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سجلت أعلى معدل نمو على مستوى الخليج

 1.8مليار دينار أرباح الشركات الكويتية المدرجة

في العام الماضي
�سجلت ال����شرك��ات امل��درج��ة يف
بور�صة الكويت �أعلى معدل منو
على �أ�سا�س �سنوي بارتفاع بلغت
ن�سبته  %10.7بنهاية ال�سنة
املالية  2018وبلغت  1.8مليار
دينار مقابل  1.6مليار دينار يف
ال�سنة املالية .2017
ويعود الف�ضل الأك�بر يف زيادة
�إجمايل ربح البور�صة الكويتية،
�إلى قطاع البنوك الذي �سجل قفزة
قوية بن�سبة  %18.3يف �أرباحه
التي بلغت  0.98مليار دينار يف
ال�سنة املالية  ،2018مقابل 0.83
مليار دينار يف ال�سنة املالية
 .2017و�سجل قطاع الطاقة �أعلى
معدل منو ل�ل�أرب��اح على �صعيد
ك��اف��ة ق��ط��اع��ات البور�صة على
خلفية ارتفاع �أ�سعار النفط على
�أ�سا�س �سنوي ،الأمر الذي �أدى �إلى
منو �صايف الربح بواقع الثلثني
لي�صل �إل��ى  24.5مليون دينار
مقابل  15.1مليون دي��ن��ار يف
الفرتة املماثلة من العام .2017
وج��اء قطاع اخل��دم��ات املالية
ث��ال��ث�� ًا ب��ع��د ق��ط��اع��ي البنوك
واالت�صاالت ،بت�سجيله يف ال�سنة
املالية � 2018صايف ربح بالقيمة
احلقيقية بقيمة  167.4مليون
دينار وحمقق ًا منو ًا �سنوي ًا بن�سبة
 %16.9مقارنة ب�صايف ربح ال�سنة
املالية  2017البالغ قيمته 143.2

«التجارة» تمدد العمل بمركز الرقابة

التجارية وحماية المستهلك في «األفنيوز»
�أعلنت وزارة التجارة
وال�صناعة� ،أم�س متديد
العمل يف مركز الرقابة
ال��ت��ج��اري��ة وحماية
امل�ستهلك يف الأفنيوز
���س��اع��ت�ين �إ�ضافيتني
خ�ل�ال ���ش��ه��ر رم�ضان
املبارك وقالت وزارة
ال��ت��ج��ارة وال�صناعة
يف ب���ي���ان ان متديد
فرتة العمل يف املركز
�سيكون حتى ال�ساعة
م�ساء ،مبية
الرابعة
ً
�أن ذل��ك ي��أت��ي حر�ص ًا
منه لتب�سيط اجراءات ا�صدار تراخي�ص التنزيالت
والعرو�ض اخلا�صة و�أ�ضافت ان الهدف من قرار

متديد �ساعات العمل
يف م���رك���ز االف��ن��ي��وز
ه��و ات��اح��ة الفر�صة
ق��در االمكان ال�ستفادة
امل�ستهلك من العرو�ض
والتنزيالت التي تتقدم
ب��ه��ا ال����شرك��ات خالل
ال�شهر الف�ضيل ،الفتة
�إل���ى ان ال��ق��رار يبد�أ
ال��ع��م��ل ب��ه م��ن اليوم
وي�ستمر ح��ت��ى مطلع
يونيو املقبل.واكدت
«التجارة» ان املركز
م�����س��ت��م��ر خ��ل�ال �شهر
رم�ضان يف ا�ستقبال ال�شكاوى بنف�س الفرتات التي
مت حتديدها للعمل يف ال�شهر املبارك.

الدوالر استقر أمام الدينار
عند  304فلوس
ا�ستقر �سعر �رصف الدوالر مقابل الدينار �أم�س عند
م�ستوى  0.304دينار يف حني ا�ستقر اليورو عند
 0.342دينار.
وقال بنك الكويت املركزي يف ن�رشته اليومية على

مليون دينار.
�أما على �صعيد قطاع االت�صاالت،
ث��اين �أك�ب�ر ق��ط��اع��ات البور�صة
من حيث القيمة ال�سوقية ،فقد

�سجل �أرباح ًا بقيمة  275.8مليون
دينار يف ال�سنة املالية 2018
بنمو بلغت ن�سبته  .%17ويعزى
الف�ضل يف ذلك النمو ب�شكل رئي�سي

�إل���ى ��شرك��ة زي��ن ن��ظ��ر ًا الرتفاع
�أرباحها ال�صافية بن�سبة %23
نظر ًا مل�ساهمة زي��ن ال�سعودية
ب�صفة �أ�سا�سية.

