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قال تقرير البنك الوطني الصادر امس الثالثاء 
لقد أظهرت النتائج املالية للنصف األول من 
العام 2017واخلاصة بالشركات املدرجة في 
البورصة الكويتية ارتفاعا ملحوظا في األرباح، 
ولكن ال يزال ضعف وتيرة منواإليرادات يشير 
إل��ى تباطؤ نشاط قطاع األع��م��ال. وق��د كانت 
الزيادات التي سجلها قطاع اخلدمات املالية هي 
احملرك الرئيسي للنمو السيما بعد أن ساهمت 
املكاسب االستثمارية بداية العام في إنعاش أداء 
الشركات. وفي املقابل، أظهرت نتائج الشركات 
في القطاعات األخرى كالشركات االستهالكية 
تباطؤاً ملحوظا في البيئة التشغيلية. فيما 
تركت اإلع��الن��ات عن األرب���اح أث��راً جيداً على 
مستوى الثقة في سوق األسهم، إذ ارتفع املؤشر 
الرئيسي بواقع ٪6.4 خالل فترة إعالن األرباح. 
وارتفعت أرب��اح الشركات املدرجة بنسبة 
٪16 على أس��اس سنوي خالل النصف األول 
من العام 2017. فقدارتفعت األرباح اإلجمالية 
لعدد 150 شركة من الشركات التي أعلنت عن 
أرباحها من بني إجمالي 158 شركة كويتية 
مدرجة في بورصة الكويت إل��ى 883 مليون 
دينار.كما كان هناك تراجعاً كبيراًفي اخلسائر 
اإلجمالية بنحو ٪50 على أساس سنويلتبلغ25 
مليون دينارمع انخفاض عدد الشركات التي 
سجلت خسائر إلى 34 شركة مقابل 38 شركة 

في النصف األول من العام 2016. 
واستفاد قطاع اخلدمات املالية من انتعاش 
ال��ب��ورص��ة ف��ي ب��داي��ة ال��ع��ام. وب��ال��رغ��م م��ن أن 

البورصة قد بددت بعض مكاسبها، إال أن املؤشر 
الوزني كان ال يزال مرتفعاً بواقع ٪5 في النصف 
األول من 2017.إذ حققت شركات اخلدمات 
املالية غير املصرفية ذات اإلنكشافالكبير على 
ال��س��وق احمل��ل��ي مكاسباً ق��وي��ة ف��ي محافظها 

االستثمارية. وارتفعت األرب���اح االجمالية 
لهذا القطاع عن النصف األول من العام 2016 
مبعدل ثالثة أضعاف لتصل إل��ى 93 مليون 
دينار. وقد شمل هذا األداء اإليجابيعلى معظم 
الشركات املدرجة ضمن القطاع.في حينتراجع 

عدد الشركات التي أعلنت عن تسجيل خسائر 
تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالنصف األول من 
العام 2016 بينما شهدت ما يقارب ٪70 من 

الشركاتتحسناٌ فياألرباح . 
وكانت البنوك ثاني أكبر القطاعات املساهمة 

في منو األرب��اح خالل النصف األول من العام 
2017. فقد ارتفعت أرباح البنوك بنسبة جيدة 
بلغت ٪8.4 لتصل إلى 375 مليون دينار. وقد 
ساهمت معظم البنوك املدرجة في حتقيق هذا 
النمو، باستثناء مصرفني فقط ال��ل��ذان شهدا 

تراجعاً في األرب��اح. وبينما جاء منو األرب��اح 
بصورة رئيسية من املكاسب االستثمارية، إال أن 
دخل إيرادات الفوائد أيضاً ساهم في دعم ربحية 

القطاع.   
وساهمت شركات قطاع الصناعة أيضاً في 
قوة منو األرب��اح. فقد ارتفعت أرباح الشركات 
في هذا القطاع بواقع ٪18في النصف األول من 
العام 2017.وسجلت ٪65من شركات القطاع 

