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االثنني ٣ يوليو ٢٠١٧

»وطني« األعلى 
من حيث القيمة 

و»وربة« األكثر 
نسبة إلجمالي 

األصول

البنوك تؤكد 
أن االستثمارات 

متت ضمن 
سياسة متحفظة 
واتبعت تعليمات 

»املركزي«

»االستئناف« تقضي بسداد 2.7 مليون دوالر لـ »املشتركة«
قالت املجموعة املشتركة للمقاوالت: إن محكمة االستئناف قضت بإلزام الشركتني املستأنف 
عليهما، وهما »ألبي مانشيبو« و»اجلحمة للتجارة العامة واملقاوالت« بسداد 2.69 مليون دوالر 
للمشتركة. وتابعت الشركة في بيان للبورصة، أن احملكمة قضت أيضا بإلغاء احلكم املستأنف 
ضده في دعوى طلب املشتركة تعويضا عن األضرار التي حلقت بها. وأوضحت املشتركة 
للمقاوالت في البيان، أنه سيتم حتديد أثر احلكم بعد التنفيذ وتسلم املبلغ. يشار إلى أن الشركة 
حتولت للربحية في الربع األول، حيث سجلت أرباحا بقيمة 510.12 ألف دينار، مقابل خسائر 
الفترة املماثلة من العام املاضي البالغة 616.37 ألف دينار.

بحسب مؤشر شركة الصكوك الوطنية لالدخار في »اخلليج«

ثلثا الكويتيني يتوقعون تأثيرًا سلبيًا
لغالء املعيشة على مدخراتهم

محمد عواضة

أكــد ٢٢% مــن الكويتيني الذين مت اســتطالع 
آرائهم انهم ادخروا اقل بكثير مما خططوا له العام 
املاضي ونفس النسبة تقريبا اكدت انهم ادخروا 
كما خططوا دون تغيير يذكر وذلك بحسب مؤشر 
الصكوك لالدخار والذي تصدره شركة الصكوك 
الوطنية اإلماراتية بالتعاون مع شــركة سندس 

لألبحاث األردنية.
وبحسب التقرير فقد تصدرت عوامل التضخم 
وغالء املعيشة كعوامل اساسية ومشتركة سوف 
تؤثــر على اخلطط املســتقبلية لألفراد لالدخار 
في املستقبل وكان الكويتيون في املقدمة بنسبة 
6٣% من الذين مت استطالع آرائهم واكدوا ان غالء 
املعيشة والتضخم سوف يؤثران بشكل واضح على 
خططهم لالدخار في األعوام املقبلة، متصدرين دول 
اخلليج من حيث التوقعات املستقبلية للعوامل 

املؤثرة على خطط االدخار.
فيما اكد ٣5% من الكويتيني الذين مت استطالع 
آرائهــم ان املصاريف غيــر املتوقعة والتي متثل 
ثانــي العوامــل املؤثرة في اخلطط املســتقبلية 
لالفراد لالدخار ســوف تؤثر بشــكل كبير على 

مستويات مدخراتهم. 
وكانت شركة الصكوك الوطنية قد اعلنت عن 
نتائج مؤشر الصكوك الوطنية لالدخار لعام ٢٠١6 
واملخصص لدول اخلليج التالية: اململكة العربية 
الســعودية، البحرين، الكويت وعمان. وكشفت 
نتائج املؤشر تســجيل اإلمارات أعلى نسبة من 
املدخرين املنتظمــني )٣٧%( مقارنة مع ٢5% في 

السعودية و٢٧% في باقي دول اخلليج. 
وأظهر املؤشــر الذي أعدته شــركة ســندس 
لألبحاث التي تتخذ من العاصمة األردنية عمان 
مقــرا لها أن 5٠% من املشــاركني في الســعودية 
و55% فــي باقي دول اخلليج هــم مصدر الدخل 

الوحيد ألســرهم مقابل 44% يساهمون في جزء 
من دخل األســرة في السعودية والنسبة نفسها 

في باقي دول اخلليج. 
وبينت نتائج املؤشر أن ٢5% من املشاركني في 
السعودية يدخرون بانتظام، 88% منهم يدخرون 
شــهريا، مقابل ٢٧% في باقي دول اخلليج، حيث 
9٠% منهم يدخرون شهريا. وبلغ عدد املدخرين 
بشكل عشــوائي 64% في السعودية مقابل %58 

في باقي دول اخلليج.