القطاعات الكبرى دعمت المكاسب السنوية ألسواق الخليج
ارتفع �إجمايل �أرب��اح ال�رشكات
املدرجة يف بور�صات دول جمل�س
التعاون اخلليجي بن�سبة %3.5
يف ال�سنة املالية  ،2018حيث
بلغ  68.6مليار دوالر مقابل 66.3
مليار دوالر يف ال�سنة املالية
 .2017وا���س��ت��ح��وذت ال�سوق
ال�سعودية «ت���داول» ،على نحو
 %41.2من �إجمايل �صايف ربح
ال�رشكات املدرجة يف الأ�سواق
اخلليجية لل�سنة املالية ،2018
متكنت من ت�سجيل منو بن�سبة
 ،%1.3حيث بلغ ���ص��ايف ربح
ال����شرك��ات امل��درج��ة يف �سوق

اقتصاد

تداول  28.2مليار دوالر يف ال�سنة
املالية  2018مقابل  27.7مليار
دوالر يف ال�سنة املالية .2017
من جهة �أخرى ،كان �سوق �أبوظبي
ل�ل�أوراق املالية هو اال�ستثناء
الوحيد بت�سجيله تراجع ًا �سنوي ًا
يف �صايف الربح لل�سنة املالية
 2018ب�تراج��ع بلغت ن�سبته
 %1.3و�صو ًال �إلى  10.5ملياراتدوالر.
وب�صفة ع��ام��ة ،ع���زز م��ن منو
�أرباح ال�رشكات يف العام ،2018
النتائج القوية التي �سجلتها �أكرب
ث�لاث قطاعات من حيث القيمة

«بي دبليو سي» :توقعات بانتعاش

نشاط االكتتابات بالخليج

توقعت �رشكة بي دبليو �سي بع�ض االنتعا�ش يف عمليات االكتتابات
العامة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي م�ستقبال باملقارنة مع
الربع الأول من 2019؛ بعد �إعالن عدة �رشكات عن خططها لإدراج
�أ�سهمها خالل فرتة � 12إلى � 18شهر ًا.
وقالت بي دبليو �سي ،يف ن�رشة حديثة �إن دول جمل�س التعاون
اخلليجي �شهدت تباط�ؤا يف عمليات االكتتاب العامة بالربع الأول
من عام  ،2019بعد الن�شاط الكبري الذي �شهدته �أ�سواق ر�أ�س املال
يف نهاية العام املا�ضي.
و�أ�ضافت بي دبليو �سي� ،أن �أ�سواق ر�أ�س املال يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي مل ت�شهد �سوى عملية اكتتاب عام واحدة ،وبوجه عام،
ا�ستقر �أداء الأ�سواق اخلليجية ،ووا�صلت ال�سوق املالية ال�سعودية
«تداول» ت�صدرها لأ�سواق الأ�سهم اخلليجية ،تليها مبا�رشة بور�صة
الكويت .ولفتت بي دبليو �سي� ،إلى �أن الن�شاط العاملي �شهد �أي�ض ًا
تباط�ؤا؛ �إذ انخف�ضت عائدات عمليات االكتتابات العامة ب�أكرث من
الن�صف مقارنة بالربع الأول من عام  ،2018ويف الوقت نف�سه،
توا�صلت جهود جذب اال�ستثمارات �إلى منطقة اخلليج ،ومن املنتظر
�أن تعلن حكومة الإمارات العربية املتحدة عن القطاعات امل�سموح
فيها بتملك الأجانب لن�سبة  %100من ال�رشكات.
و�أ�شارت� ،إلى ا�ستمرار جهود اخل�صخ�صة على م�ستوى اململكة
العربية ال�سعودية و�سلطنة ُعمان والكويت ،متوقعة �أن ي�ؤدي ذلك
�إلى زيادة الن�شاط يف الأ�سواق.
ومن جانبه ،قال مدير �أ�سواق ر�أ�س املال يف بي دبليو �سي ال�رشق
الأو�سط� ،ستيف دريك� ،إنه بالرغم من �أن الربع الأخري من عام
 2018كان واع��د ًا� ،إال �أن الن�شاط تباط�أ يف بداية عام .2019
و�أ�ضاف دريك� ،أن �أ�سواق اخلليج �شهدت عملية اكتتاب عام واحدة
ل�رشكة املعمر لأنظمة املعلومات ،والتي جمعت  58مليون دوالر
يف ال�سوق ال�سعودية ،مقارنةً بـ  5عمليات اكتتاب عام يف الربع
الأخري من عام  2018بعائدات بلغت �أكرث من مليار دوالر ،و4
عمليات يف الربع الأول من عام  2018بعائدات بلغت  430مليون
دوالر .و�أو�ضح دريك� ،أن عملية االكتتاب الوحيدة خالل تلك الفرتة
تعترب مبثابة �إجناز رئي�سي مهم للمملكة؛ باعتبار �أنها �أول �رشكة
تكنولوجيا معلومات يتم �إدراجها يف ال�سوق املالية ال�سعودية
«تداول».

