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االربعاء ١٤ فبراير ٢٠١٨

61 مليون دينار حصة احلكومة من توزيعات البنوك
بلغ إجمالي قيمة التوزيعات النقدية التي أعلنت عنها البنوك ملساهميها حتى اآلن نحو 393 مليون دينار، 
وبلغت حصة احلكومة منها 61.3 مليون دينار تعادل %15.5.
وتعادل عوائد التوزيعات النقدية التي تأتي للحكومة الكويتية من ملكيتها في أسهم البنوك الكويتية أكثر 
من 60% من اجمالي التوزيعات السنوية التي حتصل عليها جراء ملكيتها في الشركات املدرجة والتي تكون 
بحدود 100 مليون دينار. يذكر أن اجمالي ملكيات اجلهات احلكومية وعلى رأسها هيئة االستثمار والتأمينات 
االجتماعية في األسهم املدرجة نحو 3 مليارات دينار تشكل 11% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.

هيكل الناتج المحلي اإلجمالي يتركز بالقطاع النفطي بـ %35

قطار تنويع االقتصادات اخلليجية ينطلق من دون الكويت
المحلل المالي

يبــــدو أن تراجعــــات 
أسعار النفط التي ضربت 
االقتصادات اخلليجية في 
٢٠١٤ أدت إلى مراجعة كل 
الـــدول مصــادر ايراداتها 
وكم نسبة االيرادات التي 
تأتيها من النفط واملهددة 
بالتراجع بشــكل حاد في 
حالــة انخفاض االســعار 
العاملية للبترول وحققت 
دول اخلليج طفرات كبيرة 
في ايراداتها غير النفطية 
خــال الســنوات الثــاث 
املاضيــة وفــي مقدمتهــا 
السعودية في الوقت الذي 
تأخرت الكويت في ماحقة 
منو االيرادات غير النفطية 
مع اقرانها من دول اخلليج 
ما اطلق اشارات حتذيرية 
لضــرورة العمــل بشــكل 
اسرع على تنمية االيرادات 

غير النفطية.
وبحســـــب دراســـــة 
مقارنة خاصة لـ »األنباء« 
فــــي  الفــوارق  تعــرض 
مســتويات االجنــاز التي 
حققتهــا اقتصاديــات كل 
الســعودية وامــارة  مــن 
دبي فــي تنويع االقتصاد 
مقارنــة بالكويت وقدمت 
حلوال لعاج تلك املعضلة 
االقتصاديــة والتي تقوم 

على: 
٭ اإلســراع فــي برنامــج 
اخلصخصة واشراك القطاع 

اخلاص.
٭  تشــجيع االســتثمار 
االجنبــي من خال مرونة 

اكثر بالقوانني واللوائح.
املشــروعات  دعــــــم  ٭ 

الصغيرة واملتوسطة.

غياب التنوع
يظهر في الكويت التركز 
العالي لاقتصاد حيث شكل 
القطاع النفطي 3٤.9% من 
الناجت احمللي االجمالي لعام 
٢٠١6 واخلدمات احلكومية 
٢٢.9% واملؤسسات املالية 
9.٤% والنقــل والتخزيــن 
واالتصاالت 6.6% والصناعات 
التحويليــة 6.5% وجتارة 
 %5.١ اجلملــة والتجزئــة 

العقارية %7.6  واالنشطة 
بينما بلغ التشييد والبناء 

 .%٢.6
عنــد مقارنــة هيــكل 
الناجت احمللـــــي االجمالي 
نــوع  حســب  للكويــت 
النشــاط االقتصــادي مع 
بعــض اقتصاديــات دول 
اخلليج لعــام ٢٠١6 يتبني 
ان االقتصاد الكويتي اليزال 
يفتقد الى قاعدة أنشــطة 
اقتصاديــة متنوعــة وان 
اقتصادات معظم الدول في 
اخلليج تتقدم بسرعة الى 
التنويع والتوازن وتقليل 
االعتماد على الناجت النفطي 
ما يجعل االقتصاد الكويتي 
بحاجة ماسة الى االسراع 

بخطط تنويع االقتصاد.

