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159 مليون دوالرًا »اخلليجي التجاري« يستكمل طرح صكوك بقيمة 
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أعلنت مجموعة جــي إف إتــش املــالــيــة، أمــس االثنني، 
استكمال املصرف اخلليجي التجاري التابع لها بنجاح طرح 
صكوك بقيمة 159 مليون دوالر. وقالت املجموعة في بيان 
لسوق دبي املالي، إن الطرح جاء بعد حصول املصرف على 
موافقة اجلهات الرقابية واجلمعية العمومية غير العادية 

التي انعقدت بداية هذا العام.

وأضافت أن املصرف نال دعم املساهمني إلصدار صكوك 
ضمن الشريحة األولى الداعمة لقاعدة رأس املال بقيمة تصل 
إلى 200 مليون دوالر مبا يعزز قاعدة رأس املال ويساهم في 

حتقيق األهداف املرحلية الستراتيجية املصرف اجلديدة.
ولفتت إلى أن اإلغالق الناجح لهذا اإلصدار سيعزز املركز 
املالي للمصرف الــذي سيمكنه من االستثمار في تطوير 

خدماته املصرفية اإللكترونية لتتنافس للحصول على حصة 
أكبر بالسوق. ونوهت إلى أن هذا النمو سينعكس كذلك على 
مركزها املالي وربحيتها.  وكان سوق ناسداك دبي، أدرج 
صكوكاً بقيمة 200 مليون دوالر أمريكي ملجموعة جي إف 
إتش املالية في مطلع شهر يونيو املاضي، وأتي هذا اإلدراج 

بعد إدراج سابق بقيمة 300 مليون دوالر. 

قال مركز الشال لالستشارات االقتصادية، 
إن العجز املتوقع باملوازنة العامة للكويت 
خــالل السنة املالية 2020-2021، يبلع 

14.3 مليار دينار.
ــح املركز في تقريره االقتصادي  وأوض
األســبــوعــي، أن معدل سعر برميل النفط 
لشهر يوليو اجلاري بلغ نحو 43.6 دوالر، 
ــو أدنـــى بنحو 11.4 دوالر للبرميل،  وه
مبا نسبته نحو 20.7 باملائة عن السعر 
ــة احلالية،  ــوازن االفــتــراضــي املــقــدر فــي امل
والسعر االفتراضي للسنة املالية املاضية، 

والبالغ 55 دوالراً للبرميل.
ولفت الشال إلى أن السنة املالية املاضية 
2019-2020، والتي انتهت بنهاية شهر 

مــارس املــاضــي، قــد حققت لبرميل النفط 
الكويتي معدل سعر بلغ نحو 61.6 دوالر، 
ليكون معدل سعر البرميل لشهر يوليو 
اجلــاري أدنــى بنحو 29.2 باملائة، أو نحو 
18 دوالراً للبرميل، عن معدل سعر البرميل 
للسنة املالية املاضية، وأدنــى بنحو 49.3 
باملائة، أو نحو 42.4 دوالر للبرميل من 
سعر التعادل اجلــديــد للموازنة احلالية 

البالغ 86 دوالراً.
وأشــار املركز إلى أنه يفترض أن تكون 
الكويت حققت إيرادات نفطية في شهر يوليو 
ـــاري، مبــا قيمته نحو 625.2 مليون  اجل
دينار، وفي حالة استمرار مستويي اإلنتاج 
واألســعــار على حاليهما، فمن املتوقع أن 

تبلغ جملة اإليـــرادات النفطية بعد خصم 
تكاليف اإلنتاج ملجمل السنة املالية احلالية 
نحو 4.4 مليار دينار، وهي قيمة أدنى بنحو 
8.5 مليار دينار عن تلك املقدرة في املوازنة 
للسنة املالية احلالية والبالغة نحو 12.9 
مليار دينار، باإلضافة إلى 1.9 مليار دينار 
إيــرادات غير نفطية، لتبلغ جملة إيــرادات 
املــوازنــة للسنة املالية احلالية نحو 6.3 

مليار دينار.
ــذا الرقم  ــه مبــقــارنــة ه وتــابــع الــشــال أن
باعتمادات املصروفات البالغة نحو 22.5 
مليار دينار، فمن احملتمل أن تسجل املوازنة 
العامة للسنة املالية 2020-2021 عجزاً 

قيمته 14.3 مليار دينار.

