
قال تقرير بيت التمويل الكويتي “بيتك” 
الصادر عن تطور النشاط االئتماني في 
الكويت - فبراير 2019 بخصوص إجمالي 
التسهيالت االئتمانية ، لقد ارتفع االئتمان 
املمنوح من القطاع املصرفي الكويتي في 
فبراير من العام احلالي مسجاًل 5.3% 
وفقاً ألخر بيانات صادرة عن بنك الكويتي 
املركزي، )وحتتل نسبة منوه في فبراير 
2019 املركز الثالث لنفس الشهر خالل 
الفترة املمتدة من عام 2015 إلى 2019، 
أي بعد ارتفاعه في فبراير من عام 2016 
بنحو %7.9 وف��ي فبراير 2015 بنحو 
%6.4(، وجتاوز االئتمان املمنوح حاجز 
37.1 مليار دينار في فبراير مقابل 35.3 

مليار دينار في فبراير 2018. 
بينما ارتفع إجمالي االئتمان املمنوح 
بنحو %0.4 على أساس شهري مقارنة مع 

يناير2019.
سجلت أرص��دة التسهيالت االئتمانية 
الشخصية أعلى ارتفاع سنوي من حيث 
القيمة بنحو 805.8 مليون دينار أي بنسبة 
%5.4 مقارنة مع فبراير العام السابق 
مسجلًة 15.8 مليار دينار )متثل 42.5% 
من إجمالي االئتمان(، يليها االئتمان املوجه 
لقطاعي العقار واإلن��ش��اء بنمو قيمته 

421.7 مليون دينار ونسبته %4.3 حني 
بلغ 10.3 مليار دينار، يليه من حيث قيمة 
النمو قطاع النفط والغاز  376.1 مليون 
دينار  بنسبة زيادة %28.7، الى 1.7 مليار 
دينار )متثل %4.5 من إجمالي االئتمان(  
يليه االئتمان في قطاع أخرى بنمو 193.5 
مليون دينار نسبته %7.6، وص��والً إلى 
2.7 مليار دينار )متثل %7.4 من إجمالي 

االئتمان(. 
وارتفع االئتمان أيضا في كل من قطاع 
الصناعة وقطاع التجارة وقطاع الزراعة 
وصيد األسماك واخل��دم��ات العامة بنمو 
بلغت قيمته 140.2 مليون دينار و41 
مليون دينار، و5.4 مليون دينار و 0.5 
مليون دينار، بنمو %7.5 و%1.2 و38% 

و%0.4، على التوالي. 
وق���د ت��راج��ع��ت ع��ل��ى أس����اس سنوي 
التسهيالت املوجهة لقطاع املؤسسات 
املالية غير البنوك فقط م��ن ب��ني جميع 
القطاعات، وبلغت قيمة التراجع نحو 

106.3 مليون دينار بنسبة 8.8%.
 أرص��دة االئتمان  وتشكل التسهيالت 
االئ��ت��م��ان��ي��ة الشخصية ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
املوجهة لقطاعي العقار واإلنشاء احلصة 
األكبر من حجم التسهيالت االئتمانية، 

إذ بلغت حصة التسهيالت االئتمانية 
الشخصية في فبراير %42.5 من إجمالي 
االئتمان ، وهي نفس النسبة من اجمالي 
االئتمان في العام املاضي )وذلك الرتفاع 
إجمالي االئتمان %5.3 وارتفاع التسهيالت 
االئتمانية الشخصية بنسبة مقاربة 
%5.4(، في حني تراجعت حصة االئتمان 
املمنوح لقطاعي العقار واإلن��ش��اء معاً 
إلى %27.7 من إجمالي االئتمان املمنوح 
، مقابل %28 في نفس الشهر من العام 
املاضي، وتراجعت حصة القطاعات الثالثة 
بنحو طفيف %70.2 ف��ي فبراير مقابل 
%70.5 في فبراير 2018، وذل��ك بسبب 
تراجع حصة االئتمان املمنوح لقطاعي 

العقار واإلنشاء معاً.
ومتثل التسهيالت االئتمانية الشخصية 
ذلك التمويل املمنوح لألشخاص بغرض 
متويل أغ��راض فردية تختلف باختالف 
احتياجاتهم املتنوعة، وميكن تقسيمها 

