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مقابلة

الرئيس التنفيذي لـ »عرب نت« عمر كريستيدس في مقابلة خاصة مع »األنباء«

1.6 مليار دوالر حجم تسوق الكويتيني على اإلنترنت
»Seeds« هــذا طبعــا إضافة 
إلى صندوق »أرزان كابيتال« 
وهو أول صندوق اســتثمار 
رأس املال املخاطر في الكويت 
والذي يستثمر ليس فقط على 
مستوى إقليمي وعاملي أيضا.

*وما دوركم أو 
دعمكم جتاه الشركات 
الصغيرة واملتوسطة 

او الناشئة؟
٭ يشكل مؤمتر »عرب نت« 
الكويت منصة تعلم وتواصل 
للشــباب الكويتي من خالل 
تقدمي اخلبــرات والتجارب 
العاملية واالقليمية، باإلضافة 
إلــى التركيــز علــى الطاقة 
اإلبداعية للشــباب الكويتي 
التطــورات  مــع  ودمجهــا 
اإليجابية فــي االقتصاد من 
أجل توفير فرص العمل، كما 
ســيتيح مؤمتر »عرب نت« 
الفرصة للشــباب  الكويــت 
املبادر املشــاركة  الكويتــي 
فــي عــروض رواد األعمــال 
وأصحاب الشركات الناشئة 
ضمن مســابقتي: »ماراثون 
األفكار« و»حتدي الشركات 
الناشــئة«. وينال الفائزون 
في حتدي الشركات الناشئة 
فرصة التأهل والتنافس في 
بطولة عرب نت للشــركات 
الناشئة التي ستقام في دبي 
فــي أول شــهر مايــو القادم 
جامعــة أبــرز رواد األعمال 

في املنطقة.

نحو هذا التحول هو بالطبع 
املستخدم الكويتي السباق في 
استخدامه للمنصات الرقمية 
وشبكات التواصل االجتماعي 
وغيرها، إضافة إلى قصص 
جناح ريادية كويتية أشهرها 
»طلبــات دوت كــوم« التــي 
وصلت قيمتها إلى ١٧٠ مليون 
دوالر والتي أسســها شباب 
كويتيون واستحوذت عليها 
 »Rocket internet group«

األملانية.
كما شهدنا في العام املاضي 
قصتي جناح ريادية كويتية 
Carriage والتي اســتحوذت 
 Rocket internet عليها أيضا
group مبــا يقــارب الـــ ١٠٠ 
مليون دوالر بعد ١4 شــهرا 

من تأسيس الشركة فقط.
 Just إضافــة إلى شــركة
Clean والتــي كانــت تعرف 
حتت اسم »مصبغتي« وقد 
اســتحوذ عليهــا صنــدوق 
االستثمار Faith Capital لدعم 
منوها وانتشارها في اخلليج 
العربــي. كما شــهدنا أيضا 
خلق عدة صناديق استثمار 
فــي الكويت منهــا صندوق 
االســتثمار والــذي أسســه 
مؤسســي »طلبــات« محمد 
جعفر وعبدالعزيز اللوغاني، 
وصندوق استثمار »كسب« 
وهو ثمرة تعاون بني شركة 
»Impulse« والبيت الكويتي 
 »KFH Capital« للتمويــل 
وخلــق صنــدوق جديد هو 

مالئم ومستمر عبر مختلف 
املجاالت.

كما وصلت نسبة استخدام 
شبكات التواصل االجتماعية 
في الكويت إلى 96% )من أعلى 
املعدالت عامليا(، وهي تتصدر 
دول الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا في استخدام املنصات 
االجتماعية انستغرام وسناب 
شات. اجلدير بالذكر ان قطاع 
ريادة األعمال الكويتي شهد 
ســنة مليئــة باإلجنــازات 
أبرزهــا عمليتا االســتحواذ 
على كاريدج ومصبغتي التي 
تصــدرت العناوين وألهمت 
شــركات ناشئة جديدة، كما 
ظهرت صناديق ومسرعات 
ومؤسســات دعم جديدة مع 
االهتمام املتزايد الذي حتظى 
به الكويت من املســتثمرين 

العامليني واالقليميني.

