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ق��ال تقرير ال��ش��ال االس��ب��وع��ي عن 
ال��ك��وي��ت وأه����داف املستقبل : ت��زداد 
القناعات ب��أن عصر النفط املهيمن 
على مكونات الطاقة ب��ات مكان شك 
كبير، وحتى منافسته ملكونات مصادر 
الطاقة باتت أمام حتدي حقيقي من نفط 
غير تقليدي، أصبحت تكاليف إنتاجه 
منافسة وتتناقص تلك التكاليف مبرور 
الزمن. أحد املؤشرات الرئيسية على 
بدء ضعف تنافسية النفط هو فقدانه 
لنحو نصف مستوى أس��ع��اره منذ 
خريف ع��ام 2014، والزال��ت مبررات 
بيئية تضغط باجتاه استبداله بوقود 
نظيف، وأعلنت دول صناعية رئيسية 
حتولها الكامل إلى السيارات الكهربائية 
بحلول ع��ام 2040، وأعلنت شركات 
صناعة سيارات تغيير خطوط إنتاجها 
مبكراً إلى هذا النوع من السيارات. ما 
تقدم يعني أن على دول إنتاج النفط 
التقليدي بناء إستراتيجيات صلبة 
واضحة األه��داف حتدد خيارها حول، 
إم��ا فك ارت��ب��اط تدريجي من اإلعتماد 
املفرط على النفط، أو مخالفة قناعة 
االنخفاض التدريجي ألهمية النفط 
وشرح مبرراتها واملضي في االستثمار 

إلى مزيد من اإلعتماد عليه. 
رؤية الكويت

نسوق هذا الكالم ألن للكويت أهداف 
معلنة بتنويع مصادر الدخل وتوظيف 
م��وارده��ا املالية والبشرية لتحقيق 
أه��داف تنموية مختلفة، مثل التفوق 
كمركز مالي وآخ��ر جت��اري، واألخير 
يسوق حالياً وفق رؤية الكويت 2035 
وتكاليفه مبئات املليارات. تلك األهداف 
املعلنة منذ نحو 16 ع��ام، تخلفت ألن 
احل��اج��ة إليها ضعفت بسبب رواج 
سوق النفط ب��دءاً من عام 2003، ذلك 
ال���رواج تسبب في تقويض تنافسية 
االقتصاد وزيادة حادة في ارتباط البلد 
بالنفط ال��ذي ثبت أن رواج��ه مؤقت، 
ول��ل��رواج السابق مزاياه أيضاً، ألنه 
أتاح فرصة إلعادة بناء اإلحتياطيات 
املالية البالغة تقديراً نحو 520 مليار 

دوالر أمريكي. 
على اجلانب اآلخ��ر، وف��ي الكويت 
أي��ض��اً، أع��ل��ن��ت “مؤسسة ال��ب��ت��رول 
الكويتية” إستراتيجيتها طويلة األمد -
-2040 والتي تنوي فيها زيادة الطاقة 
اإلنتاجية للنفط إل��ى 4.75 مليون 
برميل يومياً وتنويع إستخداماته 
باجتاه تعزيز جهود تكريره وتوظيف 
مشتقاته في صناعة بتروكيماوية، 
وقدرت تكاليفها الرأسمالية بنحو 450 
مليار دوالر أمريكي، أو نحو 10 سنوات 
من دخل النفط املقدر في مشروع موازنة 
2019/2018. وليس لنا إعتراض 
على أن تكون ل��� “مؤسسة البترول 
الكويتية” إستراتيجية طويلة األمد، 
وقد ندعمها إذا كان القرار اإلستراتيجي 
للبلد، وعن قناعة، هو املزيد من ربط 
مصيرها بالنفط وإستهالك ه��ذا الكم 
الكبير من امل��وارد املالية أو املدخرات 
-رأس م��ال وق���روض- لتحقيق هذا 
الهدف. ما ال ميكن قبوله، هو تشتيت 
امل���وارد املالية والبشرية الشحيحة 
لتحقيق هدفني متناقضني، الفكاك من 
النفط، ومزيد من اإلرتباط معه، حينها 
لن ينجح أياً منهما، واملخاطر احملتملة 