دبي
وتلقي دراســـة خاصة 
لـــ »األنبــــاء« الضــــوء 
علــى اقتصاد امــارة دبي 
بتقدميــه كونـــه منوذجا 
املتوازن  جيدا لاقتصــاد 
فــــي أنشــطة  واملتنــوع 
قطاعاتــه االقتصادية من 
بني االقتصاديات اخلليجية 
التــي تعتمــد أغلبها على 

القطاع النفطي. 

ويتميــز اقتصــاد دبي 
بالتنــوع فــي نشــاطاته 
االقتصادية وعــدم تأثير 
والغــاز  النفــط  قطــاع 
األداء االقتصــادي،  علــى 
فقطاع التجارة والتجزئة 
اكبــر  هــو  واخلدمــات 
القطاعــات حيــث ســاهم 
بنســبة ٢5.٤% من الناجت 
احمللــي االجمالــي المارة 
دبــي لعــام ٢٠١6 والنقــل 
والتخزين بنســبة ١٢.٤% 
واالنشطة املالية والتأمني 
بنســبة ١١% والصناعــة 
التحويليــة بنســبة %9، 
بينما بلغــت حصة قطاع 
االنشطة العقارية 6.5% من 
االقتصاد والتشييد نسبة 
6.6% والنســبة املتبقيــة 
موزعــة علــى القطاعــات 

االخرى.

السعودية
وفــي الســعودية بعد 
القطــاع  كان يشــكل  ان 
النفطــي )الزيــت اخلــام 
والغاز الطبيعي والتعدين( 
حوالــي ٤٤.٢% من الناجت 
احمللي االجمالي باالسعار 
 Nominal GDP اجلاريــة 
لعــام ٢٠١3 حيــث بلــغ 

حينهــا ١.٢3٢ تريليــون 
ريال سعودي )3٢9 مليار 
دوالر( باملقارنة مع الناجت 
احمللي االجمالي الذي سجل 
٢.79 تريليون ريال )7٤٤ 
مليــار دوالر(، وبالتزامن 
مع انخفاض أسعار النفط 
باكثر مــن 6٠% انخفضت 
مساهمة القطاع النفطي في 
الســنوات الثاث املاضية 
باكثر من النصف الى ٢٢% 
من الناجت احمللي االجمالي 
لعام ٢٠١6 حيث بلغ الناجت 
النفطي 539.5 مليار ريال 
)١٤٤ مليار دوالر(، بينما 
بلغ الناجت احمللي االجمالي 
٢.٤ تريليــون ريال )6٤٤ 
مليار دوالر( وبالتالي يكون 
النــاجت احمللــي االجمالي 
الســعودي قــد انخفــض 

بنسبة ١.٢%.
ومن جهة اخرى، ارتفعت 
نســبة مســاهمة قطــاع 
اخلدمــات احلكوميــة من 
١٢.6% الى ٢٠% خال الفترة 
ذاتها. ونتيجة للسياسات 
التي  االقتصادية اجلديدة 
تتبعهــا احلكومة لتنويع 
االقتصاد، فمن املتوقع ان 
يتوازن االقتصاد السعودي 

في السنوات املقبلة.

السعودية خّفضت 
تركز النفط بناجتها 
احمللي للنصف في 

3 سنوات

دبي أكثر النماذج 
االقتصادية اخلليجية 
تنوعًا وعدم اعتماد 

على النفط

اخلصخصة 
واالستثمار األجنبي 

واملشروعات 
الصغيرة.. كلمة 

السر

بزيادة سنوية 28% خالل عام 2017

مخصصات البنوك تتخطى 700 مليون دينار

مصطفى صالح

مخصصــات  شــهدت 
البنوك الكويتية قفزة بقيمة 
١5٢ مليون دينار خال ٢٠١7 
لتتخطى 7٠٠ مليون دينار 
)ما يعادل ٢.3 مليار دوالر( 
وبزيادة ٢٨%، باملقارنة مع 
مخصصــات خــال ٢٠١6 
بلغــت 5٤3 مليــون دينار 
بنــوك   9 )مخصصــات 
أعلنت عــن نتائجها حتى 
اآلن باســتثناء بنك برقان 
الذي لم يعلن حتى اآلن(.

