
 استقرار أسهم أوروبا 
 فتحت األسهم األوروبية مستقرة وسط تراجع في أسهم قطاع الطاقة قابلة ارتفاع كبير ألسهم 

اريكسون بعدما اشترى مستثمر نشط حصة في الشركة المتخصصة في معدات االتصاالت.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 لألسهم األوروبية 0.02 في المئة بينما زاد مؤشر ستوكس 50 
لألسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.1 في المئة.  وارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 
0.2 في المئة بدعم من تراجع الجنيه االسترليني الذي هبط بعدما أظهر استطالع جديد للرأي 

ان بريطانيا تواجه خطر ان يكون لديها برلمان بال أغلبية بعد انتخابات الثامن من يونيو. 
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 »كاريدج« تنضم
لـ »ديليفري هيرو«

 وقعت كاريدج )Carriage( اتفاقية استحواذ 
تنضم بموجبها الى مجموعة ديليفري هيرو 
)Delivery Hero( التي تعتبر من الشركات 
العالمية الرائدة في مجال خدمات طلب وتوصيل 

الطعام أونالين.
وتعتبر شركة كاريدج )Carriage( كنموذج 
الوظائف والمزايا يركز على  أعمال متعدد 
أم���ري���ن، ق���ط���اع خ���دم���ات ال��ت��وص��ي��ل، وك��ذل��ك 
القيام بعملية التوصيل والتسليم للعميل الى 
أي مكان في دول الخليج، ما يتيح انضمام 
أو ال تريد  التي توقفت  المطاعم  المزيد من 
ال��ت��وص��ي��ل بنفسها. وه��ذا  ب��خ��دم��ة  ت��ق��وم  ان 
ف��ي ما  الجديد  التجاري والخدمي  النموذج 
 
ً
تقدمه ك��اري��دج )Carriage( يعكس تحوال

 على المستوى االقليمي. 
ً
واسعا

وعن هذا االستحواذ يقول عبد اهلل المطوع، 
 :)Carriage( الرئيس التنفيذي لشركة كاريدج
»يسرنا ان ننضم الى واحدة من أقوى الشركات 
التوصيل، واننا  العالمية في قطاع خدمات 
متشوقون للبدء بالعمل المشترك لما يحمله 
من فرص جديدة واعدة تنتظرنا. ان انضمامنا 
 )Delivery Hero( تحت مظلة ديليفري هيرو
من شأنه ان يعزز قوتنا وانتشارنا وخدماتنا 

بشكل كبير وملحوظ«.
أم���ا ن��ك��الس أوس���ت���ب���رغ، ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
 )Delivery Hero( لمجموعة ديليفري هيرو
 
ً
ف��ق��ال: »تعتبر ك��اري��دج )Carriage( الع��ب��ا

 في سوق خدمات توصيل الطعام على 
ً
هاما

 
ً
مستوى الشرق األوسط، وهي تمتلك فريقا
 بكفاءاته وخبراته. واستطاعت 

ً
 متميزا

ً
اداريا

 يساهم في 
ً
 ناجحا

ً
الشركة ان تحقق سجال

تعزيز وتوسيع قطاعاتنا وخدماتنا تحت 
العالمة التجارية )طلبات(، كما أنها ستساهم 
في تقوية مكانتنا االقليمية حيث نعتبر هذه 

المنطقة غنية بامكانيات النمو الهائلة«.
 من 

ً
ويدير شركة كاريدج )Carriage( ك��ال

المطوع،  التنفيذي عبد اهلل ج��ه��اد  ال��رئ��ي��س 
والرئيس المالي مصعب جهاد المطوع، ورئيس 
ال��ع��م��ل��ي��ات خ��ال��د ي��وس��ف ال��ق��ب��ن��دي، ورئ��ي��س 
التكنولوجية جوناثان الو. وكان  الخدمات 
لفريق االدارة القوي والمؤسس للشركة دور 
رئيس في اتمام عملية االستحواذ. وتأسست 
شركة كاريدج )Carriage( في الكويت التي 
الخليج،  الغذاء والمطاعم في  تعتبر عاصمة 
 أخرى 

ً
وتوسعت أعمال الشركة لتشمل أسواقا

في دول الخليج العربي.

