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اقتصـاد

االربعاء  ٢٤ابريل ٢٠١٩

خالل مشاركته في مؤمتر «أيوفي» في البحرين

خالل حفل اختتام منتدى «تشاله» مبوسمه الثاني

«بيتك» :مستقبل واعد لسوق الصكوك

الكندري :إميان املبادرين مبشروعاتهم أساس لنجاحها

في املنظور القصير واملتوسط
شــاركت مجموعــة بيت
التمويل الكويتي (بيتك) في
مؤمتر «أيوفي» الســنوي الـ
 17للهيئات الشــرعية ،الذي
عقد في البحريــن على مدار
يومــن ضمن حضور كوكبة
من أهم قيادات الصناعة املالية
اإلســامية من علماء وفقهاء
ومصرفيني وخبراء ومحامني
ومحاســبني وكبار مسؤولي
البنوك املركزية والســلطات
الرقابية واإلشرافية.
وفي اجللســة اخلامســة
التي انطلقت في اليوم الثاني
للمؤمتر حتت عنوان «إدراج
الصكوك في األســواق املالية
العاملية ومدى توافق متطلباته
مع هياكلها الشرعية» ،ناقش
املدير التنفيذي لوحدة سوق

الدويلة متحدثا خالل املؤمتر

النقــد فــي «بيتــك» ،محمــد
الدويلة محاور مختلفة منها
طبيعة األسواق املالية العاملية
التي تــدرج الصكــوك فيها،
واألوراق املاليــة التــي تقبل
األسواق املالية العاملية إدراج

باهي أحمد

الصكوك في فئتها ،ومدى تأثير
متطلبات اإلدراج في األسواق
املالية العامليــة على الهياكل
الشرعية للصكوك ،ومميزات
وجود منصة للتداول.
وقــال الدويلة إن ســوق
الصكوك مازال يافعا وهناك
مستقبل واعد له في املنظور
القصير واملتوسط.
ولفــت الــى أن األســواق
العامليــة ال تنظــر للصكوك
من حيــث األصول املوجودة
فيها فقــط بل أيضــا لدرجة
املخاطر املتعلقة بها ،كاملخاطر
االئتمانية والسوقية وغيرها
من مخاطر املصدر للصكوك.
وأضاف أن تداول الصكوك
من الناحية الشــرعية يجب
أن يراعــي الهيكل الشــرعي

لتلك الصكوك ،مشيرا الى أن
هناك بعــض أنواع الصكوك
من الناحية الشرعية محرمة
من التداول كصكوك املرابحة
واالستصناع والســلم ألنها
صكوك ديــون والدين محرم
التداول به .وتأتي مشــاركة
«بيتك» في املؤمتر انطالقا من
حرصــه على تطوير صناعة
الصيرفة اإلســامية وتأكيد
دعمه املســتمر لــكل اجلهود
املبذولــة لالرتقاء باملنتجات
واخلدمات املالية املتوافقة مع
الشريعة اإلسالمية وتطوير
املعايير املنظمة لها ،ومواكبة
أحــدث متطلبــات املعاييــر
احملاســبية العاملية املعتمدة
للمؤسسات املالية التي تعمل
وفق الشريعة اإلسالمية.

إنتاج  16مليون طن بحلول 2030

«الكيماويات البترولية» تُطلق خطتها
اإلستراتيجية لـ 2040

أكد مدير عــام الصندوق
الوطنــي لرعايــة وتنميــة
املشــروعــــات الصغيـــــرة
واملتوسطة إبراهيم الكندري
أن العامل الرئيسي في تسويق
منتجــات أصحاب املشــاريع
الصغيرة واملتوسطة يكمن في
إميان املبادرين مبشروعاتهم
أوال والتأكيــد علــى أن مــا
يقومون ببيعه من منتجات إلى
اجلمهور يقدم قيمة مضافة.
وأوضح الكنــدري في كلمته
التــي ألقاهــا أمــام املبادرين
الشباب واملتحدثني ،أول من
أمس ،في منتدى اختتام منتدى
تشاله املوسم الثاني بعنوان
«الهوية التجارية وحتديات
التسويق احلديث» ،أن ساعات
الرولكس ،على سبيل املثال ال
احلصر ،تعتمد في تسويقها
عامليــا على قدرتهــا في منح
عمالئها قيمة مضافة رغم أن
تصميمها قد ال يروق آخرين،
إال أنها صممت لتمنح مشتريها
قيمة مضافة.
من جهته ،أشار نائب املدير
العــام لقطاع خدمــات ريادة
األعمــال بالصندوق الوطني
لتنمية ورعاية املشــروعات
الصغيرة فارس العنزي الى
أن منتــدى «تشــاله» ميثــل
أحد البرامج النوعية لتعزيز
وتطويــر قــدرات املبادريــن
أصحاب املشروعات الصغيرة
واملتوسطة ،مبينا أن الكويت

