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اخلميس ١ أبريل ٢٠٢١ اقتصـاد

١٫٤ مليار دينار مكاسب «بورصة الكويت» السوقية بالربع األول

شريف حمدي

أنهت بورصة الكويت تعامالت الربع 
األول من العام احلالي على مكاسب الفتة 
على مســتوى املؤشــرات واملتغيرات، 
خاصــة القيمة الســوقية التــي حققت 
مكاسب كبيرة بنسبة ٤٫٣٪، وذلك بنحو 
١٫٤ مليار دينار ليصــل إجمالي القيمة 
السوقية للبوصة الكويتية بنهاية جلسة 
ختام الربع األول أمس إلى ٣٣٫٦٢ مليار 
دينــار، ارتفاعا مــن ٣٢٫٢٢ مليار دينار 

بنهاية العام املاضي.
وحققت البورصة هذه املكاسب على 
وقع الزخم الالفت الذي شهدته األسهم 
القياديــة أغلب فتــرات التداول ما عزز 
الثقة في السوق بشكل عام، وغلب على 
مجمل أدائه النشاط اإليجابي رغم بعض 
املعطيات الســلبية التي ما زالت تخيم 
على األجواء االقتصادية في ظل جائحة 

ڤيروس كورونا.
وكانت بداية البورصة قوية بشكل 
ملحــوظ فــي ينايــر، وحققــت جميع 
املؤشرات مكاسب كبيرة على وقع عمليات 
شــراء شــملت العديد من األسهم بكافة 
القطاعات، ومع ارتفاع األســعار لكثير 
مــن األســهم تراجع األداء بشــكل الفت 
خالل فبراير على وقع عمليات التصريف 
جلنــي األرباح، ومــع حلول مارس عاد 
التوازن للسوق بشكل نسبي، لتنتهي 
فترة الربع األول من ٢٠٢١ على مكاسب 

على كافة املستويات.
وتدفقت ســيولة تقدر بـ ٢٫٦ مليار 
دينار خالل الـ ٣ أشهر األولى من العام 

احلالي، أغلبهــا كان في مارس املاضي 
بتخطي حاجز املليار دينار، مقارنة مع 
الشهرين األولني، حيث لم تصل القيمة 
إلى مستوى املليار، وبلغ متوسط التداول 
اليومي ٤٣ مليارا منذ بداية العام، مقارنة 
مع ٤٢ مليار دينار خالل تعامالت العام 

املاضي.
وشــهدت البورصة الكويتية تداول 
أكثــر مــن ١٥ مليار ســهم خــالل الربع 
األول، وكان شــهر فبراير األعلى تداوال 
لكميات األســهم بأكثر من ٦٫٥ مليارات 
سهم، ويعد قطاع املواد األساسية األكثر 
مكاســب بالبورصة خــالل الربع األول 
بنسبة ٢١٫٣٪، تاله قطاع التكنولوجيا 
بـ ١٨٫٧٪، وفي املقابل كان قطاع الســلع 
االستهالكية األكثر انخفاضا بنسبة ٥٫٥٪. 
أما القطاعات الرئيســية وفي مقدمتها 
البنوك فحقق ارتفاع ٤٫١٪ منذ بداية العام، 
كما حقق قطاع اخلدمات املالية ارتفاع 
بـــ ٣٫٨٪، فيما حقق قطــاع االتصاالت 
ارتفاع بنســبة ١٫١٪، وأنهت مؤشــرات 
سوق األســهم الكويتي تعامالت الربع 

األول من ٢٠٢١ على النحو التالي:
٭ ارتفع مؤشر السوق األول بنسبة 
٤٫٥٪ محققا ٢٧٣ نقطة مكاسب بنهاية 
جلسة امس ليصل إلى ٦٣٢٤ نقطة من 

