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»دانة الصفا« توصي بتخفيض رأس املال وإطفاء اخلسائر املتراكمة
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رفع مجلس إدارة شركة دانة الصفا الغذائية توصيته 
إلى هيئة أســواق املال بتخفيض رأس املال بـ1.24 مليون 
دينار، وإطفاء اخلسائر املتراكمة، وقبول استقالة الرئيس 
التنفيذي. وحسب بيان الشركة لبورصة الكويت، أمس  
الثالثاء، أوصى مجلس اإلدارة بإطفاء اخلسائر املتراكمة 
كما في ميزانية 31 ديسمبر 2018، والبالغة 239.50 ألف 

دينار، عن طريق تخفيض رأس املال مببلغ 239.50 ألف 
دينار، وإلغاء 2.39 مليون سهم.

وأشــارت إلى املجلس أوصى أيضاً بتخفيض رأس املال 
مببلغ مليون دينار عن طريق إجراء توزيعات نقدية، وذلك 
بإلغاء 10 ماليني سهم، وتوزيعها على املساهمني بالقيمة 

االسمية 100 فلس.

وتبعاً لذلك، فإن إجمالي تخفيض رأس املال سيصل إلى 
1.24 مليون دينار، ليصبح عد األسهم امللغاة 13.39 مليون 

سهم، بنسبة 10.19 باملائة.
ــة الصفا بعد التخفيض 10.93  ويصبح رأســمــال دان
مليون دينار، موزعاً على 109.28 مليون سهم، بقيمة اسمية 

100 فلس للسهم الواحد.

تراجعت حيازة دولة الكويت من سندات 
اخلزانة األمريكية خالل شهر أبريل املاضي 

بنسبة 5.6 باملائة على أساس سنوي.
وحــســب التقرير الشهري الــصــادر عن 
وزارة اخلزانة األمريكية، بلغت استثمارات 
الكويت في سندات اخلزانة األمريكية 40.2 
مليار دوالر، مقارنة بـ42.6 مليار دوالر في 

أبريل 2018.
وعلى أســاس شــهــري، استقرت حيازة 
الكويت من سندات اخلزانة عند مستويات 

مارس 2019 البالغة 40.2 مليار دوالر.
وتوزعت حيازة الكويت في أبريل املاضي 
بني 33.29 مليار دوالر سندات طويلة األجل، 

و6.91 مليار دوالر سندات قصيرة األجل.
وأشــار التقرير الشهري إلــى أن الكويت 
احتلت املركز الثالث عربياً في حيازة سندات 
اخلــزانــة األمريكية، بعد اململكة العربية 
السعودية التي حازت املركز األول بـ176.6 
مليار دوالر، وتبعتها اإلمـــارات العربية 

املتحدة بـ55.7 مليار دوالر.
ــاءت الصني فــي املــركــز األول  وعــاملــيــاً، ج
مستحوذة على سندات بقيمة 1.11 تريليون 
دوالر، وتليها اليابان بـ1.06 ترليون دوالر، 

ذم البرازيل بـ306.7 مليار دوالر.

وبشكل عام، بلغت حجم سندات اخلزانة 
األمــريــكــيــة بنهاية أبــريــل الــســابــق 6.43 
تريليون دوالر، مقارنة بـ6.18 تريليون 
دوالر في الشهر املناظر من 2018، بنمو 

