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58.34 دوالر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 
75 سنتا في ت��داوالت  يوم  اجلمعة ليبلغ 
34ر58 دوالر ام��ري��ك��ي مقابل 09ر59 

دوالر للبرميل في تداوالت اخلميس املاضي  
وفقا للسعر املعلن من مؤسسة البترول 

الكويتية.

وفي األسواق العاملية انخفضت العقود 
اآلجلة خلام القياس العاملي مزيج برنت 
57 سنتا لتبلغ 49ر59 للبرميل وبلغت 

العقود اآلجلة خلام غرب تكساس الوسيط 
األمريكي 98ر50 دوالر للبرميل متراجعة 

52 سنتا. 
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ق���ال ت��ق��ري��ر ال��ش��ال األس��ب��وع��ي ال��ص��ادر عن 
خصائص  التداول  في  بورصة  الكويت  –  نوفمبر 
2018 ، لقد أص��درت الشركة الكويتية للمقاصة 
تقريرها »حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً 
جلنسية املتداولني« عن الفترة من 2018/01/01 
إل���ى 2018/11/30، وامل��ن��ش��ور ع��ل��ى امل��وق��ع 
اإللكتروني لبورصة الكويت. وأف��اد التقرير إلى 
أن األفراد ال يزالون أكبر املتعاملني، ونصيبهم إلى 
انخفاض، إذ استحوذوا على %37.4 من إجمالي 
قيمة األس��ه��م املُ��ب��اع��ة )%49.8 مل��ع��دل الشهور 
األح��د عشر األول��ى من عام 2017( و%36.7 من 
إجمالي قيمة األسهم املُشتراة )%48.8 ملعدل 
الشهور األحد عشر األولى من عام 2017(. وباع 
املستثمرون األف��راد أسهماً بقيمة 1.430 مليار 
دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 1.375 
مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداوالتهم بيعاً 

وبنحو 28.297 مليون دينار كويتي. 
وثاني أكبر املساهمني في سيولة السوق هو 
قطاع املؤسسات والشركات ونصيبه إلى إرتفاع، 
فقد استحوذ على %34.1 من إجمالي قيمة األسهم 
املُشتراة )%21.4 للفترة نفسها 2017( و27.4% 
من إجمالي قيمة األسهم املُباعة )%20.9 للفترة 
نفسها 2017( أي بات أق��رب املنافسني لسيطرة 
األف���راد، وق��د اش��ت��رى ه��ذا القطاع أسهماً بقيمة 
1.280 مليار دينار كويتي، في حني باع أسهماً 
بقيمة 1.026 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي 
تداوالته الوحيد ش��راًء وبنحو 253.382 مليون 

دينار كويتي.
ثالث املساهمني ه��و قطاع حسابات العمالء 
)احملافظ(، فقد استحوذ على %23.5 من إجمالي 
قيمة األس��ه��م املُ��ب��اع��ة )%22.4 للفترة نفسها 
2017( و%20.9 من إجمالي قيمة األسهم املُشتراة 
)%20.9 للفترة نفسها 2017(، وق�د ب�اع ه�ذا 
القط�اع أسهماً بقيمة 880.037  مليون دينار 
كويتي، في حني اشترى أسهماً بقيمة 784.004 
مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداوالته بيعاً 

وبنحو 96.033 مليون دينار كويتي.
وآخر املساهمني في السيولة هو قطاع صناديق 
االستثمار، فقد استحوذ على %11.7 من إجمالي 
قيمة األسهم املُباعة )%7.7 للفترة نفسها 2017( 
و%8.3 من إجمالي قيمة األسهم املُشتراة )9% 
للفترة نفسها 2017(، وقد باع هذا القطاع أسهماً 
بقيمة 439.586 مليون دينار كويتي، في حني 
اش��ت��رى أسهماً بقيمة 310.534 مليون دينار 
كويتي، ليصبح صافي تداوالته األكثر بيعاً وبنحو 

129.052 مليون دينار كويتي.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها 
بورصة محلية، فقد كان املستثمرون الكويتيون 
أكبر املتعاملني فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 3.045 
مليار دينار كويتي، مستحوذين بذلك على 81.2% 
من إجمالي قيمة األسهم املُباعة )%88.3 للفترة 
نفسها 2017(، ف��ي ح��ني اش��ت��روا أسهماً بقيمة 
2.834 مليار دينار كويتي، مستحوذين بذلك على 
%75.6 من إجمالي قيمة األسهم املُشتراة )86.5% 
للفترة نفسها 2017(، ليبلغ صافي تداوالتهم 
األكثر بيعاً، بنحو 211.255 مليون دينار كويتي، 
وهو مؤشر على إستمرار ميل املستثمر احمللي إلى 

