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بوخمسني: «العربية العقارية» تتبع سياسة حتوطية ملواجهة الركود العقاري
أكــد رئيس مجلس إدارة 
الشــركة العربيــة العقارية 
عماد جــواد بوخمســني أن 
إدارة الشركة استطاعت رغم 
ركود السوق العقارية خالل 
األعوام السابقة حتقيق نتائج 
إيجابية، حيث حققت الشركة 
أرباح بقيمة ١٫٦ مليون دينار 
فــي ٢٠١٩ مقارنــة باألعوام 
املاضيــة. وقال بوخمســني 
فــي كلمته خــالل اجلمعية 
العموميــة التــي عقدت أول 
مــن امــس بنســبة حضور 
٥٣٪، ان اخلطوات التنفيذية 
إلســتراتيجية مجلس إدارة 
الشركة والتطورات امللموسة 
التــي طــرأت علــى مجمــل 
أوضاعها كان لها أبلغ األثر 
على النتائــج املالية بنهاية 
العام ٢٠١٩، حيث بلغ إجمالي 
إيرادات الشركة نحو ١٨٫٦٩ 
مليون دينــار ومصروفاتها 

١٦٫٩٤مليون دينار. 
نتائج إيجابية 

وشــدد علــى أن غالبية 
نتائج الشركة مازالت تعكس 
نتائج إيجابية وجيدة رغم 
العقبات والصعوبات املشار 
اليهــا أعــاله خاصــة فيمــا 
يتعلــق بحقوق املســاهمني 
التي ارتفعت  عام ٢٠١٩ الى 
٥٧٫٩ مليون دينــار بزيادة 
بنحو ٢٫٦٪ مقارنة بحقوق 
املســاهمني لعــام ٢٠١٨ التي 
بلغــت نحــو ٥٦٫٣ مليــون 
دينــار، الفتا الــى أن صافي 
األرباح احملققــة لعام ٢٠١٩ 
جــاء نتيجــة رد جــزء من 
مخصصات كانت الشركة قد 
اتخذتها في األعوام السابقة 
اخلاصة بتنفيذ حكم قضائي 
صدر خــالل ٢٠١٩ ، وبعدما 
اعتمدت سياسة الشركة في 
األعوام السابقة على التحوط 
ملقابلــة اخلســائر احملتملة 
بنتيجة إيجابية على املركز 

املالي للشركة.
تطوير األنشطة 

وأمــل عماد بوخمســني 
األوضــاع  تتحســن  أن 
االقتصادية محليا وخليجيا 
وعربيا لألنشــطة العقارية 
بــكل قطاعاتهــا، األمر الذي 

على الصعيد اإلقليمي شهد 
االقتصاد الكويتي عام ٢٠١٩ 
جملة من األحداث والتطورات 
اإليجابيــة كان مــن أبرزها 
ترقية الكويــت إلى مصاف 
األسواق الناشئة على مؤشر 
 ،MSCI مورغــان ســتانلي
وذلــك مــن خــالل إصدارها 
تقريــر مراجعتهــا اخلاص 
بتصنيف الدول والذي صدر 
في ديسمبر املاضي، وبحسب 
مؤشــر مورجــان ســتانلي 
MSCI فإنــه مــن املتوقع أن 
يبلــغ وزن الكويــت ضمن 
مؤشراتها لألسواق الناشئة 
نسبة وقدرها ٠٫٦٩٪، والذي 
نطمــح أن ينعكس مردوده  
الســوق  علــى  باإليجــاب 

بشــكل عام وضعف الطلب 
على هذا االستثمار.

توسعة فندق هوليداي

وقال بوخمسني انه متت 
توســعة فنــدق هوليــداي 
إن ليكــون إضافــة حقيقية 
للمرافق السياحية بالكويت، 
ويؤكد على بعد إستراتيجية 
الشركة وحسن بصيرتها في 
سياستها التوسعية املقبلة، 
حيث أثبتت دراسات اجلدوى 
االقتصادية حاجة البالد إلى 
املزيد من املنشئات السياحية 
والفندقيــة لتلبيــة حاجــة 
الكويتي للخدمات  الســوق 
الفندقية املتميزة ذات السمعة 

العاملية.

