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وكالة »فيتش سوليوشنز« تخفض توقعات النمو في الكويت 
راجعت وكالة فيتش سوليوشنز توقعاتها لنمو الناجت 
احمللي االجمالي للكويت لعام 2021 وخفضتها من 3.5باملئة 
إلى 2.7باملئة، مرجعة السبب في هذا اخلفض العتقادها بأن 
اتفاقية »أوبك« ستؤدي إلى تراجع صافي الصادرات النفطية 

للكويت وأثرها على النمو. 

وقالت الوكالة في تقرير عن توقعاتها للنمو االقتصادي 
العاملي لشهر سبتمبر: »أجرينا مراجعات أصغر لتوقعات 
النمو في اإلم��ارات والكويت، فالبنسبة لإلمارات خفضنا 
توقعات النمو لعام 2021، من 4.1باملئة إلى 3.7باملئة، 
نتيجة زيادة انتشار متحور دلتا في البالد، والذي قد يؤدي 

إلى خفض االستهالك في وقت الحق من 2021«.
وأضافت: »كما خفضنا توقعاتنا للنمو بالنسبة للكويت 
في 2021 من 3.5باملئة ال��ى 2.7باملئة، بسبب تقديراتنا 
أن اتفاقية أوب��ك+ إلنتاج النفط ستؤدي إلى تراجع صافي 

الصادرات النفطية، وسيؤثر ذلك على النمو«. 
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74.69 مليون دينار 74.4 باملئة لتصل إلى  السيولة قفزت بنسبة 

البورصة ترتفع عند اإلغالق.. 
واملؤشرات تخترق حواجز مئوية

أنهت بورصة الكويت جلسة أم��س اخلميس 
باللون األخ��ض��ر؛ حيث ارت��ف��ع مؤشرها العام 
0.45باملئة، وصعد السوق األول 0.51باملئة 
ُمخترقاً حاجز 7500 نقطة، وسجل املؤشران 
الرئيسي و”رئيسي 50” منواً بنسبة 0.27باملئة 
و0.46باملئة على الترتيب حيث جنح األول في 
بلوغ مستوى 5600 نقطة وجتاوز الثاني حاجز 

5900 نقطة.
وقفزت سيولة البورصة بنسبة 74.4باملئة 
لتصل إل��ى 74.69 مليون دينار مقابل 42.34 
مليون دينار ، كما ارتفعت أحجام التداول بنحو 
طفيف نسبته 2.7باملئة إلى 265.47 مليون سهم 

مقابل 258.44 مليون سهم بجلسة سابقة .
وسجلت مؤشرات 9 قطاعات ارتفاعاً بصدارة 
التكنولوجيا بنمو نسبته 3.13باملئة، بينما 
تراجع 3 قطاعات أخرى يتصدرها الصناعة بنحو 

0.30باملئة، في حني استقر قطاع املنافع وحيداً.
وج���اء س��ه��م “املعدات” ع��ل��ى رأس القائمة 
اخل��ض��راء ل��أس��ه��م املُ���درج���ة ب��ارت��ف��اع نسبته 
13.21باملئة، فيما تصدر سهم “الهالل” القائمة 

احلمراء ُمتراجعاً 9.29باملئة.
وتصدر سهم “الكويت الوطني” نشاط السيولة 
بالبورصة بقيمة 18.92 مليون دينار مرتفعاً 
بنسبة 1.59باملئة، تاله سهم “بيتك” بنحو 10.54 
مليون دينار مرتفعاً بنحو 0.36باملئة، بينما تصدر 
سهم “مزايا القابضة” نشاط الكميات بتداول 

24.41 مليون سهم بارتفاع قدره 0.80باملئة.
أغلقت بورصة الكويت تعامالتها على ارتفاع 
مؤشر السوق العام 09ر31 نقطة ليبلغ مستوى 

78ر6869 نقطة بنسبة صعود بلغت 45ر0 في 
املئة.

