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اقتصـاد  األحد ١٣ ديسمبر ٢٠٢٠

كبار املالك اتبعوا إستراتيجية البيع في شهر الترقية
شريف حمدي 

البيعي  التوجــه  غلــب 
علــى حتركات كبــار املالك 
الكويتية خالل  بالبورصة 
شهر نوفمبر املاضي، والذي 
شهد ترقية بورصة الكويت 
ملؤشــر «MSCI» لألســواق 
الناشــئة، وتراجعت قيمة 
تعامالتهم خــالل تعامالت 
الشهر املاضي بنسبة ٧٥٪، 
إذ بلغــت ٩٫١ ماليني دينار 
انخفاضا مــن ٣٧٫٥ مليون 
دينار فــي الفترة ذاتها من 

العام املاضي.
ووفقا لرصد إحصاءات 
وحدة األبحاث االقتصادية 
بجريــدة «األنبــاء»، يرجع 
الالفت  ســبب االنخفــاض 
في القيمة مقارنة مع الفترة 
املماثلــة، لتنفيــذ عمليات 
بيع وشراء قوية على سهم 
«الكابالت» في نوفمبر ٢٠١٩ 
جتاوزت قيمتها ٣٣ مليون 
دينــار، وتبــني مــن خالل 
الرصد لتعامالت الكبار في 
شهر نوفمبر املاضي ما يلي:
٭ اســتهدف كبــار املــالك 
بالبورصة أسهم ١٧ شركة 
مدرجة في قطاعات متنوعة، 
متت من خالل ٢٤ عملية. 

٭ عمليــات البيــع بهــدف 
تقليص احلصص متت على 
٩ شــركات مدرجة بواقع ١١ 
عملية، وكانــت بقيمة ٥٫٩ 
ماليني دينار تشكل ٦٥٪ من 

اإلجمالي.
٭ عمليــات الشــراء بهدف 
زيــادة احلصص متت على 
٧ شركات بواقع ٨ عمليات، 
وبلغــت قيمتها ٣٫٢ ماليني 
دينــار تشــكل ٣٥٪ مــن 

اإلجمالي.
٭ عززت املؤسســة العامة 

ماليني دينار تشكل ٤٢٪ من 
اإلجمالي.

٭ شهدت قوائم كبار املالك 
دخول مستثمرين في قائمة 
الكبار على ٣ شركات، وكانت 
عبارة عن دخول مؤسســة 
التأمينات االجتماعية على 
شــركة أسمنت الكويت من 
خالل جتاوز نسبة امللكية 
ألكثــر من ٥٪ لتظهر ضمن 
قائمة الكبار بنسبة ٥٫٠٧٪، 
وبذلك تصبح رابع أكبر املالك 
في الشــركة، كما ظهر بنك 

امللكيات أقل من ٥٪، حيث 
تخارجت املؤسســة العامة 
االجتماعيــة  للتأمينــات 
(صنــدوق  ومجموعتهــا 
فيرســت أوفشــور) مــن 
شــركة اجلزيــرة ولم تعد 
تظهــر ضمــن قائمــة كبار 
املالك، كما مت تخارج حامد 
حســني خاجة ومجموعته 
(شركة الشاطئ الفضي) من 
شركة املدن لتصبح نسبة 
ملكيتــه أقل من ٥٪ بعد أن 

كانت ٦٫٤٪.

نورجيس ضمن قائمة كبار 
مالك شركة هيومن سوفت 
بنسبة ٥٫٠٢٪ وبذلك يكون 
ثالث أكبر املالك بالشركة، 
كما شهدت تعامالت نوفمبر 
دخول شركة عقارات الكويت 
علــى شــركة أولــى تكافل 
بنسبة بلغت ٥٫٢٧٪، لتكون 
عقــارات الكويت رابع كبار 

املالك في أولى تكافل.
٭ خالل تعامالت شهر ترقية 
البورصــة، مت التخارج من 
أسهم شركتني، لتصبح نسب 

٩٫١ ماليني دينار إجمالي تعامالتهم خالل نوفمبر املاضي.. متت على ١٧ شركة من خالل ٢٤ عملية

االجتماعيــة  للتأمينــات 
ملكيتها خالل نوفمبر املاضي 
في البنــك األهلي من خالل 
شراء ٠٫٥٪ بقيمة ١٫٦ مليون 
دينار، كما عززت ملكيتها في 
«املواشي» بشراء ٠٫٥٪ بقيمة 
٢٠٨ آالف دينار. في املقابل 
باعت املؤسســة ٠٫٥٦٪ من 
أسهمها في بنك وربة بقيمة 
جتــاوزت مليونــي دينــار 
لكنها تظل ضمن كبار املالك 
بنسبة ٧٫٧٪، وبذلك تكون 
قيمة تعامالت املؤسسة ٣٫٨ 

