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عدد األسهم 
املدرجة بالبورصة 

الكويتية األكبر 
إقليميًا لكن القيمة 

في القليل منها

ارتفاع أسعار أسهم 
البنوك منذ بداية 

العام رفع مكررات 
الربحية والدفترية

 توطني مزيد 
 من الوظائف 

في النفط لتصل 
 نسبة التكويت 

إلى %98

نصفهم منذ انهيار األسعار.. والمستهدف تفنيش ٧٠٠

النفط »فنّش« 1000 وافد.. واستبدلهم بكويتيني

جدول يوضح نسبة العمالة غير الكويتية في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة خالل السنوات املالية )2008/2007 – 2017/2016(

اجلهة
السنة

مؤسسة 
االستكشافات ناقالت النفطصناعة الكيماوياتالبترول الوطنيةنفط الكويتالبترول

البترول تزويد الطائراتاخلارجية
نفط اخلليجالعاملية

٢008/٢00١%٧5.9%٢١.5%٢0.50%٢4.64%36.١%30.0%١0.6%3.00%١6.0

٢009/٢008%١4.٢%٢0.٢%٧0.06%٢3.8٢%33.٧%30.١%٧0.3%3.00%١5.0

٢0١5/٢0١4%9.0%١4.١%٢3.٢9%١4.4١٢%١.6%30.0%٧.0%١.30%8.٧١

٢0١6/٢0١5%8.6%١4.١%٧3.١0%١3.٧0%١0.9%٢6.٢%6.١%٢.00%٧.٧

٢0١٧/٢0١6%٢.0%١٢.5%١١.١3%١4.60%8.4%٢٢.١%3.١%٢.00%5.٢

جدول يوضح عدد الوظائف التي مت إحالل العمالة الكويتية فيها محل العمالة غير الكويتية في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة 
خالل السنوات املالية )2008/2007 – 2017/2016(

اجلهة
السنة

مؤسسة 
االستكشافات ناقالت النفطصناعة الكيماوياتالبترول الوطنيةنفط الكويتالبترول

البترول تزويد الطائراتاخلارجية
نفط اخلليجالعاملية

٢008/٢00٧٢445١٢30١64
٢009/٢0083544١١٧000٧
٢0١0/٢009٢66٧١١١00005
٢0١١/٢0١005١6١5١8000٢
٢0١٢/٢0١١١64١٢١٧٧١0١١٢
٢0١3/٢0١٢٢5٧١0١٢34004
٢0١4/٢0١3٧٧٢١٢9١٢00٧
٢0١5/٢0١4566٢88000١6
٢0١6/٢0١505٢١8١٢8١١0١5
٢0١٧/٢0١64938١94١١0٢9
٢66١9١65١056١٧389١اإلجمالي

أحمد مغربي

خالل العقود املاضية، لعب 
الوافدون دورا مهما وحيويا في 
قطاع النفط الكويتي وشاركوا 
في تأســيس صناعة نفطية 
متطورة، غير أن تغير الظروف 
وظهور البطالة بني املواطنني 
دفعــا احلكومــة إلــى العمل 
على تقليــص أعداد الوافدين 
واســتبدال آخريــن كويتيني 
بهم، خاصة بعد ارتفاع نسبة 
العجز املالي في امليزانية العامة 
للدولة، في وقت تطلب تقارير 
حكومية »مؤسسة البترول« 
الكويتية وشــركاتها التابعة 
مبزيــد من توطــني الوظائف 

االدارية والفنية.

ومؤخرا، بدأت مؤسســة 
البترول الكويتية وشركاتها 
تنفيــذ سياســة  التابعــة 
إحالل بدأت قبل ١0 سنوات 
تقريبا، سعيا لتوطني 90-
95% من وظائفها عبر إنهاء 
خدمات الوافدين في بعض 
التخصصــات التــي تعاني 
فائضا في الكويتيني، ووفقا 
الحصائية حصلت »األنباء« 
على نسخة منها فان القطاع 
النفطــي احمللــي »فنــش« 
واســتبدلهم  وافــدا   ١085
بعمالة كويتية في مختلف 
التخصصات الفنية واالدارية.

