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مساهمون في »األولى« يطلبون عقد عمومية ملناقشة بيع أحد استثمارات
 قالت الشركة األول��ى لالستثمار إنها تسلمت طلباً 
من عدد من مساهمي الشركة ميلكون أكثر من %10 من 
األسهم، وذلك لعقد جمعية عمومية عادية؛ ملناقشة صفقة 
بيع أحد استثمارات الشركة، متضمناً عرضاً لشراء نفس 

النسبة بسعر مختلف.

وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، أمس  
الثالثاء، إنها ستقوم باتخاذ اإلجراءات القانونية املُتبعة 

للطلب وسيتم اإلعالن عن عقد اجلمعية العمومية الحقاً.
واجل��دي��ر بالذكر أن شركة اخلير الوطنية لألسهم 
والعقارات ومجموعتها )شركة االستثمارات الوطنية( 

متتلك احل��ص��ة األك��ب��ر ف��ي رأس��م��ال “األولى” بنسبة 
%13.8، تليها حصة سالم احلوسني بواقع 9.71%.

كانت خسائر “األولى” تراجعت %99.6 خالل النصف 
األول من العام اجلاري، لتصل إلى 6.65 ألف دينار، مقابل 

1.71 مليون دينار خسائر نفس الفترة من عام 2019.

تكبدت بورصة الكويت خسائر 
فادحة مع نهاية تعامالت جلسة أمس  
الثالثاء، في ظل تواصل عمليات جني 

األرباح لليوم الرابع على التوالي.
وهبط امل��ؤش��ر ال��ع��ام للبورصة 
بنحو 2.18  %، كما انخفض السوق 
األول 2.19 %، وتراجع املؤشران 
الرئيسي و”رئيسي 50” بنسبة 

2.15 % و2.77 % على الترتيب.
وشهدت ال��ت��داوالت زخماً كبيراً 
لم تشهده منذ فترة كبيرة، وخاصة 
على مستوى السيولة، التي ارتفعت 
167.3 % لتتجاوز 104 ماليني 

دينار.
كما زادت وتيرة الكميات بنحو 
69.5 % لتصل أحجام التداول إلى 
545.53 مليون سهم مقابل 321.95 

مليون سهم بجلسة االثنني.
وس��ج��ل��ت م��ؤش��رات 11 قطاعاً 

تراجعاً بصدارة املنافع الذي انخفض 
3.9 %، يليه الصناعة بواقع 3.13 
%، بينما ك��ان السلع االستهالكية 

الرابح الوحيد بنمو قدره 0.22 %.
وج��اء سهم “السالم” على رأس 
القائمة احل��م��راء لألسهم املُ��درج��ة 
ب��ت��راج��ع نسبته 10.45 %، فيما 
ت��ص��در س��ه��م “فنادق” ال��ق��ائ��م��ة 

اخلضراء ُمرتفعاً بنسبة 25.89 %.
وحقق سهم “بيتك” أنشط سيولة 
بالبورصة بقيمة 27.89 مليون 
دي��ن��ار ُم��ت��راج��ع��اً 2.36 %، بينما 
تصدر سهم “أعيان لإلجارة” نشاط 
الكميات بتداول 50.9 مليون سهم 

ُمتراجعاً 9.78 %.
وتعليقاً على اجللسة ، قال رائد 
دي��اب، نائب رئيس إدارة البحوث 
واالس��ت��رات��ي��ج��ي��ات االس��ت��ث��م��اري��ة 
بشركة “كامكو إنفست” وفقا ملوقع 

مباشر ، إن عمليات جني األرب��اح 
تواصلت بعد املكاسب التي حققها 
السوق الكويتي بنسبة 7 % خالل 

10 جلسات.
وأوض���ح دي���اب ف��ي حديثه ، أن 
ارت��ف��اع السوق في الفترة املاضية 
يعود إلى عمليات شراء وخاصة على 
األسهم القيادية، والتي وصلت إلى 
مستويات مغرية، وذلك على ضوء 
التفاؤل ب��أن تكون النتائج املالية 
للشركات والبنوك املدرجة أفضل في 
النصف الثاني من العام احلالي بعد 
معاودة فتح األنشطة االقتصادية 
والعودة التدريجية إلى ما قبل أزمة 

