النفط الكويتي يواصل االرتفاع مُ قترب ًا من  45دوالر ًا
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي بواقع  83سنتا ً ،ليصل
إلى  44.93دوالر ،مقابل  44.10دوالر يوم الثالثاء املاضي،
وذلك وفقا ً للسعر امل ُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
عاملياً ،ارتفعت أسعار النفط بأكثر من  1%للجلسة
الرابعة على التوالي عند تسوية التعامالت ،بعد بيانات
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املخزونات األمريكية.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة األمريكية عن
هبوط مخزونات النفط في الواليات املتحدة مبقدار 7.4
مليون برميل بأكثر من توقعات احملللني.
كما تراجع إنتاج ال��والي��ات املتحدة من اخل��ام مبقدار

 100ألف برميل خالل األسبوع املاضي .وأنهت عقود خام
برنت مرتفعة  74سنتاً لتبلغ عند التسوية  45.17دوالر
للبرميل ،في حني زادت عقود خام القياس األمريكي غرب
تكساس الوسيط  49سنتاً لتسجل عند التسوية 42.9
دوالر للبرميل.
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مؤشرات البورصة تتباين عند اإلغالق وسط حتسن نشاط التداوالت
اجتماع تنسيقي مع «املقاصة» لتسهيل إدراج «الزور»

تباينت املؤشرات الكويتية في ختام
جلسة أم���س اخل��م��ي��س ،ح��ي��ث ت��راج��ع
املؤشران العام واألول بنسبة 0.05%
و 0.12%على ال��ت��وال��ي ،بينما ارتفع
امل��ؤش��ران الرئيسي و»رئ��ي��س��ي »50
بنسبة  0.02%و 0.16%على الترتيب.
وارت��ف��ع��ت سيولة ال��ب��ورص��ة بنحو
طفيف نسبته  1.6%إلى  25.73مليون
دينار مقابل  25.33مليون دينار باألمس،
كما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 48%
إلى  149.93مليون سهم مقابل 101.33
مليون سهم بجلسة األربعاء.
وسجلت مؤشرات  4قطاعات هبوطاً
بصدارة امل��واد األساسية ال��ذي تراجع
 ،0.98%فيما ارتفع  6قطاعات أخرى
يتصدرها التأمني بنمو نسبته .2.55%
وجاء سهم «الديرة» على رأس القائمة

احل��م��راء لألسهم امل ُ��درج��ة بانخفاض
نسبته  ،5.33%بينما ت��ص��در سهم
«ثريــا» القائمة اخلضراء مُرتفعا ً بنحو
.11.97%
وحقق سهم «بيتك» أنشط سيولة
بالبورصة بقيمة  9ماليني دينار تقريبا ً
ليستقر عند سعر  588فلسا ً ،فيما تصدر
سهم «بتروجلف» نشاط الكميات بتداول
 38.15مليون سهم مُرتفعا ً .6.21%
من جانبه توقع نائب رئيس إدارة
البحوث واالستراتيجيات االستثمارية
بشركة «كامكو إنفست» ،أن تؤثر عودة
فتح األن��ش��ط��ة االق��ت��ص��ادي��ة بالكويت
بشكل إيجابي على الشركات والبنوك
املدرجة بالنصف الثاني من العام بعد
النتائج السلبية املتوقعة للعديد منها
بالنصف األول م��ن  2020على ضوء

انتشار فيروس كورونا املستجد (كوفيد
.)19
وتابع دي��اب« :إل��ى ذل��ك ،أث��ر ارتفاع
أسعار النفط على معنويات املستثمرين
نتيجة حتسن الطلب نسبياً ف��ي ظل
م��ع��اودة فتح األن��ش��ط��ة التجارية في
كثير من ال��دول» .وتوقع دياب أن يكون
التركيز في الفترة القادمة على إعالن
باقي الشركات لنتائجها املالية ،إضافة
إل��ى ال��دخ��ول ف��ي امل��راح��ل التالية التي
ستفتح معها املزيد من األنشط.
كذلك من املهم أن تستقر حالة التفشي
وال��ق��درة ف��ي السيطرة على الفيروس
عامليا ً مع التسابق احلاصل بني شركات
األدوية ومراكز األبحاث العاملية للتوصل
إلى لقاح فعال ،الذي بدوره سيرفع من
شهية املستثمرين في حال التوصل إليه.