ابراهيم الكندري وفارس العنزي ومحمد السريع أثناء التكرمي

لديها اآلن رواد أعمال ومبادرين
ونحتاج الكثير من اجللسات
التأهيلية والتدريبية.
وأضاف العنزي أن طريق
الريادة طويل جدا ويحتاج إلى
االستماع لآلخرين ومشاكلهم
والتحديــات التســويقية
التــي يواجهونها .وقال إن
«تشاله» التي ترمز للمركب
الشراعي القدمي في الكويت
والــذي يعبر عــن أن ريادة
األعمال موجــودة في القدم
قبل ظهور النفط وبالتالي ما
كان يربط رواد األعمال منذ
زمن هو ثقافة العمل التجاري
احلر .ورأى أن املشروعات
الصغيرة حتتاج وبالدرجة
األولى الى الســمعة ،فكثير
مــن املشــروعات الصغيرة
واملتوسطة موقعها اجلغرافي

قــد يكــون غيــر معــروف
ولسمعتها اجليدة في تقدمي
منتجاتها للجمهور.
وأضاف أن التدريب عنصر
مهــم وحيــوي وضــروري
لتطويــر قــدرات شــباب
املبادريــن فــي العمــل ،وأن
هناك احتياجا دائما ومتجددا
لــدى أصحــاب املشــروعات
الصغيــرة واملتوســطة حلل
مشكالت املشاريع التسويقية
واالســتفادة مــن جتــارب
اآلخرين .بدوره ،تقدم منسق
عام منتدى «تشــاله» محمد
الســريع بالشــكر والتقدير
للصندوق الوطني على رعايته
ودعمــه لبرنامج تشــاله في
موســمه الثانــي ،متمنيا أن
يكــون املنتدى نقطــة حوار
حقيقيــة بــن املبادريــن من

جهة ورواد األعمال من مختلف
القطاعات وأن يساهم في حل
املشكالت التي تواجه الشباب.
وناقــش املشــاركون في
منتدى تشاله للموسم الثاني
الهوية التجاريــة وحتديات
التســويق احلديث ألصحاب
املشاريع الصغيرة واملتوسطة
من الشــباب الكويتي ،حيث
ترأس وأدار املنتدى منسق عام
البرنامج والرئيس التنفيذي
لشركة «دورات .كوم» م.محمد
الســريع مبشــاركة الرئيس
التنفيذي لشركة فيلوسوفي
لالستشارات التسويقية ريهام
العيــار والرئيــس التنفيذي
لشــركة ســتارت ابــز محمد
خواجه .وتطرقت نقاشــات
املتحدثني والشباب املشارك من
أصحاب املشروعات الصغيرة
واملتوسطة خالل الندوة حول
خلق الهويــة التجارية التي
تعد من أهم األســس لنجاح
املشروع والتي تختلف متاما
عن مفهوم العالمة التجارية
فقط ومن منطلق هذا الشيء
ســيتم التطــرق فــي منتدى
«تشــاله» اخلتامي للموســم
الثانــي عــن ماهيــة الهوية
التجارية واملعايير التي متيز
الهوية التجارية عن غيرها.
كما تطــرق النقــاش إلى
كيفية االستفادة من التسويق
في نشــر الهوية والتحديات
احلديثة التي تواجه املشاريع
الصغيــرة واملتوســطة فــي
تسويق املنتجات.

