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اجلمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ اقتصـاد

«البورصة» في أسبوع.. مكاسب قياسية بـ ٧٤٠ مليون دينار
شريف حمدي

تشهد بورصة الكويت حالة 
من النشاط االيجابي على وقع 
العديد من العوامل االيجابية، 
لتنهى تعامالت األسبوع على 
استكمال مسيرة االرتفاع على 
مستوى املؤشرات واملتغيرات 
وفي مقدمتها القيمة السوقية 
التي باتت قريبة من مالمسة 
مستوى ٤٠ مليار دينار جراء 
استمرار الزخم الشرائي على 
أسهم البنوك واسهم قيادية 
اخــرى، فضــال عــن اســهم 
متوســطة وصغيرة حتظى 
بإقبال الفت من قبل املتعاملني.
ويدعــم نشــاط بورصة 
الكويــت النمــو الالفت على 
املاليــة  النتائــج  مســتوى 
العــام  للنصــف األول مــن 
احلالي، بإجمالي ارباح قريبة 
مــن مليار دينــار، فضال عن 
اســتمرار حتســن اســعار 
النفط على املستوى العاملي، 
ومن ثم ســعر برميل النفط 
الكويتي الذي تخطى ٧٠ دوالرا 
للبرميل، وهو مستوى يعزز 
اإلنفاق احلكومي على مختلف 

االنشطة االقتصادية.
التــي ال  العوامــل  ومــن 
ميكــن اغفالها عنــد احلديث 
عن مقومات نشاط البورصة، 
تطعيم نحو ٧٠٪ من السكان 
بالكويــت بلقاحــات مضادة 
لڤيــروس كورونــا، ما يعني 
اقتــراب الكويت مــن العودة 

للحياة الطبيعية.
وارتفعت القيمة السوقية 
بنهايــة تعامالت األســبوع 
بنسبة ١٫٩٪ مبكاسب تقارب 
٧٤٠ مليــون دينــار ليصــل 
الســوقية  القيمــة  إجمالــي 

على ارتفع أداء املؤشرات، وذلك 
على النحو التالي:

٭ ارتفع مؤشر السوق األول 
بنســبة ٢٫١٪ وذلك من خالل 
إضافــة ١٥٦ نقطة ليصل إلى 
٧٤٤٧ من ٧٢٩١ نقطة األسبوع 

املاضي. 
٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي 
مكاسب بنسبة ٠٫٩٪ بإضافة 
٥٢ نقطــة ليرتفــع إلى ٥٤٨٦ 

نقطة من ٥٤٣٤ نقطة.
٭ ارتفع مؤشر السوق العام 
بنسبة ١٫٨٪ مبكاسب بلغت ١٢٣ 
نقطة ليصل إلى ٦٧٩١ نقطة من 
٦٦٦٨ نقطة األسبوع املاضي.

ملكيات األجانب بالبنوك

الشــرائي  الزخم  اســتمر 
لألجانب على أســهم البنوك 
الكويتيــة خــالل تعامــالت 
األســبوع مــن خــالل تعزيز 
امللكيــات فــي اســهم ٦ بنوك 
هي: الوطنــي، وبنك الكويت 

٠٫١٩٪ لتصل إلى ٤٫٩١٪ بقيمة 
١٢٫٨ مليون دينار.

كما ارتفعت في بيتك بنسبة 
٠٫٠٦٪ لتصل إلى ١٠٫٨٠٪ بقيمة 
٧٤٣ مليون دينار، وارتفعت في 
بوبيان بنسبة ٠٫٠٢٪ لتصل 
إلى ٥٫١٤٪ بقيمة ١٢٨٫٧ مليون 
دينار، وفي بنك وربة بنسبة 
٠٫٠٣٪ لتصل إلى ٤٫١٨٪ بقيمة 

١٦٫٧ مليون دينار.
واستقرت النسبة في بنك 
التجاري عند ٠٫٦٪ بقيمة ٥٩٧ 
ألف دينار، واستقرت في بنك 
االهلــي عند ٠٫٣٨٪ بقيمة ١٫٣ 
مليون دينار، ومع اســتمرار 
التوجــه البيعــي انخفضــت 
نسبة ملكيات األجانب في بنك 
اخلليج بنسبة ٠٫٠٤٪ لتصل 
إلى ١١٫١٤٪ بقيمة ٨٢٫١ مليون 
دينار، كما استمر التراجع ايضا 
في بنك املتحد بنســبة ٠٫٠١٪ 
لتصــل إلى ٠٫٣٥٪ بقيمة ٢٫٤ 

مليون دينار.

