
أكد مسؤول حكومي، أن الكويت تعكف 
على وضع “خطة استباقية” ملواجهة أزمة 
مالية محتملة، مشيرا إلى تزايد املخاوف 
من حدوث ركود عاملي خالل الفترة املقبلة، 
ما دعا بنوكا مركزية عاملية إلى التحذير من 

التداعيات املتوقعة.
وقال املسؤول، في تصريح نشره موقع 
“العربي اجلديد”، إن اخلطة ترتكز على 
ع��دة م��ح��اور، منها جتهيز أدوات مالية 
ميكن اللجوء إليها بسهولة، حال تعرض 
اجلهاز املصرفي الكويتي ألي آثار سلبية أو 
تداعيات محتملة، باإلضافة إلى االحتفاظ 
بالسيولة الكافية التي ميكن استخدامها 
لتغطية أي ع��ج��ز ي��ح��دث مبخصصات 

احملفظتني االئتمانية والعقارية.
وأش���ار إل��ى أن اخل��ط��ة تتضمن أيضاً 
حتفيز وتنشيط منح االئ��ت��م��ان للقطاع 
اخلاص، بهدف دعم وتعزيز النمو وتفادي 
الركود، حيث ستكون الدولة ضامناً لنحو 
50 في املائة من ه��ذه التسهيالت، وفقاً 
للقانون الكويتي، حتى ال يقع القطاع 
املصرفي في أزمة حال تعثر القطاع اخلاص 

في سداد هذه التسهيالت ألي سبب.
وأض��اف املسؤول أن اخلطة ستتضمن 
أيضاً دع��م س��وق األس��ه��م، من خ��الل ضخ 
سيولة حكومية إضافية بالسوق، والتي 
ستعزز ثقة املستثمر احمللي واألجنبي 
بالسوق، وجتنب البورصة تكبد خسائر 
كبيرة، ح��ال ح��دوث ه��ذا األم��ر باألسواق 

العاملية. وق��ال: “الكويت متتلك مصدات 
مالية قوية ستمكنها من جتنب أي آثار 
سلبية لألزمات العاملية، حيث متتلك رابع 
أكبر صندوق سيادي في العالم بأصول 

تبلغ قيمتها 592 مليار دوالر، باإلضافة 
إلى أصول القطاع املصرفي البالغة 274 
مليار دوالر بنهاية النصف األول من 
العام اجلاري”. ويعتبر السبب الرئيسي 

للتخوف م��ن ح��دوث رك��ود عاملي وأزم��ة 
مالية جديدة، هو استعار احلرب التجارية 
بني الواليات املتحدة والصني، وانخفاض 
العائد على السندات األميركية الطويلة 

األم��د التي انخفضت عوائدها وألول مرة 
بالتاريخ إلى ما دون 2 في املائة لتصل إلى 
1.97 في املائة، األمر الذي يعتبر مؤشراً 

لركود اقتصادي قادم.

وق��ال م��روان سالمة، مدير ع��ام املركز 
ال��دول��ي لالستشارات االقتصادية وفقا 
مل��وق��ع  “العربي اجلديد” إن االقتصاد 
الكويتي مرتبط بشكل أساسي باإلنفاق 
احلكومي، مؤكدا أنه مبعنى أنه كلما زاد 
اإلن��ف��اق على املشاريع التنموية، زادت 
أرباح الشركات وانعكس ذلك على أسعار 
األسهم، ليستمر النشاط والنمو االقتصادي 

في البالد.
وأش��ار سالمة إلى أن ال��دور األكبر يقع 
على ع��ات��ق احل��ك��وم��ة ح��ال��ي��اً باستمرار 
اإلن��ف��اق على املشاريع الكبرى بقوة، ما 
سيدعم النمو االقتصادي في البالد بعيداً 
عن التأثر الكبير بالعوامل اخلارجية، أو 

بأسعار النفط.
ولفت إلى أن االقتصاد األميركي قد يشهد 
حالة م��ن ال��رك��ود خ��الل الفترة القادمة، 
بعد فترة طويلة م��ن الصعود املستمر، 
حيث يتوقع أن يشهد انكماشا لربعني 
متتاليني لسبب يعود إلى طبيعة الدورة 
االقتصادية من ارتفاع وهبوط، وبسبب 

احلرب التجارية احلالية مع الصني.
وأضاف: “بدأ مديرو احملافظ األميركية 
خالل اآلونة األخيرة بالتحول من األسهم 
إلى أسواق أخرى، في مؤشر على توقعاتهم 
بالركود املتوقع، أي رك��ود في االقتصاد 
األميركي سيكون له تأثير على االقتصاد 
العاملي، بسبب ارتباط االقتصاد األميركي 

بالعديد من االقتصادات العاملية األخرى”.

