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٣٥٫٢ مليون دينار صافي مشتريات األجانب
باألسهم الكويتية في أول ٧ أشهر من ٢٠٢١

عالء مجيد

يواصــل االجانــب ضخ 
اســتثماراتهم في البورصة 
الكويتية خالل شهر يوليو 
املاضي، حيث حقق االستثمار 
االجنبي صافي شراء بقيمة 
١٨٫٩٤ مليــون دينــار خالل 
تعامالت شهر يوليو املاضي، 
ويتزامن هذا الدخول القوي 
من قبــل االجانب مع توجه 
البورصــة الشــرائي خــالل 
شــهر يوليو حيــث ارتفاع 
مؤشر السوق األول بنسبة 
٣٫٣٪ ليصل الى ٧١٦٤ نقطة 
مقارنة بـ٦٩٣٦ بنهاية شهر 
يونيو املاضي كما حقق مؤشر 
ارتفاعا  الرئيســي  الســوق 
بنسبة ٢٫٣٪ ومؤشر السوق 
العــام بنســبة ٣٪ بنهايــة 

تعامالت الشهر.
مشــتريات  وتركــزت 
االجانب في هذا الشــهر من 
خالل املؤسسات والشركات 
والتي حققت فائض شــراء 
بقيمــة ٢١٫٣٦ مليــون دينار 
صناديــق  حققــت  بينمــا 
االســتثمار صافي تعامالت 
بيعية بقيمــة ٢٫٠١٥ مليون 
دينار واجته صافي تعامالت 
االفراد الى البيع بقيمة ٣٩٧٫٩ 

الف دينار.
كما قام االجانب منذ بداية 
العام وخالل األربعة أشــهر 
املاضية بضخ ٣٥٫٢٠ مليون 
دينار في االســهم الكويتية 
كصافــي شــراء لتعامالتهم 

خالل تلك الفترة.
مشــتريات  وتركــزت 
االجانــب منــذ بدايــة العام 
من خالل محافظ املؤسسات 
والشــركات والتــي حققــت 
فائض شــراء بقيمــة ٥٩٫٧٠ 
مليــون دينار وفــي املقابل 
حققت صناديق االســتثمار 
بيعيــة  صافــي تعامــالت 
بقيمــة ٢٠٫٨٥ مليون دينار 
كمــا اجتهت صافي تعامالت 
االفراد الى البيع بقيمة ٣٫٦٤ 

مليون دينار.
الكويتيون يبيعون بكثافة 

الكويتيــون مــن  كثــف 
مبيعاتهم لالسهم خالل شهر 
يوليو املاضي، حيث زاد البيع 
عن الشراء بقيمة ١٧٫٧٩ مليون 
دينــار بينمــا بلغــت حجم 
خروج االستثمارات الكويتية 

مليون دينــار ليبلغ صافي 
تعامالتهم البيعية ١٫٢٥ مليون 

دينار.
املؤسســات  وســجلت 
والشــركات احملليــة صافي 
بيع على األسهم خالل يوليو 
بقيمة ٢٤٫٩ مليون دينار من 
خالل عمليات شــراء بقيمة 
٩٨٫٨ مليــون دينــار قابلها 
عمليات بيــع بقيمة ١٢٣٫٧٩ 
مليون دينار، بينما سجلت 

فــي البورصة خــالل يوليو 
املاضي بعد ان وصلت عمليات 
الشــراء لديهــا الــى ١٧٨٫٢٧ 
مليون دينار مقابل عمليات 
بيع بـ١٧٤٫٣٣ مليون دينار.

اخلليجيون عكس األجانب

تعامــالت  خالفــت 
اخلليجيني نهج األجانب هذا 
الشهر، فقاموا بعمليات بيع 
خالل شــهر يوليو املاضي، 
حيث جاء صافي االستثمار 
البيعــي للخليجيــني خالل 
شــهر يوليــو ١٫١٥ مليــون 
دينار بضغــط مبيعات من 
جانب صناديق االســتثمار 
مبقدار ٢٫٩ مليون دينار كما 
جاءت صافي مبيعات االفراد 
اخلليجيــون بقيمــة ٢٫٠٠٨ 
مليون دينــار، بينما جاءت 
صافي مشتريات املؤسسات 
والشركات اخلليجية بقيمة 

