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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.126

6.767

4.862

ّ
ً
الصقر :متانة المركز المالي لـ «الوطني» مثلت أساسا لنمو األرباح
2.628 2.923 3.285

• «المجموعة احتفظت بمعدالت ممتازة لمقاييس جودة األصول»
• «عملياتنا الدولية واصلت القيام بدور حيوي في التحوط من المخاطر وتنويع مصادر الدخل»
األرباح
يدعمها النمو
في األنشطة
الرئيسية
والتراجع
التدريجي
بوتيرة تجنيب
المخصصات

نظرتنا إيجابية
ُ
تسارع
تجاه
وتيرة نشاط
القطاع الخاص
وتعافي
االئتمان

ق ـ ـ ـ ــال ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي
لمجموعة بنك الكويت الوطني،
ع ـصــام ال ـص ـقــر ،إن المجموعة
سـجـلــت ف ــي الـنـصــف األول من
ً
ً
 2019نـ ـم ــوا ق ــوي ــا ف ــي صــافــي
أرب ــاح ـه ــا ب ـلــغ  12.5ف ــي الـمـئــة
لتبلغ  209مليون دينار ،وذلك
بـ ـفـ ـض ــل الـ ـنـ ـم ــو ف ـ ــي األنـ ـشـ ـط ــة
الرئيسية والتراجع التدريجي
بوتيرة تجنيب المخصصات،
ً
األمر الذي انعكس إيجابا على
الربحية.
وأض ــاف الـصـقــر ،فــي مقابلة
مع قناة سي إن بي سي عربية،
أن نمو أرباح البنك في النصف
األول دعمه زيادة صافى إيرادات
ال ـف ــوائ ــد بـنـحــو  2.2ف ــي الـمـئــة،
وكذلك النمو في إيرادات األتعاب
والـ ــرسـ ــوم واي ـ ـ ـ ــرادات الـتـعــامــل
ـدا أن
بالعمالت األجنبية ،مــؤكـ ّ
متانة المركز المالي للبنك مثلت
ً
ً
أساسا قويا لنمو األرباح.
وأكـ ـ ــد أن ص ــاف ــي اإليـ ـ ـ ــرادات
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة ل ـل ـم ـج ـم ــوع ــة فــي
ً
النصف األول سجل نموا بواقع
 2.2في المئة ،لتبلغ  452مليون

«التجارة» تخفض رسوم
خدمات براءات االختراع
أ ص ـ ـ ـ ــدرت وزارة ا ل ـ ـت ـ ـجـ ــارة وا ل ـ ـص ـ ـنـ ــا عـ ــة قـ ـ ــرارا
عــدلــت بـمــوجـبــه رس ــوم خــدمــات بـ ــراء ات االخ ـتــراع
وتخفيضها للشباب المبادرين والطلبة وأصحاب
المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة  50في
المئة.
وقــالــت الـ ـ ــوزارة ،فــي ب ـيــان ص ـحــافــي ،إن "ال ـقــرار
حـ ـ ــدد ر س ـ ـ ــوم ا ل ـ ـخـ ــد مـ ــات ا ل ـ ـتـ ــي ت ـ ـقـ ــوم بـ ـه ــا إدارة
المعامالت التجارية وبراء ات االختراع عن الطلبات
واإلجراء ات التي يؤديها طالب تسجيل البراء ات".
وأض ــاف ــت أن الـ ـم ــادة ال ـثــان ـيــة م ــن الـ ـق ــرار نـصــت
على "تخفيض ا لـفـئــات ا ل ــواردة بــا لـجــدول المشار
إليه بالمادة السابقة بنسبة  50في المئة للشباب
الـ ـمـ ـب ــادري ــن والـ ـطـ ـلـ ـب ــة ،وأصـ ـ ـح ـ ــاب الـ ـمـ ـش ــروع ــات
ال ـص ـغ ـيــرة وال ـم ـتــوس ـطــة وال ـم ـق ـيــديــن ف ــي الـسـجــل
الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وأوضحت "التجارة" أن الهدف من القرار تسهيل
العمل على المبادرين الشباب ،وفتح مجاالت العمل
أمامهم ،وإتاحة الفرص لهم لتسجيل اختراعاتهم
بــأ قــل ر س ــوم ،حـفـظــا لـحـقــو قـهــم ا لـفـكــر يــة ،وتمهيدا
لتحويلها الى مشاريع عمل تسهم تنمية البالد.