خفض إستثماراته في البورصة احمللية.
وبلغت نسبة حصة املستثمرين اآلخ��ري��ن 
من إجمالي قيمة األسهم املُشتراة نحو 19.1% 
)%9.3 للفترة نفسها 2017(، واشتروا ما قيمته 
715.233 مليون دينار كويتي، في حني بلغت 
قيمة أسهمهم املُباعة نحو 485.388 مليون دينار 
كويتي، أي ما نسبته %12.9 من إجمالي قيمة 
األسهم املُباعة )%8 للفترة نفسها 2017(، ليبلغ 
صافي تداوالتهم الوحيدون شراًء بنحو 229.844 
مليون دينار كويتي، أي أن ثقة املستثمر اخلارجي 
إلى إزدياد في البورصة احمللية، وذلك مؤشر على 
زي��ادة شهية املستثمرين من خارج إقليم اخلليج 
بعد ت��ط��ورات ترقية البورصة احمللية وتقسيم 
أسواقها وإدراج بعض شركاتها على مؤشرات 

أجنبية.
وبلغت نسبة حصة املستثمرين من دول مجلس 
التعاون اخلليجي من إجمالي قيمة األسهم املُباعة 
نحو %5.8 )%3.6 للفترة نفسها 2017(، أي ما 
قيمته 218.589 مليون دينار كويتي، في حني 
بلغت نسبة أسهمهم املُشتراة نحو 5.3% )4.3% 
للفترة نفسها 2017( أي م��ا قيمته 199.999 
مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداوالتهم بيعاً 

وبنحو 18.590 مليون دينار كويتي.
وتغير التوزيع النسبي بني اجلنسيات عن 
سابقه إذ أصبح نحو %78.4 للكويتيني، 16% 
ل��ل��م��ت��داول��ني م��ن اجل��ن��س��ي��ات األخ����رى و5.6% 
للمتداولني من دول مجلس التعاون اخلليجي، 
مقارنة بنحو %87.4 للكويتيني، %8.6 للمتداولني 
من اجلنسيات األخرى و%3.9 للمتداولني من دول 
مجلس التعاون اخلليجي للفترة نفسها من عام 

2017، أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية 
حيث كان النصيب األكبر للمستثمر احمللي ونصيبه 
إلى إنخفاض، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين من 
خارج دول مجلس التعاون اخلليجي يفوق إقبال 
نظرائهم من داخ��ل دول املجلس، وغلبة التداول 

فيها لألفراد.
وانخف��ض ع��دد حساب��ات الت�داول النشط�ة 
م�ا نسبت�ه %23.4- ما بني نهاية ديسمبر 2017 
ونهاية نوفمبر 2018، مقارنة بارتفاع بلغت 
نسبته %9.6 ما بني نهاية ديسمبر 2016 ونهاية 
نوفمبر 2017، وب��ل��غ ع��دد ح��س��اب��ات ال��ت��داول 
النشطة في نهاية نوفمبر 2018 نحو 13،645 
حساباً أي ما نسبته نحو %3.53 من إجمالي 
احلسابات، مقارنة بنحو 13،692 حساباً في 
نهاية أكتوبر 2018 أي ما نسبته نحو %3.55 من 
إجمالي احلسابات للشهر نفسه، وبانخفاض بلغت 

نسبته %0.3- خالل شهر نوفمبر 2018.

اإلدارة املالية 
تشير وزارة املالية في تقرير املتابعة الشهري 
ل��إدارة املالية للدولة لغاية شهر أكتوبر 2018 
واملنشور على موقعها اإللكتروني، إلى أن جملة 
اإلي��رادات احملصلة حتى نهاية الشهر السابع من 
السنة املالية 2019/2018 قد بلغت نحو 12.129 
مليار دينار كويتي، أو ما نسبته نحو %80.4 من 
جملة اإلي����رادات امل��ق��درة للسنة املالية احلالية 
بكاملها والبالغة نحو 15.089 مليار دينار كويتي. 
وفي التفاصيل، بلغت اإلي��رادات النفطية الفعلية 
حتى 2018/10/31، نحو 11.362 مليار دينار 
كويتي أي مبا نسبته نحو %85.3 من اإلي��رادات 
النفطية امل��ق��درة للسنة املالية احلالية بكاملها 
والبالغة نحو 13.318 مليار دينار كويتي، ومبا 
نسبته نحو %93.7 من جملة اإليرادات احملصلة، 
وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 
72 دوالر أمريكي خالل ما مضى من السنة املالية 
احلالية 2019/2018. ومت حتصيل ما قيمته 

