
بلغت 442 مليون دوالر بربحية 6.3 سنت للسهم

مجموعة »املتحد«: أرباح 9 أشهر تنمو 5.5 في املئة
الــبــنــك األهــلــي  حــقــق مجموعة 
املـــتـــحـــد، أربــــاحــــا صـــافـــيـــة بــلــغــت 
خــــال  دوالر،  مــــلــــيــــون   442.1
األشهر التسعة األولــى من العام 
الــحــالــي، بــنــمــو 5.5 فــي املــئــة عن 
املاضي،  العام  من  نفسها  الفترة 
 419.2 ــا  ــهــ أربــــاحــ بـــلـــغـــت  والــــتــــي 

مليون دوالر.
ــالــــث مــن  ــثــ  وســــجــــل الـــــربـــــع الــ
الـــعـــام ربـــحـــا صــافــيــا بــلــغ 140.9 
مليون دوالر، معاداًل لربح الفترة 

الربعية نفسها من عام 2015.
وارتــفــعــت ربــحــيــة الــســهــم إلــى 
األولــى  أشــهــر  للتسعة  6.3 سنت 
ــام الـــحـــالـــي، مـــقـــابـــل 6.2  ــعــ ــن الــ مــ
ــة مــــن عـــام  ــارنـ ــقـ ســـنـــت لــلــفــتــرة املـ
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وتــعــكــس الــنــتــائــج اإليــجــابــيــة 
ــــذي  ــلــــحــــوظ الـ ــو املــ ــمـ ــنـ لـــلـــفـــتـــرة الـ
ســجــلــتــه املــــوجــــودات اإلجــمــالــيــة 
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة، والـــــتـــــي ارتـــفـــعـــت 
 35.8 إلــــى  املـــئـــة  فـــي   5.3 بــنــســبــة 
مــلــيــار   34 مــقــابــل  دوالر،  مــلــيــار 
دوالر في نهاية عام 2015، بفضل 
نمو نسبته 2.5 في املئة بصافي 
دخـــل الــبــنــك مـــن الـــفـــوائـــد، ليبلغ 
 604.8 مـــن  دوالر،  مــلــيــون   619.7

مليون دوالر.
ــادة  ــ ــ وســــجــــلــــت املــــجــــمــــوعــــة زيـ
قدرها 4.9 في املئة بدخل الرسوم 
والــعــمــوالت واإليـــــرادات األخـــرى، 
دوالر،  مليون   129.3 بلغ  والـــذي 
مقابل 123.2 مليون دوالر للفترة 
عـــام 2015، ليسجل  مــن  املــمــاثــلــة 

صــافــي الـــدخـــل الــتــشــغــيــلــي نــمــوًا 
إلى  املئة، مرتفعا  5.2 في  بنسبة 

763.7 مليون دوالر.
ونـــجـــحـــت إجــــــــــراءات الــضــبــط 
ــالــــي فــــي احــــتــــواء مـــصـــروفـــات  املــ
مــلــيــون   235.1 عـــنـــد  الـــتـــشـــغـــيـــل، 
ــة،  ــئــ املــ فـــــي   2.4 بــــــزيــــــادة  دوالر 
لــتــســتــقــر نــســبــة الـــتـــكـــالـــيـــف الـــى 
فــي  عـــنـــد 28.3  الــــدخــــل  مـــتـــوســـط 
املئة، مقابل 27.5 في املئة للفترة 

املقارنة من عام 2015.
وأشـــار »املــتــحــد« فــي بــيــان له، 
ــان لــــــإدارة واملــتــابــعــة  ــه كــ إلــــى أنــ
ــا فــي  الــنــشــطــة لــلــمــخــاطــر، أثــــرهــ
مواصلة التمتع بأعلى مؤشرات 
تـــتـــعـــّد  لـــــم  جـــــــــودة األصــــــــــــول، إذ 
ــة 2.1  ــمـ ــظـ ــتـ ــنـ ــر املـ ــيــ الــــــقــــــروض غــ
فـــي املـــئـــة، مـــن إجــمــالــي املــحــفــظــة 
ــمـــرار في  ــتـ االئــتــمــانــيــة، مـــع االسـ
ــة فـــــي تـــأمـــن  ــتـــحـــوطـ ســــيــــاســــة مـ
املخصصات الكافية إزائها، بلغت 
ــلـــى ضـــوئـــهـــا نـــســـبـــة الــتــغــطــيــة  عـ
ــة مــــــن املـــخـــصـــصـــات  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ اإلجـ
ــددة واالحـــــتـــــرازيـــــة الـــعـــامـــة  ــ ــحـ ــ املـ
نسبة  وتــرتــفــع  املـــئـــة،  فـــي   173.2
هذه التغطية إلى 287.7 في املئة 
الضمانات  قيمة  احتساب  بحال 
للبنك قبال  املــتــاحــة  والــرهــونــات 