على البلد ستكون ضخمة. 
ونقترح بعض التريث، فاملؤكد أن 
قطاع النفط يحتاج إل��ى استثمارات 
متصلة، ولكن، البد وأن تكون بتكلفة 
محتملة، وب��أه��داف أق��ل ط��م��وح، إن 
ك���ان خ��ي��ار ال��ب��ل��د اإلس��ت��رات��ي��ج��ي هو 
الفكاك من اإلعتماد شبه الكلي على 
النفط، أو منحه أولوية إن كان القرار 
م��ع��اك��س. وع��ل��ى امل���دى القصير، أي 
حقبة التريث، الب��د من إطفاء حريق 
املالية العامة، وذل��ك بضغط النفقات 
العامة ونحو %82 منها ج��اري وفقاً 
آلخ��ر م��ش��روع م��وازن��ة، وجتميع كل 
اإلحتياطيات املالية للدولة حتت مظلة 
واح���دة، وتغيير وظيفتها لتحقيق 
ع��ائ��د ليصبح ه��و امل��ص��در الرئيسي 
وامل��س��ت��دام للمالية ال��ع��ام��ة، على أن 
يأخذ دخ��ل النفط غير املستدام دور 
مساند ومتناقص، حتى يتم اإلتفاق 
على خيار الدولة اإلستراتيجي. ومن 
باب دعم املنطق وراء ذلك التحول في 
وظيفة اإلحتياطيات امل��ال��ي��ة، قامت 
النرويج مؤخراً بتغيير إستراتيجية 
صندوقها السيادي ذو ال� 1.1 تريليون 
دوالر أمريكي، لتزيد استثماراته في 
األسهم من %60 إلى %75، وأن تشمل 
حتى األسهم غير املدرجة أو امللكيات 
اخلاصة، وأن يسمح بتملك أكثر من 
%10 ف��ي الشركة ال��واح��دة، وه��دف 
التغيير زي���ادة ع��ائ��دات��ه م��ع القبول 

مبخاطر أعلى.
إحصاءات مالية 

ي��ذك��ر بنك ال��ك��وي��ت امل��رك��زي، في 
نشرته اإلحصائية النقدية الشهرية، 
لشهر ديسمبر 2017، وامل��ن��ش��ورة 
على موقعه على اإلنترنت، أن رصيد 
إجمالي أدوات الدين العام )مبا فيها 
سندات وعمليات التورق منذ أبريل 
2016(، قد ارتفع مبا قيمته 1.500 
مليار دينار كويتي، مقارنة مبستواه 
ف��ي نهاية ديسمبر 2016، ليصبح 
4.767 مليار دينار كويتي، في نهاية 
ديسمبر 2017، أي م��ا نسبته نحو 
%14.2 م��ن ح��ج��م ال��ن��اجت احمللي 
اإلجمالي اإلسمي لعام 2016 البالغ 
نحو 33.5 مليار دينار كويتي. وبلغ 
متوسط أسعار الفائدة )العائد( على 

أدوات الدين العام، ملدة سنة 2.250%، 
وملدة سنتني %2.500، وملدة 3 سنوات 
%2.625، وملدة 5 سنوات 3.000%، 
ومل��دة 7 سنوات %3.375، ومل��دة 10 
سنوات %3.875. وتستأثر البنوك 
احمللية مبا نسبته %100 من إجمالي 
أدوات الدين العام )%100 في نهاية 

