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»املشتركة« توقع عقد مناقصة في اإلمارات بـ65.7 مليون دوالر
أعلنت املجموعة املشتركة للمقاوالت ع��ن توقيع 
شركتها التابعة في اإلمارات عقد مناقصة بقيمة 240.46 
مليون دره��م مبا ُيعادل 19.89 مليون دينار )65.71 
مليون دوالر(.وق��ال��ت “املشتركة” في بيان للبورصة 

الكويتية أم��س  األح���د، إن املناقصة خاصة بالطرق 
الداخلية والبنية التحتية في جزيرة رأس غراب.

وأوض��ح��ت أن املناقصة مت ترسيتها على شركة 
املجموعة املشتركة للمقاوالت )أبوظبي( بائتالف شركة 

املجموعة املشتركة للمقاوالت اإلمارات.
وأف��ادت ب��أن األرب��اح التشغيلية الناجتة من العقد 
املُشار إليه سوف يتم إدراجها ضمن البيانات املالية 

للشركة بالسنوات القادمة.

قال تقرير بيت التمويل الكويتى 
“ بيتك”  الصادر عن تطور النشاط 
االئتماني في الكويت - نوفمبر 2019 
وإجمالي التسهيالت االئتمانية : 
ارتفع االئتمان املمنوح من القطاع 
املصرفي الكويتي في نوفمبر 2019 
بنسبة %4.7 وف���ق آخ���ر بيانات 
ص��ادرة عن بنك الكويت املركزي، إذ 
يبلغ االئتمان املمنوح 38.2 مليار 
دينار في نوفمبر 2019 مقابل 36.5 
مليار دينار في نوفمبر 2018. في 
الوقت ال��ذي م��ازال��ت ال��ودائ��ع تنمو 
مبعدالت أقل بلغت %1.5 في نوفمبر 

2019 على أساس سنوي.
وانخفض إجمالي االئتمان املمنوح 
بنحو %0.3 شهريا مقارنة مع 38.3 

مليار دينار في أكتوبر 2019.
س��ج��ل��ت أرص������دة ال��ت��س��ه��ي��الت 
االئتمانية الشخصية أعلى ارتفاع 
سنوي بني القطاعات االئتمانية من 
حيث القيمة بحوالي 810 مليون 
دينار أي بنسبة %10.2 على اساس 

س��ن��وي وي��ص��ل حجمها إل��ى 16.3 
مليار دينار في نوفمبر 2019، يليها 
االئتمان املمنوح إلى قطاعي العقار 
واإلن��ش��اء بنمو بلغ ح��وال��ي 732 
مليون دينار أي %7.3 مقترباً من 
10.8 مليار دي��ن��ار، يليه م��ن حيث 
قيمة النمو قطاع “أخرى” بقيمة منو 
253 مليون دينار بنسبة %9.5 وبلغ 
االئتمان املمنوح لهذه القطاعات 2.9 
مليار دينار )متثل %7.6 من إجمالي 
االئتمان(. يليه قطاع الصناعة بنمو 
حوالي 31 مليون دينار بنسبة 1.5% 
متخطياً 2.1 مليار دي��ن��ار )متثل 
%5.3 من إجمالي االئتمان(. وارتفع 
أيضاً املمنوح لقطاع الزراعة وصيد 
األسماك بنحو 3.5 مليون دينار بنمو 

استثنائي بلغ 20.5%.
وقد تراجعت التسهيالت املوجهة 
لقطاع التجارة وإل��ى النفط اخل��ام 
وال��غ��از وامل��وج��ه��ة إل��ى املؤسسات 
امل��ال��ي��ة غ��ي��ر ال��ب��ن��وك وإل����ى قطاع 
اخلدمات العامة على أساس سنوي 

أي��ض��اً، وبلغت قيمة التراجع نحو 
129 مليون دي��ن��ار و5.1 مليون 
دينار و3.3 مليون دينار و2 مليون 
دينار على التوالي، بنسبة تراجع 
%3.8 و%0.3 و%0.3 و%1.7 على 

التوالي.
تشكل ال��ت��س��ه��ي��الت االئتمانية 
الشخصية باإلضافة إل��ى املوجهة 
لقطاعي العقار واإلن��ش��اء احلصة 
األك����ب����ر م����ن ح���ج���م ال��ت��س��ه��ي��الت 
االئتمانية، وتشكل حصة التسهيالت 
االئتمانية الشخصية %42.7 من 
إجمالي االئتمان املمنوح في نوفمبر، 
بزيادة محدودة عن حصتها البالغة 
نحو %42.4 إل��ى إجمالي االئتمان 
في نوفمبر 2018، في حني ارتفعت 
حصة االئ��ت��م��ان امل��م��ن��وح لقطاعي 

