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سجلت نمواً بنسبة  %4.9على أساس سنوي

 36.97مليار دينار إجمالي القروض
الممنوحة للمقيمين
ارتفعت قيمة الت�سهيالت االئتمانية
«القرو�ض» املمنوحة من البنوك
التجارية يف الكويت للمقيمني خالل
يناير املا�ضي بن�سبة  %4.9على
�أ�سا�س �سنوي.وح�سب الإح�صائية
النقدية ال�شهرية ال�صادرة عن
بنك الكويت املركزي ،بلغت قيمة
ال��ق��رو���ض خ�لال يناير املا�ضي
 36.97مليار دينار « 121.82مليار
دوالر» ،مقابل  35.22مليار دينار
« 116.05مليار دوالر» يف ال�شهر
املناظر من .2018وعلى �أ�سا�س
�شهري ،ارتفعت قيمة الت�سهيالت
املمنوحة للمقيمني يف يناير
 2019بن�سبة  ،%0.2علم ًا ب�أنها
كانت تبلغ يف دي�سمرب ال�سابق له
 36.90مليار دينار.
و�أ����ش���ارت الإح�����ص��ائ��ي��ة �إل���ى �أن
الت�سهيالت ال�شخ�صية وا�صلت
ح�صد الن�صيب الأكرب من القرو�ض
املمنوحة يف يناير ال�سابق بواقع
 15.77مليار دينار ،وتبعها قطاع
العقار م�ستحوذ ًا على ت�سهيالت
بـ 8.29مليارات دينار ،ثم التجارة
بـ 3.36مليارات دينار ،وال�صناعة
 2.01مليارات دينار.وبلغت قيمة
القرو�ض املمنوحة لقطاع الإن�شاء
 1.97مليار دينار ،وتبعه للنفط
والغاز بـ 1.69مليار دينار ،ثم
القرو�ض املمنوحة للم�ؤ�س�سات
املالية غري البنوك والبالغة 1.06
مليار دينار ،فيما �سجلت القرو�ض

اقتصاد

تراجعت بنسبة  %1.45في يناير

 41مليار دوالر حيازة الكويت
من سندات الخزانة األميركية
ت��راج��ع��ت ح��ي��ازة ال��ك��وي��ت من
�سندات اخلزانة الأمريكية خالل
يناير املا�ضي لل�شهر الثاين
على التوايل بن�سبة  %1.45على
�أ�سا�س �شهري.وح�سب بيانات
وزارة اخلزانة الأمريكية ،بلغت
حيازة الكويت يف يناير املا�ضي
 40.7مليار دوالر ،مقابل 41.3
مليار دوالر يف دي�سمرب ال�سابق
له .وعلى �أ�سا�س �سنوي ،ارتفعت
حيازة الكويت من �سندات اخلزانة
الأم�يرك��ي��ة يف يناير املا�ضي
بن�سبة  ،%10.29علم ًا ب�أنها
كانت تبلغ يف ال�شهر املناظر من
 2018نحو  36.9مليار دوالر.

وتوزعت حيازة دول��ة الكويت
بني  33.55مليار دوالر ك�سندات
طويلة الأج��ل ،و 7.14مليارات
دوالر �سندات ق�صرية الأج��ل.
وعلى امل�ستوى العربي ،جاءت
الكويت باملركز الثالث ،بعد
ال�سعودية التي حلت يف املرتبة
الأول��ى م�ستحوذة على �سندات
بقيمة  166.6م��ل��ي��ار دوالر،
وتليها الإم����ارات بـ 56مليار
دوالر.وك�شف التقرير ال�شهري،
�أن ال�صني احتلت املركز الأول
عاملي ًا يف حيازة �سندات اخلزانة
الأمريكية بقيمة  1.13تريليون
دوالر ،وتبعتها اليابان بـ1.07

