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ضمن فعاليات أيام مجلس التعاون بغرفة التجارة

الغانم :الكويت ترحب بالتعاون والتكامل االقتصادي الخليجي
كتبت �سمر �أمني:

التعاون التي تهدف ال��ى اطالع
اجلمهور على اجن���ازات م�سرية
العمل اخلليجي امل�شرتك.
ورحب رئي�س جمل�س �إدارة غرفة
التجارة وال�صناعة ،علي الغامن
بالأمني العام والوفد املرافق،
�شاكرا الأم�ين العام على تنظيم
ه��ذا اللقاء بالتعاون مع غرفة
جتارة و�صناعة الكويت لتعريف
ممثلي القطاع اخلا�ص الكويتي
على اجنازات جمل�س التعاون يف
املجال االقت�صادي.
وبدوره� ،أ�شاد الأمني العام ملجل�س
التعاون لدول اخلليج العربية،
عبد اللطيف الزياين  ،بالدور
احليوي الذي تقوم به غرفة جتارة
و�صناعة الكويت لدعم م�سرية
النمو االقت�صادي يف الدولة،
وما ت�ضطلع به من مهام لتعزيز
الأن�شطة التجارية وال�صناعية،
وتقدمي الدعم وامل�ساندة للقطاع
اخلا�ص للقيام ب��دوره يف تعزيز
م�����س�يرة التنمية االقت�صادية

قام الأمني العام ملجل�س التعاون
لدول اخلليج العربية عبد اللطيف
الزياين� ،أول من �أم�س ،بزيارة
مقر غرفة جتارة و�صناعة الكويت،
وذلك يف �إط��ار برنامج فعاليات
�أيام جمل�س التعاون التي تنظمها
الأمانة العامة ملجل�س التعاون
ب��ال��ت��ع��اون م��ع وزارة االع�ل�ام
بالدولة ،ورافقه وفد �ضم كبار
امل�س�ؤولني يف الأمانة العامة،
حيث ك��ان يف ا�ستقباله رئي�س
جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة
ال��ك��وي��ت علي ال��غ��امن و�أع�ضاء
جمل�س ادارة الغرفة.
وخ�لال ال��زي��ارة التقى الزياين
والوفد املرافق مع رئي�س و�أع�ضاء
جمل�س �إدارة الغرفة ،و�أعرب لهم
عن خال�ص ال�شكر والتقدير على
تنظيم هذا اللقاء بني امل�س�ؤولني
يف الأمانة العامة و�أع�ضاء الغرفة
���ض��م��ن ف��ع��ال��ي��ات �أي����ام جمل�س

واالجتماعية يف الكويت ،معرب ًا
عن ا�ستعداد الأمانة العامة لتكثيف
التعاون والتن�سيق امل�شرتك مع
غ��رف التجارة وال�صناعة بدول
املجل�س مبا يعزز من فر�ص زيادة
النمو االقت�صادي ودفع امل�سرية
التنموية يف دول املجل�س.
و�أك��د ال��زي��اين ،على �أن م�سرية
التكامل االق��ت�����ص��ادي ب�ين دول
املجل�س حققت اجن��ازات بارزة
مكنت املجل�س م��ن �أن يتبو�أ
مكانة متقدمة بني دول العامل
املتقدمة اقت�صاديا ،م�شريا الى
�أن توجيهات قادة دول املجل�س
ت�ؤكد على �أهمية حتقيق الوحدة
االقت�صادية ال�شاملة ،و�رضورة
تذليل ال�صعوبات �أم��ام القطاع
اخلا�ص اخلليجي ودعمه وم�ساندته
للنهو�ض بدوره احليوي الفاعل يف
م�سرية التنمية امل�ستدامة ال�شاملة
يف دول املجل�س ،وتو�سيع جماالت
التعاون االقت�صادي والتجاري
امل�شرتك م��ع ال���دول والتكتالت