مستقبل قطاع الرقمية بالكويت
بالنسبة ملستقبل 

الرقمية في الكويت، 
ماذا تتوقعون؟

٭ املســتقبل الرقمــي واعد 
جــدا، حيــث نشــهد اليــوم 
اســتثمار الشركات اخلاصة 
والعامة في القطاع الرقمي. 
املصارف وشــركات اإلعالم 
واإلعالن جميع هذه اجلهات 
تستثمر اليوم في اخلدمات 
الرقمية واحملتوى اإللكتروني 
والدفع عبر اإلنترنت وغيرها 
من التقنيــات، والذي يدفع 

التقنيات التي ستغير طريقة 
تعامل املصارف مع عمالئها.
من جهة أخرى، تســاعد 
»عــرب نت« قطاع املصارف 
على التعرف على الشركات 
الناشئة التي تعمل في مجال 
املالية والتي  التكنولوجيــا 
تســاهم فــي حتويــل هــذا 
القطاع مما يسمح للمصارف 
بالتعرف على أجدد املعلومات 
والتقنيات ومواكبة التطورات 
إضافة إلى التعرف من خالل 
املؤمتر على أهم الشــركات 
التي تختص فــي التقنيات 
املصرفية الرقمية مما يسهل 
عمليــة التحول الرقمي لدى 

هذه املصارف.

تسوق الكويتيين عبر اإلنترنت
ما حجم األعمال 

الرقمية في الكويت 
تقريبا؟

٭ القطاع الرقمي في الكويت 
يشهد تطورا سريعا جدا وفي 
عدة قطاعات، حيث تشــهد 
التجارة الرقمية فترة ازدهار 
في الكويــت، حيث يتخطى 
حجم تعامالت الكويتيني على 
االنترنت واالعمال الرقمية في 
الكويت نحو ١.6 مليار دوالر، 
كما يستثمر البنوك وجتار 
التجزئة وشركات اخلدمات 
باالبتكار الرقمي بشكل متزايد 
لتلبية متطلبات املستهلكني 
مثل تقدمي اخلدمات على مدار 
الســاعة في األسبوع بشكل 

وزارة الدولة لشؤون الشباب، 
فالكويــت لديها عــدد كبير 
من السكان الذين يتمتعون 
بخبــرة كبيرة في وســائل 
التواصــل االجتماعي، حيث 
جتاوزت نسبة انتشارها في 
منصات التواصل االجتماعي 
أكثــر مــن 96% والكثير من 
االهتمام بالتسويق الرقمي.

وأخيرا، هناك الكثير من 
الشركات الكبرى في الكويت 
ـ ســواء البنوك أو شــركات 
االتصاالت أو جتار التجزئةـ  
التي تستثمر اآلن في التحول 
التكنولوجيا  الرقمي ودمج 

في طريقة عملها.

استثمارات البنوك في 
التكنولوجيا

ماذا تقدمون من 
خدمات للمؤسسات 
املالية، خاصة قطاع 

البنوك؟
٭ تقــدم منصة »عرب نت« 
لقطــاع املصارف عدة فوائد 
منهــا مواكبة أهم التطورات 
التي تطول القطاع املصرفي 
وخاصة تقنيات التكنولوجيا 
املاليــة fintech، حيث تقدم 
عرب نت من خالل مؤمتراتها 
خبراء عامليني في هذا املجال 
الذين يتوجهون ويتحاورون 
مع املصارف احمللية ملواكبة 
أهم التطورات من صيرفة عبر 
املوبايل والدفع االلكتروني 
واآلالت املصرفية الذكية وآخر 

تعتبــر ابتكار حديث في مجال 
اخلدمات املالية، وبشكل أكثر 
حتديدا فهي تقنية تســتخدم 
األنظمة  التكنولوجيا ملنافسة 

املالية التقليدية احلالية.
توقعاتــه بشــأن  وحــول 
مســتقبل التكنولوجيا الرقمية 
واعد  الرقمي  قال »املستقبل 
جدا«، حيث نشهد اليوم استثمار 
كبرى املؤسسات والبنوك في 
اخلدمــات الرقمية باملليارات 
وغيرها من التقنيات، وفيما يلي 

التفاصيل:

ما اجلديد لديكم في 
قطاع األعمال الرقمية؟

الرقمية  ٭ قطــاع األعمــال 
ســريعا  تطــورا  يشــهد 
خاصة في الكويت لذا نحن 
متحمسون للسوق الكويتي 
ألسباب مختلفة. لقد شهدنا 
بعض قصص جناح املشاريع 
الرياديــة التــي خرجت من 
الكويت، مبا في ذلك »طلبات 
دوت كوم«، أكبر اكتساب في 
املنطقة حتى اآلن، ومختبرات 
المبا، التي حققت جناحا هائال 
مع منافسيها. وهناك اهتمام 
حكومي اســتراتيجي بدعم 
النظــام اإليكولوجي لريادة 
األعمال، مبــا في ذلك إطالق 
الكويتي  الوطني  الصندوق 
لتنمية املشــاريع الصغيرة 
واملتوســطة احلجــم مببلغ 
٧B دوالر، فضــال عــن عدد 
من املبــادرات التي اتخذتها 

