«املركزي الكويتي» يخصص سندات بـ 200مليون دينار
أع��ل��ن بنك ال��ك��وي��ت امل��رك��زي أم��س االثنني
تخصيص آخر إص��دار لسندات وت��وّ رق البنك
امل��رك��زي بقيمة  200مليون دي��ن��ار كويتي.
وحسب بيانات املركزي الكويتي ،فقد بلغ أجل
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اإلصدار  3أشهر ،فيما يلغ معدل العائد 1.250
باملئة.
ُي��ذك��ر أن ال��س��ن��دات ه��ي أداة دي��ن تصدرها
احل��ك��وم��ات ل�لاق��ت��راض وتلتزم ال��دول��ة بدفع
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أسهم البنوك والعقارات لعبت دور ًا هام ًا في صعود البورصة

اللون األخضر يزين مؤشرات البورصة ..و«السوق األول» يتجاوز حاجز  6100نقطة
أنهت بورصة الكويت تعامالت أمس
االثنني مرتفعة للجلسة الرابعة على
التوالي ،بدعم صعود جميع املؤشرات
وخ��اص��ة ال��س��وق األول ال���ذي جت��اوز
حاجز  6100نقطة ،باإلضافة إلى تسارع
وتيرة التداوالت.
وارتفع مؤشر السوق األول بنهاية
التعامالت  0.68باملئة عند 6116.12
نقطة كأعلى مستوى إقفاله منذ مطلع
م���ارس امل��اض��ي ،كما ارت��ف��ع امل��ؤش��ران
الرئيسي و»رئيسي  »50بنسبة 0.14
باملئة و 0.18باملئة على الترتيب.
وباحملصلة ،سجل املؤشر العام منوا ً
معدله  0.54باملئة.
وزادت س��ي��ول��ة ال��ب��ورص��ة ام��س
بنحو  10.4باملئة لتصل إل��ى 58.01
مليون دينار مقابل  52.57مليون دينار
ب��األم��س ،كما ارتفعت أحجام التداول
بنسبة  22.5باملئة لتصل إلى 526.03
مليون سهم مقارنة مع  429.59مليون
سهم بجلسة األحد.
وسجلت مؤشرات  6قطاعات ارتفاعاً
امس بصدارة التكنولوجيا بنمو نسبته
 4.5باملئة ،بينما تراجعت مؤشرات
 6ق��ط��اع��ات أخ���رى يتصدرها املنافع

بانخفاض قدره  0.89باملئة.
وج���اء س��ه��م «اإلمن�����اء» ع��ل��ى رأس
القائمة اخلضراء لألسهم املدرجة بنمو
نسبته  10.39باملئة ،فيما تصدر سهم
«ثريــا» القائمة احلمراء متراجعاً بنحو
 14.62باملئة.
وأوض���ح احمللل الفني لسوق امل��ال
ي��ع��ق��وب امل��ش��ع��ان ،أن أس��ه��م البنوك
والعقارات لعبت دورا ً مهما ً اليوم بقيادة

«بيتك» و»املباني» ،حيث ساهمت بشكل
مباشر ف��ي ص��ع��ود القطاعني وم��ن ثم
التأثير على السوق األول الذي جتاوز
حاجزا ً مئويا ً مهما ً عند  6100نقطة.
وأش��ار املشعان إلى أن صعود سهم
«املباني» أمس بنسبة  4.25باملئة جاء
مصحوباً بزخم في عمليات الشراء مع
التنفيذ بحرص للصفقات التي متت على
السهم ويظهر ذلك في حجم كل صفقة

