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 1.13مليار دينار أرباح الشركات المدرجة في النصف األول

 %55.2من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدم ًا في األداء

بلغ ع��دد ال�رشكات املدرجة
التي �أعلنت نتائجها املالية عن
الن�صف الأول من ال�سنة احلالية
� 165رشكة� ،أو نحو  %94.3من
عدد ال�رشكات املدرجة البالغ
� 175رشكة ،وذلك بعد ا�ستبعاد
ال�رشكات التي مل تعلن بعد عن
نتائجها وتلك التي تختلف
�سنتها املالية.وحققت تلك
ال�رشكات �صايف �أرب��اح بنحو
 1.136مليار دينار� ،أي بن�سبة
منو بنحو  %4.8عن م�ستوى
�أرب��اح الن�صف الأول من عام
 2018البالغة  1.084مليار
دينار .ولكنها حققت تراجع ًا
وبنحو  %6.1مقارنة مب�ستوى
�أرباح نف�س العينة للربع الأول
من ع��ام  ،2019حيث حققت
تلك ال�رشكات نحو  550مليون
دينار للربع الثاين من عام
 ،2019مقارنة بنحو 585.5
مليون دينار للربع الأول من
العام اجلاري.
وقال تقريرلـ «ال�شال» :زادت 5
قطاعات من م�ستوى ربحيتها
عند مقارنة �أدائ��ه��ا م��ع �أداء
الن�صف الأول من عام ،2018
بينما خف�ضت  7قطاعات م�ستوى
�أرباحها مقارنة بالفرتة ذاتها
من العام املا�ضي� ،أف�ضلها
قطاع البنوك الذي زاد �أرباحه
من نحو  565.1مليون دينار
�إلى نحو  610.6ماليني دينار،
ثانيها قطاع اخلدمات املالية
ال���ذي زاد �أرب��اح��ه م��ن نحو
 135.1مليون دينار �إلى نحو
 157.6مليون دينار ،تالهما
يف االرت��ف��اع قطاع االت�صاالت
ال���ذي زاد �أرب��اح��ه م��ن نحو
 121.9مليون دينار �إلى نحو
 135.6مليون دينار كويتي.
بينما تراجعت قيمة �أرب��اح
قطاع ال�صناعة من نحو 136.8

مليون دينار �إلى نحو 116.3
مليون دينار ،وتفا�صيل �أداء
القطاعات يلخ�صها اجل��دول
املرفق .وت�شري نتائج الن�صف
الأول م��ن ال��ع��ام احل��ايل �إلى
حت�سن �أداء � 91رشكة مقارنة مع
الن�صف الأول من عام ،2018
م��ن �ضمنها زادت � 66رشكة
م�ستوى �أرباحها وخف�ضت 25
�رشكة م�ستوى خ�سائرها �أو
حتولت �إلى الربحية� ،أي �أن
 %55.2م��ن ال����شرك��ات التي
�أعلنت نتائجها حققت تقدم ًا يف
الأداء .وحققت � 74رشكة هبوط ًا
يف م�ستوى �أدائ��ه��ا� ،ضمنها
�� 50شرك��ة انخف�ض م�ستوى
�أرباحها ،بينما � 24رشكة زادت
من م�ستوى خ�سائرها �أو انتقلت
من الربحية �إل��ى اخل�سائر.
ويف قائمة �أع��ل��ى ال�رشكات
الرابحة ،حققت ع�رش �رشكات
قيادية �أرب���اح بنحو 745.8
مليون دينار كويتي� ،أو نحو
 %65.7م��ن �إج��م��ايل الأرب���اح
املطلقة .ت�صدرها «بنك الكويت
الوطني» بنحو  209.1مليون
دينار كويتي ،وج��اء «البنك
الأهلي املتحد (البحرين)» يف
املرتبة الثانية بنحو 114.4
مليون دينار ،و»بيت التمويل
الكويتي» يف املرتبة الثالثة
بنحو  107.7مليون دينار،
واحتلت �رشكة «زين» املرتبة
ال��راب��ع��ة بنحو  97.3مليون
دينار كويتي .وعلى النقي�ض،
حققت ع����شر ��شرك��ات �أعلى
خ�سائر مطلقة بنحو  43.3مليون
دينار ،و�ضمنها حققت �رشكة
«�أبيار للتطوير العقاري» �أعلى
م�ستوى خ�سائر مطلقة بنحو
 19.8مليون دينار ،تلتها �رشكة
« اال�ست�شارات املالية الدولية»
بنحو  6.2ماليني دينار.

