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 0.299 الدوالر يستقر أمام الدينار عند 
استقر سعر ص��رف ال��دوالر األمريكي 
مقابل الدينار ام��س  األح��د عند 299ر0 
دي��ن��ار ف��ي ح��ن ان��خ��ف��ض ال���ي���ورو إل��ى 
368ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم 

اخلميس املاضي.
وق��ال بنك الكويت املركزي في نشرته 
اليومية على موقعه اإللكتروني إن سعر 
ص��رف اجلنيه اإلسترليني انخفض إلى 

مستوى 418ر0 دينار كما انخفض الفرنك 
السويسري إلى 314ر0 دينار بينما بقي 
الن الياباني عند مستوى 002ر0 دينار 

دون تغيير.

وف��ي ال��والي��ات املتحدة واص���ل سعر 
صرف ال��دوالر انخفاضه مقابل العمالت 
الرئيسية األخ����رى ف��ي ت��ع��ام��الت ي��وم 

اجلمعة املاضي.
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دينار مليون   238  .8 وافقت على زيادة رأس املال إلى 

»عمومية  بوبيان« توزع أرباحا نقدية
 بواقع سبعة فلوس للسهم

واف��ق��ت اجلمعية العمومية غير 
ال��ع��ادي��ة لبنك بوبيان للعام 2017 
على زيادة رأس مال البنك املصرح به 
وامل��دف��وع بالكامل من 4ر227 مليون 
دينار كويتي )نحو 749 مليون دوالر 
أم��ري��ك��ي( إل��ى 8ر238 مليون دينار 

)نحو 786 مليون دوالر(.
وق��ال البنك في بيان صحفي امس  

األح����د مب��ن��اس��ب��ة ان��ع��ق��اد اجلمعية 
العمومية غير العادية إن هذة الزيادة 
ج��اءت عبر توزيع أسهم منحة بواقع 
خمسة ف��ي املئة م��ن رأس م��ال البنك 
وبقيمة 3ر11 مليون دينار )نحو 36 
مليون دوالر( على املساهمن املقيدين 
ف��ي س��ج��الت ال��ب��ن��ك ف��ي ن��ه��اي��ة ي��وم 
االستحقاق احملدد له تاريخ 29 مارس 

اجلاري.
وأض����اف أن اجلمعية العمومية 
غير العادية وافقت على تعديل املادة 
السادسة م��ن عقد التأسيس وامل��ادة 
اخلامسة من النظام األساسي إذ حددا 
رأس��م��ال البنك مببلغ 8ر238 مليون 
دينار )نحو 786 مليون دوالر( موزعا 
على 3ر2 مليار سهم قيمة كل منها 100 

فلس وجميع هذه األسهم نقدية.
وأق��رت اجلمعية العمومية العادية 
لبنك بوبيان يوم األحد املاضي توصية 
مجلس إدارة البنك بتوزيع 7 في املئة 
أرب��اح��ا نقدية ب��واق��ع سبعة فلوس 
للسهم الواحد وأسهم منحة بواقع 5 في 
املئة )خمسة أسهم لكل 100 سهم( عن 

عام 2017.

جانب من اجلمعية العمومية

أص��در وزي��ر التجارة والصناعة وزي��ر الدولة 
لشؤون الشباب خالد الروضان امس  األحد قرارا 
وزاري���ا يحمل رق��م )155 لسنة 2018( تضمن 
شروطا وإج��راءات جديدة بشأن استدعاء زيادة 

رأسمال الشركات املساهمة أو تخفيضه.
وقالت )التجارة( في بيان صحفي ان القرار حدد 
حزمة من اإلجراءات التي على الشركات املساهمة 
العامة واملقفلة اتباعها التخاذ أي إج��راء يتعلق 
بزيادة رأسمالها أو تخفيضه أو معاجلة استهالك 

رأس املال وغيرها.
وأوضحت أن القرار تضمن خمس مواد أساسية 
تكشف تفاصيل فنية مختلفة للتعامل مع كل حالة 

على حدة بدأت بزيادة رأس املال نقدا.
وبينت أن الشروط اجلديدة نظمت سبل زيادة 
رأس املال بالطرق األخرى إذ سلطت الضوء على 
تغطية الزيادة وإصدار أسهم جديدة وغيرها حيث 
تتم تغطية زيادة رأس املال بأسهم تسدد قيمتها 
بإحدى الطرق املشار إليها في امل��ادة )159( من 