تريليون دوالر ،ث��م الربازيل
بـ 305.1مليارات دوالر.
وب�شكل عام ارتفعت قيمة �سندات
اخلزانة الأمريكية خالل يناير
ال�سابق بن�سبة � %1.6إلى نحو
 6.3تريليونات دوالر ،مقارنة
بـ 6.2تريليونات دوالر يف نف�س
ال�شهر من العام املا�ضيُ .ي�شار
�إل��ى �أن ما تف�صح عنه اخلزانة
الأمريكية يف بياناتها ال�شهرية
هو ا�ستثمارات دول اخلليج يف
�أذون و�سندات اخلزانة الأمريكية
فقط ،وال ت�شمل تلك اال�ستثمارات
الأخ��رى يف الواليات املتحدة،
�سواء كانت حكومية �أو خا�صة.

• الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة للمقيمني ارتفعت %0.2

املمنوحة للخدمات العامة 115.5
مليون دينار ،وتبعتها للزراعة
والأ�سماك بـ 18.8مليون دينار.
وك�����ش��ف��ت ال��ب��ي��ان��ات �أن قيمة
ال��ت�����س��ه��ي�لات امل��م��ن��وح��ة لغري

املقيمني بلغت يف يناير املا�ضي
 2.41مليار دي��ن��ار ،بنمو %5.2
عن قيمتها يف ال�شهر نف�سه من
 2018والبالغة  2.29مليار دينار.
وارتفع �صايف املوجودات الأجنبية

تحت شعار «واحدة من الفرص»

الكويت تستضيف منتدى األعمال

الثالث لالتحاد األوروبي ودول الخليج
ينطلق غد ًا يف الكويت منتدى االعمال الثالث لالحتاد الأوروبي ودول
جمل�س التعاون اخلليجي حتت �شعار واحدة من الفر�ص وذلك خالل
الفرتة من  20-19مار�س احلايل .ويقام املنتدى بتنظيم م�شرتك
بني غرفة جتارة و�صناعة الكويت وهيئة ت�شجيع اال�ستثمار املبا�رش
والأمانة العامة للمجل�س الأعلى للتخطيط وذل��ك بالتعاون مع
مندوبية االحتاد الأوروبي يف الريا�ض .وتفتتح فعاليات اليوم الأول
من املنتدى غد ًا واليوم الثاين للمنتدى الأربعاء املقبل .وقال رباح
الرباح املدير العام لغرفة جتارة و�صناعة الكويت انه �سي�شارك يف
هذا املنتدى نخبة من �أ�صحاب القرار رفيعي امل�ستوى على ر�أ�سهم
عبداللطيف الزياين الأمني العام ملجل�س التعاون اخلليجي .و�أ�ضاف
الرباح �أن اليوم الأول �سيت�ضمن الكلمات االفتتاحية الرئي�سية وتقدمي
عر�ض عن ر�ؤية الكويت  .2035يف حني ي�شمل اليوم الثاين اجلل�سات
الفنية وتقدمي �أوراق عمل عن بيئة الأعمال والفر�ص اال�ستثمارية
املتاحة لل�رشكات الأوروبية يف دول املجل�س لتنفيذ م�شاريع الر�ؤى
التنموية امل�ستقبلية اخلليجية� ،إ�ضافة �إل��ى تقدمي عرو�ض عن
قطاعات ال�صحة ،النظام الرقمي ،االبتكار وريادة الأعمال.

• رباح الرباح

ترسية عقد

على «سفن»

