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أرباح البنوك الكويتية بالنصف األول.. األعلى في 12 عاماً
احمللل املالي

الكويتية  البنوك  حققت 
املدرجة في بورصة الكويت 
نتائــج ماليــة جيــدة خالل 
النصف األول من 2019، حيث 
شــهدت معظم البنوك منوا 
إيجابيا على أساس سنوي 
في صافــي أرباحها وصافي 
إيراداتها التشغيلية وأرباح 
التشــغيل قبــل احتســاب 
مخصصات خسائر االئتمان 

وانخفاض القيمة.
وبلــغ صافــي األربــاح 
الكويتية  اإلجمالية للبنوك 
املدرجــة لفترة الـ 6 اشــهر 
األولــى مــن 2019 نحو 494 
مليون دينار، وتعتبر األرباح 
النصف السنوية األعلى منذ 
2007، أي خالل نحو 12 عاما، 
وبنسبة منو 8.4% عن الفترة 
ذاتها مــن 2018. وتأتي هذه 
األربــاح بعــد أن كانــت قد 
سجلت منوا مرتفعا في الفترة 
املماثلــة من 2017 نســبتها 
17.4%، حيث بدأ منو صافي 
األرباح بالتباطــؤ في 2019 
نتيجة االنخفاض الطفيف في 
اإليرادات التشغيلية واألرباح 
التشــغيلية قبل احتســاب 
املخصصات وعلى الرغم من 
انخفاض مخصصات خسائر 
االئتمان بنســبة 14% خالل 

النصف االول 2019.
وانخفض صافي ايرادات 
التشــغيل املجمعة للقطاع 
بنســبة 0.1% علــى اســاس 
سنوي ليســجل 1.42 مليار 
دينــار، وايضــا انخفضــت 
ارباح التشغيل قبل احتساب 
مخصصات خسائر االئتمان 
وانخفاض قيمة االستثمارات 
بنســبة 1.2% علــى اســاس 
سنوي لتسجل 892.2 مليون 
دينار. واملالحظ ايضا احلفاظ 
على معدالت منو مقبولة في 
احملفظــة االئتمانية للبنوك 
 %5.1 لتســجل  املدرجــة 
خالل االشــهر الـــ 6 االولى 
من عام 2019 وعلى اســاس 
سنوي حيث بلغت احملفظة 
االئتمانية االجمالية للبنوك 
املدرجة نحو 49.1 مليار دينار 
)161 مليار دوالر( كما في 30 
يونيو 2019. وتعتبر النتائج 

األول من العام اجلاري:

»الوطني«
حقق بنك الكويت الوطني 
أعلى صافي أرباح بني البنوك 
الكويتية خالل النصف االول 
مــن 2019، حيث بلغت 209 

الفوائد والتمويل االسالمي 
بنسبة 2.3% لتسجل 344.4 
مليون دينار وارتفاع صافي 
ايرادات التشغيل بنسبة %2.2 
لتســجل 452 مليون دينار، 
وشكل صافي ارباح الوطني 
42.4% مــن صافــي االرباح 

التشــغيل قبل املخصصات 
بنســبة 0.3% ليسجل 306 

ماليني دينار.

»بيتك«
بلــغ صافــي ربــح بيت 
الكويتــي خــالل  التمويــل 
االشهر الـ 6 االولى من 2019 
نحــو 107.7 ماليــني دينار، 
ليســجل ثاني اعلى ربحية 
بعد البنك الوطني، وبنسبة 
منو ملحوظ عن الفترة ذاتها 
من 2018 بلغــت 13.1% على 
الرغم من ارتفاع مخصصات 
االئتمان واالنخفاض في قيمة 
االســتثمارات بنســبة %2 
لتســجل 100 مليون دينار، 
ايجابــي  االثــر  حيــث كان 
ايــرادات  الرتفــاع صافــي 
التشــغيل للبنــك بنســبة 
الــى 392.4 مليــون   %0.6
دينار، بينما انخفض صافي 
ايرادات التمويل بنسبة %9.8 
لتسجل 250.62 مليون دينار، 
اما معدل العائد على حقوق 
املساهمني فقد ارتفع الى %13.1 
ليكون االفضــل بني البنوك 
الكويتية واعلــى من معدل 
القطاع الذي بلغ 11.5% وافضل 
من الـ 11% املسجلة في الفترة 
ذاتها مــن 2018، وكمؤشــر 
على تباطؤ منو االرباح فقد 
ارتفــع ربح التشــغيل قبل 
املخصصــات بنســبة %0.6 
ليسجل 392.38 مليون دينار.