قانون الشركات رقم )1( لسنة 2016 املعدل.
وأش���ارت إل��ى أن��ه ميكن إص���دار أسهم جديدة 
مقابل نظام خيار شراء األسهم ملوظفي الشركة مع 
االلتزام بأحكام القرار الوزاري رقم )337( لسنة 

.2004
وأك��دت ض��رورة أن يرفق مع طلب زي��ادة رأس 
املال محضر اجتماع إدارة الشركة بإقرار الزيادة 
ومبررات ذلك على أن تعقد جمعية عمومية غير 
عادية وفقا ملا نص عليه القانون مرفقا به موافقة 

اجلهات الرقابية ذات العالقة بهذا الشأن.
وبخصوص تخفيض رأس املال لفتت )التجارة( 
إل��ى أن امل��ادة الثانية من القرار توضح ض��رورة 
التزام الشركات املساهمة العامة واملقفلة الراغبة 
بتخفيض رأسمالها بتقدمي نسخة م��ن محضر 
اجتماع مجلس اإلدارة إلى ال��وزارة يبن املبررات 
وأس��ب��اب تخفيض رأس��م��ال ال��ش��رك��ة وموافقة 

اجلهات الرقابية.
وبالنسبة إلطفاء خسائر الشركة أوضحت أن 
القرار ذكر أن ذلك يكون بالتدرج ووفق الضوابط 

احملددة للتعامل مع هذا اإلجراء.
وقالت )التجارة( إن امل��ادة الثالثة من القرار 
حددت تنظيما كامال لعجز أو هالك رأسمال الشركة 
مشيرة إل��ى أن��ه في ح��ال بلغت خسائر الشركة 

املساهمة 75 في املئة من رأس املال املدفوع يتوجب 
على مجلس اإلدارة ال��دع��وة جلمعية عمومية 
غير عادية للنظر في استمرارية الشركة أو حلها 
قبل األجل املعن في عقدها أو اتخاذ غير ذلك من 

التدابير املناسبة.
وأضافت أنه إذا لم يقم مجلس اإلدارة بدعوة 
جلمعية غير عادية أو تعذر إصدار قرار بهذا الشأن 
ج��از ل��ل��وزارة أو لكل ذي مصلحة أن يطلب من 

احملكمة املختصة حل الشركة.
وبينت أنه وفقا للقرار وفي جميع األح��وال ال 
تقبل إج��راءات زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة 
املساهمة م��ا ل��م يقدم طلب بالتأشير بالسجل 
ال��ت��ج��اري خ��الل شهر م��ن ت��اري��خ عقد اجلمعية 
غير العادية وفقا للمادة رقم )209( من قانون 
الشركات رقم 1 لسنة 2016 املعدل وامل��ادة رقم 
)7( من املرسوم رقم 1 لسنة 1959 بنظام السجل 

التجاري.
وأوضحت انه في املادتن الرابعة واخلامسة من 
القرار اجلديد مت إلغاء القرار الوزاري املعمول به 
حاليا رقم 515 لسنة 2010 بشأن تنظيم شروط 
وإج����راءات استدعاء زي���ادة وتخفيض رأسمال 
للشركات املساهمة اعتبارا من تاريخ نشر هذا 

القرار.

تضمن خمس مواد أساسية تكشف تفاصيل فنية مختلفة

الروضان يصدر  قرارًا يحدد االشتراطات 
اجلديدة لزيادة وخفض رؤوس أموال الشركات

شعار البنك التجاري للعام الثاني على التوالي مبشاركة شبابية كبيرة وعروض تنافسية ورياضية 

» الوطني« يرعى مهرجان فلير الرياضي في جامعة اخلليج
ق���دم ب��ن��ك ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي رع��اي��ت��ه 
ملهرجان فلير الرياضي للعام الثاني على 
ال��ت��وال��ي، وه��و احل���دث ال���ذي نظمه ن��ادي 
»فلير فتنس« واستضافته جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا GUST مبشاركة 
شبابية كبيرة. ويهدف املهرجان إلى نشر 
التوعية ح��ول أهمية الرياضة وتشجيع 
الروح الرياضية والتنافسية بن الطالبات 

والطالب.
وتضمن املهرجان العديد من الفعاليات 
واألنشطة الرياضية واالجتماعية، تخللها 
مسابقات مختلفة كما أت��ي��ح للمشاريع 
الصغيرة الكويتية عرض منتجاتها ليكون 

