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وصل إلى أدنى مستوياته منذ ثالثة عشر عام ًا

«كفيك» ُتعيد تصنيف استثمارات

التضخم في الكويت تراجع إلى  %1,5خالل العام 2017

بـ  7.3ماليين دينار

�أعلنت ال�رشكة الكويتية للتمويل واال�ستثمار «كفيك» ب�إعادة
ت�صنيف ا�ستثماراتها املالية والبالغة  7.32ماليني دينار
«بخالف حمفظة القرو�ض» واملحا�سب عنها وفق ًا ملعيار
املحا�سبة الدويل ال�سابق رقم « »39والذي حل حمله معيار
التقرير املايل الدويل اجلديد رقم « .»9و�أو�ضحت ال�رشكة يف
بيان للبور�صة الكويتية� ،أم�س� ،أنه مت �إعادة الت�صنيف وفق ًا
ملتطلبات ذلك املعيار اجلديد والذي �أ�صبح واجب التطبيق من
 1يناير .2018
و�أ�ضافت ال�رشكة ب�أنه �سوف يتم ت�سجيل �أثر �إعادة ذلك الت�صنيف
على الأر���ص��دة االفتتاحية ل�ل�أرب��اح ُ
املرحلة كما يف  1يناير
.2018
وقالت ال�رشكة �إنه ال يوجد ت�أثري على �إجمايل حقوق ملكية
«كفيك» ،حيث انخف�ضت الأرباح ُ
املرحلة لل�رشكة مببلغ 101.02
�ألف دينار مع زيادة مقابلة بنف�س املبلغ يف ح�ساب احتياطي
�إع��ادة تقييم اال�ستثمارات املالية املبوبة من خ�لال الدخل
ال�شامل ،مو�ضحة ب�أن هذا الأثر خا�ضع للتدقيق من قبل مراقبي
احل�سابات.

• قطاع العقار
شهد تباطؤاً
في العامين
 2015و2016
وسط تزايد
شواغر الشقق

انسحاب «نفائس»

• اإليجارات استمرت في التراجع وأسعار المواد الغذائية ظلت بالركود لتصل إلى % 1,1
قال تقرير البنك الوطني ان الت�ضخم
يف م�ؤ�رش �أ�سعار امل�ستهلك �شهد
تباط�ؤ ًا ملحوظ ًا يف العام 2017
لي�صل �إل��ى متو�سط  %1.5خالل
العام ،م�سج ً
ال �أقل م�ستوياته منذ
ثالثة ع�رش عام ًا فقد ارتفع الت�ضخم
يف نهاية العام  2016متا�شي ًا مع
ارتفاع تكاليف النقل واملوا�صالت
نتيجة رف��ع �أ�سعار الوقود خالل
ذلك العام ،ما دفع متو�سط معدل
الت�ضخم �إلى .%3.5
و�أ����ض���اف ال��ت��ق��ري��ر :ل��ق��د ت�سبب
انخفا�ض �أ�سعار امل��واد الغذائية
وتراجع تكاليف خدمات امل�سكن
يف تدين الت�ضخم منذ ذلك احلني.
وظلت وت�يرة الت�ضخم هادئة يف

نهاية العام لترتاجع �إل��ى %1.1
على �أ�سا�س �سنوي يف دي�سمرب .وجاء
تباط�ؤ الت�ضخم يف دي�سمرب نتيجة
تراجع تكاليف خدمات امل�سكن
وركود �أ�سعار املواد الغذائية.
و�أو�ضح :ا�ستمرت الإيجارات ال�سكنية
بالرتاجع بينما ظلت �أ�سعار املواد
الغذائية وامل����شروب��ات بالركود
لت�صل �إلى  %1.1على �أ�سا�س �سنوي.
كما تراجعت �أي�ض ًا الأ�سعار الأ�سا�سية
�إلى  %2.8على �أ�سا�س �سنوي متا�شي ًا
مع تباط�ؤ �أ�سعار ال�سلع اال�ستهالكية
امل��رت��ب��ط��ة ب��خ��دم��ات امل�سكن
كاملفرو�شات املنزلية .وا�ستمرت
�أ�سعار خدمات امل�سكن بت�سجيل
املزيد من الرتاجع يف دي�سمرب� ،إال

