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منها قانون تبادل المعلومات االئتماني وقانون السجل التجاري

بزيادة  %13عن السنتين الماضيتين

الروضان :للقطاع الخاص دور مهم
في تحسين بيئة األعمال المحلية

الغانم 4.2 :مليارات دينار قروض وسلف
للعمالء بنهاية 2018

�أكد وزير التجارة وال�صناعة ووزير
الدولة ل�ش�ؤون اخلدمات الكويتي
خالد الرو�ضان �أم�س �أهمية دور
القطاع اخلا�ص الكويتي يف حت�سني
بيئة الأعمال املحلية.
وق��ال ال��رو���ض��ان يف كلمة خالل
(احل��وار املفتوح اخلام�س حول
بيئة الأعمال ال��ذي تنظمه غرفة
جتارة و�صناعة الكويت بالتعاون
م��ع هيئة ت�شجيع اال�ستثمار
امل��ب��ا��شر �إن ه��ن��اك ال��ع��دي��د من
الت�رشيعات ال��ت��ي مت �إق��راره��ا
لتح�سن بيئة الأعمال منها قانون
تبادل املعلومات االئتماين وقانون
• م�شعل اجلابر
• خالد الرو�ضان
ال�سجل التجاري.
و�أ�ضاف �أن الدول باتت تتناف�س على حت�سني مكانتها املبا�رش الكويتية ال�شيخ الدكتور م�شعل اجلابر
على م�ؤ�رش بيئة الأعمال م�شريا �إلى �أن العديد من �أهمية هذا احل��وار يف دعم وحت�سني بيئة االعمال
اجلهات املحلية �أح��رزت تقدما على م�ؤ�رش بيئة والبيئة التناف�سية يف الكويت.
الأعمال مو�ضحا �أن اطالق مركز الكويت للأعمال و�أو���ض��ح ال�شيخ م�شعل �أن ه��ذا احل��وار رك��ز على
كان �أحد املقايي�س اجليدة مل�ؤ�رش الأعمال التجارية حت�سني بيئة الأعمال و�إلقاء ال�ضوء على �أبرز النقاط
يف البالد.
يف تقرير حت�سني بيئة الأعمال  2019وعلى اخلطوات
و�أ�شاد الرو�ضان ب��دور هيئة ت�شجيع اال�ستثمار والتغريات املقبلة يف التقرير املماثل لعام .2020
املبا�رش يف جلب امل�ستثمرين واال�ستثمارات و�أ�شار �إلى امل�ؤ�رشات والتقارير التي تهتم بنوع
املختلفة منوها بتوجيهات القادة ال�سيا�سية يف وجودة الأعمال يف الكويت وقيا�س مدى تطورها
حت�سني بيئة االعمال ودعم القطاع اخلا�ص.
وفق املعطيات واملعايري التي من املمكن ت�سليط
من جانبه �أكد املدير العام لهيئة ت�شجيع اال�ستثمار ال�ضوء عليها لتح�سني بيئة الأعمال.

