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اقتصـادالثالثاء ١٩ مايو ٢٠٢٠

«املقاصة» تدشن حضور اجلمعيات العمومية إلكترونيًا

أحمد مغربي

فــي ظل األزمــة احلالية 
التي مير بها العالم والكويت 
جراء انتشار ڤيروس كورونا 
املســتجد وتنفيــذا جلهود 
الدولــة واجلهــات الرقابية 
فــي احلــد مــن التجمعــات 
ومنع انتشار وباء كورونا، 
جنحــت الشــركة الكويتية 
للمقاصة في تدشني النظام 
اخلــاص   «eAGM» اآللــي 
بالتصويت اإللكتروني على 
البنود املدرجة على جداول 
العمومية  أعمال اجلمعيات 
للشركات املدرجة، أو املودعة 
سجالتها لدى الشركة، حيث 
بدأت «املقاصة» في استقبال 
طلبات االشتراك من األفراد 
والشركات خالل فترة احلظر 

الشامل.
وعقــب اعتمــاد دليــل 
واإلجــراءات  السياســات 
للجمعيات العامة من خالل 
األنظمة اإللكترونية والذي 

اعتماد السياسات واإلجراءات 
خالل شهر من موافقة هيئة 
أســواق املــال علــى اإلطار 
العملــي للنظــام». وتقــوم 
الشــركة حتــى فــي فتــرة 
احلظر الشــامل باســتقبال 
طلبات االشتراك والتأكد منها 
وتفعيلها، علما بأن كل مساهم 
يحصــل علــى صالحيــات 
االستخدام بوسعه الدخول 
على النظام واملشــاركة في 
التــي  قــرارات اجلمعيــات 

يساهم فيها فقط.
أن  الطبطبائــي  وذكــر 
النظام ميكن من خالله عقد 
عدة جمعيات في وقت واحد 
ويتم نقل فعاليات اجلمعية 
عــن طريق روابــط تقدمها 
الكويتية للمقاصة  الشركة 
للشركات وقت عقد اجلمعية، 

علــى البنــود باإلضافة الى 
االستفســارات عبــر نافذة 
في النظام. وتقوم الشركات 
خــالل اجلمعيــة العمومية 
بتفعيل خاصية نقل فعاليات 
اجتماع اجلمعية العامة عبر 
الصــوت والصــورة التــي 
ســتوفرها املقاصة وسيتم 
إرســال رابــط االطالع على 
فعاليات االجتماع من خالل 

النظام االلكتروني.
جتدر اإلشارة إلى أن عددا 
من الشركات قد اعلن الرغبة 
في تقدمي اخلدمة ملساهميه 
في الفتــرة القادمــة ومنها 
شركة بورصة الكويت والتي 
أعلنــت يوم الســبت تقدمي 
جمعيتهــا العامة من خالل 
املقاصــة االلكتروني  نظام 

للجمعيات العامة.

مشددا على ان الشركة ركزت 
خــالل تطويــر النظام على 
ان يكــون بســيطا وســهل 

االستخدام للمساهمني.
ومن خالل مراجعة دليل 
واالجــراءات  السياســات 
للنظــام اآللــي فإنــه يتيح 
للمساهمني الوصول واالطالع 
على كل املستندات املقدمة من 
مجلس اإلدارة ذات العالقة 
ببنود جدول األعمال، ويتم 
إتاحة املشاركة بالتصويت 
خالل فترة ال تقل عن ٥ أيام 
عمل حتــى تاريخ االجتماع 
املعلن، علــى أن يتم إغالق 
باب املشــاركة والتصويت 
على بنــود اجلمعية العامة 
في الساعة الثامنة صباح يوم 
االجتماع، وميكن للمساهم 
إبــداء املوافقة أو االعتراض 

بدأت في استقبال طلبات االشتراك من األفراد والشركات خالل فترة احلظر الشامل

يأتــي تزامنــا مــع األزمــة 
العامليــة املتعلقة بفيروس 
النظــام  كورونــا ســيقوم 
االلكترونــي بعــرض بنود 
اجلمعيات العامة للشركات 
التي ترغــب بإتاحة املجال 
ملســاهميها باملشــاركة في 
قرارات اجلمعيات العمومية 