بمليوني دينار

• بيان ال�رشكة للبور�صة

�أف�صحت �رشكة ال�صناعات الهند�سية الثقيلة وبناء
ال�سفن عن تر�سية عقد على ال�رشكة بقيمة 1.975
مليون دينار ،ل�صالح �رشكة �شيفرون العربية
ال�سعودية ،وملدة � 7أ�شهر .وقالت «�سفن» يف بيان
للبور�صة �إن العقد يتعلق بتنفيذ �أعمال تنظيف
وفح�ص مائي خلطوط الأن��اب��ي��ب ال�بري��ة بقطر
 20بو�صة والأنابيب البحرية بقطر  36بو�صة.
و�أو�ضحت ال�رشكة يف البيان �أن �أثر العقد هو حتقيق
�أرب��اح ت�شغيلية �سيتم �إدراج��ه��ا �ضمن البيانات
املالية لل�رشكة لعام  .2020 - 2019كانت �أرباح
«�سفن» ارتفعت  %59يف العام املا�ضي ،لت�صل �إلى
 9.64ماليني دينار؛ مقابل  6.07ماليني دينار �أرباح
عام .2017

«الكويتية األوروبية»
ُتسدد قيمة شيك بدون

رصيد لـ«يونيكاب»

ك�شفت �رشكة يونيكاب لال�ستثمار والتمويل عن قيام املمثل
القانوين لل�رشكة الكويتية الأوروبية القاب�ضة ب�إيداع قيمة
�شيك قدرها � 600ألف دينار واخلا�ص بدعوى �شيك بدون ر�صيد.
و�أو�ضحت «يونيكاب» يف بيان للبور�صة �أم�س� ،أن الدعوى
ُ
امل�شار �إليها قامت ال�رشكة برفعها �ضد «الكويتية الأوروبية»
ومقيدة برقم «.»2018 - 6310
ُ
وقالت ال�رشكة �إن «الكويتية الأوروبية» قامت ب�إيداع قيمة
ال�شيك لدى �إدارة التنفيذ اجلنائي ،مو�ضحة �أنه جار مبا�رشة
�إجراءات ت�سلم قيمة ال�شيك؛ ومن ثم حتديد الأثر املايل بعد
االنتهاء من �إجراءات التنفيذ .كانت املحكمة �أ�صدرت حكم ًا
مطلع مار�س احلايل ،يف الدعوى ُ
امل�شار �إليها حيث جاء يف
حيثيات احلكم «حب�س املمثل القانوين لل�رشكة الكويتية الأوروبية
ثالث �سنوات مع ال�شغل والنفاذ».

«اإلثمار» تعتزم

زيادة رأس المال

 300مليون دوالر

تعتزم ��شرك��ة الإث��م��ار القاب�ضة
 ،ITHMRامل��درج��ة يف �أ���س��واق
الإم����ارات والبحرين والكويت،
زيادة ر�أ�س املايل بقيمة  300مليون
دوالر خالل الن�صف الثاين من العام
احلايل.و�أو�ضحت ال�رشكة ،يف بيان
لها على موقع ال�سوق� ،أنها تراجع
خطط ر�أ���س امل��ال ،الفتة �إلى �أنها
�ستعلن يف الوقت املنا�سب عنها بعد
احل�صول على املوافقات الالزمة من
امل�ساهمني واجلهات التنظيمية.
و�أ���ش��ارت �إل��ى �أن جمل�س الإدارة
�سيناق�ش �إع��ادة هيكلة ر�أ���س املال
احل��ايل من خ�لال �إط��ف��اء اخل�سائر
املرتاكمة مقابل ر�أ�س املال.
ونوهت ال�رشكة �إل��ى �أن اخل�سائر
املرتاكمة بنهاية العام املا�ضي؛
نتيجة خل�صم املخ�ص�صات الناجتة
عن اال�ستثمارات غري الأ�سا�سية.
وتكبدت «الإثمار» خ�سائر يف العام
املا�ضي بقيمة  24مليون دوالر؛
مقابل خ�سائر بنحو  84.7مليون
دوالر يف ع��ام  ،2017برتاجع يف
.%72ي�شار �إلى �أن
اخل�سائر بن�سبة
ُ
�إجمايل حقوق امل�ساهمني بال�رشكة
يقدر قيمته بنحو  116مليون دوالر
بنهاية  .2018وحالي ًا يبلغ ر�أ�سمال
ال�رشك نحو  757.688مليار دوالر،
موزع ًا على نحو  3.030مليارات
�سهم ،بقيمة ا�سمية  0.25دوالر
لل�سهم الواحد.

