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االقتصادية

إيرادات التشغيل 
ترتفع 7.5% إلى 

1.8 مليار دينار

رغم األرباح 
اجليدة.. عائد 

حقوق املساهمني 
متواضع عند %9.5

554 مليون دينار بنمو 13% في 9 أشهر.. و183 مليون دينار بنمو 12% في الربع الثالث من 2015

أفضل أرباح فصلية للبنوك منذ بداية األزمة

من عام 2015 اي ما يعادل %64 
من ربح التشغيل قبل احتساب 

مخصصات االئتمان. 
٭ اما بنك بوبيان فكان األعلى 
منوا في صاف���ي ارباحه التي 
ارتفعت بنسبة 24% لتسجل 25.2 
مليون دينار في التسعة اشهر 
االولى من عام 2015 باملقارنة مع 
20.3 مليون دينار للفترة املقابلة 
م���ن عام 2014 نتيج���ة ارتفاع 
ايرادات التش���غيل بنسبة %15 
لتسجل 67 مليون دينار بالرغم 
من ارتفاع املخصصات بنسبة 
4.4% لتسجل 11.3 مليون دينار. 
كما استطاع البنك احلفاظ على 
نسبة منو مرتفعة في محفظة 
التمويل بلغت 21% خالل ال� 12 
شهر املاضية لتسجل 2.11 مليار 
دينار. وبالتالي حتسن العائد 
على معدل حقوق املس���اهمني 

ليسجل %11.
٭ لم يحقق البنك التجاري أي 
منو في صافي ارباحه الفصلية 
حيث بلغت 25.4 مليون دينار 
وال تزال مخصصات االئتمان 
مرتفع����ة باملقارنة م����ع ربح 
التشغيل وصافي األرباح حيث 
استقرت عند مس����توى 47.5 
مليون دينار خالل ال�9 اش����هر 
االولى اي م����ا يعادل 64% من 
ربح التشغيل قبل املخصصات، 
بينما ارتفعت ايرادات التشغيل 
بنسبة 2.4% لتس����جل 102.9 

مليون دينار.

في اجمالي ايرادات التش���غيل 
بنسبة 2% لتسجل 79.7 مليون 
دين���ار والنمو املتوس���ط في 
التمويل بنسبة %6.6  محفظة 
خالل األش���هر ال� 9 األولى من 
السنة لتسجل 2.64 مليار دينار. 
وكذلك التحسن في مستويات 
املخصصات احملج���وزة التي 
انخفضت بنسبة 3.1% لتسجل 

13.92 مليون دينار.
٭ البنك األهل���ي الكويتي: اما 
البنك األهلي فقد بلغت أرباحه 
نحو 29.2 مليون دينار )18 فلسا 
ربحية السهم( بنسبة منو %%7.1 
عن األشهر التسعة االولى من 
عام 2014 والتزال املخصصات 
تتخطى صاف���ي األرباح حيث 
س���جلت 33.4 ملي���ون دينار. 
واإليرادات التشغيلية منوها جيد 
نسبته 7.8% لتسجل 95.2 مليون 
دين���ار وكذلك ربح التش���غيل 
قبل املخصصات بنس���بة منو 
8% ليسجل 65.4 مليون دينار. 
بينما سجل العائد على متوسط 

حقوق املساهمني %7.1.
٭ حقق بنك اخلليج منوا ملحوظا 
في صافي ارباح���ه خالل ال� 9 
اشهر االولى من السنة بنسبة 
12% لتسجل 29.6 مليون دينار 
)10 فلوس للسهم( حيث التزال 
مخصص���ات االئتمان مرتفعة 
مقارنة مع ارباح البنك لتسجل 
املخصصات نحو 54.3 مليون 
دينار خالل التسعة اشهر االولى 

