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االحد ٤ ديسمبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

احمللل املالي

شــهدت بورصــة الكويت خالل أول ١١ شــهرا 
من العــام احلالي، عــددا من العوامــل اإليجابية 
واحملفزة على االستثمار في سوق املال الكويتي، 
وفي مقدمتها متاسك اسعار النفط فوق مستوى 
٨٠ دوالرا للبرميل، باإلضافة الى اســعار الفائدة 

احمللية التي التزال عند مستويات مقبولة.
ومن بني العوامل احملفزة لالستثمار في بورصة 
الكويت أيضا، أساسيات السوق وشركاته وتقييمات 
الشركات التي تسجل مستويات مناسبة، باإلضافة 
الى ارتفاع صافي ارباح البنوك في اول ٩ أشــهر 
بنســبة ٣٤٪ لتســجل ٨٣٥ مليون دينار نتيجة 
انخفاض املخصصات بنسبة ٢٥٪ الى ٣٧٠ مليون 
دينار، وارتفاع ايرادات التشغيل بنسبة ١٠٪ الى 
٢٫٣ مليار دينار. وعلى صعيد أداء بورصة الكويت، 
فقد كان اداء الســوق خالل اول ٩ أشــهر من عام 
٢٠٢٢ متأثرا بالعوامل اخلارجية منها اخلســائر 
والتذبذب في اسواق املال العاملية نتيجة االرتفاع 

القياسي في التضخم عامليا وما تبعه من رفع قياسي 
ألسعار الفائدة في اميركا واوروبا تبعتها البنوك 
املركزية اخلليجية برفع اســعار الفائدة بنســب 
متفاوتة.  فبعد ان ربح مؤشــر السوق العام ١٦٪ 
في الربع االول من الســنة ومؤشر السوق االول 
١٩٪ خسر مؤشر السوق العام ٩٪ و٤٪ في الريع 
الثاني والثالث من عام ٢٠٢٢ لينهي اول ٩ اشهر من 
السنة بارتفاع نسبته ١٪ فقط اما مؤشر السوق 

االول فقد ربح ٤٪ في اول ٩ اشهر.
وبعد فترة  األشــهر التسعة االولى من السنة 
بدأت البورصة مرحلة الهدوء واستيعاب املتغيرات 
االقتصادية واملالية العاملية وربح مؤشر السوق 
العام ٣٪ و٣٫٦٤٪ في شهري أكتوبر ونوفمبر لينهي 
فترة اول ١١ شهرا من السنة عند مكاسب نسبتها 
٧٫٧٪. بينما حقق مؤشــر الســوق االول مكاسب 
نسبتها ١١٫٢٪ خالل أول ١١ شهرا من العام احلالي، 
حيث استمرت العوامل اخلاصة بالبورصة مشجعة 
وســط التوقعات باســتمرار العوامل اخلارجية 

السلبية ولكن اقل وقعا على االسواق املالية. 

ومــن املالحظ في الفتــرة االخيرة االنخفاض 
في حجم الســيولة اليومية الى معدل ٥٠ مليون 
دينار بعد ان ســجلت في اول ٩ اشهر من السنة 
نحو ٦٥ مليون دينار وفي جزء من هذا االنخفاض 
ارتفاع اســعار الفائدة على الودائع والتي جتذب 
املستثمرين حيث عوامل املخاطرة التزال مرتفعة 
في اسواق االسهم. اكبر خسائر مؤشر السوق العام 
كانت في شهر مايو بنسبة ٦٫٤٪ ويونيو بنسبة 
٥٫٣٪ وســبتمبر بنسبة ٧٫٨٣٪، حيث جاءت هذه 
اخلســائر نتيجة ترابط اداء بورصة الكويت مع 
اسواق االسهم العاملية والهلع الذي ضربها باالضافة 
الى العوامل اخلارجية اجليوسياسية واالقتصادية 
واملالية منها التضخم وارتفاع الفائدة والسياسات 

املالية االنكماشية للبنوك املركزية العاملية.
باإلضافة الى سحب السيولة من أسواق املال، 
والتي ساهمت وفرتها بدعم اسواق االسهم خالل 
السنتني املاضيتني، لكن سحب السيولة من االسواق 
كانت له تداعيات سلبية وقوية على اسواق املال 

العاملية.