هذه األصول. 
وارتــفــع الــعــائــد عــلــى متوسط 
حـــقـــوق املـــســـاهـــمـــن إلـــــى 17 فــي 
املئة، مقابل 16.7 في املئة للفترة 
نفسها من عام 2015، فيما ارتفع 
العائد على متوسط األصول إلى 

املئة  في   1.8 املئة، مقابل  في   1.9
للتسعة أشــهــر املــقــارنــة مــن عــام 
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وأوضـــــــــــــــــح رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
مــشــاري  حــمــد  املــجــمــوعــة،  إدارة 
الــحــمــيــضــي، أنـــه عــلــى الـــرغـــم من 
السائدة  االقتصادية  التحديات 
فــي األســـــواق اإلقــلــيــمــيــة، فــي ظل 
الــضــغــوط عــلــى املــالــيــات الــعــامــة، 
وتــــراجــــع اإلنــــفــــاق االســـتـــثـــمـــاري 

بشقيه العام والخاص، وتأثيرات 
ــيـــولـــة  ــتــــوى الـــسـ ــســ ــلــــى مــ ذلـــــــك عــ
املتاحة مصرفيا، ووتيرة النشاط 
فـــي الــعــديــد مـــن الــقــطــاعــات، فقد 
ــة  ــلـ ــد« فـــــي مـــواصـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ نــــجــــح »املـ
والنمو  اإليــجــابــي  األداء  مسيرة 
ــه وأربـــاحـــه  ــراداتــ الــصــحــي فـــي إيــ
املصرفية  أعماله  من  التشغيلية 

األساسية.
وقـــــــال إن هــــــذا األمـــــــر يــعــكــس 

اســتــراتــيــجــيــة الــبــنــك الــنــاجــحــة، 
ــتـــعـــامـــل بـــكـــفـــاءة مــــع هـــذه  فــــي الـ
الـــــتـــــحـــــديـــــات، ويــــثــــبــــت فـــاعـــلـــيـــة 
نموذج عملنا القائم على تنويع 
قــــطــــاعــــات الــــنــــشــــاط واالســــــــــواق، 
املالية  التدفقات  استثمار  وعلى 
ــة  ــرونـ ــقـ ــيــــة، مـ ــمــ ــيــ ــلــ ــة اإلقــ ــيـ ــنـ ــيـ ــبـ الـ
إدارة  ــــي  فـ مــتــحــفــظــة  بـــســـيـــاســـة 

املخاطر واملصروفات. 
ــه  ــ ــيــــضــــي أنـ ــمــ وأضـــــــــــــاف الــــحــ

عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــــبـــــادرات الــنــمــو 
والـــتـــوســـع اإلســتــراتــيــجــي، فقد 
أنــجــز«املــتــحــد«فــي الــكــويــت في 
املــــاضــــي، عملية  أكـــتـــوبـــر  شــهــر 
ــدار نــاجــحــة لــصــكــوك دائــمــة  إصــ
مـــــؤهـــــلـــــة لــــلــــشــــريــــحــــة األولــــــــــى 
املــال ومتوافقة  لــرأس  اإلضافية 
مـــع مــعــايــيــر«بــازل 3«بــإجــمــالــي 
200 مليون، وهو اإلصــدار الذي 
ــاوب واســـع  ــجـ حــظــي بــإقــبــال وتـ
من قبل كبرى املؤسسات املالية 
مـــن املــنــطــقــة وخـــارجـــهـــا، بحيث 
ــاق إجــمــالــي طــلــبــات االكــتــتــاب  فـ
بأكثر  لــه  املستهدفة  الحصيلة 
مــن ثــاثــة أضـــعـــاف، األمــــر الــذي 
يــعــّد شــهــادة ثقة دولــيــة باملركز 
املالي القوي واملاءة االئتمانية 
الــــعــــالــــيــــة ملـــجـــمـــوعـــة«املـــتـــحـــد«، 
ومـــــــــــــــــدى اطـــــــمـــــــئـــــــنـــــــان هـــــــــــؤالء 
ــيـــــن  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ املـــــســـــتـــــثـــــمـــــريـــــن اإلقـ
الناجح،  والدولين إلى سجلها 
كـــمـــؤســـســـة مـــصـــرفـــيـــة إقــلــيــمــيــة 
واألداء،  واإلدارة  الرؤية  متميزة 
ــــداف عملها  وإلـــى تـــطـــورات وأهـ

املستقبلية.
وأكــد أن البنك لن يدخر جهدًا 
ــه، من  ــدافــ فـــي ســبــيــل تــحــقــيــق أهــ
ــة الـــفـــرص  ــــال اســـتـــهـــداف كـــافـ خـ
أعماله،  لتنمية  املــتــاحــة  واآلفــــاق 
وتــوســيــع نــطــاقــهــا إلـــى قــطــاعــات 
وأســــــــــواق ومـــســـتـــويـــات جـــديـــدة 
ــمــــن،  ــاهــ ــســ ــات املــ ــعــ ــلــ ــطــ ــبــــي تــ ــلــ تــ
على  العماء  احتياجات  وتخدم 

امتداد املنطقة.