بحسب الغرض املمنوحة له إلى 4 أنواع.
األول يضم التسهيالت املقسطة ومتثل 
احلجم األك��ب��ر م��ن التسهيالت االئتمانية 
املمنوحة لألفراد، ومتنح لتمويل حاجات 
غير جتارية على وجه اخلصوص شراء أو 
ترميم السكن اخل��اص، وارتفعت حصتها 

من التسهيالت الشخصية إلى %74.5 في 
فبراير 2019 مقارنة مع %74.1 في فبراير 
2018، بينما يتمثل الثاني من حيث احلجم 

في التمويل املوجه لشراء أوراق مالية وهي 
تسهيالت شخصية متنح ب��غ��رض ش��راء 
أوراق مالية، وتشكل حصتها من التسهيالت 

االئتمانية الشخصية %16.1 أي أقل من 
حصتها التي شكلت %16.3 من التسهيالت 

االئتمانية الشخصية في فبراير 2018.

10.3 مليار دينار حصة قطاعي العقار واإلنشاء للمرة األولى .. و 

37.1 مليار دينار  »بيتك«: النشاط االئتماني يتجاوز 

10.8 مليون دينار ارباحًا صافية

عمومية »الوطنية العقارية« تقر  
10باملئة  توزيع أسهم منحة بواقع 

عقدت الشركة الوطنية العقارية اجتماع 
جمعيتها العامة العادية للسنة املالية املنتهية 
في 31 ديسمبر 2018، حيث واف��ق مساهمو 
الشركة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع 
أسهم منحة مجانية بواقع %10، كما انتخب 
املساهمون مجلس اإلدارة للسنوات الثالثة 

القادمة.
متحدثاً عما حققته الشركة على الصعيدين 
املالي والتشغيلي في 2018، قال نائب رئيس 
مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي، فيصل 
جميل سلطان العيسى: “لقد جنحت الوطنية 
ال��ع��ق��اري��ة ف��ي تخفيض مستوى مديونيتها 
مببلغ 49.7 مليون دينار كويتي وذلك تنفيذاً 
الستراتيجيتها التي تهدف إلى تعزيز وضعها 
املالي ومتكينها من انتهاز فرصاً جديدة في 
املنطقة وتنويع مصادر الدخل في السنوات 
القادمة. كما أح��رزت الشركة تقدماً في تطوير 
مشورعيها الضخمني الواقعني ف��ي أب��و ظبي 
ومصر، والذين سيوفران عوائد مهمة للشركة 

عند استكمالهما.”
وكانت الشركة الوطنية العقارية قد أعلنت 
للسنة املالية املاضية عن حتقيقها زي��ادة في 
األرب���اح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك 
واإلطفاء بنسبة %22 لتبلغ 25 مليون دينار 
كويتي. وبلغ صافي ربح الشركة لعام 2018 
مبلغ وقدره 10.8 مليون دينار كويتي، في حني 
بلغ إجمالي أصول الشركة 478 مليون دينار 
وارتفعت حقوق املساهمني في الشركة األم إلى 

258 مليون دينار كويتي.
وقال سلطان: “جنحت الشركة في تخفبض 
نسبة صافي الدين إلى حقوق امللكية من 0.8 في 
عام 2017 إلى 0.5 في 2018 وذلك عبر زيادة 
إجمالي حقوق املساهمني التزاماً باحلفاظ على 
حقوقهم كما عودتهم الشركة على م��دى أكثر 
من 40 عاماً. فإن القطاع العقاري يشهد حتديات 
ونحن في الشركة الوطنية العقارية نؤمن بأننا 
اتخذنا االستراتيجية السليمة للمحافظة على 

وضع مالي وتشغيلي متني.”

