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64.72 دوالر النفط الكويتي ينخفض إلى 
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انخفض سعر برميل النفط الكويتي 10 سنتات 
ـــداوالت أول أمــس اجلمعة ليبلغ 72ر64 دوالر  فــي ت
امريكي مقابل 82ر64 دوالر للبرميل فــي تـــداوالت 
اخلميس املاضي وفقا للسعر املعلن من مؤسسة البترول 

الكويتية.

وفي األسواق العاملية صعدت أسعار النفط أول امس 
العلى مستوياتها هذا العام بعد إغالق جزئي حلقل نفطي 
بري في السعودية وتوقعات بنقص في املعروض بينما 
ساعد تقدم في محادثات التجارة بني الواليات املتحدة 

والصني في حتسني توقعات الطلب.

وأنهت عقود خام القياس العاملي مزيج برنت ألقرب 
استحقاق جلسة التداول مرتفعة 86ر1 دوالر لتبلغ عند 

التسوية 25ر66 دوالر للبرميل.
وصعدت عقود خام القياس األمريكي غرب تكساس 

الوسيط 18ر1 دوالر لتغلق عند 59ر55 دوالر للبرميل. 

2018 48 باملئة عن مستوى ديسمبر  قيمة أدنى مبا نسبته 

2019 271.4 مليون دينار سيولة سوق العقار في يناير  »الشال«: 
قال تقرير الشال األسبوعي الصادر عن  
سوق العقار احمللي – يناير2019 : تشير 
ــر البيانات املــتــوفــرة فــي وزارة العدل  آخ
-إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- )بعد 
استبعاد كــل مــن النشاط احلــرفــي ونظام 
الشريط الساحلي( إلى انخفاض في سيولة 
سوق العقار في يناير2019 مقارنة بسيولة 
ديسمبر 2018، حيث بلغت جملة قيمة 
تداوالت العقود والوكاالت  لشهر يناير نحو 
271.4 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى 
مبا نسبته %48- عن مستوى سيولة شهر 
ديسمبر 2018 البالغة نحو 521.5 مليون 
ديــنــار كويتي، بينما ارتفعت مبــا نسبته 
%11.4 مقارنة مع سيولة يناير 2018، 
عندما بلغت السيولة آنـــذاك نحو 243.5 

مليون دينار كويتي. 
ـــداوالت يناير2019 مــا بني  وتــوزعــت ت
نحو 246.1 مليون دينار كويتي عقوداً، 
ونحو 25.4 مليون دينار كويتي وكــاالت. 
وبلغ عــدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 
521 صفقة، توزعت ما بني 473 عقوداً و48 
ــاالت. وحصدت محافظة األحمدي أعلى  وك
عدد من الصفقات بـ 142 صفقة وممثلة بنحو 

%27.3 من إجمالي عدد الصفقات العقارية، 
تليها محافظة مبارك الكبير بـ 134 صفقة 
ومتثل نحو %25.7، في حني حظيت محافظة 
اجلهراء على أدنــى عدد من الصفقات بـ 28 

صفقة ممثلة بنحو 5.4%.
ــــداوالت نــشــاط السكن  وبــلــغــت قيمة ت
اخلــاص نحو 126.4 مليون دينار كويتي 
منخفضة بــنــحــو %17.6- مــقــارنــة مع 
ديسمبر 2018، عندما بلغت نحو 153.4 
مليون دينار كويتي، بينما ارتفعت نسبة 
مساهمتها إلى نحو %46.6 من جملة قيمة 
تــداوالت العقار، مقارنة مبا نسبته 29.4% 
في ديسمبر 2018. وبلغ املعدل الشهري 
لقيمة تداوالت السكن اخلاص خالل آخر 12 
شهراً نحو 117.9 مليون دينار كويتي، أي 
أن قيمة تداوالت شهر يناير2019 أعلى مبا 
نسبته %7.2 مقارنة باملعدل. وانخفض عدد 
الصفقات لهذا النشاط إلى 386 صفقة مقارنة 
بـ 459 صفقة في ديسمبر 2018، وبذلك بلغ 
معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن 
اخلاص حول 327 ألف دينار كويتي مقارنة 
بنحو 334 ألف دينار كويتـي في ديسمبر 

2018، أي بانخفاض بحدود 2-%.

