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سجلت ارتفاع ًا بلغ نحو  %4.7على أساس شهري

 17.42مليار دينار صافي الموجودات األجنبية في القطاع المصرفي

ارتفع �صايف املوجودات الأجنبية
يف القطاع امل�رصيف بنهاية يوليو
املا�ضي بن�سبة  %4.7على �أ�سا�س
�سنوي ،وفق الإح�صائية النقدية
ال�شهرية ال�صادرة عن بنك الكويت
املركزي.
وبلغت قيمة �صايف امل��وج��ودات
الأجنبية للبنوك املحلية وبنك
الكويت املركزي  17.42مليار دينار
« 57.63مليار دوالر» ،مقابل 16.64
مليار دينار « 55.05مليار دوالر» يف
يوليو .2017
وعلى �أ�سا�س �شهري ،تراجعت قيمة
�صايف املوجودات الأجنبية بالقطاع
امل�رصيف بن�سبة  ،%2.6علم ًا ب�أنها
كانت تبلغ يف يونيو ال�سابق نحو
 17.89مليار دينار « 59.18مليار
دوالر».
و�أ�شارت الإح�صائية ال�شهرية �إلى
�أن جمموعة موجودات بنك الكويت
املركزي خالل يوليو املا�ضي بلغت
 10.49مليارات دينار ،بنمو %13.2
عن قيمتها يف نف�س ال�شهر من العام
ال�سابق عند  9.27مليارات دينار،

مع مخاوف التشديد النقدي

دينار إجمالي

الموجودات
في البنوك

المحلية
• قيمة املوجودات األجنبية للبنوك ارتفعت إلى  12.89مليار دينار

رغم تراجعها ال�شهري .%4.3
و�سجلت امل���وج���ودات الأجنبية
للمركزي خ�لال يوليو املا�ضي
 10.36م��ل��ي��ارات دي��ن��ار ،مقارنة
بـ 9.22مليارات دينار يف يوليو

سوناطراك الجزائرية في  8أشهر

ق��در وزي��ر الطاقة اجلزائري
م�صطفى قيتوين حجم ا�ستثمارات
�رشكة �سوناطراك عمالق النفط
اجل��زائ��ري منذ ب��داي��ة العام
احلايل بنحو  10مليارات دوالر،
مقابل  8.2مليارات دوالر بنهاية
وحققت �سوناطراك
.2017
�أرب���اح��� ًا قيا�سية ال�سنوات
الأخ�ي�رة� ،إذ بلغ متو�سط رقم
�أعمالها ال�سنوي  43.2مليار
دوالر يف الأع������وام اخلم�سة
املا�ضية .وق��ال وزي��ر الطاقة
• مصطفى قيتوني
اجلزائري �إن ال�رشكة النفطية
�أجنزت ال�سنوات الأخرية 180 ،حق ًال من بينها  15حق ًال «بالغ الأهمية
مع جميع الهياكل املرافقة وكذا الأن�شطة االقت�صادية واالجتماعية
التابعة لها» .وك�شف الوزير عن م�شاريع م�ستقبلية ل�سوناطراك ،من
بينها �إجناز  4مركبات لإنتاج الأمونياك واليوريا بال�رشاكة مع �رشكات
�أجنبية مل يف�صح عنها ،على �أن ترتاوح طاقتها الإنتاجية �أكرث من 3.7
ماليني طن يف ال�سنة ،وم�صنعني �آخرين لإنتاج الهيليوم بال�رشاكة
مع الأجانب �أي�ضا .وميلك عمالق النفط اجلزائري �أكرث من � 100رشكة
فرعية وم�ساهمة جزائرية ودولية ،توظف �أكرث من � 200ألف عامل .من
جانب �آخر ،ك�شفت �رشكة �سوناطراك اجلزائرية عن ا�سرتاتيجية حملية
جديدة ،ر�صدت لها  59مليار دوالر يف اجلزائر على املدى املتو�سط
وفق �أدلى بها نائب رئي�س ال�رشكة املكلف باال�سرتاتيجية والتخطيط
واالقت�صاد فريد غزايل .كما قدم امل�س�ؤول اجلزائري �أرقاما تف�صيلية عن
اال�ستثمارات التي تنوي �سوناطراك تنفيذها يف اجلزائر ،حيث تتوزع
قيمة  59مليار دوالر على اال�ستك�شاف والإنتاج بـ  45.8مليار دوالر،
والبرتوكيمياء والتكرير بـ  8.6مليارات دوالر ،و 2.3مليار دوالر يف
النقل عرب الأنابيب.

