
ه�شام املن�شاوي 

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية 
لالستثمار د. يوسف العلي، أن استراتيجية 
الشركة اخلمسية، التي امتدت من العام 
2014 إلى 2018، جنحت في حتقيق أهدافها 
املرجوة ومكنتها من توزيع أرباح نقدية على 
املساهمني تقدر بنحو نصف رأسمالها خالل 

السنوات اخلمس األخيرة.
وقللال العلي، خللالل االجتماع السنوي 
للجمعية العامة العادية للشركة املنعقد 
أمس  بنسبة حضور 79.383 باملئة ،  والذي 
أقللر توزيع أربللاح نقدية بنسبة 10 % من 
القيمة اإلسمية للسهم بواقع 10 فلوس لكل 
سهم عن العام 2018، إن استمرار الشركة 
في تطبيق استراتيجيتها، ساهم في حتقيق 
أفللضللل عللائللد ملساهميها بعد سللنللوات من 
التذبذب في نتائجها بسبب تقلب كل مكونات 

االستثمار عقب األزمة املالية العاملية.
وذكلللر أن األداء الللقللوي للشركة الللذي 
حتقق العام املاضي، ساهم في احلفاظ على 
تصنيفها االئتماني، حيث استمر التصنيف 
عند )Ba2( مع نظرة مستقبلية مستقرة، 
وفللقللاً آلخللر حتديث مللن قبل وكللالللة موديز 
للتصنيفات االئتمانية فللي شهر نوفمبر 

املاضي، وذلك للعام الرابع على التوالي.
وحلللول الللنللتللائللج املللاللليللة الللتللي حققتها 
الكويتية لالستثمار حتى نهاية 31 ديسمبر 
2018، أفللاد العلي، أنها حققت مستويات 
جيدة من األرباح الصافية بلغت 10 ماليني 
دينار كويتي، رغللم تراجعها بالنظر إلى 
٢٠١٧ الذي بلغت فيه األرباح 16.4 مليون 
دينار، عازياً ذلك إلى تضمن أربللاح العام 
قللبللل املللاضللي لبعض بللنللود األربللللاح غير 
املتكررة مثل رد مخصصات احترازية نتيجة 
تسويات لبعض الديون. وأضاف أن إجمالي 
األصول بلغ 253 مليون دينار، فيما بلغت 
حقوق امللكية ملساهمي الشركة 117 مليون 
دينار وهللو ما ميثل 212 % من رأس مال 

الشركة البالغ 55.125 مليون دينار. وبلغت 
اإليللرادات املجمعة 28.219 مليون دينار، 
فضالً عن حفاظها على نسبة جيدة للدخل 
مقابل التكاليف، عالوة على أن ربحية السهم 
سجلت مستويات جيدة بلغت 18 فلساً عن 
عام 2018، حيث يرى أنه أداًء متميزاً في ظل 

ظروف السوق خالل العام املاضي.
بللدوره قللال الرئيس التنفيذي للشركة 
الكويتية لالستثمار بدر السبيعي، إن الشركة 
بصدد مراجعة استراتيجيتها ووضع تصوٌر 
جديد ملواجهة التحديات املقبلة اتساقاً مع 
دخول عصر الذكاء الصناعي والروبوتات 
والسيارات الكهربائية وأسللواق العمالت 
الرقمية، وكلها قطاعات جديدة، بعضها قد 
يكون فقاعة عللابللرة، لكن البعض اآلخللر ال 
ميكن جتاهله، مع االستمرار في االستثمار 

في قطاعات كالعقار واألسهم.
وتابع “نحن أمللام وجه آخر لالستثمار 
يتطلب ضرورة فهم ومعرفة ومكان وتوقيت 
الللدخللول واخللللروج فيه وحجم املخاطرة 
املطلوبة، مللشللدداً على أن توفر السيولة 
وحدها ليست مزية في هذه األسللواق، وأن 
مواكبة الشركة لهذه التحوالت تأتي بشكل 
مدروس وفق استراتيجيتها، من دون حتمل 
مخاطر غير محسوبة طبقاً للسياسة التي 
مكنتنا من تخطي األزمللات العاملية السابقة 
مثل أزمللة شركات االنترنت بداية األلفية 