»برقان«
حقق بنك برقان ثالث اعلى 
صافــي األربــاح فــي القطاع 
املصرفــي خالل االشــهر الـ 6 
االولى من 2019، حيث بلغت 
ارباحــه 44.8 مليــون دينار 
وبانخفاض عن صافي األرباح 
احملققة في االشهر الـ 6 االولى 
من 2018 نسبته 11.3%، نتيجة 
انخفــاض ايرادات التشــغيل 
بنســبة 16.4% لتسجل 116.3 
مليون دينار، مما ضغط على 
األرباح التشغيلية للبنك قبل 
التــي انخفضت  املخصصات 
بنســبة 20% لتســجل 67.3 
مليون دينار، ونتيجة انخفاض 
صافــي االربــاح فقد انخفض 
العائد على متوســط حقوق 
املساهمني الى 10.69% من %11.3 

ماليني دينار وبنمو نسبته 
12.5% عن االشهر الـ 6 االولى 
من 2018، نتيجة االرتفاع في 
صافي ايرادات التشغيل للبنك 
بنسبة 2.2% لتسجل 451.88 
مليــون دينــار، والتي اتت 
نتيجة ارتفاع صافي ايرادات 

املجمعــة للبنوك الكويتية، 
اما العائد على معدل حقوق 
املساهمني فقد حتسن وبلغ 
12.8% اعلى من معدل القطاع 
الذي سجل 11.5% وباملقارنة 
بـ11.7% للفترة ذاتها من عام 
2018، بينمــا انخفــض ربح 

في الفترة املقابلة من 2018.

»األهلي املتحد«
امــا البنك االهلــي املتحد 
ارباحــه نحــو  فقــد بلغــت 
30.76 مليــون دينار بارتفاع 
نســبته 6.2% نتيجة تراجع 
املخصصات بنســبة %69.4، 
واإليــرادات التشــغيلية كان 
منوها بالسالب نسبته %11.3 
لتســجل 56.7 مليــون دينار 
بينمــا ربــح التشــغيل قبل 
املخصصات ارتفع بنسبة %6.2 
وحتسن العائد على متوسط 

حقوق املساهمني %12.6.

»بوبيان«
ال يزال يحافظ على معدالت 
منو متوسطة في صافي ارباحه 
حيث ارتفعت بنســبة %12.1 
لتســجل 28.9 مليونا نتيجة 
تباطــؤ منو صافــي ايرادات 
التشغيل الى 4.54% لتسجل 
73.9 مليون دينار وجاء هذا 
االرتفاع ايضا نتيجة انخفاض 
املخصصات بنسبة 2.6%. كما 
اســتطاع البنك احلفاظ على 
نسبة منو مرتفعة في محفظة 
التمويــل بلغــت 12% خــالل 
االشــهر الـ 6 االولى من 2019 
وعلى اساس سنوي لتسجل 
3.54 مليارات دينار، وبالتالي 
تراجع العائد على معدل حقوق 
املساهمني ليكون ثاني افضل 
بني البنوك الكويتية ويسجل 
12.8% باملقارنة بـ 14.1% للفترة 

ذاتها من 2018.

»اخلليج«
انخفضــت اربــاح بنــك 
اخلليج بنسبة 10.6% لتسجل 
24 مليون دينار بالرغم من 
انخفاض املخصصات بنسبة 
17.4% بينما سجلت االيرادات 
التشغيلية للبنك انخفاضا 
نسبته 1.56% لتسجل 95.6 
مليون دينار نتيجة انخفاض 
صافي ايرادات الفوائد بنسبة 
3.1% لتســجل 74.5 مليون 
دينار، ومن املالحظ ارتفاع 
محفظة االئتمان للبنك بنسبة 
2% لتســجل 3.96 مليارات 
دينار نهاية شهر يونيو 2019 
واستقر العائد على متوسط 
حقوق املساهمني الى %8.3.

سجلت 494 مليون دينار أرباح 6 أشهر.. بنمو سنوي %8.4
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املالية لالشهر الـ 6 االولى من 
2019 النتائج النصف سنوية 
األفضل على االطالق للقطاع 
بعد 10 ســنوات مــن األزمة 
املالية في نهاية عام 2008.. 
وفيما يلي أبرز النتائج التي 
حققتها البنوك خالل النصف 

السياسة النقدية لـ »املركزي«.. حائط صد ضد األزمات

رباب اجلوهري

يبــدو ان اجتــاه 40 دولة 
فــي العالم الى خفض ســعر 
الفائــدة بداية العــام احلالي 
على خلفية املخاوف العاملية 
الناجتة مــن تصعيد احلرب 
التجارية بني الصني والواليات 
املتحــدة األميركية، في مقابل 
إقدام 6 دول فقط على خطوة 
رفع الفائدة، ســيضع العديد 
من الــدول األخرى في موقف 
محرج ال حتسد عليه، السيما 
ان تلك الدول تخضع لضوابط 
وسياسات مالية مستقرة تنأى 
بها عن أي أزمات مســتقبلية 
ولكــن يبــدو ان كــرة الثلج 
ستتدحرج في اكثر من اجتاه 
دون توقف لتطول األزمة كل 