ً
دي ـن ــار ،وه ــو م ــا يـعـكــس أيـضــا
النمو القوي لألنشطة الرئيسية.
وأوض ـ ــح أن م ـيــزان ـيــة الـبـنــك
العمومية واصلت نموها القوي،
حيث نمت القروض والتسليفات
اإلجمالية بنسبة  6.5في المئة
عـلــى أس ــاس س ـنــوي إل ــى 16.2
مليار دينار ،كما ارتفعت ودائع
ال ـع ـم ــاء ب ـن ـحــو  5.7ف ــي الـمـئــة
ً
على أساس سنوي ،وصوال إلى
 15.5مليارا.
وقـ ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
ل ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة "الـ ـ ـ ــوط ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــي" إن
المجموعة احتفظت بمعدالت
قوية لمقاييس جودة األصول،
ح ـي ــث ب ـل ـغ ــت ن ـس ـب ــة الـ ـق ــروض
المتعثرة من إجمالي المحفظة
االئـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة ل ـل ـب ـن ــك  1.39فــي
ال ـم ـئ ــة ،ك ـمــا ف ــي ن ـهــايــة يــونـيــو
 ،2019ف ــي ح ـيــن ب ـل ـغــت نسبة
تغطية القروض المتعثرة 234
في المئة.

رحلة التحول الرقمي
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـصـ ـ ـق ـ ــر إلـ ـ ـ ـ ــى أن

"الوطني" قــام منذ بداية العام
الحالي بتسريع وتيرة برنامج
الـتـحــول الــرقـمــي على مستوى
ك ــل األسـ ـ ــواق ال ـتــي يـعـمــل بـهــا،
ّ
وهو ما جعله يبلغ مكانة تمكنه
م ــن االس ـت ـع ــداد لـلـجـيــل ال ـقــادم
مــن الـتـحــول الــرقـمــي ،وذل ــك من
خالل تبني عدد من المبادرات
الـتـكـنــولــوجـيــة تــؤهـلــه للتفوق
على منافسيه على المستويين
المحلي واإلقليمي.
وأضاف أن البنك استثمر في
ع ــدد م ــن الـمـنـصــات المختلفة
للمستهلك لتوفير أفضل تجربة
ل ـل ـع ـمــاء ،إض ــاف ــة إلـ ــى إطــاقــه
أخيرا منصة جديدة للخدمات
المصرفية عبر ا لـمــو بــا يــل لكل
مــن مـصــر وال ـع ــراق والـبـحــريــن
واألردن واإلمـ ـ ـ ـ ــارات ،م ــن أجــل
ض ـم ــان ق ـي ــام ال ـع ـمــاء بتنفيذ
معامالت مصرفية سهلة وآمنة.
وأوضـ ــح أن ان ـض ـمــام البنك
إلى شبكات  Swift GPIوRipple
ً
يساهم أيضا في سهولة إجراء
الـتـحــويــات الـمــالـيــة العالمية
ال ـ ـس ـ ــري ـ ـع ـ ــة ع ـ ـب ـ ــر ال ـ ـم ـ ـنـ ــاطـ ــق

الجغرافية المختلفة ،بما يؤكد
إمكان االستفادة من التقنيات
الـحــديـثــة لخلق تـجــربــة بنكية
ل ـع ـمــائ ـنــا ،ك ـم ــا ت ـم ـثــل مـنـصــة
 Smart Wealthتجربة فريدة
ن ـتــوقــع أن ت ـســاهــم ف ــي تـعــزيــز
ال ـخ ــدم ــات االس ـت ـث ـمــاريــة الـتــي
نقدمها.