عن بعد.
الســياق،  هــذا  وفــي 
التنفيــذي  الرئيــس  قــال 
للشركة الكويتية للمقاصة 
خلــدون شــاكر الطبطبائي 
فــي تصريحــات خاصة لـ 
«األنباء»: «رغبة من املقاصة 
في املســاهمة فــي احلد من 
تداعيات انتشار وباء كورونا 
وفي إطار ســعيها املستمر 
لتطويــر خدماتهــا، فقد مت 
تطوير النظام واالنتهاء من 

خلدون شاكر الطبطبائي

الطبطبائي: النظام مخصص للشركات التي ترغب في توفير خاصية املشاركة في اجلمعيات العامة ملساهميها

راعينا عند تطوير النظام أهمية أن تكون آلية املشاركة بسيطة مع إمكانية عقد عدة جمعيات في وقت واحد

بودي: «كورونا» كشف حاجة البنوك للتحول الرقمي الكامل

رباب اجلوهري

قال رئيس مجلس إدارة 
بنك «غيتهاوس» فهد بودي 
ان ڤيــروس كورونا ســبب 
ازمــة اقتصادية عاملية غير 
اثــرت علــى كل  مســبوقة 
القطاعــات دون اســتثناء، 
ولــن تتجلــي تداعياتها اال 
بعد مرور عامني على االقل، 
مشــيرا الى ضرورة تركيز 
البنوك خالل الفترة املقبلة 
الرقميــة،  علــى اخلدمــات 
والتواصل مــع العمالء عن 

طريق الـ «اونالين».
فــي  بــودي،  وأضــاف 
تصريح خاص لـ «األنباء»، 
أن بنك «غيتهاوس» التابع 
لبيــت االوراق املاليــة، اخذ 
خطوات استباقية واستثمر 
بشــكل واسع في القطاعات 
الرقمية، الفتا الى ان سياسة 
البنك حتوطيــة خصوصا 
وقت االزمــات، حيث يضع 
على قائمــة اولوياته قطاع 
الذي يعد  التمويل السكنى 
قطاعا دفاعيا ضد الصدمات 

العاملية.
 ورأى ان ازمــة كورونا 
ســتزيد من االســتثمار في 
قطاع املنازل الذي سيتنامى 
مستقبال، الســيما مع منط 
احلياة اجلديدة التي خلقت 
تغيرات جذرية على جميع 
االصعدة، موضحا ان هناك 
فرصا كبيرة ستخلقها االزمة، 
واالستثمار االجدى سيكون 

في القطاع السكني.
إستراتيجية البنوك

وحول السلوك االستثماري 
واالنفاقــي للبنوك عقب هذه 
االزمة، قال بودي ان البنوك 
املركزية في جميع انحاء العالم 
هي التي ستحدد تلك املسألة، 
حيث ان غالبيــة احلكومات 
تقــوم وقــت االزمــات بدعم 
االنفــاق وعمليــات التمويل 
االقتصاديــة،  للقطاعــات 
ذات  الواعــدة  خصوصــا 

اجلدوى.
البنــوك  ان  وأضــاف 
ســتكون حذرة في عمليات 
التمويل املستدام، والتي يجب 
ان ترتبط باستدامة مرادفة 
في االساسيات االقتصادية، 

بجميع القطاعات.
وقال ان ضخ الســيولة 
وتوافر التمويل خالل الفترة 
املقبلة سيقلل الصدمة التي 
البنــوك حاليــا،  تعيشــها 
حيــث ان تلــك االجــراءات 
ستساهم في دعم واستقرار 
االقتصاد مجــددا، الفتا الى 
ان البنــوك املركزية ســبق 
وواجهت العديد من االزمات، 
واســتطاعت عــن طريــق 
سياساتها النقدية واالنفاقية 
احملافظة على استقرار القطاع 

املصرفي.
انهيار شركات عمالقة

اكد بــودي ان التغيرات 
التــي فرضتها ازمة كورونا 
والتــي متثلــت فــي تنامي 
التكنولوجيــا  اســتخدام 
والعمــل عن ُبعــد، تتطلب 
منا التفكير بوضع سيناريو 
جيد للتحول الى اقتصادات 
مســتدامة مواكبة لالزمات، 
مشددا على ضرورة تركيز 
الشركات واملؤسسات بجميع 
انواعها على عمليات الدفع 
عن طريــق الـــ «اونالين»، 
وتعزيز آليات التباعد وتالفي 
التواصل املباشر، الفتا الى ان 

