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«التجارة» 4 :شركات إلى «التحريات المالية» ..وشركة مجوهرات للنيابة

مساهمو «أافكو» يقرون عدم
توزيع أرباح سنوية عن 2020

❞ إلـ ـ ـ ـ ـ ــزام  205شـ ـ ــركـ ـ ــات ب ـ ــاتـ ـ ـب ـ ــاع إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات م ـ ـ ـحـ ـ ــددة ل ـ ـت ـ ـتـ ــوافـ ــق مـ ـ ــع ال ـ ـقـ ــانـ ــون
ااإدارات المخت�صة في الوزارة اإجراءات الترخي�س
لنحو  461طلب تاأ�صي�س خال ال�صنة ذاتها منها
� 357صركة عقارية و� 7صركات �صرافة و� 77صركة
مجوهرات و� 20صركة تاأمين.
واأ�ص��ارت ال��وزارة ف��ي ذات البيان اإل��ى اأن
(مكافح��ة غ�صل ا أام��وال) أاجرت تدقيق�� ًا مكتبي ًا
على  621رخ�صة موزعة على � 463صركة عقارية
و� 7صركات �صراف��ة و� 94صركة مجوهرات و57
�صركة تاأمين.
وك�صف��ت ع��ن اإ يق��اف ن�ص��اط � 31صرك��ة
وموؤ�ص�ص��ة منه��ا  11عقاري��ة و � 5صراف��ة و9
مجوهرات و 9ت أامين ،باا�صاف��ة إالى إايقاف رقم
مدني ل� 10منها  7للعقار و  3للمجوهرات.
واأ�صاف��ت اأن ف��رق التفتي���س قام��ت ب�306
زيارت ميداني��ة ،مبين��ة اأنها اأحال��ت � 4صركات
اإلى وحدة التحريات المالية منها �صركة عقارية
واأخرى لل�صرافة و �صركتي��ن للمجوهرات ،فيما
أاحالت �صركة مجوهرات للنيابة العامة.

قال��ت وزارة التج��ارة وال�صناع��ة ،اإن اإدارة
مكافحة غ�صل ااأموال وتموي��ل ااإرهاب التابعة
لها اأ�صدرت  669تدبيرا احترازيا على ال�صركات
المخالفة الخا�صعة اأحكام القانون رقم ((106
ل�صنة  2013العام الما�صي.
و أا�صافت ال��وزارة ،ف��ي بيان �صحاف��ي ،أان
التدابير ت�صمنت توجيه اإن��ذارات كتابية ل�384
�صركة منها  254ل�صركات عقارية و 11ل�صركات
�صرافة و 95ل�ص��ركات مجوهرات و 24ل�صركات
التاأمين.
اأو�صح��ت اأن التدابي��ر ت�صمن��ت اأي�ص�� ًا اأمراً
ب إالزام � 205ص��ركات باتب��اع إاج��راءات محددة
لتتوافق مع القانون واابتعاد ع��ن المخالفات،
مبينة اأن ااأوامر توزعت على � 148صركة عقارية
و� 7صركات �صرافة و� 8صركات تاأمين و� 42صركة
مجوهرات.
وذك��رت اأن اإدارة مكافح��ة غ�ص��ل ااأم��وال
وتمويل ا إارهاب ا�صتكمل��ت إاجراءتها قبل اتخاذ

