قفزة كبيرة بأرباح « »KIBللنصف األول ..وحتول إيجابي بالنتائج الفصلية
أظهرت البيانات املالية لبنك الكويت الدولي (كيه آي بي)
قفزة كبيرة في أرب��اح البنك خالل النصف األول من العام
اجلاري بنسبة  ،% 2047.4وذلك على أساس سنوي.
بحسب نتائج البنك للبورصة الكويتية ،أمس األربعاء،
بلغت أرباح الفترة نحو  2.217مليون دينار ( 7.40مليون
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البورصة تتراجع عند اإلغالق
بضغط هبوط  6قطاعات

أنهت بورصة الكويت تعامالت أمس األربعاء
باللون األحمر ،حيث هبط مؤشرها العام ،0.08%
وانخفض السوق األول  ،0.09%وتراجع املؤشران
“رئيسي  ”50والرئيسي بنسبة  0.02%و0.07%
على الترتيب .وزادت سيولة البورصة بنسبة
 25.7%لتصل إلى  58.98مليون دينار مقابل
 46.92مليون دينار  ،كما ارتفعت أحجام التداول
بنحو  36.2%لتصل إل��ى  330.83مليون سهم
مقابل  242.96مليون سهم بجلسة .وسجلت
مؤشرات  4قطاعات ارتفاعاً بصدارة اخلدمات
امل��ال��ي��ة بنمو نسبته  ، 0.91%فيما ت��راج��ع 6

قطاعات أخرى يتصدرها التأمني بانخفاض قدره
 ،0.92%واستقر  3قطاعات أخرى.
وجاء سهم “وربة كابيتال” على رأس القائمة
اخلضراء لألسهم امل ُدرجة بارتفاع نسبته ،7.87%
بينما ت��ص��در سهم “فنادق” القائمة احل��م��راء
مُتراجعا ً بنحو .13.01%
وتصدر سهم “أهلي متحد  -البحرين” نشاط
السيولة بالبورصة الكويتية بقيمة  6.77مليون
دينار مُرتفعا بنسبة  ،1.63%فيما تصدر سهم
“مزايا” نشاط الكميات بتداول  67.71مليون سهم
مُتراجعا ً بنحو .1.95%

«املشاريع» تعلن نيتها رفع
رأس املال من خالل إصدار أسهم
أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) نيتها
رفع رأسمالها املصدّر واملدفوع من  200مليون
دينار كويتي إلى  264مليون دينار كويتي عن
طريق إصدار أسهم جديدة.
وعقد مجلس إدارة شركة املشاريع اجتماعاً
وافق خالله على إصدار األسهم ورفع رأس املال،
وهو األمر املرتبط باستكمال اإلج��راءات املطلوبة
من اجلهات الرقابية .وسيكون االكتتاب في أسهم
زيادة رأس املال مفتوحاً أمام املساهمني احلاليني
وسيشهد إص��دار  640مليون سهم جديد بسعر
طرح يبلغ  125فلس للسهم الواحد (مبا في ذلك
القيمة اإلسمية بواقع  100فلس للسهم وعالوة
إصدار بقيمة  25فلس).
وفي معرض تعليقه على هذا القرار قال نائب
رئ��ي��س مجلس اإلدارة (التنفيذي) ف��ي شركة
مشاريع الكويت فيصل العيّار “مع استمرار
من��و أنشطتنا الرئيسية م��ن خ�لال االستثمار
وعمليات االستحواذ اجل��دي��دة ،فإنه يجب على
شركة املشاريع مساندتها من خالل زيادة رأسمالها
اخل���اص .كما ستقوم بعض شركاتنا العاملة
في قطاع اخل��دم��ات املالية أيضاً بعمليات رفع
رأس امل���ال ف��ي وق��ت الح��ق م��ن ه��ذا ال��ع��ام إذا ما
اقتضت أنشطتها ذلك ،بعد احلصول على املوافقات