أزمة النفط 
وأصبحت العمالة الوافدة 

وباعتبــار شــركة نفــط 
الكويــت االكبر فــي القطاع 
النفطــي من حيث الوظائف 
فان الشركة فنشت مبفردها 
6٢0 وظيفــة على مــدار ١0 
ســنوات، فــي حــني قامــت 
شــركة البتــرول الوطنيــة 
بتوطني ١65 وظيفة، كما قامت 
شــركة صناعة الكمياويات 
البترولية هي االخرى بتوطني 

١05 وظائف.
وخالل السنوات االخيرة 
ومع توســع الكويــت غير 
املسبوق في تنفيذ مشاريع 
نفطيــة ملياريــة ضخمــة 
النفــط  قطــاع  لتطويــر 
والتكرير، تدفقت أعداد غير 
مسبوقة من الوافدين أغلبهم 

مستوى ١6% في ٢008/٢00٧ الى 
٢% لترتفع نسبة التكويت في 
»املؤسسة« مبفردها الى %98 
وفي نفط الكويت من مستوى 
٢١.5% الى ١٢.5% وفي البترول 
الوطنية من مســتوى ٢0.5% 
الــى ١١.١3% وفي نفط اخلليج 

من مستوى ١6% الى ٢.%5.
ويبدو ان التوجه العام في 
القطــاع النفطــي هو تقليص 
أعداد العمالة الوافدة وترشيد 
اإلنفاق على غيــر الكويتيني 
مــن خــالل قيــام »مؤسســة 
البتــرول« بتحويل الوظائف 
اإلداريــة بالقطاع النفطي إلى 
عقود املقاولني، وذلك لتقليل 
التكلفــة احلالية مــن رواتب 
ومزايــا لهذه الفئة، ومراجعة 

فــي الكويــت من بــني أكبر 
اخلاسرين جراء هبوط أسعار 
النفط والتي بدأت فصولها 
في يوليو ٢0١4، إذ كان سعر 
اخلــام الكويتي فــي حدود 
١08 دوالرات للبرميل، لكنه 
انحدر إلى ما دون الـ١9 دوالرا، 
وكثفت الشركات النفطية من 
عملية »تفنيــش« الوافدين 
واستبدالهم بالكويتيني حيث 
مت االســتغناء عن 500 وافد 
على مــدار العامني املاضيني 
بالقطاع النفطي، ورمبا يحمل 
املستقبل العديد من حاالت 
االحــالل للعمالــة الكويتية 
محل العمالة غير الكويتية 
في مؤسسة البترول الكويتية 

وشركاتها التابعة.

من الــدول األكثــر فقرا في 
الشرق األوسط وجنوب آسيا 
وجنوب شرق آسيا واضطرت 
الشركات النفطية التعاقد مع 
مقاولــني محليــني وعامليني 
مللء آالف الشواغر النفطية 
الهندســية فــي  وخاصــة 
العمليات والصيانة،  دوائر 
وجلأت »البترول« فيما بعد 
االستغناء عن تلك العمالة مع 
االخذ بعني االعتبار تقليص 
امتيازات ومكافآت العديد من 

الوافدين.

نسبة التكويت 
ووفقا للجدول املنشور فان 
نسبة العمالة غير الكويتية في 
مؤسسة البترول انخفضت من 

مزايا العاملني غير الكويتيني 
مثل املساعدة التعليمية وبدل 
السكن وتذاكر السفر واخلدمات 

الطبية والصحية.
ووفقــا لــالدارة املركزيــة 
لالحصاء تبلغ نسبة الوافدين 
في الشــركات النفطية 6% اي 
تتخطى االلــف موظف وافد، 
وبحســب املســتهدف لتنفيذ 
خطة التكويت فإنه سوف يتم 
االستغناء عن قرابة ٧00 وافد.

وتقدر حاليا رواتب القطاع 
النفطي بحوالي ١.5 مليار دينار 
ويتوقــع أن تتضخم إلى 3.٢ 
مليــار دينــار فــي غضون 5 
ســنوات وذلك لزيــادة اعداد 
العاملــني في القطــاع لتصل 
الى ما يزيد على ٢5 ألف عامل.