 2017بنمو �سنوي .%12.4
وعلى م�ستوى البنوك املحلية،
فقد بلغ �إج��م��ايل موجوداتها يف
يوليو املا�ضي  64.48مليار دينار،
بارتفاع  %3.6عن قيمتها يف ال�شهر

قام نائب الرئي�س التنفيذي يف بنك بوبيان ،عبدالله
التويجري ،ببيع � 67.66ألف �سهم يف البنك ،مببلغ
قدره � 37.3ألف دينار .وبح�سب بيان البنك للبور�صة
فقد متت ال�صفقة خالل تعامالت �أم�س ،ب�سعر بلغ 551
فل�س ًا لل�سهم الواحد .ويف �إف�صاح �آخر للبنك ،ذكر فيه
�أن التويجري قام خالل جل�سة �أم�س �أي�ضا ببيع � 30.1ألف
�سهم من �أ�سهمه يف «بوبيان» ب�سعر  820فل�س ًا لل�سهم
الواحد ،بقيمة �إجمالية تُ قدر بنحو � 24.7ألف دينار.
و�أعلن البنك نهاية الأ�سبوع املا�ضي ،عن قيام التويجري
ببيع � 100ألف �سهم يف البنك بقيمة � 53ألف دينار.

املماثل من العام املا�ضي البالغة
 62.26مليار دينار ،بينما انخف�ضت
�شهري ًا بـ.%0.23
وك�شفت الإح�صائية ال�شهرية� ،أن
قيمة املوجودات الأجنبية للبنوك

املحلية العاملة يف الكويت ارتفعت
يف يوليو املا�ضي بن�سبة %0.78
�إل��ى  12.89مليار دينار ،مقارنة
بـ 12.79مليار دينار بال�شهر املقابل
من  ،2017وتراجع �شهري .%0.99

تحول إيجابي بنتائج «إيفكت العقارية»
الفصلية بفعل بيع استثمارات
�أظهرت البيانات املالية ل�رشكة �إيفكت العقارية حتو ًال
�إيجابي ًا بنتائج الربع الثاين املنتهي يف  31يوليو
 2018على �أ�سا�س �سنوي .وبح�سب نتائج ال�رشكة
للبور�صة �أم�س بلغت �أرباح الفرتة � 65.53ألف دينار
«� 216.8ألف دوالر» ،مقابل خ�سائر بقيمة �ألف دينار
«� 3.3آالف دوالر» بالربع الثاين من .2017
وحققت ال�رشكة �أرباح ًا بقيمة � 48.71ألف دينار لل�ستة
�أ�شهر املنتهية يف  31يوليو  ،2018مقابل خ�سائر الفرتة
املماثلة من العام املا�ضي والبالغة �آنذاك � 66.65ألف
دينار .وقالت ال�رشكة يف البيان� ،إن التحول الإيجابي يف

نتائج الفرتة يعود �إلى الربح ُ
املحقق من بيع ا�ستثمارات
بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر.
كانت «�إيفكت» قد ُمنيت بخ�سائر قيمتها � 16.82ألف
دينار بالربع الأول املنتهي يف � 30إبريل  ،2018مقابل
خ�سائر بنحو � 65.65ألف دينار بنف�س الفرتة من عام
 ،2017برتاجخ للخ�سائر بن�سبة .%74.4
وتكبدت ال�رشكة خ�سائر يف العام املايل املنتهي يف
 31يناير  2018بنحو � 351.14ألف دينار ،مرتفع ًا بواقع
 %19.7مقارنة بخ�سائر العام املايل املنتهي يف 2017
والبالغة �آنذاك � 293.45ألف دينار.

