
واصلت بورصة الكويت أمس األربعاء 
مسيرة الصعود للجلسة السادسة على 
التوالي، بدفع من غالبية قطاعات السوق 

وخاصة أسهم البنوك.
وسجل املؤشر العام للبورصة منواً 
بنسبة 0.84 باملئة، كما ارتفع السوق 
األول 1 باملئة، وأغلق الرئيسي مرتفعاً 
0.35 باملئة عند مستوى 4400.01 
نقطة ك��أع��ل��ى م��س��ت��وى م��ن��ذ 8 م��ارس 
امل��اض��ي، وصعد »رئيسي 50« مبعدل 

0.54 باملئة.
وتقلصت سيولة ال��ب��ورص��ة امس 
بنحو طفيف نسبته 2.1 باملئة لتصل إلى 
67.47 مليون دينار مقابل 68.92 مليون 
دينار في اجللسة السابقة، بينما ارتفعت 
أحجام التداول 9.2 باملئة إلى 449.27 
مليون سهم مقابل 411.3 مليون سهم 

بجلسة الثالثاء.
وصعدت مؤشرات 11 قطاعاً بصدارة 
التكنولوجيا بنمو نسبته 2.22 باملئة، 
كما ارتفعت أسهم البنوك 1.09 باملئة 
يتقدمها »الكويت الدولي« بارتفاع قدره 
4.21 باملئة، فيما سجل قطاع اخلدمات 
االستهالكية التراجع الوحيد اليوم بنحو 

0.58 باملئة.
وج���اء س��ه��م »م��ن��ش��آت« ع��ل��ى رأس 
القائمة اخلضراء لألسهم املُدرجة بنمو 
نسبته 15باملئة، فيما ت��ص��در سهم 
»ثري��ا« القائمة احلمراء ُمتراجعاً بنحو 
9.64 باملئة. وحقق سهم »بيتك« أنشط 
سيولة بالبورصة بقيمة 11.77 مليون 
دينار ُمرتفعاً 1.76 باملئة، بينما تصدر 
سهم »امل��س��ت��ث��م��رون« ن��ش��اط الكميات 

لليوم الرابع على التوالي وبحجم تداول 
بلغ 72 مليون سهم ليرتفع عند اإلقفال 

7.14 باملئ.
ف���ي س���ي���اق ال��ت��ع��ل��ي��ق، ق����ال رائ���د 
دي����اب، ن��ائ��ب رئ��ي��س إدارة البحوث 
واالستراتيجيات االستثمارية بشركة 
»كامكو إنفست«، إن بورصة الكويت 
تستمر بتسجيل مستويات جديدة لهذه 
الفترة مع استمرار التفاؤل حيال الفترة 
القادمة. وأوض��ح دي��اب أن التوقعات 
ب��خ��ص��وص ن��ت��ائ��ج األع���م���ال لألسهم 
املدرجة ستكون أفضل مع عودة األنشطة 
االقتصادية تدريجياً إلى ما كانت عليه 
قبل جائحة كورونا بعد التأثر السلبي 

الكبير ملعظم القطاعات في الفترة املاضية 
نتيجة اإلغالق.

وأض���اف: »ي��ب��دو أن ه��ن��اك اهتماماً 
أج��ن��ب��ي��اً وم��ح��ل��ي��اً الغ��ت��ن��ام ال��ف��رص 
االستثمارية في بورصة الكويت بعد 
التراجع الكبير جراء انتشار الفيروس 
وت��راج��ع أس��ع��ار النفط بشكل ح��اد مع 
اقتراب انضمام البورصة ملؤشر مورغان 

ستانلي في نوفمبر القادم«.
وب��ن دي���اب أن��ه ب��اإلض��اف��ة مل��ا سبق 
ف��إن اإلدراج�����ات األخ��ي��رة املتمثلة في 
إدراج شركة شمال الزور األولى للطاقة 
وامل��ي��اه وص��ن��دوق بيتك كابيتال ريت 
واإلدراج األخير لسهم بورصة الكويت، 

كلها عوامل شكلت حافزاً للمستثمرين 
ف��ي ال��س��وق. وأك��د دي��اب على ض��رورة 
رؤي��ة استقرار صحي مبا يخص أع��داد 
اإلصابات حيث هناك تخوف من موجة 
ثانية ل�«كوفيد 19« مع ارتفاع حاالت 
اإلصابة بالفيروس في بعض البلدان 
الرئيسية. وأوض��ح أن هناك مخاوف 
من معاودة إغ��الق االقتصادات نتيجة 
استمرار اجلائحة وجتددها بقوة، وهو 
ما سُيهدد بشكل كبير االنتعاش الذي 
الحظناه في األشهر القليلة املاضية على 
معظم القطاعات، األمر الذي سيؤثر مرة 
أخرى على النفط نتيجة تراجع الطلب 

العاملي.

