
اك��دت وزي��ر ال��ش��ؤون االجتماعية 
وال��ع��م��ل ووزي����ر ال���دول���ة ل��ل��ش��ؤون 
االقتصادية هند الصبيح ان وزارة 
الشؤون التزمت بقانون التعاون ولم 
تخل باملفهوم التعاوني عندما طبقت 
جتربة االستثمار في جمعية الدسمة 
وبنيد القار التعاونية كما ان ال��وزارة 
ل��م تخل بحقوق املساهمني وراق��ب��ت 
االسعار التي تعتبر منخفضة في سوق 
ستي سنتر اجل��دي��د مقارنة باسواق 

موازية واسواق تعاونية اخرى 
جاء ذلك في تصريح صحفي ادلت به 
ا الصبيح عقب افتتاحها السوق املركزي 
الرئيسي جلمعية الدسمة التعاونية “ 
سوق “ سيتي سنتر اجلديد “ بحضور 
الوكيل املساعد لقطاع ال��ت��ع��اون في 
وزارة ال��ش��ؤون االجتماعية شيخة 
العدواني والوكيل املساعد للتنمية 
االجتماعية حسن كاظم واملستشار 
التعاوني طعمة الشمري وحشد من 
امل��س��ؤول��ني ع��ن ش��رك��ة سيتي  سنتر     
رئيس مجلس ادارة سيتي سنت عادل 
يعقوب الغامن ، والرئيس التنفيذي 
للشركة جاسم يعقوب الغامن ، ونائب 
رئيس مجلس االدارة م���رزوق ع��ادل 
الغامن، ومسؤولي شركة سيتي سنتر.

واهالي املنطقة
واع��رب��ت الصبيح ع��ن سعادتها 
الفتتاح ال��س��وق امل��رك��زي اجل��دي��د في 
حلته اجل��دي��دة وال��دي��ك��ورات املميزة 
مشيرة الى ان املستثمر وعد بافتتاح 
السوق قبل حلول شهر رمضان وهاهو 
اليوم ينفذ الوعد ونفتتح السوق الذي 
يشتمل على كافة انواع السلع احمللية 
والعاملية وجميع متطلبات املساهمني 

ورواد السوق

واك���دت ان جت��رب��ة االس��ت��ث��م��ار في 
جمعية الدسمة ت��ع��زز ال��ش��راك��ة بني 
القطاعني العام واخل��اص متاشيا مع 
رؤي���ة دول���ة ال��ك��وي��ت بجعلها مركزا 
جتاريا وماليا عامليا في ظل بيئة جاذبة 
لالستثمار يكون القطاع اخلاص قائدا 

للتنمية فيها 
وأش����ادت بحسن تنظيم ال��س��وق 
اجل��دي��د مشيرة ال��ى ان��ه وب��ع��د س��داد 
مديونية اجلمعية س��وف يتم توزيع 
ارب��اح للمساهمني بعد جدولة الديون 
متمنية االستفادة من هذه التجربة في 

قطاع التعاونيات ب���وزارة الشؤون 
واالستفادة منها في تعزيز الشراكة مع 

القطاع اخلاص 
وردا على سؤال حول حجم مديونية 
جمعية الدسمة دك��رت الصبيح انها 
كانت في البداية 6 ماليني دينار لكنها 
ارتفعت الى 9 ماليني بعد صدور احكام 
قضائية ضد اجلمعية الزمتها بسداد 
مبالغ اضافية وصلت ال��ى 3 ماليني 
دينار كاشفة في هذا الصدد انه مت سداد 
مايقار 4 ماليني الى اآلن وجاري العمل 
على جدولة باقي املبالغ بالتنسيق مع 

اجلهات املستفيدة ومنها بيت التمويل 
وام���الك ال��دول��ة م��ع ع��دم االخ���الل باي 

خدمات تقدم للمساهمني
ب��دوره قال مدير التطوير االقليمي 
ل��ل��ش��رك��ة ن��اص��ر ع����ادل ال���غ���امن إن 
“االفتتاح ال��ي��وم )أم���س( يعد حدث 
فريد من نوعه وألول مره في الكويت 
من خالل إستثمار شركة سيتى سنتر 
جلمعية الدسمة وبنيد القار كأحدث 
نقلة نوعية”، مضيفاً ان “استثمار 
جمعية الدسمة يعد تتويجاً جلهود 
كبيرة بذلت لتطوير مقر اجلمعية، 

