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الغامن: تعديل التركيبة السكانية على مراحل.. يجّنب اخلسائر االقتصادية
طارق عرابي

أمــني ســر احتــاد  قــال 
العقاريــني قيــس الغامن، ان 
الكويت تقف اآلن أمام فرصة 
التركيبة  تاريخية لتعديــل 
السكانية، مشيرا إلى ضرورة 
استغالل هذه الفرصة بالشكل 
الصحيح، وإال فإنها ستخسر 
كثيــرا في حال عــدم قدرتها 
على اســتغاللها، خاصة في 
مثل الظــروف احلالية التي 
يعيشها العالم والتي أصبحت 
معها أســعار النفط في أدنى 
مســتوياتها. وأضاف خالل 
لقــاء خــاص مــع «األنباء»: 
«الكويت وباقي دول اخلليج 
كانت متتلك قوة كبيرة كدول 
منتجة ومصدرة للنفط، إال أن 
هذا األمر لم يعد موجودا بعد 
أن أصبح النفط الصخري هو 
املتحكم في األسواق العاملية 
في أيامنا هذه، وبالتالي يجب 
علينــا أن نتدارك هــذا األمر 
بشــكل جيد وأن نبحث عن 
البدائل املناســبة قبل فوات 

األوان».
ربكة كبيرة

أن  إلــى  الغــامن  وأشــار 
املعطيات احلاليــة، املتمثلة 
بهبوط أسعار النفط وجائحة 
ڤيروس كورونا سببت ربكة 
كبيــرة جلميــع حكومــات 
العالــم، مبا فيهــا حكومات 
الدول املتقدمة، لكن الكويت 
التي تعتبر دولــة صغيرة، 
مازال أمامها الفرصة ملعاجلة 
تداعيات هذه األزمات وتدارك 
األمــر، خاصة بعــد أن رأينا 

يحمل نظرة مختلفة، فيجب 
علينا ان نستفيد منه وندعمه 
للوصول إلى بر األمان ال أن 
نضــع العراقيــل ونعترض 
بعشوائية، وال شك أن الفرصة 
احلالية مواتية جدا للخروج 
من املعضلة التي نعيش فيها 
بتعــاون اجلميع مــن خالل 
التفكير اإليجابي، خاصة ان 
دولتنا تتمتع بوجود اقتصاد 
مبني وجاهز وال نحتاج سوى 
إلى دراسات ميكن من خالل 

اتخاذ القرار الصحيح».
التركيبة السكانية

وفيمــا يخــص مشــكلة 
التركيبة السكانية، رأى الغامن 
أن حل املشكلة يجب أن يبدأ 
من خــالل تعديــل التركيبة 
الــذي  الســكانية بالشــكل 
يتناسب مع حجم وطاقة البلد، 
السيما أن االرتفاع املضطرد 
في التركيبة السكانية، تسبب 

من قطاعات اقتصادية أخرى 
كاملجمعات واملطاعم ومحالت 
بيع التجزئة وقطاع اخلدمات 
والبنوك، لذلك ميكننا تعديل 
التركيبة السكانية من خالل 
املوجــودة  الثغــرات  ســد 
والتخلص من العمالة السائبة 
واحلفاظ على العمالة املنتجة 
التــي حتتاجهــا الدولــة في 

مختلف القطاعات.
وفي الوقت نفســه، شدد 
الغــامن على ضــرورة األخذ 
بعني االعتبار أن هناك شركات 
قائمــة ومــدارس وقطاعات 
ومشاريع مازالت بحاجة إلى 
بعض املهن، وهذا حال العديد 
مــن الــدول، ففــي بريطانيا 
(مثــال) من يعمــل في مجال 
البناء هم مواطنني أوروبيني 
جاءوا مــن رومانيا وپولندا 
وفرنسا، لذلك علينا أن نكون 

واقعيني في بعض األمور.
وأوضــح أن العشــوائية 
ال تصلــح فــي أيامنــا هــذه 
وإمنــا نحتاج إلى الدراســة 
املســتفيضة  املوضوعيــة 
التي تأخذ بعني االعتبار كافة 
قطاعات االقتصاد (الصناعي 
التجــاري)  او  الزراعــي  أو 
دون النظــر إلــى قطاع دون 
غيــره، وإال فإن الضرر الذي 
سيقع علينا سيكون أكثر من 
الفائدة التي نرجوها، مضيفا 
القــول: «هدفنا احلفاظ على 
اقتصــاد البلــد بشــكل عام 
وليس احلفاظ على عدد من 
العمــارات والعقــارات، كما 
ان جنــاح االقتصــاد يضمن 
رفاهيــة واســتمرار الكويت 

كدولة رفاه».

