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نالتعاومجلسلدولالنموتوقعات
النقدصندوق"تقر�ر–الخليجي

الدو�ي
سلبي�ةالنظرتهفيالدو�يالنقدصندوقيميض

�ر تقرفيالتعاونمجلسدولاقتصاداتألداء
ةالسالبتوقعاتهلترتفع،2020أكتوبرشهر 

ةمتفاوتوبدرجاتالضعف،نحوإ�ى�معظمها
أعلى.2020ابر�لشهر فيبتقر�رهامقارنة

،لعمانكانتا�متوقعةالسالبالنمومعدالت
%2.8-بنحويتراجعأنالقتصادهاا�متوقعوكان

،2020ابر�لشهر تقر�ر فيكما2020عامفي
ثمومن،%10.0-بنحوسالبنموإ�ىوارتفعت

أعلىثاني.%0.5-نحو2021لعامسالبنمو
يت،للكوكانتا�متوقعةالسالبالنمومعدالت

منالبالسلنموهاتقديراتهالصندوقرفعاليت
كبير سالبنموإ�ى،2020أبر�لفي%1.1-نحو

توقعاتمع،2020اكتوبرفي%8.1-بنحو
،2021عامفي%0.6بنحوموجبنموتحقيق
انموهلتقديراتبرفعثالثةاإلماراتوجاءت

نموإ�ى2020أبر�لفي%3.6-منالسالب
تلكوترتفع،2020أكتوبرفي%6.6-سالب

عامفي%1.3بنحوموجبنموإ�ىالتقديرات
ليماإلقاقتصاداتأكبر السعوديةوتأتي.2021
%2.3-منالسالبنموهالتقديراتبرفعرابعة

أكتوبرفي%5.4-سالبنموإ�ى2020أبر�لفي
عامفي%3.1بنحوموجبنموتحقيقثم2020
لترفعالبحر�نتأتيالخامسالترتيبوفي،2021

-منهالالسالبةتقديراتهالدو�يالنقدصندوق
-نحوأكبر سالبنموإ�ى2020أبر�لفي3.5%
موجبنموتحقيقثم،2020أكتوبرفي4.9%

 .2021عامفي%2.3بنحو
ً
حيثقطرتأتيوأخيرا

%4.3-منقلي�السالبنموهاتقديراترفعت
أكتوبرفي%4.5-نحوإ�ى2020ابر�لفي

،2021عامفي%2.5موجبنموتحققثم،2020
.األدنىالتخفيضطالهاأي
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جدول أداء اقتصادات دول االقلیم

النمو الحقیقي في الناتج المحلي اإلجمالي

الدولة
2020تقریر أبریل 2020تقریر اكتوبر 

2020202120202021

%3.0%2.8-%0.5-%10.0-عمان

%3.4%1.1-%0.6%8.1-الكویت

%3.3%3.5-%1.3%6.6-االمارات

%2.9%2.3-%3.1%5.4-السعودیة

%3.0%3.6-%2.3%4.9-البحرین

%5.0%4.3-%2.5%4.5-قطر

%3.3%2.8-%2.2%6.0-متوسط النمو دول االقلیم

2020أكتوبر-الدو�يالنقدصندوق:ا�مصدر



عبيصعواملعلىالتوقعاتتحقيقويتوقف
رفيعالحاضر الوقتفيأحدف�بها،التنبؤ

اداالقتصأداءمسار اليقينمنمقبولةوبدرجة
النفطسوقمسار يعرفأحدوالالعال�،

تعتمداليتللقطاعاتكاملشبهبموقفا�متأثر 
 إساألكثرل�قتصاداتكبير وضعفعليه،

ً
تيرادا

الالنفط،دولمعظمحالهوكماوالكويت،.له
اتهاسياسوتخطيطاألسوءافتراضسوىتملك

منحيثباألفضلباألملبأسوال�مواجهته،
 الضعيفا�مستوىاستمرار ا�مستحيل

ً
جدا

بمارأوالقصير،الزمنمنأبعدإ�ىالنفطألسعار 
.الجاريالعاممنيبقى�ما
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العال�االقتصادأداء
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ً
شهر فيالعال�االقتصادآفاقلتقر�ر وفقا

قر�ر التيتوقعالدو�ي،النقدلصندوقأكتوبر 
 
ً
 حدةأقلركودا

ً
عاملالعال�ل�قتصادمانوعا

.ا�مايضيونيوتقر�ر بتنبؤاتمقارنة2020
البالسالعال�االقتصادنموتقديراتوخفض

2020يونيوتقر�ر في%4.9-نحومن2020لعام
على،2020أكتوبرشهر تقر�ر في%4.4-نحوإ�ى
 ويحقققواهاالقتصاديستعيدأن

ً
 منموا

ً
وجبا

نموبتقديراتمقارنة2021عامفي%5.2بنحو
لعام%5.4بنحوالفائتيونيوشهر لتقر�ر أعلى

األسايسالسين�ار�وأنالصندوقوأقر .2021
اليقينعدمحالةمنهائلقدر علىيحتوي
ئحةجاصدمةاستمرايةمدىعلىسيعتمدوالذي