«التجارة» شاركت في ورشة عمل
حول براءات االختراع

• جانب من ور�شة عمل حول الأنظمة الإلكرتونية

�شاركت وزارة التجارة وال�صناعة يف ور�شة عمل
حول الأنظمة الإلكرتونية لعمل و�إج��راء طلبات
ب��راءات االخ�تراع ،نظمها مكتب ب��راءات االخرتاع
ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
وناق�ش املتحدثون يف الور�شة وهم املهند�س م�صعب
الف�ضالة  ,واملهند�س �إبراهيم العبودي و نورة
احلكري� ,أ�سا�سيات �صياغة طلب ب��راءة االخرتاع
و�أ�سا�سيات الفح�ص املو�ضوعي لطلب ال�براءة
وتطرقوا الى �آليات ال�سداد املايل الإلكرتوين لدي
مكتب ب���راءات االخ�ت�راع ملجل�س التعاون لدول

اخلليج العربية.
كما عرف املتحدثون باملن�صة الإلكرتونية ملقدمي
طلبات ب��راءة االخ�تراع «نظام حماية» واخلدمات
الإلكرتونية املقدمة من مركز خدمة العمالء لدي
املكتب وكذلك مت احلديث عن �إجراءات �سري الطلب
من الإدارة وحتى املنح لدى املكتب.
و مت �إجراء تطبيق عملي على كيفية ا�ستعمال نظام
حماية لإي��داع طلب ب��راءة االخ�تراع وكيفية الرد
على نتيجة التدقيق ال�شكلي وعلى نتيجة الفح�ص
املو�ضوعي.

االقت�صادية الدولية.
وقدم وفد الأمانة العامة املرافق
للأمني العام عر�ض ًا عن م�سرية
جمل�س ال��ت��ع��اون ودور الأمانة
العامة يف �صناعة ال�سيا�سات
واتخاذ القرارات ،وكذلك اجنازات
م�����س�يرة جم��ل�����س ال���ت���ع���اون يف
املجاالت االقت�صادية والتجارية
والتنموية ،وما حتقق من تكامل
وترابط يف تلك املجاالت ،واجلهود
ال��ت��ي يبذلها جمل�س التعاون
للحفاظ على م�ستويات عالية من
التنمية الب�رشية ،وزيادة النمو
االق��ت�����ص��ادي وا�ستدامته للدول
الأع�ضاء يف املجل�س.
كما تناول العر�ض �أهم م�شاريع
التكامل اخلليجي االقت�صادي
والتنموي منذ �صدور االتفاقية
االقت�صادية املوحدة ،ودور هيئة
ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنموية
لدول املجل�س ،ومرتكزات عملها
وب��رن��اجم��ه��ا لتحقيق ال��وح��دة
االقت�صادية اخلليجية.

• جانب من االجتماع الذي عقد بغرفة التجارة وال�صناعة

استمرار تسجيل عجز في الميزانيات

قدر احتياجات الخليج
«ستاندرد آند بورز» ُت ّ
التمويلية بـ 300مليار دوالر حتى 2021
ق��درت وكالة �ستاندرد ان��د بورز
للت�صنيفات االئتمانية ،احتياج دول
جمل�س التعاون اخلليجي �إلى جمع
نحو  300مليار دوالر بني 2018
و.2021وقالت الوكالة يف تقرير
نقلته «CNBCعربية» �أول من
�أم�س �إن متطلبات التمويل الأ�ضخم
ت�أتي من ن�صيب اململكة العربية
ال�سعودية.
ويف املتو�سط ،تتوقع «�ستاندرد اند
بورز» جمع  % 70من الـ 300مليار
دوالر التي حتتاجها دول املنطقة
ع��ن ط��ري��ق ال��دي��ن و�سحب % 30
الباقية على الأ�صول.
و�أ�شارت �إلى �أنه من املتوقع �أن تلبي
قطر والبحرين حاجاتهما التمويلية
ع��ن طريق ال��دي��ن ب�شكل ح�رصي
تقريب ًا ،بينما �ستعتمد الكويت
و�أبوظبي بدرجة �أكرب على الأ�صول.
و�ساهم ارتفاع �أ�سعار النفط هذا
العام و�سل�سلة مبادرات حكومية
ت�ستهدف تنويع م��وارد اقت�صادات
املنطقة بدال من االعتماد على �إيرادات
النفط يف حت�سني عجز امليزانيات
وكبح وت�يرة تراكم ال��دي��ون على
املقرت�ضني ال�سياديني اخلليجيني