الفروع الخارجية
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى صـ ـعـ ـي ــد م ـس ــاه ـم ــة
الـ ـف ــروع ال ـخــارج ـيــة ف ــي أربـ ــاح
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ،أكـ ـ ــد الـ ـصـ ـق ــر أن
ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ــدولـ ـي ــة واص ـل ــت
القيام بدور حيوي في مواجهة
المخاطر وتنويع مصادر الدخل
على صعيدي المنتجات التي
نقدمها واألسـ ــواق الـتــي نعمل
من خاللها ،حيث بلغت نسبة
مساهمتها ألرب ــاح المجموعة
 26في المئة.
وأشار إلى أن الوطني  -مصر
يساهم بما يـقــارب ثلث أربــاح
الفروع الخارجية ،وهو ما يؤكد
الــرؤيــة الثاقبة للمجموعة في

االستثمار طويل األجل بالسوق
ال ـم ـصــري ،فــي حـيــن نستهدف
زي ـ ـ ــادة ح ـص ـت ـنــا ال ـس ــوق ـي ــة فــي
قـ ـط ــاع األفـ ـ ـ ـ ــراد ونـ ـق ــل خ ـب ــرات
المجموعة بمجال التكنولوجيا
المالية للسوق المصري.
وف ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــا ي ـ ـ ـخـ ـ ــص ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق
السعودية ّ
بين أن البنك يعمل
عـ ـل ــى ت ـن ـم ـي ــة ق ـ ــاع ـ ــدة ع ـم ــائــه
وتقديم خدمات مصرفية أكثر
ً
تنوعا ،إضافة إلى زيادة قاعدة
األصول المدارة من خالل شركة
الوطني إلدارة الثروات.

مزيد من التعافي لالئتمان
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـص ـ ـقـ ــر إن ال ـب ـي ـئ ــة
الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـيـ ـلـ ـي ــة حـ ــاف ـ ـظـ ــت ع ـل ــى
م ــرون ـت ـه ــا ب ــدع ــم مـ ــن االل ـ ـتـ ــزام
الحكومي بوتيرة إسناد وتنفيذ
ال ـم ـش ــاري ــع ال ـت ـن ـمــويــة ال ـك ـبــرى
وزيادة اإلنفاق الرأسمالي ،وهو
ما يدعم نظرتنا اإليجابية تجاه
نشاط القطاع الخاص ،وبالتالى
اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ت ـ ـحـ ـ ّـسـ ــن ع ـم ـل ـي ــات
اإلق ــراض ،مشيرا إلــى أنــه يأمل

عصام الصقر
أن تشهد الفترة المقبلة مزيد
مــن الـتـســارع فــي وتـيــرة إسناد
وتنفيذ هذه المشروعات.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـصـ ـق ــر أن ن ـمــو
ً
االئتمان للقطاع يشهد تحسنا
عـ ـلـ ــى أس ـ ـ ـ ــاس س ـ ـ ـنـ ـ ــوي ،ح ـيــث
ً
سـ ـج ــل ن ـ ـمـ ــوا سـ ـن ــوي ــا نـسـبـتــه
 6ف ــي ال ـم ـئ ــة ف ــي ن ـه ــاي ــة مــايــو

