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الدوالر يبقى 
متقلبًا وسط 

البيان املتفائل 
لـ»الفيدرالي«

التخطيط لرفع 
الفائدة 3 مرات 

في 2018 

تسارع التضخم 
في بريطانيا ليبلغ 

%2.9

استحواذ الشركة 
على 4% إضافية 

من رأسمال 
»البرج«.. و%21.1 

من رأسمال 
»نفائس«

الشركة حققت 
10.4 ماليني دينار 
أرباحًا سنوية للعام 
املالي املنتهي في 

30 أبريل

عقب إعالن »الفيدرالي« رفع الفائدة.. رغم انخفاض التضخم بأميركا عموميتها وافقت على توزيع أرباح نقدية بـ 40 فلساً للسهم

»الوطني«: تراجع عوائد سندات اخلزينة 
األميركية ألجل 10 سنوات

»بوبيان للبتروكيماويات«: حافظنا على 
التدفقات النقدية رغم تدني أسعار النفط

قال تقرير صادر عن بنك 
الكويــت الوطنــي ان مجلس 
الفيدرالــي قــرر  االحتيــاط 
أن يبقــي خططــه اخلاصــة 
بالتطبيع التدريجي لسياسته 
النقدية على حالها، بالرغم من 
الضعف األخير في كال النشاط 

والتضخم. 
واســتمر املجلــس أيضــا 
باإلشــارة إلــى أنــه يخطــط 
لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى 
الحقــا هــذه الســنة، يتبعها 
رفع 3 مــرات في 20١8 ليصل 
إلى النســبة املقدرة في املدى 
الطويل والبالغة 3% وإضافة 
لذلــك، حدد األعضــاء اخلطة 
لتطبيع امليزانية، قائلني إنها 
تهدف إلى بدء عملية اخلفض 
التدريجي هذه الســنة إذا ما 
تطور االقتصاد كما هو متوقع.

وفي الوقت نفسه، تراجعت 
اخلزينــة  ســندات  عوائــد 
األميركية ذات مدة ١0 سنوات 
عقب إعالن املجلس الفيدرالي، 
إذ ان بيانات التضخم الضعيفة 
األخيرة جعلت املســتثمرين 
يتساءلون ما إذا كان املجلس 
سيتمكن من القيام برفع آخر 

هذه السنة.
وبالنتيجة، يتم احتساب 
١6% كاحتمــال لرفــع أســعار 
الفائدة في سبتمبر في العقود 
اآلجلة األموال الفيدرالية، ما 
يشــير إلى شكوك حيال رفع 
ثالث، األمر الذي ميكن أن يحد 

من االرتفاع األخير للدوالر.
وفي آخر اجتمــاع للجنة 
السياســة النقديــة، قدم بنك 
إجنلتــرا إشــارة لسياســة 
صقوريــة إلى أنهــم اقتربوا 
أكثر من رفع أســعار الفائدة، 
قائلني إن البنك قد أصبح أقل 
تسامحا حيال تضخم يتجاوز 

املعدل املستهدف.
األمــر  هــذا  فاجــأ  وقــد 
السوق على صعيد السياسة 
البريطانيــة وزاد مــن تقلب 
اإلسترليني في املدى القريب. 
وتشكل إشارة بنك إجنلترا هذه 
مفاجأة عقب نتائج االنتخابات 
العامة البريطانية، وتشير إلى 
أن البنك املركــزي ليس قلقا 
التطورات  بشكل كبير حيال 

السياسية األخيرة.
وفي تلــك األثناء، أظهرت 
البيانات األخيرة في بريطانيا 
تســارع التضخــم بأكثر مما 
توقع البنك الشهر املاضي فقط، 
ويبلغ اآلن 2.٩% واستشــهد 
البنك بالتراجع األخير للجنيه، 
قائال إن التضخم قد يتجاوز 
النسبة املستهدفة البالغة %2 

عبدالرحمن خالد

قــال رئيــس مجلــس 
بوبيــان  شــركة  إدارة 
للبتروكيماويــات دبــوس 
الدبوس ان الشركة متكنت 
من احملافظة على تدفقاتها 
النقدية على الرغم من تدني 
أسعار النفط وعدم االستقرار 

في املناخ االقتصادي.
حديث الدبوس جاء على 
هامــش انعقــاد اجلمعيــة 
العموميــة للشــركة امس 
بنسبة حضور بلغت ٧١%، 
حيث وافقت العمومية على 
جميع البنود الواردة على 
جدول األعمال، باإلضافة الى 
إعادة انتخاب مجلس اإلدارة.