�أن الرتاجع جاء �أكرث اعتدا ًال مقارنة
بالعامني املا�ضيني .و�شهد قطاع
العقار تباط�ؤ ًا ملحوظ ًا يف العامني
 2015و ،2016بينما تزايدت �شواغر
ال�شقق ،مما �سبب يف فر�ض �ضغوط
على �أ�سعار الإي��ج��ارات ،وتراجع
امل�ؤ�رش الثانوي يف دي�سمرب 2017
بواقع  %0.6على �أ�سا�س �سنوي.
وتابع التقرير :يعترب ذلك تراجع ًا
ب�سيط ًا مقارنة بالعام املا�ضي وذلك
نتيجة تعايف ن�شاط قطاع العقار
ال�سكني الذي قد ينعك�س جلي ًا على
الإيجارات ،ومن املتوقع �أن يبد�أ
الت�ضخم يف �أ�سعار املواد الغذائية
يف ال�صعود متا�شي ًا م��ع ت�سارع
�أ�سعار املواد الغذائية العاملية،

فقد ارتفعت �أ�سعار املواد الغذائية
وامل�رشوبات املحلية يف دي�سمرب
 2017ب��واق��ع  %0.2على �أ�سا�س
�سنوي ،حمافظة على ذات الوترية
خالل معظم العام  .2017وقد ي�ؤدي
الت�سارع يف �أ�سعار املواد الغذائية
العاملية �إلى ارتفاع �أ�سعار املواد
ال��غ��ذائ��ي��ة املحلية ه��ذا العام.
وتراجعت �أ�سعار قطاع التجزئة
املرتبطة بخدمات امل�سكن ،الأمر
ال��ذي يعود جزئي ًا �إل��ى ا�ستمرار
ال�تراج��ع يف الأ���س��ع��ار ب�شكل عام
خالل دي�سمرب .فقد تراجعت �أ�سعار
املفرو�شات املنزلية وخدمات
ال�صيانة املنزلية �إلى ما دون %2
يف دي�سمرب املا�ضي وذلك لأول مرة

منذ نوفمرب  .2016ويف املقابل
ارتفعت الأ�سعار الأخ��رى ب�صورة
قوية يف دي�سمرب ،نتيجة ت�سارع
�أ�سعار منتجات العناية ال�شخ�صية
بواقع  %8.6على �أ�سا�س �سنوي.
وقد تراجع منو تكاليف اخلدمات
غري املنزلية ب�صورة ملحوظة� .إذ
تراجع الت�ضخم يف �أ�سعار اخلدمات
با�ستثناء خدمات امل�سكن �إلى %1.5
على �أ�سا�س �سنوي ،لتبلغ بذلك
ن�صف وتريتها امل�سجلة يف نوفمرب
والبالغة  %3.0وي�أتي معظم هذا
التباط�ؤ يف الت�ضخم نتيجة تراجع
�أ�سعار كل من اخلدمات ال�صحية
وال��ن��ق��ل وامل��وا���ص�لات وامل���واد
الغذائية.

الدوالر انخفض أمام الدينار إلى  299فلس ًا
انخف�ض �سعر �رصف الدوالر مقابل الدينار
�أم�س لي�سجل  0.299دينار يف حني ارتفع
اليورو �إل��ى م�ستوى  0.371دينار مقارنة
ب�أ�سعار �رصف �أول ام�س.
وقال بنك الكويت املركزي يف ن�رشته �أم�سية
على موقعه الإلكرتوين �إن �سعر �رصف اجلنيه
الإ�سرتليني ارتفع �إلى م�ستوى  0.416دينار
والفرنك ال�سوي�رسي الى  0.321دينار وبقي
الني الياباين عند م�ستوى  0.002دينار دون
تغيري.