والتنوع فى املنتجات واخلدمات املقدمة  
واالرتقاء بها وتوفير  كافة إحتياجات 
االس���رة الكويتية م��ع م��راع��اة أفضل 
األس��ع��ار وال��ع��روض  ق��در املستطاع 
والتوسع لتوفير كل ماهو جديد  لراحة 
سكان املنطقة واملناطق املجاورة وكافة 
عمالء شركة سيتي س��ن��ت��ر«.         وأكد  
أن “افتتاح اجلمعية مبثابة تأكيد على 
الشراكة بني القطاعني اخلاص والعام 
املدرج ضمن اولويات الكويت في خطة 

التنمية«.
وبني الغامن أن “حجم  إستثمارات 

سيتى سنتر بجمعية الدسمة كبير 
جداً”، م��وض��ح��اً ان���ه “مت حت��دي��ث 
اجلمعية بجميع فروعها بالكامل من 
خالل شركات متخصصة وعلى أحدث 
ط���راز م��ن التجهيزات وال��دي��ك��ورات، 
لتوفير وحتقيق متعة التسوق لعمالئنا 
ال��ك��رام وليس ه��ذا وحسب ب��ل خدمة 
العمالء أيضا من خالل عمالة على كفاءة 
من التدريب واملهارة والتخصص فى 

هذا املجال«.
واردف  ان “كل ذلك ما كان ليتم لوال 
الدعم املعنوى والتعاون من وزارة 

الشئون االجتماعية وعلى رأسها معالي 
الوزيرة ، من خالل توفير املناخ املناسب 
إلنهاء جميع االجراءات بسهولة   ويسر 
لنجاح التجربة ونحن نشكرها على  كل 
ما تقدمت به من دعم  وكذلك كل اإلدارات 

املعنية«.
وتابع الغامن ان “شركتنا حرصت 
على ان تضم اجلمعية بعد عملية 
التطوير عدد من الكافتيريات واملطاعم 
العاملية واحمللية”، كاشفاً عن اتباع 
الشركة تقسيم السوق الى عدة اقسام 
متتالية لتسهيل عملية التسوق على 

عمالئنا.
 وتوجيه بالشكر لوزيرة الشؤون 
وجميع من ش��ارك ، ووس��ائ��ل االع��الم 
املختلفة لتجاوبهم مع الشركة، واعداً 
اجلميع ان تصبح جمعية الدسمة بعد 

استثمارها منوذجاً يحتذى به.
هذا و أشادت الوكيل املساعد لقطاع 
التعاون شيخة العدواني في القفزة 

النوعية جلمعية الدسمة
ك��اش��ف��ة ف���ي ت��ص��ري��ح ص��ح��اف��ي 
ان امل��راق��ب��ني امل��ال��ي��ني  واالداري����ني في 
اجلمعيات التعاونية  يعملوا وفق 
ضوابط وال��ق��رارات ال��وزاري��ة املنظمة 
للعمل موضحة ان املراقبني يعتمدون 
ص��رف الشيكات للشركات امل���وردة 
وف��ق ضوابط وش��روط  محددة وبعد 
اعتمادها م��ن مجلس ادارة اجلمعية  
خ���الل م���دة ال ت��ت��ع��دى ال 45  يوما   
ال���دورة املستندية ش��رط ع��دم وج��ود 
مخالفات على امل��وردي��ن م��ؤك��دة عدم 
وجود اي تأخير اال في صرف الشيكات 
للجميع ال��ش��رك��ات  امل���وردة  امللتزمة  
وغ��ي��ر املخالفة والنأخير اذا حصل  

نتيجة  وجود مخالفات.