العقار واإلنشاء معاً إلى %28.2 من 
إجمالي االئتمان املمنوح في نوفمبر، 
مقارنة م��ع %27.5 لنفس الشهر 
من 2018، بالتالي ارتفعت حصة 
القطاعات الثالثة لتمثل %70.9 من 
إجمالي االئتمان املمنوح بنحو طفيف 

مقابل %69.9 فى نوفمبر 2018.
ومت��ث��ل التسهيالت االئتمانية 
الشخصية ذل��ك التمويل املمنوح 
لألشخاص بغرض متويل أغ��راض 
فردية تختلف باختالف احتياجاتهم 
املتنوعة، وميكن تقسيمها بحسب 
الغرض املمنوحة له إلى أربعة أنواع.

ال��ن��وع األول ي��ض��م التسهيالت 
املقسطة ومت��ث��ل احل��ج��م األك��ب��ر من 
التسهيالت االئتمانية املمنوحة 
لألفراد، ومتنح لتمويل حاجات غير 

جتارية على وجه اخلصوص شراء 
أو ترميم السكن اخل��اص، تراجعت 
حصتها إلى %73.2 من التسهيالت 
الشخصية في نوفمبر ، مقارنة مع 
%75.4 في نوفمبر 2018، بينما 
النوع الثاني من حيث حجم التمويل 
املوجه لشراء أوراق مالية ارتفعت 
حصتها إلى %15.9 من التسهيالت 
االئتمانية الشخصية بشكل محدود 
مقابل %15.6 من إجمالي التسهيالت 
االئتمانية الشخصية ف��ي نوفمبر 

.2018
أم��ا التمويل االستهالكي النوع 
ال��ث��ال��ث ف��إن��ه ي��ش��ك��ل %8.6 من 
التسهيالت االئتمانية الشخصية في 
نوفمبر أعلى من حصتها التي مثلت 
%6.6 في نوفمبر 2018، وهي متنح 

للعميل لتمويل حاجاته الشخصية 
التي تغطي نفقات التعليم والعالج 
وكذلك احتياجاته من السلع املعمرة. 
ومازالت القروض الشخصية األخرى 
تشكل نحو %2.5 م��ن التسهيالت 
االئتمانية الشخصية دون تغير في 

نوفمبر على أساس سنوي.
جت��اوزت التسهيالت االئتمانية 
املقسطة حوالي 11.9 مليار دينار 
بنسبة زي��ادة %2.3 عن حجمها في 
نوفمبر 2018. أما على أساس شهري 
فقد ارتفعت %0.4 مقارنة مع أكتوبر 

.2019
 وقد ارتفعت التسهيالت الشخصية 
امل��وج��ه��ة ل��ش��راء أوراق مالية إلى 
حوالي 2.6 مليار دينار بنسبة منو 
هي األعلى منذ منتصف 2016 وبلغت 
%7.2 سنويا، فيما انخفضت بنسبة 

شهرية بلغت 1.1%. 
 القروض الشخصية االستهالكية 
يحصل عليها األف��راد لتمويل شراء 
السلع املعمرة أو لتغطية تكاليف 

ال��ع��الج وال��ت��ع��ل��ي��م، وق���د جت���اوزت 
مستويات االئ��ت��م��ان امل��م��ن��وح لهذا 
الغرض حوالي 1.4 مليار دينار في 
نوفمبر، مواصلة تسجيل معدل زيادة 
سنوية استثنائية للمرة اخلامسة 
على ال��ت��وال��ي، وه��ي األع��ل��ى خالل 
اكثر من 10 سنوات وبلغت 37.2% 
، مقارنة بحوالي مليار دي��ن��ار في 
نوفمبر  2018، بينما تعد أعلى 
بنسبة ق��دره��ا %2.3 على أس��اس 
شهري. ارتفعت التسهيالت االئتمانية 
املمنوحة إلى قطاعي العقار واإلنشاء 
%7.3 على أس��اس سنوي ويقترب 
حجمها من حوالي 10.8 مليار دينار 
في نوفمبر، وارتفعت %0.4 على 

أساس شهري.
بلغت ال��ت��س��ه��ي��الت االئتمانية 
املمنوحة إل��ى ق��ط��اع ال��ت��ج��ارة في 
نوفمبر نحو 3.3 مليار دينار، مسجلة 
تراجعاً سنوياً نسبته %3.8، أما على 
مستوى األداء الشهري فقد انخفضت 

بنحو 1.9%.