ديسمبر 2016(. 
وتذكر نشرة بنك الكويت املركزي، 
أن إجمالي التسهيالت االئتمانية، 
للمقيمني، املقدمة من البنوك احمللية 
في نهاية ديسمبر 2017، قد بلغ نحو 
35.398 مليار دي��ن��ار كويتي، وهو 
م��ا مي��ث��ل ن��ح��و %55.8 م��ن إجمالي 
م��وج��ودات البنوك احمللية، بارتفاع 
بلغ نحو 1.091 مليار دينار كويتي، 
أي بنسبة منو بلغت نحو %3.2، عما 
ك��ان عليه في نهاية ديسمبر 2016. 
وبلغ إجمالي التسهيالت الشخصية 
نحو 15.067 مليار دينار كويتي، أي 
ما نسبته نحو %42.6، من إجمالي 
التسهيالت االئتمانية )نحو 14.438 
مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 
2016(، وبنسبة من��و بلغت نحو 
%4.4. وبلغت قيمة القروض املقسطة 
ضمنها نحو 10.973 مليار دينار 
كويتي، أي م��ا نسبته نحو 72.8% 
م��ن إجمالي التسهيالت الشخصية، 
ونصيب ش��راء األس��ه��م ضمنها نحو 
2.664 مليار دي��ن��ار كويتي، أي ما 
نسبته ن��ح��و %17.7 م��ن إجمالي 
التسهيالت الشخصية، وبلغت قيمة 
ال��ق��روض االستهالكية نحو 1.091 
مليار دينار كويتي. وبلغت التسهيالت 
االئتمانية لقطاع العقار نحو 7.971 
مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 
%22.5 من اإلجمالي، )نحو 7.759 
مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 
2016(، أي أن نحو ثلثي التسهيالت 
اإلئتمانية متويالت شخصية وعقارية، 
ولقطاع التجارة نحو 3.342 مليار 
دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 9.4%، 
)نحو 3.147 مليار دي��ن��ار كويتي، 
في نهاية ديسمبر 2016(، ولقطاع 
امل��ق��اوالت نحو 1.858 مليار دينار 
كويتي، أي ما نسبته نحو %5.2 )نحو 
2.093 مليار دينار كويتي في نهاية 
ديسمبر 2016(، ولقطاع الصناعة 
نحو 1.876 مليار دينار كويتي، أي 
ما نسبته نحو %5.3 )نحو 1.889 
مليار دينار كويتي ف�ي نهاي�ة ديسمبر 
2016(، ولقطاع املؤسسات املالية 
-غير البنوك- نحو 1.318 مليار دينار 
كويتي، أي م��ا نسبته نحو 3.7%، 
)نحو 1.483 مليار دينار كويتي، في 

نهاية ديسمبر 2016(. 
وتشير النشرة، أيضاً، إلى أن إجمالي 
الودائع، لدى البنوك احمللية، قد بلغ 
نحو 42.138 مليار دي��ن��ار كويتي، 
وهو ما ميثل نحو %66.4 من إجمالي 
مطلوبات البنوك احمللية، بارتفاع بلغ 
نحو 1.326 مليار دينار كويتي، عما 
ك��ان عليه في نهاية ديسمبر 2016، 
أي بنسبة من��و بلغت نحو 3.2%. 
ويخص عمالء القطاع اخلاص من تلك 
الودائع بالتعريف الشامل، أي شامالً 
امل��ؤس��س��ات ال��ك��ب��رى، مثل املؤسسة 
ال��ع��ام��ة للتأمينات االجتماعية -ال 
يشمل احلكومة- نحو 35.401 مليار 
دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 84%، 
ونصيب ودائع عمالء القطاع اخلاص 
بالدينار الكويتي، منها، نحو 32.668 
مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 
%92.3، وما يعادل نحو 2.733 مليار 
دي��ن��ار كويتي بالعمالت األجنبية، 

لعمالء القطاع اخلاص، أيضاً.
أم��ا بالنسبة إل��ى متوسط أسعار 
ال��ف��ائ��دة على ودائ���ع ال��ع��م��الء ألج��ل، 
بكل م��ن ال��دي��ن��ار الكويتي وال���دوالر 
األم��ري��ك��ي، مقارنة بنهاية ديسمبر 
2016، فتذكر النشرة، أن الفرق في 
متوسط أسعار الفائدة، على ودائ��ع 
العمالء ألج��ل، م��ازال لصالح الدينار 
الكويتي، في نهاية الفترتني، إذ بلغ 