يتعلق بآليات تفعيل دور «الخاص» في التنمية ااقتصادية وااجتماعية

«العربي للتخطيط» :تفاهم مع السودان بمجال الخدمات ااستشارية
❞ مــ ــال ال ـ ـلـ ــه :الـ ـم ــرحـ ـل ــة الـ ـثـــانـ ـي ــة مـ ــن ب ــرن ــام ــج ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك الــمــمــتــد لـ ــ5سـ ـن ــوات
❞ اأم ـ ـيـ ــن :تــعــزيــز الـ ـتـ ـع ــاون فـــي الـ ـم ــوض ــوع ــات ال ـت ـن ـمــويــة وال ـب ـح ـث ـيــة والــمــصــرفــيــة وال ـمــال ـيــة
وق��ع المعه��د العرب��ي للتخطي��ط وحكوم��ة
جمهورية ال�صودان أام�س مذكرة تفاهم ب�ص أان تعزيز
التعاون في مجال الخدمات اا�صت�صارية والدعم
الموؤ�ص�ص��ي وبناء الق��درات الوطني��ة والدرا�صات
التطبيقية.
وق��ال المدي��ر الع��ام للمعه��د د.بدر م��ال اه
ل�(كونا) عقب التوقي��ع اإن المذكرة تمثل المرحلة
الثاني��ة م��ن برنام��ج التع��اون الم�صت��رك ال��ذي
�صيمتد لخم�س �صنوات قادمة تت�صمن التعاون في
المجاات ااإنمائية.
واأ�صاف م��ال اه اأن المذك��رة تت�صمن تقديم
الخدم��ات اا�صت�صاري��ة ف��ي تنفي��ذ الدرا�ص��ات
اا�صت�صارية المتعلقة بمنظومة التخطيط التنموي
في ال�صودان بمجال الزراعة ودعم برامج وخطط
ا أامن الغذائ��ي وبرام��ج مواجهة الفق��ر والبطالة
اإ�صاف��ة اإل��ى تعزي��ز منظوم��ة النظ��ام الم�صرفي
والمالي.
واأو�ص��ح اأن المذك��رة �صت�صه��م ف��ي اإع��داد
الخريط��ة اا�صتثماري��ة والتع��اون ف��ي تنفي��ذ
الدرا�ص��ات اا�صت�صارية المتعلق��ة ب آاليات تفعيل
دور القط��اع الخا���س ف��ي التنمي��ة ااقت�صادي��ة
وااجتماعية اإ�صاف��ة اإلى مجال اابت��كار وريادة

ااأعمال والم�صروعات ال�صغيرة والمتو�صطة.
و أاك��د أاهمية ا�صتم��رار عملية تنمي��ة القدرات
الب�صري��ة والتدري��ب واا�صتثمار في ر أا���س المال
الب�ص��ري كاأحد العوام��ل ااأ�صا�صي��ة والمتطلبات

ال�صروري��ة لرف��ع ا اإ نت��اج وتحقي��ق التنمي��ة
ااقت�صادية وااجتماعية الم�صتدامة.
من جانبه قال ال�صفي��ر ال�صوداني لدى دولة
الكوي��ت عبدالمنع��م ااأمين ل�(كون��ا) اإن المذكرة

تت�صمن التعاون في مجال بناء القدرات والتدريب
في مختلف الجهات الحكومية والم ؤو�ص�صات غير
الربحية في ال�صودان.
واأ�ص��اف ااأمي��ن اأن المذك��رة ت�صم��ل تعزيز
التعاون ف��ي المو�صوع��ات التنموي��ة والبحثية
والم�صرفية والمالية ذات ااأولوية وبناء القدرات
التناف�صية وتعزيز دور القطاع الخا�س وال�صيا�صات
المالية والمحا�صبية للدول��ة والم�صائل المتعلقة
بتحديات ا إاقت�صاد الكلي والتخطيط ا إانمائي.
وبين ان توقيع هذه المذكرة ين�صب في اإطار
الجهود الت��ي تبذلها حكومة ال�ص��ودان للنهو�س
بواقع ااقت�صاد الوطني وبناء ا�صتراتيجية تنموية
م�صتدامة ور�ص��م ال�صيا�ص��ات ااقت�صادية للدولة
التي ت ؤودي لتوظيف ا إامكانات المادية والب�صرية
لتحقيق ا أاهداف الكلية لاقت�صاد الوطني.
ويعنى المعهد العربي للتخطيط الذي اأ�ص�س
كموؤ�ص�صة عربي��ة اإقليمية غير ربحية مقرها دولة
الكويت عام  1980بدعم جهود التنمية ااإقت�صادية
وااجتماعي��ة في الدول العربية م��ن خال تنمية
ق��درات الك��وادر الوطني��ة و إانج��از اا�صت�صارات
والبحوث العلمية والتطبيقية والدعم الم ؤو�ص�صي
ودعم اتخاذ القرار.