الدولي «KIB»، وبرقان وبيتك، 
وذلــك  وبوبيــان، ووربــة، 
لألسبوع الثاني على التوالي، 
كما اســتمر تراجــع ملكيات 
األجانب في بنك اخلليج، كما 
تراجعت النســبة في املتحد، 
واســتقرت نســب ملكيــات 
األجانــب في بنكــي التجاري 
واألهلــي. ووفقــا إلحصائية 
البورصة حول نسب امللكيات 
االجنبية في البنوك الكويتية 
بتاريخ ٢٥ اجلاري، فإن قيمة 
ملكيات األجانب في الـ ١٠ بنوك 
الكويتيــة بلغــت ٢٫٣٦ مليار 
دينار، ارتفاعا من ٢٫٢٩ مليار 

األسبوع املاضي.
وارتفعــت ملكية االجانب 
في البنك الوطني بنسبة ٠٫١٪ 
ليصل اجمالي ما ميلكه األجانب 
إلى ٢٠٫٣٣٪ بقيمة ١٫٣٦٥ مليار 
دينــار هي األعلــى بني بنوك 
الكويت، كما ارتفعت في بنك 
الكويت الدولي «KIB» بنسبة 

ً قيمتها السوقية بلغت ٤٠ مليار دينار.. ومتوسط السيولة اليومي قفز إلى ٦٤ مليونا

لبورصة الكويت إلى ٣٩٫٦٤ 
مليار دينار ارتفاعا من ٣٨٫٩ 
مليار دينار نهاية االســبوع 
املاضي، وبذلك تقترب القيمة 
السوقية لبورصة الكويت من 
مستوى ٤٠ مليار دينار حال 
استمر الزخم الشرائي خالل 

جلسات االسبوع املقبل.
وعلى مســتوى السيولة، 
فقــد شــهدت ارتفاعــا خالل 
التعامالت األسبوعية بنسبة 
١٢٪، مبحصلــة بلغــت ٣٢٢ 
مليون دينار مبتوسط يومي 
٦٤ مليــون دينار ارتفاعا من 
٢٨٨ مليون دينار مبتوســط 
يومــي ٥٧ مليــون دينار في 

األسبوع املاضي.
وارتفعــت احجام التداول 
بنسبة ٧٫٥٪، إذ بلغت كميات 
األســهم املتداولــة ١٫٧ مليــار 
ســهم ارتفاعا من ١٫٥٨ مليارا 
سهم األسبوع املاضي، وانهت 
البورصة تعامالت األســبوع 

«ضمان»: ٥٫٥ مليارات دوالر االستثمارات األجنبية بالدول العربية
خالل الربع األول من ٢٠٢١ لعدد ١١٥ مشروعاً.. ووفرت نحو ١٣٫٤ ألف فرصة عمل

«ميد»: تفاؤل باتخاذ الكويت قرارات 
حاسمة.. لتحقيق انتعاشة اقتصادية

«الصناعة» توفر جهاز اخلدمة الذاتية 
التفاعلية في مجمع «األڤنيوز»

محمود عيسى

قالــت مجلــة ميــد انه 
في غمرة انخفاض أســعار 
نقــص  أصبــح  النفــط، 
التمويــل احلكومــي ميثل 
تهديــدا حقيقيــا ألهــداف 
الكويــت االقتصاديــة، مع 
التوقعات باستمرار احتجاج 
السياسيني وتعطيل عملية 
صنع القرار في السياســة 
الكويتيــة عندمــا يعــود 
مجلس األمــة الى االنعقاد 
في أكتوبر املقبل، طبقا ملا 
يراه اخلبراء في هذا الشأن.

وأضافــت ان مجلس األمة وافق في ٢٢ 
يونيــو املاضي على ميزانية الدولة للعام 
املالــي ٢٠٢١-٢٠٢٢، ممــا ســمح بإحــراز 
تقــدم في بعض مشــاريع البنية التحتية 
الرئيســية، لكــن مــع اســتمرار املواجهة 
األوســع بني احلكومــة واملعارضة، والتي 
أعاقت اإلصالحــات وعرقلت عملية صنع 