27 فلسا للفترة املقابلة من عام 
2014 نتيجة الزيادة في رأسمال 
البنك بنسبة 18%( وبنسبة منو 
عن صافي األرباح احملققة في 
الفترة املقابلة من العام املاضي 
بلغت 21.3% بالرغم من ارتفاع 
املخصصات التي جنبها البنك 
بنسبة 4.4% لتسجل 43.3 مليون 
دينار، بينما س���جلت ايرادات 
التشغيل منوا ملحوظا بنسبة 
8% لتسجل 217 مليون دينار مما 
دفع األرباح التشغيلية للبنك 
قبل املخصصات الى النمو بنسبة 
7.5% لتسجل 121 مليون دينار. 
وبلغت حصة برقان من أرباح 
القطاع املصرفي الكويتي نحو 
10.7%. ايضا ش���هد منوا قويا 
في صاف���ي أرباح الربع الثالث 
باملقارنة مع الربع املماثل من عام 
2014 بنسبة 41% ليسجل 21.64 
مليون دينار. يتمتع بنك برقان 
بثاني اعل���ى عائد على حقوق 
املساهمني بني البنوك الكويتية 

نسبته %12. 
٭ البنك األهلي املتحد: يتمتع 
البنك األهلي املتحد بأعلى عائد 
على متوسط حقوق املساهمني 
نس���بته 14.1% حيث لم تشهد 
أرباح البنك خالل التسعة اشهر 
االولى من السنة اي منو يذكر 
باملقارنة مع الفترة نفسها من 
عام 2014 واستقرت عند مستوى 
39 مليون دينار )ربحية السهم 
27.6 فلسا( وسط ارتفاع بسيط 

10.8% لفترة ال�12 شهرا املنتهية 
في سبتمبر 2015، اعلى من معدل 

القطاع الذي سجل %9.5.
٭ بيت التمويل الكويتي: بلغ 
صافي ربح بيت التمويل الكويتي 
خالل االش���هر ال����9 االولى من 
عام 2015 نح���و 105.71 مليون 
دين���ار )ثاني اعلى ربحية بعد 
بنك الكويت الوطني( ما يعادل 
ربحية 22.54 فلس���ا للس���هم 
وبنسبة منو ملحوظ عن الفترة 
ذاتها من عام 2014 بلغت %17.3 
وذلك بالرغم من بقاء مخصصات 
االئتمان واالنخفاض في قيمة 
االس���تثمارات مرتفع���ة عند 
مستوى 79.3 مليون دينار، اال 
ان ارتفاع االيرادات التشغيلية 
للبنك بنسبة 6.3% باإلضافة الى 
توجه االدارة التنفيذية للسيطرة 
على املصروفات ورفع الكفاءة 
التشغيلية للبنك ساهمت في هذا 
النمو. اما معدل العائد على حقوق 
املساهمني فقد بلغ 8.2% لفترة 
ال�12 شهر املنتهية في سبتمبر 
2015 اقل من معدل القطاع الذي 
بلغ 9.5% والعائد في حتس���ن 

مستمر منذ عام 2011.
٭ بنك برقان: حقق بنك برقان 
ثالث اعل���ى صافي األرباح في 
القطاع املصرفي خالل االشهر 
التس���عة االولى من عام 2015 
حيث بلغت ارباحه 59 مليون 
دين���ار )اي ما يع���ادل ربحية 
سهم 23.7 فلس���ا باملقارنة مع 

٭ بنك الكويت الوطني: بالرغم 
من بق���اء مخصصات االئتمان 
خالل ال� 9 اشهر االولى من عام 
2015 مرتفعة عند مستوى 106.5 
ماليني دينار، اال ان بنك الكويت 
الوطني استمر في حتقيق اعلى 
األرباح ف���ي القطاع خالل ال� 9 
اشهر االولى من عام 2015 حيث 
بلغت 228 مليون دينار )ربحية 
السهم 46 فلسا( وبنمو نسبته 
11.8% عن الفترة املقابلة من عام 
2014 نتيجة االرتفاع في صافي 
ايرادات التشغيل للبنك بنسبة 
9% لتسجل 544 مليون دينار 
والتي بدورها حتقق جزءا من 
النمو فيها نتيجة بيع حصة %30 
في البنك الدولي القطري مببلغ 
157.9 ملي���ون دينار وحتقيق 
ارباح اس���تثمار بلغت 27.92 
مليون دين���ار وارتفاع صافي 
ايرادات الفوائد بنس���بة %12.5 
لتس���جل 390.7 مليون دينار. 
وش���كل صافي ارباح الوطني 
41% من ارباح القطاع املصرفي 
الكويتي لفترة ال� 9 أشهر االولى 
من ع���ام 2015. اما خالل الربع 
الثالث من عام 2015، فقد حقق 
الوطني صافي ربح قدره 64.5 
مليون دينار بانخفاض نسبته 
3.5% عن الربع الثاني من العام 
نفس���ه بينما ارتفعت ارباحه 
بنسبة 9% عن الربع الثالث من 
العام املاضي. اما معدل العائد 
على حقوق املساهمني فقد بلغ 