وتتطلب دعما حكوميا ضخما 
يتالءم مع حجم االزمة التي 
فاقت كل االزمات الســابقة 
والتي لم تشــهدها املنطقة 

منذ ١٠٠ عام.
وقــال ان احلظــر الــذي 
فرضتــه جميع الــدول ادى 
الى توقف البنــى التحتية 
لبعض القطاعات مثل قطاع 
الفنادق والسياحة والسفر 
واملطاعم وغيرها، واشار الى 
أن احلكومات ستتجه خالل 
الفترة املقبلة لتخفيف االعباء 
االقتصاديــة من على كاهل 
الشركات واملؤسسات، مشيرا 
الى ان احلكومات تتجه غالبا 
خــالل االزمــات الــى ضخ 
سيولة في مفاصل االقتصاد، 
مستشهدا بالواليات املتحدة 
االميركيــة التــي ضخت ما 
يقارب ٥ تريليونات كنوع 
مــن الدعم، حيــث انتهجت 
منــط االزمــة االقتصاديــة 
الســابقة فــي ٢٠٠٨، حيث 
مت انفــاق ٢ تريليون دوالر 
خــالل عاميــني، واكــد على 
الدعم السريع خالل  اهمية 
االزمات، الســيما اذا تزامن 
هذا االجراء مع االجتاه الى 

خفض الفائدة.

االزمة ستتسبب في انهيار 
شــركات عمالقة وقطاعات 
اقتصادية مهمة في مقابل منو 
وزيادة ارباح شركات اخرى 
اســتفادت بشــكل كبير من 
ازمة كورونا مثل «امازون» 

و«نتفليكس».
تخفيف األعباء

وعلــى الصعيــد العاملي 
وحــول آليــة اخلــروج من 
االقتصاديــة  التداعيــات 
الســلبية ألزمــة كورونــا، 
قال بودي: مازلنا في وسط 
االزمة وليســت لدينا حاليا 
طريقة للخروج منها، ولكن 
بالنظر الى االرقام واملؤشرات 
العاملية جند ان اداء االسواق 
العاملية في اوروبا وبريطانيا 
اميــركا خــالل شــهر ابريل 
املاضي كان جيدا الى حد ما، 
حيث جاء مخالفا للتوقعات 
امــا  بانخفاضــات حــادة، 
بالنسبة للعاملة والتوظيف 
فــال شــك ان احلكومات في 
جميــع انحاء العالم اتخذت 
خطوات اســتباقية في هذا 
الســياق للمحافظــة علــى 

االيدي العاملة.
واضــاف: االزمــة كبيرة 

رئيس مجلس إدارة بنك «غيتهاوس» أكد لـ «األنباء» أهمية دعم احلكومات للقطاعات االقتصادية في األزمات

فهد بودي

الفتا الى ان تلك املظاهر لن 
تتجلي اال عقب اخلروج من 
االزمة الراهنة والعودة مجددا 

الى احلياة الطبيعية.
وتوقــع بــودي ان تركز 
البنوك على قطاعات محددة، 
حيث لن نرى مفهوم البنك 
الــذي ميــول كل  الشــامل 
القطاعــات، بــل ســتكون 
هناك بنــوك لتمويل قطاع 
التجزئة واخرى للتمويالت 
العقارية وغيرها للصناعية، 
مشــددا على ضرورة توافر 
االحترافية في طرح املشاريع 
احليويــة التي يتم متويلها 

الفرص تظهر وقت األزمات.. والقطاع اللوجستي قادم بقوة

قطاع املكاتب األكثر انكماشًا

أشار بودي إلى انه على الرغم من 
عمــق االزمة احلاليــة، إال أنها قادرة 
على خلق فرص اســتثمارية واعدة 
في العديد من القطاعات، وعلى رأسها 
القطاع اللوجستي الذي يعد مكافأة 
جديدة للعالــم خاصة مع انخفاض 

اســعار النفط، وهو ما ســينعكس 
ايجابيا على هذا القطاع الذي سيحقق 
ارباحــا طائلة خــالل الفترة املقبلة، 
شــريطة اعتماده بشــكل اكبر على 
االبداع في طريقة الطرح وآلية العمل 

املتطورة.

