«اخلليجي التجاري» يستكمل طرح صكوك بقيمة  159مليون دوالر ًا

أعلنت مجموعة ج��ي إف إت��ش امل��ال��ي��ة ،أم��س االثنني،
استكمال املصرف اخلليجي التجاري التابع لها بنجاح طرح
صكوك بقيمة  159مليون 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.
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وأضافت أن املصرف نال دعم املساهمني إلصدار صكوك
ضمن الشريحة األولى الداعمة لقاعدة رأس املال بقيمة تصل
إلى  200مليون 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 ال��ذي 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  200مليون دوالر أمريكي ملجموعة جي إف
إتش املالية في مطلع شهر يونيو املاضي ،وأتي هذا اإلدراج
بعد إدراج سابق بقيمة  300مليون دوالر.
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في تقرير اقتصادي حديث لـ «الشال»:

 14.3مليار دينار العجز احملتمل مبوازنة 2021-2020
قال مركز الشال لالستشارات االقتصادية،
إن العجز املتوقع باملوازنة العامة للكويت
خ�لال السنة املالية  ،2021-2020يبلع
 14.3مليار دينار.
وأوض��ح املركز في تقريره االقتصادي
األس��ب��وع��ي ،أن معدل سعر برميل النفط
لشهر يوليو اجلاري بلغ نحو  43.6دوالر،
وه��و أدن���ى بنحو  11.4دوالر للبرميل،
مبا نسبته نحو  20.7باملائة عن السعر
االف��ت��راض��ي امل��ق��در ف��ي امل��وازن��ة احلالية،
والسعر االفتراضي للسنة املالية املاضية،
والبالغ  55دوالرا ً للبرميل.
ولفت الشال إلى أن السنة املالية املاضية
 ،2020-2019والتي انتهت بنهاية شهر

م��ارس امل��اض��ي ،ق��د حققت لبرميل النفط
الكويتي معدل سعر بلغ نحو  61.6دوالر،
ليكون معدل سعر البرميل لشهر يوليو
اجل��اري أدن��ى بنحو  29.2باملائة ،أو نحو
 18دوالرا ً للبرميل ،عن معدل سعر البرميل
للسنة املالية املاضية ،وأدن��ى بنحو 49.3
باملائة ،أو نحو  42.4دوالر للبرميل من
سعر التعادل اجل��دي��د للموازنة احلالية
البالغ  86دوالرا ً.
وأش��ار املركز إلى أنه يفترض أن تكون
الكويت حققت إيرادات نفطية في شهر يوليو
اجل���اري ،مب��ا قيمته نحو  625.2مليون
دينار ،وفي حالة استمرار مستويي اإلنتاج
واألس��ع��ار على حاليهما ،فمن املتوقع أن

تبلغ جملة اإلي���رادات النفطية بعد خصم
تكاليف اإلنتاج ملجمل السنة املالية احلالية
نحو  4.4مليار دينار ،وهي قيمة أدنى بنحو
 8.5مليار دينار عن تلك املقدرة في املوازنة
للسنة املالية احلالية والبالغة نحو 12.9
مليار دينار ،باإلضافة إلى  1.9مليار دينار
إي��رادات غير نفطية ،لتبلغ جملة إي��رادات
امل��وازن��ة للسنة املالية احلالية نحو 6.3
مليار دينار.
وت��اب��ع ال��ش��ال أن��ه مب��ق��ارن��ة ه��ذا الرقم
باعتمادات املصروفات البالغة نحو 22.5
مليار دينار ،فمن احملتمل أن تسجل املوازنة
العامة للسنة املالية  2021-2020عجزا ً
قيمته  14.3مليار دينار.

