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التعليمية« »املجموعة  رأسمال  تخفيض  على  توافق  املال«  »أسواق 
أعلنت شركة املجموعة التعليمية القابضة عن حصولها 
على موافقة هيئة أس��واق امل��ال الكويتية على تخفيض 
رأسمال الشركة املُصدر واملدفوع بسبب زيادته عن حاجة 

الشركة.
وقالت “تعليمية” في بيان للبورصة الكويتية، أمس  
األربعاء، إنه سيتم تخفيض رأس املال من 24.53 مليون 

دينار إل��ى 15 مليون دينار، بفارق ق��دره 9.53 مليون 
دينار. وأوضحت أن التخفيض سيتم عن طريق إلغاء 
عدد 95.3 مليون سهم من أسهم الشركة بالقيمة االسمية 
للسهم البالغة 100 فلس مع سداد القيمة االسمية للسهم 

نقداً.
وس��ي��ق��وم مجلس إدارة “تعليمية” ب��ات��خ��اذ كافة 

اإلجراءات الالزمة لرفع توصية للجمعية العامة العادية 
للسنة املالية املنتهية في 31 أغسطس 2020 إلمتام عملية 
التخفيض. وأعلنت الشركة في أواخ��ر نوفمبر املاضي، 
عن بياناتها املالية السنوية والتي أظهرت تراجع األرباح 
%14.3 إلى 6.64 مليون دينار، مع توصية مجلس اإلدارة 

بتخفيض رأس املال.
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الغريب: الشركة بأسطولها املتجدد على أمت االستعداد لعودة التشغيل التجاري الكامل 

»الكويتية«  تتسلم »الكوت«.. سادس 
A320neo طائرات ايرباص 

استلمت شركة اخلطوط اجلوية الكويتية سادس 
طائراتها من نوع ايرباص A320neo والتي أطلق 
عليها “الكوت”، حيث وصلت إلى الكويت في مبنى 
الركاب رقم 4 قادمة من مصنع ايرباص في مدينة 
تولوز في فرنسا، وكان في مقدمة مستقبلي الطائرة 
نائب رئيس مجلس إدارة اخلطوط اجلوية الكويتية 
املستشار فيصل الغريب يرافقه بعض أعضاء 

مجلس االدارة وعدداً من املسؤولني في الشركة.
وعلى هامش وصول الطائرة، قال نائب رئيس 
مجلس اإلدارة املستشار فيصل الغريب: نسعد 
ال��ي��وم باستالم ه��ذه الطائرة ونيابة ع��ن رئيس 
مجلس إدارة اخلطوط اجلوية الكويتية الكابنت 
علي الدخان وأعضاء مجلس اإلدارة نتقدم بخالص 
التهنئة للقيادة السياسية احلكيمة والشعب 
الكويتي الكرمي بوصول سادس طائرات اخلطوط 
 A320neo اجلوية الكويتية من ط��راز ايرباص
إلى البالد والتي أطلق عليها )الكوت( والتى تعد 
ضمن 15 طائرة من نفس النوع مت التعاقد عليها مع 
شركة ايرباص على أن يتم استالمها تباعاً على مدى 
السنوات املقبلة حسب خطة االستالم املتفق عليها 

مع مصنع االيرباص إن شاء الله.
وأضاف الغريب: تعد “طائرة A320neo إضافة 
مميزة ألسطول الشركة في الفترة القادمة خاصة 
عند سماح السلطات الصحية في البالد إلكتمال 
ع��ودة التشغيل التجاري الكامل لباقي الوجهات 
التي كانت الشركة تشّغل لها قبل أزم��ة جائحة 
فيروس كورونا املستجد )كوفيد١٩( ونؤكد في هذا 
املجال بأن )الكويتية( على أمت االستعداد لعودة 
التشغيل الكامل متى ما قررت السلطات الصحية 
ذل��ك مل��ا متتلكه م��ن أس��ط��ول متكامل ي��ؤدي كافة 
املهام املطلوبة منه لتحقيق أهداف ورؤية الشركة 

التي تسعى لها في خدمة الركاب االع��زاء على منت 
طائراتها احلديثة واملتنوعة في الطرازات الحتوائها 
على خ��دم��ات مريحة تلبي رغ��ب��ات وطموحات 