 كورونا،
ً
تنبؤاليصعبأوضاععلىيعتمدوأيضا

.واالقتصادالعامةبالصحةتتعلقبها

دمةا�متقاالقتصاداتيصيبسوفالضرر أشد
 تحققأنلهايتوقعاليت

ً
 نموا

ً
%5.8-نحوبسالبا

 تسجلوأن،2020عامفي
ً
2021عامفينموا

أكبر تكونأنا�متوقعومن.%3.9وبنحو
ثما�متحدة،للمملكة%9.8-وبنحوالخسائر 
الخسائر وأعلى%8.3-بنحواليورو�منطقة

-بنحوإيطالياثم%12.8-بنحوإلسباني�اضمنها
بنحوأ�ماني�اثم%9.8-بنحوفرنساثم،10.6%

-6%.

األسواقالقتصاداتأخفإصابةويتوقع
%3.3-نحوتفقدأنلهاويقدر والناميةالناشئة

 تستعيدوأن2020عامفي
ً
 نموا

ً
امعفيقويا

علىالصينتحافظضمنها،%6وبنحو2021
%1.9بحدود2020عامفيموجبنمومعدل

قويةوعودة،%10.3-بنحوخسائر الهندوتتكبد
وللهند%8.2بحدودبنموالصي�االقتصادلنمو

أخبار ذلكوفي،2021عامفي%8.8بحدود
.تحققإنللنفطا�مصدرةللدولطيب�ة

يفهيالوسطىوآسيااألوسطالشرقمنطقة
أنا�متوقعومنالنمو،ضعيفةمنطقةاألساس

2020عامفي%4.1-نحواقتصادهايفقد
،%3وبنحو2021عامفيأعلىبنمويعوضه
-نحوبالسعودياالقتصاديفقدسوفوضمنه

بنحوا�موجبنموهويعاود2020عامفي5.4%
نموذجتمثلوالسعودية،2021عامفي3.1%

.األخرىالتعاونمجلسلدول

ناعصيتصدىأنينبغيالقصير،ا�مدىوفي
اداتاقتصلوضعا�معقدةللتحدياتالسياسات

انضممعنموبمعدالتيتسممسار علىدولها
مرار واستا�محققةللمكاسبا�متوازنالتوز�ع

راكمتز�ادةلتجنبالدولةتحملحدودفيالدين
قبلا�مستفيتمديدهامصاعبلتجنبالدين،

مندتز�اليتالسياديةا�مخاطر ع�واتوارتفاع
.االقتصادمستوىعلىاالقتراضتكاليف
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األداء األسبوعي
لبورصة الكويت

5

،أقلا�مايضاألسبوعخ�لالكويتبورصةأداءكان
ً
ا�متداولة،ماألسهقيمةمؤشر انخفضحيثنشاطا

.)لشالامؤشر (العاما�مؤشر قيمةانخفضتوكذلكا�مبرمةالصفقاتوعددا�متداولةاألسهمكمية
495.7نحوبلغتقدا�مايضالخميسيومتداولنهايةفي)قيمةمؤشر (الشالمؤشر قراءةوكانت
 وظلا�مايض،األسبوعإقفالعن%1.8ونسبت�هنقطة9.0قيمتهبلغتبانخفاضنقطة،

ً
وبنحمنخفضا

.2019عامنهايةإقفالعن%10.4يعادلماأينقطة57.5

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

التغير الواحد األربعوناالسبوع  واألربعونالثانياألسبوع
البينان

% 2020/10/15 2020/10/22

5 5 عدد أيام التداول

1.8-% 504.7 495.7 )شركة 33قيم (مؤشر الشال 

2.0-% 5,735.2 5,618.4 مؤشر السوق العام

315,335,474 278,779,814 )ك.د(قيمة األسهم ا�متداولة

11.6-% 63,067,095 55,755,963 )ك.د(ا�معدل اليو� 

2,001,436,636 1,388,999,859 )أسهم(كمية األسهم ا�متداولة

30.6-% 400,287,327 277,799,972 )أسهم(ا�معدل اليو� 

73,822 63,350 عدد الصفقات

14.2-% 14,764 12,670 تا�معدل اليو� لعدد الصفقا
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نسبة من إجما�ي قيمة التداول البينان