تراجعت املــؤشــرات الكويتية خالل 
شهر يوليو، وســط تــراجــع مستويات 
الــتــداول عــن نظيرتها فــي يونيو نظراً 
لترقب املستثمرين تــوالــي إفصاحات 
الشركات املـُـدرجــة عن بياناتها املالية 
لفترتي الــربــع األول والــثــانــي مــن عام 
ــدى تطور األوضــاع  2020، وتــرقــب م
االقتصادية العاملية واحمللية من جهة 

أخرى.
وتراجع مؤشر السوق األول بنهاية 
يوليو %3.42 عند مستوى 5415.27 
نقطة خــاســراً 191.8 نقطة. كما هبط 
املـــؤشـــران الــرئــيــســي و«رئــيــســي 50« 
بنسبة %2.48 و%3.27 على الترتيب. 
وبــاحملــصــلــة انــخــفــض املــؤشــر الــعــام 
للبورصة خــالل الشهر بواقع 3.17% 
عند مستوى 4968.23 نقطة خاسراً 

162.5 نقطة.
وتقلصت السيولة ببورصة الكويت 
في شهر يوليو بنسبة %18.6 لتصل 
إلى 528.7 مليون دينار، فيما تراجعت 
أحجام التداول %27.9 إلى 2.57 مليار 
سهم، وانخفض عدد الصفقات اإلجمالي 

%14.6 إلى نحو 135 ألف صفقة.
بلغت القيمة السوقية للبورصة 
الكويتية في نهاية يوليو نحو 28.311 
مليار دينار )92.71 مليار دوالر(، مقابل 
29.236 مليار ديــنــار )95.74 مليار 

دوالر( في شهر يونيو املاضي.
وحققت القيمة السوقية للبورصة 
خسائر شهرية بنحو 925 مليون دينار 
)3.03 مليار دوالر(، بانخفاض نسبته 

.3.16%
ومنذ نهاية العام املاضي وحتى نهاية 
يوليو، سجلت البورصة خسائر بقيمة 
7.326 مليار دينار، بانخفاض نسبته 
%20.56، حيث بلغت القيمة نهاية 

2019 نحو 35.637 مليار دينار.
مــن جــانــبــه، قــال رائـــد ديـــاب، نائب 
رئيس إدارة البحوث واالستراتيجيات 
االستثمارية بشركة »كامكو إنفست«، 
إن املــؤشــر الــعــام للبورصة الكويتية 
أنهى األسبوع مبحصلة إيجابية مرتفعاً 

%1.92 مقارنة بإقفال األسبوع املاضي.

وأوضح دياب أن هذا االرتفاع جاء على 
ضوء بعض التفاؤل حيال طلب احلكومة 
الكويتية وتكليفها للجهات املعنية بوضع 

خارطة طريق وجدوالً زمنياً للعمل على 
حتسني التصنيف السيادي للكويت في 
التقارير الصادرة عن وكاالت التصنيف 

العاملية.
وذكــر أن الكويت دخلت في املرحلة 
ـــاودة فــتــح الــنــشــاط  ـــع ــثــالــثــة مـــن م ال
ــادي ومـــعـــاودة املــوظــفــني الــى  ــص ــت االق
أعمالهم في الدوائر احلكومية والقطاع 
اخلـــاص بنسبة %50، بــاإلضــافــة إلى 
معاودة فتح حركة املالحة اجلوية ابتداًء 

من أول أغسطس املُقبل ذهاباً وإياباً.
ــراءات السابقة من  ونــوه بأن كل اإلج
شأنها أن ُتخفف الضغوط على االقتصاد 
الكويتي؛ لكن يبقى االنتهاء والسيطرة 
الكاملة على فــيــروس كــورنــا املستجد 
)كوفيد 19(، وارتــفــاع أســعــار النفط، 
ومعاودة الربحية إلى الشركات والبنوك 
املُدرجة مع تعافي االقتصادات العاملية، 
هي العوامل األساسية احمُلفزة للمرحلة 

القادمة.
من ناحية أخــرى، أشــار ديــاب إلى أن 
الشركات املُدرجة ببورصة الكويت بدأت 
في اإلفصاح عن بياناتها املالية للنصف 
األول من عام 2020، والتي تأثرت نتيجة 
تفشي الفيروس وإغالق وتوقف األنشطة 
التجارية ومنها القطاع املصرفي الذي 
انعكست األزمة على إيراداته، كما تأثرت 
ــع صافي  ــراج ــادة املـُـخــصــصــات وت ــزي ب
هامش الفائدة على ضوء خفض أسعار 