البنوك الكويتية 
تزيد استثماراتها 

في التحول الرقمي 
ودمج التكنولوجيا 

في عملها

96٪ من سكان 
الكويت يتمتعون 

بخبرة في منصات 
التسوق الرقمي

محمود فاروق 

قــال الرئيــس التنفيــذي 
ملؤسســة »عرب نــت« عمر 
إن 96٪ مــن  كريســتيدس 
سكان الكويت يتمتعون بخبرة 
في قطاع التسوق االلكتروني، 
مبينا ان الكويت اصبحت حتتل 
املراكز االولى عامليا في التسوق 

عبر االنترنت.
وكشــف كريستيدس في 
مقابلة خاصة مع »األنباء« عن 
حجم تسوق الكويتيني من خالل 
شبكة االنترنت التي وصلت إلى 
1.6 مليــار دوالر بنهايــة العام 
املاضــي، متوقعا ان تتضاعف 
العامني  القيمة خــالل  هــذه 

املقبلني.
اســتثمار  وبخصوص مدى 
البنوك الكويتية في التكنولوجيا، 
قال ان قطاع املصارف الكويتي 
اصبح ينفق مليارات الدوالرات في 
سبيل حتقيق اعلى مستويات 
االمــان ألنظمتــه املصرفيــة 
من ناحية ولتلبيــة احتياجات 
ومتطلبات العمالء فيما يخص 
تكنولوجيا اخلدمات املصرفية 

من ناحية اخرى.
وأضاف ان البنوك اصبحت 
تقنيــات جديــدة  تســتخدم 
ملواكبة التغيرات العاملية في 
قطاع اخلدمــات التكنولوجية 
ومنها تقنية التكنولوجيا املالية 
fintech التي ســتغير طريقة 
تعامل املصــارف مع عمالئها 
خالل السنوات املقبلة، حيث 

عمر كريستيدس

26 فائزاً جديداً انضموا إلى قائمة الرابحني هذا األسبوع

»األهلي املتحد« يعلن فائزي »احلصاد اإلسالمي«
أجرى البنك األهلي املتحد 
في احلادي عشــر من شهر 
أكتوبــر اجلــاري الســحب 
األســبوعي علــى جوائــز 
احلصــاد اإلســالمي، وهــو 
برنامج اجلوائــز األول في 
الكويت املتوافق مع أحكام 
الشــريعة اإلسالمية والذي 
يقــدم أكبــر قيمــة جوائــز 
ألكبــر عــدد مــن الفائزين، 
حيث يتيح لعمالء حســاب 
احلصاد اإلســالمي الدخول 
في السحب على ٢6 جائزة 
أسبوعية تتكون من جائزة 
كبرى بقيمة ٢5 ألف دينار، 
باإلضافة إلى ٢5 جائزة قيمة 
كل منها ١٠٠٠ دينار، فضال 
عــن 4 جوائز ربع ســنوية 
بقيمة ٢5٠ ألف دينار للرابح 
والذي ميكنــه حتقيق حلم 
العمر بالســفر أو الدراســة 
في اخلارج أو امتالك املنزل 
والسيارة التي طاملا حلم بها.
وبهذه املناســبة، أوضح 
البنــك األهلــي املتحــد اننا 
بهذا الســحب نضيــف إلى 
الفائزيــن بجوائــز  قائمــة 
احلصاد اإلسالمي ٢6 رابحا 
جديــدا ليصــل بذلــك عدد 
العمالء الفائزيــن إلى أكثر 
من ١3٠٠ فائز ســنويا، وقد 
أســفر الســحب األسبوعي 
عن حصــول جمعان مهدي 