سالمة: االقتصاد الكويتي مرتبط بشكل أساسي باإلنفاق احلكومي
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5 رابحني في سحب حساب يومي على مستوى الكويت للخدمات املصرفية للشركات»برقان«: 

»املتحد«  يحصد  جائزة »أفضل بنك في إدارة 
 2019 النقد عبر اإلنترنت« للعام 

أعلن بنك ب��رق��ان ع��ن أس��م��اء الفائزين في 
السحوبات اليومية على حساب يومي، وقد فاز 

كل واحد منهم بجائزة 5،000 د.ك
وكان احلظ في هذه السحوبات من نصيب: 
محمد ال����وزان وال��س��ي��د ف��اض��ل ال��س��ي��د غيث 
وعبدالناصر محمد اب��وط��ال��ب وم��اج��د هالل 

التميمي وتسنيم عباس سورتى .
باإلضافة للسحب اليومي، بنك برقان يوفر 
سحب رب��ع س��ن��وي حل��س��اب “يومي” للفوز 
بجائزة نقدية بقيمة 125،000 دينار كويتي.  
وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعني على 
العمالء أن ال يقل رصيدهم عن500  د.ك ملدة 
شهرين كاملني قبل تاريخ السحب و كما أن 
كل10 د.ك متثل فرصة واحده لدخول السحب. 
وإذا ك��ان رصيد احلساب 500 دينار كويتي 
وما فوق، سوف يكون صاحب احلساب مؤهل 
للدخول في كل من السحوبات اليومية والربع 

سنوية.
وللمزيد م��ن املعلومات ح��ول فتح حساب 
يومي أو ع��ن السحب ال��رب��ع سنوي حلساب 
يومي ، يرجى زي���ارة أق��رب ف��رع لبنك برقان 
للحصول على التفاصيل واملعلومات الالزمة، أو 
االتصال على 1804080 حيث سيقوم موظفونا 
املختصون بتقدمي كل املساعدة الالزمة حول 
كيفية فتح احل��س��اب، أو لإلجابة على كافة 

اإلستفسارات ح��ول جميع خدمات ومنتجات 
بنك ب��رق��ان. وميكن كذلك زي��ارة موقع البنك 
االلكتروني www.burgan.com للمزيد من 

املعلومات.

أعلن البنك األه��ل��ي املتحدعن ف��وزه 
بجائزة أفضل بنك في إدارة النقد عبر 
اإلنترنت للعام 2019 على مستوى دولة 
الكويت ضمن قطاع اخلدمات املصرفية 
للشركات للعام الثالث على التوالي 
،وذل��ك من قبل مجلة جلوبال فاينانس 
العاملية املرموقة والتي متنح هذه اجلوائز 
للبنوك التي تقدم حلوالً مصرفية محلية 
وإقليمية وعاملية متطورة تقترن بأحدث 
األساليب التكنولوجية املبتكرة بهدف 
توفير خدمات ومنتجات عصرية تواكب 

احتياجات وتطلعات العمالء.
وتقود قدرات إدارة النقد البنك األهلي 
املتحد من خالل منصة “B2B” الرائدة 
في السوق والتي توفر للشركات القدرة 
على إدارة النقد واملدفوعات واملستحقات 

من خالل اإلنترنت وعبر الهاتف النقال.
وقد جاء فوز البنك األهلي املتحد  بهذه 
اجلائزة بناء على مجموعة من املعايير 
املتخصصة والتي تشمل قوة استراتيجية 
البنك ف��ي استقطاب وخ��دم��ة العمالء 
الرقميني، والنجاح في حث العمالء على 
استخدام اخلدمات الرقمية، ومنو قاعدة 
العمالء الرقميني، واتساع نطاق عروض 
املنتجات الرقمية، وت��ق��دمي دالئ��ل على 
منافع ملموسة للمبادرات الرقمية التي 
يقدمها البنك والتصميم املميز للموقع 

اإللكتروني للبنك .
مت اختيار البنك للفوز بهذه اجلائزة  
عن طريق تقييم دقيق أجرته جلنة حتكيم 
عاملية املستوى في مؤسسة “إنفوسيس”، 

