
10
اجلمعة ٥ أغسطس ٢٠٢٢ اقتصـاد

٣٤٠٫٩ مليون دوالر أرباح مجموعة «األهلي املتحد» بالنصف األول
أعلنت مجموعة البنك األهلي املتحد عن 
حتقيق أرباح صافية عائدة ملساهمي املجموعة 
األم بلغــت ١٧٠ مليــون دوالر خــالل الربع 
الثانــي من عام ٢٠٢٢، بزيادة قدرها ٢٢٫٣٪ 
عن أربــاح نفس الربع من عــام ٢٠٢١ التي 

بلغت ١٣٨٫٩ مليون دوالر.
وتأتي هذه النتائج القوية مدعومة بزيادة 
في صافي دخل الفوائد، وفي إيرادات الرسوم 
والعموالت واالســتثمار، مــع انخفاض في 
مستوى خسائر املخصصات االئتمانية. وبلغ 
كل من العائد األساسي واملخفض للسهم ١٫٣ 
سنت عن فترة الربع الثاني من عام ٢٠٢٢، 
مقارنة بـ١٫١ سنت للربع ذاته من عام ٢٠٢١.
كمــا بلغ مجموع الدخل الشــامل العائد 
ملساهمي املجموعة ١١٣٫٣ مليون دوالر للربع 
الثاني من عام ٢٠٢٢ (الربع الثاني/٢٠٢١: ١٦٢٫٩ 
مليون دوالر، بانخفاض بلغ ٣٠٫٥٪). وبلغ 
صافي دخل الفوائد ٢١٨٫٦ مليون دوالر في 
الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ (الربع الثاني/٢٠٢١: 

٢١٤٫٧ مليون دوالر، بزيادة ١٫٩٪).
وبلــغ إجمالي الدخل التشــغيلي ٢٩٢٫٩ 
مليون دوالر في الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ 
(الربــع الثانــي/٢٠٢١: ٢٦١٫٢ مليون دوالر، 
بزيادة ١٢٫١٪)، وذلك بفضل اإلدارة الناجحة 
لألصول ومصادر السيولة املختلفة، إضافة 
إلى السياسات التسويقية الفاعلة للمنتجات 
املصرفية املتنوعة، واملتوائمة مع الظروف 

السائدة في السوق.
نتائج النصف األول

وقد أعلن البنك األهلي املتحد عن حتقيق 
أرباح صافية عائدة ملساهمي املجموعةـ  بعد 
استثناء حصص األقليةـ  بلغت ٣٤٠٫٩ مليون 
دوالر للنصف األول من ٢٠٢٢، بزيادة قدرها 
١٤٫٢٪ مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام 
الســابق، والتي بلغت ٢٩٨٫٦ مليون دوالر 
مدعومة بالزيادة فــي صافي دخل الفوائد، 
إضافة إلى زيادة في دخل املتاجرة واالستثمار 

ومصادر الدخل األخرى.
وبلغ كل من العائد األساســي واملخفض 
للسهم عن فترة النصف األول من عام ٢٠٢٢ 
مبلــغ ٢٫٩ ســنت، مقابل ٢٫٥ ســنت لنفس 
الفترة من العام الســابق. كما بلغ مجموع 
الدخل الشــامل العائد ملســاهمي املجموعة 
١٧٨٫٩ مليــون دوالر للنصف األول من عام 
٢٠٢٢ (النصــف األول/٢٠٢١: ٣٣٧٫٨ مليون 

دوالر، بانخفاض قدره ٤٧٫٠٪). 

وبلغ صافي دخل الفوائد للنصف األول 
من عام ٢٠٢٢ ٤٣٠٫٧ مليون دوالر (النصف 
األول/٢٠٢١: ٤٢١٫٧ مليون دوالر، بزيادة ٢٫٢٪)، 
وذلك بفضل الزيادة في حجم األصول املدرة 
للفوائد. وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي ٦٠٣٫٥ 
مليون دوالر للنصــف األول من عام ٢٠٢٢ 
(النصــف األول/٢٠٢١: ٥٥٢٫٢ مليون دوالر، 

