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اكد شاهني اخلضري املؤسس و الرئيس التنفيذي لتطبيق 
أجار خالل دراسة أعدتها الشركة ان اغالق اغلب الشركات و 
املرافق التجارية و عدم االستقرار الوظيفي اهم االسباب وراء 
االزمة التي يتعرض لها القطاع العقاري حاليا وخصوصاً 

العقارات التجارية و االستثمارية.  
واضـــاف »إنــنــا نقوم بكل مــا بوسعنا لنساعد القطاع 
العقاري في جتاوز هذه األزمة األقتصادية من خالل تطبيق 
أجار الذي يساهم في تقليل التكاليف اإلدارية ملالك العقارات 
و توفير اإلدارة عن بعد، وكذلك يساعد املستأجرين على 
التواصل مع مالك العقار عن طريق البرنامج لتطبيق التباعد 
ــة احلالية.« وقــد أظهرت الدراسة  االجتماعي خــالل االزم
العقارية التي اعدتها شركة » اجــار«   www.ajar.ae أن 
اجمالي اإليجارات احملصلة في الكويت خالل العام املاضي 
بلغ  نحو 1.63 مليار دينار » حوالي 5.28 مليار دوالر » 
لقطاعات العقار التجاري واالستثماري والسكني  وانها 
عرضة للتأثر خالل العام اجلاري  بسبب الكورونا، مشيرة 
الى ان إيجارات القطاع التجاري شكلت نحو  30.6 في املئة 
من إجمالي اإليجارات احملصلة العام املاضي بقيمة 658  

مليون دينار » 2.18 مليار دوالر » في حني شكلت إيجارات 
القطاع السكني نحو 39.3 في املئة بقيمة  980 مليون 
دينار » 3.1  مليار دوالر » .  واكـــدت  أن إغــالق احملالت 

واملرافق التجارية بسبب أزمــة كورونا سيكون له تأثير 
مباشر على الوحدات التجارية واالستثمارية. ولفتت إلى 
أن القيم اإليجارية لوحدات هذا القطاع تتراوح بني 2000 
و4500 دوالر، موضحة أن 85.4 في املئة من هذه احملالت 
واملرافق ال تتعدى قيمها اإليجارية الشهرية 2000 دوالر، 
و1.88 في املئة بني 2000 و2500 دوالر، فيما يصل إيجار 
3.05 في املئة منها إلى 3500 دوالر، و1.37 في املئة تتراوح 
بني 3501 و4500 دوالر، في حني أن 8.21 في املئة قيمها 
اإليجارية تبدأ من 4501 دوالر. وأشــارت دراســة » اجار«  
إلى أن إغالق أغلب احملالت التجارية، مبا فيها املوجودة في 
املجمعات سيؤثر على 48 مليون دينار  » نحو 148 مليون 
دوالر » من اإليجارات احملصلة، مبينة أن مجمع األفنيوز 
يستحوذ على احلصة األكبر من اإليــجــارات احملصلة في 
القطاع التجاري االستثماري في الكويت، بنحو 44.18 في 
املئة، في حني تصل حصة مجمع 360 إلى 8.03 في املئة، 
ومجمع الكوت 8.03 في املئة، و»مارينا مول« 8.03 في املئة، 
ومجمع احلمراء 3.61 في املئة، أما حصة بقية املجمعات 

فتبلغ 28.11 في املئة.

عقد رئــيــس مجلس إدارة شــركــة اخلطوط 
اجلــويــة الكويتية يوسف عبداحلميد اجلاسم 
اجتماعاً خاصاً مع فريق الــطــوارئ في الشركة 
الذي أشرف على تنفيذ املرحلة األولى من رحالت 
اإلجــالء وذلك لبحث عرض وتقييم ما مت اجنازه 