الكويت تخفض أسعار بيع النفط الخام آلسيا

ً
ً
البرميل الكويتي يهبط  54سنتا ليبلغ  64.32دوالرا
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 54
ً
ً
سنتا في تداوالت ،أمس ،ليبلغ  64.32دوالرا
ً
مـقــابــل  64.86دوالرا للبرميل فــي ت ــداوالت
ً
االثـنـيــن الـمــاضــي وف ـقــا للسعر الـمـعـلــن من
مؤسسة البترول الكويتية.
في سياق متصل ،ذكر مصدران مطلعان،
أن م ــؤس ـس ــة الـ ـبـ ـت ــرول ال ـك ــوي ـت ـي ــة خـفـضــت
أسعار البيع الرسمية لخامين رئيسيين في
الشحنات المبيعة إلى آسيا في أغسطس.
وتحدد سعر خام مزيج التصدير الكويتي
إلـ ــى آس ـي ــا ف ــي أغ ـس ـط ــس ع ـن ــد  1.40دوالر
للبرميل فــوق متوسط األسـعــار المعروضة
ً
لـخــامــي دب ــي وع ـم ــان بــانـخـفــاض  25سنتا
للبرميل مقارنة مع الشهر السابق.
وق ـل ـص ــت م ــؤس ـس ــة الـ ـبـ ـت ــرول ال ـكــوي ـت ـيــة
سعر البيع الرسمي للخام الخفيف الممتاز
الكويتي إلى  2.50دوالر فوق متوسط األسعار
المعروضة لخامي دبي وعمان ،بانخفاض 50
ً
سنتا عن الشهر السابق.
وبالنسبة لبقية المناطق ،حددت مؤسسة
البترول سعر البيع الرسمي لمزيج التصدير
الكويتي إلــى شمال غــرب أوروب ــا عند 4.95

دوالرات للبرميل دون برنت المؤرخ ،بينما
تحدد السعر لمنطقة البحر المتوسط عند
أربعة دوالرات دون برنت المؤرخ.
وبلغ سعر البيع الرسمي لخام التصدير
ال ـكــوي ـتــي م ــن س ـي ــدي ك ــري ــر  3.55دوالرات
للبرميل دون برنت المؤرخ.
وتحددت أسعار خــام التصدير الكويتي
المتجه إلى الواليات المتحدة عند  1.05دوالر
للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات عالية
الكبريت تسليم ظهر السفينة (فــوب) وعند
عالوة  2.35دوالر للبرميل فوق مؤشر القياس
ذاته لكن دون تحمل البائع تكاليف التفريغ.
وفــي األس ــواق الـعــالـمـيــة ،ارتـفـعــت أسـعــار
النفط أمس ،بعد أن أظهرت بيانات للقطاع
انخفاض مخزونات النفط الخام األميركية
أكثر مــن المتوقع ،مما قلص الـمـخــاوف من
فائض مـعــروض ،بينما أخلى منتجو نفط
كبار بالواليات المتحدة منصات في خليج
المكسيك قبل عاصفة وشيكة.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس
ً
الوسيط األميركي  85سنتا بما يعادل  1.5في
ً
المئة إلى  58.68دوالرا للبرميل .وزاد سعر

ً
ً
خام القياس العالمي برنت  65سنتا أو واحدا
ً
في المئة إلى  64.80دوالرا للبرميل بعد أن
ً
بلغ في وقت سابق  64.95دوالرا.
ونما الـخــام األمـيــركــي وبــرنــت منذ بداية
ال ـ ـعـ ــام فـ ــي ح ـي ــن ت ـق ـل ــص م ـن ـظ ـمــة ال ـب ـل ــدان
المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون كبار مثل
روسيا اإلنتاج لتعزيز األسعار.
لكن الـتــوتــرات الـتـجــاريــة تثير المخاوف
من ضعف في الطلب ،ويبحث المستثمرون
عن أدلة على أن الزيادة السريعة في اإلنتاج
األميركي يجري استهالكها.
وأظهرت بيانات معهد البترول األميركي
الثالثاء أن مخزونات النفط الخام تراجعت
أكثر من المتوقع األسـبــوع الماضي ،بينما
تقلصت مخزونات البنزين وزادت مخزونات
نواتج التقطير.
وبحسب البيانات ،هبطت مخزونات الخام
 8.1ماليين برميل في األسبوع المنتهي في
ً
الخامس من يوليو إلى  461.6مليونا مقارنة
مــع توقعات المحللين النخفاض قــدره 3.1
ماليين برميل.