املسافرين الكرام”.
وتابع الغريب: “تواجد هذا النوع من الطائرات 
في أسطول )الكويتية( املتنامي سيعزز من مكانتها 
كشركة طيران رائ��دة في قطاع الطيران اإلقليمي 
والعاملي، كون الشركة تتابع باستمرار متطلبات 
عمالئها لتقدمي أح��دث وأف��ض��ل اخل��دم��ات، كذلك 
حت��رص على توفير كافة سبل ال��راح��ة واألم��ان 
لركابها االعزاء أثناء كل رحلة، كما أن وصول طائرة 
A320neo يعد استمراراً ملرحلة هامة في تطوير 
اخلدمات املميزة والتي تقدمها الشركة لعمالئها 
االع��زاء، كما تشكل عالمة فارقة ومهمة في مسيرة 
اخلطوط اجلوية الكويتية في حتديث أسطولها 

ليكون من أحدث االساطيل في املنطقة”.
وأوض��ح الغريب قائالً: “إن اخلطوط اجلوية 
الكويتية تضع دائ��م��اً ضمن اولوياتها االرت��ق��اء 
والتطور بالطائر االزرق في كافة اخلدمات االخرى 
التي تقدمها الشركة لعمالئها الكرام والذين نعدهم 
بالعمل على تطوير الناقل الوطني لدولة الكويت 
مبا يحقق اآلمال والطموحات املعقودة لهذا املجتمع 
ال��ك��رمي ومب��ا يضع ال��ش��رك��ة ف��ي مقدمة شركات 

الطيران في املنطقة”. 
وتقدم الغريب بجزيل الشكر وواف��ر االمتنان 
للجهود امل��ب��ذول��ة م��ن الطاقم الفني ال��ذي حتّمل 
مسؤولية استالم طائرة A320neo والتي يتطلب 
استالمها املرور باجراءات فنية وإدارية وقانونية 
طويلة، متمنياً لهم التوفيق والسداد دائماً في تلك 
املهمات الصعبة التي تسندها دائماً الشركة ألبنائها 

االكفاء.

3.14 مليون برميل نفط خام باليابان »مؤسسة البترول«: تخزين 
أعلنت نائب العضو املنتدب للعمليات 
بقطاع التسويق العاملي في مؤسسة 
البترول الكويتية غدير القدفان توقيع 
املؤسسة ممثلة بقطاع التسويق العاملي 
اتفاقية مشتركة مع وزارة االقتصاد 
والتجارة والصناعة اليابانية لتخزين 
14ر3 مليون برميل من النفط اخلام في 

اليابان.
وقالت القدفان لوكالة األنباء الكويتية 
)كونا( أمس األربعاء إن االتفاقية التي 
مت توقيعها أول أم��س ال��ث��الث��اء تأتي 
متاشيا مع التوجهات االستراتيجية 
احمل��دث��ة ملؤسسة ال��ب��ت��رول حتى عام 
2040 الرامية إلى تأمني تخزين النفط 
اخلام خارج الكويت كما يعزز خططها 
وحصتها التسويقية مبنطقة الشرق 

األقصى كمزود رئيسي.
وأضافت أن��ه بهذه االتفاقية تنضم 
الكويت إلى اململكة العربية السعودية 
واإلمارات في تخزين نفطها في اليابان 
ألغ���راض استراتيجية وجت��اري��ة مع 
األخ��ذ بعني االعتبار إع��ط��اء األول��وي��ة 
إلم��داد اليابان بالنفط اخل��ام في حالة 

الطوارئ.
وأعربت عن الشكر لكل الفرق العاملة 

ف��ي مؤسسة ال��ب��ت��رول الكويتية على 
جهودها ومتابعتها احلثيثة وتعاونها 

مع مكتب املؤسسة في سيؤول إلمتام 
هذه االتفاقية في وقت يتعافى الطلب 

على النفط تدريجيا إثر تداعيات جائحة 
كورونا.

بنهاية الربع الثالث .. على أساس سنوي

 »بيتك«: العوائد على العقارات االستثمارية مستقرة

ق��ال تقرير بيت التمويل الكويتى 
“بيتك” الصادر عن سوق العقار احمللي  
خ���الل الربع الثالث م��ن ع����ام 2020 
“ و اجتاهات السوق ومعدالت العائد 
وم��س��ت��وي��ات االس��ع��ار ب��اإلض��اف��ة إلى 

اجتاهات تداوالت القطاعات العقارية 
عادت قيمة تداوالت الربع الثالث إلى 
بعض مستوياتها مسجلة 739 مليون 
دينار أي ستة أضعاف مقابل مستوى 
منخفض 116 مليون دينار سجلت من 
خالل العمل التطوعي  إلدارة التسجيل 
والتوثيق ف��ي وزارة ال��ع��دل ف��ي فترة 
اإلغ��الق اجلزئي بالربع الثاني 2020، 
إال أن مستوى التداوالت شهد انخفاضاً 

