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18 مليون دينار أرباح »اخلليج« خالل 9 أشهر
أعلن بنك اخلليج في بيان 
صحافي عن نتائجه املالية، 
محققــا ربحا صافيا بلغ 18 
مليون دينار لألشهر التسعة 
املنتهيــة فــي 3٠ ســبتمبر 
٢٠٢٠، أي بانخفــاض قدره 
19 مليــون دينــار، مقارنة 
مببلغ 37 مليون دينار لنفس 
الفترة من الســنة املاضية، 
حيــث يعــزى االنخفــاض 
بشكل أساســي إلى هبوط 
إيرادات الفوائد على القروض 
وانخفاض إيرادات الرسوم 
العمالت  ومعامالت تبــادل 
األجنبيــة، والتــي قوبلــت 
 جزئيا بانخفاض مصروف
واملصروفــات  الفوائــد 

التشغيلية.
وقــال البنــك إن صافي 
القروض والســلف فقد بلغ 
٤.٤ مليارات دينار في نهاية 
سبتمبر ٢٠٢٠، بارتفاع ٢5٤ 
مليون دينار، أي بنسبة %6، 
عن نهاية سبتمبر ٢٠19، كما 
انخفضــت نســبة الديــون 
املتعثرة كما في 3٠ سبتمبر 
٢٠٢٠ الى 1.5% مقارنة بنسبة 

علــى القطــاع املصرفي من 
حيــث شــريحة اخلدمــات 
املصرفية الشــخصية. وقد 
اســتمر البنــك فــي التأقلم 
والتعامل مع عواقب جائحة 
كورونــا، ومواصلة خدمة 

أمير الكويت الراحل الشيخ 
صباح األحمد، قال بودي: 
»مبزيد من احلزن واألسى 
لوفاة أميرنا الراحل سمو 
الشيخ صباح األحمد، نتقدم 
بخالص العزاء واملواســاة 

األحمد اجلابر الصباح مسند 
اإلمارة للكويت، قال بودي: 
»نتقــدم بوافر التهنئة إلى 
سمو الشيخ نواف األحمد 
مبناســبة توليــه مقاليــد 
احلكــم أميرا للبالد، داعني 
املولى عز وجل أن يرشــد 
ســموه إلى قيادة الكويت 
نحــو مزيــد مــن التقــدم 
 واالزدهار. كما نود أن نتقدم
التهاني والتبريكات  بأحر 
مبناســبة تعيــني ســمو 
الشــيخ مشعل األحـــــمد 

ولـيا للعهد«.
املواهب الوطنية

الترقيات  وحول أحدث 
فــي الوظائــف العليا لدى 
البنــك، صرح بودي قائال: 
»فــي إطــار ســعينا إلــى 
استقطاب وترقية الكوادر 
املهنيــة ذات املواهب، فقد 
سعدت باإلضافات التي متت 
مؤخــرا إلى فريــق اإلدارة 
العليا، والتي تضمنت كال 
مــن محمد القطــان، مديرا 
عــام للخدمــات املصرفية 

ودعــم عمالئنا خــالل تلك 
األوقات الصعبة«.
أمير الكويت

وتعبيرا عن احلزن لوفاة 
املغفور له بإذن اهلل سمو 

لشــعب وحكومة الكويت. 
فقد كان سموه رحمه اهلل 
مثــاال للحكمــة وعنوانــا 

للسالم«.
ومبناسبة تولي صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 

الشــخصية، عبدالرحمــن 
الســداح، نائبــا لرئيــس 
مــدراء املخاطــر، وممتــاز 
ســيف، رئيســا لوحــدة 
االستراتيجية املؤسسية، 
متمنيا لهم جميعا التوفيق 
والسداد في مهامهم اجلديدة، 
 وإنني على يقني من استمرار
رحلــة جناحهــم مــع بنك 

اخلليج«.
شكر وتقدير

بــودي حديثه  واختتم 
قائال: أود أن أتقدم بالشكر 
إلى كل من ساهم في حتقيق 
النتائــج، وأخــص  هــذه 
بالشــكر مســاهمينا على 
الغالية، وموظفينا  ثقتهم 
علــى التزامهــم وتفانيهم. 
كمــا أتقــدم بوافر الشــكر 
إلى بنــك الكويت املركزي 
على دعمه املستمر. وأخيرا 
وليس آخرا، أود أن أشــكر 
عمالءنا على والئهم، مؤكدا 
 على التزامنا املســتمر في 
جتربــة  أفضــل  توفيــر 

مصرفية لهم.