أعلن البنك التجاري الكويتي 
ع��ن ب��رن��ام��ج مم��ي��ز للفعاليات 
واألنشطة املجتمعية واإلنسانية 
واخليرية التي يعتزم رعايتها  
وتنظيمها خالل الشهر الفضيل 
وال��ه��ادف��ة ف��ي مجملها إل��ى دعم 
ك��اف��ة م��ب��ادرات العمل اخليري 
واإلنساني مبا يساهم في ترسيخ 
مفهوم املسئولية االجتماعية 
الشاملة ال��ذي أرس��اه البنك منذ 

وقت طويل. 
وف���ي تعقيبها ع��ل��ى ب��رام��ج 
امل��س��ؤول��ي��ة االجتماعية للبنك 
خ���الل ال��ش��ه��ر ال��ف��ض��ي��ل ق��ال��ت 
م��س��اع��دة امل��دي��ر ال��ع��ام- إدارة 
اإلع���الن وال��ع��الق��ات العامة في 
البنك أماني ال��ورع “يقوم البنك 
خ��الل شهر رم��ض��ان م��ن ك��ل عام 
ب��إع��داد برامج خاصة ألنشطته 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة مب���ا ي��ن��س��ج��م مع 
الطبيعة اخلاصة للشهر الفضيل 
وما يتسم به من فعاليات إنسانية 
وخيرية ينظمها التجاري خالل 
هذا الشهر مبا يؤكد تواصل البنك 
مع فئات املجتمع بشكل مباشر 
وكذلك املؤسسات التي تخدم هذه 

الفئات بهدف إبراز روح التكافل 
والتعاطف االجتماعي بني أفراد 

املجتمع خالل هذا الشهر«.   
وكشفت أماني الورع أن البنك 
التجاري سوف يستهل الفعاليات 
املجتمعية لشهر رمضان بإطالق 
حملة “ساهم مبصحف ينير حياة 

كفيف”  بالتعاون م��ع جمعية 
املكفوفني وذلك  عن طريق التبرع 
مببلغ من قيمة كل عملية سحب 
تتم عبر أج��ه��زة السحب اآلل��ي 
اخل���اص���ة ب��ال��ب��ن��ك ط��ي��ل��ة شهر 
رمضان وتوجيه هذه احلصيلة 
لطباعة مصاحف للمكفوفني، 

على أن يلي ذل��ك ترتيب زي��ارة  
للمرضى نزالء مستشفي مبارك 
الكبير لتهنئتهم بحلول شهر 
رمضان املبارك ومشاركتهم فرحة 

حلول الشهر الكرمي.  
وبينت أماني ال��ورع أن البنك 
وللعام الثاني س��وف يستكمل 

حملته املبتكرة “سحوركم علينا” 
لتوزيع وج��ب��ات السحور على 
عمال التنظيف والبناء في املناطق 
التي يتواجد فيها جتمعات كبيرة 
من عمال التنظيف والبناء، مشيرة 
أيضاً إلى أن البنك قد قام بتحضير 
“هدية رم��ض��ان م��ن التجاري”  
لتوزيعها على مرتادي املساجد 
في العشرة األواخر من رمضان .  

وأضافت أماني ال��ورع قائلة 
أن البنك وفي إطار التعاون بينه 
وب��ني محافظات الكويت سوف 
ي��ق��وم بتقدمي ال��دع��م وال��رع��اي��ة 
لعدد م��ن األنشطة االجتماعية 
التي تنظمها محافظات الكويت 
خ����الل ش��ه��ر رم���ض���ان، ف��ض��الً 
ع��ن املسابقات وأوج���ه الرعاية 
وامل��س��اه��م��ات اخل��ي��ري��ة ال��ت��ي 
سيعلن عنها في وقتها. وأك��دت 
أماني الورع  أن موظفو العالقات 
العامة بالبنك، وكعادتهم في 
الشهر الفضيل، س��وف يقومون 
باالحتفال مبناسبة القرقيعان 
مع املرضى وعائالتهم في عدد 
م��ن املستشفيات وم��راك��ز ذوي 

اإلعاقة. 
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توزيع هدية رمضان على املصلني