فــي تضخم حجــم امليزانية 
العامة للدولة من ٤ مليارات 
دينار في التسعينيات إلى ٢٠ 
مليار دينار في وقتنا احلالي، 
الســيما في ظل التوسع في 
الهيئــات  مجــال تأســيس 
احلكومية اجلديدة واملبالغة 
في جانب الكوادر، بطريقة لم 
يؤخذ فيها موضوع أســعار 
النفط وعوائده املستقبلية.

وتابع قائــال: «مع هبوط 
النفــط، أصبحــت  أســعار 
احلكومة في وضع ال حتسد 
عليه بعد أن أصبحت العوائد 
احلاليــة ال تغطــي امليزانية 
احلاليــة، ما دفــع احلكومة 
أخــرى  بنظــرة  للتفكيــر 
تتعلق بتخفيض نسبة ٢٠٪ 
مــن امليزانية إلى جانب عدد 
من اخلطــوات التي جتعلها 
قادرة على تغطية احتياجاتها 

املستقبلية».
التعديل على مراحل

لكن الغامن قال ان التغيير 
يجــب أن يتــم علــى مراحل 
حتى ال يكــون هناك هبوط 
بالوضــع االقتصــادي، فهذا 
األمــر ليــس مــن صاحلنا، 
بل أنه ســيكون له انعكاس 
سلبي على الدولة ككل سواء 
من خالل قطــاع التجارة او 
البنوك أو العقار وغيرها من 
القطاعات االقتصادية، بل ان 
تأثيره سيطال دخل املواطن 

الكويتي نفسه.
تعديــل  ان  وأضــاف 
التركيبة الســكانية سيؤثر 
على االقتصاد بشكل عام، بدءا 
من القطاع العقاري وما يتبعه 

أمني سر احتاد العقاريني لـ «األنباء»: الكويت أمام فرصة تاريخية لتعديل تركيبتها.. وستخسر إن لم حتسن استغاللها

قيس الغامن

كيــف تعاملــت دول كبــرى 
تعدادهــا الســكاني أضعاف 
تعدادنا مــع األزمة وجنحت 
في معاجلة أوضاعها بالشكل 
الصحيح. وأكــد أن الكويت 
متتلك اإلمكانيات والطاقات 
الكفؤة واملؤهلة،  الشــبابية 
لكــن هذا وحده ليــس كافيا 
ما لم يكن لديها إرادة جادة، 
مستدركا بقوله: «هناك حترك 
حكومي جــاد نحو اإلصالح 
ومحاربــة الفســاد والقضاء 
على جتار اإلقامات، لذا يجب 
علينــا الوقوف مع احلكومة 
ومساعدتها على ذلك، حتى ال 
نصل إلى ما وصلت إليه بعض 
الدول التي تأثرت سياســيا 

واقتصاديا ونفسيا».
وتابع: «الكويت اليوم متر 
مبرحلة جديدة، في ظل وجود 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد الذي يعد 
أحد الشــباب الطموح الذي 

رغم العزل.. مستأجرو املهبولة
األكثر تسديدًا إليجاراتهم خالل يونيو

طارق عرابي

كشفت دراســة حديثة أجرتها شركة 
«أجار»، عن صعود تدريجي في عمليات 
حتصيل اإليجارات خالل شــهر يونيو 
املاضي، مقارنة بشــهر مايو الذي شهد 
أدنى مستويات الهبوط بنسبة بلغت ٥٢٪ 
في ظل عدم قدرة املستأجرين على سداد 
االيجارات من جهة، وعــدم تقدمي مالك 
أو إعفاءات  العقارات خصومات مؤقتــة 
خالل مايو. وأظهرت الدراسة أن هناك ٤ 
مناطق شهدت أعلى نسبة تعاف وارتفاع 
في حتصيل اإليجارات بني شهري مايو 
ويونيو املاضيني، وهي املهبولة التي حققت 
تعافيا بلغت نســبته ٣٥٧٪ في يونيو، ثم 
الفروانية التي ارتفعت نســبة التحصيل 