املهرجان عائلي ورياضي في الوقت نفسه.
وق��ال املدير التنفيذي إلدارة العالقات 
العامة في بنك الكويت الوطني عبداحملسن 
الرشيد »إن رعاية بنك الكويت الوطني تأتي 
انسجاماً مع أهداف هذه الفعالية السنوية 
ال��ت��ي تسعى إل��ى خلق ت��راب��ط وت��واص��ل 
اجتماعي بن الشباب، واملساهمة في رفع 
ال��وع��ي السليم ب��ش��أن أس��ال��ي��ب ممارسة 
الرياضة، باإلضافة إلى محاربة الظواهر 

السلبية مثل العنف والسمنة وما إلى ذلك«.
وأضاف الرشيد أن بنك الكويت الوطني 
يبقى األق���رب إل��ى الشباب وي��ح��رص على 
محاكاة تطلعاتهم ويتعرف على متطلباتهم 
وم��واك��ب��ت��ه��ا ب��أك��ث��ر ال��ط��رق ال��ع��ص��ري��ة، 
وعليه فإنه في سعي متواصل إلى تطوير 
خدماته وتنويعها مبا يتناسب مع مختلف 
احتياجاتهم. ومي��ث��ل ت��واج��ده مبثل هذه 

املبادرات الشبابية املميزة واجلاذبة فرصة 
لتعزيز دعمه للشباب وترسيخ جسور 

تواصله مع هذه الشريحة من العمالء.  
وتسلم بنك الكويت الوطني تكرمياً من 
املنظمن في ختام املهرجان الذي استمر من 
ي��وم اخلميس ولغاية السبت 17 م��ارس، 
وذل��ك ت��ق��دي��راً ملشاركة ودع��م البنك لهذا 
احل���دث ال��ري��اض��ي ال���ذي استقطب مئات 
الشباب للمشاركة في التحدي والتنافس 

الرياضي.  

وأث��ب��ت بنك الكويت الوطني حضوراً 
قوياً خ��الل املهرجان حيث جنح في جذب 
امل��ش��ارك��ن للتنافس ف��ي ع��دد متنوع من 
املنافسات الرياضية التي أعدها خصيصاً 
لهذا احل���دث، حيث تنافس الشباب على 
ألعاب اللياقة البدنية على اختالفها، وقدم 

الوطني للفائزين في مسابقاته جوائز قيمة.
كما متيز هذا املهرجان الرياضي بتنوع 
أه��داف��ه ورس��ال��ت��ه، خاصة وأن��ه جمع بن 
التنافس الرياضي واستعراض املهارات 

الشبابية مما مينحه قيمة مضافة تنعكس 
ايجاباً على حتفيز الشباب والطلبة في 
مختلف مجاالت اهتماماتهم، حيث تخلل 
املهرجان بطوالت عدة نظمتها فلير فيتنس 
ش��ه��دت مشاركة أك��ث��ر م��ن 800 متسابقاً 
ومتسابقة من الرياضين احملترفن، وقد 
متثلت مشاركتهم ف��ي ب��ط��ول��ة التحدي 
الطالبي مبشاركة 80 بطالً وسباق اجلري 
مبشاركة 600 متسابقاً ومتسابقة في سباق 

اجلري.

فريق الوطني أمام جناح البنك في املهرجان

خالد الروضان

»التجاري« يعلن  الفائزين  في 
السحب اليومي »حلساب النجمة«

أج�رى البنك التجاري الكويتي السحب اليومي 
على »حساب النجمة«، يوم األحد املوافق 18 مارس 
2018 في املركز الرئيسي للبنك، وذلك الختيار 5 من 
العمالء أصحاب هذا احلساب للفوز بجائزة قدرها 
7،000 دينار كويتي لكل واح��د منهم. وق��د أسفر 
السحب الذي مت بحضور وزارة التجارة :عبير دخيل 
الرشيدي  ، وايضا عبداخلالق النوبي فرحات عثمان 
، وجن��اح حمود النايف ، و أبوالفضل حسن محمد 

بالش ،و فاطمه محمد علي عطا الله مبارك 
ويتميز حساب النجمة بتأهيل عمالئه للفوز 
بجائزة يومية قدرها -/7000 دينار كويتي تعد أكبر 
جائزة سحب يومي في الكويت ، باإلضافة إلى ذلك 
يقدم احلساب سحوبات ربع سنوية تتيح للعمالء 
الفوز بجوائز كبرى متكنهم من حتقيق جميع أحالمهم 
تبدأ من 100 ألف دينار كويتي  للربع األول ثم تزيد 
مبعدل 50 ألف دينار كويتي لكل فترة فصلية لتصل 
إلى 250 ألف دينار كويتي في الربع األخير من العام. 
ه��ذا وميكن للعميل التمتع باملزايا اإلضافية التي 
يوفرها حساب النجمة وهي احلصول على بطاقة 
سحب آل��ي، واحلصول على بطاقة ائتمان بضمان 
احلساب، والتمتع بجميع اخلدمات املصرفية التي 
يوفرها البنك. والبنك التجاري الكويتي إذ يهنئ جميع 
الفائزين في سحب النجمة، فإنه يسترعى انتباههم 