العمــل علــى احلصول على 
املوافقات املطلوبة من البلدية 
وأمالك الدولة بإنشاء مواقف 
الطوابق  السيارات متعددة 
(املرحلة الثالثة) على األرض 
املجــاورة لفنــدق هوليداي 
ان ومســتغلة حاليا مواقف 
سيارات ســطحية، وسوف 
تخدم هــذه املواقف الفندق 

والتوسعات املستقبلية. 
تأجير بناية الفروانية

وكشــف بوخمســني عن 
انــه مت االنتهاء مــن تأجير 
الســكنية  البنايــة  كامــل 
الواقعــة فــي أرقــى منطقة 
بالفروانية قســيمة (٢٩٥)، 
بجوار فنــدق الكراون بالزا 
وتتكون من عدد ٢ سرداب، 
مواقف للسيارات مع مصعد 
مخصص للسيارات + أرضي 
+ ١٢ طابقا متكررا، كل طابق 
يحتوي على شقتني (غرفتي 
نوم) بعدد ٢٤ شقة + محل 

جتاري مبساحة ٤٠م٢.
و تقدم عماد بوخمســني 
بالشكر والتقدير إلى جميع 
العاملني في الشركة العربية 
العقارية ملا بذلوه من جهود 
مثمرة خالل الفترة املاضية 
لالرتقاء بقــدرات وإمكانات 
شركتكم للمساهمة بعمليات 
التنمية املستدامة وتنشيط 
االقتصــاد الوطنــي، كما ال 
ننسى كل اجلهات احلكومية 
وغيــر احلكومية التي مدت 
يد العون لنا خــالل الفترة 

الكويتــي في العــام ٢٠٢٠. 
وزاد ان النصــف الثاني من 
عام ٢٠١٩ شهد تأثرا واضحا 
بانخفــاض أســعار النفــط 
والكثير من االحداث التي كان 
لها اثر سلبي على أداء معظم 
االســواق املالية في املنطقة 
ومنها ما اثر سلبا على االداء 
العام للســوق، الفتا الى أن 
هذا االداء جاء نتيجة حتمية 
لضعف احملفزات في االقتصاد 
الكويتي بشكل عام وســــوق 
األوراق املالية بشكل خاص، 
وانعكست هــــذه السلبيات 
على مجريات السوق العقاري 
إلــى  بــكل شــرائحه وأدت 
انخفاض املؤشرات العقارية 
العقارات  وانخفاض قيمــة 

وزاد انه وفقا لهذه الرؤية 
متت توسعة املعهد الصحي 
الــزوار،  واســتراحة كبــار 
ومت االنتهــاء مــن تصميــم 
الثالثة  وترخيص املرحلــة 
بإنشاء برج جديد على هذه 
دورا   ٣٢ بارتفــاع  األرض 
مبساحة إجمالية ١٤٫٠٠٠م٢ 
تقريبا، يشمل غرفا فندقية 
وصالــة لألفــراح وطوابــق 
لرجــال األعمــال ومعهــدا 
صحيــا جديــدا ومواقــف 
للسيارات متعددة الطوابق، 
ومن املتوقع أن نبدأ بتنفيذ 
هــذه املرحلــة قريبــا ومدة 
تنفيذ املشــروع ٢٤ شــهرا، 
بتكلفة تقديريــة قيمتها ١٠ 
ماليني دينار، كما جار حاليا 

املذكــورة، متمنيا لهم ولكم 
كل التوفيق والنجاح في ظل 
توجيهات حضــرة صاحب 
السمو أميرنا الشيخ صباح 
األحمــد وولي عهــده األمني 
ســمو الشيخ نواف األحمد، 
واحلكومة الرشيدة برئاسة 
سمو الشيخ صباح اخلالد.

اجلمعية  العمومية

وقــد وافقــت اجلمعيــة 
العمومية للشــركة العربية 
العقارية والتي ترأسها عضو 
مجلس اإلدارة عبداهللا جنم 
وبحضــور د.حيدر اجلمعة 
علــى تقارير مجلس االدارة 
واحلوكمــة وجلنة التدقيق 
ومراقبــي احلســابات، كما 
البيانــات  متــت مصادقــة 
املالية للسنة املالية املنتهية 
في ٢٠١٩، وتفويض مجلس 
االدارة بالتعامل مع أطراف 

ذات صلة.
وصادقت العمومية على 
توصية مجلس االدارة بعدم 
توزيع أربــاح وعدم صرف 
مكافــأة ألعضــاء مجلــس 
علــى  واملوافقــة  االدارة 
استقطاع االحتياطي القانوني 
واالختياري بنسبة ١٠٪ لكل 
منهما مببلغ (١٧٤٫٧٣٢ ألف 
دينــار) يخصص لألغراض 
التي حتددها اجلمعية العامة 
العادية وملوافقة على تفويض 
أو  مجلــس االدارة بشــراء 
بيع أو التصرف في اســهم 
الشــركة مبا ال يتجاوز ١٠٪ 
من عدد أسهمها، وذلك وفقا 
ملواد القانون رقم ٧ لســنة 
التنفيذيــة  ٢٠١٠ والئحتــه 
وتعديالتها ووفقا للقرارات 
والتعليمات ذات الصلة وملدة 