«أصول» تشتري

 257.5ألف سهم

في «أسس»

• �إف�صاح ال�رشكة للبور�صة

بيان «ي

ونيكاب»

الدوالر استقر أمام الدينار عند  303فلوس
ا�ستقر �سعر �رصف ال��دوالر مقابل الدينار �أم�س
عند م�ستوى  0.303دينار يف حني ا�ستقر اليورو
عند  0.343دينار مقارنة ب�أ�سعار �رصف اخلمي�س
املا�ضي.
وقال بنك الكويت املركزي يف ن�رشته اليومية

يف القطاع امل�رصيف الكويتي خالل
يناير املا�ضي بن�سبة � %12.5إلى
 18.06مليار دينار ،مقابل 16.05
مليار دينار يف ال�شهر املناظر من
.2018

على موقعه الإلكرتوين �إن �سعر �رصف اجلنيه
الإ�سرتليني ارتفع �إلى م�ستوى  0.403دينار وا�ستقر
الفرنك ال�سوي�رسي عند م�ستوى  0.302دينار يف
حني بقي الني الياباين عند م�ستوى  0.002دينار
دون تغيري.

قامت �رشكة �أ�صول لال�ستثمار،
املدرجة ببور�صة الكويت ،ب�رشاء
� 257.5ألف �سهم يف جمموعة �أ�س�س
القاب�ضة.و�أعلنت البور�صة ،يف
بيان على موقعها الر�سمي� ،أن
ال�رشاء مت يوم اخلمي�س املا�ضي
عن طريق رئي�س «�أ�س�س» الذي
ميثل «�أ�صول» يف جمل�س الإدارة.
و�أو�ضحت البور�صة �أن ال�رشاء
مت على �أ�سا�س �سعر  108فلو�س
لل�سهم الواحد لعدد �إجمايل قدره
� 237.5أل��ف �سهم ،وعلى �أ�سا�س
�سعر  107فلو�س لل�سهم الواحد
لعدد �إجمايل قدره � 20ألف �سهم.
ويبلغ ر�أ�سمال «�أ�س�س»  10ماليني
دينار ،موزع ًا على  100مليون
�سهم ،بقيمة ا�سمية تبلغ  100فل�س
الواحد.يذكر �أن �أ�سامة
لل�سهم
ُ
اجل��ار الله ي�شغل من�صب رئي�س
جمل�س �إدارة «�أ�س�س»؛ وهو ممثل
عن �رشكة �أ�صول لال�ستثمار التي
متتلك احل�صة الأكرب يف املجموعة
بن�سبة .%26.11كما متتلك �رشكة
اخلري الوطنية للأ�سهم والعقارات
وجمموعتها ح�صة بنحو  %21.5يف
ر�أ�سمال «�أ�س�س» ،بينما ميتلك نبيل
النويعري ح�صة بن�سبة  %6.5يف
ر�أ�سمال الأخرية.

