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بلغت  1.8مليار دينار بنهاية السنة املالية 2018

«كامكو» :أرباح الشركات املدرجة ترتفع بنحو  10.7باملئة
قال تقرير كامكو حول أرب��اح الشركات
امل��درج��ة ف��ي ال��ب��ورص��ات اخلليجية للعام
 2018أبريل  : 2019ارتفاع صافي أرباح
الشركات املدرجة في بورصات دول مجلس
التعاون اخلليجي بنسبة  3.5في املائة في
العام  2018بدعم من قطاعات البنوك واملواد
األساسية واالتصاالت .
ارتفع إجمالي أرب��اح الشركات املدرجة
في بورصات دول مجلس التعاون اخلليجي
بنسبة  3.5في املائة في السنة املالية ،2018
حيث بلغ  68.6مليار دوالر أمريكي مقابل
 66.3مليار دوالر أمريكي في السنة املالية
 .2017وسجلت ال��ش��رك��ات امل��درج��ة في
بورصة الكويت أعلى معدل منو على أساس
سنوي بارتفاع بلغت نسبته  10.7في املائة
وصوالً إلى  5.8مليار دوالر أمريكي .كما أن
السوق السعودية “تداول” ،والتي تستحوذ
على ح��وال��ي  41.2ف��ي امل��ائ��ة م��ن إجمالي
صافي ربح الشركات املدرجة في األسواق
اخلليجية للسنة املالية  ،2018متكنت من
تسجيل من��وا ً بنسبة  1.3في املائة ،حيث
بلغ صافي ربح الشركات املدرجة في سوق
تداول  28.2مليار دوالر أمريكي في السنة
املالية  2018مقابل  27.7مليار دوالر
أمريكي في السنة املالية  .2017من جهة
أخ��رى ،كان سوق أبوظبي ل�لأوراق املالية
هو االستثناء الوحيد بتسجيله تراجعاً
سنويا ً في صافي الربح للسنة املالية 2018
بتراجع بلغت نسبته  -1.3في املائة وصوالً
إل��ى  10.5مليار دوالر أمريكي .وبصفة
عامة ،عزز من منو أرباح الشركات في العام
،2018النتائج القوية التي سجلتها أكبر
ث�لاث قطاعات م��ن حيث القيمة السوقية
وحت��دي��دا ً :ال��ب��ن��وك ،واالت��ص��االت وامل���واد

قطاع البنوك سجل قفزة قوية بنسبة 18.3
باملئة في أرباحه التي بلغت  0.98مليار دينار
سجل قطاع الطاقة أعلى معدل من��و لألرباح
بواقع الثلثني ليصل إلى  24.5مليون دينار

األساسية التي ارتفعت أرباحها بنسبة
 11.8في املائة و  13.5في املائة و  11.6في
املائة على التوالي.

الكويت

ارتفعت أرب���اح ال��ش��رك��ات امل��درج��ة في
ب��ورص��ة الكويت بنسبة  10.7ف��ي املائة
بنهاية السنة املالية  2018وبلغت  1.8مليار
دينار كويتي مقابل  1.6مليار دينار كويتي
ف��ي السنة املالية  .2017وي��ع��ود الفضل
األك��ب��ر ف��ي زي���ادة إجمالي رب��ح البورصة
الكويتية ،إلى قطاع البنوك الذي سجل قفزة
قوية بنسبة  18.3في املائة في أرباحه التي
بلغت  0.98مليار دينار كويتي في السنة

املالية  ،2018مقابل  0.83مليار دينار
كويتي في السنة املالية .2017وعلى صعيد
قطاع البنوك ،بلغ صافي ربح بنك الكويت
الوطني  370.7مليون دينار كويتي بنمو
بلغت نسبته  15في املائة ،فيما يعزى بصفة
رئيسية الرت��ف��اع صافي إي���رادات الفوائد
وصافي الدخل من التمويل اإلسالمي وارتفاع
إيرادات الرسوم والعموالت .وباملثل ،حقق
بيت التمويل الكويتي أرباحً ا صافية بلغت
 227مليون دينار كويتي عن السنة املالية
 ،2018بنمو بلغت نسبته  23.5في املائة
مقابل  184مليون دينار كويتي في العام
السابق .ويعود الفضل في ذلك األداء القوي
إلى انخفاض في نسبة التكاليف إلى الدخل