١٨ شهرا.
ووافقـــــــت اجلمعيـــة 
العمومية على طلب املساهمني 
مبضاعفــة بند املســؤولية 
والتكافــل االجتماعي من ١٠ 
آالف دينار إلى ٣٠ ألف دينار 
تبرعات ومساعدات إنسانية 
للسنة املالية التي ستنتهي 
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، كما مت 
اخالء  طرف أعضاء مجلس 
اإلدارة وإبراء ذمتهم عن كل 
ما يتعلق بتصرفاتهم املالية 

واإلدارية والقانونية.

خالل عمومية الشركة التي احتفت مبرور ٤٤ عاماً على تأسيسها في ٢٠١٩

عبداهللا النجم مترئسا اجلمعية العمومية وبجواره د.حيدر اجلمعةعماد بوخمسني

سيؤدي إلى حتسن النتائج 
التشغيلية واملالية، خاصة 
ان اإلدارة التنفيذية للشركة 
بذلت وستبذل كل جهودها 
لتحســني وتطوير أنشــطة 
الشــركة مبا يعود باملردود 
إيــرادات  علــى  اإليجابــي 

الشركة. 
وذكــر انــه: منــذ تولينا 
مهامنــا في مجلــس اإلدارة 
لم نتوان للحظة واحدة في 
العمل اجلاد والسعي الدوؤب 
واملتواصــل فــي اســتكمال 
ومواكبة معاييــر احلوكمة 
للوصول إلــى النظام الذي 
يتواكب مع متطلبات هيئة 
أســواق املــال فــي تطبيــق 
الشــركات،  معايير حوكمة 
فقمنا بإعداد اللوائح الالزمة 
وتشــكيل اللجــان املطلوبة 
واإلفصاح عن كل املعلومات 
والبيانــات املطلوبة التزاما 
من الشركة بخدمة مساهميها 
وكل األطراف املتعاملة معها 

بشفافية كاملة. 
وأكــد عمــاد بوخمســني 
ان ســنة ٢٠١٩ مرت وشركة 
العربيــة العقاريــة حتتفى 
مبرور ٤٤ عاما على تأسيسها 
متكنت خاللها الشــركة من 
حتقيق الكثير من اإلجنازات 
العقارية واالستثمارية على 
مختلــف األصعــدة احمللية 

واخلليجية والعربية.
ترقية البورصة 

انه  وأوضح بوخمســني 

٦ مليارات دينار دخل الكويت من االستثمار في ٢٠١٩
.. وانخفاض اإلنفاق على السفر إلى ٣٫٧ مليارات دينار

أحمد مغربي 

تشير التقديرات األولية إلحصاءات ميزان 
مدفوعات الكويت لعام ٢٠١٩ إلى أن احلساب 
اجلاري قد ســجل فائضا بلغت قيمته نحو 
٦٫٧ مليارات دينار خالل العام املاضي، مقابل 
فائض بلغــت قيمته نحو ٦ مليارات دينار 

خالل عام ٢٠١٨.
وبصفة أساسية، يرتبط الفائض أو العجز 
في احلساب اجلاري مليزان مدفوعات دولة 
الكويت بالفائض أو العجز الذي يحققه امليزان 
السلعي، حيث تشير التقديرات إلى ارتفاع 
قيمــة الفائض احملقق في امليزان الســلعي 
خــالل ٢٠١٩ ليصل إلى نحــو ١٠٫٧ مليارات 
دينار مقارنة بنحو ١٢٫٣ مليار دينار خالل 
العام السابق، وعلى مستوى التطورات في 
جانبي امليزان السلعي، فقد بلغ إجمالي قيمة 
الصادرات الســلعية للكويت (على أساس 
«فــوب») خالل عام ٢٠١٩ نحــو ١٩٫٦ مليار 
دينــار مقارنة بنحو ٢١٫٧ مليار دينار ومبا 

ميثل انخفاضا بنحو ٢٫١ مليار دينار.
وبلغت الصادرات النفطية الكويتية ١٧٫٨ 
مليار دينار خالل ٢٠١٩ بانخفاض عن العام 
السابق بنحو ١٫٩ مليار دينار والذي بلغت 

خالله نحو ١٩٫٧ مليار دينار.