البنــوك  وتســتحوذ 
التقليدية على النسبة االكبر 

من هذه املخصصات بقيمة 
٤5٠ مليــون دينار وبنمو 
كبيــر بلــغ ٤٤%، ويرجع 
ذلك الى القفزة الكبيرة في 
مخصصات البنك التجاري 
والتي سجلت بنهاية العام 
املاضــي ١37 مليون دينار 
باملقارنة مــع ٤٨.6 مليون 
دينار خال ٢٠١6، أي بزيادة 

.%١٨٢
حصــة  تأتــي  فيمــا 
البنــوك االســامية بقيمة 
٢٤5.٨ مليــون دينار بنمو 
7% باملقارنــة مــع ٢٢9.7 
مليون دينــار خال ٢٠١6، 
ويتصدر مخصصات البنوك 

االسامية »بيتك« بقيمة ١63 
مليون دينــار، يليه البنك 
االهلــي املتحد بقيمة 9.3٤ 

مليون دينار.
القطاع  الــى  وبالنظــر 
كاما، جند أن البنك الوطني 
القطاع  تصدر أعلى بنوك 
باملخصصات مسجا ١٨٨.٨ 
مليون دينار خال ٢٠١7، ثم 
»بيتك« بـ ١63 مليون دينار، 
ثم البنك التجــاري بـ ١37 
مليون دينار، وبنك اخلليج 

بـ 66.6 مليون دينار.
وكانت البنوك الكويتية 
قد حققت منوا ملحوظا في 
ارباحها السنوية للعام ٢٠١7 

بنســبة ١١%، حيث ســجل 
إجمالــي أربــاح بلــغ 76٢ 
مليون دينار باملقارنة مع 
6٨٨.5 مليون دينار أرباحها 
خــال ٢٠١6 )األربــاح لـ 9 
بنوك من أصل ١٠ باستثناء 
بنك برقان الذي لم يعلن عن 

أرباحه حتى اآلن(.
وقد بلغ إجمالي أصول 
البنوك التسعة بنهاية عام 
٢٠١7 نحو 69 مليار دينار، 
تستحوذ البنوك التقليدية 
منها على ٤٠.5 مليار دوالر، 
فيمــا تبلغ حصــة البنوك 
اإلســامية مــن إجمالــي 
األصول ٢٨.7 مليار دوالر.

األميركيون والسياسيون محرومون 
من »أون الين« البنوك

محمود فاروق 

في الوقت الذي تشهد فيه البنوك الكويتية 
حتــوال كبيرا في أســلوب تقــدمي اخلدمات 
املصرفية، خاصة ما يتعلق بخدمات األفراد 
أو التجزئة املصرفية، تقول مصادر مصرفية 
لـــ »األنباء« إن حاملي اجلنســية األميركية 
والسياســيني في الكويــت ال يحق لهم فتح 
أي حساب مصرفي عن طريق خدمات األون 
الين اخلاصة بالبنوك وبالتالي لزاما على هذه 
الفئة الذهاب إلــى أي من فروع البنك لفتح 
حساب واســتكمال باقي اخلطوات اخلاصة 

