
أشــــــــــــــــــــارت شـــــــــركـــــــــة الــــــوطــــــنــــــي 
لالستثمار(،  )الوطني  لالستثمار 
ــى أن شـــركـــة الـــبـــتـــرول الــوطــنــيــة  إلــ
ــرول الـــوطـــنـــيـــة(،  ــتــ ــبــ الـــكـــويـــتـــيـــة )الــ
وقـــعـــت اتــفــاقــيــة تــمــويــل تــاريــخــيــة 
أو ملياري  6.2 مليار دوالر  بقيمة 
دينار، مع 7 سبعة وكاالت ائتمان 
الـــــــصـــــــادرات لـــتـــمـــويـــل الـــشـــريـــحـــة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن الـــتـــمـــويـــل الـــخـــارجـــي 

ملشروع الوقود البيئي. 
ــــرت الــشــركــة فـــي بــيــان لــهــا،  وذكـ
وباستشارة   2016 أبــريــل  فــي  أنها 
ــعــــت الــــبــــتــــرول الــوطــنــيــة  ــ

ّ
مــنــهــا وق

بــقــيــمــة 1.2 مــلــيــار  قـــــرض مــجــمــع 
لتمويل  دوالر(  مليارات   4( ديــنــار 
بمشاركة  البيئي،  الوقود  مشروع 
11 بنكًا محليًا )الشريحة األولى(. 
لالستثمار«  »الوطني  وأكملت 
ــا كــمــســتــشــار مــالــي حــصــري  ــ دورهـ
فـــي تــرتــيــب الــشــريــحــة الــثــانــيــة من 
تــمــويــل مـــشـــروع الـــوقـــود الــبــيــئــي، 
وقــــد ســاهــمــت املــكــانــة االئــتــمــانــيــة 
الــقــويــة لــشــركــة الــبــتــرول الــوطــنــيــة 
للكويت  االستراتيجية  وأهميتها 
في نجاح هذه الصفقة التاريخية.

وشــــــاركــــــت فـــــي هـــــــذه الـــصـــفـــقـــة 
مــدعــمــة بــمــكــانــة ائــتــمــانــيــة فــريــدة، 
ــان صـــــــــادرات مــن  ــمـ ــتـ 7 وكـــــــاالت ائـ
خــمــس دول هـــي املــمــلــكــة املــتــحــدة 
والـــيـــابـــان   ،)UKEF( الــبــريــطــانــيــة 
وكـــــوريـــــة   ،)JBIC and NEXI(
 ،)K-sure and KEXIM( الجنوبية 
وهــــولــــنــــدا   ،)SACE( ــا  ــيــ ــالــ ــطــ وإيــ

 .)Atradius(
لالستثمار«  »الــوطــنــي  وأفــــادت 

أنــــــــه عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن الـــــظـــــروف 
اإلقــلــيــمــيــة املــتــقــلــبــة، فــقــد حصلت 
الكويتية  الوطنية  البترول  شركة 
عــــــلــــــى قــــــــــــــروض طــــــويــــــلــــــة األجــــــــل 
بالدوالر، مؤلفة من تمويل مباشر 
قبل  من  وتمويل مؤمن ومضمون 
ــادرات، كما  ــ ــــصـ وكــــــاالت ائـــتـــمـــان الـ
ــااًل شـــديـــدًا من  ــبـ شــهــد الــتــمــويــل إقـ

البنوك اإلقليمية والعاملية. 
ــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــيـ ــ ــرئـ ــ وأعـــــــــــرب الـ

الــحــمــد، عــن ســرور  للشركة فيصل 
ــكـــويـــت الــوطــنــي  مــجــمــوعــة بـــنـــك الـ
بدعم  لالستثمار  الوطني  وشــركــة 
شركة البترول الوطنية في مراحل 
الصفقة  لهذه  والتنفيذ  التخطيط 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، وبـــالـــجـــودة والــجــهــد 
الذي أبداه فريق العمل لدى الشركة 

في هذه الصفقة. 
وأضـــــاف أن هــــذه الــصــفــقــة تعد 
الــبــتــرول  خــطــوة رئيسية ملــؤســســة 
وشــــركــــاتــــهــــا الــــتــــابــــعــــة، وأمـــــــــل أن 
تــشــهــد نـــجـــاحـــًا وتــــطــــورًا مــســتــمــرًا 
ملــا فــيــه مــن رفــعــة حــكــومــة الــكــويــت، 
مــبــيــنــًا أن »الـــوطـــنـــي لــالســتــثــمــار« 
املشاريع  أتم االستعداد لدعم  على 
الــحــكــومــيــة ســــــواء عـــلـــى املــســتــوى 
السيادي أو شبه السيادي لتحقيق 