نحو 766.338 مليون دينار كويتي إي��رادات غير 
نفطية خالل الفترة نفسها ومبعدل شهري بلغ نحو 
109.477 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 

457.8- مليون دينار كويتي عن ذلك املقدر.
وكانت اعتمادات املصروفات للسنة املالية 
احل��ال��ي��ة ق��د ق�����درت بنحو 21.5 م��ل��ي��ار دي��ن��ار 
كويتي، وص��رف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى 
2018/10/31 ن��ح��و 7.516 م��ل��ي��ار دي��ن��ار 
كويتي، ومت اإلل��ت��زام بنحو 1.486 مليار دينار 
كويتي وباتت في حكم املصروف، لتصبح جملة 
امل��ص��روف��ات - الفعلية وم��ا ف��ي حكمها- نحو 
9.001 مليار دينار كويتي، وبلغ املعدل الشهري 
للمصروفات نحو 1.286 مليار دينار كويتي. ورغم 
أن النشرة تذهب إلى خالصة مؤداها أن املوازنة في 
نهاية الشهر السابع من السنة املالية احلالية، قد 
حققت فائضاً بلغ نحو 3.127 مليار دينار كويتي، 
قبل خصم ال� %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 اخلمسة القادمة، ونتوقع له 
أن ينخفض إلى ما بني 1-1.5 مليار دينار كويتي 
مع إحتمال أن يتحول إلى عجز إن إستمرت أسعار 

النفط عند مستواها الهابط احلالي.

أسواق  مالية  
كان أداء شهر نوفمبر سالباً لغالبية أسواق 
العينة، حقق فيه 8 أس���واق م��ن أص��ل 14 سوق 
خسائر، بينما حققت 6 أسواق أداًء موجباً. وكانت 
نتيجة ذلك األداء، إستمرار 6 أسواق ذاتها مبوقعها 
في املنطقة املوجبة من زاوية أداءها منذ بداية العام 

مقارنة مع أدائها في شهر نوفمبر، وهو ما يوحي أن 
معظم األسواق األخرى لم تتعاف بشكل كامل بعد 
أداء شهر أكتوبر السلبي الذي حققت فيه غالبية 

األسواق خسائر عالية. 
أكبر اخلاسرين خالل شهر نوفمبر كان سوق 
دب��ي ال��ذي فقد ف��ي شهر واح��د %4.2- ليرتفع 
خسائره منذ بداية الع�ام م�ن نح�و 17.4%- 
ف�ي نهاي�ة شهر أكتوبر، إلى %20.8- مع نهاية 
شهر نوفمبر. ثاني أكبر اخلاسرين ك��ان سوق 
أبوظبي الذي فقد مؤشره خالل شهر نوفمبر نحو 
%2.7-، ولكنه أنهى الشهر ثالث أكبر الرابحني 
منذ بداية العام مبكاسب بنحو %8.4. ثالث أكبر 
اخلاسري��ن ك��ان الس��وق السع��ودي بخسائ��ر 
بح�دود %2.6-، ولكنه ظل رابع أكبر الرابحني منذ 
بداية العام مبكاس�ب بنح�و %6.6. تاله السوق 
البريطاني بخسائر %2.1- خ��الل نوفمبر، ثم 
السوق الفرنسي واألملاني بخسائر بحدود 1.8%- 
و%1.7- على التوالي، رمب��ا نتيجة إرهاصات 

مشروع خروج بريطانيا من اإلحتاد األوروبي.
ال��س��وق الهندي ك��ان أكبر الرابحني ف��ي شهر 
نوفمبر وال��ذي أض��اف ملؤشره نحو %5.1، هذه 
املكاسب قفزت مبوقعه من املركز السادس لألسواق 
الرابحة في أدائ��ه��ا منذ بداية ال��ع��ام، إل��ى املركز 
اخل��ام��س ومب��ك��اس��ب بنحو %6.3. ث��ان��ي أكبر 
الرابحني خالل شهر نوفمبر كان السوق الياباني 
ال��ذي كسب م��ؤش��ره %2، م��غ��اي��راً مت��ام��اً ألدائ��ه 
في شهر أكتوبر عندما استقر في ق��اع األس��واق 
اخلاسرة. ثالث أكبر الرابحني كان السوق األمريكي 
بنحو %1.7 خ��الل شهر نوفمبر، ت��اله السوق 
الكويتي بنحو %1.4 وفقاً ملؤشر الشال و1.3% 
وفقاً ملؤشر البورصة ال��ع��ام، واحتلت بورصة 
الكويت وفق مؤشر الشال املركز الثاني في قائمة 
األسواق الرابحة منذ بداية العام مبكاسب بحدود 
%10.6. وحققت بورصة البحرين مكاسب بنحو 
%1.1 في شهر نوفمبر، تلتها بورصة قطر كأقل 
الرابحني بحدود %0.6 ولكنها ظلت أكبر األسواق 

الرابحة منذ بداية العام مبكاسب بنحو 21.6%.