خالل الفترة السابقة.
واّطــلــع اجلــاســم على آخــر مستجدات أعمال 
الفريق وخططه فيما يتعلق بتداعيات الوباء 
العاملي فيروس كورونا املستجد )كوفيد 19( 
ــالء املواطنني  والــرحــالت التي مت تشغيلها إلج
العائدين من اخلــارج وأعمال الفريق في أنحاء 
مطار الكويت الــدولــي في مبنى الــركــاب رقــم 4 
وبخصوص املــركــز الطبي الــذي يتم استقبال 

املواطنني العائدين من خالله.
هــذا وتــقــدم اجلــاســم بجزيل الشكر ووافــر 
االمتنان لرئيس فريق الــطــوارئ فــي الشركة، 
الرئيس التنفيذي املهندس كامل العوضي، وجميع 
العاملني الذين شاركوا في األيام السابقة في تلك 

الظروف االستثنائية جلائحة كورونا. 
كما توجه بخالص الثناء والتقدير للعاملني في 
الفريق ومنتسبي اإلدارات التشغيلية املتواجدين 
فــي اخلــطــوط األمــامــيــة، واملوظفني كافة الذين 
شاركوا من اإلدارات املساندة ضمن األعمال املناطة 
باخلطوط اجلوية الكويتية، والتي قاموا بها على 
املستوى التنفيذي بكل كفاءة واقتدار، عبر منظومة 
اإلدارة احلكومية والوطنية ألزمة مواجهة جائحة 
كورونا املستجد )كوفيد 19( التي جتتاح العالم 

بأسره بشكل غير مسبوق 
وضمن خطط الفريق احلصيفة واملــدروســة 
لبحث ووضع احللول املناسبة لتلك االزمة، ذكر 
يوسف اجلاسم بأن العاملني من اخلطوط اجلوية 
الكويتية في تلك املرحلة التاريخية احلرجة، 
ســيــســّطــرون بجهودهم ومهنيتهم وتفانيهم 
صفحات مشرقة من سجل الناقل الوطني عبر 

تاريخه الطويل.
ــرب عن بالغ فخره واعــتــزازه فيما قدمه  وأع
العاملني من جهود حثيثة والتي عكست في الوقت 
ذاته إشادة من مختلف اجلهات احلكومية واألهلية 
املشاركة في إدارة األزمــة وفي طليعتها سلطات 
الطيران املدني، الفتاً في الوقت ذاته إلى أن تلك 
اجلهود الواضحة ستبقى مستقرة على الــدوام 
في ذاكرة اخلطوط اجلوية الكويتية خاصة فيما 
يتعلق بتنفيذ خطط احلكومة الرشيدة إلجالء 
أهلنا العالقني خارج وطننا احلبيب وغيرها من 

جهود وأنشطة متصلة بهذا الظرف االستثنائي. 
من جانبه، تقدم الرئيس التنفيذي املهندس 
كامل العوضي بجزيل الشكر ووافـــر التقدير 
لرئيس مجلس اإلدارة السيديوسف اجلاسم 
ــك لثقتهم  وألعــضــاء مجلس اإلدارة الــكــرام وذل
الكبيرة التي أولوها له في إدارة وتولي تلك األزمة 
ضمن فرق عمل مؤهلة ذات خبرات عالية، عملت 
ليالً ونهاراً ، وعلى قدم وساق في مشاركة اجلهات 
احلكومية األخـــرى ملواجهة تــداعــيــات جائحة 
فيروس كورونا املستجد )كوفيد 19( وتبعياتها 
وتوفير وتقدمي كل الدعم واملساندة لتلك اجلهات 

في امتام أعمالهم.
كما قــدم العوضي شــرحــاً تفصيلياً عــن آخر 
مستجدات أعمال وخطط فريق الــطــوارئ التي 
قاموا بها مؤخراً سواء في مطار الكويت الدولي 
ــالل تنظيم رحـــالت االجـــالء للخارج،  أو مــن خ
وكيفية تطبيق وتنفيذ توصيات السلطات الطبية 
في جتنب اصابة العاملني في الشركة بفيروس 
كورونا واتخاذ االجراءات الوقائية الالزمة لذلك، 
وذلــك عبر استخدام الوسائل الطبية املناسبة 
كإرتداء الكمامات والقفازات واستخدام املعقمات 
واملساحيق املطهرة وأخيراً تعقيم ورش الطائرات 
عقب عودتها من الرحالت اضافة إلى النقليات 

واآلليات التي تستخدم في نقل الركاب وامتعتهم.