ال����رائ����دة ع��امل��ي��ا ف���ي االس���ت���ش���ارات 
والتكنولوجيا وال��دع��م اخل��ارج��ي. وقد 
تولي محررو مجلة  جلوبال فاينانس 
العاملية عملية االختيارالنهائي جلميع 
الفائزين مع األخ��ذ في االعتبار، البنوك 

التي تنافست فقط علي تلك اجلائزة.
وب��ه��ذه املناسبة أف��اد ط��ارق محمود 
الرئيس التنفيذى بالوكالة للبنك األهلي 
املتحد : نحن سعداء بحصولنا على هذه 
اجلائزة املرموقة من جلوبال فاينانس 
للسنة الثالثة على التوالي  مما يبرهن 

علي جاح املبادرات التي يطلقها البنك. 
وعلى مدى األشهر ال�ثماني عشر املاضية، 
شهدنا تبنياً م��ت��زاي��داً م��ن قبل عمالئنا 
علي منصة B2B التي تعد أح��د أوجه 
التميز الرئيسية  للبنك األهلي املتحد في 

الكويت”.
وأض��اف محمود : لطاملا تصدر’البنك 
األهلي املتحد طليعة االبتكار في قطاع 
اخلدمات املصرفية ، وتأتي هذه اجلائزة 
املرموقة تأكيداً على جهودنا الناجحة 
ال��ت��ي ت��رك��ز على ت��ق��دمي خ��دم��ات مميزه 

و فريده لعمالء االهلي املتحًد في إطار 
مسيرة حتولنا الرقمي  . وأود   أن أهنئ 
فريق إدارة النقد عبر اإلنترنت  فى البنك 
األهلي املتحد على اجلهود احلثيثة التى 
بذلها ملواصلة وتطوير وتوسيع خدماتنا 
املصرفية طبقاً خلطة عمل طموحة التى 

تتماشي مع رؤية البنك  للتحول الرقمي .
و أف��اد هشام زغ��ل��ول نائب الرئيس 
التنفيذي لالئتمان املصرفي بالبنك األهلي 
املتحد: نفخر باحلصول على ھذه اجلائزة 
العاملية املرموقة من مجلة مالية رائدة 
مثل جلوبال فاينانس.  فنحن نسعى 
دائ��م��ا لتقدمي جتربة مصرفية متميزة 
وخ��دم��ات مبتكرة ومتكاملة على أعلى 
مستوى وحتقق  القرب من عمالئنا. و 
نرى أن هذه اجلائزة املرموقة دليالً على 
ري��ادة البنك في مجال اخلدمات الرقمية 
في بيئة تشهد مستويات متزايدة من 
املنافسة، وكذلك على جناح خطة التحول 
الرقمي التي يقوم البنك بتطبيقها بصورة 
منهجية .  وعلق  علي النقي، مدير تنفيذى  
وح��دة إدارة النقد و B2B –  في البنك 
األهلي املتحد: . إن الفوز بهذه اجلائزة  
يؤكد  م��دى ثقة عمالئنا بنا وتفضيلهم 
للخدمات واملنتجات التي نقدمها لهم. إن 
هذا التكرمي مينحنا حافزاً قوياً لالستمرار 
ف��ي حتقيق التميز ف��ي جميع مجاالت 
أعمالنا ويدفعنا لالستمرار في استثمار 
الكثير من اجلهد واملال لترسيخ مكانتنا 
املتميزة م��ن خ��الل توفير حلول مالية 

مبتكرة حتظى برضاء عمالئنا.

»النقد العربي«: اقتصادياتنا العربية 
تواجه حتديات متسارعة

افتتحت دورة “إدارة املخاطر االستثمارية” التي 
ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد 
العربي، في مقر الصندوق بأبوظبي خالل الفترة25 

– 29 أغسطس 2019. 
ويحظى م��وض��وع “حتليل مخاطر االستثمار 
بالسندات” بأهّمية بالغة لبلداننا باعتبار التحوالت 
العميقة واملتسارعة التي يشهدها االقتصاد العاملي 
التي تطرح ع��دد من التحديات أم��ام اقتصادياتنا 
العربية، حيث تدعم السياسات واملمارسات السليمة 
في إدارة االستثمار بالسندات إدارة اإلقتصاد الكلي، 
األمر الذي يتطلب البحث عن السبل الكفيلة برفع 
الكفاءة االقتصادية في استغالل امل��وارد وحسن 
تعبئة املدخرات الوطنية وتوظيفها مبا يعود عليها 