ــــداوالت نــشــاط السكن  وبــلــغــت قيمة ت
االستثماري نحو 96.4 مليون دينار كويتي 
أي بانخفاض بنحو %56.5- مقارنة بالشهر 
السابق )ديسمبر 2018( حني بلغت نحو 
221.6 مليون دينار كويتي، وانخفضت 
مساهمتها مــن جملة السيولة إلــى نحو 
%35.5 مقارنة مبــا نسبته %42.5 في 
ديسمبر 2018. وبلغ املعدل الشهري لقيمة 
تـــداوالت نشاط السكن االستثماري خالل 
12 شهراً نحو 134.7 مليون دينار كويتي، 
ــى مبا  أي أن قيمة تـــداوالت شهر يناير أدن
نسبته %28.4- مقارنة مبعدل 12 شهراً. 
ــى 123 صفقة  ــدد صفقاته إل وانــخــفــض ع
مقارنة بـ 196 صفقة في ديسمبر 2018، 
وبــذلــك بلغ معدل قيمة الصفقة الــواحــدة 
لنشاط السكن االستثماري نحو 784 ألف 
دينار كويتي مقارنة بنحو 1.1 مليون دينار 
كويتي في ديسمبر 2018، أي بانخفاض 

بحدود 30.7%-.
وانخفضت قيمة تداوالت النشاط التجاري 
إلــى نحو 47.5 مليون ديــنــار كويتي، أي 
انخفضت بنحو %67.6- مقارنة مع ديسمبر 
2018، حني بلغت نحو 146.6 مليون دينار 

كــويــتــي. وانخفضت مساهمته فــي قيمة 
التداوالت العقارية إلى نحو %17.5 مقارنة 
مبا نسبته %28.1 في ديسمبر 2018. وبلغ 
معدل قيمة تداوالت النشاط التجاري خالل 
12 شهراً نحو 50.7 مليون دينار كويتي، 
أي أن قيمة تداوالت شهر يناير أدنى بنحو 
%6.4- عن متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ 
عدد صفقاته 11 صفقة مقارنة بـ 24 صفقة 
لشهر ديسمبر 2018، وبذلك بلغ معدل قيمة 
الصفقة الواحدة لشهر يناير2019 نحو 4.3 
مليون دينار كويتي مقارنة مبعدل ديسمبر 
2018 والــبــالــغ نحو 6.1 مليون دينار 

كويتي، أي بانخفاض بحدود 29.3%-.
وعند مقارنة إجمالي تداوالت شهر يناير 
مبثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة 
)يناير2018( نالحظ أنها حققت إرتفاعاً 
من نحو 243.5 مليون دينار كويتي إلى 
نحو 271.4 مليون دينار كويتي، أي مبا 
نسبته %11.4 كما أسلفنا. وشمل اإلرتفاع 
سيولة النشاط التجاري بنسبة 192.9% 
ــاص بنسبة 33.8%،  ونشاط السكن اخل
بينما انخفضــت سيولــة نشــاط السكــن 

اإلستثمــاري بنسبــة 26.8%-.