نتائج برقان 
 أعلن بنك برقان نتائج أعماله، للشهور التسعة 
األول���ى م��ن ال��ع��ام احل��ال��ي، وال��ت��ي تشير إل��ى  أن 
صافي رب��ح البنك )بعد خصم ال��ض��رائ��ب(  بلغ 
نحو 71.7 مليون دينار كويتي، بارتفاع بلغ نحو 
14.4 مليون دينار كويتي أو ما يعادل 25.1%، 
 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017 حني بلغ 
57.3 مليون دينار كويتي. ويعود السبب في 
ارتفاع األرباح الصافية للبنك إلى ارتفاع إجمالي 
اإلي����رادات التشغيلية، بقيمة أعلى م��ن ارتفاع 
إجمالي املصروفات التشغيلية. وعليه، ارتفع 
الربح التشغيلي للبنك بنحو 23.9 مليون دينار 
كويتي أي نحو %23.5، وصوالً إلى نحو 125.7 
مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 101.8 مليون 

دينار كويتي.
وف��ي التفاصيل، ارت��ف��ع إج��م��ال��ي اإلي����رادات 
التشغيلية بنحو 27.3 مليون دينار كويتي أي 
بنسبة بلغت نحو %15.2، ح��ني بلغت نحو 
206.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 179.3 
مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2017. 
وحتقق ذل��ك نتيجة ارت��ف��اع بند صافي إي��رادات 
الفوائد بنحو 12.63 مليون دينار كويتي أي ما 
نسبته %10، وص��والً إلى نحو 138.66 مليون 
دي��ن��ار كويتي، بعد أن ك��ان عند نحو 126.03 
م��ل��ي��ون دي��ن��ار ك��وي��ت��ي. وارت��ف��ع ب��ن��د إي����رادات 
توزيعات األرباح وبند صافي الربح من العمالت 
األجنبية ما مجمله 17.3 مليون دينار كويتي، 
وص���والً إل��ى نحو 26.2 مليون دي��ن��ار كويتي، 
مقارنة بنحو 8.9 مليون دينار كويتي. بينما 
انخفض بند صافي إيرادات اإلستثمار من عمالت 
أجنبية بنحو 5.9 مليون دينار كويتي، وصوالً إلى 
نحو 1.8 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 7.7 

مليون دينار كويتي.
وارتفع إجمالي املصروفات التشغيلية للبنك 
بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي اإليرادات التشغيلية، 
وبنحو 3.3 مليون دينار كويتي أو بنسبة 4.3% 

عندما بلغت نحو 80.9 مليون دينار كويتي، 
مقارنة بنحو 77.6 مليون دينار كويتي. وبلغت 
نسبة إجمالي املصروفات التشغيلية إلى إجمالي 
اإلي��رادات التشغيلية نحو %39.2، بعد أن بلغت 
نحو %43.3. وارتفعت جملة املخصصات بنحو 
8.31 مليون دينار كويتي أو نحو %23.1، عندما 
بلغت نحو 44.26 مليون دينار كويتي مقارنة 
بالفترة نفسها من العام الفائت عندما بلغت نحو 
35.95 مليون دينار كويتي. وعليه، ارتفع هامش 
صافي الربح إلى نحو %26، مقارنة بنحو 23% 