املؤشرات تتفاعل إيجابي ًا مع خارطة الطريق الكويتية

البورصة تتراجع في يوليو ..واخلسائر السوقية  925مليون دينار
تراجعت امل��ؤش��رات الكويتية خالل
شهر يوليو ،وس��ط ت��راج��ع مستويات
ال��ت��داول ع��ن نظيرتها ف��ي يونيو نظرا ً
لترقب املستثمرين ت��وال��ي إفصاحات
الشركات املُ��درج��ة عن بياناتها املالية
لفترتي ال��رب��ع األول وال��ث��ان��ي م��ن عام
 ،2020وت��رق��ب م��دى تطور األوض��اع
االقتصادية العاملية واحمللية من جهة
أخرى.
وتراجع مؤشر السوق األول بنهاية
يوليو  3.42%عند مستوى 5415.27
نقطة خ��اس��را ً  191.8نقطة .كما هبط
امل���ؤش���ران ال��رئ��ي��س��ي و»رئ��ي��س��ي »50
بنسبة  2.48%و 3.27%على الترتيب.
وب��احمل��ص��ل��ة ان��خ��ف��ض امل��ؤش��ر ال��ع��ام
للبورصة خ�لال الشهر بواقع 3.17%
عند مستوى  4968.23نقطة خاسرا ً
 162.5نقطة.
وتقلصت السيولة ببورصة الكويت
في شهر يوليو بنسبة  18.6%لتصل
إلى  528.7مليون دينار ،فيما تراجعت
أحجام التداول  27.9%إلى  2.57مليار
سهم ،وانخفض عدد الصفقات اإلجمالي
 14.6%إلى نحو  135ألف صفقة.
بلغت القيمة السوقية للبورصة
الكويتية في نهاية يوليو نحو 28.311
مليار دينار ( 92.71مليار دوالر) ،مقابل
 29.236مليار دي��ن��ار ( 95.74مليار
دوالر) في شهر يونيو املاضي.
وحققت القيمة السوقية للبورصة
خسائر شهرية بنحو  925مليون دينار
( 3.03مليار دوالر) ،بانخفاض نسبته
.3.16%
ومنذ نهاية العام املاضي وحتى نهاية
يوليو ،سجلت البورصة خسائر بقيمة
 7.326مليار دينار ،بانخفاض نسبته
 ،20.56%حيث بلغت القيمة نهاية
 2019نحو  35.637مليار دينار.
م��ن ج��ان��ب��ه ،ق��ال رائ���د دي���اب ،نائب
رئيس إدارة البحوث واالستراتيجيات
االستثمارية بشركة «كامكو إنفست»،
إن امل��ؤش��ر ال��ع��ام للبورصة الكويتية
أنهى األسبوع مبحصلة إيجابية مرتفعاً
 1.92%مقارنة بإقفال األسبوع املاضي.

 4.74مليار دينار حجم السيولة خالل  7أشهر
سجل حجم السيولة في البورصة خالل األشهر السبعة األولى من 2020
نحو  4.74مليار دينار ،فيما بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو
 34.4مليون دينار ،مرتفعا ً بنحو  2.6باملائة ،مقارنة بـمعدل قيمة التداول
اليومي للفترة ذاتها من عام  ،2019البالغ نحو  33.4مليون دينار.
وارتفعت معدالت السيولة في بورصة الكويت خالل األشهر السبعة
األولى من العام اجلاري أيضا ً بنسبة  8.3باملائة ،إذا ما قورنت مبستوى ذلك
املعدل لكامل عام  ،2019البالغ نحو  31.8مليون دينار.
وانخفضت سيولة البورصة في شهر يوليو املاضي ،مقارنة بـسيولة شهر
يونيو ،حيث بلغت السيولة نحو  528.7مليون دينار ،منخفضة من مستوى
 649.4مليون دينار لسيولة شهر يونيو املاضي ،بعد أن انخفض معدل
قيمة التداول اليومي لشهر يوليو إلى نحو  25.2مليون دينار ،بانخفاض
بنحو  18.6باملائة 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  0.7باملائة فقط من تلك السيولة ،ضمنها  50شركة
حظيت على  0.1باملائة فقط من تلك السيولة ،و 8شركات من دون أي تداول،
أما الشركات الصغيرة السائلة ،فقد حظيت  12شركة قيمتها السوقية تبلغ
 2.8باملائة من قيمة الشركات املدرجة ،على نحو  6.1باملائة من سيولة
البورصة.
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.
وذك��ر أن الكويت دخلت في املرحلة
ال��ث��ال��ث��ة م���ن م���ع���اودة ف��ت��ح ال��ن��ش��اط
االق��ت��ص��ادي وم���ع���اودة امل��وظ��ف�ين ال��ى
أعمالهم في الدوائر احلكومية والقطاع
اخل���اص بنسبة  ،50%ب��اإلض��اف��ة إلى
معاودة فتح حركة املالحة اجلوية ابتدا ًء
من أول أغسطس امل ُقبل ذهابا ً وإيابا ً.
ون��وه بأن كل اإلج��راءات السابقة من
شأنها أن تُخفف الضغوط على االقتصاد
الكويتي؛ لكن يبقى االنتهاء والسيطرة
الكاملة على ف��ي��روس ك��ورن��ا املستجد
(كوفيد  ،)19وارت��ف��اع أس��ع��ار النفط،
ومعاودة الربحية إلى الشركات والبنوك
امل ُدرجة مع تعافي االقتصادات العاملية،
هي العوامل األساسية املحُ فزة للمرحلة
القادمة.
من ناحية أخ��رى ،أش��ار دي��اب إلى أن
الشركات امل ُدرجة ببورصة الكويت بدأت
في اإلفصاح عن بياناتها املالية للنصف
األول من عام  ،2020والتي تأثرت نتيجة
تفشي الفيروس وإغالق وتوقف األنشطة
التجارية ومنها القطاع املصرفي الذي
انعكست األزمة على إيراداته ،كما تأثرت
ب��زي��ادة املُ��خ��ص��ص��ات وت��راج��ع صافي
هامش الفائدة على ضوء خفض أسعار
الفائدة.
وق���ال دي���اب إن ه��ن��اك ح��ال��ة ترقب
وان��ت��ظ��ار للمزيد م��ن اإلف��ص��اح��ات في
الفترة امل ُقبلة مع توقع بأن يكون النصف
الثاني من العام أفضل مع معاودة فتح
االقتصادات .زكانت البورصة الكويتية
قد أنهت أنهت األسبوع األخير من شهر
ي��ول��ي��و بشكل إي��ج��اب��ي ،ح��ي��ث ارت��ف��ع
م��ؤش��ره��ا ال��ع��ام  - 1.92%كما سبق
وأشرنا  -وصعد السوق األول ،2.57%
وسجل الرئيسي من��وا ً بنسبة ،0.22%
وارتفع مؤشر رئيسي  50بواقع .0.39%
وبالنسبة للتداوالت األسبوعية ،فقد
شهدت تراجعا ً نظرا ً لتقلص عدد جلسات
هذا األسبوع إلى  4جلسات فقط؛ نظرا ً
لتعطل أعمال البورصة ي��وم اخلميس
املوافق وقفة عرفات وقُبيل إج��ازة عيد
األضحى.