العقيل  :املرأة الكويتية أثبتت دورها
الريادي في مسيرة التنمية

قالت وزيرة الدولة للشؤون
االقتصادية مرمي العقيل أمس
األحد ان املراة الكويتية جتاوزت
مراحل التمكني التقليدية املتمثلة
باكتساب احل��ق��وق األساسية
وأصبحت شريكا رئيسيا في
التنمية.
ج��اء ذل��ك في كلمة للوزيرة
العقيل في حفل تدشني ال��دورة
الثالثة لتوقيع شركات القطاع
اخل���اص على امل��ب��ادئ املعنية
بتمكني امل����رأة ب��ال��ت��ع��اون مع
األمانة العامة للمجلس األعلى
للتخطيط والتنمية وم��رك��ز
دراس��ات أبحاث امل��راة بجامعة
الكويت.
وأك�����دت اس���ت���م���رار ج��ه��ود
الكويت ومضيها نحو حتقيق
التوزان بني اجلنسني مبينة أن
امل���رأة الكويتية أثبتت دوره��ا
ال��ري��ادي وال��ف��اع��ل ف��ي مسيرة
التنمية ال��ت��ي تشهدها البالد
بشتى املجاالت.
وبينت ان امل���رأة الكويتية
تبوأت في ظل القيادة الرشيدة

مناصب سياسية واقتصادية
واجتماعية كبيرة فهي الوزيرة
وال��س��ف��ي��رة وال��دب��ل��وم��اس��ي��ة
والطبيبة واملدرسة والعسكرية
ك��م��ا بلغت أع��ل��ى امل��رات��ب في
الدولة.
وعن توقيع النسخة الثالثة
لشركات القطاع اخل��اص على
مبادئ متكني املراة قالت العقيل
ان��ه��ا ت��ات��ي اس��ت��ك��م��اال جلهود
الكويت في دع��م تنفيذ الهدف
اخل��ام��س م��ن أه����داف التنمية
املستدامة في شأن متكني املرأة.
وأض��اف��ت ان التوقيع يأتي
للمضي قدما في تنفيذ وحتقيق
أه�����داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل��س��ت��دام��ة
وحتفيز بيئة عمل تنمي القدرات
القيادية للمرأة وحتقق املساواة
بني اجلنسني.
وأك����دت ان ال��ك��وي��ت أول��ت
اهتماما كبيرا بتمكني امل��رأة
في املجتمع واعتبرتها ج��زءا ال
يتجزأ من استراتيجيات بناء
الدولة كما وضعت متكني املرأة
على رأس أولوياتها باعتبارها

نصف املجتمع وشريك أساسي
في صناعة املستقبل.
وذك���رت ان امل���رأة الكويتية
حققت خ�لال العقود اخلمسة
املاضية العديد من اإلجن��ازات
واملكتسبات املهمة وأصبحت
شريكا فاعال ف��ي صنع القرار
السياسي واخل��ط��ط التنموية
وش��ري��ك��ا أس��اس��ي��ا ف��ي إع���داد
وتنفيذ رؤي���ة (ك��وي��ت جديدة
.)2035
وأضافت ان��ه لم يكن للمرأة
الكويتية أن حتقق هذا النجاح
لوال دعم ورؤية سمو أمير البالد
الشيخ صباح األح��م��د اجلابر
الصباح بتمكني املرأة الكويتية
في شتى املجاالت.
وأعربت العقيل عن املها في
ان تتمكن النسخة الثالثة من
مبادرة املبادئ املعنية بتمكني
امل����رأة م��ن إزال����ة م��ا تبقى من
عوائق امامها لتتمكن من اإلبداع
في مكان عملها وتوفير البيئة
املناسبة لها لالبداع والتطور.
من جانبه ق��ال األم�ين العام

