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ضمن نشرة »بي دبليو سي« االقتصادية األولى القتصادات اخلليج

التضخم بالكويت لـ 4.2% وتراجع الناجت احمللي 0.2%..نهاية 2017
٭ التحــدي الثالث: تتجلى 
مشــكلة التكاليــف املخفية 
بالنســبة للدول املستوردة 
للنفط في حدوث عجز هيكلي 
ضخم وغير مباشر في دول 
مثل مصر مما يؤثر سلبا على 
الدول التــي تعتمد اعتمادا 
كبيرا على التحويالت املالية 
والصادرات من دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
اجلدير بالذكر أن التقرير 
ســلط كذلــك الضــوء على 
إمكانات النمو لكل من مصر 
واململكة العربية السعودية 
والتي ترى »بي دبليو سي« 
أنهما »منبعــا للفرص« في 

املنطقة.

في الكويت إلى -20.6% في 
عمان.

٭ التحدي الثاني: إن إجراء 
اإلصالحات املالية أمر صعب، 
إال أن األصعــب هو احلفاظ 
عليها: مت خفض دعم الطاقة 
بشكل شــامل )مما أدى إلى 
وصــول متوســط نســبة 
التضخــم فــي دول مجلس 
إلــى  التعــاون اخلليجــي 
الفعــل  2.8%(. وأدت ردود 
الشعبية ضد ارتفاع أسعار 
البنزيــن إلــى قيــام بعض 
احلكومات بإعادة النظر في 
هذه السياســة، ومــع ذلك، 
يجــري اإلعــداد إلصالحات 

أكثر صعوبة.

املصــدرة للنفط، وســيظل 
اإلصالح املالي ومتويل عجز 
املوازنــة ميثــالن أولويتني 
سياسيتني رئيســيتني في 
عام 20١٧ وما يليه، وأكدت 
»بــي دبليو ســي« أن هناك 
3 حتديات رئيســية تواجه 

اقتصادات املنطقة، هي:
أدى  األول:  التحــدي  ٭ 
انخفاض النفط حلدوث عجز 
مالي كبير في الدول املنتجة، 
مما استلزم خفض معدل هذا 
العجز، حيث بلغت نســبة 
عجــز احلكومات فــي دول 
اخلليج مجتمعة نحو -١١.١% 
من الناجت احمللي اإلجمالي في 
عام 20١6 لتتراوح بني -%3.6 

ملصدري النفط، فمن املتوقع 
أن يشــهد االقتصاد حتسنا 
ملحوظا فــي 20١٧، مدعوما 
بارتفاع أســعار النفط على 

مدار العام.
وتدعــم تلــك التوقعات 
مؤشرات مديري املشتريات 
الشهرية، إذ تظهر جميعها 
اســتمرارية االرتفــاع الذي 
شهدناه في الفترة من يناير 
إلى أبريل 20١٧، مما يشير إلى 
إمكانية حتقيق معدالت منو 

أفضل في املستقبل.
غيــر ان معــدل أســعار 
النفط ال يــزال أدنى بكثير 
من مستويات نقطة التعادل 
الــدول  ملعظــم  بالنســبة 

املاضي، حيث كانت أقل من 
نسبة التضخم املسجلة خالل 

20١6 كامال عند %3.2.
وأشار التقرير ايضا الى 
الكويت  توقعات بتحقيــق 
لفائــض باملوازنــة املاليــة 
بنســبة 3.6% مــن إجمالي 
الناجت احمللي للكويت خالل 
20١٧، ولكنهــا توقعــت أن 
يشــهد عــام 20١8 حتقيــق 
عجز مالي بالكويت بنسبة 
3.6% ايضا من إجمالي الناجت 

احمللي.
وعلــى صعيــد املنطقة، 
قال تقرير »بي دبليو سي« 
إن 20١6 كان علــى األرجــح 
هو اللحظة األسوأ بالنسبة 

