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47 باملئة بالنصف األول مع انخفاض اإليرادات أرباح »نابيسكو« تهبط 
أظهرت البيانات املالية للشركة الوطنية للخدمات 
البترولية )نابيسكو( تراجع أرباح الشركة في النصف 
األول من العام اجلاري بنسبة %47.1 على أساس سنوي. 
وبحسب نتائج الشركة للبورصة الكويتية امس الثالثاء، 
بلغت أرباح الفترة 3.05 مليون دينار )10 ماليني دوالر(، 
مقابل أرب��اح بقيمة 5.76 مليون دينار )18.88 مليون 

دوالر( بالنصف األول من عام 2019. وقالت الشركة في 
بيان للبورصة إن تراجع األرب��اح خالل فترات املقارنة 
يعود إلى انخفاض اإليرادات جزئياً نتيجة تراجع طلبيات 
العمل املُتعلقة بأزمة فيروس كورونا املستجد )كوفيد 
19(، باإلضافة إل��ى أسباب أخ��رى مثل طبيعة دورة 
األعمال. وبلغت أرباح الشركة في الربع األول من العام 

اجلاري 1.03 مليون دينار، مقارنة ب�أرباح الربع األول 
من العام املاضي البالغة 2.37 مليون دينار، بانخفاض 
ق��دره 56.6 %. كما تراجعت أرب��اح الشركة في الربع 
الثاني من العام اجلاري بنسبة 40.4 %، لتصل إلى 2.02 
مليون دينار، مقابل أرباح الفترة املماثلة من عام 2019 

البالغة 3.39 مليون دينار.

أظ��ه��رت أرق���ام ص���ادرة ع��ن بنك الكويت 
املركزي ارتفاع عرض النقد مبفهومه الواسع 
»نقد 2« بنسبة 1.7 في املئة في يونيو املاضي 
على أساس شهري مسجالً 40.1 مليار دينار.

وأوض��ح��ت إدارة البحوث االقتصادية 
التابعة للبنك في جداول إحصائية أن ودائع 
القطاع اخلاص لدى البنوك احمللية بالدينار 
ارتفعت في يونيو املاضي 2.1 في املئة لتبلغ 

35.3 مليار دينار.
وأضافت اإلدارة أن ودائع القطاع اخلاص 
بالعمالت األجنبية انخفضت 3.8 في املئة 
لتبلغ 2.3 مليار دينار، في حني قفز إجمالي 
أرص��دة مطالب البنوك احمللية على البنك 

املركزي بالدينار املتمثل بسندات »املركزي« 
بنسبة 13.8 ف��ي املئة مسجاًل 2.9 مليار 
دينار، فيما إجمالي موجودات البنوك احمللية 
انخفض بنسبة 0.1 ف��ي املئة ليسجل 72 
مليار دينار، موضحة أن صافي املوجودات 
األجنبية لدى البنوك احمللية انخفض 1.9 في 

املئة ليبلغ 7.7 مليارات دينار.
واستقرت ودائع ألجل لدى »املركزي« في 
يونيو املاضي عند 2.3 مليار دينار، في حني 
ارتفعت أرصدة التسهيالت االئتمانية النقدية 

بنسبة 0.2 في املئة لتبلغ 39 مليار دينار.
ولفتت إل��ى أن متوسط أس��ع��ار الفائدة 
على سندات اخل��زان��ة استحقاق ع��ام واحد 

استقر عند 1.5 في املئة، في حني قفز متويل 
ال��واردات الكويتية 13.8 في املئة في يونيو 
املاضي، مسجاًل 301 مليون دينار، بينما 
انخفض سعر صرف الدوالر األميركي مقابل 

الدينار في يونيو عند 307.7 فلوس.
ويقصد بعرض النقد مبعناه الضيق حجم 
النقد للعمليات اجل��اري��ة ويشمل العمالت 
الورقية واملعدنية التي يتداولها األشخاص 
في تعامالتهم اليومية والنقود املودعة في 
البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع 
حت��ت الطلب، ف��ي ح��ني يشمل ع��رض النقد 
مبفهومه الواسع إضافة الى النقود اجلارية 

حسابات ودائع األجل وحسابات التوفير.