منواً جيداً في األرباح .
وجاءت نتائج األرباح من القطاعات األخرى 
متفاوتة، إذسجلتالشركاتاالستهالكيةضع
فاًفيالنمووالتيتراجعتأرباحهابواقع 15٪ 
على أس��اس سنوي نظراً لتراجعأرباح أكثر 
م��ن نصف الشركات امل��درج��ة ضمن القطاع.
ويؤكد تراجع أرب��اح القطاع االستهالكي على 
اعتدال هذا القطاع وفقاً ملا تشير اليه بيانات 
أخرى مثل االنفاق االستهالكي، واردات السلع 
االستهالكية، مؤشرات ثقة املستهلك والقروض 

الشخصية.
وق��د غطت ق��وة ال��دخ��ل االس��ت��ث��م��اري على 
التراجع املستمر في اإلي��رادات. وتشير نتائج 
عينة من 73 شركة غير ماليةإلى ارتفاع إجمالي 
اإليرادات بواقع ٪1على أساس سنوي. ويعكس 
ركود منو اإلي��رادات حتديات في بيئة األعمال 

التي مازالت تواجه بعض الشركات.
من جهة أخرى تركت إعالنات األرباح تأثيراً 
جيداً على أسعار األسهم.فقد ارتفع املؤشر 

الوزني بنسبة ٪6.4خالل فترة إعالن األرباح.

إجمالي اإليرادات

2017 خالل النصف األول من العام 

أرباح الشركات الكويتية ترتفع إثر قوة املكاسب االستثمارية

تاكيدا على االهتمام والتواصل مع العمالء 

»بيتك« ينظم حملة ألعضاء برنامج »حسابي«

اطلق بيت التمويل الكويتى 
على  “خلها  ح��م��ل��ة  “بيتك” 
حسابي” لعمالء حسابي، وهى 
مبثابة مبادرة لتوثيق العالقات 
مع عمالء “حسابى” وتقدمي ميزة 
اض��اف��ي��ة ت��ت��ن��اس��ب م��ع شريحة 
عمالء احلساب التى تنتمى لفئة 
الشباب، وقد القت املبادرة الرمزية 
القيمة استحسان وترحيب العمالء 
واالش���ادة مب��ا حتمله م��ن معانى 
التواصل واالهتمام التى جتعل من 
“بيتك” رفيقا مالزما لعمالئه على 

مختلف شرائحهم واهتماماتهم 
وباعداد وتنظيم فريق العالقات 
العامة فى “بيتك” جرى استضافة 
ع��دد كبير م��ن رواد مطعم “بك” 
من عمالء “حسابي” على حساب 
“بيتك”، وذل��ك ك��ل ي��وم خميس 
من نهاية كل اسبوع في 3 فروع 

متفرقة، بحيث يحصل العميل على 
طلب محدد القيمة باملجان مبجرد 

اشهاره  لكرت “حسابي”. 
وق��د صمم برنامج “حسابى” 
لتلبية االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة 
لشريحة الشباب، ومنط حياتهم 
امل��ت��س��م ب��ال��ن��ش��اط واحل��ي��وي��ة، 
ويشمل برنامج “حسابي” الشباب 
بعمر 15 لغاية 21 سنة، ويقدم 
العديد م��ن ال��ع��روض احلصرية 
وامل���م���ي���زة، ك��م��ا مي��ك��ن ل��ع��م��الء 
“حسابى” استثمار املبالغ املالية 
التي يرغبون فيها، وعند بلوغهم 
21 ع��ام��اً ي��ت��م تغيير تصنيف 
العميل إلى أحد البرامج “ربان” أو 
“سندس” أو “متيز”، وباالضافة 
الى ذلك فانه يجرى بشكل منتظم 
تنظيم ع��روض خاصة لعمالء “ 
حسابى” وأنشطة متنوعة على 

م���دار ال��ع��ام م��ع ات��اح��ة خ��ي��ارات 
مصرفية متنوعة.