واكد ان هناك فرصا واعدة قائمة 
بالفعل، ولكن يجب على الشــركات 
واملستثمرين التريث واحلذر والبحث 
اوال عن آليات استثمار منط احلياه 
اجلديــدة لصاحلهم قبل الدخول في 

اي قطاع.

حول اكثر القطاعات تأثرا بأزمة 
كورونا احلالية، أوضح بودي أن قطاع 
املكاتب سيتأثر بشــكل كبير بأزمة 
كورونا وسيشهد حالة من االنكماش 
نظرا للتغيرات التي طرأت على آلية 
العمل مثل بروز تكنيك االجتماعات 
«اوناليــن» والعمل عن ُبعد وهو ما 
يعد نقلة نوعية في طريقة البيزنس، 

مشيرا الى ان غالبية الشركات ستتجه 
مستقبال الى تقليل مصاريف املكاتب.
واضــاف أن الشــركات العامليــة 
تبنت بعد االزمة سياسة العمل عن 
ُبعد، فمثال شركة تويتر اخذت بعني 
االعتبار آليــة العمل اجلديدة كجزء 
من سياستها وهناك شركات عاملية 
بل ومحلية كويتية بدأت تنتهج آلية 

العمــل عن ُبعد وجنحت في ارســاء 
قواعدها بشكل جيد، ولهذا ارى اجماال 
ان اآلثار االقتصادية لالزمة ستنعكس 
بشــكل كبير على بعــض القطاعات 
العقارية وكذلك قطاع التجزئة ومنها 
املطاعم، حيث تشــير التوقعات الى 
ان ٣٠٪ من ذلك القطاع لن يعود بعد 

االزمة للعمل مجددا.

«التمويل السكني» يبقى مالذًا آمنًا للبنوك.. وأزمة «كورونا» ستزيد االستثمار به

التداعيات السلبية لألزمة احلالية لن تنجلي إال بعد مرور عامني على األقل

تعاقدات احلكومة الطارئة
تقفز لـ ٧٥٢ مليون دينار في شهرين

أحمد مغربي 

بلغت قيمة التعاقدات احلكومية خالل 
الفتــرة املمتدة من ١٢ مارس املاضي حتى 
١٦ مايــو اجلــاري (أي ٦٤ يوما) للحاالت 
الطارئة نحو ٧٥٢ مليون دينار لنحو ٥٥٨ 
عقدا، فيما مت حتقيق وفر بقيمة ٤٫١ ماليني 

دينار من هذه التعاقدات.
ووفقــا لبيانــات صــادرة عــن ديوان 
احملاسبة، فإن تلك التعاقدات التي درسها 
فريق الديوان ملتابعة احلاالت الطارئة في 
ظل مواجهة ڤيروس كورونا املستجد، كانت: 
بلغــت تعاقدات وزارة الصحــة نحو ٢٢١ 
مليــون دينار ألكثر مــن ٢٠٥ عقود، فيما 

اســتمرت وزارة املالية عند ٣٢ عقدا بدون 
إضافــة أي عقود جديدة بقيمة ٣٠ مليون 
دينار. وقامت وزارة الكهرباء واملاء بالتعاقد 
على ٣٩ عقدا بقيمة ٨٠ مليون دينار، فيما 
تعاقدت وزارة الدفاع على ٤٥ عقدا بقيمة 
٤١ مليون دينار، أما مجلس الوزراء فتعاقد 
على ٣٧ عقدا بقيمة ٦٨ مليون دينار، ووزارة 
الداخلية قامت بالتعاقد على ٢٥ عقدا بقيمة 
٦٠ مليون دينار. أما وزارة األشغال العامة 
فتعاقــدت على ٣٦ عقدا بقيمة ١٩٥ مليون 
دينار، وسجلت جهات أخرى عقودا بقيمة 

٥٧ مليون دينار لنحو ١٣٩ عقدا.
وذكر ديوان احملاسبة أن هذه التعاقدات 

ميتد تنفيذها لعدة سنوات مالية.