محققة إجمالي عوائد للعمالء %27.3

«جلوبل» تتخارج من عقار في «أدنبره»
مطلق العازمي

مطلق العازمي واإلدارة التنفيذية خالل االطالع على إستراتيجية 2040

أعلنت شــركة صناعــة الكيماويات
البتروليــة الكويتيــة إطــاق خطتهــا
اإلستراتيجية طويلة املدى للعام 2040
بعد اعتمادها من مجلس إدارة الشركة
ومجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.
وقال الرئيــس التنفيذي للشــركة
مطلــق العازمــي فــي بيان صــادر عن
الشــركة أمس إن اخلطــة وضعت بناء
على التوجهات االستراتيجية ملؤسسة
البترول الكويتية اخلاصة مبســتقبل
صناعة البتروكيماويات.
وأشــار العازمي إلى سعي الشركة
لتطبيقها بدعم وتعاون اجلميع ،الفتا
إلــى أن الدولــة تعــول علــى صناعــة
البتروكيماويات كثيــرا لتحقيق قيمة
مضافــة ملواردهــا الهيدروكربونيــة
ولتنويع مصادر الدخل.
ورأى أن شركة صناعة الكيماويات
البتروليــة تعد اليوم من «أهم مصادر

الدخل ملؤسسة البترول الكويتية ما يزيد
من مسؤولياتنا لتنفيذ استراتيجية 2040
للبتروكيماويات وحتقيق كل أهدافها».
وذكر أن التوجيهات االستراتيجية
ملؤسســة البتــرول اخلاصــة بصناعة
البتروكيماويــات تســلط الضوء على
موضوعــن رئيســيني همــا النمو في
املنتجــات البتروكيماويــة األساســية
والوصــول إلى نحو  16مليون طن من
إجمالــي منتجات الشــركة عــام 2030
لتعزيز مكانتها عامليا.
وأوضــح أن املوضــوع الثانــي هو
الدخــول في صناعــة البتروكيماويات
املتخصصة ذات التكنولوجيا املتقدمة
واملردود االقتصادي العالي عبر الدخول
في نحو ثالث شــراكات في هذا املجال
بحلول عام .2030
وأفاد بأن رؤية الشركة متت صياغتها
علــى أن تكون شــركة عاملية لصناعة

البتروكيماويات ملتزمة بتحقيق قيمة
مضافة ملوارد الكويت الوطنية لتنطلق
الشركة نحو العاملية.
ولفت إلى أن اســتراتيجية الشركة
تركز على ثالثة محاور أساسية والتي
من شأنها املساهمة في حتقيق األهداف
االستراتيجية عبر الريادة في املنتجات
البتروكيماوية األساســية ،إضافة إلى
الدخــول في صناعــة البتروكيماويات
املتخصصة وبناء الكفاءات التشغيلية
والتسويقية والتطوير واألبحاث.
وذكر أن االستراتيجية ستسهم في
خلق فرص وظيفية للشباب الكويتيني
لالنخــراط فــي أعمال الشــركة داخل
وخارج البالد ،مبينا أن اســتراتيجية
الشركة أولت موضوع تنمية العنصر
البشري أولوية قصوى لدوره األساسي
في جناح تنفيذ هذه االستراتيجية.

أعلن بيت االستثمار العاملي
(جلوبــل) ،في بيان صحافي
أمس أن فريق إدارة األصول
العقارية قد أمت بنجاح عملية
بيع عقار مملوك لعمالئه في
أدنبره ضمن برنامج االستثمار
العقاري في اململكة املتحدة،
محققا إجمالي عوائد للعمالء
 ،%27.3أي مبعدل عائد داخلي
 %10ســنويا خــال فتــرة
االستثمار ومتثل التوزيعات
النقديــة التي حصــل عليها
العمالء  %8.14سنويا.
وكانــت جلوبــل قد أمتت
عملية االستحواذ على العقار
فــي ابريــل  2016وهو عبارة
عن مبنى حديث مكون من 3
طوابــق مت بناؤه في نوفمبر
 2003مبواصفــات عالية مع
مســاحات خضــراء كبيــرة
وتشــطيبات داخليــة عالية
اجلــودة ومبســاحة داخلية