هكذا قاومت األسهم التشغيلية
والقيادية «كورونا».. وحققت جناحات

احملرر االقتصادي

أكــدت أزمة «كورونــا» التي عصفت 
بالبورصة الكويتية خالل العام احلالي، أن 
االستثمارات االستراتيجية طويلة األجل 
في الشركات التشغيلية والبنوك والشركات 
ذات املالءة املالية القوية هي األكثر استقرارا 
وقدرة على اخلروج من األزمات بسرعة٬ 
وهو ما يظهر بشكل واضح على أداء أسهم 
السوق األول وقطاع البنوك وبعض الشركات 

التشغيلية الكبرى.
وبالنظر الى املؤشرات الرئيسية للبورصة 
الكويتية٬ فقد قفز مؤشــر السوق األول 
الذي يقيس كبرى الشــركات الدفاعية مبا 
نسبته نحو ١٩٪٬ يليه مؤشر السوق العام 
الشركات  بارتفاعات  وبنسبة ١٦٪ مدعوما 
التشــغيلية والدفاعية، وذلك خالل الفترة 
التــي امتدت من نهاية مارس وحتى نهاية 

سبتمبر املاضي. 
مصدات تشغيلية

وفي تفاصيــل القطاعات٬ فقد حازت 
األسهم التشــغيلية أغلب االرتفاعات في 
الســوقني األول والرئيسي، حيث تركزت 
االرتفاعــات بقطاعــات الصناعة والنفط 
والتكنولوجيا والسلع االستهالكية واملواد 
األساســية واالتصاالت، وحقق ٣٧ سهما 
مدرجا بتلك القطاعات ارتفاعات أغلبها يزيد 

على ١٠٪ خالل تلك الفترة.
وشهد القطاع الصناعي، والذي يستمر 
أداؤه التشغيلي في األزمات ملا ميد به املجتمع 
من خدمات ومنتجــات حيوية، ارتفاعات 
لنحو ٢١ سهما مرتفعا، أما قطاع االتصاالت 
الذي يتميز بتدفقات نقدية مستمرة رغم 
الظروف االستثنائية في األزمة٬ فقد شهد 

ارتفاعا خلمسة أسهم من أصل ٦ أسهم٬ 
فيما لم يتخلف أي من أسهم قطاع النفط 

والغاز االستراتيجي. 
وعلى صعيد قطاع السلع االستهالكية 
والذي ميد السوق باملواد الغذائية الالزمة 
أثناء اجلائحة، فقد شــهدت أسهمه الثالثة 
ارتفاعات متباينة جماعية خالل أشهر األزمة 
الســتة منذ نهاية مارس املاضي٬ وصل 

بعضها الى ٣٠٪. 
األزمة ليست مالية

وتباين أداء األسهم املالية خالل أشهر 
اجلائحة الستة ما بني االرتفاع واالنخفاض٬ 
ويرجع ذلك باألساس الى أن األزمة ليست 
مالية وتختلف كليا عن األزمة املالية العاملية 
في عام ٢٠٠٨ والذي شهد انهيارات مالية 
للبنوك وشركات اخلدمات املالية واالستثمار 
والتأمني.  وتصدرت أسهم اخلدمات املالية 
والتي تعمل أغلبها كشــركات استثمارية 
وقابضة متنوعة األنشطة قائمة ارتفاعات 
أسهم القطاعات املالية٬ فيما ارتفعت ٨٠٪ 
من أسهم البنوك وعادت أسعارها الى ما قبل 
أزمة كورونا، وكذلك احلال بالنسبة لقطاع 
التامني حيث ارتفعت ٥ من أسهمه السبعة. 

األول في الصدارة

ويبلغ عدد األسهم املدرجة في السوق 
األول ٢٠ سهما منها شمال الزور والبورصة 
واملدرجات حديثا، فيما حققت القيمة السوقية 
ألســهم ١٤ سهما من أصل ١٨ سهما خالل 
الربعــني الثاني والثالث ومنذ نهاية مارس 
باستثناء انخفاض أسعار ٤ أسهم فقط، وفي 
املقابل بالسوق الرئيسي، فقد بلغ عدد األسهم 
املرتفعة ٨٨ سهما خالل نفس الفترة فيما 
انخفضت القيمة السوقية لعدد ٥٦ سهما.