نحو 0.720 نقطة، لودائع شهر واحد، 
ونحو 0.718 نقطة، لودائع 3 أشهر، 
ونحو 0.716 نقطة، لودائع 6 أشهر، 
ونحو 0.632 نقطة، لودائع 12 شهراً. 
بينما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 
2016، نحو 0.538 نقطة، لودائع شهر 
واح��د، ونحو 0.576 نقطة، لودائع 3 
أشهر، ونحو 0.599 نقطة، لودائع 6 
أشهر، ونحو 0.487 نقطة، لودائع 12 
شهرا. وبلغ املتوسط الشهري لسعر 
ص��رف الدينار الكويتي في ديسمبر 
2017، مقابل ال��دوالر األمريكي، نحو 
301.908 فلساً كويتياً، لكل دوالر 
أم��ري��ك��ي، ب��ارت��ف��اع بلغ نحو 1.2%، 
مقارنة باملتوسط الشهري لديسمبر 
2016، عندما بلغ نحو 305.510 فلساً 

كويتياً، لكل دوالر أمريكي.
مؤشرات أولية 

حتى نهاية األسبوع الفائت، توفرت 

معلومات حول 57 شركة أعلنت نتائج 
أعمالها وتوفرت تفاصيل أرقامها عن 
ع��ام 2017، ورغ��م أن ع��دد الشركات 
املعلنة ال يتعدى %36.5 م��ن عدد 
الشركات املدرجة، إال أنها متثل نحو 
%80 من قيمة شركات البورصة كما 
في نهاية عام 2017. وتشير النتائج 
إل��ى م��ؤش��رات أداء أول��ي��ة مشجعة، 
حيث حققت تلك ال��ش��رك��ات أرب��اح��اً 
صافية بلغت 1.692 مليار دينار 
كويتي أي بنمو بحدود %12.5 عن 
مستوى أرباح نفس الشركات عن عام 
2016، رغم أن عام 2017 حفل بأحداث 
جيوسياسية سلبية مثل أزم��ة دول 
مجلس التعاون التي أدت إلى خفض 
مستوى النمو االقتصادي وخفضت 

أسعار معظم األصول. 
ضمن الشركات التي أعلنت نتائجها، 
32 شركة أو نحو %56.1 م��ن تلك 
الشركات حققت زي���ادة ف��ي مستوى 
ربحيتها، بينما 8 حققت انخفاضاً 
مبستوى خسائرها أو إنتقلت إلى 
الربحية، ذل��ك يعني أن الغلبة كانت 
بشكل ظاهر ب��إجت��اه النمو املوجب. 
باملقابل، هناك 16 شركة انخفضت 
مستويات أرباحها، وشركة واح��دة 

إنتقلت م��ن الربحية إل��ى اخلسائر. 
ولكن، البد من التنبيه إلى أن الشركات 
التي تعلن مبكراً عن أداءه���ا، هي في 
الغالب األعم، أفضل الشركات املدرجة، 
ويتدنى األداء ط��ردي��اً مع التأخر في 
إع���الن ال��ن��ت��ائ��ج. وإن ك���ان م��ا تقدم 
ح��ول عالقة السرعة ف��ي اإلع���الن مع 
أفضلية النتائج صحيحاً، يتفوق قطاع 
امل��ص��ارف وميثل %44.6 من القيمة 
الرأسمالية للبورصة على ما ع��داه، 
حيث أعلنت ك��ل امل��ص��ارف الكويتية 

العشرة نتائج أعمالها. 
وأوص��ت مجالس إدارات الشركات 
ال��ت��ي أع��ل��ن��ت نتائجها بخليط من 
توزيعات نقدية وأسهم منحة، كالهما 
أو إح��داه��م��ا، وبلغت قيمة األم���وال 
النقدية املوصى بتوزيعها نحو 990.5 
مليون دينار كويتي، بينما بلغت أسهم 
املنحة املوصى بتوزيعها نحو 1.636 
مليار سهم، أو نحو %5.8 من إجمالي 
ع��دد األسهم املصدرة للشركات التي 
أعلنت توزيع أسهم منحة. وبلغ عدد 
الشركات التي أوصت بتوزيعات نقدية 
فقط 34 ش��رك��ة، بينما بلغ ع��دد تلك 
التي أوصت بتوزيعات نقدية وأسهم 
منحة 11 شركة، وقامت شركة واحدة 