أن��ه   سيتم قيد اجلوائز النقدية في  حساباتهم لدى 
البنك ،  و يثمن في الوقت ذاته دور وزارة التجارة 
والصناعة وتعاونها الدائم وإشرافها الفعال على 

عمليات السحب التي متت بسالسة وشفافية.

أعلنت شركة ميزان القابضة، وهي من 
كبرى شركات تصنيع وتوزيع املنتجات 
الغذائية واالستهالكية في منطقة اخلليج، 

عن نتائجها املالية لعام 2017.
حافظت ش��رك��ة م��ي��زان القابضة على 
أداء إيراداتها بالرغم من حتديات البيئة 
االقتصادية وهذا دليل على أن منوذج عمل 
الشركة املتنوع وامل��دع��وم مبيزانية قوية 
وق���درة دفاعية عالية جعلها ق���ادرة على 
مواجهة ه��ذه التحديات. لقد تضمن عام 
2017 العديد من العوامل اخلارجية غير 
املتوقعة والتي أثرت على ربحية الشركة 
ولكنها ساعدت أيضاً في حتديد املناطق التي 

حتتاج إلى مزيد من التطوير. 
على الرغم من هذه التحديات، استثمرت 
شركة ميزان في مشاريع القيمة املضافة مبا 
في ذلك حتسن القدرات، وتعزيز سلسلة 
القيمة، وحتسن البنية التحتية للمخازن، 
باإلضافة إلى حتسن العالمات التجارية 
التي تهدف إلى دفع النمو املستقبلي وتعزيز 

ال��ك��ف��اءة، بدعم م��ن مركزها امل��ال��ي القوي 
وبتحسن رأس املال العامل.   

أبرز النتائج املالية لعام 2017:
بلغت اإلي����رادات 204.5 مليون دينار 
كويتي، منخفضة بنسبة %1.4 ، ايضا بلغت 
األرب��اح قبل احتساب الفوائد والضرائب 
واإله��الك واالستهالك 20.9 مليون دينار 
كويتي، منخفضة بنسبة %15.5،وبلغت 
األرب��اح الصافية األساسية 12.9 مليون 
دينار كويتي منخفضة بنسبة %26.6، كما 
بلغت األرب��اح الصافية اخلاصة مبساهمي 
الشركة األم 12.9 مليون دي��ن��ار كويتي 

منخفضًة بنسبة 24.7%.
قال نائب رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي 
لشركة ميزان القابضة، محمد جاسم الوزان: 
»بالرغم من التحديات غير املتوقعة التي 
واجهتها الشركة في عام 2017، حافظنا 
على قوة ومركز الشركة اإلقليمي واستطعنا 
متكن كل فئة من فئات قطاعاتنا من تبوء 
مكانة قيادية. في العام 2017 بلغنا أعلى 

إنفاق رأسمالي في تاريخ الشركة، ونتوقع 
أن تزيد هذه االستثمارات من ربحيتنا في 

عام 2018 واألعوام القادمة.«
وم���ن ج��ه��ت��ه ق���ال ال��رئ��ي��س التنفيذي 
لشركة ميزان القابضة، غاريت وول��ش: 
»إن االض��ط��راب��ات ف��ي سلسلة اإلم���داد في 
قطر ووقف العمليات مؤقتاً في أفغانستان 
كان له أثر على ربحية الشركة في 2017، 
ولقد اتخذنا اإلج���راءات ال��الزم��ة لتجاوز 
ه��ذه ال��ع��وام��ل اخل��ارج��ي��ة. ال��ي��وم، منضي 
بخطى واثقة نحو حتقيق نتائج إيجابية في 
املستقبل، حيث تواصل قطاعاتنا الرئيسية 
إث��ب��ات قدرتها على ال��ري��ادة ف��ي ظ��ل هذه 
التحديات املختلفة، حيث أظهر قطاع إنتاج 
وتوزيع األغذية منواً متواضعاً على الرغم 
من التحديات. ركزنا على اإلنفاق الرأسمالي 
لتعزيز ال��ق��درات اإلنتاجية في قطاعاتنا 
الرئيسية والقطاعات األخرى بهدف تعزيز 