دع��ت شركة ب��ورص��ة الكويت قطاع
الوساطة والشركة الكويتية للمقاصة إلى
اجتماع تنسيقي بهدف الترتيب إلدراج
شركة شمال الزور األولى للطاقة واملياه
في مقصورة السوق األول اعتبارا ً من 16
أغسطس اجلاري.
ونتج عن االجتماع الثالثي التوافق
على تقدمي جملة تسهيالت للمستثمرين
تتماشى مع الظروف احلالية والتداعيات
الناجمة عن اجلائحة الصحية لتحقيق
أق��ص��ى م��رون��ة ممكنة وض��م��ان إجن��اح
عملية اإلدراج التي يتعطش لها السوق
املالي كأول شركة مساهمة عامة بنظام
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص.
وأف����ادت م��ص��ادر معنية ب��أن��ه متت
مناقشة جملة اإلجراءات والتوافق عليها
وتشمل اآلت��ي :سيتم تفعيل احلسابات
القدمية اخلاصة باملواطنني ،إذ ستحتاج
تلك احلسابات إلى حتديث بيانات فقط.
وبالنسبة لألفراد الذين ليس لديهم
عقد تداول وملحقاته ميكن طباعة العقد
م��ن م��وق��ع ش��رك��ة ال��وس��اط��ة وتعبئته
وإرساله إلى شركة الوساطة عبر البريد
اإللكتروني .وبعد استقبال العقد وإرسال
رسالة تأكيد وقبول ،ميكن للعميل حجز
موعد لدى شركة الوساطة لزيارة مكتب
الشركة والتوقيع رسمياً على العقد أمام
املسؤول.
وب��اإلض��اف��ة ل��ذل��ك مت ال��ت��أك��ي��د على
ض��رورة أن يكون بني حضور كل عميل
وآخ��ر  10دقائق ملنع التكدس وحضور
أكثر من عميل في وقت واحد حفاظاً على
الصحة العامة.
وستبدأ شركات الوساطة استقبال
العمالء اعتبارا ً من الساعة  8.15صباحا

تداعيات «كورونا» السلبية تُقلص أرباح «بيتك» بالنصف األول  47.1باملئة

أظ��ه��رت البيانات املالية لبنك بيت
التمويل الكويتي (بيتك) تراجع أرباح
البنك في النصف األول من العام اجلاري
بنسبة  47.1%على أساس سنوي.
وب��ح��س��ب ن��ت��ائ��ج ال��ب��ن��ك للبورصة
الكويتية ،امس اخلميس ،بلغت أرباح
الفترة  56.92مليون دينار (186.57
مليون دوالر) ،مقابل أرب���اح النصف
األول من العام املاضي البالغة 107.67
مليون دينار ( 352.92مليون دوالر).
وق��ال البنك ف��ي بيان للبورصة إن
نسبة النمو لكل م��ن إجمالي إي���رادات
التشغيل وكذلك صافي إيرادات التشغيل
لفترة النصف األول من العام اجلاري
بلغت  7%و 11.2%على التوالي مقارنة

بنفس الفترة من العام السابق.
إال أن زي��ادة امل ُخصصات وانخفاض
القيمة وامل ُخصصات االحترازية املحُ ملة
على بيان الدخل بنسبة  86.2%والتي
ترجع بصفة رئيسية إل��ى التداعيات
السلبية النتشار جائحة فيروس كورونا
(كوفيد  )19قد أدت إلى انخفاض صافي
ربح الفترة.
وحقق البنك أرب��اح�اً بقيمة 44.28
مليون دينار في الربع األول من العام
اجلاري ،مقابل أرباح بنحو  51.6مليون
دينار للفترة املماثلة من ع��ام ،2019
بتراجع نسبته .14.2%
كما تراجعت أرباح البنك  77.5%في
الربع الثاني من العام احلالي ،لتصل

إلى  12.64مليون دينار ،مقارنة بنحو
 56.07مليون دينار أرباح نفس الفترة
م��ن ع��ام  .2019وأوض���ح «ب��ي��ت��ك» أن
جائحة كورونا كان لها تأثير على املركز
املالي ،حيث مت تسجيل انخفاض قدره
 23.46مليون دينار في القيمة العادلة
لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
ال��دخ��ل الشامل ف��ي النصف األول من
 .2020وشمل االن��خ��ف��اض ف��ي القيمة
العادلة تأثير «كورونا» وأيضاً عوامل
أخ���رى ذات صلة مباشرة بالكيانات
امل ُستثمر فيها ،والتي ال ميكن حتديدها
بشكل مُنفصل .وبني البنك أن مجموعة
«ب��ي��ت��ك» ق��ام��ت مب��راع��اة تأثير فترات
السداد املمنوحة لفئات عمالء مُحددة