األوسط، حيث عرض التقرير 
املوضوعات الســائدة التي 
حتــرك اقتصــادات املنطقة 
والتحديــات  والفــرص 

املستقبلية للمنطقة.
التضخم  وفيما يخــص 
بالكويت، فقد توقع التقرير 
ان يتضاعف التضخم بنهاية 
20١٧ الى 4.2% باملقارنة مع 
2.6%، وهي آخر نسبة معلنة 
للتضخم بالكويت في مارس 

توقعت »بي دبليو سي« 
بــأن منــو النــاجت احمللــي 
احلقيقي للكويت خالل 20١٧ 
ســيكون بالســالب مسجال 
-0.2%، وذلــك باملقارنة مع 
منو صفري خالل الربع الرابع 
من 20١6، ومنو بنسبة %2.5 
خالل 20١6 كامال، ولكنه وفقا 
لتوقعات التقرير فسيكون 
20١٧ عاما غير جيد بالنسبة 
لنمو الناجت احمللي احلقيقي 

للكويت.
وكانت مجموعة بي دبليو 
ســي قــد أصدرت نشــرتها 
األولــى ضمن سلســلة من 
النشرات االقتصادية املنتظمة 
حول منطقة اخلليج والشرق 

عموميتها وافقت على عدم توزيع أرباح عن 2016

مليونا دينار خسائر غير محققة 
لـ »أبراج املتحدة« بسبب »التقييم«

طارق عرابي

قال رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي في شركة 
أبراج املتحدة القابضة أحمد 
السميط إن الشركة سجلت 
خسائر بقيمة مليوني دينار 
خالل السنة املالية املنتهية 
في 3١ ديسمبر 20١6 مقارنة 
بصافي ربح وقدره ١.3 مليون 
في 20١5، لكنه أرجع أسباب 
هذه اخلســارة إلى عمليات 
إعادة تقييم أصول الشركة 
والتــي تتجــاوز قيمتهــا 
اإلجمالية ١00 مليون دينار.
وأضاف الســميط خالل 
العادية  العامــة  اجلمعيــة 
للشركة والتي عقدت صباح 
أمس بنسبة حضور بلغت 
68.38% أن االنخفاض الذي 
العقــاري  القطــاع  شــهده 
خــالل الســنتني االخيرتني 
التقييــم  دفــع مؤسســات 
العقــاري إلــى التحفظ في 
تقييم األصول العقارية لكل 
الشركات، ما أدى إلى تسجيل 
العقارية  الشــركات  معظم 
خسائر دفترية، ومن بينها 

شــركة أبراج املتحدة التي 
سجلت خسائر دفترية غير 
محققة خالل الســنة املالية 

املنصرمة.
وتوقع السميط أن يستمر 
تأثير االنخفاض احلالي على 
السوق العقاري خالل العام 
احلالي 20١٧ واصفا هذا العام 
بأنه عام صعب على اجلميع، 
فــي حني أعرب عن أمله في 
أن تبــدأ االمور بالتحســن 

تدريجيا خالل عام 20١8.
وحول أداء شركة أبراج 
املتحدة خــالل 20١6 قال إن 
نســبة اإلشــغال في جميع 

الشــركة ممتــازة  أصــول 
جدا، على الرغــم من وفرة 
املعروض في السوق احمللي 
وتدني الطلــب، االمر الذي 
يعكس جودة أصول الشركة 
وخدماتها املميزة، الفتا إلى 
أن مجموع أصول الشــركة 
بلغ مع نهاية العام املاضي 
١١8.2 مليون دينار مقارنة بـ 
١2١.8 مليون في العام 20١5، 
فيما بلغ مجموع اخلصوم 
55.9 مليــون دينار مقارنة 
بـ 5٧.5 في 20١5، ومجموع 
حقوق املساهمني 62.2 مليون 
مقارنة بـــ 64.2 مليون في 

.20١5

الجمعية العامة
وكانــت عموميــة أبراج 
املتحدة قد وافقت على جميع 
بنــود جــدول األعمــال مبا 
فيها تقريرا مجلس اإلدارة 
ومراقبــي احلســابات، كما 
وافقت على عدم توزيع أرباح 
عن الســنة املالية املنتهية 
في 3١ ديسمبر 20١6، وعدم 
توزيع مكافأة ألعضاء مجلس 

اإلدارة.