٣٫٧٧ ماليني دينار.
بينما بلغ صافي االستثمار 
البيعــي للخليجيــني خالل 
السبعة أشــهر املاضية الى 
٢٦٫٥ مليون دينار بدفع من 
مبيعات املؤسسات والشركات 
الذين وصل صافي بيعهم منذ 
بداية العام الى ١٩٫٩٢ مليون 
دينار ما جاء صافي مبيعات 
االفراد اخلليجيني بقيمة ٧٫٧٥ 
ماليني دينار في حني حققت 
صناديق االستثمار اخلليجية 
صافي مشــتريات بقيمة ١٫١ 

مليون دينار.

صناديق االستثمار احمللية 
صافي شراء على األسهم خالل 
يوليــو بقيمــة ٤٫٤٢ مليون 
دينار من خالل عمليات شراء 
بقيمــة ٢٩٫٨٥ مليون دينار 
قابلهــا عمليات بيــع بقيمة 

٢٥٫٤٣ مليون دينار.
كما بلغت عمليات الشراء 
لدى محافــظ العمالء والتي 
حققــت صافي شــراء ٣٫٩٤ 
مليون دينار من استثماراتها 

٨٫٦ ماليني دينار استثمارات كويتية خرجت من البورصة منذ بداية العام

 
من البورصة منذ بداية العام 
الــى ٨٫٧ ماليــني دينــار من 
االســتثمارات الكويتية الى 
البورصــة الكويتيــة خالل 

السبعة أشهر املاضية.
وأظهرت حصيلة تعامالت 
فئات املستثمرين بالبورصة 
الكويتية خالل يوليو املاضي 
وصــول مشــتريات األفراد 
الكويتيني الى ٣٤٣٫٥٧ مليون 
دينار مقابل مبيعات بـ٣٤٤٫٨٣ 

٤٣ ٪ قفزة بأرباح «العيد لألغذية» إلى ٩٤٥ ألف دينار
اعتمد مجلس إدارة شركة 
العيد لألغذية، التقرير املالي 
للستة أشهر املنتهية في ٣٠ 
يونيــو ٢٠٢١، حيــث ارتفع 
صافي ربح الشــركة بنسبة 
٤٣٫٢٪ إلى ٩٤٥٫١٦ ألف دينار 
بالنصــف األول مــن ٢٠٢١، 
مقارنة بـ ٦٥٩٫٩٩ ألف دينار 
فــي نفس الفترة مــن العام 
املاضي، لترتفع ربحية سهم 

الشركة بنسبة ٤٣٫٢٪.
وقالت الشــركة في بيان 
صحافي إن إجمالي اإليرادات 
التشغيلية ارتفعت بالنصف 
األول من العام احلالي بنسبة 
٢٠٫٦٥٪ لتبلــغ ١٠٫٣ ماليني 

بلغ ٣٨٣٫١٤ ألف دينار بالربع 
الثاني من ٢٠٢٠.

وفــي هــذا الســياق، أكد 

علــى مضــي شــركة العيد 
لألغذيــة قدمــا فــي حتقيق 
رؤيتهــا املســتقبلية التــي 
ستعزز متانة موقفها املالي 
وستدعم تطورها وتصدرها 
قائمة الشــركات الرائدة في 
الغذائــي احمللــي،  القطــاع 
مشــيرا إلى الثالثــة محاور 
األساسية في رؤية الشركة 
وهــي تقدمي حلــول غذائية 
صحية، واعتماد التكنولوجيا 
والتطور الرقمي في التسويق 
واخلدمــات،  للمنتجــات 
واالســتثمار واالعتماد على 
الشــابة  الوطنية  الطاقــات 
سواء بالتوظيف أو الشراكة.