وزير املالية يستقبل سفيري بريطانيا وأميركا
استقبل وزي��ر املالية وزي��ر دول��ة
ل��ل��ش��ؤون االق��ت��ص��ادي��ة واالستثمار
خليفة م��س��اع��د ح��م��ادة ف��ي مكتبه
سفيرين معتمدين لدى دولة الكويت،
وه��م س��ع��ادة سفير اململكة املتحدة
بيلندا لويس وسعادة سفير الواليات
املتحدة األمريكية ألينا رومانوسكي.
ومت خالل اللقاءات استعراض عدد
من املواضيع ذات االهتمام املشترك،
وسبل تعزيز التعاون في العالقات
الثنائية االقتصادية واالستثمارية ،كما
مت مناقشة تأثير جائحة كوفيد-19
على األوضاع االقتصادية واإلجراءات
املتخذة لتخفيف اآلثار املترتبة عليها.
ومت خ�لال اللقاء مع سفير اململكة
املتحدة استعراض العالقات الثنائية
امل��ت��م��ي��زة ب�ين ال��ب��ل��دي��ن ال��ص��دي��ق�ين،
ورغبة اململكة املتحدة بزيادة التعاون
التجاري بني البلدين وخاصة بعـد
خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي،
ك��م��ا مت���ت اإلش������ادة ب��اإلص�لاح��ات

وزير املالية يستقبل وزير بريطانيا

االقتصادية واملالية التي تقوم بها دولة
الكويت ،ومناقشة آخ��ر املستجدات
ال��ت��ي ت��ق��وم بها ال��ب�لاد  ،وسياسات
تنويع ال��ع��ائ��دات واإلي�����رادات ،وما
تقدمه احلكومة الكويتية من دعومات
للمواطنني ،والتطرق إلى دور القطاع
اخل����اص و م��وض��وع اخلصخصة،

وكيفية االستفادة من اخلبرات التي
متتلكها اململكة املتحدة في كثير من
املجاالت.
بينما مت خ�لال اللقاء م��ع سعادة
سفير ال��والي��ات املتحدة األمريكية
االشادة بالعالقات الثنائية بني دولة
الكويت والواليات املتحدة األمريكية،

والسعي نحو تعزيز التعاون بينهما
في العديد من امل��ج��االت االقتصادية
واالستثمارية ،كما مت مناقشة عدد من
املواضيع ذات االهتمام املشترك منها
اإلص�لاح��ات االقتصادية ،وامليزانية
العامة ،والنظام البيئي ،باإلضافة إلى
دور املشاريع الصغيرة واملتوسطة
في االقتصاد ومن��وه ،وال��دع��م املقدم
من احلكومة للنهوض بتلك املشاريع،
وغ��ي��ره��ا م��ن امل��ج��االت ال��ت��ي حتظى
باالهتمام املشترك بني البلدين.
حضر ال��ل��ق��اءات العضو املنتدب
للهيئة ال��ع��ام��ة لالستثمار ف��اروق
بستكي ،ال��وك��ي��ل امل��س��اع��د لشئون
امليزانية العامة ووكيل وزارة املالية
ب��اإلن��اب��ة أس��ي��ل امل��ن��ي��ف��ي ،وال��وك��ي��ل
املساعد لشئون أمالك الدولة والشؤون
القانونية ب��اإلن��اب��ة ري��اض السعد،
والوكيل املساعد للشؤون االقتصادية
بالتكليف طالل النمش ،ومدير إدارة
الدين العام عبدالعزيز املال.

 3.2مليون دينار أرباح الصاحلية العقارية في النصف األول من 2021

أعلنت شركة الصاحلية العقارية عن
حتقيق صافي رب��ح مببلغ  3.2مليون
دينار كويتي وربحية سهم  6.5فلس
عن فترة الستة األشهر املنتهية في 30
يونيو  ،2021باملقارنة مع أرباح بلغت
 20.3مليون دينار كويتي وربحية سهم
 41.1فلس عن الفترة املقارنة من ،2020
وبينت الشركة أن إمتام صفقة بيع 90%
من شركة هدية القابضة في جمهورية
أمل��ان��ي��ا االحت��ادي��ة ف��ي ال��ف��ت��رة املقارنة
وحتقيق أرباح مببلغ  21.8مليون دينار
كويتي يعد السبب الرئيسي النخفاض
صافي الربح للفترة احلالية ،وفي املقابل
فإن صافي الربح التشغيلي للشركة قد
ارتفع إلى  6.1مليون د.ك وبنسبة منو
بلغت  14%عن الفترة املقارنة من العام
املاضي.
وك��ش��ف��ت ال��ب��ي��ان��ات امل��ال��ي��ة لشركة
الصاحلية العقارية أن إجمالي اإليرادات
التشغيلية للشركة بنهاية النصف األول
من العام احلالي قد انخفض مبا نسبته