بتلك اخلدمة املصرفية.
وأرجعت املصادر املصرفية سبب حرمان 
هذه الفئة من األشخاص إلى املتطلبات التي 
يطلبها كل بنك من هؤالء العماء والتي تتمثل 
في مستندات اصلية لاطاع عليها والتأكد 
من صحتهــا، وهذا األمر غيــر موجود لدى 
األشــخاص العاديني، حيث مــن املمكن ألي 
شخص ان يقوم بفتح حساب لدى أي بنك عن 
طريق األون الين أو حتى مبجرد استخدامه 
التطبيق اخلاص بالبنك على الهواتف الذكية. 
وقالــت املصــادر ان خدمــات األون الين 
املصرفية شــهدت طفرة كبيرة خال اآلونة 
األخيرة بالكويت من حيث اخلدمات املصرفية 
املتطورة، حيث جتاوزت نســبة مستخدمي 
اخلدمــات املصرفيــة املتطورة فــي الكويت 
نحو 7٠% بنهايــة العام املاضي، أما الـ %3٠ 
فينقسمون إلى جزءين، األول منهم يستخدمون 

خدمات الرد اآللــي في البنوك لاطاع على 
حساباتهم، واجلزء الثاني يلجأون إلى الذهاب 
إلى أفرع البنــوك ملتابعة اعمالهم املصرفية 

وهم فئة كبار السن. 
وأوضحت املصــادر ان مصارف الكويت 
اصبحت تركز حاليا على اخلدمات الرقمية 
مــا يعــرف بالديجيتــال وذلــك انطاقا من 
احلســاب اجلاري إلى خدمــات مبتكرة على 
الهاتف عبــر التواصل مع الزبائن من خال 
الرســائل واالطاع على رصيد احلســابات 
بشــكل آني، مع األخذ في االعتبار أن جميع 
هذه اخلدمات املتطورة البد أن حتصل على 

موافقة بنك الكويت املركزي.
ودفعت ظاهرة إطاق اخلدمات املصرفية 
املتطورة العديد من املصارف الكويتية، إلى 
دخول سباق عالم تطبيقات الهواتف الذكية 
في محاولة ملنافســة املصارف الرقمية التي 
دخلت السوق بقوة ونالت رضى جيل الشباب 

املغرم بالهواتف الذكية.
وتعتبــر البنــوك الكويتيــة فــي مقدمة 
الدول التي وظفت التقنية في خدمة عمائها 
واستثمرت مبالغ مالية طائلة لتوطني التقنيات 
املتقدمة في مجــال اخلدمات املصرفية، مما 
جعلها ضمن أكثر بنوك العالم تطورا في مجال 
التقنية. وســاهم تطور اخلدمات املصرفية 
اإللكترونية بقنواتها املختلفة في رفع كفاءة 
التشغيل وتقليص املصاريف التي تتحملها 
البنوك جــراء تنفيذ تلك اخلدمات لعمائها 

عبر الفروع.

بالشراكة مع »اخلاص«

81 مليار دوالر استثمارات 
بقطاع الطاقة اخلليجي

254 ألف دينار أرباح 
»الصاحلية العقارية« من بيع أرض بشرق

محمود عيسى

تسجل جهود القطاع العام في دول مجلس 
التعاون اخلليجي استمرارا قويا نحو حتقيق 
تطور على املدى الطويل في قطاع االنشاءات 
اخلليجية، وهي جهــود جديرة باالهتمام، 
اال ان مؤسسات القطاع اخلاص في املنطقة 
تعيد تشكيل الطريق بسرعة نحو حتقيق 

منو منظم.
وفي هذا السياق قالت شركة كونستراكشن 
ويك ان القطاع اخلاص في السعودية خير 
مثال على ذلك، حيث يخطط النشــاء ١6٠٠ 
مدرسة لتلبية حاجة اململكة املتزايدة للمرافق 
التعليمية، وسيكون للدعم احلكومي تأثير 
مباشــر لهذه املنشآت املدرســية من خال 
الشراكة مع القطاع اخلاص في مراحل االنشاء 

والتشغيل.
وقالت الشــركة ان املشــروع التعليمي 
الســعودي ليس االول خليجيا على صعيد 
املشاركة بني القطاعني خال العام املاضي، 
حيث مت االعان عن مشروعات عقارية في 
امارة الشارقة لتطوير العديد من املشاريع.
واضافت الشــركة ان احلاجة إلى البنية 
التحتية األساســية للمــدن ـ كما هو احلال 
بالنسبة للسعوديةـ  ستشجع منو الشراكات 
بــني القطاعني العام واخلــاص والترتيبات 

