«وثاق» :السرقات متثل  ٪20من أسباب اإلفالس التجاري للشركات عاملي ًا
قالت شركة وثاق للتأمني التكافلي ،إن السرقات التي
تتم داخل الشركات واحمل��ال التجارية ،متثل  20%من
أسباب االف�لاس التجاري للشركات ح��ول العالم ،مما
يتسبب بأضرار بالغة ألصحاب األعمال ،وذلك بحسب
«جمعية اإلدارة األمريكية» .وأوض��ح مساعد الرئيس
التنفيذي لإلنتاج والتسويق والتطوير في الشركة،

10

فواز سعد املزروعي في تصريح صحافي ،أن اخلسائر
احملتملة بسبب أعمال السرقة تعتمد على طبيعة وحجم
وموقع األعمال التجارية.
وأضاف املزروعي ،أنه على سبيل املثال تفقد الشركات
األمريكية ح��وال��ي  60مليار دوالر أمريكي سنوياً،
جراء خسائر جتّ ار التجزئة ألسباب انخفاض املخازن

بسبب سرقات الزبائن أو موظفي تلك الشركات ،وذلك
وفقاً لدراسة أجراها االحت��اد الوطني االمريكي للبيع
بالتجزئة.
وذكر أن تلك السرقات بحسب نفس الدراسة ،تشكل
حوالي  38%من إجمالي خسائر جتّ ار التجزئة والتي
تبلغ حوالي  50مليار دوالر أمريكي سنويا ً وفي ازدياد.
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أنهت تعامالتها على ارتفاع املؤشر العام  24.06نقطة

التباين يُسيطر على البورصة لثاني جلسة على التوالي

أنهت امل��ؤش��رات الكويتية تعامالت أمس
الثالثاء على تباين ،وذلك للجلسة الثانية على
التوالي ،وسط تباين في حركة التداوالت.
واختتمت تعامالتها على ارتفاع املؤشر
العام 06ر 20نقطة ليبلغ مستوى 4ر6029
نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 4ر 0في املئة.
وبلغت كميات ت���داوالت املؤشر 3ر161
مليون سهم مت��ت م��ن خ�لال  5869صفقة
نقدية بقيمة 7ر 21مليون دينار كويتي (نحو
78ر 73مليون دوالر أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 09ر2
نقطة ليصل إل��ى مستوى 3ر 4823نقطة
بنسبة 04ر 0في املئة من خالل كمية أسهم
بلغت 3ر 121مليون سهم متت عبر 3046
صفقة نقدية بقيمة 4ر 4مليون دينار (نحو
9ر 14مليون دوالر).
كما ارت��ف��ع م��ؤش��ر ال��س��وق األول 6ر36
نقطة ليصل إل��ى مستوى 5ر 6642نقطة
بنسبة 55ر 0في املئة من خالل كمية أسهم
بلغت  40مليون سهم متت عبر  2823صفقة
بقيمة 2ر 17مليون دينار (نحو 4ر 58مليون
دوالر).

وك��ان��ت ش��رك��ات (م���راك���ز) و(أرج�����ان)
و(وطنية د ق) و(ع��م��ار) و(رم��اي��ة) األكثر
ارت��ف��اع��ا ف���ي ح�ي�ن ك��ان��ت أس��ه��م (أب���ي���ار)
و(املستثمرون) و(آن) و(أرزان) و(أج��وان)
األكثر تداوال بينما كانت شركات (سنرجي)
و(كامكو) و(املنتجعات) و(أن) و(جت��ارة)
األكثر انخفاضا.
وتابع املتعاملون افصاحني منفصلني من
بنكي األهلي املتحد البحريني واألهلي املتحد
الكويتي عن توقيعهما اتفاقية لبيع حصصهما
في شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار
املالي (كميفك).
وذك���ر البنكان على امل��وق��ع اإللكتروني
لبورصة الكويت إن إجمالي حصصهما في
كميفك تبلغ 150ر096ر 196سهم (بنسبة
6ر 75في املئة من األسهم املتداولة) علما بأن
حصة املتحد الكويتي تبلغ 275ر 715ر130
سهم (بنسبة 4ر 50ف��ي امل��ئ��ة م��ن األسهم
املتداولة).
وأوضح البنكان أن بيع احلصص املذكورة
سيتم ملصلحة حمد صالح الذكير علما بأن
سعر البيع يبلغ 043ر 58فلس كويتي للسهم