القرار حتى اآلن.
سوق املشاريع

وأشــارت إلى أن إقرار امليزانية كان له 
تأثير إيجابي على سوق املشاريع في البالد، 
من خالل الســماح بتخصيص ١٩٫٦ مليار 
دينار لعدد ١٩ مشروعا استراتيجيا للبنية 
التحتية تشمل توسعة مطار الكويت واملدرج 
الثالث، وطريق جديد خلدمة املطار، ومدينة 
صباح الســالم اجلامعية ومدينة املطالع، 
وخطط الســكك احلديدية. ولكن مشروع 
طريق املطار شهد تأخيرات طويلة وسط 
حالة من عدم اليقني السياسي، إال انه سرعان 
ما تقدم بعد إقرار امليزانية، مع تقدمي عطاءات 
بعد أقل من شهر من قبل حوالي ١٦ شركة 
معنية بتقدمي عروضها للمشروع، وقدمت 
شركة ليماك القابضة التركية أدنى عرض 

بقيمة ١٧٨٫٤ مليون دوالر.
ومــع ذلــك، اليــزال ســوق مشــاريع 
الهيدروكربونات في البالد في حالة شلل، 
حيث انخفضــت القيمة اإلجمالية جلميع 

طارق عرابي

أعلنــت الهيئــة العامــة 
للصناعة عــن توفير جهاز 
الذاتيــة  للخدمــة  جديــد 
التفاعلية في مجمع األڤنيوز، 
وذلك انطالقا من رؤيتها في 
تطوير وحتســني اخلدمات 
لعمالئهــا  تقدمهــا  التــي 
واملســتثمرين الصناعيــني 
مــن خــالل تســريع إجناز 
اإلجراءات الصناعية وتوفير 

وقت وجهد العمالء وزيادة قنوات التواصل 
بني الهيئة وعمالئها، وذلك اعتبارا من األحد 

املاضي املوافق ٢٢ أغسطس.
وأكــدت الهيئة أن هذه اخلدمة املتطورة 
توفر للعميل الصناعي ٤٧ خدمة إلكترونية 
تقدمها الهيئــة ومتكنه من إجناز معامالته 
الصناعية، ذلك أنهــا تتيح إمكانية اختيار 
املعاملــة وإدخال البيانات املطلوبة وإرفاق 

مشــاريع النفط والغاز والكيماويات قيد 
التخطيط أو التنفيذ من ٨٧٫٥ مليار دوالر 
فــي يوليو ٢٠١٩ إلى ٢٣٫٨ مليار دوالر في 

أغسطس ٢٠٢١.
عدم اليقني

وفي حني أدى إقرار امليزانية إلى تقدم 
عدد محدود من املشــاريع الرئيســية في 
األسابيع األخيرة، فإن امليول مازالت ضعيفة 
في صفوف املقاولني واخلبراء السياسيني 
الذين يرون ان القضايا األساســية حتتل 
بؤرة اخلالف، وما لم يتم حلها فإن استئناف 
اخلالف مرجــح عندما يعود مجلس األمة 

لالنعقاد في أكتوبر.
وبالفعــل لــم تقتــرض احلكومــة منذ 
٢٠١٧، واعتمدت بدال من ذلك على صندوق 
االحتياطي العام واألصول السائلة األخرى 
اآلخذة في التناقص، ونظرا لعدم حتقيق 
اي تقــدم على هذا الصعيــد، فقد خفضت 
وكالة التصنيف االئتماني «ستاندارد اند 
 A) إلى (-AA) بورز» تصنيف الكويت من
+) في يوليو نظرا لالفتقار الستراتيجية 

لتمويل العجز ومخاطر السيولة.
وختمت ميد بالقول ان احملللني واملعلقني 
في الوقت احلالي اليزالون متفائلني بشأن 
الكويت، وانه ســيتم في اللحظة األخيرة 
اتخاذ القرارات احلاسمة نظرا للحاجة املاسة 
إليها لتجنب أســوأ العواقــب االقتصادية 
احملتملة نتيجة للوضع السياسي احلالي.

املســتندات والتوقيع ودفع الرسوم (نقدي 
أو كــي نــت)، مــع إمكانية طباعــة العقود 
والتراخيص وإصدار الشــهادات وتسلمها 
من خالل اجلهاز واالستعالم عن الطلب من 
خالل QR-Code، إضافة إلى مساعدة العميل 
في التحدث التفاعلي املباشر مع مركز االتصال 
والدعم في الهيئة العامة للصناعة ملساعدته 
على إمتام معامالته والرد على استفساراته.