التنفيذي لشــركة  الرئيس 
العيــد لألغذيــة م.محمــد 
املطيــري، على أن الشــركة 
حريصة على حتقيق أرباح 
مستدامة ملساهميها وعمالئها، 
الفتا الى أن التقدم امللحوظ 
التشــغيلية  العمليات  فــي 
للشــركة، يؤكد ان جهودها 
املبذولــة للتوســع محليــا 
وإقليميا بدأت تؤتي ثمارها، 
يتعلــق  فيمــا  خصوصــا 
ببرنامج اعادة الهيكلة املقترن 
باستراتيجية مرنة وخطط 
مدروسة للتوسع العمودي 

املعزز بخطوط مساندة.
واختتم املطيري بالتأكيد 

خالل النصف األول.. وربحية سهم الشركة قفزت ٤٣٫٢٪

م.محمد املطيري

دينــار، مقارنة ٨٫٥٤ ماليني 
دينار في النصف األول من 
٢٠٢٠، كمــا ارتفــع إجمالي 
امللكيــة اخلاصــة  حقــوق 
الشــركة بنسبة  ملســاهمي 
إلــى ١٩٫٨٣ مليــون   ٪٦٫٧٥
دينار بالنصف األول، مقارنة 
بـ ١٨٫٥٨ مليون دينار للنصف 

األول من ٢٠٢٠.
وفيمــا يخــص نتائــج 
الشــركة بالربــع الثاني من 
العام احلالــي، أوضحت أن 
صافي أرباح «العيد لألغذية» 
بالربع الثاني ارتفع بنسبة 
٥٥٫٦٪ ليصل إلى ٥٩٦٫١٧ ألف 
دينــار، مقارنة بصافي ربح 

«بيتك»: فائدة الودائع بالكويت وجهت البعض لالستثمار في قنوات بديلة
قال تقرير صادر عن بيت 
التمويل الكويتي «بيتك»، أن 
معدالت العائد على الودائع 
لــدى البنــوك الكويتية قد 
تكون ســاهمت فــي توجه 
بعض األفراد إلى اســتثمار 
مدخراتهم في قنوات بديلة، 
ما قد يؤدي لتنشيط بعض 
القطاعات االقتصادية التي 

اجتذبت هذه السيولة.
ويالحظ استمرار تباين 
منــو فئــات الودائــع، فقد 
شهدت ودائع القطاع اخلاص 
انخفاضا سنويا محدودا على 
أثر انخفاض الودائع ألجل 
برغم زيادة ملحوظة للودائع 
االدخاريــة والودائع حتت 
الطلب في حــني انخفضت 
الودائــع بالعملة األجنبية، 
فيما الزالت الودائع احلكومية 

دينار) بعدما سجلت معدالت 
زيــادة أكبــر فــي الشــهور 

األخيرة من ٢٠٢٠.

بذات النســبة ٠٫٤٪ للشهر 
الثاني علــى التوالي بنحو 
١٥٩ مليون دينار، مع زيادة 

وميثل إجمالــي الودائع 
٥٩٪ من موجودات البنوك 
الكويتيــة محليــا بنهايــة 
شــهري مايو وأبريل ٢٠٢١، 
ومازالت عند أدنى مستوى 
حلصتها من املوجودات منذ 
عام ٢٠٠٩، ومقابل ٦١٫٦٪ في 

مايو ٢٠٢٠.
بلغــت ودائــع القطــاع 
اخلاص بنهاية مايو حوالي 
٣٦٫٦ مليار دينار مســجلة 
تراجعا سنويا نسبته ١٫٣٪ 
مقابــل منو ســنوي طفيف 
حققته فــي أبريل، في حني 
ارتفع حجمها بنسبة ٠٫٤٪ 
أي ١٥٨ مليــون دينــار على 

أساس شهري.
تقتــرب ودائــع القطاع 
احلكومي في البنوك احمللية 
الكويتية من ٧٫١ مليار دينار 

وعند املقارنة على أساس 
شــهري فــي مايــو ٢٠٢١، 
انخفــض إجمالــي الودائع 

طفيفة لودائع القطاع اخلاص 
بنسبة ٠٫٤٪ أي ١٥٨ مليون 
دينار، ودون تغير الودائع 
احلكومية على أساس شهري 
وبلغــت ٧٫١ مليــار دينــار 
بنهاية شهري مايو وأبريل. 
واستقرت حصة ودائع 
القطاع اخلاص لتمثل ٨٣٫٨٪ 
مــن إجمالي الودائع بنهاية 
مايو وأبريل وهي أعلى من 
٨٣٪ فــي مايو ٢٠٢٠، بينما 
انخفضــت حصــة ودائــع 
القطاع احلكومي إلى ١٦٫٢٪ 
فــي مايو مقابــل ١٧٫٠٪ من 
إجمالــي الودائع فــي مايو 
٢٠٢٠، مدفوعــة بتراجــع 
الودائــع احلكومية وودائع 
القطاع اخلاص التي تراجعت 
بنسبة محدودة على أساس 

سنوي. 