قال رئي�س جمل�س ادارة بنك اخلليج
عمر الغامن ،ان القرو�ض وال�سلف
للعمالء �سجلت ارتفاع ًا تاريخيا،
حيث بلغت  4.2مليارات دينار يف
نهاية  ،2018اي ب��زي��ادة تقارب
 0.5مليار دي��ن��ار �أو  %13على
مدى ال�سنتني املا�ضيتني ،وجاء
ذل��ك النمو م��ت��وزان��ا ،حيث كان
ن�صيب �رشيحة اخلدمات امل�رصفية
لل�رشكات منه  %57بينما كانت
ن�سبة �رشيحة اخلدمات امل�رصفية
ال�شخ�صية  %43وانخف�ضت القرو�ض
غري املنتظمة الى ن�سبة تاريخية
وه��ي  %1مدفوعة ب�صفة ا�سا�سية
بت�سوية اثنني من قرو�ض ال�رشكات
املوروثة خالل الن�صف الثاين من
 ،2018ك��ان م��ن نتيجة احدهما
ا�سرتداد مبلغ  36مليون دينار يف
الربع الرابع من العام.
و�أو�ضح ان �صايف الربح ارتفع من
 48مليون دينار يف  2017الى 57
مليون دينار يف  2018بزيادة %18
وهي ال�سنة اخلام�سة على التوايل
التي يحقق فيها البنك منوا م�ضاعفا
يف �صايف الربح ،الفتا الى ان البنك
يتابع التزامه بالتوجه اال�سرتاتيجي
اال�سا�سي نحو تقدمي اخلدمة املميزة
الى العمالء يف ال�سوق الكويتي،
وذلك من خالل موا�صلة االداء القوي
والربحية لبنك اخلليج.
وازدادت ربحية ال�سهم الى  20فل�س ًا
لل�سهم ال��واح��د ،و�أو���ص��ى جمل�س
االدارة بتوزيع ارباح نقدية مبقدار
 10فلو�س لل�سهم ،على ان تعر�ض
التو�صية على اجلمعية العامة
ال�سنوية مل�ساهمي البنك للموافقة
عليها وذلك يف مار�س .2019
وا�شار الى ان بنك الكويت املركزي
ق��ام بتطبيق املعيار املحا�سبي
ال����دويل رق���م  »IFRS9« 9على
الت�سهيالت االئتمانية يف ،2018
وب��ل��غ اج��م��ايل خم�ص�صات البنك
االئتمانية  312مليون د.ك كما يف
نهاية  ،2018اي بزيادة مقدارها
 112مليون ًا عن القيمة املطلوبة
مبوجب هذا املعيار.
اما ن�سب البنك لر�أ�س املال الرقابي
ف��ق��د ظ��ل��ت ق��وي��ة ،ح��ي��ث ج��اءت
ال�رشيحة االولى لر�أ�س املال بن�سبة
 %14.0اي بن�سبة  %2.1اعلى من
احلد االدنى الرقابي املحدد بن�سبة
 %12وبلغ معدل كفاية ر�أ�س املال
 %17.5اي اعلى بن�سبة  %3.5عن
احلد االدنى الرقابي البالغة ن�سبته
.%14

خالل معرض الفرص الوظيفية السنوي لجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا

الرومي  :البورصة في طليعة الجهات الرامية

إلى االرتقاء بمكانة سوق رأس المال

ت�أكيد ًا على التزامها امل�ستمر
بتطوير الوعي حول �أ�سواق املال
ودع��م امل��واه��ب النا�شئة التي
�ستقود �سوق امل��ال الكويتي،
���ش��ارك��ت ب��ور���ص��ة ال��ك��وي��ت يف
الن�سخة الـ  21من معر�ض الفر�ص
الوظيفية ال�سنوي جلامعة اخلليج
للعلوم والتكنولوجيا ،والذي
�أُقيم يومي  6و  7مار�س يف حرم
اجلامعة.
وت���أت��ي م�����ش��ارك��ة ال����شرك��ة يف
املعر�ض ،ال��ذي يجذب كل عام
ال��ط�لاب والباحثني ع��ن فر�ص
وظيفية مميزة ،متا�شي ًا مع جهود
ال�رشكة امل�ستمرة يف ا�ستقطاب
العقول الكويتية ال�شابة ،ومتكني
اجليل اجلديد من امل�شاركة يف
تطوير اقت�صاد البالد.ومن خالل
من�صتها يف املعر�ض� ،سلطت
ب��ور���ص��ة ال��ك��وي��ت ال�����ض��وء على
فر�ص العمل املتاحة يف �سوق
ر�أ�س املال الكويتية املزدهرة.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تقدمي للطالب
واخلريجني نظرة معمقة على
املهارات والقدرات التي �ستمكنهم

• جانب من احل�ضور

 58فرع ًا حققت نمواً في الخدمات وتمويل

المشروعات الكبرى

�شهد بنك اخلليج منوا يف �رشيحتي اخلدمات امل�رصفية
ال�شخ�صية واخلدمات امل�رصفية لل�رشكات وا�ستطاع
احلفاظ على ح�صته منهما يف ال�سوق ،وذلك بف�ضل
تركيزه املتوا�صل على تقدمي خدمة م�رصفية متميزة
ومبتكرة الى العمالء يف ال�رشيحتني.
وو�صو ًال �إلى هدف البنك يف تقدمي خدمة �أف�ضل لعمالئه
االفراد ،ازداد حجم �شبكة فروعه لت�ضم  58فرعا يف
انحاء الكويت ،كما ان هناك خططا ال�ضافة املزيد
من الفروع خالل عام  ،2019وما بعده ،وباال�ضافة
الى ذلك قام البنك بتحديث نظام بطاقات االئتمان
لديه بطرح جمموعة جديدة من البطاقات ذات املزايا
املخ�ص�صة لتلبية متطلبات كل �رشيحة من العمالء،
كما قام بنك اخلليج باطالق من�صة «وايز» لال�ستثمار

