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قــال املركز املالي الكويتي «املركز» في 
تقريره الصادر مؤخرا بعنوان «األســهم 
اخلليجية املقاومة لتداعيات اجلائحة»، إن 
عام ٢٠٢٠ كان عاما صعبا على أداء أسواق 
األسهم والشركات اخلليجية، حيث تسبب 
تفشــي ڤيروس كورونا في معاناة بالغة 
للمستثمرين في ظل تدهور أداء األسواق 

على مستوى العالم.
ولم يطرأ أي اختالف على أداء األسواق 
اخلليجية، حيث ســجل املؤشر القياسي 
(مؤشر ســتاندرد آند بورز املركب لدول 
مجلس التعاون اخلليجي) خسارة بواقع 
١٥٪ لهــذا العام حتى نهايــة يوليو. وفي 
حــني ينتظر املســتثمرون تقرير األرباح 
الســتيعاب الصــورة الكاملــة لتداعيات 
اجلائحة املترتبة على األعمال، قام «املركز» 
بتحليل أداء األسهم للفصل بني الشركات 
الرابحة واخلاسرة في األسواق اخلليجية.

وفــي خضم تفشــي جائحــة ڤيروس 
كورونــا، فقد فــاق أداء نســبة قليلة من 
الشركات اخلليجية املؤشر. وتزاول تلك 
الشركات أعمالها في الغالب في القطاعات 
التي تعتبر ضرورية مثل السلع االستهالكية 
غيــر الدورية واملرافق والرعاية الصحية 

واالتصاالت.
وحققت العديد من الشــركات في تلك 

القطاعــات زيادة فــي إيراداتهــا وصافي 
دخلها في الربع األول من هذا العام مقارنة 
بالعــام املاضي. ويعــد العامل الذي يدفع 
تلــك القطاعات ويحركها هو االحتياجات 
التــي تتســم باملرونــة، االســتهالكية 

فضال عن أنها ال تعتمد على تقلبات دورة 
األعمال.

وإضافــة إلــى ذلك، فــإن قطاعات مثل 
الســلع االســتهالكية غير الدورية تشمل 
األعمال املوجهة نحو املستهلك مثل األغذية 
والتجزئة. كما اســتفادت الشركات التي 
تزاول أعمالها في قطاع املرافق واالتصاالت 
بفضل طبيعتها، إلى جانب تطبيق العديد 
من املؤسسات اخلليجية ترتيبات «العمل 

من املنزل».
ولــم تؤثر قيود اإلغالق املفروضة في 
الــدول اخلليجيــة على تلك املؤسســات، 
بل نتج عن ذلك في املقابل تســجيل تلك 
الشركات وارتفاع في اإليرادات، ونتيجة 
لذلك، شهدت أســهم تلك القطاعات إقباال 

من جانب املستثمرين.
وتتركز أعمال الشركات التي تضررت 
نتيجة تراجع أداء الســوق بسبب تفشي 
جائحة كوفيد - ١٩ في قطاعات مثل القطاع 
املالي والعقاري والطاقة والصناعة واملواد 

األساسية. 

«فيتش»: تصنيف الكويت عند «AA» سيبقى األفضل لسنوات عديدة
محمود عيسى

توقعــت وكالــة فيتــش 
للتصنيف االئتماني ان تتمكن 
الكويت من جتــاوز العقبات 
السياســية التــي تقف حائال 
أمــام إصــدار قانــون الديــن 
العام اجلديد، وتوفير التمويل 
السلس للحكومة على الرغم 
من استنفاد سيولة االحتياطي 
العام، مشيرة الى أن اإلجراءات 
األخيــرة توضــح اإلحلــاح 
املتزايد من جانب الســلطات 
حلل معضلة التمويل واملرونة 
في اتخاذ تدابير اســتثنائية 

لتحقيق هذه الغاية.
وكان مجلس األمة قد اقر 
في أغسطس املاضي تشريعا 
يجعل توافر الفوائض املالية 
شرطا مسبقا لتحويل حصة 
صنــدوق األجيال القادمة من 
إيرادات امليزانية، كما ســمح 
القانون اجلديد بإلغاء التحويل 
للسنة املالية املنتهية في مارس 
٢٠٢٠، وتبع ذلك شراء صندوق 
احتياطــي االجيــال القادمــة 
األصول من صندوق االحتياطي 