السميط خالل عمومية أبراج املتحدة

بمشاركة 7 وكاالت ائتمان من خمس دول

»احتاد الشركات« يرحب بإلغاء الرقابة 
املسبقة على شركات االستثمار

»الوطني لالستثمار« مستشار مالي 
في ترتيب متويل صفقة »الوقود البيئي«

أكد رئيــس مجلس إدارة 
احتــاد شــركات االســتثمار 
ترحيــب  الســبيعي  بــدر 
االحتاد بتعميــم الهيئة رقم 
الــذي جــاء  6 لســنة 20١٧ 
مســتجيبا لطلــب االحتــاد 
ومعــززا ملقترحــات مجلس 
إدارته املطروحة على الهيئة، 
ويشــكر الســبيعي، رئيس 
مجلس مفوضي الهيئة على 
الترحيب مبقترحات االحتاد 
وإتاحة الفرصة ملناقشة تلك 
املقترحات في أكثر من اجتماع 
حضره رئيس الهيئة، والتي 
أكد فيها مجلس إدارة االحتاد 

الوطني  اعلنت شــركة 
لالستثمار عن توقيع شركة 
البترول الوطنية الكويتية 
)البترول الوطنية( اتفاقية 
متويل تاريخية بقيمة 6.2 
مليــارات دوالر )2 مليــار 
دينــار كويتي( مع ســبع 
وكاالت ائتمــان صــادرات 
لتمويل الشريحة الثانية من 
التمويل اخلارجي ملشروع 

الوقود البيئي.
مدعمة مبكانة ائتمانية 
فريدة، شــاركت فــي هذه 
الصفقة سبع وكاالت ائتمان 
صادرات مــن خمس دول: 
اململكة املتحدة البريطانية 
 JBIC and( اليابان ،)UKEF(
NEXI(، كوريــة اجلنوبية 
 ،)K-sure and KEXIM(
إيطاليا )SACE(، وهولندا 

 .)Atradius(
وعلــق فيصــل احلمد، 
التنفيذي لشركة  الرئيس 
الوطني لالســتثمار، على 

أهمية إلغاء الرقابة املسبقة، 
وعرض ما أسفر عنه الواقع 
العملــي من عقبــات واجهت 
شركات االستثمار خالل الفترة 
املاضية نتيجة تطبيق الرقابة 

املسبقة.
وأضــاف أن لهذا التعميم 
أثــره اإليجابــي فــي جتنب 
تأخر انعقاد اجلمعيات العامة 
للشركات وما قد يترتب عليه 
من تعرض الشركات جلزاءات 
وأبرزها إيقاف التداول على 

أسهمها في البورصة.
ويتفق هــذا التعميم مع 
قانون الشركات وقانون هيئة 

جنــاح توقيــع الشــريحة 
الثانية مــن القرض قائال: 
»يسر مجموعة بنك الكويت 
الوطني  الوطني وشــركة 
لالســتثمار دعــم شــركة 
البترول الوطنية في مراحل 
التخطيــط والتنفيذ لهذه 
الصفقة التاريخية. كما أنني 
فخور جدا باجلودة واجلهد 
الذي أبداه فريق العمل لدينا 

في هذه الصفقة«.

أسواق املال والئحته التنفيذية 
ويؤكد أن اجلمعية العامة هي 
صاحبة االختصاص باعتماد 
البيانات املالية، وأن مراقب 
احلســابات مســؤول جتــاه 
املســاهمني وجتــاه اجلهات 
الرقابية عما يتضمنه تقريره 

من معلومات وبيانات.
ولفت الســبيعي إلى أنه 
سيتم تفعيل التعميم اعتبارا 
من أول يونيو من هذا العام. 
ويناشد السبيعى الهيئة أهمية 
استمرار التواصل والتنسيق 
مع االحتاد ملا فيه اســتقرار 
وتطور السوق بصفة عامة.