جانب من العمومية

»املركز« يرعى ماراثون احتاد مصارف 
الكويت الليلي الثاني

ق��ام امل��رك��ز امل��ال��ي الكويتي 
“املركز” ب��رع��اي��ة امل��اراث��ون 
الليلي )Night Run( والذي 
نظمه احت��اد مصارف الكويت 
بتاريخ 13 إبريل 2019 في 
مجمع املروج، مبشاركة 1000 
متسابق. وق��دم “املركز” هذه 
الرعاية حرصاً منه على تنمية 
ال��ق��درات البشرية ف��ي مجال 
الصحة والرياضة، وخصوصاً 
من خالل األنشطة واملبادرات 
التي من شأنها حتسني أمناط 
ح���ي���اة امل��ج��ت��م��ع ال��ص��ح��ي��ة 

وتعزيزها. 
وهدف هذا احلدث الرياضي 
للسنة الثانية على التوالي 

إل��ى فتح املجال ألف��راد املجتمع 
الستكشاف وتطوير قدراتهم 
البدنية، باإلضافة إلى أنه يجمع 
متخصصني في اللياقة والصحة، 
س��واء م��ن ال��ن��وادي الرياضية 
أو خ��ب��راء ال��ت��غ��ذي��ة الصحية 
وغيرهم، والذين حرصوا على 
تقدمي نصائح رياضية وغذائية 

لتقومي س��ل��وك األف����راد وبناء 
عادات صحية جديدة. 

وش��ارك في املاراثون الليلي 
العائالت من الرجال والنساء 
مب��خ��ت��ل��ف ش���رائ���ح امل��ج��ت��م��ع 
باختالف فئاتهم العمرية إلى 
ج��ان��ب األب���ط���ال ال��ري��اض��ي��ني 
والعدائني في جو مليء باملتعة 
واحلماس واملنافسة الرياضية، 

األم���ر ال���ذي س��اه��م ف��ي نشر 
التوعية املجتمعية بأهمية 
األنشطة الصحية واللياقة 
البدنية بهدف جعلها أسلوب 
حياة ورفع مستويات اللياقة 

البدنية.
وف��ي ه��ذا السياق، صرحت 
سندس سعد، نائب الرئيس 
املساعد، ومدير إدارة اإلعالم 
واالت����ص����االت ف���ي “املركز” 
قائلًة: “إن مشاركة “املركز” 
في املاراثون الليلي الثاني الذي 
نظمه احت��اد مصارف الكويت 
يؤكد على إمياننا بأهمية دعم 
امل���ب���ادرات االجتماعية التي 
تسعى إل��ى تطوير املجتمع 
وحت���س���ني ال����وع����ي ال��ص��ح��ي 
والرياضي بني أف��راده. ونفتخر 
بالشراكة املستمرة بني “املركز” 
واحت���اد م��ص��ارف ال��ك��وي��ت من 
خ��الل ع��دة م��ب��ادرات اجتماعية 
واقتصادية ذات ال��دور الفاعل 
في تنمية املجتمع واالقتصاد 

الوطني.”  

سندس سعد

الكويت ترفع استثماراتها 
بسندات اخلزانة األمريكية 

% خالل فبراير  17
ارتفعت حيازة دولة الكويت من سندات اخلزانة األمريكية 
خالل شهر فبراير املاضي بنسبة %16.5 على أساس سنوي، 

حسب بيان وزارة اخلزانة األمريكية.
وبلغت حيازة الكويت من سندات اخلزانة في فبراير 2019 
نحو 42.3 مليار دوالر، مقابل 36.3 مليار دوالر في الشهر 

املناظر من العام املاضي.
وعلى أساس شهري، زادت حيازة الكويت خالل فبراير بنسبة 
%3.7، علماً بأنها كانت تبلغ 40.8 مليار دوالر في يناير 2019.
وأشار البيان إلى أن حيازة الكويت في فبراير السابق وزعت 
بني 34.64 مليار دوالر سندات طويلة األجل، و7.68 مليار دوالر 

بالسندات قصيرة األجل.
وع��ل��ى املستوى العاملي فقد احتلت ال��ص��ني امل��رك��ز األول 
مستحوذة على 1.13 تريليون دوالر م��ن س��ن��دات اخلزانة 
األمريكية، وتبعتها اليابان ب�1.07 تريليون دوالر، وفي املركز 

الثالث حلت البرازيل ب�307.7 مليار دوالر.