أعلنت وزارة املالية أم��س  ع��ن إطالقها خلدمة 
استخراج “شهادة اإلفراج عن محجوز ضمان ضريبة 
الدخل” إلكترونياً من خ��الل موقع وزارة املالية 
اعتباراً من 19 يناير 2020، والتي متكن الشركات 
واملؤسسات الكويتية واخلليجية واألفراد من اإلفراج 
عن املبالغ املالية احملتجزة من قبل اجلهات احلكومية 
واخلاصة التي أبرموا معها عقودا أو اتفاقيات أو 
تعامالت، وذل��ك تطبيقا ألحكام املادتني 38،37 من 
الالئحة التنفيذية ملرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 

55 املعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008.
وت��ه��دف ه���ذه اخل��دم��ة ال���ى تسهيل وتبسيط 
اإلج���راءات عمالً بتوجيهات مجلس ال��وزراء املوقر 
برفع ج��ودة اخلدمات احلكومية املقدمة وحتويلها 
إلى خدمات إلكترونية، السيما لقطاع األعمال، مبا 
يحقق رؤية البالد في حتسني بيئة األعمال وتعزيز 

التنافسية.
وفي هذه املناسبة صرحت الوكيل املساعد للشؤون 
املالية والضريبية أسيل سليمان السعد املنيفي قائلة 
“أن إط��الق وزارة املالية خلدمة استخراج شهادة 
اإلفراج عن محجوز ضمان ضريبة الدخل إلكترونياً، 
بهدف تسهيل إجراءات استخراج الشهادة وذلك عبر 
الدخول على املوقع اإللكتروني لوزارة املالية قائمة 
“اخلدمات اإللكترونية”، على أن يتم استالم الشهادة 
عبر البريد اإللكتروني مباشرة دون احلاجة إلى 
مراجعة وزارة املالية، وذلك خالل مدة ال تتجاوز 5 

أيام عمل بحد أقصى.”
واس��ت��ك��م��ل��ت املنيفي ق��ائ��ل��ة “أن ه���ذه اخل��دم��ة 
اإللكترونية ستكون جاهزة الستخراج أكثر من 7000 
شهادة إلكترونية كانت ال���وزارة تقوم بإصدارها 

ورقياً في كل سنة ميالدية، األمر الذي سينتج عنه 
توفير للوقت واجلهد واملال، إضافة الى إلغاء الدورة 
املستندية الورقية الطويلة باملرفقات واملستندات 
وخالفه التي كانت تتحمل عنائها الشركات واألفراد.”

»املالية«: استخراج شهادة اإلفراج عن محجوز ضمان ضريبة الدخل إلكترونيًا

قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أمس  
األحد إن قيمة الدعم املقدم للسلع واملواد التموينية 
واالنشائية املدعومة بأصنافها بلغ 7ر12 مليون 
دينار كويتي )نحو 41 مليون دوالر امريكي( في 

شهر ديسمبر املاضي.
وأض��اف��ت ال���وزارة ف��ي بيان صحفي أن قيمة 
املبالغ املوجهة لدعم امل��واد الغذائية التي تشمل 
املواد األساسية إضافة إلى حليب ومغذيات األطفال 

بلغت 6ر4 مليون دينار )نحو 14 مليون دوالر(.
وأف���ادت ب��أن إجمالي قيمة دع��م م��واد احلليب 
ومغذيات األطفال بأنواعها بلغ 862 ألف دينار 
)نحو 8ر2 مليون دوالر( مبينة أنها أنفقت على 21 

صنفا منها.
وذكرت أن قيمة دعم املواد اإلنشائية بلغت 1ر8 
مليون دينار )نحو 26 مليون دوالر( مشيرة إلى 

أن عدد املستفيدين من امل��واد التموينية بلغ نحو 
129ر2 مليون مستفيد موزعني على 236594 

بطاقة متوينية. 

املواد  لدعم  دينار  مليون   12.7 »التجارة«: 
التموينية واإلنشائية في ديسمبر
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تراجعت حيازة دولة الكويت 
من سندات اخل��زان��ة األمريكية 
بنهاية نوفمبر 2019 بنسبة 
2.05 باملائة على أساس سنوي.

