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تصدر قائمة املتداولني الرئيسيني في إصدارات «»IILM

 10.7مليار دوالر حجم تداوالت مجموعة «بيتك» في سوق الصكوك لعام 2018
أش���ار رئ��ي��س اخل��زان��ة للمجموعة في
بيت التمويل الكويتي “بيتك” عبد الوهاب
عيسى الرشود ،الى ان قطاع اخلزانة يعتبر
مبثابة القلب النابض في “بيتك” لدوره في
تعزيز سيولة البنك ،وتأمني األموال الكافية
لتمويل منو أصوله ،باألضافة ال��ى ادارة
األصول واخلصوم ،ودراسة مخاطر السوق
مبا يضمن حتقيق افضل مستويات األرباح،
وت��زوي��د البنك بقنوات ات��ص��ال مباشرة
باألسواق املالية احمللية والدولية ،والقدرة
على حتليل هذه األسواق.
وأض���اف ف��ي تصريح صحفي“ :تلتزم
اخل��زان��ة ب��دراس��ة ال��ع��وام��ل امل��ؤث��رة على
مستوى السيولة وعلى قيمة عمليات صرف
ال��ع��م�لات ،وال���ودائ���ع ،فضال ع��ن مركزية
اعمالها في أس��واق رأس امل��ال والصكوك،
وم��وائ��م��ة االدوات االس��ت��ث��م��اري��ة بصيغ
التمويل اإلسالمية املختلفة .وتعمل ادارة
اخل��زان��ة بشكل فعال على حتسني ق��درات
البنك التمويلية من خالل توسيع وتنويع
م��ص��ادر ال��ت��زام��ات��ه امل��ال��ي��ة مب��ا يضمن له
مصدات متينة للسيولة مع إدارة قصوى
لكلفة التمويالت ،وموافقة ذلك مع املتطلبات
واملعايير الرقابية”.

ريادة وتقديرات عاملية

واش���ار ال��رش��ود ال��ى ان قطاع اخلزانة
في “بيتك” يتميز بالريادة على املستوى
العاملي ،منوها باالجنازات التي اضيفت الى
سجالت “بيتك” على صعيد أعمال اخلزانة،
مب��ا ف��ي ذل��ك حجم ت���داوالت املجموعة في
س��وق الصكوك ال��ذي وص��ل ال��ى 10.680
مليار دوالر في عام  ،2018مما رسخ ريادة
البنك في السوق الثانوي للصكوك كمتداول

ال����رش����ود :إجن�������ازات ع��امل��ي��ة اض��ي��ف��ت ل��س��ج�لات
«ب������ي������ت������ك» ع�����ل�����ى ص����ع����ي����د أع�������م�������ال اخل������زان������ة
وح�����دت�����ا س�������وق ال����ن����ق����د ورأس امل���������ال ت���������داران
بخبرات كويتية  100باملئه ومبهنية عالية
رئ��ي��س��ي وص��ان��ع س���وق ع��ل��ى املستويني
اإلقليمي والعاملي.
وأضاف ان البنك تربع على عرش قائمة
املتداولني الرئيسيني إلص���دارات برنامج
مؤسسة ادارة السيولة االسالمية الدولية
“ IILMلسوق الصكوك االولية” ،ضمن
 11بنكا ومؤسسة مالية على املستويني
االقليمي والعاملي .وتصدر “بيتك” تصنيف
اصدارات السوق االولية لبرنامج الـIILM
الذي بلغ حجمه  8.11مليار دوالر امريكي
ضمن  15اصدار.
واوض���ح ال��رش��ود ان تصنيف “بيتك”
باملركز األول ضمن قائمة تضم العديد
من البنوك واملؤسسات املالية االقليمية
والعاملية يعتبر مصدر فخر للكويت ،مشيرا
الى ان “بيتك” احتل املركز األول ،يليه كل
من بنك  May Bankفي املركز الثاني،
وبنك ابو ظبي األول في املركز الثالث ،وبنك
ستاندرد تشارترد في املركز الربع ،األمر
ال��ذي يؤكد املكانة الرائدة التي يتمتع بها
“بيتك” في سوق الصكوك ،وكفاءته العالية

ودوره الكبير في تنشيط سوق الصكوك.