بلغت الصفقات العقارية  736صفقة

نحو  55.6%من موجوداتها

«المركزي» 37 :مليار دينار حجم التسهيالت
االئتمانية من البنوك للمقيمين

 425مليون دينار قيمة تداوالت
سوق العقار في يونيو
ت�شري �آخ��ر البيانات املتوفرة
يف وزارة العدل� ،إدارة الت�سجيل
ال��ع��ق��اري وال��ت��وث��ي��ق« ،بعد
ا�ستبعاد كل من الن�شاط احلريف
ونظام ال�رشيط ال�ساحلي» �إلى
ارتفاع �سيولة �سوق العقار يف
يوليو  2019مقارنة ب�سيولة
يونيو  ،2019حيث بلغت جملة
قيمة تداوالت العقود والوكاالت
ل�شهر يوليو نحو  425.3مليون
دي��ن��ار ،وه��ي قيمة �أع��ل��ى مبا
ن�سبته  %61.6عن م�ستوى �سيولة
�شهر يونيو  2019البالغة نحو
 263.2مليون دي��ن��ار ،ولكنها
�أدنى مبا ن�سبته  %20.5-مقارنة
مع �سيولة يوليو  ،2018عندما
بلغت ال�سيولة �آن��ذاك نحو 535
مليون دينار.
وتوزعت ت��داوالت يوليو 2019
ما بني نحو  382.4مليون دينار
عقود ًا ،ونحو  42.9مليون دينار
وك���االت .وبلغ ع��دد ال�صفقات
العقارية لهذا ال�شهر � 736صفقة،
توزعت ما بني  691عقود ًا و45
وك�����االت .وح�����ص��دت حمافظة
الأحمدي �أعلى عدد من ال�صفقات
ب��ـ � 257صفقة وممثلة بنحو
 %34.9من �إجمايل عدد ال�صفقات
العقارية ،تليها حمافظة مبارك
الكبري ب��ـ � 142صفقة ومتثل
نحو  ،%19.3يف حني حظيت
حمافظة اجلهراء على �أدنى عدد
من ال�صفقات بـ � 49صفقة ممثلة
بنحو .%6.7
وبلغت قيمة ت����داوالت ن�شاط
ال�سكن اخل��ا���ص ن��ح��و 165.1
مليون دي��ن��ار ،مرتفعة بنحو
 %88.1مقارنة مع يونيو 2019
عندما بلغت نحو  87.7مليون
دينار ،وارتفعت ن�سبة م�ساهمتها
�إلى نحو  %38.8من جملة قيمة
ت����داوالت ال��ع��ق��ار م��ق��ارن��ة مبا
ن�سبته  %33.3يف يونيو .2019
وبلغ امل��ع��دل ال�شهري لقيمة
ت���داوالت ال�سكن اخلا�ص خالل
�آخر � 12شهر ًا نحو  127.2مليون
دينار� ،أي �أن قيمة تداوالت �شهر
يوليو � 2019أعلى مبا ن�سبتـه
 %29.8مقارنة باملعدل .وارتفع
ع��دد ال�صفقات ل��ه��ذا الن�شاط
�إلى � 498صفقة مقارنة بـ 276
�صفقة يف يونيو  ،2019وبذلك
بلغ معدل قيمة ال�صفقة الواحدة
لن�شاط ال�سكن اخلا�ص نحو 331
�أل��ف دينار مقارنة بنحو 318
�ألف دينار يف يونيو � ،2019أي
بارتفاع بحدود .%4.3
وبلغت قيمة ت����داوالت ن�شاط
ال�سكن اال�ستثماري نحو 155.4
مليون دينار �أي بارتفاع بنحو
 %28.3مقارنة ب�شهر يونيو 2019
حني بلغت نحو  121.1مليون
دينار ،وانخف�ضت م�ساهمتها من
جملة ال�سيولة �إلى نحو %36.5
مقارنة مبا ن�سبته  .%46وبلغ
املعدل ال�شهري لقيمة تداوالت
ن�شاط ال�سكن اال�ستثماري خالل