6% منو صافي القروض والسلف إلى 4.4 مليارات دينار

جاسم مصطفى بودي

٢.6% عن نفــس الفترة من 
الســنة املاضيــة. وكما في 
نهاية ســبتمبر ٢٠٢٠، بقي 
معدل كفايــة رأس املال في 
بنــك اخلليج قويــا، حيث 
بلغت نسبته 17.3%، متجاوزا 
بكـــثيـــــر احلـــــد األدنى 

املطلوب رقابيا.
مواصلة التفوق

هــذه  علــى  وتعليقــا 
النتائج، قال رئيس مجلس 
إدارة بنــك اخلليج جاســم 
مصطفــى بــودي: »علــى 
الرغم من أن األشهر التسعة 
األولــى مــن ٢٠٢٠ شــهدت 
العديد مــن التحديات، فقد 
اخلليــج  بنــك  اســتطاع 
حتقيــق نتائــج وتوجهات 
إيجابية بفضــل اإلجراءات 
احلصيفــة والصارمة التي 
اتبعهــا البنــك في ســبيل 
تقليل التكاليــف. فقد أدت 
االســتراتيجية املتمثلة في 
التركيــز علــى الكويت إلى 
متكــني بنــك اخلليــج مــن 
مواصلة التفــوق في األداء 

جدارة ائتمانية وقوة مالية
ال يزال بنك اخلليج يحظى بالتقدير الدولي جلدارته 
االئتمانية وقوته املاليــة باعتباره البنك املصنف في 
املرتبــة »A« من جميــع وكاالت التصنيف االئتماني 

العاملية الكبرى والتي جاءت كالتالي:
وكالة فيتش: تصنيف املصدر للمدى الطويل، املرتبة   

»+A«، مع نظرة مستقبلية »مستقرة«.
وكالة ستاندارد آند بورز: تصنيف املصدر املرتبة   

»-A«، مع نظرة مستقبلية »سلبية.«
وكالة موديز خلدمات املستثمرين: تصنيف الودائع   

للمــدى الطويل، املرتبة »A3«، مع نظرة مســتقبلية 
»مستقرة«.

 وكالة كابيتال إنتليجنس: تصنيف العمالت األجنبية   
للمــدى الطويل، املرتبة »+A«، مع نظرة مســتقبلية 

»مستقرة«.

»كورونا« يدفع احلكومات اخلليجية الستدانة 40 مليار دوالر في 10 أشهر
محمود عيسى

قالت مجلــة ميد ان دول 
التعــاون اخلليجي  مجلس 
اصدرت ســندات بالعمالت 
األجنبية تبلغ قيمتها نحو ٤٠ 
مليار دوالر حتى هذا الوقت 
من العام احلالي، مشيرة الى 
أنه سيأتي املزيد في الوقت 
الذي حتاول فيه احلكومات 
تغطيــة العجــز الكبير في 

امليزانيات العمومية.
وأضافت ان هذا العام شهد 
رقما قياســيا جديدا إلصدار 
الديون من قبل دول اخلليج، 
حيث تســبب تدني عائدات 
النفــط والتكاليف املرتبطة 
باإلغالقات ملواجهة ڤيروس 
كورونــا، في ارتفــاع عجز 
امليزانيات ودفع احلكومات 

نحو أسواق الديون الدولية.
ونقلــت املجلــة األرقام 
الصادرة عن شركة كابيتال 
إيكونوميكــس البريطانية 
التــي حتدثــت عــن اصدار 

