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4 أسهم قيادية تستحوذ على 62% من السيولةاالقتصادية
استحوذت 4 أسهم قيادية أمس، هي »الوطني« و»اجيليتي« و»بيتك« و»زين« على 10.3 ماليني دينار تشكل نحو 
62% من إجمالي سيولة البورصة البالغة 16.7 مليون دينار. وأدى نشاط هذه األسهم إلى ارتفاع السيولة بنسبة %37 
مقارنة بسيولة أول من أمس البالغة 12.2 مليون دينار. كما أدى نشاط هذه األسهم القيادية إلى حتسن ملحوظ 
في أداء املؤشرات الوزنية التي ارتفعت بنسبة 0.8% لـ »كويت 15« ليصل إلى 927 نقطة، وبنسبة 0.5% للمؤشر 
الوزني الذي ارتفع إلى 408 نقاط، في حني تراجع املؤشر السعري 0.3% ليصل إلى 6830 نقطة. وارتفع سهم شركة 
أجيليتي، ألعلى مستوى في أكثر من عامني ونصف، ببلوغه 831 فلسا محققا 51 فلسا مكاسب سوقية بنسبة %6.1.
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41.4 مليار دينار ودائع المصارف الكويتية.. 20% منها تحت الطلب من دون فوائد

80 مليون دينار زيادة في تكلفة الودائع على البنوك بعد رفع الفائدة
أحمد موسى

حتركت البنوك الكويتية 
سريعا نحو رفع الفائدة على 
الودائع مبتوسط ربع نقطة 
مئوية في خطوة تهدف الى 
احلفاظ على تنافسية الدينار 
الكويتي كوعاء ادخاري مقابل 
الــدوالر، بعــد قــرار البنك 
املركــزي الكويتــي تثبيــت 
سعر اخلصم عند مستوياته 
احلالية البالغة ٢.٧5% على 
عكس قرار الفيدرالي األميركي 
الفائدة بنحو  برفع أســعار 

.%٠.٢5
البنــوك يراهــا  خطــوة 
مراقبــون انهــا رمبا حتدث 
تــآكال في عوائدها ما لم يتم 
رفع الفائدة على أدوات الدين 
احلكومية وسندات املركزي 
لضبط السيولة بنفس املقدار 
كونها تشكل ٢٠% من ربحية 

البنوك.

زيادة تكلفة الودائع
وسيزيد قرار رفع الفائدة 
على االيداع من تكلفة الودائع 
التي تبلــغ اجماليهــا 4١.4١ 
مليار دينار )منها 8.4 مليارات 
ودائع حتت الطلــب( قرابة 
8٠ مليــون دينــار ســنويا، 
وستشكل زيادة بنحو ٧.%8، 
حيــث بلــغ اجمالــي تكلفة 
الودائــع للبنــوك خالل عام 
٢٠١6 نحو 9١٢ مليون دينار، 
فيما بلغت إيــرادات الفوائد 

٢.5 مليار دينار.
وأظهرت بيانات على املوقع 
الرسمي لبنك الكويت الوطني 
رفع الفائدة على الودائع ألجل 
حيث ارتفعــت الفائدة على 

الودائع آجال شهر وشهرين 
مبقدار ربع نقطة مئوية الى 
١.5% فيمــا ارتفعــت الفائدة 
على الودائع آلجال 3 أشــهر 
مبقدرة ربع نقطة مئوية ايضا 
الى ١.6٢5% ورفع »الوطني« 
الفائدة على الودائع آجال 6 
أشهر بربع نقطة مئوية ايضا 
الى ١.٧5% فيما وصلت الفائدة 
على الودائع ألجل عام واحد 
الى ١.8٧5% بزيادة اقل من ربع 
نقطة مئوية بنســبة زيادة 

بلغت ٠.١٢5%.
كذلك قامت بنوك »بوبيان« 
و»وربة« و»األهلي الكويتي« 
برفــع معــدالت الفائدة على 
الودائع بنسب متفاوتة حيث 
رفع البنــك األهلي الكويتي 
الودائع ألكثر  الفائدة علــى 

مليــارات دينــار منهــا ٢٢٢ 
مليــون دينــار ودائع حتت 
الطلــب حيث تشــكل ودائع 
احلكومــة ١6.٢% من اجمالي 

ودائع اجلهاز املصرفي.