الخالد: »نور لالستثمار« تتفاوض 
إلعادة هيكلة تسهيالت ائتمانية

املنصور: 11 % نموًا في حقوق 
مساهمي »الكويتية العقارية«

 كتب إبراهيم الخليفي 

كشف رئيس مجلس االدارة شركة نور لالستثمار 
المالي الدكتور فهد الخالد، ان الشركة استطاعت 
ت��ح��ق��ي��ق أرب�����اح ص��اف��ي��ة ب��ل��غ��ت 1.15 م��ل��ي��ون دي��ن��ار 
ب��رب��ح��ي��ة 2.86 ف���ل���س ل��ل��س��ه��م ع����ن ال���س���ن���ة ال��م��ال��ي��ة 
المنتهية في 2016 رغ��م التحديات المستمرة على 
ب��ي��ئ��ة األع���م���ال ال��ع��ال��م��ي��ة واالق��ل��ي��م��ي��ة، وأن رب��ح��ي��ة 
ال���ش���رك���ة ال��م��ت��واص��ل��ة ع��ل��ى م����دى األع�������وام ال��س��اب��ق��ة 
ال��ت��ن��وع وال��ت��وازن  ت��ع��ود الستراتيجية ال��ش��رك��ة ف��ي 
بين االستثمارت في القطاعات التشغيلية المحلية 
ال���خ���ال���د ان م��ن  ال��م��خ��ت��ل��ف��ة. ون�������ّوه د.  واالق���ل���ي���م���ي���ة 
أه����م االس���ت���ث���م���ارات ال��ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة ل��ل��ش��رك��ة، حصتها 
ال��ب��ال��غ��ة 49.11 ف��ي ال��م��ئ��ة ف��ي ب��ن��ك م��ي��زان ال��م��ح��دود 
في باكستان. حيث استمر البنك في نمو عملياته 
ومواصلة دوره الريادي في مجال تقديم الخدمات 
المصرفية االسالمية في باكستان، وال��ذي انعكس 
 بارتفاع اجمالي أصوله بنسبة 24 في المئة 

ً
ايجابا

خالل العام 2016 لتصل الى 6.3 مليارات دوالر كما 
في 31 ديسمبر 2016م. ويملك البنك شبكة من عدة 
 على مستوى باكستان.

ً
فروع واسعة تبلغ 570 فرعا

وتحدث عن القيمة السوقية لحصة الشركة في بنك 
ميزان التي بلغت ما يقارب 98 مليون دينار كما في 
31 ديسمبر 2016 وف��ق السعر المعلن لسهم البنك 
 بأن هذا االستثمار مقيد 

ً
في بورصة باكستان علما

ال��ب��ي��ان��ات المالية للشركة بقيمة 57 مليون  ضمن 
دي��ن��ار ف��ق��ط. وأش���ار ال��ى ق��ي��ام ال��ش��رك��ة ب��اع��ادة رسم 
وهيكلة استثماراتها في سوق األوراق المالية، من 
خالل تنويع محفظة استثماراتها المتاحة للبيع، 
وعليه قامت بتخارجات م��ن بعض مكوناتها بما 
ي��ع��ادل 5.89 م��الي��ي��ن دي��ن��ار خ���الل ال��ع��ام 2016. وأن 
ال��ش��رك��ة ات���خ���ذت خ���ط���وات م��ت��ق��دم��ة الع�����ادة تنظيم 

محتويات محفظتها العقارية وقامت بالتخارج من 
ال��ع��ام. كما  ع��ق��ارات بقيمة 11.7 مليون دينار خ��الل 
ف��ي ش��راء  ق��ام��ت باستثمارمبلغ 5.5 ماليين دي��ن��ار 
عقارات جديدة والدخول في مشاريع تطوير عقارية 

 الى تحقيق نمو وعوائد اضافية.
ً
سعيا

وأض��اف ان الشركة واصلت تنفيذ استراتيجيتها 
لتحسين األداء التشغيلي لشركاتها التابعة، حيث 
حققت احدى شركاتها التابعة في المملكة األردنية 
الهاشمية المتخصصة في مجال الفندقة والضيافة 
 في االيرادات بنسبة 19 في المئة مما انعكس 

ً
- نموا

على صافي أرباحها خالل العام. كما قامت باعادة 
هيكلة شركاتها التابعة المتخصصة في خدمات 
ضت م��ن خسائرها بنسبة 

ّ
تقنية المعلومات وخف

78 في المئة مقارنة مع عام 2015م. 
وأكد الخالد بأن الشركة مهتمة بشكل كبير بتفعيل 
 لما تطرحه هيئة 