العام، لتوفير السيولة.
وأشــارت الوكالــة الى أن 
تقديراتهــا تفيــد باســتمرار 
صندوق االحتياطي العام حتى 
نوفمبر املقبل، وعندما نوقش 

اجلديد، والذي مازال قيد النظر 
منــذ انتهاء العمــل بالقانون 

القدمي في ٢٠١٧».
وأضافت أنــه حتى بدون 
تشريع جديد، ميكن لصندوق 
االحتياطــي العــام االقتراض 
من صندوق االجيال القادمة، 
وذلك على غرار ما جرى أثناء 
الغــزو العراقــي، وقــد يأتي 
بعض االنفراج أيضا من خالل 
السحب على املكشوف من قبل 
احلكومة من البنك املركزي مبا 

إصــدار ديون جديــدة، وكان 
مــن املقرر أن تســدد الكويت 
حوالي مليــار دينار، وهو ما 
يزيــد على ٣ مليــارات دوالر 
كمدفوعــات الفوائد والديون 
في ٢٠٢٠، يتبقى منها حوالي 
٢٠٠ مليــون دينــار وأقل من 
٤٠٠ مليون دينــار في ٢٠٢١، 
أما الســندات الدولية البالغة 
حوالي ٣٫٥ مليارات دوالر فان 
أقرب آجال استحقاقها يقع في 

.٢٠٢٢

دوالر أو ٥٠٠٪ من الناجت احمللي 
اإلجمالي في ٢٠٢٠، وحتى مع 
الوتيرة السريعة للسحب من 
األصول، فإن تصنيف الكويت 
سيبقى أعلى بكثير من متوسط 
التصنيفات الســيادية للدول 
املصنفة بدرجة «AA» لسنوات 

عديدة قادمة.
الوكالــة: «عندما  وقالــت 
ابريــل املاضــي  ثبتنــا فــي 
تصنيف الكويت عند AA مع 
نظرة مســتقبلية مســتقرة، 

يصل إلــى ١٠٪ من اإليرادات، 
مــا يعــادل حوالــي مليــار 
دينار، برغم ان مدى خضوع 
هــذا االجــراء لقانــون الدين

 مازال غير واضح.
إضعاف امليزانية

وقد متكن التزامات خدمة 
الديــن الضئيلــة مــن إعطاء 
األولويــة لهــا، حتــى بــدون 
ســحب قروض مــن صندوق 
احتياطي االجيــال املقبلة أو 

وفي ختام تقريرها، حذرت 
وكالــة فيتــش للتصنيــف 
إصــدار  ان  مــن  االئتمانــي 
الديون أو السحب من األصول 
سيؤديان إلى إضعاف امليزانية 
العامــة للدولــة، والتي تعبر 
قوية بشكل استثنائي وتوفر 
الســيادي  الدعــم للتصنيف 

للبالد.
ومــع ذلــك، فــان صافــي 
الســيادية  األصول األجنبية 
للكويت يبلغ نحو ٦٠٠ مليار 

اســتمرار  ان  الــى  نوهنــا 
اســتنفاد رصيــد صنــدوق 
االحتياطــي العام فــي غياب 
قانون دين جديد، أو تشريع 
يسمح بالسحب من صندوق 
االجيال القادمة، أو تضرر الثقة 
في قدرة الســلطات الكويتية 
على اتخاذ تدابير استثنائية 
أخرى لضمان خدمة الديون في 
الوقت املناسب، قد تؤدي الى
 النظــر فــي إجــراء تصنيف 

سلبي».

رغم استمرار السحب من األصول.. وبدعم من االحتياطيات املالية الضخمة للبالد

التشريع املعدل للقواعد التي 
حتكم التحويالت إلى صندوق 
القادمة،  احتياطــي االجيــال 
ذكــر وزير املاليــة أن املتبقي 
في صندوق االحتياطي العام 
حوالــي ملياري دينار يجري 
استنفادها مبعدل شهري قدره 

١٫٧ مليار دينار.
وســتنخفض السحوبات 
صنــدوق  مــن  الشــهرية 
االحتياطي العام اآلن بحوالي 
١٠٠ مليــون دينــار، ويوفــر 
عكس القيد املتعلق بتحويل 
السنة املالية ٢٠٢٠/٢٠١٩، دفعة 
ملرة واحــدة تبلغ حوالي ٢٫٢ 
مليار دينار، وقد وفرت عملية 
التحويــل الســابقة مبلغ ٢٫٣ 
مليار دينار لصالح صندوق 
العــام، ولكنــه  االحتياطــي 
انعكس بالفعل في الرقم الذي 