ارت��ف��ع ص��اف��ي األص����ول األجنبية 
للقطاع املصرفي الكويتي خ��الل شهر 
يونيو السابق 12.56 % على أساس 
س��ن��وي، عند مستوى قياسي جديد، 
وذل����ك ح��س��ب ال��ن��ش��رة اإلح��ص��ائ��ي��ة 

الصادرة عن بنك الكويت املركزي.
وس��ج��ل ص��اف��ي األص���ول األجنبية 
للبنوك احمللية بالكويت وامل��رك��زي 
في يونيو السابق 20.79 مليار دينار 
)68.14 مليار دوالر(، مقابل 18.47 
مليار دي��ن��ار )60.53 مليار دوالر( 

بنفس الشهر من 2019.
وعلى أس��اس شهري، ارتفع صافي 
األص���ول األجنبية للقطاع املصرفي 
الكويتي بنسبة %0.53، علماً بأنه 
كان يبلغ 20.69 مليار دينار في مايو 

.2020
وكشفت بيانات املركزي الكويتي، 
ارتفاع مجموع أص��ول املركزي بختام 
يونيو السابق بنسبة %20.97عند 
13.27 مليار دي��ن��ار، مقابل 10.97 
مليار دينار بالشهر املناظر من 2019. 
وسجلت األص��ول األجنبية للمركزي 
الكويتي 13.14 مليار دينار، بصعود 

%21.67 عن مستواها في يونيو من 
ال��ع��ام امل��اض��ي ال��ب��ال��غ 10.80 مليار 

دينار.
وبشأن البنوك احمللية، فقد بلغت 
القيمة اإلجمالية ألصولها بنهاية يونيو 
السابق 72.54 مليار دينار، مقارنة 
ب�68.13 مليار دينار بالشهر املناظر من 

2019، بارتفاع 6.47%.

وارتفعت األصول األجنبية للبنوك 
بالكويت بنسبة %14.35عند 16.65 
مليار دي��ن��ار، مقارنة ب�14.56 مليار 

دينار في يونيو 2019.
على اجل��ان��ب اآلخ���ر، ارت��ف��ع حجم 
السيولة احمللية في دولة الكويت بختام 
شهر يونيو 2020 بنسبة 3.05% 
سنوياً، بحسب اإلحصائية الشهرية 

ال��ص��ادرة ع��ن بنك الكويت امل��رك��زي. 
وسجلت السيولة احمللية في القطاع 
املصرفي الكويتي خالل يونيو املاضي 
40.18 مليار دينار )131.76 مليار 
دوالر(، مقابل 38.99 مليار دينار 
)127.86 مليار دوالر( بنفس الشهر 

من 2019.
وعلى أساس شهري، زادت السيولة 
احمللية ف��ي الكويت بنسبة 0.40% 
ع��ن مستواها ف��ي مايو 2020 البالغ 
39.51 مليار دي��ن��ار. ويشمل عرض 
النقد مبفهومه الواسع النقود اجلارية 
واحلسابات وودائ��ع األجل وحسابات 
التوفير.وكشفت اإلحصائية أن قيمة 
النقد امل��ت��داول واملسكوكات بفئاتهم 
املختلفة بلغت في يونيو املاضي 2.43 
مليار دينار، مقارنة ب�1.88 مليار دينار 
بذات الشهر من العام السابق، بارتفاع 

.29.66%
ول��ف��ت��ت إل����ى أن ال��ن��ق��د امل���ت���داول 
واملسكوكات في يونيو املاضي توزع 
بني 2.39 مليار دينار إجمالي أوراق 
النقد امل��ت��داول، و29.33 مليون دينار 

قيمة املسكوكات. 

