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«أجيليتي» 7.5 :مليون دوالر
لشراء  95شاحنة «مرسيدس بنز»

تعزيز متواصل ألسطول الشركة

ّ
وسعت شركة أجيليتي ،أسطولها
لـلـنـقــل ال ـب ــري ب ــإض ــاف ــة  95شــاحـنــة
م ــن ط ـ ــراز (م ــرس ـي ــدس ب ـنــز Actros
 ،)2041 S 4x2إلــى عملياتها في كل
م ــن أبــوظ ـبــي وال ـب ـحــريــن وال ـكــويــت،
باستثمار بلغ أكـثــر مــن  7.5مليون
دوالر.
يأتي ذلك في سياق إستراتيجية
ال ـشــركــة الـتــوسـعـيــة ف ــي املـنـطـقــة ،إذ
ستقوم الشاحنات الجديدة بتوفير
خ ـ ــدم ـ ــات الـ ـنـ ـق ــل املـ ـحـ ـل ــي والـ ـع ــاب ــر
للحدود في دول مجلس التعاون.
ذك ــرت ال ـشــركــة ف ــي ب ـيــان ل ـهــا ،أن
الـشــاحـنــات ال ـجــديــدة مـجـهــزة بآلية
الــوقــايــة مــن االش ـت ـعــال وال ـتــي تلبي
شــروط السالمة الدقيقة في صناعة
الـنـفــط وال ـغ ــاز وال ـب ـتــروك ـي ـمــاويــات،
الف ـت ــة إلـ ــى أن ـه ــا ت ـص ــدر ان ـب ـعــاثــات
اق ــل مــن ثــانــي أوكـسـيــد ال ـكــربــون ،ما
يتماشى مع إستراتيجيتها للحفاظ

على البيئة والتنمية املستدامة.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي لـ ـ
«أجـ ـيـ ـلـ ـيـ ـت ــي» ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة الـ ـش ــرق
األوسط وأفريقيا إلياس منعم ،إنها
شهدت زيــادة ثابتة في الطلب على
شحن البضائع بريًا في دول مجلس
ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي ،وه ــو مــا يحفز
بشكل رئيسي لزيادة االستثمار في
مشاريع البنى التحتية واإلنشائية
في املنطقة.
وأضـ ـ ـ ــاف أن اس ـت ـث ـم ــار ال ـش ــرك ــة
ب ــال ـت ــوس ـع ــة الـ ـج ــدي ــدة ألس ـطــول ـهــا
اإلقليمي ،يتيح لها القدرة على تلبية
ه ــذا الـطـلــب امل ـتــزايــد عـلــى الـخــدمــات
اللوجيستية البرية ،وضمان تزويد
السائقني ببيئة عمل مريحة وآمنة.
وتــابــع أنــه كـجــزء مــن استثمارها
ف ــي خ ــدم ــات ال ـن ـق ــل ال ـ ـبـ ــري ،طـ ّـبـقــت
«أجيليتي» نظامها إلدارة األساطيل
والـشـحــن ( ،)Microtransportوالــذي

يضم عــددًا مــن املـمـيــزات مثل توفير
نظام دقيق للتتبع ،وتقديم التقارير
ال ـ ـتـ ــي تـ ـلـ ـب ــي م ـت ـط ـل ـب ــات الـ ـس ــالم ــة
العامة ،إلى جانب توفير املعلومات
ع ــن ال ـح ــال ــة املـيـكــانـيـكـيــة لـلـشــاحـنــة
وموقعها ،وأداء السائق مــن ناحية
الـ ـس ــالم ــة الـ ـع ــام ــة ،ك ـم ــا ي ـم ـكــن ه ــذا
النظام العمالء مــن تتبع بضائعهم
في جميع األوقات.
وأش ـ ــار إل ــى أن تــوس ـعــة أس ـطــول
أبوظبي جزء من التعاون مع شركة
اإلم ــارات لـلـسـيــارات ،امل ــوزع املعتمد
لـعــالمــة مــرسـيــدس بـنــز فــي أبوظبي
ومـجـمــوعــة الـفـهـيــم ،أم ــا فــي الكويت
فقد تــم تعزيز أسـطــول الـشــركــة بــ20
ش ــاحـ ـن ــة ج ـ ــدي ـ ــدة م ـ ــن شـ ــركـ ــة ع ـبــد
الــرحـمــن الـبـشــر وزي ــد الـكــاظـمــي ،في
حــني تــم شــراء  25شاحنة مــن شركة
الحداد موتورز املوزع العام املعتمد
لسيارات مرسيدس بنز بالبحرين.