بورصة الكويت تبيع أصول «المصالح العقارية»
لصالح «العدل» في  19سبتمبر
�أعلنت بور�صة الكويت �أن��ه مت
حتديد يوم الأربعاء � 19سبتمرب
 ،2018لبيع عدة �أ�صول مملوكة
ل�رشكة امل�صالح العقارية ل�صالح
ح�ساب وزارة العدل الكويتية -
�إدارة التنفيذ.
وق��ال��ت «امل�����ص��ال��ح» يف بيان
للبور�صة� ،إن البيع يت�ضمن نحو
� 109.3آالف �سهم يف �رشكة التعمري
ُ
املدرجة
لال�ستثمار العقاري،

مسؤول في «بوبيان» يبيع أسهمه
ويبلغ ر�أ�سمال بنك بوبيان  238.85مليون دينار تقريب ًا،
موزع ًا على نحو  2.39مليار �سهم ،بقيمة ا�سمية تبلغ
 100فل�س لل�سهم الواحد.
وي�ستحوذ بنك الكويت الوطني وجمموعته على %59.15
من ر�أ�سمال «بوبيان» ،فيما ميتلك البنك التجاري
الكويتي ح�صة بن�سبة  %11.60يف ر�أ�سمال البنك.
وكان البنك �أعلن عن حتقيق �أرباح ن�صف �سنوية بقيمة
 25.74مليون دينار ،مقابل �أرباح بنحو  21.87مليون
دينار يف الفرتة املماثلة من عام  ،2017بارتفاع
ن�سبته .%17.7

 640مليار دوالر خسائر العمالت

الرقمية و«إيثر» يقود التراجع
تكبدت �سوق العمالت الرقمية
خ�سارة جديدة ،وتراجعت �إلى �أدنى
م�ستوياتها يف � 10أ�شهر يف الفرتة
من نوفمرب  2017وحتى �أغ�سط�س
املا�ضي ،بعد هبوط �أكرب مناف�س
لعملة «بيتكوين» ،ما دفع اجلهات
الرقابية يف الواليات املتحدة �إلى
تعليق التداول يف اثنتني من �سندات
الأوراق املالية املرتبطة بالأ�صول
الرقمية.
وت��راج��ع��ات «�إي��ث�ر» ،ث��اين �أكرب
عملة افرتا�ضية ،بن�سبة  %8.9من
م�ستواها ،اجلمعة ،وفقا مل�ؤ�رش
�أ�سعار بلومربغ التجميعية.
وانخف�ض �سعر «بيتكوين» بن�سبة
 ،%2.1يف حني تراجعت القيمة
ال�سوقية للأ�صول الرقمية �إلى 197
مليار دوالر لت�سجل نق�صا بنحو
 640مليار دوالر عن ذروت��ه��ا يف
ينايروفقا ملوقع «كوين ماركت
كاب».
و�أ�شارت الوكالة �إلى �أن العمالت
االفرتا�ضية تراجعت خالل خم�سة
م��ن الأ�سابيع ال�ستة املا�ضية،
و�سط خماوف من �أن تبني الأ�صول
الرقمية على نطاق �أو�سع �سي�ستغرق
وق��ت��ا �أط���ول مم��ا ك��ان متوقعا،
وتعزز هذا القلق خالل عطلة نهاية
الأ�سبوع بعد �أن علقت هيئة الأوراق
املالية والبور�صات االمريكية
التداول م�ؤقتًا يف اثنني من �سندات
امل�ؤ�رشات املتداولة يف البور�صة
مرتبطة بالعمالت الرقمية.