إقرار ميزانية٢٠٢١ - ٢٠٢٢ كان له تأثير إيجابي على سوق املشاريع بالبالد

يتيح ٤٧ خدمة ويأتي ضمن جهود الهيئة لتسريع إجناز اإلجراءات الصناعية

البنوك الكويتية ضمن أضخم ١٠٠ مصرف عربي لعام ٢٠٢١
محمود عيسى

قالت مجلــة ذي بانكر 
إن القطاع املصرفي العربي 
يعانــي من تباطؤ في منو 
األصــول وتراجع حاد في 
الربحية نتيجة التداعيات 
القاسية التي تعرضت لها 
املنطقــة ممثلــة بالضربة 
القاســية املزدوجــة عــام 
٢٠٢٠ واملتمثلــة بڤيروس 
كورونــا ومــا جنــم عنها 
مــن إغالقــات وقيود على 
نشــاطات األعمــال، وأدت 
بالتالي إلى تدهور طويل 

األمد في أسعار النفط.
جــاء ذلــك في ســياق 
تقريــر تنــاول تصنيــف 
أكبــر ١٠٠ بنك عربي لعام 
٢٠٢١، والذي يشير إلى أن 
الكويتي  القطاع املصرفي 
عانى خــالل العام املاضي 
من ظروف بالغة الصعوبة 
انعكســت ســلبا وبشكل 
خــاص علــى االقتصــاد 
انكمــش  الــذي  الكويتــي 
مبعــدل ٨٫١٪، وذلــك فــي 
أسوأ تراجع اقتصادي ألي 

ستســتأنف منوهــا فــي 
عــام ٢٠٢١، قالــت مجلــة 
ذا بانكــر فــي تقريرها ان 

مصحوبــا بنمــو جيد في 
أصولها.

التي  التحديات  وبرغم 

ربحيتهــا مقارنة بالبنوك 
األخرى على مستوى العالم. 
وبرغم انخفاض العائد على 
األصول فــي تصنيف هذا 
العام من ١٫٥٤٪ إلى ٠٫٩٢٪ 
طيلة عام ٢٠٢٠، إال أن هذا 
األداء اليزال أفضل بكثير 
من املتوســط البالغ٠٫٥١٪ 
املسجل على قائمة افضل 
١٠٠٠ بنك في تصنيف«ذي 
بانكــر»، في ضوء حتقيق 
البنوك السعودية والقطرية 
واملصريــة عائــدات قوية 
بشكل خاص خالل العام.

وأوضــح التقريــر أنه 
النمــو  مســيرة  التــزال 
اإلجمالية للبنوك العربية 
االجتــاه  فــي  ماضيــة 
ســجلت  إذ  الصحيــح، 
ثالثــة أرباع أكبر ١٠٠ بنك 
عربي هذا العام ارتفاعات 
في األصــول والشــريحة 
األولى لرأس املال، وســط 
منو قوي في اململكة العربية 
السعودية ومصر على وجه 
اخلصوص. ومع تســارع 
وتيرة طرح اللقاحات ومع 
تعافي أســعار النفط إلى 

البنوك العربية ستتجاوز 
أســوأ مراحــل األزمــة مع 
توقع حتسن في ربحيتها 

فرضت نفسها العام املاضي، 
العربيــة  البنــوك  ان  إال 
متكنــت من احلفــاظ على 

مســتويات ما قبل األزمة 
بحلول منتصف عام ٢٠٢١، 
تســتعد البنــوك للتعافي 

بقوة في ٢٠٢٢/٢٠٢١.
وسجلت قواعد األصول 
املجمعــة ألكبــر ١٠٠ بنك 
عربي لهذا العام منوا بنسبة 
٩٫٣٪ مقارنة بـ ١٢٫٤٪ في 
تصنيفات العــام املاضي، 
مــع تراجع منو رأس املال 
من املستوى األول من ١٢٪ 

إلى ٧٫٤٪.
كمــا ســجل أقــل مــن 
بنك واحد من كل خمســة 
افضــل ١٠٠  قائمــة  مــن 
بنــك عربي في عــام ٢٠٢١ 
ارتفاعا فــي الربحية قبل 
خصم الضرائــب، مقارنة 
بثالثــة أربــاع البنوك في 
العــام املاضي.  تصنيــف 
وعلــى أســاس إجمالــي، 
شــهد ترتيــب هــذا العام 
انخفاضا بنسبة ٢٩٫٢٪ في 
األرباح الســنوية، مقارنة 
بانخفاض إجمالي بنسبة 
١٩٫٢٪ للبنوك العاملية في 
تصنيف أفضــل ألف بنك 

عاملي من قبل املجلة.

وفقاً ملجلة «ذي بانكر».. مستحوذة على ٨٫١٤٪ من إجمالي أصول البنوك املدرجة بالقائمة

دولــة في مجلس التعاون 
اخلليجي.