اإلستراتيجية املستقبلية للدولة.
من ناحية أخرى، أشار مدير عام 
االستثمارية  املصرفية  الــخــدمــات 
هــــذه  أن  إلــــــــى  رانــــــــــي ســـــلـــــوانـــــس، 
الــصــفــقــة هـــي أكــبــر صــفــقــة تــمــويــل 
مــدعــومــة مــن قــبــل وكــــاالت ائــتــمــان 
الصادرات، وقد تحقق هذا النجاح 
من خالل تعاون 7 وكــاالت ائتمان 

صـــــــــــادرات مـــــن الــــيــــابــــان وكــــوريــــا 
ــنـــدا  ــولـ الـــجـــنـــوبـــيـــة وإيـــطـــالـــيـــا وهـ
واملــمــلــكــة املــتــحــدة، بــاإلضــافــة إلــى 
ــة.   ــيـ ــاملـ عـ مـــصـــرفـــيـــة  مــــؤســــســــة   11
ولــفــت ســلــوانــس إلـــى أنـــه اســتــنــادًا 
لالستثمار«  »الوطني  سجل  على 
املفعم بالنجاحات وعلى الخبرات 
ــتـــواصـــل دعـــم  ــا، سـ ــهـ ــديـ الـــعـــاملـــيـــة لـ
ذلك  فــي  بما  الحكومة  احتياجات 
ــدارات  ــ تــرتــيــب تــمــويــل بــنــكــي وإصــ
اســوق املــال )الــســنــدات والصكوك( 
وغـــيـــر ذلــــك مـــن خـــدمـــات مــصــرفــيــة 

استثمارية. 
الـــوقـــود البيئي  ويــعــد مــشــروع 
ــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــع االسـ ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ أحـــــــد املـ
الكويتية  الوطنية  البترول  لشركة 
عامة، وستشتمل  والكويت بصفة 
ــلـــى تـــحـــديـــث وتـــوســـعـــة  أعـــمـــالـــه عـ
وميناء  األحــمــدي  ميناء  مصفاتي 
عــبــدالــلــه، بـــهـــدف زيـــــادة قــدرتــهــمــا 
الــــتــــحــــويــــلــــيــــة، إلنـــــتـــــاج مـــشـــتـــقـــات 
ومطابقة  الــجــودة،  عالية  بترولية 
لـــالشـــتـــراطـــات واملــعــايــيــر الــبــيــئــيــة 
األســواق  ملتطلبات  تلبية  العاملية، 

العاملية.

ــتـــمـــويـــل الــكــويــتــي  ــيـــت الـ ــلــــق بـ أطــ
الكويت،  في  األولــى  وللمرة  »بيتك«، 
لتسهيل   »Visa Checkout« خــدمــة 
بسرعة  اإلنترنت  عبر  الشراء  عملية 
االئتمانية  بطاقاته  لحاملي  وأمــان، 
مــع شركة  بالتعاون  الــدفــع  ومسبقة 

»فيزا« العاملية.
وقــــــــــــال مــــــديــــــر عــــــــــام الـــــخـــــدمـــــات 
املــصــرفــيــة لــــأفــــراد لــلــمــجــمــوعــة في 
»بــيــتــك« فــــادي الــشــالــوحــي، إن هــذه 
الـــخـــدمـــة الـــجـــديـــدة واملــبــتــكــرة تــأتــي 
ــــادرات »بـــيـــتـــك« فــي  ــبـ ــ ــار مـ ــ ضـــمـــن إطــ
اإللكتروني،  الــدفــع  عمليات  تسهيل 
ــر الــــتــــطــــورات  ــ وجـــــهـــــوده لــتــبــنــي آخــ
املــصــرفــي،  الــعــمــل  فــي  التكنولوجية 
ــل تـــوفـــيـــر خــــدمــــات مــتــطــورة  ــ مــــن أجـ
وفقًا ملفهوم التنوع والشمولية، بما 

يتوافق مع أعلى معايير الجودة.
وأوضــــــــــح أنـــــــه مـــــن خـــــــالل خـــدمـــة 
ســيــتــمــكــن   »visa checkout« الـــــــــ 
عــمــالء »بــيــتــك« وتــجــار الــتــجــزئــة من 

ــــداد  الــتــســجــيــل بــســهــولــة وأمـــــان وإعـ
اسم املستخدم وكلمة املرور الخاصة 