وي��ت��م��ت��ع ع���م���الء ب��رن��ام��ج 
“حسابي” باخلدمات املصرفية 
عبر تطبيق “التمويل أون الين”، 
وتطبيق  بيت التمويل الكويتي 
“بيتك” للهواتف الذكية، إضافة 
إلى خدمة الصراف اآللي الشامل 
وخ��دم��ة “ألو بيتك” الهاتفية 
)1803333(، كما يستفيدون من 

باقة متنوعة من احلسابات
كحساب “التوفير”،حساب 
“اخلدمة اآللية”، وال���ودائ���ع 
“االستثمارية”، مع بطاقة سحب 
آلي بتصميم مميز، يسهل التعرف 
ع��ل��ى عميل “حسابي”وخدمة 
الرسائل القصيرة وإمكانية إصدار 
أي م��ن بطاقات “بيتك” مسبقة 

الدفع.

FXTM: املستثمرون في حالة من   
االنتظار والترقب قبيل اجتماع جاكسون هول

قال كبير استراتيجي األس��واق 
ف��ي FXTM بقلم حسني السيد، 
سّجلت بداية هذا األسبوع انطالقة 
إيجابية ألسواق األسهم األميركية 
لتنهي ت��راج��ع��اً اس��ت��م��ّر ليومني 
ودفع مؤشر )S&P 500( إلى أدنى 
مستوى منذ 11 يوليو حيث بلغ 
احلجم اإلجمالي للتراجعات 2.6% 
م��ن ال���ذروة التي وص��ل إليها عند 
2.490.9 ي��وم 8 أغسطس/ آب. 
ويشير حجم ال��ت��داوالت الضعيف 
في وول ستريت إلى أن املستثمرين 
الزالوا غير واثقني إلى أين ستسير 
األمور الحقاً، ويبدو أن العديد من 
املستثمرين قد جلأوا إلى التحّوط 
ف��ي محافظهم م��ن خ���الل إض��اف��ة 
بعض الذهب إليها. فوفقاً ألحدث 
البيانات من هيئة التداول بالعقود 
اآلجلة للسلع، ف��إن صافي املراكز 
الشرائية ارتفع إلى أعلى مستوى 
منذ أكتوبر/ تشرين األول 2016. 
فيما سجلت صناديق امل��ؤش��رات 
املتداولة )ETF( للذهب تدفقات 
جيدة حتى اآلن خالل هذا الشهر. 
لكن املعدن األصفر النفيس الزال 
يواجه حت��ّدي��اً في اخ��ت��راق حاجز 
املقاومة عند 1300 $ لألونصة، 
حيث فشل م��ّرت��ني ه��ذا ال��ع��ام في 
ك��س��ره وال��ص��ع��ود ف���وق���ه. وإذا 
متّكن الذهب من استجماع الزخم 
واستطاع أن يغلق ف��وق مستوى 
$1300 هذا األسبوع، فإنني أعتقد 
أننا سنشهد ارت��ف��اع��اً إضافياً مع 
احتمال اختبار مستوى 1375$ 

تقريباً والذي سّجل في 2016.

ويبدو أن االضطراب السياسي 
ال���ذي يعصف بواشنطن سيدفع 
املستثمرين إل��ى حالة من الترّقب 
واالن��ت��ظ��ار ف��ي ال��وق��ت احل��اض��ر. 
وسواء تعّلق األمر بالصدامات مع 
كوريا الشمالية، أو االنقسامات 
داخ��ل الكونغرس، أو املفاوضات 
املتعلقة بسقف ال��دي��ن، أو القدرة 
ع��ل��ى تنفيذ ال��ت��داب��ي��ر املنتظرة 
منذ زم��ن بعيد ف��ي م��ج��ال خفض 
الضرائب والتحفيز املالي، فإن هذه 
العوامل كلها سيكون لها دور كبير 
ف��ي حتديد االجت���اه ال��ذي ستذهب 
إليه السوق. ولكن من الواضح بأّن 
املستثمرين يّتخذون موقفاً دفاعياً 

منذ بعض الوقت.
وي���ظ���ل احل������دث ال����ه����ام ه���ذا 
األس��ب��وع ه��و منتدى السياسات 
االقتصادية في جاكسون هول. فقد 
متّكن املتداولون باليورو من دفع 
العملة املوّحدة إلى االرتفاع فوق 