وارتفعت العملة االوروبية املوحدة اليورو
يف ظل الرتاجع يف م�ستويات الدوالر مقابل
العمالت الرئي�سية بالإ�ضافة �إلى البيانات
املنتظرة عن النمو االقت�صادي االوروبي.
كما وجد اليورو الدعم من انخفا�ض الدوالر
لتنتقل اال���س��ت��ث��م��ارات �إل���ى امل�ل�اذ الآم��ن
والعمالت الأوروبية مثل اليورو واال�سرتليني
مع انتظار الأ�سواق ل�صدور بيانات الت�ضخم
عن الواليات املتحدة االمريكية.
وتراجع الدوالر �أمام العمالت الرئي�سية خالل

تعامالت �أم�س ،مع ترقب بيانات الت�ضخم،
وا�ستمرار تقلبات �أ�سواق الأ�صول اخلطرة.
وهبط اليورو �أمام الدوالر بنحو � %0.2إلى
 1.2372دوالر ،كما انخف�ض �أمام الني عند
�أدن��ى م�ستوى يف � 15شهر ُم�سج ً
ال 107.38
بن�سبة � .%0.4أما �أمام اجلنيه الإ�سرتليني
فرتاجعت العملة االمريكية عند 1.3905
بن�سبة  ،%0.08كما هبطت �أم��ام الفرنك
ال�سوي�رسي �إلى  0.9332فرنك بنحو .%0.2
والت���زال �أ���س��واق الأ���ص��ول اخل��ط��رة ت�شهد

في الربع األخير

املناف�سة بني امل�شغلني وانخفا�ض �أ�سعار البيانات،
�إلى جانب انخفا�ض قاعدة العمالء مقارنة مع تناق�ص
قاعدة العمالء ب�شكل عام يف قطاع االت�صاالت.
كما نوهت �إلى �أنه على الرغم من انخفا�ض الإيرادات
بـ  82مليون ريال �سعودي للربع الرابع لعام 2017م
مقارنة بالربع الرابع لعام  ،2016فقد حافظت ال�رشكة
على ا�ستقرار ن�سبة هام�ش الربح قبل خ�صم اال�ستهالك
والإطفاء وتكاليف املرابحة الإ�سالمية والزكاة.
وعلى م�ستوى النتائج ال�سنوية ،ك�شفت بيانات
ال�رشكة ارتفاع �صايف اخل�سائر خالل عام � 2017إلى
 708.9مليون ريال ،مقابل  213.6مليون ريال بالعام
.2016
وكانت البيانات املالية لل�رشكة خالل الربع الثالث
من عام  2017قد �أظهرت ارتفاع �صايف اخل�سائر بن�سبة
�،%4.93إلى  174.5مليون ريال ،مقابل  166.3مليون
ريال للفرتة نف�سها من العام ال�سابق.