بأعلى العوائد وبأقل املخاطر.
فمن الطبيعي أن يسعى جميع املستثمرين 
لتحقيق أعلى عائد عند مستوى معني من املخاطر 

أو تخفيض املخاطر ال��ى أدن��ى مستوى ممكن عند 
مستوى معني من العائد، بالتالي فإنه ال يوجد 
إستثمار بدون مخاطر، لذلك يتوجب على املستثمرين 
دراسة مخاطر االستثمار وحتليل أسبابها وحسن 

ادارتها.
بهذه املناسبة جاء في كلمة الدكتور عبدالرحمن 
بن عبدالله احلميدي، املدير العام رئيس مجلس 
إدارة الصندوق: يحظى موضوع “حتليل مخاطر 
االستثمار بالسندات” بأهّمية بالغة لبلداننا 
باعتبار التحوالت العميقة واملتسارعة التي يشهدها 
االقتصاد العاملي التي تطرح ع��دد من التحديات 
أمام اقتصادياتنا العربية، حيث تدعم السياسات 
واملمارسات السليمة في إدارة االستثمار بالسندات 
إدارة اإلقتصاد الكلي، األمر الذي يتطلب البحث عن 
السبل الكفيلة برفع الكفاءة االقتصادية في استغالل 

املوارد وحسن تعبئة املدخرات الوطنية .

تعيني رئيس تنفيذي
جديد لـ »املـال«

أعلنت شركة امل��ال لالستثمار عن تعيني رئيس تنفيذي جديد 
للشركة. وقالت “املال” في بيان للبورصة الكويتية أمس  األحد، 
إنه مت تعيني سيد أظهر حسني سيد دران شاه في املنصف اجلديد 

اعتباراً من 25 أغسطس 2019.
اجلدير بالذكر أن عبدالرحمن عبدالله العتيبي يشغل منصب 
رئيس مجلس إدارة “املال”، وينوب عنه في منصبه أمين أحمد 

شيت والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي مؤقتاً.
ومتتلك شركة رمي العقارية احلصة األكبر في رأسمال “املال” 
بنسبة 21.22 باملائة. ويبلغ رأسمال “املال” نحو 31.02 مليون 
دينار موزعاً على نحو 310.25 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 100 

فلس للسهم الواحد.
كانت خسائر الشركة ارتفعت 6.2 باملائة في الربع الثاني من 
العام اجلاري، لتصل إلى 705.33 ألف دينار؛ مقابل خسائر بقيمة 

664 ألف دينار للفترة املماثلة من العام املاضي.
وأنهى سهم “املال” جلسة بالبورصة متراجعاً 3.82 باملائة عند 
سعر 12.6 فلس، وذلك بتنفيذ 4 صفقات على عدد 668 ألف سهم 

بقيمة 8.62 ألف دينار.

أرباح قطاع اخلدمات املالية الكويتي 
21 في املئة بالربع الثاني ترتفع 

ارتفعت أرباح شركات قطاع اخلدمات املالية 
املُ��درج بالبورصة الكويتية 21.2 باملائة في 
الربع الثاني من العام اجل���اري، على أساس 

سنوي ، وفقا ملسح نشره موقع مباشر .
وبحسب اإلحصائية، بلغت أرباح 48 شركة 
ُم��درج��ة بالقطاع خ��الل الفترة 75.08 مليون 
دينار )247.66 مليون دوالر(، مقابل أرباح 
بنحو 61.94 مليون دينار )204.32 مليون 

دوالر( بالربع الثاني من 2018.
وعلى مستوى النتائج النصف سنوية، بلغت 
أرب��اح شركات القطاع 158.04 مليون دينار 
)521.31 مليون دوالر(، مقابل أرب��اح بنحو 
135.33 مليون دينار )446.4 مليون دوالر( 
للفترة ذاتها بالعام السابق، بارتفاع نسبته 

16.8 باملائة.
وشكلت أرب���اح ال��ق��ط��اع 13.8 ب��امل��ائ��ة من 
إجمالي أرب��اح السوق الكويتي بالربع الثاني 
من 2019، والبالغة 542.67 مليون دينار، 
فيما استحوذ القطاع على 14.1 باملائة من 
إجمالي أرباح السوق بالنصف األول والبالغة 

1120.61 مليون دينار.
وتصدرت “االمتياز” أكبر األرب��اح بالقطاع 
على مستوى الربع الثاني من العام اجل��اري، 
بأرباح بلغت 22.37 مليون دينار مقارنة بربح 
ق��دره 6.45 مليون دينار لنفس الفترة بالعام 

املاضي، بارتفاع نسبته 246.8 باملائة.