حمد الحميضي 

»سعودي أوجيه« تطلب تجميد 
سداد ديون بـ 3.5 مليار دوالر

ــتـــرز - أفـــــادت مـــصـــادر مــطــلــعــة أن شــركــة  دبــــي - رويـ
اإلنشاءات العماقة )سعودي أوجيه( طلبت من البنوك 
املــوافــقــة عــلــى تجميد الــســداد فــي ديـــون ال تــقــل عــن 13 
للحصول  مــع سعيها  دوالر(  مــلــيــار   3.5( ريـــال  مــلــيــار 
على مزيد من الوقت لجمع األمــوال املستحقة لها على 

حكومة اململكة العربية السعودية.
وهــــذا الــطــلــب يــفــتــح الــطــريــق أمــــام الــشــركــة اململوكة 
لعائلة رئيس الوزراء اللبناني املكلف، سعد الحريري، 
للمضي قدما في محاولة إبرام أحد أكبر اتفاقات إعادة 
هيكلة الديون في الخليج، منذ انحدار أسعار النفط في 

يونيو 2014.
ــفـــاق تــجــمــيــد الــــســــداد أي مـــحـــاولـــة ألخــذ  ويـــوقـــف اتـ
مجااًل  املتعثرة  للشركات  ويعطي  قضائية،  ــراءات  إجــ

للتوصل إلى إعادة هيكلة.
ولــــم يــتــضــح بــعــد مـــا إذا كــــان الــطــلــب الـــــذي قــدمــتــه 
»ســـعـــودي أوجـــيـــه« إلـــى الــبــنــوك فــي الــســعــوديــة أواخـــر 
الشهر املاضي يشمل أيضا ديونها لبنوك أخرى خارج 

اململكة، ولم تبن أيضا فترة التجميد املطلوبة.
وقال أحد املصادر »طلبت سعودي أوجيه من البنوك 
تجميد السداد، بينما يحصلون األموال من الحكومة«. 
وذكــــر مــصــدر آخــــر، أن اتـــفـــاق تــجــمــيــد الـــســـداد خــطــوة 
أولى »لكن الشركة ستحتاج إلى نوع من املساعدة من 

الحكومة حتى تستطيع التوصل إلى حل«.

هبطت أسعار الدوالر أمس في 
الرسمية  السوق  تعامات  بداية 
املصرية بنحو 85 قرشا من أعلى 
أمــس،  مــن  أول  مــســتــوى سجلته 
ــا بـــعـــد أنــــبــــاء حــصــول  خـــصـــوصـ
من  األولـــى  الشريحة  على  مصر 

قرض صندوق النقد الدولي.
وبـــلـــغ مــســتــوى شـــــراء الــعــمــلــة 
ــبــــر 5 بـــنـــوك  الــــخــــضــــراء لــــــدى أكــ
مصرية )األهلي املصري، ومصر، 
ــاري الـــدولـــي،  ــتـــجـ والـــقـــاهـــرة، والـ
الدولي( حتى  والعربي األفريقي 
ــــس، نــحــو 17.15 جــنــيــه،  أمـ ظــهــر 
بينما سجلت أسعار البيع نحو 

17.35 جنيه.
ــــدوالر قــد سجل  وكـــان ســعــر الـ
لـــلـــشـــراء أول من  أعـــلـــى مــســتــوى 
أمــــس عــنــد 18 جــنــيــهــا لــــدى بنك 
االســتــثــمــار الــعــربــي، بــيــنــمــا كــان 
املـــتـــوســـط لــــدى الـــبـــنـــوك األخــــرى 
عند 17.8 جنيه، وقفز سعر البيع 

فوق 18.25 جنيه.
تــراجــع سعر العملة  ويــتــزامــن 
الخضراء، مع اإلعان عن مناقشة 
قــرض مصر مــن جــانــب صندوق 
النقد الدولي يوم الجمعة املقبل، 
ــى  وأنــــبــــاء تــلــقــي الــشــريــحــة األولــ

يـــوم  دوالر  مـــلـــيـــار   2.7 بـــقـــيـــمـــة 
الثاثاء املقبل.