دول العالم دون استثناء.
وحــول احتماليــة حلاق 
الكويت بركاب موجة ارتفاع 
او خفض الفائدة متاشــيا مع 
قــرارات مجلــس االحتياطي 
الفيدرالــي األميركــي خــالل 
االجتماعات املقبلة، قال عدد من 
خبراء االقتصاد في تصريحات 
متفرقة لـ »األنباء« ان خفض 
او رفع سعر الفائدة سالح ذو 

القانــون الكويتيــة العامليــة 
ان  البعلــي   د.عبداحلميــد 
تقليص او ارتفاع سعر الفائدة 
سالح ذو حدين، مشيرا الى ان 
املراكز املالية في كل دولة من 
العالم هي املسؤولة عن حتديد 
قيمة الفائدة وفقا للمعطيات 
املتوافرة، مشيرا الى ان النظام 
االقتصادي للدولة يرتكز على 
عدة سياســات وهي النقدية 
واملصرفية واملالية والدولية 
والتي تتشــابك مــع بعضها 
بعضا. ومبا ان اجلهاز املصرفي 
للدولة يخضــع لرقابة البنك 
املركزي الذي يعمل بالتوازي 

االقتصــادي أمير املنصور ان 
احتمالية اجتــاه الكويت الى 
رفــع أو خفض الفائدة بعيدة 
الى حد كبير، السيما ان البنك 
املركزي الكويتي ال يتخذ اي 
خطوات عشوائية وال يعتمد 
على قــرارات الغير، حيث ان 
االقتصاد الكويتي مختلف متاما 
عن االقتصاد األميركي، مشيرا 
الى ان االقتصاد الكويتي متني 
ويعد من أقــوى االقتصادات 
فــي املنطقة ومبــا ان الدينار 
مرتبط بسلة العمالت فال خوف 
من اي تقلبات عاملية محتملة. 
بدوره، قال الباحث واملستشار 
املالي فريد ليليان ان األوضاع 
في الكويت مســتقرة والبنك 
املركزي يقوم بدور واضح في 
إدارة األزمات وقيادة السياسة 
النقدية واملالية، مشــيرا الى 
ان رفع الفائدة أمر مســتبعد 
وغير وارد علــى اإلطالق في 
ظل استقرار األوضاع وتنامي 

حركة االقتصاد.
وأضاف: »السوق الكويتي 
صغير والفرص االستثمارية 
محــددة ولهــذا فــإن احلاجة 
خلفــض الفائدة غير محتملة 

في الوقت الراهن«.

مع غيره من البنوك املركزية 
األخرى فإن املستجدات ستكون 
سيد املوقف. وأوضح البعلي 
ان انخفاض او ارتفاع الفائدة 
يؤدى دائما الى حدوث أضرار، 
مضيفا: »اذا نظرنا لألمر جند 
النظام املصرفي يرتكز على 3 
عناصر، املودعني واملستثمرين 
والبنك، ولهذا في حال ارتفاع 
الفائدة جند ان الطرف املستفيد 
هم املودعون أصحاب رؤوس 
األموال واملدخرات، فيما يتذمر 
املستثمرون أصحاب املشاريع، 
وفي حال انخفضــت الفائدة 
يحدث العكس ولهذا فإن ارتفاع 
او انخفــاض الفائدة يعد أمرا 
إيجابيا وسلبيا في وقت واحد، 
ولهــذا أرى ان تلــك العمليــة 
حتدث تذبذبا واضحا في النظام 
املصرفي، بيد ان البعلى رأى ان 
البنوك اإلسالمية التي تعتمد 
على عقود املرابحة واملضاربة 
واإلجارة تستطيع امتصاص 
األزمــات مقارنــة بغيرها من 
البنــوك التقليديــة، حيث ان 
تلــك العقود مبنزلة شــراكة 
بني املدخرين واملســتثمرين 

مبا يحقق الفوائد للجميع.
من جهته، قال املستشــار 

خبراء أكدوا لـ »األنباء« أن حتريك الفائدة أمر مستبعد

أمير املنصور د.عبداحلميد البعلي

حدين، حيث هناك من يستفيد 
منــه وآخــرون يتضــررون، 
مؤكديــن ان البنــك املركــزي 
الكويتي ال يتخذ اي خطوات 
عشــوائية ولكنه يعمل وفقا 
لسياسات رصينة ومدروسة 
كون وضع االقتصاد الكويتي 
مختلفا عن االقتصاد األميركي، 
مشيرين الى ان رفع الفائدة في 
الكويت غير وارد على اإلطالق 
فــي ظــل اســتقرار األوضاع 