جائحة كورونا.
ك��م��ا أرج����ع دي����اب االرت��ف��اع��ات 
السابقة للسوق إلى اقتراب إدراج 
ال��ب��ورص��ة الكويتية ع��ل��ى مؤشر 
مورجان ستانلي لألسواق الناشئة، 

باإلضافة إلى اإلدراجات التي شهدتها 
البورصة ألسهم شمال الزور وشركة 
البورصة وصندوق بيتك كابيتال 
ري���ت، وذل���ك ب��ال��ت��زام��ن م��ع تعافي 
أسعار النفط بعد الهبوط القوي التي 

شهدته في مارس املاضي.
وأش��ار إل��ى أن ال��ص��ورة احلالية 
متيل إلى التذبذب في الفترة القادمة 
حيث املخاوف من موجة ثانية من 
انتشار الفيروس وال��ت��ي تشهدها 
بعض ال��دول الرئيسية مع معاودة 
اإلج����راءات ال��ص��ارم��ة وح���االت من 
اإلق��ف��ال اجل��زئ��ي وال��ت��ش��دد حيال 
بعض األنشطة، إضافة إلى تراجع 
الزخم اإليجابي الذي شهدته أسعار 
النفط في ظل التقارير عن أن الطلب 
لن يشهد ارتفاعاً كما ك��ان متوقعاً 
نتيجة معاودة القيود املفروضة على 

احلركة وآفاق النمو االقتصادي.

أعلن بنك بوبيان عن توقيع اتفاقية 
 FinFirst Capital شراكة مع شركة
املتخصصة في تقدمي خدمات التقنية 
املالية وال��ت��ي طرحت م��ؤخ��راً تطبيق 
FinFirst للخدمات املالية وذل��ك في 
إط��ار استراتيجية البنك التعاون مع 
الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا 

الرقمية لتقدمي أفضل اخلدمات.
 وبهذه املناسبة ق��ال مساعد املدير 
العام و رئيس االبتكار و الشراكات حمد 
الفوزان إن اتفاقية الشراكة مع تطبيق 
FinFirst  تتماشى مع استراتيجية 
البنك في االستثمار في تطورات اخلدمات 
املصرفية الرقمية واخلدمات التى تساند 
منو هذه الصناعة ، منوهاً إلى أن هذه 
الشراكة ستسمح ل� بوبيان مبواكبة 
آخر التطورات في مجال التكنولوجيا 
املالية وذلك لتحفيز بيئة االعمال ودعم 
املشاريع والشركات الناشئة املتطلعة 

للخدمات املصرفية الرقمية.
 وأض����اف ال���ف���وزان ان إدارة بنك 
بوبيان رأت منذ البداية الطفرة التي 
يشهدها قطاع اخلدمات املالية الرقمية 
Fintech  مما استلتزم اتخاذ خطوات 

استباقية لالستثمار ف��ي ه��ذا املجال 
وذل��ك الستيعاب ال��ت��ط��ورات اجلديدة 
في اسواق اخلدمات الرقمية خاصة مع 
اجت��اه العديد من املؤسسات للتحول 
الرقمي الشامل ف��ي خدماتها ف��ي ظل 
التطورات التي شهدها العالم تزامناً مع 

انتشار فيروس كورونا املستجد.
وأوض������ح ال����ف����وزان ان تطبيق 
FinFirst  يعد سوقاً مفتوحاً للبنوك، 
حيث تقوم البنوك من خالله بعرض 
خدماتها ومنتجاتها التمويلية وما على 
العميل املهتم مبثل ه��ذه اخل��دم��ات إال 

بالتسجيل على التطبيق ليتمكن وقتها 
من االط��الع على كافة خدمات البنوك 
املعروضة وم��ن ثم يتمكن من مقارنة 
اخليارات بينهم مما يسهل عليه اإلملام 
التام مبميزات كل خدمة لكل بنك على 

