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العامةوا�ماليةالنفط

2020سبتمبر
الشهر انتهى2020سبتمبرشهر بانتهاء

،2020/2021الحاليةا�ماليةالسنةمنالسادس
هر لشالكوييتالنفطبرميلسعر معدلوبلغ

بنحوأدنىوهوأمر�كي،دوالر 42.2نحوسبتمبر 
حوننسبتنهبماأيللبرميلأمر�كيدوالر 12.8
زنةا�موافيا�مقدر االفترايضالسعر عن23.4%

الفائتنةا�ماليةللسنةاالفترايضوالسعر الحالية
نةالسوكانت.للبرميلأمر�كيدوالر 55والبالغ
ةبنهايانتهتاليت2019/2020الفائتنةا�مالية

النفطلبرميلحققتقدالفائتمارسشهر 
أمر�كي،دوالر 61.6نحوبلغسعر معدلالكوييت

2020سبتمبرلشهر البرميلسعر معدلوكان
أمر�كيدوالر 19.5نحوأو%31.6بنحوأدنى

يةا�مالللسنةالبرميلسعر معدلعنللبرميل
دوالر 43.8نحوأو%51بنحووأدنىالفائتنة،
موازنةللالجديدالتعادلسعر منللبرميلأمر�كي
 أمر�كيدوالر 86البالغالحالية

ً
لتقديراتوفقا

لصالح%10الـاقتطاعوبعدا�ماليةوزارة
.القادمةاألجيالاحتيناطي

تإيراداحققتقدالكويتتكونأنويفترض
624.7ونحقيمتهبماسبتمبر شهر فينفطية
ر استمراافترضناوإذاكوييت،ديننار مليون

ووه-حاليهماعلىواألسعار اإلنتناجمستويي
لغتبأنا�متوقعفمن-يتحققالقدافتراض

تكاليفخصمبعدالنفطيةاإليراداتجملة
5.6نحوالحاليةا�ماليةالسنة�مجملاإلنتناج

7.3بنحوأدنىقيمةوهيكوييت،ديننار مليار 
وازنةا�مفيا�مقدرةتلكعنكوييتديننار مليار 

مليـار 12.9نحووالبالغةالحاليةا�ماليةللسنة
ديننار مليار 1.9نحوإضافـةومـع.كويتـيدينـار 

إيراداتجملةستبلغنفطية،غير إيراداتكوييت
مليار 7.5نحوالحاليةا�ماليةللسنةا�موازنة

.كوييتديننار 

ا�مصروفاتباعتماداتالرقمهذاوبمقارنة
فمنكوييت،ديننار مليار 22.5نحوالبالغة

ا�ماليةللسنةالعامةا�موازنةتسجلأنا�محتمل
2020/2021 

ً
كوييت،ديننار مليار 15قيمتهعجزا

وىستصلحالفقطشهور ستبيناناتولكن
جز لعاالفترايضالحجمعلىمؤشر الستخدامها

معدلفيالكبير االنخفاضظلفيا�موازنة
العجز ىويبقالحا�ي،الوباءبسببالنفطأسعار 

فطالنوإنتناجأسعار لحركةتابعمتغير الفعلي
صحننالوإننناا�مالية،السنةمنتبقىماخ�ل

 
ً
.ا�مذكورالعجز رقمباعتمادإط�قا
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وربةبنكنتنائج

2020األولالنصف
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منولاألللنصفأعمالهنتنائجعنوربةبنكأعلن
حقققدالبنكأنإ�ىتشير واليتالحا�ي،العام