قيمة تداول السوق ديننار كوييت الشركات

22.2% 61,817,800 بيت التمويل الكوييت

17.2% 47,904,261 بنك الكويت الوط�

7.4% 20,541,484 شركة االتصاالت ا�متنقلة

6.3% 17,642,291 )ب.م.ش(البنك األهلي ا�متحد 

5.0% 14,078,050 بنك الخليج

58.1% 161,983,886 اإلجما�ي

نسبة من إجما�ي قيمة التداول البينان

قيمة تداول السوق ديننار كوييت القطاعات

62.8% 174,981,075 قطاع البنوك

10.9% 30,512,816 قطاع خدمات مالية

8.0% 22,264,149 قطاع االتصاالت

7.5% 20,839,464 قطاع العقار

6.8% 18,966,433 قطاع الصناعة

واألربعونالواحداألسبوع الثاني واألربعوناالسبوع 
البينان

2020/10/15 2020/10/22

14 5 عدد شركات ارتفعت أسعارها

12 23 عدد شركات انخفضت أسعارها

3 5 عدد شركات لم تتغير أسعارها

33 33 إجما�ي الشركات حسب مؤشر الشال



الشــــركةاسم
الفرقإقفالالفرقالخميسيوم الخميسيوم 

2020/10/222020/10/15%2019%
(14.3)706.9(1.5)606.0615.2بنك الكويت الوط�1
(21.4)246.2(1.2)193.4195.8بنك الخليج2
(5.5)516.0516.00.0545.9البنك التجاري الكوييت3
(19.9)167.6(3.3)134.2138.8البنك األهلي الكوييت4
(17.2)297.0(1.4)245.8249.2بنك الكويت الدو�ي5
(12.8)358.5(2.1)312.6319.2البنك األهلي ا�متحد6
(30.3)328.1(5.9)228.8243.1بنك برقان7
(6.9)2,492.0(2.8)2,319.12,387.1بيت التمويل الكوييت8

(12.8)668.5(2.0)583.2595.0قطــــــــــــاع البنــــــــــــــوك
(17.0)156.6(1.1)129.9131.4شركة التسهي�ت التجار�ة9

160.36.4(4.2)170.6178.1شركة االستشارات ا�مالية الدولية10
(0.7)173.7(4.2)172.4179.9شركة االستثمارات الوطنينة11
(25.9)566.1(2.4)419.3429.8شركة مشار�ع الكويت القابضة12
55.454.81.154.71.3شركة الساحل للتنمية واالستثمار13

(17.2)222.9(2.3)184.5188.9قطــــــــاع االستثمــــــــــــــــار
83.883.60.272.815.1شركة الكويت للتأمين14
(9.2)341.6327.94.2376.4مجموعة الخليج للتامين15
(0.4)160.7(3.3)160.1165.6الشركة األهلية للتأمين16
63.463.00.650.824.8شركة وربة للتأمين17

145.1143.90.8144.70.3قطـــــــــــــــاع التأميــــــــــــــن
189.12.0(2.8)192.9198.5شركة عقارات الكويت18
(26.6)125.0(10.0)91.8102.0شركة العقارات ا�متحدة19
(14.0)253.6(0.1)218.2218.5الشركة الوطنينة العقار�ة20
(4.1)1,683.8(1.0)1,615.11,631.3شركة الصالحية العقار�ة21

(7.9)221.8(2.1)204.3208.7القطـــــــــاع العقــــــــــــاري
(17.4)215.3(1.0)177.8179.6)القابضة(مجموعة الصناعات الوطنينة 22
(7.3)370.8(0.4)343.7345.2شركة أسمنت الكويت23
195.041.4(1.7)275.8280.6ربائينةشركة الخليج للكاب�ت والصناعات الكه24

(3.0)190.3(1.0)184.6186.4القطـــــــــــاع الصناعــــــــــــي
(33.2)439.4439.40.0657.8شركة السينما الكويتينة الوطنينة25
(4.5)4,198.3(2.3)4,007.74,102.1للمخازن العموميةأجيلييتشركة 26
1,134.33.0(1.3)1,168.61,184.2شركة االتصاالت ا�متنقلة27
(10.8)19.018.52.721.3)ع.ك.م.ش( شركة سنرجي القابضة 28

(2.4)1,460.6(1.8)1,425.01,450.4قطــــــــــــــاع الخدمـــــــــــــات
145.88.0(0.5)157.5158.3شركة نقل وتجارة ا�موايش29
(25.5)10.810.80.014.5شركة دانة الصفاة الغذائينة30

450.60.5(0.0)453.0453.2قطــــــــــــــــاع األغذيــــة
175.8175.80.0175.80.0)ع.م.ش(والتنمية الصناعيةلألسمنتشركة الشارقة 31
(40.8)221.4(0.7)131.0131.9)ع.م.ش(شركة أسمنت الخليج 32
529.8529.80.0490.87.9ع.م.ششركة أم القيوين ل�ستثمارات العامة 33

(7.6)181.7(0.1)167.9168.1الشركــــات غيــــر الكويتيـــة
(10.4)553.2(1.8)495.7504.7مؤشــــــر الشــــــــال
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شركة مدرجة في بورصة الكويت33جدول مؤشر الشال لعدد 

ةا�مرجحالسوقيةالقيمةعلىيعتمدقيمة،مؤشر عنعبارةهوالشالمؤشر 
ا٪100بنسبة

ً
لمؤشر لاألساسيةوالقيمةالدولية،التمويلمؤسسةلصيغوفق

100هي .(1990أغسطس1فيكما)
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