حده. 
وأك��د أن ه��ذه الشراكة ستساهم في 
زي��ادة قنوات البيع الرقمية ل��دى بنك 
بوبيان، حيث تعد جتربة سهلة وعالية 
اجلودة متكن االف��راد من خاللها ملعرفة 
ما ينفرد بتقدميه بنك بوبيان من خدمات 
مع السرعة واإلجن��از في تقدمي وتنفيذ 

املعاملة إلكترونياً على مدار الساعة. 
من ناحيتها اعربت أف��راح احلبيل، 
الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة 
FinFirst Capital ع��ن سعادتها 
مبثل هذا التعاون مع بنك بوبيان الرائد 
في مجال اخلدمات املصرفية الرقمية 
 FinFirst بالكويت، حيث يعد تطبيق
نقلة نوعية في مجال اخلدمات املالية 
من خ��الل منح عمالء البنوك الفرصة 
للوصول ال��ى خ��دم��ات البنوك املالية 
ب��ط��ري��ق��ة م��وث��ق��ة ت��ت��س��م بالسهولة 

والسرعة.

الفوزان : االتفاقية تتماشى مع استراتيجية البنك في دعم و التعاون مع الشركات الناشئة

»بوبيان« يوقع اتفاقية تعاون مع »FinFirst « لعرض منتجاته وخدماته الرقمية

أعلن بنك الكويت امل��رك��زي، أم��س  الثالثاء، عن 
اإلطار العام للبيئة الرقابية التجريبية لالبتكارات 

التقنية الصادر من البنك.
وأوض���ح “املركزي” ف��ي تغريدة على احلساب 
الرسمي للبنك على “تويتر”، أن اإلط��ار يشمل 4 
مراحل رئيسية وهي: تقدمي الطلب، التقييم، االختبار، 

ومرحلة االعتماد.

وذك��ر البنك أن ال��ه��دف م��ن ه��ذا اإلط���ار ه��و تبني 
وتشجيع االبتكار عن طريق منح املرونة للمشاركني 
مؤقتاً فيما يتعلق باستيفاء بعض املتطلبات الرقابية 
أو التراخيص. كما يهدف اإلطار العام إلى العمل على 
استقرار النظام املصرفي من خالل اختبار آليات عمل 
النظام في البيئة الرقابية التجريبية لضمان سالمة 

إجراءات التشغيل.

»املركزي«  يعلن اإلطار العام للبيئة 
الرقابية التجريبية لالبتكارات التقنية

مقر بنك الكويت املركزي

طالب الناشط االقتصادي، الدكتور حسني 
اسماعيل دشتي ، بتحويل البيوت السكنية 
الواقعة في منطقة الساملية، بالقرب من مستشفى 
املواساة ومستشفى هادي ومركز سلطان، إلى 
عقارات استثمارية أو العمل على تثمينها، مبا 
يساعدها على تعزيز اإلي���رادات التي حتققها، 

ومبا يسهم في تنويع مصادر الدخل في الدولة.
وق���ال دش��ت��ي إن حت��وي��ل ه��ذه ال��ب��ي��وت إلى 
عقارات استثمارية سيؤدي إلى حتقيق إيرادات 
مستدامة للدولة  شهرياً أو سنوياً بحسب 
االتفاق ال��ذي يبرم مع املستثمرين،، لتستفيد 
منها في أبواب اإلنفاق املتنوعة في ميزانيتها، 
ومب��ا ي��ؤدي إل��ى تخفيف الضغط الهائل على 

امليزانية بشكل سنوي.
وأض���اف دش��ت��ي أن��ه على اجل��ه��ات املعنية 
في احلكومة السعي إلى إع��داد دراس��ة جدوى 
متكاملة حول أهمية حتويل هذه البيوت السكنية 
التي تتمركز في مواقع حيوية داخ��ل منطقة 
الساملية، التي تعج باحلركة والنشاط على 
مدار العام، ما قد يساعد على االستفادة منها في 
انشطة متنوعة، ويساعد على توفير العديد من 
فرص العمل، ويساهم في تعزيز حركة العقار 
الذي يعتبر من أكثر القطاعات نشاطاً في السوق 
احمللي على م��دار الوقت، خصوصاً في أوقات 