»صكوك« تعلن عن تغير الهدف من متلك أحد كبار املالك بالشركة
أعلنت شركة صكوك القابضة عن تغيير الهدف من 
التملك من أح��د كبار امل��الك في الشركة وه��و: يوسف 
أحمد يوسف الرشيد البدر. وقالت »صكوك« في بيان 
للبورصة الكويتية أمس األربعاء، إن »البدر« تغير هدف 

متلكه في أسهم رأسمال الشركة إلى »اخلروج من قائمة 
كبار املالك«.

وبحسب هيكل ملكية الشركة املُ��ت��اح على موقع 
البورصة، فإن »البدر« ميتلك حصة في رأسمال »صكوك« 

بنسبة 5.44 باملئة ُتعادل نحو 34.29 مليون سهم.
ويبلغ رأسمال »صكوك« نحو 59.315 مليون دينار 
موزعاً على 593.15 مليون سهم تقريباً بقيمة اسمية 

100 فلس للسهم الواحد. 

»موديز«  تخفض تصنيف الكويت بسبب 
مخاطر السيولة للمرة األولى على اإلطالق

خفضت وكالة موديز تصنيف الكويت االئتماني 
ألول م���رة ع��ل��ى اإلط����الق، م��ش��ي��رة إل���ى مخاطر 
أعلى تتعلق بالسيولة وضعف احلوكمة وقوة 
املؤسسات، إذ يواجه البلد الذي يعاني من وطأة 
انخفاض أسعار النفط صعوبات لتمرير قانون 

يتيح له إصدار ديون عاملية.
وق��ال��ت وك��ال��ة التصنيف االئتماني »ف��ي ظل 
الغياب املستمر لتفويض قانوني إلص��دار دين 
أو السحب من أص��ول صندوق الثروة السيادية 
امل��وج��ودة في صندوق األج��ي��ال القادمة، توشك 
موارد السيولة املتاحة على النفاد مما يشكل مخاطر 
سيولة على الرغم من القوة املالية االستثنائية 
للكويت«. وخفضت خدمات املستثمرين في موديز 

.Aa2 منA1 تصنيف الكويت درجتن إلى
وعندما أص��درت الكويت ديونا في األس��واق 
العاملية آخر مرة في 2017 جرى تداول سنداتها 
في نطاق قريب من أوراق مالية أصدرتها أبوظبي 
التي تعد صاحبة االئتمان األكثر أمانا في املنطقة 
نظرا ألن ثروتها املالية الضخمة املستمدة من النفط 

منحت ثقة للمستثمرين.
لكن االقتصاد ال��ذي يقترب حجمه م��ن 140 

مليار دوالر يواجه اآلن عجزا هائال يبلغ 46 مليار 
دوالر بسبب أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط 
واجلدل بن احلكومة والبرملان بشأن قانون دين 
جديد وهو ما يحد من قدرتها على تعزيز خزائن 

الدولة.
وق��ال��ت م��ودي��ز إن »ال��ع��الق��ة املضطربة« بن 
البرملان واحلكومة تعد عقبة طويلة األم��د في 

تقييمها للقوة املؤسسية في الكويت.
لكن امل���أزق املتعلق باستراتيجية التمويل 
وغياب ضبط مالي مؤثرة »يشيران إلى املزيد من 
أوجه اخللل الواضحة في املؤسسات التشريعية 
والتنفيذية في الكويت وكفاءة السياسة عن ما مت 

تقييمه من قبل«.
وخفضت الكويت هذا الشهر نحو ثالثة مليارات 
دوالر من ميزانية 2020-2021 حيث تسعى 
لتوفير أموال. وسيتيح قانون الدين الذي حتاول 
احلكومة متريره للبلد رفع سقف الدين ومخاطبة 
املستثمرين الدولين. لكن املشرعن يريدون أوال 
االطالع على خطط إصالح االقتصاد والتحول من 
االعتماد الكثيف على النفط الذي شكل ما يصل إلى 

89 باملئة من اإليرادات في السنة املالية املاضية.