ذكر بنك الكويت املركزي يف ن�رشته الإح�صائية
النقدية ال�شهرية ل�شهر يونيو  ،2019واملن�شورة
على موقعه على الإنرتنت� ،أن ر�صيد �إجمايل �أدوات
الدين العام «مبا فيها �سندات وعمليات التورق
منذ �أبريل  »2016قد انخف�ض مبا قيمته  420مليون
دينار مقارنة مب�ستواه يف نهاية مار�س ،2019
لي�صبح  2.972مليار دينار كويتي يف نهاية يونيو
� ،2019أي ما ن�سبته نحو  %6.9من حجم الناجت
املحلي الإجمايل الإ�سمي املقدر لعام  2018البالغ
نحو  42.8مليار دي��ن��ار .وبلغ متو�سط �أ�سعار
الفائدة «العائد» على �أدوات الدين العام ملدة �سنة
 ،%3.250ملدة �سنتني  ،%3.375ملدة � 3سنوات
 ،%3.375ملدة � 5سنوات  ،%3.500ملدة � 7سنوات
 %3.625ومل��دة � 10سنوات  .%3.875وت�ست�أثر
البنوك املحلية مبا ن�سبته  %100من �إجمايل �أدوات
الدين العام  %100يف نهاية
مار�س .2019
وت��ذك��ر ال��ن����شرة� ،أن �إجمايل
الت�سهيالت االئتمانية للمقيمني
املقدمة من البنوك املحلية يف
نهاية يونيو  2019قد بلغ نحو
 37.881مليار دينار ،وهو ما
ميثل نحو  %55.6من �إجمايل
م��وج��ودات البنوك املحلية،
بارتفاع بلغ نحو  460.6مليون
دي��ن��ار� ،أي بن�سبة من��و ربع
�سنوي بلغت نحو  %1.2عما
ك���ان عليه يف ن��ه��اي��ة مار�س
 .2019وبلغ �إجمايل الت�سهيالت
ال�شخ�صية نحو  15.976مليار
دينار كويتي� ،أي ما ن�سبته نحو
 %42.2من �إجمايل الت�سهيالت
االئتمانية «نحو  15.909مليار دينار يف نهاية
مار�س  »2019وبن�سبة منو ربع �سنوي بلغت نحو
 .%0.4وبلغت قيمة القرو�ض املق�سطة �ضمنها نحو
 11.796مليار دينار �أي ما ن�سبته نحو  %73.8من
�إجمايل الت�سهيالت ال�شخ�صية ،ون�صيب �رشاء الأ�سهم
�ضمنها نحو  2.578مليار دينار �أي ما ن�سبته نحو
 %16.1من �إجمايل الت�سهيالت ال�شخ�صية ،وبلغت
قيمة القرو�ض اال�ستهالكية نحو  1.228مليار دينار.
وبلغت الت�سهيالت االئتمانية لقطاع العقار نحو
 8.615مليار دينار �أي ما ن�سبته نحو  %22.7من
الإجمايل «نحو  8.314مليار دينار يف نهاية مار�س
� ،»2019أي �أن نحو ثلثي الت�سهيالت الإئتمانية
متويالت �شخ�صية وعقارية .ولقطاع التجارة نحـو
 3.430مليار دينار �أي ما ن�سبته نحو %9.1
«نحو  3.446مليار دينار يف نهاية مار�س ،»2019

