
قال تقرير بيت التمويل الكويتي “بيتك” 
في تقريه الصادر عن إجمالي التسهيالت 
االئتمانية لقد ارتفع النمو السنوي لالئتمان 
املمنوح من القطاع املصرفي الكويتي في 
ديسمبر من العام احلالي مسجاًل 4.3% 
وفقاً ألخر بيانات صادرة عن بنك الكويتي 
املركزي، )ويحتل منوه في ديسمبر 2018 
املركز الثالث لنفس الشهر خللالل الفترة 
املمتدة مللن عللام 2014 إلللى 2018، فيما 
ارتفعت أرصللدة االئتمان بأعلى نسبة في 
شهر ديسمبر من عام 2015 أي بنحو 8.5% 
تاله النمو في نفس الشهر من عام 2014 
بنحو %6.3(، وبلغ االئتمان املمنوح 36.9 
مليار دينار في ديسمبر العام احلالي مقابل 
35.4 مليار دينار في ديسمبر من العام 

املاضي. 
بينما ارتفع إجمالي االئتمان املمنوح 
بنحو %1.1 على أساس شهري مقارنة مع 

شهر نوفمبر من العام احلالي.
سجلت أرصللدة التسهيالت االئتمانية 
الشخصية أعلى ارتللفللاع من حيث القيمة 
بنحو 784.4 مليون دينار بنسبة 5.2% 
مقارنة مع ديسمبر العام السابق مسجلًة 
15.9 مليار دينار )متثل %43 من إجمالي 
االئتمان في ديسمبر 2018(، يليها قطاعا 
العقار واإلنشاء بنمو قيمته 452.3 مليون 
ديللنللار ونسبته %4.6 حللن بلغت 10.3 
مليار دينار، يليه من حيث قيمة النمو قطاع 
النفط والغاز بنمو قيمته 367.1 مليون 
دينار أي بنسبة زيادة بلغت %27.6، حن 
بلغت نحو 1.7 مليار دينار )متثل 27.8% 
من إجمالي االئتمان(. يليه قطاعات أخرى 
بنمو بلغ 120.8 مليون ديللنللار نسبته 
%4.8، وصوالً إلى 2.6 مليار دينار )متثل 
%7.1 من إجمالي االئتمان(. وارتفع أيضا 
كللل مللن قطاع الصناعة و قطاع الللزراعللة 
وصيد األسماك بنمو قيمتة 117.7 مليون 

دينار و3.1 مليون دينار، ونسبتة 27.8% 
و %21، على التوالي. 

وقلللد تللراجللعللت علللللى أسللللاس سللنللوي 
التسهيالت املللوجللهللة لبعض القطاعات 
االقتصادية ، كان  قطاع املؤسسات املالية 
غير البنوك أعالها تراجعاً من حيث القيمة 
بنحو 252.2 مللللليللون ديللنللار أي بنحو 
%19.1، وتللراجللع قطاع التجارة بنحو 
58.1 مليون دينار اى %1.7 وصوال إلى 
3.2 مليار دينار ، مقارنة مع 3.3 مليار 
دينار في نفس الشهر من العام السابق، 
فيما تراجع االئتمان املوجه لقطاع اخلدمات 
العامة بنسبة %0.4 أي بنحو 500 ألف 

دينار.
وتشكل التسهيالت االئتمانية الشخصية 
بللاإلضللافللة إلللى املوجهة لقطاعي العقار 
واإلنشاء احلصة األكبر من حجم التسهيالت 
االئتمانية، إذ بلغت حصة التسهيالت 

االئتمانية الشخصية في ديسمبر 43% 
من إجمالي االئتمان املمنوح، مقارنة مع 
%42.6 فللي ديسمبر الللعللام املللاضللي، في 
حن بلغت حصة االئتمان املمنوح لقطاعي 
العقار واإلنشاء معاً %27.8 من إجمالي 
االئتمان املمنوح ، مقابل %27.7 في نفس 
الشهر من العام املاضي ، وارتفعت حصة 
القطاعات الثالثة على حصتها من إجمالي 
االئتمان بنسبة %70.7 بنهاية ديسمبر 