اجلائــزة  علــى  العازمــي 
الكبرى بقيمة  األســبوعية 
٢5 ألف دينار، باإلضافة إلى 
حصول ٢5 فائزا على ١٠٠٠ 
لكل رابح، وهم: محمد محمود 
الكيالني، بدر منيف العنزي، 
علي طالب كرم، بيبي حمود 
ابراهيم  علــي، عبدالكــرمي 
مبارك، ماري كوتي بالموتيل، 
مشعل بدر العتيبي، شيخة 
عادل الهاجري، خالد محمد 
الكندري، عدنان عبداللطيف 
الظفيــري، محمــود محمد 
يوســف، عــدوان عبــداهلل 
خالــد  لطيفــة  املطيــري، 
اجلسمي، خولة يوسف، قمر 
عبداحملســن الصايغ، سالم 
عيد العنزي، ياسني مهلهل 
صخي، علي حسني عبداهلل، 
محمد شوقي التاجر، زهرة 
أحمــد علي، ســلمان صالح 
سلمان، مهدي احمد سلمان، 
فــارس احمد علي، ســهيلة 
جواد ابراهيم، جعفر حسن 

احمد.

وأضــاف البنــك: هنــاك 
العديــد مــن فــرص الفوز 
الكبــرى ما زالــت بانتظار 
عمالئنا احلاليــني وكل من 
يرغــب فــي فتــح حســاب 
احلصاد اإلسالمي لدى البنك 
األهلي املتحد واملضاف إلى 
برنامج اجلوائز لالستفادة 
من فرص الفوز الكبرى التي 
يقدمها البنك األهلي املتحد.
شــروط  وتتلخــص 
االســتفادة من الســحوبات 
على جوائز حساب احلصاد 
اإلسالمي في فتح احلساب 
بقيمــة ١٠٠ دينــار، علما أن 
عمالء حســاب احلصاد في 
الكويت والبحرين مؤهلون 
للمشــاركة فــي ســحوبات 
احلصاد على اجلوائز طبقا 
لشروط وأحكام البرنامج.

VIVA تشارك مبعرض جيتكس في دبي

أعلنت شركة االتصاالت الكويتية VIVA، عن 
مشاركتها في فعاليات معرض جيتكس العاملي 
لتقنية املعلومات السابع والثالثني، حيث قامت 
بعرض مجموعة واســعة من آخر منتجاتها 
وخدماتهــا لزوار املعرض، الذي اســتضافته 
إمارة دبي من 8 إلى ١٢ أكتوبر ٢٠١٧ في مركز 

دبي التجاري العاملي.
وتعليقا على مشاركة VIVA السادسة في 
 VIVA معرض جيتكس، قال الرئيس التنفذي لـ
م.سلمان بن عبدالعزيز البدران: »مشاركتنا في 
هذا املعرض، الذي يعد احلدث األكثر ترقبا في 
مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، للعام 
السادس على التوالي، تثبت ريادتنا في سوق 
االتصــاالت«. وأضاف: »هذه التجربة املميزة 
تأتي تطبيقا الســتراتيجية VIVA لتوســيع 

نطاق خدماتها ليس فقط في السوق احمللية 
بل في األسواق اإلقليمية أيضا«.

وشــارك فــي هذا املعــرض أيضا شــركة 
االتصاالت السعودية STC، حيث عرض فريق 
عملها أحدث املنتجات واخلدمات التي تقدمها 

الشركة في جناحها. 
ويعتبر أسبوع جيتكس للتقنية السنوي، 
احلــدث األكبــر املتعــارف عليــه فــي مجال 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في منطقة 

الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
ويشــارك فيه جميع قــادة التكنولوجيا، 
ويتــم من خالله التعرف على أهم االجتاهات 
العاملية في صناعة التكنولوجيا في القطاعات 
احلديثة، واإلفصاح عن آخر املنتجات واخلدمات 

املتطورة.

البدران مع قيادات »VIVA« و»STC« خالل معرض جيتكس  

الوكالة ثبتت التصنيف االئتماني للبنك عند Baa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة

»موديز«: »بنك وربة« يتمتع بسيولة مرتفعة وموارد متويل مستقرة
ثبتــت وكالــة موديــز 
العاملية التصنيف االئتماني 
للودائــع بالعملــة احمللية 
واألجنبية طويلة وقصيرة 
االجل لبنــك وربة Baa٢ و
التوالــي مــع  P-٢ علــى 
نظرة مستقبلية مستقرة. 
واشار تقرير الوكالة الى ان 
التصنيف االئتماني األساسي 
للبنك ba3 يعكس مجموعة 
من العوامل، أبرزها سيولة 
البنك املتزايد والتحسن في 
ربحية البنك بشكل تدريجي 
وموارد التمويل املســتقرة 
واحتمال احلصول على الدعم 

احلكومي عند الضرورة. 
وذكــر التقريــر ان ابرز 
التحديات تتمثل في النمو 
التركزات  السريع وارتفاع 
وانخفــاض  االئتمانيــة 
الرســملة األساسية وتركز 

القاعدة التمويلية.

