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عندما تتساءل عن مدة االستثمار طويل األجل ستالحظ اختالف اإلجابات »كل منا يقول 
شيئًا!«

من خالل ممارستنا ملهنة االستثمار املباشر وتطوير املشاريع في مختلف القطاعات لسنوات 
عدة استطعنا رسم خطط واضحة إلدارة مشاريع جتارية بطريقة سلسة تعتمد على معايير 
معينة. ولكن كان يجب علينا أن نفهم معنى االستثمار احلقيقي، وهذا املفهوم يجب أن يكون 

موحدا حتى يتسنى لنا بعد ذلك حتديد األهداف من االستثمار وبالتالي حتديد املدة.

فما هو االستثمار؟

االستثمار وبكل بساطة هو »أصل« يتم شراؤه على أمل أن يحقق دخال أو تزيد قيمته في 
املستقبل. كل استثمار يكون الهدف املوحد من ورائه هو الربح وازدياد قيمة األصل، فهناك من 
يستثمر األصل كي يدر دخال )شهريا أو سنويا( ويبقي على هذا االستثمار لسنوات عديدة 
تفوق املفهوم العلمي لالستثمار طويل األجل والذي تختلف اآلراء حوله فهناك من يقول من 

5 الى 7 سنوات، وهناك من يقول ما يفوق الـ 10 سنوات، وهناك من يقول غير ذلك.
تبني لنا أن هناك أكثر من مفهوم لدى املستثمر ملا يخص مدة االستثمار. فقررنا أن نتمعن 
أكثر في املغزى األساسي من االستثمار، وننسىـ  ولو لفترة وجيزةـ  مدة االستثمار لعل وعسى 

ان نصل ملفهوم يساعدنا على حتديد املدة أو أن نصل لقناعة بأن املدة غير ضرورية!
فعلى سبيل املثال مدة االستثمار في القطاع الصناعي ال تقارن مبدة االستثمار في قطاع 
التأمني! فلكل قطاع خصوصية وإستراتيجية خاصة به وهي التي حتدد ما هو املدى الزمني 
املناســـب لذلك القطاع، باإلضافة الى نوعية املوارد أو طبيعة التمويل املستخدم في عملية 
االســـتثمار، فمن األخطاء الشـــائعة لدى البعض هو التمويل قصير األجل ملشاريع طويلة 
األجـــل، ففي مثل هذه املواقف يحصل خلل في التدفقـــات النقدية مما يضعف املتانة املالية 

للشركة أو االستثمار.

إذن مدة االستثمار مهمة..

نعـــم وال... مهمة ملعرفة االحتياجات التمويلية واألهداف التي نســـعى لتحقيقها. ولكن 
باســـتطاعتنا أن نقوم بكل ذلك حتى لو قمنا باالســـتثمار ألشـــهر معدودة، فاحلرص على 
استمرار جناح االستثمار وزيادة قيمته املستقبلية يساعدنا على حتديد األهداف واالهتمام 

املباشر باملشروع املستثمر به.
لقد ذكر أحد أغنى أغنياء العالم السيد وارن بافت أن مدة االستثمار يجب أن تكون أبدية، 
ألن ذلك يساعد اإلدارة على احلرص على رسم إستراتيجية ملستقبل الشركة، وبالتالي العمل 

على زيادة قيمتها املستقبلية دون االلتفات ألهداف قصيرة األجل.
لقد ذكرنا في مقاالت سابقة أن إدارة املشاريع التجارية واالستثمار باملال والوقت واجلهد 
ميكن تشبيهه بتربية األطفال، فيبدأ املشروع )االستثمار( كطفل رضيع ويكبر شيئا فشيئا 

حتى يصبح شابا صغيرا ومن ثم يصل ملرحلة النضج!
إمياننا بأن فترة االستثمار تتطلب صبرا وجهدا وتطويرا كما هو مطلوب لتربية األبناء، 

فكيف يتسنى لنا حتديد مدة التربية )االستثمار(؟
هل ميكن لنا أن نربي أبناءنا من 5 الى7 سنوات ثم نتوقف عن التربية؟ 

بالطبع ال..
كما أننا ال نستطيع بيع أبنائنا ألنهم )أصول( غير قابلة للبيع.

إذن ما هو العامل املشترك بني تربية األبناء واالستثمار؟
العامل املشترك هو حرصنا الدائم على النجاح والتطوير، فنحن ال نحدد املدة التي نسعى 
من خاللها لتربية األبناء، فاســـتثمارنا بأبنائنا مســـتمر مـــدى احلياة، ولذلك نحرص على 
حصولهم على أفضل تعليم ودخولهم ملجاالت تساعد على تطورهم، فسر النجاح بالتربية 
هو توفيق اهلل ســـبحانه وتعالى، واالستثمار املســـتمر الذي يساعد على زيادة قيمة هذه 

األصول البشرية ليعود النفع على املجتمع ككل.
فاالســـتثمار ال يحدد مبدة زمنية حتى ال يبخل املستثمر بأي جهد من شأنه زيادة قيمة 

األصل املستثمر.

وفي النهاية..

دعوة من آيديلتي الستثمار طويل األجل.

