ ميكنه تعبئة الرصيد
للشريحة االسلكية عن طريق املوقع االلكتروني اخلاص
بالشركة أو من خالل الطبيق االلكتروني للهواتف الذكية
 Alfa Payاو من خالل زيارة مواقع البيع املتوفرة في

محطات الفا حيث ان يتم شحن الشريحة بطريقة سهلة
وآمنه وسريعة  ،موضحة أن الشريحة تتمتع بنظام
حماية متطور حيث ال ميكن استخدامها إال على املركبة
املخصصة لها وإذا مت انتزاع الشريحة تلغا تلقائيا.
وذكرت السور أن خدمة  Alfa Payاملتطورة متوفرة
في كافة محطات عالمة «ألفا» التجارية املنشرة محلياً
حيث يستطيع من خاللها العميل برمجة ن��وع الوقود
امل�لائ��م للمركبة وحت��دي��د مبلغ التعبئة لكل استخدام
وخاصية اختيار احملطة املراد التعبئة من خاللها .