المحلل المالي

حققت جميع البنوك الكويتية منوا جيدا في صافي أرباحها 

خالل الـ 9 اشهر االولى من عام 2015 باملقارنة مع الفترة 

املقابلة من عام 2014 نتيجة انخفاض ضغط املخصصات 

والنمو املتوسط في صافي ايرادات التشغيل للقطاع 

املصرفي التي ارتفعت بنسبة 7.5% لتسجل 1.8 مليار دينار 

خالل الـ 9 اشهر األولى من عام 2015. وجاء ذلك بفضل 

النمو في احملفظة االئتمانية للبنوك الذي سجل %5.5 

خالل األشهر التسعة االولى من السنة و7.2% على أساس 

سنوي لتسجل احملفظة االئتمانية للقطاع نحو 40.6 مليار 

دينار )134 مليار دوالر( كما في 30 سبتمبر 2015.

وارتفعت األرباح الفصلية املجمعة لقطاع البنوك الكويتية 

املدرجة خالل الـ 9 اشهر األولى من عام 2015 بنسبة 

13% لتسجل 554.2 مليون دينار باملقارنة مع 491 

مليون دينار حققها القطاع خالل الفترة نفسها من عام 

2014. وتعتبر النتائج املالية الفصلية للـ 9 اشهر األولى 

من عام 2015 النتائج الفصلية األفضل للسنوات التي تلت 

األزمة املالية في عام 2008.

وايضا منت ارباح الربع الثالث من عام 2015 بنسبة %12 

عن الربع الثالث من عام 2014 لتسجل 183 مليون 

دينار، وايضا ارتفعت بنسبة 5.5% عن الربع الثاني من عام 

2015. بالرغم من التحسن في صافي األرباح، اال ان املؤشر 

الرئيسي لربحية القطاع بالنسبة للمستثمرين الذي يتمثل 

في العائد على معدل حقوق املساهمني )ROAE( ال يزال 

متواضعا للقطاع عند %9.5.
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بورصات أوروبا تهوي بعد هجمات باريس
ميالنو � رويترز: فتحت األسهم األوروبية على هبوط، 
امس تقودها أسهم شركات السفر والسياحة عقب الهجمات 
الدامية التي ش���هدتها باريس يوم اجلمعة. وهبط مؤش���ر 
يوروفرست 300 ألس���هم كبرى الشركات األوروبية %0.4، 
كما انخفض مؤش���ر كاك 40 الفرنسي 0.6%، في حني هوى 
مؤشر ستوكس يوروب 600 ألسهم شركات السفر والسياحة 
2.3%. ومن املرجح أن تتعرض أسهم شركات منتجي السلع 
االستهالكية، وشركات السياحة لضغوط على املدى القصير 
جراء هجمات باريس، لكن معظم احملللني االس���تراتيجيني 
ال يتوقع���ون تأثيرا اقتصاديا طوي���ل األجل أو حتوال في 
اجتاهات الس���وق على املدى البعيد. وهوى سهم مجموعة 
أكور الفرنسية للفنادق 6.3% ليصبح من بني أسوأ األسهم 
أداء في أوروبا، في حني هبط سهم شركة طيران اير فرانس 
كيه.ال.ام 5%. وانخفض سهم ايه.دي.بي الفرنسية لتشغيل 