تداول  13902صفقة نقدية بقيمة  64.2مليون دينار

«البورصة» تغلق على ارتفاع «العام»  25.71نقطة

اأقرت عمومية �صركة اأافكو لتمويل �ص��راء وتاأجير الطائرات في
اجتماعه��ا الذي انعق��د اأم�س ،بن�صب��ة ح�صور بلغ��ت  ،84.65%عدم
توزيع اأرباح �صنوية عن العام المالي المنتهي في � 30صبتمبر .2020
وقالت « أاافكو» في بيان للبور�صة ،أام�س ،إان العمومية ا�صتمعت
اإلى تقرير مجل�س ااإدارة عن العام المالي ال ُمن�صرم ،وكذلك تقرير مراقب
الح�صابات ،وتمت الم�صادقة على التقريرين.
ووافقت العمومية على �صرف مكافاآت اأع�صاء مجل�س اإدارة ال�صركة
عن ال�صنة المالية الما�صية بمبلغ إاجمالي قدره  24أالف دينار.
واأو�صح رئي�س مجل�س اإدارة «اأافكو» ،اأحمد الزبن ،اأن بند �صرف
مكافاآت اأع�ص��اء المجل�س هو بند اعتيادي يت��م مناق�صته كل �صنة في
الجمعية العامومية؛ لكن نظراً اأو�صاع القطاع ا تنوي ال�صركة �صرف
المبلغ وتمت الموافقة على هذا ال ُمقترح.
وحققت ال�صركة خ�صائر �صنوية بقيمة  9.79مليون دينار للعام
المالي المنتهي في � 30صبتمبر 2020؛ ب�صبب تداعيات جائحة كورونا،
وانخفا�س اأرباح بيع الطائرات نتيجة تقل�س ااأن�صطة التجارية.

«تاكيدا» تحرز لقب أفضل بيئة عمل
بالشرق اأوسط للعام الثاني على التوالي

اأحرزت تاكيدا لقب اأف�صل بيئة عمل خال عام  2021في منطقة
ال�صرق ااأو�صط للعام الثاني على التوالي ،والذي تمنحه موؤ�ص�صة توب
اإمبلويرز الدولية المخت�صة بتحديد اأف�صل اأماكن العمل حول العالم.
كما نجحت تاكيدا لل�صنة الرابعة على التوالي ف��ي إاحراز لقب أاف�صل
بيئة عمل على م�صتوى العالم.
واإل��ى جانب هذا التكري��م المرموق ف��ي دولة ااإم��ارات العربية
المتحدة والمملكة العربية ال�صعودية في منطقة ال�صرق ااأو�صط ،نالت
تاكيدا أاي�ص ًا عدداً من ال�صهادات التقديري��ة في كل من آا�صيا والمحيط
اله��ادئ واأوروب��ا واأمريكا الاتيني��ة بااإ�صاف��ة اإلى الهن��د واأوكرانيا
وكازخ�صتان والجزائر وتركيا ،على جوائ��ز تقديرية هامة .وح�صلت
 38من ال�صركات المحلية التابع��ة لتاكيدا على �صهادات اعتماد من
مختلف أانحاء العالم هذا العام.
وبدوره ،قال الدكتور ماهنيدر ناياق ،رئي�س �صركة تاكيدا لمنطقة
الهند ورابطة ال��دول الم�صتقل��ة وال�ص��رق ااأو�صط وتركي��ا واأفريقيا:
«ي�صكل فريق العمل حجر الزاوية في ا�صتراتيجية النمو طويلة ااأمد
التي تنتهجها تاكيدا ،والتي ت�صعى إالى تحقيق نتائج إايجابية ل�صالح
المر�صى .ومن خال منح العماء ومختل��ف �صرائح المجتمع تجربة
ا�صتثنائية ،نحن ملتزمون بالحفاظ على التنوع وال�صمولية في بيئة
عملنا الناب�ص��ة بالحياة ،حيث نوفر فر�ص ًا للجمي��ع ،ون�صع ال�صحة
والرفاهية والتطوير الوظيفي على قائمة أاولوياتنا».