وذكر الدبوس ان الشركة 
ووفقا الستراتيجيتها املعلنة 
توجت بـــ 3 اســتحواذات 
مهمة متثلت بـ»اســتحواذ 
شركة ايكويت على شركة 
ام اي جلوبل مببلغ يعادل 
3.2 مليــارات دوالر، ثــم 
اســتحواذنا علــى حصــة 
اضافية تبلغ 4% من رأسمال 
البرج للمختبرات  شــركة 
الطبية لترتفع بذلك حصتنا 
الى 24% وآخرها االستحواذ 
على نسبة 2١.١% من رأسمال 
القابضة،  شــركة نفائــس 
ومن خالل االســتحواذين 
األخيرين وهو ما يتماشى 
مع سياستنا بتنويع مصادر 
الدخــل مــن خــالل متلــك 
احلصص في شركات تعمل 
في مجاالت ال تتأثر بشكل 

مباشر بأسعار النفط«.
وأضاف: »أما بالنســبة 
ألداء مجموعــة شــركات 

بأكثر مما اعتقد سابقا.
العمالت،  وعلــى صعيــد 
ارتفــع الــدوالر بدايــة مقابل 
كافــة العمالت الرئيســة بعد 
أن رفــع املجلــس الفيدرالــي 
أسعار الفائدة، ثم اكتسب املزيد 
من الزخــم مع جتاوز طلبات 
البطالة األولية ومؤشر مجلس 
احتيــاط فيالدلفيا للتصنيع 
التوقعات إيجابــا. ولكن هذا 
الوضع لم يدم طويال بسبب 
تراجــع التوقعات باملزيد من 
رفع أســعار الفائــدة نتيجة 
القلق حيــال تراجع التضخم 
وثقــة املســتهلك التي خيبت 
اآلمــال، األمــر الــذي أدى إلى 

تراجع الدوالر.
وبدأ اليورو األسبوع عند 
١.١١٩3 وبلغ أعلى مستوى له 
عنــد ١.١2٩5 مقابــل الدوالر، 
ولكنه تراجع مع رفع املجلس 
الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة 
الثانية هذه السنة، ومتكن من 
بلــوغ أدنى مســتوى له عند 
١.١١30، لينهي األســبوع عند 

 .١.١١٩٧
ومتكن اجلنيــه من بلوغ 
أعلى مستوى له عند ١.28١٧ في 
بداية األسبوع، ولكنه سرعان 
ما تراجع بسبب ضعف األجور 
وعدم اليقني السياسي. ولكن 
اجلنيــه متكــن مــن االرتفاع 
مجددا وسط توقعات بأن بنك 
إجنلترا قد يرفع أسعار الفائدة 
في املســتقبل القريب. وأنهى 
اجلنيه األسبوع عند 2٧80.١. 

رفع الفائدة 
الفيدرالي  رفــع املجلــس 
األســبوع  الفائــدة  أســعار 
الثانيــة في  املاضــي للمــرة 
ثالثة أشــهر وقال إنه سيبدأ 
خفض ما ميلكه من ســندات 
وغيرهــا مــن األوراق املالية 
هذه الســنة، مشيرا إلى ثقته 
في تنامي االقتصاد األميركي 

ايكويت للبتروكيماويات، 
فقــد بلغــت حصة شــركة 
بوبيــان للبتروكيماويات 
مــن التوزيعــات النقديــة 
ما مجموعــه حوالي ١8.54 
مليــون دينار عن الســنة 
املاليــة املنتهية في 3١/ ١2/ 
20١6 مقارنة مع ما مجموعه 
١٩.38 مليــون دينار للعام 
الســابق، وذلك على الرغم 
مــن تدنــي أســعار النفط 
خــالل العــام 20١6، ما أثر 
بشكل مباشــر على أسعار 
املنتجــات البتروكيماوية، 
وقد فاق أداء شركة إيكويت 
توقعــات احملللــني، وذلك 
نتيجة استحواذها املذكور 

أعاله«.
وأردف قائــال: »أما فيما 
يتعلق بأداء شركاتنا التابعة 
والزميلة، فقد حققنا صافي 
ربح قدره 4.6 ماليني دينار 
أرباحا تشغيلية، باإلضافة 
الى 5.٩ ماليني دينار أرباح 
إعادة تصنيف شركة نفائس 
من استثمارات متاحة للبيع 

الى شركة زميلة«.
يتعلــق  وفيمــا 
باملخصصات، قال: »انتهجنا 
كعادتنا سياســة متحفظة 
من خــالل أخــذ مخططات 
على االستثمارات الهامشية 
بلغت حوالــي ١3.٧ مليون 
دينــار، وذلك رغبة منا في 
عكس القيمة السوقية لهذه 
االستثمارات متهيدا للتخارج 
منها والتركيز على الشركات 
األساسية واملنتجة، وذلك 
لتمكــني اإلدارة من تطوير 
الزميلــة  الشــركات  أداء 
والتابعة لتعظيم عوائدها«.

