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اقتصاد

 51باملئة من املعامالت للسحب اآللي و 48باملئة لنقاط البيع

«بيتك» 6 :مليارات دينار حجم معامالت البطاقات املصرفية بزيادة  4باملئة سنوي ًا
قال تقرير بيت التمويل الكويتي
“بيتك” ال���ص���ادر ع���ن م��ع��ام�لات
البطاقات املصرفية البالستيكية
 ،لقد بلغ حجم معامالت بطاقات
املصرفية  6مليارات دينار في الربع
األول ( 2019س��ح��ب آل���ي ون��ق��اط
بيع) ،تعكس قيمة بعض العمليات
املصرفية االلكترونية التي تشهد
زي��ادة مطردة نظرا ً لالنتشار الهائل
في استخدام تكنولوجيا املعلومات
والتطور الكبير في أمن وحماية نظم
املعلومات االلكترونية  ،وتستخدم
البطاقات املصرفية بأنواعها املختلفة
وال��ت��ي ت��ش��م��ل ب��ط��اق��ات االئ��ت��م��ان
والبطاقات املدينة )بطاقات سحب
آل��ي ،مسبقة الدفع) وكذلك بطاقات
مصرفية ت��ص��دره��ا ب��ن��وك أجنبية
تستخدم في السوق احمللي الكويتي،
س��واء بالسحب واإلي���داع م��ن خالل
أجهزة الصرف اآلل��ي ونقاط البيع،
ووف���ق آخ���ر ب��ي��ان��ات ب��ن��ك الكويت
املركزي خالل الربع األول من 2019
انخفضت إجمالي املعامالت بحدود
نصف في املائة عن قيمتها في الربع
الرابع  ،2018فيما زادت على أساس
سنوي .4%
وي�لاح��ظ اس��ت��م��رار االجت���اه نحو
العمليات املصرفية االلكترونية مقابل
الورقية ،ويصل رصيد عدد العمليات
االلكترونية في أجهزة السحب اآللي
ونقاط البيع إلى  92.6مليون عملية
في الربع األول ب��زي��ادة  1.2%عن
الربع الرابع في حني ارتفعت 13.5%
على أساس سنوي.
وت��راج��ع��ت امل��ع��ام�لات املصرفية
الورقية متمثلة في قيمة الشيكات
امل��ق��دم��ة للبنوك احمللية الكويتية
الى  13.3مليار دينار من خالل 2.9
مليون شيك في النصف الثاني من
العام  2018مقابل  14.8مليار دينار
ألكثر من  2.9مليون شيك في النصف
األول م��ن��ه ،وف��ق آخ��ر البيانات إال
أن قيمتها زادت  9.5%على أساس
سنوي وارتفع عددها  12.8%وهو
ما ميثل جانب املعامالت الورقية مع
املصارف .
وي�لاح��ظ ت��ف��وق ع���دد العمليات
االلكترونية على العمليات الورقية
إال أن قيمة العمليات االلكترونية
مازالت أقل من الورقية ،أي أن أغلبية
املتعاملني يفضلون األنظمة اآللية
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ع��ل��ى ال��ت��ع��ام�لات
الورقية ،غير أن بعضاً منهم مازالوا
يلجأن إل��ى التعامالت الورقية في
تلبية احتياجاتهم مع املصارف.
ب��ال��ت��ال��ي وج����ود ف��رص��ة كبيرة
أم��ام شركات تكنولوجيا املعلومات

بطاقات املصرفية للبنوك احمللية
 5.8مليارات دينار (عبر السحب
آل��ي ونقاط البيع) في الربع األول
 2019منخفضة بحدود نصف في
املائة عن قيمتها في الربع السابق
له ،منها  5.5مليارات دينار لعمليات
متت داخ��ل دول��ة الكويت في كل من
أجهزة السحب اآلل��ي ونقاط البيع.
وعلى أساس سنوي ارتفعت عمليات
البطاقات املصرفية للبنوك احمللية
بنسبة قدرها  4%لكنها أدنى زيادة
منذ بداية .2017