الواحد والبيع مرهون باحلصول على كافة
موافقات اجلهات الرقابية املطلوبة وبااللتزام
بشروط االتفاقية املوقعة من قبل األط��راف
املتعاقدة.
وشهدت اجللسة افصاحا من شركة الكويت
للمشاريع الصناعية في شأن توقيع عقد مع
وزارة الكهرباء واملاء بقيمة  767ألف دينار
كويتي (نحو 6ر 2مليون دوالر أمريكي) ملدة
ث�لاث سنوات واي��ض��اح بشأن ال��ت��داول غير
االعتيادي على أسهم بنك برقان.
كما شهدت اجللسة افصاحا ع��ن تعامل
شخص مطلع على أسهم الشركة الكويتية
للمنتزهات فضال عن اعالن (بورصة الكويت)
عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير
مدرجة ملصلحة وزارة العدل.
امللل الفني
وتعليقاً على اجللسة  ،قال حُ
لسوق امل��ال ياسني الزيني إن املؤشر العام
للبورصة بات قريبا ً من بلوغ مستوى املقاومة
 6040نقطة بعد أن جنح اليوم في تخطي
املقاومة األولية عند  ،6010لكنه أشار إلى أن
عملية الصعود بطيئة وحتتاج سيولة كبيرة.
وأش��ار الزيني إلى أن زخم التداول اليوم

كان أكثر تركيزا ً على أسهم السوق الرئيسي
وه��و م��ا يُفسر حالة التباين التي صحبت
ال��ت��داوالت م��ن زي���ادة ف��ي األح��ج��ام وتراجع
للسيولة ،موضحاً بأن تراجع الرئيسي اليوم
دفعه لالقتراب من مستوى الدعم  4820نقطة

«التجارة» :إصدار  116تدبير ًا إحترازي ًا ضد شركات مخالفة
أعلنت وزارة ال��ت��ج��ارة والصناعة
الكويتية أن إدارة مكافحة غسل األموال
ومتويل اإلره��اب التابعة لها أص��درت
 116تدبيرا احترازيا على الشركات
املخالفة اخل��اض��ع��ة ألح��ك��ام القانون
( )106/2013في شهر يوليو املاضي.
وأضافت (التجارة) في بيان صحفي
أمس الثالثاء أن التدابير تضمنت توجيه
إنذارات كتابية الى  23شركة عقارية و3
شركات صرافة و 11شركة مجوهرات
وشركتي تأمني كما تضمنت أمرا بإلزام

 47شركة عقارية و 6شركات صرافة
و 18شركة تأمني بإتباع إجراءات محددة
لتتوافق مع القانون.
وأش���ارت إل��ى إص��داره��ا أم��را بتقدمي
ت��ق��اري��ر لشركتني عقاريتني وشركة
ص��راف��ة وش��رك��ة مجوهرات وشركتي
ت���أم�ي�ن.وذك���رت أن (غ��س��ل األم����وال)
إستكملت إجراءاتها قبل اتخاذ اإلدارات
امل��ت��خ��ص��ص��ة ف��ي ال������وزارة إج����راءات
الترخيص لنحو  88طلب تأسيس خالل
الشهر ذاته منها  66شركة عقارية و19

شرأعلنت شركة األرج��ان العاملية
العقارية الكويتية عن توقيعها عقد
تسهيالت مصرفية م��ع أح��د البنوك
احمللية بقيمة إجمالية قدرها 5ر66

التضخم بالكويت يرتفع  ٪1.15في يوليو

شركة مجوهرات و 3شركات تأمني.
وبينت أن اإلدارة حدثت أيضا بيانات
 120ترخيصا موزعة على  92شركة
ع��ق��اري��ة و 23ش��رك��ة م��ج��وه��رات و3
شركات تأمني في حني اعتمدت تأكيد
بيانات  54مراقبا ل 38شركة عقارية
و 15شركة مجوهرات وشركة تأمني.
وأوضحت أنها أص��درت  10تقارير
للرقابة امليدانية شملت  3شركات عقارية
وشركة صرافة وشركتي مجوهرات و4
شركات تأمني.

«األرجان العقارية» توقع عقد تسهيالت
مصرفية بقيمة  66.5مليون دينار

مليون دينار كويتي (نحو  226مليون
دوالر امريكي).
وقالت األرج��ان في افصاح منشور
ع��ل��ى امل��وق��ع اإلل��ك��ت��رون��ي لبورصة

ال��ذي بكسره قد يتخلى عن احلاجز املئوي
.4800
وأوضح أن أكثر الرابحني هو السوق األول،
الذي جنح في الصعود بفضل ارتفاعات أسهم
البنوك وخ��اص��ة «ب��رق��ان» و»أه��ل��ي متحد»

باإلضافة إلى ارتفاع «زي��ن» ،مشيرا ً إلى أن
نسبة النمو في املؤشر كانت من املمكن أن
تكون أكبر إذا حترك سهم «الكويت الوطني»
القيادي الذي أنهى اجللسة على استقرار عند
مستوى الدينار.