بزيادة ٩٫٣٪).
وعلــى صعيد امليزانيــة العمومية، فقد 
ارتفع العائد على متوسط حقوق املساهمني 
ليبلــغ ١٥٫٣٪ للنصــف األول من عام ٢٠٢٢ 
(النصف األول/٢٠٢١: ١٤٫٦٪)، وذلك نتيجة 

لتحسن مستويات الربحية. 
منو املوجودات 

وشــهد إجمالي املوجــودات للمجموعة 
ارتفاعا بنسبة ٤٫٧٪ ليبلغ ٤٣٫٩ مليار دوالر 
كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ (٣١ ديســمبر ٢٠٢١: 
٤١٫٩ مليــار دوالر)، األمر الذي يعكس منوا 
متزنا فــي امليزانية العموميــة يتوافق مع 
األوضاع التشــغيلية احلالية في األسواق 

التي يخدمها البنك. 
كما ارتفع مســتوى العائد على متوسط 
األصول للمجموعة ليبلغ ١٫٧٪ خالل النصف 
األول من العام احلالي (النصف األول/٢٠٢١: 
١٫٦٪). وانخفض إجمالي حقوق املساهمني 
بنسبة ٣٫٤٪ ليبلغ ٤٫٣ مليارات دوالر، وذلك 
نتيجة لتوزيعات األرباح السنوية، كما في 
٣٠ يونيــو ٢٠٢٢ (٣١ ديســمبر ٢٠٢١: ٤٫٥ 

مليارات دوالر).
نسبة تغطية عالية

وبلغت نســبة القروض غيــر املنتظمة 
٢٫٥٪ مــن إجمالي احملفظــة االئتمانية (٣١ 
ديسمبر ٢٠٢١: ٢٫٤٪)، مع توفير نسبة تغطية 
عاليــة من املخصصات احملــددة املرصودة 
جتاه هــذه األصول، والتي بلغت ٨١٫١٪ (٣١ 
ديسمبر ٢٠٢١: ٨٣٫١٪)، وهي نسبة تغطية 
متحوطة ومحتسبة على أساس املخصصات 
النقدية الصافية التي مت جتنيبها جتاه أية 
مخاطر محتملة لهذه األصول ومبعزل عن 
الضمانات العينيــة الكبيرة من الرهونات 

العقاريــة واألوراق املالية املرهونة كبدائل 
إضافية الستيفاء سداد تلك الديون.

من ناحية أخرى، فقد سجل البنك أيضا 
معدالت عالية للكفاءة التشغيلية، محتويا 
نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل عند ٢٨٫٢٪ 
(النصف األول/ ٢٠٢١: ٢٧٫٩٪)، ويرجع الفضل 
في ذلك للتركيز املستمر على حتسني خدمة 
العمالء لزيادة قدرة البنك على اســتقطاب 
املزيد من املتعاملني، وذلك عبر أمتتة ورقمنة 
خدماته وعملياته ضمن استراتيجية التحول 

الشامل للمجموعة.
حتقيق أداء ممتاز

وتعليقا على هــذه النتائج، قال رئيس 
مجلس إدارة مجموعة البنك األهلي املتحد 
مشعل العثمان: «خالل النصف األول من هذا 
العام، متكن البنك األهلي املتحد من حتقيق 
أداء ممتاز على الصعيد املالي والتشغيلي. 
وقد ساهم في ذلك اإلطار املنضبط للرقابة 
على املخاطر واملصروفات، إلى جانب تركيزنا 
املســتمر على زيادة حجــم أعمالنا العابرة 
للحدود. تبرز هذه النتائج متانة واستدامة 
املركز املالــي للمجموعة، وتوســع وتنوع 
قاعدة أعمالها الكبيرة وجناح استثماراتها 
االستراتيجية في منطقتي اخلليج، والشرق 