أهم العوامل التي أثرت على مؤشر االدخار
وبني املؤشــر الذي ارتكز علــى ثالثة عوامل 
أساسية هي االستقرار املالي، وامليل إلى االدخار، 
وبيئة االدخار أن 56% من املشاركني في االستبيان 
في السعودية يتوقعون استقرارا ماليا في املستقبل 
القريــب و٣9% في الســعودية يتوقعون زيادة 
دخلهم مقابل 6٠% في باقي دول اخلليج يتوقعون 
استقرار وضعهم املالي في املستقبل مقابل %4٣ 

يتوقعون زيادة دخلهم. 
وأظهر املؤشر أن 6١% من املشاركني املدخرين 
في الســعودية يخططون لزيــادة مدخراتهم 
في املستقبل القريب مقابل 5٢% في باقي دول 
مجلس التعــاون اخلليجي. أما غير املدخرين 
من املشاركني في االســتبيان فوصل 48% في 
السعودية يخططون للبدء باالدخار في املستقبل 
القريب مقابل ٣9%من الشريحة نفسها في باقي 

دول اخلليج. 
وحول العوامل التي قــد تؤثر على خططهم 
االدخارية في العام احلالي، برز التضخم وغالء 
املعيشة العامل األول لدى املشاركني في البحرين 
54% و6٣% في الكويت و5١% في عمان و4٢% في 
السعودية، فيما احتلت املصاريف غير املتوقعة 
املرتبة الثانية )الســعودية والبحرين ٣5% لكل 

منهما، الكويت ٢٠% وعمان ١8%(.

بحسب تقرير »بنك أوف أميركا«

ميزانية الكويت.. األقوى خليجيًا
محمود عيسى

أكــد بنــك أوف أميركا 
ميريــل لينش ان الكويت 
متلك اقوى ميزانية عمومية 
بني دول اخلليج معتمدة في 
ذلك على اصــول اجنبية 
ضخمــة تديرهــا الهيئــة 
العامة لالستثمار وأغلبها 
منخفضــة  اســتثمارات 
املخاطر، وعلى الرغم من 
ذلــك فــإن عجــز املوازنة 
احلكومية يعتبــر االكبر 
خليجيا نسبة الى الناجت 
احمللــي االجمالي، وارجع 
البنك السبب في ذلك الى 
اســتثناء دخل االستثمار 
وصندوق االجيال القادمة.
اوف  بنــك  وتوقــع 
أميركا ان تواصل الكويت 
اصدار سندات دين دولية 
خالل الفترة املقبلة لســد 
ذلــك العجز وذلــك نظرا 
املالية للدولة  للسياســة 
التي تعتمد على استثناء 

دخل االستثمار.
ووصل حجم األصول 
التي تديرها الهيئة العامة 
لالســتثمار الى نحو ١8٧ 
مليار دينار مبا يعادل نحو 
6١٢ مليــار دوالر، ومتثل 
56٠% مــن النــاجت احمللي 
االجمالــي عام ٢٠١6 وذلك 
حســبما كشــف التقريــر 
الشهري للفريق االقتصادي 

لوزير املالية.
وأشــار تقريــر وزيــر 
املالية الشهري االخير الى 
ان ثلث األصــول تديرها 
الهيئة العامة لالســتثمار 
وهي تعادل 6٢ مليار دينار 
فــي صنــدوق االحتياطي 
العــام، واملتــاح لتمويــل 