احتفااًل بقدوم الشهر الفضيل 

»التجاري« يعلن برنامجه االجتماعي خالل رمضان

»تصوير: محمد صابر» جولة في اجلمعية  

الكويت قدمت خططا إلدخال ضريبة الدخل وخفض اإلنفاق واخلصخصة

السعد: الصناعات الوطنية أصدرت  
25 مليون دينار سندات مببلغ 

ق���ال رئ��ي��س م��ج��ل��س إدارة  
مجموعة الصناعات الوطنية 
القابضة  سعد محمد السعد : 
يسرني، وزمالئي أعضاء مجلس 
اإلدارة، أن نرحب بكم في اجتماع 
اجلمعية العامة العادية السابعة 
واخلمسني ، حيث نعرض لكم 
البيانات املالية املجمعة وتقرير 
مراقب احلسابات للسنة املالية 

املنتهية في 2016/12/31.
وأضاف : كانت األضطرابات 
هى السمة املميزة لعام 2016 
ح��ي��ث م���ازال���ت ت��ش��ه��د س��وري��ا 
وال��ي��م��ن ول��ي��ب��ي��ا ت���ده���وراً فى 
األوضاع األمنية أما دول مجلس 
ال��ت��ع��اون اخلليجي ع��ان��ت من 
أوق��ات صعبة اقتصاديا بسبب 
ان��خ��ف��اض أس��ع��ار ال��ن��ف��ط، مما 
أدى ال��ى اض��ط��رار احلكومات 
للتكيف مع الوضع اجلديد جراء 
ه��ذا االن��خ��ف��اض. حيث أوص��ى 
صندوق النقد الدولي بتسريع 
إعادة الهيكلة لتنويع اقتصادها 
ب��ع��ي��دا ع��ن ال��ب��ت��روك��ي��م��اوي��ات 
وتعزيز ال��دور الوطنى للقطاع 
اخل�����اص، وخ��ل��ق ف���رص عمل 
للمواطنني. حيث جل��أت بعض 
دول مجلس التعاون اخلليجى 
إلص��دار سندات دولية لتخفيف 
العبء على االحتياطيات املالية 
وحتسني السيولة ف��ي السوق 
بشكل ع��ام . اململكة العربية 
ال��س��ع��ودي��ة أص����درت س��ن��دات 
دولية بقيمة  17.5 مليار دوالر 
والتي كانت أكبر صفقة سندات 
بالنسبة لدول األسواق الناشئة. 
ك��م��ا أص������درت ق��ط��ر س��ن��دات 

حكومية بقيمة 9 مليارات دوالر، 
ومن جهة أخ��رى باعت أبوظبي 
سندات حكومية بقيمة 5 مليارات 
دوالر، وتأجل اص��دار السندات 
املخطط لها من الكويت بقيمة 
9.9 مليارات دوالر حتى عام 

.2017
وتابع : اما الكويت، فقد قدمت 
خططا إلدخ���ال ضريبة الدخل 
وخفض اإلن��ف��اق واخلصخصة 
على العديد من اخلدمات العامة 
جل��ذب امل��زي��د م��ن االستثمارات 
األجنبية وت��ع��زي��ز االق��ت��ص��اد. 
م��ح��ل��ي��اً،  م��ؤش��ر الكويتي كان 
األس�����واء أداء ب��ني أق���ران���ة من 
األسواق اخلليجية، وأنهى مؤشر 
الوزني الكويتي العام متراجعا 
بنسبة ٪0.4 ب��ع��د أن سجل 
قطاع النفط وال��غ��از انخفاضا 
بنسبة ٪15.2، وانخفض قطاع 
البنوك بنسبة 7 .٪ بينما أغلق 
قطاع الصناعة مرتفعا بنسبة 
٪17.9، وك��م��ا ارت��ف��ع قطاعا 
السلع االستهالكية واالتصاالت 
بنسبتي 16.5% و11.3% على 
التوالي كما أغلق مؤشر كويت 

15 منخفضاً بنسبة 1.7% . 
أصدرت املجموعة خالل العام 
سندات مببلغ 25 مليون دينار 
كويتي، عن طريق البنك األهلى 
الكويتى وشركة األهلى كابيتال 
وق��د مت تلقى طلبات لألكتتاب 