دور وطني

وأش���ار ال��ى أن “بيتك” ي��ق��وم ب��دوره
الوطني في املساهمة في متويل املشاريع
التنموية ،وك��ذل��ك املساهمة ف��ي متويل
امل��وازن��ة من خ�لال اص���دارات ت��ورق الدين
العام ،حيث سجل البنك وج��ودا الفتا في
االكتتاب باصدارات عمليات التورق للدين
العام التي طرحتها احلكومة.

انسجام وتنسيق

ولفت الرشود الى ان اداء “بيتك” على
مستوى اخلزانة يتميز بالتنسيق والتناغم
على مستوى املجموعة ،في تركيا وأملانيا
والبحرين وماليزيا والسعودية ،منوها
بأهمية االنتشار اجلغرافي لـ”بيتك” ضمن
شبكة مصرفية إقليمية وعاملية .

التطور التكنولوجي

ونوه الرشود بريادة “بيتك” في تبني

«وربة» يشتري حصص «األهلي
املتحد» والكويتي في «كميفك»

غرفة التداول في بيتك

التكنولوجيا في اعمال اخلزانة ومواكبة
اح��دث ال��ت��ط��ورات التكنولوجية وتوفير
منتجات وخدمات مبتكرة ،مشيرا ال��ى ان
“بيتك” كان أول بنك على مستوى البنوك
االس�لام��ي��ة يطبق ن��ظ��ام ( )STPالتنفيذ
اآلل���ي امل��ب��اش��ر Straight Through
 Processingالذي ساهم في احداث نقلة

نوعية متميزة في اعمال اخلزانة ليصبح
فيها العمل آليا بشكل كامل مما ينعكس
ايجابا على العمل من حيث الكم والنوعية،
حيث تتقلص االخطاء البشرية وتزداد كمية
االعمال املنجزة بدقة ووفق خطوات ومراحل
معروفة وم��ح��ددة ،فضال ع��ن ان عناصر
السرعة واملرونة في التعامل مع املتغيرات

خاصة في االس���واق العاملية متوافرة في
النظام اجل��دي��د .ويغطي النظام مجاالت
الدفع االلكتروني ومتابعة تنفيذ العمليات
واالوام����ر الكترونيا ،االم��ر ال��ذى يساهم
ف��ي تقليص املخاطر واالخ��ط��اء وتسريع
وتيرة االداء عبر اختصار الدورة املستندية
وتخفيض تكاليف التشغيل.

كرمت  9مشاريع من الكويت و  5من اخلليج بحضور  75ألف زائر

«الكويتية لالستثمار» تتوج  14مشروع ًا
في ختام «ميكر فير الكويت »2019
ال��س��ب��ي��ع��ي :رع��اي��ة س��م��و األم��ي��ر ملعرض
ال ُ���ص���ن���اع ش���اه���د ح��ق��ي��ق��ي ع���ل���ى جن��اح��ه
ال�����رش�����دان :ن��خ��ط��ط ل��ل��ن��س��خ��ة ال���راب���ع���ة
بأفكار جديدة الستضافة  200مشروع

عمومية سابقة لوربة

أعلن بنك وربة عن قيامه بتوقيع اتفاقية مع
البنك األهلي املتحد البحريني وشركته التابعة
في الكويت (البنك األهلي املتحد)؛ بشأن شراء
أسهمهما مجتمعة في شركة الكويت والشرق
األوسط لالستثمار املالي “كميفك”.
وق��ال “وربة” ف��ي بيان للبورصة  ،أمس
األح���د ،أن احل��ص��ص املُ��ش��ت��راه تبلغ نسبتها
 75.72%من أسهم “كميفك” ،وبواقع 196.35
مليون سهم ،وذلك بقيمة إجمالية للصفقة تُقدر
بنحو  10.22مليون دينار ( 33.7مليون دوالر).
وأوض���ح البنك أن عملية ال��ش��راء تخضع
ملوافقة اجلهات الرقابية ،موضحاً بأنه سيقوم
باإلفصاح عن أي تطورات مستقبلية حتدث في
هذا الشأن.
وف��ي إي��ض��اح مُ ستقل لـ”األهلي املتحد”
(البحرين) ،قال البنك في بيان للبورصة  ،إنه
وقع وشركته التابعة في الكويت (البنك األهلي
املتحد) اتفاقية مع “وربة” لبيع األسهم املذكورة
في “كميفك” مقابل  52.065فل كويتي للسهم
الواحد.
من جانبه ،أعلن “األهلي املتحد” (الكويت)،
في بيان مُستقل  ،إن حصته في “كميفك” ،محل
البيع ،تُقدر بعدد  130.72مليون سهم متثل
 50.41%في رأسمال األخيرة.