الفائدة.
ـــاب إن هــنــاك حــالــة ترقب  ـــال دي وق
وانــتــظــار للمزيد مــن اإلفــصــاحــات في 
الفترة املُقبلة مع توقع بأن يكون النصف 
الثاني من العام أفضل مع معاودة فتح 
االقتصادات. زكانت البورصة الكويتية 
قد أنهت أنهت األسبوع األخير من شهر 
ــي، حــيــث ارتــفــع  ــاب ــج يــولــيــو بشكل إي
مــؤشــرهــا الــعــام %1.92 - كما سبق 
وأشرنا - وصعد السوق األول 2.57%، 
وسجل الرئيسي منــواً بنسبة 0.22%، 
وارتفع مؤشر رئيسي 50 بواقع 0.39%.

وبالنسبة للتداوالت األسبوعية، فقد 
شهدت تراجعاً نظراً لتقلص عدد جلسات 
هذا األسبوع إلى 4 جلسات فقط؛ نظراً 
لتعطل أعمال البورصة يــوم اخلميس 
املوافق وقفة عرفات وُقبيل إجــازة عيد 

األضحى.

املؤشرات تتفاعل إيجابيًا مع خارطة الطريق الكويتية

925 مليون دينار البورصة تتراجع في يوليو.. واخلسائر السوقية 

أظــهــرت بــيــانــات اإلدارة املــركــزيــة لإلحصاء 
ــــام القياسية ألســعــار  الكويتية ارتــفــاع األرق
املستهلكني »التضخم«، بنسبة %1.75 في شهر 

يونيو املاضي على أساس سنوي.
ــاء فــي نشرتها الشهرية عن  ــص وقــالــت اإلح
األرقــام القياسية ألسعار املستهلكني، الصادرة 
أمس األربعاء، إن معدل التضخم في الكويت ارتفع 
%0.35 في يونيو املاضي مقارنة بشهر مايو 

املاضي على أساس شهري.
وقالت اإلحصاء في نشرتها الشهرية عن األرقام 
ــادرة اليوم  ــص القياسية ألســعــار املستهلكني ال
األربــعــاء، إن معدل التضخم في الكويت ارتفع 
%0.35 في يونيو املاضي مقارنة بشهر مايو 

املاضي على أساس شهري.
وأضــاف التقرير أن الرقم القياسي للمجموعة 
األولــى )األغــذيــة واملشروبات( ارتفع في يونيو 
املاضي %3.14 مقارنة بيونيو عام 2019، كما 

ارتفع مؤشر أسعار املجموعة الثانية )السجائر 
والتبغ( بنسبة 3.3%.

وأوضحت أن مؤشر األرقام القياسية للمجموعة 
الثالثة )امللبوسات(، ارتفع %3.18 على أساس 
سنوي في حني استقرت أسعار مجموعة )خدمات 

املسكن(.
وذكرت أن معدل التضخم في املجموعة اخلامسة 
)املفروشات املنزلية( ارتفع بنسبة %3.35 كما 
ارتفع مؤشر أسعار املجموعة السادسة )الصحة( 
بنسبة %1.47، في حني شهدت أسعار املجموعة 

السابعة )النقل( ارتفاعاً بنسبة 0.24%.
وأفــــــادت بـــأن أســـعـــار املــجــمــوعــة الــثــامــنــة 
)االتصاالت( ارتفعت بنسبة %3.30 على أساس 
ســنــوي، فــي حــني انــخــفــض مــعــدل التضخم في 
املجموعة التاسعة )الترفيه والثقافة( بنسبة 
%0.37  وارتفعت وأسعار املجموعة العاشرة 

)التعليم( بنسبة 1.73%.