ال�سوقية وحت��دي��د ًا :البنوك،
واالت�صاالت وامل��واد الأ�سا�سية
التي ارتفعت �أرباحها بن�سبة
 %11.8و %13.5و %11.6على
التوايل.
وجاء �سوق دبي املايل يف الريادة
بت�سجيله �أعلى معدل ارتفاع من
حيث ���ص��ايف الأرب����اح بالقيمة
احلقيقية على م�ستوى دول جمل�س
التعاون اخلليجي للعام 2018
بقيمة بلغت  9.1مليارات دوالر على
خلفية منو ثنائي الرقم لقطاعي
البنوك والعقارات .وجاءت قطر
يف املركز الثاين ك�أكرب الأ�سواق

م�ساهمة جتاه زيادة �صايف �أرباح
ال�رشكات املدرجة يف البور�صات
اخلليجية ،حيث ارتفع �صايف ربح
�رشكات بور�صة قطر لعام 2018
بن�سبة  %6.3وبلغ  11.3مليار
دوالر مقابل  10.7مليارات دوالر
يف العام  .2017ويعزى هذا النمو
ب�شكل �أ�سا�سي �إلى النمو القوي يف
�أرباح قطاع البنوك القطرية الذي
ارتفع بن�سبة  ،%%8.7ثم قطاع
ال�سلع الر�أ�سمالية الذي �سجل منو
بن�سبة  %34.4يف �صايف الربح.
�أم��ا على �صعيد �أداء القطاعات
املختلفة ،تفوق �أداء القطاعات
ذات القيمة ال�سوقية الكربى ،مبا
يف ذلك البنوك واملواد الأ�سا�سية
واالت�صاالت ،وكانت هي القوى
الداعمة لتعزيز �صايف الأرباح
امل�سجلة يف العام .2018
حيث ارتفع �صايف ربح البنوك
اخلليجية لل�سنة املالية 2018
بن�سبة � %11.8إلى  36.9مليار
دوالر مقابل  33مليار دوالر يف
ال�سنة املالية  .2017ومتكنت
قطاعات البنوك يف كافة �أ�سواق
دول جمل�س التعاون اخلليجي
من ت�سجيل من��و ًا ثنائي الرقم
يف �أرب��اح ال�سنة املالية 2018
با�ستثناء قطاع البنوك القطرية
ال���ذي �سجل من���و ًا �أق���ل قلي ً
ال
بن�سبة  .%8.7من جهة �أخرى،
ارت��ف��ع��ت �أرب����اح ق��ط��اع امل��واد
الأ�سا�سية املدرجة يف البور�صات
اخلليجية بن�سبة  %13.5وبلغت
 10.1مليارات دوالر ،م�سجلة
بذلك ثاين �أعلى م�ساهمة بالقيمة
احلقيقية على �أ�سا�س قطاعي.