اإلحصاء :ارتفاع التضخم
 1.75باملئة في يونيو

أظ��ه��رت ب��ي��ان��ات اإلدارة امل��رك��زي��ة لإلحصاء
الكويتية ارت��ف��اع األرق����ام القياسية ألس��ع��ار
املستهلكني «التضخم» ،بنسبة  1.75%في شهر
يونيو املاضي على أساس سنوي.
وق��ال��ت اإلح��ص��اء ف��ي نشرتها الشهرية عن
األرق��ام 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
القياسية ألس��ع��ار املستهلكني ال��ص��ادرة اليوم
األرب��ع��اء ،إن معدل التضخم في الكويت ارتفع
 0.35%في يونيو املاضي مقارنة بشهر مايو
املاضي على أساس شهري.
وأض��اف التقرير أن الرقم القياسي للمجموعة
األول��ى (األغ��ذي��ة واملشروبات) ارتفع في يونيو
املاضي  3.14%مقارنة بيونيو عام  ،2019كما

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) ارتفاعا ً بنسبة .0.24%
وأف������ادت ب���أن أس���ع���ار امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ام��ن��ة
(االتصاالت) ارتفعت بنسبة  3.30%على أساس
س��ن��وي ،ف��ي ح�ين ان��خ��ف��ض م��ع��دل التضخم في
املجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة
 0.37%وارتفعت وأسعار املجموعة العاشرة
(التعليم) بنسبة .1.73%

تراجع أرباح «الكويت الوطني»
 47باملئة خالل النصف األول

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

«املركز» :أداء إيجابي ملعظم األسواق اخلليجية نتيجة
تخفيف قيود اإلغالق وارتفاع النفط
قال املركز املالي الكويتي «املركز»
في تقريره الشهري عن أداء األس��واق
لشهر يوليو  2020إن أسواق األسهم
اخلليجية واصلت مسيرتها اإليجابية
للشهر الرابع على التوالي في يوليو،
مدعوم ًة بتخفيف قيود اإلغ�ل�اق إلى
ج��ان��ب ارت��ف��اع أس��ع��ار ال��ن��ف��ط ،فيما
واصلت األس���واق العاملية انتعاشها
نتيجة استمرار البنوك املركزية في غمر
األسواق بالسيولة.
على الصعيد اإلقليمي ،أشار تقرير
«امل��رك��ز» إل��ى أن مؤشر ستاندرد آند
ب��ورز املُ��ركّ��ب ل��دول مجلس التعاون
اخلليجي ق��د ح��ق��ق م��ك��اس��ب بنسبة
 ،1.7%فيما أعلنت جميع األس��واق،
باستثناء الكويت ودب��ي ع��ن حتقيق
أرب���اح .وارت��ف��ع مؤشر ب��ورص��ة قطر
بنسبة  4.1%في يوليو تليه سوقي
السعودية وعمان اللذان ارتفعا بنسبة
 3.3%و 1.5%على التوالي .وحفزت
اتفاقية أوب���ك بلس خلفض اإلن��ت��اج
مبقدار  7.7مليون برميل شهريًا ابتدا ًء
م��ن أغسطس املستثمرين ف��ي ال��دول
اخلليجية .ووفقًا لوكالة ستاندرد آند
ب���ورز ،م��ن امل��ق��رر أن ينخفض الناجت
احمللي اإلجمالي لدبي بنسبة  11%في
السنة املالية .2020
وتتوقع وكالة موديز أن اإليجارات