بنسبة %24 على أساس سنوي. 
 ع���زز ال��س��ك��ن اخل���اص مكانته في 

املرتبة األولى بني القطاعات مع ارتفاع 
مساهمته إل��ى نحو %62 ف��ي الربع 
الثالث مقابل %39 من ال��ت��داوالت في 
ذات الفترة 2019، فيما ظلت حصة 
العقار االستثماري في املرتبة الثانية 
بني القطاعات املختلفة بحصة انخفضت 
إل��ى %20 م��ن قيمة ال��ت��داوالت مقابل 
%32 في الربع الثالث من العام املاضي، 
وان��خ��ف��ض��ت ح��ص��ة ت����داوالت العقار 
ال��ت��ج��اري إل��ى %12 مقابل %20 من 
ال��ت��داوالت، وشكلت ت���داوالت العقار 
احلرفي والصناعي %4.5 مقابل 2% 
في الربع الثالث العام املاضي، وساهم 
عقار الشريط الساحلي بحصة اقتربت 
من %1.5 من التداوالت العقارية مقارنة 
مع حوالي %6 في ذات الفترة من 2019.  

 م��ازال��ت ال��ع��وائ��د ع��ل��ى ال��ع��ق��ارات 
االستثمارية  املتميزة تتفوق بشكل 
متفاوت ع��ن ال��ع��وائ��د على العقارات 
التجارية في بعض احملافظات، وتشهد 
م��س��ت��وي��ات ال��ع��وائ��د ع��ل��ى ال��ع��ق��ارات 
االستثمارية حالة استقرار في بعض 
احملافظات بنهاية الربع الثالث على 
أساس سنوي بعد أن تراجعت في الربع 
الثاني مع توقف األنشطة االقتصادية 
وعدم قدرة بعض  املستأجرين على دفع 
إيجاراتهم، فلم تشهد تغيراً في الربع 
الثالث بعد أن تراجعت العوائد في الربع 
الثاني إلى نسب تتراوح بني %7.4 إلى 
%8.2، واستقرت في محافظة العاصمة 
عوائد العقارات االستثمارية عند حدود 
%7.3 بنهاية الربع الثالث وتفوق معدل 

العائد على العقار التجاري الذي يسجل 
%7.1، وفي محافظة حولي يبلغ معدل 
العائد على العقار االستثماري 7.79% 
ومازال أدنى قليالً من معدل العائد على 
العقار التجاري باحملافظة بنهاية الربع 

الثالث.
وسجل متوسط العائد على العقارات 
االستثمارية ف��ي محافظة الفروانية 
%7.88 وم��ازال أدنى من معدل العائد 
على ال��ع��ق��ارات التجارية باحملافظة. 
ويبلغ متوسط ال��ع��ائ��د على العقار 
االستثماري في محافظة األحمدي حدود 
%7.93 دون تغير عن الربع الثالث 
2019، وفي محافظة مبارك الكبير عند 
%7.83 وفي اجلهراء يبلغ معدل العائد 

%8.1 بنهاية الربع الثالث.
معدل العائد السنوي على العقارات 
التجارية:- تراجعت معدالت العوائد 
على ال��ع��ق��ارات ال��ت��ج��اري��ة ف��ي معظم 
املواقع التجارية باحملافظات بنهاية 
الربع الثالث من عام 2020 عن الربع 
السابق له، متأثرة بحالة التوقف الكلي 
واجل��زئ��ي ملعظم الشركات واالنشطة 
ال��ت��ج��اري��ة وامل��ج��م��ع��ات واألس�����واق 
التجارية، وبرغم تخفيف تلك اإلجراءات 
وال��ع��ودة التدريجية مل��زاول��ة أعمالها 
في ظل خطط التحفيز احلكومية وهو 
ما ساهم في حتسن طفيف على أساس 
سنوي . ومازالت في بعض احملافظات 
أدن����ى ن��س��ب��ي��اً م��ن ع��وائ��د ال��ع��ق��ارات 
االستثمارية باستثناء محافظة حولي 
وبعض مناطق الفروانية التى م��ازال 
معدل العائد على العقارات التجارية 
يزيد فيها قليالً عن معدله في العقارات 