بهم.
وأشـــــار إلــــى أنــــه مـــا عــلــى العميل 
ســوى إدخـــال اســم املستخدم وكلمة 
املـــرور للخدمة، فــي كــل مــرة يشتري 
فيها عــبــر اإلنــتــرنــت بـــداًل مــن كتابة 
بيانات بطاقته وعنوانه، كما يمكنه 
استكمال عملية الشراء دون الحاجة 
ــع اإللـــكـــتـــرونـــي  ــ ــوقـ ــ إلــــــى مـــــغـــــادرة املـ

للمتجر.
وذكر أنه يمكن للعميل استكمال 
ــاز، ســـواء  ــهـ ــدفـــع مـــن أي جـ عــمــلــيــة الـ
الــالبــتــوب  أو  الشخصي  الكمبيوتر 
أو الهواتف الذكية وأجهزة التابلت، 
بــاســتــخــدام أي مــن بــطــاقــات »بيتك« 
الدفع، أو ذات  االئتمانية، أو مسبقة 

العالمة التجارية املشتركة. 
وأضـــــاف الــشــالــوحــي أن الــعــمــيــل 
ــــى زيـــــــارة مـــوقـــع »بــيــتــك«  يـــحـــتـــاج إلـ
والنقر  فقط،   )kfh.com( اإللكتروني 

فـــي صفحة  اآلن«  »الــتــســجــيــل  عــلــى 
الــخــطــوات  واتــبــاع   »visa checkout«
البسيطة إلضــافــة بــطــاقــة »فــيــزا« أو 
بطاقة  أو  االئتمانية  »مــاســتــركــارد« 

مسبقة الدفع.
ــى أن »بـــيـــتـــك« حــريــص  وأشــــــار إلــ
ــواصـــــلـــــة تــــعــــزيــــز خــــدمــــاتــــه  عــــلــــى مـــ
املصرفية وتحسينها بشكل مستمر، 
بما يطور من خدمة العميل ويضيف 
قــيــمــة لــتــعــامــالتــه املــصــرفــيــة، مــؤكــدًا 
االســتــمــرار فــي مــواكــبــة آخــر وأحــدث 
بما  التحتية،  البنية  فــي  الــتــطــورات 
يــســاعــد عــلــى مــنــح الـــعـــمـــالء تــجــربــة 
مصرفية متميزة، وخدمات عصرية 

بأعلى معايير الجودة والتميز.
مـــلـــيـــون   20 مـــــن  أكــــثــــر  أن  وذكــــــــر 
بهذه  مسجل  العالم  حــول  مستخدم 
اآلالف  مئات  إلى  باإلضافة  الخدمة، 
 26 عبر  والصغار  الكبار  التجار  من 
ــة اإلمـــــــارات في  ــ ــة بــمــا فــيــهــا دولـ ــ دولـ

املنطقة.

ــدم الــبــنــك الـــتـــجـــاري الــكــويــتــي  قــ
بيوم  االحــتــفــال  لفعاليات  الــرعــايــة 
التمريض، والــذي نظمه مستشفى 
املــــــــــواســــــــــاة الـــــــجـــــــديـــــــد، بــــحــــضــــور 
ــا  ــيـ ــلـ ــعـ الـ اإلدارة  مـــــــن  مــــجــــمــــوعــــة 
الرئيس  مــقــدمــهــم  فــي  باملستشفى 
التنفيذي عبدالله الوزان، وعدد من 
أعضاء الهيئة الطبية والتمريضية 

في املستشفى.

ــة مــــن قــبــل  ــايـ ــرعـ ــــذه الـ ــاءت هـ ــ ــ وجـ
ــه بـــأهـــمـــيـــة دعـــم  ــنـ ــنـــك إيــــمــــانــــًا مـ ــبـ الـ
ــيــــات الــــتــــي تــــهــــم املــــرضــــى،  ــالــ ــفــــعــ الــ
وتــنــســجــم مــــع الـــــــدور الــــــذي تــلــعــبــه 
الهيئة التمريضية والدور اإلنساني 
ــئــــة فـــــي خــــدمــــة املــــرضــــى  ــفــ لــــهــــذه الــ
خــصــوصــًا، ومــواكــبــة مـــع االحــتــفــال 

بيوم التمريض العاملي.
ــذا  ــهـ ــك لـ ــنــ ــبــ وتـــــــنـــــــدرج رعــــــايــــــة الــ

الـــحـــدث ضــمــن أنــشــطــة املــســؤولــيــة 
االجــتــمــاعــيــة لــلــبــنــك تـــجـــاه الــقــطــاع 
الصحي في الكويت، والقائمني على 
املستشفيات  من  القطاع  هذا  خدمة 
الخاصة على حــد ســواء.  أو  العامة 
الــبــنــك  املــســتــشــفــى  إدارة  ــكــــرت  وشــ
التجاري وإدارتــه على رعايته لهذا 
ــزيـــد من  ــه تــحــقــيــق املـ الــــيــــوم، آمـــلـــة لـ

التقدم واالزدهار في املستقبل.