األوسط وشمال أفريقيا».
وأضاف: «إن عرض االستحواذ املقدم من 
بيت التمويل الكويتي يضع أمام مساهمينا 
الفرصة للنظر، بشــكل منظم وشفاف، في 
املساهمة في قيام كيان مصرفي مشترك ضخم 
من شــأنه أن يصبح من بني أكبر مصارف 
املنطقة التي تتمتع بقدرات مالية وفنية كبرى 
ومالءة رأسمالية أعلى قادرة على املنافسة 
اجلدية على املســتويني اإلقليمي والدولي. 
ويأتــي هذا االســتحواذ املقترح انســجاما 
مع اســتراتيجية العمــل طويلة املدى التي 
تبناها مجلس إدارة البنك األهلي املتحد منذ 
تأسيسه في عام ٢٠٠٠، والرامية ألن يتحول 
البنك ســواء من خالل عمليــات اندماج أو 
اســتحواذ ذات قيمة مضافة إلى كيان أكبر 
وأقدر على تلبية تطلعات القاعدة األوســع 
من املساهمني واملتعاملني معه. كما تشتمل 
عملية االستحواذ املقدمة من بيتك على فرصة 
املســاهمة في كيان مصرفي رائد في مجال 
اخلدمات املتوافقة مع الشــريعة اإلسالمية 
سيلعب دورا محوريا وفاعال على الساحة 

املصرفية اإلقليمية والدولية.

بنمو  ١٤٫٢٪.. و٤٫٧٪ منو إجمالي املوجودات إلى ٤٣٫٩ مليار دوالر

مشعل العثمان

جوائز عاملية مرموقة مجموعة مصرفية شاملة 
حصد البنــك أرفع اجلوائز التقديرية 
العاملية اعترافــا بأدائه املتميز على مدى 
سنوات طويلة، ومن بينها: جائزة أفضل 
بنك في الشــرق األوسط من قبل كل من 
مجلــة «ذي بانكر» (لعامي ٢٠١٦ و٢٠٠٦) 
ومجلة «يوروموني» (لعامي ٢٠١٢ و٢٠٠٧). 
كما حصل البنك على جائزة أفضل بنك في 
البحرين عدة مرات خالل سنوات عمله، 
وجائزة البنك األكثر ابتكارا في الشــرق 
األوســط (٢٠٢١) من مجلة إي إم إي أي 

فاينانس.

البنك األهلي المتحد ـ البحرين، هو مجموعة مصرفية إقليمية شــاملة تقدم مختلف 
الخدمات المصرفية لألفراد والشركات والمؤسسات وأعمال الخزانة وخدمات إدارة الثروات 

والخدمات المصرفية الخاصة، التقليدية منها والمتوافقة مع الشريعة اإلسالمية. 
وقد نجح البنك الذي تأسس في البحرين في مايو ٢٠٠٠ في إرساء شبكة إقليمية تخدم 
قاعدة متنامية من العمالء على امتداد منطقة الشــرق األوسط وشمال أفريقيا وبريطانيا، 
وذلــك من خالل بنوك تابعة له في كل من البحرين، حيث يقع مقره الرئيســي، والكويت 
ومصر والعراق والمملكة المتحدة، باإلضافة إلى بنوك شقيقة في عمان وليبيا، إلى جانب 

فرع لعملياته في مركز دبي المالي العالمي باإلمارات العربية المتحدة.
وتشمل قائمة كبار مســاهمي البنك كل من المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في 
الكويــت (بحصة قدرها ١٨٫٨٦٪) والهيئة العامة للتأميــن االجتماعي في البحرين (بحصة 

قدرها ١٠٫٠١٪).

واملصروفات املخاطر  على  املنضبطة  الرقابة  بفضل  وتشغيليًا..  ماليًا  ممتازًا  أداًء  حقق  البنك  العثمان:  مشعل 
نركز باسـتمرار على زيادة أعمالنـا العابرة للحـدود.. ونتائجنا تبرز متانة واسـتدامة املركـز املالي للمجموعة
ضخم  مصرفي  كيان  خلق  في  باملساهمة  للنظر  الفرصة  مساهمينا  أمام  يضع  «بيتك»  من  االستحواذ  عرض 
االستحواذ املقترح ينسجم مع إستراتيجية البنك طويلة املدى التي تبناها مجلس إدارته منذ تأسيسه عام ٢٠٠٠

٩٤ مليون دينار مكاسب «البورصة» في أسبوع.. وقيمتها السوقية تالمس ٤٦ مليارًا

شريف حمدي

اتســمت تعامالت بورصة الكويت بالتذبذب خالل 
جلســات االســبوع، وهو مــا يتضح مــن تباين اداء 
املؤشــرات، حيث ارتفع مؤشــر الســوق االول بشكل 
محدود وهو ما انعكس على املؤشر العام، فيما جنح 
املؤشر الرئيسي الذي تعرضت كثير من اسهمه لعمليات 
شراء وبيع سريعة لتحقيق املكاسب في إطار مضاربي.