14.9نحوبلغت)الضرائبخصمبعد(خسائر
مليون6.5بنحوبأرباحمقارنةكوييتديننار مليون

أي،2019عاممنذاتهاللفترةكوييتديننار 
ماأوكوييتديننار مليون21.4مقدارهبانخفاض

تحقيقفيالسببويعود.%328.9نسبتنه
18.5بنحوا�مخصصاتجملةارتفاعإ�ىالخسائر 

إضافة،%193.3بنسبةأوكوييتديننار مليون
قابلمالتشغيليةاإليراداتإجما�يانخفاضإ�ى

ذلكوبالتشغيلية،ا�مصروفاتإجما�يارتفاع
)صاتا�مخصخصمقبل(التشغيليالربحانخفض

 كوييت،ديننار مليون3.1بنحوللبنك
ً
�ىإوصوال

16.4بنحومقارنةكوييتديننار مليون13.3نحو
امالعمنالفترةلنفسكوييتديننار مليون

.الفائت

اإليراداتإجما�يانخفضالتفاصيل،وفي
أوكوييتديننار ألف681بنحوللبنكالتشغيلية

 ،%2.5نحو
ً
ديننار مليـون26.24نحوإ�ىوصوال

كوييتديننار مليون26.92نحومعمقارنةكوييت
نتيجةذلكوتحقق.2019عاممننفسهاللفترة

،التشغيليةاإليراداتبنودمعظمانخفاض
فضانخالذيالتمويلإيراداتصافيبنندأهمها

،%5.4بنحوأوكوييتديننار مليون1.2بنحو
 
ً
مقارنةكوييتديننار مليون21.8نحوإ�ىوصوال

.كوييتديننار مليون23نحومع

2.5نحوبالتشغيليةا�مصروفاتإجما�يوارتفع
 ،%23.4نسبتنهماأوكوييتديننار مليون

ً
وصوال

نحومعمقارنةكوييتديننار مليون13نحوإ�ى
اعاالرتفشملحيثكوييت،ديننار مليون10.5

توبلغ.التشغيليةا�مصروفاتبنودجميع
إجما�يإ�ىالتشغيليةا�مصروفاتإجما�ينسبة

كانتأنبعد%49.5نحوالتشغيليةاإليرادات
مةالقيانخفاضمخصصبنندوارتفع.%39.1نحو

%193.9بنسبةأوكوييتديننار مليون18.5بنحو
كوييتديننار مليون28.1نحوليبلغأسلفنا،كما

ندماعالفائتالعاممننفسهابالفترةمقارنة
يفسر وهذا.كوييتديننار مليون9.6نحوبلغ

%56.7-نحوإ�ىالربحصافيهامشانخفاض
ةمقارنالحا�ي،العاممناألو�ىالستلألشهر 

.السابقالعاممننفسهاللفترة%24.1بنحو

ما�يإجأنإ�ىللبنكا�ماليةالبيناناتوتشير 
 سجلا�موجودات

ً
مليون252.3قدرهبلغارتفاعا

3.396نحوإ�ىليصل%8ونسبتنهكوييتديننار 
كوييتديننار مليار 3.144مقابلكوييتديننار مليار 

إجما�يارتفاعبلغحينفي،2019عامنهايةفي
امأوكوييتديننار مليون675.6نحوا�موجودات

نمنفسهابالفترةا�مقارنةعند%24.8نسبتنه
.كوييتديننارمليار 2.720بلغحين2019عام

مليون128.7بنحوالتمويلمدينوبنندوارتفع
 ،%5.7نحوأيكوييتديننار 

ً
نحوإ�ىوصوال

إجما�يمن%70.4(كوييتديننار مليار 2.391
ديننار مليار 2.262بنحومقارنة)ا�موجودات

نهايةفي)ا�موجوداتإجما�يمن%72(كوييت
460نحوأو%23.8بنحووارتفع،2019عام

ديننار مليار 1.931بنحومقارنةكوييتديننار مليون
الفترةفي)ا�موجوداتإجما�يمن%71(كوييت
إجما�ينسبةوبلغت.2019عاممننفسها
%85.7نحوالودائعإجما�يإ�ىتمويلمدينو

.%80.9بنحومقارنة
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ير غمن(البنكمطلوباتأنإ�ىاألرقاموتشير 
سجلتقد)ا�ملكيةحقوقإجما�ياحتساب

 
ً
كوييتديننار مليون287.9قيمتهبلغتارتفاعا

مليار 3.137نحوإ�ىلتصل،%10.1نسبتنهماأي
ديننار مليار 2.849بنحومقارنةكوييتديننار 

 وحققت.2019عامبنهايةكوييت
ً
بنحوارتفاعا

نموبنسبةأيكوييتديننار مليون698.6
ا�ياإلجمذلكعليهكانبماا�مقارنةعند،28.6%

عندماالفائتالعاممننفسهاالفترةنهايةفي
توبلغ.كوييتديننار مليار 2.439نحوآنذاكبلغ

إجما�يإ�ىا�مطلوباتإجما�ينسبة
نحوكانتأنبعد%92.4نحوا�موجودات

89.6%.