فيها بنســبة ٦١٪ ثم الشويخ بنسبة ٣٧٪ 
ثم مدينة الكويت بنسبة ٣٢٪، حيث حلت 
مدينة الكويت باملرتبة الرابعة بعد أن بدأت 
أغلب الشركات التجارية بالعودة التدريجية 
للعمل بناء على قرارات وتعلميات مجلس 
الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة.

املتأثرة  املناطق  إلى أن اكثر  وأشارت 
بعمليات حتصيــل االيجارات منذ يناير 
٢٠٢٠ حتى نهاية يونيو كانت هي اجلهراء 
التي حلت باملرتبة األولى بنسبة انخفاض 
تعادل ٩٢٪، تالها الفحيحيل بنسبة ٨٦٪، 
ثم الشويخ الصناعية بنسبة تراجع ٧٥٪ 
ثم املناطــق املعزولة والتي جرى حظرها 
بشكل كلي ملدة طويلة وهي حولي وجليب 
الشيوخ اللتان شهدتا انخفاضا بلغت نسبته 

٧٥ و٧١٪ على التوالي.

الرشيدي: «ترايب» تبدأ استقبال العمالء
وفق االشتراطات الصحية

أعلــن رئيــس ومؤســس 
«ترايب» عبدالرحمن الرشيدي 
أنه مت جتهيز وتعقيم املكاتب 
التابعة من  وقاعــات العمــل 
خالل اتباع أقصى اإلجراءات 
االحترازيــة الصحية لعودة 
املوظفــني والعمالء اآلمنة من 
جديد بعد قرار مجلس الوزراء 
وديوان اخلدمة املدنية بعودة 
األعمال ضمن املرحلة الثانية 
من مراحل العودة التدريجية 
إلــى احليــاة الطبيعيــة بعد 
انتشار جائحة ڤيروس كورونا 

املستجد.
الرشــيدي في بيان  وقال 
صحافــي، إن «ترايب» توفر 
مــكان عمــل لــرواد األعمــال 
وأصحاب املشاريع من مكاتب 
وقاعات لالجتماعات ومساحات 
للعمــل املشــترك، وهي بيئة 
عمل مناســبة لتكوين شبكة 
عالقة تسهم في تنمية األفكار 
التجارية، مشــيرا الى انه في 
سبيل العودة األمنة للعمل من 
جديد بعد توقف دام ألشــهر، 
مت تطبيق أقصى االشتراطات 
الصحية من تعقيــم املكاتب 
وأماكن انتظار العمالء لضمان 
ســالمة اجلميع، كما مت إعداد 

وذكــر الرشــيدي أنــه مت 
جتهيز خطة عودة العاملني في 
«ترايب» وفق اخلطط املرسومة 
الــوزراء  مــن قبــل مجلــس 
وديــوان اخلدمة املدنية، ومت 
توزيعها قبل مباشرة املوظفني 
ألعمالهم عبر البريد اإللكتروني 
ومنصات التواصل االجتماعي، 
حيث مت إلزام اجلميع بالتباعد 
الكمامات  االجتماعي ولبــس 

والتقيد بها.
وقال ان إجــراءات تنظيم 
العمل داخل «ترايب» تفرض 
عقــد االجتماعــات عــن بعد 
ومنع االجتماعات االعتيادية، 

وحتديد الوظائف التي تتطلب 
الوجود فــي املكتب واألخرى 
التي من املمكــن إجنازها عن 
بعد حتى يتم تكليف املوظفني 
مبا يتناسب مع طبيعة عملهم 

وتقليل التجمع.
الرشــيدي  واختتــم 
تصريحاته قائال: «ان ترايب 
طبقــت كل التعليمــات التي 
صــدرت من مجلــس الوزراء 
ووزارة الصحــة خــالل فترة 
تعطيل األعمال، حيث أوقفت 
كل الفعاليــات وورش العمل 
واللقــاءات األســبوعية بــني 

أعضاء ترايب».