غازي النفيسي

 25%عن الفترة املقارنة ،وذلك نتيجة
توقف الشركة عن جتميع بيانات الشركة
التابعة في جمهورية أملانيا االحتادية،
وذلك مقابل املصروفات التشغيلية التي
شهدت انخفاضاً مببلغ  3.6مليون دينار
كويتي وبنسبة  ،60%وبلغت موجودات
الشركة مبلغ  379مليون دينار كويتي

باملقارنة مع  380مليون دينار كويتي،
كما بلغت حقوق امللكية  155مليون
دينار كويتي باملقارنة مع  167مليون
دينار كويتي عن الفترة املقارنة.
وف��ي معرض تعليقه على البيانات
امل��ال��ي��ة ق��ال غ���ازي النفيسي  -رئيس
مجلس إدارة شركة الصاحلية العقارية،
أن ن��ت��ائ��ج ال��ش��رك��ة ج��ي��دة وذل���ك رغ��م
االنخفاض في صافي األرب��اح ،وأضاف
أن اس��ت��م��راري��ة ال��ش��رك��ة ف��ي مم��ارس��ة
أنشطتها األساسية خ�لال تلك األزم��ة
ال��ص��ح��ي��ة ال��ط��وي��ل��ة وال���ت���ي ل���م تنته
تداعياتها حتى اآلن يُعد ه��و النجاح
احلقيقي الستراتيجيتنا وخطة العمل
في الشركة ،فيما نأمل أن تكون األشهر
الصعبة التي واجهتها الشركة وتسببت
ف��ي انخفاض إي��رادات��ه��ا التشغيلية قد
أوشكت على االنتهاء ،وذلك بعد اتخاذ
احلكومة مؤخرا ً قرارات جريئة نتمنى أن
تسهم في إنعاش االقتصاد الكويتي.
أما عن آخر تطورات مشروع العاصمة

فقد أوضح النفيسي ،أن الشركة قد أمتت
إي��ص��ال التيار الكهربائي للمشروع،
وتعمل ال��ش��رك��ة ح��ال��ي�اً على املرحلة
األخ��ي��رة قبل افتتاح امل��ش��روع ،كما أن
ف��ري��ق ال��ع��م��ل يعمل ع��ل��ى ق���دم وس��اق
للتجهيز الفتتاح املجمع التجاري بعد
أن مت االنتهاء بالكامل من جميع أعمال
املجمع إضافة إلى مبنى مواقف السيارات
امللحقة باملشروع.
وح��ول أعمال التأجير في املشروع
فقد أكد غازي النفيسي أن خطة التأجير
ب���دأت مبكرا ً ومت التعاقد بالفعل مع
العديد من الشركات والعالمات التجارية
ذائعة الصيت محلياً وعاملياً مثل سوق
م��ون��وب��ري ،ن��اش��ي��ون��ال جيوغرافيك
للترفيه العائلي ،زارا ،ايكيا ،ن��ادي يو
إف سي جيم الصحي ،اكسايت الغامن،
ب�لاي وسكاي زون ،موضحاً أن مجمل
املساحات املؤجرة قد بلغ نسبة 90%
من إجمالي املساحات القابلة للتأجير في
املجمع التجاري.

أكدت وجود العديد من الكفاءات الوطنية القادرة على انتشالنا من هذا املأزق

«وفرة» :صدمة من تخفيض التصنيف االئتماني للكويت
«وفرة العقارية»
نظمت حملة تطعيم
في مقرها الرئيسي

فيصل العيّار

الالزمة من الهيئات املختصة .إن هذه الزيادة في
رأس املال سوف تضمن النمو الصحي لشركاتنا
الرئيسية وتساهم في احملافظة على هيكل رأس
مال متوازن”.