اإلنفاق احلكومي.
وأشــار التقرير الى ان 
االصالحــات املالية تبقى 
ضرورة في ظل السياسيات 

التــي تتبعهــا احلكومــة 
الكويتية بعــدم االعتماد 
علــى عائد االســتثمارات 
اخلارجيــة للدولــة وذلك 
العجــز واحلد  لتقليــص 
الهيكلية  من االختــالالت 
مستهدفة خفض االعتماد 
على ايــرادات النفط التي 
متثل قرابة 88% من اجمالي 
الدولة بحســب  ايــرادات 
العامــة للدولة  املوازنــة 

للعام املالي احلالي.
وتســتهدف احلكومــة 
الكويتية الوصول بالعجز 
املالي غير النفطي الى ٧8% 
في املستقبل القريب بدال 
من 88% خــالل املوازنات 
اجلارية والسابقة من خالل 
اطالق مشــروعات قومية 
لالعتمــاد علــى قطاعات 
اقتصادية اكثر تنوعا بدال 
من االعتماد على ايرادات 

النفط فقط.
التقريــر عن  وأعــرب 
العالقات  رأيه بخصوص 
املتوترة بني مجلس االمة 
الكويتي واحلكومة والتي 
بــدأت تهــدأ وهو مــا رآه 
ايجابيا بشأن ذلك التحول 
واالصالح االقتصادي الذي 
اليــه احلكومــة  تســعى 

الكويتية.
وبحسب تقارير اقتصادية 

حكومية يصل عجز امليزانية 
في العــام املالي ٢٠١6 ـ ٢٠١٧ 
ما يعــادل ٠.9% مــن الناجت 
احمللى اإلجمالي، فيما تشير 
التقديرات الى ارتفاع نسبة 
الدين العام الى الناجت احمللي 
اإلجمالي نحو ٣4% في العام 

.٢٠٢٠

الكويت لديها 
خطة متوسطة 
األجل لإلصالح 
وستستمر في 

إصدار السندات 
الدولية

بنك اوف أميركا

أغلبها استثمارات سيادية منخفضة المخاطر ومع بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع

487 مليون دينار حجم انكشاف البنوك الكويتية على قطر
مصطفى صالح

واصلت البنوك الكويتية 
االعالن عن حجم االنكشافات 
على قطر بحسب طلب إدارة 
العامــة  اإلفصــاح بالهيئــة 
لسوق املال، حيث أعلنت كل 
البنوك الكويتية عن انكشافها 
بقيمة 48٧ مليون دينار على 
احلكومة القطريــة او بنوك 
قطريــة، فيما ذكر بنك واحد 
هو التجاري على االنكشاف 
من خالل االســتثمار بأسهم 
مدرجة بالبورصة القطرية.

تباينت البنوك فيما بينها 
مــن حيــث قيمة االنكشــاف 
والتي تصدرها بنك الكويت 
الوطني بقيمة ٢٢٧ ألف دينار، 
بينما جاءت باقي االنكشافات 
اقل من 5٠ مليون دينار، فيما 
تصدر القائمة من حيث نسبة 
االنكشاف الى اجمالي اصول 
البنــك »وربة« الــذي وصل 
حجم االنكشــاف الى ٢% من 
اجمالي اصولــه فيما جاءت 

باقي النسب اقل من ١%.