تعقيم شامل للمكاتب وقاعات االجتماعات

جانب من عمليات تعقيم ترايبعبدالرحمن الرشيدي

جدول زمني لتنظيف وتعقيم 
كل املكاتب بصفة دورية، مع 
توفيــر القفــازات واملعقمات 
واملقاييس احلرارية للجميع.
«ترايــب»  ان  وأوضــح 
ستلتزم بالتعليمات الصحية 
والتي تشــترط أال يزيد عدد 
العاملني بها في اليوم الواحد 
علــى ٣٠٪ مــن إجمالــي عدد 
العاملــني في املبنــى الواحد، 
وذلك خــالل املرحلة الثانية، 
علــى ان تتــم زيــادة أعــداد 
املوظفني الحقا حسب مراحل 
عودة األعمال لتلبية متطلبات 
العمالء من األفراد والشركات.

زيادة السكان تسببت في تضخم امليزانية من ٤ مليارات بالتسعينيات إلى ٢٠ مليار دينار حاليًا دول اخلليج لم تعد قوية كدول مصدرة للبترول.. فالنفط الصخري بات املتحكم باألسواق العاملية

«KIB» املدير املشترك إلصدار «صكوك استدامة» 
بـ ١٫٥ مليار دوالر لـ «بنك التنمية اإلسالمي»

أعلن بنك الكويت الدولي 
«KIB»، عــن اختياره مؤخرا 
ليكون املدير املشــترك ألول 
إصــدار من نوعه لـ «صكوك 
اســتدامة» يصدرهــا البنــك 
اإلسالمي للتنمية بقيمة ١٫٥ 
مليار دوالر، ملدة ٥ سنوات، 
بهدف التخفيف من آثار جائحة 
ڤيروس كورونا (كوفيد-١٩) 
املستجد في الدول األعضاء. 
ومت تسعير هذه الصكوك 
حتت مظلة برنامــج إصدار 
شــهادات االئتمــان للبنــك 
الــذي  اإلســالمي للتنميــة، 
تبلغ قيمته ٢٥ مليار دوالر، 
مبعدل ربح تنافســي يعادل 
٠٫٩٠٨٪، سيتم دفعه بشكل 
نصف سنوي، علما بأن هذا 
يعتبر اإلصدار العام الثاني 
للبنــك اإلســالمي للتنميــة 
بــدور  خــالل ٢٠٢٠. وقــام 
املدراء الرئيسيني املشتركني 
وحافظي السجالت املشتركني 
لهذا اإلصدار، كل من: «سيتي 
بنك»، «بنك كريدي أجريكول»، 
«بنك اإلمارات دبي الوطني»، 
«شركة جي آي بي كابيتال»، 
املؤسســة   ،«HSBC «بنــك 
اإلســالمية لتنميــة القطــاع 

ڤيــروس كورونا املســتجد 
حــول العالــم، مما ســيعزز 
دورنا ومكانتنا في الســوق 
االســتثماري علــى الصعيد 
الدولي، كما سيوطد عالقتنا 
مع البنك اإلســالمي للتنمية 
احلاصــل علــى تصنيفــات: 
«Aaa» و«AAA» و«AAA» مع 
نظرة مستقبلية مستقرة من 
قبل وكاالت التصنيف العاملية 
موديز وســتاندرد آند بورز 

وفيتش على التوالي».
وأوضح البراك أنه سيتم 
تخصيــص حصيلــة املبالغ 
من إصدار صكوك االستدامة 
هذه لدعم املشاريع االجتماعية 
التمويــل  لبرنامــج  وفقــا 
بالبنــك  املســتدام اخلــاص 
اإلسالمي للتنمية، مع التركيز 
على تقدمي اخلدمات األساسية 
ومتويل املشاريع الصغيرة 
واملتوســطة وتوفير فرص 
العمــل املناســبة فــي الدول 
األعضــاء فيه والبالغ عددها 
٥٧ دولــة، وذلك ملســاعدتها 
في معاجلة اآلثــار الصحية 
واالقتصادية النتشار جائحة 
ڤيروس كورونا حتت عنوان 
«الرد، االســتعادة، ومعاودة 