وارتفاع سوق العمل. ويبدو 
أن املجلس الفيدرالي، برفعه 
سعر اإلقراض اإلسنادي بواقع 
ربع نقطة مئوية إلى النطاق 
املستهدف ما بني ١.00% و25.١% 
وتوقعه رفعا آخر هذه السنة، 
ال يعيــر أهمية إلــى البيانات 
االقتصادية املتضاربة األخيرة. 
وقالــت جلنة البنــك املركزي 
التي حتدد أســعار  األميركي 
الفائدة إن االقتصاد قد استمر 
باالرتفاع، وإن ارتفاع الوظائف 
بقي قويا، وأشــارت إلى أنها 
تنظر إلى التراجع األخير في 
معدل التضخم على أنه مؤقت 

إلى حد كبير.
وأعطى املجلس الفيدرالي 
أيضــا أول خطــوط عريضة 
واضحــة خلطتــه خلفــض 
محفظته من سندات اخلزينة 
بضمــان  املاليــة  واألوراق 
رهون عقاريــة والبالغة 4.2 
أميركــي،  تريليونــات دوالر 
والتي مت شــراء معظمها بعد 
األزمة املالية واالنكماش ما بني 

عامي 200٧ و 200٩. 
وقالــت رئيســة املجلس 
الفيدرالــي، جانيــت يلن، في 
مؤمتــر صحافي عقب صدور 
بيان سياسة املجلس، إن »ما 
أســتطيع أن أقولــه لكــم هو 
إننا نتوقــع خفض االحتياط 
وميزانيتنــا اإلجماليــة إلــى 
مستويات ملحوظة دون تلك 
التي شــهدناها في الســنوات 
األخيرة ولكــن أعلى من تلك 
التــي شــهدناها قبــل األزمة 
املاليــة«. وأضافت أن تطبيع 
امليزانيــة قــد يبــدأ العمل به 

»قريبا نسبيا«.

وعلى صعيد نتائج شركة 
بوبيــان للبتروكيماويات 
املاليــة  املجمعــة للســنة 
املنتهية فــي 30 /4/ 20١٧، 
قــال الدبوس ان الشــركة 
اســتطاعت حتقيــق أرباح 
صافية بلغــت ١0.4 ماليني 
دينــار اي ما يعــادل ١8.20 
فلســا للســهم الواحد قبل 
اســتقطاع االحتياطيــات 
والتوزيعــات، حــني بلغت 
النقديــة ١٩.٧6  التدفقــات 
مليــون دينار أي ما يعادل 
38 فلســا للســهم الواحد، 
مرجعا تراجع صافي األرباح 
نتيجة الى املخصصات التي 
مت اتخاذها على االستثمارات 
الهامشية رغبة من الشركة 
في التركيز على استثماراتها 

الرئيسية.
وقال الدبوس انه نظرا 
لوضــع الشــركة املســتقر 
وتوافــر الســيولة النقدية 
مدعومــة بالتدفــق النقدي 
املســتقر واملســتدام، فقــد 
اإلدارة  مجلــس  أوصــى 
نقديــة  أربــاح  بتوزيــع 
تعــادل 20.6 مليون دينار 
بنســبة 40% )اي 40 فلسا 
للسهم الواحد( عن السنة 
املاليــة املنتهية في 30/ 4/ 
20١٧، وجتدر اإلشــارة الى 
أن هذا العام يشــكل السنة 
احلاديــة والعشــرين مــن 
الربحية املتواصلة والسنة 
السادسة عشرة على التوالي 
النقدية،  التوزيعــات  مــن 
وفي حال إقرار التوزيعات 
إجمالــي  فــإن  املقترحــة 
التوزيعات النقدية لتاريخه 

ستبلغ 588 فلسا.