قيمتــه ٤٠ مليار دوالر من 
املقومة  السيادية  السندات 
بالعمالت األجنبية في ٢٠٢٠، 
وان هــذا الرقــم يتضاعف 
تقريبا اذا اخذنا في االعتبار 

اإلصدارات بالعمالت احمللية، 
مشيرة الى ان الرقم القياسي 
السابق إلصدارات السندات 
الدولية قد سجل في ٢٠17، 
عندما مت إصدار ديون بقيمة 

37.7 مليار دوالر.
كورونــا  أزمــة  وتعــد 
سببا رئيسيا الرتفاع حجم 
االصدارات، وفقــا ملا يقوله 
احملللــون ومنهــم اخلبيــر 
الشــرق  االقتصادي ملنطقة 
األوسط وشمال افريقيا في 
شركة كابيتال إيكونوميكس 
جيمس سوانســتون، الذي 
يرجــح ان يتجــاوز حجــم 
الديون املصدرة ما قد اصدرته 
الســلطات فــي دول مجلس 
التعاون اخلليجي من قبل.

ويضيــف سوانســتون: 
»املجــال محدود امــام دول 
اخلليج للعــودة الى برامج 
التقشــف وتقييــد االنفاق، 
وبالتالي فانــه على خلفية 
الــذي  النفــط  انخفــاض 
تســبب فــي اتســاع العجز 

ويشــار الــى ان وكالــة 
موديز للتصنيف االئتماني 
كانت قــد خفضت تصنيف 
الكويت في أواخر سبتمبر، 
لكنها التزال حتتفظ بتصنيف 
ائتماني جيد عند )A1(، وال 
ميكن ينطبق هذه القول على 
البحرين وسلطنة عمان، الن 
كليهما مصنف كمصدر غير 
مرغوب فيه من قبل وكاالت 
التصنيف الرئيسية. وترجح 
الوكالة ان حتتــاج الكويت 
مليــار دوالر  إلصــدار 9٠ 
لتغطيــة متطلبات التمويل 

حتى مارس ٢٠٢٤.
وحسب االرقام الصادرة 
عــن صندوق النقــد الدولي 
فقــد كانت األرصــدة املالية 
الكويتية موجبة – كنســبة 
من النــاجت احمللي اجلمالي، 

فــي امليزانيــات، فقد اصبح 
التوجه نحو أسواق الديون 
الدولية بديال اسهل لتمويل 
هذه العجوزات الكبيرة، ومع 
ذلك فإن توزيع الديون غير 
متساو بني دول اخلليج، اذ لم 
تتمكن الكويت من إصدار أي 
سندات لعدم إصدارة قانون 

ديون جديد«.
قانون الدين الكويتي

وكان ميكن للرقم اإلجمالي 
للديــون الكويتيــة في هذا 
العــام أن يكــون أعلــى لــو 
الكويتية  متكنت احلكومــة 
من إصدار الديون، ومع ذلك، 
التزال معارضة مجلس االمة 
ملقترحات إصدار ديون تصل 
قيمتها إلــى ٢٠ مليار دينار 

متثل عائقا امام احلكومة.

حيث بلغت 6.3% في ٢٠17، 
ثم ارتفعت الى 9% في ٢٠18، 
لتعاود الهبوط الى 5.٤% في 
٢٠19، ولكنها بدأت بالتراجع 
في ٢٠٢٠ حيث سجلت نسبة 
ســالبة - 8.5%، وتتوقــع 
تقديــرات الصنــدوق تفاقم 

العجز الى 1٠.7% في ٢٠٢1.
ولن تنجو من هذا العجز 
اال دولــة قطــر املتوقــع ان 
تســجل نســبة 3% و%3.3 
في عامــي ٢٠٢٠ و٢٠٢1 على 
التوالي. وفي اجلانب اآلخر 
الســعودية مشــاركا  كانت 
نشــطا للغاية في الســوق، 
ويرجــح ان يصــل إجمالي 
إصداراتها وإعــادة التمويل 
من قبل احلكومة السعودية 
لعام ٢٠٢٠ إلــى 58.7 مليار 

دوالر.