أورده وزير املالية.
قانون الدين العام

وقالــت الوكالة: «نفترض 
أن تصدر احلكومة بعد شهر 
نوفمبر ديونــا جديدة، أو ان 
يتاح لها السحب من األرصدة 
الرئيسية لصندوق احتياطي 
االجيــال املقبلة علــى نطاق 
أوسع، وذلك في ظل عدم اليقني 
بشأن ما إذا كان مجلس األمة 
ســيصدر قانون الدين العام 

احلكومة قد تصدر ديونًا جديدة بعد نوفمبر املقبل.. أو يتاح لها السحب من أرصدة «احتياطي األجيال»الكويت قادرة على جتاوز العقبات السياسية وإصدار قانون الّدين العام وتوفير التمويل السلس للحكومة 

أرقام ذات داللة
٭ ٦٠٠ مليار دوالر صافي أصول الكويت األجنبية.. 

ما يعادل ٥٠٠٪ من الناجت احمللي لعام ٢٠٢٠.

٭ ٢ مليار دينار السيولة املتبقية باالحتياطي العام.. 
يجري استنفادها مبعدل شهري ١٫٧ مليار دينار.

٭ ١٠٪ من اإليرادات.. حد السحب على املكشوف الذي 
ميكن للحكومة استخدامه من البنك املركزي.

٭ ٣ مليارات دوالر مدفوعات الفوائد والديون املستحقة 
في ٢٠٢٠.. يتبقى منها ٢٠٠ مليون في ٢٠٢١.

٭ ٣٫٥ مليارات دوالر قيمة السندات الدولية.. يستحق 
على الكويت سدادها في عام ٢٠٢٢.

«كامكو إنفست»: ١٦٫١٪ تراجع  السوق األول منذ بداية ٢٠٢٠
قــال تقرير صــادر عن شــركة 
«كامكو إنفســت» إن أســواق دول 
مجلس التعاون اخلليجي شــهدت 
مجددا مكاسب واسعة النطاق شملت 
كل القطاعات خالل اغسطس ٢٠٢٠، 
مما أدى إلى تسجيل مؤشر ستاندرد 
آند بورز لألسهم اخلليجية ملكاسب 
شهرية بنسبة ٦٫٢٪. أما من حيث 
أداء كل دولة على حدة، فقد شهدت 
االمارات أعلى معدل مكاسب شهرية، 
حيث ارتفع مؤشر سوق دبي املالي 
٩٫٥٪، تبعه مؤشــر سوق أبوظبي 
لألوراق املالية ٥٪. كما ارتفع مؤشر 
البورصــة الســعودية ٦٫٥٪ خالل 
الشــهر على خلفية انتعاش هائل 
شمل كل القطاعات. وفي ظل حتقيق 
املؤشــر اخلليجي املجمع ملكاســب 
متتالية على مدى األشهر اخلمسة 
املاضية، وصل تراجع املؤشــر منذ 
بداية العام احلالي حتى تاريخه إلى 
٦٫٢٪. وكانت السعودية وسلطنة 
عمان هما األقرب إلى اســترداد كل 
خسائرهما التي نتجت عن تداعيات 
جائحة كوفيد-١٩ بتراجع ســنوي 
٥٫٣٪، تبعهمــا مؤشــر البورصــة 

القطرية بخسائر ٥٫٦٪. 
من جهــة أخرى، احتفظ كل من 
سوق دبي املالي وبورصة الكويت 
مبركزهما كأكثر البورصات تراجعا 
من حيث األداء منذ بداية ٢٠٢٠ حتى 
تاريخه في ظل تسجيلهما ملعدالت 

تراجع ثنائية الرقم.
واضاف التقرير ان أداء املؤشرات 
القياســية العاملية كان جيدا خالل 
الشهر، حيث ارتفع مؤشر مورجان 
ستانلي العاملي ٦٫٥٪ بنهاية الشهر. 
ويعكس هذا األداء املكاسب املماثلة 
التي ســجلتها معظــم البورصات 
الرئيســية علــى مســتوى العالم 

حالة بنك اخلليج (١٢٫١١٪) وبنك 
برقان (١٠٪).