وأف��ادت إدارة بورصة الكويت في بيان على
موقعها الرسمي  ،أنه تقرر إيقاف التداول على
أسهم “كميفك” ملدة ساعة ،وذلك تطبيقاً للمادة
( )12-1-3م��ن ال��ك��ت��اب ال��ت��اس��ع (االن��دم��اج
واالستحواذ).
كان بنك وربة أكد أواخ��ر يناير املاضي ،عن
قيامه بإجراء م��ش��اورات مع “األهلي املتحد”
البحريني والكويتي؛ لالتفاق بشكل نهائي على
قيمة شراء حصة البنكني في “كميفك”.
واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن البنك األه��ل��ي املتحد
البحريني يستحوذ على  67.33%في البنك
األهلي املتحد الكويتي.
وتُعد “كميفك” إح��دى الشركات املساهمة
العامة املُ��درج��ة ببورصة الكويت منذ يوليو
 ،1997والتي تعمل ضمن القطاع املالي املتنوع
مع التركيز على إدارة األصول.
وبنهاية تعامالت البورصة  ،وحتى إيقاف
سهم “كميفك” عن التداول ،كان السهم مُتراجعاً
 3.28%عند سعر  47.2فلساً ،حيث مت تداول
 205.1ألف سهم بقيمة  9.7ألف دينار.
على اجل��ان��ب اآلخ���ر ،أنهى سهم بنك ورب��ة
جلسة البورصة مُتراجعاً  0.46%عند سعر
 217فلساً ،وذل��ك بتداول  1.94مليون سهم
بقيمة  422.85ألف دينار.

آل ثاني :قاعدة عمالء
 Ooredooترتفع  4باملئة
قال رئيس مجلس إدارة Ooredooإن حجم
قاعدة عمالء الشركة الوطنية لالتصاالت املتنقلة
“  ”Ooredooزاد بنسبة  4%في العام املاضي،
كما ارتفعت اإليرادات من الكويت بواقع .8%
وبحسب بيان للشركة ، ،قال الشيخ سعود
ب��ن ناصر آل ثاني إن “ Ooredooواصلت
مسيرة التحول الرقمي خالل  ،2018وجنحت
الشركة في زيادة أعداد العمالء إلى  2.3مليون
عميل”.
وأوضح الشيخ سعود بن ناصر أن الشركة
سجلت منوا ً جيدا ً من الناحية املالية من حيث
النتائج بالعمالت احمللية ،ولكن تقلبات العمالت
كان لها أثر سلبي على نتائجنا املالية املجمّعة.
وت��اب��ع“ :هناك تقلّص لهامش ال��رب��ح في
الكويت نتيجة لزيادة مبيعات األجهزة النقالة
وضعف األوض���اع االقتصادية ف��ي اجل��زائ��ر،
بيد أن جميع العمليات ساهمت بشكل إيجابي
ف��ي ال��دخ��ل قبل احتساب الفوائد والضرائب
واالستهالك واإلطفاء”.
وأشار إلى زيادة إيرادات الشركة في الكويت
خالل العام املاضي بنحو  8%لتصل إلى 240.9
مليون دينار ،مقارنة مع  2017إذ بلغت آنذاك

الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني

 222.7مليون دينار.
وبني بن ناصر أن زيادة مبيعات الهواتف أدت
إلى زي��ادة في اإلي��رادات بينما أثرت في الوقت
نفسه سلباَ على هامش الدخل .ونتيجة لذلك،
بلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب
واالستهالك واإلطفاء  55مليون دينار في ،2018
مقارنة بـ  54.3مليون دينار في العام .2017