وّسعت شركة أجيليتي، أسطولها 
لــلــنــقــل الـــبـــري بـــإضـــافـــة 95 شــاحــنــة 
 Actros بـــنـــز )مـــرســـيـــدس  ــراز  ــ مــــن طــ
إلــى عملياتها في كل   ،)2041 S 4x2
مـــن أبــوظــبــي والــبــحــريــن والــكــويــت، 
مليون   7.5 مــن  أكــثــر  بلغ  باستثمار 

دوالر.
يأتي ذلك في سياق إستراتيجية 
الــشــركــة الــتــوســعــيــة فـــي املــنــطــقــة، إذ 
بتوفير  الجديدة  الشاحنات  ستقوم 
ــابــــر  ــعــ ــلــــي والــ ــقــــل املــــحــ ــنــ خـــــدمـــــات الــ

للحدود في دول مجلس التعاون.
ذكــــرت الــشــركــة فـــي بــيــان لــهــا، أن 
الــشــاحــنــات الــجــديــدة مــجــهــزة بآلية 
الــوقــايــة مــن االشــتــعــال والــتــي تلبي 
الدقيقة في صناعة  شــروط السالمة 
ــغـــاز والــبــتــروكــيــمــاويــات،  الــنــفــط والـ
الفـــتـــة إلـــــى أنـــهـــا تـــصـــدر انــبــعــاثــات 
اقـــل مــن ثــانــي أوكــســيــد الــكــربــون، ما 
يتماشى مع إستراتيجيتها للحفاظ 

على البيئة والتنمية املستدامة. 
وقـــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــ 
ــقـــة الــــشــــرق  ــتــــي« فـــــي مـــنـــطـ ــيــ ــلــ ــيــ »أجــ
األوسط وأفريقيا إلياس منعم، إنها 
الطلب على  ثابتة في  زيــادة  شهدت 
شحن البضائع بريًا في دول مجلس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، وهـــو مــا يحفز 
بشكل رئيسي لزيادة االستثمار في 
واإلنشائية  التحتية  البنى  مشاريع 

في املنطقة.
الـــشـــركـــة  ــار  ــمـ ــثـ ــتـ اسـ أن  وأضــــــــاف 
بـــالـــتـــوســـعـــة الــــجــــديــــدة ألســـطـــولـــهـــا 
اإلقليمي، يتيح لها القدرة على تلبية 
هـــذا الــطــلــب املــتــزايــد عــلــى الــخــدمــات 
البرية، وضمان تزويد  اللوجيستية 

السائقني ببيئة عمل مريحة وآمنة.
وتــابــع أنــه كــجــزء مــن استثمارها 
ــات الـــنـــقـــل الــــبــــري، طــّبــقــت  ــدمــ فــــي خــ
»أجيليتي« نظامها إلدارة األساطيل 
والــذي   ،)Microtransport( والــشــحــن 

يضم عــددًا مــن املــمــيــزات مثل توفير 
نظام دقيق للتتبع، وتقديم التقارير 
ــي تـــلـــبـــي مـــتـــطـــلـــبـــات الـــســـالمـــة  ــ ــتـ ــ الـ
املعلومات  إلى جانب توفير  العامة، 
عـــن الـــحـــالـــة املــيــكــانــيــكــيــة لــلــشــاحــنــة 
ناحية  مــن  السائق  وأداء  وموقعها، 
ــة، كـــمـــا يـــمـــكـــن هـــذا  ــامــ ــعــ الـــســـالمـــة الــ
بضائعهم  تتبع  مــن  العمالء  النظام 

في جميع األوقات. 
ــى أن تــوســعــة أســطــول  وأشــــــار إلــ
أبوظبي جزء من التعاون مع شركة 
اإلمــــارات لــلــســيــارات، املـــوزع املعتمد 
لــعــالمــة مــرســيــدس بــنــز فــي أبوظبي 
ومــجــمــوعــة الــفــهــيــم، أمـــا فــي الكويت 
فقد تــم تعزيز أســطــول الــشــركــة بـــ20 
ــة عــبــد  ــ ــركـ ــ ــنــــة جـــــديـــــدة مـــــن شـ شــــاحــ
الــرحــمــن الــبــشــر وزيـــد الــكــاظــمــي، في 
حــني تــم شــراء 25 شاحنة مــن شركة 
الحداد موتورز املوزع العام املعتمد 