بسبب جائحة «ك���ورون���ا» ،وسجلت
خسائر اليوم األول بقيمة  95.6مليون
دينار مقابل مديني التمويل.
وق��ال «بيتك» إن اخلسارة السابقة
ن��اجت��ة ع��ن تعديل التدفقات النقدية
التعاقدية التي مت حتميلها مباشرة
على األرب��اح امل ُرحلة في حقوق امللكية
اخلاصة باملساهمني.
وأوض��ح البنك أن البنوك الكويتية
أعلنت عن تأجيل سداد األقساط لفئات
عمالء مُحددة مل��دة  6أشهر اعتبارا ً من
أبريل  2020مع إلغاء األرب��اح الناجتة
عن هذا التأجيل.
وطبقاً للبيان ،فإن جائحة «كورونا»
ألقت بظالل سلبية على األصول العقارية
للبنك أي���اً ك���ان تصنيفها ،والتأثير
على االس��ت��ث��م��ارات امل ُ��درج��ة بالتكلفة
امل ُطفأة ،والتأثير على الشركات الزميلة
وامل��ش��اري��ع املشتركة ،والتأثير على
األرص��دة الدائنة والقروض واملخزون،
وكذلك التأثير على الشهر واألصول غير
امللموسة .وأشار البنك إلى اتخاذ تدابير
استباقية إلدارة املخاطر للتخفيف من
التأثير على مخاطر االئتمان ومخاطر
السوق والسيولة واملخاطر التشغيلية،
باإلضافة إلى املراقبة الدقيقة ملؤشرات
كفاية رأس املال للمجموعة .كما اتخذت
مجموعة «بيتك» عدة إج��راءات حاسمة
لترشيد التكاليف والنفقات واملصاريف.
كانت أرباح «بيتك» ارتفعت 10.4%
في العام املاضي ،لتصل إلى 251.02
مليون دينار ،مقابل أرباح بقيمة 227.41
مليون دينار في عام .2018
وأق���رت عمومية البنك ف��ي منتصف
أبريل املاضي ،توصية مجلس اإلدارة
بتوزيع  20%أرب��اح �اً نقدية ع��ن عام
 ،2019باإلضافة إلى  10%أسهم منحة
(مجانية) لنفس العام.

املرزوق :بيت التمويل الكويتي دعم االقتصاد الوطني ملواجهة التحديات الراهنة
قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي
(بيتك) ،حمد عبداحملسن املرزوق ،إن النتائج املالية
احملققة تؤكد جناح استراتيجية «بيتك» ومتانة
مركزه املالي ،وأداءه املتوازن وقدرته على التكيّف
م��ع ال��ظ��روف االستثنائية كالتحديات احلالية
التي مير بها العالم نتيجة انتشار جائحة كورونا
وانعكاس تداعياتها السلبية على الواقع االقتصادي
احمللي والعاملي.
وبحسب بيان للبنك أمس اخلميس ،أكد املرزوق
سالمة امل��ؤش��رات املالية للبنك نتيجة مواصلة
سياسة التركيز على النشاط املصرفي األساسي،
منوهاً بالنمو احملقق ف��ي اإلي����رادات التشغيلية
مدعوما ً بزيادة صافي ايرادات التمويل.
ولفت إلى أن البيئة التشغيلية الصعبة والظروف
االقتصادية احلالية الناجتة عن تداعيات أزمة
كورونا ،أث��رت دون شك على معدالت األرب��اح في
النصف األول ،حيث زاد البنك حجم املخصصات
االحترازية للحفاظ على جودة التمويالت.
ون��وّ ه بحصافة البنك في إدارة املخاطر وبناء
رصيد متني من القواعد الرأسمالية واملخصصات

حمد عبداحملسن املرزوق

االحترازية التي تضمن استمراره في أداء دور فعال
لدعم االقتصاد الوطني ومواصلة الريادة عاملياً في
صناعة التمويل اإلسالمي.
وأشار املرزوق إلى أن نتائج اختبارات الضغط
أظهرت أن «بيتك» يتمتع بدرجة عالية من احلصانة
ومبصدات مالية قوية تعزز قدرته على مواجهة