دبوس الدبوس متحدثا خالل عمومية الشركة امس

باقي التفاصيل 
على موقع 

»األنباء«

الزيادة تشمل 
الودائع اجلديدة 

والقائمة في ميعاد 
جتديدها

زيادة متوقعة 
مبعدل السيولة 

الفائضة لدى 
القطاع املصرفي

رفع أسعار الفوائد 
على أدوات ضبط 

السيولة والسندات 
قصيرة األجل

مصرفيون: البنوك 
لديها مساحة 

متكنها من 
استيعاب زيادة 

أسعار الفائدة
على الودائع

بهدف تعزيز تنافسية العوائد على املدخرات بالدينار مقارنة بالدوالر

البنوك الكويتية ترفع الفائدة على الودائع ربع نقطة مئوية
دينار بنهاية سبتمبر املاضي 
بحسب وثيقة رسمية كانت 
»األنباء« قد نشرتها من قبل.
يذكــر ان احلــد األدنــى 
للســيولة التــي يجب على 
البنوك االحتفاظ بها بحسب 
تعليمات بنك الكويت املركزي 
١8% من اجمالي حجم الودائع.
مســتويات  وتعتبــر 
السيولة الفعلية لدى البنوك 
من إجمالــي الودائع بنهاية 
سبتمبر املاضي األدنى منذ 
عــام 20١0 والتي كانت فيها 
معدالت السيولة 28.٩% من 
إجمالي اإليداع، فيما شهدت 
أعلى مستوياتها نهاية 20١4 
عند مستوى 36% من إجمالي 
الودائع لينخفض تدريجيا 
فــي 20١5 إلــى 3١% وأخيرا 
نهاية ســبتمبر املاضي عند 
25.6% فيما شهدت تباينا في 
الفترة مــن 20١١ حتى 20١3 
لتتباين بني 2٩.4% في العام 
20١١ لتنخفض إلى 2٧.١% في 
العام 20١2 لتعــاود الزيادة 
مــرة أخرى في العــام 20١3 

إلى %32.
بلغ اجمالي حجم الودائع 
بالقطــاع املصرفــي بنهاية 
ابريل املاضي 4١.4 مليار دينار 
موزعني على 34.٧ مليار دينار 
ودائع القطاع اخلاص ممثلة 
84% من اجمالي حجم الودائع 
بالقطاع فيما تشــكل ودائع 
احلكومة 6.٧ مليارات دينار 
ما ميثل ١6% من اجمالي حجم 

الودائع.
وصل اجمالي املطلوبات 
علــى البنــوك بنهاية ابريل 
املاضي الــى 6١ مليار دينار 
متثــل الودائــع منهــا %68 
الشهرية  النشــرة  بحســب 

لبنك الكويت املركزي.

اخلزينــة في بنــك الكويت 
الوطني جاد زخور ان البنك 
قام برفع الفائدة على الودائع 
ألجل وهي خطوة من املنتظر 
ان تقوم بهــا جميع البنوك 
مشــيرا الى إلى أن املركزي 
الكويتــي قد قــام اخلميس 
املاضي برفع أسعار الفوائد 
على أدوات ضبط الســيولة 
وعلى السندات قصيرة األجل 
وهو ما اعطى هامشا مريحا 
للبنوك لتوظيف الســيولة 
الزائدة لديها مبا يحافظ على 
معدالت ربحيتها في ظل ثبات 

الفائدة على القروض.
فــي املقابل، نفــى زخور 
أي تأثير على أسعار الفائدة 
على القروض بالدينار، كونها 
مرتبطة بأسعار اخلصم التي 

بقيت ثابتة.
أما على صعيد اإلنتربنك، 
قــال زخور إن هنــاك عالقة 
وطيــدة بني أســعار الفائدة 
علــى التعامالت احمللية بني 
البنوك »اإلنتربنك« وأسعار 
الفائــدة علــى أدوات ضبط 
السيولة التي ارتفعت نهاية 
األسبوع املاضي، لذا يتوقع 
ارتفاع أســعار الفائدة على 
اإلنتربنك ولكن بشكل طفيف 
كون معدالت السيولة التزال 
مرتفعة وذلك في تصريحات 

لقناة العربية.

زيادة في معدالت السيولة
مصرفيــون  ويــرى 
آراءهم  استطلعت »األنباء« 
ان خطــوة رفع الفائدة على 
الودائــع ســوف تزيــد من 
معدالت السيولة لدى القطاع 
املصرفي وهي النسبة التي 
وصلت الى 25.6% من اجمالي 
حجم الودائع البالغ 4١ مليار 

لالستقرار املالي وعلى النحو 
الذي يكرس سالمة ومتانة 
األوضــاع املاليــة لوحــدات 
القطــاع املصرفــي واملالــي 
احمللــي بحســب بيــان بنك 
املركــزي اخلاص  الكويــت 
بتثبيت سعر اخلصم األربعاء 