وطني
أعلن بنك الكويت الوطني 
أن انكشافات املجموعة التي 
تزيد على سنة في قطر بلغت 
٢٢٧ مليــون دينار، مبا ميثل 
٠.9% مــن إجمالي موجودات 

املجموعة.
وأوضح البنــك في بيان 
للبورصة، أن أكثر من نصف 
تلك القيمة تخص انكشافات 
ســيادية منخفضــة املخاطر 
مــع جهات حكوميــة وبنوك 
قطرية، أما النســبة املتبقية 
فتتضمن انكشافات ائتمانية 

واستثمارية أخرى.
وقال البنك في بيانه إن كل 
انكشافات املجموعة مت منحها 
بنــاء على سياســة مصرفنا 
واالســتثمارية  االئتمانيــة 
املتحفظة واحلصيفة، ومتاشيا 
مع استراتيجيته الصارمة في 
إدارة املخاطر للتحوط واحلد 
من اآلثار الســلبية املرتبطة 
باملخاطر بــكل أنواعها، ومبا 
يتوافق مع التعليمات الصادرة 
عن بنك الكويت املركزي ذات 

الصلــة. وحول األثــر املالي، 
لفت البنك إلى أنه ال يوجد أثر 
مالي حاليا على املركز املالي.

األهلي الكويتي
قال البنك األهلي الكويتي 
إن إجمالي انكشافات املجموعة 
مع البنوك القطرية بلغ ٢.١48 
مليون دوالر. وأوضح األهلي، 
في بيان للبورصة األسبوع 
املاضي، أن جميع انكشافات 
املجموعة مع البنوك القطرية 

تقل آجالها عن سنة

بنك بوبيان
وضــح بنــك بوبيــان أن 
إجمالي انكشافاته على السوق 
القطري بلغ نحو ٣.٢ ماليني 
دينــار، مبا يعادل ٠.٠9% من 

إجمالي أصول بوبيان. 
إلــى أن إجمالــي  يشــار 
موجودات »بوبيان« بلغت ٣.٧ 
مليــارات دينار بنهاية الربع 
األول من ٢٠١٧. وطبقا إلفصاح 
البنك، فإن تلك االنكشــافات 
تخــص بنــوكا قطريــة ذات 
.»A« تصنيفات ائتمانية فئة

البنك التجاري
أعلن البنــك التجاري أن 
حجم االنكشــاف على بنوك 
قطريــة يصل الى 44 مليون 
دينــار متثــل ١% فقــط مــن 
اجمالي اصــول البنك تتركز 
في اســتثمارات في ســندات 
صــادرة عــن بنــوك قطرية 
 A ذات تصنيفــات ائتمانيــة

فيما توجد نسبة بسيطة من 
االستثمارات في اسهم مدرجة 
القطريــة تصل  بالبورصــة 
الــى ٣١5 الف دينار. واشــار 
البنــك في بيان للبورصة ان 
االســتثمارات متت بناء على 
سياســة املصــرف املتحفظة 

واحلصيفة.

بنك وربة
لم تكــن انكشــافات بنك 
وربة كبيرة من حيث احلجم 
حيث وصلت الى ٣٢.8 مليون 
دينار، ولكن نظرا النخفاض 
قيمة أصــول البنــك مقارنة 
بباقي البنوك الكويتية فمثل 
حجم االنكشاف ٢% من اجمالي 
اصول البنــك واوضح بيان 
البنك ان االنكشافات موزعة 
علــى منتجات ومؤسســات 
متنوعة وبشكل رئيسي تخص 
بنوكا قطرية ذات تصنيفات 
ائتمانيــة A+ باالضافــة الى 

صكوك قطر السيادية.

بيت التمويل الكويتي
وصــل حجم االنكشــاف 
على قطر الى ٣١ مليون دينار 
متثل ٠.١9% من اجمالي اصول 
بيت التمويل الكويتي، كما في 
٣١ مارس املاضــي منها %55 
تخص انكشــاف على جهات 
حكومية قطرية و45% تخص 
انكشــاف على بنوك قطرية، 
واكد البنك في بيانه للبورصة 
ان االنكشافات متت في اطار 
عمليات متويل واستثمار وفق 

متطلبات كل اجلهات الرقابية 
وخاصة بنك الكويت املركزي.