أسعار العمالت أمام الدينار الكويتي
العمالت

�سعر ال�رصف مقابل الدينار الكويتي

ن�سبة التغيري%

دوالر �أمريكي

304.15

0.05

يورو

342.154

0.34-

جنيه ا�سرتليني

395.441

0.27-

ين ياباين

2.7176

0.04

فرنك �سوي�رسي

299.773

0.39-

ريال �سعودي

81.215

0.05

درهم اماراتي

82.818

0.05

ريال قطري

83.558

0.05

دينار بحريني

808.910

0.05

ريال عماين

791.027

0.05

�أ�سعار العمالت �أمام الدينار الكويتي وفق الن�رشة اليومية لبنك الكويت املركزي بتاريخ � 21أبريل 2019

«كيبكو» تدعم منتدى TEDxAUK
للعام الثاني على التوالي
ك�شفت �رشكة م�شاريع الكويت
«ال��ق��اب�����ض��ة» ع���ن رعايتها
و�رشكاتها التابعة ملنتدى
 TEDxAUKالذي ينظمه مركز
العلوم والأبحاث املعلوماتية
وال��ه��ن��د���س��ي��ة يف اجل��ام��ع��ة
الأم�يرك��ي��ة يف الكويت للمرة
الثانية وذلك يف الـ 27من �شهر
�أبريل احلايل يف قاعة ال�شيخة
ويقام منتدى
�سلوى ال�صباح ُ
هذا العام حتت رعاية �رشكة
م�شاريع الكويت ،بنك برقان،
جمموعة اخلليج للت�أمني،
��شرك��ة ال��ع��ق��ارات املتحدة
و��ش�رك���ة ال��ق��ري��ن ل�صناعة
الكيماويات البرتولية.ويعترب
منتدى  TEDxAUKجتربة
م��ث�يرة وه���و ي��ج��م��ع ع���دد من
املتحدثني والفنانني واجلمهور
ب��ه��دف ت��ب��ادل وج��ه��ات النظر
و�إثارة مناق�شات عميقة وم�ؤثرة

العائدات الجمركية بالجزائر
ترتفع إلى  1.34مليار دوالر

ارتفعت العائدات اجلمركية يف اجلزائر �إلى 159.78
مليار دينار جزائري « 1.34مليار دوالر» خالل �شهري
يناير وف�براي��ر  2019مقابل  136.49مليار دينار
جزائري « 1.14مليار دوالر» خالل الفرتة نف�سها من
.2018و�أو�ضحت بيانات املديرية العامة للجمارك� ،أن
العائدات اجلمركية يف اجلزائر �سجلت ارتفاعا ن�سبته
.%17.06
و�أرج��ع��ت املديرية ه��ذا التح�سن �إل��ى ارت��ف��اع قيمة
ال��واردات املحررة بالدينار اجلزائري ،يف حني �أن
قيمة هذه الواردات املحررة بالعملة ال�صعبة «دوالر»

موقعه الإلكرتوين �إن �سعر �رصف اجلنيه الإ�سرتليني
ا�ستقر عند م�ستوى  0.395دينار يف حني ا�ستقر الفرنك
ال�سوي�رسي عند م�ستوى  0.299دينار فيما ظل الني
الياباين عند م�ستوى  0.002دينار دون تغيري.

�شهدت تراجعا ن�سبته  %2.90مقارنة بال�شهرين الأولني
من  2018جنم عن تقدير �أ�سعار ال�رصف دوالر/دينار.
و�سجلت الواردات  867.48مليار دينار جزائري «7.32
مليارات دوالر» خالل ال�شهرين الأولني من  2019مقابل
 860.35مليار دينار جزائري « 7.54مليارات دوالر» خالل
ال�شهرين الأول�ين من  .2018و�سمح حت�سن العائدات
التي �سجلتها اجلمارك بتزويد ميزانية اجلزائر بنحو
 136.31مليار دينار جزائري مقابل  118.40مليار
دينار ،م�سجلة ارتفاعا ن�سبته  %15.13مقارنة بالفرتة
نف�سها من .2018

• إميان العوضي

حول الأفكار ذات الأهمية .تدور
جمريات منتدى هذا العام حول
الرحالت واملتمثلة يف مفاهيم
امل��ث��اب��رة وال��ت��ع��ل��م والنمو
ال�شخ�صي وحتقيق الذات.
وق���ال���ت امل���دي���ر التنفيذي
الت�صاالت املجموعة يف �رشكة