والسيولة الناجتة عنها.
وأك��د أن سهم «بيتك» شهد نشاطاً
ملحوظاً في مستويات التداول لتقترب
القيم املتداولة من السهم إلى نحو 13
مليون دي��ن��ار ،ليتصدر السهم نشاط
السيولة بالبورصة مع االرت��ف��اع عند
اإلغ�لاق 1.83باملئة رغ��م البداية التي
ش��ه��دت ح��ال��ة م��ن االس��ت��ق��رار ف��ي أداء
السهم.
ون����وه ب���أن س��ه��م «امل��س��ت��ث��م��رون»
رغ��م تدني سعره إال أن��ه يشهد حالة
من النشاط املصحوب بزخم كبير في
ال��ت��داوالت لتتجاوز أح��ج��ام ال��ت��داول
منه ام��س  150مليون سهم تصدر بها
كميات ال��س��وق ،وه��ي كمية كبيرة لم
يشهدها السهم منذ سنوات؛ مما ساهم
في صعوده  5.84باملئة عند اإلقفال.
وتوقع املشعان أن تتواصل عمليات
ال��ن��ش��اط وال��ت��دوي��ر داخ���ل ال��ب��ورص��ة
ال��ك��وي��ت��ي��ة خ�ل�ال ج��ل��س��ات األس��ب��وع
اجل��اري ،خاصة على األسهم القيادية
والتشغيلية وغالبية أس��ه��م السوق
األول ،مع عدم استبعاد حدوث عمليات
جني أرباح خالل تعامالت اليوم الثالثاء
أو غدا ً األربعاء.

ندوة افتراضية حول جتارة املواد الغذائية
بني الكويت وروسيا في مرحلة ما بعد كورونا

بتنظيم مشترك من غرفة جتارة وصناعة الكويت
وغرفة جتارة وصناعة موسكو ،أقيمت ندوة افتراضية
بعنوان «جتارة املواد الغذائية بني روسيا والكويت
في مرحلة ما بعد كورونا» ،وذلك امس االثنني  ،حيث
ترأس اجلانب الكويتي عماد عبدالله الزيد – مساعد
مدير عام غرفة جتارة وصناعة الكويت ،ومن اجلانب
ال��روس��ي س��وري��ن ف��اردان��ي��ان – نائب رئيس غرفة
جتارة وصناعة موسكو .وقد اجتذبت هذه الندوة أكثر
من  80مشارك من اجلانبني ،ميثلون شركات تعمل في
مجموعة واسعة في مجال املواد الغذائية ،وذلك بهدف
مناقشة اآلفاق املستقبلية لتجارة املواد الغذائية بني
روسيا ودول��ة الكويت ،كما شارك في الندوة ممثلي
الهيئة العامة للغذاء والتغذية بدولة الكويت.
وقد عبر الزيد في كلمته الترحيبية عن سعادته
بعقد هذه الفعالية التي تعد األولى من نوعها كندوة
افتراضية وبالتعاون م��ع غرفة موسكو ،ومثمناً
اجلهود التي بذلها الطرفني نحو إجناح الفعالية بهدف
تعزيز أواصر التعاون التجاري بني الكويت وروسيا.
وقد أشار الزيد إلى عمق العالقات الثنائية بني البلدين
الصديقني والتعاون القائم بينهما في شتى القطاعات
ومنها التجارة ،االستثمار ،النقل ،التعليم ،وغيرها،
ولفت أن حجم التبادل التجاري بني البلدين شهد
تقدماً واضحاً في عام  ،2018ومن أهم املنتجات التي

تستوردها الكويت من روسيا اللحوم ،اخلضراوات،
احلبوب ،الطحني ،السكر واملشروبات ،بينما تعد املواد
الكيماوية واآلالت من بني أهم الصادرات الكويتية إلى
روسيا.
وفي نهاية كلمته أعرب الزيد عن امتنانه لغرفة
موسكو حلسن ال��ت��ع��اون ف��ي إق��ام��ة ه��ذه ال��ن��دوة،
ومؤكدا ً استعداد غرفة الكويت الدائم لتقدمي خدماتها
املتاحة للجانب الروسي ،ومتمنياً فتح آفاق جتارية
واستثمارية جديدة بني البلدين الصديقني وخصوصا ً
في قطاع امل��واد الغذائية ألهميته في حتقيق األمن
الغذائي للمجتمع.
بدوره عبّر فاردانيان عن شكره الزيد على كلمته،
وللمشاركني على حسن اهتمامهم ،مشيرا ً إلى الفرص
الثمينة املتاحة للعمل املشترك بني اجلانبني والتي
تتجاوز جت��ارة امل��واد الغذائية ،ومتتد إلى مجاالت
أخرى مثل التقنيات الزراعية وتقنيات معاجلة املواد
الغذائية.
والفتاً إل��ى التطور ال��ذي قد حتققه جت��ارة امل��واد
الغذائية بني الكويت وروسيا والتي ازداد حجمها
بشكل مطرد في السنوات األخيرة بسبب التعاون
ف��ي مجال األم��ن الغذائي وج��ه��ود موسكو لتنويع
ال��ص��ادرات .وأك��د على وج��ود الكثير م��ن الفرص
اجلديدة وإمكانية التوسع واستيراد أصناف جديدة