توزيع  25فلس ًا للسهم

تراجع أرباح «أبوظبي للتأمين»
بالربع الرابع

�أظهرت النتائج املالية ل�رشكة �أبوظبي الوطنية للت�أمني ،املدرجة ب�سوق
�أبوظبي امل��ايل ،حتقيق تراجع يف �صايف �أرباحها خالل الربع الرابع من
.2017
ووفق ًا للنتائج املالية لل�رشكة واملن�شورة على موقع �سوق �أبوظبي املايل
�أم�س ،بلغ �صايف �أرب��اح املجموعة  49مليون درهم مايعادل  13.34مليون
دوالر ،مقابل  61.5مليون درهم �أو مايعادل  17.4مليون دوالر بالفرتة املقارنة
من  2016بن�سبة تراجع قدرها .%20.32
وعلى م�ستوى الأرباح ال�سنوية حققت ال�رشكة �صايف �أرباح قدره  227.3مليون
درهم ،مقابل  205ماليني درهم بالفرتة املقارنة من  2016بزيادة قدرها
.%11
وكان نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع االكتتاب و�إدارة احل�سابات اال�سرتاتيجية
لدى �رشكة �أبوظبي الوطنية للت�أمني قد توقع �أن حتقق �رشكته منو �أرباحها
 %10بنهاية العام احلايل.
أداء قوي ًا منذ بداية  2017يف ظل
و�أ�ضاف طارق زيتون� ،أن ال�رشكة حققت � ً
م�ساعيها امل�ستمرة لتطوير �أعمالها وتقدمي خدمات جديدة ،بح�سب �صحيفة
البيان .وحققت ال�رشكة يف فرتة الت�سعة �أ�شهر الأولى من � 2017أرباح ًا بلغت
 178.5مليون درهم خالل ت�سعة �أ�شهر الأولى من العام احلايل ،مقارنة مع عائد
�أ�سا�سي بلغ  0.25درهم؛ نتيجة حتقيق �أرباح �صافية بلغت  143.5مليون درهم
يف الفرتة املقارنة من العام املا�ضي.
و�أو�صى جمل�س �إدارة �رشكة �أبوظبي الوطنية للت�أمني ،املدرجة ب�سوق
�أبوظبي املايل� ،أم�س بتوزيع  %25من ر�أ�س املال على امل�ساهمني عن عام
 .2017وتبلغ اجمايل التوزيعات املقررة نحو  93.75مليون درهم مبا يعادل
 25فل�س لل�سهم الواحد .ويبلغ ر�أ���س مال ال�رشكة نحو  375مليون درهم
موزعة على  375مليون �سهم بقيمة ا�سمية تبلغ  1درهم لل�سهم .ي�شار الى ان
التوزيعات املقررة للعام � 2017أعلى من التي �أقرتها ال�رشكة للعام 2016
بن�سبة .%66.6

ك�شفت بور�صة الكويت على
موقعها الر�سمي �أم�س� ،أن
�رشكة نفائ�س القاب�ضة �سوف
تن�سحب ر�سمي ًا من البور�صة
اعتبار ًا من اليوم.
وكانت هيئة �أ���س��واق املال
واف��ق��ت يف �أواخ�����ر مار�س
امل��ا���ض��ي ،ع��ل��ى ان�سحاب
«نفائ�س» من بور�صة الكويت،

مو�ضحة ب�أن  %7.26فقط من
�أ�سهم ال�رشكة قابلة للتداول
يف البور�صة.
ووافق جمل�س �إدارة ال�رشكة
مطلع يوليو احل���ايل على
تخفي�ض ر�أ���س امل��ال بقيمة
 22.13مليون دينار ،لي�صل
�إلى  10ماليني دينار؛ لعدم
احلاجة �إليه.

ترسية مناقصة على «سفن»
بقيمة  21مليون دينار

قالت �رشكة ال�صناعات الهند�سية الثقيلة وبناء ال�سفن عن
تر�سية مناق�صة تابعة لوزارة الكهرباء واملاء على ال�رشكة
بقيمة  20.75مليون دينار « 69.3مليون دوالر».
وقالت ال�رشكة يف بيان للبور�صة الكويتية� ،أم�����س� ،إن
املناق�صة خا�صة بتنفيذ �أعمال ال�صيانة للمعدات امليكانيكية
يف حمطات توليد القوى الكهربائية وتقطري املياه «حمطة
الزور».
و�أو�ضحت ال�رشكة يف البيان� ،أن املناق�صة ملدة � 5سنوات،
الفتة �إلى �أن الأرباح الت�شغيلية الناجتة عن املناق�صة �سوف
يتم �إدراجها �ضمن البيانات املالية لل�رشكة بداية عام 2018
وحتى عام .2023

ارتفعت  %19,4في األشهر التسعة األولى من العام الماضي

خسائر «موبايلي» ارتفعت %159
ك�شفت البيانات املالية ل�رشكة احت��اد ات�صاالت
«موبايلي» ،خالل الربع الرابع من عام  ،2017ارتفاع
�صايف اخل�سائر بن�سبة  ،%158.83مقارنة مع الربع
املماثل من العام  ،2016وارتفعت اخل�سائر %4.13
مقارنة بالربع ال�سابق.
ووفق ًا لبيان ال�رشكة على «تداول»� ،أم�س ،فقد ارتفع
�صايف اخل�سارة بالربع الرابع من العام املا�ضي �إلى
 181.7مليون ريال مقابل  70.2مليون ريال للفرتة
نف�سها من العام ال�سابق.
و�أرجعت ال�رشكة ارتفاع �صايف اخل�سائر خالل الربع
الرابع من � ،2017إل��ى انخفا�ض الإي���رادات نتيجة
التغريات االقت�صادية العامة والتنظيمية املختلفة
املتعلقة بقطاع االت�صاالت ،مثل �إتاحة تطبيقات
االت�صاالت عرب الإنرتنت ،وانخفا�ض �أ�سعار التحا�سبية
للمكاملات.
و�أ�شارت �إلى �أن هبوط الأرباح يعود كذلك �إلى حدة