٧٥٦ مليون دوالر تراجعًا في احتياطي النقد األجنبي الكويتي
عالء مجيد

تراجــع االحتياطي النقــدي للكويت في 
نهاية شهر نوفمبر املاضي ليصل إلى ١٣٫٦٥ 
مليــار دينار (ما يعادل ٤٤٫٧١ مليار دوالر) 
بتراجع على أســاس شــهري بلغت نسبته 
١٫٦٪، منخفضا بقيمة قدرها ٢٣٢ مليون دينار 
خالل الشهر (نحو ٧٥٦ مليون دوالر) ويأتي 
هــذا التراجع بعد الزيادة التي حدثت خالل 
األشهر الثالثة املاضية، علما بأن االحتياطي 
النقدي وصل الى أعلى مستوى تاريخي له 
فــي أكتوبر املاضي عندمــا وصل الى ١٣٫٨٨ 

مليار دينار (ما يعادل ٤٥٫٥ مليار دوالر).
وميثــل االحتياطي النقد األجنبي للبالد 
إجمالي األرصدة النقدية واحلسابات والسندات 
وشهادات اإليداع وأذونات اخلزانة وودائع 
العملة األجنبية لدى بنك الكويت املركزي، 
وبحســاب االحتياطيات الســائلة جند أنها 
تغطي احتياجات الكويت من الواردات ألكثر 
من ١٣ شــهرا وهو ما يفــوق املعدل العاملي 
بـ ٤ أضعــاف، حيث يعتبر احلــد اآلمن أن 
يغطي االحتياطي النقدي األجنبي الســائل 
بعدم احتســاب الذهب ٣ أشهر من متوسط 

قيمة الواردات.

«وحدة التأمني» تعتمد ٢٥ شركة إلصدار 
تأمني املركبات اإلجباري

مصطفى صالح

أصدر رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم 
التأمني محمد العتيبي قرارا بقيد ٢٥ شركة 
تأمني ضمن القائمة املعتمدة لشركات التأمني 
املؤهلة إلصدار وثيقة التأمني من املسؤولية 
املدنية الناشئة عن حوادث املرور (التأمني 
اإلجباري للمركبات)، حيث سيتم العمل بهذا 
القرار اعتبارا من اليوم (األحد ١٣ ديسمبر 
٢٠٢٠)، وذلــك عقب نشــر نص القرار في 

اجلريدة الرسمية «الكويت اليوم».
وأوضح القرار أن شركات التأمني التي 
مت قيدها بالقائمة تضمنت أبرزها الشركات 
التالية: شركة الكويت للتأمني، ومجموعة 
اخلليج للتأمني، والشركة األهلية للتأمني، 
ووربة للتأمني، واألولى للتأمني التكافلي، 
ووثــاق للتأمــني التكافلــي، والبحرينية 
الكويتية للتأمني، واخلليج للتأمني وإعادة 
التأمني، ومصر للتأمني، والكويتية القطرية 

للتأمني.

أصحاب مكاتب السفر لـ «األنباء»: ٤٠٪ من الشركات قد تغلق بشكل نهائي
القطاع على حافة الهاوية.. وتوقعات بخسارة ٥ آالف موظف لعملهم

٣٫٢ ماليني دينار قيمة عمليات الشراء على ٧ شركات.. تصدرتها «التأمينات»١١ عملية بيع على ٩ أسهم بـ ٥٫٩ ماليني دينار.. تشكل ٦٥٪ من اإلجمالي

باهي أحمد

مازالت تداعيات تفشي ڤيروس كورونا تشكل 
حتديا وعائقا كبيرا أمام قطاع السياحة والسفر 
في الكويت، حيث يعتبر من أبرز القطاعات التي 
تلقت ضربة في مقتل بعد انتشار اجلائحة، ويرجع 
ذلك إلى استمرار إغالق وجهات سفر إلى دول 
مختلفة تشــكل ما يزيد على ٨٥٪ من إجمالي 
حركة السفر في الكويت، وبالتالي، وقف أعمال 
الكثير من شركات الطيران، والتسبب بفقدان 

عدد كبير من الوظائف في القطاع.
«األنبــاء» التقت بعض أصحاب شــركات 
السياحة والســفر التي أعرب مسؤولوها عن 
الكبير من انخفاض حجوزات الطيران  قلقهم 
والفنادق إلى بعض الدول بالتزامن مع استمرار 
إغالق املطار بشكل شبه كامل، مشيرين إلى أن 
هناك أكثر من ٤٥٠ شركة سياحة وسفر باتت 
تعاني وأصبحت على حافة الهاوية، وما يقارب الـ 
١٨ شركة أغلقت بشكل نهائي، متوقعني إغالق نحو 
٤٠٪ من إجمالي عدد شركات السياحة والسفر 
بشكل نهائي وخسارة ٥ آالف موظف لعملهم 
لعدم قدرة تلك الشركات على دفع رواتبهم في 

ظل االنخفاض الكبير في العوائد واإليرادات.
بداية، قال مدير شــركة ريدسي للسياحة 
والســفر شــريف بظاظة ان هناك عددا من 
العوامل زاد من محنة مكاتب السياحة والسفر 
في ظل تفشي جائحة كورونا منها اإلغالق شبه 
الكامــل ملطار الكويت الدولي وتعطيل ٨٥٪ من 
وجهات السفر، باإلضافة إلى القرارات والرسوم 
املفروضة من إدارة الطيران املدني على املكاتب 