مقابل %70.3 في ديسمبر 2017.
ومتثل التسهيالت االئتمانية الشخصية 
ذلللك التمويل املمنوح لألشخاص بغرض 
متويل أغلللراض فللرديللة تختلف باختالف 
احتياجاتهم املتنوعة، وميكن تقسيمها 

بحسب الغرض املمنوحة له إلى 4 أنواع.
النوع األول يضم التسهيالت املقسطة 
ومتللثللل احلللجللم األكللبللر مللن التسهيالت 
االئتمانية املمنوحة لألفراد، ومتنح لتمويل 

حاجات غير جتارية على وجه اخلصوص 
شللراء أو ترميم السكن اخلللاص، ويالحظ 
ارتفاع حصتها من التسهيالت الشخصية 
إلى %74 مقارنة مع %72.8 في ديسمبر 
2017، بينما يتمثل النوع الثاني من حيث 
احلجم في التمويل املوجه لشراء أوراق 
مللاللليللة وهلللي تسهيالت شخصية متنح 
بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها 
من التسهيالت االئتمانية الشخصية 17% 
أي أقللل مللن حصتها التي شكلت 17.7% 
من التسهيالت االئتمانية الشخصية في 

ديسمبر 2017.
أمللا التمويل االستهالكي النوع الثالث 
فيشكل %6.7 من التسهيالت االئتمانية 
الشخصية منخفضا عن نسبته التي مثلت 
%7.2 فللي ديسمبر 2017، وهللي متنح 
للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي 
تغطي نفقات التعليم والللعللالج وكذلك 

احتياجاته من السلع املعمرة. وقد حافظ 
الللنللوع الللرابللع وهللو الللقللروض الشخصية 
األخللرى على حصته من إجمالي االئتمان 
الشخصي البالغة %2.3 مقارنة مع  نفس 

الشهر من 2017.
سجلت التسهيالت االئتمانية املقسطة 
11.7 مليار ديللنللار مرتفعة %6.8 عن 
حجمها في ديسمبر 2017. أما على أساس 
شهري فقد ارتفعت بنسبة %0.4 مقارنة 

مع نوفمبر 2018.
 أما التسهيالت الشخصية املوجهة لشراء 
أوراق مالية فقد ارتفعت إلللى 2.7 مليار 
دينار بنمو %1.3 على أساس سنوي، فيما 
ارتفعت بنسبة شهرية %10.7 باملقارنة 

مع 2.4 مليار دينار في نوفمبر 2018. 
القروض الشخصية االستهالكية يحصل 
عليها األفللراد لتمويل شراء السلع املعمرة 
أو لتغطية تكاليف العالج والتعليم، حيث 

أن مستويات االئتمان املمنوح لهذا الغرض 
بلغ 1.06 مليار دينار في ديسمبر منخفضة 
%2.6 عن 1.1 مليار دينار في ديسمبر 
2017، بينما إرتفعت بنحو %3.8 على 
أساس شهري مقارنة مع 1.03 مليار دينار 

في نوفمبر 2018.
إرتفعت التسهيالت االئتمانية املمنوحة 
إلى قطاعي العقار واإلنشاء بنسبة 4.6% 
على أساس سنوي وصوالً إلى 10.3 مليار 
دينار في ديسمبر 2018، بينما ارتفعت 

بنحو %2 على أساس شهري.
وبلغت التسهيالت االئتمانية املمنوحة 
إلللى قطاع التجارة في ديسمبر نحو 3.3 
مليار دينار، مسجلة تراجعا شهريا 1.6%، 
أما على مستوى األداء السنوي فإن االئتمان 
املمنوح إلى هذا القطاع تراجع بنحو 1.7% 
في ديسمبر 2018 مقارنة مع نفس الشهر 

من العام السابق.