السحب اآللي

وال���ب���ن���وك ف���ي ت��ط��وي��ر أنظمتها
اإللكترونية ك��ي تستوعب التقدم
التكنولوجي الهائل.
إذ ت��ش��ك��ل ق��ي��م��ة ال��ع��م��ل��ي��ات
االلكترونية من خ�لال أجهزة نقاط
البيع وال��س��ح��ب اآلل���ي  69%فيما
ميثل عددها  96.6%من املعامالت
املصرفية ال��ورق��ي��ة وااللكترونية
“سحب آلي ونقاط بيع” خالل الربع
األول  2019مقابل  68%لقيمتها و
 97.2%لعددها في ذات الفترة من
.2018
وق����د حت��س��ن ع����دد ال��ب��ط��اق��ات
املصرفية السارية إلى أكثر من 4.9
مليون بطاقة سارية بنهاية الربع
األول ،ويسير في اجت��اه تصاعدي
واضح ،مسجالً زيادة بحدود نصف
في املائة عن الربع الرابع ،في حني
ارتفع  3.3%على أساس سنوي ،فيما
صدر  412ألف بطاقة مصرفية خالل
الربع األول  2019أقل بحدود ربع
في املائة عن املصدرة في الربع الرابع
لكنها أعلى بنسبة  6%على أساس
سنوي .فيما يصل عدد السكان إلى
 4.8مليون نسمة أي مبعدل بطاقة
مصرفية س��اري��ة لكل ف���رد ،ويبلغ
إجمالي القوى العاملة  2.7مليون فرد
أي مبعدل  1.8بطاقة مصرفية سارية
لكل فرد عامل ،وهو معدل أقل مقارنة
ببعض دول املنطقة.

زي��������������ادة ع�����م�����ل�����ي�����ات ال������ب������ط������اق������ات امل�����ص�����رف�����ي�����ة األج�����ن�����ب�����ي�����ة إل�����ى
 98.4م������ل������ي������ون دي���������ن���������ار ب�����ن�����س�����ب�����ة  5ب������امل������ئ������ة رب�����������ع س�����ن�����وي
 5.8م����ل����ي����ار دي������ن������ار ق���ي���م���ة م����ع����ام��ل�ات ال����ب����ط����اق����ات امل���م���ن���وح���ة
م������ن ال�����ب�����ن�����وك احمل����ل����ي����ة ال����ك����وي����ت����ي����ة ب�������زي�������ادة  6ب����امل����ئ����ة س���ن���وي���ا
اآلل���ي إل��ى نحو  3م��ل��ي��ارات دينار
داخ��ل الكويت وخارجها في الربع
األول  2019للبطاقات املصرفية
املصدرة من بنوك تعمل في الكويت،
بنسبة  2%ع��ن ال��رب��ع ال��راب��ع ،مع
تراجع عمليات السحب اآللي داخل
الكويت  2%فيما زادت تلك العمليات
خارج الكويت  ،3%وارتفع إجمالي
عمليات السحب اآللي داخل الكويت
وخارجها  1%على أساس سنوي .

االقتصادية –
التقارير
املصرفية
البطاقات

زادت أرصدة مبيعات أجهزة نقاط
البيع عن  2.9مليار دينار في الربع
األول بنمو 1%عن الربع السبق له،
مع حتسن طفيف ملبيعات نقاط البيع
داخل الكويت لذات الفترة  ،في الوقت
الذي زادت فيه خارجها بنسبة ،7%
بينما على أس���اس س��ن��وي ارتفع
رصيد مبيعات نقاط البيع في الربع
األول داخل الكويت وخارجها .8%

عمليات السحب
تراجعت أرصدة عمليات السحب

«كابالت» تتسلم طلب شراء
بـ  1.7مليون دينار
أعلنت شركة اخلليج للكابالت والصناعات الكهربائية عن تسلمها
طلب شراء من قبل شركة مقاوالت محلية مببلغ إجمالي قدره 1.74
مليون دينار ( 5.7مليون دوالر).
وقالت “كابالت” ،في بيان للبورصة الكويتية ،أمس الثالثاء ،إن
طلب الشراء يتعلق بتوريد كابالت ضغط منخفض ومتوسط.
وأوضحت أنه من املتوقع حتقيق أرباح تشغيلية من العقد بنسبة
للمجموعة
االستراتيجية
االقتصادية –
دينار).
 52.2ألف
(مبا يُعادل
التقارير قيمة الطلب
تقديريه  3باملائة من
وأف��ادت بأن األثر املالي للصفقة سينعكس على فترات البيانات
املالية للشركة خالل النصف الثاني من  2019والربع األول من عام
.2020