املطارات 3.8% في حني انخفض سهم يوروتانل %4.5.
وكانت أسهم شركات الطاقة الرابح الوحيد على مستوى 
قطاعات األسهم، وذلك مع ارتفاع أسعار النفط عقب شن فرنسا 
ضربات جوية واسعة النطاق على تنظيم الدولة اإلسالمية 
في سوريا. وهبط مؤشر فايننشال تاميز البريطاني %0.6، 

شركات السفر والسياحة تهوي باألسهم األوروبية عقب الهجمات التي شهدتها باريس اجلمعة     )رويترز(ونزل مؤشر داكس األملاني 0.9% عند فتح السوق.

في حال بقيت أسعار النفط على حالها

تبلغ طاقته االستيعابية 4.5 ماليني مسافر سنوياً

الغارد: االحتياطات املالية لدول اخلليج 
قد تنضب خالل 5 سنوات

متديد موعد تقييم عروض
 مبنى الركاب املساند حتى 1 ديسمبر

محمود عيسى

قالت مجلة »ميد« ان االدارة العامة للطيران 
املدني مددت حتى األول من ديس����مبر املقبل 
النهائي الس����تدراج عروض مناقصة  األجل 
مبنى الركاب املساند في مطار الكويت الدولي، 
بدال من 3 نوفمب����ر اجلاري الذي كان محددا 

من قبل.
وأشارت االدارة الى ان 15 مجموعة مقاوالت 
وحتالف����ات كانت قد تأهلت للمش����اركة في 
تقدمي العروض، من بينها: ش����ركة تش����اينا 
كومينوكش����ن كونستركش����ن الصينية مع 
اخلرافي ناشيونال، شركة ليماك التركية مع 
شركة محمد عبداحملس����ن اخلرافي وأوالده، 
شركة حتالف تي ايه في التركية مع بدر املال 
واخوانه، شركة الرسن آند توبرو الهندية مع 

الفرع احمللي لشركة املقاولون املتحدون، أفيك 
انترناشيونال هولدينغ الصينية مع شركة 
الدار للهندس����ة واالنشاءات، شركة دايو من 
كوريا اجلنوبية مع شركة الغامن انترناشيونال، 

وغيرها من التحالفات األخرى.
واجلدير بالذكر ان طاقة مبنى الركاب املساند 
ستبلغ 4.5 ماليني مسافر سنويا، والهدف من 
انشائه يتمثل في توفير الدعم ملبنى الركاب 
احلالي، الى ان يتم تش����غيل مبنى الركاب 2 

بحلول 2020.
وتنص ش����روط املناقصة على ان يصبح 
املبنى اجلديد صاحلا للتش����غيل في غضون 
450 يوما أو ما يتراوح بني 15 و18 شهرا من 
تاريخ التوقيع على العقد. وسيقام املبنى بجوار 
محطة الشحن احلالية، وعلى مسافة كيلومتر 

واحد فقط من مبنى الركاب رقم 1.

اقتصادية جديدة يتم تطويرها 
تدريجيا.

وأضافت الغارد انه خالل 
االجتم���اع ال���ذي عقدته في 
الدوح���ة األس���بوع املاضي 
مت إج���راء مناقش���ات حول 
اس���تمرار انخف���اض النفط 
والنمو االقتصادي الصيني 
الذي سيستمر في االنخفاض 
على حد وصفها، مبينة أنها 
المست أن بعض دول اخلليج 
بدأت فعليا تنفيذ إصالحات 

اقتصادية.
وأشارت إلى أن انخفاض 
النفط يعد إنذارا جيدا لتنويع 
االقتصاد وتوسيع مشاركة 
القطاع اخلاص وخلق بيئة 
مواتية لألعمال وتوخي احلذر 
في التعامل مع النفقات العامة 

واإليرادات العامة.

سنوات في حال بقيت أسعار 
النفط على حالها ولم تعتمد 
هذه الدول سياسات جديدة.