لعمالئه من �رشيحة خدمة ادارة ال�ثروات واخلدمة
امل�رصفية املميزة ،باال�ضافة الى موقع الكرتوين
جديد يتوافق مع احدث املعايري العاملية.
ويف جانب اخلدمات امل�رصفية لل�رشكات وا�صل بنك
اخلليج حتقيق النمو يف القرو�ض على الرغم من
التحديات التي �شهدها ال�سوق يف عام  ،2018حيث
يقوم البنك بتقدمي التمويل للم�رشوعات احلكومية
خا�صة يف قطاعي النفط والغاز واالن�شاءات ،حيث
�شارك يف متويل م�رشوع الوقود النظيف وامل�صفاة
اجلديدة ،باال�ضافة الى ج�رس جابر االحمد البحري
وم�رشوع �صباح االحمد ال�سكني وقام البنك بتمويل
بع�ض امل�رشوعات الرئي�سية يف الكويت ،مثل مركز
جابر االحمد الثقايف ومتحف عبدالله ال�سامل.

التصنيف في المرتبة « »Aمن وكاالت

• جانب من معر�ض الفر�ص الوظيفية

من بناء م�ستقبل واعد وجمز يف
هذا القطاع.
كما ا�ستعر�ضت بور�صة الكويت
بوابتها الإلكرتونية التعليمية
امل��ج��ان��ي��ة «ب��ور���ص��ة �أك��ادمي��ي
�أون�لاي��ن» ،وذل��ك بهدف ت�شجيع
الطلبة على اكت�ساب معرفة �أكرب
ب�أ�سا�سيات التداول واال�ستثمارات
املختلفة ال��ت��ي يقدمها �سوق
الأوراق املالية يف الكويت.
وتهدف هذه البوابة �إلى تعزيز
الوعي بالتمويل والتداول بني
امل�ستثمرين الأفراد على اختالف
م�ستوياتهم ،وذلك من خالل توفري
العديد من الأدوات اال�ستثمارية
احلديثة .وتوفر الأكادميية مرافق
تعليمية وتدريبية للم�ستثمرين
م��ث��ل ن���اف���ذة م��راق��ب��ة ال�سوق
« ،»Market Watchوالتداول
االفرتا�ضي «،»Virtual Trading
وحمفظة التداوالت «،»Portfolio
وغريها.
وت��ع��ل��ي � ًق��ا ع��ل��ى ذل����ك ،قالت
رئي�س قطاع امل��وارد الب�رشية،
واخلدمات الإداري��ة وامل�شرتيات

• الغامن مرتئ�س ًا اجلمعية العامة

التصنيف االئتماني األربع الكبرى

خولة الرومي « :لطاملا كانت
بور�صة الكويت يف طليعة اجلهات
الرامية �إلى االرتقاء مبكانة �سوق
ر�أ�س املال يف الكويت ،وحتقيق
م�ستقبل م����شرق .ح��ي��ث متثل
م�شاركتنا يف معر�ض الفر�ص
ال��وظ��ي��ف��ي��ة ال�����س��ن��وي جلامعة
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا
خطوة مهمة نحو حتقيق �أهدافنا
ال�شاملة� ،إذ وفر لنا املعر�ض
فر�صة مم��ت��ازة لتقدمي العديد
من الأفكار للطالب واخلريجني
مل�ساعدتهم على توجيه دفّ ��ة
م�ستقبلهم نحو الوجهة ال�صحيحة
يف �سعيهم لتحقيق م�ستقبل مهني
ناجح.
لقد كان املعر�ض مبثابة من�صة
ق ّيمة �ساعدتنا على زيادة م�ستوى
الوعي ب�سوق الأوراق املالية بني
اجليل امل�ستقبلي للم�ستثمرين،
وبالتايل ا�ستكمال خطة تطوير
ال�سوق طويلة الأجل التي تهدف
�إلى حتويل ال�رشكة �إلى بور�صة
�إقليمية رائ���دة ووج��ه��ة جذابة
لال�ستثمار الأجنبي».