ولقطاع املقاوالت نحو  2.008مليار دينار �أي ما
ن�سبته نحو » %5.3نحو  2.096مليار دينار يف نهاية
مار�س  ،»2019ولقطاع ال�صناعة نحو  1.997مليار
دينار �أي ما ن�سبته نحو « %5.3نحو  1.950مليار
دينار يف نهاية مار�س  ،»2019ولقطاع امل�ؤ�س�سات
املالية -غري البنوك -نحو  1.159مليار دينار
�أي ما ن�سبته نحو ( %3.1نحو  1.144مليار دينار
كويتي يف نهاية مار�س .)2019
وت�شري الن�رشة �أي�ض ًا� ،إلى �أن �إجمايل الودائع لدى
البنوك املحلية قد بلغ نحو  44.025مليار دينار،
وهو ما ميثل نحو  %64.6من �إجمايل مطلوبات
البنوك املحلية ،بارتفاع بلغ نحو  854.9مليون
دينار عما كان عليه يف نهاية مار�س � ،2019أي
بن�سبة منو ربع �سنوي بلغت نحو  %2نتيجة ارتفاع
قيمة ودائع القطاع العام بنحو  884مليون دينار.
ويخ�ص عمالء القطاع اخلا�ص من
تلك الودائع بالتعريف ال�شامل،
�أي �شام ً
ال امل�ؤ�س�سات الكربى،
مثل امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية -ال ي�شمل احلكومة-
نحو  37.115مليار دينار �أي ما
ن�سبته نحو  ،%84.3ون�صيب
ودائ���ع ع��م�لاء ال��ق��ط��اع اخلا�ص
بالدينار منها نحو  34.588مليار
دينار �أي ما ن�سبته نحو ،%93.2
وما يعادل نحو  2.527مليار دينار
بالعمالت الأجنبية لعمالء القطاع
اخلا�ص �أي�ض ًا.
�أما بالن�سبة �إلى متو�سط �أ�سعار
الفائدة على ودائع العمالء لأجل
بكل من الدينار الكويتي والدوالر
الأمريكي مقارنة بنهاية مار�س
 ،2019فتذكر الن�رشة �أن الفرق يف متو�سط �أ�سعار
الفائدة على ودائ��ع العمالء لأجل م��ازال ل�صالح
الدينار يف نهاية الفرتتني� ،إذ بلغ نحو 0.764
نقطة لودائع �شهر واحد ،ونحو  0.727نقطة لودائع
� 3أ�شهر ،ونحو  0.738نقطة لودائع � 6أ�شهر ،ونحو
 0.742نقطة لودائع � 12شهر ًا .بينما كان ذلك الفرق
يف نهاية مار�س  2019نحو  0.819نقطة لودائع �شهر
واحد ،ونحو  0.750نقطة لودائع � 3أ�شهر ،ونحو
 0.716نقطة لودائع � 6أ�شهر ،ونحو  0.666نقطة
لودائع � 12شهر ًا .وبلغ املتو�سط ال�شهري ل�سعر
�رصف الدينار مقابل ال��دوالر الأمريكي يف يونيو
 2019نحو  303.494فلو�س لكل دوالر �أمريكي،
بانخفا�ض طفيف جد ًا بلغ نحو  %0.014-مقارنة
باملتو�سط ال�شهري ملار�س  2019عندما بلغ نحو
 303.538فلو�س كويتي ًا لكل دوالر �أمريكي.

 44مليار
دينار إجمالي
الودائع
لدى البنوك
المحلية

� 12شهر ًا نحو  120.1مليون
دينار� ،أي �أن قيمة تداوالت �شهر
يوليو �أعلى مبا ن�سبته %29.4
مقارنة مبعدل �آخ��ر � 12شهر ًا.
وارتفع عدد �صفقاته �إل��ى 163
�صفقة مقارنة بـ � 119صفقة يف
يونيو  ،2019وبذلك بلغ معدل
قيمة ال�صفقة الواحدة لن�شاط
ال�سكن اال�ستثماري نحو 953
�ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 1
مليون دينار يف يونيو � ،2019أي
بانخفا�ض بحدود .%6.3-
وارتفعت قيمة تداوالت الن�شاط
التجاري �إلى نحو  102.3مليون
دينار� ،أي ارتفعت بنحو %92.4
مقارنة مع يونيو  2019حني
بلغت نحو  53.2مليون دينار،
وارتفعت م�ساهمتها من جملة
ال�سيولة �إلى نحو  %24مقارنة
مبا ن�سبته  .%20.2وبلغ معدل
قيمة تداوالت الن�شاط التجاري
خالل � 12شهر ًا نحو  51.5مليون
دينار� ،أي �أن قيمة تداوالت �شهر
يوليو �أعلى بنحو  %98.4عن