استيعاب زيادة الفائدة على 
الودائع

ويرى مراقبون ان البنوك 
احمللية لديها مساحة مناسبة 
متكنها من اســتيعاب زيادة 
أســعار الفائدة على الودائع 
بالدينار لديها في ظل أسعار 
الفائدة احلالية على القروض 
والتسهيالت االئتمانية التي 
تقدمها تلك البنوك، مع االخذ 
في االعتبار االرتباط القائم 
ضمــن هوامش محــددة بني 
ســعر اخلصم الــذي يقرره 

عوائد إصدارات الدين العام 
التي مت طرحها والبالغة 3.5 
مليارات دينار نحو 5٧ مليون 
دينار، باإلضافة الى 94 مليون 
دينار عوائد التورق وسندات 
السيولة خالل العام املاضي 
بإجمالي ١5١ مليون دينار لكل 
من ســندات الدين وسندات 
التــورق لتشــكل رافدا مهما 
لربحيتهــا مــع تنامي عجز 
املوازنة وجلوء احلكومة الى 
صيغ لتمويل هذا العجز منها 

السندات احمللية.
ويضيف مراقبون ان البنك 
املركزي الكويتي يسعى إلى 
حتفيز البنوك احمللية لتعزيز 
جاذبية وتنافســية العوائد 
علــى الودائــع بالدينار من 
خالل توظيــف تلك األدوات 
واإلجراءات املتاحة كسندات 
البنــك املركــزي وإصدارات 
أدوات الدين العام نيابة عن 
احلكومــة وعمليات التورق 
املقابلة لهما وعمليات السوق 
النقــدي من جهة، ومن جهة 
اخرى ســيكون هناك هدف 
رئيســي هــو احلفــاظ على 
هوامش عوائد األدوات النقدية 
التي يطرحها املركزي حتى 
ال تؤثر على ربحية البنوك 
خصوصا بعد تباطؤ االئتمان 
الذي تواجهــه البنوك خالل 

الشهور املاضية.

االئتمان يضغط على الربحية
وأشار املراقبون ان البنوك 
تواجــه فــي الوقــت احلالي 
تباطــؤ في حركــة االئتمان 
خالل األشــهر املاضية حيث 
ســجل االئتمان تراجعا في 
شــهر ابريل بلغ ٠.٠4% الى 

من 6 أشــهر بنسب تتراوح 
بني ٠.٢5 و5٠.٠%.

ويبلــغ اجمالــي الودائع 
املصرفــي  القطــاع  داخــل 
الكويتــي 4١.4 مليــار دينار 
منها 3٢.٧ مليار دينار ودائع 
للقطــاع اخلاص منهــا 8.4 
مليــارات دينار ودائع حتت 
الطلــب أي ال تدفــع البنوك 
عليهــا أي فوائد، فيما تدفع 
البنــوك فائدة حتى ٢% على 
نحو 44% من اجمالي ودائع 
القطاع اخلاص وبقيمة ١4.4 
مليار دينــار وبني ٢ و5.٢% 
فوائد على 6.5 مليارات دينار 
وقرابة 3 مليارات دينار يدفع 

عليها فوائد بني ٢.5 و%3.
وتبلغ الودائع احلكومية 
لــدي البنــوك احملليــة ٧.6 

مجلــس إدارة بنــك الكويت 
املركــزي واحلدود القصوى 
ألسعار الفائدة على القروض 
والتسهيالت االئتمانية التي 

تقدمها البنوك.
وبحسب مساعد مدير عام 
مجموعة اخلزينــة في بنك 
الكويت الوطني جاد زخور 
ســبقت خطوة البنوك رفع 
الفائــدة على الودائع، زيادة 
في أسعار الفوائد على أدوات 
ضبط السيولة وعلى السندات 
قصيرة األجل من قبل البنك 
املركزي ولكن لم يعرف حجم 
زيادة الفائدة حيث لم ينشر 
علــى موقع البنــك املركزي 
حجم الطروحــات او العائد 

عليها.
وخالل العام ٢٠١6 بلغت 

34.8٧ مليــار دينار بضغط 
من القروض الشخصية.

وتواجه البنوك تباطؤا في 
االنفاق االستثماري الذي يؤثر 
سلبيا على هامش االقتراض 
للقطاع اخلاص، حيث يتوقع 
البنك الدولي ان يبلغ معدل 
منــو الناجت احمللي االجمالي 
في الكويت ٠.٢% خالل ٢٠١٧ 
اي بتباطؤ ٢.٢% عن توقعات 
البنك في يناير املاضي البالغة 

 .%٢.4
ويذكر ان البنوك الكويتية 
حققت صافي ربح في ٢٠١6 
بلغ ٧56.5 مليون دينار بنمو 
5.8%، فيمــا حققــت أرباحا 
للربــع األول ٢٠١٧ بلــغ ١95 

مليون دينار بنمو ٧%.