بتوزيع أسهم منحة فقط، و11 شركة 
أعلنت ع��ن ع��دم نيتها ت��وزي��ع أرب��اح 

نقدية أو أسهم منحة. 
وت��ب��دو م��ؤش��رات األداء األول��ي��ة 
مشجعة، رغ��م علمنا ب��أن إع��الن��ات 
األداء القادمة ستكون أضعف، وتلك 
املؤشرات في أوض��اع عادية، يفترض 
أن تنعكس وبشكل ملحوظ وموجب 
على أداء املؤشر ال��وزن��ي للبورصة، 
ولكن، ق��راءة ذلك املؤشر حتى نهاية 
األس��ب��وع الفائت كانت عند 410.1 
نقطة، أي مبكاسب بحدود %2.2 فقط 
مقارنة مبستواه نهاية العام الفائت. 
السبب في تقديرنا هو أن املتغيرات 
العامة السلبية لها األثر األكبر على أداء 
املؤشر، ففي اجلانب اإليجابي، الزالت 
أسعار النفط متماسكة وإن إنخفضت 
عن أعلى مستوياتها، ولكنها ال تكفي 
لدعم املؤشر، فبورصات العالم متر 
بحقبة تصحيح بتأثيراتها السلبية 
على ب��ورص��ات اخلليج، واألوض���اع 
اجل��ي��وس��ي��اس��ي��ة الزال�����ت م���أزوم���ة، 
وب��ورص��ة الكويت مقبلة على حقبة 
تنظيم ج��وه��ري ألس��واق��ه��ا وحتتاج 
إلى فترة لهضمها. وعليه، فاملؤشرات 
األولية واملشجعة ل��أداء، لها دور في 
متاسك أسعار األسهم، ورمب��ا رفعها 
قليالً، ولكنها حتتاج إلى دعم من حتسن 
املتغيرات العامة حتى حتقق أداًء أفضل 

ومستحق.
بنك اخلليج 

أعلن بنك اخلليج نتائج أعماله، 
للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
2017، والتي تشير إلى أن البنك حقق 
أرباحاً، بعد خصم -الضرائب-، بلغت 
نحو 48 مليون دينار كويتي، مرتفعة 
بنحو 5.1 مليون دينار كويتي، أو ما 
نسبته نحو %11.8، مقارنة بنحو 
42.9 مليون دي��ن��ار كويت�ي، لع�ام 
2016. ويع�ود االرتف�اع في ربحية 

البنك 
إلى االرتفاع في إجمالي اإلي��رادات 
التشغيلية بقيمة أع��ل��ى م��ن ارت��ف��اع 
إجمالي املصروفات، بذلك ارتفع الربح 
التشغيلي بنحو %11، وصوالً إلى نحو 
117.1 مليون دينار كويتي، مقارنة 
بنحو 105.5 مليون دينار كويتي في 
ع��ام 2016. ويعرض الرسم البياني 
التالي، التطور في مستوى أرباح البنك 

خالل الفترة )2017-2008(.
وف���ي ال��ت��ف��اص��ي��ل، ارت��ف��ع��ت جملة 
اإليرادات التشغيلية للبنك بنحو 12.7 
مليون دي��ن��ار كويتي، أي م��ا نسبته 
%7.6، وصوالً إلى نحو 181.4 مليون 
دينار كويتي، مقارنة بنحو 168.6 
مليون دينار كويتي في ع��ام 2016. 
ويعود االرتفاع في اإليرادات إلى ارتفاع 
بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 15.5 
مليون دينار كويتي، وصوالً إلى نحو 
132.2 مليون دينار كويتي، مقارنة 
مع 116.8 مليون دينار كويتي )وذلك 
نتيجة ارتفاع إي��رادات الفوائد بقيمة 
أعلى من ارتفاع مصروفات الفوائد(. 
بينما، انخفض بند إي��رادات توزيعات 
أرباح بنحو 3.6 مليون دينار كويتي، 
أي ما نسبته %74.6، وصوالً إلى نحو 
1.2 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 