متو�سط �آخ��ر � 12شهر ًا .وبلغ
عدد �صفقاته � 73صفقة مقارنة
بـ � 83صفقة ل�شهر يونيو ،2019
وبذلك بلغ معدل قيمة ال�صفقة
الواحدة ل�شهر يوليو  2019نحو
 1.4مليون دينار مقارنة مبعدل
يونيو  2019والبالغ نحو 641
�ألف دينار كويتي� ،أي بارتفاع
ب��ح��دود  .%118.7ك��م��ا متت
�صفقتان على ن�شاط املخازن
بقيمة  2.6مليون دينار ،مقارنة
ب�صفقة واح���دة بلغت قيمتها
نحو  1.3مليون دينار يف يونيو
.2019
وعند مقارنة �إجمايل ت��داوالت
�شهر يوليو مبثيلتها لل�شهر نف�سه
من ال�سنة الفائتة «يوليو »2018
نالحظ �أن��ه��ا حققت انخفا�ض ًا
م��ن ن��ح��و  535م��ل��ي��ون دينار
�إل��ى نحو  425.3مليون دينار
كويتي� ،أي مبا ن�سبته %20.5-
كما �أ�سلفنا .و�شمل االنخفا�ض
�سيولة ن�شاط ال�سكن اال�ستثماري
بن�سبة � ،%34.3-سيولة الن�شاط

التجاري بن�سبة  %18.4-و�سيولة
ن�شاط ال�سكن اخل��ا���ص بن�سبة
.%4.6وعند مقارنة جملة قيمة التداوالت
منذ بداية العام احلايل حتى �شهر
يوليو � ،2019أي ال�شهور ال�سبعة
الأول���ى من العام مبثيلتها من
عام  ،2018نالحظ انخفا�ض ًا يف
�إجمايل �سيولة ال�سوق العقاري
من نحو  2.162مليار دينار كويتي
�إلى نحو  2.126مليار دينار� ،أي
مبا ن�سبته  .%1.6-ولو افرت�ضنا
ا�ستمرار �سيولة ال�سوق خالل ما
تبقى من ال�سنة «� 5شهور» عند
امل�ستوى ذاته ،ف�سوف تبلغ قيمة
تداوالت ال�سوق «عقود ًا ووكاالت»
نحو  3.645مليار دينار ،وهي
�أع��ل��ى مب��ا قيمته  13.9مليون
دينار كويتي عن جمموع ال�سنة
املا�ضية� ،أي ارتفاع مبا ن�سبته
 %0.4عن م�ستوى عام ،2018
حيث بلغ �إجمايل قيمة تداوالت
ع��ام  2018نحو  3.631مليار
دينار

«التجارة» تتخذ التدابير االحترازية للقناني
البالستيكية لحين التأكد من سالمتها
�أعلنت وزارة التجارة وال�صناعة عن اتخاذ التدابري
االحرتازية والتحفظ امل�ؤقت على بع�ض القناين
البال�ستيكية التي حتمل عالمة «، «Ps6و«» 7 pc
وغريهما حلني ظهور نتائج اختبارها �إذا ما كانت
حتمل �أ�رضارا لل�صحة.
وقالت «التجارة» يف بيان �صحايف� ،إنها �سحبت
عينات من القناين املوجودة يف الأ�سواق و�أحالتها
�إلى خمتربات الهيئة العامة للغذاء والتغذية
وخمتربات الهيئة العامة لل�صناعة للت�أكد من مدى
مطابقتها للموا�صفات ال�صحية الكويتية.
و�أك���دت �أن احلمالت التفتي�شية على الأ�سواق

م�ستمرة ،حمذرة من انها لن تتوانى عن اتخاذ
الإج��راءات القانونية بحق �أي خمالف يبيع هذه
الأنواع من القناين البال�ستيكية التي حتمل عالمة
«، «Ps6و« .» 7 pcحلني ورود النتائج.
و�شددت على حر�صها على عدم ال�سماح ببيع �أو
تداول �أي مواد ت�رض ب�صحة امل�ستهلكني ،داعية يف
الوقت ذاته امل�ستهلكني �إلى االبالغ عن �أي خمالفة
تواجههم وال �سيما يف هذا الإطار مع مو�سم �رشاء
احتياجات طلبة املدار�س على اخلط ال�ساخن 135
�إو تطبيق الوزارة االلكرتوين �أو ح�سابات الوزارة
على مواقع التوا�صل االجتماعي.