محسوبةا�ا�ماليةالبيناناتتحليلنتنائجوتشير 
ةربحيمؤشراتجميعأنإ�ىسنويأساسعلى

 سجلتقدالبنك
ً
رةالفتمعمقارنةانخفاضا

العائدمؤشر انخفضإذ.2019عاممننفسها
للبنكالخاصا�مساهمينحقوقمعدلعلى

)ROE(6.5بنحومقارنة%14.9-نحوإ�ى%.
كالبنرأسمالمعدلعلىالعائدمؤشر وانخفض

)ROC(8.7بنحومقارنة%19.4-نحوإ�ى%.
موجوداتمعدلعلىالعائدمؤشر وانخفض

بنحومقارنة%0.9-نحوإ�ى)ROA(البنك
السهمربحيةكذلكوانخفضت.0.5%

)EPS(بنحومقارنةفلس11.03-بلغتحين
مةالقي/السعرمضاعفمؤشر وبلغ.فلس2.56

1.3بنحومقارنةضعف1.2نحو)P/B(الدفتر�ة
.ضعف
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األداء األسبوعي
لبورصة الكويت

5

،أكثر ا�مايضاألسبوعخ�لالكويتبورصةأداءكان
ً
وقيمةداولةا�متالقيمةمؤشر ارتفعحيثنشاطا

وكانت.ا�مبرمةالصفقاتوعددا�متداولةالكميةمؤشر انخفضبينما،)الشالمؤشر (العاما�مؤشر 
نقطة،506.5نحوبلغتقدا�مايضالخميسيومتداولنهايةفي)قيمةمؤشر (الشالمؤشر قراءة

 ظلبينماا�مايض،األسبوعإقفالعن%5.7ونسبتنهنقطة27.3قيمتهبلغتبارتفاع
ً
وبنحمنخفضا

.2019عامنهايةإقفالعن%8.4يعادلماأينقطة46.7

رأت وتوضح الجداول التالية التغيرات اليت ط
ائتعلى أداء مؤشرات التداول خ�ل األسبوع الف

التغير التاسع  والث�ثوناالسبوع  األربعوناالسبوع 
البينان

% 2020/09/29 2020/10/08

3 5 عدد أيام التداول

5.7% 479.2 506.5 )شركة 33قيم (مؤشر الشال 

5.1% 5,445.2 5,724.8 مؤشر السوق العام

188,380,310 334,563,373 )ك.د(قيمة األسهم ا�متداولة

6.6% 62,793,437 66,912,675 )ك.د(ا�معدل اليو� 

1,206,265,611 1,940,815,881 )أسهم(كمية األسهم ا�متداولة

3.5-% 402,088,537 388,163,176 )أسهم(ا�معدل اليو� 

45,306 74,091 عدد الصفقات

1.9-% 15,102 14,818 تا�معدل اليو� لعدد الصفقا
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نسبة من إجما�ي قيمة التداول البينان