ـــار  ــعــ ــ ــأسـ ــ ــمــــــا يــــتــــعــــلــــق بـ ــيــــ وفــــ
الــعــمــات الــعــربــيــة، فــســجــل سعر 
نـــحـــو 4.57  الــــســــعــــودي  الـــــريـــــال 
للشراء، و4.62 للبيع، وبلغ سعر 
للشراء   56.67 الــكــويــتــي  الــديــنــار 
بــلــغ سعر  فــيــمــا  لــلــبــيــع،  و57.49 
لــلــشــراء  الـــدرهـــم اإلمــــاراتــــي 4.67 

و4.72 للبيع.
وأعلن محافظ البنك املركزي 
ــه قد  ــارق عـــامـــر، أنــ ــ املـــصـــري، طـ
تــقــرر انــعــقــاد اجــتــمــاع املجلس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــصــــنــــدوق الـــنـــقـــد 
ــوم الــجــمــعــة املــقــبــل،  ــ الــــدولــــي يـ
ــة عـــلـــى طــلــب  ــ ــقـ ــ ــــوافـ لـــلـــنـــظـــر واملـ
مــصــر الــحــصــول عــلــى »تسهيل 
ــمــــدد« بــمــبــلــغ 12  ــ

ُ
الـــصـــنـــدوق امل

ســـنـــوات،   3 عــلــى  دوالر  مــلــيــار 
وذلـــك دعــمــا لبرنامج اإلصــاح 

االقتصادي الشامل.
ــائــــب وزيـــــــر املـــالـــيـــة  وكــــشــــف نــ
ــري، أحـــمـــد كـــوجـــك، عـــن أن  املــــصــ
األولــى  الشريحة  مصر ستتسلم 
من القرض الثاثاء املقبل، بقيمة 

2.75 مليار دوالر.
وأشارت مديرة صندوق النقد 
الــــدولــــي، كــريــســتــن الغــــــارد، إلــى 
أنها ستوصي املجلس التنفيذي 
لــلــصــنــدوق بــاملــوافــقــة عــلــى طلب 
مـــصـــر، مــضــيــفــة فـــي بـــيـــان »عــلــى 

ــرة  ــيـ ــــدى األشــــهــــر الــقــلــيــلــة األخـ مـ
عــكــفــت الــســلــطــات املــصــريــة على 
ــــاح طـــمـــوح لــوضــع  بــرنــامــج إصـ
االقـــتـــصـــاد عــلــى مـــســـار مــســتــدام 
وتــحــقــيــق نــمــو مــصــحــوب بخلق 

للوظائف«.

أرصدة النقد
أرصــدة االحتياطي  وتراجعت 
ــبــــي لــــــدى الــبــنــك  ــنــ ــقــــدي األجــ ــنــ الــ
ــنـــحـــو 500  املــــــركــــــزي املـــــصـــــري بـ
 19.04 إلــى  لتصل  دوالر،  مليون 
أكـــتـــوبـــر  بـــنـــهـــايـــة  دوالر  مـــلـــيـــار 

املاضي.
وكشف »املــركــزي« عــن أسباب 
بعد  النقدي،  االحتياطي  تــراجــع 
االنـــخـــفـــاض الــجــمــاعــي فـــي كــافــة 
بــنــود االحــتــيــاطــي، مـــع تسجيل 

أكبر  األجنبية،  العمات  أرصـــدة 
ــع 411  ــ ــواقــ ــ بــ انــــخــــفــــاض  نـــســـبـــة 
 15.620 لــتــســجــل  دوالر،  مــلــيــون 
أكتوبر،  مليار دوالر خــال شهر 
بــداًل من 16.031 مليار دوالر في 
سبتمبر، إلى جانب هبوط قيمة 
أرصدة الذهب بنحو 125 مليون 
دوالر، لتسجل 2.62 مليار دوالر، 
مقارنة بنحو 2.743 مليار دوالر 

في سبتمبر املاضي.
ــقــــوق  حــ ــة  ــمــ ــيــ قــ أن  وأضـــــــــــــاف 
الــــســــحــــب الــــخــــاصــــة انـــخـــفـــضـــت 
لتصل  دوالر،  مــلــيــون   15 بــنــحــو 
إلى 784 مليون دوالر، مقابل 799 

مليون دوالر.
مـــــــــــن نـــــــاحـــــــيـــــــتـــــــهـــــــا، أفـــــــــــــــادت 
وكــــالــــة »بــــلــــومــــبــــرغ« األمـــيـــركـــيـــة 
أن ســـعـــر صـــرف  االقــــتــــصــــاديــــة، 
الجنيه كــان واحــدًا في معامات 
ــوازي، بــعــد أن ضيقت  ــ الــســوق املـ
الــبــنــوك الــفــجــوة بعد قـــرار البنك 

املركزي بتعويم العملة املحلية. 
ـــ »3«  ــ ــ ــا ل ــ ــقـ ــ وأضــــــافــــــت أنـــــــه وفـ
شــــركــــات صــــرافــــة اســتــطــلــعــتــهــم 
»بـــلـــومـــبـــرغ«، فـــقـــد بـــيـــع الــــــدوالر 
تم  بــيــنــمــا  جــنــيــه،   17.98 مــقــابــل 
املصرى  الوطني  البنك  في  بيعه 
ــة  ــالـ ــوكـ الـ ــلـــت  ــقـ ونـ  .17.8 ــابـــل  ــقـ مـ
الــســوق  عــن محللن أن »اخــتــفــاء 
الـــــســـــوداء ســيــعــتــمــد عـــلـــى قــــدرة 

البنوك على توفير الدوالر«.