لتسهيل الشراء عبر اإلنترنت

«بيتك» يطلق خدمة
«»VISA CHECKOUT

فادي الشالوحي

أطـ ـل ــق ب ـي ــت ال ـت ـم ــوي ــل ال ـكــوي ـتــي
«بيتك» ،وللمرة األولــى في الكويت،
خــدمــة « »Visa Checkoutلتسهيل
عملية الشراء عبر اإلنترنت بسرعة
وأمــان ،لحاملي بطاقاته االئتمانية
ومسبقة الــدفــع بالتعاون مــع شركة
«فيزا» العاملية.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ــديـ ـ ــر عـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات
امل ـصــرف ـيــة ل ــأف ــراد لـلـمـجـمــوعــة في
«ب ـي ـتــك» ف ــادي ال ـشــالــوحــي ،إن هــذه
ال ـخــدمــة ال ـج ــدي ــدة وامل ـب ـت ـكــرة تــأتــي
ض ـمــن إط ـ ــار م ـ ـبـ ــادرات «ب ـي ـت ــك» فــي
تسهيل عمليات الــدفــع اإللكتروني،
وج ـ ـهـ ــوده ل ـت ـب ـنــي آخ ـ ــر الـ ـتـ ـط ــورات
التكنولوجية فــي الـعـمــل املـصــرفــي،
م ــن أجـ ــل ت ــوف ـي ــر خ ــدم ــات م ـت ـطــورة
وفقًا ملفهوم التنوع والشمولية ،بما
يتوافق مع أعلى معايير الجودة.
وأوض ـ ـ ــح أن ـ ــه مـ ــن خ ـ ــالل خ ــدم ــة
الـ ـ ـ ـ « »visa checkoutس ـي ـت ـم ـكــن
عـمــالء «بـيـتــك» وت ـجــار الـتـجــزئــة من

الـتـسـجـيــل بـسـهــولــة وأم ـ ــان وإعـ ــداد
اسم املستخدم وكلمة املرور الخاصة
بهم.
وأشـ ــار إل ــى أن ــه م ــا عـلــى العميل
ســوى إدخ ــال اســم املستخدم وكلمة
امل ــرور للخدمة ،فــي كــل مــرة يشتري
ً
فيها عـبــر اإلنـتــرنــت ب ــدال مــن كتابة
بيانات بطاقته وعنوانه ،كما يمكنه
استكمال عملية الشراء دون الحاجة
إل ـ ــى مـ ـ ـغ ـ ــادرة املـ ــوقـ ــع اإلل ـك ـت ــرون ــي
للمتجر.
وذكر أنه يمكن للعميل استكمال
عـمـلـيــة ال ــدف ــع م ــن أي ج ـه ــاز ،س ــواء
الكمبيوتر الشخصي أو الــالبـتــوب
أو الهواتف الذكية وأجهزة التابلت،
بــاسـتـخــدام أي مــن بـطــاقــات «بيتك»
االئتمانية ،أو مسبقة الدفع ،أو ذات
العالمة التجارية املشتركة.
وأض ـ ــاف ال ـشــالــوحــي أن الـعـمـيــل
ي ـح ـت ــاج إلـ ــى زي ـ ــارة م ــوق ــع «ب ـي ـتــك»
اإللكتروني ( )kfh.comفقط ،والنقر

ع ـلــى «ال ـت ـس ـج ـيــل اآلن» ف ــي صفحة
« »visa checkoutوات ـبــاع الـخـطــوات
البسيطة إلضــافــة بـطــاقــة «ف ـيــزا» أو
«مــاسـتــركــارد» االئتمانية أو بطاقة
مسبقة الدفع.
وأش ـ ــار إل ــى أن «ب ـي ـتــك» حــريــص
ع ـ ـلـ ــى مـ ــواص ـ ـلـ ــة ت ـ ـعـ ــزيـ ــز خ ــدم ــات ــه
املصرفية وتحسينها بشكل مستمر،
بما يطور من خدمة العميل ويضيف
قـيـمــة لـتـعــامــالتــه امل ـصــرف ـيــة ،مــؤكـدًا
االسـتـمــرار فــي مــواكـبــة آخــر وأحــدث
الـتـطــورات فــي البنية التحتية ،بما
ي ـســاعــد ع ـلــى م ـنــح ال ـع ـمــالء تـجــربــة
مصرفية متميزة ،وخدمات عصرية
بأعلى معايير الجودة والتميز.
وذكـ ـ ــر أن أكـ ـث ــر مـ ــن  20م ـل ـيــون
مستخدم حــول العالم مسجل بهذه
الخدمة ،باإلضافة إلى مئات اآلالف
من التجار الكبار والصغار عبر 26
دولـ ــة ب ـمــا فـيـهــا دولـ ــة اإلم ـ ـ ــارات في
املنطقة.