2019 11 فلسًا للسهم عن  عمومية »اخلليج« تقر توزيع 
أقــرت اجلمعية العمومية لبنك اخلليج توزيع 
أرباح بواقع 11 فلسا للسهم عن السنة املالية 2019 
أي بنسبة 50 في املئة من االرباح احملققة في السنة 

املذكورة.
وقال رئيس مجلس ادارة البنك جاسم بودي في 

كلمته خالل اجلمعية إن )اخلليج( أعلن عن زيادة 
بواقع 12 في املئة في صافي الربح العام املاضي 
اذ سجل نحو 63.6 مليون دينار بربحية 22 فلس 

للسهم.
وأضاف أن قروض العمالء بلغت مستوى تاريخيا 

آخر من االرتفاع لتصل إلى 4.5 مليار دينار بزيادة 
نسبتها 6.2 في املئة مقارنة بعام 2018 مشيرا الى 
استقرار نسبة القروض غير املنتظمة خالل السنتني 
املاضيتني مسجلة 1ر1 في املئة في حني بلغت نسبة 

معدل كفاية رأس املال 17.1 في املئة.

2016 إلى أدنى مستوى منذ 

5 باملئة تراجعًا في سعر النفط الكويتي خالل مارس
هبط سعر النفط الكويتي خالل شهر مارس 
2020 بنسبة 49.29 باملائة على أســاس 
شهري، مع نشوب حرب األسعار بني اململكة 
ــى جانب  ــا، إل ــي العربية الــســعــوديــة، وروس
اإلغالقات الناجمة عن توغل فيروس كورونا 

عاملياً، وتعليق حركة الطيران.
وحسب إحصائية لـ«مباشر« سجلت سعر 
برميل النفط الكويتي بختام تعامالت مارس  
السابق نحو 25.70 دوالر للبرميل وهو أدنى 
مستوى منذ عام 2016، مقابل 50.78 دوالر 

للبرميل في 28 فبراير  2020.
وإلى جانب ذلك، هبطت سعر برميل النفط 
الكويتي فــي الــربــع األول مــن 2020 بنسبة 
62.39 باملائة، علماً بأنه كان يسجل في نهاية 

عام 2019 نحو 68.35 دوالر للبرميل.
ــدور السؤال حاليا حــول قــدرة الكويت  وي
على التكيف مع األسعار احلالية للنفط، وهل 
ستتمكن احتياطياتها األجنبية البالغة 39.09 
ــى جانب  ــم االقــتــصــاد إل مليار دوالر مــن دع
ــول السيادية التي تتخطى 592 مليار  األص

دوالر.
وإلــى جانب ذلــك فمن احملتمل أن ترتفع 
قيمة العجز املقدر في موازنة الكويت لعام 
2019/2020 املنتهي في 31 مارس  السابق 
والبالغ 5.27 مليار دينار، مع توقعات تفاقم 

العجز في العام املالي اجلاري وزيادة الضغط 
على صندوق االحتياطي العام، وذلك إذا لم تقر 
الكويت قانون الدين العالم، واللجوء لسوق 

الدين العاملي.
ولم يشهد املركزي الكويتي طرح سندات 
دين عام منذ أكتوبر  2017؛ نظراً النتهاء مدة 
القانون احلالي، وتترقب الكويت إقرار مجلس 
األمـــة للقانون اجلــديــد الـــذي سيرفع حجم 
االقتراض من 10 مليارات دينار إلى 25 مليار 
دينار، وكذلك مد أجل االستحقاق من 10 أعوام 

لـ30 عاماً.
وإلى جانب ذلك تسعى الكويت إلى تعديل 
قانون الدين ليشمل إصدار الصكوك اإلسالمية 
كــأداة من أدوات الدين الــعــام، لتمويل عجز 
املوازنة واملشروعات التنموية، الــذي حصل 

