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   2021 سبتمبر شهر ملخص التداول خالل 

منذ بداية الشهر،  1.15 %نقطة مرتفعا بنسبة  6,864.83أقفل املؤشر العام عند 

منذ بداية الشهر، كما  %2.02 نقطة مرتفعا بنسبة 5,618.67وبلغ املؤشر الرئيس ي 

 منذ بداية الشهر. %0.87نقطة مرتفعا بنسبة  7,496.50بلغ املؤشر األول 

مليار د.ك مرتفعة  39.90* بلغت القيمة السوقية للشركات املدرجة في نهاية الشهر 

 منذ بداية الشهر.  3.09%بنسبة 

عن  %14.14 منخفضة بنسبة مليار سهم 5.84* بلغت الكمية املتداولة للشهر 

 الشهر السابق.

عن  22.10% بنسبة منخفضةد.ك  مليون  990.85* بلغت القيمة املتداولة للشهر 

 الشهر السابق.

عن الشهر   8.00%بنسبة  منخفضةصفقة   225,922* بلغ عدد الصفقات للشهر 

 السابق.

ق مؤشر السوق البحريني اعلى ارتفاعا بين االسواق الخليجية بنسبة بلغت * حق

بنسبة بلغت  منذ بداية الشهر، فيما شهد مؤشر سوق دبي اعلى انخفاضا %3.66

 داية الشهر.منذ ب( 1.98)%

 ؤشراتداء املأ
 

   األداء         

 منذ بداية السنة  شهري  Dec-2020 31-Aug-2021 30 SEP-2021-31 البيان 

 %23.78 %1.15 6,864.83 6,786.81 5,546.0 المؤشر العام ع.س

 %23.42 %2.02 5,618.67 5,507.44 4,552.4 المؤشر الرئيسي ع.س 

 %23.89 %0.87 7,496.50 7,431.56 6,051.1 المؤشر األول ع.س

 %26.96 %1.46 5,886.48 5,801.64 4,636.4 ع س  50المؤشر الرئيسي 
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  2021 سبتمبر في  هيئة أسواق املال /بورصة الكويتاخبار من 

 

الى ارتفاع القيمة السوقية   باإلضافةؤشرات الرئيسية نشاطها وارتفعت جميعها ت املواصل -

وعدد الصفقات مقارنة بالشهر  قيمة وحجم التداول  في ضاوصاحب ذلك انخفا ,   أيضا

  مع عليها تزامنا ت معدالت السيولةالقيادية وارتفع  األسهممعظم وقد نشطت    السابق .

 الناشئة .   لألسواقملؤشر  فوتس ي  املراجعة الدورية

لبعض   املبدئية املالية اخبار( البيانات)  يكون لمن املتوقع ان ومع نهاية الربع الثالث  -

ة  وق خالل الفترة املقبللسنشاط ارئيس ي في  الالعامل  وال سيما البنوك شركات املدرجة ال

بالسابق خالل  مقارنة والسيما مع تخفيض العديد من البنوك نسبة استقطاع املخصصات 

 األنشطةوعودة  األوضاعها مع استقرار إيراداتمما يساعد في نمو  كورونا.فترة جائحة 

   ما.لطبيعتها الى حد 

قامت هيئة أسواق املال بمخاطبة الجهات االستثمارية الفاعلة بالكويت الستطالع رأيها   -

احكام تنظيم اجراءات تسليم اموال العمالء بشأن في بعض التعديالت املقترحة 

استمرارا لتوجه الهيئة  واصولهم في حال الغاء ترخيص الشخص المرخص له 

انعكاس الممارسات العملية   بيئة االستثمارية من خاللفي هذا الصدد لتحسين ال 

 الحالية.وانين واللوائح القعلى 

وبات على بعض  توقيع عق باملال   أسواقلوحظ خالل شهر سبتمبر الحالي قيام هيئة  -

 باإلعالن الهيئة قامت   فية بمبدأ الشفااال واعم  لها وكعادتهاالشركات املدرجة واملرخص 
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الى توقيع عقوبات على بعض   باإلضافةللهيئة  اإللكترونيخالل املوقع تلك املخالفات من  