تراجع ًا يف الأداء على الرغم م تعايف يف
�أ�سواق الأ�سهم االمريكية ،لكن نظرياتها يف
�آ�سيا و�أوروب��ا اليزالوا فاقدين القدرة على
اال�ستقرار.
ويرتقب امل�ستثمرون الإف�صاح يف وقت
الحق من �أم�س عن بيانات معدل الت�ضخم
ومبيعات التجزئة يف الواليات املتحدة.
وينتظر امل�ستثمرون بيانات الت�ضخم ب�شغف
تلك املرة نظر ًا لت�أثريها املرتقب على قرار
الفيدرايل االمريكي ب�ش�أن �سعر الفائدة.

من البورصة

أرباح «السينما» تتراجع %33
 ...وتوزيع  55فلس ًا للسهم
�أظهرت البيانات املالية ل�رشكة
ال�سينما الكويتية الوطنية ،تراجع
�أرب���اح ال��رب��ع ال��راب��ع م��ن العام
امل��ا���ض��ي بن�سبة  ،%33.2على
�أ�سا�س �سنوي.
وطبق ًا لإف�صاح ال�رشكة للبور�صة
الكويتية� ،أم�����س ،بلغت �أرب��اح
الفرتة  1.23مليون دينار «4.11
ماليني دوالر» ،مقابل �أرباح قدرها
 1.84مليون دينار « 6.14مليون
دوالر» بالربع ال��راب��ع م��ن عام
.2016

كما �أظهرت النتائج حتقيق ال�رشكة
�أرباح ًا �سنوية للعام املا�ضي بقيمة
 10.17ماليني دينار ،مقابل �أرباح
بقيمة  9.33ماليني دينار يف عام
 ،2016بنمو ن�سبته .%9
وقالت ال�رشكة يف بيان للبور�صة،
�إن منو �أرب���اح الفرتة يعود �إلى
ارتفاع �إيرادات ن�شاط �أخرى بن�سبة
 %9تقريب ًا ،وارتفاع �صايف �أرباح
ا�ستثمارات مالية بنحو ،%217
ومنو م�صاريف �أن�شطة �أخرى مبعدل
.%38

كانت �أرباح ال�رشكة ارتفعت %19.4
يف الأ�شهر الت�سعة الأولى من العام
املا�ضي ،لت�صل �إلى  8.94ماليني
دينار ،مقابل �أرب��اح بنحو 7.49
ماليني دينار للفرتة ذاتها من عام
.2016
و�أو�صى جمل�س �إدارة ال�رشكة يف
اجتماعه الذي انعقد �أم�س الثالثاء،
بتوزيع �أرباح نقدية للعام املا�ضي
بن�سبة  %55من القيمة اال�سمية
لل�سه بواقع  55فل�س ًا لكل �سهم.
و�أو���ض��ح��ت ال�رشكة �أن الأرب���اح

امل��وزع��ة ت�ستحق للم�ساهمني
ُ
املقيدين ب�سجالت ال�رشكة يف
ُ
املحدد
نهاية ي��وم اال�ستحقاق
 15ي��وم عمل بعد تاريخ انعقاد
العمومية على �أن يبد�أ توزيع هذه
الأرباح بعد � 4أيام عمل من نهاية
تاريخ اال�ستحقاق.
وكانت عمومية ال�رشكة �أق��رت يف
مطلع �أبريل املا�ضي ،توزيع �أرباح
نقدية عن عام  2016بن�سبة %53
من القيمة اال�سمية لل�سهم بواقع 53
فل�س ًا لكل �سهم.