قرض الصندوق ينعش الجنيه
|  القاهرة - 

من محمود عبداهلل 
وعبداللطيف وهبه  |

عند »AA« مع نظرة مستقبلية مستقرة

»فيتش« تثّبت تصنيف الكويت
أكدت وكالة »فيتش«، التصنيف 
االئــتــمــانــي طــويــل االجــــل للكويت 
بالعملتن املحلية واألجنبية عند 
نـــظـــرة مستقبلية  مـــع  إيــــــه«،  »إيـــــه 

مستقرة.
وأوضحت »فيتش« أن العوامل 
الرئيسية التي قد ترفع من تصيف 
ــي تـــحـــســـن  ــ ــ الــــــكــــــويــــــت، تــــتــــمــــثــــل فـ
هيكل االقــتــصــاد مــن خــال خفض 
ــلـــى الــــنــــفــــط، وتــنــمــيــة  ــاد عـ ــمــ ــتــ االعــ

الحوكمة، ومناخ األعمال.
ــــت قــــــد أعـــلـــنـــت  ــويـ ــ ــكـ ــ وكــــــانــــــت الـ
نيتها طرح سندات محلية، بقيمة 
ــار، وديـــــون خــارجــيــة  ــنـ مــلــيــاري ديـ

بقيمة 2.9 مليار دينار.
وأشــــــارت »فــيــتــش« إلــــى وجـــود 
بــعــض املـــخـــاوف الـــتـــي تــتــمــثــل في 
اعـــتـــمـــاد اقـــتـــصـــاد الـــكـــويـــت بشكل 
ــط، واملــــخــــاطــــر  ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــبــــيــــر عــــلــــى الـ كــ

الجيوسياسية.
وأوضـــــح الــتــقــريــر أن اإلعـــانـــات 
ــلــــدولــــة،  ــبــــيــــرة لــ ــيــــة الــــكــ ــتــــمــــاعــ االجــ
الكبير للقطاع  والدور االقتصادي 
الـــعـــام فـــي الـــبـــاد، يــمــثــان تــحــديــا 
عـــلـــى املــــــدى الـــطـــويـــل، مــــع حــقــيــقــة 

النمو القوي لعدد سكان الباد.
وقــــدرت فــائــض الــحــكــومــة الــعــام 
بـــنـــحـــو 0.3 فــــي املــــئــــة مــــن الـــنـــاتـــج 

املحلي اإلجمالي، أي ما يوازي 90 
مليون دينار في العام املالي )2015 

و2016(.
وأشــــارت الــوكــالــة إلـــى أن الـــدور 
ــذي يــضــطــلــع بـــه الــقــطــاع  الــكــبــيــر الــ
ــلــــي،  ــاد املــــحــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الــــــعــــــام فــــــي االقــ
يمثل تــحــديــا عــلــى املـــدى الــطــويــل، 
السكان  لــعــدد  الكبير  للنمو  نــظــرًا 

الكويتين.
ــــول  أصــ أن  »فــــيــــتــــش«  ــــف  ــــشـ وكـ
الهيئة العامة لاستثمار، تجاوزت 
550 مليار دوالر بما يمثل 444 في 
املـــئـــة مـــن الـــنـــاتـــج املــحــلــي بــحــلــول 
بــأن  مــنــوهــة  الـــعـــام 2015،  نــهــايــة 
األجيال  احتياطي  حصة صندوق 
املقبلة تبلغ 384 مليار دوالر وهي 
 10 نقل  نتيجة  متواصل،  نمو  فــي 
فــي املــئــة مــن اإليـــــرادات الحكومية 

في كل عام.
أن  الــــــــــوكــــــــــالــــــــــة  وأوضـــــــــــــحـــــــــــــت 
االحـــتـــيـــاطـــي الــــعــــام الـــــــذي يــشــمــل 
ــيـــة املــســجــلــة  الــــفــــوائــــض الـــحـــكـــومـ
ـــل  ـــي الــــســــنــــوات املــــاضــــيــــة، واصــ فــ
ــام الــــثــــانــــي عــلــى  ــلـــعـ ــفــــاض لـ ــخــ االنــ
دوالر،  مـــلـــيـــار   117 إلـــــى  الـــتـــوالـــي 
نــتــيــجــة اســـتـــخـــدام الــحــكــومــة هــذه 

الفوائض في تمويل اإلنفاق.
ــه في  ــى أنـ وأشـــــارت »فــيــتــش« إلـ
ــال اســتــمــر الــعــجــز حــتــى نــهــايــة  حــ
الــســنــة املــالــيــة الــحــالــيــة فـــي نهاية 