ومت ت��داول كمية أسهم بلغت 4ر265 مليون 
سهم متت عبر 9703 صفقات نقدية بقيمة 6ر74 
مليون دينار كويتي )نحو 8ر223 مليون دوالر 

أمريكي(.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 95ر14 نقطة 
ليبلغ مستوى 82ر5600 نقطة بنسبة صعود 
بلغت 27ر0 في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 
3ر138 مليون سهم متت عبر 5475 صفقة نقدية 
بقيمة 07ر16 مليون دينار )نحو 21ر48 مليون 

دوالر(.
كما ارتفع مؤشر السوق األول 44ر38 نقطة 
ليبلغ مستوى 27ر7511 نقطة بنسبة صعود 
بلغت 51ر0 في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 
15ر127 مليون سهم متت عبر 4228 صفقة بقيمة 

6ر58 مليون دينار )نحو 8ر175 مليون دوالر(.
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر )رئيسي 50( نحو 
06ر27 نقطة ليبلغ مستوى 56ر5906 نقطة 
بنسبة صعود بلغت 46ر0 في املئة من خالل كمية 
أسهم بلغت 4ر112 مليون سهم متت عبر 3843 
صفقة نقدية بقيمة 6ر13 مليون دينار )نحو 

8ر40 مليون دوالر(.
وكانت شركات )امل��ع��دات( و)ن���ور( و)ورب��ة 
كبيتل( و)س��ن��ام( األك��ث��ر ارت��ف��اع��ا أم��ا شركات 
)وطني( و)بيتك( و)اهلي متحد( و)خليج ب( 
فكانت األكثر تداوال من حيث القيمة في حني كانت 
شركات )الهالل( و)امتيازات( و)معادن( و)الند( 

األكثر انخفاضا.

الفائض التجاري للكويت 
293باملئة في شهر مع اليابان يقفز  

ق��ف��زت قيمة ال��ف��ائ��ض ال��ت��ج��اري ل��ص��ال��ح دول��ة 
الكويت مع اليابان في شهر أغسطس املاضي بنسبة 
292.7باملئة على أساس سنوي، وفق التقرير الشهري 

الصادر عن وزارة املالية اليابانية أمس  اخلميس.
وسجل الفائض التجاري للكويت مع اليابان في 
الشهر املاضي 52.76 مليار ين ياباني )482.19 مليون 
دوالر(، مقابل 13.43 مليار ين ياباني )122.74 مليون 

دوالر( في أغسطس 2020.
ودع��م النمو السنوي للفائض، قفزة ال��ص��ادرات 
الكويتية إلى اليابان بنسبة 209.3باملئة إلى 61.46 
مليار ي��ن ي��اب��ان��ي )561.70 مليون دوالر( خالل 
أغسطس السابق، مقارنة مبستواها في الشهر املناظر 
م��ن ال��ع��ام امل��اض��ي البالغ 19.87 مليار ي��ن ياباني 

)181.60 مليون دوالر(.
وبلغت قيمة واردات الكويت من اليابان في الشهر 
املاضي 8.69 مليار ين ياباني )79.42 مليون دوالر(، 
بنمو 35.1باملئة عن مستواها في أغسطس من 2020 

البالغ 6.44 مليار ين ياباني )58.86 مليون دوالر(.
وعلى مستوى الشرق األوسط فقد سجل فائضاً مع 
اليابان لصاحله في الشهر املاضي بقيمة 692.32 مليار 
ين ياباني )6.33 مليار دوالر(، مقابل 273.04 مليار 
ين ياباني )2.49 مليار دوالر( في أغسطس من العام 

السابق، بارتفاع 153.6باملئة.
وبشكل عام حتول امليزان التجاري لدولة اليابان 
في أغسطس املاضي إلى الفائض بقيمة 635.36 مليار 

ين ياباني )5.81 مليار دوالر(، مقابل 227.98 مليار 
ين ياباني )2.08 مليار دوالر( عجزاً بالشهر املماثل 

من 2020.