٦٠٥١ نقطة نهاية ٢٠٢٠.
٭ حقق مؤشــر الســوق الرئيســي 
مكاسب بنسبة ٢٫٩٪ بإضافة ١٣٥ نقطة 
مكاسب ليصل إلى ٤٦٨٧ نقطة من ٤٥٥٢ 

نقطة.
٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 
٤٫٢٪ مضيفا ٢٣٣ نقطة مكاسب ليصل 

إلى ٥٧٧٥ نقطة من ٥٥٤٢ نقطة.
ووفقا ملصادر استثمارية، فإن بورصة 
الكويت شهدت حالة من التفاؤل خالل 
الربع األول من العام رغم عودة احلظر 
اجلزئي في البالد من جديد خالل شهر 
مــارس املاضــي، إال أن أجــواء التفاؤل 
مع توفيــر اللقاحات واجلهود املبذولة 
لإلسراع في عمليات التطعيم في البالد 
كانت الســمة البارزة، فضال عن إعالن 
البنوك والشــركات أرباحهــا عن العام 
املاضي والتوزيعــات النقدية واملنحة، 
والتي جاءت مناسبة رغم األجواء السلبية 
التي ســيطرت على املشهد االقتصادي 

خالل العام املاضي.
وقالت املصادر: بعد التأثر الســلبي 
الواضح الذي شهده السوق الكويتي في 
عام ٢٠٢٠ نتيجة تفشي وباء كورونا رأينا 
ارتفاعا ملحوظا في مؤشرات البورصة 
خالل الربع األول من العام احلالي تراوحت 
نسبته بني ٣ و٥٫١٪.وذكرت املصادر أن 
ارتفاع أســعار النفط إلى مستويات ما 
قبــل اجلائحة كان لــه األثر اجليد على 
معنويات املستثمرين، ملا له من أهمية 
مبيزانية الدولة التي تعتمد بشكل كبير 
على عوائد النفط، وعلى الرغم من احلظر 
اجلزئي والتدابير االحترازية التي اتخذتها 
احلكومة الكويتية مؤخرا إال أن التسريع 
في عمليات التطعيم واستقرار األسواق 
العامليــة ووصــول أســعار النفط إلى 
مستويات جيدة مقارنة مبا كانت عليه 
خالل عام اجلائحة ستكون لها انعكاسات 
جيــدة على معنويات املســتثمرين في 

املرحلة القادمة.

لتبلغ قيمتها السوقية ٣٣٫٦ مليار دينار.. و٢٫٦ مليار سيولة السوق منذ بداية العام

والية «كيراال» الهندية تستحوذ على أكبر عدد من العمالة الهندية في اخلليج بـ ٢٫٥ مليون عامل

١٫١ مليون عامل هندي باخلليج عادوا لبالدهم.. حتت وطأة «كورونا»

محمود عيسى

في تقرير مسهب نشــرته وكالة «رويترز» 
أمس، تناولت تأثيــر جائحة كورونا على وضع 
العمالة الهندية في دول مجلس التعاون اخلليجي، 
وعلى األخص الهنود الذين ينحدرون من والية 
كيراال الساحلية التي تشتهر بنشر مواطنيها في 
دول اخلليج للعمل في مختلف الوظائف واملهن.

وأشــارت إلى عودة أعداد كبيرة من العمالة 
الهندية إلى ديارهم بعد أن جاءت تداعيات اجلائحة 
خالفــا ملا كانوا يحلمون به من جمع الثروة في 
اخلارج وحتســني األوضاع املادية ألسرهم في 

الوطن.
وبعد ان كان هؤالء يعيشون ويعملون ميسوري 
احلال قبل انتشار كورونا وتداعياتها، حيث كان 
الكثير منهم يعودون إلى بالدهم حاملني الذهب 
والكماليات األنيقة واألموال لشراء املنازل، أما اآلن 

