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   2021 اكتوبر شهر ملخص التداول خالل 

منذ بداية الشهر،  3.54 نقطة مرتفعا بنسبة % 7,107.72أقفل املؤشر العام عند 

منذ بداية الشهر، كما  %6.40 نقطة مرتفعا بنسبة 5,978.20وبلغ املؤشر الرئيس ي 

 منذ بداية الشهر. %2.62نقطة مرتفعا بنسبة  7,692.82بلغ املؤشر األول 

مليار د.ك مرتفعة  41.81* بلغت القيمة السوقية للشركات املدرجة في نهاية الشهر 

 .م% منذ بداية العا 29.21بارتفاع  منذ بداية الشهر 3.44بنسبة %

عن الشهر  %58.67 مرتفعة بنسبة مليار سهم 9.27* بلغت الكمية املتداولة للشهر 

 السابق.

عن الشهر   25.61بنسبة % د.ك مرتفعة مليار 1.24* بلغت القيمة املتداولة للشهر 

 السابق.

عن الشهر  37.90بنسبة % صفقة مرتفعة 311,538* بلغ عدد الصفقات للشهر 

 السابق.

حقق مؤشر السوق السعودي اعلى ارتفاعا بين االسواق الخليجية بنسبة بلغت  * 

بنسبة بلغت   منذ بداية الشهر، فيما شهد مؤشر سوق دبي ادنى ارتفاعا %3.54

 . ذ بداية الشهر.من %0.66

 ؤشراتأداء امل
 

   األداء         

 Dec-2020 30 SEP-2021-31 البيان 
 

 منذ بداية السنة  شهري 

 %28.16 %3.54 7,107.72 6,864.83 5,546.0 المؤشر العام ع.س

 %31.32 %6.40 5,978.20 5,618.67 4,552.4 المؤشر الرئيسي ع.س 

 %27.13 %2.62 7,692.82 7,496.50 6,051.1 المؤشر األول ع.س

 %33.02 %4.77 6,167.08 5,886.48 4,636.4 ع س  50المؤشر الرئيسي 
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 2021 أكتوبر  الكويت بورصةأداء 

 

دورا  بعض الشركات املدرجة وال سيما البنوك فقد لعبت نتائج كما توقعنا بتقريرنا السابق  -

فيض معظم البنوك من نسبة نتيجة تخهاما في استمرار النشاط بالسوق الكويتي 

 رتفاع معدا السيولة اليوميةالى ا باإلضافة فة مؤشرات السوق حيث ارتفعت كااملخصصات  

%  29من  بأكثر عة مرتف د.ك تقريبامليار  42 بلغتحيث وواصلت القيمة السوقية ارتفاعها 

أرباحها   الشركات عن مع توالي اعالن  النشاط  يستمر هذاان  ومن املتوقع  منذ بداية العام 

جني أرباح في ظل االرتفاعات مع عدم استبعاد ان يتخلل هذا النشاط عمليات  سنوية الربع 

 املتتالية التي حققتها كافة املؤشرات منذ بداية العام . 

 ( ر بنك الكويت املركزي ) املصد  ( 2021 )أكتوبر الكويت بعثة صندوق النقد الدولي عن  توصيات

بعثة زيارة ال وبعد انتهاءبالصندوق  األعضاءدول ت للكل دوري بعثالدولي بشيوفد صندوق النقد ا

البيان   بإصدار قمت البعثة بنك الكويت املركزي  مع بالتنسيق 2021 أكتوبر  10بتاريخ للكويت 

 ما يلي :  تشملرئيسية ر حاو ز على خمسة مالختامي لها والذي رك

 والتوقعات واملخاطر في دولة الكويت التطورات األخيرة  -1

   السياسات قصيرة األجل لدعم التعافي االقتصادي  -2

   املالية لتعزيز االستدامة املالية  السياسة -3

   تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية والتوظيف -4

 واملالية لحماية االستقرار املالي  النقدية السياسات -5
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والتي ساعدت في متانة الجهاز  لية  النقدية واملاياسة بنك الكويت املركزي  بسيان  ب ال  أشاد يث  ح

 كفاية رأس املال   معدل بلغ حيثملية االئتمانية العا عدالتامل بأعلىتمتعه املصرفي بالكويت و 

عزز بنك الكويت    . وقداملطلوبكبير الحد األدنى    لوهو ما يفوق بشك %،    18.7البنوك نحو    لدى

االختبارات أن النظام    وقد أظهرت تلك  الضغط،  اتر باختبامؤخًرا تقنياته الخاصة    املركزي 

 في مواجهة الصدمات الصعبة. 
ً
 املصرفي الكويتي ال يزال قويا

 مالئمة  دعامة  تزال  ال   لعمالتا من  بسلة  الدينار  صرف   سعر   ربط  سياسة إلى أن    خبراء الصندوق   اوضح 

  وهي خطوة مرحب بها ومهمة  ،2020شرعية مركزية في أواخر عام    هيئةبإنشاء  البعثة    اشادتو   للسياسة

افق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في البنوك اإلسالمية  .لضمان التفسير املتو