وبانتهاء التعامالت األسبوعية على مكاسب طفيفة 
للمؤشر األول، حققت القيمة السوقية مكاسب بنسبة 
٠٫٢٪ بإضافــة ٩٤ مليون دينار للمكاســب الســابقة 
لتقترب من مستوى ٤٦ مليون دينار، إذ انهت البورصة 
تعامالت امس اخلتامية لألســبوع والقيمة السوقية 
عند ٤٥٫٩٢ مليار دينار ارتفاعا من ٤٥٫٨٢ مليار دينار 

نهاية االسبوع املاضي.
ورغم تذبذب اداء السوق على وقع تذبذب في اداء 
االسواق العاملية، إال ان بورصة الكويت تواصل ادائها 
وســط دعم ايجابي من أكثر من عامل، اهمها استمرار 
افصاحات البنوك والشركات عن نتائج ايجابية للنصف 
األول من العــام احلالي مصحوبــة بتوزيعات نقدية 
مرحلية، إضافة إلى استقرار ارتفاع سعر النفط الكويتي 

فوق مستوى ١٠٥ دوالرات للبرميل.
وشهدت السيولة املتدفقة للسوق تراجعا الفتا بنهاية 
تعامالت األسبوع بنسبة ٣٥٪ مبحصلة اسبوعية ٢٢١ 
مليون دينار مبتوسط يومي ٥٥ مليون دينار، وذلك 

انخفاضا من ٣٤٣ مليون دينار في األســبوع املاضي 
مبتوســط يومي ٦٩ مليون دينار، علما أن جلســات 
األســبوع اقتصرت على ٤ فقط نظرا لتعطل السوق 

مطلع االسبوع مبناسبة العام الهجري اجلديد.
كما انخفضت أحجام التداول بنسبة ٣١٪، إذ بلغت 
كميات األسهم املتداولة ٩٩٠ مليون سهم مقابل ١٫٤٢٠ 

مليار سهم في تعامالت األسبوع املاضي.
وأنهت البورصة تعامالت األسبوع على تباين في 

اداء املؤشرات، وذلك على النحو التالي:
٭ ارتفع مؤشر السوق األول بنسبة ٠٫٣٪ محققا ٢٣ 
نقطة مكاسب ليصل إلى ٨٦٢٦ نقطة ارتفاعا من ٨٦٠٣ 

نقطة نهاية األسبوع املاضي.
٭ تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة ٠٫٠٦٪ خاسرا 
٤ نقاط ليصل إلى ٥٨٧١ نقطة انخفاضا من ٥٨٧٥ نقطة.
٭ حقق املؤشر العام ارتفعا بنسبة ٠٫٢٪ بإضافة ١٦ 
نقطة ليصل إلى ٧٧٣٢ نقطة ارتفاعا من ٧٧١٦ نقطة.

ملكيات األجانب في البنوك

وعلــى صعيد ملكيات األجانب في أســهم البنوك 
الكويتية، فقد واصلت قيمة ملكياتهم ارتفاعاتها بنهاية 
تعامالت األسبوع بنسبة ٠٫٥٪، لتصل إلى ٣٫٣٨ مليارات 
دوالر، وذلك من ٣٫٣٦ مليارات دينار األسبوع املاضي، 
نظرا الرتفاع القيم السوقية لعدد من االسهم البنكية 
خالل اجللسات املاضية تزامنا مع افصاحات توزيعات 

ارباح مرحلية.