والتي تعتبــر «تعجيزية»، حيث فرضت إدارة 
الطيران املدني خالل فبراير املاضي رســوما 
تقدر بـ ٥٠٠ دينار إلعطاء املوافقة لشــركات 
السياحة والسفر على إنشاء أي موقع او تطبيق 
إلكتروني او فتح حسابات خاصة ببرامج التواصل 
االجتماعي، إضافة إلى ٥٠٠ دينار أخرى يقوم 
بدفعها أصحاب املكاتب لتنفيذ املوقع اإللكتروني. 
وأوضح بظاظة ان مدة احلجر والتي تســتمر 
١٤ يوما أثرت وبشــكل كبير في حركة القدوم 
واملغادرة، إضافة إلى القرار الذي صدر مؤخرا 
بفتح منصة للعمالة املنزلية «بالســالمة» دون 
ربح يذكر ملكاتب السفر ما استدعى الكثير من 
املكاتب إلى مقاطعة العمل على املنصة باستثناء 
بعض املكاتب القليلة التي شاركت بها، حيث إن 
الدخول إلى املنصة يختلف عن املشــاركة بها 
فهناك عدد كبير من شركات السياحة والسفر 
دخلت إلى املنصة دون املشــاركة بها في ظل 

عدم اليقني بتحقيق ربح للمكاتب من خاللها.
بدوره، قال مدير شركة اخلميس للسياحة 
والســفر هاني فتح اهللا ان هناك أكثر من ٤٥٠ 
شركة سياحة وسفر باتت تعاني وأصبحت على 
حافة الهاوية لعدم وجود دعم مادي أو معنوي 
لها، ووضعها من ضمن القطاعات املمنوعة من 
االقتــراض من قبل البنوك أثر عليها بشــكل 
سلبي وزاد من خسائرها بشكل كبير، مضيفا 
ان تطبيق قانون املنافســة على قطاع التجارة 
التكلفة  اإللكترونيــة (ONLINE) والبيع حتت 
يسبب دمار شامل للقطاع واملكاتب بشكل عام، 
متوقعا أن تغلق ٤٠٪ من مكاتب السياحة والسفر 
العاملة في الكويت بشكل نهائي بعد إغالق ١٨ 

شركة بالفعل وخســارة ما يقارب الـ ٥ آالف 
موظف لعملهم، وهو أمــر قد يضع أصحاب 
مكاتب السياحة والسفر في مديونيات كبيرة 

قد ال يستطيعون اخلروج منها.
من جانبه، توقع مدير شركة سفريات سايبو 
عارف العالطي أنه ال يصمد قطاع الطيران أكثر 
من ذلك في السوق احمللي مع تراكم الديون على 
مالك شركات السياحة والسفر، لذا فإننا نلتمس 
من املســؤولني التدخل السريع حملاولة إيقاف 
نزيف هذا القطاع ودعمه بكل الوسائل املتاحة، 
حيث من شأن هذا اإلجراء تنشيط قطاع الطيران 
وإنقاذ معظم مكاتب السفر، التي تعتبر معظمها 
من ضمن املشاريع الصغيرة واملتوسطة، باإلضافة 
إلى إنعاش الفنادق الكويتية وحتريك قطاعات 
كثيرة مرتبطة بهــا كاألغذية والنقل وغيرها، 
مما يساهم ذلك بشكل مباشر او غير مباشر 
بخلــق آالف فرص العمل واخلروج من األزمة 
بأقل األضرار. واقترح العالطي بعض احللول 
إلنعاش القطاع في الوقت احلالي منها السماح 
للمواطنني باختيار مكان احلجر للعمالة املنزلية 
لديهم حســب ظروفهم اخلاصة وإمكانياتهم، 
وليس ضمن مناطق معينة تفرضها عليهم الدولة.
بدوره، قال مدير شركة سفريات الغندور 
مصطفى غندور ان هناك عددا كبيرا من مكاتب 
السياحة والسفر أغلق أبوابها خالل الفترة املاضية 
بشكل مؤقت، وذلك محاولة منها للتخفيف من 
اخلسائر التي قد يتكبدوها، السيما أن اإليجارات 
ورواتب املوظفني هو أمر حتمي الستمرار أي 
مكتب في العمل، وعدم قدرتهم على دفعها أدى 

إلى تفضيلهم اإلغالق حتى إشعار آخر.

٨٥٪ من الوجهات معطلة وإغالق ١٨ شركة سياحة وسفر بشكل نهائي

٤٥٠ شركة تعاني من تداعيات «كورونا».. وطول مدة احلجر أثر سلبًا على القطاع