40 مليار دينار السيولة احمللية خالل يونيو

68 مليار دوالر صافي األصول األجنبية للقطاع املصرفي احمللي

أعلن أمني عام املجلس األعلى للتخطيط والتنمية 
الكويتي، خالد مهدي أن هناك 4 ط��رق للتعافي 
االقتصادي التدريجي، مرجحاً حتسن أسعار النفط 
في الفترة املقبلة مبا يساهم في سرعة التعافي 
االقتصادي. وأض��اف في بيان، أن ط��رق التعافي 
االقتصادي التدريجي هي التعافي املفاجئ، والتعافي 
املفاجئ املصحوب مبرحلة ثبات، والتعافي املزدوج، 

والتعافي البطيء الطويل األمد.
ولفت مهدي إلى أن االقتصاد العاملي قبل كورونا 
كان مير مبرحلة منو اقتصادي على مدى 10 سنوات 
بعد االزم��ة االقتصادية العاملية التي أث��رت على 
العالم في عام 2008، وتبع ذلك منو اقتصادي عاملي 

مبعدالت منو ملحوظة.
وكشف أن ال���دورة االقتصادية انتهت في عام 
2019 ثم بدأ بعدها في أول 2020 تباطؤ اقتصادي 
طبيعي، منوهاً بأن أزمة فيروس كورونا جاءت في 
بداية التباطؤ االقتصادي العاملي وتسببت في قطع 

اإلمدادات والتبادل التجاري بني الدول.
وأوض��ح أمني عام مجلس التخطيط أن ما حدث 
من انخفاض في أسعار النفط أدى إلى انخفاض في 

معدالت النمو، وتأثيره سلبا على القطاع اخلاص 
وسوق العمل.

مرجحًا حتسن أسعار النفط في الفترة املقبلة مبا يساهم في سرعة التعافي

4 طرق  »األعلى التخطيط« يحدد  
للتعافي االقتصادي تدريجيًا

خالد مهدي

أعلن الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية 
العربية اس��ت��ع��داده لتقدمي ال��دع��م للجمهورية 
اللبنانية في مواجهة تبعات االنفجار الذي وقع في 
مرفأ بيروت عبر التزامات مسبقة يعاد تخصيصها 
ملصلحة لبنان مبا يقارب 30 مليون دوالر خلدمة 
املشاريع سيتم التنسيق بشأنها مع املسؤولني 

هناك.
وقال املدير العام للصندوق عبدالوهاب البدر 
أمس الثالثاء إنه بعد كلمة سمو الشيخ صباح خالد 
احلمد الصباح رئيس مجلس ال��وزراء في املؤمتر 
الدولي ملساعدة ودعم بيروت والشعب اللبناني 
»هناك اتصاالت جارية مع املسؤولني في لبنان 
لوضع آلية واضحة تآخذ بعني االعتبار حاجة 
الشعب للمشاريع ذات األهميه وسيتم أخذ القرار 

املناسب ألي مشروع له األولوية«.
وأفاد البدر بأن من ضمن تلك املشاريع )صوامع 
الغالل( الذي مت بناؤه عام 1970 مبوجب اتفاقية 
ق��رض ب��ني ال��ص��ن��دوق ولبنان موضحا أن��ه عند 
االتفاق مع اجلانب اللبناني سيتم تخصيص بعض 
هذه املنح السابقة التي لم تستغل خالل األع��وام 
املاضية وه��ي بقيمة 30 مليون دوالر وإع��ادة 
جدولتها ملصلحة املشاريع اجل��دي��دة التي يتم 

االتفاق عليها.
وذكر أن مشروع )صوامع الغالل( يشكل جزءا 
رئيسيا من األمن الغذائي في لبنان في حفظ وإنتاج 
احل��ب��وب والطحني فضال ع��ن ق��درت��ه التخزينية 
العالية بسعة 145 ألف طن وقدرته في تغطية 85 

في املئة من حاجة الشعب.
ولفت إلى خبرة الصندوق في التعامل مع هذه 

األح��داث التي اكتسبها خ��الل سنوات طويلة في 
التمويل وإع��ط��اء ال��ق��روض للمشاريع اإلمنائية 
التي تخدم الشعوب في كل بقاع العالم انطالقا من 