١٠٫٦٨ ماليني دينار لدعم ومتابعة 
املشاريع الصغيرة عبر ٣ شركات

«التجارة» تضيف ٨ أنشطة جتارية جديدة

علي إبراهيم 

علمــت «األنبــاء» عبــر 
مصادرهــا املطلعة أن تكلفة 
تقدمي اخلدمات املالية واإلدارية 
فــي مجــال دعــم ومتابعــة 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
بالقطاعات التجارية واخلدمية 
واحلرفيــة  والصناعيــة 
والزراعية لصالح الصندوق 

الوطني لتنمية املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
تصل إلى نحو ١٠٫٦٨ ماليني دينار، وتتم عبر 

٣ شركات متخصصة.
وتفصيليــا، وافــق اجلهــاز املركــزي 
للمناقصات العامة على ترســية املمارســة 
اخلاصــة بتقدمي اخلدمــات املالية واإلدارية 
في مجال دعم ومتابعة املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة على ٣ شركات، إذ ترسى احلزمة 
األولى اخلاصة بالقطاع التجاري على شركة 

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة 
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، 
مازن الناهض، قرارا وزاريا بإضافة ٨ أنشطة 
جتارية إلى األنشطة التجارية وضمن احلدود 
املعمول بها في الدليل املوحد لتصنيف األنشطة 
االقتصادية بدول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية. وتضمنت قائمة األنشــطة ما يلي: 

آرنست آند يونغ لالستشارات 
بـ ٣٫٨٣ ماليني دينار.

ووافق على ترسية احلزمة 
الثانيــة اخلاصــة بالقطــاع 
اخلدمي على شركة «هولستك 
ديفلومبنت» بتكلفة تصل إلى 
٣٫٥٣ ماليني دينار، أما احلزمة 
الثالثــة اخلاصة بالقطاعات 
واحلرفيــة  الصناعيــة 
والزراعيــة فتمت ترســيتها 
على شركة بنش لالستشارات بتكلفة ٣٫٣١

ماليني دينار.
 وفي سياق متصل، وافق «املناقصات» على 
طلب التمديد الثامن لعقد اخلدمات االستشارية 
للتدقيق ومتابعة حسابات املبادرين ملدة ٦
أشهر اعتبارا من اليوم حتى ٣ يونيو ٢٠٢٣
مع شركة كي بي ام جي لالستشارات مببلغ 
١٫٤٤ مليون دينار حلني االنتهاء من إجراءات 

طرح املمارسة اجلديدة.

إرسال الطرود الصغيرة والرسائل السريعة 
جوا، تقدمي خدمات الضيافة، تنظيم الرحالت 
السياحية واالرشاد السياحي الداخلي، مركز 
جلســات التبريد الرياضي، البيع بالتجزئة 
للثلــج، البيع باجلملــة للمعــدات اخلفيفة 
والثقيلة، البيع بالتجزئة للمعدات اخلفيفة 
والثقيلة وقطع غيارها، وإنتاج سائل البيض.

للقطاعات التجارية واخلدمية والصناعية واحلرفية والزراعية

٧٨٨ مليون دينار صافي مشتريات األجانب في األسهم الكويتية
خالل أول ١١ شهراً من ٢٠٢٢.. والتدفقات األجنبية تقفز بسيولة السوق إلى ١٤ مليار دينار

شريف حمدي

تعد الســيولة في ســوق 
املــال من أهم املؤشــرات التي 
حتدد مدى جاذبية هذا السوق 
للمستثمرين، ويبدو من خالل 
التــي اســتقبلتها  التدفقــات 
بورصــة الكويــت منــذ بداية 
العــام ان هناك ثقة كبيرة في 
الفــرص التي ينطــوي عليها 
الوعاء االستثماري األكبر في 
الكويــت من مختلف شــرائح 
او  أفــراد،  املتعاملــني ســواء 
مؤسسات وشركات، او صناديق 
استثمارية، أو محافظ عمالء، 
ومبختلف جنسياتهم محليني 
إلــى  او خليجيــني، إضافــة 

األجانب.
تتبلور هذه الثقة الكبيرة 
من خالل القفزة التي حققتها 
السيولة منذ بداية العام والتي 
تقــدر بنحــو ١٤ مليــار دينار 
مقارنــة مــع ١٣ مليــار دينار 
في العام املاضي بأكمله، وفي 
حال استمرت معدالت التداول 
اليومــي على الوتيرة احلالية 
فمن املتوقع أن تقفز السيولة 
إلى ١٥ مليار دينار، ورمبا تفوق 