ً
أدوات استثمارية ج��دي��دة وف��ق��ا

أس��واق المال، ومنها نشاط صانع سوق وذل��ك بما 
اي���ردات الشركة التشغيلية. حيث بّين ان  يعزز م��ن 
المشاركة في مثل ه��ذه األدوات تتوقف على األطر 
المنظمة لها وانجاز الحكومة لخطتها التطويرية 
وال��ت��ن��م��وي��ة وم��س��اع��ي��ه��ا ال���داع���م���ة ل��الق��ت��ص��اد بما 

 على السوق بشكل عام.
ً
ينعكس ايجابا

وأض����اف ان ال��ش��رك��ة ت��ق��وم ب��ال��ت��ف��اوض م��ع الجهات 
الدائنة العادة هيكلة تسهيالت ائتمانية بقيمة 96.7 
مليون دينار في ظل تركيز خطتها على تخفيض 
ديون الشركة، حيث قامت بتسديد مبلغ 5.7 ماليين 
دي���ن���ار خ���الل ع���ام 2016، وب���ذل���ك ت��ك��ون ال��ش��رك��ة قد 
قامت بسداد مايعادل 58 مليون دينار من اجمالي 
الدين منذ العام 2012.  وافقت الجمعية العامة على 
توصية مجلس االدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016م كما وافقت 

على البنود األخرى المدرجة على جدول االعمال.

كتب يوسف القديحي 

الكويتية  ل��ل��ش��رك��ة  ال��ع��م��وم��ي��ة  الجمعية  واف��ق��ت 
ال��ع��ق��اري��ة ال��ق��اب��ض��ة، ب��ن��س��ب��ة ح��ض��ور ب��ل��غ��ت 81 
ف����ي ال���م���ئ���ة،ع���ل���ى ال���ب���ي���ان���ات ال���م���ال���ي���ة وال��ت��ق��ري��ر 
ال��س��ن��وي ل��ل��ش��رك��ة وال���ذي اس��ت��ع��رض م��ن خالله 
أبرز األعمال والتطورات عن العام المنتهي في 
31 ديسمبر 2016 وذلك بحضور وزارة التجارة 

والصناعة امس األربعاء 31 مايو .
وق���������ال ال����رئ����ي����س ال����ت����ن����ف����ي����ذي ل����ل����ش����رك����ة ط������ارق 
ال����م����ن����ص����ور ل����ق����د ك�������ان ال�����ع�����ام ال����م����ن����ص����رم ع����ام 
ت��ح��دي ك��ب��ي��ر، ح��ي��ث أن��ه وب��ع��د ت��داع��ي��ات األزم��ة 
ال���م���ال���ي���ة ال��ع��ال��م��ي��ة دخ����ل االق���ت���ص���اد ال��ك��وي��ت��ي 
م���رح���ل���ة ه���ب���وط أس����ع����ار ال���ن���ف���ط ودوام��������ة ع��ج��ز 
ال��ش��رك��ة  ل��ك��ن ج��اب��ه��ت ادارة  ال��ع��ام��ة،  ال���م���وازن���ة 
ت��ل��ك ال��ت��ح��دي��ات ب��ال��س��ع��ي ال�����دؤوب ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة 
تنميتها  وال��ع��م��ل على  ال��ش��رك��ة وأص��ول��ه��ا  على 

. المساهمين  وتعزيز حقوق 
وأشار المنصور الى ان انخفاض أسعار النفط 
ب���ات ي��ف��رض أك��ث��ر م���ن اي وق���ت م��ض��ى ض���رورة 
، ك��م��ا 

ً
ت���ن���وي���ع االق���ت���ص���اد ب��ش��ك��ل أك���ث���ر ال���ح���اح���ا

أص���ب���ح اي���ج���اد ف����رص ال��ع��م��ل ع��ال��ي��ة االن��ت��اج��ي��ة 
اع���ت���م���اد  ل���خ���ف���ض  األول������وي������ة  األم���������ور ذات  م�����ن 
ال���ك���وي���ت ع��ل��ى اي�������رادات ال��ن��ف��ط ك��م��ص��در وح��ي��د 
ت��أث��ي��ر سلبي   وذات 

