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59 تدبيرًا احترازيًا
لـ »مكافحة غسيل األموال 

ومتويل اإلرهاب« 

قالــت وزارة التجارة والصناعة إن إدارة مكافحة 
غســيل األموال ومتويل اإلرهاب التابعة لها أصدرت 
5٩ تدبيرا احترازيا على الشركات املخالفة اخلاضعة 
ألحكام القانون رقم ١٠6 لسنة ٢٠١3 في سبتمبر املاضي.

وأضافت الوزارة في بيان صحافي أمس أن التدابير 
تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ ١7 شــركة عقارية 
وإنذاريــن لشــركتي صرافــة و4 إنذارات لشــركات 

مجوهرات وإنذار لشركة تأمني.
وأوضحــت أن التدابير تضمنت أيضا أمرا بإلزام 
١٩ شــركة عقارات و5 شركات صرافة وأربع شركات 
تأمني و4 شــركات مجوهرات باتباع إجراءات محددة 

لتتوافق مع القانون واالبتعاد عن املخالفات.
وذكرت أن إدارة مكافحة غســيل األموال ومتويل 
اإلرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ اإلدارات املختصة 
في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو ١١٢ طلب تأسيس 
خالل الشهر ذاته منها 8٠ شركة عقارية وشركة صرافة 

واحدة و٢6 شركة مجوهرات و5 شركات تأمني.
ولفتــت إلى أن »مكافحة غســيل األمــوال« قامت 
بتحديث بيانات 77 ترخيصا موزعة على 55 شــركة 
عقارية و٢٠ شركة مجوهرات وشركة تأمني وشركة 

صرافة.
وذكرت الوزارة في البيان أن تعيني مراقبي االلتزام 
وحتديث بياناتهم شمل 5٩ مراقبا موزعني على 3١ في 
الشركات العقارية و٢ في الصرافة و٢١ في املجوهرات 
و5 فــي التأمني، الفتة إلى التدقيــق ميدانيا على 33 
منشــأة منها ست منشآت جتارية لنشاط العقار و8 

للصرافة و١٩ للمجوهرات.

»اخلليج«: تعيني ضاري البدر
مديراً عاماً للشؤون املؤسسية

أعلن بنك اخلليج عن تعيني 
البــدر مبنصب مدير  ضاري 
عام الشؤون املؤسسية، ليكون 
مســؤوال عن كل من شــؤون 
مجلس اإلدارة، وحدة االلتزام 
الرقابي واإلفصاح، االتصاالت 
اخلارجية، باإلضافة إلى وحدة 

البحوث االقتصادية.
وأوضــح البنك فــي بيان 
صحافي أمس ان البدر ميتلك 
خبرة وظيفية تفوق ٢٠ عاما 
فــي املجال املصرفــي ومجال 
األعمــال. وقبل االنضمام إلى 
البدر  بنــك اخلليــج، تولــى 
الشــؤون  رئيــس  منصــب 
املؤسسية للمجموعة في شركة 
صناعات الغــامن والتي عمل 

فيها ملا يفوق 8 سنوات.
ومن خالل عمله كان له دور فاعل في توحيد 
الرؤى واألهداف ملختلف األقســام والقطاعات 
التابعة للمجموعة في شركة صناعات الغامن، 
فضال عن دوره في تعزيز فعالية العمل في إدارة 
مكتب الرئيس التنفيذي للمجموعة. كما تولى 
ضاري إدارة فريق االســتراتيجية املؤسسية، 

تطوير األعمال والدمج واالستحواذ. 
قبل عملــه في صناعات الغامن، عمل البدر 

في عدد من املؤسسات العاملية واإلقليمية مثل 
»JPMorgan« و»Citi Group«، ومجموعــة دبي 

االستثمارية، وبنك الكويت الوطني.
ويحمل البدر شــهادة املاجستير في إدارة 
األعمال من جامعة كولومبيا في والية نيويورك 
األميركية، كما يحمل شــهادة بكالوريوس في 
العلوم اإلدارية والهندسة امليكانيكية من جامعة 
ماساشوســتس للتكنولوجيــا، باإلضافة الى 

شهادة محلل مالي معتمد.

ميتلك خبرة وظيفية تفوق 20 عاماً بالعمل املصرفي ومجال األعمال

ضاري البدر 

تسهيل تصدير منتجات »ايكويت«
عبر املنافذ البحرية والبرية

أحمد مغربي

طلبت شركة ايكويت للبتروكيماويات تسهيل 
إجراءات تصدير منتجاتها عبر املنافذ البحرية 

والبرية )منفذي الشعيبة والنويصيب(.
وجاء في الطلب الذي قدمته »ايكويت« إلى 
الهيئة العامة للبيئة واإلدارة العامة للجمارك 
بخصوص ســرعة تصدير منتجات الشــركة 
املتمثلة في البولــي اثيلني والبولي بروبلني، 
وهي منتجات وطنية تصنع من قبل الشركة 

وتقع ضمن املواد الكيماوية املصرح بإنتاجها 
وتصديرها نظرا لظروف الشركة من تعامالت 

محلية ودولية لتصدير تلك املنتجات.
وقالــت الهيئــة العامة للبيئة فــي قرارها 
والذي وافقــت عليــه اإلدارة العامة للجمارك 
والذي سينشــر اليوم في اجلريدة الرســمية 
بأنــه ال مانع مــن منح املوافقــة على تصدير 
تلك املواد البتروكيماوية عبر منفذي الشعيبة 
والنويصيــب، وذلك ملدة عــام اعتبارا من ٢6 

سبتمبر ٢٠١٩.