هذا املستوى.
ويضــاف إلــى مــا ســبق 
اســتمرار بقــاء ســعر برميل 
النفط الكويتي بأعلى من القيمة 
التقديريــة باملوازنــة العامة، 
وهو أمر له مردوده على كافة 
األنشــطة االقتصادية بالبالد 
ومنها نشــاط تداول األسهم، 

بنمو فــي األرباح، مبا يضمن 
للمستثمرين توزيعات نقدية 
مرضيــة، وهو مــا يترجم في 
شــكل ضخ مزيد من السيولة 

في هذا السوق.
وبنهايــة شــهر نوفمبــر 
البورصــة  املاضــي، حققــت 
الكويتية مكاسب الفتة لكافة 
املؤشــرات، بارتفــاع مؤشــر 
الســوق األول بنســبة ٣٫٦٪، 
الســوق  مؤشــر  وبارتفــاع 
الرئيسي بنســبة ٣٫٥٪، ومن 
ثم ارتفع املؤشر العام للسوق 
الذي يقيس أداء املؤشرين معا 
بنسبة ٣٫٦٪، وانعكست هذه 

الكويتيني تركــزت منذ بداية 
العام حول محافظ املؤسسات 
والشركات بصافي قيمته ٢٩٨٫٤

مليون دينار.
فيما بلــغ صافي تعامالت 
البيعية  األفــراد ذات الســمة 
٢٠٩٫٣ ماليــني دينــار وبلغت 
قيمة صافي تعامالت محافظ 
صناديق االستثمار التي طغى 
عليه البيع أيضا ٩٠٫٤ مليون 
دينار، كما بلغ صافي تعامالت 
محافظ العمالء التي غلب عليه 

البيع ١٦٧٫٢ مليون دينار.
وخــالل تعامــالت شــهر 
نوفمبــر املاضي بلــغ صافي 

جتديد ثقة املستثمرين األجانب 
الكويتية من  البورصــة  فــي 
خالل قيامهم بعمليات شــراء 
ألســهم ١٦ شركة من اصل ٢٥
شركة مدرجة بالسوق األكبر 
بالبورصــة، ما أدى إلى زيادة 
في قيمة استثمارات االجانب 
بنســبة ٤٪ لتصــل إلــى ٥٫٢
مليارات دينــار، ويتضح هذا 
اإلقبال من خالل توجه شرائي 
للمستثمرين األجانب منذ بداية 
العــام احلالي وصل مع نهاية 
نوفمبر الى ٧٨٨٫٦ مليون دينار.

وتركزت مشتريات املستثمر 
األجنبــي عن طريــق محافظ 

االرتفاعات على القيمة السوقية 
لبورصة الكويت التي حققت 
١٫٨ مليار دينار مكاسب بنسبة 
ارتفاع ٣٫٨٪ ليتخطى إجمالي 
القيمــة الســوقية ٤٨٫٦ مليار 

دينار بنهاية الشهر املاضي.
وفي إطار ما سبق، أظهرت 
البيانات الرسمية حلجم التداول 
فــي الســوق الرســمي طبقــا 
للجنسية وفئة التداول خالل 
الـ ١١ شــهرا املاضية من العام 
احلالــي أن صافــي التعامالت 
البيعية للمستثمرين الكويتيني 
في البورصة بلغ ٧٦٥٫٩ مليون 
دينار، وبــدا جليا ان مبيعات 

البيعية  الكويتيــني  تعامالت 
٦٧٫٣ مليــون دينــار، إذ بلــغ 
صافي قيمة تعامالت املؤسسات 
والشركات ٢٠٫٤ مليون دينار، 
وبلغ صافي تعامالت محافظ 
العمــالء ١٩٫١ مليــون دينــار، 
وصافي تعامالت األفراد ١٨٫٤

مليون دينار، وصافي تعامالت 
صناديق االستثمار ٩٫٤ ماليني 

دينار.
وظهر من خالل احصائية 
البورصــة لتعامالت األجانب 
القيادية  على أسهم الشركات 
املدرجة بالســوق األول خالل 
املاضــي، اســتمرار  نوفمبــر 