ووفقا إلحصائية حول نسب امللكيات األجنبية في 
البنوك الكويتية بتاريخ ٣ اغسطس اجلاري، استمر 
جنوح األجانب للشــراء مــن خالل زيادة امللكيات في 
أسهم ٥ بنوك هي بنك الكويت الوطني واخلليج واالهلي 
وبرقان، إضافة إلى بوبيان، فيما تراجعت نسب امللكيات 
في بنك واحد هو بنك الكويت الدولي KIB، واستقرت 
في ٤ بنوك هي بيت التمويل الكويتي (بيتك) ووربة 

والتجاري والبنك األهلي املتحد.
تفصيليا، ارتفعت النسبة في بنك الكويت الوطني 
بـ٠٫١١٪ لتصل النسبة اإلجمالية إلى ٢٣٫٥٦٪ بقيمة ١٫٩٠٧ 
مليار دينار، وارتفعت في اخلليج بنسبة ٠٫٢٦٪ لتصل 
إلى ١٦٫٣٧٪ بقيمة ١٨٨٫١ مليون دينار، كما ارتفعت في 
بنك برقان بنسبة ٠٫٠٢٪ بنسبة إجمالية ١٧٫٥٣٪ بقيمة 
١٣٣٫٧ مليون دينار، باإلضافة إلى ارتفاع النســبة في 
بنك بوبيان بنسبة ٠٫٠١٪ بإجمالي ٥٫٧٤٪ بقيمة ١٧٩٫٤ 
مليون دينار، وارتفعت كذلك في بنك االهلي بنســبة 
٠٫٠٢٪ بنسبة اجمالية ١٫٢١٪ بقيمة ٧٫٦ ماليني دينار.

فيما تراجعت في بنك الكويت الدولي KIB بـ٠٫٠٢٪ 
لتصل النســبة إلى ٦٫٢٠٪ بقيمــة ١٥٫٨ مليون دينار، 
واستقرت ملكيات األجانب في بيت التمويل الكويتي 
(بيتك) عنــد ١١٫٢٨٪ بقيمة ٩٢٦٫٩ مليون دينار، وفي 
التجاري عند ٠٫٠٦٪ بقيمة ٦٠٩ آالف دينار، كما استقرت 
في املتحد عند ٠٫٤١٪ بقيمة ٢٫٨ مليون دينار، إضافة 
إلى ذلك استقرت نسبة ملكيات االجانب في بنك وربة 

عند ٣٫٩٨٪ بقيمة ١٩٫٩ مليون دينار.

مدفوعة بالتوزيعات املرحلية لعدد من الشركات املدرجة.. واستقرار النفط الكويتي فوق ١٠٥ دوالرات للبرميل

إقبـال األجانب على أسـهم البنـوك احمللية مسـتمر.. وملكياتهم تبلـغ ٣٫٤ مليـارات دوالر بزيادة ٠٫٥٪

«ميد»: تأخر إقرار امليزانية يؤجل مشروعني
لـ «نفط الكويت» بـ ١٫٣٥ مليار دوالر

«الكهرباء» تلقت عطاءين ملناقصة
املرحلة الرابعة من مشروع «الصبية ٤»

محمود عيسى

ذكــرت مجلة ميــد أن املوافقة على 
ميزانية مشــروعني نفطيني رئيسيني 
تابعني لشركة نفط الكويت قد تأجلت 
وفقا ملا افات به مصادر مطلعة بالقطاع 
النفطي، حيث تبلغ تكلفتهما نحو ١٫٣٥ 
مليار دوالر، موضحة ان احد املشروعني 
يتعلق بإزالة اجلمود الذي يقف عائقا 
امام تنفيذ ٤ مراكز جتميع في شــرق 
الكويت تقدر قيمتها بـ ٧٠٠ مليون دوالر.
امــا مراكــز التجميــع التي ســيتم 
تطويرهــا فهي ذوات االرقــام التالية: 

.١٩-GC١١، و-GC٢، و-GC١، و-GC
وكان متوقعا في وقت سابق أن يتم 
طرح مشروع مراكز التجميع هذه في 

أكتوبر أو نوفمبر من هذا العام، ولكن 
نظرا للتأخير في املوافقة على ميزانية 
املشــروع حتى االن فرمبا يشهد طرح 

املناقصة املزيد من التأخير.
امــا املشــروع الثاني الــذي تضرر 
من تأخير اقــرار امليزانية اخلاصة به 
فيتعلق بتوســيع محطتني للتخلص 
من مياه الصــرف الصحي في املرافق 
النفطية وهما يعرفان اصطالحا باسم 
EWDP-١ وEWDP-٢، وتقدر قيمة هذين 
املشــروعني بنحو ٦٥٠ مليون دوالر، 
وكان من املتوقع طرح املناقصة اخلاصة 
بهما في أكتوبر أو نوفمبر املقبلني ايضا.
-EWDP ويقع مشروع احملطة االولى

١ على بعد حوالي ٢٠ كيلومترا جنوب 
وسط مدينة الكويت، اما املشروع الثاني 

EWDP-٢ فيقــع علــى بعد حوالي ٤٠ 
كيلومترا الى اجلنوب منها.