قيمتها ملشتريها في تاريخ االستحقاق مع فائدة.
أم��ا التوريق ه��ي عملية تتيح للمؤسسات
جمع مجموعة من أموال مستحقة لها أو ديون
وحتويلها ألوراق مالية ميكن التداول عليها.

روسية الصنع واإلنتاج.
م��ن جهته ،ق��دم أليكسي بوسيف  -ممثل غرفة
جتارة وصناعة موسكو لدى دول مجلس التعاون
اخلليجي ،عرضاّ حول التجارة الروسية بشكل عام
واملواد الغذائية بشكل خاص ،مبينا ً أن الكويت متثل
أهمي ًة كبيرة لروسياً في شتى القطاعات وباألخص
جت��ارة امل��واد الغذائية ،وأوض��ح أن��ه يتطلع بشكل
مستمر لالستفادة من الفرص التجارية اجلديدة،
وينبغي على الشركات الكويتية بدورها االستفادة
من الفرص االستثمارية التي توفرها روسيا لتوسيع
عالقاتها التجارية وإقامة الشراكات الثنائية ،كما
أن��ه ع��رض مقدمة ح��ول مركز “ Russian Food
 ”Houseالذي مت تأسيسة من قبل وزارة الزراعة
الروسية ومركز الصادرات الروسي ،ومقره مبدينة
دب��ي في اإلم���ارات العربية املتحدة الشقيقة ،حيث
يقدم خدمات ألصحاب األع��م��ال مثل توفير قوائم
باملصدرين الروسيني واملنتجات الروسية املتاحة
للتصدير وغيرها من خدمات الربط بني أصحاب
األعمال من البلدين.
من جانب آخر ،قام فيصل الرشيدي – مراقب املنافذ
البحرية واجلوية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية
بتقدمي عرض حول جت��ارة امل��واد الغذائية واإلط��ار
القانوني واالجراءات واإلشتراطات املتبعة في دولة
الكويت إلجناز عمليات االستيراد والتصدير للمواد
الغذائية .خالل مشاركته بالندوة ،أش��ار سيرجي
فولوغودسكي  -نائب رئيس مركز التصدير الروسي،
إل��ى أن مركز التصدير ال��روس��ي ميتلك آليات دعم
للمصدرين الذين يتطلعون إلى زيادة حجم الصادرات
إلى الكويت واألسواق اإلقليمية األخرى .وأشار إلى
وجود إمكانات كبيرة على مستوى صادرات األغذية
العضوية واحلالل ،وأن مركز التصدير الروسي على
استعداد لدعم هذه القطاعات.
في ختام الندوة شكر الزيد غرفة جتارة وصناعة
موسكو واملشاركني على حسن تعاونهم وجتاوبهم
مع األنشطة االقتصادية التي من شأنها دفع عجلة
التعاون االقتصادي ،مؤكدا ً استعداد غرفة جتارة
وصناعة الكويت الدائم لتوفير املعلومات واخلدمات
ألصحاب األعمال من اجلانبني الكويتي والروسي
بهدف تيسير أعمالهم وإقامة الشراكات االستثمارية.
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«املالية» تُلزم اجلهات احلكومية ضرورة
إعداد ميزانية 2022/2021
أص��در وزي��ر املالية الكويتي ب��راك الشيتان،
تعميماً برقم ( )6لسنة  ،2020بشأن إع��داد
تقديرات ميزانيات الوزارات واإلدارات احلكومية،
والهيئات امللحقة واألسس والقواعد التي ينبغي
اتباعها في إعدادها ،وفقا ً لتصنيفات امليزانية على
األساس النقدي.
وطالب الشيتان مختلف اجلهات احلكومية،
بإعداد تقديرات ميزانياتها ،طبقاً لنظم إدارة
مالية احلكومة ( ،)gfmisوااللتزام بالتعليمات
والقواعد واستيفاء اجل��داول والنماذج ال��واردة
بالتعميم لدى إع��داد مشاريع ميزانيتها للسنة
املالية (.)2021/2022
وش���دد ال��ش��ي��ت��ان ع��ل��ى اجل��ه��ات احلكومية
كافة ،بتقدمي مشاريع ميزانيتها إلى «املالية»
في املواعيد احمل���ددة ،على أن تكون مستوفية
املتطلبات والقواعد والبيانات املطلوبة .وجاء
التعميم استنادا ً إل��ى أحكام امل��واد الدستورية
والقانونية ،في شأن إعداد املوازنة العامة للدولة،
وامل��ي��زان��ي��ات ال��ع��ام��ة ،وال��رق��اب��ة على تنفيذها
واحلساب اخلتامي.
ويوضح التعميم أهم توجهات السياسة املالية
واالقتصادية ،والقواعد واألسس الواجب اتباعها

