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اخلميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ اقتصـاد

١٧٠٫٩ مليون دوالر أرباح مجموعة البنك األهلي املتحد في الربع األول
أعلن البنك األهلي املتحد 
عن حتقيــق أربــاح صافية 
عائــدة ملســاهمي املجموعة 
مليــون   ١٧٠٫٩ بلغــت  األم 
دوالر خــالل الربع األول من 
عام ٢٠٢٢، بزيادة قدرها ٧٫١٪ 
عن أرباح نفس الربع من عام 
٢٠٢١ التي بلغت ١٥٩٫٦ مليون 

دوالر.
وقــال البنــك فــي بيــان 
صحافــي، إن هــذه النتائــج 
القوية تأتي مدعومة بزيادة 
فــي مســاهمة صافــي دخل 
الفوائــد، إضافة إلــى زيادة 
في دخل املتاجرة واالستثمار 
ومصــادر الدخــل األخــرى، 
وبلغ كل من العائد األساسي 
واملخفض للســهم ١٫٧ سنت 
عن فترة الربع األول من عام 
٢٠٢٢، مقارنــة بـ١٫٦ ســنت 
للربــع ذاتــه من عــام ٢٠٢١، 
كما بلغ الدخل الشامل العائد 
ملســاهمي املجموعــة ٦٥٫٦ 
مليون دوالر للربع األول من 
عــام ٢٠٢٢ مقارنة مع ١٧٤٫٨ 
مليون دوالر خالل الربع االول 
مــن ٢٠٢١ وبانخفاض قدره 

.٪٦٢٫٥
وذكر البنك أن صافي دخل 
الفوائد بلغ ٢١٢٫١ مليون دوالر 
في الربع األول من عام ٢٠٢٢ 
مقارنــة بـ ٢٠٧ ماليني دوالر 
خالل الربــع االول من ٢٠٢١ 
بزيادة قدرهــا ٢٫٥٪، ووبلغ 
التشــغيلي  الدخل  إجمالــي 

احلقــوق العائــدة إلى حملة 
أسهم املجموعة بنسبة ١٫٤٪ 
ليبلغ ٤٫٥ مليارات دوالر كما 
في ٣١ مــارس ٢٠٢٢، مقارنة 
مع ٤٫٤ مليارات دوالر في ٣١ 
ديسمبر ٢٠٢١، وبلغ إجمالي 
املوجــودات للمجموعة ٤١٫٦ 
مليار دوالر كما في ٣١ مارس 
٢٠٢٢، مقارنة مع ٤١٫٩ مليار 
دوالر بنهاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ 
بانخفاض طفيف قدره ٠٫٧٪، 
كما حافظــت املجموعة على 

الشــاملة  الرقمــي  التحــول 
للمجموعة.

التعافي االقتصادي 

وتعليقا على هذه النتائج، 
صرح رئيــس مجلس إدارة 
مجموعة البنك األهلي املتحد 
العثمان  مشــعل عبدالعزيز 
قائال: «تأثرت عملية التعافي 
االقتصــادي بعــد اجلائحــة 
باالضطرابــات في سالســل 
التوريد حول العالم، والتي 
مــن املرجح أن تلقي بظاللها 
علــى وتيــرة النمــو وترفع 
مــن معــدالت التضخم على 
نطاق واسع. كما تأثر األداء 
االقتصــادي العاملي باحلرب 
أوكرانيــا  تشــهدها  التــي 
االقتصاديــة  وبالتبعــات 
الناجمة عنها. نظرا لذلك، فإن 
االقتصادات واألسواق املالية 
حــول العالم التــزال عرضة 
للتقلبات فــي ظل التغيرات 
املتسارعة واملناخ االقتصادي 

الراهن».
وأضــاف: «علــى الرغــم 
من هــذه الظروف الســائدة 
وحالــة عــدم اليقــني التــي 
تشوب األســواق، فقد أحرز 
البنــك األهلــي املتحد خالل 
الربع األول من هذه الســنة 
أداء ومنوا قويني يعكســان 
مجــددا متانــة املركــز املالي 
للمجموعة وتوســع وتنوع 
قاعدة أعمالها الكبيرة وكفاءة 