مــن ناحية أخــرى علق 
مدير عام اخلدمات املصرفية 
االستثماريةـ  راني سلوانس 
قائال: »تعد هذه الصفقة أكبر 
صفقة متويل مدعومة من قبل 
ائتمــان الصادرات،  وكاالت 
وقد حتقق هــذا النجاح من 
خالل تعاون ٧ وكاالت ائتمان 
صادرات من: اليابان وكوريا 
اجلنوبية وإيطاليا وهولندا 
واململكة املتحدة باإلضافة الى 
١١ مؤسسة مصرفية عاملية«. 
وختــم ســلوانس بالقــول: 
»اســتنادا الى سجل شركة 
الوطنــي لالســتثمار املفعم 
بالنجاحــات والى اخلبرات 
العاملية لدينا فاننا سنواصل 
دعم احتياجات احلكومة مبا 
في ذلك، على ســبيل املثال 
ال احلصــر، ترتيــب متويل 
بنكي وإصدارات اسواق املال 
)السندات والصكوك( وغير 
ذلك مــن خدمــات مصرفية 

استثمارية«.

بدر السبيعي

راني سلوانسفيصل احلمد

عيّن »بنتال كينيدي« مستشاراً الستثماراته العقارية في الواليات المتحدة

»وربة« يستحوذ على املقر الرئيسي ملبنى 
Manpower Group في أميركا

أعلــن بنــك وربــة عــن 
توقيعه عقد شراكة لالستثمار 
العقــاري مع شــركة بنتال 
كينيدي األميركية، إحدى اكبر 
الشركات العاملية لالستشارات 
العقاريــة، تقــوم مبوجبــه 
األخيرة بالعمل كمستشــار 
عقــاري مفــوض للبنك في 
استثماراته العقارية التجارية 
في الواليات املتحدة األميركية 

ومستثمر شريك فيها. 
الشــراكة،  وباكورة هذه 
اســتحواذ بنــك وربــة على 
 Manpower املقر الرئيسي لـ
Group وهو عبارة عن مبنى 
للمكاتب، ميتد على مساحة 
280 ألف متر مربع في مقاطعة 
ميلواكــي- ويسكنســون، 
ويعتبر هذا االستحواذ أول 
تعاون عقاري مشــترك بني 

بنك وربة وبنتال كينيدي.
هذا ويبلغ ســعر الشراء 
للمبنــى 66.500.000 دوالر 
وميتلك وربة حصة 99% منه 
مقابــل ١% لبنتــال كينيدي. 

ويبلغ حجم استثمار البنك 
فــي هــذا العقــار نحــو 29 
مليــون دوالر أي مــا يعادل 
8.8 ماليني دينار. ومن املتوقع 
أن يضخ عوائد نقدية ومعدل 
نقد داخلي بنسبة تفوق الـ 
8% لبنك وربــة بعد اقتطاع 

املصاريف والضرائب.
الشراكة اجلديدة  وحول 
مــع بنتــال كينيــدي، قــال 
الرئيس التنفيذي لبنك وربة 
شاهني الغامن: »ان مبادرة بنك 
وربة بالشــراكة مــع بنتال 
كينيدي، تأتي منسجمة مع 
بنود استراتيجيته الرامية إلى 
تنويع العائد وتنمية محفظته 
االســتثمارية العقاريــة مبا 
يكرســه بنــكا متصــدرا في 
االســتثمارية  اخلدمــات 

بامتياز«.
وأكــد الغــامن أن البنــك 
عازم على التوسع في تنمية 
محفظته العقارية في سوق 
الواليــات املتحدة األميركية 
الواعد، مشيرا إلى أنه حاليا 