وحسب بيانات وزارة اخلزانة 
األمريكية، بلغت حيازة الكويت 
ف��ي نوفمبر السابق 43 مليار 
دوالر، مقارنة ب��43.9 مليار 

دوالر بالشهر نفسه من 2018.
وع����ل����ى أس�������اس ش���ه���ري، 
انخفضت ح��ي��ازة ال��ك��وي��ت من 
سندات اخلزانة األمريكية بنسبة 
1.83 باملائة، علماً بأنها كانت 
ت��ب��ل��غ 43.8 م��ل��ي��ار دوالر في 

أكتوبر 2019.
ومنذ بداية عام 2019 رفعت 
الكويت استثماراتها في سندات 
اخل��زان��ة األمريكية بواقع 1.7 

مليار دوالر، ع��ن مستواها في 
نهاية ديسمبر 2018.

وط��ب��ق��اً ل��ل��ب��ي��ان��ات، وزع��ت 
استثمارات الكويت في سندات 
اخلزانة األمريكية بني 36.446 
مليار دوالر سندات طويلة األجل، 
و6.590 مليار دوالر سندات 

قصيرة األجل.
ُي��ش��ار إل��ى أن الكويت حتتل 
املركز الثاني عربياً في حيازة 
س��ن��دات اخل��زان��ة، بعد اململكة 
العربية السعودية التي تستحوذ 
على سندات بقيمة 179.7 مليار 
دوالر، وفي املركز الثالث حلت 
اإلمارات العربية املتحدة ب�39.9 

مليار دوالر.
وعلى املستوى العاملي، فقد 
اح��ت��ل��ت ال��ي��اب��ان امل��رك��ز األول 

مستحوذة على سندات أمريكية 
ب�1.16 تريليون دوالر، وتبعتها 
الصني ب�1.09 تريليون دوالر، 
ثم اململكة املتحدة ب�328.6 مليار 

دوالر.
وبشكل عام، بلغ حجم سندات 
اخلزانة األمريكية بنهاية نوفمبر 
السابق 6.74 تريليون دوالر، 
بنمو 8.89 باملائة عن مستواها 
ف��ي ال��ش��ه��ر امل��م��اث��ل م��ن 2018 
البالغ 6.19 تريليون دوالر، مع 

منوها شهرياً 0.59 باملائة.
وت���ع���د س����ن����دات اخل���زان���ة 
األمريكية وسيلة جلمع األموال 
والديون من الدول واملؤسسات، 
وتسددها احلكومة عند حلول 
ميعاد استحقاقها ال��ذي يختلف 

حسب أجل السند.

السندات  من  الكويت  حيازة  دوالر  مليار   43
األميركية في نوفمبر

4.7 باملئة سنويًا خالل  نوفمبر  بزيادة 

38.3 مليار دينار إجمالي رصيد التسهيالت االئتمانية  »بيتك«: 

أنهت املؤشرات الكويتية جلسة أمس  
األحد مرتفعة بشكل جماعي، حيث صعد 
املؤشر العام 0.66 باملائة عند مستوى 
6393.04 نقطة رابحاً 41.84 نقطة. كما 
ارتفع املؤشران الرئيسي واألول بنسبة 

0.47 باملائة و0.72 باملائة على الترتيب.
وزادت سيولة البورصة 23.3 باملائة 
لتصل إل��ى 43.37 مليون دي��ن��ار مقابل 
35.17 مليون دينار باجللسة السابقة. كما 
ارتفعت أحجام التداول 23.9 باملائة لتصل 
إلى 200.57 مليون سهم مقابل 161.89 

مليون سهم يوم اخلميس املاضي.
وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً 
بصدارة البنوك بنمو نسبته 0.91 باملائة 
ب��ال��ت��زام��ن م��ع ص��ع��ود 9 أس��ه��م بالقطاع 
أبرزها “بيتك” ال��ذي ارتفع 1.1 باملائة، 
و”الكويت الوطني” ُمحققاً منواً قدره 0.55 

باملائة.
في املقابل، سجلت مؤشرات 4 قطاعات 
تراجعاً ب��ص��دارة اخل��دم��ات االستهالكية 
بانخفاض نسبته 0.7 باملائة، يليه النفط 
وال��غ��از ب��واق��ع 0.15 ب��امل��ائ��ة، ث��م السلع 
االستهالكية بنحو 0.05 باملائة، وأخيراً 
العقار وتراجع بشكل طفيف بلغت نسبته 

0.03 باملائة.
على صعيد األسهم، جاء سهم “أموال” 
على رأس القائمة اخلضراء لألسهم املُدرجة 
بنمو نسبته 10 باملائة، فيما تصدر سهم 
“اخلليجي” القائمة احلمراء ُمتراجعاً بنحو 

12.9 باملائة.