للجنيه احملولة  األسهم  على  التداول  بدء  موعد  توضح  الكويتية«  »املصرية 
قالت القابضة املصرية الكويتية، إنه 
سيتم التداول على أسهم الشركة احملولة 
إل��ى اجلنيه امل��ص��ري، اع��ت��ب��اراً م��ن بداية 
ج��ل��س��ة ت����داول ي���وم األح����د امل���واف���ق 19 
سبتمبر اجل���اري. وأوض��ح��ت الشركة في 
بيان لبورصة مصر، أم��س  اخلميس، أن 
ع��دد أسهم املصرية الكويتية التي سيتم 
تداولها باجلنيه في البورصة املصرية تبلغ 
461.277 مليون سهم بنسبة 68.4باملئة 

من األسهم املتاحة واملتداولة في مصر.
وأضافت أن عدد أسهم الشركة بالدوالر 
ف��ي ب��ورص��ة مصر يبلغ 213.34 مليون 
سهم بنسبة 31.6باملئة من األسهم املتاحة 
وامل��ت��داول��ة ف��ي مصر. وسجلت املصرية 
الكويتية صافي ربح بلغ 109.29 مليون 
دوالر منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 
املاضي، مقابل 80.24 مليون دوالر خالل 
الفترة نفسها من العام املاضي. وارتفعت 
إي��رادات الشركة خالل الستة أشهر األولى 
من العام اجل��اري لتسجل 349.3 مليون 
دوالر بنهاية يونيو، مقابل 290.28 مليون 

دوالر خالل الفترة نفسها من العام املاضي.

5 رابحني في سحب  »وربة«:  
24 »احلصالة« األسبوعي الـ 

 Bloom“ أعلن بنك وربة عن فائزي سحوبات
“ األسبوعية ، وهو احلساب اخلاص بالشباب 
الذين تتراوح أعمارهم ما بني 15 إلى 25 سنة.  
حيث يجري البنك سحب أسبوعي كل يوم أربعاء 
 Bloom طوال العام على جميع عمالء شريحة
وممن لديهم حصالة رقمية سارية طوال الشهر 
األسبق للسحب، ويتم السحب بحضور ممثل 
عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة 
لتتويج  5 رابحني ب� 100 د.ك لكل منهم.  كما 
يقوم بنك وربة في أول يوم أربعاء من بداية كل 
شهر، بعمل سحب خاص لعمالء Bloom ممن 
قاموا بتحويل املكافأة الطالبية التي يستلمونها 
من الدولة إلى بنك وربة لتتويج 5 رابحني شهرياً 

مببلغ 200 د.ك. لكل منهم.
كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب “احلصالة 
الرقمية األسبوعي” لعمالء Bloom الرابع 
والعشرين لهذا العام وهم كل من:  محمد فيصل 
عبد الله الدوسري، محمد حسان علي، رمي بسام 
أحمد لبده، هاجر علي مروي املطيري، محمد فؤاد 

حميد مظفر.
واجل��دي��ر بالذكر أن بنك ورب��ة ميز شريحة 
عمالء “Bloom” بتجربة مصرفية رقمية فريدة 
من نوعها ترتقي لطموحاتهم وتوجهاتهم التي 
تعتبرة ركيزة التطور من خالل تطبيق مصرفي 
خاص واألول من نوعه ليس في الكويت فحسب؛ 
بل في املنطقة بأسرها، مستوحى من تطبيقات 

وسائل التواصل االجتماعي، األكثر استخداماً من 
حيث تصميم والواجهة وطرق التصفح واختيار 

األلوان خصيصاً للشباب.
ومن جانب آخر، يقدم البنك مكافأة تقديرية 
للطالب املتفوقني واحلاصلي على معدل فصلي 
3.5 أو أكثر من أص��ل 4 نقاط مببلغ 50 دينار 
تودع على هيئة نقاط في برنامج الوالء “املخبة” 
املتوفرة على تطبيق بنك ورب��ة، باإلضافة إلى 
إص��دار وجتديد مجاني لبطاقة VISA مسبقة 
الدفع بنسبة استرجاع 3باملئة بحد استرجاع 
شهري بقيمة 150 دينار على هيئة نقاط في 
“املخبة”. وأوض���ح البنك ب��أن هناك برنامج 
م��ك��اف��آت م��ن ش��رك��ائ��ه خ��اص بتقدمي خدمات 
لعمالء “Bloom” باإلضافة إلى خصم إضافي 
 Bloom“ وحصري لهم.  كما أشار إلى أن مزايا
“ متتد خارج النطاق املصرفي بهدف بناء مجتمع 
للشباب Bloom Community جتاه تعزيز 
املسؤلية االجتماعية م��ن خ��الل مشاركة فرق 
وورش عمل هدفها توظيف الطاقات الشبابية 
لالبتكار وإيجاد حلول للتحديات، حيث يحصل 
الفريق الفائز على فرصة تدريب ملدة شهر في 
اإلدارة الرقمية اخلاصة في بنك وربة باإلضافة 
إل��ى م��ك��اف��أة ش��ه��ري��ة. ي��ض��اف إل��ى ذل��ك اليوم 
اخلاص بعمالء Bloom لإلعالن عن الفعاليات 
وال��ع��روض اخلاصة بالشريحة على منصات 