42 دوالرًا للبرميل الكويتي يتراجع دون الـ 

1 باملئة لـ41 دوالرًا زيادة »مفاجئة« باملخزونات تهبط بالنفط 
هبط سعر برميل النفط الكويتي 
ب��واق��ع 44 سنتاً، ليصل إل��ى 41.86 
دوالر، مقابل 42.30 دوالر يوم االثنن 
املاضي، وذل��ك وفقاً للسعر املُعلن من 

مؤسسة البترول الكويتية.
عاملياً، تراجعت أسعار النفط العاملية 
في مستهل تعامالت امس األربعاء، على 
خلفية ارتفاع املخزونات األمريكية من 
اخلام من جهة، وحالة الترقب الشديدة 
لنتائج وإحصائيات إصابات فيروس 
كورونا اليومية على مستوى العالم من 

جهة أخرى.
وُتسيطر حالة من عدم اليقن حيال 
الطلب العاملي على اخل��ام، حيث تثير 
ال��زي��ادة املفاجئة ف��ي ح��االت اإلصابة 
ب��ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد )كوفيد 
19( م��ؤخ��راً امل��خ��اوف ب��إع��ادة فرض 
قيود اإلغ��الق وبالتالي عرقلة النشاط 

االقتصادي.
وتراجع خام برنت القياسي صباح 
اليوم بنحو 0.5 باملئة ليصل إلى 41.50 
دوالر للبرميل، كما هبط خام ناميكس 
األمريكي بواقع 0.8 باملئة عند 39.48 

دوالر للبرميل.
نزلت أس��ع��ار النفط م��ا يزيد ع��ن 1 
باملئة، ام��س األرب��ع��اء، بعدما أف��ادت 
بيانات أن مخزونات اخل��ام األميركية 
ارت��ف��ع��ت على غير امل��ت��وق��ع، مم��ا جدد 
املخاوف حيال الطلب على الوقود والتي 
تسببت في عمليات بيع كثيفة في وقت 

سابق من األسبوع.
كما تراجعت العقود اآلج��ل��ة خلام 
برنت 33 سنتا أو ما يعادل 0.8 باملئة إلى 
41.39 دوالر للبرميل، وكانت انخفضت 

في وق��ت سابق 1.2 باملئة إل��ى 40.21 
دوالر. وهبطت العقود اآلجلة خلام غرب 
تكساس الوسيط األميركي 40 سنتا أو 
ما يعادل 1 باملئة إلى 39.40 دوالر بعد 

أن نزلت 1.4باملئة إلى 36.26 دوالر.
وان��خ��ف��ض اخل��ام��ان القياسيان ما 
يزيد عن 4 باملئة يوم االثنن، وهو أكبر 
تراجع في أسبوعن بيد أنهما ارتفعا يوم 

الثالثاء.
وجت����ددت امل���خ���اوف ح��ي��ال الطلب 
على الوقود مع ارتفاع حاالت اإلصابة 
بفيروس ك��ورون��ا ف��ي دول م��ن بينها 

فرنسا وإسبانيا، بجانب احتمال فرض 
امل��زي��د م��ن القيود ف��ي بريطانيا، ذلك 
في الوقت ال��ذي رمب��ا تدخل املزيد من 

اإلمدادات إلى السوق من ليبيا.
وفي الواليات املتحدة، حيث تخطت 
ح����االت ال���وف���اة ب��س��ب��ب امل����رض 200 
أل��ف، وه��و األعلى في العالم، ارتفعت 
مخزونات النفط اخلام 691 ألف برميل 
ف��ي األس��ب��وع املنتهي ف��ي 18 سبتمبر 
بحسب ب��ي��ان��ات للقطاع م��ق��ارن��ة مع 
توقعات احملللن بانخفاض 2.3 مليون 

برميل.