املاضي.
ومنذ بداية العام احلالي، 
أصــدر »املركزي« ســندات 
»تــورق مقابــل« بقيمة ٩.3 
مليارات دينــار، في صورة 
١8 إصــدارا ومبتوســط 2١6 
مليون دينار لإلصدار الواحد، 

ومتوسط عائد 43.١%.
مــن ناحية أخــرى، قال 
مســاعد مدير عام مجموعة 

٧5 نقطة أساس.
الســندات احلكوميــة.. 
وتنافسية العائد على الودائع
في هذا اإلطار، يقوم بنك 
املركــزي بتوظيف  الكويت 
األدوات واإلجراءات املتاحة 
املركــزي  البنــك  كســندات 
الديــن  وإصــدارات أدوات 
العــام نيابة عــن احلكومة 
وعمليــات التــورق املقابلة 
لهما وعمليات السوق النقدي 
البنــوك احملليــة  لتحفيــز 
لتعزيز جاذبية وتنافســية 
العوائد على الودائع بالدينار 
لديها وبناء هيكل مناســب 
ألسعار الفائدة على الدينار 
يرســخ الدعامات األساسية 

ضمــن هوامــش محددة بني 
ســعر اخلصم الــذي يقرره 
مجلــس إدارة بنــك الكويت 
القصوى  املركزي واحلدود 
ألسعار الفائدة على القروض 
االئتمانيــة  والتســهيالت 
التي تقدمها البنوك احمللية 
بالدينــار ملختلــف قطاعات 

االقتصاد الوطني.
ان  مصرفيــون  واكــد 
اخلطوة تأتي في اطار حتسني 
الهامش القائم لصالح الدينار 
الفائدة  الكويتي بني أسعار 
على الودائع بكل من الدينار 
والدوالر بعد الزيادات الثالث 
السابقة في سعر اخلصم منذ 
ديسمبر 20١5 البالغ مجموعها 

الودائع بنسب متفاوتة حيث 
رفع البنــك األهلي الكويتي 
الفائدة علــى الودائع الكثر 
من 6 أشــهر بنسب تتراوح 

بني 0.25 و%0.50.
كمــا تأتــي خطــوة رفع 
الفائدة على الودائع بالدينار 
بعــد تأكيدات بنــك الكويت 
املركــزي توافــر مســاحة 
مناسبة لدى البنوك احمللية 
متكنها من اســتيعاب زيادة 
أسعار الفائدة على الودائع 
بالدينار لديها في ظل أسعار 
الفائدة احلالية على القروض 
والتسهيالت االئتمانية التي 
تقدمهــا تلك البنــوك، أخذا 
في االعتبار االرتباط القائم 
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رفعــت البنوك الكويتية 
أمــس الفائدة علــى الودائع 
ألجل بالدينار بنسب متفاوتة 
تراوحت بني 0.١25 و%0.25 
وذلك في خطوة الحقة على 
تثبيت بنك الكويت املركزي 
ســعر اخلصم عند مستوى 
2.٧5% االربعاء املاضي وهو 
ما يثبت الفائدة على القروض 

دون تغيير.
واكدت مصادر مصرفية 
لـ »األنباء« ان زيادة الفوائد 
ستكون على الودائع اجلديدة 
وكذلك الودائــع القائمة مع 
ميعاد جتديدها فعلى سبيل 
املثال اذا كانت الوديعة ملدة 
شهر واحد وسيتم جتديدها 
األسبوع املقبل فإن تطبيق 
معدل الفائدة اجلديد سيبدأ 

من األسبوع املقبل.
وأظهــرت بيانــات علــى 
املوقع الرسمي لبنك الكويت 
الوطنــي رفع الفائــدة على 
الودائع ألجل حيث ارتفعت 
الفائــدة علــى الودائع آجال 
شهر وشــهرين مبقدار ربع 
نقطــة مئوية الى ١.5% فيما 
ارتفعت الفائدة على الودائع 
آلجال 3 اشــهر مبقدرة ربع 
نقطة مئوية ايضا الى 625.١% 
ورفع »الوطني« الفائدة على 
الودائع آجال 6 اشــهر بربع 
نقطة مئوية ايضا الى ١.٧5% 
فيمــا وصلت الفائــدة على 
الودائع ألجل عام واحد الى 
١.8٧5% بزيــادة اقل من ربع 
نقطة مئوية بنســبة زيادة 

بلغت ١25.%0.
كذلك قامت بنوك »بوبيان« 
و»وربة« و»األهلي الكويتي« 
برفع معــدالت الفائدة على 