«املستثمرون» :استثماراتنا
تتركز في العقار املصري

انعقدت أمس اجلمعية العمومية لشركة مجموعة املستثمرون
القابضة بنســبة حضــور  %51.1والتي أقرت كل بنود اجلمعية
ومــن أهمها املوافقة على البيانات املالية للشــركة عن الســنة
املالية املنتهية في  31ديسمبر  ،2018باإلضافة الى املوافقة على
عدم توزيع أرباح عن السنة املاضية أو مكافآت مجلس اإلدارة.
وعلى هامش انعقاد اجلمعية ،قال الرئيس التنفيذي ونائب
رئيس مجلس اإلدارة الشــيخ أحمد سلمان الصباح ان الشركة
حققت العام املاضي خسارة بلغت  156ألف دينار ،كما بلغ إجمالي
األصــول  33.1مليون دينار يقابلها التزامات بقيمة  10.4ماليني
دينار ،فيما متثل اجمالي االلتزامات الى إجمالي املوجودات .%31.4
وأضاف أن اســتثمارات الشــركة تتركز في قطاع العقار داخل
مصر ،واملشــروع الذي تقوم عليه الشركة في املرحلة احلالية
يشــهد تطورا متوازنا مع حركة ســوق العقار في مصر .وذكر
أن الشــركة قامت خالل العام املاضي ببعض اخلطوات وهو ما
سيكون له أثر إيجابي على أداء الشركة في املرحلة املقبلة ،الفتا
الى أن األوضاع التي مرت بها مصر خالل الفترة املاضية كانت
لها بعض التأثيرات على استثمارات الشركة ولكن أداء االقتصاد
املصري يشير الى حالة من التفاؤل على املديني املتوسط والطويل.

«الدولية لالستثمار»:

إستراتيجية جديدة للتوسع

أقرت اجلمعية العمومية العادية للشركة الدولية الكويتية
لالســتثمار توزيع أرباح نقدية على املساهمني بنسبة  %20من
القيمة االسمية للسهم أي  20فلسا للسهم وتوزيع أسهم منحة
بنسبة  %50من رأس املال املصدر واملدفوع عن العام  .2018وقال
رئيس مجلس إدارة الشركة حامد العيبان في اجتماع اجلمعية
التي عقدت أمس بنسبة حضور  %77.5إن الشركة حققت 35.4
مليــون دينــار أرباحا فــي  2018مقارنة مع  991ألــف دينار في
 .2017وأضاف العيبان أن العام احلالي سيشكل انطالقة جديدة
للشركة والسيما بعد التخلص من «أعبائها» ،مبينا أن مجلس
اإلدارة يتبنى استراتيجية جديدة للتوسع في االستثمارات املدرة
للدخل وتعزيز حقوق املســاهمني .ووافقت اجلمعية العمومية
غيــر العادية على زيــادة رأس املال املصرح به إلى  2.14مليون
دينــار ورأس املال املصــدر من  1.14إلى  1.71مليون دينار موزع
على  21.4مليون سهم قيمة كل سهم  100فلس .ووافقت اجلمعية
على بنود جدول األعمال كافة كما انتخبت مجلس إدارة جديدا
مدة  3سنوات مقبلة.

سليمان الربيع

عبدالعزيز العبدالرزاق

صافية تبلغ حوالي  150ألف
قدم مربعة وموقف ســيارات
يتسع لـ  314سيارة .والعقار
مؤجــر بالكامل الــى حكومة
اسكتلندا مبوجب عقد إيجار
طويل األجل ويشغل املبنى 3
أقسام رئيسية هي اخلدمات
الصحية الوطنية في اسكتلندا
وخدمة اإلسعاف االسكتلندية

وتطوير الصحة في اسكتلندا.
وقال الرئيــس التنفيذي
بالتكليف سليمان الربيع« :إن
هذا تخــارج آخر ناجح ألحد
االســتثمارات ضمن برنامج
االستثمار العقاري في اململكة
املتحدة محققا عوائد للعمالء
مبا يتماشى مع توقعاتنا عند
االســتحواذ .وقد دعمت هذه

النتائج هدفنا الرئيسي املتمثل
في استهداف عمليات استحواذ
معزولة نسبيا عن التقلبات
االقتصادية السائدة خاصة أن
فترة متلك هذا العقار شهدت
حالة مــن عدم اليقــن جراء
خــروج بريطانيا من االحتاد
األوروبي».
بدوره ،قــال نائب رئيس
أول إدارة الثروات عبدالعزيز
العبدالرزاق« :نحن سعداء بهذا
اإلجناز الذي يعــزز التزامنا
بتحقيق الوعود التي قطعناها
للعمالئنــا .ويعتبــر العائد
احملقق تنافسيا للغاية مقارنة
مبستوى املخاطر ومتوسط
العائــد علــى االســتثمارات
العقارية بشــكل عام في ظل
اآلثــار الناجتــة عــن خروج
بريطانيا من االحتاد األوروبي
(البريكست) وحالة عدم اليقني
التي يشهدها االقتصاد حاليا».