جاء في تقرير الشال األسبوعي فيما يخص  إحصاءات 
مالية ونقدية – ديسمبر 2018  : يذكر بنك الكويت 
املركزي في نشرته اإلحصائية النقدية الشهرية لشهر 
ديسمبر 2018، واملنشورة على موقعه على اإلنترنت، أن 
رصيد إجمالي أدوات الدين العام احمللي )مبا فيها سندات 
وعمليات التورق منذ أبريل 2016( قد انخفض مبا قيمته 
1.225 مليار دينار كويتي، مقارنة مبستواه في نهاية 
ديسمبر 2017، ليصبح 3.542 مليار دينار كويتي، 
في نهاية ديسمبر 2018، أي ما نسبته نحو %8.8 من 
حجم الناجت احمللي اإلجمالي املقدر لعام 2018 والذي 
 .)EIU سيبلغ 40.2 مليار دينار كويتي )تقديرات الـ
وبلغ متوسط أسعار الفائدة )العائد( على أدوات الدين 
العام، ملدة سنة %3.250، وملدة سنتني %3.375، وملدة 
3 سنوات %3.375، وملدة 5 سنوات %3.500، وملدة 7 
سنوات %3.625، وملدة 10 سنوات %3.875. وتستأثر 
البنوك احمللية مبا نسبته %100 من إجمالي أدوات الدين 

العام احمللي )%100 في نهاية ديسمبر 2017(. 
وتذكر نشرة بنك الكويت املركزي أن إجمالي التسهيالت 
االئتمانية للمقيمني املقدمة من البنوك احمللية في نهاية 
ديسمبر 2018، قد بلغ نحو 36.906 مليار دينار كويتي، 
وهو ما ميثل نحو %55.4 من إجمالي موجودات البنوك 
احمللية، بارتفاع بلغ نحو 1.535 مليار دينار كويتي 
أي بنسبة منو بلغت نحو %4.3 عما كان عليه في نهاية 
ديسمبر 2017. وبلغ إجمالي التسهيالت الشخصية نحو 
15.852 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو %43، من 
إجمالي التسهيالت االئتمانية )نحو 15.067 مليار دينار 
كويتي في نهاية ديسمبر 2017( وبنسبة منو بلغت 
نحو %5.2. وبلغت قيمة القروض املقسطة ضمنها نحو 
11.723 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو %74 من 
إجمالي التسهيالت الشخصية، ونصيب التسهيالت املقدمة 
لشراء أوراق مالية ضمنها نحو 2.699 مليار دينار كويتي، 
أي ما نسبته نحو %17 من إجمالي التسهيالت الشخصية، 
وبلغت قيمة القروض االستهالكية نحو 1.063 مليار 
دينار كويتي. وبلغت التسهيالت االئتمانية لقطاع العقار 
نحو 8.263 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 22.4% 
من اإلجمالي )نحو 7.945 مليار دينار كويتي في نهاية 
ديسمبر 2017(، أي أن نحو ثلثي التسهيالت اإلئتمانية 
متويالت شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.284 

مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو %8.9 )نحو 3.342 
مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2017(، ولقطاع 
الصناعة نحو 1.994 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 
%5.4 )نحو 1.876 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 
2017(، ولقطاع املقاوالت نحو 1.992 مليار دينار كويتي 
أي ما نسبته نحو %5.4 )نحو 1.858 مليار دينار كويتي 
في نهاية ديسمبر 2017(، ولقطاع املؤسسات املالية -غير 
البنوك- نحو 1.066 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 
%2.9 )نحو 1.319 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 

 .)2017
وتشير النشرة أيــضــاً، إلــى أن إجمالي الــودائــع لدى 
البنوك احمللية قد بلغ نحو 43.484 مليار دينار كويتي، 
وهو ما ميثل نحو %65.3 من إجمالي مطلوبات البنوك 
احمللية، بارتفاع بلغ نحو 1.346 مليار دينار كويتي 
عما كــان عليه في نهاية ديسمبر 2017 أي بنسبة منو 
بلغت نحو %3.2. ويخص عمالء القطاع اخلاص من تلك 

الودائع بالتعريف الشامل، أي شامالً املؤسسات الكبرى، 
مثل املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية -ال يشمل 
احلكومة- نحو 36.867 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 
نحو %84.8، ونصيب ودائـــع عمالء القطاع اخلــاص 
بالدينار الكويتي منها نحو 34.251 مليار دينار كويتي 
أي ما نسبته نحو %92.9، وما يعادل نحو 2.617 مليار 
دينار كويتي بالعمالت األجنبية لعمالء القطاع اخلاص، 