وفي مقابل ذلك، بلغ إجمالي قيمة الواردات 
السلعية لدولة الكويت خالل ٢٠١٩ نحو ٨٫٩ 
مليارات دينار مقارنــة بواردات بلغت ٩٫٣ 
مليــارات دينار في ٢٠١٨ ومبا ميثل ارتفاعا 

بلغت قيمته ٤٠٠ مليون دينار.
وفيمــــــا يتعلق بحساب اخلدمات، فقد 
سجل عجزا بلغت قيمتــــــه نحو ٥٫١ مليارات 
دينار خالل ٢٠١٩، مقابل عجز بلغت قيمته 
٧٫٤ مليارات دينار خــــــالل العام السابق، 
ومبــــا ميثــــــل حتسنـــا بنحو ٢٫٣ مليار 

دينار.
وتراجع انفــاق الكويتيني على الســفر 
خالل ٢٠١٩ إلــى ٣٫٧ مليارات دينار مقارنة 
بنفقــات ســفر بلغت ٤ مليــارات دينار في 
٢٠١٨، وفــي حتليــل لهذه األرقــام يتبني أن 
فيها نفقــات للطلبة الدارســني في اخلارج 
ومبتعثون للعالج، لكن ذلك يشــكل نسبة 
قليلــة مــن اإلجمالي املنفق في الســياحة، 
والترفيــه والطيــران واالقامة خارج البالد 

واملهام الرسمية واملشاركة باملؤمترات وورش 
العمل في اخلارج.

ويرجــع انخفاض انفاق الكويتيني على 
السفر خالل العام املاضي بنحو ٣٠٠ مليون 
دينار إلى التخوف من انتشار ڤيروس كورونا 
املســتجد الذي ضرب العالم خالل االشــهر 
االخيرة من العام خصوصا في الصني وكوريا 

اجلنوبية وبعض الدول اآلسيوية.
وبالنسبة لتحويالت العاملني في الكويت 
مــن الوافدين فقد بلغت ٤٫٤ مليارات دينار 
فــي ٢٠١٩ مقارنة مع حتويــالت بلغت ٤٫٣ 

مليارات دينار في ٢٠١٨.
وارتفع الدخل من االستثمارات الكويتية 
في ٢٠١٩ إلى أكثر من ٥٫٩ مليارات دينار مقارنة 
بـــ ٥٫٥ مليارات دينار في ٢٠١٨، ويضم بند 
«دخل االستثمار» كال من االستثمار املباشر 
واســتثمارات احملفظة املالية واستثمارات 

أخرى واالصول االحتياطية.
ولفت إلى أنه وفيما يخص ميزان احلسابني 

الرأسمالي واملالي، اللذين يعدان مرآة للحساب 
اجلاري، حيث يعكــس حتركات رأس املال 
اخلارج من الدولة والداخل إليها، فقد ازدادت 
التدفقات اخلارجة من احلسابات الرأسمالية 
واملالية للسنة الثالثة على التوالي في ٢٠١٩، 
لترتفع من ٥٫٩ مليارات دينار في ٢٠١٨، حني 
استعادت الكويت وضعها التاريخي كدائن، 

إلى ٧٫٤ مليارات دينار في ٢٠١٩.
وأضاف أن االســتثمار األجنبي املباشر 
في الكويت يبقى ضعيفا بالنسبة لنظرائه 
اإلقليميني، ولكن صافي اســتثمار احملافظ 
حتــول إيجابيا وذلــك مع بيــع الكويتيني 
ملا ميلكونه من الســندات األجنبية وشراء 
املســتثمرين األجانب للســندات واألســهم 
الكويتية بعد أن حفزهم على ذلك انضمام 
الكويت ملؤشــر «ام اس سي أي» لألسواق 

الناشئة.
وقــــــال «املركزي» ان ميزان املدفوعات 
سجل فائضــــــا بقيمــــة ٨٢١٫٢ مليون في 

٢٠١٩ مقارنـــــة بفائـــض قــــدره ١٫١ مليار 
دينار في ٢٠١٨.