اجلديدة واألزمة املالية في ٢٠٠٨”.
واستطرد السبيعي قائاًل: “لقد استعانت 
الكويتية لالستثمار قبل ٥ سنوات بأحد 
 Bain &“ املللكللاتللب االسللتللشللاريللة العاملية
Company” لوضع استراتيجيتها التي 
جاءت بعد سنوات عجاف مرت بها األسواق 
احمللية والدولية على وقع األزمللة، دفعتنا 
لتوظيف كل جهودنا وخبراتنا لتنفيذ هذه 
االستراتيجية املفصلية بالنسبة لنا، حيث 
طللورنللا فيها منلللوذج عملنا ليتواكب مع 
التغييرات العاملية التي حلقت باألزمة املالية 
قبل ١٠ سنوات”. وأكد قيام الشركة بإعادة 
هيكلة الصناديق العاملية، ففي السابق كانت 
الشركة تدير 5 صناديق عاملية، حيث متت  
إعادة هيكلة 4 صناديق ودمجها وحتويلها 
إلى صندوق واحد فقط وهو صندوق األسهم 
املللتللنللوع، وذللللك لتحقيق أفللضللل استفادة 

لصناديق الكويتية لالستثمار.
وفيما يتعلق بإدارة االستثمارات املباشرة 
وتطوير األعمال ذكر السبيعي أنها قامت 
بجهود حثيثة نحو مراجعة وحتسني أداء 
احملفظة االستثمارية وإعللادة هيكلتها مبا 
يتواءم مع استراتيجية الشركة، حيث مت 
التخارج من عدة استثمارات بقيمة إجمالية 
تعادل 1.24 مليون دينار، كما قامت اإلدارة 
باالستحواذ على إحللدى الللعللقللارات املللدرة 
للدخل فللي أملانيا والللتللخللارج مللن عقار في 

الكويت، لتبلغ قيمة احملفظة العقارية نحو 
11.6 مليون ديللنللار، وهللو أمللر مللن شأنه 

حتسني التدفقات النقدية في املستقبل. وما 
زالت الشركة مستمرة في دراسة العديد من 

الفرص في القطاع العقاري وذلك استكماال 
لتوجهها في تنويع استثماراتها.

10 باملئة نقدًا  عموميتها أقرت توزيع 

10 ماليني دينار أرباح »الكويتية لالستثمار«

»زين« تفتح آفاق االبتكار للشركات 
»ZINC« الكويتية الناشئة في

اخللتللتللمللت زيلللن فعاليات 
برنامجها املبتكر للشركات 
الللنللاشللئللة فلللي ملللركلللز زيللن 
لللإبللداع )ZINC(، املنصة 
الللتللي جتمع مللبللادرات رواد 
األعمال، وتعزيز روح العمل 
املشترك للشركات الناشئة 

في الكويت.
وعقدت زين البرنامج على 
ملللدار يللومللني بللالللتللعللاون مع 
“إرادة” الشركة املتخصصة 
حلللاضللنللات األعلللملللال، حيث 
يأتي تنفيذ هذا البرنامج في 
إطار التعاون واجلهد املشترك 
بلللني زيلللن و”إرادة” الللتللي 
تعمل بترخيص معتمد من 
الصندوق الوطني الكويتي 
لرعاية وتنمية املشروعات 

.)KF( الصغيرة واملتوسطة
وقلللال الرئيس التنفيذي 
للعالقات واالتلللصلللاالت في 
شللركللة زيلللن الللكللويللت وليد 
اخلشتي “يسعدنا أن نواصل 
تعاوننا مللع شركة )إرادة( 
وغيرها من املؤسسات املهتمة 

بتطوير األعمال والشركات 
الناشئة، فهدفنا هللو متكني 
وتللعللزيللز رواد األعللمللال من 
الشباب الكويتيني الطموحني، 
واملساهمة بفاعلية أكثر في 

رؤية الكويت 2035”.
وأوضللللح اخلللشللتللي قائال 
“ تشارك زين في املبادرات 
امللللوجلللهلللة لللفللئللة الللشللبللاب 
ورواد األعللمللال، انطالقا من 

حرصها على بناء شراكات 
اسللتللراتلليللجلليللة فللي مللجللاالت 
اللللتلللنلللمللليلللة االجلللتلللملللاعللليلللة 
واالقللتللصللاديللة، واالسللتللفللادة 
من األفكار املبتكرة في العالم 
الرقمي، التي تخدم توجهاتها 
االستراتيجية في التحوالت 
والللطللفللرات الللتللي تشهدها 

صناعة االتصاالت”.
ومللن ناحيته أعللرب طالل 

الللعللجلليللل امللللديلللر املللؤسللس 
حلاضنة األعمال”إرادة “ عن 
فخره بهذا التعاون املشترك 
مع زين وقال “ فخورون جدا 
بهذا اجلهد املشترك مع زين، 
وسللعللداء باألفكار التي يتم 
تقدميها فللي هللذا البرنامج، 
ونتطلع إلى رؤية هذه األفكار 
وهي تتحول إلى مشاريع يتم 

تنفذيها في بيئة األعمال”.