مارس 2017، واستمر نقل اإليرادات 
الــحــكــومــيــة إلـــى صــنــدوق األجــيــال 
املــقــبــلــة، فـــإن صــنــدوق االحــتــيــاطــي 
الــــعــــام ســيــبــقــى املــــصــــدر الـــوحـــيـــد 
للتمويل واإلنفاق، ما سيؤدي إلى 
استنفاده خال 5 سنوات، منوهة 
بــأن التوقف عن تحويل اإليـــرادات 
ــال املـــقـــبـــلـــة،  ــ ــيــ ــ ــــدوق األجــ ــنـ ــ إلــــــى صـ
مـــن شــأنــه أن يــســاعــد الــكــويــت في 
الحفاظ على مستوى العجز نفسه 

على مدى عقود.
ــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ أن  وأوضـــــــــــحـــــــــــت 
الــكــويــتــيــة أعــلــنــت نــيــتــهــا إصــــدار 
ســنــدات حــكــومــيــة لــتــمــويــل العجز 
بــارتــفــاع  دوالر،  مــلــيــار   2.9 بنحو 
مــــقــــارنــــة  دوالر  ــار  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ بــــنــــحــــو 
أعلنت عنه خال  الــذي  باملستوى 
أبــريــل املــاضــي، وذلـــك خــال بداية 

العام 2017 أو في فترة الحقة.
الكويتية  الــحــكــومــة  أن  وبــيــنــت 
مـــــــازالـــــــت فــــــي طــــــــور االســـــتـــــعـــــداد 
واالتــــفــــاق مـــع الـــجـــهـــات املــطــلــوبــة 
 عــــــن تـــطـــويـــر 

ً
لــــــــإصــــــــدار، فـــــضـــــا

قبلها،  مــن  التمويل  إستراتيجية 
ــدار مـــن شـــأنـــه أن  ــ ــ مــبــيــنــة أن اإلصـ
يـــدفـــع نــســبــة الــــديــــن إلـــــى الــنــاتــج 
املحلي بنسبة 25 في املئة بحلول 

مارس 2017.
الحكومة  أن  »فــيــتــش«  ــــادت  وأفـ
الكويتية تستثني دخل االستثمار 

ــاطــــي  وحــــــصــــــة صــــــــنــــــــدوق احــــتــــيــ
األجــيــال املقبلة مــن إيــراداتــهــا، ما 
ــتـــوقـــع تــســجــيــل عــجــز  يــجــعــلــهــا تـ
بــنــحــو 6 مـــلـــيـــارات ديـــنـــار بــحــلــول 
ــام الـــحـــالـــي، الفـــتـــة إلــى  ــعـ نــهــايــة الـ
انخفاض اإليرادات النفطية بنحو 
املئة  فــي  املــئــة وبنسبة 35  فــي   46

لإيرادات غير الحكومية.
وقالت »فيتش« إن اإلنفاق كان 
أقل بنحو 5 في املئة من املستوى 
املـــــــحـــــــدد فـــــــي املـــــــزانـــــــيـــــــة، نـــتـــيـــجـــة 
ــفــــاض  تـــخـــفـــيـــض األجــــــــــــور، وانــــخــ
تــكــالــيــف دعـــــم الـــــوقـــــود، وتــعــلــيــق 
صندوق  رسملة  إعـــادة  مدفوعات 

التقاعد.
ــن زيــــــادة  ــ وكـــشـــفـــت الــــوكــــالــــة عـ
الــرأســمــالــي بنحو 13 في  اإلنــفــاق 
املئة إلــى 89 في املئة من املستوى 
املـــحـــدد فـــي املــيــزانــيــة، وهـــو أعــلــى 
مـــســـتـــوى يـــســـجـــل فـــــي الـــســـنـــوات 

األخيرة.
وتـــــوقـــــعـــــت الــــــوكــــــالــــــة أنـــــــــه مـــع 
افــــــتــــــراض وصــــــــول ســــعــــر بـــرمـــيـــل 
 ،2016 فـــي  دوالرًا   42 إلــــى  الــنــفــط 
و45 دوالرًا للبرميل في 2017، فإن 
مستوى العجز سيبلغ 400 مليون 
ديــنــار، بما يمثل 1.2 فــي املئة من 
الــنــاتــج املــحــلــي فـــي نــهــايــة الــســنــة 

املالية 2017-2016.
ــا  ــقـ ــت الـــــوكـــــالـــــة أنــــــــه وفـ ــفــ ــشــ وكــ

إلحصاءات الحكومة، فإن مستوى 
مليار   7.6 سيبلغ  املــتــوقــع  العجز 
احــتــيــاجــات  يـــعـــادل  مـــا  أي  دوالر، 
التمويل، خصوصا وأنها ال تنوي 
ــن أصــــــول صـــنـــدوق  ــادة مــ ــفــ ــتــ االســ
منوهة  املقبلة،  األجيال  احتياطي 
بـــأن الــعــجــز املــتــوقــع مــن الحكومة 
عــلــى  دوالر  مـــلـــيـــار   9.7 ســـيـــبـــلـــغ 
لبرميل  دوالرًا   35 ســعــر  افــتــراض 