االنطــالق». وأشــار إلــى أن 
«KIB» يسعى دائما للمشاركة 
في مختلف الصفقات املالية 
التي تســاعده علــى تعزيز 
قدراته االستثمارية وحتقيق 
التنميــة املســتدامة مع دعم 
االقتصاد احمللي. مضيفا أن 
مشــاركته في هذه الصكوك 
ســيدعم جهوده الرامية إلى 
مســاندة ومتويل املشــاريع 
واملتوســطة،  الصغيــرة 
باإلضافة إلى حتفيز ســعيه 
لتوفير فرص العمل املناسبة 
ومتكني الشباب وخاصة في 
ظل األوقــات العصيبة التي 
متر بها البالد مؤخرا بسبب 
الركود االقتصادي الناجت عن 

جائحة كورونا.
يذكر أن البنك اإلســالمي 
للتنمية يعتبر مؤسسة مالية 
إمنائية متعددة األطراف فاعلة 
في العالــم وتضطلع مبهمة 
حتقيــق التنمية املســتدامة 
في دولها األعضاء واجلاليات 
اإلسالمية حول العالم، حيث 
يوفر البنــك البنية التحتية 
لتمكــني الناس مــن حتقيق 
حياة أفضل وحتقيق إمكاناتهم 

كاملة.

ملدة ٥ سنوات.. وبهدف دعم مكافحة ڤيروس كورونا بالدول األعضاء

جمال البراك

اخلاص، «بنك ناتيكسيس»، 
«بنــك سوســيتيه جنرال»، 
و«بنك ستاندرد تشارترد». 
وســيتم إدراج الصكوك في 
بورصة يورونكســت دبلن، 
ناسداك دبي وبورصة ماليزيا 

(مبوجب نظام اإلعفاء).
وفي هذا السياق، قال املدير 
العــام إلدارة االســتثمار في 
البنك جمال البراك: «يسعدنا 
أن يكون KIB املدير املشترك 
لهذا اإلصدار األول من نوعه 
واحلاصــل علــى تصنيــف 
رأس  أســواق  فــي   (AAA)
املال العامليــة، وأول صكوك 
مخصصــة ملكافحــة تبعات 

شركات النفط بالشرق األوسط تواجه صدمات وحتديات غير مسبوقة
محمود عيسى

ذكرت نشرة «بتروليوم ايكونوميست» 
ان منتجي النفط في الشــرق االوسط، 
أصبحوا يواجهون مجموعة من اخليارات، 
الســيما في ظل تأثير جائحة ڤيروس 
كورونا على الطلب والذي يستأثر مبعظم 

االهتمام املتعلق بالطاقة.
لكن شركات النفط الوطنية في الشرق 
األوسط، تتعامل بهدوء مع مجموعة من 
الصدمات غير املسبوقة لنشاطاتها، ولكنها 
مازالت حتى اآلن تطبق في الغالب خططها 
طويلة املدى التي أصبحت موضع شك.
النشــرة، في مقال كتبه  وأضافت 
الرئيس التنفيذي لشــركة قمر للطاقة 
ومؤلف كتاب «أسطورة أزمة النفط» روبن 
إم ميلز، ان كبريات شركات النفط الوطنية 
في املنطقة كانت تخطط قبل الوباء إلنهاء 
تدريجي لتخفيضات «أوپيك+»، لتستعيد 
في النهاية حصتها في السوق، في ضوء 
احلاجة لتوسيع إنتاجها من الغاز لتلبية 
الطلب احمللي وزيادة الصادرات، ومن ثم 
االنتقال التدريجي إلى مجموعة مختلفة 

من الطلب واحملركات املناخية. 
ومتاشيا مع هذه املتطلبات الضرورية، 
عمدت شركات النفط الوطنية لالستثمار 

في مخزونات الغاز األكثر حتديا، وإعادة 
النظر في آثار الكربون، وتوسيع انشطة 
التكرير والبتروكيماويات ســواء في 
االسواق الداخلية أو في أسواق عمالئها 

اآلسيويني الرئيسيني.
ومضت النشرة الى القول ان القلق 
في البدايــة، كان متعلقا باحلفاظ على 
اســتمرارية العمليات وجتنب العدوى 
في مواقع اإلنتاج، وقد آتت االستثمارات 
األخيــرة في األمتتــة والعمل عن بعد 
ثمارها، فقد اعلنت شركة نفط الكويت 
اآلن العودة إلــى العمل في املواقع مع 
عودة ٣٠٪ من املوظفني بصورة اولية.