4.3 باملئة على أساس سنوي بزيادة 

36.9 مليار دينار إجمالي النشاط االئتماني في ديسمبر »بيتك«: 

سيقّدم حلواًل مطورة ومصّنعة محليًا لتعزيز مبادرات التحّوالت الرقمية

»هانيويل« تفتتح أول مركز لتصنيع واختبار 
تقنيات تكرير النفط والغاز املتقدمة في الكويت

أعلنت شركة هانيويل، املدرجة 
في بورصة نيويورك حتت الرمز 
)NYSE:HON(، عن االفتتاح 
الرسمي لل”مركز هانيويل حللول 
العمالء”، وهو أول مركز مرّخص 
لللتللصللنلليللع وجتللملليللع واخللتللبللار 
تكنولوجيا األمتتة املتقدمة في 

الكويت.
وافتتح املركز الواقع في ميناء 
عبدالله جنوب العاصمة كل من 
داريوس أدامشيك، رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة 
هانيويل العاملية، وهاشم هاشم، 
نللائللب رئلليللس مللجلللللس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي لشركة نفط 

الكويت.
وقلللللال أداملللشللليلللك: “تلتزم 
هانيويل بللدعللم رؤيلللة الكويت 
الرامية لتعزيز إنتاج الطاقة، 
وذللللك عبر تللزويللدهللا بتقنيات 
جلللديلللدة وتللطللويللر رأس امللللال 
البشري وتنمية أهللم القطاعات 
الصناعية، حيث نفخر لكوننا 
الللسللبللاقللن إللللى بللنللاء واخللتللبللار 

أنظمة مطّورة محلياً تهدف بدعم 
عمالئنا في التركيز على تطوير 
صناعاتهم التكريرية. وتسمح لنا 
هذه اخلطوة بترسيخ حضورنا 
احمللي بتبادل اخلبرات واملعرفة 
مع شركائنا في الكويت بهدف 
الترويج لالبتكار ومزايا التحّول 

الرقمي”.
من جانبه، قللال هاشم هاشم 

نللائللب رئلليللس مللجلللللس اإلدارة 
الللرئلليللس الللتللنللفلليللذي ملؤسسة 
البترول الكويتية وشركاتها: 
“ترّكز مللؤسللسللة الللبللتللرول 
الكويتية وشركاتها على حتقيق 
االسللتللفللادة القصوى مللن مللوارد 
الطاقة فللي الللدولللة، إلللى جانب 
توظيف أحدث التقنيات واملعرفة 
لتحسن الللكللفللاءة التشغيلية 

وتوفير التكاليف مبا ينسجم مع 
استراتيجيتنا لعام 2040. لهذا 
السبب نللحللرص على التعاون 
مع شركاء رفيعي املستوى من 
أمللثللال هانيويل بهدف االرتللقللاء 
بإمكانياتنا وتطوير رأس املال 
البشري، مبا يضمن قدرتنا على 
تلبية الطلب املتنامي والسريع 
التطور في سوق الطاقة العاملي”.

داريوس أدامشيك وهاشم  هاشم يفتتحا املركز

التباين يسود املؤشرات الكويتية 
38 باملئة  والسيولة ترتفع 

أنهت املؤشرات الكويتية تعامالت أمس  األربعاء على تبيان؛ وذلك 
للمرة الثالثة خالل تعامالت األسبوع اجلاري، وسط تصاعد وتيرة 

التداوالت على مستوى األحجام والقيم.
وارتفع املؤشر العام للبورصة الكويتية عند اإلغللالق بنسبة 
%0.22 عند مستوى 5232.11 نقطة رابحاً 11.45 نقطة، كما ارتفع 

مؤشر السوق األول %0.37، فيما تراجع “الرئيسي” بواقع 0.13%.
لل الفني لسوق املال، بدار البدر إن التباين لم يكن وليد  وقال احملحُ
تعامالت فقط لكنه كان الغالب على األداء العام بالبورصة منذ مطلع 

األسبوع.
وأوضللح البدر أن هذا التباين يعكس حالة الترقب واحلللذر بن 
أوسللاط املتداولن، وخاصة أصحاب األسهم الصغيرة بالسوق 
الرئيسي، بينما جند األسهم التشغيلية والقيادية في السوق األول 