الذهب يتراجع إلى أدنى من  1200دوالر

 64.48مليار

10مليارات دوالر استثمارات

في البنك

اقتصاد

ببور�صة الكويت ،وع��دد 3.06
ماليني �سهم يف �رشكة امل�صالح
العقارية نف�سها.
كما يت�ضمن البيان بيع عدد 20
�أل���ف �سهم يف ��شرك��ة رام ثري
العقارية ،و� 76أل��ف �سهم يف
��شرك��ة ال��ب��ول��ي��غ��ون للخدمات
العقارية ،و� 75ألف �سهم ب�رشكة
نادي الكورني�ش البحري ،وعدد
 4.35م�لاي�ين ���س��ه��م يف �رشكة

الدائرة الأهلية للتنظيف ،علم ًا
ب����أن ال����شرك��ات الأرب���ع���ة غري
ُمدرجة ببور�صة الكويت.
كانت ال�رشكة تكبدت خ�سائر
بنحو  1.41مليون دي��ن��ار يف
الن�صف الأول من العام احلايل،
مقابل خ�سائر بنحو � 767.49ألف
دينار يف الفرتة ذاتها من العام
املا�ضي ،بارتفاع يف اخل�سائر
ن�سبته .%83.7

• تراجع سعر العقود اآلجلة بنحو %0.06

انخف�ضت �أ�سعار الذهب خالل
تعامالت �أم�س ليرتاجع �أدنى
م�ستوى  1200دوالر للأوقية،
مع خماوف الت�شديد النقدي.
وتراجع �سعر العقود الآجلة
للذهب ت�سليم دي�سمرب بنحو
� %0.06إل��ى  1199.70دوالر
للأوقية .كما هبط �سعر الت�سلم
الفوري للمعدن الأ�صفر عند
 1195.20دوالر ًا للأوقية
بن�سبة انخفا�ض  .%0.1وتت�أثر
�أ�سعار الذهب مبخاوف اجتاه
بنك االحتياطي الفيدرايل �إلى
ممار�سة مزيد م��ن الت�شديد
النقدي ،و�سط توقعات وا�سعة

ب����أن ي��رف��ع امل��رك��زي معدل
الفائدة يف ال�شهر احلايل.
كما �أن املخاوف التجارية
ت�����ض��غ��ط ع���ل���ى ت��ع��ام�لات
امل�ستثمرين خ��ا���ص��ة بعد
ت��ه��دي��د ال��رئ��ي�����س االم�يرك��ي
دون����ال����د ت���رام���ب بتنفيذ
تعريفات جمركية �ضد واردات
من ال�صني بقيمة  267مليار
دوالر وتعهد بكني باالنتقام
حال تنفيذ ذلك.
وعلى م�ستوى م�ؤ�رش الدوالر
الرئي�سي ال��ذي يقي�س �أداء
العملة �أمام  6عمالت رئي�سية
فا�ستقر عند م�ستوى .95.338

تنفيذ صفقة خاصة

على أسهم «سنرجي»
�أعلنت بور�صة الكويت عن �إمتام �صفقة ذات طبيعة خا�صة على
�أ�سهم �رشكة �سرنجي القاب�ضة ،بقيمة � 168ألف دينار.
وقالت البور�صة يف بيان على موقعها الر�سمي �إن ال�صفقة متت
على عدد  5.6ماليني �سهم ب�سعر  30فل�س ًا لل�سهم الواحد.
و�أنهى �سهم «�سرنجي» جل�سة ام�س بالبور�صة ُمرتاجع ًا بنحو
 %1.8عند �سعر  27.5فل�س ًا ،وذلك بتداول � 166.57ألف �سهم
بقيمة � 4.63آالف دينار.

«اإلنماء العقارية» تناقش

البيانات المالية  12سبتمبر
يناق�ش جمل�س �إدارة �رشكة
الإمناء العقارية يوم الأربعاء
� 12سبتمرب احلايل ،البيانات
املالية للربع الثالث املنتهي
يف  31يوليو  ،2018وفق
بيان ال�رشكة للبور�صة.
كانت �أرباح ال�رشكة ارتفعت
 %39.1ب��ال��رب��ع ال��ث��اين
املنتهي يف � 30أبريل ،2018
لت�صل �إلى � 276.1ألف دينار
مقابل � 198.5ألف دينار لنف�س
الفرتة من عام .2017
و�سجلت ال����شرك��ة �أرب��اح�� ًا