4.8 مليون دينار كويتي. 
وارت���ف���ع���ت ج��م��ل��ة امل���ص���روف���ات 
التشغيلية للبنك بقيمة أقل من ارتفاع 
جملة اإليرادات التشغيلية، بنحو 1.1 
مليون دينار كويتي، لتصل إلى نحو 
64.3 مليون دينار كويتي، مقارنة 
م��ع نحو 63.2 مليون دي��ن��ار كويتي 
ف��ي نهاية ع��ام 2016، وحت��ق��ق ذلك 
نتيجة ارتفاع جميع بنود املصروفات 
التشغيلية، وبلغت نسبة إجمالي 
امل��ص��روف��ات التشغيلية إل��ى إجمالي 
اإلي����رادات التشغيلية نحو 35.4% 
مقارنة بنحو %37.5. وارتفع إجمالي 
املخصصات بنحو 6.3 مليون دينار 
كويتي، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 
%10.5، وصوالً إلى نحو 66.7 مليون 
دي��ن��ار كويتي، مقارنة بنحو 60.4 
مليون دي��ن��ار ك��وي��ت��ي. وحت��ق��ق ذلك 
نتيجة ارت��ف��اع املخصصات )احمل��ددة 
وال��ع��ام��ة( بنحو 29.2 مليون دينار 
كويتي، أي نحو %72.1، وص��والً إلى 
نحو 69.8 مليون دينار كويتي، مقارنة 

بنحو 40.6 مليون دينار كويتي في 
نهاية ع��ام 2016. وعليه، انخفض 
ه��ام��ش ص��اف��ي رب��ح البنك إل��ى نحو 
%23.3، مقارنة بنحو %23.9 في عام 
2016، نتيجة ارتفاع إيرادات الفوائد 

بقيمة أعلى من ارتفاع صافي الربح.
وتظهر البيانات املالية أن إجمالي 
م��وج��ودات البنك قد ارتفع مبا قيمته 
216.3 مليون دينار كويتي، أي ما 
نسبته %4، ليصل إل��ى نحو 5.683 
مليار دينار كويتي، مقابل نحو 5.467 
مليار دينار كويتي، في ع��ام 2016. 
وارت��ف��ع بند ق��روض وسلف للعمالء 
بنحو  362.8 مليون دينار كويتي، 
ليصل إج��م��ال��ي ال��ق��روض إل���ى نحو 
3.809 مليار دينار كويتي )%67 من 
إجمالي امل��وج��ودات(، مقابل 3.446 
مليار دينار كويتي )%63 من إجمالي 
امل���وج���ودات(، ف��ي ع��ام 2016. بينما 
انخفض بند ق��روض وسلف للبنوك، 
بنحو 7.7 مليون دينار كويتي، وصوالً 
إلى نحو 128.9 مليون دينار كويتي 
)2.3% من إجمالي املوجودات( مقارنة 
بنحو 136.6 مليون دي��ن��ار كويتي 
)%2.5 من إجمالي امل��وج��ودات( في 

عام 2016.
وتشير األرق���ام إل��ى أن مطلوبات 
البنك )من غير احتساب حقوق امللكية( 
قد سجلت ارتفاعاً بنحو 188.5 مليون 
دي��ن��ار كويتي، أي م��ا نسبته 3.9% 
لتصل إل��ى نحو 5.082 مليار دينار 
كويتي، مقارنة بنهاية ع��ام 2016، 
حني بلغت نحو 4.894 مليار دينار 
كويتي. وبلغت نسبة إجمالي القروض 
والسلف للعمالء إلى إجمالي الودائع 
واألرص������دة ن��ح��و %78.2 م��ق��ارن��ة 
بنحو %73.3. وبلغت نسبة إجمالي 
املطلوبات إلى إجمالي املوجودات نحو 
%89.4 مقارنة بنحو %89.5 في عام 