«اخلليج» ينجح في بناء قاعدة صلبة
ملواصلة مواجهة األوضاع العصيبة
عقد بنك اخلليج م��ؤمت�رًا افتراضيًا للمحللني،
الستعراض ومناقشة األداء املالي للبنك خالل الربع
األول م��ن ال��ع��ام .مت تنظيم امل��ؤمت��ر م��ن قبل EFG
 Hermesوق��د ش���ارك ف��ي امل��ؤمت��ر ك��ل م��ن :أحمد
الدويسان – مدير عام اخلدمات املصرفية للشركات و
الرئيس التنفيذي بالوكالة ،ديفيد تشالينور – رئيس
امل���دراء امل��ال��ي�ين ،وأدارت احل���وار دالل ال��دوس��ري
– رئيس عالقات املستثمرين.
خالل العرض املرئي الذي قدمه البنك للمحللني،
استعرض أحمد الدويسان بالنيابة عن الرئيس
التنفيذي لبنك اخلليج أنطوان ضاهر ،بعض النقاط
املتعلقة بالبيئة التشغيلية في الكويت للربع الثاني
من  ،2021حيث قال“ :لقد بدأنا الربع األول من العام
بحظر جت��ول جزئي وف��رض املزيد من القيود على
األعمال وعلى السفر للكويتيني واألجانب على حد
س��واء ،ولكن بحلول شهر مايو ،مت رفع هذه القيود
بفضل تسريع وتيرة اجلهود املتعلقة باللقاحات.
واعتبارا ً من شهر أغسطس ،مت السماح لألجانب ممن
تلقوا اللقاحات بدخول الكويت .وشهدت آفاق النمو
حتسناً مع رفع معظم القيود .كما حتسنت معنويات
املستهلكني وأصبحت أكثر تفاؤالً ،كما عزز الطلب
املتزايد من منو اإلنفاق االستهالكي”.
أعلن الدويسان االنتهاء من اصدار سندات جديدة
مساندة للشريحة الثانية بقيمة  50مليون د.ك و قال:
“على الرغم من التحديات املستمرة التي نواجهها
جراء جائحة كورونا ،فقد متكن البنك من استرداد
السندات املساندة للشريحة الثانية القائمة والبالغة
قيمتها  100مليون د.ك .وإص���دار سندات جديدة
مساندة للشريحة الثانية بقيمة  50مليون د.ك.
والتي جتاوزت حد االكتتاب .إن هذا اإلصدار سوف
يعزز كفاية رأس املال للبنك ،مبا يتوافق مع معايير
بازل  3ويدعم خططنا االستثمارية ككل في رحلتنا
نحو تكريس مكانة بنك اخلليج كبنك املستقبل”.
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السيولة زادت بنسبة  25.7باملئة لتصل إلى  58.98مليون دينار

دوالر) ،مقابل أرب��اح النصف األول من عام  2020البالغة
 103.25ألف دينار ( 344.63ألف دوالر).
وق��ال البنك في بيان للبورصة إن ارتفاع األرب��اح خالل
فترات املقارنة يعود بشكل أساسي إل��ى زي��ادة اإلي��رادات
التشغيلية بحوالي  4.6مليون دينار ،وثبات املصروفات

التشغيلية مع ارتفاع املخصصات بحوالي  2.4مليون دينار.
وبلغ إجمالي اإليرادات التشغيلية للبنك في النصف األول
من هذا العام نحو  34.057مليون دينار ،مقابل 29.352
مليون دينار للفترة املماثلة من عام  ،2020بارتفاع نسبته
.% 16