اإلحصاء: ارتفاع التضخم
1.75 باملئة في يونيو  

أظهرت البيانات املالية لبنك الكويت الوطني 
ــاح البنك في النصف األول من العام  تراجع أرب
اجلــاري بنسبة %46.9، مقارنة بأرباح الفترة 

املماثلة من العام املاضي.
وبحسب بيان للبنك، بلغت أرباح النصف األول 
من العام اجلاري 111.09 مليون دينار )363.63 
مليون دوالر(، مقابل أرباح بقيمة 209.09 مليون 
دينار )684.42 مليون دوالر( لنفس الفترة من 

عام 2019.
وأوضح البنك أنه حقق أرباحاً بقيمة 77.673 
مليون دينار في الربع األول من العام اجلــاري، 
مقارنة بربح قدره 107.729 مليون دينار بالربع 

األول من عام 2019، بانخفاض نسبته 27.9%.
وسجل البنك أربــاحــاً بقيمة 33.419 مليون 
دينار في الربع الثاني من عــام 2020، بتراجع 
%67 عن أرباح نفس الفترة من عام 2019 البالغة 

آنذاك 101.364 مليون دينار.
ــال البنك إن النتائج املالية للربع الثاني  وق

مــن الــعــام اجلـــاري تعكس التغيرات فــي البيئة 
التشغيلية، وكذلك اإلجــراءات التنظيمية ملواجهة 
تداعيات جائحة فيروس كورونا املستجد )كوفيد 

.)19
ـــاح النصف األول مــن العام  ـــح أن أرب وأوض
اجلاري تراجعت، مقارنة بنظيرتها في عام 2019، 
وذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصصات 
خسائر االئتمان وخسائر انخفاض القيمة، وتراجع 
صافي إيرادات التشغيل وكذلك ارتفاع مصروفات 

التشغيل.
وحقق »الكويت الوطني« أرباحاً سنوية للعام 
املاضي بقيمة 401.29 مليون دينار، مقابل أرباح 
عام 2018 البالغة 370.71 مليون دينار، بارتفاع 
نسبته %8.25.وأقرت عمومية البنك في مطلع 
ــارس 2020، توصية مجلس اإلدارة بتوزيع  م
أرباح نقدية للعام املاضي بنسبة %35 من القيمة 
االسمية للسهم، وتــوزيــع %5 أسهماً مجانية 

)منحة( عن نفس العام.

تراجع أرباح »الكويت الوطني«
47 باملئة خالل النصف األول  

في تقرير اقتصادي حديث لـ »الشال«:

 2021-2020 14.3 مليار دينار العجز احملتمل مبوازنة 

قال املركز املالي الكويتي »املركز« 
في تقريره الشهري عن أداء األســواق 
لشهر يوليو 2020  إن أسواق األسهم 
اخلليجية واصلت مسيرتها اإليجابية 
للشهر الرابع على التوالي في يوليو، 
مدعومًة بتخفيف قيود اإلغـــالق إلى 
ــار الــنــفــط، فيما  ــع ــاع أس ــف جــانــب ارت
واصلت األســـواق العاملية انتعاشها 
نتيجة استمرار البنوك املركزية في غمر 

األسواق بالسيولة.
على الصعيد اإلقليمي، أشار تقرير 
»املــركــز« إلــى أن مؤشر ستاندرد آند 
ــدول مجلس التعاون  ــورز املُــرّكــب ل ب
ــد حــقــق مــكــاســب بنسبة  اخلليجي ق
ــواق،  %1.7، فيما أعلنت جميع األس
ــي عــن حتقيق  باستثناء الكويت ودب
ـــاح. وارتــفــع مؤشر بــورصــة قطر  أرب
بنسبة %4.1 في يوليو تليه سوقي 
السعودية وعمان اللذان ارتفعا بنسبة 
%3.3 و%1.5 على التوالي. وحفزت 
اتفاقية أوبـــك بلس خلفض اإلنــتــاج 
مبقدار 7.7 مليون برميل شهرًيا ابتداًء 
ــدول  مــن أغسطس املستثمرين فــي ال
اخلليجية. ووفًقا لوكالة ستاندرد آند 
بـــورز، مــن املــقــرر أن ينخفض الناجت 
احمللي اإلجمالي لدبي بنسبة %11 في 

السنة املالية 2020. 
وتتوقع وكالة موديز أن اإليجارات 

ومــبــيــعــات املـــنـــازل ستنخفض في 
ــارات، وخاصة في دبي، على مدار  اإلم
12-18 شــهــًرا. وسجلت السعودية 
عجًزا قدره 29.12 مليار دوالر أمريكي 
فــي الــربــع الــثــانــي مــن السنة املالية 
2020، فيما تراجعت عائدات النفط 

بنسبة %45 على أساس سنوي. 
كما انخفض إجمالي اإليرادات بنسبة 
ــر زيـــادة السعودية  %49. وعــلــى إث
لضريبة القيمة املضافة مبقدار ثالثة 
أضعاف اعتباًرا من 1 يوليو 2020، 