وم��ب��ي��ع��ات امل���ن���ازل ستنخفض في
اإلم��ارات ،وخاصة في دبي ،على مدار
 18-12ش��ه��رًا .وسجلت السعودية
عجزًا قدره  29.12مليار دوالر أمريكي
ف��ي ال��رب��ع ال��ث��ان��ي م��ن السنة املالية
 ،2020فيما تراجعت عائدات النفط
بنسبة  45%على أساس سنوي.
كما انخفض إجمالي اإليرادات بنسبة
 .49%وع��ل��ى إث��ر زي���ادة السعودية
لضريبة القيمة املضافة مبقدار ثالثة
أضعاف اعتبارًا من  1يوليو ،2020

توقع صندوق النقد الدولي أن��ه قد ال
يكون الوقت املناسب لفرض ضرائب
ج��دي��دة ف��ي دول م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون
اخلليجي.
وأشار تقرير «املركز» إلى أن شركة
أبوظبي الوطنية للطاقة (أبوظبي)
ومجموعة إزدان القابضة (قطر) كانتا
من أفضل الشركات القيادية أدا ًء في
دول مجلس التعاون اخلليجي ،حيث
أرب��اح��ا هائلة في شهر يوليو
ً
حققتا
ب��ارت��ف��اع بنسبة  94%و 25%على

التوالي ،فيما ارتفع سعر سهم شركة
أبوظبي الوطنية للطاقة ،مدفوعً ا
ب��إجن��از ال��ش��رك��ة الت��ف��اق��ي��ة تطوير
مشروع الفجيرة  F3للطاقة بقيمة
 1.14مليار دوالر أمريكي.
وس���ادت ح��ال��ة م��ن اإلي��ج��اب��ي��ة في
أداء أس��واق األسهم العاملية ،مدفوعة
بتدفق السيولة من قبل البنوك املركزية
وت��وص��ل زع��م��اء االحت���اد األوروب���ي
الت��ف��اق ب��خ��ص��وص ص��ف��ق��ة ضخمة
للتعافي م��ن آث��ار ف��ي��روس ك��ورون��ا،
إض��اف��ة إل��ى ارت��ف��اع م��ؤش��ر MSCI
العاملي بنسبة  4.7%في شهر يوليو.
وارت��ف��ع��ت األس��ه��م األم��ري��ك��ي��ة (إس
أند بي  )500بنسبة  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 احل��االت مبا يتسبب في انتكاسات
في إعادة فتح االقتصاد .وسجل مؤشر
أسواق اململكة املتحدة (مؤشر فوتسي
 )100خسارة بنسبة  4.4%للشهر .كما
شهدت األسواق الناشئة معامالت شراء
ضخمة ،حيث ارتفعت بنسبة 8.4%
لهذا الشهر.

أظهرت البيانات املالية لبنك الكويت الوطني
تراجع أرب��اح البنك في النصف األول من العام
اجل��اري بنسبة  ،46.9%مقارنة بأرباح الفترة
املماثلة من العام املاضي.
وبحسب بيان للبنك ،بلغت أرباح النصف األول
من العام اجلاري  111.09مليون دينار (363.63
مليون دوالر) ،مقابل أرباح بقيمة  209.09مليون
دينار ( 684.42مليون دوالر) لنفس الفترة من
عام .2019
وأوضح البنك أنه حقق أرباحاً بقيمة 77.673
مليون دينار في الربع األول من العام اجل��اري،
مقارنة بربح قدره  107.729مليون دينار بالربع
األول من عام  ،2019بانخفاض نسبته .27.9%
وسجل البنك أرب��اح��اً بقيمة  33.419مليون
دينار في الربع الثاني من ع��ام  ،2020بتراجع
 67%عن أرباح نفس الفترة من عام  2019البالغة
آنذاك  101.364مليون دينار.
وق��ال البنك إن النتائج املالية للربع الثاني

م��ن ال��ع��ام اجل���اري تعكس التغيرات ف��ي البيئة
التشغيلية ،وكذلك اإلج��راءات التنظيمية ملواجهة
تداعيات جائحة فيروس كورونا املستجد (كوفيد
.)19
وأوض���ح أن أرب���اح النصف األول م��ن العام
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  401.29مليون دينار ،مقابل أرباح
عام  2018البالغة  370.71مليون دينار ،بارتفاع
نسبته .8.25%وأقرت عمومية البنك في مطلع
م��ارس  ،2020توصية مجلس اإلدارة بتوزيع
أرباح نقدية للعام املاضي بنسبة  35%من القيمة
االسمية للسهم ،وت��وزي��ع  5%أسهماً مجانية
(منحة) عن نفس العام.