بأقبال فاق التوقعات.
وذك: بالنسبة للمجموعة فقد 
حققت املجموعة خسائر تقدر 
بحوالى 24 مليون دينار كويتي 
مقارنة مع  أرباحاً تقدر بحوالى 

29 مليون دينار كويتي للفترة 
نفسها من عام 2015 ، كنتيجة 
ألن��خ��ف��اض امل��ب��ي��ع��ات بنسبة 
%21 لتسجل 110 مليون دينار 
كويتي مقارنة مع 140 مليون 
دينار كويتي لعام 2015 ، وكذا 
أنخفاض إي��رادات األستثمارات 
والشركات الزميلة بنسبة 84% 
لتسجل 35 مليون دينار كويتي 
م��ق��ارن��ة م��ع 64 م��ل��ي��ون دي��ن��ار 
كويتي ل��ع��ام   2015 وك��ذا أخذ 
مخصصات مببلغ 18 مليون 
دينار كويتى خالل عام 2016.  
أم���ا ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ألس��ت��ث��م��ارات 
األجنبية فقد حققت إيرادات تقدر 
بقيمة 4.2 مليون دينار كويتي 
ومتثل حوالى %6 من إجمالى 

اإليرادات األستثمارية.
وأك��دت مجموعة الصناعات 
الوطنية القابضة ان��ه��ا  تلتزم 
مببادْى وإسترشادات احلوكمة 
واالل��ت��زام املستمدة م��ن أفضل 
امل��م��ارس��ات ال��رائ��دة والقوانني 
واللوائح احمللية والتعليمات 
ذات الصلة، حيث تقوم الشركة 
بتطوير دور احلوكمة واإللتزام 
بالقوانني واملتطلبات الرقابية 
لتعزيز وجود أقوى لبيئة رقابية 
ف��اع��ل��ة م��ت��واف��ق��ة م��ع ال��ق��وان��ني 
والتشريعات التى تسنها هيئة 
أسواق املال لضمان مستوى عاٍل 
من اإلفصاح والشفافية حلماية 
ح��ق��وق امل��س��اه��م��ني وأص��ح��اب 
امل��ص��ال��ح ، ح��ي��ث س��ن��ت هيئة 
أسواق املال عدد من القواعد التى 
يتعني على الشركات املدرجة 

االلتزام بها على النحو التالى.

ك��ش��ف��ت “فوربس ال��ش��رق 
األوسط” ع���ن ق��ائ��م��ة )جن���اح 
ال��ك��وي��ت 2017( وال��ت��ي ترصد 
اإلجن�����ازات ف��ي ق��ط��اع��ات امل��ال 
األعمال، وتكرم صناع النجاح في 
دولة الكويت، وذلك في حفل مميز 
أقامته في مدينة الكويت  برعاية 
وح��ض��ور معالي الشيخ محمد 
عبد الله امل��ب��ارك الصباح وزير 
الدولة لشؤون مجلس ال��وزراء 
ووزير اإلعالم باإلنابة، وعدد من 
أهم الرؤساء التنفيذيني للشركات 
وامل��ؤس��س��ات العامة واخلاصة 
والهيئات الدبلوماسية، في دولة 

الكويت واملنطقة العربية. 
ه��ذا ال��ع��ام ضمت القائمة 3 
فئات رئيسة: أق��وى 50 شركات 
م����درج����ة ف����ي س�����وق األس���ه���م 
الكويتية، وال��ش��رك��ات العربية 
اخلاصة األكثر تأثيراً في الكويت، 
وأق���وى س��ي��دات األع��م��ال العرب 
في الكويت.  وسلطت  فوربس 
م��ن خ��الل القائمة ال��ض��وء على 
مناخ االستثمار اجليد الذي توفره 
دولة الكويت لقادة املال واألعمال 
م��ن ك��ل مكان ف��ي العالم  وكيف 
استطاعوا تنمية مشروعاتهم 

والتوسع وحتقيق األرباح.
ب���دأ احل��ف��ل بكلمة رئيسية 
ألقاها معالي الشيخ محمد عبد 
الله املبارك الصباح وزير الدولة 
لشؤون مجلس ال���وزراء ووزي��ر 
اإلع��الم باإلنابة ، وال��ذي قام مع 
الدكتور ناصر الطيار رئيس دار 
الناشر العربي الناشر احلصري 