اختتمت الشركة الكويتية
لالستثمار  ،فعاليات النسخة
ال��ث��ال��ث��ة م��ن م��ع��رض ال��ص��ن��اع
ال��ع��امل��ي “ميكرفير -الكويت
 ”2019الذي تنظمه حتت رعاية
حضرة صاحب السمو أمير البالد
الشيخ ص��ب��اح األح��م��د اجلابر
ال��ص��ب��اح ،وج���رى اإلع��ل�ان عن
 14مشروعاً فائزا ً من إجمالي
 147من املشاريع املشاركة في
املعرض بجوائز بلغ مجموعها
 30ألف دوالر ،بينها  9مشاريع
من الكويت و 5من دول مجلس
التعاون اخلليجي.
وعلى هامش احلفل اخلتامي
أك��د الرئيس التنفيذي للشركة
الكويتية لالستثمار بدر ناصر
ال��س��ب��ي��ع��ي ،أن جن���اح تنظيم
امل��ع��رض للسنة ال��ث��ال��ث��ة على
التوالي يعود إلى الرعاية الكرمية
لصاحب السمو أمير البالد حفظه
الله ورعاه الشيخ صباح األحمد
اجلابر الصباح ،والتي جُتسد
نظرته املستقبلية للكويت من
خالل رؤية كويت جديدة ،2035
وه��و ما مت ترجمتها في وجود
 600شاب وشابة ميلكون 147
مشروعاً ش��ارك��وا ف��ي النسخة
الراهنة والتي عرضوا خاللها
ك��ل م��ا مي��ل��ك��ون م��ن ص��ن��اع��ات
أو ح��رف أو اخ��ت��راع��ات أبهرت
وأثلجت صدورنا جميعاً ،مشيدا ً
بدور جميع العاملني من الشركة
والقائمني على خ��روج املعرض
ب��ه��ذا ال��ش��ك��ل ال���رائ���ع ،وجميع
اجلهات الراعية املشاركة في دعم
صناعات الشباب.
وأض�������اف ال��س��ب��ي��ع��ي ف��ي
تصريحاته للصحافيني  ،أن
كل منتسبي الشركة الكويتية
لالستثمار واملشاركني في هذا
امل��ع��رض وك���ل م��ن ح��ض��ر إل��ى
ميكرفير الكويت خالل األربعة

أي��ام املاضية والبالغ أعدادهم
ما يقارب  75ألف زائر جميعهم
فخورون بأن هذا املعرض يحظى
بالرعاية السامية لصاحب السمو
أمير البالد.
وب�ين أن املعرض يضم ع��ددا ً
م��ن ال���دول املشاركة إل��ى جانب
ال��ك��وي��ت ،أب��رزه��ا دول مجلس
التعاون اخلليجي ،وع���ددا ً من
ال��دول العربية ،مشيرا ً إل��ى أن
معرض ميكرفير ينتشر في أكثر
من  44دولة على مستوى العالم،
وباتت الكويت ضمن هذه الدول
بالصناع والشباب.
ً
املهتمة
وأف���اد أن الشركة رص��دت 9
جوائز لـ  3فئات من املشاريع
امل��ش��ارك��ة ه��ذا ال��ع��ام ،الثقافية
 ال���ت���راث���ي���ة ،وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،والتكنولوجية ،الثالث األول��ى
 1000دي��ن��ار ،وال��ث��ان��ي 750
والثالث  500دينار ،لكن اجلائزة
احلقيقية لهؤالء هي مشاركتهم
ف��ي ميكرفير وع���رض أفكارهم
ومنتجاتهم ،ألكثر من  600فرد
ج���رى اخ��ت��ي��ار األف��ض��ل منهم،
مؤكدا ً تبني كثير من املشروعات
واألف��ك��ار املعروضة بالتعاون
مع اجلهات الراعية لتترجم على
أرض الواقع.
النسخة الرابعة
ب���دوره أك��د م��دي��رأول مكتب
العالقات العامة واإلعالم رئيس
اللجنة املنظمة ملعرض ميكرفير
ال��ك��وي��ت ط�ل�ال ال���رش���دان ،أن
النسخة الثالثة ملعرض الصناع
حققت جناحاً كبيرا ً على مستوى
منطقة ال��ش��رق األوس���ط وليس
الكويت .وأضاف أن استراتيجية
ال��ش��رك��ة الكويتية لالستثمار
تهدف إلى الدعم واالستثمار في
الشباب ال���ذي يعتبر مستقبل
دول����ة ال��ك��وي��ت ،الف��ت��ا ً إل���ى أن
النسخة األولى للمعرض والتي