أرباح المجموعة تراجعت  %92بالربع الرابع

انخفاض اإليرادات هبط بأرباح «جي إف إتش»
السنوية %52

�أعلنت جمموعة جي �إف �إت�ش املالية
امل��درج��ة بكل من بور�صة البحرين
والكويت و�سوق دبي املايل عن حتقيق
تراجعا بالأرباح ال�سنوية خالل العام
 2017بن�سبة  ،%52مقارنة ب�أرباح
العام .2016
وبح�سب بيان املجموعة ال��ذي ن�رش
على موقع �سوق دبي �أم�س ،بلغ �صايف
قيمة ال��رب��ح ال�����ص��ايف للم�ساهمني
باملجموعة نحو  104.18ماليني دوالر

مقارنة ب�أرباح مقدراها  217.12مليون
دوالر يف العام .2016
و�أو���ض��ح��ت ب��ي��ان��ات املجموعة �أن
�إجمايل الإيرادات انخف�ض �إلى 204.4
ماليني دوالر مقابل  570مليون دوالر
خالل عام  2016نظرا لت�ضمن �إيرادات
العام ال�سابق على �إيراد ا�ستثنائي من
ت�سوية نزاعات ق�ضائية بقيمة 464.6
مليون دوالر.
و�أعلنت املجموعة عن حتقيق ربح

�صايف للم�ساهمني بقيمة  16.94مليون
دوالر امريكي خالل الربع الرابع من
عام  ،2017املنتهية يف 31دي�سمرب
 ،2017مب��ا مي��ث��ل ت��راج��ع بن�سبة
 ،%92.07مقارنة ب���أرب��اح قدرها
 213.8مليون دوالر ام�يرك��ي خالل
الربع الرابع من عام .2016
و�أعلنت املجموعة يف وقت �سابق عن
حتقيق ربح �صايف للم�ساهمني بقيمة
87.23مليون دوالر خالل فرتة الت�سعة

�أ�شهر الأولى من عام  ،2017مبا ميثل
زي��ادة بن�سبة  ،%2108مقارنة مبا
مقداره  3.95ماليني دوالر امريكي خالل
الت�سعة �أ�شهر الأولى من عام .2016
ك��م��ا ب��ل��غ �إج���م���ايل امل����صروف��ات
الت�شغيلية خالل الت�سعة �أ�شهر الأولى
من عام  2017ما مقداره  77.83مليون
دوالر ،مقارنة مبا مقداره 64.58
مليون دوالر خالل الفرتة نف�سها من
العام ال�سابق له.

«نيكي» يتراجع مع استمرار ارتفاع الين
هبطت م�ؤ�رشات الأ�سهم اليابانية
يف خ��ت��ام ت��ع��ام�لات �أم�������س ،مع
ا�ستمرار ارتفاع الني ،وبعد بيانات
اقت�صادية.
ويف ختام تعامالت �أم�س هبط م�ؤ�رش
«نيكي» بنحو � %0.4إلى 21154.2

نقطة ،وهو �أدن��ى م�ستوى منذ 12
�أكتوبر املا�ضي .كمل تراجع م�ؤ�رش
«توبك�س» عند  1702.7نقطة بن�سبة
 .%0.8وارتفع الني �أم��ام الدوالر
بنحو � %0.6إلى  107.23ين ،وهو
�أعلى م�ستوى منذ � 15شهر ًا .ووا�صلت

�أ�سهم �رشكات منتجات ال�سيارات
والإلكرتونيات تراجعها.
ومل ت�ستفد الأ�سهم اليابانية من
تعايف البور�صة االمريكية التي
�سجلت ثالث ارتفاع على التوايل
بختام جل�سة �أم�س .وك�شفت بيانات

اقت�صادية �أم�س منو الناجت الإجمايل
املحلي يف اليابان بنحو  %0.5يف
الربع الرابع من  ،2017لي�سجل
ال��ن��م��و االق��ت�����ص��ادي ه��ن��اك �أط���ول
موجة منو منذ الفرتة  1986وحتى
.1989