«الدوار» يستقر عند  0.302دينار

❞ م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوق الــ ــرئـ ـ ـيـ ـ ـســ ــي يــ ــرتـ ـ ـفــ ــع  9.9نـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاط ل ـ ـي ـ ـب ـ ـلـ ــغ 4694.49
اأغلقت بور�صة الكويت تعاماتها
اأم���س عل��ى ارتف��اع موؤ�ص��ر ال�صوق
العام  25.71نقط��ة ليبلغ م�صتوى
 5752.78نقطة بن�صبة �صعود بلغت
.áÄªdG »a 0.45
وتم ت��داول كمي��ة اأ�صه��م بلغت
 480.99ملي��ون �صه��م تم��ت عب��ر
� 13902صفقة نقدي��ة بقيمة 64.2
مليون دين��ار (نح��و  211.8مليون
دوار).
وارتفع م ؤو�صر ال�صوق الرئي�صي
 9.9نقاط ليبلغ م�صتوى 4694.49
نقط��ة بن�صب��ة �صعود بلغ��ت 0.21
في المئة من خال كمية اأ�صهم بلغت
 385.7مليون �صهم تمت عبر 9188
�صفقة نقدي��ة بقيم��ة  22.16مليون
دينار (نحو  73.21مليون دوار).
وارتفع موؤ�صر ال�صوق ااأول 33.3
نقطة ليبلغ م�صتوى  6289.88نقطة
بن�صبة �صعود بلغت áÄªdG »a 0.53
من خ��ال كمي��ة اأ�صهم بلغ��ت 95.2
مليون �صهم تمت عب��ر � 4714صفقة
بقيم��ة  42.07ملي��ون دين��ار (نحو
 138.8مليون دوار).

 ..وأسهم «البنوك» تصعد بالسوق

وفي غ�ص��ون ذلك ارتف��ع م ؤو�صر
(رئي�ص��ي  )50نح��و  10.11نقط��ة
ليبل��غ م�صت��وى  4867.91نقط��ة
بن�صبة �صعود بلغت áÄªdG »a 0.21
من خال كمية اأ�صهم بلغت 257.03
مليون �صهم تمت عب��ر � 5667صفقة
نقدية بقيمة  17.2مليون دينار (نحو
 56.7مليون دوار).

وكانت ال�ص��ركات ا أاكثر ارتفاعا
ه��ي (ورقي��ة) و(ايف��ا فن��ادق)
و(المع��دات) و(اأرزان) اأم��ا �صركات
(وطني) و(بيتك) و(اأرزان) و(خليج
ب) فكان��ت ااأكث��ر تداوا م��ن حيث
القيم��ة ف��ي حي��ن كان��ت �ص��ركات
(المن��ار) و(اكتت��اب) و(مع��ادن)
و(تح�صيات) ااأكثر انخفا�صا.

اأنه��ت بور�صة الكوي��ت جل�ص��ة اأم�س بالل��ون ااأخ�ص��ر ،حيث �صعد
موؤ�صرها العام  ،0.45%وارتفع ال�صوق ااأول باأكبر وتيرة بين الموؤ�صرات
بنمو ن�صبته  ،0.53%فيما ارتفع الموؤ�صران الرئي�صي و»رئي�صي  »50بنف�س
الن�صبة البالغة .0.21%
و�صهدت بور�ص��ة الكويت أام���س أان�صط �صيولة خ��ال تعامات �صهر
يناير الجاري ،بقيمة تداوات بلغ��ت  64.25مليون دينار بزيادة 39.1%
عن �صيولة اأم���س ،بينما تراجع��ت الكميات بنح��و  2.9%لت�صل اإلى 481
مليون �صهم تقريب ًا.
و�صجل��ت موؤ�صرات  10قطاع��ات ارتفاع�� ًا اأم�س اأبرزه��ا البنوك الذي
�صعد بن�صبة  ،0.80%فيما ت�صدر المواد ااأ�صا�صية اارتفاعات بنمو معدله
 ،1.06%بينما كان التراجع من ن�صيب قطاعي ال�صناعة والعقارات بواقع
 0.46%و 0.51%على التوالي.
وجاء �صهم «ورقية» على راأ�س القائمة الخ�صراء لاأ�صهم ال ُمدرجة بنمو
ن�صبته  ،14.67%فيما ت�صدر �صهم «المنار» القائمة الحمراء ُمتراجع ًا بنحو
 .6.39%وحقق �صهم «الكويت الوطني» اأن�صط �صيولة بالبور�صة بقيمة
 10.5مليون دينار ُمرتفع�� ًا بن�صبة  ،1.16%تاه «بيت��ك» بقيمة 8.31
مليون دينار بنمو معدله  ،1.13%بينما ت�صدر �صهم « أارزان» ن�صاط الكمات
بتداول  51.12مليون �صهم ُمرتفع ًا بنحو .6.62%