الصدمات مع االستمرار في تقدمي اخلدمات املصرفية
دون انقطاع وبجودة عالية.
وق��ال امل���رزوق إن «بيتك» ساهم بتقدمي املزيد
من الدعم لالقتصاد ال��ذي يواجه حتديات عديدة
بسبب تفشي جائحة ك��ورون��ا ،بداية باملساهمة
بصندوق قيمته  10ماليني دينار لدعم املساعي
احلكومية في مكافحة الفيروس ،وم���رورا ً بقرار
تأجيل س���داد أق��س��اط التسهيالت االستهالكية
واملقسطة والشركات الصغيرة واملتوسطة ملدة 6
أشهر من دون احتساب أرباح.
وأض��اف بأن «بيتك» دعم كذلك قطاع الشركات
وم��ن ضمنها الشركات الصغيرة واملتوسطة من
خ�لال تقدمي املزيد من التمويل امليسر ،موضحاً
أن ذلك يأتي في إط��ار التزام «بيتك» باملسؤولية
الوطنية واالجتماعية ،واحل���رص على مراعاة
مصالح عمالئه.
وأكد املرزوق مواصلة البنك مسؤوليته ورؤيته
في قيادة التطور العاملي لصناعة التمويل اإلسالمي
واملساهمة في تطوير وهيكلة خدمات ومنتجات
مالية إسالمية مبتكرة تخدم هذا املجال.

حتى ال��واح��دة بعد ال��ظ��ه��ر .وسيكون
مب��ق��دور الشركة وف��ق�اً للتوقيت احمل��دد
بعشر دقائق بني كل عميل وآخر استقبال
 6عمالء في الساعة أي بواقع  29عميالً
تقريبا ً لنحو  5ساعات عمل إال ربعا ً.
وطلبت البورصة من قطاع الوساطة
إتاحة أرق��ام الهواتف للتواصل ونشر
«اإلمييالت» وتشكيل فرق عمل داخلية
إلدارة عملية اإلدراج وال���رد على كل
االستفسارات وإرش��اد العمالء .وقالت
إن أي مواطن اكتتب في شركة الزور وال
ميلك رقم حساب تداول مبجرد االستعالم
عن الرصيد بالرقم املدني سيتاح له رقم
حساب تداول مؤقت.
وفي سياق متصل ،أفادت املصادر بأن
التجربة التي سيتم تطبيقها بني منظومة
التداول ستطبق على عملية إدراج شركة
البورصة خالل عملية اإلدراج املرتقبة
قبل نهاية العام احلالي.

وعلى الصعيد ذات���ه ،أب��دت شركات
الوساطة استعداداتها الفنية وجاهزيتها
الستقبال عملية إدراج ش��م��ال ال��زور
واملساهمة في إدارة العلية وإجناحها،
مؤكدين أن قطاع الوساطة حالياً ميلك
أحدث بنية حتتية وأنظمة آلية متطورة
وعالية املستوى وآم��ن��ة وك��ذل��ك ك��وادر
بشرية مدربة ومؤهلة ميكنها التواصل
م��ع املستثمرين وتوجيههم وإجن���از
املعامالت الالزمة.
جت��در اإلش���ارة إل��ى أن تغطية ال��زور
كانت بلغت  127في املئة ،وكان إجمالي
عدد أسهم الطرح للمواطنني نحو 550
مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ  100فلس
للسهم الواحد.
وي��ع��د «ش��م��ال ال���زور» أول مشروع
ش��راك��ة ب�ين القطاعني ال��ع��ام واخل��اص
طويل األج��ل وأول اكتتاب ع��ام لشركة
تعمل في قطاعي الطاقة واملياه بالكويت.