وتراجعت مخزونات البنزين بنحو 
7.7 مليون برميل، ما يعادل ثمانية 
أم��ث��ال املتوقع تقريبا، مم��ا يشير إلى 
بعض الطلب على الوقود في أكبر دولة 
مستهلكة للنفط في العالم، لكن القفزة 
ف��ي ح��االت كوفيد19- ف��ي العديد من 
الدول تثير عالمات استفهام حول مدى 

تعافي الطلب عامليا.
وفي ليبيا، قالت املؤسسة الوطنية 
للنفط الثالثاء، إنها تتوقع ارتفاع إنتاج 
النفط إلى أكثر من 250 ألف برميل يوميا 

بحلول األسبوع املقبل.

»كوفبيك« الكويتية مهتمة بشراء أصول »إكسون موبيل« في بحر الشمال

أصبحت  الشركة الكويتية لالستكشافات البترولية 
اخلارجية )كوفبيك(، من بن عدد من املستثمرين الذين 
قّدموا عطاءاتهم لالستحواذ على أصول تابعة لشركة 

»إكسون موبيل« األمريكية.
وضمت قائمة الراغبن في االستحواذ على هذه 

األص��ول الواقعة في بحر الشمال باململكة املتحدة، 
ع��دداً من الشركات اململوكة للحكومات، منها الشركة 
 »EnQuest« الصينية للبترول والكيماويات، وشركة
 »NEO Energy« البريطانية، إضافة إلى شركتي
و»Siccar Point Energy«، كما استقطبت أيضاً 

شركات أسهم خاصة.
وبدأت الشركة األمريكية في بيع هذه األصول منذ 
يوليو املاضي بعد تأخرها في عرضها نتيجة تداعيات 

فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط.
ووف��ق��اً لوثائق التسويق، ف��إن »إك��س��ون موبيل« 
عرضت حصتها في 15 حقالً نفطياً تابعاً لها، والتي 
من املتوقع أن تنتج 37 ألف برميل من املكافئ النفطي 
الصافي يومياً خالل العام احلالي، عالوة على عرضها 
حلصص في البنية التحتية خلطوط األنابيب، إلى 

جانب منطقتن للتنقيب.
وتأتي عملية البيع في ظل رغبة »إكسون موبيل« 
في االنسحاب من منطقة أوروبا كجزء من خطة عاملية 
لسحب استثماراتها املليارية، وجتديد تركيز عملياتها 

في أمريكا.
وكانت الشركة قد تخارجت بالفعل خ��الل العام 
 Var« املاضي من النرويج، حيث باعت أصولها لشركة

Energi AS« مقابل 4.5 مليار دوالر.
من ناحية أخرى، كانت »إكسون موبيل« قد أعلنت 
في وقت سابق أنها تستكشف االهتمام السوقي بعدد 
من األصول في جميع أنحاء العالم، مبا في ذلك اهتمامها 
باألصول غير املشغلة في وسط اململكة املتحدة وشمال 

بحر الشمال.
وم��ن املتوقع، ان يكون املوعد النهائي الستقبال 
العطاءات لشراء أصول الشركة سيكون بحلول شهر 
أكتوبر املُقبل، متوقعة إغالق الصفقة في الربع األول من 

العام القادم.

األسهم احمللية تسجل مستويات جديدة وسط حالة من التفاؤل

أسهم البنوك تقود مؤشرات البورصة لتسجيل االرتفاع السادس على التوالي
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»التجاري« ينفي علمه مبضمون الوثائق وصحة املبالغ الواردة بها

البنوك احمللية تعقب على ورود أسمائها 
ضمن تسريبات وثائق »فينسني«

عقبت البنوك احمللية، أمس األرب��ع��اء، على ما 
تناولته بعض املواقع اإلخبارية العاملية والصحف 
احمللية بشأن ورود اسماء مصارف كويتية ضمن 

.)FinCEN( تسريبات وثائق فينسن
وقال بنك اخلليج، في بيان للبورصة الكويتية 
أم��س، إن الوثائق املُسربة متثلت في اإلخطارات 
املُرسلة من البنوك واملؤسسات املالية العاملة في 
الواليات املتحدة األمريكية إلى شبكة إنفاذ اجلرائم 
املالية األمريكية )فينسن( بشأن معامالت متت من 
خالل بنوك أمريكية وُيشتبه ارتباطها بعمليات 
غسل أموال أو متويل إرهاب وذلك خالل الفترة من 
عام 1999 إلى عام 2017، بإجمالي قيمة بلغت 