ف��ي إط��ار خطة التحول الرقمي املستمرة لبنك
اخلليج ،أشار الدويسان إلى أن بنك اخلليج سعيد
بإطالق نظام اخلزانة اجلديد بعد شراكة استمرت
 18شهرًا مع شركة موريكس .وسوف توفر احللول
املتكاملة بنية حتتية معززة لتكنولوجيا املعلومات
تلبي املتطلبات احلديثة للعمالء باإلضافة إلى متابعة
األعمال بطريقة سلسة وإدارة املخاطر بشكل أفضل.
وعالوة على ذلك ،فإن إطالق النظام اجلديد للخزانة
يهدف إل��ى االس��ت��ف��ادة بالشكل األم��ث��ل م��ن التحول
الرقمي للبنك ،وذل��ك لتحويل بنك اخلليج إلى بنك
رقمي شامل.
وتناول ديفيد تشالينور البيانات املالية للنصف
األول من  2021مبزيد من التفاصيل ،مشيرا ً الى ثالث
عوامل إيجابية .أوالً :ج��اء صافي اإلي���رادات أعلى
من الفوائد بواقع  4ماليني د.ك .نتيجة لالنخفاض
املستمر في تكلفة األم��وال .ثانياً :مع استعادة زخم
النشاط االقتصادي ،شهدت رسوم البنك حتسناً كما
حتسنت إي���رادات تبادل العمالت األجنبية مبقدار
 2.6مليون د.ك .وثالثاً :حتسنت تكلفة االئتمان لدى
البنك مبقدار  5.4مليون د.ك .ومع ذلك فقد قوبلت هذه
العوامل اإليجابية جزئياً بزيادة قدرها  6.7مليون
د.ك .في املصروفات التشغيلية.
وسلط تشالينور الضوء على أوض��اع السيولة
التي بقيت إيجابي ًة وقد انخفضت مصروفات الفوائد
مبقدار  26مليون دينار كويتي ،أي بنسبة ،50%
من  52مليون دينار كويتي في النصف األول من
 2020إلى  25.9مليون دينار كويتي في النصف
األول من  .2021وأضاف إلى أن اإليرادات التشغيلية
شهدت من��وًا ب��واق��ع  8%إل��ى  83.2مليون دينار
كويتي ،مقارن ًة مبقدار  77.2مليون دينار كويتي في
النصف األول من  ،2020وذلك نتيج ًة لالنخفاض في
مصروفات الفوائد بأكثر من االنخفاض في إيرادات
الفوائد.

أك��دت شركة وف��رة لالستثمار ال��دول��ي ،في
تقريرها الشهري عن أس��واق امل��ال في يوليو
أن��ه ال يوجد مبرر للوضع االقتصادي احلالي
للكويت حيث انها متتلك العديد من الكفاءات
الوطنية القادرة على انتشال اقتصاد الكويت
من هذا املأزق ولعل اكبر دليل على ذلك النماذج
االحترافية التي تدار بها بعض اجلهات مثل بنك
الكويت املركزي وهيئة أس��واق امل��ال وبورصة
ال��ك��وي��ت ،ع�ل�اوة على ذل��ك اإلدارة احلصيفة
التي ت��دار بها بعض املؤسسات مثل املؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية .ج��اء ذل��ك في
تعقيب للتقرير على تخفيض وكالة ستاندرد
آن��د بورز” ف��ي  16يوليو امل��اض��ي التصنيف
االئتماني للكويت من ( ) -AAالى (  )+Aمع
نظرة مستقبلية سلبية علما ان الوكالة كانت
قد خفضت في  26مارس  2020أيضا التصنيف
االئتماني م��ن ( )AAال��ى ( )-AAم��ع نظرة
مستقبلية مستقرة ،بعد أن استندت الوكالة على
عدة مبررات للتخفيض منها توقع عجز املوازنة
 17%سنويا من الناجت احمللي اإلجمالي خالل
السنوات  2024-2021وعدم وضع احلكومة
استراتيجية شاملة لزيادة مصدرها الرئيسي
لتمويل عجز املوازنة وهو صندوق االحتياطي
العام الناضب اضافة الى عدم وضوح الرؤية
بخصوص اقرار قانون الدين العام او الوصول
الى بدائل التمويل األخرى املتاحة مثل صندوق
األجيال القادمة .وبني التقرير ان الوكالة اشارت
الى ان االرتفاع األخير في أسعار النفط يساعد
في تخفيف بعض الضغوط الفورية ولكنه قد
يؤدي الى تأخر خطط اإلصالح الهيكلي للحكومة
وهو من شانه ان يجعل الكويت اقل استعدادا ألي
ص��دم��ات معاكسة ،كما ع��رج��ت ال��وك��ال��ة الى
املواجهات بني احلكومة ومجلس االم��ة والتي
غالبا ما تصل الى طريق مسدود وهو االمر الذي
يذكرنا بالنظرية املعروفة (السياسة واالقتصاد
وجهان لعملة واحدة )
كما قال التقرير انه ورغم النظرية السلبية
للوكالة الى الكويت اال انها أوردت خبرا إيجابيا