«التجاري» يرعى يوم التمريض
في مستشفى «املواساة الجديد»

تقديم شيك الرعاية

ق ــدم ال ـب ـنــك ال ـت ـج ــاري الـكــويـتــي
الــرعــايــة لفعاليات االحـتـفــال بيوم
التمريض ،والــذي نظمه مستشفى
املـ ـ ـ ـ ــواسـ ـ ـ ـ ــاة الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد ،بـ ـحـ ـض ــور
مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن اإلدارة ال ـع ـل ـي ــا
باملستشفى فــي مـقــدمـهــم الرئيس
التنفيذي عبدالله الوزان ،وعدد من
أعضاء الهيئة الطبية والتمريضية
في املستشفى.

www.alraimedia.com

وج ـ ــاءت هـ ــذه ال ــرع ــاي ــة م ــن قـبــل
ال ـب ـن ــك إيـ ـم ــان ــًا م ـن ــه ب ــأه ـم ـي ــة دع ــم
الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات ال ـ ـتـ ــي تـ ـه ــم املـ ــرضـ ــى،
وت ـن ـس ـجــم م ــع ال ـ ــدور ال ـ ــذي تـلـعـبــه
الهيئة التمريضية والدور اإلنساني
ل ـ ـهـ ــذه الـ ـفـ ـئ ــة ف ـ ــي خـ ــدمـ ــة امل ــرض ــى
خ ـصــوصــًا ،ومــواك ـبــة مــع االحـتـفــال
بيوم التمريض العاملي.
وتـ ـ ـن ـ ــدرج رع ـ ــاي ـ ــة الـ ـبـ ـن ــك ل ـه ــذا

الـ ـح ــدث ض ـمــن أن ـش ـطــة امل ـســؤول ـيــة
االج ـت ـمــاع ـيــة لـلـبـنــك ت ـج ــاه الـقـطــاع
الصحي في الكويت ،والقائمني على
خدمة هذا القطاع من املستشفيات
العامة أو الخاصة على حــد ســواء.
وشـ ـك ــرت إدارة امل ـس ـت ـش ـفــى الـبـنــك
التجاري وإدارتــه على رعايته لهذا
الـ ـي ــوم ،آم ـل ــة ل ــه تـحـقـيــق امل ــزي ــد من
التقدم واالزدهار في املستقبل.

ّقدمت املشورة لـ «البترول الوطنية» في صفقة «الوقود البيئي»

فيصل الحمد« :الوطني لالستثمار»
على أتم االستعداد لدعم املشاريع الحكومية
أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ال ـ ــوط ـ ـن ـ ــي
لالستثمار (الوطني لالستثمار)،
إل ــى أن ش ــرك ــة ال ـب ـت ــرول الــوطـنـيــة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة (الـ ـبـ ـت ــرول ال ــوط ـن ـي ــة)،
وق ـع ــت ات ـفــاق ـيــة ت ـمــويــل تــاريـخـيــة
بقيمة  6.2مليار دوالر أو ملياري
دينار ،مع  7سبعة وكاالت ائتمان
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرات ل ـت ـم ــوي ــل ال ـش ــري ـح ــة
ال ـث ــان ـي ــة م ــن ال ـت ـم ــوي ــل ال ـخ ــارج ــي
ملشروع الوقود البيئي.
وذكـ ــرت ال ـشــركــة فــي ب ـيــان لـهــا،
أنها فــي ّ أبــريــل  2016وباستشارة
م ـن ـهــا وقـ ـع ــت الـ ـبـ ـت ــرول الــوط ـن ـيــة
ق ـ ــرض م ـج ـمــع ب ـق ـي ـمــة  1.2م ـل ـيــار
ديـنــار ( 4مليارات دوالر) لتمويل
مشروع الوقود البيئي ،بمشاركة
 11بنكًا محليًا (الشريحة األولى).
وأكملت «الوطني لالستثمار»
دورهـ ــا كـمـسـتـشــار مــالــي حـصــري
فــي تــرتـيــب الـشــريـحــة الـثــانـيــة من
ت ـمــويــل م ـش ــروع ال ــوق ــود الـبـيـئــي،
وق ــد ســاه ـمــت امل ـكــانــة االئـتـمــانـيــة
ال ـقــويــة لـشــركــة ال ـب ـتــرول الــوطـنـيــة
وأهميتها االستراتيجية للكويت
في نجاح هذه الصفقة التاريخية.