استقالة  3أعضاء
في مجلس إدارة «عق ــار»
أعلنت شركة عقار لالستثمارات العقارية عن تقدمي بعض أعضاء
مجلس إدارة الشركة استقاالتهم من عضوية املجلس.
وقالت “عقــار” في بيان للبورصة الكويتية ،أمس الثالثاء ،إن
األعضاء الذين تقدموا باستقاالتهم هم :بدر صالح العيسى (رئيس
املجلس) ،موسى علي أبوطالب (نائب الرئيس) ،سمير إبراهيم
حبايب (عضو).
وأوضحت الشركة أن املجلس سوف يناقش االستقاالت امل ُقدمة من
األعضاء امل ُشار إليهم.
كانت “عقــار” أعلنت أمس األول األحد ،عن إمتام تنفيذ صفقة مُتفق
عليها ببيع  64.66مليون سهم من أسهم الشركة على أساس سعر
 105فلوس بقيمة إجمالية تُقدر بنحو  6.79مليون دينار.

نقاط البيع
جت��اوز ع��دد أج��ه��زة نقاط البيع
داخل الكويت  60ألف جهاز في الربع
األول  2019بزيادة  1.4%عن الربع
الرابع وتصل الزيادة إلى 13.4%
على أس��اس س��ن��وي ،وجت���اوز عدد
م��ع��ام�لات ن��ق��اط البيع  68مليون
عملية في الربع األول بزيادة %.2.2
عن الربع الرابع و تصل إلى 18.5%
املقابل ارتفع
سنوي ،في
على أساس
للمجموعة
االستراتيجية
عدد أجهزة الصرف اآللي إلى 2,460
جهاز بزيادة  3.4%عن الربع الرابع
و 22.1%على أساس سنوي ،برغم
ت��راج��ع ع��دد امل��ع��ام�لات باستخدام
أج��ه��زة ال��ص��رف اآلل���ي إل���ى 24.5
مليون عملية بنسبة  1.5%عن الربع
ال��راب��ع فيما تعد أعلى  1.6%على
أساس سنوي.
يسير االجتاه العام حلجم عمليات
الصرف اآلل��ي نحو التراجع مقابل

عمليات ن��ق��اط ال��ب��ي��ع ،م��ع تراجع
ط��ف��ي��ف حل��ص��ة ع��م��ل��ي��ات ال��ص��رف
اآلل���ي ال��ت��ي تشكل  51%م��ن قيمة
العمليات بالبطاقات املصرفية في
الربع األول  ،أي أدن��ى مبقدار 1%
من حصتها في الربع الرابع ومبقدار
 3%عن الربع األول العام املاضي.
ف��ي املقابل تستحوذ أج��ه��زة نقاط
البيع على  49%من قيمة العمليات
التي تستخدم البطاقات املصرفية
للبنوك التي تعمل في الكويت ،أي
أعلى من حصتها التي شكلت 48%
في الربع الرابع ومن حصتها التي
مثلت  47%في الربع األول .2018
ويأتي ذلك بعد أن كان أغلب عمليات
البطاقات املصرفية تستخدم عبر
السحب اآلل��ي ،فمنذ  5سنوات فقط
كانت تشكل أكثر من  ،60%وذلك
نظرا ً للتطور التكنولوجي الكبير
لصالح أجهزة نقاط البيع والنشاط
الذي يشهده سوق التجزئة والربط

اآللي بينها وبني حساباتها املصرفية
الكترونيا ً.