نحو تريليوني دوالر.
وأوض��ح البنك أن تلك الوثائق تضمنت أسماء 
عدد كبير من البنوك العاملية واحمللية من ضمنها 
»بنك اخلليج«، كما تضمنت، وفقاً لتلك املواقع 
والصحف، معاملة واح��دة تخص املصرف متت 
بتاريخ 10 يوليو 2007، بلغت قيمتها 250 ألف 

دوالر مبا ُيعادل 77 ألف دينار كويتي.
وأش��ار البنك إل��ى أن��ه لم يتلقَّ أي��ة مراسلة أو 
استفسار أو طلب حتقيق بشأن املعاملة املذكورة 
أعاله من أي جهة رقابية أو قضائية أمريكية من 

العام 2007 وحتى تاريخه.
وأكد بنك اخلليج حرصه على االلتزام سياسات 
وإج����راءات واض��ح��ة وص��ارم��ة ف��ي تنفيذ قواعد 
وإجراءات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، 
وذلك مبا يتماشى وتعليمات بنك الكويت املركزي 

ذات الصلة.
وعقب البنك التجاري الكويتي، على ما تتناوله 
امل��واق��ع اإلخ��ب��اري��ة العاملية ح��ول مجموعة من 
الوثائق املسربة إلخ��ط��ارات األنشطة املشبوهة 
التي مت تقدميها إلى وكالة مكافحة اجلرائم املالية 

.)FinCEN( املعروفة باسم وثائق فينسن

وقال »التجاري« في بيان للبورصة الكويتية 
ُمعقباً على ما ُنشر في صحف محلية، إن البنك ال 
يعلم مبضمون تلك الوثائق واإلخ��ط��ارات ومدى 

صحة املعلومات واملبالغ ال��واردة بها، كما لم يرد 
إلى املصرف أية مراسالت أو طلبات حتقيق بشأن 
تلك املعامالت التاريخية من قبل وكالة مكافحة 
اجل��رائ��م املالية )فينسن( ف��ي وزارة اخل��زان��ة 

األمريكية.
وأضاف بأنه لم يتم فرض أية عقوبات على البنك 
من قبل أية جهات رقابية أو قضائية بالواليات 

املتحدة األمريكية في هذا الشأن.
وأك��د البنك على سعيه املستمر نحو ب��ذل كل 
اجلهود لتعزيز ضوابطه وإجراءاته في مكافحة 
غسل األموال ومتويل اإلرهاب والوفاء بالتزاماته 
ومسؤولياته في هذا الشأن مبا يتماشى مع القوانن 

والتعليمات الصادرة في هذا اخلصوص.
ُي��ش��ار إل���ى أن ال��وث��ائ��ق املُ��س��رب��ة متثلت في 
اإلخطارات املُرسلة من البنوك واملؤسسات املالية 
العاملة في الواليات املتحدة األمريكية إلى شبكة 
إنفاذ اجلرائم املالية األمريكية )فينسن( بشأن 
معامالت متت من خ��الل بنوك أمريكية وُيشتبه 
ارتباطها بعمليات غسل أم��وال أو متويل إرهاب 
وذلك خالل الفترة من عام 1999 إلى عام 2017، 

بإجمالي قيمة بلغت نحو تريليوني دوالر.
من جانبه، عقب بنك الكويت الوطني، على ما 
تتناوله وسائل التواصل االجتماعي بشأن ورود 
اس��م امل��ص��رف ضمن تسريبات وث��ائ��ق فينسن 

.)FinCEN(
وأوض��ح البنك أن تلك الوثائق تضمنت أسماء 
عدد كبير من البنوك العاملية واحمللية من ضمنها 
»الكويت الوطني«، وقد بلغت قيمة املعامالت التي 
تخص املصرف نحو 1.3 مليون دوالر مبا ُيعادل 
400 ألف دينار كويتي ومبا ميثل حوالي 0.00007 
باملئة فقط من إجمالي املبلغ املذكور بتلك الوثائق، 

ومتت خالل الفترة من عام 2011 إلى عام 2014.
وأش��ار البنك إلى أن الوثائق املُسربة ُتظهر أن 
البنوك األمريكية قامت بدورها واملتمثل في إخطار 
شبكة إنفاذ اجلرائم املالية األمريكية )فينسن( 
باملعامالت املشبوهة، وذلك حتى يتثنى لها إعمال 

إجراءاتها بشأن التحقق من تلك املعامالت.