وقد حقق البنك ت�صنيف ًا ائتماني ًا يف املرتبة
« »Aمن وك��االت الت�صنيف االئتماين الأربع
الكربى ،فقد قامت وكالة موديز انف�ستور
�سريف�س بتثبيت الت�صنيف يف املرتبة «»A3
ورفع ت�صنيف النظرة امل�ستقبلية للبنك من
«م�ستقرة» �إلى «�إيجابية» ،بينما قامت وكالة
كابيتال انتليجن�س برفع ت�صيف البنك من
املرتبة «� »+BBBإل��ى املرتبة « ،»-Aكما
قامت وكالة فيت�ش بتثبيت الت�صنيف عند

املرتبة « »+Aمع نظرة م�ستقبلية «م�ستقرة»،
يف حني قامت وكالة �ستاندارد �آند بورز بتثبيت
ت�صنيف البنك عند املرتبة « »-Aمع نظرة
م�ستقبلية «م�ستقرة» �أي�ض ًا.
وقد احتلت اال�ستدامة موقعها �ضمن �أهم عنا�رص
حتقيق النجاح لبنك اخلليج ،حيث �شكلت
ج��زء ًا ال يتجز�أ من مبادرات البنك املتعلقة
بامل�س�ؤولية االجتماعية ،فقد �شهد البنك
زي��ادة يف الطلب من امل�ستثمرين والعمالء

�اء على
واجل��ه��ات الرقابية وموظفيه ب��ن� ً
اال�ستدامة وامل�س�ؤولية االجتماعية ،ويدعم
برنامج امل�س�ؤولية االجتماعية لبنك اخلليج
العديد من الفعاليات التي تركز على ال�شباب
والتعليم ،ومتكني املر�أة ،وال�صحة واللياقة
البدنية ،والرتاث الكويتي ،ويهدف البنك �إلى
امل�شاركة مع عدة �أطراف يف تعزيز الرفاهية
االجتماعية واالقت�صادية ،وذلك حتفيز ًا للنمو
امل�ستدام واال�ستثمار يف املجتمعات.

توزيع أرباح نقدية بمقدار  10فلوس لكل سهم
عقد بنك اخلليج �أعمال اجتماع اجلمعية العامة العادية رقم ،58
ام�س ،بن�صاب بلغت ن�سبته  ،%75.40وقد افتتح االجتماع رئي�س جمل�س
�إدارة بنك اخلليج ،عمر الغامن مرحب ًا بامل�ساهمني ،ثم قام بعر�ض
مقطع فيديو ق�صري �ألقى ال�ضوء من خالله على �أهم �إجن��ازات البنك
اال�سرتاتيجية والت�شغيلية طوال عام .2018
وا�ضاف الغامن ،خالل االجتماع قائالً« :ي�رسنا �أن نرى �أداء البنك
خالل عام  ،2018حيث ا�ستطاع م�رصفنا حتقيق نتائج مالية قوية

مل�ساهمينا ،ونوا�صل جهودنا الد�ؤوبة يف حتقيق ر�سالتنا املتمثلة
يف �إ�ضافة القيمة وتطوير اخلدمات املبتكرة ل�صالح عمالئنا ،الذي
يقيمون يف الكويت ويزاولون �أعمالهم فيها ،وخارجها» م�ضيف ًا �أن
هذا القدر من الربحية �أتاح لنا التو�صية بتوزيع �أرباح نقدية مبقدار
 10فلو�س عن ال�سهم الواحد �إلى م�ساهمينا� ،أي بن�سبة �سداد ،%51
باال�ضافة ايل ان امل�ساهمني وافقوا على بنود جدول الأعمال ،معربا عن
�شكره ايل امل�ساهمني على دعمهم امل�ستمر وثقتهم يف بنك اخلليج.