%   70اكثر من   بتطعيم 19حة كوفيد مة في التعامل مع جائنجاح الحكو بيان بال  أشاد •

   الكويت. من سكان  

ماد على  وخطورة االعتم بمصادر دخل مستدامة االهتمارة ضرو  الىلتقرير  ا عرج •

    وغيرها(.... ت البدال   – مع الد  – )الرواتب الهدر باملصروفات من  النفط والحد

انجاز الكثير من مشروعات القوانين   أعاقر على ان الخالف بين السلطتين  ركز التقري •

عية لالستفادة من في ظل عدم وجود احكام تشرينون الدين العام . الهامة منها قا

ان تمويل املالية العامة اعتمد ة ( ف ) بالغ الضخامالقادمة  األجيالي  حتياط صندوق ا 

 لعام . لة لصندوق االحتياطي االسائ األصول على السحب من 
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 التضخمي؟هل دخلت الكويت مرحلة الركود 

  يعني انخفاضان الركود االقتصادي   التضخم حيثاملتعارف عليه ان الركود عكس  من  -

فرص العمل وغيرها ...   األسعار وانخفاضصحبها انخفاض  تباطؤ الحركة االقتصادية ي 

ثم ارتفاع   العمل ومنفي حين يعني التضخم ارتفاع النشاط االقتصادي و ارتفاع فرص  

 معدالت األسعار  .  

أي ان   Stagflationالتضخمي(  )الركود يسمى جديداال انه برز في اآلونة األخيرة مصطلح   -

افقههناك نمو اقتصادي ضعيف  هناك    ن ال يكو تضخم وتحدث هذه الحالة عندما  ير

البعض بالكويت بدأ ولكن يكون هناك ارتفاع في األسعار .. ونعتقد ان    نمو اقتصادي

يشعر بهذه الظاهرة في اآلونة األخيرة ... وهي في الحقيقة من أصعب املراحل التي يمر بها أي  

بشرط  هذه الحالة  بخروجها من الكويت تمتلك املقومات الكفيلة  اال ان اقتصاد بالعالم.

 هو واالهم  وتخفيض املصروفات    اإليراداتوتنويع  لتحفيز النمو اتخاذ قرارات عاجله 

اقع   اتتطبيق تلك القرار  اع العام والخاص طوتوسيع الشراكة بين القعلى ارض الو

 طفرة في كافة املجاالت ألحداثتهيئة البنية التحتية اق الرأسمالي والتركيز على زيادة االنفو 

  أكتوبر في   قيمتهبلغت ثالث اكبر صندوق سيادي بالعالم الجدير بالذكر ان الكويت تمتلك  -

% 30سبة مرتفعا بن 2021ي يونيو مليار ف 534ب  دوالر مقارنةمليار  693 حوالي 2021

لوضع املالي للكويت ويتيح لها فرص االقتراض ملية باعا ثقةطي مر الذي يعتقريبا . اال 

 .الفائدةالخارجي باقل معدالت 
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افق السياس ي؟  م  اذا بعد ارتفاع النفط والتو

في اذهان جميع املتابعين محليا وخارجيا .. فعلى الصعيد املالي واالقتصادي   سؤال  يدور  -

ومن  دوالرا للبرميل  80أتت الرياح بما تشتهيه السفن وتجاوز سعر برميل النفط الكويتي 

الجمود في  املتوقع ان يصل الى معدالت اعلى في ظل عودة األنشطة بمعظم طاقتها بعد 

  2021ظل جائحة كورونا  .. الجدير بالذكر  ان سعر التعادل في ميزانية دولة الكويت لعام 

هذا االرتفاع وتكون دوالر  للبرميل  . والسؤال هل تستفيد الحكومة الحالية من  90هو 

فرصة العادة النظر في تنويع مصادر الدخل وزيادة اإليرادات الغير نفطية ؟ من جهة  

 الهدر  في املصروفات من جهة أخرى ؟  ووقف 

افق األخير   باالنفراجةوعلى الصعيد السياس ي رحب الجميع  - ة السلطبين    السياسية والتو

  الهامةتعطيل إقرار الكثير من القوانين  في والتي كانت سببا بالسابق   التنفيذية التشريعية و 

تتاح للحكومة ان تتضافر   ذهبية قلماولعلها فرصه   .قانون الدين العام وغيرها .. أهمها

استغاللها وعدم اضاعتها كما   التي يجبلخدمتها. االقتصادية والسياسية معا  الظروف

حدث كثيرا بالسابق فمع كل انخفض للنفط يتم عمل أبحاث ودراسات وعقد ندوات  

اقتصادية وتوصيات وما ان يرتفع النفط نعود لنفس املمارسات بعينها . مع غياب رؤيه 

الى  (  عاملي  مالي  مركز لكويت ا )  شعار ويل تح من شانها ومالية واضحه .. تتبعها قرارات

ان يشعر   ومن حق املواطن الكويتي   في معظم الدول الخليجية األخرى مثلما يحدث ة حقيق

 ؟!!! ويت مقارنة بجيرانها التي كانت تسبقهم فاصبحوا يسبقونها ملا وصلت اليه الك بالغيرة 

 