كفاءة التشغيل اليوم وفي املستقبل.«
نظرة على األداء املالي للشركة في عام 

2017:بالنسبة مل��ج��ال  األغذية:بلغت 
إيرادات مجال األغذية 154.2 مليون دينار 
مسجلًة انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.7% 
مقارنًة بنفس الفترة من عام 2016. متثل 
إي���رادات ه��ذا امل��ج��ال %75.4 م��ن إجمالي 
إيرادات املجموعة، التي تتضمن إيرادات من 
قطاع إنتاج وتوزيع األغذية وال��ذي ميّثل 
%53.9 من إجمالي إي���رادات املجموعة، 
والتجهيزات الغذائية %14.4 واخلدمات 
ال��غ��ذائ��ي��ة %7.0. ق��ط��اع إن��ت��اج وت��وزي��ع 
األغ��ذي��ة: ارتفع إي��راد ه��ذا القطاع بنسبة 
%1.0 في عام 2017 ، و قطاع التجهيزات 
الغذائية: ارتفع إي��راد ه��ذا القطاع بنسبة 
%10.2 في ع��ام 2017 ، قطاع اخلدمات 
الغذائية: انخفض إيراد هذا القطاع بنسبة 

%25.7 في عام 2017.
وبالنسبة ل مجال غير األغذية: بلغت 
إي���رادات مجال غير األغ��ذي��ة 50.3 مليون 
دينار كويتي مسجلًة انخفاضاً بنسبة 3.3% 

مقارنة بالفترة ذاتها من العام املاضي. 

6.8 مليون دينار بقيمة إجمالية تبلغ 

22 فلسًا للسهم الواحد »عمومية ميزان« توصي  بتوزيع نقدي قيمته 
2017 ال��ع��ام  ف��ي  دي��ن��ار  مليون   12.9 األرب���اح  وص��اف��ي  دي��ن��ار  مليون   204.5 بلغت  اإلي����رادات 

البورصة تستهل تعامالت األسبوع على 
0.04 باملئة انخفاض املؤشر السعري 

استهلت ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت أول���ى جلساتها 
األسبوعية ام��س  االح��د على انخفاض مؤشرها 
السعري 73ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 5. 6757 

نقطة بنسبة هبوط بلغت 04. 0 في املئة.
في املقابل ارتفع املؤشر ال��وزن��ي 1ر1 نقطة 
ليصل إلى 2ر413 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 27. 
0 في املئة كما ارتفع مؤشر )كويت 15( بواقع 9. 
7 نقطة ليصل إلى 89. 965 نقطة بنسبة ارتفاع 

بلغت 82ر0 في املئة.
وشهدت اجللسة ت��داول 49. 59 مليون سهم 
متت عبر 2578 صفقة نقدية بقيمة نقدية بلغت 
4. 13 مليون دينار كويتي )نحو 22. 44 مليون 

دوالر(.
وتابع املتعاملون افصاح من ) بنك الكويت 
ال��دول��ي( بشأن معلومات جوهرية ح��ول إب��رام 
صفقة متويل مشترك لصالح شركة )ناقالت النفط 
الكويتية( عالوة على إمتام عملية شراء على اسهم 

)الشركة الكويتية للمنتزهات(.
كما تابع ه��ؤالء أيضا وقف التداول في أسهم 
)الشركة الدولية للمنتجعات( بعد تلقي رغبة 
من شركة )ع��ق��ارات الكويت( إلج��راء استحواذ 
اختياري غير نقدي على أسهم الشركة األول��ى 
)منتجعات( وك��ذل��ك اف��ص��اح م��ن شركة ) زين 

لالتصاالت( بشأن دعاوى واحكام.
واه��ت��م املتعاملن ك��ذل��ك ب��إع��الن )ب��ورص��ة 
ال��ك��وي��ت( ع��ن إع���ادة ت���داول اسهم شركة مركز 
سلطان اعتبارا م��ن ال��ي��وم وذل��ك وفقا للحدود 
السعرية ألخر سعر اقفال عالوة على اعالن تنفيذ 
بيع أوراق مالية )مدرجة وغير مدرجة( لصالح 

حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل.
وتابعوا أيضا اف��ص��اح معلومات جوهرية من 
الشركة )الكويتية لالستثمار( بخصوص إع��ادة 
تصنيف جانب من استثماراتها املالية البالغة 6. 20 

مليون دينار )نحو 98. 67 مليون دوالر(.