اقبي الحسابات   اقبي الحسابات في مجددا باب النقاش يفتح االمر الذي مر   إخفاءعن دور  مر

ض  عن بع إلفصاحفي االعكس باو ) بشكل متعمد (  نها ع اإلفصاحمعلومات او عدم اية 

ج العالقة  ي الحقيقة تحتا وف(  تعارض املصالح )في حالة  املال  اقأسو هيئة  وإبالغ  خالفاتامل

اقبي الحسابات والشركات املرخص لها الى تدخ مثل   األخرى ل الهيئة وبعض الجهات  بين مر

اقب الحسابات وتمكينه  ... الخ جمعية املحاسبين واملراجعين رأيه  ابداء  من  في تحديد دور مر

يواجه   اال ان هذا االمر   األقليةوق لحماية مصالح املساهمين وال سيما حق بكل حيادية

ة  ل الجمعية العموميخال   تها ) ومنممثلة في مجلس ادار  ة ذاتهاالشركمعضلة رئيسية وهي ان  

اقب الح بالتعا( هي من تقوم    جديد له من عدمه ؟ والت هاتعاب ديدوتحسابات قد مع مر

ركت هيئة أسواق املال في أعمال االجتماع الثالث والعشرين للجنة رؤساء هيئات شا -

، 2021سبتمبر   13 في، س التعاون الخليجيمجلاألسواق املالية )أو من يعادلهم( بدول 

  األسواقالتعاون املستمر للربط بين   إطار ك في  لوذ املرئيوذلك عبر تقنية االتصال 

   الجميع.ى عل إيجابياالخليجية مما ينعكس 

  املال( أسواقموقع هيئة  )املصدر 
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   2021-2020  التصنيف االئتماني للكويت

ني الدولية اصدار تقريرها  علن مؤسسات التصنيف االئتمااملتوقع خالل الفترة املقبلة ان تمن 

التصنيف االئتماني للدول أمر يهم  الجدير بالذكر ان  للكويت.الخاص بالتصنيف السيادي 

عتمدة في هذا املجال  الحكومات 
ُ
 ألهمية عملية التصنيف من الوكاالت واملؤسسات العاملية امل

ً
نظرا

 .وانعكاسها على الوضع الداخلي والخارجي ألي دولة تكون محل التصنيف

التصنيف االئتماني على عدة معايير أبرزها الوضع املالي للدولة، مناخ االستثمار،  وتقوم عملية 

اقبة عملية اإلقراض   ستقبلية، باإلضافة إلى مر
ُ
الحوكمة والقدرة التنافسية وتوقع النظرة امل

 واملصروفات. واالقتراض وحجم الدين، واإليرادات 

عد درجة التصنيف
ُ
صنفة بهذه   (D) بينما درجة التصنيفهي األفضل  (AAA) وت

ُ
تعني أن الجهة امل

عتمدة  من بين وكاالت ومؤسسات الو الدرجة ليست قادرة على سداد الدين، 
ُ
تصنيف االئتماني امل

، هناك 
ً
ؤخذ بعين االعتبار للتصنيفات التي تصدرها وهي "موديز"،   3عامليا

ُ
مؤسسات شهيرة ت

 و"فيتش"، و"ستاندرد آند بورز

في سبتمبر   تصنيف الكويت االئتماني ألول مرة على اإلطالقفضت وكالة "موديز" قد خو  -

 ارجعت ذلك و مشيرة إلى مخاطر أعلى تتعلق بالسيولة، .Aa2 من A1 درجتين إلى ،2020

صعوبة تمرير قانون  و وتأثيرات كورونا السلبية ) في حينها ( انخفاض أسعار النفط   الى

 .يتيح له إصدار ديون عاملية
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مر لتفويض  "في ظل الغياب املست انهوقتها في تبرير للتخفيض وقالت وكالة التصنيف االئتماني 