 من جهة أخرى، كانت املكاسب 
التي حققها كال من مؤشــر السوق 
الرئيســي ومؤشــر رئيســي ٥٠ 
متواضعة إلى حد كبير، حيث بلغت 
نسبتها ٣٫٣٪ و٢٫٤٪، على التوالي، 
مبا أدى إلى تسجيل مؤشر السوق 

العام ملكاسب بنسبة ٦٫٦٪.
 أمــا من حيــث األداء منذ بداية 
٢٠٢٠ حتــى تاريخه، كان أداء كافة 
املؤشرات الرئيسية متشابها إلى حد 
كبير، حيث تراجع مؤشــر السوق 
األول ١٦٫١٪ منذ بداية العام احلالي 
حتى تاريخه، مبا يتماشى مع أداء 
مؤشــر رئيســي ٥٠ الذي انخفض 
بنسبة ١٦٫٢٪، بينما تراجع كل من 
مؤشــر السوق الرئيســي ومؤشر 
السوق العام بنسبة ١٤٫٨٪ و١٥٫٧٪، 

على التوالي.

وعكس األداء الشهري املكاسب 
اجليدة التي سجلتها األسهم الكبرى 
مبا في ذلك البنوك واالتصاالت مما 
أثر فــي أداء الســوق بصفة عامة، 
باإلضافة إلى مكاسب في القطاعات 
التــي ظلــت صامــدة فــي مواجهة 
عمليــات اإلغالق. وارتفعت أســهم 
جميع البنوك الكويتية خالل الشهر 
الكويتي  التجاري  البنك  باستثناء 

الذي أغلق دون تغيير. 
وباملثل وفــي قطاع االتصاالت، 
ارتفعــت أســهم جميــع املكونــات 
باستثناء ان ديجيتال. وجاء مؤشر 
الســلع االســتهالكية في الصدارة 
كأفضــل املؤشــرات القطاعية أداء 
لهــذا الشــهر، بنمــو ٩٫٩٪ نتيجة 
ارتفاع أســهم ميزان بنسبة ١٢٫١٪، 
في حني جاء مؤشر قطاع البنوك في 
املركز الثاني مبكاسب بلغت ٩٫٧٪. 
وتبعه مؤشري قطاعي التكنولوجيا 
واالتصاالت مبكاســب بلغت ٦٫٧٪ 

و٦٫٠٪، على التوالي. 
الى ذلك، شــهد نشــاط التداول 
في البورصة مكاســب قوية خالل 
أغسطس ٢٠٢٠، حيث ارتفع حجم 
التداول خالل الشهر بنسبة ٤٦٫٦٪ 
ليصل الى ٣٫٨ مليارات سهم مقارنة 
بـ ٢٫٦ مليار سهم في يوليو ٢٠٢٠. 
كما ارتفعت القيمة اإلجمالية لألسهم 
املتداولة خالل الشهر ٣٠٫٧٪ لتصل 
إلى ٦٩١ مليون دينار مقارنة بـ ٥٢٨٫٧ 
مليون دينار خالل الشهر السابق. 
تصــدر «بيتــك» للقيمــة املتداولة 
الشهرية، حيث مت تداول أسهم بقيمة 
١١٣٫١ مليون دينار، تاله سهم البنك 
األهلي املتحد - البحرين وشــركة 
شــمال الزور األولى للطاقة واملياه 
بتداوالت بلغت ٨٧٫٣ مليون دينار 

و٨٦٫٨ مليون دينار.

أحمد مغربي

بلغت قيمة التعاقدات احلكومية 
خالل الفترة املمتدة من ١ أبريل ٢٠٢٠ 
حتى ٣١ أغسطس ٢٠٢٠ املعروضة على 
رقابة ديوان احملاســبة املسبقة نحو 
١٫٤٣ مليــار دينار وذلــك لنحو ١٠٧٩ 
موضوعا، فيما مت حتقيق وفر بقيمة 
٤٧ مليون دينــار من هذه التعاقدات 

للخزانة العامة للدولة.
ووفقا لبيانات صادرة عن ديوان 
احملاســبة، فإن تلــك التعاقدات التي 
درســها فريــق الديــوان تأتي ضمن 
التعاقدات احلكومية والتي يســتمر 
تنفيذها ملدة سنوات مالية، حيث بلغت 
تعاقدات وزارة الصحة نحو ٤١٢ مليون 
دينار ألكثر من ٣١٣ عقدا لتســتحوذ 
على نحو ٢٩٫٥٪ من تعاقدات اجلهات 
احلكومية، فيما بلغت تعاقدات وزارة 
األشــغال العامة نحو ١٠٢ عقد بقيمة 