األزمات.
وأف���اد أن حتقيق ه��ذه اخل��ط��وة م��ن شأنه 
امل��س��اع��دة ع��ل��ى ت��وف��ي��ر ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��رص 
االس��ت��ث��م��اري��ة، وحت��ق��ي��ق ع��وائ��د ع��ال��ي��ة على 
االستثمارات العقارية، مبيناً أنه ميكن إقامة 
م��ش��اري��ع جت��اري��ة متنوعة، واس��ت��خ��دام هذه 
البيوت في قطاعات التجزئة بأبوابها املتنوعة، 
وهو ما يتوافق مع ركائز رؤية الكويت 2035، 
وتنويع مصادر الدخل لتحويل الدولة إلى مركز 

جتاري إقليمي وعاملي.
ورأى دشتي أن حتويل البيوت السكنية إلى 

استثمارية أو تثمينها، قد يؤدي إلى جذب العديد 
من املستثمرين األجانب املهتمني بالدخول إلى 
السوق الكويتي، ولكنهم يتحينون الفرصة 
املناسبة للعمل في منطقة نشطة وتساعدهم 
على حتقيق ع��وائ��د عالية خ��الل فترة زمنية 

قصيرة نسبياً.
وأك���د دش��ت��ي أن��ه على اجل��ه��ات احلكومية 
العمل على حتقيق هذه اخلطوة في أقرب فرصة 
ممكنة، منوهاً ب��أن يتعني عليها السعي إلى 
دراس���ة امل��وض��وع بحذافيره وبجدية، وفتح 
أبواب املناقصات للحصول على أعلى األسعار 
واإلي��ج��ارات، واختيار املستثمرين األفضل في 

هذا اإلطار.

الدخل مصادر  وتنويع  إيرداتها  تعزيز  على  الدولة  يساعد  مبا 

حسني دشتي: لتحويل البيوت السكنية في الساملية 
لعقارات استتثمارية أو تثمينها  بأسعار السوق الواقعية

تواصل عمليات جني األرباح لليوم الرابع على التوالي

خسائر فادحة  في »البورصة« مع مخاوف عودة إغالق النشاط االقتصادي

ق��ال��ت وزارة ال��ت��ج��ارة والصناعة 
الكويتية إن قانون اإلفالس اجلديد الذي 
أقره مجلس األمة أمس الثالثاء، سيسهم 
ف��ي رف��ع تصنيف دول��ة الكويت ضمن 

مؤشري التنافسية وسهولة األعمال.
وأض��اف��ت ال���وزارة في بيان صحفي 
أن القانون ال��ذي يضم نحو 300 مادة 
يضع الكويت في مصاف الدول املتقدمة 
وخدمة املرحلة االقتصادية القادمة عبر 
تغيير الهيكل التنظيمي لقانون اإلفالس 
وحماية أصحاب املشاريع الصغيرة 

واملتوسطة.
وأف����ادت ب��أن ال��ق��ان��ون أع���اد تنظيم 
اإلطار القانوني ألحكام اإلفالس الواردة 
بقانون التجارة رق��م 68 لسنة 1980 
عبر استحداث أنظمة التسوية الوقائية 
وإع��ادة الهيكلة والتي تهدف إلى إنقاذ 

املشروعات التجارية.

وذك��رت أن القانون ميكن املتعثرين 
من االنطالق مرة أخرى ملمارسة أعمالهم 
م��ن خ��الل اإلع��ف��اء املتبقي م��ن ال��دي��ون 
إض��اف��ة إل��ى متكني الشركات املتعثرة 
من احلصول على احلماية الالزمة من 

الدائنني وذلك لتحقيق أهداف اقتصادية.
وبينت “التجارة” أن القانون نص 
على إنشاء إدارة متخصصة باإلفالس 