بنهايــة ديســمبر ٢٠٢١، مع 
توفير نسبة تغطية عالية من 
املخصصات احملددة املرصودة 
جتاه هــذه األصــول، والتي 
بلغــت ٨١٫١٪ مقارنة بـ٨٣٫١٪ 
بنهاية ديســمبر ٢٠٢١، وهي 
نسبة تغطية محتسبة على 
أســاس املخصصات النقدية 
الصافيــة التــي مت جتنيبها 
جتــاه أي مخاطــر محتملــة 
لهــذه األصــول ومبعزل عن 
الضمانات العينية الكبيرة من 

مستوى العائد على متوسط 
األصول عنــد ١٫٧٪ عن فترة 
الربع األول من العام احلالي 
مقارنــة مــع نفس النســبة 
البالغــة ١٫٧٪ بنهايــة الربع 

االول من ٢٠٢١.
وذكر ان البنك استمر في 
احملافظة على أفضل مؤشرات 
جودة األصــول، حيث ظلت 
نسبة القروض غير املنتظمة 
عند ٢٫٤٪ من إجمالي احملفظة 
االئتمانيــة مقارنــة بـ٢٫٤٪ 

الرهونات العقارية واألوراق 
املالية املرهونة كبدائل إضافية 
الستيفاء سداد تلك الديون.

ومن ناحية أخــرى، فقد 
ســجل البنك أيضــا معدالت 
التشــغيلية،  عالية للكفاءة 
محتويا نسبة التكاليف إلى 
إجمالــي الدخل عنــد ٢٨٫١٪، 
ويرجــع الفضل في ذلك إلى 
التركيــز املســتمر والفاعــل 
على أمتتــة ورقمنة خدماته 
وعملياته بنجاح ضمن خطة 

إدارتها وجناح استراتيجيتها 
اإلقليمية، حيث كان لعوائد 
األداء اإليجابي لشبكتنا من 
التابعة والشقيقة  املصارف 
التــي تنشــط فــي أســواق 
رئيسية باملنطقة ولنجاحاتنا 
في تعزيز دورنا كقناة وصل 
مفضلــة  مصرفــي  ودعــم 
ملختلف عمليات عمالئنا من 
التمويالت والتدفقات املالية 
البينية عبر هذه األسواق في 
إطار منضبــط للرقابة على 
املخاطر واملصروفات، الدور 
األكبر في مواصلة حتقيق مثل 
هذا النمــو القوي في صافي 
الربحية خالل الربع األول من 
هذا العام، مع احملافظة على 
أعلى املؤشرات جلودة األصول 
التحديــات والظروف  رغــم 
االقتصادية السائدة إقليميا».

وختم بالقــول: «وضعنا 
مؤخرا النقــاط على اتفاقية 
لالستحواذ على قسم خدمات 
التجزئة في مصرف ســيتي 
بنــك فــي مملكــة البحرين، 
وهــو التطور الــذي يعكس 
الديناميكية العالية والنظرة 
البعيــدة املتأنية للبنك التي 
تهــدف لتحقيق االســتغالل 
األفضل لــرؤوس أمواله في 
كافة األسواق التي تعمل فيها 
املجموعــة اليــوم، أو تهدف 
للدخول إليها مستقبال، وذلك 
خللق قيمة أكبر ملســاهمينا 

على املدى البعيد».

بزيادة ٧٫١٪.. و٤١٫٦ مليار دوالر إجمالي املوجودات والبنك مستمر في احملافظة على أفضل مؤشرات جودة األصول

مشعل العثمان

٣١٠٫٧ ماليني دوالر في الربع 
األول من عام ٢٠٢٢ مقارنة بـ 
٢٩١ مليون دوالر خالل الربع 
االول من ٢٠٢١ بزيادة قدرها 
٦٫٧٪، وذلــك بفضــل اإلدارة 
الســليمة لألصول ومصادر 
الســيولة املختلفــة، إضافة 
التسويقية  السياســات  إلى 
الناجحة للمنتجات املصرفية 