فإنهم يعودون وقد اعتراهم اخلجل وخلت جيوبهم 
من املال. وفي هذا الســياق، يقول البروفيسور 
ايرودايا جايان املتخصص في دراسة أمناط الهجرة 
في والية كيراال الواقعة في أقصى جنوب الهند إنه 
قبل ڤيروس كورونا، كان العمال الهنود يعودون 
لبالدهم كأبطال، لكن اآلن ليس لديهم أي شيء، 
وان هــذه هي املرة األولى التــي يعودون فيها 
خالي الوفاض وينتهي بهــم األمر إلى اقتراض 
وبيع األصول. وتعتبر كيراال اكبر الواليات التي 
ترسل بأكبر عدد من العمال إلى دول اخلليج البالغ 
عددهم ٦ ماليني تساهم كيراال بنحو ٢٫٥ مليون 
عامل منهم، وباملقابل فقد استحوذت الوالية على 
حوالي ١٩٪ من حتويالت الهنود في اخلارج التي 
بلغت قيمتها ٧٨٫٦ مليار دوالر في ٢٠١٨، وهذه 
النســبة هي األعلى على صعيد الدولة التي تعد 

أكبر متلق للتحويالت في العالم.
وتظهر البيانات الرسمية أن أكثر من ١٫١ مليون 

عامل هندي عادوا لبالدهم خالل األشهر الـ ١٠ 
املاضية، فقــد ٧٠٪ منهم وظائفهم كعمال منازل 
وبنائني ونوادل وطهاة وغير ذلك، وقد أدى ذلك 
إلى قلب حياة العمال وأسرهم رأسا على عقب، 
ودمر األعمال التي تعتمد على الهجرة بني الهند 
واخلليج. وتعود الذاكرة الى حرب اخلليج قبل ٣٠ 
عاما عندما أضطر العديد من العمال للعودة إلى 
كيراال، وكذلك أثناء األزمة املالية عام ٢٠٠٨، لكن 
الوضع هذه املرة مختلف، فاألعداد أعلى وسوق 

العمل أصبح أضيق.
وذكر بيان حكومي هندي انه مت إطالق مبادرة 
وطنية تؤمن للهنود العائدين وظائف، وقد سجل 
فيها أكثر من ٣٠ ألف عامل، وقال إن ٨٠٪ منهم 
عادوا من البحرين والكويت وقطر واململكة العربية 
السعودية واإلمارات العربية املتحدة وسلطنة عمان، 
ويعمل أكثر مــن ٩٠٪ هؤالء في منطقة اخلليج 
وجنوب شرق آسيا بحسب تقارير األمم املتحدة.

«رويترز»: ٧٠٪ منهم فقدوا وظائفهم كعمال منازل وبنائني ونوادل وطهاة

التحول الرقمي يدعم تعافي قطاع اإلنشاءات بالشرق األوسط
محمود عيسى

نشرت مجلة ميد حتليال 
تناول تأثير احللول الرقمية 
وتبنيها على نطاق واسع في 
دفع صناعة اإلنشــاءات في 
الشرق األوسط نحو التعافي 
بعد االضطراب واالبتكار في 
طرق التفكيــر والعمل عبر 
الصناعــات املختلفــة عقب 
انتشار جائحة كورونا العام 
املاضي، والتي أربكت معظم 
الصناعــات ودفعتها خارج 
النطاق املريــح اخلاص بها 
إلى تبني البيئات التي تعتمد 
احللول الرقميــة، وصناعة 
بالتأكيد ليست  اإلنشــاءات 

استثناء من هذا القول.
وقال معد التحليل مدير 
مركــز التميــز فــي شــركة 
اإلنشــاءات الذكية واألستاذ 
املشارك في جامعة هيربوت 
وات فــي دبــي انــه برغــم 
ذلك فــإن الكفــاءة ومواكبة 
التطورات التكنولوجية أمران 
البناء  ضروريان لصناعــة 

للتقدم ومواصلة االزدهار.
املمارســات  وكان تطور 
الرقميــة فــي قطــاع البناء 
قبل كورونــا بطيئا للغاية 
املبذولــة  اجلهــود  برغــم 
لدفع املبــادرات مثل منذجة 
معلومــات البنــاء وأنظمــة 
املعلومات اجلغرافية، وكانت 
صناعــة البناء مــن بني أقل 
الصناعات الرقمية في العالم 
وفقا ملؤشــر الرقمنة ملعهد 
ماكينزي العاملي في عام ٢٠١٦.