على غ��رار إدارة التنفيذ ملنح مسائل 
اإلف������الس ن���وع���اً م���ن اخل��ص��وص��ي��ة 
واالستعجال في التنفيذ وإعطاء اجلهات 
الرقابية كبنك الكويت املركزي وهيئة 
أس���واق امل���ال امل��رون��ة ال��الزم��ة لوضع 

قواعد خاصة فيها.
وأوض��ح��ت ال����وزارة أن��ه عند البدء 
ب��إج��راءات التسوية الوقائية وإع��ادة 
الهيكلة تتوقف املطالبات وال مينع املدين 
من االستمرار بإدارة أمواله أو احلصول 
على متويل جديد وعزله عن الدائنني 

السابقني.
ولفتت إلى أن القانون اجلديد ينص 
على إل��غ��اء النظرة العقابية إلف��الس 
املتعثر حسن النية وع��دم حرمانه من 
مباشرة احلقوق السياسية والعضوية 
في املجالس النيابية والوظيفة العامة إال 

في حال كان اإلفالس بالتدليس.

وأكدت أن القانون تضمن إصالحات 
هيكلية ع��ب��ر تنظيم إدارة اإلف���الس 
وامل��خ��ت��ص��ة ب��ن��ظ��ر ط��ل��ب��ات التسوية 
الوقائية وإع��ادة الهيكلة بحيث تتكون 
إدارة اإلف��الس من قضاة وتشرف على 
إجراءات اإلفالس من خالل أوامر وليس 

من خالل أحكام أو إجراءات تقليدية.
وأض���اف���ت “التجارة” أن محكمة 
اإلف��الس التي تتشكل من دائ��رة أو أكثر 
وتتكون من ثالثة مستشارين يعاونهم 
مختصون باحملاسبة ينحصر دوره��ا 
في إشهار اإلفالس والنظر في املنازعات 

الناشئة عن تطبيق القانون.
وأشارت إلى أن القانون منح محكمة 
االستئناف اختصاص نظر الطعون على 
ق��رارات قاضي اإلفالس وأحكام محكمة 
اإلف��الس وتكون أحكامها ال��ص��ادرة في 

الطعون املذكورة.

األعمال وسهولة  التنافسية  مبؤشري  الكويت  تصنيف  يرفع  اإلفالس  قانون  »التجارة«: 

حسني دشتي
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احلداد الرسمي
الشيخ صباح اخل��ال��د، وت��اله نائب 
رئيس مجلس ال��وزراء وزي��ر الداخلية 
وزي��ر الدولة لشؤون مجلس ال��وزراء 

أنس الصالح.
وق��ال نائب رئيس مجلس ال��وزراء 
ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون 
مجلس ال����وزراء أن��س ال��ص��ال��ح، عقب 
االجتماع االستثنائي: بقلوب يعتصرها 
احل��زن واألل��م عامرة ب��اإلمي��ان بقضاء 
الله وقدره مؤمنة بأمر الله تعالى ينعي 
مجلس ال���وزراء إل��ى الشعب الكويتي 
الكرمي وإلى األمتني العربية واإلسالمية 
وشعوب العالم الصديقة وفاة املغفور 
له ب��إذن الله تعالى والدنا البار راعي 
مسيرتنا وقائد العمل اإلنساني حضرة 
صاحب السمو الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح أمير البالد الذي انتقل 
إل��ى ج���وار رب��ه ف��ي ال��والي��ات املتحدة 
األمريكية عند الساعة الرابعة من بعد 
ظهر اليوم بتوقيت دول��ة الكويت بعد 
مسيرة عطرة حافلة بالبذل والعطاء 
واإلجن�����ازات س��ط��ر خ��الل��ه��ا صفحات 
مضيئة من التضحية وااللتزام باملبادئ 
والقيم وامل��ث��ل العليا ف��ي حياته التي 