بنهاية شهري مايو وأبريل 
منخفضة على أساس سنوي 
بنسبة ٦٫٨٪، فيما لم تسجل 
تغيرا على أساس شهري. 
ويشــير توزيع ودائع 
القطــاع احلكومــي وفقــا 
إلــى أن ودائــع  آلجالهــا 
القطــاع احلكومــي ألجل 
متثــل اجلانــب األكبر من 
ودائــع القطــاع احلكومي 
بحصة ٩٥٫٥٪ من إجمالي 
ودائــع القطــاع احلكومي 
في مايو ٢٠٢١ مرتفعة عن 
حصتهــا فــي أبريــل حني 
شــكلت ٩٥٪، دون تغيــر 
على أساس سنوي، بينما 
تشــكل الودائع احلكومية 
حتت الطلب ٤٫٥٪ في مايو 
دون تغير عن نفس الشهر 

من العام املاضي.

انخفاض الودائع بشكل سنوي بقيمة مليار دينار نهاية مايو.. تزامن معه نشاط لبعض القطاعات االقتصادية اجتذبت هذه السيولة

 

على انخفاضها للشهر الثاني 
على التوالي.

وبالتالي انخفض حجم 
الودائــع بنســبة ٢٫٣٪ في 
مايو بعد تسجيلها ألول مرة 
تراجعا سنويا بنسبة ١٫٣٪ 
في أبريل، وتقترب أرصدة 
الودائع في البنوك احمللية 
من ٤٣٫٧ مليــار دينار فيما 
سجل االئتمان منوا سنويا 
نسبته ٢٫٨٪ في مايو، وبلغت 
أرصدة التسهيالت االئتمانية 

٤٠٫٣ مليار دينار. 
وبلغــت قيمــة التراجع 
الودائع  الســنوي إلجمالي 
نحو مليار دينار، مع تراجع 
ودائع القطاع احلكومي ٦٫٩٪ 
(٥٢٨ مليــون دينار)، فيما 
انخفضــت ودائــع القطــاع 
اخلــاص ١٫٣٪ (٤٨٧ مليون 

«احتاد املصابغ» لـ «األنباء»: طالبنا برفع عدد 
العمالة في املصبغة لـ ٧ موظفني كحد أدنى

«نفط الكويت» متدد األجل النهائي لعروض 
عقد خدمات قانونية حتى ١٦ اجلاري

باهي أحمد

قال رئيس االحتــاد الكويتي للمصابغ 
جمــال األنصاري فــي تصريــح خاص لـ 
«األنبــاء»، ان االحتاد قدم كتابا إلى وزارة 
الصحة يطالب فيه بتطعيم جميع العاملني 
في مصابغ الكويت واملقدر عددهم مبا يقارب  
٣ آالف مصبغة منذ شهر مايو املاضي، حيث 
مت حتديد يوم غد األربعاء لتطعيم العاملني 
في هذا القطاع. وأوضح األنصاري أن عدد 
املوظفني الذين يعملون في مصابغ الكويت 

يقــدر مبا يزيد على ٢٠ ألف موظف، حيث 
يبلغ متوســط عــدد العاملني في املصبغة 
الواحــدة من ٤ إلى ٧ موظفني، كما يتراوح 

بني ١٠ و١٥ موظفا في املصابغ املركزية.
وأضاف أن هناك أكثر من ١٠٠ مصبغة 
أغلقت نشاطها بشكل نهائي منذ بداية جائحة 
كورونا، بينما قامت ٥٠٠ مصبغة بتعليق 
نشاطها بشكل مؤقت، موضحا أن االحتاد 
قدم كتابا آخر ملدير عام الهيئة العامة للقوى 
العاملة لرفع عدد العمالة املقدرة واعتماد 

عدد ٧ موظفني بحد أدنى لكل مصبغة.