وأوضحت في مقابلة مع 
»س���كاي ني���وز عربية«، أن 
صندوق النقد الدولي يقترح 
الدول إصالحات  إدخال هذه 

قال���ت كريس���تني الغارد 
العام���ة لصندوق  املدي���رة 
النقد الدولي، إن االحتياطات 
املالية لبع���ض دول اخلليج 
س���وف تتقلص بشكل كبير 
وقد تنضب م���ا بني 5 إلى 6 

الذهب يرتفع 1.2% كريستني الجارد
سنغافورة � رويترز: قفز الذهب %1 
امس مرتفعا من أقل مستوى في نحو 
س���تة أعوام مع بحث املستثمرين عن 
مالذ آمن عقب هجمات دامية في باريس، 

مساء اجلمعة.
وصعد الذهب في التعامالت الفورية 
1.2% إلى 1095.77 دوالرا لألونصة، بعد 
أن سجل مستوى مرتفعا في وقت سابق 

من اجللسة عند 1097.01 دوالرا.
وزاد الذهب في التعامالت اآلجلة في 
الواليات املتحدة أكثر من 1%، مس���جال 
أعلى مستوى خالل اجللسة عند 1097 

دوالرا.
ونزلت األسهم اآلسيوية، وانخفضت 
املعامالت اآلجلة على األسهم األميركية، 
في حني نزلت العملة املوحدة ألقل مستوى 

في ستة أشهر ونصف الشهر أمس.
واقتفت الفضة والبالتني والبالديوم 
أثر الذهب ن���زوال، وانخفضت املعادن 

النفيسة الثالثة أكثر من 1% أيضا.
وهبطت الفضة 1.26% إلى 14.42 دوالرا 
لألونصة، وانخفض البالتني 1.6% إلى 
868.49 دوالرا، وفق���د البالديوم نفس 

النسبة إلى 544.72 دوالرا لألونصة.
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الذهب يف لندن
16 نوفمرب 2015، سعر األونصة

قبل الظهر بالدوالر

91011121316
نوفمرب

تراجعت العمل��ة األوروبية املوحدة 
خ��ال تداوالت امس االثنني، في أعقاب 
الهجوم املسلح في باريس والرد الفرنسي 

ضد تنظيم »داعش«.
واجته املستثمرون حليازة األصول 
اآلمنة مثل الفرنك السويس��ري، والني 
الياباني، والذهب، بعد ان أثارت التوترات 
األمنية والسياس��ية حالة من القلق في 

األسواق.
ويعاني الي��ورو بالفعل من ضغوط 
هبوطية قبل هجوم باريس، بسبب تكهنات 
اجت��اه البنك املرك��زي األوروبي لرفع 
وتي��رة التحفيز النقدي لدعم االقتصاد 

والتضخم.
وكان��ت بيانات رس��مية قد أظهرت 
ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو 
بنسبة 0.1% في أكتوبر، مقابل تقديرات 

أولية بلغت »صفر«.
وهبط اليورو أمام الدوالر بنسبة %0.3 
الى 1.0742 دوالر. وانخفض مقابل الفرنك 
السويسري بنحو 0.3% الى 1.0801 فرنك، 
في حني استقر أمام اجلنيه االسترليني 

عند مستوى 0.7067 استرليني.

هبوط اليورو أمام
 العمالت الرئيسية

اليابان.. تدخل مرحلة الركود
طوكيو � أ.ف.پ: عاد االقتصاد الياباني الى مرحلة االنكماش بعدما سجل إجمالي الناجت احمللي 
الفصلي تراجعا هو الثاني على التوالي وبلغت نسبته 0.2%، بحسب تقديرات حكومية أولية 
نشرتها أمس.
وأظهرت التقديرات احلكومية ان إجمالي الناجت احمللي للباد سجل في الربع الثالث من العام 
نفس نسبة التراجع التي كان سجلها في الربع الثاني أي 0.2%، ليدخل بذلك ثالث أكبر اقتصاد 
في العالم حالة الركود بعد عام متاما من مرحلة مشابهة شهدتها اليابان في غمرة اإلجراء املؤلم 
الذي اقدمت عليه احلكومة حينئذ بزيادة نسبة الضريبة على القيمة املضافة.