التواصل االجتماعي التابعة لبنك وربة.

خلدمة  متنوعة  خصائص  »بيتك«: 
سويفت« شبكة  عبر  احلواالت  »رقابة 

تتيح خدمة “رقابة احلواالت 
عبر شبكة سويفت” التي أطلقها 
بيت التمويل الكويتي “بيتك” 
مؤخرا، خصائص متنوعة وفق 

اعلى معايير االمان واجلودة.
وتوفر اخلدمة امكانية تتّبع 
مسار التحويالت املالية بشكل 
مباشر ف��ي ال��وق��ت احلقيقي مع 
خاصية التنبيه وحظر املدفوعات 
امل��رس��ل��ة م��ع ت��زوي��د املستخدم 
بتقارير يومية عن حالة العملية. 
كما تركز اخلدمة على املدفوعات 
الصادرة من خالل املساعدة في 
تقليل الهجمات االحتيالية عبر 
اكتشاف املدفوعات عالية املخاطر 

ومنعها ودعم عمليات االسترداد.
وت��ت��م��ي��ز اخل���دم���ة اجل��دي��دة 
ب��ال��ع��دي��د م��ن اخل��ص��ائ��ص، مبا 
في ذل��ك وق��ف املدفوعات عالية 
امل��خ��اط��ر م��ب��اش��رة ف��ي ال��وق��ت 
احل��ق��ي��ق��ي، وامل���راق���ب���ة “أثناء 
الرحلة” ف��ي ال��وق��ت الفعلي 
للدفعات التي ترسلها، واالعتماد 
على تكنولوجيا ذك��ي��ة تتعلم 
األمناط السلوكية مبرور الوقت، 
وت��دع��م التحسني املستمر، كما 
تعتبر خ��دم��ة آم��ن��ة ب��واس��ط��ة 
SWIFT بدون تأثيرات بيئية، 

وبنظام تشغيل فوري. 
وتزّود خدمة “رقابة احلواالت 
عبر شبكة سويفت” املستخدم 
ب��ت��ق��اري��ر اح��ت��راف��ي��ة وس��ه��ل��ة 
االس��ت��خ��دام تغطي امل��دف��وع��ات 
امل��رس��ل��ة وامل��س��ت��ل��م��ة، ومي��ك��ن 
تصميمها ب��س��ه��ول��ة م���ن قبل 
املستخدمني، كما توفر اخلدمة 
امكانية إدارة املدفوعات املجمدة، 
وتقوم بتقليل مخاطر االحتيال 
وب���ن���اء مستقبل أك��ث��ر أم���اًن���ا، 
وحتسن سرعة الدفع والشفافية 
واملوثوقية، مع تغطية التنبيه 
 MT103 لرسائل الدفع الرئيسية

.MT202COV و MT202و
ويوفر “بيتك” باقة متكاملة 
من اخلدمات املصرفية الرقمية، 
حيث أطلق مؤخراً خدمة استكمال 
م��ع��ام��الت ال��ت��م��وي��ل الشخصي 
وال��ت��وق��ي��ع عليها إل��ك��ت��رون��ي��ا 
س����واء ع��ب��ر ت��ط��ب��ي��ق “بيتك” 