على موافقة مجلس الوزراء.
يشار إلــى أن توغل فيروس كــوورنــا أدى 
إلى اجتاه العديد من البلدان لفرض إجراءات 
احترازية للحد من تفشي الفيروس، كإغالق 
املصانع، وتطبيق إجراءات التباعد االجتماعي، 
ـــدول لتمديد عطالتها  فيما جلــأت بعض ال

احلكومية، وتعليق حركة الطيران.
األمر لم يقف عند ذلك احلد، فكانت الشرارة 
األولى بإغالق املصانع في الصني أكبر مشتر 
للنفط مما ساهم في هبوط الطلب العاملي على 

اخلام، وظهور تخمة ملحوظة في املعروض.
وتبعاً لذلك حاولت منظمة البلدان املصدرة 
للنفط »أوبـــك« مــع حلفاؤها إقـــرار تخفيض 
إضافي للإلنتاج حملاولة استعادة األسعار 
والتغلب على تراجع الطلب، ولكن لم توافق 
روســيــا على التخفيض ورأت أن األســعــار 

مواتية.
وكــرد من اململكة العربية السعودية على 
ذلك عمدت إلى تخفيض أسعار خامها خالل 
ــــدادات، لتنشب  أبــريــل 2020 مــع زيـــادة اإلم
تبعاً لذلك حــرب األســعــار، مع انتهاء اتفاق 
»أوبك +« نهاية الشهر املاضي، لذا فإن السوق 
يعاني تخمة املعروض بسبب كورونا وحرب 
األسعار. ولكن ينتظر السوق النفطي ما سوف 
تسفر عنه محاوالت رئيس الواليات املتحدة 
األمريكية دونالد ترامب لوقف حرب األسعار، 
وبدء محادثته مع روسيا، إلى جانب االستعداد 
لتبي محادثات بني روسيا والسعودية لنزع 

فتيل األزمة.
ودفعت مخاوف كحدوث الــركــود العاملي 
ــالق االقــتــصــادات وتخطي مصابي  بسبب إغ
كورونا حاجز الـ800 ألف مصاب عاملياً، إلى 
ضعف معنويات املستثمرين إلى جانب متديد 
الواليات املتحدة إلجراءات التباعد االجتماعي 

حتى نهاية الشهر اجلاري.

»الكويتية« طوارئ  فريق  مع  يجتمع  البورصة تغلق تعامالتها على اجلاسم 
74.6 نقطة انخفاض املؤشر العام 

ــة الكويت  ــورص  أغــلــقــت ب
تعامالتها أمس على انخفاض 
مــؤشــر الــســوق الــعــام 6ر74 
نقطة ليبلغ مستوى 02ر4748 
نقطة بنسبة هــبــوط بلغت 

55ر1 في املئة.
ومت تداول كمية أسهم بلغت 
09ر99 مليون سهم متت عبر 
7698 صفقة بقيمة نقدية 

بلغت 3ر20 مليون دينار.
وانــخــفــض مــؤشــر السوق 
الرئيسي 9ر43 نقطة ليبلغ 
مــســتــوى 21ر4039 نقطة 
بنسبة هــبــوط بلغت 08ر1 
في املئة من خالل كمية اسهم 
بلغت 7ر46 مليون سهم متت 
عبر 1712 صفقة بقيمة نقدية 

بلغت 5ر2 مليون دينار 
كما انخفض مؤشر السوق 
األول 14ر90 نقطة ليبلغ 
مستوى 5ر5108 نقطة بنسبة 
هبوط بلغت 73ر1 في املئة من 
خالل كمية اسهم بلغت 3ر52 
مليون سهم متت عبر 5986 
صفقة بقيمة نقدية بلغت 5ر17 

مليون دينار 
ــي غــضــون ذلـــك انخفض  ف

مــؤشــر )رئيسي 50( 5ر51 
نقطة ليبلغ مستوى 7ر3946 
نقطة بنسبة هــبــوط بلغت 
29ر1 في املئة من خالل كمية 
أسهم بلغت 8ر42 مليون سهم 
متت عبر 1451 صفقة بقيمة 