4.04 باملائة.
ُيــشــار إلــى أن مــا تفصح عنه اخلــزانــة 
ــة فـــي بــيــانــاتــهــا الــشــهــريــة هو  ــي ــك ــري األم
استثمارات دول اخلليج في أذون وسندات 
ــة األمــريــكــيــة فــقــط، وال تشمل تلك  ــزان اخل
االستثمارات األخــرى في الواليات املتحدة، 
ســـواء كــانــت حكومية أو خــاصــة. وبلغت 
استثمارات دول مجلس التعاون اخلليجي 
بـــأذون وســنــدات اخلــزانــة األمريكية نحو 
283.33 مليار دوالر، وذلك في نهاية شهر 
أبريل املاضي، مقارنة 276.83 مليار دوالر 
في شهر مارس 2019، لتسجل بذلك ارتفاعاً 
شهرياً بنحو 2.34 باملائة. ووفقاً لبيانات 
وزارة اخلزانة األمريكية الصادرة مؤخراً، 
ارتفعت استثمارات السعودية -أكبر الدول 
اخلليجية املستثمرة في األذون والسندات 
األمريكية- بنسبة 3.9 باملائة لـ176.6 مليار 
دوالر في أبريل املاضي، مقابل 170 مليار 

دوالر في مارس السابق له.
وارتفعت استثمارات اإلمارات بالسندات 

األمريكية خالل تلك الفترة لتصل إلى 55.7 
مليار دوالر، مقارنة بـ 55.6 مليار دوالر في 

مارس السابق له.
وزادت سلطنة ُعمان استثماراتها بتلك 
السندات إلى نحو 8.713 مليار دوالر، وذلك 
في نهاية أبريل املاضي مقابل 8.66 مليار 

دوالر بشهر مارس السابق له.
وارتــفــعــت استثمارات دولــة قطر بتلك 
السندات في أبريل املاضي إلــى مستويات 
1.611 مليار دوالر مقارنة بـ1.460 مليار 

دوالر في مارس 2019.
فيما استقرت استثمارات دولــة الكويت 
بتلك القائمة عند مستوى 40.2 مليار دوالر 

بنهاية  أبريل املاضي.
أما دولة البحرين التي تذيلت تلك القائمة 
من حيث القيمة فقد خفضت استثماراتها بتلك 
السندات إلى نحو 731 مليون دوالر، مقارنة 
بـ914 مليون دوالر قيمتها في شهر مارس 

املاضي
وتصدرت الصني قائمة الدول املستثمرة 
في سندات اخلزانة األمريكية عاملياً؛ ليصل 
إجمالي ما متتلكه بنهاية أبريل املاضي، نحو 
1.113 تريليون دوالر مقارنة مبستوى 

1.12 تريليون دوالر في مارس املاضي.

فيما خفضت الــيــابــان ثــانــي أكــبــر دولــة 
امــتــالكــاً للديون األمــريــكــيــة، حيازتها من 
سندات اخلزانة بالواليات املتحدة إلى 1.064 
تريليون دوالر خالل أبريل املاضي، مقابل 
1.078 تريليون دوالر في الشهر السابق 
له. وفي املركز الثالث تأتي البرازيل التي 
رفعت حيازتها لسندات اخلزانة األمريكية 
إلى مستوى 306.7 مليار دوالر في يناير 

املاضي، مقارنة بـ311.7 مليار دوالر  في 
الشهر السابق له.

وما تعلنه اخلزانة األمريكية في بياناتها 
الشهرية، هو استثمارات دول اخلليج في 
أذون وسندات اخلزانة األمريكية فقط، وال 
تشمل االستثمارات األخــرى في الواليات 

املتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
وتعد سندات اخلزانة وسيلة جلمع األموال 

والديون من الــدول واملؤسسات، وتسددها 
احلكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي 
يختلف حسب أجل السند، وتتمتع السندات 
األمريكية باجلاذبية النخفاض مستوى 
مخاطرة عدم السداد؛ وهو ما يفسر انخفاض 
العائد عليها، الفائدة، وإن كان االحتياطي 
الفيدرالي األمريكي )البنك املركزي(، ينفذ منذ 

فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.