وح��ق��ق سهم “بيتك” أن��ش��ط سيولة 
بالبورصة بقيمة 8.52 مليون دينار، فيما 
تصدر سهم “أرزان” نشاط الكميات بتداول 
36.75 مليون سهم ُمرتفعاً 4.84 باملائة 

عند سعر 26 فلساً.
وتعليقاً على جلسة ، قال احمُللل الفني 
ل��س��وق امل����ال، ن���زار ي��ون��س وف��ق��ا ملوقع 
“مباشر”، إن البورصة الكويتية ارتفعت 
بفعل مجموعة من احمُلفزات أبرزها ترقب 
النتائج السنوية للشركة، وعمومية “بيتك” 
غ��داً والتي ستناقش مشروع االستحواذ 
على البنك األهلي املتحد البحريني.وأوضح 
يونس أن هدوء األوضاع في املنطقة نسبياً 
س��اه��م ف��ي حتسن ال��ت��داوالت ف��ي اآلون��ة 
األخ��ي��رة، موضحاً ب��أن جلسات األسبوع 
املاضي شهدت صعود جيد تخلله جلسة 

جني أرب��اح وحيدة وكانت يوم اخلميس 
املاضي.

وأض��اف بأن بدء الشركات في اإلعالن 
عن النتائج السنوية، وخاصة البنوك، 
سيمثل احمُلرك الرئيسي في أداء التداوالت 
خالل الفترة املُقبلة، حيث يترقب املساهمون 
ما سُتسفر عنه هذه النتائج وما ُيصاحبها 
من توزيعات ينتظرها املستثمر من عام 

إلى آخر.
فنياً، قال يونس إن املؤشر العام جنح 
في 9 جلسات من ع��ام 2020 أن ُيضيف 
مكاسب جت��اوزت 110 نقطة شكلت منواً 
بنسبة 1.8 باملائة، مواصالً رحلة الصعود 
التي على ما يبدو أنها ستستمر في يناير 
، ورمبا تصل مستهدفاته مع نهاية الشهر 

إلى مستويات 6600 حتى 6700 نقطة.

مؤشرات البورصة ترتفع جماعيًا وأسهم البنوك تتصدر املشهد
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إلـــــى  االئــــــتــــــمــــــان  مـــــــن  بـــــاملـــــئـــــة    42.7
 16.3 مبــبــلــغ  الــشــخــصــيــة  الــتــســهــيــالت 
5.5باملئة ســـنـــوي  ومنـــــو  ديــــنــــار  مـــلـــيـــار 

ارتــــــــــفــــــــــاع االئــــــــتــــــــمــــــــان املـــــــمـــــــنـــــــوح إلــــــى 
ــة  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ بــاملــئـــ  20.5 ــــة  ـــــ ـــــ الــــزراعـــــ قــــطــــاع 
ديـــــنـــــار مـــــلـــــيـــــون   20.6 إلـــــــــى  ســـــنـــــويـــــًا 

واإلنـــــشـــــاء  الــــعــــقــــار  قــــطــــاعــــي  حــــصــــة    
28.2باملئة من االئتمان لنحو 10.8 
7.3باملئة ســنــوي  بــنــمــو  ديــنــار  مــلــيــار 

املالية  املؤسسات  إلــى  االئتمان  تراجع 
النفط قطاع  و  والتجارة  البنوك  غير 

أسيل املنيفي

»أو.تي.سي«: تداول 
بقيمة  سهم  مليون   9.5

دينار مليون   2.17

ش��ه��دت منصة ت����داوالت نظام 
خ��ارج املنصة املعروف اختصارا 
ب)أو.ت����ي.س����ي( خ���الل جلسات 
األس��ب��وع املنتهي ي��وم اخلميس 
املاضي تداوالت بلغت 5ر9 مليون 
سهم بقيمة 17ر2 مليون دينار 
كويتي )نحو 3ر7 مليون دوالر 

أمريكي( متت عبر 322 صفقة.
وق��ال��ت ش��رك��ة )امل����وازي دوت 
كوم( في تقرير لها أمس  األحد إن 
شاشة الصفقات الفورية سجلت 
حجم ت��داوالت بواقع 5ر7 مليون 
سهم بقيمة 9ر1 مليون دينار )نحو 
4ر6 مليون دوالر( متت عبر 315 

صفقة.
وأضافت الشركة أن الصفقات 
اخل��اص��ة بلغت ت���داوالت أسهمها 
9ر1 مليون سهم بقيمة بلغت 185 
ألف دينار )نحو 629 ألف دوالر( 

متت عبر سبع صفقات.