براك الشيتان

ل��دى إع���داد ت��ق��دي��رات امليزانية ،ويشتمل على
اجلداول الرئيسية واإليضاحية والنماذج املطلوب
استيفاؤها حتى يتسنى للجهات احلكومية تقدير
احتياجاتها بنا ًء على أسس علمية سليمة.

أغلقت وأوقفت ترخيص  5شركات

 148ألف دينار رسوم وسم  1.9طن
معادن ثمينة بالكويت في أغسطس
أع��ل��ن��ت وزارة ال��ت��ج��ارة
وال��ص��ن��اع��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة وق��ف
الترخيص ال��ت��ج��اري وإغ�لاق
 5شركات جتارية ومحال عن
مزاولة أي نشاط بأشخاصهم،
أو تابعيهم باألصالة واملشاركة
وذل����ك الرت��ك��اب��ه��ا م��خ��ال��ف��ات
جتارية.
وأكدت الوزارة في بيان امس
االث��ن�ين ،أن إيقاف ترخيص الـ
 5شركات التجارية ملخالفتها
القوانني والقرارات املعمول بها
ف��ي ال����وزارة م��ع وق��ف النشاط
وال��ت��رخ��ي��ص ال��ص��ادر ب��ه ألي
منهم بأشخاصهم أو تابعيتهم
ب��األص��ال��ة أو امل��ش��ارك��ة؛ وذل��ك
حل�ين إزال����ة أس��ب��اب املخالفة
الثابتة بشأنهم كتدبير احترازي.
وأوض��ح��ت ال����وزارة أن إيقاف
ت��رخ��ي��ص ون��ش��اط ال��ش��رك��ات
ج����اءت وف���ق خ��ط��ة م��رس��وم��ة
للوقوف على ال��ت��زام الشركات
واحمل���ال ف��ي ال��ق��ان��ون والنظم
واللوائح.
وأش�����ارت ال��ت��ج��ارة إل���ى أن
احمل�ل�ات وال��ش��رك��ات املخالفة
بعضها يعمل في مجال جتارة
ال��ذه��ب ،واألح���ج���ار ال��ك��رمي��ة،
وامل���ع���ادن الثمينة ،وبعضها
ي��ع��م��ل ف��ي ش��رك��ات ووك����االت
ووساطة التأمني ،ومنها شركات
وم��ؤس��س��ات ص��راف��ة ،وشملت
اإلي���ق���اف���ات م��ن��اط��ق ع����دة في
احملافظات الست.
على اجل��ان��ب اآلخ���ر ،أعلنت
وزارة ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة
ال��ك��وي��ت��ي��ة أن إج��م��ال��ي وزن
املعادن الثمينة املوسومة خالل
ش��ه��ر أغ��س��ط��س امل���اض���ي بلغ