املختلفة.
وعلــى صعيــد امليزانية 
العمومية، فقد ارتفع إجمالي 

وضعنا مؤخرًا النقاط على اتفاقية لالستحواذ على قسم خدمات التجزئة في مصرف سيتي بنك بالبحرينمشعل العثمان: البنك أحرز أداًء ومنوًا قويني خالل الربع األول يعكسان متانة املركز املالي للمجموعة

مجموعة مصرفية إقليمية شاملة
يعتبر البنك األهلي املتحد مجموعة 
مصرفية إقليمية شاملة تقدم مختلف 
اخلدمات املصرفية لألفراد والشركات 
واملؤسسات وأعمال اخلزانة وخدمات 
إدارة الثــروات واخلدمــات املصرفية 
اخلاصــة، التقليدية منهــا واملتوافقة 
مع الشريعة اإلسالمية. وقد جنح البنك 
الذي تأســس في البحريــن في مايو 
٢٠٠٠ في إرساء شبكة إقليمية تخدم 
قاعدة متنامية من العمالء على امتداد 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
وبريطانيا، وذلك من خالل بنوك تابعة 
له في كل من البحرينـ  حيث يقع مقره 
الرئيســيـ  والكويت ومصر والعراق 
واململكة املتحدة، وبنوك شــقيقة في 
عمان وليبيا، إلى جانب فرع لعملياته 

في مركز دبي املالي العاملي باإلمارات 
العربية املتحدة.

ومــن كبار مســاهمي البنك كل من 
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
فــي الكويت بحصــة قدرهــا ١٨٫٨٦٪ 
والهيئة العامة للتأمني االجتماعي في 
البحرين بحصة قدرهــا ١٠٫٠١٪، وقد 
حصــد البنك أرفع اجلوائز التقديرية 
العاملية اعترافا بأدائه املتميز على مدى 
ســنوات طويلة، ومن بينهــا: جائزة 
«أفضل بنك في الشــرق األوسط» من 
قبل كل من مجلة «ذي بانكر» (لعامي 
٢٠١٦ و٢٠٠٦) ومجلــة «يوروموني» 
(لعامي ٢٠١٢ و٢٠٠٧)، كما حصل البنك 
على جائزة أفضل بنــك في البحرين 

عدة مرات خالل سنوات عمله.

٩٤٠ مليون دينار خسائر البورصة في جلسة عاصفة

شريف حمدي

خسرت القيمة السوقية 
لبورصة الكويت، أمس، نحو 
٩٤٠ مليــون دينــار جراء 
التوسع في عمليات البيع 
بكل األسهم وخاصة القيادية 

بالسوق األول.
يأتي ذلك مع اســتمرار 
املوجــة التصحيحية التي 
البورصــة منــذ  تشــهدها 
استئناف أعمالها بعد عطلة 
عيد الفطر باستثناء جلسة 

اخلميس املاضي.
ومتثــل هذه اخلســائر 
نحو ١٫٩٪ من إجمالي القيمة 
السوقية للبورصة، إذ هوت 
إلــى ٤٨٫٠٧٨ مليــار دينار 
انخفاضا من ٤٩٫٠١٧ مليار 
دينار أول من أمس، علما أن 
القيمة الســوقية في نهاية 

جلســة اخلميــس املاضي 
كانــت تالمــس مســتوى 
٥٠ مليــار دينــار. وبــدا 
جليــًا أن حركة التصحيح 
ببورصــة الكويت تأخرت 
مقارنــة بأســواق املنطقة، 
حيث يشــهد سوق األسهم 
الكويتي نشاطا صاعدا الفتا 
منذ منتصف شهر رمضان 
املاضي تفاعال من النتائج 
املالية اإليجابية للربع األول 
التي كانت تعلن عنها البنوك 
وبعض الشركات القيادية، 
كمــا أن البنوك اســتفادت 
مؤخرا بشكل الفت من تكرار 
ارتفاع ســعر الفائدة وهو 
مــا انعكس على أســعارها 
السوقية بالبورصة، ومن 
ثــم فــإن البورصة تشــهد 
حاليا موجة تصحيح مبررة 
بــدأت منذ افتتاح تعامالت 