في سياق التعاون اإليجابي والبّناء مع القطاع 
املصرفي في الكويت؛ قام وفد من بنك وربة بزيارة إلى 
بنك االئتمان الكويتي، استقبله خاللها نائب رئيس 

مجلس االدارة املدير العام للبنك صالح املضف. 
ضم الوفد: الرئيس التنفيذي لبنك وربــة شاهني 
الغامن، ورئيس مجموعة تكنولوجيا املعلومات هيثم 

التركيت ، ورئيس مجموعة التخطيط محمد الشريف ، 
ونائب رئيس املجموعة املصرفية مساعد املزيد.  

وقالت الناطقة باسم بنك االئتمان حباري اخلشتي: 
إن اجلانبني عقدا اجتماعا مشتركا ، حضره املدير العام 
صالح املضف، ونائب املدير العام لشؤون التخطيط 
والتطوير اإلداري مبارك الرشيدي، ونائب املدير العام 
لشؤون االئتمان عبير بوطيبان، ومديرة إدارة الرقابة 
املهندسة  عالية الراجحي، ورئيس قسم متابعة قرارات 
مجلس الــوزراء ايالف أشكناني، ومراقب إدارة مكتب 

املدير العام السيدة  حباري اخلشتي. 
وأوضحت أن اجلانبني تبادال احلــوار حول فرص 
ــني »وربــــة واالئـــتـــمـــان«، وسبل  ــتــعــاون ب وآفــــاق ال
ووســائــل تفعيله على نحو يكفل االرتــقــاء مبستوى 
اخلــدمــات ويحقق مصلحة املــواطــنــني، ال سيما في 
مجاالت تكنولوجيا املعلومات واخلدمات االلكترونية 

والتطبيقات الذكية . 
وأضافت: إن املضف رحب بالوفد، كما أشاد بقدرات 
وكفاءة مع القطاع املصرفي الكويتي، مؤكدا استعداد 

»االئتمان« الدائم للتعاون وتبادل اخلبرات .  
وذكرت أن وفد وربةـ  أشاد في ختام اللقاء بالتطور 
الذي شهده »االئتمان«، وبالنقلة النوعية على صعيد 
»اخلدمات االلكترونية«،  وأثنى على الدور الكبير الذي 
يقوم به، بوصفه أحد الصروح الوطنية التي يفخر بها 
املواطن، منوها مبسيرته الطويلة واحلافلة بالعطاء 

على مدى أكثر من نصف قرن.

املضف أكد استعداد البنك لتبادل اخلبرات مع القطاع املصرفي 

»االئتمان« استقبل وفد »وربة« لبحث فرص وآفاق 
التعاون في »اخلدمات اإللكترونية«

سعيا من بنك الكويت املركزي إلى االستفادة 
من أبرز املختصني في مجاالت العمل االقتصادي 
واملالي واالستفادة من اخلبرات الدولية لتطوير 
قــدرات الكوادر العاملة في بنك الكويت املركزي 
نظم البنك حلقة نقاشية قدمها الدكتور أليساندرو 
بوكي الرئيس التنفيذي ملؤسسة »فورسايت« 
بعنوان »آثار تطورات مشهد االقتصاد الكلي على 
االقتصادات الصغيرة املنفتحة - الكويت منوذجا«. 
وقد حضر عدد من موظفي بنك الكويت املركزي 
احللقة النقاشية التي تناولت اآلثـــار املتوقعة 

ــة الكويت  لتطورات االقتصاد العاملي على دول
في ظل بيئة اقتصادية متغيرة وحركة لرؤوس 
األمــوال العابرة للحدود، كما تطرق النقاش إلى 
أهمية سياسات التحوط الكلي ملواجهة انعكاسات 
هذه التطورات االقتصادية العاملية واحملافظة على 
معدالت منو اقتصادي مالئمة على املدى الطويل، 
فضال عن أهمية الــدور الذي يقوم به بنك الكويت 
املــركــزي في هــذا املجال وسبل تنمية هــذا الــدور 
وتطويره في ظل ما يشهده االقتصاد العاملي من 

حتديات ومتغيرات.