ملدة عام للوفاء بالتزاماتها مع العمالء في الداخل واخلارج

»أجيليتي« تستثمر مليار ريال في السعودية

»التجارة« حتدد اشتراطات تراخيص مكاتب الشركات األجنبية
طارق عرابي

أصــدر وزير التجــارة والصناعة 
ووزير الدولة لشؤون اخلدمات ورئيس 
مجلس إدارة هيئة تشجيع االستثمار 
املباشر خالد الروضان، قرارا وزاريا 
حمل رقم 3٩3 لسنة ٢٠١٩ بشأن أسس 
واشتراطات وضوابط الترخيص ملكاتب 
متثيل الشركات األجنبية في الكويت.
ونصــت املــادة االولى مــن القرار 
على انه يشترط للســماح للشركات 
األجنبية التي مضى على تأسيســها 
سنتان وترغب في فتح مكتب متثيل 
لها وفقا ألحكام القانون رقم ١١6 لسنة 
٢٠١3 املشــار إليه، تقدمي املســتندات 
والوثائق التاليــة مترجمة إلى اللغة 
العربية ومصدقة من اجلهات املختصة 

في بلد التأسيس:
١ـ  القرار الصادر/ املوافقة الكتابية من 
اجلهــة املختصة بالشــركة األم بفتح 
مكتــب متثيل لها بالكويــت، على أن 
تكون صريحــة وغير معلقة على أي 
موافقة سواء داخل الكويت أو خارجها.
٢ ـ عقد التأســيس والنظام األساسي 

للشركة األم أو ما يحل محله.
3 ـ مســتخرج رســمي مــن الســجل 
التجاري للشركة األم نافذ أو ما يحل 

محله.
4ـ  قائمة بأسماء مالك وأعضاء مجلس 
إدارة الشــركة األم وجنسية كل منهم 
وأسماء األشخاص املخولني بالتوقيع 

بالنيابة عنها.
5ـ  قــرار تعيني مديــر مكتب التمثيل 
في الكويت، على أن يكون صادرا من 

الســلطة املختصة داخل الشركة األم 
ومحــددا به نطــاق وتاريخ صالحية 
سريانه، مرفقا به صورة طبق األصل 

من جواز السفر.
6 ـ امليزانية املدققة للشــركة األم عن 

آخر سنة مالية.
7 ـ ســند الوكالــة او كتاب التفويض 
للمكلف بتقدمي طلب الترخيص بفتح 

مكتب متثيل في الكويت.
8 ـ مــا تطلبــه الهيئة مــن بيانات أو 

إيضاحات.
٩ـ  تعهــد مــن الســلطة املختصة من 
الشــركة األم بالوفاء بأي التزامات قد 

تترتب على مكتب التمثيل.
أما املادة الثانية من القرار فنصت 
علــى منح مكاتــب متثيل الشــركات 
األجنبية شــهادة قيد ال تتجاوز عام، 

ويتم النظر في جتديدها سنويا مبراعاة 
مدى التزامها بتقدمي ما يلي:

١ـ  بيان بأسماء العاملني بها، ووظائفهم 
وجنســياتهم ومرتباتهــم ومجمــوع 

أجورهم.
٢ ـ األعمال التي متت مباشرتها خالل 
العام وما يفيد إرســالها للشركة األم 
والقرارات التــي اتخذتها األخيرة في 

هذا الشأن.
3 ـ تقــدمي جدول زمني ملا مت االنتهاء 
منه من دراسات واملتبقي منها وتقدمي 
بيان بنتائج الدراســات العملية التي 

مت التوصل إليها.

أعلنت شــركة أجيليتي 
عن افتتاح مجمع لوجستي 
جديد على مساحة ٩٠٠ ألف 
متر مربع في الرياض، ضمن 
مجموعة من االســتثمارات 
التــي تقوم بها الشــركة في 
اململكة والتــي تبلغ قيمتها 

مليار ريال سعودي.
وقــد مت تطويــر املرفــق 
اجلديد، الذي مت افتتاحه في 
١7 أكتوبر، بواسطة أجيليتي 
اللوجســتية  للمجمعــات 
)ALP(، ويتضمن نحو ٢5٠ 
ألــف متر مربع مــن املرافق 
التخزينيــة واللوجســتية 
املشيدة وفقا ألعلى املعايير. 
وسيوفر املجمع اللوجستي 
في الرياض خدماته للشركات 
املتعددة اجلنسيات والشركات 
املتوسطة والصغيرة العاملة 