لسحب من أصول صندوق الثروة السيادية املوجودة في صندوق  اقانوني إلصدار دين أو  

األجيال القادمة، توشك موارد السيولة املتاحة على النفاد مما يشكل مخاطر سيولة، على 

 ."الرغم من القوة املالية االستثنائية للكويت

التحديات كما هي واملتمثلة  بعضالزالت   2021لعام  دديومع اقتراب اصدار التصنيف الج -

ماد على مصدر وحيد للدخل وعدم قدرة الحكومة على اقناع  في ارتفاع املصروفات واالعت 

ب من احتياطي  السلطة التشريعية بالسماح لها باالقتراض ) اصدار سندات ( او السح

سندات مثلما  ق في اصدار الكويت ل ه ال غضاضة على االطال خبراء انيرى الكثير من الو  األجيال

ان  اتها  اال والسعودية رغم متانة اقتصاد وقطر  االمارات مثل  بعض الدول الخليجية  تفعل

ال على  في مشروعات بنى تحتية عمالقة تدر دخ األموالاملحك الرئيس ي هو في استخدام تلك 

ي االن في ادنى مستوياتها  ن ) الفوائد ( والتي هرة على سداد خدمات الديدى البعيد وقادامل

  تلجأ اليهاالدين طويلة االجل   أدواتمن   أداة دات بانها السن )تعرف  االطالق .العاملية على  

 (  تمويل عجز املوازنةفي  الدول 

التي ال يمكن اغفالها  ابق و بالعام الس اإليجابية مقارنةتطورات  الهناك بعض  لما بانع -

نهاية   تقريبا حتى% 50بنسبة  2021النفط خالل عام    أسعار ارتفاع  بيل املثالس  على منها

يا مع انحسار جائحة كورونا وارتفاع نسبة املحصنين  النشاط تدريج وعودة 2021سبتمبر 

 يبا  ر ف املرتقب صدوره قالتصنيفي   إيجابيااالمر الذي قد يساهم  بالكويتس تجاه الفيرو 
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   2021أبرز التطورات في ميزان مدفوعات دولة الكويت للربع األول من عام 

 املصدر بنك الكويت املركزي (  )

البيانات األولية مليزان مدفوعات دولة   2021سبتمبر  20ي فر بنك الكويت املركزي  أصد -

. 2020، وكذلك البيانات املعدلة للربع الرابع من عام  2021الكويت للربع األول من عام 

ظهر تلك البيانات أن الحساب الجاري )الذي ُيبين خالصة املتحصالت واملدفوعات  
ُ
وت

ت األخرى فيما يتعلق بمعامالت السلع والخدمات  فيما بين االقتصاد املحلي واالقتصادا

مليون دينار،  1599.5بلغ نحو  2021والدخل( سجل فائًضا خالل الربع األول من عام 

 2048.6مليون دينار خالل الربع السابق، بانخفاض قيمته   3648.1مقابل فائض بلغ نحو 

كنتيجة النخفاض  %. ويأتي انخفاض فائض الحساب الجاري 56.2مليون دينار ونسبته 

 2287.4قيمة إجمالي املتحصالت املدرجة في الجانب الدائن من الحســاب الجـــــاري بنحو 

 بالربع السابق من جهة، وانخفاض قيمة إجمالي 25.9مليون دينار وبنسبة 
ً
% مقارنة

مليون  238.8املدفوعات املدرجة في الجانب املدين من الحساب الجاري بما قيمته نحو 

 بالربع السابق من جهة أخرى. 4.6وبنسبة  دينار 
ً
 % مقارنة

ظهر البيانات األولية ارتفاع قيمة فائض امليزان السلعي خالل الربع األول لعام  -
ُ
  2021كما ت

 بالربع السابق، لتبلغ قيمة هذا  70.7ماليين دينار أو ما نسبته  808.6بنحو 
ً
% مقارنة

مليون دينار خالل الربع السابق.   1143.7مليون دينار، مقابل نحو  1952.2الفائض نحو 

 وُيعزى ذلك االرتفاع في قيمة الفائض بصفة أساسية الرتفاع قيمة الصادرات النفطية 