تراجع السيولة المصرفية
ويشــير مراقبون الى ان 
ارتفاع وتيرة إصدارات أدوات 
الدين احملليــة يضغط على 
ســيولة املصارف الكويتية 
حيث انخفضت احتياطيات 
البنوك )النقد، الودائع لدى 
بنك الكويت املركزي، سندات 
بنك الكويت املركزي( بواقع 
35٠ مليــون دينــار لتصــل 
إلى 4.8 مليارات دينار أو ما 
يعادل ٧.9% من إجمالي أصول 
البنوك. وقــد تزامن هذا مع 
قيام احلكومة بزيادة إصدار 
السندات احمللية في محاولة 

منها لسد عجز املوازنة.
وارتفعــت أدوات الديــن 
العــام احملليــة بقيمــة 3٠٠ 
مليون دينار خالل شهر أبريل 
لتصل إلى 4.١١ مليارات دينار، 
أي مــا يقدر بنحــو ١٢% من 

الناجت احمللي اإلجمالي.

أسعار البتروكيماويات ترتفع
 للمرة األولى من شهرين

محمد عواضة

ارتفعت أسعار البتروكيماويات خالل األسبوع 
املاضي وهي املرة األولى منذ منتصف أبريل 

ولألسبوع الثامن على التوالي شهدت تراجعات 
لم تتعاف منها سوى األسبوع املاضي حيث 
ارتفع مؤشر أرقام للبتروكيماويات لينهي 

األسبوع عند مستوى 193.6 نقطة مقارنة بـ 
192.6 نقطة أنهى بها األسبوع قبل املاضي 

بارتفاع 0.1% تقريبا.
وانخفضت أسعار معظم منتجات 

البتروكيماويات في شهر مايو املاضي بنسب 
تقارب 7% على أساس شهري متتبعة أسعار 
النفط التي كانت منخفضة 3.4% على أساس 

شهري، في حني ظلت هوامش البولي بروبلني- 
بروبان والبولي بروبلني- نافثا معتدلة على 

أساس شهري بقيمة 604 دوالرات للطن و543 
دوالرا للطن على التوالي، مدعومة بانخفاض 
معدل البروبان )-10.5%( على أساس شهري 

والنافثا )7.0%( على أساس شهري.
كما انخفضت أسعار البولي إيثلني %4.3 

على أساس شهري، فيما ظلت أسعار البولي 
بروبلني والبنزين معتدلة، بينما انخفضت 

أسعار اليوريا 10.0% على أساس شهري، فيما 
بقيت هوامش البولي إيثلني مرتفع الكثافة - 
نافثا معتدلة على أساس شهري بقيمة 663 

دوالرا.

ضمت »وطني« و»بيتك« و»زين« و»كيبكو« و»أجيليتي« و»بنك الخليج« و»التجاري«

7 شركات كويتية ضمن قائمة »فوربس« ألقوى 100 شركة عربية
مصطفى صالح

حلت ٧ شــركات كويتية 
ضمن قائمة »فوربس الشرق 
األوسط« الكبر ١٠٠ شركة في 
العالم العربي خالل العام ٢٠١٧ 
وتضمنــت القائمة الكويتية 
بنك الكويــت الوطني وبيت 
التمويــل الكويتــي و»زين« 
و»كيبكو« و»أجيليتي« وبنك 
اخلليــج والبنــك التجــاري 
الكويتي وبلغ اجمالي اصول 
الشركات السبعة ٢١3 مليار 
دوالر والقيمة الســوقية 39 

مليار دوالر.
وقالت املجلة في تقريرها 
ان أداء الشركات في املنطقة 
العربية خالل عام ٢٠١6 شهد 
حتسنا بسبب ارتفاع أسعار 
النفــط مقارنــة بالعام الذي 
ســبقه. كما صعدت أســواق 
األسهم في املنطقة، في حني 
ما زالت بعض الدول تواجه 
التحديــات لتنفيــذ  بعــض 

اإلصالحات املقررة.
وقد بلغت القيمة السوقية 
اإلجمالية ألقوى ١٠٠ شــركة 

في العالم العربي ٧٧٢ مليار 
دوالر في أبريل ٢٠١٧، بزيادة 
نسبتها ١٢% عن العام السابق. 
وبالرغــم مــن أن صافي 
األرباح اإلجماليــة انخفض 
بنسبة 9.٧% ليصل إلى 9.5٢ 
مليار دوالر، ازدادت املبيعات 
وإجمالي األصول بنسبة 4.٢% 
و3.8% لتصل إلى ٢88.3 مليار 
دوالر و٢.٧ تريليــون دوالر 
على التوالي خالل عام ٢٠١6. 
حيث شــهد األداء التشغيلي 