وقالــت ان ڤيروس كورونا ال يزال 
ميثل تهديدا قويا، ولكن معدالت الوفيات 
في دول اخلليج ال تزال منخفضة، ويبدو 
أن اإلمارات تعود إلى وضع شبه طبيعي، 
فيما تتراجع احلاالت من مستويات عالية 
في قطر، اما معدالت اإلصابة في الكويت 

فهي غير مستقرة. 
ومع ذلك، فإن األرقام ترتفع بشكل 
مثيــر للقلق فــي الســعودية وعمان 
والبحرين، وتعاني إيران التي كانت في 
البداية واحدة من أكثر الدول تضررا، من 
موجة ثانية، وفي العراق تسارع تفشي 
الوباء فيما يواجــه اليمن الذي مزقته 

احلرب وباء مأساويا شديدا.
وفي مارس طلب من شركتي أرامكو 
السعودية وأدنوك االماراتية زيادة اإلنتاج 
بشكل كبير، ووضع خطط لزيادة الطاقة 
االنتاجية، ولكن ريــاح االنتاج لم تأت 
مبا تشتهيه سفن الشركات الوطنية في 
املنطقة والتي اضطرت في شهر مايو إلى 
تقليص اإلنتاج بشكل أكثر حدة تنفيذا 
التفاق «أوپيك+» بعد تنقيحه. وميلك 
املنتجون في الشــرق األوسط توازنا 
صعبا يتمثل في خفض التكاليف اليوم 
والتخطيط الستعادة حصتهم في السوق 
على نطاق زمني غيــر مؤكد، بينما ل 
ايزالون يعدون أنفسهم من أجل مستقبل 

صديق للبيئة.
ويعتبر إيجاد طلب كاف على إمدادات 
الغاز اجلديدة في اخلليج اآلن أكثر مدعاة 
للقلق فيما انطوت تخفيضات «أوپيك+» 
على املزيد من التحديات، مثل كيفية تلبية 
الطلب على الغاز مع مواجهة اخلليج ذروة 

الطلب خالل موسم الصيف. 
وقام العراق الذي يعاني من نقص في 
الكهرباء والطاقة بدراسة كيفية توزيع 
التخفيضات بني حقوله بأكبر قدر من 
الكفاءة، مع اعتبار الغاز املصاحب عامال 

رئيسيا.

وقالت النشرة ان الطلب على الوقود 
الطائرات، تضرر بشدة  وبالذات وقود 
كما حدث في جميــع أنحاء العالم، مما 
يتطلب اعادة النظر في التكرير وتدفق 
التجارة، وهناك مؤشــرات على تراجع 
الطلــب على الكهربــاء في بعض دول 
اخلليج في أبريل، ونظرا ملغادرة أعداد 
كبيرة من العمال الوافدين، فمن املرجح 
أن يضعف اســتهالك الطاقة اكثر من 
التوقعات الســابقة. وقــد يصل عدد 
الوافدين املغادرين من الســعودية ١٫٢ 
مليون شــخص هذا العام، مقابل ١٠٠ 
ألف غادروا الكويت بالفعل، ونتيجة لذلك 
يتوقع صندوق النقد الدولي أن تتقلص 
اقتصادات دول مجلس التعاون اخلليجي 
مبقدار ٧٫٦٪ في ٢٠٢٠، ويشمل ذلك تأثير 

تطبيق اتفاقية «أوپيك+».
وكانت االستثمارات اخلليجية ضخمة 
في مشروعات الغاز قيد التنفيذ أو املخطط 
لهــا في كل من الســعودية واإلمارات 
وسلطنة عمان، باإلضافة لتوسع قطر 
في صادرات الغاز الطبيعي املسال الرائدة 
عامليا بحلول منتصــف العقد، وقد مت 
تأجيل تنفيذ بعض هذه املشاريع جزئيا 
إلعادة التفاوض على أسعار أفضل مع 

املقاولني. 