بصدد دراسة عدد من الفرص 
االستثمارية العقارية في هذا 
السوق احليوي، متتاز بأنها 
ذات عوائد مجزية ومتوافقة 
مــع اجلودة واألمــن وأيضا 
سياســة البنــك الرئيســية 
ومعاييــره  لالســتثمار 

للمخاطر. 
إلــى أن  الغــامن  وأشــار 
مجموعة االستثمار في البنك 
ملتزمة بضخ االســتثمارات 
وفق معدل مخاطر منخفض، 
وذلك بااللتزام املطلق بسياسة 
البنك لالستثمار واإلجراءات 
املتبعة التي تهدف الى ضمان 
عوائــد مؤمنــة علــى املدى 
الطويل للبنك واملستثمرين 

على حد سواء.
ويتميز املبنى املستحوذ 
عليه بتصميم معاصر يزدان 
بالزجــاج األنيــق ومرصــع 
باحلجارة من اخلارج، وهو 
عقار من الفئة )أ( يقع مباشرة 
على نهر ميلواكي في الوسط 

الغربي للمدينة.

شاهني الغامن

وافقت عموميتها على عدم توزيع أرباح

»نور لالستثمار«: نتفاوض إلعادة هيكلة 
تسهيالت ائتمانية بـ ٩7 مليون دينار

قال رئيس مجلس اإلدارة 
شــركة نور لالستثمار املالي 
الشــركة  إن  د.فهــد اخلالــد 
أربــاح  اســتطاعت حتقيــق 
صافية بلغت ١.١5 مليون دينار 
بربحيــة 2.86 فلس للســهم 
عن السنة املالية املنتهية في 
20١6 رغم التحديات املستمرة 
على بيئــة األعمــال العاملية 
واإلقليمية، وأن ربحية الشركة 
املتواصلة على مدى األعوام 
السابقة تعود الستراتيجية 
الشركة في التنوع والتوازن 
بني االستثمارات في القطاعات 
التشغيلية احمللية واإلقليمية 

املختلفة.
ولفــت د.اخلالــد خــالل 
العامــة  انعقــاد اجلمعيــة 
العادية للشــركة الى أن من 
أهم االستثمارات التشغيلية 
للشــركة، حصتهــا البالغة 
ميــزان  بنــك  فــي   %49.١١
احملدود في باكستان. حيث 
استمر البنك في منو عملياته 
الريــادي  ومواصلــة دوره 
في مجــال تقــدمي اخلدمات 
املصرفيــة اإلســالمية فــي 
باكســتان، والــذي انعكس 
إيجابا بارتفاع إجمالي أصوله 
بنسبة 24% خالل العام 20١6 

لتصل إلى 6.3 مليارات دوالر 
كما في 3١ ديسمبر 20١6. 

وأضاف أن الشركة تقوم 
بالتفاوض مع اجلهات الدائنة 
إلعــادة هيكلــة تســهيالت 
ائتمانية بقيمة 96.٧ مليون 
دينار في ظل تركيز خطتها 
على تخفيض ديون الشركة، 
حيث قامت بتسديد مبلغ ٧.5 
ماليــني دينار خــالل 20١6، 
وبذلك تكون الشركة قد قامت 
بســداد ما يعادل 58 مليون 
دينار من إجمالي الدين منذ 

العام 20١2. 
وأشــار إلى قيام الشركة 
وهيكلــة  رســم  بإعــادة 
ســوق  فــي  اســتثماراتها 
األوراق املاليــة، مــن خالل 

تنويع محفظة استثماراتها 
املتاحة للبيع، وعليه قامت 
بتخارجات من بعض مكوناتها 
مبا يعادل 5.89 ماليني دينار 
خالل 20١6. واتخذت الشركة 
خطــوات متقدمــة إلعــادة 
تنظيم محتويات محفظتها 
العقاريــة وقامت بالتخارج 
من عقارات بقيمة ١١.٧ مليون 
دينار خالل العام. كما قامت 
باســتثمار مبلغ 5.5 ماليني 
دينار في شراء عقارات جديدة 
والدخول في مشاريع تطوير 
عقارية سعيا إلى حتقيق منو 