الكويتية أمس الثالثاء إن العقد يأتي في
إطار ترتيب الهيكل التمويلي للشركة
وإع���ادة ت��وزي��ع مخاطر ادوات الدين
اخلاصة بها من خالل حتويل التزاماتها

القصيرة ومتوسطة األج��ل لطويلة
األج���ل ال���ذي م��ن ش��أن��ه زي���ادة م�لاءة
الشركة املالية.
وبينت الشركة في افصاحها أن العقد
عبارة عن شريحتني األولى بقيمة 9ر53
مليون دي��ن��ار (ن��ح��و 2ر 183مليون
دوالر) لسداد التزامات الشركة جتاه
بنوك محلية والثانية بقيمة 04ر11
مليون دينار (نحو 7ر 38مليون دوالر)
لتمويل تطوير وجتديد بعض مشاريع
الشركة وتغطية النفقات التشغيلية
لها باإلضافة إلى خطابات ضمان مببلغ
5ر 1مليون دينار (نحو 1ر 5مليون
دوالر).
وأشارت الشركة إلى أن مدة القرض
 6سنوات وسيتم س��داده على دفعات
سنوية بداية من يوليو  2022وحتى
يوليو  2025مبعدل فائدة 5ر 2في املئة
فوق سعر اخلصم املعلن من قبل بنك
الكويت املركزي كما سيظهر أثره على
البيانات املالية املجمعة وفقا للمبالغ
املستخدمة خالل مدة التسهيالت.

أظ��ه��رت األرق���ام ال��ص��ادرة ع��ن اإلدارة املركزية
لإلحصاء بالكويت ارتفاع معدل التضخم بالكويت
بنسبة  1.15باملائة ،خالل شهر يوليو املاضي ،على
أساس سنوي.
وأوضحت اإلدارة املركزية في تقرير صادر ،أمس
الثالثاء ،أن الرقم القياسي ألسعار املستهلك ارتفع
على أساس شهري في يوليو  0.26باملائة ،مقارنة
بـشهر يونيو السابق له ،مسجالً  114.4نقطة.
وسجلت أسعار كافة املجموعات ضمن املؤشر
ارتفاعا ً في يوليو املاضي ،على أساس سنوي ،بخالف
مجموعة خدمات املسكن التي حققت هبوطاً بنحو
 0.78باملائة.
وكان أكبر املجموعات التي شهدت ارتفاعاً خالل
الشهر املاضي على أساس سنوي ،مجموعة االتصاالت
بواقع  4.79باملائة ،تلتها مجموعة النقل بنسبة

 4.68باملائة ،فيما سجلت السلع واخلدمات املتنوعة
أقل ارتفاعا ً بنحو  0.56باملائة.
وعلى أساس شهري ،سجلت  5مجموعات من أصل
 12مجموعة ،ارتفاعاً في يوليو املاضي ،يتصدرها
األغذية واملشروبات بواقع  1.2باملائة ،فيما استقرت
ال��ـ  7مجموعات املتبقية عند نفس مستوياتها في
يونيو .2019
ويعتبر الرقم القياسي ألسعار املستهلك من أهم
املؤشرات االقتصادية التي تعتمد في متابعة تطور
الوضع االقتصادي بدولة الكويت .كما يعتبر هذا
املؤشر عنصرا ً أساسيا ً ملتابعة التطور العام لألسعار
بأسواق التجزئة.
وفي عام  ،2017مت حتديث املؤشر واحتسابه على
أساس سنة  2013بعد أن كان يُحتسب على أساس
سنة .2017

«بيتك» :إقبال كبير من الشباب
على بطولة «فيفا» لعمالء حسابي

«املتحد» يحقق  38مليون دوالر عوائد من بيع «كميفك»

فى إطار برنامجه لتحسني وسائل التواصل
الداخلي بني املوظفني ،قام البنك األهلي املتحد
بتدشني منصة ( )iConnectاإللكترونية ،
والتى جاءت كمبادرة من فريق املوارد البشرية
ملجموعة البنك األهلي املتحد بهدف زيادة معدل
االرتباط الوظيفي وتعزيز وحتسني التواصل
والترابط بني املوظفني  ،حيث تعد نقلة نوعية
لإلسهام في خلق منصة أس��رع وأكثر فاعلية
للموظفني تتيح لهم متابعة ك��ل التطورات
ال��ت��ى يشهدها البنك م��ن منتجات وخ��دم��ات
جديدة أو فاعليات بتبادل خبراتهم وجتاربهم
 ،وال��ت��ع��رف على آرائ��ه��م ومقترحاتهم حول
مختلف احملاور املتعلقة بالعمل ،وكذلك مشاركة
األحداث االجتماعية املهمة ،وهو ما يعتبر نقلة
نوعية على مستوى التواصل الداخلي فى البنك
ومختلف اجلهات في الكويت.
وبهذه املناسبة أفاد طارق محمود الرئيس
التنفيذى بالوكالة  :لقد قام البنك األهلي املتحد
بتدشني ( )iConnectلتكون منصة متكاملة
تضم كل موظفي البنك االهلي املتحد في اإلدارات
والفروع املختلفة بحيث ميكنهم التواصل فيما
بينهم وتبادل اخلبرات واملعلومات التي تضمها
تلك املنصة اجلديدة في أي وقت ومن أي مكان
بإستخدام هواتفهم الذكية.
وأك���د م��ح��م��ود :أن منصة ()iConnect
قد ساعدت موظفي البنك ليتمكنوا من زي��ادة
اإلنتاجية فى العمل من خالل ما وفرته لهم من
حتسني أدوات التنسيق والتعاون والتواصل