ع��ل��ى امل���وب���اي���ل أو م���ن خ��الل 
Desktop م��ن أي م��ك��ان دون 
احلاجه لزيارة الفروع، وكذلك 
أطلق خدمة “األسعار املباشرة 
 ،Live FX Pricing ”للعمالت
وخ��دم��ة التحويل ال��ف��وري الى 
“بيتك تركيا” باستخدام شبكة 
RippleNet، وخدمة “احملافظ 
الرقمية” ع��ب��رأج��ه��زة الهاتف 
النقال وال��س��اع��ات الذكية التي 
توفر أحدث أساليب الدفع الرقمية 
ال��ذك��ي��ة بأعلى معايير األم��ان 
 Garmin املتطورة بالتعاون مع

.Samsungو Fitbitو
 KFH ول��دى “بيتك” ف��روع
Go الذكية التي تتيح للعمالء 
اجراء باقة متنوعة من اخلدمات 
املصرفية التفاعلية، ومنها: إنشاء 
املعامالت التجارية “املرابحة”، 
وط��ل��ب ال��ب��ط��اق��ات االئتمانية 
وامل��س��ب��ق��ة ال���دف���ع، وحت��دي��ث 
البيانات ورقم الهاتف، وتفعيل 
ال��ب��ط��اق��ات امل��ص��رف��ي��ة، وف��ت��ح 
ال��ودائ��ع واحل��س��اب��ات، وطباعة 
دفتر الشيكات الفوري، والطباعة 
ال��ف��وري��ة للبطاقات املصرفية 
ب���دون ط��ل��ب م��س��ب��ق، واس��ت��الم 
سبائك ال��ذه��ب )10 غ��رام��ات( 
وفتح حساب )الذهب، التوفير، 
الرابح، اخلدمة اآللية(، وكذلك 
بيع وش���راء ال��ذه��ب، والسحب 
النقدي ب��دون بطاقة عن طريق 
املوبايل من خالل الرمز التعريفي 
QR code أو من خالل البطاقة 
املدنية أو رقم الهاتف، وغير ذلك 
الكثير من اخل��دم��ات التمويلية 

واملصرفية.
وي���ع���زز “بيتك” ال��ت��ع��اون 

 ،Fintech����������م���ع ش���رك���ات ال
حيث وّق���ع م��ؤخ��را اتفاقية مع 
 ،”Aion Digital“ ش��رك��ة
املنصة املتخصصة باخلدمات 
املصرفية الرقمية، بهدف رقمنة 
جميع اخل��دم��ات املصرفية التي 
يقدمها البنك لأفراد والشركات، 
وكذلك اتفاقية تعاون مع شركة 
ProgressSoft الرائدة في مجال 
رقمنة اخلدمات املصرفية التي 
نتج عنها اط��الق نظام النماذج 
االلكترونية الذي يحول النماذج 
املصرفية التقليدية إل��ى مناذج 
إلكترونية آمنة يتم التحقق من 

صحتها بشكل آلي.
ويوفر “بيتك” لعمالئه خدمة 
متابعة التحويالت املصرفية 
»SWIFT GPI« الكترونيا 
ل��ل��ع��م��الء، ال��ت��ي تتيح للعمالء 
متابعة حتويالتهم حتى وصولها 
ال����ى ح���س���اب���ات امل��س��ت��ف��ي��دي��ن 
 KFHonline الكترونيا عبر
على املوقع اإللكتروني أو عبر 
 IOS تطبيق املوبايل بنظامي
ecorp. وأن��دروي��د، وكذلك عبر

.kfhonline.com
ويواصل “بيتك” ريادته في 
تقدمي أفضل اخلدمات واملنتجات 
املصرفية االلكترونية لعمالئه 
ض��م��ن اع��ل��ى م��ع��اي��ي��ر السرعة 
واألم���ان واجل���ودة، م��ع التركيز 
ع��ل��ى أم���ن ال��ب��ي��ان��ات وت��ع��زي��ز 
استراتيجية األم��ن السيبراني، 
ض��م��ن اس��ت��راي��ت��ج��ي��ة ال��ت��ح��ول 
ال��رق��م��ي، وحتقيق ال��ري��ادة في 
اخلدمات املصرفية االلكترونية، 
وم��واص��ل��ة ال��ت��م��ي��ز ف��ي تعزيز 

جتربة العميل املصرفية.