لسيارات مرسيدس بنز بالبحرين.
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تقديم شيك الرعاية

تعزيز متواصل ألسطول الشركة

فادي الشالوحي

لتسهيل الشراء عبر اإلنترنت

»بيتك« يطلق خدمة 
»VISA CHECKOUT«

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

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

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

فيصل الحمد: »الوطني لالستثمار« 
على أتم االستعداد لدعم املشاريع الحكومية 

راني سلوانس فيصل الحمد

»نركز على التوازن في القطاعات التشغيلية«

الخالد: »نور« أعادت هيكلة استثماراتها
ــــس مـــجـــلـــس  ــ ــيـ ــ ــ أوضـــــــــــــح رئـ
نــــــور  شــــــــركــــــــة  فـــــــــي  اإلدارة 
لالستثمار املالي، الدكتور فهد 
سليمان الــخــالــد، أنــهــا أعــادت 
رســــم وهــيــكــلــة اســتــثــمــاراتــهــا 
املــــالــــيــــة،  األوراق  ســـــــوق  فـــــي 
مــــــن خــــــــالل تــــنــــويــــع مــحــفــظــة 
للبيع،  املــتــاحــة  اســتــثــمــاراتــهــا 
في حني قامت بتخارجات من 
بــعــض مــكــونــاتــهــا بــمــا يــعــادل 
5.89 مليون دينار خالل العام 

 .2016
وقــــال الــخــالــد عــلــى هــامــش 
ــة الـــــــشـــــــركـــــــة، إنــــهــــا  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــمـ ــ عـ
ــتــــطــــاعــــت تـــحـــقـــيـــق أربـــــــاح  اســ
مــلــيــون   1.15 بــلــغــت  صـــافـــيـــة 
فــلــس   2.86 بـــربـــحـــيـــة  ــار  ــ ــنـ ــ ديـ
ــة املـــالـــيـــة  ــنــ ــســ ــن الــ ــ ــلـــســـهـــم عــ لـ
ــم  ــ رغـ  ،2016 ــي  ــ ــ فـ ــة  ــيــ ــهــ ــتــ ــنــ املــ
التحديات املستمرة على بيئة 

األعمال العاملية واإلقليمية.
وقــــال الــخــالــد عــلــى هــامــش 
عــمــومــيــة الـــشـــركـــة، إن ربــحــيــة 
الـــــشـــــركـــــة املـــــتـــــواصـــــلـــــة عـــلـــى 
مـــدى األعـــــوام الــســابــقــة تــعــود 
إلســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة الـــــتـــــنـــــوع 
والتوازن بني االستثمارات في 
املحلية  التشغيلية  القطاعات 

واإلقليمية املختلفة.
ونــــــــــــــــــــــّوه بـــــــــــــــأن مـــــــــــن أهــــــــم 
ــارات الــتــشــغــيــلــيــة  ــمـــ ــثـــ ــتـــ االســـ
ــة، حـــصـــتـــهـــا الـــبـــالـــغـــة  ــركـ ــلـــشـ لـ
49.11 في املئة في بنك ميزان 
مبينًا  باكستان،  فــي  املــحــدود 
فـــــي نــمــو  ــتــــمــــر  ــنــــك اســ ــبــ الــ أن 
دوره  ــة  ــ ــلـ ــ ــــواصـ ومـ ــيـــاتـــه  ــلـ عـــمـ
ــي مــــجــــال تــقــديــم  ــ الــــــريــــــادي فـ
الخدمات املصرفية اإلسالمية 
ــان، مـــــا انـــعـــكـــس  ــتــ ــاكــــســ فـــــي بــ
ـــاع إجـــمـــالـــي  ــفــ ــ ــارتـ ــ إيــــجــــابــــًا بـ
أصـــولـــه بــنــســبــة 24 فـــي املــئــة 

لــتــصــل   2016 الــــــعــــــام  خــــــــالل 
 31 فـــي  مــلــيــار دوالر   6.3 إلــــى 