فيصل الحمد

راني سلوانس

وشـ ـ ــاركـ ـ ــت ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه ال ـص ـف ـقــة
مــدعـمــة بـمـكــانــة ائـتـمــانـيــة فــريــدة،
 7وك ـ ـ ــاالت ائ ـت ـم ــان ص ـ ـ ــادرات مــن
خ ـمــس دول ه ــي املـمـلـكــة املـتـحــدة
ال ـبــري ـطــان ـيــة ( ،)UKEFوال ـي ــاب ــان
( ،)JBIC and NEXIوكـ ــوريـ ــة
الجنوبية (،)K-sure and KEXIM
وإيـ ـط ــالـ ـي ــا ( ،)SACEوه ــولـ ـن ــدا
(.)Atradius
وأف ــادت «الــوطـنــي لالستثمار»

أنـ ـ ـ ــه ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ــرغـ ـ ــم مـ ـ ــن الـ ـ ـظ ـ ــروف
اإلقـلـيـمـيــة املـتـقـلـبــة ،ف ـقــد حصلت
شركة البترول الوطنية الكويتية
ع ـ ـل ـ ــى قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروض ط ـ ــوي ـ ـل ـ ــة األجـ ـ ـ ــل
بالدوالر ،مؤلفة من تمويل مباشر
وتمويل مؤمن ومضمون من قبل
وك ـ ــاالت ائ ـت ـمــان ال ـ ـصـ ــادرات ،كما
ً
شـهــد الـتـمــويــل إق ـب ــاال ش ــدي ـدًا من
البنوك اإلقليمية والعاملية.
وأع ـ ـ ـ ـ ــرب الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي

للشركة فيصل الـحـمــد ،عــن ســرور
م ـج ـمــوعــة ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت الــوط ـنــي
وشــركــة الوطني لالستثمار بدعم
شركة البترول الوطنية في مراحل
التخطيط والتنفيذ لهذه الصفقة
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ،وب ــالـ ـج ــودة وال ـج ـهــد
الذي أبداه فريق العمل لدى الشركة
في هذه الصفقة.
وأض ـ ــاف أن ه ــذه الـصـفـقــة تعد
خـطــوة رئيسية ملــؤسـســة الـبـتــرول
وش ــرك ــاتـ ـه ــا الـ ـت ــابـ ـع ــة ،وأم ـ ـ ــل أن
ت ـش ـهــد ن ـجــاحــًا وتـ ـط ــورًا مـسـتـمـرًا
ملــا فـيــه مــن رفـعــة حـكــومــة الـكــويــت،
مـبـيـنــًا أن «ال ــوط ـن ــي لــالسـتـثـمــار»
على أتم االستعداد لدعم املشاريع
ال ـح ـكــوم ـيــة س ـ ــواء ع ـل ــى امل ـس ـتــوى
السيادي أو شبه السيادي لتحقيق
اإلستراتيجية املستقبلية للدولة.
من ناحية أخرى ،أشار مدير عام
الـخــدمــات املصرفية االستثمارية
ران ـ ـ ــي سـ ـ ـل ـ ــوان ـ ــس ،إلـ ـ ــى أن ه ــذه
الـصـفـقــة ه ــي أك ـبــر صـفـقــة تـمــويــل
مــدعــومــة مــن قـبــل وكـ ــاالت ائـتـمــان
الصادرات ،وقد تحقق هذا النجاح
من خالل تعاون  7وكــاالت ائتمان

ص ـ ـ ـ ـ ــادرات مـ ــن ال ـ ـيـ ــابـ ــان وك ــوري ــا
ال ـج ـن ــوب ـي ــة وإيـ ـط ــالـ ـي ــا وه ــول ـن ــدا
واملـمـلـكــة امل ـت ـحــدة ،بــاإلضــافــة إلــى
 11م ــؤسـ ـس ــة م ـص ــرف ـي ــة ع ــامل ـي ــة.
ولـفــت سـلــوانــس إل ــى أن ــه اسـتـنــادًا
على سجل «الوطني لالستثمار»
املفعم بالنجاحات وعلى الخبرات
ال ـع ــامل ـي ــة ل ــدي ـه ــا ،س ـت ــواص ــل دع ــم
احتياجات الحكومة بما فــي ذلك
تــرتـيــب تـمــويــل بـنـكــي وإص ـ ــدارات
اســوق املــال (الـسـنــدات والصكوك)
وغ ـيــر ذل ــك م ــن خ ــدم ــات مـصــرفـيــة
استثمارية.
وي ـعــد م ـشــروع ال ــوق ــود البيئي
أح ـ ــد امل ـ ـشـ ــاريـ ــع االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
لشركة البترول الوطنية الكويتية
والكويت بصفة عامة ،وستشتمل
أعـ ـم ــال ــه ع ـل ــى ت ـح ــدي ــث وتــوس ـعــة
مصفاتي ميناء األحـمــدي وميناء
ع ـبــدال ـلــه ،ب ـهــدف زي ـ ــادة قــدرتـهـمــا
الـ ـتـ ـح ــويـ ـلـ ـي ــة ،إلنـ ـ ـت ـ ــاج م ـش ـت ـقــات
بترولية عالية الـجــودة ،ومطابقة
ل ــالش ـت ــراط ــات وامل ـعــاي ـيــر الـبـيـئـيــة
العاملية ،تلبية ملتطلبات األســواق
العاملية.