أصحاب املشاريع املُشاركة مع مسؤولي زين 

العلي يترأس اجلمعية العمومية
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5 باملئة نقدًا عموميتها وافقت على اقتراح مجلس اإلدارة  توزيع 

1.9 مليون دينار  صافي أرباح   الفليج :  
2018 »وفرة العقارية« لعام  

قلللال نللائللب رئلليللس مجلس 
اإلدارة لشركة وفللرة العقارية 
عبدالناصر الفليج أن إجمالي 
قيمة أصللول احملافظ العقارية 
التي تقوم الشركة بإدارتها قد 
بلغت 829 مليون دينار كويتي 

وذلك حتى 31 ديسمبر 2018.
وأضاف الفليج في تصريحات 
على هامش اجلمعية العمومية 
العادية )الرابعة والثالثون( 
للشركة التي عقدت أمس بنسبة 

حضور بلغت 100% 
أن مجملوع إيللرادات الشركة 
خالل السنلة املاليللة املنتهية في 
31 ديسمبر 2018 بلغت 8،5 
مليون دينار كويتلللللي حيث 
استطاعت حتقيق صافي ربح 
للسنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2018 مبلغ وقدره 1،9 

مليون دينار كويتي.
واشار الي أن مجموع حقوق 
امللكية في شركة وفرة العقارية 
بلغت في نهاية السنة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2018 
مبلغ وقللدره 36،6 مليون دينار 
كويتي، الفتا إلللى أن مجموع 
املللوجللودات عللن السنة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2018، 

40،3 مليون دينار كويتي.
وأكللد الفليج على أن شركة 
وفللللرة الللعللقللاريللة تللسللعللى إلللى 

التوسع في مجال إدارة أمالك 
الغير عن طريق استقطاب عمالء 
جدد باإلضافة الى التوسع في 
السوق العقاري عن طريق إيجاد 
فللرص استثمارية ذات عوائد 
جيدة، حيث تسعى إلى حتقيق 
أربلللاح عللن طريق شللراء وبيع 
األراضلللي احملتفظ بها بغرض 
املللتللاجللرة والللتللوسللع فللي مجال 
تقدمي خدمات التقييم لعقارات 

الغير.
وشدد الفليج خالل تصريحه 
على ان مجلس إدارة الشركة 
يسعى إلى تطوير عمل الشركة 

وزيللادة حجم نشاطها وتعزيز 
األصلللول واإليلللللرادات والعمل 
على تنمية مواردها أمال لتحقيق 
عوائد أفضل للمساهمني، في عام 

.2019
هلللذا وقلللد وافللقللت اجلمعية 
العمومية للشركة على كافة 
الللبللنللود املللدرجللة علللللى جللدول 
األعمال وأبللرزهللا املوافقة على 
اقللتللراح مجلس اإلدارة على 
توزيع %5 من رأس املللال التي 
يللعللادل 1،250،000 ديللنللار 
كويتي نقداً على املساهمني، ما 
يعادل 500 فلس للسهم الواحد.

كللمللا أوضللللح الللفللللليللج بللأن 
شركة وفللرة العقارية تعتبر 
من أفضل الشركات العقارية 
املستقرة،مضيفاً أنها استطاعت 
أن حتافظ على مكانتها في ظل 
األوضاع احلالية، بتحقيق نتائج 
مالية جيدة فللي سللوق العقار 
احمللي، اخلليجي والدولي، من 
خالل توسيع قاعدة العقارات 
وتنويع محافظها العقارية، 
لتشمل جميع أنللواع العقارات 
حيث تللقللوم الللشللركللة بالبحث 
واستكشاف الفرص العقارية 

املجزية محلياً ودولياً.