يف  .2018وت�����ش�ير ت��ق��دي��رات
«�ستاندرد اند بورز» �إلى �أن العجز
الإج��م��ايل حلكومات دول اخلليج
العربية �سيبلغ نحو  75مليار دوالر
العام املقبل من  190مليار دوالر يف
 .2016وقالت الوكالة« :على الرغم

«المركز» تحقق  15.12مليون دينار إيرادات في  9أشهر
�أع��ل��ن��ت ��شرك��ة امل��رك��ز امل��ايل
الكويتي املركز نتائجها املالية
لفرتة الأ�شهر الت�سعة املنتهية يف
� 30سبتمرب  2018حمققة �إجمايل
�إيرادات بلغ  15.12مليون دينار
كويتي نحو  49.89مليون دوالر
�أمريكي بارتفاع  % 14مقارنة
بالفرتة ذاتها من عام .2017
وقالت «املركز» يف بيان �صحايف
�أم�س �إن �إيرادات الر�سوم و�أتعاب
�إدارة ال�رشكة ارتفعت  36يف املئة
مقارنة بالعام املا�ضي لت�صل �إلى
 6.9مليون دينار «نحو 22.77
مليون دوالر» يف حني بلغ �صايف
الربح مل�ساهمي ال�رشكة الأم 4.14

مليون دينار «نحو  13.66مليون
دوالر» ب��واق��ع  9فلو�س لل�سهم
وبهام�ش ربح . % 27
ونقل البيان عن الرئي�س التنفيذي
لل�رشكة مناف الهاجري قوله �إن
املركز حققت �أداء مالي ًا �إيجابي ًا
عرب �أن�شطتها يف �إدارة الأ�صول
واخلدمات امل�رصفية اال�ستثمارية
�إذ ارت��ف��ع��ت �إي�����رادات الر�سوم
والأت���ع���اب م��ن خ��دم��ات �إدارة
الأ�صول بن�سبة  % 19لت�صل �إلى
 5.15مليون دينار «نحو 16.99
مليون دوالر».
و�أ���ض��اف الهاجري �أن �إي���رادات
الر�سوم والأتعاب من اخلدمات

األرباح الربعية لـ «إعادة التأمين»
ترتفع %10.8

�أو���ض��ح��ت البيانات
املالية ل�رشكة �إعادة
ال��ت���أم�ين الكويتية
«الإعادة» ارتفاع �أرباح
الربع الثالث من العام
احلايل بن�سبة %10.8
على �أ�سا�س �سنوي.
وبح�سب نتائج ال�رشكة
للبور�صة الكويتية،
�أم�����س ،بلغت �أرب���اح
ال��ف�ترة  1.05مليون
دي��ن��ار  3.46مليون
دوالر ،مقابل �أرب��اح
بقيمة � 944ألف دينار
 3.11م��ل��ي��ون دوالر
للربع الثالث من عام
.2017
وحققت ال�رشكة �أرباح ًا
بقيمة  2.97مليون
دينار بالأ�شهر الت�سعة
الأول������ى م���ن ال��ع��ام
احل��ايل ،مقابل �أرباح
• منوذج الإف�صاح لـ «الإعادة»
ب��ن��ح��و  2.78مليون
دينار بالفرتة املناظرة من العام املا�ضي ،بارتفاع ن�سبته .%6.8
وقالت ال�رشكة يف بيان� ،إن ارتفاع �أرباح الفرتة يعود �إلى زيادة
�صايف الأق�ساط ُ
املكت�سبة.
وكانت �أرباح ال�رشكة بلغت  1.93مليون دينار يف الن�صف الأول من
العام احلايل ،مقابل �أرباح بنحو  1.84مليون دينار يف الن�صف الأول
من العام املا�ضي ،بارتفاع ن�سبته .%4.9