«نركز على التوازن في القطاعات التشغيلية»

الخالد« :نور» أعادت هيكلة استثماراتها
أوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس م ـج ـل ــس
اإلدارة ف ـ ـ ـ ــي شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة نـ ـ ــور
لالستثمار املالي ،الدكتور فهد
سليمان الـخــالــد ،أنـهــا أعــادت
رسـ ــم وه ـي ـك ـلــة اس ـت ـث ـمــارات ـهــا
ف ـ ــي س ـ ـ ــوق األوراق امل ــالـ ـي ــة،
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــالل ت ـ ـنـ ــويـ ــع م ـح ـف ـظــة
اسـتـثـمــاراتـهــا املـتــاحــة للبيع،
في حني قامت بتخارجات من
بـعــض مـكــونــاتـهــا بـمــا يـعــادل
 5.89مليون دينار خالل العام
.2016
وقـ ــال ال ـخــالــد ع ـلــى هــامــش
عـ ـ ـم ـ ــومـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ،إن ـ ـهـ ــا
اسـ ـتـ ـط ــاع ــت ت ـح ـق ـي ــق أرب ـ ـ ــاح
ص ــاف ـي ــة ب ـل ـغــت  1.15م ـل ـيــون
دي ـ ـنـ ــار ب ــرب ـح ـي ــة  2.86فـلــس
ل ـل ـس ـه ــم عـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـنـ ــة امل ــالـ ـي ــة
املـ ـنـ ـتـ ـهـ ـي ــة ف ـ ـ ــي  ،2016رغـ ــم
التحديات املستمرة على بيئة
األعمال العاملية واإلقليمية.
وقـ ــال ال ـخــالــد ع ـلــى هــامــش
عـمــومـيــة ال ـش ــرك ــة ،إن ربـحـيــة
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة املـ ـ ـت ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــة ع ـل ــى
م ــدى األع ـ ــوام الـســابـقــة تـعــود
إلس ـ ـ ـتـ ـ ــرات ـ ـ ـي ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــوع
والتوازن بني االستثمارات في
القطاعات التشغيلية املحلية
واإلقليمية املختلفة.
ونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـوه ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن م ـ ـ ـ ـ ــن أهـ ـ ـ ــم
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة
لـ ـلـ ـش ــرك ــة ،ح ـص ـت ـه ــا ال ـب ــال ـغ ــة
 49.11في املئة في بنك ميزان
املـحــدود فــي باكستان ،مبينًا
أن الـ ـبـ ـن ــك اسـ ـتـ ـم ــر ف ـ ــي ن ـمــو
ع ـم ـل ـي ــات ــه وم ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــة دوره
الـ ـ ــريـ ـ ــادي ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال ت ـقــديــم
الخدمات املصرفية اإلسالمية
ف ـ ــي بـ ــاك ـ ـس ـ ـتـ ــان ،م ـ ــا ان ـع ـك ــس
إي ـ ـجـ ــابـ ــًا ب ـ ــارتـ ـ ـف ـ ــاع إجـ ـم ــال ــي
أص ــول ــه ب ـن ـس ـبــة  24ف ــي امل ـئــة

جانب من «العمومية»