 .كما ميكن إستخدام منصة ()iConnect
فى مناقشة فكرة طرح منتج جديد ،أوحتسني
إج����راءات العمل ،أوامل��ش��ارك��ة ف��ى امل��ب��ادرات
االبتكارية.
وف��ي سياق آخ��ر أعلن بنكا األه��ل��ي املتحد
البحريني واألهلي املتحد الكويتي عن توقيعهما
اتفاقية لبيع حصصهما ف��ي شركة الكويت
والشرق األوسط لالستثمار املالي (كميفك).
وقال البنكان في بيانني منفصلني للبورصة
الكويتية أمس الثالثاء ،إن إجمالي حصصهما
ف��ي «كميفك» تبلغ  196.096مليون سهم
(بنسبة  75.6باملائة من األسهم املتداولة) ،علما ً
بأن حصة «املتحد» الكويتي تبلغ 130.715
مليون سهم (بنسبة  50.41باملائة من األسهم
املتداولة) .وأوض��ح البنكان أن بيع احلصص
امل��ذك��ورة سيتم ملصلحة حمد صالح الذكير،
علماً بأن سعر البيع يبلغ  58.043فلس كويتي
للسهم الواحد .وذكر البنكان أن البيع مرهون
باحلصول على كافة موافقات اجلهات الرقابية
املطلوبة وبااللتزام بشروط االتفاقية املوقعة
من قبل األطراف امل ُتعاقدة.
وأكد البنكان في اإلفصاحني أن الصفقة ليس
لها تأثيرات جوهرية على املركز املالي للبنكني.
وك���ان «أه��ل��ي متحد» البحريني أع��ل��ن في
منتصف أغسطس اجلاري ،عن تلقيه ووحدته
التابعة ف��ي ال��ك��وي��ت ،ع��رض ش���راء م��ن حمد
صالح الذكير ألسهم البنكني مجتمعة في شركة
«كميفك».

الرويح مع احلوطي والرياحي واالنصاري وممثل بيتك

نظّ م بيت التمويل الكويتي «بيتك» بطولة
باليستيشن «فيفا» للسنة الثانية على التوالي
لعمالء برنامج «حسابي» للشباب ،تأكيدا على
اهتمام «بيتك» بعمالئه من الشباب ،واحل��رص
على السعي ال��دائ��م لتقدمي افضل امل��زاي��ا لهم من
خالل تنظيم أنشطة ومسابقات وفعاليات مصممة
خصيصا لتالئم احتياجات الشباب ،اذ يعتبر
االهتمام في الشباب من ابرز محاور استراتيجية
«بيتك».
وشهدت البطولة التي اقيمت بنسختها الثانية
في مول  ،360اقباال كبيرا ومشاركة واسعة من
اجلمهور شملت أكثر من  120مشاركا من عمالء
«حسابي» للشباب ضمن  64فريقا.
كما شهدت البطولة مشاركة من الع��ب اجليل
الذهبي للمنتخب الوطني الكابنت سعد احلوطي،

الى جانب الالعبني الدوليني فهد االنصاري وأحمد
الرياحي الذين وقعوا على القميص الرياضي
اخلاص بعمالء «حسابي».
وتضمنت البطولة جوائز نقدية تفوق قيمتها
 1000دينار ،موزعة على  ،600و ،300و200
دينار للفائزين في املركز االول والثاني والثالث
على التوالي ،باالضافة الى جوائز وهدايا أخرى
للجمهور .وتضمنت بطولة «فيفا» فقرات شبابية
وري��اض��ي��ة مختلفة تعبر ع��ن اه��ت��م��ام «بيتك»
بالشباب .ويضع «بيتك» الشباب أول��وي��ة في
اهتماماته من خ�لال اط�لاق العديد من احلمالت
التي حتمل باقة متنوعة من املزايا كحملة «اربح
مع حسابي» التي متنح العمالء فرصة الفوز بـ3
سيارات سنويا و 120جائزة نقدية بقيمة 250
دينار لعشر فائزين شهريا.