للشركات استقرارا نسبيا.
الســعودية  تــزال  وال 
تهيمــن علــى القائمة ممثلة 

بـــ 36 شــركة، على رأســها 
الشركة السعودية للصناعات 
االساسية )سابك( التي جاءت 
في املركز األول بوصفها أكبر 
شركة في السعودية والعالم 
العربي. تليها قطر واإلمارات 
ممثلتان بـ ١9 و١٧ شركة على 

التوالي.
فيمــا تنــدرج 49% مــن 
الشــركات ضمن القائمة في 
البنــوك واخلدمــات  قطــاع 
املالية، الذي يشهد موجة من 
عمليات الدمج واالستحواذ في 
اإلمارات والســعودية وقطر 
واملغــرب ومصــر. وال يزال 

)بنك قطــر الوطنــي( الذي 
حاز املركــز الثاني، يحتفظ 
مبكانتــه كأكبر بنــك مدرج 
للتداول في املنطقة، يليه )بنك 
أبوظبي األول( في املركز الـ 
3، وهــو ثمــرة االندماج بني 
)بنك أبوظبي الوطني( و)بنك 

اخلليج األول(.
فيما جاء قطاعا االتصاالت 
والصناعة في املرتبتني الثانية 
والثالثــة علــى التوالي، فقد 
برزت )اتصاالت( في املركز 
الـــ 5، بوصفها أكبر شــركة 
اتصاالت فــي العالم العربي 

باملقاييس كلها.

منهجية االختيار
اشــارت فوربــس الى ان 
بداية القائمة بــدات بـ ١3٠٠ 
شــركة مدرجــة في أســواق 
األسهم العربية من السعودية 
وقطر وعمان واألردن ومصر 
والكويت والبحرين واإلمارات 
)أبوظبــي ودبــي( ولبنــان 
واملغــرب وتونــس. كمــا مت 
استثناء الشركات املساهمة 
العامــة التابعــة للشــركات 

املدرجــة، وتلــك املوقوفــة 
عــن التــداول، باإلضافة إلى 
الشــركات التــي لم تكشــف 
عــن بياناتها املاليــة املدققة 

لعام ٢٠١6.
أقــوى  وإلنشــاء قائمــة 
الشركات في العالم العربي، مت 
استخدام 4 معايير هي القيمة 
السوقية واملبيعات وصافي 

األرباح وإجمالي األصول.
كان احلــد األدنى لدخول 
القائمة ١.9 مليار دوالر للقيمة 
السوقية، و849 مليون دوالر 
للمبيعات، و١33 مليون دوالر 
لصافــي األرباح و5 مليارات 
األصــول.  دوالر إلجمالــي 
وحصلت كل شــركة على 4 
تقييمات بنــاء على مرتبتها 
في كل معيار ضمن القائمة.

ويشترط على الشركة أن 
تلبــي احلد األدنى في معيار 
واحــد علــى األقــل لضمان 
التأهــل، فيما حتصــل على 
درجة صفر في حال كانت دون 
احلد األدنى املعتمد. وتأهلت 
١54 شركة مدرجة في معيار 

واحد على االقل.

الشركات الكويتية ضمن قائمة فوربس ألكبر 100 شركة عربية
القيمة السوقيةاألصولاألرباحاملبيعاتالقطاعاسم الشركة

3.٢١٧9.4١3.4البنوك بنك الكويت الوطني - وطني
3.١٠.5354.١9.4البنوك بيت التمويل الكويتي - بيتك

3.6٠.5٢١٠.١6.5االتصاالتاالتصاالت املتنقلة - زين
٢.٢٠.٢93٢.٧٢.4االستثمارمشاريع الكويت القابضة - كيبكو

4٠.٢٢5.١٢.6اخلدماتاملخازن العمومية - أجيليتي
٠.٧6٠.١4١٧.9٢.5البنوك بنك اخلليج

٠.5٧٠.١6١3.5٢.١البنوك البنك التجاري الكويتي
جميع األرقام باملليار دوالر

حسب استبيان »بي دبليو سي« حول إجمالي تجارة التجزئة

29% منو التسوق الشهري عبر اإلنترنت باملنطقة
قال تقرير صادر عن »بي دبليو ســي« الشرق 
األوســط ان قطاع جتارة التجزئة عبر االنترنت 
شهد تطورات شــاملة تزامنا مع دخول اجلهات 