مستوى 1.18 البارحة على خلفية 
احتمال إعالن رئيس البنك املركزي 
األوروب��ي عن حت��ّول في السياسة 
النقدية. منذ خمسة أع���وام، وّجه 
دراغي خطابه األشهر الذي ضّمنه 
عبارة “سنفعل كل ما هو مطلوب”. 
وفي االجتماع التالي للبنك املركزي 
األوروب�����ي، أعلنت خطة جديدة 
ل��ش��راء ال��س��ن��دات م��ن دول منطقة 
ال��ي��ورو، ومنذ ذل��ك ال��وق��ت نشهد 
زيادة مضطردة في حجم التيسير 
ف��ي السياسة النقدية. وف��ي هذه 
املّرة ينتظر املستثمرون من دراغي 
أن يسير في االجت��اه املعاكس وأن 
يعلن عن البدء بتطبيع السياسة 
ال��ن��ق��دي��ة. ورغ����م أن ال���ي���ورو قد 
احتسب جزءاً كبيراً من التحّول في 
السياسة النقدية، فإن إصدار إعالن 
رسمي سيوّفر امل��زي��د م��ن الدعم. 
لكنني أتوقع من ماريو دراغ��ي أن 
يختار كلماته بحذر شديد، ورمبا 
ل��ن يعرض خّطة طريق واضحة 
ب��خ��ص��وص م��ا سيحصل ت��ال��ي��اً. 
فحتى عندما يبدأ البنك املركزي 
األوروب���ي بتطبيع السياسة، فإن 
ذل��ك سيكون بطيئاً للغاية، ولن 
يكون حتوالً كبيراً. وهذا هو السبب 
الذي يدفعني إلى االعتقاد بحصول 
ت��راج��ع ب��س��ي��ط ف��ي ال���ي���ورو عن 
املستويات احلالية، ولكن في ضوء 
قّوة بيانات منطقة اليورو مؤخراً، 
فإنني سأظل أفّضل استراتيجية 
ش��راء ال��ي��ورو عند انخفاضه بدال 
من بيعه عندما يسّجل ح��االت من 

االنتعاش والرالي.

VIVA تعلن الفائزين في 
سحب األسبوع الرابع حلملة 

»allo« للدفع املسبق 
 

أعلنت شركة االتصاالت الكويتية VIVA، عن أسماء الفائزين 
في سحب األسبوع الرابع حلملة allo التي أطلقتها مؤخراً 

لعمالء الدفع املسبق وذلك خالل شهر أغسطس 2017.  
وج���اءت أس��م��اء الفائزين بجائزة 1،500 دوالر اليومية 
كالتالي: سوامى خ��ادم خ��ادم راج��اي��اه، مبارك فاضل جباره 
عبدالله، فهد سيف على مثيب، أحمد أبكر الشيخ آدم، صالح أحمد 

أحمد، هادي حامد عبيدالله الرشيدي، فاريل لويد ديكوستا.
وبجوائز نقدية يصل مجموعها إلى 150،000 دوالر أميركي، 
تقّدم VIVA لعمالئها فرصة رائعة لربح 1،500 دوالر أميركي 
يومياً و30،000 دوالر أميركي شهرياً. ويدخل العمالء السحب 
تلقائياً عند شراء خط “allo” جديد أو إعادة تعبئة خطهم عبر 
االستقطاع املباشر، تطبيق VIVA، موقع VIVA اإللكتروني، 
أجهزة الدفع اآللي، أو عبر االتصال مبركز خدمة العمالء على رقم 
102، حيث يحصل كل عميل على 10 فرص مقابل كل عملية إعادة 
تعبئة بقيمة دينار كويتي، وتزيد فرص ربحه عند كل عملية 

إعادة تعبئة جديدة.