ديسمبر 2016.
وذكــر أن البنك يملك شبكة 
من عدة فروع واسعة تبلغ 570 
جمهورية  مستوى  على  فرعًا 
القيمة  أن  كــاشــفــًا  بــاكــســتــان، 
الــســوقــيــة لــحــصــة الــشــركــة في 
بــلــغــت 98 مليون  بــنــك مـــيـــزان 
ديــنــار فــي 31 ديــســمــبــر 2016 
وفـــــق الـــســـعـــر املـــعـــلـــن لــســهــمــه 
فـــي ســـوق بــاكــســتــان لــــأوراق 
هــــذا  أن  ــًا  ــحــ ومــــوضــ ــــة،  ــيـ ــ ــالـ ــ املـ
ــــد ضـــمـــن  ــيـ ــ ــقـ ــ االســــــتــــــثــــــمــــــار مـ
البيانات املالية للشركة بقيمة 

57 مليون دينار فقط.
وتـــابـــع أن الــشــركــة اتــخــذت 
خـــــــطـــــــوات مــــتــــقــــدمــــة إلعـــــــــادة 
محفظتها  مــحــتــويــات  تنظيم 
الــعــقــاريــة، وقــامــت بــالــتــخــارج 
من عقارات بقيمة 11.7 مليون 
ــــالل الــــعــــام املـــاضـــي،  ديــــنــــار خـ
كما قامت باستثمار مبلغ 5.5 

مليون دينار في شراء عقارات 
جديدة والدخول في مشاريع 
تـــطـــويـــر عـــقـــاريـــة، ســعــيــًا إلـــى 
تحقيق نمو وعوائد إضافية.

وأضاف أن الشركة واصلت 
ــهــــا  ــتــ ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ تــــنــــفــــيــــذ إســ
الــتــشــغــيــلــي  األداء  لــتــحــســني 
ــة، حــيــث  ــعــ ــابــ ــتــ ــا الــ ــهـ ــاتـ ــركـ لـــشـ
ــــت إحـــــــــــــدى شــــركــــاتــــهــــا  ــقـ ــ ــقـ ــ حـ
الــتــابــعــة فــي املــمــلــكــة األردنــيــة 
الـــهـــاشـــمـــيـــة املــتــخــصــصــة فــي 
مــــجــــال الـــفـــنـــدقـــة والـــضـــيـــافـــة، 
ــي اإليـــــــــــرادات بــنــســبــة  نـــمـــوًا فــ
19 فــي املــئــة، مــا انــعــكــس على 

صافي أرباحها خالل العام. 
ــور«  ــ ــ وكــــشــــف عـــــن قــــيــــام »نـ
بـــــــإعـــــــادة هـــيـــكـــلـــة شـــركـــاتـــهـــا 
ــة فـــي  ــتــــخــــصــــصــ ــة املــ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ الـ
خــدمــات تقنية املــعــلــومــات، إذ 
ضت من خسائرها بنسبة 

ّ
خف

78 فـــي املـــئـــة مــقــارنــة مـــع عــام 
 .2015

مــهــتــمــة  الــــشــــركــــة  أن  وأكـــــــد 

بــتــفــعــيــل أدوات  بــشــكــل كــبــيــر 
اســتــثــمــاريــة جـــديـــدة، وفــقــًا ملا 
ــال،  ــ ــواق املـ ــ ــ تـــطـــرحـــه هــيــئــة أسـ
ومنها نشاط صانع سوق بما 
يعزز من إيراداتها التشغيلية. 
وبـــني أن املــشــاركــة فــي مثل 
عــلــى  تـــتـــوقـــف  األدوات  هــــــذه 
األطـــــر املــنــظــمــة لـــهـــا، وإنـــجـــاز 
التطويرية  لخطتها  الحكومة 
والـــــتـــــنـــــمـــــويـــــة، ومــــســــاعــــيــــهــــا 
الــــــداعــــــمــــــة لـــــالقـــــتـــــصـــــاد بـــمـــا 
ينعكس إيــجــابــًا عــلــى الــســوق 

بشكل عام.
ــاف أن الـــشـــركـــة تــقــوم  ــ وأضــ
بالتفاوض مع الجهات الدائنة 
إلعــــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة تـــســـهـــيـــالت 
مليون   96.7 بقيمة  ائتمانية 
ديــنــار، في ظل تركيز خطتها 
ديــونــهــا، حيث  على تخفيض 
بــــتــــســــديــــد مـــبـــلـــغ 5.7  ــت  ــ ــامـ ــ قـ
مليون دينار خالل عام 2016، 
قامت بسداد  قد  تكون  وبذلك 
مـــا يـــعـــادل 58 مــلــيــون ديــنــار 