اخطار ثان
شركة بوابة الكويت القابضة
شركة مساهمة كويتية قابضة “مقفلة”

رأس مال الشركة املصدر واملدفوع  50مليون دينار كويتي

إع��الن تذك �ي��ري لدع ��وة اجلمع�ي ��ة العام ��ة العادي��ة

يتش ��رف مجل ��س إدارة ش ��ركة بواب ��ة الكوي ��ت القابض ��ة ش.م.ك “مقفل ��ة” بدعوة
الس ��ادة املس ��اهمني الكرام حلضور اجتماع اجلمعية العامة العادية واملزمع عقدها
ف ��ى متام الس ��اع��ة احلادية عش ��ر من صب � ��اح ي��وم اخلمي ��س املواف ��ق  2مايو ،2019
مبق ��ر الش ��ركة الكائ ��ن بالدور الس ��ادس مكت ��ب رق ��م ( )2مجمع اخلليجي ��ة ،وذلك
للنظر في جدول األعمال التالي :

جدول أعمال اجلمعية العامة العادية :

 - 1سماع تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في  ،2018/12/31واملصادقة عليه.
 - 2س ��ماع تقري ��ر مراق ��ب حس ��ابات الش ��ركة عن الس ��نة املالي ��ة املنتهية ف ��ي 2018/12/31
واملصادقة عليه.
 - 3مناقشة البيانات املالية املجمعة عن السنة املالية املنتهية في  2018/12/31واعتمادها.
 - 4سماع تقرير املخالفات واجلزاءات الصادرة من اجلهات الرقابية.
 - 5سماع تقرير التعامالت التي متت أو ستتم مع األطراف ذات الصلة.
 - 6استقطاع نسبة  %10من األرباح الصافية عن السنة املالية املنتهية في 2018/12/31
لتكوين االحتياطي القانوني (اإلجباري) بقيمة  678 192دينار كويتي.
 - 7مناقش ��ة اقتراح مجلس اإلدارة بش ��أن توزيع األرباح لعام  2018بنسبة ( )%10من رأس
املال املصدر واملدفوع ،أي ما يعادل  10فلس للس ��هم الواحد مببلغ  5مليون دينار كويتي،
وذلك للمساهمني املسجلني بسجالت الشركة بتاريخ انعقاد اجلمعية.
 - 8مناقش ��ة اقت ��راح مجلس اإلدارة اخلاص مبكافأة الس ��ادة أعض ��اء مجلس اإلدارة عن عام
 2018بقيمة اثنان وعشرون ألف دينار كويتي.
 - 9مناقش ��ة إخ ��الء ط ��رف الس ��ادة أعضاء مجل ��س اإلدارة وإب ��راء ذمتهم ع ��ن كل ما يتعلق
بتصرفاتهم القانونية عن السنة املالية املنتهية في .2018/12/31
 - 10تعيني أو إعادة تعيني مراقب حسابات للشركة عن السنة املالية  2019وتخويل مجلس
اإلدارة بتحديد أتعابه.
ل ��ذا يرجى من الس ��ادة املس ��اهمني الراغبني بحض ��ور اإلجتماع مراجعة الش ��ركة الكويتية
للمقاص ��ة – إدارة حف ��ظ األوراق املالي ��ة (الكائن ��ة فى برج أحمد – ش ��ارع اخللي ��ج العربي –
بجوار املستشفى األميري – الدور اخلامس – هاتف 1841111 :فاكس رقم )22469457 :
خالل ساعات الدوام الرسمي ،وذلك إلستالم بطاقات وتوكيالت احلضور.
 مالحظة  :ميكن للس ��ادة املساهمني اإلطالع على جدول أعمال اجلمعية والقوائم املالية
وتقري ��ر مجل ��س اإلدارة عن الس ��نة املالية املنتهية في  31ديس ��مبر  2018مبقر الش ��ركة
الكائن بالدور السادس مكتب رقم ( )2مجمع اخلليجية ،خالل ساعات العمل الرسمية.
مع حتيات شركة بوابة الكويت القابضة

ب ��در اجل��وع��ان

رئيس مجلس اإلدارة