ملجلة ف��ورب��س ال��ش��رق األوس��ط 
، بتوزيع اجلوائز على املكرمني 
تقديراً إلجنازاتهم في تعزيز قوة 
االقتصاد الكويتي ومنطقة الشرق 
األوسط، وأكد الصباح في كلمته، 
دع��م  حكومة الكويت املتواصل 
للشركات  ورواد األعمال في كافة 
القطاعات ثقة منها ب��أن تعزيز 
مناخ االستثمار أم��ام اجلميع) 
مواطنني ووافدين( دون استثناء 
هو الركيزة االساسية في ازدهار 
االقتصاد الوطني وحتقيق رؤية 
الكويت وخططها ل��ع��ام 2035  
في ظل القيادة الرشيدة لصاحب 
ال��س��م��و ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح��م��د 
اجلابر الصباح أمير دولة الكويت 
)حفظه الله ورعاه(. وأشاد وزير 

الدولة لشؤون مجلس ال��وزراء  
بجهود ال��دك��ت��ور ن��اص��ر الطيار   
وبفريق عمل )ف��ورب��س الشرق 
األوس������ط( وح���رص���ه���م  ل��ل��ع��ام 
الثاني على التوالي على تقدمي 
قائمة )جن��اح الكويت( مبهنية 
واحترافية عالية ، أصبحت معها 
تلك االحتفالية السنوية مبثابة  
إضافة مهمة  وحافز لكافة قادة 

املال واألعمال على أرض الكويت.
 وم���ن جهتها ق��ال��ت رئيسة 
حت��ري��ر مجلة ف��ورب��س ال��ش��رق 
األوسط خلود العميان:”احتفالنا 
ب���� )جن�����اح ال���ك���وي���ت( ل��ل��ع��ام 
ال��ث��ان��ي ع��ل��ى ال��ت��وال��ي ، ن��اب��ع 
م��ن تقديرنا ل��ألش��خ��اص الذين 
حققوا اإلجن����ازات ف��ي قطاعات 

امل��ال واألع��م��ال، وقد أثبت كل من 
شملتهم القائمة أن دولة الكويت 
ت��ع��د من��وذج��اً ي��ح��ت��ذى ف��ي دع��م 
وحتفيز قيم االب��ت��ك��ار واإلب���داع 
في شتى القطاعات االقتصادية، 
بفضل م��ن��اخ االس��ت��ث��م��ار اجليد 
ع��ل��ى أرض���ه���ا، وب��األص��ال��ة عن 
نفسي وعن مجلة فوربس الشرق 
األوس����ط، أش��ك��ر معالي الشيخ 
محمد عبدالله امل��ب��ارك الصباح 
وزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلس 
ال��وزراء وزي��ر االع��الم بالوكالة، 
على رعايته الكرمية للحفل، كما 
نهنئ ونشكر جميع قادة  وسيدات 
األعمال الذين ساهموا بإجنازاتهم 
في تعزيز التنمية الشاملة على 

أرض الكويت”.

ومن جهتها قالت  ليلي حمدان  
املدير العام في “بلوبوك للدعاية 
واإلعالن” املمثل احلصري ملجلة 
ف��ورب��س ال��ش��رق األوس����ط في 
الكويت :” لعل أبرز ما تكشف عنة  
قائمة فوربس أن دول��ة الكويت 
تنتقل وف���ق ال���رؤي���ة السامية 
لصاحب السمو الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح أمير دولة 
ال��ك��وي��ت ، ان��ت��ق��االً ملحوظا من 
مرحلة االقتصاد القائم على النفط 
إل��ى اقتصاد متنوع يعتمد على 
االبتكار واإلب��داع  وتعزيز مناخ 
االستثمار  أسوة باحلراك العاملي 
الذي يزداد اهتمامه يوماً بعد يوم 
بفتح أفاق جديدة أمام قادة املال 

واألعمال لتحقيق النجاح” .
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برعاية وحضور الشيخ محمد العبدالله
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