مسجلة مستوى قياسياً إلصدار السندات بالعمالت األجنبية منذ بداية العام.. ضمن سعيها لتغطية عجز ميزانياتها

املباركي: عقد مؤمتر »االبتكار وريادة األعمال« 
مبشاركات خليجية وإقليمية وعاملية

قالــت رئيســة املؤمتر 
لــشــركــــة  والــــمؤسس 
ايكوسيستم لالستشارات 
اإلدارية واملستشار العاملي 
في منظومة االبتكار وريادة 
االعمال د.هنادي املباركي ان 
انطالق املؤمتر االفتراضي 
العاملــي لدعــم منظومــة 
االبتــكار واإلبــداع وريادة 
األعمال لعام ٢٠٢٠ على مدار 
يومني 19 و٢٠ نوفمبر ملدة 
11 ســاعة يوميا ليتناسب 
مع املشاركات العاملية، في 
حني يبدأ من الساعة 1 ظهرا 
الى 1٢ ليال بتوقيت الكويت 
مبشاركات خليجية وعاملية 

وإقليمية.
وأضافــت املباركــي ان 
املؤمتــر يأتــي بالتزامــن 
مع اســبوع ريادة االعمال 
العاملية فيما يهدف املؤمتر 
االفتراضــي العاملــي لعام 
٢٠٢٠ الى إشــراك املجتمع 
احمللي واخلليجي والعاملي 
فــي األنشــطة االبتكاريــة 
واإلبداعية وأنشطة ريادة 
األعمال من خالل إنشاء نظام 
إعالمــي وتعليمي ووضع 
مناهج دراسية تعمل على 
نقــل املعــارف واملهــارات 
لألفراد واملنظمات لتوظيفها 
من أجل توعية وتعزيز روح 

مثــل  األعمــال  وريــادة 
منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية ومنظمة الوايبو 
وشبكة األعمال األوروبية 
ومكتــب االبتــكار وريادة 
األعمال التابع ملنظمة األمم 
املتحدة واألمانة العامة لدول 
التعاون اخلليجي  مجلس 
وإدارة التنمية االقتصادية 
بالواليات املتحدة األميركية 
واملجلــس العاملي للتنمية 
االقتصــــاديـــة ومــــراكز 
االبتكار وريادة األعمال في 
مختلف اجلامعات العاملية 
واملؤسســات األكادمييــة 
وشركات عاملية متثل القطاع 

اخلاص.
وسيبدأ املؤمتر بكلمة من 
وزير املالية براك الشيتان 
ورئيــس دائــرة الطيــران 
املدني في رأس اخليمة من 
اإلمارات الشــيخ م.ســالم 
القاســمي، وعضو مجلس 
الدولية  اإلدارة للعالقــات 
مبركز قطر الدولي للتوفيق 
والتحكيم الشيخ د.ثاني آل 
التنفيذي  ثاني، والرئيس 
لشركة الســعودية ارامكو 
توتال م.ماجد احليسوني، 
التربية والتعليم  ووزيرة 
العالي الســابقة د.موضي 
احلمــود، ورئيســة معهد 

والتكنولوجـــيـــا محمــد 
التورة. ومن سلطنة عمان 
من جامعة السلطان قابوس 
شــيخة االخزمية وناصر 
املالكي مــن املركز الوطني 
لريــادة األعمــال، واملديــر 
التنفيذي لشــركة بينوفا 
لالبتــكار والتكنولوجيــا 
عليــاء الشــنفيري. ومــن 
قطــر عبير احلمــادي من 
مؤسســة قطر ود.محمود 
عبداللطيــف مــن جامعــة 
قطــر. ومــن الســعودية 
املستشــار االســتراتيجي 
فــي األمانــة العامــة لدول 
التعاون اخلليجي  مجلس 
املدير  وم.عبداهلل املزروع 
العام ملكتب براءات االختراع 
فــي االمانــة العامــة لدول 
التعــاون. ومــن  مجلــس 
اإلمارات م.معــاذ علي من 
مؤسســة حمدان بن راشد 
ال مكتوم للموهبة والتعليم 
املتميز ود.سامي بشير من 
جامعة خليفة للتكنولوجيا 
واالبتــكار، باإلضافــة إلى 
هــؤالء هنــاك مشــاركات 
مــن بريطانيــا وأميــركا 
وفرنسا ولكسمبورغ وكندا 
 واملغرب ومصــر واألردن

وسويسرا وبلجيكا ودول 
اخرى.