ً »النفط الكويتي« يرتفع إلى 52.9 دوالرا
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 52 سنتا ليبلغ 52.97 دوالرا بزيادة 0.9%، وفقا للسعر 
املعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية. وفي األسواق العاملية، ارتفعت أسعار النفط 
مدفوعة بتعطل اإلمدادات األميركية في خليج املكسيك بفعل اإلعصار »نيت« باإلضافة 
إلى اإلشارات اإليجابية من املنتجني حول اتفاق خفض اإلنتاج. وارتفعت أسعار العقود 
اآلجلة خلام »برنت« القياسي تسليم ديسمبر خالل تداوالت أمس 0.25% إلى 56.76 دوالرا 
للبرميل، كما زاد خام »ناميكس« األميركي تسليم نوفمبر 0.40% إلى 50.13 دوالرا للبرميل.

الكويت األولى مبشروعات الشراكة في املنطقة

أكــد تقرير حديث ملجلة ميد أن املشــاريع 
املخطط لها أو اجلاري تنفيذها من خالل الشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص في الكويت تبلغ 17 

مشروعا  قيمتها 44.4 مليار دوالر.
وأضاف التقرير ان الكويت حتاول االستفادة 
من مناذج عقود الشــراكة بني القطاعني العام 
واخلاص من أجل تنفيذ مشاريع البنية التحتية 
االجتماعية في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم.
وأكد التقرير ان منطقة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيا شهدت زيادة بنسبة 116% في 
قيمة املشــاريع املخطط لها أو اجلاري تنفيذها 
من خالل الشراكة بني القطاعني العام واخلاص 

على مدى األشهر االثني عشر املاضية.
ويذكر أحدث تقرير بحثي مليد بعنوان الشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص في منطقة الشرق 
األوســط وشــمال أفريقيا 2017 انه يتم حاليا 
التخطيط أو يجري تنفيذ نحو 151 مشــروعا 
للشراكة بني القطاعني العام واخلاص في منطقة 
الشرق األوسط وشــمال أفريقيا خارج قطاع 
الطاقة وتبلــغ قيمتها اإلجمالية نحو 185 مليار 

دوالر أميركي.
كما يتناول التقرير خطط املنطقة الستخدام 
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص في تنفيذ 
البنية التحتية واخلدمات احلكومية مثل السكك 
احلديدية واملطارات ومشاريع السكن والرعاية 
الصحية التي عادة ما تتولى الوكاالت احلكومية 

تنفيذها بشكل مباشر.
وقال التقرير ان انخفاض أسعار النفط منذ 
عام 2014 أدى إلى احلد من قدرة احلكومات على 
متويل مشاريع البنية التحتية اجلديدة، وتسعى 
وزارات املالية بشكل متزايد إلى إشراك القطاع 

اخلاص في تصميم وبناء ومتويل وتشغيل البنية 
التحتية واخلدمات في القطاع العام.

ولكنه يحــذر من أنه من الضروري تخطي 
احلواجز التشريعية والسياسية والعقبات امللحوظة 
املرتبطة بالقــدرات إذا أرادت املنطقة التوصل 
القطاعني  إلى تنفيذ خططها اخلاصة بشراكات 
العام واخلاص. وقال ريتشارد طومسون مدير 
التحرير في ميد: »يعد ارتفاع نسبة الشراكات 
بني القطاعني العام واخلاص على مدى السنوات 
القليلة املاضية أحد أبرز التحوالت االستراتيجية 
في مجال األعمال في منطقة الشــرق األوسط 
منذ تأميم صناعة النفط في أوائل السبعينيات«.