حتظى بحالة زخم شرائي في تلك اآلونة.
برراته ومن  وتابع قائاًل: النشاط على أسهم السوق األول له محُ
أهمها إعللالن شركات السوق عن نتائجها املالية للعام 2018 وما 
فز املتداول واملستثمر  يحُصاحب ذلك من توزيعات أرباح وإجراءات حتحُ

على السواء وتدفعه نحو الشراء.
وأضاف بأن قرب اكتمال املالمح النهائية الستحواذ بيت التمويل 
الكويتي “بيتك” على البنك األهلي املتحد )البحرين(، وإعالن األخير 
عن أرباح كبيرة للعام املاضي، منح الثقة للمتداولن بالسوق األول 

وخاصة على هذين السهمن.
فنياً، قال البدر إن املؤشر العام للبورصة يحظى بدعم حالي عند 
مستوى 5215 نقطة، يليه الدعم املئوي القوي عند 5200، فيما 
يواجه مقاومة أولللى عند 5245 نقطة ثم 5270، واختراق األخير 

يحُرشحه لبلوغ املستوى املئوي التالي 5300 نقطة.

جانب من تداوالت البورصة 

»Ooredoo« : تقدمي 
باقات وخدمات مكملة لنمط 

استخدام العمالء
يستمر عرضOoredoo الكويت اخلاص مبناسبة 
األعياد الوطنية على باقة جتوال االنترنت الشهرية الغير 
محدودة Ooredoo Passport Monthlyمقابل 20 
د.ك. عند االشتراك خالل عطلة األعياد الوطنية والباقة 
صاحلة ملللدة 30 يللوم. وستتيح للعمالء أثناء السفر 
استخدام اإلنترنت بال حدود، وذلك في أكثر من 60 دولة 
 Monthlyحول العالم.يذكر بأن سعر باقة التجوال
Ooredoo Passport غير احملدودة سيعود الى سعره 

املسبق مقابل 39 د.ك. شهريا. 
 Ooredoo Passport تللتلليللح بللاقللة الللتللجللوال
Monthlyغير احمللللدودة إنترنت غير محدود أثناء 
الللسللفللر، مللواكللبللة لللزيللادة اسللتللخللدام الللعللمللالء لشبكات 
التواصل االجتماعي ملشاركة أجمل اللقطات املرئية 
واملسموعة مع أحبائهم عبر اإلنترنت ، وذلك من خالل 

سناب شات أو إنستغرام.
وتعليقاً على ذلك، صرحت Ooredoo الكويت بأن 
هذه الباقة املطورة تلبية ملتطلبات العمالء الكرام، حيث 
تسعى الشركة باستمرار لتقدمي باقات وخدمات مكملة 
لنمط استخدام العمالء وأسلوب حياتهم العصري، حيث 
أن الشركة تعمل وفق سياسة تسعى من خاللها إلثراء 
  Ooredoo جتربة العمالء وحتقيق تطلعاتهم. كما أكدت
الكويت إميانها التام بأهمية توفر اإلنترنت املتنقل لدى 
العمالء، حيث أن استخدام اإلنترنت املتنقل على األجهزة 
أصبح جزءاً أساسياً من حياة األفراد العصرية. وميكن 
تفعيل الباقة والتحكم بها وإعللادة جتديدها تلقائياً  من 

خالل تطبيق My Ooredoo  للهواتف الذكية.