 269.94مليار دوالر إجمالي

االستثمارات الخليجية في السندات
بلغت ا�ستثمارات دول جمل�س التعاون اخلليجي
ب�أذون و�سندات اخلزانة الأمريكية نحو 269.94
مليار دوالر ،وذلك يف نهاية �شهر يناير املا�ضي،
مقارنة بـ 281.142مليار دوالر يف �شهر دي�سمرب
2018؛ لت�سجل بذلك تراجع ًا �شهري ًا بنحو .%3.9
ووفق ًا لبيانات وزارة اخلزانة الأمريكية ال�صادرة
م�ؤخر ًا ،تراجعت ا�ستثمارات ال�سعودية � -أكرب
الدول اخلليجية امل�ستثمرة يف الأذون وال�سندات
الأمريكية  -بن�سبة  %5.3لـ  162.6مليار دوالر
يف يناير املا�ضي؛ مقابل  171.6مليار دوالر
يف دي�سمرب ال�سابق له .وتراجعت ا�ستثمارات
الإم��ارات بال�سندات الأمريكية خالل تلك الفرتة
لت�صل �إلى  56مليار دوالر ،مقارنة بـ  56.8مليار
دوالر يف دي�سمرب ال�سابق له.
وخف�ضت �سلطنة ُعمان ا�ستثماراتها بتلك ال�سندات
�إلى نحو  8.643مليارات دوالر وذلك يف نهاية
يناير املا�ضي مقابل  9.544مليارات دوالر ب�شهر
دي�سمرب ال�سابق له .وارتفعت ا�ستثمارات دولة
قطر بتلك ال�سندات يف يناير املا�ضي عند م�ستويات

 1.203مليار دوالر مقارنة بـ  1.178مليار دوالر
يف �شهر دي�سمرب � .2018أما دولة البحرين التي
تذيلت تلك القائمة من حيث القيمة فقد رفعت
ا�ستثماراتها بتلك ال�سندات �إلى نحو  796مليون
دوالر مقارنة بـ  720مليون دوالر قيمتها يف �شهر
دي�سمرب  .2018وت�صدرت ال�صني قائمة الدول
امل�ستثمرة يف �سندات اخلزانة الأمريكية عاملي ًا؛
لي�صل �إجمايل ما متتلكه بنهاية يناير املا�ضي،
نحو  1.126تريليون دوالر ،مقارنة مع م�ستوى
 1.123تريليون دوالر يف دي�سمرب املا�ضي وذلك
لل�شهر الثاين على التوايل .ورفعت اليابان ثاين
�أكرب دولة امتالك ًا للديون الأمريكية ،حيازتها من
�سندات اخلزانة بالواليات املتحدة �إلى 1.069
تريليون دوالر حالل يناير ،مقابل  1.042تريليون
دوالر يف ال�شهر ال�سابق له.
ويف املركز الثالث ت�أتي الربازيل التي رفعت
حيازتها ل�سندات اخلزانة الأمريكية �إلى م�ستوى
 305.1مليارات دوالر يف يناير املا�ضي ،مقارنة
مع  303.1مليارات دوالر يف دي�سمرب.

بلغت نحو  264.12ألف دينار

خسائر «االمتيازات» الفصلية تتراجع %83
�أظهرت البيانات املالية ل�رشكة
االمتيازات اخلليجية القاب�ضة
تراجع خ�سائر الربع الرابع من
العام املا�ضي بن�سبة %82.6
ع��ل��ى �أ���س��ا���س �سنوي.وبح�سب
نتائج ال�رشكة للبور�صة �أم�س،
بلغت خ�سائر الفرتة � 264.12ألف
دينار� 870.3« ،ألف دوالر» ،مقابل
خ�سائر الربع الرابع من عام 2017
بنحو  1.52مليون دينار5.01« ،
مليون دوالر» .وبلغت خ�سائر

ال�رشكة يف العام املا�ضي 526.82
�ألف دينار ،مقابل خ�سائر بنحو
 1.24مليون دينار يف عام ،2017
ب�تراج��ع يف اخل�����س��ائ��ر بن�سبة
 .%57.5وقالت ال�رشكة يف بيان
للبور�صة� ،إن تراجع اخل�سائر يف
العام املا�ضي يعود �إلى ارتفاع
يف الإي���رادات الت�شغيلية نتيجة
اال�ستحواذ على �رشكات جديدة،
كما مت ت�سجيل �أرب��اح حُمققة من
بيع �رشكات تابعة خالل الربع