مدلوالت التصنيف
ـ تعتبــر االلتزامــات   ١
 »Baa« املصنفة ضمن الفئة
ذات جودة متوسطة وعرضة 
ملخاطر ائتمان معتدلة. يشير 
الرقــم ٢ الــى الترتيب في 

التصنيف العام.

ويتميــز املصــدرون او 
املؤسسات الداعمة املصنفة 
ضمن الفئــة »P-٢« بقدرة 
قوية على سداد االلتزامات 

قصيرة األجل.
٢ ـ التقييــم االئتمانــي 
األساسي ba3 يعكس جزأين، 
 Ba األول يتمثــل فــي الفئة
والتي تشير الى التميز بقوة 
مالية مضاربية قائمة بذاتها، 
وبالتالي فهي عرضة ملخاطر 
ائتمــان أساســية من دون 
األخذ فــي االعتبار إمكانية 
احلصول على دعم غير عادي 
من املجموعة التابعة لها او 
مــن احلكومة. فيما يشــير 
الرقــم 3 الــى الترتيب في 

التصنيف العام.
3 ـ التقييــم االئتمانــي 
األساسي املعدل ba3 يشير 
اجلزء األول منه ضمن الفئة 

Ba الى قوة مالية مضاربية 
سواء متأصلة وقائمة بذاتها، 
وبالتالي فهي عرضة ملخاطر 
ائتمان أساسية مع األخذ في 
االعتبــار إمكانية احلصول 
علــى دعــم غير عــادي من 
املجموعة التابعة لها او من 
احلكومة بينما يشير الرقم 
3 الى الترتيب في التصنيف 

العام.
4ـ  تقييم مخاطر الطرف 
املقابــل وميثــل التصنيف 
الفئة Baa انعكاســا  ضمن 
ملســتوى متوسط وعرضة 
ملخاطــر متوســطة بعــدم 
القدرة على الوفاء بالتزامات 
تشــغيلية كبيــرة محــددة 
والتزامــات تعاقدية أخرى 
مع األطراف املقابلة أما الرقم 
١ فيشــير الــى الترتيب في 

التصنيف العام.

القانون سهل إصدار التراخيص الحرة

»ايه تي كيرني«: الصناعة بالمنطقة أمام فرصة هائلة لالستفادة من استقرار األسعار

»التجارة«: تعديل قانون الشركات يتوافق مع حتسني بيئة األعمال

صفقات االندماجات واالستحواذات بقطاع النفط ..
قفزة كبيرة في 2018

بارتنرز« بقيمة 5٠ مليون 
دوالر، وعمليــة االندمــاج 
بقيمــة 43 مليار دوالر بني 
و»ســبيكترا  »إنبريــدج« 
إنرجي«، والصفقة بقيمة 3٢ 
مليار دوالر التي جمعت بني 
عمليات »جنرال إليكتريك« 
للنفــط والغــاز مــع »بيكر 

هيوز«.
دالئــل  وجــود  ومــع 
عــدة علــى حتســن آفــاق 
االســتثمار، تشير الدراسة 
إلى أن املستثمرين املاليني 
سيكونون أكثر نشاطا في 
٢٠١٧ وأنهم منفتحون على 

هياكل جديدة للصفقات. 

والتي تبلغ قيمتها 85٠ مليار 
دوالر، ال تزال قيد التنفيذ.

ويقــول املدير لدى »ايه 
تي كيرني« واملشارك بإعداد 
روس:  برينــت  التقريــر 
»لدى صناعة النفط والغاز 
فرصــة هائلــة لالســتفادة 
من اســتقرار أسعار النفط 
والغاز، والذي ميكن أن يغذي 
نشــاط الصفقــات من أجل 
حتسني امليزانيات العمومية 
أمــوال املشــاريع  وزيــادة 
الرأســمالية عبــر عمليات 
التصفيــة، إضافة إلى ذلك، 
يحتاج العديد من املشترين 
لعمليات االستحواذ لتجديد 

االحتياطيات التي تضاءلت 
خــالل البيئــة االقتصادية 
الصعبة التي مر بها العالم 

في العامني املاضيني«.
وأظهرت الدراسة تفاؤال 
قويا للعــام املقبــل، حيث 
توقع أكثر من ثلثي املديرين 
التنفيذيــني الذين شــملهم 
االستطالع أن تشهد عمليات 
ارتفاعا  الدمج واالستحواذ 
معتدال أو قويا خالل ٢٠١8. 
وقد أدت ظروف السوق 
احملسنة إلى إطالق العديد من 
الصفقات الضخمة منذ ٢٠١6، 
مبا في ذلك شراء »سونوكو« 
ألعمال »إنيرجي ترانســفر 