م�شاريع الكويت �إميان العو�ضي:
«تفتخر �رشكة م�شاريع الكويت
بدعم مركز العلوم والأبحاث
املعلوماتية والهند�سية يف
اجل��ام��ع��ة الأم�يرك��ي��ة بتنظيم
منتدى  TEDxAUKللعام
ال��ث��اين .وح��ق��ق امل��ن��ت��دى يف
العام املا�ضي جناح ًا كبرياً،
وب��ال��ن��ظ��ر �إل���ى ال�شخ�صيات
امل�����ش��ارك��ة ه���ذا ال��ع��ام ف���إن
احل�ضور على موعد مع جتربة
ال تقل �إثارة.
ومن �ش�أن مثل هذه املنتديات
ت�سليط ال�ضوء على اجلامعة
الأم�يرك��ي��ة يف ال��ك��وي��ت لي�س
باعتبارها م�ؤ�س�سة تعليمية
ف��ق��ط ،ول��ك��ن �أي�����ض � ًا كمن�صة
تنطلق منها املناق�شات والأفكار
اجلديدة التي تعمل على �إ�ضافة
قيمة �أكرب للطالب يف اجلامعة
واملجتمع ب�شكل عام.

رواد أعمال :تجارب محلية استقطبت
وكاالت تجارية عالمية

ا�ستعر�ض رواد اعمال كويتيون �أم�س جتاربهم يف ان�شاء وادارة
امل�شاريع التجارية امام نظرائهم االماراتيني وذلك يف جل�سة حوارية
نظمها جمل�س االعمال الكويتي بدبي .واكد اولئك الرواد خالل اجلل�سة
التي اقيمت يف امارة ر�أ�س اخليمة ان «هناك لب�سا يف يف الفهم لدى
رواد الأعمال اخلليجيني حول االختالفات بني االمتياز التجاري
«الفران�شايز» والوكاالت التجارية م�شددين على �رضورة التفريق
بينهما قبل البدء ب�أي م�رشوع جتاري .وقالوا ان رواد الأعمال يقعون
يف حرية عند اختيار النموذج االن�سب لتمثيل عالمة جتارية عاملية
يف بلدانهم م�ست�شهدين بتجارب حملية كويتية عديدة يف ا�ستقطاب
الوكاالت العاملية.
وقام الرئي�س التنفيذي ل�رشكة «فرانكوب الكويت» خالد الرا�شد
خالل اجلل�سة احلوارية مبناق�شة جتربته يف جمال م�شاريع االمتياز
التجاري «الفران�شايز» قائال ان امل�شاريع التي تبد�أ بهذا النظام ت�صل
ن�سبة جناحها الى  %90مقارنة بنظرياتها التقليدية.
وا�ضاف ان املجلة الأمريكية املتخ�ص�صة «انرتبنور» ت�شري الى جناح
هذا النموذج مع افرتا�ض تطبيقه وفق الأ�س�س التجارية ال�سليمة م�ؤكدا
�رضورة عمل درا�سات اجلدوى املالئمة قبل البدء ب�أي عمل جتاري.
وا�شار الرا�شد الى اخلطوات الأولى لتجهيز اي م�رشوع جتاري حملي
يطمح الى العاملية م�ستعر�ضا الإح�صائيات العاملية املختلفة
املتعلقة باالمتياز التجاري «الفران�شايز» الفتا الى بع�ض الأمثلة
العاملية بهذا ال�ش�أن.
من ناحيته ا�ستعر�ض املدير العام ل�رشكة «كرييتف امبورت�س» حممد
بن ابراهيم مميزات الوكاالت التجارية مقارنة بالتزاماتها مقدما بذلك
بع�ض الن�صائح للرواد الإماراتيني لنجاح هذا النوع من امل�شاريع
وتفادي الوقوع يف اخل�سارة او الف�شل .وتطرق بن �إبراهيم خالل
اجلل�سة �إلى خال�صة جتربته يف الوكاالت التجارية على مدى  15عاما
حيث جنح خاللها يف توزيع منتجاته يف الأ�سواق احلرة للمطارات
اخلليجية والفنادق العاملية م�ستندا الى جتربته العملية ال�سابقة
يف بيع الهدايا التذكارية يف املركز العلمي بالكويت .يذكر ان جل�سة
«�أ�رسار الفران�شايز والوكاالت التجارية» ت�أتي �ضمن االن�شطة التي
يقوم بها جمل�س االعمال الكويتي بدبي واالمارات ال�شمالية بالتعاون
مع م�ؤ�س�سة �سعود بن �صقر لتنمية م�شاريع ال�شباب يف ر�أ�س اخليمة
وم�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة.