وقال التقرير ان القطاع 
املصرفي في الكويت شهد 
أدنى منــو في الشــريحة 
املــال  األولــى مــن رأس 
بــأي  واألصــول مقارنــة 
دولــة عربيــة مدرجة في 
قائمتهــا لهــذا العام، ومن 
حيــث احلصة في إجمالي 
األصول، استحوذت البنوك 
الكويتية علــى ٨٫١٤٪ من 
أصول البنوك املدرجة في 
قائمــة «ذي بانكر» ألكبر 

١٠٠ مصرف عربي.
القائمة  فيما تصــدرت 
البنــوك اإلماراتيــة التــي 
اســتحوذت على ٢٥٫٦٢٪ 
البنوك السعودية  وتلتها 
والقطريــة بواقع ٢٢٫٣٢٪ 
التوالــي،  و١٥٫١٨٪ علــى 
فيما بلغت نسبة حصص 
البحرينية ٥٫٠٧٪  البنوك 
والبنــوك العمانية ٢٫٦٣٪ 

على التوالي.
وفــي ضــوء توقعــات 
صندوق النقد الدولي بأن 
كل االقتصــادات العربيــة 

أصدرت املؤسسة العربية 
لضمان االســتثمار وائتمان 
الصادرات (ضمان)، النشرة 
الثانيــة «ضمان  الفصليــة 
 ،٢٠٢١ لعــام  االســتثمار» 
الــدول  ان  حيــث أظهــرت 
العربية استقطبت استمارات 
أجنبية خالل الربع األول من 
العــام احلالي بقيمــة ٥٫٤٩ 
مليــارات دوالر، وذلك لعدد 
١١٥ مشــروعا، حيث وفرت 
هذه االستثمارات واملشاريع 
األجنبيــة نحــو ١٣٫٤ ألــف 
فرصة عمل بالدول العربية.
وفي هــذا الســياق، قال 
مدير عام املؤسسة عبداهللا 
الصبيح، في بيان صحافي، 
إن «ضمان» ال تســتبعد أن 
يتواصــل األداء اإليجابــي 
األجنبيــة  لالســتثمارات 
املباشــرة في الدول العربية 
خــالل ٢٠٢١، وذلــك بعــد 
ارتفاعها غير املتوقع مبعدل 
٢٫٥٪ خــالل ٢٠٢٠، بالرغــم 
مــن تراجــع عدد مشــاريع 

التي شهدت تراجعا من جهة 
وما بني منو حجــم تدفقات 
االســتثمار األجنبي املباشر 
بفضل عمليات االســتحواذ 
االدوات  فــي  واالســتثمار 
االخرى من جهة أخرى، رمبا 
يعزز من التوقعات اإليجابية 
في مواجهة املؤشرات السلبية 
التي شهدتها أرقام املشاريع 
في الدول العربية في األشهر 
اخلمسة األولى من العام ٢٠٢١. 
قاعــدة  أن  وأوضــح 
 «FDI Markets» بيانــات 
العاملية، تشــير الى تراجع 
عدد املشــاريع األجنبية في 
املنطقــة بالنصف االول من 
٢٠٢١ مبعــدل ٦٫٩٪، لتصل 
إلى ٢٨٥ مشروعا، وتكلفتها 
االســتثمارية مبعدل ١٦٫٨٪ 
الى ١٢٫٤ مليار دوالر، وذلك 
املناظرة  بالفتــرة  باملقارنة 
مــن العــام ٢٠٢٠. وأضاف: 
«خصوصية احلالة العربية 
والنشاط االستثنائي املتوقع 
لعدد مــن الدول فــي مجال 

في املنطقة ســتكون عوامل 
حاســمة فــي حتديد شــكل 
وحجــم احملصلــة النهائية 

للعام ٢٠٢١».

استقطاب املشاريع وتدفقات 
االستثمار األجنبي املباشر من 
جهة، والتطــورات الوبائية 
والسياســية واالقتصاديــة 

عبداهللا الصبيح

االســتثمار األجنبي املباشر 
اجلديدة فــي الدول العربية 
وتكلفتها االستثمارية خالل 

نفس العام.
فــي  الصبيــح  وأشــار 
افتتاحية النشرة، التي جاءت 
بعنوان «توقعــات متباينة 
لالســتثمار األجنبــي فــي 
املنطقة»، إلى أن هذا التباين 
فيما بني عدد وتكلفة مشاريع 
االســتثمار األجنبي املباشر 
اجلديــدة بالــدول العربيــة 