أيضاً.
أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع 
العمالء ألجل، بكل من الدينار الكويتي والدوالر األمريكي 
مقارنة بنهاية ديسمبر 2017، فتذكر النشرة أن الفرق 
في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العمالء ألجل مازال 
لصالح الدينار الكويتي في نهاية الفترتني، إذ بلغ نحو 
0.787 نقطة لودائع شهر واحــد، ونحو 0.658 نقطة 
لــودائــع 3 أشهر، ونحو 0.594 نقطة لــودائــع 6 أشهر، 

ونحو 0.530 نقطة لودائع 12 شهراً.

8.8 باملئة من حجم الناجت احمللي اإلجمالي متثل 

3.542 مليار دينار   انخفاض أدوات الدين العام إلى 

فيما يخص نتائج بنك اخلليج 
2018 قال تقرير الشال األسبوعي 
لقد أعلن بنك اخلليج نتائج أعماله 
للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
2018 والتي تشير إلــى أن البنك 
حقق أرباحاً )بعد خصم الضرائب( 
بلغت نحو 56 مليون دينار كويتي، 
مرتفعة بنحو 8.7 مليون دينار 
كويتي أو ما نسبته نحو 18.2%، 
مــقــارنــة بنحو 48 مــلــيــون ديــنــار 
كويتي لعام 2017. ويعـود االرتفـاع 
في ربحية البنك إلى ارتفاع إجمالي 
ـــرادات التشغيلية بقيمة أعلى  اإلي
من ارتفاع املصروفات التشغيلية، 
وبذلك ارتفع الربح التشغيلي بنحو 
ــى نحو 127.4  ـــوالً إل %8.8 وص
مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 
117.1 مليون دينار كويتي في عام 

 .2017
 وفــي التفاصيل، ارتفعت جملة 
اإليـــرادات التشغيلية للبنك بنحو 
13.07 مليون دينار كويتي أي ما 
ــى نحو  ـــوالً إل نسبته %7.2، وص
ــار كويتي  ــن 194.45 مــلــيــون دي
مقارنة بنحو 181.38 مليون دينار 

ــي عـــام 2017. ويــعــود  كــويــتــي ف
االرتــفــاع في اإليـــرادات إلــى ارتفاع 
بند صافي إيـــرادات الفوائد بنحو 
20.4 مليون دينار كويتي، وصوالً 
إلى نحو 152.6 مليون دينار كويتي 
مقارنة مــع 132.2 مليون دينار. 
بينما لم يحقق البنك أي أربــاح من 
بيع استثمارات متاحة، مقارنة مع 
2.8 مليون دينار كويتي حققها في 

 .2017
ــت جــمــلــة املــصــروفــات  ــع ــف وارت
ــل من  التشغيلية للبنك بقيمة أق
ارتفاع جملة اإليــرادات التشغيلية 
بنحو 2.7 مليون ديــنــار كويتي، 
لتصل إلــى نحو 67 مليون دينار 
كويتي مقارنة مع نحو 64.3 مليون 
دينار كويتي في نهاية عام 2017، 
وحتقق ذلــك نتيجة ارتــفــاع جميع 
بنود املصروفات التشغيلية. وبلغت 
نسبة إجمالي املصروفات التشغيلية 
ـــرادات التشغيلية  إلــى إجمالي اإلي
نحو %34.5 مقارنة بنحو 35.4%. 
وارتفع إجمالي املخصصات بنحو 
1.2 مليون دينار كويتي أي بنسبة 
ارتفاع بلغت نحو %1.8، وصوالً 

إلى نحو 67.9 مليون دينار كويتي 
مقارنة بنحو 66.7 مليون دينار 
كويتي. وعليه، ارتفع هامش صافي 
ربح البنك ارتفاعا ضئيالً إلى نحو 
%23.38 مقارنة بنحو 23.31% 