11 alwasat.com.kwاقتصاد

من  باملئة   27.8 واإلنشاء  العقار  قطاعي  حصة 
دينار مليار   10.3 إل��ى  االئتمانية  التسهيالت 

ت����راج����ع االئ����ت����م����ان إل�����ى امل����ؤس����س����ات امل���ال���ي���ة غ��ي��ر 
املاضي ال��ع��ام  ع��ن  باملئة   19.1 بنسبة  ال��ب��ن��وك 

ب���امل���ئ���ة   43 ت���ش���ك���ل  ال���ش���خ���ص���ي���ة  ال����ت����س����ه����ي����الت 
دي����ن����ار م����ل����ي����ار   15.9 وت����ب����ل����غ  االئ������ت������م������ان  م������ن 

Thursday 21th February 2019 - 12 th year - Issue No.3383 اخلميس 16 من جمادى اآلخر 1440 هل/ 21 فبراير  2019 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3383

»كامكو« توافق على االندماج
مع »جلوبل« بطريق الضم

جانب من اجتماع عمومية سابق لل »كامكو«

»املتحد« يعني مستشارين بعملية 
االستحواذ من قبل »بيتك«

أعلن البنك األهلي املتحد، البحرين، عن موافقة مجلس اإلدارة 
على تعين عدٍد من املستشارين املتخصصن للقيام باألعمال املالية 
والقانونية والضريبية الالزمة في إطار عملية االستحواذ احملتمل من 

قبل “بيتك” مبا فيها إعداد الدراسات النافية للجهالة املطلوبة.
وأوضللح بيان البنك نشر أمنللس  األربللعللاء على موقع بورصة 
البحرين، أنلله مت تعين سيتي بنك مستشارة األعللمللال املصرفية 
االستثمارية، وكي بي إم جي املستشار املالي والضريبي، ولينكليترز 

إل إل بي املستشار القانوني.
وتابع البيان أن البنك سيقوم باإلفصاح فللوراً وتباعاً عن أية 
تطورات بخصوص هذا املوضوع حرصاً على الشفافية وعلى مصالح 

مساهميه واملتعاملن مع والتزاماً بالقوانن واللوائح املنظمة لذلك.

وافق مجلس إدارة شركة كامكو لالستثمار 
في اجتماعه الذي انعقد ، على االندماج املحُزمع 
مع شركة بيت االستثمار العاملي “جلوبل”، 

وذلك عن طريق الضم بن الشركتن.
وقللالللت “كامكو” فللي بلليللان للبورصة 
الكويتية، أمس  األربعاء، إن مجلس اإلدارة 
اطلللللع على اسللتللشللارة مستشار االستثمار 
املحُستقل املحُقدمة من شركة بروتيفتي ممبر فيرم 
الكويت واملتضمنة تقرير تقييم األصول املحُعد 
قيم األصللول املحُستقل “بي دي أو”  من قبل محُ

النصف وشركاؤه.
ووافللق مجلس إدارة “كامكو” على تقرير 
تقييم األصللول، وأوصى للجمعية العمومية 
غير العادية للشركة باملوافقة على معدل 
ددة من قبل مستشار  سعر تبادل األسهم احملحُ
االستثمار، وذلك بعد احلصول على موافقات 

اجلهات الرقابية املحُختصة.
وبحسب البيان؛ فإن معدل تبادل األسهم 
بن الشركتن بلغ 0.75522821 سهم من 

أسللهللم “كامكو” مقابل كللل سهم مللن أسهم 
“جلوبل”.

وأوصى مجلس إدارة “كامكو” للعمومية 
باملوافقة على االندماج املحُزمع بطريق الضم 
بللن الشركتن، بحيث تكون “كامكو” هي 
الشركة الدامجة و”جلوبل” هللي الشركة 

املحُندمجة.
كما وافق مجلس إدارة “كامكو” على إعادة 
تفعيل نشاط التمويل لدى الشركة، وموافاة 
بنك الكويت املركزي بجميع اإلجراءات املحُتخذة 

من قبل الشركة بهذا الشأن.
وأوضحت الشركة أنها ستقوم باإلفصاح 
عن نتائج اجتماع مجلس إدارة “جلوبل” 
- شركة تابعة وغير مللدرجللة فللي بورصة 
رخصة من قبل هيئة أسواق املال  الكويت ومحُ
- واملحُللزمللع انعقاده فللي 21 فبراير 2019؛ 
لالطالع على استشارة مستشار االستثمار 
املحُستقل والتوصية املناسبة ملساهمي الشركة 

بخصوص عملية االندماج املحُشار إليها.