مساهمي الشركة يوافقون على توزيع أرباح نقدية بقيمة  16فلس ًا للسهم

«ميزان القابضة» :تطبيق الضريبة
االنتقائية أدى إلى انخفاض الربحية

جانب من العمومية

عقدت شركة ميزان القابضة ،وهي من كبرى
شركات تصنيع وت��وزي��ع املنتجات الغذائية
واالستهالكية ف��ي منطقة اخل��ل��ي��ج ،اجتماع
جمعيتها العامة العادية الثامن عشر في دولة
الكويت ،الذي وافق مساهمي الشركة فيه على
توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرب��اح نقدية
بقيمة  16فلس للسهم الواحد (بنسبة  16%من
القيمة االسمية للسهم الواحد).
متكنت ميزان من االحتفاظ بإيرادات ثابتة
خالل عام  2018مدفوع ًة بعمليات الشركة في
الكويت وقطاع التجهيزات الغذائية واخلدمات
الغذائية واملواد االستهالكية سريعة الدوران.
ه��ذا وق��د واج��ه��ت الشركة خ�لال ال��ع��ام 2018
عددا ً من التحديات في ظل متغيرات اقتصادية
ورقابية وتشغيلية صعبة في عدد من األسواق
التي تتواجد بها ميزان والتي بدورها أدت إلى
انخفاض الربحية أبرزها أثر تطبيق ضريبة
انتقائية بنسبة  100%ملشروبات الطاقة في
اإلمارات العربية املتحدة واستمرارية اخلسائر
ف��ي عملياتنا ف��ي ال��س��وق السعودية إضافة
إلى زي��ادة حدة املنافسة مصحوبة مع ارتفاع
تكاليف التشغيلية إضافة إلى ارتفاع التكاليف

التمويلية .وب��ال��رغ��م م��ن جميع الصعوبات
وبفضل ميزانية ال��ش��رك��ة ،اس��ت��م��رت ميزان
باالستثمار في قدراتها وطاقاتها الصناعية
واإلنتاجية والتخزينية والتوزيعية.
ق��ال نائب رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي
لشركة ميزان القابضة ،محمد جاسم ال��وزان:
“قمنا باالنتهاء من اكبر برنامج استثماري
رأسمالي الذي بدأناه قبل حوالي عامني والذي
يهدف لزيادة الطاقة اإلنتاجية والسعة والكفاءة
التشغيلية ،حيث قمنا باالستثمار بحوالي 26
مليون دينار كويتي خالل عام  2017و2018
الستكمال مسيرة ميزان في النمو في املستقبل
بإذن الله”.
هذا ومت خالل اجلمعية انتخاب مجلس إدارة
جديد مكوّن من خمسة أعضاء ملدة  3سنوات وهم
كل من عبدالرحمن جاسم الوزان و محمد جاسم
الوزان و معتصم جاسم الوزان و جمال املطوع
(عضو مستقل) و عبدالوهاب امل��رزوق (عضو
مستقل) .كما مت املوافقة على تعيني مكتب كي بي
ام جي صافي املطوع وشركاه  KPMGكمدقق
خارجي لعام  ،2019ومت املوافقة على بنود
جدول األعمال األخرى.

مرمي العقيل

للمجلس االع��ل��ى للتخطيط
والتنمية الدكتور خالد مهدي
في تصريح صحفي على هامش
االحتفالية إن هذه الفعالية تعد
استمرارا لبرنامج مشترك بني
(التخطيط) وم��رك��ز دراس��ات
واب���ح���اث امل�����راة ف���ي جامعة
الكويت وبرنامج االمم املتحدة
االمنائي واملتعلق بتمكني املرأة.