وأضاف: »لكنه ليس باألمر السهل. فاالنتقال 
من سيطرة احلكومة الكاملة إلى سيطرة القطاع 
اخلاص يتطلب تطبيق مجموعة من التغييرات 
الصعبة بحيث تغطي كل املراحل بدءا بالطريقة 
التي يتم وفقها تنظيم الصناعات بأكملها، ومدى 
تكلفة مختلف األمور، إلى حتديد من يتمتع بسلطة 
اتخاذ القرار. ويستلزم ذلك مهارات جديدة وقدرة 
تقنية. وال يتطلب ذلك مجرد إحداث تغيير في 
مناذج األعمال إمنا أيضا في العقلية السياسية«.
ويري التقرير انه ما زال هناك نحو 60% من 
املشاريع في مرحلة التخطيط ومن املقرر منح 
عقود تنفيذها في الســنوات اخلمس أو الست 
القادمة. وتقدر ميد أن إجمالي قيمة املشــاريع 

املخطط  لها يتجاوز 100 مليار دوالر أميركي.
وسيزداد عدد املشاريع اخلاصة بالشراكة بني 
القطاعني العام واخلاص التي هي قيد التنفيذ في 
السنتني أو السنوات الـ 3 املقبلة، حيث تسعى 
احلكومات إلى زيادة مشاركة القطاع اخلاص في 
إجناز املشاريع الضخمة، وخاصة في قطاع النقل.

44 مليار دوالر حجم املشروعات بعد ارتفاع مكررات الربحية والقيمة الدفترية منذ بداية العام

أسهم البنوك الكويتية.. هل تبقى فرصًا استثمارية؟ 

وحتسنــــت مؤشــــرات 
السالمة املالية كمعدل كفاءة 
راس املــال وجــودة األصول 
وتغطية القــروض املتعثرة 
والسيولة املرتفعة لدى القطاع 
اجلاهــزة للتمويــل والتــي 
تتعدى الـ ١0 مليارات دينار.

ونتيجة االرتفاعات اجليدة 
في أسعار األســهم وبالرغم 
من ارتفاع صافي األرباح، فقد 
ارتفع مكــرر الربحية لقطاع 
 P/E Ratio البنــوك الكويتية
Trailing PE) على أساس أرباح 
الـ ١٢ شهرا املاضية املنتهية 
في 30 يونيو ٢0١٧) بنســبة 
١6% مــن ١4.5 مرة نهاية عام 
٢0١6 إلــى ١6.8 مــرة كما في 
5 أكتوبــر ٢0١٧ وكان معظم 
االرتفاع خالل األشهر التسعة 
األولى من السنة إلى ١6.4 مرة 

نهاية شهر سبتمبر.
أمــا فــي األســبوع األول 

للتداوالت بعــد الترقية فقد 
حصل ارتفاع طفيف في مكرر 

الربحية نسبته 5.٢%.
ارتفــع مضاعــف  كذلــك 
الســعر الى القيمة الدفترية 
P/BV Ratio منذ بداية السنة 
بنســبة ٢١% مــن ١.34 مــرة 
نهايــة عــام ٢0١6 إلــى 6٢.١ 
مــرة كما فــي 5 أكتوبر ٢0١٧ 
وكان االرتفــاع األعلى خالل 
األشــهر التســعة األولى من 
الســنة بينمــا في اخلمســة 
أيام تداول األولى بعد الترقية 
فقد ارتفعت بنسبة ٢.5% من 
١.58 مرة نهاية سبتمبر ٢0١٧. 
أمــا فيما يتعلق مبعدل عائد 
 Dividend التوزيعات النقدية
Yield للقطاع عــن عام ٢0١6 
فقد انخفضت بنسبة ١٧% منذ 
بداية عام ٢0١٧ لتســجل في 
5 أكتوبــر ٢0١٧ نحو ٢.٧6% 
باملقارنة مع 3.34% نهاية عام 
٢0١6 ما قد يدفع البنوك إلى 
زيادة توزيعاتها النقدية عن 
عام ٢0١٧ إلبقاء عائد أسهمها 
مناسبة وجاذبة للمستثمرين 
في ظــل االرتفاعــات اجليدة 
خــالل عــام ٢١0٧. ال تــزال 
الســيولة على أسهم البنوك 
الكويتية متوسطة منذ بداية 
عام ٢0١٧ حيث بلغت السيولة 
اإلجمالية على اسهم القطاع 
نحو مليــار دينار بينما بلغ 
املعــدل اليومي للتداول على 
اســهم القطاع خــالل الفترة 
نفسها نحو 5.5 ماليني دينار. 
ال يزال القطاع البنكي رافعة 
التداول في بورصة الكويت، 
حيث شــكلت ســيولته ٢٢% 
من إجمالي سيولة البورصة 
منذ بداية السنة احلالية التي 
بلغت 4.6١ مليــارات دينار. 
يتصدر منذ بداية السنة كل من 
بيت التمويل الكويتي والبنك 
الوطني األســهم البنكية من 
حيث السيولة بإجمالي قيمة 
تداول على أسهمها بلغت 380 
مليونــا و٢٧٧ مليــون دينار 
بالتتابــع ومبعــدل ســيولة 
يومية بلغ ٢.١ مليون و55.١ 