«التأمينات» تستهدف تقليص
سيولتها إلى  4باملئة خالل  7أشهر

قال رائد النصف ،نائب املدير العام لشؤون
االستثمار في املؤسسة العامة للتأمينات
االج��ت��م��اع��ي��ة ،إن ال��س��ي��ول��ة مت��ث��ل 11.5%
م��ن إجمالي استثمارات املؤسسة ويهدف
الصندوق إلى تقليصها إلى  4%خالل الشهور
السبعة امل ُقبلة.
وأض��اف النصف ،أن صندوق التأمينات
الكويتي ال��ذي ميتلك أص���والً تقدر ب��ـ 112
مليار دوالر ،يسعى إلى تعزيز استثماراته
في قطاعات االستثمارات اخلاصة ،والبنية
التحتية ،وذلك عقب اإلصالحات التي وفرت له
املزيد من السيولة النقدية.
وتابع« :ل��م يعد األم��ر بيد شخص واح��د،
ولن يعود هذا األمر مجددا ً ..في املاضي كانت
املؤسسة عمالقاً نائماً ،ول��م يكن أح��د يريد
إيقاظه».
وقال النصف إن «التأمينات» تسعى حاليا ً
إلى أن متثل االستثمارات العقارية بها ما بني
 12إلى  ،17%تليها االستثمارات اخلاصة
املباشرة مبا يتراوح بني  8و ،13%والبنية
التحتية بني  3و.10%
وأشار إلى أن الهدف مُتغير ،لكن هذا النطاق
هو ال��ذي تسير املؤسسة عليه ،وأض��اف أن

رائد النصف

استثمارات املؤسسة طويلة األجل ،وليست في
حاجة أن يكون لديها سيولة نقدية على أساس
سنوي.

أرباح «إجنازات» تتراجع 62.3
باملئة بالنصف األول بسبب
انخفاض اإليجارات
أظهرت البيانات املالية لشركة إجنازات للتنمية
العقارية ت��راج��ع أرب���اح ال��ش��رك��ة ف��ي النصف
األول م��ن ال��ع��ام اجل���اري بنسبة  62.3%على
أساس سنوي .وبحسب نتائج الشركة للبورصة
الكويتية ،ام��س اخلميس ،بلغت أرب��اح الفترة
 656.3ألف دينار ( 2.15مليون دوالر) ،مقابل
أرب��اح النصف األول من العام املاضي البالغة
 1.74مليون دينار ( 5.7مليون دوالر).
وقالت الشركة في بيان للبورصة إن تراجع
األرب��اح خالل فترات املقارنة يعود إلى انخفاض
في اإليجارات ،وخسائر تقييم عقارات استثمارية.
وحققت الشركة أرباحاً بقيمة  209.57ألف
دينار في الربع األول من العام اجل��اري ،مقابل
أرباح بنحو  1.23مليون دينار للفترة املماثلة من
عام  ،2019بتراجع نسبته .83%
كما تراجعت أرباح الشركة  12.3%في الربع
الثاني من العام احل��ال��ي ،لتصل إل��ى 446.73
أل��ف دينار ،مقارنة بـنحو  509.44أل��ف دينار
أرب��اح الفترة نفسها من عام  .2019وأوضحت
«إجن��ازات» أن جائحة فيروس كورونا املستجد
(كوفيد  )19ك��ان لها تأثير على املركز املالي،
حيث قامت الشركة بعمل تقييم داخلي ألصولها
العقارية ومت أخذ مُخصص بقيمة  60ألف دينار.

وبينت الشركة أن تأثير اجلائحة على اإليرادات
متثل في توقف عمليات البيع نتيجة احلظر في
الكويت ،وكان هناك تأثير مباشر بقيمة  71ألف
دي��ن��ار خصم على اإلي��ج��ارات ،وانخفاض غير
مباشر على اإليجارات أيضا ً مببلغ  256ألف دينار
سنويا ً .وقالت الشركة إن جائحة كورونا ساهمت
في خفض املصاريف بنحو  100ألف دينار خالل
فترة النصف األول من العام اجل���اري ،مؤكدة
أن اجلائحة ليس لها أي تأثير على استمرارية
الشركة في الوقت احلالي.
وأشارت «إجنازات» إلى اتخاذها عدة خطوات
للحد من اآلث��ار االقتصادية املترتبة على تفشي
جائحة كورونا ،حيث مت تفعيل العمل عن بعد،
والتركيز على التدفقات النقدية من اإلي��رادات
بشكل مكثف ،وزي��ادة في حتصيل الذمم املدينة،
واحملافظة على سالمة املوظفني بتطبيق خطة آمنة
للعمل .كانت الشركة حتولت للخسارة في العام
املاضي بقيمة  6.89مليون دينار ،مقارنة بـأرباح
عام  2018البالغة  4.02مليون دينار.
وف��ي مطلع أبريل املاضي ،ق��رر مجلس إدارة
الشركة إل��غ��اء التوصية السابقة بخصوص
توزيعات األرباح للعام املاضي بواقع  5%نقدا ً،
وذلك بغرض االحتفاظ بالنقد.