ً
اق��ت��ص��ادي��ا ع��ال��ي��ة  بمخاطر 

الذي  للدور   
ً
الخاص نظرا القطاع  على مسيرة 

االقتصاد  الحكومي في تنشيط  االنفاق  يلعبه 
أنشطته  ف��ي غالبية  ال��خ��اص  ال��ق��ط��اع  واع��ت��م��اد 

على هذا االنفاق .
الحكومة على  تركيز  األم��ر ض��رورة  يتطلب  لذا 
اج�������راء اص�����الح�����ات ح��ق��ي��ق��ي��ة وج�������ادة الح����ت����واء 
االن����ف����اق ال�����ج�����اري، واع����ط����اء أول���وي�����������ة ل��الن��ف��اق 
ال���رأس���م���ال�������ي، وم��واص��ل�����������������ة ت��ط��ب��ي��ق س��ي��اس��ات 
ال����خ����اص  ال�����ق�����ط�����اع  دور  زي������������ادة  ال��������ى  ت�����ه�����دف 

. اقتصاديا، وخلق فرص استثمارية اوسع 
ال��ن��ف��ط ت��س��ب��ب في  ف���ي أس���ع���ار  ال��ت��دن��ي  وزاد ان 
ت��س��ج��ي��ل ع��ج��ز م���ال���ي ق����در ب��ن��ح��و 12 ف���ي ال��م��ئ��ة 
م��ت��وق��ع��ا ان ت��ك��ون ه��ن��اك ب��ع��ض ال��ص��ع��وب��ة في 
ناتجة عن  التشغيلية  األع��م��ال واألنشطة  بيئة 
الرأسمالية وصعوبة  المشاريع  تراجع وتيرة 

االقتراض  تكلفة  ارتفاع  التمويل وتوقع  آليات 
ف��ي ال��ف��ت��رة ال��ق��ادم��ة . واك���د ال��م��ن��ص��ور ع��ل��ى ان��ه 
الذكر  السالفة  المالية  التحديات  م��ن  وب��ال��رغ��م 
القابضة  العقارية  الكويتية  الشركة  فقد حققت 
 77,138 أرب��اح��ا تبلغ   2016 ال��م��اض��ي  ال��ع��ام  ف��ي 
ب��أرب��اح  ل��ل��س��ه��م م��ق��ارن��ة  ف��ل��س   0.41 ب��واق��ع  د.ك 
 2015 ال����ع����ام  ع����ن  دي����ن����ار  أل�����ف   171,676 ت���ب���ل���غ 

. بمقدار 0.91 فلس للسهم 
9,786,055 ماليين  المساهمين  وبلغت حقوق 
دي��ن��ار  م��الي��ي��ن   8,780,461 م���ع  م���ق���ارن���ة  دي���ن���ار 
1,005,594 مليون  بزيادة مقدارها   2015 للعام 
دي���ن���ار ب��ن��س��ب��ة زي����ادة 11.45 ف���ي ال��م��ئ��ة وب��ل��غ��ت 
دينار  34,745,071 مليون  الموجودات  اجمالي 
ل��ل��ع��ام  دي���ن���ار  م��ل��ي��ون   33,703,816 م���ع  م��ق��ارن��ة 
دينار  1,041,255 مليون  بزيادة مقدارها   2015

بنسبة زيادة مقدارها 3.09 في المئة .
الشركة  المقابل على تجنيب  لكن حرصنا في 
م��خ��اط��ر ال���س���وق وال��ت��ش��غ��ي��ل، وح��ق��ق��ت ال��ش��رك��ة 
بعض أهدافها من تخارجات وهيكلة رغم بيئة 
. المحلي  السوق  الصعبة في  العمل والتشغيل 

العقارية  الكويتية  ال��ش��رك��ة  اس��ت��م��رت   
ً
وداخ��ل��ي��ا

ال��ق��اب��ض��ة ب��االه��ت��م��ام ب���ال���م���وارد ال��ب��ش��ري��ة ال��ت��ي 
واالرت��ق��اء  التطوير  أح��د عناصر  تمثل وتشكل 
اجل  م��ن  المختلفة  العمل  م��ج��االت  ف��ي  وال��ت��ق��دم 
ال���م���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى أص������ول وم���م���ت���ل���ك���ات ال���ش���رك���ة 

. وتنميتها 

جانب من العمومية

طارق املن�صور 

تراجع النفط أدى إلى 
صعوبات في بيئة األعمال

ziad
Rectangle