امل�رصفية اال�ستثمارية ارتفعت
لت�صل �إلى  1.79مليون دينار «نحو
 5.9مليون دوالر» و�أن ا�ستثمارات
ال�رشكة حققت دخ�لا بلغ 8.17
ماليني دينار «نحو  26.96مليون
دوالر» وعوائد بن�سبة  % 10على
�أ�سا�س �سنوي .وذكر �أنه بالنظر
�إل��ى �سيا�سة املركز املتحفظة
يف تقييم الأ���ص��ول مت احت�ساب
خم�ص�صات جممعة ب��واق��ع 2.7
مليون دينار «نحو  8.9ماليني
دوالر» تعك�س ظ���روف ال���دورة
العقارية ال�سائدة حاليا يف
بع�ض �أ�سواق دول جمل�س التعاون
اخلليجي.

• �إف�صاح «املركز»

«األنظمة» 5 :ماليين دينار إجمالي

إيرادات عقد «أماديوس» في2017
بناء
�أعلنت �رشكة الأنظمة الآلية �أنه
ً
على طلب هيئة �أ�سواق امل��ال؛ ف�إن
�إج��م��ايل �إي���رادات ال�رشكة من عقد
توزيع نظام احلجز الآيل «�أماديو�س»
بلغت  5.05ماليني دينار 16.67
مليون دوالر بنهاية ال�سنة املالية
.2017
وتابعت ال�رشكة يف بيان لبور�صة
الكويت �أم�����س� ،أنها تقوم حالي ًا
ب��إج��راءات التقييم الكامل لت�أثري
اختيار �أماديو�س �رشيك ًا جديد ًا،
على �أن تعلن ال�رشكة عن ت�أثري ذلك
الإجراء يف البيانات املالية ل�سنة
.2018
ويف بيان منف�صل ،لفتت «الأنظمة»
�إلى �أن جمل�س الإدارة �سيجتمع يف 15
نوفمرب احلايل؛ ملناق�شة البيانات
املالية للربع الثالث املنتهي يف
� 30سبتمرب .2018
وكانت ال�رشكة قد �أعلنت يف �أكتوبر
املا�ضي� ،أن��ه مت �إخطارها ر�سمي ًا
من قبل �رشكة �أماديو�س؛ باختيار
الأخ�يرة �رشيك ًا جديد ًا لتوزيع نظام احلجز الآيل
اخلا�ص بها يف الكويت بدء ًا من مطلع يناير املقبل؛
نظر ًا النتهاء العقد احلايل يف  31دي�سمرب .2018
وكانت ال�رشكة قد �أعلنت منت�صف �أكتوبر احلايل،
توقيع عقد مع �رشكة االمتيازات اخلليجية القاب�ضة؛

• �إف�صاح «الأنظمة»

ل�رشاء ح�ص�صها يف �رشكة فر�إن�شايز �إنرتنا�شيونال
للتجارة العامة؛ بقيمة � 150ألف دينار.
وتراجعت �أرباح الأنظمة يف الربع الثاين من العام
احل��ايل بن�سبة � %39.5إل��ى � 226.93أل��ف دينار،
و�سجلت ال�رشكة �أرباح ًا بقيمة � 689.91ألف دينار
يف الن�صف الأول من العام احلايل بنمو .%26.1

من ذلك ،تدهور �صايف مراكز دين
حكومات جمل�س التعاون اخلليجي
منذ تراجع �أ�سعار النفط يف 2015
و�أ�صبحت تكاليف خدمة الدين
ت�ستحوذ على جانب �أكرب بكثري من
الإيرادات املالية».