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد ان شركة نفط الكويت 
مددت حتى ١٦ اجلاري االجل النهائي لتقدمي 
العروض من الشركات املتنافسة للحصول 
على عقد تقدمي خدمات االستشارات القانونية 
املتعلقة بإجراءات التقاضي، وذلك في الوقت 
الذي تكافح فيه الشركة من مسألة تأخير 

املشروعات وما قد تفرزه من نزاعات رمبا 
تفضي في النهاية إلى اللجوء التخاذ إجراءات 
قانونية بني االطراف املعنية. وكان املوعد 
الســابق لتقدمي العطاءات قد انتهى في ٢٦ 
يوليو املاضي. وقد عانت الكويت من تأجيل 
مجموعة واســعة من املشــاريع في قطاع 
النفط والغاز مما أدى إلى مشاكل تعاقدية 

منذ اندالع وباء كورونا العام املاضي.

ً ١٠٠ مصبغة بالكويت أغلقت نهائياً منذ بداية «كورونا».. و٥٠٠ أخرى علقت نشاطها مؤقتا

أداء الضرائب 
من الواجبات العامة

(٢ - ٢ )

لقد أشرنا في املقالة السابقة إلى ان الدولة 
حتتاج إلى موارد مالية لتحقيق نقطة التعادل 
في امليزانية العامة، ويكمن التحدي لها في 
االختيار بعناية نوع الضرائب والرسوم، 
ونوع النظام الضريبي الذي يشجع املواطنني 

على تقبله وعدم رفضه.
فالنظام الضريبي ال يقتصر دوره فقط 
على اجلانب املالــي واملتمثل في اعتباره 
مصدرا من مصادر الدخل الرئيسي للدولة 
فهذا مفهوم خاطــئ، فالنظام الضريبي 
لــه أدوار أخرى محوريــة، ففي اجلانب 
االقتصادي ميلك النظام من األدوات التي 
متكن الدولة من التأثير على االقتصاد احمللي 
من أجل حتقيق االســتقرار االقتصادي 
ومعدالت منو طبيعية، أما اجلانب االجتماعي 
فالنظام الضريبي له دور في املســاهمة 
في حتقيق االستقرار والعدالة االجتماعية 
من خالل إعادة توزيع الدخل بني طبقات 

املجتمع املختلفة.
هذا ويجب أال نغفل دور النظام الضريبي 
في حتقيق املساءلة، فمن خالل هذا النظام 
يتم متكني دافعي الضرائب من مساءلة كل 
من املشــرعني واإلدارة املالية للدولة عن 
استخدامات أموال الضرائب وتقييم أدائهم، 
األمر الذي يضطر معه املشرع إلى التركيز 
على معاجلة القضايا العامة ال اخلاصة والتي 
تهم دافعي الضرائب، كالقضايا التعليمية، 

والصحية، واالجتماعية، واالقتصادية.
لذا، فإن النظام الضريبي يحقق املنفعة 
العامة ويســهم في استقرار احلياة، فهذا 
هو اجلوهر احلقيقي والثقافة الصحيحة 
للنظام الضريبي بغض النظر عن املمارسات 

اخلاطئة له.
من جانــب آخر يجــب أن نذكر بأن 
النظام الضريبي ليس بغريب على النظام 
االقتصادي واملالي للدولة، فاقتصاد الدولة 
منذ تأسيسها وقبل اكتشاف النفط كان قائما 
على جباية الضرائب والرسوم بشكل كلي، 
وهذا ما تؤكــده البيانات املالية التاريخية 

للدولة.
وحتى بعد اكتشاف النفط ظلت الضرائب 

والرسوم تشكل رافدا رئيسيا ملوارد ميزانية 
الدولــة، هذا وان قل االعتماد عليها خالل 
العقود السابقة، وقد أكد الدستور على مبدأ 
أساسي هو أن الضرائب عمود االقتصاد 
الكويتي، وهــذه حقيقة يجهلهــا العامة 
ولألسف بعض املشرعني أيضا، فالدستور 
نص فــي مادته رقم (٤٨) في الباب الثالث 
منه واملتعلق باحلقــوق والواجبات العامة 
على أن أداء الضرائــب والتكاليف العامة 
واجب وفقا للقانون، وينظم القانون إعفاء 
الدخول الصغيرة من الضرائب مبا يكفل 
عدم املساس باحلد األدنى الالزم للمعيشة.
كما أكد الدســتور أيضا أهمية تنظيم 
الضرائب، حيث تضمنت أحكامه أن إنشاء 
الضرائــب العامة ال يكون إال بقانون، وال 
يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب 
والرسوم والتكاليف إال في حدود القانون، 
كما ال يجــوز أن يتضمن قانون امليزانية 
أي نص من شــأنه إنشاء ضريبة جديدة، 