البنوك األجنبية

فيما يتعلق بالعمليات التي
تستخدم البطاقات املصرفية في
السوق احمللي الكويتي وتصدرها
بنوك أجنبية خ��ارج دول��ة الكويت
ويستفيد منها العمالء في السوق
احمللي فقط ،تشكل تلك العمليات
 1.7%م��ن م��ع��ام�لات ال��ب��ط��اق��ات
املصرفية ف��ي ال��رب��ع األول 2019
ول��م تشهد تغيرا ً ف��ي حصتها من
بداية العام املاضي .وبلغ حجمها
 98.4مليون دينار في الربع األول
 2019أي بزيادة  5%على أساس
رب��ع سنوي وتصل أيضاً إل��ى 5%
على أساس سنوي ،مدفوعة بزيادة
عمليات الدفع بتلك البطاقات عبر
نقاط البيع إلى  55.2مليون دينار
بنسبة  16%عن الربع الرابع ،في
حني تراجعت عمليات السحب اآللي
لتلك البطاقات مسجلة  43.2مليون
دينار بنسبة  5%لذات الفترة .لكن
يالحظ تراجع سنوي لتلك البطاقات
عبر نقاط البيع  3%مقابل زي��ادة
سنوية غير مسبوقة وصلت 18%
من أجهزة السحب اآللي .

بطاقات البنوك احمللية

تشتمل ه��ذه العمليات استخدام
البطاقات املدينة وبطاقات االئتمان،
وال��ت��ى سيتم تناولها بالتفصيل
حيث بلغت قيمة إجمالي عمليات

بسبب انخفاض ثقة املستهلك وبطء منو األجور

«كفيك» :منو اإلنفاق االستهالكي في
الكويت واصل تباطؤه خالل الربع األول
أوض��ح��ت ال��ش��رك��ة الكويتية
للتمويل واالستثمار (كفيك) في
تقريرها لشهر مايو عن األسواق
املالية ،والذي يسلّط الضوء على
أداء أسواق املال العاملية الرئيسية
باإلضافة لألسواق اخلليجية مع
حتليل ألداء السوق وارتباطه بأهم
املجريات واألح��داث االقتصادية
املؤثرة.
االق���ت���ص���اد اخل��ل��ي��ج��ي :في
ال��ك��وي��ت ،وف��ق��اً ل��ت��ق��ري��ر جديد
صادرعن بنك الكويت الوطني،
واص��ل منو اإلن��ف��اق االستهالكي
ت��ب��اط��ؤه خ��ل�ال ال���رب���ع األول
بسبب انخفاض ثقة املستهلك،
وب��طء منو األج���ور ،حيث ارتفع
النمو ف��ي معامالت نقطة البيع
وس��ح��ب أج��ه��زة ال��ص��راف اآلل��ي
بنسبة  4%+مقارنة م��ع 6%+
عن الربع األخير .وبلغ متوسط
مؤشر اإلن��ف��اق االستهالكي إلى
 % 1.4خ�لال الربع األول ،ومع
ذل��ك فقد ارت��ف��ع مؤشر  CSIفي

متسوقون في إحدى اجلمعيات التعاونية

إبريل بنسبة  1.9%+على أساس
سنوي ،مما ي��دل على أن تباطؤ
من��و اإلن��ف��اق ق��د وص��ل إل��ى أدن��ى
ح��د .ولكن من املتوقع أن يرتفع
اإلنفاق االستهالكي خالل الربع
الثاني من العام ،حيث أن التضخم
املنخفض والنمو القوي للعمالة
وتخفيف ل��وائ��ح اإلق����راض من
البنك امل��رك��زي سيساعدان على

زي��ادة منو اإلن��ف��اق .وف��ي اململكة
العربية السعودية ،مت إص��دار
ترخيصا جديدًا للمستثمرين
ً
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األج���ان���ب ف��ي ال��رب��ع األول من
ال��ع��ام ،مم��ا ميثل زي���ادة نسبتها
70%عن ال��ع��ام السابق ،وذل��ك
وفقًا للهيئة العامة لالستثمار في
اململكة العربية السعودية .حيث
قررت اململكة العربية السعودية