وأوضح «املركزي» أن الزيادة في فائض 
احلســاب التجاري بني العامني ٢٠١٨ و٢٠١٩ 
بلغــت ٧١٤٫٥ مليــون دينار فــي حني اظهر 
احلســاب املالي مليزان مدفوعات تســجيل 
تدفقــات مالية صافية للخــارج بقيمة ٧٫٤ 
مليارات دينار مقـــارنـــــة بـ ٦٫٦ مليارات 

دينار في عام ٢٠١٨.
واضــاف انه عنــد النظر بصــورة اكثر 
شمولية لوضع ميزان املدفوعات (اي مع االخذ 
باالعتبار التغير في صافي قيمة املوجودات 
اخلارجية لبعض اجلهات املســجلة ضمن 
بند احلكومة العامة باإلضافة الى التغير في 
اجمالي االصول االحتياطية للمركزي) فإن 
الوضع الكلي مليزان املدفوعات يظهر فائضا 
يبلــغ ٣٫٧ مليارات العام املاضي مقابل ٧٫٨ 

مليارات في ٢٠١٨.
وميزان املدفوعات هو ســجل محاسبي 
ومالــي يتم فيــه تدوين جميــع اإلجراءات 
االقتصادية املتعلقة بالدول لتسجيل العمليات 
املالية التي تتم بينها ويتكون من قســمني 
األول مخصص للمدين وتسجل فيه اإلجراءات 
املالية التي يتم دفعها والثاني للدائن وتسجل 

فيه اإلجراءات املالية التي يتم حتصيلها.

٤٫٤ مليارات دينار حتويالت الوافدين في العام املاضي

انخفاض الصادرات النفطية في ٢٠١٩ إلى ١٧٫٨ مليار دينار مقارنة بـ ١٩٫٧ مليارًا في ٢٠١٨ 

٨٢١٫٢ مليون دينار فائض ميزان املدفوعات في ٢٠١٩.. و٦٫٧ مليارات فائض احلساب اجلاري

شكر وتقدير إلى جيشنا األبيض
 دعا عماد بوخمسني اهللا ان يرفع عن بلدنا الكويت احلبيبة واألمة 
اإلسالمية والعالم أجمع هذا الوباء وأن يقينا شره ويعفو عنا جميعا، 
متوجها بكل الفخر واالعتزاز وبعظيم الشكر واالمتنان والتقدير إلى 
جيشنا األبيض، على التضحيات الهائلة التي يبذلها األطباء واملمرضون 
وكل العاملــني في املجــال الصحي، احملاربون فــي الصفوف األمامية 
ليكفونا هذا العناء، هؤالء الذي يخاطرون بأرواحهم وأنفسهم من أجل 
التصدي لهذا املتربص باإلنسانية كلها فلهم منا جزيل الشكر واالمتنان.

وأثنى على الدعم والثقة املستمرة من املساهمني خالل طيلة الفترة 
املاضيــة والتــي كان لهــا ابلغ األثر فــي دعم الشــركة وكانت احلافز 
األساسي لي ولزمالئي من أعضاء مجلس اإلدارة لبذل أقصي اجلهد في 
سبيل تلبية تطلعاتكم والعمل على حتقيق األهداف واالستراتيجيات 

املشتركة للشركة.

 كريستال.. صرح معماري
فيما يتعلق بمشاريع الشركة، أوضح بوخمسين 
أنها نجحت في تأجير برج كريستـــــال بالكامل 
مــن مطاعـــــــم وكافتيريات وبنــــــوك باألدوار 
الســرداب واألرضـــــــي والميزانيــن + ٤٧ دورا 
متكــــررا يحتوي على مكاتـــــب وشركات عالمية 
وبنوك ويوجد بالبرج عـــــدد ٢ سرداب كمواقف 
للسيارات مع مقاعد مخصصة لذلـــك وتم تعديـــل 
اســتغالل ألدوار التجارية (ســرداب - أرضي- 
ميزانين) لتصبـــــح مخصصة جميعهـــا للمطاعم، 
وتم تأجيره  من اشــهر المطاعــم والكافتيريات 
بالكويــــت، وطبقا لذلك تم تنفيـــذ تعديالت في 
البنيــة التحتية، وتمت زيــادة الحمل الكهربائي 

١٦٠٠ كيلــوواط لتتــالءم مع اســتغالل المطاعم 
والكافتيريات.

وأشــار الى انه تــم التعاقد مع أكبر شــركات 
الصيانــة وإدارة البــرج على أعلى مســتوى من 
الخدمــات الذكيــة، كذلك تم االنتهــاء من تركيب 
اإلضاءة الخارجية للواجهات التي تعكس الصورة 
الجميلة لكويتنا الحبيبة، ليصبح البرج صرحا 
معماريا في قلب المدينة وعالمة مميزة في شارع 
أحمد الجابر، خاصة انه ملحق ببرج كريســتال 
مواقــف متعددة الطوابق مكونــة من أرضي+ ٤ 
طوابق بطاقة اســتيعابية (٣٥٠) ســيارة متصل 

مع البرج بجسر زجاجي لخدمة رواد المجمع.