»االمتياز« يستحوذ على
 27 باملئة من سيولة البورصة 
استحوذ سهم مجموعة االمتياز االستثمارية عند انتصاف 
جلسة امس  الثالثاء على %26.6 من سيولة البورصة الكويتية، 

بعد أن شهد أنشط تداوالت له خالل شهر.
وتصدر “االمتياز” نشاط التداول بالبورصة في متام الساعة 
10:49 صباح اليوم بتوقيت الكويت، بسيولة قيمتها 2.4 مليون 

دينار، من خالل تنفيذ 253 صفقة على نحو 14.14 مليون سهم.
وساهمت ت���داوالت “االمتياز” في تصدر قطاع اخلدمات 
املالية، املُدرج به السهم، نشاط التداول بالبورصة، حيث بلغت 
سيولة القطاع بالكامل قرابة 3.5 مليون دينار، بتداول نحو 

29.2 مليون سهم.
وتزايدت طلبات الشراء الكلية على السهم خالل التعامالت، 
ليصل حجمها في تلك األثناء لنحو 23.4 مليون سهم، مقابل 
18.2 مليون سهم تقريباً متثل حجم عروض البيع الكلية من 

السهم.
وساعدت التداوالت النشطة على السهم في ارتفاعه 0.59% 
عند سعر 170 فلساً، رابحاً فلساً واح��داً فقط، ليصل ألعلى 

مستوياته منذ شهر.
وخالف السهم أداء القطاع الذي تراجع مؤشره خالل الفترة 
بنسبة %0.56، كما خالف أداء املؤشر العام للبورصة الذي 
انخفض بنحو %0.11، لكنه جاء متفقاً مع أداء املؤشرين الوزني 

وكويت 15، حيث ارتفع األول %0.03، وصعد الثاني 0.36%.
وق��ال احمُللل الفني لسوق امل��ال محمد العنزي، وفقا ملوقع 
“مباشر”، إن سهم “االمتياز” أغلق أمس االثنني فوق مستوى 
168 فلساً، وأعطت بعض مؤشراته اإليجابية، موضحاً أن إقفاله 
اليوم فوق مستوى 169 فلساً ُيعطي أهدافاً أبعد عند مستويات 

175 و 184 و 192 فلساً.
وأوضح احمُللل الفني لسوق املال، بدار البدر ل�”مباشر”، أن 
سهم “االمتياز” الزال ُمحافظها على القناة الصاعدة املدعومة عند 
مستوى 162 فلساً، والتي بكسرها سيتكون االجتاه السلبي، 
موضحاً بأن جت��اوز الهدف 172 فلساً م��روراً مبستوى 174 

فلساً سوف نشهد سقف القناة الصاعدة عند سعر 190 فلساً.

حسني السيد

جانب من الفعالية
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األرباح و اخلسائر

1.2 مليون سهم لبيت  تخصيص 
االستثمار اخلليجي في »جي.إف.إتش«

قال بيت االستثمار اخلليجي إنه مت تخصيص عدد 
1.16 مليون سهم من أسهم مجموعة جي إف إتش 
املالية، والناجتة عن املبادلة مع األخيرة نظير ملكية 
“اخلليجي” في مشروع مدينة الطاقة - نافي مومباي.
وأوضح “اخلليجي” في بيان للبورصة الكويتية، 
ام��س  الثالثاء، أنه سيتم تسجيل نحو 39.86 ألف 
دينار كربح في البيانات املالية للشركة خالل الربع 

الثالث من العام اجلاري.
كانت شركة االستثمارات الوطنية الكويتية أعلنت، 

اول أمس االثنني، عن تخصيص 12.85 مليون سهم 
لصاحلها في مجموعة جي إف إتش املالية؛ نتيجة 
حصول األخيرة على حصة “استثمارات” في املشروع 

املُشار إليه. 
يذكر أن شركة أجيال العقارية الترفيهية وافقت 
مطلع الشهر اجلاري على عرض التخارج من مدينة 
نافي مومباي، وبوابة املغرب، مقابل مبادلتهما مع 
أسهم مجموعة جي إف إتش املالية، املدرجة ببورصات 

دبي والبحرين والكويت.