٢٥٩ مليون دينار.
الكهربــاء واملــاء  وقامــت وزارة 
بالتعاقــد علــى ٤٨ عقــدا بقيمة ١٦٢ 
مليــون دينار، فيما تعاقــدت وزارة 
الدفاع على ٥٣ عقدا بقيمة ٢٥ مليون 
دينار، أما مجلس الوزراء تعاقد على ٨٧ 
عقدا بقيمة ١٦٠ مليون دينار، ووزارة 
الداخلية قامت بالتعاقد على ٦٤ عقدا 

بقيمة ٧٦ مليون دينار، وسجلت جهات 
أخرى عقودا بقيمة ٢٤٢ مليون دينار 

لنحو ٣٠١ عقد.
وتضمنــت موضوعــات وزارة 

الصحة عدد ١٩ موضوعا أصدر الديوان 
رأيــه فيها بعدم املوافقــة بقيمة ١٢٠ 
مليون دينــار وتضمنت موضوعات 
وزارة املالية تعاقدات تخص اجلمعيات 

التعاونيــة بقيمة ما يقارب ٧ ماليني 
دينار.

وقال «ديوان احملاسبة» ان اجمالي 
عدد املوضوعات التي درســها بلغت 
١٠٧٩ موضوعــا، حيث متت املوافقة 
على ٦١٠ مواضيع وهي تشمل موافقات 
باإلضافــة الــى موافقات مشــروطة، 
وبلغــت عــدد املواضيــع املخالفة ١٥ 
موضوعا، فيما لم يوافق الديوان على 
٥٩ موضوعا ومت رد أوراق مواضيع 

لنحو ٣٣٣ عقدا.
وذكر الديوان ان نتائج دراســة 
املوضوعات املعروضة على رقابة 
ديوان احملاسبة وفقا لألشهر بلغت 
في شهر أبريل نحو ٢٦٨ موضوعا 
بـ ٤٤٦ مليــون دينار وبلغت قيمة 
الوفورات املالية ٤ ماليني دينار، اما 
شهر مايو فبلغت عدد املوضوعات 
٤٩٥ موضوعــا بقيمــة ٧١٤ مليون 
دينار، وفي شــهر يونيــو املاضي 
بلغت عــدد املوضوعات نحو ٦٧٥ 
موضوعا بقيمة مليار دينار، وفي 
شــهر يوليو بلغت عــدد املواضيع 
٨٦٠ موضوعا بقيمــة ١٫٠٩٢ مليار 
دينــار وبلغت الوفورات املالية ٤٤ 
مليون دينار وفي شــهر أغسطس 
٢٠٢٠ بلغــت قيمة املوضوعات ١٫٤ 
مليار دينار لنحو ١٠٧٩ موضوعا.

٦٫٢٪ مكاسب شهرية ملؤشر «ستاندرد آند بورز» اخلليجي في أغسطس املاضي

مبعدالت منــو أحادية الرقم، وذلك 
علــى الرغم من حتقيق مؤشــرات 
األسواق الناشئة ملعدالت منو بلغت 

.٪٢٫١
وذكر التقرير انه بعد أن شهدت 
بورصة الكويت أعلى معدل تراجع 
شهري على مستوى دول مجلس 
التعاون اخلليجي في يوليو ٢٠٢٠، 
متكنت من التعافي خالل أغسطس 
املاضي لتعكــس بذلك املعنويات 
اإليجابيــة التي ســادت فــي كافة 
األســواق اخلليجيــة. وتركــزت 
املكاســب بصفــة رئيســية فــي 
محيط األسهم ذات القيمة السوقية 
املرتفعة، حيث ارتفع مؤشر السوق 
األول بنســبة ٨٫١٪ خالل الشــهر 
وشهد ١٥ من أصل ١٩ من مكونات 
املؤشــر مكاسب شهرية. وشهدت 
أسهم البنوك مكاسب قوية تراوحت 
من رقم واحد مرتفع إلى رقمني في 

«املركز»: ٢٠٢٠ عام صعب
على أسواق األسهم اخلليجية تعاقدات احلكومة تقفز إلى ١٫٤ مليار دينار خالل ٥ أشهر

١٠٧٩ عقداً منذ بداية أبريل املاضي وحتى ٣١ أغسطس