ال��س��م��اح للمستثمرين بالعمل
أج��ل تعزيز بيئة
لاد م��ن
ف��1ي ال
Page
��ofب�1
أعمال تنافسية في اململكة والتي
تشمل قطاعات التعليم والرعاية
الصحية وصناعة البناء ،وذلك
بعد رفع قيود امللكية األجنبية في
هذه الصناعات.
وفي اإلمارات العربية املتحدة،
وقعت الدولة صفقة بقيمة 3.4
مليار دوالر مع الصني لتوسيع
العالقات التجارية واالستثمارية.
ح��ي��ث ت��ع��د ه���ذه ال��ص��ف��ق��ة ج��زء
من م��ب��ادرة “احلزام والطريق”
م��ع ال��ص�ين ،وت��ع��د ه��ذه امل��ب��ادرة
م��ش��روع ضخم للبنية التحتية
الذي يتضمن بناء الطرق والسكك
احلديدية وخطوط الشحن بني
الصني وأكثر من  60دولة .وأطلق
ال��ب��ل��دان ع���ددًا م��ن االستثمارات
اجلديدة مبا في ذلك تطوير محطة
تبلغ مساحتها  60مليون قدم
مربع في طريق احلرير اجلديد في
دبي ملعرض إكسبو .2020

«زين» :حملتنا حققت أهدافها وحملت روح «العطاء» في رمضان
اختتمت زي���ن حملتها الرمضانية
السنوية “زين الشهور” ،والتي استقبلت
الشركة من خاللها شهر رمضان املبارك
هذا العام مبجموعة كبيرة من املساهمات
اخل��ي��ري��ة واإلن��س��ان��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة
والدينية والرياضية والترويحية على
م��دار الشهر الفضيل تزيّنت بالتعاليم
اإلس�لام��ي��ة السمحاء والقيم الكويتية
األصيلة.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي
أنها ج���دّدت حملة “زين الشهور” هذا
العام بالعديد من امل ُساهمات واألنشطة
التي ارتكزت حول نشر اخلير والسالم
في املجتمع ،والتي أتت جميعها انطالقاً
من استراتيجية زين املتوازنة للمسؤولية
االجتماعية واالس��ت��دام��ة ،حيث تسعى

فريق زين التطوعي مع فريق رجيمي

الشركة جاهدة خلدمة مجتمعها وأفراده
على مدار العام وخالل الشهر الفضيل على
وجه اخلصوص ملا يحمله هذا الشهر من
معان وقيم تعزز ثقافة العطاء والبذل لدى

أطياف املجتمع املختلفة.
وإذ ب��ي��ن��ت زي���ن أن��ه��ا ل��ط��امل��ا سعت
إل��ى ترسيخ ثقافة العطاء واملشاركة
االجتماعية س��واء بدعمها املباشر أو من

خالل مساهماتها ورعاياتها للعديد من
الفعاليات واألنشطة اخليرية املختلفة،
فإنها تعتبر أن مسؤولياتها االجتماعية
أحد الروافد األساسية لتحقيق النجاح

املستمر لعملياتها ،حيث حت��رص على
تسخير إمكانياتها لتعزيز هذا التوجه عن
طريق استخدام قدراتها التكنولوجية التي
متتلكها والتي أهلتها لتتكون واح��دة من
كبرى الشركات في القطاع اخلاص.
وحول األنشطة والفعاليات اخليرية
التي نظّ متها خالل شهر رمضان املبارك،
كشفت زي��ن أن الترتيبات والتجهيزات
حلملتها ق��د انطلقت قبل حلول الشهر
الكرمي ،وذلك من خالل تعاونها مع مختلف
اجل��ه��ات وامل��ؤس��س��ات ف��ي ال��دول��ة لبناء
جسور التواصل والتقارب معها خالل هذا
الشهر الفضيل بهدف خدمة مختلف أفراد
املجتمع ،وفي التقرير التالي تستعرض
الشركة مبادراتها وفعالياتها التي نظّ متها
خالل شهر رمضان املاضي:

جت��اوزت عمليات السحب اآللي
حاجز  3مليارات دي��ن��ار أي 52%
من قيمة العمليات التي تستخدم
البطاقات املصرفية للبنوك احمللية
في الربع األول  2019مقابل ذات
احلصة في الربع السابق له وأدنى
قليالً من حصة مثلت  53%في الربع
األول م��ن ال��ع��ام امل��اض��ي ،وتصل
أرص���دة السحب اآلل���ي  2.9مليار
دي��ن��ار داخ��ل دول��ة الكويت ،مقابل
 81مليون دي��ن��ار م��ن خ��ارج دول��ة
الكويت .وقد تراجعت قيمة إجمالي
عمليات السحب اآلل���ي ف��ي الربع
االول بنسبة  2%عن الربع الرابع،
مدفوعة بتراجع عمليات السحب
اآللي داخل الكويت  ،2%في الوقت
الذي زادت تلك العمليات في خارج
الكويت بنسبة .2%
ف��ي ح�ين حتسنت إجمالي قيمة
عمليات السحب اآلل��ي بالبطاقات
امل��ص��رف��ي��ة امل��دي��ن��ة ع��ل��ى أس���اس
سنوي بحدود نصف في املائة مع
زيادتها في داخل دولة الكويت ،1%
وتراجعها  1%في أجهزة السحب
اآللي خارج دولة الكويت.
اس��ت��ق��رت ت��ع��ام�لات ال��ب��ط��اق��ات
املصرفية ف��ي البنوك احمللية عبر
أجهزة نقاط البيع عند ح��دود 2.8
مليار دينار ،منها أقل من  2.6مليار
دينار قيمة لعمليات متت داخل دولة
الكويت ،ونحو  251مليون دينار
لعمليات خارجها .وقد زادت قيمة
املعامالت عبر أجهزة نقاط البيع في
الربع األول  1%عن الربع الرابع ،مع
استقرار عمليات نقاط البيع داخل
الكويت في حني زادت لعمليات نقاط
البيع خارج الكويت بنسبة  7%لذات
الفترة.
إال إنه قد زادت عمليات البطاقات
املصرفية املدينة في الربع األول 8%
على أساس سنوي ،مدفوعة بزيادة
قيمة العمليات داخل دولة الكويت
 8%وخارجها .9%

«أسواق املال» توافق
على نشرة اكتتاب زيادة
رأسمال «كيبكو»
أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة “كيبكو”
عن موافقة هيئة أس��واق املال الكويتية على نشرة
االكتتاب العام اخلاصة بزيادة رأسمال الشركة
بنسبة  29.3باملائة.
وقالت “كيبكو” في بيان للبورصة الكويتية،
أمس الثالثاء ،إن موافقة “الهيئة” جاءت على إصدار
وطرح أسهم رأسمال جديدة للشركة وامل ُخصصة
للمساهمني امل ُسجلني في سجالت الشركة بتاريخ
االستحقاق الذي سيتم حتديده الحقا ً.
وأوضحت الشركة أن مجلس اإلدارة سوف ينعقد
اليوم األربعاء؛ وذلك لتحديد فترة االكتتاب العام
وسعر طرح أسهم زيادة رأس املال.
كانت هيئة أسواق املال الكويتية وافقت منتصف
م���ارس امل��اض��ي ،على زي���ادة رأس امل���ال املصدر
واملدفوع لـ “كيبكو” بنسبة  29.3باملائة من رأس
املال املصدر احلالي.

أرباح «ريــم» الفصلية
تتراجع  89باملئة..
والسهم يعود للتداول
أظهرت البيانات املالية لشركة رمي العقارية
تراجع أرباح الربع األول من العام اجلاري بنسبة
 89.1باملائة على أساس سنوي.
وبحسب نتائج الشركة للبورصة الكويتية،
أمس الثالثاء ،بلغت أرباح الفترة  16.93ألف دينار
( 55.8ألف دوالر)؛ مقابل أرب��اح بقيمة 155.32
ألف دينار ( 512.6ألف دوالر) بالربع األول من عام
.2018
وقالت الشركة في البيان إن تراجع أرباح الفترة
يعود إلى بيع عقارات محلية بخالف حصة الشركة
األم من نتائج شركات زميلة.
وعقب اعتماد مجلس اإلدارة البينات املالية
املرحلية ،مت إع��ادة تشكيل مجلس اإلدارة بحيث
يشغل شالش هيف مبارك احلجرف منصب الرئيس،
وي��ن��وب عنه ف��ي منصبه مسعود محمد الفهيد،
وبعضوية كل من :ضرار محمد احلميدي ،وفاء علي
القبندي ،وفهد عبداحملسن املري.
ومع إفصاح “ريــم” عن بياناتها املالية للربع
األول من العام اجل��اري ،أعلنت بورصة الكويت
إع��ادة التداول في أسهم الشركة اعتبارا ً من أمس
الثالثاء ،إال أن السهم لم يشهد أي تداوالت حتى متام
الساعة  9:38صباحا ً بتوقيت الكويت.