نحو  1.941طن حصلت عنها
رس��وم �اً تقدر بنحو  148ألف
دي��ن��ار .وق��ال��ت «ال��ت��ج��ارة» في
بيان صحافي إن وزن الذهب
احمللي واخلارجي املوسوم بلغ
نحو  1.307طن حصلت عنها
رسوما ً تقدر بنحو  65ألف دينار
منها  944كيلوغراما ً ذهبا ً محليا ً
و 363كيلوغراما ً ذهبا ً خارجيا ً.
وب��ي��ن��ت ال������وزارة أن كمية
الذهب احمللي املوسومة من عيار
 22بلغت  105كيلوغرامات ،في
حني بلغت كمية الذهب اخلارجي
 13.4كيلوغرام .وأض��اف��ت أن
كمية الذهب احمللي املوسومة
م����ن ع���ي���ار  21ب��ل��غ��ت 822
كيلوغراماً ،في حني بلغت كمية
ال��ذه��ب اخل��ارج��ي نحو 152.5
كيلوغرام ،الفتة إل��ى أن كمية
الذهب احمللي املوسومة من عيار
 18بلغت نحو  16.8كيلوغرام،
فيما بلغت كمية الذهب اخلارجي
 196كيلوغراما ً.

وذك���رت أن كمية السبائك
الذهبية املوسومة بلغت 583
كيلوغراماً والسبائك الفضية
املوسومة بلغت  5.4كيلوغرام
وح��ص��ل��ت عنها رس��وم��اً تقدر
بنحو  29.1ألف دينار ،وبلغت
كمية الفضة امل��وس��وم��ة 45.8
كيلوغرام وحصلت رسوماً عنها
بنحو  250دينارا ً.
وأش�����ارت «ال���ت���ج���ارة» إل��ى
إص���دار إدارة امل��ع��ادن الثمينة
بالوزارة  1304كشوفات حول
املشغوالت للتخليص ومطابقة
ال��ب��ي��ان اجل��م��رك��ي ،ف��ض�لاً عن
 347شهادة للسبائك واملاركات
وامل���ع���ادن امل��ع��ف��اة م��ن اخلتم
�ص��ل��ت عنها رس��وم��اً تقدر
وح� ّ
بنحو أل��ف دي��ن��ار .وأوض��ح��ت
أنها فحصت أيضا ً 1091عينة مت
إدخالها إلى الفحص ،كما أجنزت
 7معامالت إع��ادة حتليل لنحو
كيلوغرام واح��د حصلت عنها
رسوما ً تقدر بـ  145دينارا ً.

رئيس غرفة التجارة والصناعة يستقبل سفيري كوريا والهند لدى الكويت
استقبل محمد جاسم الصقر – رئيس
غرفة جتارة وصناعة الكويت  ،صباح أمس
االثنني املوافق  21سبتمبر  ،2020سعادة
هونغ يونغ كي – سفير جمهورية كوريا
اجلنوبية لدى دولة الكويت ،حيث حضر
اللقاء رباح عبدالرحمن الرباح – مدير عام
الغرفة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مناقشة سبل
توطيد العالقات االقتصادية املشتركة،
حيث أك���د السيد  /الصقر على االهمية
االقتصادية التي متثلها جمهورية كوريا
بالنسبة ال��ى دول��ة الكويت م��ق��درا ً ال��دور
التاريخي الذي لعبته الشركات الكورية في
العقد املاضي وإمتدت الى الفترة احلالية،
وأش����ار ال���ى تنفيذ ال��ش��رك��ات ال��ك��وري��ة
حالياً مشاريع ذات اهمية استراتيجية
قصوى ولها تأثير مباشر على التنمية
االقتصادية في البالد ،وكذلك باعتبارها
أح��د أك��ب��ر ال��ش��رك��اء التجاريني للكويت
حيث تشير االح��ص��اءات أن اجمالي حجم
التبادل التجاري لعام  2018للمنتجات
غير النفطية يقارب مليار ونصف دوالر
أمريكي ،مضيفاً أن البيئة االستثمارية
لدولة الكويت أصبحت مشجعة وجاذبة
ل���رؤوس األم����وال األجنبية بعد تعديل
عدد من القوانني االقتصادية ذات العالقة
أهمها قانون تشجيع االستثمار املباشر في