مليون دينار.

بعد ترقية البورصة إلى سوق 
ناشئ) لتسجل ١3.٢4 مليار 
دينار كما في 5 أكتوبر ٢0١٧ 
أي ما يعادل ارتفاع نســبته 
٢١% في القيمة السوقية نتيجة 
متاســك القطاع وأدائه املالي 
اجليد لعــام ٢0١6 وللنصف 
األول من عام ٢0١٧ وعائداته 
املرتفعة والتوزيعات النقدية 
اجليدة عــن عام ٢0١6 والتي 

بلغت 365 مليون دينار.
وقد بدأت تقييمات القطاع 
البنكــي باالرتفــاع نســبيا 
عن معدالتها فــي نهاية عام 
٢0١6 ولكــن ال تزال تشــكل 
اســهم قطاع البنــوك فرصا 
اســتثمارية جيــدة مدعومة 
باألداء املالــي اجليد للقطاع 
وحتســن مؤشرات الربحية، 
حيث ارتفعت أرباحه للنصف 
األول من عام ٢0١٧ بنسبة %9 

لتسجل 388 مليون دينار.

المحلل المالي

يعتبر عدد األسهم املدرجة 
بالبورصة الكويتية األكبر بني 
بورصات الشرق األوسط، إال 
أن القليــل من األســهم تبقى 
املســتثمرين  أعــني  حتــت 
واحملافظ الكبيرة واملؤسسات 
األجنبية وفــي املقدمة تأتي 
أســهم البنوك والتي شهدت 
فــي  ملحوظــة  ارتفاعــات 
املؤشــرات املالية الســوقية 
اليومية لها من مكرر الربحية 
الدفتريــة الرتفاع  والقيمــة 
أسعارها على الرغم من منو 
حقــوق املســاهمني وصافي 
أرباح البنوك، فهل تبقى أسهم 
تلك البنوك فرصا استثمارية 

خالل الفترة املقبلة؟ 
ترصد »األنباء« التغيرات 
التي شهدتها تلك األسهم منذ 
بدايــة العــام على مســتوى 
املؤشــرات املاليــة، وتشــير 
الدراسة إلى أن األسهم ال تزال 
جاذبــة واســتمرار اعتبارها 
فرصــة اســتثمارية يتوقف 
علــى مجموعة مــن العوامل 
الثالث  الربــع  أهمهــا نتائج 
والقوائــم املاليــة الســنوية 
آخــر ٢0١٧، إضافة إلى حجم 
التدفــق االســتثماري الــذي 
ميكن أن تستقبله البورصة 
الكويتية خالل الفترة املقبلة 
بعــد الترقي، وكذلك ما يدور 
حول احتمال وجود صفقات 
اندماج واســتحواذ بالقطاع 
املصرفي ميكن أن يتم اإلعالن 
عنهــا قريبــا. وبالتزامن مع 
التــي  االرتفاعــات اجليــدة 
حققتها اسهم البنوك الكويتية 
املدرجة في بورصة الكويت 
مدعومة بتحســن مستويات 
سيولة البورصة التي تضاعف 
معدلها اليومي مرتني منذ بداية 
السنة مقارنة مع عام ٢0١6. 
وربحت القيمة الرأسمالية 
البنــوك  الســوقية لقطــاع 
الكويتية املدرجة )١0 بنوك) 
منذ بداية عام ٢0١٧ نحو 3.٢ 
مليار دينار )منها 3١0 ماليني 
دينار أو ما يعادل ٢.4% ارتفاع 