رواد أعمال كويتيون
يستعرضون جتاربهم
أمام نظرائهم
اإلماراتيني
استعرض رواد اعمال كويتيني
أم��س االح��د جتاربهم في انشاء
وادارة املشاريع التجارية امام
نظرائهم االم��ارات��ي�ين وذل���ك في
جلسة ح��واري��ة نظمها مجلس
االعمال الكويتي بدبي.
واك����د اول���ئ���ك ال������رواد خ�لال
اجللسة التي اقيمت في امارة رأس
اخليمة ان “هناك لبسا ف��ي في
الفهم لدى رواد األعمال اخلليجيني
ح��ول اإلخ��ت�لاف��ات ب�ين اإلمتياز
التجاري (الفرانشايز) والوكاالت
التجارية مشددين على ضرورة
ال��ت��ف��رق بينهما قبل ال��ب��دء بأي
مشروع جتاري.
وقالوا ان رواد األعمال يقعون
ف��ي حيرة عند اختيار النموذج
االن��س��ب لتمثيل ع�لام��ة جتارية
عاملية ف��ي بلدانهم مستشهدين
بتجارب محلية كويتية عديدة في
استقطاب الوكاالت العاملية.
وقام الرئيس التنفيذي لشركة
(فرانكوب الكويت) خالد الراشد
خالل اجللسة احلوارية مبناقشة
جتربته في مجال مشاريع االمتياز
التجاري (الفرانشايز) قائال ان
املشاريع التي تبدأ بهذا النظام
تصل نسبة جناحها الى  90باملئة
مقارنة بنظيراتها التقليدية.
واض��اف ان املجلة األمريكية
املتخصصة (انتربنور) تشير الى
جن��اح ه��ذا النموذج مع افتراض
تطبيقه وف��ق األس��س التجارية
الشليمة م��ؤك��دا ض����رورة عمل
دراس����ات اجل���دوى امل�لائ��م��ة قبل
البدء بأي عمل جتاري.

للعام الرابع على التوالي ،وتراجع النفقات
التشغيلية مبا أدى إل��ى زي��ادة في صافي
الدخل التشغيلي بنسبة  11.1في املائة.
وساهم بنك الكويت الوطني وبيت التمويل
الكويتي بنسبة  46ف��ي امل��ائ��ة م��ن صافي
أرباح قطاع البنوك الكويتي .من جهة أخرى،
وعلى الرغم من صغر حجم بنك وربة نسبيا ً
مقارنة بالبنوك الكويتية األخ��رى ،إال انه
متكن من حتسني أرباحه إلى  12.7مليون
ال من��وا ً بنسبة  71في
دينار كويتي مسج ً
املائة على أساس سنوي مقابل  7.45مليون
دينار كويتي في السنة املالية .2017
وس��ج��ل ق��ط��اع الطاقة أع��ل��ى م��ع��دل منو
لألرباح على صعيد كافة قطاعات البورصة

على خلفية ارتفاع أسعار النفط على أساس
سنوي ،األمر الذي أدى إلى منو صافي الربح
بواقع الثلثني ليصل إلى  24.5مليون دينار
كويتي مقابل  15.1مليون دينار كويتي
في الفترة املماثلة من العام  .2017وكان
أداء الشركة الوطنية للخدمات البترولية
 نابيسكو هو القوى احملركة لهذا النموبتسجيله ارباحاً صافية بقيمة  11.8مليون
دينار كويتي في السنة املالية  2018بنمو
بلغت نسبته  17.7في املائة مقارنة بالسنة
املالية .2017
وج��اء قطاع اخلدمات املالية ثالثاً بعد
قطاعي البنوك واالت��ص��االت ،بتسجيله في
السنة املالية  2018صافي رب��ح بالقيمة
احلقيقية بقيمة  167.4مليون دينار كويتي
ومحققاً منوا ً سنوياً بنسبة  16.9في املائة
مقارنة بصافي رب��ح السنة املالية 2017
البالغ قيمته  143.2مليون دينار كويتي.
وسجلت شركة نور لالستثمار ارتفاعا ً هائالً
في صافي الربح بنسبة  774.9في املائة،
حيث بلغ  25مليون دينار كويتي مقابل

 2.84مليون دينار كويتي في السنة املالية
 2017على خلفية تسوية ديون الشركة مع
اثنني من البنوك احمللية وحتقيقها ملكاسب
نتجت عن بيع ج��زء من حصتها في احدى
الشركات الزميلة .من جانب آخ��ر ،أعلنت
شركة املدار للتمويل واالستثمار عن حتقيق
أرب��اح�اً صافية بقيمة  14.8مليون دينار
كويتي عن السنة املالية  2018مقابل تسجيل
خسائر قدرها  2.18مليون دينار كويتي في
العام السابق فيما يعزى لزيادة املبيعات
باإلضافة إلى مكاسب التخارج من بعض
االستثمارات العقارية.
أم��ا على صعيد قطاع االت��ص��االت ،ثاني
أكبر قطاعات البورصة م��ن حيث القيمة
السوقية ،فقد سجل أرباحاً بقيمة 275.8
مليون دينار كويتي في السنة املالية 2018
بنمو بلغت نسبته  17في املائة .ويعزى
الفضل ف��ي ذل��ك النمو بشكل رئيسي إلى
شركة زين نظرا ً الرتفاع أرباحها الصافية
بنسبة  23ف��ي امل��ائ��ة ن��ظ��را ً ملساهمة زين
السعودية بصفة أساسية.