تخصيص مليون ونصف املليون سهم لبيت االستثمار

5.9 باملئة  في  منو حركة ركاب مطار دبي 
يوليو أكثر األشهر ازدحاما على اإلطالق

قالت الشركة املشغلة ملطار دبي الدولي، املطار األكثر 
ازدحاما مبسافري الرحالت الدولية في العالم، إن املطار 
استقبل ع��ددا قياسيا من الركاب في يوليو متوز رغم 
تراجع عدد الرحالت. وذك��رت شركة مطارات دبي في 
بيان امس  الثالثاء أن عدد املسافرين عبر املطار ارتفع 
5.9 باملئة على أساس سنوي إلى 8.07 مليون مسافر 

في يوليو متوز مقارنة به قبل عام.
وذكر املطار أن العدد يزيد قليال عن املستوى القياسي 
الذي سجله في يناير كانون الثاني عند 8.04 مليون 
راكب. وتراجع عدد الرحالت، اإلقالع والهبوط، 4.7 في 
املئة إلى 34 ألفا و181 رحلة في حني زاد عدد الركاب 

لكل منها 10.1 في املئة إلى 243 راكبا.
وفي يونيو حزيران حظرت اإلمارات العربية املتحدة 
وثالث دول عربية أخرى رحالت الطيران من وإلى قطر 
في إط��ار العقوبات املفروضة على الدوحة بسبب ما 
وصفته الدول األربع بدعمها لإلرهاب وإيران، وهو ما 
تنفيه قطر. ولم تذكر مطارات دبي األزمة اإلقليمية في 
بيانها. وزادت أحجام الشحن اجلوي عبر املطار خمسة 
باملئة على أس��اس سنوي في يوليو متوز مع مناولة 
213 ألفا و258 طنا. وكانت الوجهات التي سجلت أكبر 
إقبال من حيث حجم حركة الركاب هي لندن والكويت 

ومومباي وبانكوك والرياض.

الذهب ينخفض مع صعود الدوالر وترقب اجتماع املركزي األميركي

الذهب ينخفض 

انخفضت أسعار الذهب ام��س  الثالثاء 
م��ت��أث��رة ب��ص��ع��ود ال�����دوالر ب��ي��ن��م��ا ي��رك��ز 
املستثمرون على التوترات بشأن كوريا 
الشمالية مع ترقب اجتماع سنوي للبنوك 
املركزية في الواليات املتحدة في األسبوع 

احلالي.
وبحلول الساعة 0728 بتوقيت جرينتش 
نزل الذهب في املعامالت الفورية 0.4 باملئة 
إل��ى 1285.48 دوالر لألوقية )األونصة( 
بعدما أنهى اجللسة السابقة على ارتفاع 0.5 
باملئة. وانخفض الذهب في العقود األمريكية 
اآلجلة تسليم ديسمبر كانون األول 0.6 

باملئة إلى 1289.10 دوالر لألوقية.
وصعد مؤشر الدوالر الذي يقيس العملة 
األمريكية مقابل سلة عمالت 0.2 املئة إلى 
93.293. ويترقب املستثمرون املؤمتر 

السنوي للبنوك امل��رك��زي��ة ف��ي جاكسون 
ه��ول ف��ي ويومينج ف��ي األس��ب��وع احلالي 
الس��ت��خ��الص م��ؤش��رات ب��ش��أن السياسة 
النقدية ف��ي املستقبل حيث م��ن امل��ق��رر أن 
يتحدث رئيس البنك امل��رك��زي األوروب���ي 
ماريو دراج��ي ورئيسة مجلس االحتياطي 
االحتادي )البنك املركزي االمريكي( جانيت 

يلني خالل املؤمتر.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى نزل 
البالديوم 0.5 باملئة إل��ى 934.50 دوالر 
لألوقية بعدما المس أعلى مستوى في أكثر 
من 16 عاما عند 940 دوالرا لألوقية في 
وقت سابق من اجللسة. ونزلت الفضة 0.3 
باملئة إلى 16.92 دوالر لألوقية. وانخفض 
البالتني 0.1 باملئة إل��ى 976.60 دوالر 

لألوقية.