أو زيادة في ضريبة موجودة. 
وعلى الرغم من ذلك إال أن تبني نظام 
ضريبي ليس باألمر الهني، فاألمر يتطلب 
توفير البيئة املناســبة للنظام، ومقومات 
النجاح له، فالتسرع في التطبيق دون دراسة 
وافية ومســتفيضة، أو باجتزاء توصيات 
اجلهات االستشــارية واملختصة في هذا 
الشأن، فإنه ال شك سوف يحكم على تطبيق 
أي نظام ضريبي بالفشل، كما البد أن يتزامن 
تطبيق الضرائب مع برنامج إصالحات مالية 
حقيقية حتى ال تكون الضريبة عبئا إضافيا 

على املواطنني.
إذن، إصالح اإلدارة املالية العامة للدولة، 
ورفع كفــاءة اإلدارة احلكومية من خالل 
تطويرها وحوكمتها هما بوابة لنجاح أي نظام 
ضريبي فعال، فمن دون تلك اإلصالحات 
املالية ال ميكن أن نخلــق نظاما ضريبيا 
ناجحا يحقق الرفاهية املستدامة للمواطنني.
الــذي تدفعه  الثمن  «الضرائب هــي 
املجتمعات املتحضرة مقابل فرصة للبقاء 

متحضرة»
ألبرت بوشنيل هارت

بقلم: بدر مشاري احلماد
نائب رئيس جهاز املراقبني املاليني بالوكالة (سابقًا)

baderalhammad.com

٢٫٤٪ انخفاض احلسابات النشطة 
في يوليو إلى ١٨٫٨ ألف حساب

شريف حمدي

سجلت حسابات التداول النشطة انخفاضا 
بنهاية تعامالت يوليو، وذلك للشهر الثالث على 
التوالي، حيث انخفضت ايضا في مايو ويونيو 
املاضيني. ويأتي تراجع اعداد احلســابات 
النشــطة غير متوافق مع حالة الزخم التي 
تشهدها بورصة الكويت في االشهر الثالثة 
املاضية، حيث تشــهد مؤشرات ومتغيرات 
البورصة الكويتية ارتفاعات الفتة جراء اإلقبال 
على األسهم القيادية بشكل عام، فضال عن 
كثير من األسهم املتوسطة والصغيرة في 
ظل معطيات ايجابية كثيرة يشهدها سوق 
األسهم الكويتي في هذه اآلونة وفي مقدمتها 
االرتفاع امللحوظ في اسعار النفط بالسوق 
العاملي، باإلضافة إلى النتائج املالية اجليدة 

للنصف األول التي تعلن عنها البنوك وبعض 
الشركات. وتراجع عدد احلسابات النشطة 
خالل الشــهر املاضي بنسبة ٢٫٤٪ مقارنة 
بشهر يونيو الذي ســبقه، حيث بلغ عدد 
احلسابات النشطة في الشهر املاضي ١٨٫٨ 
الف حساب مقارنة بـ ١٩٫٢ الف حساب في 

يونيو، بإجمالي انخفاض ٤٦٥ حساب.
وبذلك تراجعت نسبة احلسابات النشطة 
بنهاية الشهر املاضي إلى ٤٫٦٪ من إجمالي 
احلسابات التي لها احلق في التداول بأسهم 
البورصة طبقا الحصائيات البورصة بنهاية 
شهر يوليو والتي تقدر بـ ٤٠٩ آالف حساب.
وعلــى إثر هذا االنخفــاض في اعداد 
احلسابات النشطة، بلغت نسبة احلسابات 
اخلاملة والتي لم يجــر التداول عليها إلى 

٩٥٫٤٪ من اجمالي حسابات التداول.