خـ ـ ـ ــالل ال ـ ـ ـعـ ـ ــام  2016ل ـت ـصــل
إل ــى  6.3م ـل ـيــار دوالر ف ــي 31
ديسمبر .2016
وذكــر أن البنك يملك شبكة
من عدة فروع واسعة تبلغ 570
فرعًا على مستوى جمهورية
بــاك ـس ـتــان ،كــاش ـفــًا أن القيمة
الـســوقـيــة لـحـصــة الـشــركــة في
بـنــك م ـي ــزان بـلـغــت  98مليون
دي ـنــار فــي  31ديـسـمـبــر 2016
وف ـ ــق ال ـس ـع ــر امل ـع ـل ــن لـسـهـمــه
ف ــي س ــوق بــاك ـس ـتــان لـ ــأوراق
املـ ــال ـ ـيـ ــة ،ومـ ــوض ـ ـحـ ــًا أن ه ــذا
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــار م ـ ـق ـ ـيـ ــد ض ـم ــن
البيانات املالية للشركة بقيمة
 57مليون دينار فقط.
وت ــاب ــع أن ال ـشــركــة ات ـخــذت
خـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوات م ـ ـت ـ ـقـ ــدمـ ــة إلع ـ ـ ـ ــادة
تنظيم مـحـتــويــات محفظتها
ال ـع ـقــاريــة ،وقــامــت بــالـتـخــارج
من عقارات بقيمة  11.7مليون
ديـ ـن ــار خـ ــالل الـ ـع ــام امل ــاض ــي،
كما قامت باستثمار مبلغ 5.5

مليون دينار في شراء عقارات
جديدة والدخول في مشاريع
ت ـط ــوي ــر عـ ـق ــاري ــة ،س ـع ـيــًا إل ــى
تحقيق نمو وعوائد إضافية.
وأضاف أن الشركة واصلت
ت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذ إس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـي ـ ـت ـ ـهـ ــا
ل ـت ـح ـســني األداء ال ـت ـش ـغ ـي ـلــي
لـ ـش ــرك ــاتـ ـه ــا الـ ـت ــابـ ـع ــة ،ح ـيــث
ح ـ ـق ـ ـقـ ــت إح ـ ـ ـ ـ ـ ــدى شـ ــركـ ــات ـ ـهـ ــا
الـتــابـعــة فــي املـمـلـكــة األردن ـيــة
ال ـه ــاش ـم ـي ــة امل ـت ـخ ـص ـصــة فــي
مـ ـج ــال ال ـف ـن ــدق ــة وال ـض ـي ــاف ــة،
نـ ـمـ ـوًا فـ ــي اإلي ـ ـ ـ ـ ــرادات بـنـسـبــة
 19فــي امل ـئــة ،مــا انـعـكــس على
صافي أرباحها خالل العام.
وك ـ ـشـ ــف ع ـ ــن ق ـ ـيـ ــام «ن ـ ـ ــور»
ب ـ ـ ــإع ـ ـ ــادة هـ ـيـ ـكـ ـل ــة ش ــرك ــاتـ ـه ــا
ال ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة املـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة ف ــي
خــدمــات تقنية املـعـلــومــات ،إذ
ّ
خفضت من خسائرها بنسبة
 78ف ــي امل ـئ ــة م ـقــارنــة م ــع عــام
.2015
وأك ـ ـ ــد أن الـ ـش ــرك ــة مـهـتـمــة

ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر بـتـفـعـيــل أدوات
اسـتـثـمــاريــة ج ــدي ــدة ،وف ـقــًا ملا
ت ـط ــرح ــه ه ـي ـئــة أس ـ ـ ــواق املـ ــال،
ومنها نشاط صانع سوق بما
يعزز من إيراداتها التشغيلية.
وب ــني أن امل ـشــاركــة فــي مثل
هـ ـ ــذه األدوات تـ ـت ــوق ــف عـلــى
األط ـ ــر امل ـن ـظ ـمــة ل ـه ــا ،وإن ـج ــاز
الحكومة لخطتها التطويرية
والـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــوي ـ ــة ،ومـ ـس ــاعـ ـيـ ـه ــا
الـ ـ ــداع ـ ـ ـمـ ـ ــة ل ـ ــالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد ب ـم ــا
ينعكس إيـجــابــًا عـلــى الـســوق
بشكل عام.
وأضـ ـ ــاف أن ال ـش ــرك ــة تـقــوم
بالتفاوض مع الجهات الدائنة
إلعـ ـ ـ ـ ـ ــادة هـ ـيـ ـكـ ـل ــة ت ـس ـه ـي ــالت
ائتمانية بقيمة  96.7مليون
ديـنــار ،في ظل تركيز خطتها
على تخفيض ديــونـهــا ،حيث
ق ـ ــام ـ ــت بـ ـتـ ـس ــدي ــد مـ ـبـ ـل ــغ 5.7
مليون دينار خالل عام ،2016
وبذلك تكون قد قامت بسداد
م ــا يـ ـع ــادل  58م ـل ـيــون دي ـنــار