خالل الفترة املماثلة من عام 2017.
وتظهر البيانات املالية انخفاض إجمالي 
م��وج��ودات البنك بنحو 578.3 مليون دينار 
كويتي  أو ما نسبته %7.8، لتبلغ نحو 6.837 
مليار دينار كويتي مقابل نحو 7.415 مليار دينار 
 كويتي في نهاية ع��ام 2017. وانخفض بنحو 
229.2 مليون دينار كويتي أي بنسبة بلغت نحو 
%3.2، لو متت مقارنته بإجمالي امل��وج��ودات 
للفترة نفسها من عام 2017 حني بلغ نحو 7.006 
مليار دي��ن��ار كويتي  .     وانخفض حجم محفظة 
القروض والسلفيات مبا قيمته 252.3 مليون 
دينار كويتي أي مبا نسبته %5.7، وص��والً إلى 
نحو 4.155 مليار دينار كويتي )%60.8 من 
إجمالي املوجودات(، مقارنة بنحو 4.408 مليار 
دينار كويتي )%59.4 من إجمالي املوجودات( 
في نهاية عام 2017، وانخفض بنحو %6.6 أي 
نحو 294.8 مليون دينار كويتي مقارنة بالفترة 
نفسها من العام 2017 حني بلغ نحو 4.450 مليار 
دينار كويتي )%63 من إجمالي امل��وج��ودات(. 
وبلغت نسبة إجمالي القروض والسلفيات إلى 
إجمالي الودائع واألرص��دة نحو %74.6 مقارنة 
بنحو %79.9. وانخفض أيضاً، بند املستحق من 
بنوك ومؤسسات مالية أخ��رى بنسبة 23.1%، 
أي نحو  145.7 مليون دينار كويتي، وص��والً 
إلى نحو 486.3 مليون دينار كويتي )%7.1 من 
إجمالي امل��وج��ودات(، بعد أن كان في نهاية عام 
2017 نحو 632 مليون دينار كويتي )%8.5 من 
إجمالي املوجودات(، وانخفض بنحو %8 أي ما 
قيمته 42.5 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 
528.8 مليون دينار كويتي )%7.5 من إجمالي 

املوجودات( في الفترة نفسها من العام املاضي. 
وتشير األرق���ام إل��ى أن مطلوبات البنك )من 
غير احتساب حقوق امللكية( قد سجلت انخفاضاً، 
بلغت قيمته 605.8 مليون دينار كويتي ونسبته 
%9.3، لتصل إل��ى نحو 5.942 مليار دينار 
كويتي بعد أن كانت عند نحو 6.548 مليار دينار 
كويتي، في نهاية عام 2017. ولو قارنا إجمالي 
املطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، 
نالحظ انخفاضاً بنحو 245.6 مليون دينار 
كويتي أو نسبته ما %4، حني بلغ آن��ذاك نحو 
6.187 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي 
املطلوبات إلى إجمالي املوجودات نحو 86.9% 

مقارنة بنحو 87.6%.
وتشير نتائج حتليل البيانات املالية احملسوبة 
على أساس سنوي، إلى أن مؤشرات ربحية البنك 
كلها قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها 
من عام 2017، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل 
رأسمال البنك ) ROC ( ليصل إلى نحو 43.4% 
بعد إن كان عند %36.4. وارتفع مؤشر العائد 
على معدل حقوق املساهمني اخل��اص مبساهمي 
البنك ) ROE ( إلى نحو %13.8 مقابل 10.8%، 
وارتفع أيضاً، مؤشر العائد  على معدل موجودات 
البنك ) ROA (، ليصل إلى نحو %1.34 قياساً 
 ) EPS ( بنحو %1.07، وارتفعت ربحية السهم
إل��ى نحو 26.6 فلس مقابل 19.2 فلس. وبلغ 
مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد 
)P/E( نحو 7.0 مرة )أي حتسن( مقارنة بنحو 
13.8 م��رة، وحتقق ذل��ك نتيجة ارتفاع ربحية 
السهم )EPS( بنحو %38.5، مقابل انخفاض 
السعر السوقي للسهم بنحو %29.2 مقارنة 
للفترة نفسها العام السابق. وبلغ مؤشر  مضاعف 
السعر/ القيمة الدفترية ) P/B ( نحو 0.6 مرة، 
مقارنة بنحو 0.9 م��رة للفترة نفسها من العام 

السابق.            

 األداء األسبوعي لبورصة الكويت 
كان أداء بورصة الكويت خالل األسبوع املاضي 
مختلطاً، حيث ارتفعت مؤشرات كل من قيمة األسهم 
املتداولة وقيمة املؤشر العام، بينما انخفض مؤشر 
كمية األسهم املتداولة وع��دد الصفقات املبرمة. 
وكانت قراءة مؤشر الشال )مؤشر قيمة( في نهاية 
تداول يوم اخلميس املاضي قد بلغت نحو 436.6 
نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 8.8 نقطة ونسبته 
%2.1 عن إقفال األسبوع املاضي. وارتفع بنحو 
49.6 نقطة أي ما يعادل %12.8 عن إقفال نهاية 

عام 2017.

في نهاية الشهر السابع من السنة املالية احلالية

3.127 مليار دينار »الشال«: املوازنة حققت فائضًا بلغ 
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