البناء. فبالنسبة للصناعة 
التــي تعتمــد علــى العمل 
اليدوي والعمل في املوقع، 
أدى إغــالق املواقع وتقليل 
عدد املوظفني فيها واحلاجة 
إلى مزيــد مــن االتصاالت 
واملراقبــة عــن بعــد إلــى 
زيادة كبيرة في اســتخدام 
املمارسات الرقمية. وتستفيد 
العديد من املؤسســات اآلن 
مــن التكنولوجيــا للبقــاء 
علــى الهــدف وفــي حدود 
امليزانية، وللمســاعدة في 
تعافــي الصناعــة، وأدت 
اجلهــود احلاليــة لتوفيــر 
منصة للمعرفــة والقدرات 
التــي ميكــن البنــاء عليها 

يجــب  التــي  التحديــات 
التركيز  مواجهتها. وقبــل 
على القيــود التكنولوجية 
للصناعــة، مــن الضروري 
النظر إلى اســتعداد القوى 
العاملة الحتضان الرقمنة، 
وإذا لــم يكن موظفو قطاع 
البنــاء مجهزيــن باملــوارد 
والعقلية واحللول املناسبة 
التكنولوجيا، فإن  العتماد 
أي اســتراتيجية تنطــوي 
على حتول رقمي ســيكون 
مصيرها الفشل.ان العمليات 
املعقــدة جتلــب  اجلديــدة 
معها احلاجة إلى التدريب، 
وبالتالــي وبرغــم أهميــة 
التحــول الرقمي، فالبد من 
القــوى  حتســني مهــارات 
العاملة بشكل متواز، ومن 
هنا، فإن العديد من املنظمات 
تهــدف إلى حتقيق ذلك من 
خالل توفير برامج تطوير 
للموظفني. ولكن ذلك ال ميثل 
حال طويل األمد، بل يجب أن 
تتعاون الصناعة واألوساط 
األكادميية لتصميم وتقدمي 
برامــج تعليميــة وقائمــة 
علــى العمل لتجهيز اجليل 
املهنيــني  املســتقبلي مــن 
لقيادة صناعة رقمية أكثر 
إبداعا، وأخيرا يجب معاجلة 
التــي يواجهها  التحديــات 
قطــاع البناء مــن الداخل، 
إذ اليزال املتخصصون في 
البنــاء يكافحون  صناعــة 
إليجــاد حلول تســمح لهم 
بالتحول بشــكل مريح إلى 

العمليات الرقمية.

للتقنيات املستقبلية، وأدى 
استخدام منذجة معلومات 
البناء إلى خفض التكاليف 
وزيــادة الكفاءة وحتســني 
التعاون في املشــاريع. كما 
أدى إلى حتديث العمليات، 
وتعزيز استخدام املنصات 
املبتكرة، فضــال عن جذب 
املواهــب الشــابة ملواصلة 

القيادة.
صقل املهارات

ولكــن احمللــل قــال انه 
مــع ذلك، فإن قطــاع البناء 
ال يــزال فــي بدايــة رحلة 
التحول الرقمــي، وبالتالي 
ال يــزال أمامــه العديــد من 