في املقابل، حققت “األولى” أكثر اخلسائر 
خ��الل ال��رب��ع الثاني م��ن 2019، بقيمة 3.26 
مليون دينار مقارنة بأرباح الفترة املماثلة من 

العام املاضي والبالغة 863 ألف دينار.
وحققت “عمار” أقل األرب��اح على املستوى 
الفصلي بقيمة 9 آالف دينار تقريباً، فيما سجلت 
“حتصيالت” أق��ل اخلسائر في الربع الثاني 
بقيمة 36 ألف دينار لتتراجع خسائرها 52.6 

باملائة على أساس سنوي.
وع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ن��ص��ف األول م��ن ال��ع��ام 
اجلاري، كانت “صناعات” الرابح األكبر داخل 
القطاع ب��أرب��اح قيمتها 43.21 مليون دينار 
بارتفاع 73.5 باملائة عن مثيلتها في النصف 

األول من 2018 والبالغة 24.91 مليون دينار.
على اجلانب اآلخر، تكبدت “إيف��ا” اخلسائر 
األكبر في القطاع بالنصف األول من 2019، 
بقيمة 6.25 مليون دينار مقارنة بخسائر بلغت 
2.05 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام 
املاضي، بارتفاع في اخلسائر ُتقدر نسبته بنحو 

204.4 باملائة.
وجاءت أرباح “استهالكية” األقل في النصف 
األول من العام اجل��اري، بقيمة 22 ألف دينار، 
بينما سجلت “املغاربية” أقل اخلسائر خالل 
الفترة بنحو 24.02 ألف دينار مقارنة بخسائر 
بلغت 24.93 ألف دينار لنفس الفترة من العام 

السابق.

8241.67 نقطة مؤشر األسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 

خسائر بورصات اخلليج تنسخ نزيف األسواق العاملية
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هشام زغلول علي النقي

أنهى مؤشر األسهم السعودية الرئيسية 
جلسة أم���س  األح���د منخفًضا 203.99 
نقطة ليقفل عند مستوى 8241.67 نقطة، 
وب��ت��داوالت بلغت قيمتها أك��ث��ر م��ن 2.4 
مليار ريال. وأغلق مؤشر سوق دبي املالي 
متراجعا %1.32، إل��ى مستوى 2715 
نقطة، فيما انخفض مؤشر سوق أبوظبي 

%1.41، إلى 4968 نقطة.

وق���ال م��دي��ر م��رك��ز زاد لالستشارات 
حسني الرقيب، في مقابلة مع “العربية” 
إن تصعيد حرب التجارة تسبب بخسارة 
مؤشر “داو جونز” لألسهم األميركية يوم 
اخلميس املاضي، حوالي 700 نقطة، وهذا 
انعكس بشكل مباشر على أسواق املنطقة 

في دول اخلليج.
وأشار الرقيب إلى تأثير حرب التجارة 

على النمو العاملي، واملخاوف من تأثير ذلك 
على قطاعات النفط والبتروكيماويات، 
وهذا يؤثر بشكل كبير على سوق األسهم 
السعودية. كما اعتبر أن هبوط األسعار 
فيه ج��ان��ب إي��ج��اب��ي جلهة خفض مقدار 
مكرر ربحية بعض أسهم الشركات في 
سوق السعودية، بالتزامن مع بدء املرحلة 
 MSCI الثانية من اإلدراج على مؤشرات

لألسواق الناشئة، مؤكداً أن تراجع مكرر 
ربحية بعض األس��ه��م سيجعلها جاذبة 
للمستثمرين األجانب مع ترقية السوق. 
وبلغ عدد األسهم املتداولة في سوق األسهم 
السعودية أمس أكثر من 99 مليون سهم 
تقاسمتها أكثر من 94 ألف صفقة سجلت 
فيها أسهم 11 شركة ارتفاًعا في قيمتها، 

فيما أغلقت أسهم 176 شركة على تراجع.