في عام 2017.
وتظهر البيانات املالية أن إجمالي 
موجودات البنك قد ارتفع مبا قيمته 
332.9 مليون ديــنــار كويتي أي 
ما نسبته %5.9، ليصل إلــى نحو 
6.016 مليار دينار كويتي مقابل 
نحو 5.683 مليار ديــنــار كويتي 
في عام 2017. وارتفع بند قروض 
وسلف للعمالء بنحو 141.3 مليون 
دينار كويتي أو نحو %3.7، ليصل 
إجمالي القروض إلى نحو 3.950 
مليار ديــنــار كويتي )%65.7 من 
إجمالي املوجودات( مقابل 3.809 
ــار كــويــتــي )%67 من  ــن مــلــيــار دي
إجمالي املوجودات( في عام 2017. 
وارتفع أيضاً، بند نقد ونقد معادل 
بنحو 266.7 مليون دينار كويتي 
أو بنحو %56.1، ليصل إلى 742.1 
ــار كــويــتــي )12.3%  ــن مــلــيــون دي
مــن إجمالي املـــوجـــودات(، مقارنة 

مــع 475.4 مليون ديــنــار كويتي 
)%8.4 من إجمالي املــوجــودات(. 
بينما انخفض بند أذونات وسندات 
خزينة بنحو 171 مليون دينار 
كويتي، وصـــوالً إلــى نحو 395.7 
مليون ديــنــار كويتي )%6.6 من 
إجمالي املــوجــودات( مقارنة بنحو 
566.8 مليون دينار كويتي )10% 
مــن إجــمــالــي املـــوجـــودات( فــي عام 

.2017
وتشير األرقــام إلى أن مطلوبات 
البنك )مــن غير احــتــســاب حقوق 
امللكية( قــد سجلت ارتــفــاعــاً بنحو 
305.5 مليون دينار كويتي أي ما 
نسبته %6 لتصل إلى نحو 5.388 
مليار دينار كويتي، مقارنة بنهاية 
عام 2017 حني بلغت نحو 5.082 
مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة 
إجمالي القروض والسلف للعمالء 
إلى إجمالي الودائع واألرصدة نحو 
%76.6 مــقــارنــة بنحو 78.2%. 
وبلغت نسبة إجمالي املطلوبات إلى 
إجمالي املوجودات نحو 89.55% 
مــقــارنــة بنحو %89.42 فــي عام 

 .2017

وتشير نتائج حتليل البيانات 
املــالــيــة، إلـــى أن جميع مــؤشــرات 
الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعاً 
مقارنة مع نهاية عام 2017. إذ ارتفع 
مؤشر العائد على معدل رأس املال 
) ROC ( ليصل إلــى نحو 18.6% 
قياساً بنحو %15.8، وارتفع مؤشر 
العائد على معدل حقوق املساهمني 
) ROE ( ليصل إلـــى %9.2 بعد 
أن كان عند %8.2. وارتفع مؤشر 
العائد على معدل موجودات البنك 
)ROA( ليصل إلــى نحو 0.97% 

قياساً بنحو %0.86. وارتفعت 
ربحية السهم الواحد )EPS( حني 
بلغت نحو 20 فلساً، مقارنة مع 
ربحية نهاية عام 2017 البالغة 17 
فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ 
ربحية السهم الواحد )P/E( نحو 
12.6 مرة )أي حتسن( مقارنة بنحو 
14 مرة، وحتقق ذلك نتيجة ارتفاع 
ربحية السهم الواحد بنحو 17.6%، 
مقارنة بارتفاع أقل للسعر السوقي 
للسهم وبحدود %5.9. وبلغ مؤشر 
 مضاعف السعر/ القيمة الدفترية 

) P/B ( نحو 1.22 مــرة، مقارنة 
ــي نــهــايــة عــام  بنحو 1.21 مـــرة ف
2017. وأعلن البنك عن نيته توزيع 
%10 أربــاح نقدية، أي ما يعادل 
10 فلوس عن السهم الواحد، وهذا 
يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً 
بلغت نسبته %4 على سعر اإلقفال 
في نهاية ديسمبر 2018 والبالغ 
252 فلساً للسهم الواحد. وبلغت 
التوزيعات النقدية 9 فلوس للسهم 
عن عام 2017، أي أن زاد البنك من 

مستوى توزيعاته عن عام 2018.