و�أ�ضافت الوكالة �أنها ال تتوقع
�أن ينعك�س ذلك االجتاه .وتتوقع
«�ستاندرد ان��د ب���ورز» ا�ستمرار
ت�سجيل ع��ج��ز يف ميزانيات
حكومات دول جمل�س التعاون
اخلليجي حتى .2021

أرباح «بيت األوراق المالية»
ترتفع  %2.8بالربع الثالث
ك�شفت البيانات املالية ل�رشكة بيت الأوراق املالية البيت،
ارتفاع �أرباح الربع الثالث من العام احلايل بن�سبة  %2.8على
�أ�سا�س �سنوي.
وبح�سب نتائج ال�رشكة للبور�صة الكويتية �أم�س ،بلغت �أرباح
الفرتة � 47.4ألف دينار � 156.4ألف دوالر ،مقابل �أرباح بنحو
� 46ألف دينار � 151.8ألف دوالر للربع الثالث من عام .2017
وبلغت �أرباح ال�رشكة يف الأ�شهر الت�سعة �أ�شهر الأولى من العام
احلايل � 206.3ألف دينار ،مقابل خ�سائر بنحو � 571.1ألف
دينار للفرتة املماثلة من العام املا�ضي.
وقالت ال�رشكة يف بيان للبور�صة �إن التحول الإيجابي يف
نتائج الفرتة يعود �إلى ارتفاع ح�صة يف نتائج �رشكات زميلة
بنحو � 388ألف دينار ،وارتفاع ربح غري حُمقق من �أ�صول مالية
بالقيمة العادلة مببلغ � 246ألف دينار.
وكانت �أرباح ال�رشكة يف الن�صف الأول من العام احلايل بلغت
� 158.88ألف دينار ،مقابل خ�سائر بنحو � 617.21ألف دينار
للفرتة املماثلة من العام املا�ضي.

«صكوك» تتحول للخسائر
بالربع الثالث

�أظ���ه���رت ال��ب��ي��ان��ات
املالية ل�رشكة �صكوك
ال��ق��اب�����ض��ة ،حتولها
ل��ت��ح��ق��ي��ق اخل�سائر
ب��ال��رب��ع ال��ث��ال��ث من
العام احلايل ،مقارنة
بـ�أرباح الفرتة املقارنة
من العام املا�ضي.
و�أو�ضحت ال�رشكة يف
بيان لبور�صة الكويت،
�أم���������س� ،أن ���ص��ايف
اخل�سائر ال��ف�ترة بلغ
 4.83ماليني دينار،
م��ق��اب��ل  1.75مليون
دينار بالفرتة املماثلة
من العام املا�ضي.
• منوذج بيانات «�صكوك»
وعزت ال�رشكة التحول
للخ�سائر �إلى خ�سائر
���ش�رك����ات زم���ي���ل���ة،
وت�سوية املطالبة ال�رضيبية مع هيئة الزكاة والدخل باململكة
ال�سعودية حتى تاريخ  31دي�سمرب .2017
وكانت �رشكة من�ش�آت للم�شاريع العقارية متتلك �صكوك ًا بها
� %27.67أعلنت ال�شهر املا�ضي �إمت��ام الت�سوية مع الهيئة
العامة للزكاة والدخل بال�سعودية بقيمة  110ماليني دوالر.
وح�سب البيان ،بلغت خ�سائر ال�رشكة نحو  5.9ماليني دينار
بالأ�شهر الت�سعة الأولى من  ،2018مقارنة بـنحو � 440ألف
دينار بالفرتة املماثلة من العام املا�ضي.
وكانت اخل�سائر الن�صفية �سجلت انخفا�ض ًا بن�سبة � %18إلى
 1.077مليون دينار ،مقابل  1.31مليون دينار يف الفرتة
املماثلة من .2017