النفط.
وبــيــنــت »فـــيـــتـــش« أنــــه مـــع رفــع 
أسعار البنزين بدءًا من 1 سبتمبر، 
وزيـــــــــادة تـــعـــرفـــة الـــكـــهـــربـــاء لــغــيــر 
الكويتين والتعرفة في االستهاك 
التجاري، بدءًا من أغسطس 2017، 
فــــإن الــحــكــومــة تــهــدف إلــــى تــوفــيــر 

960 مـــلـــيـــون ديــــنــــار، فــــي حــــن أن  
بـــدأت جــهــودًا كبيرًا  املــالــيــة  وزارة 
لـــخـــفـــض اإلنـــــــفـــــــاق فــــــي الـــجـــهـــات 
واملـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة، عــلــى أن 
يصل إلى نحو 1.2 مليار دوالر مع 
نهاية السنة املالية الحالية 2016-
2017،  ونهاية السنة املالية 2017-

2018، كما تخطط لترشيد أسعار 
بــعــض الـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة بما 

يوفر 300 مليون دينار سنويا.
يـــتـــم  أن  الــــــوكــــــالــــــة  وتـــــوقـــــعـــــت 
تـــنـــفـــيـــذ بـــعـــض الــــتــــدابــــيــــر املـــالـــيـــة 
ــزئـــي،  الفــتــة إلــــى وجـــود  بــشــكــل جـ
ــفــــعــــة عــــلــــى تــنــفــيــذ  مــــخــــاطــــر مــــرتــ
بــــعــــض اإلصـــــــاحـــــــات املـــقـــتـــرحـــة، 
مــثــل الــخــصــخــصــة ورفــــع مستوى 
الشراكة بن بن القطاعن الخاص 
ــا يـــمـــكـــن أن تـــكـــون  ــهــ والــــــعــــــام، ألنــ

معقدة ومثيرة للجدل سياسيا.
ورجـــحـــت نــمــو الـــنـــاتـــج املــحــلــي 
فـــي   3.2 ــــو  ــــحـ نـ إلـــــــــى  اإلجــــــمــــــالــــــي 
النمو  مـــن  بــدعــم  عـــام 2016،  املــئــة 
الــقــوي فــي إنــتــاج النفط، واإلنــفــاق 
الــرأســمــالــي الــحــكــومــي، واالئــتــمــان 

الخاص. 
ــنـــوك  ــبـ الـ أن  ــة  ــ ــالـ ــ ــــوكـ الـ وبــــيــــنــــت 
ــازالــــت تــتــمــتــع بــرســمــلــة عــالــيــة،  مــ
ــع جــيــد  ــ ــ مــــنــــوهــــة بــــأنــــهــــا فـــــي وضـ
للتعامل مع أي تراجع في محافظ 

قروضها. 

الحميضي: نجحنا 
بمواصلة مسيرة
األداء اإليجابي 
والنمو الصحي 

في إيراداتنا وأرباحنا
رغم التحديات

 عجز 2017 قد يبلغ 
 400 مليون دينار 

 عند 45 دوالرًا 
لبرميل النفط

»التمدين االستثمارية«: 
9.1 مليون دينار أرباحًا

بينت شــركــة الــتــمــديــن االســتــثــمــاريــة )تــمــديــن أ(، 
أنها حققت أرباحا بقيمة 9.19 مليون دينار بربحية 
26.65 فلس للسهم في نهاية األشهر التسعة األولى 
دينار  مليون   10.6 بقيمة  أربـــاح  مقابل   ،2016 مــن 
بربحية 35.9 فلس للسهم في نهاية الفترة املقابلة 

من 2015.
وحققت الشركة أرباحا بقيمة 235.96 ألف دينار 
بربحية 0.68 فلس للسهم في نهاية الربع الثالث من 
2016، مقابل أرباح بقيمة 179.49 ألف دينار بربحية 

0.61 فلس للسهم في نهاية الربع الثالث من 2015.

بورصة األخبار

»اإلعادة«: 233 ألف دينار أرباحًا
ــادة(،  )اإلعـ الكويتية  التأمن  إعــادة  أفــادت شركة 
أنها حققت أرباحا بقيمة 233.47 ألف دينار بربحية 
1.56 فلس للسهم في نهاية األشهر التسعة األولى 
مليون   1.86 بقيمة  أربــاح  مقابل  الحالي،  العام  من 
دينار بربحية 12.46 فلس للسهم في نهاية األشهر 

التسعة األولى من العام 2015.