«ميد»: صناعة البناء كانت بني أقل الصناعات الرقمية بالعالم قبل اجلائحة

 
وقالت شــركة ماكينزي 
انــد كومباني ان اســتخدام 
التكنولوجيــا واملمارســات 
إنتاجية  الرقميــة لتعزيــز 
ملواكبــة  البنــاء  صناعــة 
االقتصــاد الكلي من شــأنه 
أن يعزز قيمة القطاع بنحو 
١٫٦ تريليون دوالر. وهذا من 
شأنه أن يضيف حوالي ٢٪ 
إلــى االقتصاد العاملي، أو ما 
يعــادل تلبية حوالي نصف 
احتياجــات البنية التحتية 

في العالم.
قيادة التبني الرقمي

لقد حتدى الوباء العمليات 
واملنصات التقليدية في قطاع 

«بلومبيرغ»: حكومتا الكويت ولوكسمبورغ 
توقعان اتفاقية للنقل اجلوي

محمود عيسى

إن  تاكــس  بلومبيــرغ  وكالــة  ذكــرت 
حكومــة لوكســمبورغ وقعت اتفاقيــة للنقل 
اجلــوي مع الكويت باالضافــة الى بروتوكول 
املتعلــق بالدخــل واإلعفــاءات   «DTA ٢٠٠٧»
الضريبيــة. ونســبت بلومبيرغ الــى حكومة 

لوكســمبورغ قولها في بيان أصدرته يوم ٢٥ 
مارس املاضي، ان من شأن البروتوكول تعديل 
املعاهدة الضريبية بني احلكومتني لتكون متوافقة 
مع أحدث املعايير الدولية بشأن تبادل املعلومات 
الضريبية، وسيتضمن توصيات تتعلق بقاعدة 
تآكل وحتويل األرباح املطبقة لدى منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية - االويسد.

باإلضافة لبروتوكول «٢٠٠٧ DTA» املتعلق بالدخل واإلعفاءات الضريبية

«التجارة»: ٢٫٢٪ انخفاض صادرات 
الكويت غير النفطية خالل فبراير

قالــت وزارة التجارة والصناعة إن قيمة 
شــهادات املنشــأ للصــادرات الكويتية غير 
النفطية انخفضت قليال بنســبة ٢٫٢٪ خالل 
شــهر فبراير املاضــي مقارنة بالشــهر ذاته 
مــن العام املاضي.وأضافت الوزارة في بيان 
صحافي أن عدد شــهادات املنشأ للصادرات 
للدول العربية واألجنبية بلغت ٩٥٩ شهادة 
بقيمة ١٢٫٣ مليون دينار خالل فبراير املاضي، 
مقارنة مع ١١٣٦ شهادة بـ ١٢٫٦ مليون دينار 

خالل الشهر نفسه من ٢٠٢٠.
وأوضحت أن عدد شهادات املنشأ للصادرات 
الكويتية للدول العربية باستثناء دول مجلس 
التعاون اخلليجي بلغت ٢٦٣ شــهادة بقيمة 
٣٫٨ ماليني دينار مقابل ١٠٩ شــهادات بقيمة 

٣٫٨ ماليني دينار إلى الدول األجنبية.
وذكرت أن عدد شهادات املنشأ للصادرات 
الكويتية لدول مجلس التعاون اخلليجي بلغت 
٥٨٧ شهادة بقيمة ٤٫٦ ماليني دينار خالل فبراير 

املاضي مقابل ٨١٠ شهادات بقيمة ٦٫١ ماليني 
دينار خالل الشهر ذاته من العام املاضي.

وأشــارت الوزارة إلى تصدر مصر قائمة 
الــدول العربية األكثر اســتيرادا للصادرات 
الكويتية، فيما تصدرت قطر قائمة دول مجلس 
التعــاون اخلليجي، فيما جــاءت بلجيكا في 

املرتبة األولى لناحية دول العالم األخرى.

٩٥٩ شهادة منشأ صدرت للدول العربية واألجنبية بقيمة ١٢٫٣ مليون دينار

 

قطاع املواد األساسية األكثر مكاسب بالربع األول بـ ٢١٫٣٪.. والبنوك ارتفع ٤٫١٪ منذ بداية العام