املماثلة األخرى في املنطقة هذا العام. ويشير 
تقرير اسواق الطاقة لدول الشرق األوسط 
الى انه برغم القدرة االنتاجية احلالية لدول 
مجلــس التعاون اخلليجي لتوليد نحو١57 
جيجاوات، فإنها ســتحتاج إلى استثمارات 
تبلغ قيمتها ٨١ مليار دوالر أميركي لتوليد 6٢ 
جيجاوات من الطاقة اإلضافية املطلوبة، و5٠ 
مليار دوالر لدعم شبكات النقل والتوزيع.

وقالــت الشــركة إن امليول الســائدة في 
الوقت احلاضر في اوســاط صناعة توليد 
الطاقة، والتي كشف عنها استطاع االنشاءات 
السنوي في دول مجلس التعاون اخلليجي 
والــذي أجرته شــركة بينســنت ماســونز 
مؤخرا، والذي أظهر أن ٢٠% من املشــاركني 
في االستطاع يتوقعون انخفاض طلباتهم 
بأكثر من ١٠% خال األشــهر القادمة ـ ليس 

مفاجئا وال متشائما.
وانتهت الشــركة الى القول انه مع ذلك، 
ونظرا للحاجة الواضحة إلى خبرات القطاع 
اخلاص التــي تتخلل الدول والقطاعات في 
دول اخلليج، فإن جهود قادة األعمال الذين 
يعتمدون نهجا استباقيا للفوز مبشروعات 
شــراكة بــني القطاعني العــام واخلاص في 
املنطقــة، ال تقتصر علــى تعويض الفرص 
الضائعة فحســب، بل أيضا على االستفادة 

من الفرص اجلديدة.

أعلنت شــركة الصاحليــة العقارية عن 
قيامهــا بتوقيع عقد بيع ابتدائي لقســيمة 
أرض استثمارية في منطقة شرق/البلوش 
في العاصمة مببلغ قيمته ٢.55 مليون دينار. 
وقالت الشركة، في بيان على موقع البورصة 
أمس، إنها ستحقق أرباحا من البيع بقيمة 
٢5٤.٠7 ألف دينار، وذلك عند توقيع العقد 
النهائي. وأوضحت الشركة أنها ستدرج الربح 
املشار إليه في البيانات املالية للربع األول 

من العام احلالي، وذلك مبجرد االنتهاء من 
إمتام إجراءات التسجيل لدى وزارة العدل.
وكانت الشــركة قد أعلنــت عن حتقيق 
أربــاح بلغت ١5.٨ مليون دينار خال ٢٠١7 
مقارنة بـ ١٢.٢ مليون دينار بالسنة املاضية 
وبنسبة منو باألرباح بلغت ٢9%، واقترح 
مجلــس إدارة الشــركة توصية بتوزيعات 
أرباح نقدية بقيمة ٢٠ فلسا للسهم الواحد 

لسنة ٢٠١7.

البنوك التقليدية 
استحوذت 

على النسبة األكبر 
بـ ٤50 مليون 

دينار

البنك
املخصصات

20172016

١٨٨.٨١5٢.3البنك الوطني

66.6٨6٠.36بنك اخلليج

١37٤٨.6٢البنك التجاري

57.9535٢.٤39البنك األهلي

لم يعلن نتائجه حتى اآلنبنك برقان

3٤.937.٤9األهلي املتحد

١٢.3١3.5البنك الدولي

١63.٤١57.٢بيت التمويل

٢٢.٤١6.3بنك بوبيان

١٢.٨75.٢بنك وربة

696.3٠5٤3.٤١إجمالي القطاع

٤5٠.٤333١3.7١9تقليدي

٢٤5.٨7٢٢9.69إسامي

)كونا(  