علــى اســتقبال تدفقــات 
نقديــة أجنبيــة تزامنا مع 
مراجعة MSCI ألوزان األسهم 
الكويتيــة، علما أن اإلعالن 
عن املراجعة سيكون اليوم 

اخلميس ١٢ مايو.
ومع التوسع في عمليات 
الســيولة  البيــع شــهدت 
املتدفقــة للســوق ارتفاعا 
بنسبة ١٥٪ مبحصلة ٨٧٫٢ 
مليــون دينــار ارتفاعا من 
٧٥٫٨ مليون دينار أول من 
امــس، مع اســتمرار تركز 
الســيولة حــول األســهم 
القياديــة وخاصة البنكية 
التي حتظى بالنصيب األكبر 
من الســيولة، إذ تصدرها 
بيتك بـ ١٢٫٩ مليون دينار.
ارتفعــت أحجــام  كمــا 
 ٪٢٢٫٥ بنســبة  التــداول 
مليــون   ٣٠٠٫٧ بتــداول 

األسبوع احلالي.
احلركــة  جانــب  إلــى 
التصحيحية التي تشهدها 
البورصة، فإن ثمة عوامل 
خارجية عززت هذا التراجع 
احلاد التي تشهده املؤشرات 
خاصــة في جلســة امس، 
منها انخفاض سعر برميل 
النفط الكويتي بنسبة ٤٪ 
أول امس، فضال عن تذبذب 
أداء أسواق املال العاملية مع 

جنوحها للتراجع.
ومن املتوقع أن تستأنف 
البورصة نشاطها اإليجابي 
خالل الفتــرة املقبلة عقب 
انتهاء موجــة التصحيح، 
حيــث باتــت كثيــر مــن 
األسهم أســعارها مشجعة 
على االقتناء، فضال عن أن 
بورصة الكويت على موعد 
مــع نهاية الشــهر اجلاري 

ســهم ارتفاعــا مــن ٢٤٥٫٥ 
مليون سهم أول من أمس، 
وتصدرهــا ســهم جي اف 
اتش بـ ٥١٫٨ مليون ســهم. 
العاصفة  وبنهاية اجللسة 
امس تراجعت أســعار ١٠٣ 
أسهم تشكل ٦٥٪ من األسهم 
املدرجــة، مقابل ارتفاع ٢٢ 
سهما واســتقرار ١٢ سهما، 
فيما لــم يجر التداول على 
أســهم ٢٢ شــركة. وخسر 
مؤشــر الســوق األول ٢٪ 
بفقــد ١٨٩ نقطــة ليتراجع 
إلى ٩٠٤٢ نقطة، كما تراجع 
مؤشر السوق الرئيسي ١٫٤٪ 
بخسارة ٨٩٫٦ نقطة ليصل 
إلــى ٦٢٨٤ نقطــة، ومن ثم 
تراجع املؤشــر العام الذي 
يقيس أداء املؤشــرين معا 
بنســبة ١٫٩٪ بخسارة ١٥٩ 
نقطة ليصل إلى ٨١٤٢ نقطة.

إثر موجة تصحيحية والسوق األول يفقد ٢٪  أمس

١٫٣٧ مليار دينار تسهيالت ائتمانية بالكويت خالل ٣ أشهر
عالء مجيد

كشفت بيانات رسمية 
صادرة عن بنك الكويت 
املركزي، أن حجم االئتمان 
لدى البنوك سجل ارتفاعا 
ملحوظا منذ بداية ٢٠٢٢، 
وسجل مستوى قياسيا 
جديدا خالل الربع األول 
إذ  العــام احلالــي  مــن 
بلــغ ٤٣٫٦٥ مليار دينار 
مرتفعا مبا قيمته ١٫٣٧٢ 
مليــار دينار وبنســبة 
٣٫٢٤٪ مقارنة مع ٤٢٫٢٨ 
مليار دينار في ديسمبر 

املاضي.
وارتفع االئتمان بشكل 
ســنوي بنســبة ٨٫٦٨٪ 
مبا قيمته ٣٫٤٨ مليارات 
دينار، مقارنة مبستوياته 
في مــارس ٢٠٢١، والذي 
سجل خالله نحو ٤٠٫١٧ 
مليار دينار، وارتفع أيضا 
بشكل شهري بنسبة ١٫١٪ 
مبــا قيمتــه نحــو ٤٩٥ 
مليون دينار مقارنة مع 
٤٣٫١٦ مليــار دينــار في 

فبراير املاضي.