2020 فاقت صادرات السلع واخلدمات وارداتها في 

فوربس: الكويت حافظت على 
الفائض في ميزان املدفوعات 
نشرت مجلة فوربس الشرق األوس��ط تقريراً ح��ول الوضع 
االقتصادي لدول مجلس التعاون اخلليجي لفت الى حتقيق »21 في 

املئة ارتفاعا باحتياطيات الكويت األجنبية في 2020«.
وقال التقرير إن بيانات البنوك املركزية أظهرت أن انخفاض 
أسعار النفط وندرة السياح في العام املاضي بسبب جائحة كوفيد-
19 قد أديا إلى انخفاٍض في احتياطيات النقد األجنبي لدول التعاون، 
فيما متكن بعض البلدان من احلصول على التمويل من أسواق الدين 

العاملية لتعزيز احتياطياته األجنبية.
وأضاف إن إجمالي االحتياطيات الرسمية لدول مجلس التعاون 
اخلليجي انخفض مبقدار 38 مليار دوالر في العام 2020، من 
حوالي 724 مليار دوالر في يناير من العام املاضي إلى 686 مليار 

دوالر في نهاية العام، وفقاً حلسابات فوربس الشرق األوسط.
ووف��ًق��ا لتقديرات املجلة، استمرت االحتياطيات األجنبية 
اخلليجية في االنخفاض ولكن بوتيرة أبطأ بشكل ملحوظ خالل 
النصف األول من عام 2021، فقد انخفضت مبقدار 2.5 مليار دوالر 
مقارنة مبا شهدته من انخفاض بقيمة 56.8 مليار دوالر خالل الفترة 

نفسها من العام السابق.
وك��ان للجائحة تأثير كبير على أسعار النفط، مما تسبب في 
اضطرابات على مستوى عاملي غير مسبوق، إذ انخفض الطلب 
على ال��وق��ود إل��ى مستويات متدنية ل��م يسبق لها مثيل. وأدى 
انخفاض أسعار الوقود والطلب إلى شح تدفقات العمالت األجنبية 
على البلدان املصدرة للنفط، مما دفع بعض ال��دول لالستفادة من 
احتياطياتها األجنبية وإصدار الديون لتمويل االلتزامات اخلارجية.

وأظهرت التقارير املالية للبنوك املركزية في دول اخلليج، أن 
نصف دول مجلس التعاون اخلليجي شهد انخفاضاً في االحتياطات 

من العمالت األجنبية في العام 2020.
أما البحرين التي متتلك أقل احتياطيات من العمالت األجنبية 
فقد سجلت أعلى نسبة انخفاض بني دول مجلس التعاون اخلليجي 
خالل الفترة نفسها. وانخفضت احتياطيات البالد بنحو 43باملئة 
العام املاضي، لكنها متكنت من االنتعاش بعد أن باعت الدولة ديوناً 

بقيمة ملياري دوالر بالعملة األجنبية في يناير 2021.
وشهدت احتياطيات السعودية، أكبر اقتصاد في منطقة الشرق 
األوس��ط، أكبر تراجع في القيمة االسمية لالحتياطيات األجنبية 
العام املاضي، فقد انخفضت احتياطيات املصرف املركزي بنحو 
46 مليار دوالر من حوالي 500 مليار دوالر إلى 454 دوالر بنهاية 

العام 2020.
وفي غضون ذلك، متكنت الكويت من احلفاظ على الفائض في 
ميزان املدفوعات إذ فاقت صادرات السلع واخلدمات وارداتها العام 
املاضي. وقابل هذا الفائض ارتفاًعا بنسبة 21باملئة في االحتياطيات 

األجنبية للبالد في العام 2020.
وبهدف تعزيز تدفقات العمالت األجنبية، جلأ بعض دول مجلس 
التعاون اخلليجي إلى إصدار ديون سيادية جلذب أموال جديدة، 
باعت البحرين سندات وصكوك بقيمة 4 مليارات دوالر في عام 
2020، وملياري دوالر أخرى في يناير 2021 وفقاً لرويترز، في 
حني جمعت عمان 3.25 مليار دوالر عن طريق بيع السندات في 

يناير و 1.75 مليار دوالر أخرى في يونيو.
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