املؤسســات والشركات والتي 
حققت صافي شراء بلغ ٨٠٩٫٧

ماليني دينار، فيما كان التوجه 
بيعيا لتعامالت األفراد بصافي 
٥١٠ آالف دينار، كما كان التوجه 
بيعيا أيضا لصناديق االستثمار 
بصافي بلغ ٢٠٫٥ مليون دينار.
وخالل تعامــالت نوفمبر 
املاضــي، حقــق االســتثمار 
األجنبي صافي شراء بلغ ٧٦٫٧
ماليــني دينار، حيــث تركزت 
مشــتريات األجانب من خالل 
املؤسســات والشركات والتي 
حققت فائض شراء بقيمة ٨٧٫١
مليــون دينار، بينمــا حققت 
صناديــق االســتثمار صافي 
تعامــالت بقيمــة ٠٫٥ مليون 
دينار غلب عليهــا البيع، كما 
حققت تعامالت األفراد صافي 
بقيمة ٩٤ ألف دينار أيضا غلب 
عليها البيع. وتباينت تعامالت 
اخلليجيني بالبورصة الكويتية 
خالل الـ ١١ شــهرا املاضية، إذ 
بلغ صافي قيمة استثماراتهم 
التي طغى عليهــا البيع ٢٢٫٦
مليون دينار، وكان الفتا بيع 
املؤسسات والشــركات بنحو 
٢١٫٣ مليــون دينــار. كما بلغ 
صافي تعامالت محافظ األفراد 
البيعيــة ٧٫٥ ماليــني دينــار، 
وبلغ صافي تعامالت صناديق 
االستثمار اخلليجية ذات الطابع 
الشــرائي ٦٫٢ ماليــني دينار، 
كما بلغ صافي قيمة تعامالت 
محافــظ العمــالء ذات الطابع 

الشرائي أيضا ٩٢٣ دينارا.

حيث تظل امليزانية في منأى 
على العجوزات التي شــهدتها 

السنوات الـ ٧ املاضية.
ومن العوامــل التي تعزز 
الثقــة فــي بورصــة الكويت 
وتــؤدي إلى ارتفــاع معدالت 
السيولة، حتسن األداء بشكل 
عام على مســتوى األســواق 
العاملية في ظل هدوء نسبي على 
املستوى اجليوسياسي، فضال 
عن عــزم الفيدرالي األميركي 
إبطاء وتيرة رفع الفائدة. كما 
أن ثقة املســتثمرين في سوق 
األسهم الكويتي تزداد من خالل 
الكشف عن نتائج مالية محملة 

«املالية» طلبت متديد دراسة عطاءات 
مشروع إدارة الضرائب «ITAS»  ٣٠ يومًا

علي إبراهيم

علمــت «األنباء» عبر 
مصادرهــا املطلعــة أن 
طلبــت  املاليــة  وزارة 
مــن اجلهــاز املركــزي 
للمناقصات العامة متديد 
فتــرة دراســة عطــاءات 
اإلشــراف علــى تنفيــذ 
إدارة  نظــام  مشــروع 
الضرائب «ITAS» وتقدمي 

اخلدمات االستشــارية املرتبطــة به ملدة 
٣٠ يومــًا، يأتــي ذلــك إلى طلــب الوزارة 
مبخاطبة الشركات لتمديد التأمني األولي، 
إلى جانب االســتئذان الستكمال نواقص 
مســتندات الشــركات التي تنطبق عليها 
الشروط الواردة بوثائق املمارسة. وفي هذا 
الصدد، قرر «جهاز املناقصات» عدم املوافقة 
على متديد الدراســة، وســمح لـ «املالية» 
باالستكمال اســتناداً إلى أحكام املادة ٤٠
من قانون املناقصات العامة ٤٩ لسنة ٢٠١٦

مع جميع العطاءات وموافاته بالتوصية، 
إلــى جانب الطلب مــن املناقصني بتمديد 

التأمني األولي جلميع الشركات املشاركة في 
املناقصة استناداً إلى املادة رقم ٤٦ من قانون 
املناقصات. وفي سياق آخر، أصدر وزير 
املالية وزير الدولة للشــؤون االقتصادية 
واالســتثمار، عبدالوهاب الرشــيد، قرارا 
وزاريا حمل الرقم ١٠١ لســنة ٢٠٢٢ قضى 
فيه بقيد مكتب إلى قائمة مكاتب التدقيق 
في السجل اخلاص بقانون اتفاقية فاتكا، 
وقضى القرار بإضافة املكتب إلى السجل 
اخلاص بقيد مكاتب التدقيق املعتمدة لدى 
وزارة املالية لغــرض متطلبات التقارير 
والشهادات اخلاصة بقانون اتفاقية فاتكا.