وعوائد إضافية.
الشــركة  أن  وأضــاف 
واصلت تنفيذ استراتيجيتها 
لتحســني األداء التشــغيلي 
لشــركاتها التابعــة، حيــث 
حققت إحدى شركاتها التابعة 
فــي األردن املتخصصة في 
مجــال الفندقة والضيافة - 
منــوا في اإليرادات بنســبة 
١9% مما انعكس على صافي 
أرباحهــا خــالل العــام. كما 
أعادت هيكلة شركاتها التابعة 
املتخصصــة فــي خدمــات 
تقنيــة املعلومات وخفضت 
من خســائرها بنسبة ٧8% 

مقارنة بعام 20١5.

جانب من عمومية الشركة

95 شاحنة جديدة لعمليات الشركة في الكويت وأبوظبي والبحرين

»أجيليتي« توسع أسطولها البري في دول اخلليج
الشــركة  قامت أجيليتي، 
الرائــدة في تقــدمي اخلدمات 
العامليــة،  اللوجيســتية 
بتوسعة أسطولها للنقل البري 
بإضافة 95 شــاحنة من طراز 
 S 204١ Actros مرسيدس بنز(
4x2( إلى عملياتها في كل من 
البحرين والكويت،  أبوظبي، 
باســتثمار بلغ أكثــر من 5.٧ 
ماليني دوالر أميركي في سياق 
استراتيجيتها التوسعية في 
الشاحنات  املنطقة. وستقوم 
اجلديدة بتوفير خدمات النقل 
احمللي والعابر للحدود في دول 

مجلس التعاون.
اجلدير بالذكر أن الشاحنات 
اجلديدة مجهزة بآلية الوقاية 
مــن االشــتعال والتــي تلبي 
الدقيقــة  شــروط الســالمة 
فــي صناعــة النفــط والغاز 
والبتروكيماويات. كما أن هذه 
انبعاثات  الشــاحنات تصدر 
اقل من ثاني أكسيد الكربون 
ما يتماشــى مع استراتيجية 
أجيليتي للحفاظ على البيئة 

والتنمية املستدامة. 
وبهذه املناسبة علق، إلياس 
التنفيــذي  الرئيــس  منعــم، 

ألجيليتي في منطقة الشــرق 
األوســط وأفريقيا: »شــهدنا 
زيادة ثابتة فــي الطلب على 
شحن البضائع بريا في دول 
مجلــس التعــاون اخلليجي، 
وهو ما يحفز بشــكل رئيسي 
لزيادة االستثمار في مشاريع 
البنى التحتية واإلنشائية في 
املنطقة، واستثمارنا بالتوسعة 
اجلديدة ألســطولنا اإلقليمي 
يتيح لنا القدرة على تلبية هذا 
الطلب املتزايد على اخلدمات 
اللوجيستية البرية، وضمان 
تزويــد ســائقينا ببيئة عمل 

مريحة وآمنة«.
وكجــزء مــن اســتثمارها 
فــي خدمــات النقــل البــري، 
نظامهــا  أجيليتــي  طبقــت 
إلدارة األســاطيل والشــحن 
Microtransport والــذي يضم 
عددا من املميزات مثل توفير 
نظــام دقيق للتتبــع وتقدمي 
التقارير التي تلبي متطلبات 
الســالمة العامــة، إلى جانب 
توفيــر املعلومات عن احلالة 
امليكانيكية للشاحنة وموقعها 
الســائق مــن ناحيــة  وأداء 

السالمة العامة. 

توقعات بتحسن 
ملحوظ القتصاد 

اخلليج في 2017.. 
مدعومًا بارتفاع 

النفط
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