ً
الماضي ،في حين نتوقع مزيدا
من التعافي ،خاصة مع ارتفاع
معدالت اإلقراض لقطاع األعمال
والـ ـقـ ـط ــاع ال ـش ـخ ـصــي بـجــانــب
ال ـخ ـطــوات ال ـتــي يـتـخــذهــا بنك
الكويت المركزي لتحفيز نمو
االئتمان.

استقرار الدوالر
واليورو

اس ـ ـت ـ ـقـ ــر س ـ ـعـ ــر صـ ــرف
الـ ـ ــدوالر األم ـيــركــي مـقــابــل
الدينار ،أمس ،عند مستوى
 0.303دي ـنــار ،كما استقر
اليورو عند  0.340دينار.
   وقـ ـ ـ ــال بـ ـن ــك ال ـك ــوي ــت
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرك ـ ـ ــزي ،ف ـ ـ ــي نـ ـش ــرت ــه
ال ـ ـيـ ــوم ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى م ــوق ـع ــه
اإلل ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــرونـ ـ ــي ،إن س ـعــر
صرف الجنيه اإلسترليني
ان ـ ـخ ـ ـفـ ــض الـ ـ ـ ــى م ـس ـت ــوى
 0.378د يـ ـ ـن ـ ــار ،فـ ــي حـيــن
استقر الفرنك السويسري
عند مستوى  0.305دينار،
وظ ــل ال ـيــن ال ـيــابــانــي عند
مستوى  0.002دينار دون
تغيير.

أخبار الشركات
«االستثمارات الوطنية» بصدد شراء حصة «غير
مدرجة» بمليون دينار

«بيت الطاقة» :السداد المبكر لمرابحات دائنة
بـ  5.2ماليين دينار

أعلنت شركة االستثمارات الوطنية أنها بصدد إتمام شراء حصة في شركة
كويتية مساهمة مقفلة وغير مدرجة ،بقيمة نحو  1.05مليون دينار.
وقالت «استثمارات» ،في بيان للبورصة أمس ،إن اإلفصاح عن األثر المالي
سيتم حــال إ تـمــام الصفقة وتبويبها محاسبيا ،حسب األنظمة المحاسبية
المتبعة.

قامت شركة بيت الطاقة القابضة بالسداد المبكر لكل قيمة المرابحات
الدائنة قصيرة األجــل البالغة  5.225ماليين ديـنــار لمصلحة الشركة األم
(شركة المشروعات التنموية القابضة) ،وسداد تكاليف التمويل المتعلقة
بتلك المرابحات .وأوضحت «بيت الطاقة» أن األثر المالي للمعلومة السابقة
سيتم عكس أثره على البيانات المالية المرحلية للشركة عن فترة الربع الثالث
من عام  ،2019بتخفيض االلتزامات المتداولة للشركة بـ 5.225ماليين دينار
وانخفاض النقد بنفس المبلغ.

«منتجعات» تنسحب من البورصة في  9يناير 2020

«وربة كابيتال» سددت  1.75مليون دينار لبنك كويتي

حددت الشركة الدولية للمنتجعات  9يناير  2020موعدا لالنسحاب االختياري
من التداوالت في بورصة الكويت.
وذكرت «المنتجعات» ،في بيان أمس ،أن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
وافق على طلب الشركة باالنسحاب ،مبينة أنه ال يوجد أثر على المركز المالي
للشركة نتيجة تحديد موعد االنسحاب.

أعلنت شركة وربة كابيتال القابضة سدادها الدفعة المتبقية من المديونية
ألحد البنوك الكويتية وقيمتها  1.75مليون دينار .وأفادت «وربة كابيتال»،
في بيان للبورصة أمس ،بأن السداد سيترتب عليه انخفاض نسبة الفوائد
على المديونيات المستحقة للبنوك بقيمة المبالغ المسددة.