بنك الخليج
انكشــافات بنــك  بلغــت 
اخلليــج ١٢.٢4 مليون دينار 
متثــل ٠.٢% فقط من اجمالي 
اصول البنك وهي انكشافات 
سيادية منخفضة املخاطر مع 
حكومة قطر بحســب البيان 
الذي أرسله البنك للبورصة 
الكويتيــة أمــس مؤكــدا ان 
انكشــافات البنــك تأتــي في 
اطار سياسة البنك االئتمانية 
املتماشية مع  واالستثمارية 
ادارة املخاطر  اســتراتيجية 
والتحــوط واحلد مــن االثار 
الســلبية املرتبطة باملخاطر 

بكل أنواعها.

بنك برقان
اعلن بنك برقان ان حجم 
انكشافه على قطر وصل الى 
66.٧ مليــون دينــار ال متثل 
ســوى ٠.9% مــن اجمالــي 
اصــول البنك وان اغلب تلك 
االنكشافات منخفضة املخاطر 
وان معظم تلك االنكشــافات 
مع بنوك ومؤسسات حكومية 
قطرية وان حجم االنكشافات 
غير النقدية يصل الى 8 ماليني 
دينار فقــط وانها تتماشــى 
مع السياســات االستثمارية 
احلصيفة واملتحوطة للبنك 
والتي تراعــي كل توجيهات 

بنك الكويت املركزي.

األهلي المتحد
بلغ حجم انكشاف البنك 
االهلي املتحد ٢١ مليون دينار 
مبا يعادل ٠.55% من اجمالي 
اصــول البنــوك كمــا في ٣٠ 
يونيــو املاضــي، واكد البنك 
في بيــان صحافي للبورصة 
الكويتية امس ان جميع تلك 
االنكشافات سيادية عبارة عن 
صكــوك اســالمية منخفضة 
املخاطر مــع جهات حكومية 
وشبه حكومية وبنوك قطرية 
تتمتــع بتصنيــف ائتمانــي 
مرتفع مبا يتماشى مع سياسة 
البنك املتحفظة وتعليمات بنك 

الكويت املركزي.

حجم البنك
نسبتهاطبيعة االنكشافاتاالنكشاف

من األصول
٠.9%أكثر من النصف انكشافات سيادية منخفضة املخاطر٢٢٧بنك وطني

١.٠%االنكشافات أقل من عام مع بنوك قطرية45األهلي الكويتي

44البنك التجاري
استثمار بسندات صادرة من بنوك قطرية واستثمار بأسهم 

بـ ٣١5 ألف دينار
%١.٠

٢.٠%أغلبها لبنوك قطرية وصكوك قطر السيادية٣٢.8بنك وربة
بيت التمويل 

الكويتي
٣١

انكشافات على  جهات حكومية 55% و45% انكشافات على 
بنوك قطرية

%٠.٢

٠.٢%انكشافات سيادية قليلة املخاطر١٢.٢4بنك اخلليج
٠.٢%انكشاف على بنوك قطرية تزيد على سنة4الدولي

٠.١%أغلبها انكشافات على بنوك قطرية٣.٢بنك بوبيان

66.٧بنك برقان
انكشافات منخفضة املخاطر و8 ماليني دينار قيمة 

انكشافات غير نقدية
%٠.9

٠.6%جميعها انكشافات سيادية عبارة عن صكوك منخفضة املخاطر٢١االهلي املتحد
االنكشاف باملليون دينار

سهم »رمي« خسر 
40% في صفقة 

الـ 400 سهم في 
أول جلسة تداول 

منذ 3 أسابيع

أسهم قيادية 
حافظت 

للمؤشرات الوزنية 
على متاسكها.. 
و»كويت 15« 

رابحًا %0.5

المؤشر يهوي 2.2% بضغط عدد محدود من األسهم

»اخلاملة« التزال شوكة في خصر »السعري«
شريف حمدي

تعرض املؤشــر الســعري 
لبورصــة الكويــت النخفاض 
أمس بنسبة ٢.٢% اثر خسارته 
أكثر مــن ١5٠ نقطــة، ليهوي 
املؤشر العام إلى 66١٢ نقطة، 
كما تراجع املؤشر الوزني بأقل 
من نصف نقطة بنسبة ٠.١١% 
ليصل إلــى ٣98 نقطــة، فيما 
ارتفع مؤشر »كويت ١5« بأكثر 
من 5 نقاط بنسبة ارتفاع 5.٠% 