سعيًا لتطوير قدرات الكوادر العاملة في البنك

»املركزي« يناقش  آثار التطورات 
على االقتصادات الصغيرة املنفتحة

جانب من الندوة

أعــلــن البنك األهــلــي املتحد في 
اخلامس من يونيو اجلاري أسماء 
الرابحني فــي السحب األسبوعي 
على جــوائــز احلــصــاد اإلســالمــي، 
ــاب  الــســحــب عــلــى اجلــوائــز  ــس ح
اإلسالمي األول في الكويت والذى 
استطاع أن  يعيد رسم حياة األالف 
ــظ  ،  مــن الرابحني مــن ســعــداء احل
حيث يقدم لعمالئه  أكبر عــدد من 
ــدار الــعــام من  فــرص للفوز على م
ــالل مــا يــزيــد على 850 جائزة  خ

سنويا  . 
وقــد أسفر السحب عن حصول 

الرابحة فاطمة حسن الفارسى على 
اجلائزة األسبوعية الكبرى بقيمة 

10،000 دينار كويتي.
باإلضافة إلى حصول 20 فائزا 
ــار كــويــتــي  لكل  ــن عــلــى 1000 دي
رابــح وهم : رقيه عبد الله غلوم ، 
هناء عبدالكرمي أبوشنب، يوسف 
عبداجلليل الصفار،  دخيل على 
الدخيل ، سهيلة عبدالرزاق عبدالله ، 
مرمي عبدالكرمي علي ، أحمد رويشد 
الــعــازمــى ، مــشــاري عبد الرحمن 
البحر، رعــد محمد الــزيــاد، باسم 
محمد بشير ، فاريام أشوك كومار 

ــالم خــان نــظــام  الــديــن ، سان  ، اس
ثانام إناد ، عبدالله صالح التميمي  
، جميل عبدالله كادهم ، مرمي طه 
عــلــي  ،  عبدالله خميس محمد  ، 
فاطمة فاضل داد الله  ، هاري مارك 

فيكتور  ، عصام محمد أحمد .
يتيح حساب احلصاد اإلسالمي 
لعمالء البنك  الدخول في السحب 
على جــوائــز ربــع سنوية كبري 
بقيمة  250،000 د.ك للرابح والتي 
متكنه من حتقيق أحالمه وتطلعاته 
. هذا باإلضافة إلى السحب الشهري 

على جائزة بقيمة 100،000 د.ك.

»املتحد«: فاطمة الفارسي حتصد 
اجلائزة األسبوعية الكبرى

ــال املــديــر التنفيذي ملنتجات متــويــل وتأجير  ق
السيارات في بيت التمويل الكويتى »بيتك« عاهد 
العيسى ان »بيتك« ينفرد بطرح سيارة كيا – تيلورايد 
)KIA-TELLURIDE( موديل 2020 اجلديدة 
عبر منتج التأجير التشغيلي والتمويلي لعمالءه ألول 
مرة، وحصريا على مستوى السوق ، محرزا سبقا فى 
مجال التأجير، حيث يقدم لعمالئه معظم املاركات 
واملــوديــالت التى تناسب مختلف شرائح العمالء ، 
وذلك تأكيداً على حرصه نحو تقدمي افضل اخلدمات 

واحدث موديالت السيارات ضمن منتجات التأجير.
واشــار العيسى الى ان منتج التأجير فى«بيتك« 
يوفر تشكيلة واسعة تشمل معظم العالمات املهمة 
الــواســعــة االنــتــشــار مبــا يــقــارب مــن 60 مــوديــل من 
ــواع السيارات ، ويتميز »بيتك« بتقدمي  مختلف ان
افضل اخلدمات لعمالئه )األفــراد والشركات( بأعلى 
مستويات اجلـــودة فــى اخلــدمــة، ومينحهم فرصة 
اختيار السيارة التي تناسبهم بسهولة مع متّيز القيمة 
اإليجارية ومرونتها ، ومدة عقد التأجير التي تتراوح 
من سنة إلى خمس سنوات ، مما يعزز دور«بيتك« 