املستثمرون 
املاليون أكثر 

نشاطًا في 2017 
مع استقرار

النفط

أدى تقــارب توقعــات 
والشــركات  املســتثمرين 
حيال تســعير النفــط إلى 
تشكيل بيئة خصبة لعمليات 
االندمــاج واالســتحواذ في 
مجــال النفط والغاز، وذلك 
وفقا لدراسة أجرتها شركة 
االستشارات اإلدارية العاملية 

»ايه تي كيرني«.
وكشــف تقرير الشركة 
عن ارتفاع كبيــر في أعداد 
التــي مت اإلعالن  الصفقات 
عنها نهاية العــام املاضي، 
علــى الرغم من أن 45% من 
قيمــة املعامــالت التــي مت 
اإلعالن عنها منذ يناير ٢٠١6، 

كونا: أكدت وزارة التجارة 
والصناعة أن التعديالت التي 
أجرتهــا أخيــرا علــى قانون 
الشركات ســتنعكس ايجابا 
على ترتيب الكويت في مؤشر 
بيئة األعمال وتسيهل اصدار 
التراخيــص احلرة املتناهية 
الصغر واملشاريع الصغيرة 

واملتوسطة.
فــي  الــوزارة  وقالــت 
بيان صحافــي امس إن هذه 
التعديــالت جاءت بأشــكال 
جديدة لشــركات األشخاص 
الشــخص  متضمنة شــركة 
القابضة والشــركة  الواحــد 

ذات املســؤولية احملــدودة 
إلــى أن  القابضــة، مشــيرة 
القوانني الســابقة قد قصرت 
هــذا النــوع )القابضة( على 

الشركات املساهمة فقط.
هــذه  أن  وأوضحــت 
التغييرات في قانون الشركات 
جاءت لتتوافق مع حتســني 
بيئــة األعمــال، حيــث كلما 
تنوعت الكيانــات القانونية 
وأشــكالها أثر ذلــك بصورة 
مباشرة في دفع ودعم عجلة 
التنمية االقتصادية للكويت.
قانــون  أن  وأضافــت 
الشركات حدد األغراض التي 

من أجلها تؤســس الشركات 
القابضة على اختالف كياناتها 
القانونية سواء شركة مساهمة 
أو شــركة شــخص واحد أو 
شركة ذات مسؤولية محدودة.

وأوضحت في هذا السياق 
أن هذا النوع شركة الغرض 
من تأسيســها االستثمار في 
أســهم أو حصص أو وحدات 
اســتثمار فــي شــركات أو 
صناديق كويتية أو أجنبية 
أو االشتراك في تأسيس هذه 
الشركات وإقراضها وكفالتها 

لدى الغير.
وقالت إنه يجوز للشركة 

القابضة أن تباشر كل أو بعض 
الشــركات  األنشــطة كإدارة 
التابعــة لها أو املشــاركة في 
إدارة الشركات األخرى التي 
الدعم  تســاهم فيها وتوفير 
الــالزم لها وكذلك اســتثمار 
أموالها في االجتار باألســهم 
املالية  والســندات واألوراق 

األخرى.
وذكــرت أنه ميكنها متلك 
العقارات واملنقوالت الالزمة 
ملباشــرة عملهــا ومتويل أو 
إقراض الشــركات التي متلك 
فيهــا أســهما أو حصصــا 
وكفالتها لدى الغير، إضافة إلى 

متلك حقوق امللكية الفكرية 
من براءات االختراع والعالمات 
التجارية أو النماذج الصناعية 
وحقوق االمتياز وغيرها من 

احلقوق املعنوية.
وأضافت أن تأسيس شركة 
القابضة  الواحــد  الشــخص 
والشــركة ذات املســؤولية 
احملــدودة القابضــة يتم من 
خالل املوقع االلكتروني إلدارة 
النافذة الواحدة بطريقة سهلة 
من خالل أنظمــة إلكترونية 
تعمل وفــق مفهوم احلكومة 
اإللكترونيــة برأس مال يبدأ 

بألف دينار.

زيادة التركزات 
االئتمانية وانخفاض 

الرسملة األساسية.. 
أبرز التحديات