مــن إجـمــالــي الــديــن منذ العام
.2012
وأك ـ ـ ـ ــد ال ـ ـخـ ــالـ ــد أن الـ ـش ــرك ــة
تـ ـنـ ـتـ ـه ــج أف ـ ـض ـ ــل املـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــات
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال ح ــوك ـم ــة
ال ـش ــرك ــات ،إذ واص ـل ــت تطبيق
ال ـقــواعــد ال ـتــي أقــرتـهــا الـجـهــات
الرقابية في الكويت ،ووضعت
منظومة متكاملة للسياسات
واإلجراءات الخاصة بالحوكمة
وت ـ ـ ـجـ ـ ــري مـ ـت ــابـ ـعـ ـتـ ـه ــا ب ـش ـكــل
مستمر من قبل مجلس اإلدارة،
كما حرصت على تفعيل دورها
ف ـ ــي املـ ـس ــؤولـ ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة
وامل ـش ــارك ــة ف ــي تـحـقـيــق أه ــداف
املجتمع التنموية.
ووافـ ـق ــت الـجـمـعـيــة الـعــامــة
على توصية مجلس اإلدارة،
ب ـ ـ ـعـ ـ ــدم ت ـ ـ ــوزي ـ ـ ــع أربـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ع ــن
السنة املالية املنتهية فــي 31
دي ـس ـم ـبــر ،2016وعـلــى البنود
األخ ـ ــرى امل ــدرج ــة عـلــى ج ــدول
األعمال.

أكد أن االقتصاد املحلي قوي ملا يتمتع به من ميزات تنافسية

املنصور :العام املنصرم شكل تحديًا كبيرًا
| كتب محمد الجاموس |
أف ـ ـ ـ ــاد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
ل ـل ـش ــرك ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ال ـع ـق ــاري ــة
الـ ـ ـق ـ ــابـ ـ ـض ـ ــة ،ط ـ ـ ـ ـ ــارق ابـ ــراه ـ ـيـ ــم
املـ ـنـ ـص ــور ،أن الـ ـع ــام امل ـن ـصــرم
شكل تحديًا كبيرًا إذ إنه وبعد
تداعيات األزمــة املالية العاملية
دخل االقتصاد الكويتي مرحلة
ه ـب ــوط أس ـع ــار ال ـن ـفــط ودوامـ ــة
عجز املوازنة العامة.
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــرص عـلــى
ت ـ ـج ـ ـن ـ ـيـ ــب ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة مـ ـخ ــاط ــر
الـســوق والتشغيل ،وعلى أنها
حـ ـقـ ـق ــت ب ـ ـعـ ــض أه ـ ــدافـ ـ ـه ـ ــا مــن
ت ـخ ــارج ــات وهـيـكـلــة رغ ــم بيئة
العمل والتشغيل الصعبة في
السوق املحلي ،بينما استمرت
ب ــااله ـت ـم ــام بـ ــاملـ ــوارد الـبـشــريــة
التي تمثل وتشكل أحد عناصر
ال ـت ـط ــوي ــر واالرت ـ ـق ـ ــاء وال ـت ـق ــدم
ف ــي مـ ـج ــاالت ال ـع ـمــل املـخـتـلـفــة،
مــن اج ــل املـحــافـظــة عـلــى أصــول
وممتلكات الشركة وتنميتها.
وق ــال امل ـن ـصــور عـلــى هامش
عـمــومـيــة ال ـشــركــة ،ال ـتــي عـقــدت
بـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور  81ف ـ ـ ــي امل ـ ـ ـئـ ـ ــة م ــن
امل ـس ــاه ـم ــني ،إن إدارة ال ـشــركــة
جابهت تلك التحديات بالسعي

املنصور مترئسًا العمومية

ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدؤوب لـ ـلـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة ع ـل ــى
الـ ـش ــرك ــة وأصـ ــول ـ ـهـ ــا ،وال ـع ـم ــل
عـلــى تنميتها وت ـعــزيــز حقوق
املساهمني.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار امل ـ ـن ـ ـصـ ــور إلـ ـ ـ ــى أن
ان ـخ ـف ــاض أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط بــات
يفرض أكثر من اي وقت مضى،
ضرورة تنويع االقتصاد بشكل
أكثر إلحاحًا ،كما أصبح إيجاد
ف ــرص الـعـمــل عــالـيــة اإلنـتــاجـيــة
مـ ـ ــن األمـ ـ ـ ـ ـ ــور ذات األول ـ ـ ــوي ـ ـ ــة،
لـخـفــض اع ـت ـمــاد ال ـكــويــت على
إيـ ــرادات النفط كمصدر وحيد
ب ـم ـخ ــاط ــر ع ــالـ ـي ــة اقـ ـتـ ـص ــادي ــًا،
وذات تأثير سلبي على مسيرة