»الكويتية للمنتزهات« تقر 
توزيع أسهم منحة بواقع
2018 5 في املئة عن   

أقرت اجلمعية العمومية للشركة الكويتية للمنتزهات أمس  
الثالثاء توزيع 5 في املئة من القيمة االسمية للسهم منحة على 

املساهمني أي بواقع خمسة أسهم لكل 100 سهم.
وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة 
إبراهيم الغامن في اجتماع اجلمعية العمومية التي عقدت بنسبة 
حضور بلغت 73 في املئة إن الشركة حققت أرباحا صافية في 
2018 بلغت 3ر1 مليون دينار كويتي )نحو 2ر4 مليون دوالر 
أمريكي(. وأض��اف الغامن أن ربحية السهم في 2018 بلغت 7 
فلوس مقارنة ب 3ر10 فلس عام 2017 بانخفاض قدره 3ر3 
في املئة في حني بلغت حقوق املساهمني نحو 7ر26 مليون دينار 
)نحو 87 مليون دوالر( متراجعة بنسبة 3ر2 في املئة.وأوضح 
أن الشركة خفضت قروضها وتسهيالتها االئتمانية في 2018 من 
مبلغ 2ر7 مليون دينار )نحو 23 مليون دوالر( إلى 6ر4 مليون 
دينار )نحو 15 مليون دوالر( مما انعكس على انخفاض نسبة 
الدين إلى إجمالي حقوق املساهمني ليبلغ 17 في املئة وكذلك 

انخفاض األعباء التمويلية بنسبة 6 في املئة.
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»الكويتية« تستلم معدات جديدة من أحدث 
4 الطرازات العاملية في مبنى الركاب 

ف��ي إط���ار سعيها لتطوير 
خدماتها املتنوعة، استلمت 
ش���رك���ة اخل���ط���وط اجل��وي��ة 
الكويتية ع����دداً م��ن امل��ع��دات 
اجل��دي��دة حل��اف��الت نقل رك��اب 
ال��درج��ة السياحية وال��درج��ة 
االول��ى ودرج��ة رج��ال االعمال 
وراف��ع��ات األح��زم��ة اخلاصة 
بنقل االمتعة وسحبها من وإلى 
ال��ط��ائ��رة وال��س��الل��م اخلاصة 
بصعود ون���زول ال��رك��اب إلى 
ال��ط��ائ��رة، حيث  اطلع رئيس 
مجلس إدارة شركة اخلطوط 
اجل���وي���ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ي��وس��ف 
ع��ب��داحل��م��ي��د اجل��اس��م برفقة 
نائب مدير عام االدارة العامة 
للطيران املدني املهندس عماد 
اجللوي وع��دد من املسؤولني 
في اخلطوط اجلوية الكويتية 
وال��ط��ي��ران امل��ن��دي م��ن خ��الل 
جولة تفقدية إلى ساحة مبنى 
ال��رك��اب رق��م 4، على وص��ول 
تلك امل��ع��دات اجل��دي��دة والتي 
ت��أت��ي ض��م��ن خ��ط��ة ال��ش��رك��ة 
االستراتيجية لتقدمي أفضل 
اخل��دم��ات املتطورة لعمالئها 

الكرام.
وعلى هامش اجل��ول��ة، قال 

رئيس مجلس إدارة اخلطوط 
اجل���وي���ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ي��وس��ف 
اجلاسم أن اخلطوط اجلوية 
الكويتية من خ��الل استالمها 
للمعدات اجل��دي��دة ستساهم 
بشكل كبير ف��ي تقدمي أفضل 
اخل��دم��ات لعمالئها ال��ك��رام، 
مشيراً باجلهود ال��ت��ي بذلها 
املسؤولني في دائ��رة اخلدمات 
االرض���ي���ة ودائ�����رة امل��ع��دات 
وال��ن��ق��ل��ي��ات وال��ت��ج��ه��ي��زات 
واالسكان في التسريع باستالم 
املعدات املختلفة والتي أوضح 
بشانها م��دي��ر دائ���رة امل��ع��دات 

والنقليات السيد عماد التورة 
كما يلي: عدد 15 حافلة خاصة 
ل��رك��اب ال��درج��ة السياحية و 
عدد 10 حافالت خاصة بركاب 
درجة رجال االعمال وصل منها 
4 واملتبقي منها سيتم استالمها 
في شهر يوليو املقبل، وعدد 
27 ح��زام أمتعة وص��ل منها 
25 حزام واملتبقي منها سيتم 
استالمها في شهر يوليو املقبل، 
وعدد 27 معدات ساللم وصل 
منها 22 واملتبقي منها سيتم 
استالمها في شهر يوليو املقبل، 
و عدد 27 جرارات سحب امتعة 