أغلقت تعامالتها على صعود المؤشر العام  1.84نقطة

بورصة الكويت تتباين عند اإلغالق
 ...والسيولة ترتفع %5
�أغلقت بور�صة الكويت تعامالتها �أم�س االثنني على
ارتفاع امل�ؤ�رش العام  1.84نقطة ليبلغ م�ستوى .2
 5290نقطة بن�سبة ارتفاع بلغت .٪0.03
وبلغت كميات تداوالت امل�ؤ�رش  147.7مليون �سهم متت
من خالل � 5119صفقة نقدية بقيمة  29.6مليون دينار
كويتي «نحو  95.8مليون دوالر».
وارتفع م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي  6.3نقاط لي�صل �إلى
م�ستوى  4745 .09نقطة وبن�سبة ارتفاع  ٪0.13من
خالل كمية �أ�سهم بلغت  773.2مليون �سهم متت عرب
� 2586صفقة نقدية بقيمة 4ر 4مليون دينار «نحو 14.5
مليون دوالر».
كما ارتفع م�ؤ�رش ال�سوق الأول  5.7نقاط لي�صل �إلى
م�ستوى  5582.6نقطة وبن�سبة ارتفاع  ٪0.1من خالل
كمية �أ�سهم بلغت  70.4مليون �سهم متت عرب � 2533صفقة
بقيمة  24.5مليون دينار «نحو  80.85مليون دوالر».

وك��ان��ت ��شرك��ات «وث����اق» و«ال���ه�ل�ال» و«ك��وي��ت ت»
و«تنظيف» و«�أ�سمنت خليج» الأكرث ارتفاعا يف حني كانت
�أ�سهم «اهلي متحد» و«خليج ب» و«االول��ى» و«برقان»
و«عقارات ك» الأكرث تداوال �أما الأكرث انخفا�ضا فكانت
«�سنام» و«مزايا» و«اركان» و«منازل « و«املنار».
وتابع املتعاملون �إف�صاحا عن تعامل �شخ�ص مطلع على
�أ�سهم �رشكة القرين ل�صناعة الكيماويات البرتولية
و�إعالن �رشكة «اجنازات» ب�ش�أن ت�أكيد اجلدول الزمني
ال�ستحقاقات الأ�سهم.
و�شهدت اجلل�سة �إي�ضاحا من �رشكة «�صناعات» ب�ش�أن
التداول غري االعتيادي على �سهمها يف جل�سة �أول �أم�س
ف�ضال عن �إعالن بور�صة الكويت تنفيذ بيع �أوراق مالية
مدرجة و�أخرى غري مدرجة مل�صلحة �إدارة التنفيذ يف
وزارة العدل.
وانهت امل�ؤ�رشات الكويتية جل�سة ام�س على تباين حيث

ارتفع امل�ؤ�رشان العام واالول بن�سبة  ٪0.03و ٪0.1
على الرتتيب فيما تراجع امل�ؤ�رش الرئي�سي ٪0.13
و�سجلت م�ؤ�رشات  5قطاعات ارتفاع ًا ام�س ب�صدارة
ال�سلع اال�ستهالكية بنمو ن�سبته  ٪2.35فيما �سجلت
م�ؤ�رشات  6قطاعات اخرى يت�صدرها العقارات بنحو
 ,٪1.01وجاء �سهم «وثاق» على ر�أ�س القائمة اخل�رضاء
بنمو ن�سبته  ,٪10.76فيما ت�صدر �سهم «�سنام» القائمة
احلمراء مرتاجع ًا بنحو  ٪9.9وارتفعت �سيولة البور�صة
ام�س � ٪4.6إلى  29.07مليون دينار مقابل  27.78مليون
دينار اول ام�س فيما تراجعت احجام التداول � ٪10إلى
 147.84مليون �سهم مقابل  164.34مليون �سهم بجل�سة
اول ام�س ,وت�صدر �سهم «�أهلي متحد  -البحرين» ن�شاط
التداول على كافة امل�ستويات بكميات بلغت 23.43
مليون �سهم بقيمة  5.87ماليني دينار م�ستقر ًا عند �سعر
 251فل�س ًا.

• امل�ؤ�رشان العام واالول ارتفعا بن�سبة ٪0.03