(تصوير زكريا عطية)

ال ـق ـطــاع الـ ـخ ــاص ،ن ـظ ـرًا ل ـلــدور
ال ــذي يلعبه اإلن ـفــاق الحكومي
في تنشيط االقتصاد ،واعتماد
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص فـ ــي غــال ـب ـيــة
أنشطته على هذا اإلنفاق.
وش ـ ـ ــدد عـ ـل ــى أن هـ ـ ــذا األمـ ــر
يـتـطـلــب تــرك ـيــز ال ـح ـكــومــة على
إجـ ـ ـ ـ ـ ــراء إص ـ ـ ــالح ـ ـ ــات ح ـق ـي ـق ـيــة
وجادة الحتواء اإلنفاق الجاري،
وإعـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاء أول ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ل ــإنـ ـف ــاق
الرأسمالـي ،ومــواصـلــة تطبيق
سـ ـي ــاس ــات تـ ـه ــدف إلـ ـ ــى زيـ ـ ــادة
دور القطاع الخاص اقتصاديًا،
وخلق فرص استثمارية اوسع.
ورأى أن الـتــدنــي فــي أسـعــار

النفط تسبب في تسجيل عجز
مــالــي ق ــدر بـنـحــو  12ف ــي املـئــة،
م ــن ال ـن ــات ــج امل ـح ـلــي اإلج ـمــالــي
خالل السنة املالية ،2016-2015
وعجز آخــر مماثل خــالل السنة
امل ــال ـي ــة  ،2017-2016مـتــوقـعــًا
أن ي ـت ــراج ــع ف ــي ال ـس ـنــة املــال ـيــة
 ،2018-2017وأن ت ـكــون هـنــاك
ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـص ـ ـعـ ــوبـ ــة فـ ـ ــي ب ـي ـئــة
األعـمــال واألنشطة التشغيلية،
نتيجة تــراجــع وتـيــرة املشاريع
ال ــرأس ـم ــال ـي ــة وص ـع ــوب ــة آل ـيــات
ً
الـ ـتـ ـم ــوي ــل ،فـ ـض ــال عـ ــن ارتـ ـف ــاع
ت ـك ـل ـفــة االقـ ـ ـت ـ ــراض فـ ــي ال ـف ـت ــرة
املقبلة.

وأك ــد املـنـصــور أن ــه وبــالــرغــم
مــن الـتـحــديــات املــالـيــة السالفة
ال ــذك ــر ف ـقــد ح ـق ـقــت «ال ـكــوي ـت ـيــة
ال ـع ـقــاريــة ال ـقــاب ـضــة» ف ــي الـعــام
املـ ــاضـ ــي  2016أرب ـ ــاح ـ ــًا تـبـلــغ
 77.138ألـ ــف ديـ ـن ــار بـبــربـحـيــة
 0.41فلس للسهم ،بينما بلغت
حـقــوق املساهمني  9.78مليون
ديـ ـن ــار ،بـيـنـمــا ب ـل ـغــت إج ـمــالــي
املوجودات  34.74مليون دينار.
وأك ــد املـنـصــور أن االقتصاد
ال ـكــوي ـتــي ق ــوي ب ـمــا يـتـمـتــع به
من ميزات تنافسية ،تميزه عن
غيره من االقتصادات ،وأهمها
األصـ ــول املــالـيــة ال ـتــي يمتلكها
والـفــوائــض املالية التي يتمتع
بـهــا ،مبينًا أنــه عليه أن يواجه
امل ـ ـخـ ــاطـ ــر وال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات ال ـت ــي
ي ـم ـكــن أن ي ـت ـع ــرض لـ ـه ــا ،وف ــي
م ـقــدم ـت ـهــا ان ـخ ـف ــاض وت ــذب ــذب
أسعار النفط ،وتنويع مصادر
الدخل وتقليل اإلنفاق العام في
القنوات غير املجدية اقتصاديًا.
ووافقت الجمعية العمومية
لـلـشــركــة عـلــى الـبـيــانــات املــالـيــة
والـ ـتـ ـق ــري ــر الـ ـسـ ـن ــوي ل ـل ـشــركــة
والـ ـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـع ــرض مـ ــن خــاللــه
أبـ ــرز األعـ ـم ــال والـ ـتـ ـط ــورات عن
العام املاضي.