ليصل إلى 9١5 نقطة.
وبدا جليا أن االنخفاضات 
الكبيرة لعدد محدود من األسهم 
مثل سهم رمي الذي هوى بنسبة 
4٠% بخســارته ١56 فلسا من 
قيمته السوقية بهبوطه إلى ٢٣4 
فلســا من ٣9٠ فلسا من خالل 
صفقة تداول واحدة بكمية 4٠٠ 
سهم، وكذلك سهم إياس الذي 
تراجع بنســبة ٢٠% بتراجعه 
من 95٠ فلســا إلى ٧6٠ فلسا، 
إضافة إلى سهم نابيسكو الذي 
تراجع بنسبة ١١% بخسارته ١49 
فلسا ليتراجع إلى ١٢٠6 فلوس 

من ١٣55 فلسا.
وانعكــس تراجــع هــذه 
األســهم على املؤشر السعري 
بشــكل الفت وهــوى به ألكثر 
مــن ٢%، وهو ما يعني أنه في 
حال ارتفعت مثل هذه األسهم 
بهذه النسب ســيكون ارتفاع 
املؤشر الســعري كبيرا أيضا 
كما االنخفاض في جلسة أمس.

 »ريم«.. 40% تراجعًا
بجلسة واحدة

وبالنظر لســهم مثل رمي 
على سبيل املثال جنده خسر 
١56 فلســا في جلسة واحدة 
تعادل 4٠% من قيمة الســهم 
الســوقية، علمــا أن نظــام 
التداول بعد تطبيق املرحلة 
األولــى من منظومــة ما بعد 
التــداول، يســمح ألي ســهم 
باالرتفــاع واالنخفــاض في 
حدود ٢٠% من سعر األساس 

كحدين أقصى وأدنى.

ووصل سعر إغالق سهم 
رمي إلى ٢٣4 فلسا في تداوالت 
أمس، علما أن آخر سعر تداول 
به السهم في ١٢ يونيو املاضي 
كان ٣9٠ فلســا، ولم يشــهد 
السهم تداوالت منذ ذلك احلني.

تراجعات بالحد األقصى
وانعكس تراجع عدد من 
األســهم باحلد األدنى إضافة 
إلى ما ســبق على مجمل أداء 

املؤشر السعري، ومنهم على 
سبيل املثال سهم أجوان الذي 
تراجع بـ ٢٠%، كما تراجع سهم 
آبار بـ ١9.8%، وتراجع أيضا 
سهم األنظمة بـ ١9.٧%، وتراجع 

سهم هيتس بـ ١8%.

المؤشرات الوزنية.. تتماسك
ورغــم تراجع املؤشــر 
الســعري، إال ان املؤشرات 
الوزنية متاســكت إلى حد 

كبير، ولم يتراجع املؤشر 
الوزنــي ســوى ٠.١%، في 
حني ارتفع مؤشر كويت ١5 
بنسبة ٠.5% على وقع نشاط 
أســهم قيادية في قطاعات 
متنوعة مثل الوطني الذي 
ارتفع ٢.٢% مبكاسب سوقية 
١5 فلســا، كما ارتفع سهم 
اجيليتي ٠.٢%، وحافظ سهم 
بيتك على اســتقراره عند 

48٣ فلسا.

)محمد هاشم( تذبذبات املؤشر السعري.. إلى متى؟!  

حركة املؤشر السعري في تداوالت البورصة أمس