»دلقان«: 171 ألف دينار أرباحًا
أشــارت شركة دلقان العقارية )دلــقــان(، إلــى أنها 
بربحية  ديــنــار  ألـــف   171.21 بقيمة  أربــاحــا  حققت 
3.11 فلس للسهم في نهاية األشهر التسعة األولى 
دينار  ألــف   167.11 بقيمة  أربـــاح  مقابل   ،2016 مــن 
بربحية 3.04 فلس للسهم في نهاية األشهر التسعة 

األولى من 2015.

»االستثمارات«: 
مليون دينار أرباحًا

ــــت شـــــــركـــــــة االســــــــتــــــــثــــــــمــــــــارات الــــوطــــنــــيــــة  ــفـ ــ ــشـ ــ كـ
)االســـتـــثـــمـــارات(، أنــهــا حــقــقــت أربـــاحـــا بــقــيــمــة 1.03 
نهاية  في  للسهم  فلس   1.24 بربحية  دينار  مليون 
األشهر التسعة االولى من 2016، مقابل أرباح بقيمة 
في  للسهم  فلس   2.99 بربحية  ديــنــار  مليون   2.54

نهاية الفترة املقابلة من 2015.

»زيما«: 27 ألف دينار أرباحًا
أنها حققت  )زيــمــا(،  القابضة  زيما  ذكــرت شركة 
أرباحا بقيمة 27.01 ألف دينار، بربحية 0.27 فلس 
للسهم في األشهر التسعة األولــى من 2016، مقابل 
ألــف ديــنــار بربحية 0.61 فلس  أربـــاح بقيمة 60.76 

للسهم في األشهر التسعة األولى من العام 2015.

»املال«: 14 مليون دينار خسائر
ــال(، إلـــى أنها  ــ لــفــتــت شــركــة املــــال لــاســتــثــمــار )املــ
سجلت خسائر بقيمة 14.11 مليون دينار بخسارة 
21.08 فلس خــال األشهر التسعة األولــى من العام 
ــاح بــقــيــمــة 8.56 مــلــيــون ديــنــار  ــ الــحــالــي، مــقــابــل أربـ

بربحية 14.38 فلس في الفترة املقابلة من 2015.

»إسمنت«:
15.2 مليون دينار أرباحًا

ذكــــرت شــركــة إســمــنــت الــكــويــت )إســـمـــنـــت(، أنــهــا 
بربحية  ديــنــار  مــلــيــون   15.2 بقيمة  أربــاحــا  حققت 
21.32 فلس للسهم في نهاية األشهر التسعة األولى 
مليون   16.3 بقيمة  أربــاح  مقابل  الحالي،  العام  من 
دينار بربحية 22.86 فلس للسهم في نهاية الفترة 

املقابلة من 2015.
وحققت الشركة أرباحا بقيمة 3.04 مليون دينار 
بربحية 4.26 فلس للسهم في نهاية الربع الثالث من 
العام الحالي، مقابل أرباح بقيمة 2.54 مليون دينار 
الثالث  الربع  نهاية  في  للسهم  فلس   3.57 بربحية 

من 2015.

أرباح »أسيكو« 5 ماليني دينار
لفتت شــركــة أســيــكــو لــلــصــنــاعــات )أســيــكــو(، إلــى 
أنها حققت أرباحا بقيمة 5.03 مليون دينار بربحية 
17.56 فلس للسهم في نهاية األشهر التسعة األولى 
دينار  مليون   5.97 بقيمة  أربـــاح  مقابل   ،2016 مــن 
بــربــحــيــة 20.84 فــلــس لــلــســهــم فـــي نــهــايــة األشــهــر 

التسعة األولى من 2015.

القاهرة تتلقى الثالثاء 
الشريحة األولى 

من القرض بقيمة
2.75 مليار دوالر
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»الصالحية«: 8 ماليني دينار أرباحًا
)الصالحية(،  العقارية  الصالحية  شركة  أشــارت 
دينار  مليون   8.05 بقيمة  أربــاحــا  أنــهــا حققت  إلــى 
بربحية 16.3 فلس للسهم في نهاية األشهر التسعة 
9.03 مليون  بقيمة  أربـــاح  مقابل  مــن 2016،  األولـــى 
دينار بربحية 18.3 فلس للسهم في نهاية األشهر 

التسعة األولى من 2015.

»منازل«: 944 ألف دينار خسائر
ــازل الــقــابــضــة )مــــنــــازل(، أنــهــا  ــنـ كــشــفــت شـــركـــة مـ
دينار بخسارة  ألــف   944.53 بقيمة  سجلت خسائر 
2.19 فلس للسهم في نهاية األشهر التسعة األولى 
ألف   520.02 بقيمة  أربــاح  مقابل  الحالي،  العام  من 
دينار بربحية 1.21 فلس للسهم في نهاية األشهر 

التسعة األولى من العام املاضي.

|   إعداد دياال نحلي   |