عبدالناصر الفليج متحدثا خالل العمومية   

التزاما منها بريادة التحول الرقمي واستراتيجية أمن املعلومات

»Ooredoo« شاركت في معرض 
»IDC« ألمن املعلومات 

شلللاركلللت Ooredoo الللكللويللت 
 IDC بللرعللايللة بالتينية فللي مللعللرض
ألمللن املعلومات اللللذي اقلليللم األسللبللوع 
 JW Marriott املللاضللي فللي فللنللدق
والللتللي استضافتها شللركللة األبللحللاث 
واالسللتللشللارات التكنولوجية العاملية 
)IDC(. وشاركة في املعرض العديد 
مللن املللؤسللسللات الللدوللليللة ذات الصلة 
والعديد من الكينات الرائدة في مجال 
أمن املعلومات. يأتي ذلك ليؤكد التزام 
Ooredoo بللريللادة التحول الرقمي 
واستراتيجية أمللن املعلومات والللذي 
يهدف الى إثراء حماية العمالء. وشارك 
في املؤمتر ممثاًل Ooredoo الكويت 
كل من رئيس قطاع الشركات والهيئات 
احلكومية عبدالعزيز البابطني ومدير 

أول ادارة أمن الشركات أمادو نداي. 
وتعليقا على املللعللرض، أكللد رئيس 
قطاع الشركات والهيئات احلكومية في 
Ooredoo  عبدالعزيز البابطني: “نحن 
سعداء مبشاركتنا في هذا املعرض الذي 
منحنا فرصة للتفاعل مللع العديد من 
قياديي قطاعات التكنولوجيا في نخبة 
من املؤسسات واجلهات الرائدة في مجال 
التحول الرقمي واألمللن، والتي فتحت 
لنا مجاالً لتبادل اخلبرات في هذا املجال 
الهام، ونحن في Ooredoo الكويت 

نللؤمللن بللأن الللسللوق الكويتي يستحق 
تقدمي أفضل اخلدمات وأحدثها ملواكبة 

تطورات هذا القطاع الهام واحليوي.” 
وقال مدير أول ادارة أمن الشركات في 
Ooredoo أمللادو نللداي ، يشهد مجال 
التحول الرقمي واألمللن تللطللوراً كبيراً 
ويوفر اإلرشادات األساسية لقادة األمن 
للحد من املخاطر ودفللع استيراتيجية 

األمن لتقليل املخاطر السيبرانية. مما ال 
شك فيه أن التحول الرقمي واألمللن هو 
أحد األهللداف األساسية للشركة والتي 
حتظى باهتمام كبير وذلك للدور الكبير 
الللذي تلعبه التكنولوجيا الرقمية في 
تطوير العديد من القطاعات احليوية مبا 
في ذلك املواصالت واالقتصاد والصحة 

والتعليم والتجارة وغيرها.

Ooredoo عبدالعزيز البابطني متوسطا فريق العمل أمام جناح 

»املزايا« تعلن مشاركتها 
في معرض »أوريكس«

أعلنت شركة املللزايللا القابضة عن مشاركتها في 
معرض ُعللمللان العقاري )أوريللكللس(، مبركز ُعمان 
للمؤمترات واملعارض والللذي يعد املنصة األهللم في 
السلطنة لعرض العقارات احمللية والعاملية ويستمر 
على مدار ثالثة أيام خالل الفترة من 25 ولغاية 27 
مارس 2019، حيث تهدف املزايا إلى مواصلة تسويق 
مشروعها املتميز في سلطنة عمان “مزايا ريزيدانس 
املوالح”، واللللذي مت االنللتللهللاء مللن مرحلته االولللى 

وتسليمها العام املاضي.
وفللي هللذه املناسبة قللال الشيخ مللبللارك الصباح، 
املدير التنفيذي للتسويق واملبيعات في مجموعة 
املللزايللا: “نحن سعداء بتواجدنا مجدداً في معرض 
ُعمان العقاري )أوريكس( والتي تعد منصة رئيسية 
الستعراض املشاريع والترويج لها أمللام اجلمهور، 
إلللى جانب إمكانية التعرف على تللطللورات السوق 
العقاري وآخر املستجدات والتباحث وتبادل اخلبرات 

واملعلومات مع مختلف اجلهات ذات العالقة”.
وحول مبيعات املشروع، قال الصباح: “لقد وصلت 
نسبة املبيعات في املشروع مبرحلته األولى ٪60، وهو 
ما يعادل 90 وحللدة سكنية وجتارية من أصل 149 
وحدة متعددة املساحات، والتي مت تسليمها بالكامل 
ملاُلكها”، وأضاف الصباح: “نرحب بجميع املواطنني 
لللزيللارة شقة الللعللرض فللي موقع املللشللروع واملؤثثة 
بالكامل إلعطاء املشترين تصور واضح حول الوحدات 

السكنية وجودة املواد املستخدمة”.