مــن إجــمــالــي الــديــن منذ العام 
 .2012

ــة  ــركـ الـــشـ أن  الــــخــــالــــد  وأكـــــــــد 
ــل املـــــمـــــارســـــات  ــ ــــضــ تــــنــــتــــهــــج أفــ
ــة فـــــي مــــجــــال حـــوكـــمـــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
تطبيق  واصـــلـــت  إذ  الـــشـــركـــات، 
الــقــواعــد الــتــي أقــرتــهــا الــجــهــات 
ووضعت  الكويت،  في  الرقابية 
للسياسات  متكاملة  منظومة 
واإلجراءات الخاصة بالحوكمة 
وتــــــجــــــري مـــتـــابـــعـــتـــهـــا بــشــكــل 
مستمر من قبل مجلس اإلدارة، 
كما حرصت على تفعيل دورها 
ــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيــ ــي املــــســــؤولــ ــ فـ
ــداف  واملـــشـــاركـــة فـــي تــحــقــيــق أهـ

املجتمع التنموية.
ووافـــقـــت الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
اإلدارة،  مجلس  توصية  على 
بــــــعــــــدم تـــــــوزيـــــــع أربــــــــــــــاح عـــن 
 31 فــي  املنتهية  املالية  السنة 
البنود  ديــســمــبــر2016، وعــلــى 
ــــرى املـــدرجـــة عــلــى جـــدول  األخـ

األعمال.

جانب من »العمومية«

أكد أن االقتصاد املحلي قوي ملا يتمتع به من ميزات تنافسية

املنصور: العام املنصرم شكل تحديًا كبيرًا
| كتب محمد الجاموس |

ــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــ ــرئـ ــ أفـــــــــاد الـ
لـــلـــشـــركـــة الـــكـــويـــتـــيـــة الـــعـــقـــاريـــة 
ــم  ــ ــيـ ــ ــــراهـ الـــــقـــــابـــــضـــــة، طـــــــــــارق ابـ
املــنــصــرم  ــام  ــعــ الــ املــــنــــصــــور، أن 
شكل تحديًا كبيرًا إذ إنه وبعد 
العاملية  املالية  األزمــة  تداعيات 
دخل االقتصاد الكويتي مرحلة 
ــة  ــ هـــبـــوط أســـعـــار الــنــفــط ودوامـ

عجز املوازنة العامة.
ــحــــرص عــلــى  وشــــــدد عـــلـــى الــ
ــاطــــر  تــــجــــنــــيــــب الــــــشــــــركــــــة مــــخــ
أنها  وعلى  والتشغيل،  الــســوق 
ــقــــقــــت بــــعــــض أهـــــدافـــــهـــــا مــن  حــ
تـــخـــارجـــات وهــيــكــلــة رغــــم بيئة 
في  الصعبة  والتشغيل  العمل 
استمرت  بينما  املحلي،  السوق 
بـــاالهـــتـــمـــام بــــاملــــوارد الــبــشــريــة 
التي تمثل وتشكل أحد عناصر 
ــاء والـــتـــقـــدم  ــ ــقــ ــ الـــتـــطـــويـــر واالرتــ
ــاالت الــعــمــل املــخــتــلــفــة،  فـــي مـــجـ
مــن اجـــل املــحــافــظــة عــلــى أصــول 

وممتلكات الشركة وتنميتها.
ــال املــنــصــور عــلــى هامش  وقــ
عــمــومــيــة الــشــركــة، الــتــي عــقــدت 
مـــن  املــــــئــــــة  فـــــــي   81 بـــــحـــــضـــــور 
الــشــركــة  إدارة  إن  املـــســـاهـــمـــني، 
جابهت تلك التحديات بالسعي 

ــة عـــلـــى  ــظــ ــافــ ــحــ ــمــ ــلــ الـــــــــــــــــدؤوب لــ
ــا، والـــعـــمـــل  ــ ــهـ ــ ــــولـ الــــشــــركــــة وأصـ
حقوق  وتــعــزيــز  تنميتها  عــلــى 

املساهمني.
ــور إلــــــــى أن  ــ ــــصـ ــنـ ــ وأشــــــــــــار املـ
انـــخـــفـــاض أســــعــــار الـــنـــفـــط بـــات 
يفرض أكثر من اي وقت مضى، 
ضرورة تنويع االقتصاد بشكل 
أكثر إلحاحًا، كما أصبح إيجاد 
فـــرص الــعــمــل عــالــيــة اإلنــتــاجــيــة 
األولـــــــويـــــــة،  ذات  األمــــــــــــور  مــــــن 
لــخــفــض اعــتــمــاد الــكــويــت على 
وحيد  كمصدر  النفط  إيــــرادات 
بـــمـــخـــاطـــر عـــالـــيـــة اقـــتـــصـــاديـــًا، 
وذات تأثير سلبي على مسيرة 