نقدية 3ر2 مليون دينار 
ــت الــشــركــات األكــثــر  ــان وك
ارتــــفــــاعــــا هــــي )االمنـــــــاء( 

و)التعمير( و)املتخصص( 
و)وربـــة كبيتل( امــا شركات 
ـــي مــتــحــد(  ـــل )اعــــيــــان( و)اه
و)خليج ب( و)زيـــن( فكانت 
ـــداوال فــي حــني كانت  األكــثــر ت
شركات )كميفك( و)وطنية د 
ق( و)أجيال( و)دبي االولى( 
األكثر انخفاضا. )النهاية(م 

ك ع

شاهني اخلضري

أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية 
ـــا يتم مبوجبه السماح بحضور  قـــرارا وزاري
اجلمعيات العمومية العادية للشركات بواسطة 
التصويت اإللكتروني بالنظام املعتمد من جهة 
السجل وهيئة أسواق املال وذلك ضمن اجلهود 
التي تبذلها أجهزة الــدولــة ملواجهة تداعيات 

انتشار فيروس كورونا املستجد )كوفيد - 19(.
وقالت الــوزارة في بيان صحفي إنه مبوجب 
ــوزراء الكويتي والسلطات  تعليمات مجلس ال
الصحية في البالد صدر القرار الوزاري رقم )85 
لسنة 2020( الذي ينص في مادته األولى على 
أنه »يحق لكل مساهم مسجل بالسجل اخلاص 
بالشركة وألصحاب السندات والصكوك حق 

حضور اجتماع اجلمعية العمومية العادية وغير 
العادية باألصالة أو الوكالة«.

وأوضــحــت أنــه يشترط لصحة الوكالة أن 
تكون مبوجب توكيل يتيح ذلك أو تفويض معد 
لذلك من الشركة أو اجلهة التي حتفظ بالسجل 
ومختوما بخامت أي منهما بحسب األحــوال وال 
يكون الصحاب السندات والصكوك احلــق في 
التصويت على القرار. وأضافت أنه يجوز أن 
يكون التوكيل املشار إليه في الفقرة األولــى 
حلضور اجتماع واحــد أو أكثر من اجتماعات 
اجلمعية العامة ويكون التوكيل الصادر حلضور 
اجتماع معني صاحلا حلضور االجتماع الذي 

يؤجل إليه لعدم إكتمال النصاب.

»التجارة« تعتمد حضورعمومية 
الشركات عبر التصويت اإللكتروني

كورونا أزمة  جراء 

للتأثر معرضة  العقارية  اإليجارات   من  دينار  مليار   1.63  : »أجار« 

أعلنت شركة بيت األوراق املالية »البيت« أن 
الشركة أمتت بنجاح عملية بيع أحد االستثمارات 
العقارية في قطاع الصناعات اخلفيفةالتي قامت 
الشركة بتطويرها في الواليات املتحدة األمريكية 
بقيمة 7.6 مليون دوالر أمريكي، وبأرباح إجمالية 
قــاربــت 2.0 مليون دوالرأمــريــكــي محققاً عوائد 
كلية صافية من الضرائب بلغت٪40 على رأس 
املــال املستثمر أي مبعدل عائد داخلي صافي من 

الضرائبتجاوز٪15 سنوياً.
وقال فهد بودي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس 
مجلس اإلدارة أن »البيت« قد أمتــت في أكتوبر 

2017 هيكلة االستثمار من خالل تأسيس شركة 
لشراء أرض في والية كولورادو األمريكية بهدف 
تطوير وتشغيل مكاتب ومخازن من الفئة األولى 
)Class A( في القطاع الصناعي، وذلك بالتعاون 
مع شريكها االستراتيجي في الــواليــات املتحدة 
األمريكية في مجال تطوير العقارات الصناعية 
 Brenan اخلفيفة، مجموعة برينان االستثمارية

.Investment Group
ــودي أن التخارج جــاء قبل انتهاء  وأضـــاف ب
مدة االستثمار املتوقعة والتي كان مقدرة بثالث 

سنوات.