وكانــت مجلة ميــد قد ذكــرت في 
ديســمبر من العام املاضــي أنه قد مت 
االنتهــاء مــن اعمال الهندســة االولية 

والتصميمات اخلاصة باملشروع.
امليــاه  التخلــص مــن  ان  ويذكــر 
املصاحبة النتاج البترول متثل مصدر 
قلق لشــركة نفط الكويت منذ عقدين 

على األقل.
فقد شهد حقل برقان النفطي، وهو 
ثاني أكبر حقل نفط في العالم، زيادات 
متتاليــة فــي احملتوى املائــي للنفط 
املنتج، حيث يتم التخلص من الكثير 
من املياه املنتجة باستخدام آبار احلقن 

املخصصة.

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن وزارة 
الكهربــاء واملــاء والطاقــة 
املتجددة فــي الكويت تلقت 
عطاءيــن بشــأن مناقصــة 
تصميم وبناء محطة توليد 
الكهربــاء املقــرر ان تعمــل 
الدورة  بالغــاز وفق نظــام 
املركبة وبطاقة توليد قدرها 
٩٠٠ ميغاواط ضمن املرحلة 
الرابعة من توسعة مشروع 
الصبية للطاقة واملياه، وذلك 
حسب البيانات التي حصلت 
عليها مجلة ميد بروجكتس 
التي تتتبع نشاط املشروعات 

التحتية املرتبطة بها، توريد 
وتركيب خزانني لزيت الغاز 
بسعة ١٥ ألف متر مكعب لكل 

منهما.
ويهــدف هــذا املشــروع 
باإلضافــة الــى مخطط آخر 
لتحويــل احملطــة احلاليــة 
البالغة طاقتها ٢٥٠ ميغاواط 
والتي تعمــل بنظام الدورة 
البسيطة الى نظام توربينات 
الغاز بالــدورة املركبة، إلى 
زيادة طاقة التوليد في مجمع 
الصبية للطاقة مبقدار ١١٥٠ 

ميغاواط.
جتدر اإلشارة الى ان شركة 
الغامن الدولية للتجارة العامة 

واملقاوالت كانت قد أجنزت 
في عام ٢٠١٩ األعمال اخلاصة 
مبحطة الدورة البسيطة، وفي 
عام ٢٠٢٠ أكملت أعمال محطة 
الــدورة املركبة فــي مجمع 

الصبية للطاقة.
وتشمل املشاريع املخطط 
لها في الكويت والبالغة قيمتها 
٢٠ مليار دوالر مشــروعات 
بأكثر من ٦ مليارات دوالر من 
الطاقة املتجددة، وفقا لبيانات 
ميــد بروجكتــس، مقابل ما 
مجموعه ٦٫٩ مليارات دوالر 
من املشــاريع قيد اإلنشــاء 
املقرر ان تعمل على الوقود 

األحفوري.

ً ضمن خططها لزيادة طاقة مجمع الصبية مبقدار ١١٥٠ ميغاواطاألول بتكلفة ٧٠٠ مليون دوالر.. والثاني بـ ٦٥٠ مليونا

اإلقليمية.
وقالت املجلة نقال عن ميد 
بروجكتس ان الوزارة تلقت 
عرضــني فقط من شــركتني 
محليتني هما: شــركة الغامن 
العامــة  الدوليــة للتجــارة 
واملقــاوالت وبلغــت قيمــة 
العرض الــذي قدمته ٨٣٧٫٣ 
مليون دوالر، في حني قدمت 
شركة الزين املتحدة للتجارة 
العامــة واملقــاوالت العطاء 
الثاني بواقع ٨٦٦٫١٧ مليون 

دوالر.
العقــد  ويشــمل نطــاق 
املذكور، باإلضافة إلى توريد 
وتركيب التوربينات والبنية 