قيمة تداول السوق ديننار كوييت الشركات

19.7% 65,970,677 بيت التمويل الكوييت

12.0% 40,238,316 بنك الكويت الوط�

7.4% 24,769,485 شركة االتصاالت ا�متنقلة

6.1% 20,446,543 بنك الكويت الدو�ي

5.8% 19,456,400 )ب.م.ش(البنك األهلي ا�متحد 

51.1% 170,881,421 اإلجما�ي

نسبة من إجما�ي قيمة التداول البينان

قيمة تداول السوق ديننار كوييت القطاعات

57.9% 193,738,014 قطاع البنوك

14.3% 47,904,804 قطاع خدمات مالية

9.7% 32,518,672 قطاع الصناعة

7.9% 26,450,653 قطاع االتصاالت

4.6% 15,524,778 قطاع العقار

التاسع والث�ثوناالسبوع  األربعوناالسبوع 
البينان

2020/09/29 2020/10/08

3 24 عدد شركات ارتفعت أسعارها

24 3 عدد شركات انخفضت أسعارها

6 6 عدد شركات لم تتغير أسعارها

33 33 إجما�ي الشركات حسب مؤشر الشال



الشــــركةاسم
الفرقإقفالالفرقءالث�ثايوم الخميسيوم 

2020/10/082020/09/29%2019%
(11.6)625.1601.04.0706.9بنك الكويت الوط�1
(20.5)195.8178.89.5246.2بنك الخليج2
(5.5)516.0516.00.0545.9البنك التجاري الكوييت3
(17.6)138.1121.813.4167.6البنك األهلي الكوييت4
(15.7)250.4211.718.3297.0بنك الكويت الدو�ي5
(11.0)319.2298.37.0358.5البنك األهلي ا�متحد6
(27.2)238.7215.610.7328.1بنك برقان7
(4.5)2,379.92,218.77.32,492.0بيت التمويل الكوييت8

(10.4)599.1567.75.5668.5قطــــــــــــاع البنــــــــــــــوك
(16.1)131.4131.40.0156.6شركة التسهي�ت التجار�ة9

(42.3)92.592.50.0160.3شركة االستشارات ا�مالية الدولية10
178.7167.46.8173.72.9شركة االستثمارات الوطنينة11
(25.5)421.9395.76.6566.1شركة مشار�ع الكويت القابضة12
(4.8)52.148.96.554.7شركة الساحل للتنمية واالستثمار13

(19.2)180.2172.54.5222.9قطــــــــاع االستثمــــــــــــــــار
72.89.1(0.3)79.479.6شركة الكويت للتأمين14
(8.3)376.4(15.4)345.0407.7مجموعة الخليج للتامين15
163.2157.73.5160.71.6الشركة األهلية للتأمين16
65.361.36.550.828.5شركة وربة للتأمين17

(0.3)144.7(6.1)144.3153.6قطـــــــــــــــاع التأميــــــــــــــن
(1.5)186.2177.54.9189.1شركة عقارات الكويت18
(16.8)104.098.95.2125.0شركة العقارات ا�متحدة19
(12.2)222.6216.82.7253.6الشركة الوطنينة العقار�ة20
(2.4)1,643.41,615.11.81,683.8شركة الصالحية العقار�ة21

(6.4)207.5201.53.0221.8القطـــــــــاع العقــــــــــــاري
(24.9)161.7148.39.0215.3)القابضة(مجموعة الصناعات الوطنينة 22
(4.4)354.3291.021.8370.8شركة أسمنت الكويت23
283.4273.03.8195.045.3ربائينةشركة الخليج للكاب�ت والصناعات الكه24

(5.1)180.6164.59.8190.3القطـــــــــــاع الصناعــــــــــــي
(30.9)454.5439.43.4657.8شركة السينما الكويتينة الوطنينة25
(0.9)4,161.13,877.87.34,198.3للمخازن العموميةأجيلييتشركة 26
1,178.01,053.111.91,134.33.9شركة االتصاالت ا�متنقلة27
(14.1)21.3(1.1)18.318.5)ع.ك.م.ش( شركة سنرجي القابضة 28

(0.1)1,458.61,336.59.11,460.6قطــــــــــــــاع الخدمـــــــــــــات
157.5152.53.3145.88.0شركة نقل وتجارة ا�موايش29
(25.5)10.810.80.014.5شركة دانة الصفاة الغذائينة30

453.0451.80.3450.60.5قطــــــــــــــــاع األغذيــــة
175.8175.80.0175.80.0)ع.م.ش(والتنمية الصناعيةلألسمنتشركة الشارقة 31
(36.3)141.1133.16.0221.4)ع.م.ش(شركة أسمنت الخليج 32
529.8529.80.0490.87.9ع.م.ششركة أم القيوين ل�ستثمارات العامة 33

(6.6)169.7168.30.8181.7الشركــــات غيــــر الكويتيـــة
(8.4)506.5479.25.7553.2مؤشــــــر الشــــــــال
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شركة مدرجة في بورصة الكويت33جدول مؤشر الشال لعدد 
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