لل�ستة �أ�شهر املنتهية يف
�إبريل املا�ضي بقيمة 702.3
�ألف دينار ،مرتفعة بن�سبة
 ،%88عن �أرباح الفرتة ذاتها
من عام  2017والبالغة �آنذاك
� 374.4ألف دينار.
وحققت «الإمناء» �أرباح ًا بنحو
� 426.2أل��ف دي��ن��ار بالربع
الأول املنتهي يف  31يناير
 ،2018مقابل � 175.8ألف
دينار �أرباح الفرتة نف�سها من
عام  ،2017بقفزة يف الأرباح
بنحو .%142

نمو قوي للقطاع الخاص غير النفطي في دبي
�أظهر م�ؤ�رش «بنك الإم���ارات دبي
الوطني» ملراقبة حركة االقت�صاد
يف دب��ي ا�ستمرار النمو القوي
للقطاع اخلا�ص غري النفطي يف
دبي خالل �شهر �أغ�سط�س املا�ضي.
و�سجل امل ��ؤ��شر  55.2نقطة يف
�شهر �أغ�سط�س مرتفعا بذلك عن
 54.9نقطة �سجلها يف �شهر يوليو
يف حني ظلت القراءة �أعلى بكثري
م��ن امل�����س��ت��وى امل��ح��اي��د 50.0
نقطة م�شريا �إلى حت�سن الأو�ضاع
التجارية.
�أم��ا على م�ستوى القطاعات فقد
�سجل قطاع اجلملة والتجزئة �أقوى
�أداء وو�صل �إل��ى  56.5نقطة يف
�أغ�سط�س يليه قطاع الإن�شاءات 55.3
نقطة ثم قطاع ال�سفر وال�سياحة
 52.9نقطة.
وا�ستمرارا للتو�سع امل�سجل منذ
مار�س  2016ازداد حجم الن�شاط
التجاري م��رة �أخ��رى يف القطاع
اخل��ا���ص غ�ير املنتج للنفط يف
دب��ي وك���ان م��ع��دل النمو �أعلى
م��ن املتو�سط التاريخي و�أك�ثر
امل��ع��دالت ح��دة يف ثالثة �أ�شهر.
وع��ن ق��ط��اع ال�سياحة وال�سفر
والن�شاط التجاري والتوظيف
فقد �سجل م�ؤ�رش الن�شاط التجاري
املعدل مو�سميا  55.8نقطة يف
�شهر �أغ�سط�س م�سجال قراءة �أعلى
من امل�ستوى املحايد  50.0نقطة

م��رة �أخ���رى م��ا ي��ؤك��د من��و قطاع
ال�سفر وال�سياحة.
ويف ق��ط��اع ال�سياحة وال�سفر
والأع����م����ال اجل���دي���دة ال�����واردة
والتوقعات بخ�صو�ص الن�شاط
التجاري ،فقد �سجل م�ؤ�رش الأعمال
اجلديدة الواردة املعدل مو�سميا
قراءة �أعلى من امل�ستوى املحايد
 50.0نقطة خالل �شهر �أغ�سط�س.

ويف ق��ط��اع ال�سياحة وال�سفر
وتكاليف م�ستلزمات الإن��ت��اج
ومتو�سط الأ�سعار املفرو�ضة ظل
م�ؤ�رش تكاليف م�ستلزمات الإنتاج
املعدل مو�سميا �أعلى من امل�ستوى
امل��ح��اي��د  50.0ن��ق��ط��ة لل�شهر
العا�رش على التوايل خالل �شهر
�أغ�سط�س م�سجال  51.1نقطة .ويف
قطاع اجلملة والتجزئة والن�شاط

التجاري والتوظيف �أ�شارت بيانات
الدرا�سة الأخرية �إلى زيادة حادة
يف من��و الن�شاط التجاري على
م�ستوى قطاع اجلملة والتجزئة يف
دبي خالل �شهر �أغ�سط�س ،وكانت
وت�ي�رة التو�سع �أق���وى مم��ا هو
م�سجل يف �شهر �أغ�سط�س وقد حت�سن
الن�شاط التجاري ب�شكل م�ستمر منذ
�شهر مار�س .2016