حكم ضد «تمكين» لمصلحة «الصفاة لالستثمار»

 222.8ألف دينار أرباح «سنام العقارية»

أيدت محكمة التمييز حكما من «أول درجة» و«االستئناف» ضد شركة تمكين
القابضة لمصلحة شركة الصفاة لالستثمار.
وأفادت «تمكين» بأن حكم «التمييز» صدر بتعديل الحكم بإلزام الشركة بسداد
 5.43ماليين دينار لـ«الصفاة لالستثمار» ،إضافة إلى الفوائد القانونية بواقع
 %7حتى تمام السداد ،كما أن األثر الناتج عن الحكم السابق يتمثل في تحقيق
خسائر على الشركة بنفس المبلغ.

«القرين» تستحوذ على  %60من «جاسم للنقليات»
ذك ــرت شــركــة الـقــريــن لـصـنــاعــة الـكـيـمــاويــات
البترولية أنه تم االنتهاء من إجراءات نقل ملكية
حـصــة تـمـثــل  %60م ــن رأس ـم ــال شــركــة جــاســم
للنقليات والمناولة ،بقيمة  42مليون دينار،
بما في ذلك رسوم وأتعاب الصفقة.
وقالت «القرين» إن تمويل صفقة االستحواذ
على حصة جوهرية من «جاسم للنقليات» جاء
من خالل تمويل جزئي بتسهيالت ائتمانية من

أحد البنوك المحلية بنسبة  50%من إجمالي
مبلغ الصفقة.
وبينت أن إتـمــام إالجـ ــراء ات سيترتب عليه
زيادة في أصول وخصوم الشركة بصافي مبلغ
الصفقة ،مضيفة أنه سيتم اعتبار شركة جاسم
للنقليات والمناولة شركة تابعة لـ»القرين» ابتداء
من الربع الثاني من السنة المالية المنتهية في
 31مارس .2020

اعتمدت شركة سنام العقارية البيانات المالية المرحلية للربع الثاني،
حيث حققت صافي ربح قدره  222.8ألف دينار خالل الستة أشهر ،مقارنة
بخسائر  147.5عن الفترة ذاتها للعام الماضي.
وذكــرت الشركة أن ارتفاع صافي الربح يعود ألسباب متعلقة بأداء
محفظة الشركة االستثمارية.

«صيرفة» تحقق  64.4ألف دينار
ً
أرباحا للربع األول
حققت الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية أرباحا
قدرها  64.4ألف دينار للربع األول المنتهي في  ،2019 /3 /31مقارنة
بـ 18.4ألفا للربع األول المقارن من العام الماضي.
وبينت «صيرفة» أن زيــادة األربــاح تعود إلى ارتفاع اإليــرادات
التشغيلية بشكل ملحوظ ،بعد زيادة عدد ساعات العمل بالفروع،
والذي أدى بدوره إلى ارتفاع عدد العمالء وتحويالتهم.

تابعة لـ «مشاعر» تحصل على تسهيالت بـ  4ماليين دينار
حصلت شركة تابعة لمشاعر القابضة على
تسهيالت ائتمانية من أحد البنوك الخليجية
العاملة في الكويت بقيمة  4ماليين دينار.
وب ـي ـن ــت «مـ ـش ــاع ــر» ان ال ـ ـغـ ــرض مـ ــن ه ــذا
الـتـمــويــل هــو س ــداد مــديــونـيــة ألح ــد البنوك
المحلية بالكويت ،بقيمة  3ماليين دينار ،أما
المبلغ المتبقي من التمويل ،والبالغ مليون
دينار ،فسيتم توظيفه ضمن أغراض الشركة

التابعة في االستثمار العقاري.
وأضـ ــافـ ــت أن األث ـ ــر ال ـم ــال ــي لـلـتـسـهـيــات
ا لـســا بـقــة هــو تخفيض نسبة سـعــر الخصم
ب ــواق ــع  %1ع ـل ــى ال ـت ـس ـه ـيــات االئ ـت ـمــان ـيــة
الممنوحة للشركة التابعة ،وسينعكس أثره
على البيانات المالية للشركة ،ابتداء من الربع
الثالث المنتهي في  30سبتمبر .2019