مبادرات الكويت الدولية اإلنسانية.
وق��ال إن سياسة الصندوق الكويتي تشترط 
قبل تنفيذ أي مشروع أن يتم اإلشراف من مسؤولي 
الصندوق خالل متابعتهم عبر الدراسات والتقارير 
م��ؤك��دا أن��ه ال يتم حتويل أي مبلغ ملشاريع تلك 
ال��دول املمولة إال عن طريق التعامل مباشرة مع 
املقاول أو املنفذ الرئيسي. وشدد على حرص إدارة 
الصندوق على اختيار أفضل الدراسات والتقارير 
املناسبة قبل البدء في تنفيذ أي مشروع عالوة على 
مشاركتهم في متابعة وطرح املناقصات للتأكد من 

جميع اإلجراءات القانونية.

»الصندوق الكويتي للتنمية«:

 مستعدون لدعم لبنان عبر التزامات 
مسبقة بـ30 مليون دوالر

خالل شهر يونيو املاضي

»املركزي«: ودائع القطاع اخلاص لدى 
2.1 باملئة البنوك ترتفع بنحو 

أظهرت البيانات املالية لشركة السينما الكويتية 
الوطنية حتول الشركة للخسارة في نهاية النصف األول 
من العام اجلاري مقارنة ب�الفترة نفسها من العام املاضي. 
وبحسب نتائج الشركة للبورصة الكويتية، امس 
الثالثاء، بلغت خسائر الفترة 2.19 مليون دينار )7.18 
مليون دوالر(، مقابل أرب��اح بقيمة 4.09 مليون دينار 
)13.41 مليون دوالر( بالنصف األول من عام 2019. 
وقالت الشركة في بيان للبورصة إن تراجع النتائج 
خالل فترات املقارنة يعود إلى انخفاض إيرادات النشاط 
%51، وتراجع تكاليف النشاط %36، وانخفاض حصة 
من نتائج أعمال شركة زميلة %204، وهبوط فوائد 
التمويل %33، كما انخفضت مصاريف النشاط األخرى 

%37، وتراجعت إيرادات النشاط األخرى 43%.
وبلغت أرباح الشركة في الربع األول من العام اجلاري 
1.05 مليون دينار، مقارنة ب�أرباح الربع األول من العام 
املاضي البالغة 1.87 مليون دينار، بتراجع نسبته 44%.

وحتولت الشركة للخسارة في الربع الثاني من العام 
اجلاري بقيمة 3.24 مليون دينار تقريباً، مقارنة ب�أرباح 
الفترة املماثلة من العام املاضي البالغة 2.22 مليون 

دينار

دينار مليون   2.2 بنحو  خسائر  تتكبد  الكويتية«  »السينما 

ارتفعت بورصة الكويت مع نهاية 
تعامالت أم��س ال��ث��الث��اء، حيث صعد 
مؤشرها العام 0.91 %، وارتفع السوق 
األول 1.1 %، وسجل »رئيسي 50« 
من��واً بنسبة 0.69 %، وصعد املؤشر 
الرئيسي 0.4 %. وارت��ف��ع��ت سيولة 
ال��ب��ورص��ة ام��س بنحو 30.7 % إلى 
38.08 مليون دي��ن��ار مقابل 29.14 
مليون دينار باألمس، بينما تراجعت 
أحجام التداول 1 % إلى 193.15 مليون 
سهم مقابل 195.06 مليون سهم بجلسة 

األربعاء.
وسجلت مؤشرات 5 قطاعات ارتفاعاً 
ام��س ب��ص��دارة امل���واد األس��اس��ي��ة بنمو 
نسبته 1.32 %، بينما تراجع 5 قطاعات 
أخرى يتصدرها النفط والغاز بانخفاض 

نسبته 4.66 %.
وج��اء سهم »أسمنت الفجيرة« على 
رأس القائمة اخلضراء خالل معامالت 
أم��س ال��ث��الث��اء ب��ارت��ف��اع نسبته 7.33 
%، فيما تصدر سهم »أسمنت اخلليج« 
القائمة احلمراء ُمتراجعاً بنحو 9.47 %.
وتصدر سهم »بيتك« نشاط السيولة 