»البيت« تتخارج من استثمار عقاري 
7.6 مليون دوالر   في الواليات املتحدة بـ 

لدعم الكيانات املتوقفة  قسرًا

جتمع شركات االستشارات 
ومعاهد التدريب الكويتية 
يطالب بحزمة حتفيز مالي

دعــا جتمع شــركــات االســتــشــارات ومعاهد التدريب الكويتي 
اجلهات املختصة اإلســـراع باعتماد ميزانية مالية خاصة لدعم 
قطاع االستشارات املهدد باالنهيار وإعالن االفالس بسبب تداعيات 
فيروس كورونا، مطالباً بوضع حزمة حتفيز مالي جلميع الشركات 
العاملة في هذا القطاع مبا في ذلك الشركات الصغيرة  واملتوسطة 
أسوة ببقية دول مجلس التعاون اخلليجي وبقية دول العالم لدعم 
القطاع اخلاص . وقال التجمع  في بيان صحافي إن فيروس كورونا 
ضرب جميع شرايني احلياة االقتصادية في الكويت وكــان قطاع 
االستشارات والتدريب الكويتي أول املتضررين حيث مت إيقاف جميع 
البرامج والــدورات التدريبية داخل الكويت وخارجها واملؤمترات  
وورش العمل وأي شكل من اشكال التجمعات البشرية وذلك حفاظاً 

على صحة الناس وأمن الوطن وحمايته .
واوضح  أن جتمع اصحاب شركات االستشارات ومعاهد التدريب 
الوطنية الكويتية اطلق مناشدة جاء فيها : انه منذ بداية االزمة في  
تاريخ 17 / 2 / 2020 وجتاوباً مع قــرارات مجلس الــوزراء التي 
اتخذت ضمن إجراءات غير مسبوقة مبواجهة وباء كورونا مت ألغاء 
جميع التعاقدات مع مختلف القطاعات وبالتالي تعرض القطاع 
لنكسة اقتصادية كبيرة  . ولفت إلى أن كافة اإليرادات وعجلة العمل 
توقفت ما هدد قطاع كبير من الشركات باإلغالق واإلفالس وتسريح 
العمالة فيها، موضحاً أن ذلك سوف يترتب عليه تأثير كبير على 
الوضع االجتماعي  وعلى  عدد ال حصر له من العائالت واألسر التي 
يعمل أفرادها في هذا القطاع احليوي، وخصوصاً وأن هذا القطاع  يعد 
من أول املتأثرين بشكل مباشر بعمليات األغالق واألوامر احلكومية 
،مشيرة الى ان الشركات تكبد خسائر تشغيلية ضخمة   نتيجة  هذا 
األغــالق القسري . وذكــر  التجمع  ان صناعة التدريب في الكويت 
تعتبر العمود الفقري    لتنمية املــوارد البشرية الوطنية الكويتية 
طيلة السنوات املاضية في مختلف القطاعات احلكومية والبترولية 
حيث شارك في نهضة جيل من الشباب الكويتي املتسلح باملهارات 
والقدرات واخلبرة واحــدث منهجيات املهنية وطرق االبداعية في 
منظمات االعمال. وفي نهاية البيان تقدم التجمع بالشكر لصاحب 
السمو امير البالد على توجيهاته السديدة واحلكيمة وإلى الشعب 
الكويتي ومن هم بالصف األمامي من كوادر طبية وأمنية وألعضاء 
احلكومة وكل شخص يبذل جهداً ملواجهة » فيروس كورونا املستجد 

« ) COVID-19 (

الــشــركــات  عــمــل  منظومة  انــهــيــار 
بـــــــســـــــبـــــــب إيــــــــــــقــــــــــــاف الــــــــبــــــــرامــــــــج 
الــــعــــمــــل    وورش  والـــــــــــــــــــــــــدورات 