ومساهماته في خدمة عمالئه ودعم سوق السيارات .
واكــد انه بفضل تفرد »بيتك« بالعديد من املزايا 
املقدمة للعمالء ، وتقدمي خصومات وعروض خاصة 
للقطاع احلكومي والشركات الكبرى ، باإلضافة إلى 
احلمالت التسويقية مع الوكالء احملليني للسيارات في 
اطار التعاون املشترك، فقد اصبح منتج التأجير من 
»بيتك« احد اهم وافضل اخليارات املتاحة امام العمالء 
األفـــراد والــشــركــات على كافة مستوياتهم وتنوع 

امكانياتهم للحصول على السيارة املناسبة .   

يذكر ان منتج التأجير مينح العميل مزايا عديده 
وجاذبة ، منها على سبيل املثال الصيانة الشاملة 
والتأمني الشامل التكافلي ، وسيارة بديلة ، وخدمة 
املساعدة على الطرق على مــدار الساعة ، وإمكانية 

السفر باملركبة املؤجرة وفق الشروط واألحكام .
ويستطيع العميل االستفادة من عروض التأجير 
املختلفة مــن خــالل زيــارتــه ألحــد مــعــارض »بيتك« 
املنتشرة فــي )مــعــرض KFH AUTO - مبنطقة 
الشويخ (، والــري على الدائري الرابع، والفروانية 
مبنطقة الضجيج، واالحمدي، باالضافة لتقدمي خدمة 
التأجير لدى معارض الوكاالت ، ومن خالل موقع 

kfh.com/auto بيتك« األلكتروني«

حصريا على مستوى السوق

»بيتك« يطرح مبنتج التأجير سيارات 
كيا - تيلورايد  اجلديدة 

40.2 مليار دوالر استثماراتها بلغت 

أبريل خالل  باملئة  تتراجع6  األميركية  اخلزانة  سندات  من  الكويت  حيازة 

جانب من اللقاء

أعلنت شركة سنرجي القابضة 
قــبــول مجلس اإلدارة استقالة 
ــوي املــجــلــس املــســتــقــلــني،  ــض ع
عــبــدالــرازق الضبيان، ومحمد 
ــات  ــاط ــب ــيــحــيــى، بــســبــب ارت ال

خاصة.
ــي بيان  ــت الــشــركــة ف ــوه ون
لبورصة الكويت أمس  الثالثاء، 
بأنه مت استدعاء عضوي مجلس 
اإلدارة االحتياط، ممثلني شركة 
الصفا لالستثمار، وشركة إيفكت 

العقارية.
يــشــار إلــى أن شــركــة الصفا 
لالستثمار ومجموعتها تستحوذ 
على 21.69 باملائة في سنرجي، 
بينما تستحوذ اخلير العاملية 
لبيع وشراء األسهم على 19.90 

باملائة في الشركة، ومتتلك دانة 
الصفا الغذائية 5.21 باملائة.

ويبلغ رأســمــال سنرجي 20 
مليون دينار، موزعاً على 200 
مليون سهم، بقيمة اسمية 100 

فلس للسهم الواحد.
ــت الــشــركــة أعــلــنــت في  ــان وك
يونيو اجلــاري، تقدم ناصر بدر 
الشرهان باستقالته من منصبه 
رئيساً تنفيذياً للشركة؛ وذلك 

الرتباطات خاصة.
يذكر أن خسائر »سنرجي« 
ارتفعت 4.5 باملائة فــي الربع 
ــاري، لتصل  األول من العام اجل
إلى 206.96 ألف دينار، مقابل 
خسائر بقيمة 198.15 ألف دينار 

بالربع األول من عام 2018.

استقالة عضوي مجلس إدارة بـ »سنرجي« الرتباطات خاصة

أحد حقول النفط

عاهد العيسى