وصل منها 20 ج��رار واملتبقي 
منها سيتم استالمها في شهر 
يوليو املقبل، كما سيصل خالل 
االسبوع احلالي عدد 6 حافالت 
 MEDICAL HIGH LEFT
واخلاصة بنقل الركاب املرضى 

إلى الطائرات.
وأض�����اف ال��س��ي��د ي��وس��ف 
اجل��اس��م  أن تلك امل��ع��دات مت 
شراءها وفق أفضل املواصفات 
العاملية ومبا يتواكب مع أفضل 
خدمات قطاع الطيران احلديث 
من حيث راحة الركاب واملعدات 
االخ�����رى مت��ت��از ب��أن��ه��ا آم��ن��ة 

لضمان سالمة الركاب الكرام، 
مشيراً إلى أن تلك املعدات تأتي 
استكماالً لتجهيزات اخلدمات 
االرض��ي��ة ف��ي مبنى ال��رك��اب 
رقم 4 والتي تدعم من سياسة 
اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية 
ف��ي خ��دم��ة ال��رك��اب وتسهيل 

اجراءاتهم.
وت����اب����ع رئ���ي���س م��ج��ل��س 
اإلدارة أن: “اخلطوط اجلوية 
الكويتية بصدد استكمال جميع 
امل��ع��دات االرض��ي��ة وجتديدها 
وتطويرها والتي تأتي وفق 
اخلطط االستراتيجية والرؤية 
ال��ت��ي وض��ع��ه��ا مجلس إدارة 
الشركة وإدارت��ه��ا التنفيذية 
لتحقيق االه��داف املرجوة في 
الوصول بالناقل الوطني ملراكز 
متقدمة خلدمات الركاب وسط 
املنافسة التي يشهدها قطاع 
الطيران سواء محلياً أو اقليمياً 
ومب��ا يتناسب مع احتياجات 
ومتطلبات العميل العزيز مع 
حلول موسم ازدح��ام احلركة 
الصيفية والذي سيشهد افتتاح 
اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية 
لوجهات جديدة ومتنوعة بإذن 

الله تعالى”.

اجلاسم واجللوي يتوسطان مسؤولي الكويتية وعدد من موظفي النقليات

»كويت تريد« حتصد جائزة »منصة التداول 
األكثر موثوقية في الشرق األوسط«

ُمنحت ش��رك��ة ك��وي��ت ت��ري��د، ج��ائ��زة “منصة 
ال��ت��داول األك��ث��ر موثوقية ف��ي ال��ش��رق األوس��ط 
وشمال أفريقيا 2019” من قبل مجلة “فاينانس 

ديريفتيف” كاعتراف دولي مبصداقيتها.   
حتتفل جوائز “فاينانس ديريفتيف” بالتميز 
في األداء عبر مجاالت األعمال املختلفة التجارية 
منها واملالية. ومُتنح اجلوائز العاملية للشركات 
واألف��راد الذين لعبوا دوراً محورياً في النهوض 
ب��ال��ق��ط��اع امل��ال��ي، وت��ض��م ال��ش��رك��ات الصغيرة 
واملتوسطة والكبيرة في مختلف املجاالت.   ومن 
جانبه عّلق علي حسن، نائب رئيس قسم تطوير 

األعمال في شركة كويت تريد: “يسرنا تلقينا لهذه 
اجل��ائ��زة، فيمثل بناء الثقة حتدياً ألي مؤسسة 
مالية وخصوصاً منصات التداول عبر اإلنترنت. 
ويعد التداول عبر اإلنترنت ظاهرة جديدة وخاصة 
في الشرق األوس��ط وشمال أفريقيا، لذلك على 
املستثمرين والهيئات التنظيمية أن يضمنوا 
موثوقية وح��س��ن تنظيم منصات االستثمار. 
وأصبحت ه��ذه املسألة ذات أهمية متزايدة مع 
استمرار تطور التداول عبر اإلنترنت وانتشاره 
بني املستثمرين في جميع أنحاء العالم كبوابة 

لالستثمارات الدولية.   