املــرأة للتنميــة والســالم 
كوثر اجلوعــان، ورئيس 
غرفــة جتــارة وصناعــة 
ســلطنة عمــان د.الفضــل 
العام  الهينانــي، واالمــني 
لالحتــاد العربــي للتنمية 
املستدامة والبيئة د.اشرف 
منصور، ومدير عام معهد 
الكويــت لألبحاث العلمية 
الســيد عمــر،  د.ســميرة 
ومدير عــام املعهد العربي 
للتخطيط د.بدر مال اهلل، 
ونائــب املدير العام الهيئة 
العامة للشباب شفيق السيد 
التنفيذي  عمر والرئيــس 
للعالقــات واالتصاالت في 
زين الكويت وليد اخلشتي.
أما بالنسبة للمشاركني 
كمتحدثني رئيسيني فهناك 
مشاركات شاملة من جميع 
الدول اخلليجيــة بدءا من 
مركــز التدريــب بامللكيــة 
الفكريــة في األمانة العامة 
التعاون اخلليجي  ملجلس 
م.اميــان البــدر، ورئيــس 
شــركة حاضنــات االعمال 

الوطنية علي مبارك، 
واملخــترعـــة شــيخة 
العثمــان رئيســة شــركة 
اوكسل، ومن جمعية املياه 
الكويتية د.صالح امليزيني، 
ومــن هيئــة االتصــاالت 

خالل يومي 19 و20 نوفمبر اجلاري

الشيخ د.ثاني آل ثانيموضي احلمودوليد اخلشتي م.سالم القاسمي

االبتــكار وريــادة األعمال 
واإلبداع، اضافــة الى ذلك 
دعم مجتمعات املمارســني 
وأصحاب املهــن من خالل 
الذكــي  النمــو  اســتدامة 

واالبتكار.
وأوضحــت ان املؤمتــر 
العاملــي ســيضم خبــراء 
وممـــارســـــني وراســمي 
السياسات العليا في دول 
عاملية وخليجية باإلضافة 
القــرار  اصحــاب  الــى 
واملؤسســات األكادمييــة 
والبحثيــة  والتمويليــة 
ومستثمرين ليركزوا على 
احملــاور الرئيســية مثــل 
العاملي  املمارســات  افضل 
والتطبيقات الناجحة لدعم 
االبتــكار وريادة  منظومة 
األعمــال ثــم االنتقــال الى 
كيفيــة تعزيــز اخلدمــات 
التقليديــة واالفتراضيــة 
املتعلقة باملبادرات وبرامج 
االبتــكار وريــادة األعمال 

واإلبداع.
وأشارت الى ان املؤمتر 
ســيضم ايضــا اكثــر من 
٢٠ دولــة مشــاركة واكثر 
مــن  متحدثــا   8٠ مــن 
املنظمات العاملية واحمللية 
واإلقليمية املتخصصة في 
بناء املنظومــة االبتكارية 

»الطيران املدني«: تسجيل 17 مخالفة

هيئات األسواق اخلليجية ُتطلق
احلملة التوعوية املشتركة »ُملم«

أكد مدير إدارة النقل اجلوي 
باإلدارة العامة للطيران املدني 
الراجحي اســتمرار  عبداهلل 
اجلــوالت التفتيشــية علــى 
ســوق النقــل اجلــوي فــي 
الكويــت، حيث مت تســجيل 
17 مخالفــة ضــد أشــخاص 
سوق النقل اجلوي ومكاتب 
السياحة والسفر أمس األول 
على أن يتم حتويلهم إلى جلنة 
الشــكاوى والتحكيم التخاذ 
اإلجــراءات الالزمــة بحقهم. 
الراجحــي بالشــكر  وتقــدم 
والتقدير ملفتشي قسم سوق 
النقــل اجلوي علــى اجلهود 
املتواصلــة واملبذولة لرصد 
مخالفات السوق، مشددا على 