مبستويات مارس من العام 
املاضي، والبالغة ١٫٦٠٤ مليار 
دينار، كما ارتفعت القروض 
االستهالكية شهريا بنسبة 
٠٫٤٨٪ مقارنة مبســتويات 
املاضــي والبالغة  فبرايــر 

١٫٨٣٧ مليار دينار.
وجلهة القروض املقسطة 
والتــي متنــح للمواطنــني 
بغــرض ترميــم أوشــراء 
ســكن خاص، فقد شــهدت 

املقســطة شــهريا بنســبة 
٠٫٩٢٪ مقارنة مبســتويات 
فبراير املاضي البالغة ١٤٫٦ 

مليار دينار.
وشهدت القروض املوجهة 
لشراء اوراق مالية ارتفاعا 
خالل الثالثة أشهر األولى من 
العام احلالي بنســبة ٦٫٤٪ 
لتســجل مســتوى ٢٫٩٩٣ 
مليــار دينار خــالل مارس 
املاضــي مقارنــة ب ٢٫٨١٢ 
مليار دينار بنهاية ديسمبر 
٢٠٢١ كمــا ســجلت ارتفاعا 
سنويا بنسبة ١١٫٩٪ مقارنة 
مبستوياتها في مارس ٢٠٢١ 
والبالغة ٢٫٦٧٤ مليار دينار، 
كما ارتفعت شهريا بنسبة 
٢٫٨٥٪ مقارنة ب ٢٫٩١ مليار 
دينار في فبرايــر املاضي. 
وشــهد ايضا قطــاع النفط 
والغاز ارتفاعا خالل الثالثة 
أشهر املاضية بنسبة ٦٫٤٥٪ 
لتسجل مستوى ٢٫٢٧٦ مليار 
دينــار خالل مارس املاضي 
باملقارنة ٢٫١٣٨ مليار دينار 
في ديســمبر، كما ســجلت 
ارتفاعا سنويا بلغ نسبته 
١٥٫٤٪ مقارنة مبستوياتها 

٣٫٢٢٪ وبقيمة ١٫٤٣٥ مليار 
دينار لتبلغ مستوى ٤٥٫٩٩ 
مليار دينــار وذلك مقارنة 
مع مســتوياتها املســجلة 
بنهاية الربع الرابع من ٢٠٢١ 
والبالغة ٤٤٫٥٦ مليار دينار، 
بينما ارتفعت بنسبة ١٫١٧٪ 
شهريا مقارنة بـ ٤٥٫٤٦ مليار 
دينار خالل فبراير املاضي.

وجاء االرتفاع في الودائع 
لدى القطاع املصرفي مدفوعا 
مــن الزيــادة فــي الودائع 
اخلاصة بالدينار بنسبة ٧٫١٪ 
وبقيمة ١٫٤ مليار دينار خالل 
أول ٣ أشهر من العام احلالي، 
ليبلغ رصيد الودائع اخلاصة 
لدى البنوك الكويتية ٣٦٫٣٨ 
مليار دينــار بنهاية مارس 
٢٠٢٢، مقارنة مع رصيد بلغ 
٣٤٫٩٦ مليارا دينار بنهاية 
ارتفعت  ديسمبر٢٠٢١، كما 
علــى  اخلاصــة  الودائــع 
املستوى الســنوي بنسبة 
٥٫١٣٪ وارتفاع شهري بلغت 

نسبته ١٫٨٤٪.
وعلــى صعيــد متصل، 
تراجعت الودائع احلكومية 
خالل الثالثة أشــهر األولى 