في ظل أزمة الهبوط الحاد الذي شهدته العملة المحلية

تباطؤ نمو اقتصاد تركيا في الربع الثاني على أساس سنوي
من جانبه ،قال امل�ؤ�س�س امل�شارك
ل�رشكة «�إي��ث�يري��وم»� ،إن �أي��ام
النمو الهائل يف �صناعة البيانات
املت�سل�سلة رمبا ت�أتي وتختفي على
الأرجح.
بدوره قال ريان راباجليا ،رئي�س
ق�سم التداول يف �رشكة «�أوه �إ�س �إل»
للتداول يف بور�صة هونغ كونغ� ،إن
«التعليق امل�ؤقت لهذه املنتجات
�أدى �إلى رد فعل غري حم�سوب .لكن

يف النهاية� ،إنها جمرد عقبة �أخرى
�أمام ال�سوق للتغلب عليها».
وانخف�ض م�ؤ�رش «بلومربغ جالك�سي
كريبتو» للعمالت االفرتا�ضية
الرئي�سية بن�سبة �%4.1إلى 392.68
يف متجها لنحو �أدن��ى �إق��ف��ال له
منذ منت�صف نوفمرب بينما هبط
�سهم «الإيرث» �إلى  199.05دوالراً،
وتراجع «بيتكوين» �إلى 6313.51
دوالراً.

تباط�أ منو اقت�صاد تركيا خالل الربع الثاين
من العام احل��ايل على �أ�سا�س �سنوي ،يف
ظل �أزمة الهبوط احلاد الذي �شهدته العملة
م�ؤخراً.
وك�شفت بيانات �صادرة عن مكتب الإح�صاءات
الرتكي� ،أن الناجت املحلي الإجمايل منا
بن�سبة  %5.2خالل الثالثة �أ�شهر املنتهية يف
يونيو املا�ضي على �أ�سا�س �سنوي مقابل منو
 %7.3يف الربع الأول من العام احلايل.
وبح�سب التقديرات ،فكان من املتوقع �أن
ينمو الناجت املحلي الإجمايل يف تركيا بنحو
 %5.3يف الربع الثاين من .2018

�أما على �أ�سا�س ف�صلي ،فنما اقت�صاد تركيا
بن�سبة  %0.9خالل الفرتة من �أبريل وحتى
يونيو املا�ضي مقارنة مع الربع ال�سابق
له.
وبح�سب البيان ،ف�إن �إجمايل القيمة امل�ضافة
يف القطاع الزراعي تراجعت بنحو %1.5
خالل الربع الثاين على �أ�سا�س �سنوي يف حني
منا القطاع ال�صناعي بن�سبة  %4.3كما �شهد
قطاعي البناء واخلدمات زيادة بنحو %0.8
و %8على الرتتيب بالفرتة نف�سها.
ويف العام املا�ضي ،منا الناجت املحلي
الإج��م��ايل يف تركيا بن�سبة  %7.4يف حني

يتوقع املحللون �أن ينمو اقت�صاد �أنقرة بنحو
 %3.3يف العام احلايل ب�أكمله.
وكانت وكالة «فيت�ش» خف�ضت تقديرات النمو
االقت�صادي لرتكيا خالل عام � 2018إلى %3.8
بانخفا�ض  %0.7عن التقديرات ال�سابقة.
ويرتقب امل�ستثمرون الإف�صاح عن قرار البنك
املركزي الرتكي ب�ش�أن معدل الفائدة يف وقت
الحق من ال�شهر احل��ايل لكن ال ي��زال حجم
الزيادة �أمر ًا غري حم�سوم بعد.
وتراجعت اللرية الرتكية مقابل ال��دوالر
بن�سبة تزيد على  %0.7لت�صعد الورقة
اخل�رضاء �إلى  6.4553لريات.