االستثمارية.
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الشريعة ألحكام  املطابقة  لألسهم  التداول  خدمة  تطور  كابيتال«  »بوبيان 
أعلنت شركة بوبيان كابيتال لإلستثمار 
)ال���ذراع االستثماري لبنك بوبيان( عن 
إضافة السوق املصري إلى منصة بوبيان 
للتداول لتنضم بذلك الى االسواق العاملية 
متمثلة باالسواق االمريكية واالوروبية 
وس���وق اململكة املتحدة ف��ي اط���ار سعي 
الشركة لتوفير أفضل جتربة للعمالء 
من خ��الل االستفادة من أح��دث التقنيات 

املبتكرة للتداول.
وقالت املدير التنفيذي األول ب��إدارة 
األصول و التداول بشركة بوبيان كابيتال 
بدرية حمد احلميضي” إن إضافة السوق 
املصري إلى منصة بوبيان للتداول لألسهم 
املطابقة ألحكام الشريعة اإلسالمية ما 
هو إال نتاج البحث الدائم عن التوسع و 
التطور ف��ي خدماتنا التي نسعى دائما 
ان نقدمها للمستثمرين من خ��الل أحدث 
أنظمة التداول املطورة والتي تتيح للعمالء 
امكانية تصفح املنصة بسهولة وسالسة”.

وأضافت “ تاتى هذه االضافة في اطار 
التطورات التى تشهدها البورصة املصرية 
مدعومة بالتطورات االيجابية لالقتصاد 

املصري خ��الل السنوات االخ��ي��رة والتى 
وضعته ضمن أس��رع االس���واق من��وا في 

املنطقة “ .
واوضحت احلميضي ان شركة بوبيان 
كابيتال لالستثمار تعد م��ن الشركات 
الرائدة بالكويت التي متكن عمالئها من 
فرصة ال��ت��داول لالسهم املطابقة الحكام 

الشريعة االسالمية في االسواق اخلليجية 
و العاملية عبر االنترنت من خالل موقع 
Boubyan Brokerage ل��ل��ت��داول 
االلكتروني او من خ��الل تطبيق بوبيان 

للتداول عبر املوبايل.
من جانبه أوض��ح احمللل األول ب��إدارة 
األص���ول وال��ت��داول ف��ي الشركة سليمان 

خليفة ال��ع��ن��زي “باإلضافة إل��ى متكني 
العمالء من ال��ت��داول في السوق املصري 
مؤخراً، بإمكان عميل بوبيان للتداول  ان 
يتداول في االس��واق احمللية واخلليجية 
والعاملية من خ��الل حساب ت��داول واحد 
مع امكانية الدخول املباشر إل��ى األسهم 
املطابقة ألحكام الشريعة اإلسالمية في 

األسواق العاملية.
وأض��اف ان عمالء بنك بوبيان لديهم 
م��رون��ة ف��ي رب��ط حساباتهم املصرفية 
بحسابات ال��ت��داول اخلاصة فيهم، حيث 
تتوفر لهم خدمة التحويل الى حسابات 
التداول عبر خدمة الكي نت او من خالل 
التحويل املباشر من حساباتهم الشخصية 

لدى البنك.
وأكد العنزي أن خدمة بوبيان للتداول 
ت��وف��رجت��رب��ة ت����داول ف��ري��دة م��ن نوعها 
لعمالئها مع متكينهم من ال��وص��ول إلى 
مجموعة كاملة م��ن خ��دم��ات الوساطة 
التي تغطي أس��واق رأس امل��ال اخلليجية 
و العاملية باالضافة ال��ى امكانية ت��داول 

الصكوك عامليا.

فيصل الغريب مع املستقبلني وطاقم الطائرة

البورصة تستعيد نغمة الصعود.. 
والسيولة تتقلص لقرابة النصف

استعادت السوق الكويتية، أم��س  األربعاء، 
نغمة ال��ص��ع��ود م���رة أخ���رى ب��ع��د أن تراجعت 
مؤشراتها بشكل جماعي أمس عقب تأكيد ترقية 
البورصة في مؤشرات مورغان ستانلي “إم إس 

سي آي” لألسواق الناشئة.
وجن��ح املؤشر العام للبورصة الكويتية في 
االرتفاع بنسبة %0.92، كما ارتفع السوق األول 
بوتيرة أكبر مبعدل %1.04، وسجل املؤشران 
الرئيسي و”رئيسي 50” من��واً بنسبة 0.60% 

و%0.86 على الترتيب.
وتقلصت سيولة ال��ب��ورص��ة بنحو 46.7% 
لتصل إل��ى 43.94 مليون دينار مقابل 82.36 
مليون دينار ، كما انخفضت أحجام التداول بواقع 
%14.9 لتصل إلى 154.86 مليون سهم مقابل 