لنحو ٥٥٨ عقداً.. و«الصحة» في املقدمة بـ ٢٢١ مليون دينار

الكويت لم تشهد ترسية أي عقود في أبريل

محمود عيسى

غابت الكويت عن قائمة مجلة ميد لدول 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياـ  مينا 
ـ التي أرســت عقودا في شهر أبريل املاضي، 
حيث لم تشــهد ترسية اي عقود، فيما حلت 
اإلمــارات فــي املركز االول خليجيا وشــرق 
أوســطيا بعقود بلغت قيمتهــا ٢٫١١٥ مليار 
دوالر، وتلتهــا في املركز الثاني الســعودية 
بواقــع ١٫٥٢٥ مليــار دوالر، وهمــا الدولتان 
الوحيدتان اللتان جتاوزت ترسيات العقود 

فيهما مليار دوالر.
وحّلت في املركزين الثالث والرابع البحرين 
وعمان بعقود بلغت قيمتها ٣٦٠ مليون دوالر 

و١٤٠ مليون دوالر على التوالي، فيما جاءت 
قطر في املركز اخلامس بواقع ٦٠ مليون دوالر.

وكانت القطاعات الوحيدة التي شــهدت 
نشــاطا كبيرا في توقيع العقود هما قطاعا 
املياه والغاز، حيث مت إبرام صفقات بقيمة ٦٥٠ 
مليون دوالر و٨٠٠ مليون دوالر على التوالي.

وعلى صعيد منطقة مينا، قالت املجلة ان 
دول املنطقة ال تزال تكافح من أجل معاجلة 
التداعيات االقتصادية لوباء كورونا املستجد، 
كما يتضح من انخفاض متوسط عدد وقيمة 
العقود التي أرسيت في جميع أنحاء املنطقة 
والتي بلغت قيمتها شهر أبريل ٥٫٩ مليارات 
دوالر بارتفاع طفيف عن ٤٫٧ مليارات دوالر 

املسجلة في مارس.

معاناة قطاع املشروعات اخلليجية مازالت مستمرة

٧٢٠ مليون دينار مكاسب البورصة في يومني

شريف حمدي

حققت البورصة الكويتية مكاسب الفتة 
على مستوى القيمة السوقية خالل تعامالت 
اجللستني املاضيتني في األسبوع األخير من 
شــهر رمضــان الفضيل، إذ بلغت املكاســب 
خالل اجللســتني ٧٢٠ مليون دينــار، وذلك 
على وقع اإلقبال الالفت على األسهم القيادية 

وفي مقدمتها اسهم بيتك وأهلي متحد.
وبلغت القيمة السوقية للبورصة الكويتية 
بنهاية جلسة أمس ٢٧٫٤٩١ مليار دينار ارتفاعا 
من ٢٦٫٧٧٢ مليار دينار نهاية جلســة ختام 
األسبوع املاضي.وارتفعت السيولة املتدفقة 
للسوق بنسبة ٣٦٪ ببلوغها ٢٣٫٩ مليون دينار 
ارتفاعا من ١٧٫٦ مليون دينار في جلسة أول 

من أمس، ومتركزت حول أسهم أهلي متحد 
بـــ ٧٫٣ ماليني دينار تاله ســهم بيتك بـ ٥٫١ 
ماليني دينار، ثم الوطني بـ ٢٫٩ مليون دينار، 
وأجيليتي بـ ١٫٢ مليون دينار وزين مبليون 
دينار، وتشكل نسبة هذه األسهم من إجمالي 
الســيولة ٧٣٪. وينعم السوق في اجللسات 
األخيرة بأكثر من معطى إيجابي، أهمها عودة 
الزخم الشرائي على األسهم القيادية خاصة 
بعد تراجع مستويات أسعارها بنهاية األسبوع 
املاضي، حيث باتت األســعار مشــجعة على 
الشــراء، ويضاف إلى ذلك اســتمرار ارتفاع 
أسعار النفط في السوق العاملي وهو ما يدعم 
أداء البورصات اخلليجية التي عانت كثيرا 
إبان الســقوط احلر ألسعار النفط بالتزامن 

مع تفشي ڤيروس كورونا.

(ريليش كومار) البورصة تواصل األداء اجليد وحتقيق املكاسب للجلسة الثانية على التوالي 