ارتفاعا خالل الثالثة أشهر 
 ٪٢٫٣٩ بنســبة  املاضيــة 
لتســجل مســتوى ١٤٫٧٣٥ 
مليــار دينار خــالل مارس 
املاضي باملقارنة ب ١٤٫٣٩١ 
مليــار دينار في ديســمبر 
٢٠٢١ كما سجلت منوا سنويا 
بلغت نسبته ١٣٫٨٧٪ مقارنة 
مبستويات مارس من العام 
املاضي البالغة ١٢٫٩٤ مليار 
دينار، كما ارتفعت القروض 

في مارس ٢٠٢١ والبالغة ١٫٩٧ 
مليار دينار كما ارتفع القطاع 
ايضا على املستوى الشهري 
بنسبة ٢٫٥٢٪ مقارنة ب ٢٫٢٢ 
مليار دينار خــالل فبراير 
املاضي. وجلهة الودائع، فقد 
زادت بالقطاع املصرفي خالل 
الثالثة أشهر األولى من العام 
احلالي بنســبة ٣٫٢٢٪ مبا 
قيمته١٫٤ مليار دينار لتصل 
إلى ٤٥٫٩٩ مليار دينار في 
مارس باملقارنة مع مستوى 
٤٤٫٥٦ مليــار دينار بنهاية 
ديسمبر املاضي، وباملقارنة 
مع مستوياتها في مارس من 
العام املاضــي فقد ارتفعت 
الودائع ايضا بشكل سنوي 
بنســبة ٤٫٨٪ بارتفاع ٢٫١١ 
مليار دينار مقارنة مبستوى 
٤٣٫٨٨ مليــار دينار، بينما 
ارتفعــت الودائــع بشــكل 
شــهري بنســبة ١٫١٧٪ مبا 
قيمتــه ٥٣١٫٥ مليون دينار 
مقارنة بـ ٤٥٫٤٦ مليار دينار 

في فبراير املاضي.
وزادت الودائع في البنوك 
بنهاية الثالثة أشهر االولى 
من العــام احلالي بنســبة 

من العام احلالي بنسبة 
٢٫٤٩٪ وبقيمة ١٨٤ مليون 
دينار ليبلغ رصيد ودائع 
القطاع احلكومي ٧٫١٨٨ 
مليــارات دينــار بنهاية 
الربــع االول مقارنة مع 
رصيد بلغ ٧٫٣٧٢ مليارات 
دينــار بنهاية ديســمبر 
ارتفعــت  ٢٠٢١، بينمــا 
على مســتوى شــهري 
بنسبة ٠٫٢٥٪، إذ بلغت 
في فبراير ٧٫١٧ مليارات 

دينار.
الثالثة أشهر  وخالل 
االولى من العام احلالي 
القطاع  ارتفعت ودائــع 
بالعمــالت  اخلــاص 
االجنبيــة بنســبة ٩٪ 
وبقيمة ٢٠٠ مليون دينار 
ليصــل رصيــد الودائع 
بالعمــالت االجنبية الى 
٢٫٤٢٣ مليار دينار بنهاية 
مارس املاضي مقارنة مع 
٢٫٢٢٣ بنهاية ديســمبر 
٢٠٢١. بينمــا انخفضت 
على اساس شهري بنسبة 
٥٫٦٤٪ مقارنة مع ٢٫٥٦ 

مليار في فبراير.

ارتفعت من ٤٢٫٢٨ مليار دينار في ديسمبر ٢٠٢١  إلى ٤٣٫٦٥ ملياراً في نهاية مارس املاضي

القــروض  وشــهدت 
االستهالكية املوجهة لشراء 
ســلع معمــرة وســيارات 
ارتفاعا بنهاية الثالثة أشهر 
األولــى مــن العــام احلالي 
بنســبة ٠٫٠٥٪، وبقيمــة 
مليــون دينار لتصــل إلى 
١٫٨٤٦ مليار دينار مقارنة بـ 
١٫٨٤٥ مليار بنهاية ديسمبر 
املاضي، كما ســجلت منوا 
سنويا بلغ ١٥٫٠٨٪ مقارنة 
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