6 مليارات موجودات البنك حاليًا

2018 56 مليون دينار أرباح »اخلليج« في 

عن تقرير املتابعة الشهري لــإدارة املالية 
للدولة –  ديسمبر 2018  ذكر تقرير الشال 
األسبوعي : تشير وزارة املالية في تقرير 
املتابعة الشهري لإدارة املالية للدولة لغاية 
شهر ديسمبر 2018 واملنشور على موقعها 
اإللكتروني، إلى أن جملة اإليــرادات احملصلة 
حتى نهاية الشهر التاسع من السنة املالية 
2019/2018 قد بلغت نحو 15.686 مليار 
دينار كويتي، أو ما نسبته نحـو %104 مـن 
جملـة اإليرادات املقدرة للسنة املالية  احلالية 
بكاملها والبالغة نحو 15.089 مليار دينار 
ـــرادات  ــي التفاصيل، بلغت اإلي كويتي. وف
النفطية الفعلية حتى 2018/12/31، نحو 
14.659 مليار دينار كويتي أي مبا نسبته 
نحو %110.1 من اإليــرادات النفطية املقدرة 
للسنة املالية احلالية بكاملها والبالغة نحو 
13.318 مليار دينار كويتي، ومبا نسبته نحو 
%93.5 من جملة اإليرادات احملصلة، وقد بلغ 
معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 70 
دوالر أمريكي خالل ما مضى من السنة املالية 
احلالية 2019/2018. ومت حتصيل ما قيمته 
نحو 1.027 مليار دينار كويتي إيــرادات غير 
نفطية خالل الفترة نفسها ومبعدل شهري بلغ 
نحو 114.113 مليون دينار كويتي، بينما 
كان املقدر في املوازنة للسنة املالية احلالية 
بكاملها نحو 1.772 مليار دينار كويتي، أي 
أن احملقق إن إستمر عند هذا املستوى، سيكون 
أدنى للسنة املالية بكاملها بنحو 402.2 مليون 

دينار كويتي عن ذلك املقدر.
وكانت اعتمادات املصروفات للسنة املالية 
احلالية قد قــدرت بنحـو 21.5 مليار دينار 
كويتي، وصرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى 
2018/12/31 نحو 9.913 مليار دينار 
كويتي، ومت اإللتزام بنحو 2.196 مليار دينار 
كويتي وباتت في حكم املــصــروف، لتصبح 
جملة املصروفات -الفعلية وما في حكمها- 

نحو 12.109 مليار دينار كويتي، وبلغ املعدل 
الشهري للمصروفات نحو 1.345 مليار دينار 
كويتي. ورغم أن النشرة تذهب إلى خالصة 
مؤداها أن املوازنة في نهاية الشهر التاسع 
من السنة املالية احلالية، قد حققت فائضاً 
بلغ نحو 3.578 مليار ديــنــار كويتي، قبل 
خصم الـ %10 من اإليرادات لصالح إحتياطي 
األجيال القادمة، إال أننا نرغب في نشره من 
دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل اإلنفاق 
الشهري سوف يرتفع كثيراً مع نهاية السنة 
املالية. ورقم الفائض مع نهاية السنة املالية 
يعتمد أساساً على أسعار النفط وإنتاجه ملا 
تبقى من السنة املالية احلالية، أي الشهور 
الثالث القادمة، ونتوقع له أن ينخفض إلى ما 
بني 1-1.5 مليار دينار كويتي نتيجة إستمرار 

أسعار النفط عند مستواها الهابط احلالي.

احلالية املالية   للسنة  املقدرة  اإليرادات  مـن  104باملئة 

15.686 مليار دينار إيرادات محصلة   
2019/2018 بنهاية الشهر التاسع من 