الفاعلة في سوق جتارة التجزئة باملنطقة.
واجرت »بي دبليو سي« استبيانا ألكثر من 1000 
متسوق عبر اإلنترنت في منطقة الشرق األوسط 
من اإلمارات ومصر والسعودية حول سلوكياتهم 

وتوقعاتهم ذات الصلة بالتسوق.
وأشارت النتائج التي توصل إليها االستطالع إلى 
أن الشــكل املعهود لتجارة التجزئة في الشرق 
األوسط يشــهد تغيرا بالفعل، فهي سوق مثمرة 
مفعمــة بالفرص. كما أن اجتاه الشــركات نحو 
االســتثمار في جتارة التجزئة عبر اإلنترنت ال 
يتوقف عن النمو، حيث نشهد عمليات استحواذ 
ضخمة من جهات فاعلة في القطاع مثل Amazonـ  
Souq.comـ  JadoPado.com، فضال عن التدشني 
املرتقب ملوقع »نون« مما ســيحدث آثارا ضخمة 

على املنطقة.
شهد حتول املستهلكني في سوق جتارة التجزئة 
إلى التسوق عبر اإلنترنت تزايدا مستمرا، حيث 

ارتفعت نسبة التسوق الشهرية عبر اإلنترنت من 
23% في العام 2013 إلى 29% خالل 2016.

ووفقا لـ »بي دبليو سي«، هناك العديد من األسباب 
وراء تفضيل املستهلكني للتسوق عبر اإلنترنت، 
حيث تشير ردود املشاركني في االستبيان إلى أن 
هذا يرجع في املقام األول إلى انخفاض األسعار 
)40% على املســتوى اإلقليمــي مقابل 36% على 
املســتوى العاملي( ومجموعة املنتجات )31% على 
املستوى اإلقليمي مقابل 21% على املستوى العاملي( 
والراحة )17% على املستوى اإلقليمي مقابل %36 

على املستوى العاملي(.
ووفقا للتقرير، تتواصل الزيادة الكبيرة في انتشار 
للتسوق  املتحركة كأجهزة  الهواتف  اســتخدام 
والشراء، فمنذ العام 2016 ارتفع عدد املتسوقني 
الذين يدفعون مقابل عمليات الشراء باستخدام 
الهاتف املتحرك 17%، ووصلت نســبة املتسوقني 
املســتخدمني لهواتفهم املتحركة كأداة رئيسية 
في شراء املنتجات إلى 56%، كما يفضل 43% من 
املتسوقني استخدام الهواتف املتحركة في مقارنة 
األسعار مع املنافسني بينما يستخدمها 33% في 

قراءة املراجعات املنشــورة عن املنتجات وجتار 
التجزئة بزيادة 11% عما كانت عليه في 2016. كما 
أصبحت وسائل التواصل االجتماعي إلى حد كبير 
األداة األكثر جاذبية للمشــاركة عبر اإلنترنت. 
ففي الواقع، تعمل وســائل التواصل االجتماعي 
على توجيه سلوكيات العمالء، حيث بلغت نسبة 
املشاركني في العروض الترويجية عبر اإلنترنت 
48%، كما بلغت نسبة مستخدمي قنوات التواصل 
االجتماعي للتحقق من مراجعات املنتجات %52.

ورأى التقرير انه التزال السالمة عبر اإلنترنت 
تشــكل مصدر قلق، حيث يشعر 62% من 

إزاء اختراق  بالقلــق  املســتهلكني 
معلوماتهم الشخصية عبر هواتفهم 
املتحركة، بينما 60% فقط يشترون عبر 

اإلنترنت من الشركات التي يشعرون أن 
بإمكانهم الوثوق بها. ومع ذلك ال يزال %32 

من املتسوقني عبر اإلنترنت موالني ملتاجر التجزئة 
املفضلة لديهم ألنهم يثقون في عالمتها التجارية، 
في حني أن 48% يشيرون إلى أن األسعار اجليدة 

فقط هي السبب وراء تكرار عمليات الشراء.

8.4 مليارات دينار 
حسابات بنكية 

وودائع ال يتم دفع 
فائدة عليها

151 مليون دينار 
فوائد سندات الدين 
العام والتورق سنويًا

البنوك رفعت 
الفائدة على الودائع 
لتزيد جاذبية اإليداع 

بالدينار

إصدار السندات 
احمللية يضغط 

على سيولة البنوك

أداء الشركات
في املنطقة خالل 
2016 شهد حتسنًا 

نتيجة ارتفاع 
النفط