ا�صتقر �صعر �صرف الدوار ااأميركي اأمام الدينار اأم�س عند
 0.302 iƒà°ùeدينار في حين ا�صتقر اليورو عند  0.367دينار
مقارنة ب أا�صعار الثاثاء.
وقال بن��ك الكوي��ت المرك��زي ف��ي ن�صرت��ه اليومية على
موقعه ااإلكتروني اإن �صعر �ص��رف الجنيه اا�صترليني ارتفع
اإلى م�صتوى  0.415دينار في حين ارتفع الفرنك ال�صوي�صري
إالى م�صتوى  0.341دينار وا�صتقر الين الياباني عند م�صتوى
 0.003دينار.
يذكر اأن اأ�صعار ال�صرف المعلنة من بنك الكويت المركزي
هي لمتو�صط اأ�صع��ار العملة للي��وم وا تعك���س اأ�صعار البيع
وال�صراء الفعلية.

«النفط الكويتي» ينخفض  9سنتات
ليبلغ  55.53دوارا

بقيمة  37.161مليون دوار لتمويل مشروع تطوير عقاري خاص

تابعة لـ«المركز» تحصل على تسهيات ائتمانية من بنك أميركي
اأعلن��ت �صرك��ة المرك��ز المال��ي الكويت��ي اأن «األت��ا وير
هاوو���س» ،وهي �صرك��ة تابع��ة للمجموع��ة ف��ي الوايات
المتحدة ااأميركية ويمتلك فيها «المركز» ب�صكل غير مبا�صر
ن�صبة  ،58.3%قد قامت بالح�صول على ت�صهيات ائتمانية
من بنك اأميركي.
وق��ال «المركز» في بي��ان للبور�صة،اأم���س ،اإن ال�صركة
التابعة قامت باإب��رام تعديل عل��ى اتفاقية قر���س اإن�صائي
(ت�صهيل ائتماني) مع البنك ا أاميركي لي�صبح بقيمة 37.161

مليون دوار بما ُيعادل  11.249مليون دينار كويتي.
و أاو�صح «المركز» أان اله��دف من الت�صهيات هو تمويل
م�صروع تطوير عقاري خا�س بال�صرك��ة التابعة ،علم ًا باأن
الت�صهي��ات لي�صت التزام��اً ،وغير قابلة للرج��وع فيها على
�صركة المركز المالي الكويتي.
واأفاد «المركز» باأن تلك الت�صهيات ا يوجد لها اأثر مادي
حالي ًا عل��ى البيانات المالي��ة للمجموعة ،حي��ث اأنه لم يتم
ا�صتخدام تلك الت�صهيات حتى ا آان.

انخف�س �صعر برميل النفط الكويتي � 9صنتات ليبلغ 55.53
دواراً في ت��داوات الثاثاء مقاب��ل  55.62دواراً في تداوات
اأم�س ااأول وفقا لل�صعر المعلن من موؤ�ص�صة البترول الكويتية.
وفي ا أا�ص��واق العالمية أانه��ى خام برن��ت الجل�صة أام�س
� 3 É©ØJôeصنتات ليبلغ  55.91دوار في حين انخف�س الخام
ااأمريكي غرب تك�صا�س الو�صيط � 16صنت ًا ليبلغ  52.61دوار.