.. وقيد مكتب مدقق إلى سجل «فاتكا»
أصدر وزير املالية وزير الدولة للشؤون 
االقتصاديــة واالســتثمار، عبدالوهــاب 
الرشــيد، قــرارا وزاريا حمــل الرقم ١٠١
لســنة ٢٠٢٢ قضى فيــه بقيد مكتب إلى 
قائمة مكاتب التدقيق في السجل اخلاص 

بقانون اتفاقية فاتكا.
وقضى القرار بإضافة املكتب إلى السجل 
اخلاص بقيد مكاتب التدقيق املعتمدة لدى 
وزارة املاليــة لغرض متطلبات التقارير 
والشهادات اخلاصة بقانون اتفاقية فاتكا.

«تشجيع االستثمار» تعتمد
١١ مكتبًا وشركة لتقدمي 

الطلبات نيابة عن املستثمرين

.. وتلغي مناقصة «تطوير 
اإلستراتيجية الثانية»

أصدر مدير عام هيئة تشــجيع االستثـــمار املباشــــر، 
الشــيخ د.مشــعل اجلابر، قرارا بقيد ١١ مكتبا وشــركة في 
سجل الشركات واملكاتب املعتمدة لدى الهيئة لتقدمي الطلبات 

بالنيابة عن املستثمرين.
ووفقا للقرار الذي حمل رقم ٤١٨ لسنة ٢٠٢٢، فقد قضى 
في مادته األولى بقيد الشــركات واملكاتب التالية في سجل 
الشــركات واملكاتب املعتمدة لدى هيئة تشجيع االستثمار 
املباشر لتقدمي الطلبات بالنيابة عن املستثمرين، وذلك ملدة 

سنة من تاريخ إصدار شهادة التسجيل.

ألغت هيئة تشــجيع االستثمار املباشر مشروع تطوير 
االستراتيجية الثانية متوســطة األجل، إذ خاطبت اجلهاز 
املركــزي للمناقصــات في شــأن طلب إلغــاء املناقصة رقم 
٢٠٢٢/٢٠٢١/١ اخلاصة مبشروع تطوير االستراتيجية الثانية 
متوســطة األجل، وقرر مجلس إدارة «املناقصات» املوافقة 

على إلغائها.

«بورصة الكويت» محفزات إيجابية ومشجعة لالستثمار
١١٫٢ ٪ مكاسب السوق األول و٧٫٧ ٪ للمؤشر العام في ١١ شهرًا

في مقدمتها ارتفاع النفط وتسجيل الشركات املدرجة نتائج جيدة خالل العام.. وبقاء تقييمات األسهم الكويتية عند مستويات مناسبة
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١٨٫٧ ألف حساب نشط 
في البورصة بتراجع ٣٪ 

تراجعت حسابات التداول النشطة بالبورصة الكويتية بنهاية 
تعامالت نوفمبر، وذلك رغم األداء اإليجابي في مجملة ملؤشرات 
ومتغيرات سوق األسهم الكويتي خالل تعامالت الشهر املاضي.

وانخفضت عدد احلسابات النشطة خالل الشهر املاضي بنحو 
٥٨٨ حسابا بنسبة ٣٪ مقارنة مع شهر أكتوبر الذي سبقه، حيث 
بلغ عدد احلســابات النشطة في الشــهر املاضي ١٨٫٦٦٥ حساب 

مقارنة مع ١٩٫٢٥٣ حسابا.
وبذلك، بلغت نسبة احلسابات النشطة بنهاية نوفمبر املاضي 
٤٫٤٨٪ من إجمالي احلســابات التي لها احلق في التداول بأسهم 
البورصة طبقا إلحصائيات البورصة بنهاية الشهر املاضي والتي 
تقدر بـ ٤١٦٫٢٩٢ حســابا، لتبلغ نسبة احلسابات اخلاملة والتي 
لم يجر التداول عليها إلى ٩٥٫٥٢٪ من إجمالي حسابات التداول.