ضرورة حرص اجلميع على 
اللوائــح املنصوص  احترام 

عليهــا وااللتــزام بالقرارات 
وتطبيق القانون.

أطلقت اجلهات املنظمة لألسواق املالية في 
دول مجلس التعاون اخلليجي، حملة توعية 
خليجية مشتركة بأساسيات االستثمار في 
األســواق املالية وجتنب املخاطر املتعلقة 
باالستثمار، ورفع الوعي بطرق االحتيال 
والتعريف باألنظمة والتشريعات التي حتكم 
العمليات االستثمارية في السوق املالية ما 
يعمل على زيادة معايير وكفاءة وســالمة 

املعامالت في أسواقها.
وأوضحت هيئة أسواق املال الكويتية في 
بيان صحافي، أن هذه احلملة تأتي في إطار 
سعي اجلهات املنظمة لألسواق املالية بدول 
اخلليج لرفع مستوى الوعي لدى املواطنني 
واملقيمــني في دول املجلس، ومتاشــيا مع 
توجيهات أعضاء اللجنة الوزارية لرؤساء 
مجالس إدارات اجلهات املنظمة باألسواق 

املالية بدول املجلس.
وتأتي هــذه احلملــة امتــدادا ألواصر 
التعاون بني دول املجلس خاصة فيما يتعلق 
باجلوانب ذات األهمية االقتصادية، حيث 
تشكل األســواق املالية اخلليجية عنصرا 
جاذبا لالستثمارات الوطنية والدولية، وقد 
أشاد األمني العام ملجلس التعاون اخلليجي 
د.نايف احلجرف بهــذه احلملة التوعوية 

والتي تأتي كثمرة تعاون بني دول اخلليج 
العربي. 

وأوضــح احلجرف أن األســواق املالية 
تشــكل مركزا ماليــا وفرصا اســتثمارية 
مــن شــأنها تعزيز االقتصــادات الوطنية 
واإلقليمية، كما تسهم هذه األسواق بعكس 
مدى متانة االقتصــادات اخلليجية والتي 
انعكســت على انضمام عدد من األســواق 
اخلليجية إلى مؤشرات األسواق الناشئة، 
وأكد أهمية دور التوعية املالية في توفير 
املعلومات املهمة للمستثمرين ومساهمتها 
فــي اتخــاذ القرار االســتثماري املناســب 
للمســتثمرين ما يعزز من وجود أســواق 

مالية آمنة لالستثمار.
وجتدر اإلشارة الى أن برنامج التوعية 
االستثمارية اخلليجي »ُملم«، هو برنامج 
توعوي مشترك بني اجلهات املنظمة لألسواق 
املاليــة بدول مجلس التعــاون اخلليجي، 
يســتهدف كل فئــات املجتمــع »جمهــور 
املستثمرين بشكل عام وصغار املستثمرين 
واملبتدئني باألســواق واملهتمني باألسواق 
املاليــة، طلبة املــدارس واجلامعات، رواد 
األعمال واملشــاريع الصغيرة واملتوسطة 

ومتناهية الصغر«.

خالل مخالفة أحد مكاتب السياحة والسفر

»اخلليج« مستمر في التأقلم والتعامل مع عواقب جائحة كورونا ومواصلة خدمة ودعم عمالئنابودي: البنك استطاع حتقيق نتائج وتوجهات إيجابية بفضل اإلجراءات احلصيفة والصارمة

بهدف توعية املستثمرين بأساسيات االستثمار في أسواق املال اخلليجية
د هنادي املباركي