الرابع من .2018و�أو�صى جمل�س
�إدارة ال�رشكة يف اجتماعه الذي
انعقد ي��وم اخلمي�س املا�ضي،
بعدم توزيع �أرباح للعام ،2018
وكذلك عدم توزيع مكاف�أة لأع�ضاء
جمل�س الإدارة .كانت «امتيازات»
�سجلت خ�سائر بقيمة � 262.7ألف
دينار يف الت�سعة �أ�شهر الأولى من
العام املا�ضي؛ مقابل �أرباح بنحو
� 280.6ألف دينار للفرتة ذاتها من
عام .2017

تحول سلبي في نتائج «معادن» بالربع األخير
�أظهرت البيانات املالية ل�رشكة املعادن وال�صناعات
التحويلية حتو ًال �سلبي ًا يف نتائج الربع الرابع من
العام املا�ضي ،وذلك على �أ�سا�س �سنوي.وبح�سب
نتائج ال�رشكة للبور�صة بلغت خ�سائر الفرتة 324
�ألف دينار « 1.07مليون دوالر»؛ مقابل �أرباح الربع
الرابع من عام  2017بنحو � 72.08ألف دينار «237.5
�ألف دوالر».
وحققت ال�رشكة خ�سائر �سنوية للعام املا�ضي
بقيمة  1.27مليون دينار؛ مقابل �أرباح بقيمة 56.28
�ألف دينار يف عام .2017وقالت ال�رشكة يف بيان

للبور�صة �إن التحول ال�سلبي يف النتائج ال�سنوية
يعود �إلى زيادة امل�رصوفات الإداري��ة والعمومية
وامل�رصوفات الت�شغيلية الأخرى.
و�أو�صى جمل�س �إدارة ال�رشكة يف اجتماعه الذي انعقد
يوم اخلمي�س املا�ضي ،بعدم توزيع �أرباح �سنوية
للعام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب  .2017كانت
خ�سائر ال�رشكة ارتفعت  %5820يف الت�سعة �أ�شهر
الأولى من العام املا�ضي ،لت�صل �إلى � 940.5ألف
دينار؛ مقابل خ�سائر بنحو � 15.8ألف دينار للفرتة
ذاتها من عام .2017

دينا قصراوي مديرة لالتصال المؤسسي
واإلعالم في «أبيكورب»
ك�شفت ال�رشكة العربية لال�ستثمارات
البرتولية «ابيكورب» ،عن تعيني
دي��ن��ا ق����صراوي يف من�صب مدير
االت�صال امل�ؤ�س�سي والإعالم ،وذلك
يف �إطار م�ساعي ال�رشكة املتوا�صلة
لتعزيز مكانتها على م�ستوى
املنطقة .وي�أتي تعيني ق�رصاوي يف
�إطار اجلهود امل�ستمرة التي تبذلها
«اب��ي��ك��ورب» لتعزيز املنا�صب
القيادية بالكفاءات القادرة على

امل�ساهمة يف تنفيذ ا�سرتاتيجية
التو�سع التي اعتمدتها من خالل
دخولها عدد ًا من الأ�سواق اجلديدة
لال�ستثمار ومتويل م�شاريع الطاقة
والنفط والغاز.
و���س��ت��ت��ول��ى ق����صراوي م��ن خالل
من�صبها اجل���دي���د م�س�ؤولية
تنفيذ اال�سرتاتيجيات الإعالمية
والت�سويقية لل�رشكة ،كما �ست�ضطلع
مببادرات امل�س�ؤولية االجتماعية

وخلق ال�رشاكات اال�سرتاتيجية.
ويف هذا ال�صدد ،قال �أحمد عتيقة،
الرئي�س التنفيذي البيكورب« :نحن
�سعداء ج ًدا بان�ضمام دينا ق�رصاوي
ك��م��دي��ر ل��ل����شرك��ة ،وه���ي تتمتع
بخربات كبرية يف جمال االت�صال
والإع�ل�ام والتي �ست�شكل �إ�ضافة
هامة �ستمكننا من تو�سيع وتعزيز
ات�صاالتنا ،ودع��م ابيكورب على
ال�صعيدين الإقليمي والعاملي».