توقع صندوق النقد الدولي أنــه قد ال 
يكون الوقت املناسب لفرض ضرائب 
جــديــدة فــي دول مــجــلــس الــتــعــاون 

اخلليجي. 
وأشار تقرير »املركز« إلى أن شركة 
أبوظبي الوطنية للطاقة )أبوظبي( 
ومجموعة إزدان القابضة )قطر( كانتا 
من أفضل الشركات القيادية أداًء في 
دول مجلس التعاون اخلليجي، حيث 
حققتا أربــاًحــا هائلة في شهر يوليو 
بــارتــفــاع بنسبة %94 و%25 على 

التوالي، فيما ارتفع سعر سهم شركة 
أبوظبي الوطنية للطاقة، مدفوًعا 
ــاز الــشــركــة التــفــاقــيــة تطوير  ــإجن ب
مشروع الفجيرة F3 للطاقة بقيمة 

1.14 مليار دوالر أمريكي.
ـــادت حــالــة مــن اإليــجــابــيــة في  وس
أداء أســواق األسهم العاملية، مدفوعة 
بتدفق السيولة من قبل البنوك املركزية 
ـــي  ـــاد األوروب وتــوصــل زعــمــاء االحت
التــفــاق بــخــصــوص صــفــقــة ضخمة 
للتعافي مــن آثــار فــيــروس كــورونــا، 
 MSCI ــاع مــؤشــر ــف إضــافــة إلــى ارت
العاملي بنسبة %4.7 في شهر يوليو. 
ــم األمــريــكــيــة )إس  ــه وارتــفــعــت األس
أند بي 500( بنسبة %5.5 في شهر 
يوليو ماحية خسائرها على أساس 
سنوي حتى تاريخه.  وجاءت املكاسب 
مدعومة بتقارير عن منو أرباح أسهم 
شركات ذات قيمة سوقية هائلة تعمل 
في مجال التكنولوجيا املتقدمة، وذلك 
في ظل التهديدات املتمثلة في الزيادة 
في احلــاالت مبا يتسبب في انتكاسات 
في إعادة فتح االقتصاد. وسجل مؤشر 
أسواق اململكة املتحدة )مؤشر فوتسي 
100( خسارة بنسبة %4.4 للشهر. كما 
شهدت األسواق الناشئة معامالت شراء 
ضخمة، حيث ارتفعت بنسبة 8.4% 

لهذا الشهر.

1.7 باملئة في يوليو ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون بنسبة 

»املركز«: أداء إيجابي ملعظم األسواق اخلليجية نتيجة 
تخفيف قيود اإلغالق وارتفاع النفط

7 أشهر 4.74 مليار دينار حجم السيولة خالل 
سجل حجم السيولة في البورصة خالل األشهر السبعة األولى من 2020 
نحو 4.74 مليار دينار، فيما بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 
34.4 مليون دينار، مرتفعاً بنحو 2.6 باملائة، مقارنة بـمعدل قيمة التداول 

اليومي للفترة ذاتها من عام 2019، البالغ نحو 33.4 مليون دينار.
وارتفعت معدالت السيولة في بورصة الكويت خالل األشهر السبعة 
األولى من العام اجلاري أيضاً بنسبة 8.3 باملائة، إذا ما قورنت مبستوى ذلك 

املعدل لكامل عام 2019، البالغ نحو 31.8 مليون دينار.
وانخفضت سيولة البورصة في شهر يوليو املاضي، مقارنة بـسيولة شهر 
يونيو، حيث بلغت السيولة نحو 528.7 مليون دينار، منخفضة من مستوى 
649.4 مليون دينار لسيولة شهر يونيو املاضي، بعد أن انخفض معدل 
قيمة التداول اليومي لشهر يوليو إلى نحو 25.2 مليون دينار، بانخفاض 
بنحو 18.6 باملائة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يونيو، حني بلغ 30.9 

مليون دينار.
وتشير توجهات السيولة منذ بداية العام إلى أن نصف الشركات املدرجة 
لم حتصل سوى على 0.7 باملائة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة 
حظيت على 0.1 باملائة فقط من تلك السيولة، و8 شركات من دون أي تداول، 
أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 
2.8 باملائة من قيمة الشركات املدرجة، على نحو 6.1 باملائة من سيولة 

البورصة.