وتنامي حركة االقتصاد.
مــن جانبــه، أكــد العميد 
الفخري وأستاذ الفقه املقارن 
واالقتصاد اإلسالمي في كلية 

املنصور: النظام املصرفي الكويتي متني.. 
واالقتصاد احمللى األقوى باملنطقة

 البعلي: خفض أو رفع سعر الفائدة سيكون
سالحًا ذا حدين واملستجدات سيد املوقف

»التجارة«: 146 ألف دينار
رسوم وسم 2.9 طن معادن ثمينة

فائض الكويت التجاري مع اليابان
429 مليون دوالر في يوليو بتراجع %9

أعلنــت وزارة التجــارة والصناعة أن 
إجمالــي وزن املعادن الثمينة املوســومة 
خالل شهر يوليو املاضي بلغ نحو 2.9 طن، 
حصلت عنها رسوما تقدر بنحو 145.8 ألف 
دينار. وقالت »التجارة« في بيان صحافي 
أمــس، إن وزن الذهــب احمللي واخلارجي 
املوســوم بلغ نحو 2.8 طــن حصلت عنه 
رسوما تقدر بنحو 125.3 ألف دينار، موضحة 
أن كمية الذهب احمللي املوسومة من عيار 
22 بلغــت 270 كيلوغراما، في حني بلغت 
كمية الذهــب اخلارجــي 725 كيلوغراما.

وذكرت أن كمية الذهب احمللي املوســومة 

من عيــار 21 بلغت طنــا و57 كيلوغراما، 
في حني بلغت كمية الذهب اخلارجي نحو 
452.5 كيلوغراما. وبينت أن كمية الذهب 
احمللي املوســومة من عيار 18 بلغت نحو 
25 كيلوغراما، في حني بلغت كمية الذهب 
اخلارجي 263.6 كيلوغراما مشيرة إلى أن 
كمية السبائك الذهبية املوسومة بلغت 35.6 
كيلوغراما حصلت عنها رسوما تقدر بنحو 
1781 دينارا. وأضافت وزارة التجارة أن كمية 
الفضة املوسومة خالل شهر يوليو املاضي 
بلغت 53.8 كيلوغراما حصلت رسوما عنها 

بنحو 868 دينارا.

كونا: أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس 
أن الفائض التجــاري للكويت مع اليابان 
تراجع بنسبة 9% خالل يوليو املاضي على 
أساس سنوي ليبلغ 45.7 مليار ين )429 
مليون دوالر( مسجال بذلك انخفاضا للمرة 
الثانية على التوالي. وذكرت وزارة املالية 
اليابانية في تقرير أولي ان الكويت سجلت 
فائضا جتاريا مع اليابان ملدة 11 سنة وستة 
اشــهر، اذ انخفض اجمالــي صادراتها الى 
اليابان بنســبة 6.9% على اســاس سنوي 
ليصــل الــى 62.4 مليار يــن ياباني )586 
مليون دوالر(. واضافت ان واردات الكويت 
من اليابان انخفضت أيضا بنســبة %0.4 
لتصل الى 14.7 مليار ين )157 مليون دوالر(، 

مسجلة بذلك هبوطا للشهر اخلامس على 
التوالــي. واوضحت الوزارة ان العجز في 
امليزان التجاري الياباني مع منطقة الشرق 
األوســط بشكل عام انخفض خالل يوليو 
املاضي بنسبة 18.8% الى 6.57 تريليونات 
ين )5.4 مليارات دوالر( إثر تراجع صادرات 
املنطقة الى اليابان بنســبة 11.7% مقارنة 

بالشهر نفسه من 2018.
وبينــت ان النفــط اخلــام واملنتجــات 
النفطية املكررة والغاز الطبيعي املســال 
التي تشكل نسبة 95.5% من اجمالي صادرات 
املنطقة الى اليابان انخفضت بنســبة %12 
خالل يوليو املاضي مقارنة بالشــهر ذاته 

من العام السابق.

النتائج املالية للقطاع في 6 أشهر هي األفضل على اإلطالق بعد 10 سنوات من األزمة املالية

»الوطني« استحوذ على 42.4% من صافي أرباح القطاع بالنصف األول مسجاًل 209 ماليني دينار

البنوك حافظت على معدالت منو مقبولة للمحفظة االئتمانية بـ 5% لتصل إلى 49 مليار دينار

13.1% العائد على حقوق مساهمي »بيتك« األفضل بني البنوك.. وأعلى من معدل القطاع البالغ %11.5