في اململكة.
وفي هــذا الســياق، قال 
الســعودي  النقــل  وزيــر 
د.نبيل بن محمد العامودي: 
»ركــزت اململكة فــي الفترة 

املاضية على تطوير القطاع 
خــالل  مــن  اللوجســتي 
تطوير فــي البنية التحتية 
الداعمــة للقطــاع باإلضافة 
إلى اســتثمارات رأســمالية 
لرفــع الطاقة االســتيعابية 
وتطوير وتبسيط إجراءات 
والتصديــر،  االســتيراد 
املتعلقــة  القيــود  وإزالــة 

اللوجســتية،  بالعمليــات 
لغرض متكني القطاع وفتح 
الفــرص االســتثمارية أمام 
املستثمرين في السعودية، 
وذلــك ضمن أعمــال اللجنة 
اللوجستية وبرنامج تطوير 
الصناعة الوطنية واخلدمات 
اللوجســتية سعيا لتحقيق 
أهداف رؤية السعودية ٢٠3٠، 

الذي نفخر بالتشارك فيه مع 
القطاع اخلاص«.

ويتماشى تطوير مجمع 
أجيليتــي اللوجســتي فــي 
الرياض مع رؤية اململكة في 
أن تصبح مركزا لوجســتيا 
إقليميــا وعامليــا. ومــن بني 
األهــداف احملــددة كجــزء 
مــن رؤيــة ٢٠3٠، تســعى 

احلكومــة الســعودية إلــى 
تنويــع االقتصــاد، وتنمية 
القطــاع اخلــاص، وخلــق 
فرص عمل جديدة، وحتسني 
التنافســية، وزيادة  القدرة 
صادراتهــا غيــر النفطيــة، 
وجذب االستثمارات األجنبية 
وأن تصبح رائدة في القطاع 

اللوجستي.
من جهتهــا، قالت رئيس 
مجلس إدارة شركة أجيليتي 
هنــادي الصالــح: »تلتــزم 
البنيــة  ببنــاء  أجيليتــي 
التحتيــة التــي من شــأنها 
تعزيز بيئة األعمال، لكل من 
الشركات العاملية واملتوسطة 
والصغيرة في اململكة. ان قيمة 
استثماراتنا اخلاصة بتطوير 
املرافق اللوجستية في اململكة 
تقدر مبليار ريال ســعودي 
اللوجســتية  القرية  ومتثل 
اجلديدة في الرياض التزامنا 
بدعم رؤية اململكة لعام ٢٠3٠ 
لتصبح مركزا إقليميا وعامليا 

للخدمات اللوجستية«.

مبجمع لوجستي جديد ومبساحة 900 ألف متر مربع.. ويوفّر 250 ألف متر مربع مرافق تخزينية

يحق لهيئة االستثمار االطالع في أي وقت على الدفاتر والسجالت اخلاصة بها

هنادي الصالح وميشيل صعب خالل افتتاح املجمع اللوجستي

.. وضوابط تراخيص أفرع الشركات األجنبية
طارق عرابي

التجارة والصناعة  أصدر وزير 
ووزير الدولة لشؤون اخلدمات ورئيس 
مجلس إدارة هيئة تشجيع االستثمار 
املباشر خالد الروضان، قرارا وزاريا 
حمل الرقم 394 لســنة 2019 بشأن 
أسس واشتراطات وضوابط الترخيص 

ألفرع الشركات األجنبية بالكويت.
ونصت املادة االولى من القرار على 
انه يشترط للسماح للشركات األجنبية 

التي مضى على تأسيســها سنتان 
وترغب في فتح أفرع لها وفقا ألحكام 
القانون رقم 116 لســنة 2013 املشار 
إليه، تقدمي املستندات والوثائق التالية 
مترجمة إلى اللغة العربية ومصدقة من 
اجلهات املختصة في بلد التأسيس:

1ـ  القرار الصادر/ املوافقة الكتابية من 
اجلهة املختصة بالشركة األم بفتح فرع 
لها بالكويت، على أن تكون صريحة 
وغير معلقة على أي موافقة ســواء 

داخل الكويت أو خارجها.

2 ـ عقد التأسيس والنظام األساسي 
للشركة األم أو ما يحل محله.

3 ـ مستخرج رســمي من السجل 
التجاري للشركة األم نافذ أو ما يحل 

محله.
4 ـ قائمة بأســماء أعضاء مجلس 
اإلدارة ومالك الشركة األم مع بيان 
جنســية كل منهم ونســب توزيع 
ملكيتهم من رأس املال، باإلضافة إلى 
أسماء األشخاص املخولني بالتوقيع 

بالنيابة عنها.

5ـ  قرار تعيني مدير الفرع في الكويت، 
على أن يكون صادرا من الســلطة 
املختصة داخل الشركة األم ومحددا به 
نطاق وتاريخ صالحية سريانه، مرفقا 
به صورة طبق األضل من جواز السفر.
6 ـ امليزانية املدققة للشركة األم عن 

آخر سنة مالية.

تفاصيل القرار على موقع »األنباء« 
www.alanba.com.kw

تفاصيل القرار على موقع »األنباء« 
www.alanba.com.kw