خ��الل معامالت أم��س ال��ث��الث��اء بقيمة 
10.58 مليون دينار مرتفعاً 1.51 %، 
بينما تصدر سهم »بتروجلف« نشاط 
الكميات بتداول 2.5 مليون سهم مرتفعاً 

.% 2.5
م��ن جانبه، ق��ال نائب رئيس إدارة 
البحوث واالستراتيجيات االستثمارية 

بشركة »كامكو إنفست«، إن بورصة 
الكويت شهدت استمرار لعمليات الشراء 
على ضوء التفاؤل حيال املرحلة القادمة 
م��ع م��ع��اودة فتح األنشطة التجارية 
التي تأثرت بجائحة فيروس كورونا 
)كوفيد 19(. وأض��اف رائ��د دي��اب، أن 
النتائج املالية ع��ن النصف األول من 

العام احلالي ب��دأت بالظهور حيث بدا 
جلياً التأثر السلبي باجلائحة وخاصة 
القطاع املصرفي مع تراجع اإلي��رادات 
التشغيلية وتأجيل س���داد ال��ق��روض 
والفوائد والرسوم ملدة 6 أشهر، وتراجع 
إي���رادات الفائدة م��ع انخفاض أسعار 

الفائدة في محاولة النعاش االقتصاد.
وأوضح دياب أن هذه النتائج كانت 
متوقعة بشكل كبير فيما تتجه األنظار 
إل��ى النصف الثاني م��ن ال��ع��ام 2020 
والذي من املتوقع أن يكون أفضل. وتابع 
دي���اب: »إل��ى ذل��ك، أث��ر ارت��ف��اع أسعار 
النفط على معنويات املستثمرين نتيجة 
حتسن الطلب نسبياً في ظل معاودة فتح 

األنشطة التجارية في كثير من الدول«.
وتوقع أن يكون التركيز في الفترة 
ال��ق��ادم��ة على إع���الن ب��اق��ي الشركات 
لنتائجها املالية، إضافة إلى الدخول في 
املراحل التالية التي ستفتح معها املزيد 
من األنشطة، كذلك من املهم أن تستقر 
حاالت التفشي والقدرة على السيطرة 
على الفيروس عاملياً والتوصل إلى لقاح 

فعال.

معاودة فتح األنشطة التجارية يبعث يجدد آمال االنتعاش

القادمة باملرحلة  والتفاؤل  الشراء  عمليات  تواصل  مع  ترتفع  البورصة  مؤشرات 

عبدالوهاب البدر

املتحد«  »األهــلــي  بــأربــاح  تهبط  عوامل   3
42.5 باملئة بالنصف األول الكويتي 

أظهرت البيانات املالية للبنك األهلي املتحد 
الكويتي  تراجع أرب��اح البنك بالنصف األول من 

العام اجلاري بنسبة %42.5 على أساس سنوي.
وبحسب نتائج البنك للبورصة الكويتية، بلغت 
أرباح الفترة 17.68 مليون دينار )57.98 مليون 
دوالر(، مقابل أرب��اح بقيمة 30.76 مليون دينار 
)100.87 مليون دوالر( للنصف األول من عام 

.2019
وقال البنك في بيان للبورصة إن تراجع األرباح 

خالل فترات املقارنة يعود بشكل رئيسي إلى إغالق 
معظم أنشطة األع��م��ال واحل��ظ��ر امل��ف��روض على 
التنقل والسفر العتبارات صحية ملقاومة انتشار 
فيروس كورونا أدت إلى انخفاض في اإلي��رادات 

والعموالت.
كما أرجع البنك هبوط األرباح النصف سنوية 
إلى انخفاض سعر اخلصم لتخفيف األعباء على 
العمالء ودع��م االق��ت��ص��ادات أدت إل��ى انخفاض 

العوائد من التمويل.
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