كرسها خلدمة وطنه وأمتيه العربية 
واإلسالمية ودعم قضايا العدل والسالم 

وكرامة اإلنسان أينما كان.
وبوفاته رحمه الله فقدت الكويت 
واألمتني العربية واإلسالمية واإلنسانية 
جمعاء علما استثنائيا أفنى حياته في 
حتقيق إجنازات وإسهامات ال تنسى في 
خدمة قضايا بالده والعروبة واإلسالم 
ونصرة اإلنسان وقد أسس صباح األحمد 
م��درس��ة ج��دي��دة ونهجا مستحدثا في 
مفاهيم العمل السياسي والدبلوماسي 
التي تقودها القيم واملبادئ واألخ��الق 

يشهد لها التاريخ.
نواف األحمد أميراً للكويت

وقد نادى مجلس ال��وزراء، بصاحب 
السمو الشيخ نواف األحمد، أميراً لدولة 
الكويت مبا عرف عن سموه من حكمة 
وعفة وإخالص وتفان لكل ما فيه رفعة 

الكويت ومصلحتها وأمنها وازدهارها.
ج��اء ذل��ك ف��ي ب��ي��ان أص���دره مجلس 
الوزراء عقب اجتماعه االستثنائي مساء 
أم��س في قصر السيف، برئاسة سمو 
الشيخ ص��ب��اح اخل��ال��د رئ��ي��س مجلس 
ال����وزراء، وت��اله نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة 

لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.
وقال الصالح في البيان: إن مجلس 
ال����وزراء ي��ن��ادي ب��ول��ي العهد صاحب 
السمو الشيخ نواف األحمد، أميراً لدولة 
الكويت مبتهلني إلى املولى جلت قدرته 
أن يكأل سموه بكرمي عنايته ورعايته 
ومي��ده مبوفور الصحة والعافية وأن 
يعينه ويسدد على دروب اخلير خطاه 
ويلهمه النجاح والتوفيق مبا عرف عن 
سموه من حكمة وعفة وإخالص وتفان 
لكل ما فيه رفعة الكويت ومصلحتها 
وأمنها وازدهارها ليكون لنا جميعا خير 
خلف خلير سلف ان��ه سبحانه سميع 

مجيب.
من جهة أخ��رى، أعلن دي��وان اخلدمة 
امل��دن��ي��ة تعطيل ال�����وزارات واجل��ه��ات 
احلكومية أعمالها ثالثة أيام في عطلة 
رسمية حدادا على وفاة املغفور له بإذن 
الله تعالى صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األح��م��د )رح��م��ه الله(، 
اعتباراً من أمس الثالثاء على أن يكون 

بداية الدوام الرسمي يوم األحد املقبل.
وج��اء ذل��ك في تعميم نشره دي��وان 
اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة ع��ل��ى ح��س��اب��ه على 
)ت��وي��ت��ر(، بالنظر إل��ى امل��ص��اب اجللل 
ب��وف��اة امل��غ��ف��ور ل��ه ب���إذن ال��ل��ه تعالى 

حضرة صاحب السمو الشيخ صباح 
األح��م��د، أم��ي��ر ال��ب��الد ورض���اء بقضاء 
الله وقدره وبناء على اإلعالن الرسمي 
ب��احل��داد وبتعطيل األع��م��ال في جميع 
الوزارات واجلهات احلكومية والهيئات 

واملؤسسات العامة ملدة ثالثة أيام.
وأوضح أن جميع الوزارات واجلهات 
احلكومية والهيئات واملؤسسات العامة 
تعطل أعمالها اعتبارا من أمس الثالثاء، 
وملدة ثالثة أيام كعطلة رسمية على أن 
يكون بداية ال��دوام الرسمي يوم األحد 

املقبل.

الغامن
صاحب السمو أمير ال��ب��الد الشيخ 
نواف األحمد، حيث تقرر أن يؤدي سموه 
اليمني الدستورية أم��ام مجلس األمة 

غداليوم.
وأضاف الغامن استمعنا خالل اللقاء 
لتوجيهات سمو األمير السامية وتقرر 
دعوة مجلس األمة لعقد جلسة خاصة 
اليوم األربعاء في متام الساعة احلادية 
ع��ش��رة ص��ب��اح��اً ي���ؤدي خاللها سموه 
اليمني الدستورية وف��ق��اً لنص امل��ادة 

)60( من الدستور.

تتمات