.2016
وت��ش��ي��ر ن��ت��ائ��ج حتليل البيانات 
املالية، إلى أن جميع مؤشرات الربحية 
للبنك، قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع 
نهاية ع��ام 2016، إذ ارت��ف��ع مؤشر 
 ،) ROC ( العائد على معدل رأس املال
ليصل إلى نحو %15.8، قياساً بنحو 
%14.1، وارتفع مؤشر العائد على 
 ،) ROE ( م��ع��دل ح��ق��وق امل��س��اه��م��ني
ليصل إل��ى %8.2، بعد أن ك��ان عند 
%7.7. وارت��ف��ع مؤشر العائد على 
 ،)ROA( م��ع��دل م���وج���ودات ال��ب��ن��ك
ارتفاعاً طفيفاً، ليصل إلى نحو 0.9%، 
قياساً بنحو %0.8. وارتفعت ربحية 
السهم الواحد )EPS(، حني بلغت نحو 
17 فلس، مقارنة مع ربحية نهاية عام 
2016، والبالغ�ة 15 فلس. وبلغ مؤشر 
مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد 
)P/E( نحو 14 م��رة، )أي حتسن(، 
مقارنة بنحو 16 م��رة، وحتقق ذلك 
نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد 
بنحو %13.3، مقارنة بتراجع للسعر 
ال��س��وق��ي للسهم، وب��ح��دود 0.8%. 
وبلغ مؤشر  مضاعف السعر/ القيمة 
ال��دف��ت��ري��ة ) P/B ( ن��ح��و 1.2 م��رة، 
مقارنة بنحو 1.3 مرة، في نهاية عام 
2016. وأعلن البنك عن نيته توزيع 
%9 أرباح نقدية، أي ما يعادل 9 فلساً 
كويتياً عن السهم الواحد، وهذا يعني 
أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت 
نسبته %3.8 على سعر اإلق��ف��ال في 
نهاية ديسمبر 2017 والبالغ 238 
فلس كويتي للسهم ال��واح��د. وبلغت 
التوزيعات النقدية 7 فلس للسهم عن 
عام 2016، أي زاد البنك من مستوى 

توزيعاته عن عام 2017.
بورصة الكويت 

ك��ان أداء ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت، خالل 
األس��ب��وع امل��اض��ي، أق��ل نشاطاً، حيث 
انخفضت مؤشرات كل من كمية األسهم 
امل��ت��داول��ة، وع��دد الصفقات املبرمة، 
وقيمة املؤشر ال��ع��ام. بينما ارتفعت 
قيمة األسهم املتداولة، وكانت قراءة 
مؤشر الشال )مؤشر قيمة( في نهاية 
تداول يوم اخلميس املاضي، قد بلغت 
نحو 396.5 نقطة، وبانخفاض بلغ 
قيمته 0.3 نقطة، ونسبته %0.1 عن 
إقفال األسبوع الذي سبقه، بينما ارتفع 
بنحو 9.5 نقطة، أي ما يعادل 2.5% 

عن إقفال نهاية عام 2017.
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1 جدول توضيحي 

ال������ع������ام  ال���������دي���������ن  أدوات  إج�������م�������ال�������ي  رص�������ي�������د 
دي�������ن�������ار  م�������ل�������ي�������ار   4.767 إل��������������ى  ارت�����������ف�����������ع 
2016 دي�������س�������م�������ب�������ر  ب�������ن�������ه�������اي�������ة  م���������ق���������ارن���������ة 

من  امل��ق��دم��ة  للمقيمني  االئتمانية  التسهيالت 
البنوك احمللية بلغت  نحو 35.398 مليار دينار

ب��ن��اء  ف���رص���ة  أت������اح  امل����ؤق����ت  ال���ن���ف���ط  س�����وق  رواج 
دوالر مليار   520 البالغة  املالية  االحتياطيات 

إس��������ت��������رات��������ي��������ج��������ي��������ة »م����������ؤس����������س����������ة ال��������ب��������ت��������رول 
احمل�����ت�����م�����ل�����ة  م��������خ��������اط��������ره��������ا   ل�������ه�������ا   »2040
ع�������ل�������ى ال�������ب�������ل�������د وال�����������ت�����������ي س�������ت�������ك�������ون ض����خ����م����ة

ق����ط����اع ال����ن����ف����ط ي����ح����ت����اج اس����ت����ث����م����ارات م��ت��ص��ل��ة 
م���ح���ت���م���ل���ة ب����ت����ك����ل����ف����ة  ت������ك������ون  أن  الب���������د  ول������ك������ن 