الــقــطــاع الـــخـــاص، نـــظـــرًا لــلــدور 
الحكومي  اإلنــفــاق  يلعبه  الـــذي 
في تنشيط االقتصاد، واعتماد 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي غــالــبــيــة 

أنشطته على هذا اإلنفاق.
ــر  ــ وشـــــــدد عـــلـــى أن هــــــذا األمـ
يــتــطــلــب تــركــيــز الــحــكــومــة على 
إجــــــــــــراء إصـــــــالحـــــــات حــقــيــقــيــة 
وجادة الحتواء اإلنفاق الجاري، 
ــفــــاق  وإعـــــــطـــــــاء أولـــــويـــــــــــــــــة لــــإنــ
تطبيق  ومــواصــلــة  الرأسمالـي، 
ــادة  ــ ــى زيــ ــ ــهــــدف إلــ ســــيــــاســــات تــ
دور القطاع الخاص اقتصاديًا، 
وخلق فرص استثمارية اوسع.

الــتــدنــي فــي أســعــار  ورأى أن 

النفط تسبب في تسجيل عجز 
مــالــي قـــدر بــنــحــو 12 فـــي املــئــة، 
مـــن الـــنـــاتـــج املــحــلــي اإلجــمــالــي 
خالل السنة املالية 2016-2015، 
وعجز آخــر مماثل خــالل السنة 
مــتــوقــعــًا   ،2017-2016 ــيـــة  ــالـ املـ
أن يـــتـــراجـــع فـــي الــســنــة املــالــيــة 
هــنــاك  تــكــون  وأن   ،2018-2017
بــــعــــض الــــصــــعــــوبــــة فــــــي بــيــئــة 
التشغيلية،  واألنشطة  األعــمــال 
املشاريع  وتــيــرة  تــراجــع  نتيجة 
الـــرأســـمـــالـــيـــة وصـــعـــوبـــة آلــيــات 
ــفــــاع   عــــن ارتــ

ً
الـــتـــمـــويـــل، فــــضــــال

تــكــلــفــة االقـــــتـــــراض فــــي الـــفـــتـــرة 
املقبلة.

وأكـــد املــنــصــور أنـــه وبــالــرغــم 
املــالــيــة السالفة  الــتــحــديــات  مــن 
الـــذكـــر فــقــد حــقــقــت »الــكــويــتــيــة 
الــعــقــاريــة الــقــابــضــة« فـــي الــعــام 
تــبــلــغ  أربـــــاحـــــًا   2016 ــــي  ــــاضـ املـ
بــبــربــحــيــة  ديـــنـــار  ألــــف   77.138
0.41 فلس للسهم، بينما بلغت 
مليون   9.78 املساهمني  حــقــوق 
ــنــــار، بــيــنــمــا بــلــغــت إجــمــالــي  ديــ
املوجودات 34.74 مليون دينار.

االقتصاد  أن  املــنــصــور  وأكـــد 
الــكــويــتــي قــــوي بــمــا يــتــمــتــع به 
من ميزات تنافسية، تميزه عن 
وأهمها  االقتصادات،  من  غيره 
الــتــي يمتلكها  املــالــيــة  األصــــول 
يتمتع  التي  املالية  والــفــوائــض 
أن يواجه  أنــه عليه  بــهــا، مبينًا 
ــات الـــتـــي  ــ ــديـ ــ ــــحـ ــتـ ــ املــــخــــاطــــر والـ
يــمــكــن أن يـــتـــعـــرض لـــهـــا، وفـــي 
مــقــدمــتــهــا انـــخـــفـــاض وتـــذبـــذب 
مصادر  وتنويع  النفط،  أسعار 
الدخل وتقليل اإلنفاق العام في 
القنوات غير املجدية اقتصاديًا. 
العمومية  الجمعية  ووافقت 
لــلــشــركــة عــلــى الــبــيــانــات املــالــيــة 
ــنــــوي لــلــشــركــة  ــقــــريــــر الــــســ ــتــ والــ
والــــــــذي اســـتـــعـــرض مــــن خــاللــه 
ــــرز األعـــمـــال والـــتـــطـــورات عن  أبـ

العام املاضي.

)تصوير زكريا عطية( املنصور مترئسًا العمومية  
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