اال وهو ان االحتياطي النفطي املؤكد يكفي ملدة
 100عام وهو من املعدالت األعلى بالعالم عالوة
على ذل��ك ف��ان تكلفة اإلن��ت��اج ه��ي األدن���ى على
مستوى العالم.
اجلدير بالذكر ان��ه وبعيدا عن نظرية جلد
ال���ذات ،وف��ي اح���دث تقرير ملجلة – Forbes
 Middle Eastوالصادر في  11يوليو املاضي،
فقد احتل الصندوق السيادي الكويتي املركز
األول عربيا والثالث عامليا بقيمة  692.9مليار
دوالر.

ملخص التداول
وق��ال التقرير ان املؤشر العام قد أقفل عند
 6.581.01نقطة مرتفعا بنسبة  %3.04منذ
بداية الشهر ،وبلغ املؤشر الرئيسي 5.437.35
نقطة مرتفعا بنسبة  2.27%منذ بداية الشهر،
كما بلغ املؤشر األول  7.164.62نقطة مرتفعا
بنسبة  3.29%منذ بداية الشهر.
وبني التقرير ان القيمة السوقية للشركات
املدرجة بلغت في نهاية الشهر  38.33مليار
دي��ن��ار مرتفعة بنسبة  %3.04م��ن��ذ ب��داي��ة
الشهر ،كما بلغت الكمية املتداولة للشهر 4.35
مليار سهم منخفضة بنسبة ( )47.44%عن
الشهر السابق ،فيما بلغت القيمة املتداولة
للشهر  751.63مليون دينار مرتفعة بنسبة
( )47.12%عن الشهر السابق من خالل عدد
الصفقات بلغ  178,525صفقة منخفضة بنسبة
( )39.53%عن الشهر السابق ،علما بان عدد
أي��ام التداول خالل شهر يوليو بلغت  16يوم
عمل فقط بسبب عطلة عيد األضحى مقابل 22
يوم عمل بشهر يونيو .
ه��ذا وق��د حقق مؤشر س��وق ابوظبي اعلى
ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي بني االسواق
اخلليجية بنسبة بلغت  %7.06منذ بداية
ال��ش��ه��ر ،فيما ش��ه��د م��ؤش��ر س���وق دب���ي اعلى
انخفاضا بني االس��واق اخلليجية بنسبة بلغت
( )%1.60منذ بداية الشهر.

جانب من حملة التطعيم

نظمت ش��رك��ة وف���رة العقارية حملة لتطعيم
موظيفها في مقرها الرئيسي ،بالتنسيق مع وزارة
الصحة ،مع اتباع اإلجراءات والتدابير االحترازات
الصحية الالزمة والتباعد االجتماعي.
وأقامت «وف��رة العقارية» حملة التطعيم بكل
سالسة ويسر ،ضمن إستراتيجيتها للمسؤولية
االجتماعية ،وذل���ك م��س��ان��دة جل��ه��ود ال��دول��ة من
أجل الوصول إلى املناعة املجتمعية ضد فيروس
«كورونا خالل الفترة املقبلة.
وجاءت مبادرة «وفرة العقارية» دعماً للجهود
التي تبذلها احلكومة ل��ع��ودة احل��ي��اة كاملة إلى
طبيعتها ،من خالل حتصني فئات املجتمع الكويتي
كافة.
وذكرت الشركة أنها تلتزم بالتواصل مع اجلهات
املعنية وتطبيق أق��ص��ى درج���ات التحوط التي
تواكب معايير الصحة ،ودعم املبادرات والبرامج
التي تخفف تأثيرات «كورونا» واحلد من تداعياتها
الصحية واالقتصادية واالجتماعية قدر امل ُستطاع.
وبينت أن حملة التطعيم التي نظّ متها جاءت
انطالقا ً من روح املسؤولية ،كمؤسسة وطنية تعرف
التزاماتها وواجباتها االجتماعية ،مشددة على
تسخير قدراتها وإمكانياتها البشرية كافة لضمان
صحة وسالمة امل ُجتمع.