إغالق متباين للمؤشرات  ..والسوق األول يرتفع مبفرده

عمومية «البورصة» تنتخب مجلس
إدارتها برئاسة حمد احلميضي
انتخبت عمومية شركة بورصة الكويت
مجلس إدارتها اجلديد ملدة ثالث سنوات
برئاسة حمد احلميضي وأحمد الثنيان
نائبا.
واستهلت بورصة الكويت تعامالتها
األسبوعية أم���س األح���د على انخفاض
املؤشر العام 4ر 5نقطة ليبلغ مستوى
 5800نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 09ر0
في املئة.وبلغت كميات ت��داوالت املؤشر
4ر 173مليون سهم متت من خالل 6149
صفقة نقدية بقيمة 6ر 28مليون دينار
كويتي (نحو 3ر 94مليون دوالر أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7ر25
نقطة ليصل إل��ى مستوى  4936نقطة
وبنسبة 52ر 0ف��ي املئة م��ن خ�لال كمية
أسهم بلغت 9ر 117مليون سهم متت عبر
 3771صفقة نقدية بقيمة 6ر 6مليون
دينار (نحو 7ر 21مليون دوالر).
وارتفع مؤشر السوق األول 2ر 4نقطة
ليصل إلى مستوى  6248نقطة وبنسبة
ارتفاع 07ر 0في املئة من خالل كمية أسهم
بلغت 4ر 55مليون سهم متت عبر 2378
صفقة بقيمة  22مليون دينار (نحو 6ر72
مليون دوالر).
وك��ان��ت ش��رك��ات (ه��ي��وم��ن س��وف��ت)
و(بيتك) و(ميزان) و(زين) و(املتكاملة)
األكثر ارتفاعا في حني كانت أسهم (أهلي
متحد) و(صناعات) و(بيتك) و(خليج ب)
و(الدولي) األكثر تداوال أما األكثر انخفاضا
فكانت (الدولي) و(برقان) و(خليج ب)
و(أجيليتي) و(وطني).
وتابع املتعاملون إفصاحا من بنك برقان
الكويتي بشأن حصوله على موافقة بنك
الكويت املركزي على إصدار سندات بقيمة
 500مليون دوالر أمريكي.وقال البنك في
إفصاحه املنشور على املوقع اإللكتروني
لبورصة الكويت إن امل��واف��ق��ة النهائية
تخضع لتقدمي نشرة االص���دار اخلاصة
بهذه السندات.

«أو.تي.سي »  :تداوالت بقيمة
 62.8ألف دينار األسبوع املاضي
شهدت منصة (ت��داوالت نظام خارج املنصة) املعروف اختصارا ب(أو.تي.سي)
خالل جلسات االسبوع املنتهي اخلميس املاضي ارتفاعا في حجم التداوالت بنسبة
7ر 222في املئة إذ مت تداول أكثر من مليوني سهم بقيمة 8ر 62ألف دينار كويتي (نحو
2ر 207ألف دوالر أمريكي) متت عبر  27صفقة.
وقالت شركة (املوازي دوت كوم) في تقرير أمس األحد إن شاشة الصفقات الفورية
سجلت أداء إيجابيا إذ بلغ حجم التداوالت فيه نحو 6ر 429سهم بقيمة 5ر 7ألف دينار
(نحو 75ر 24الف دوالر) متت عبر  16صفقة.
وأضافت الشركة أن الصفقات اخلاصة سجلت أداء إيجابيا خالل األسبوع إذ بلغت
التداوالت نحو 5ر 1مليون سهم بقيمة نحو 2ر 55ألف دينار (نحو 16ر 182الف
دوالر) متت عبر  11صفقات.
وأض���اف أن ه��ذه ال��س��ن��دات ستساعد
البنك في الوفاء باملتطلبات الرقابية لرأس
امل��ال والسيولة طويلة األج��ل اخلاصة