إحدى الفائزات تتسلم جائزتها

الفائزون واملشاركون في صورة جماعية

أقيمت ف��ي ال��ع��ام  2017وصل
عدد املشاركني فيها من الصناع
إل��ى  ،50والثانية  ،70أم��ا في
ه��ذه النسخة فقد بلغت أع��داد
امل��ش��اري��ع امل��ش��ارك��ة نحو 147
مشاركاً بينهم نحو  25فرد من
دول اخل��ل��ي��ج ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى
بعض ال��دول العربية مثل مصر
والسودان واألردن وسوريا ،ومن
أمريكا والصني وإيطاليا وفرنسا.
وبني في تصريحات للصحافيني،
أن عدد زوار املعرض بلغ حتى
فعاليات اليوم األخير (أول من
أمس) مايقارب  75ألف شخص،
رغم سوء األحوال اجلوية ،التي

حالت دون بلوغه  90ألف زائر
حسب التوقعات السابقة ،مشيرا ً
إلى أن الشركة حققت الهدف من
إقامة وتنظيم املعرض.
وأف��اد ال��رش��دان أن الشركة
الكويتية لالستثمار تخطط
م��ن اآلن ل��ل��دورة ال��راب��ع��ة من
املعرض للخروج بأفكار جديدة،
للوصول بعدد املشاريع داخل
ال��ص��ال��ة وخ���ارج ال��ص��ال��ة إلى
 200مشروع ،وهو ما يستلزم
ال��ب��دء ف��ي ج���والت إل���ى ال���دول
العربية لعرض فكرة ميكرفير
على أن تزداد نسب املشاركة من
اخل��ارج ليتم تطعيم املشاريع

اخلارجية حتى تصل  50و 60
مشروعاً ،عالوة على زيادة عدد
أيام املعرض في النسخة املقبلة
 2020إلى أسبوع كامل بدالً من
خمسة أي��ام ،ففي اليوم األخير
فقط بلغ عدد الزوار نحو  5اآلف
شخص.
وأش��ار إلى أن هناك منافسة
شديدة بني املشاريع املشاركة
من الشباب ،الذين باتوا يهتمون
أك��ث��ر ب��أف��ك��اره��م ومشاريعهم
خلروجها إلى املعرض في أقوى
وأب��ه��ى ص���ورة ،ول��م يكن ذلك
ليحدث لو ال احتضان معرض
ميكرفير-الكويت لهم.

 81باملئة من املهنيني في الكويت متفائلون جتاه عام 2019
مع بداية العام اجل��دي��د ،أطلق بيت.
كوم ،استبيان بعنوان “أهداف املهنيني
ف��ي ال��ش��رق األوسط” ،حيث كشف أن
املهنيني ف��ي املنطقة متفائلون جت��اه
حتقيق أهدافهم املهنية في ع��ام .2019
وص��رح  81٪م��ن املجيبني ف��ي الكويت
بأنهم يشعرون باإليجابية جتاه العام
اجلديد ،بينما تعتري نسبة  7٪منهم فقط

مشاعر سلبية ،في حني كان بقية املجيبني
محايدين جتاه ذلك.
وصرح  66٪من املجيبني في الكويت
بأنهم ق��ام��وا بتحديد أه��داف��ه��م املهنية
املستقبلية ،والتي تتضمن إيجاد وظيفة
ج��دي��دة ( ،)63٪واحل��ص��ول على رات��ب
أع��ل��ى ( ،)54٪وتعلم م��ه��ارات جديدة
( .)46٪ومع أخد التطور الوظيفي في

عني االعتبار ،يعتقد حوالي ثلثي ()64٪
املجيبني في الكويت بأنهم يستحقون
تسلم مناصب وظيفية أعلى مما يشغلونه
حالياً ،فيما قال حوالي النصف ()48٪
بأنهم على استعداد لالنتقال إلى قسم آخر
لتعزيز مهاراتهم وتطوير حياتهم املهنية.
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ذل���ك ،ص��رح خمسي
( )44٪املجيبني بأنهم على استعداد

لالنتقال إلى قطاع مختلف كلياً لتعزيز
خبرتهم املهنية.
اعتبر املجيبون في الكويت بأن الراتب
واملزايا ( )81٪وف��رص النمو الوظيفي
( ،)58٪تليها األم��ان الوظيفي (،)30٪
والتوازن بني احلياة املهنية والشخصية
( ،)24٪تشكل ال��ع��وام��ل الرئيسية
والضرورية للوظيفة املثالية.