181.94 مليون سهم بجلسة سابقة .
وسجلت مؤشرات 9 قطاعات ارتفاعاً بصدارة 
النفط والغاز بنمو نسبته %2.15، بينما تراجع 
3 قطاعات أخرى يتصدرها املنافع بانخفاض قدره 
%8.52 بتأثير مباشر من هبوط سهم “شمال 

الزور”.
وجاء سهم “آبار” على رأس القائمة اخلضراء 
لألسهم املُدرجة بارتفاع نسبته %21.14، فيما 
تصدر سهم “كفيك” القائمة احلمراء ُمتراجعاً 
بنحو %11.27. وح��ق��ق سهم “بيتك” أنشط 
سيولة بالبورصة بقيمة 7.46 مليون دينار 
ُمرتفعاً بنسبة %1.06، بينما تصدر سهم “أهلي 
متحد - البحرين” نشاط الكميات بتداول 23.34 

مليون سهم ُمرتفعاً بنحو 2.09%.

تابعة لـ »سنرجي« توقع عقدًا نفطيًا 
10 ماليني دوالر في اليمن بـ 
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سليمان العنزي بدرية احلميضي

النفط  على  لالعتماد  طبيعي  نتاج  السكانية  التركيبة  اختالل  أكادمييون: 
أج��م��ع 29 أك��ادمي��ي��اً متخصصاً في 
االقتصاد والعلوم االدارية على أن اختالل 
التركيبة السكانية في الكويت نتاٌج طبيعي 
الختالالت أخرى في االقتصاد الوطني مثل 
االعتماد الكلي على النفط وضعف النظام 
التعليمي وعزوف املواطنني عن العمل في 
القطاع اخل��اص مقابل أفضلية الرواتب 
في القطاع العام، مبينني في الوقت ذاته 
أن إصالح سوق العمل يعد مدخالً رئيسياً 

إلصالح التركيبة السكانية.
وخلص األكادمييني ال�29 االختالالت 
اخلمس في االقتصاد الوطني في ورقة 
بعنوان “قبل فوات األوان” نشرها موقع 
 KuwaitImpakt.com ”كويت امباكت“
املتخصص في نشر األوراق والدراسات 
املتعلقة بالسياسة العامة في الكويت، 
موضحني بأن الكويتيون ميثلون أقلية في 
وطنهم نتيجة الختالالت في السياسات 

العامة وانتشار الثقافة االستهالكية لدى 
املجتمع نتيجة لتدفق العائدات النفطية 
إل���ى مت��وي��ل من��ط ح��ي��اة وس��ل��وك مرفه 
للمواطنني لم يعد اليوم مستداماً.   وبدوره 
قال شمالن وليد البحر أحد املوقعني ال�29 
على الورقة “إن احلديث عن خلل التركيبة 
السكانية أمر مشروع ويجب ان ال يقترن 
بخطاب الكراهية فهناك اخ��ت��الل مثبت 
علمياً وب��األرق��ام، إال أن��ه وبكل أس��ف، ال 

ميكننا ق��ول ذل��ك عن احللول املطروحة، 
ح��ي��ث ال ت���زال ال��س��ل��ط��ت��ان التشريعية 
والتنفيذية تضعان التشريعات والنسب 
بعيداً عن البحث العلمي والدراسات، وألن 
االختالالت االقتصادية متشابكة ومتداخلة 
ف��ي بعضها البعض ف��ال ميكننا احلديث 
عن التركيبة السكانية قبل مناقشة سوء 
النظام التعليمي الذي يضعف من تنافسية 

العمالة الوطنية.

أعلنت شركة سنرجي القابضة عن توقيع إحدى 
شركاتها التابعة )ملكية غير مباشرة بنسبة 
%86.7( عقد أعمال خدمات نفطية في اجلمهورية 

اليمنية ملدة عامني بقيمة 10 ماليني دوالر تقريباً.
وقالت “سنرجي” في بيان للبورصة الكويتية، 
أم��س  األربعاء، إن أثر العقد سيظهر على املركز 
املالي للشركة اعتباراً من الربع األول من عام 

2021. وأوضحت أن نسبة األرب��اح التي يتوقع 
حتقيقها م��ن العقد تعتمد على ظ���روف العمل 

واملتغيرات املتعلقة بالتنفيذ.
كانت الشركة حتولت للربحية بنهاية التسعة 
أشهر األولى من العام اجلاري بقيمة 13.52 ألف 
دينار، مقابل خسائر نفس الفترة من العام املاضي 

بقيمة 618.66 ألف دينار.