هولندا حتتل صدارة شركائها التجاريني بني دول االحتاد األوروبي

الكويت  مع  أملانيا  جتارة  انخفاض 
24 مليون يورو بقيمة 

أظهرت اإلحللصللاءات الللصللادرة عن 
يللوروسللتللات مللؤخللراً احللتللالل هولندا 
لللصللدارة شللركللاء الكويت التجاريني 
من بني 28 دولة األعضاء في االحتاد 
األوروبللللي فللي عللام 2018. ويتكون 
اجلزء األكبر من التجارة على زيادة في 
صللادرات البترول اخلام الكويتي إلى 
مصافي ميناء روتردام الهولندي. كما 
أن الصادرات الهولندية إلى الكويت 
منت بشكل كبير خاصة في مجاالت 

املنتجات الزراعية، والغذاء واألدوية. 
عللادت هولندا إلللى احتالل صللدارة 
دول االحتلللاد األوروبللللي بعالقاتها 
التجارية مع الكويت، بعد ان كانت 
قد فقدت هذا املركز في عامي 2016 و 
2017 لصالح إيطاليا. وخللالل عام 
2018، كانت قيمة التبادل التجاري 
بللني الكويت وهللولللنللدا أكللثللر مللن 1.9 
مليار يورو )حوالي 665 مليون دينار 
كويتي(. وكان النفط اخلام، واألدوية 
واملواد الغذائية واملكائن تشكل معظم 
السلع املتبادلة بني البلدين. علماً بأن 
النفط اخلللام شكل اجلللزء األكللبللر من 

التجارة بني الكويت وهولندا بنسبة 
%68. ونتيجة النخفاض واردات 
هولندا من النفط الكويتي، فإن قيمه 
التجارة بني البلدين انخفضت بقيمة 
60 ميلون يورو مقارنة بعام 2017. 
بينما منت الصادرات من هولندا إلى 
الكويت مبقدار 35 مليون يورو، لتكون 
الدولة الوحيدة التي زادت صادراتها 
للكويت من بني الشركاء التجاريني 
الكبار في االحتللاد األوروبلللي. وكانت 
الزيادة في عام 2018 بصفة خاصة 
في صللادرات املواد الغذائية واألدوية 

وتكنولوجيا املعلومات. 
مقارنة بالشركاء التجاريني الكبار 
فللي االحتلللاد األوروبللللي، فللإن تراجع 
الللتللجللارة بللني هولندا والللكللويللت كان 
منخفضاً نسبياً. فإيطاليا، التي كانت 
تتصدر شللركللاء الكويت التجاريني 
في عامي 2016 و 2017، فقدت أكثر 
مللن 940 مليون يلللورو فللي التجارة 
مع الكويت نتيجة النخفاض واردات 
النفط اخلللام من الكويت وانخفاض 

الصادرات اإليطالية للكويت.

الرشدان: دور اجتماعي رائد للشركة
ذكر مدير أول العالقات العامة واإلعالم طالل الرشدان، رداً على 
سؤال حول إمكانية حتقيق أهللداف الشركة جراء مشاريعها في 
مجال املسؤولية االجتماعية ومن أهمها معرض الصناع العاملي 
“ميكرفير” ودورة البراعم الرمضانية لكرة القدم، أن الشركة 
تقوم بدور مهم ورائللد لدعم مختلف شرائح املجتمع في مختلف 

القطاعات، إال أن الشركة توجت مسيرتها احلافلة بأبرز مشروعني 
في هذا املجال وهما معرض ميكرفير ودورتها الرمضانية للبراعم، 
والذين حققا جناحا كبيرا خالل األعللوام املاضي، حيث اتسعت 
رقعة املشاركة في كال املشروعني وهو ما يؤكد حتقيق الشركة 

لهدفها األسمى نحو املجتمع الكويتي.