الكويت الذي يتيح الفرصة للمستثمرين
األجانب بتأسيس شركات بنسبة تصل الى
 100باملئة.
وقد أعرب عن أمله في أن تتم االستفادة
من الكفاءة واخلبرات الكورية على أكمل
وجه فيما يتعلق باخلطة التنموية الشاملة
في البالد ،مؤكدا ً استعداد الغرفة لتسخير
كافة امكاناتها املتاحة للجانب الكوري
في سبيل حتقيق األه��داف االستراتيجية
املشتركة .وم��ن جانبه ،أوض��ح سعادة
السفير الكوري أن العالقات السياسية

املمتازة التي تربط البلدين الصديقني
تعتبر الركيزة األساسية لتطوير الروابط
االقتصادية املشتركة والتي شهدت في
الفترة املاضية ت��ط��ورات كبيرة  ،مؤكدا ً
على جهود السفارة املتواصلة التي تسعى
الى خلق شراكات استراتيجية بني قطاعي
األعمال الكويتي والكوري.
وك��ذل��ك ت��ع��زي��ز ت��واج��د االس��ت��ث��م��ارت
الكورية في البالد سوا ًء كانت استثمارات
مباشرة أو بالشراكة م��ع القطاع العام
واالس��ه��ام في مشاريع اخلطة التنموية

لدولة الكويت.
وقد أعرب عن أمله في أن تقوم احلكومة
ال��ك��وي��ت��ي��ة بتسهيل إج������راءات السفر
للمواطنني الكوريني العاملني على تنفيذ
املشاريع التنموية في دول��ة الكويت من
مهندسني ومعماريني وموظفني وغيرهم،
والسماح لهم بدخول دولة الكويت ملا له
من األث��ر املباشر في تسريع عملية تنفيذ
واالنتهاء من هذه املشاريع في أقرب وقت
ممكن.
ومن جانب آخر استقبل محمد الصقر في

ذات اليوم سعادة سيبي ج��ورج – سفير
جمهورية الهند الذي يزور الغرفة للمرة
األول��ى بعد تقدمي أوراق اعتماده سفيرا ً
لبالده لدى دولة الكويت ،حيث مت مناقشة
طبيعة التعاون االقتصادي بني الكويت
والهند ،مشيدا ً بالعالقات التجارية املثالية
بني البلدين الصديقني.
وحتتل الهند املركز االول كأفضل بلد
مستورد بقيمة العمليات التجارية تصل
لقرابة الـ  1,8مليار دوالر أمريكي ،فيما
حتتل املرتبة السابعة كأفضل بلد مصدر

بقيمة العمليات التجارية  1مليار دوالر
أمريكي حسب احصاءات .2018
وم���ن ج��ان��ب آخ���ر أش����ار ال��ص��ق��ر ال��ى
أن القطاع اخل��اص الكويتي ل��ه خبرات
وجت��ارب استثمارية ناجحة ومنوذجية
في العديد من دول العالم وميتلك سيولة
مالية وف��ي��رة ميكن استغاللها ف��ي عمل
شراكات كويتية هندية استراتيجية ،وقد
أكد على توافر فرص ممتازة للتعاون من
خالل املشاريع التنموية الكبيرة في دولة
الكويت وقد حث الشركات الهندية تقدمي
مشاريع استثمارية مدعمة ب��دراس��ات
جدوى متكاملة األمر الذي يعطي املستثمر
الكويتي ص���ورة واض��ح��ة ع��ن اجل��دوى
االقتصادية لها ويشجعه على الدخول
بهذه املشاريع .وم��ن جانبه أك��د السفير
الهندي أن السفارة ستعمل جاهدة لفتح
ق��ن��وات ج��دي��دة ل��ت��واص��ل واي��ج��اد فرص
حقيقية للتعاون منوها ً الى أهمية االستماع
الى مرئيات غرفة جتارة وصناعة الكويت
في كيفية توطيد العالقات االقتصادية
املشتركة وفتح آف��اق اقتصادية جديدة،
مؤكدا ً على أهمية دورها في عملية توطيد
العالقات الثنائية االقتصادية خاص ًة وأنها
متثل قطاع األعمال الكويتي مشيدا ً بالدور
الذي تلعبه في حتقيق االه��داف املشتركة
بني الكويت والهند.