العوضي :منتدى «»TEDxAUK
حقق جناح ًا كبير ًا العام املاضي
أعلنت شركة مشاريع
ال��ك��وي��ت (ال��ق��اب��ض��ة)
عن رعايتها وشركاتها
ال����ت����اب����ع����ة مل���ن���ت���دى
 TEDxAUKال���ذي
ي��ن��ظ��م��ه م��رك��ز ال��ع��ل��وم
واألب��ح��اث املعلوماتية
والهندسية في اجلامعة
األم��ري��ك��ي��ة ف��ي الكويت
للمرة الثانية وذل��ك في
الـ 27م��ن ش��ه��ر أب��ري��ل إميان العوضي
اجلاري في قاعة الشيخة
سلوى صباح األحمد.
و ُي��ق��ام منتدى ه��ذا العام حتت رعاية
ش��رك��ة م��ش��اري��ع ال��ك��وي��ت ،بنك ب��رق��ان،
م��ج��م��وع��ة اخل��ل��ي��ج ل��ل��ت��أم�ين ،ش��رك��ة
العقارات املتحدة وشركة القرين لصناعة
الكيماويات البترولية.
يعتبر منتدى  TEDxAUKجتربة
مثيرة وه��و يجمع ع��دد م��ن املتحدثني
والفنانني واجلمهور بهدف تبادل وجهات

النظر وإث��ارة مناقشات
عميقة وم���ؤث���رة ح��ول
األف���ك���ار ذات األه��م��ي��ة.
ت���دور م��ج��ري��ات منتدى
هذا العام حول الرحالت
وامل��ت��م��ث��ل��ة ف��ي مفاهيم
املثابرة والتعلم والنمو
ال��ش��خ��ص��ي وحت��ق��ي��ق
الذات.
وبهذه املناسبة قالت
املدير التنفيذي التصاالت
امل��ج��م��وع��ة ف���ي ش��رك��ة
مشاريع الكويت إمي��ان
العوضي “تفتخر شركة مشاريع الكويت
بدعم مركز العلوم واألبحاث املعلوماتية
والهندسية في اجلامعة األمريكية بتنظيم
منتدى  TEDxAUKللعام الثاني .حقق
املنتدى في العام املاضي جناحاً كبيرا ً،
وبالنظر إلى الشخصيات املشاركة هذا
العام فإن احلضور على موعد مع جتربة
ال تقل إثارة.

به.وشهدت اجللسة إعالن بورصة الكويت
تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير
مدرجة ملصلحة حساب وزارة العدل.

«زين الكويت» تُطلق
منصّ ة «»Zain Kids
الرقمية لألطفال

و ّق��ع��ت زي���ن ات��ف��اق��ي��ة ش��راك��ة مع
 DOCOMO Digitalالشركة
ال��رائ��دة ع��امل��ي�ا ً ف��ي ت��ق��دمي اخل��دم��ات
منصة
التجارية املتنقلة ،وذلك لتطوير ّ
رقمية حصرية للمحتوى الترفيهي
امل��وج��ه ل�لأط��ف��ال حت��ت اس���م Zain
املنصات
ّ
 ،Kidsوالتي تُعتبر من أولى
من نوعها في املنطقة.
وذك��رت الشركة في بيان صحافي
منصة Zain Kids
ّ
أن��ه مت تطوير
بهدف التغلّب على التحدّيات التي
ت��واج��ه أول��ي��اء األم���ور فيما يتعلّق
باستخدام األطفال لإلنترنت وإطّ العهم
على احملتوى الرقمي من دون رقابة،
املنصة اجلديدة لألطفال
ّ
حيث تتيح
فرصة استخدام اإلنترنت واالستمتاع
بأشهر ما يُقدّمه احملتوى الترفيهي
الرقمي على اإلنترنت على مُختلف
األجهزة من خالل تشكيلة من احملتوى
احمللّي والعاملي التي مت اختيارها بنا ًء
ُفضلة لألطفال في
على االختيارات امل ّ
الكويت.