زاوية أسبوعية هادفة تقدمها كل اثنني شركة آيديليتي لالستشارات في إطار تشجيعها على إنشاء 
وتطوير واحتضان ورعاية املشاريع التجارية املجدية واقتناص الفرص أو معاجلة القصور في األسواق 

الكويتية واخلليجية والسعي لتطويرها.

*

مفهوم االستثمار طويل األجل..

Info@idealiti.com
www.idealiti.com
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راشد الهاجري

 1.945 مليار دينار إجمالي حقوق المساهمين 
بشركات القطاع الصناعي في النصف األول من 2010

شريف حمدي
شهد إجمالي حقوق املساهمني 
للشركات الصناعية املدرجة بسوق 
الكويت لألوراق املالية في النصف 
األول من 2010 انخفاضا بنسبة 
8.9% مقارنة بذات الفترة من 2009، 
حيث بلغ إجمالي حقوق املساهمني 
في الستة أشهر األولى من العام 
احلالي 1.945 مليار دينار، في حني 
بلغ إجمالي حقوق املساهمني في 
األشهر الســــتة األولى من العام 

املاضي 2.136 مليار دينار. 
وأظهــــرت دراســــة اعدتهــــا 
»األنباء« تصدر شركة »مجموعة 
الصناعات« شركات القطاع على 
مستوى حقوق املساهمني، اذ بلغ 
اجمالي حقوق مساهميها 556.2 
مليون دينــــار في النصف األول 
من 2010، تلتها شــــركة »بوبيان 
للبتروكيماويات«، اذ بلغ اجمالي 

حقوق مساهميها 217.143 مليون 
دينار، أما شركة اخلليج للكابالت 
فبلغ إجمالي حقوق مســــاهميها 

186.034 مليون دينار.

قفزة في األرباح

الشــــركات املدرجة  وحققت 
الكويت  بقطاع الصناعة بسوق 
املالي قفزة كبيــــرة في نتائجها 
املالية خــــالل النصف األول من 
العــــام احلالــــي مقارنــــة بالعام 
املاضي، حيث بلغت نسبة النمو 
في األرباح 115.4% نتيجة االعتماد 
على األداء التشغيلي، فالشركات الـ 
28 الصناعية املدرجة في البورصة 
الكويتية حققت 72.545 مليون 
دينار في الستة أشهر األولى من 
2010 مقابل 33.683 مليون دينار 

في ذات الفترة من عام 2009. 
وحققــــت شــــركة »اخلليــــج 

للكابالت والصناعات الكهربائية« 
أعلى معدل أرباح بني الشــــركات 
أرباح  الصناعية، حيــــث بلغت 
الشركة في النصف األول 22.070 
مليون دينار متثل نحو 30% من 
القطاع  أرباح شــــركات  إجمالي 
الصناعي املدرجة في البورصة، 
وبلغت نسبة النمو في النصف 
األول من العــــام احلالي مقارنة 
بالفترة ذاتها مــــن العام املاضي 
190.8%، وتلتها شركة »اسمنت 
بورتالند كويت« حيث حققت في 
النصف األول من 2010 أرباحا تقدر 
بـ 11.103 مليون دينار مقارنة بـ 
10.134 ماليني دينار في النصف 
األول مــــن 2009 وبنســــبه منو 
بلغت 9.6%، أما شركة »مجموعة 
القابضة«  الوطنيــــة  الصناعات 
فحققت خسائر في النصف األول 
من 2010 تقدر بـ 6.9 ماليني دينار 

مقارنة بـــــ 11.2 مليون دينار في 
الفترة  ذاتها من 2009 بنســــبة 
انخفاض في معدالت اخلســــائر 

بلغت %38.
ورغم النتائج االيجابية التي 
حققتها الشركات الصناعية في 
النصف األول مــــن العام احلالي 
إال ان موجودات هذه الشــــركات 
تراجعت بنسبة 7.9%، حيث بلغت 
4.090 مليارات دينار في النصف 
األول من 2010 مقابل 4.441 مليارات 
دينار في النصف األول من 2009 
وذلك نتيجة انخفاض قيم بعض 
األصول اململوكة لهذه الشركات.

وتصدرت شــــركة »مجموعة 
القطاع  الصناعــــات« شــــركات 
من حيث املوجــــودات، إذ بلغت 
موجودات الشــــركة في النصف 
األول مــــن العام احلالــــي 1.552 
مليار دينار مقارنة بـ 1.654 مليار 

دينار في النصف األول من 2009 
بانخفــــاض في حجم املوجودات 

بلغت نسبته %6.2.
وفي املقابل تراجعت نســــبة 
مطلوبات هذه الشركات بنسبة 
7.3%، حيث جتاوزت في النصف 
األول من العام احلالي 2.094 مليار 
دينار في حــــني بلغت مطلوبات 
الشــــركات الصناعية في الستة 
العام املاضي  أشــــهر األولى من 

2.260 مليار دينار.
وجــــاءت شــــركة »مجموعة 
الصناعــــات« أيضا فــــي صدارة 
شركات القطاع من حيث إجمالي 
املطلوبــــات، حيث بلــــغ إجمالي 
مطلوبات الشركة في النصف األول 
من العام احلالي 1.021 مليار دينار 
مقابل 1.098 مليار دينار في الفترة  
ذاتها من عام 2009 وبنسبة تراجع 

بلغت %7.01 

بنسبة انخفاض 8.9% مقارنة بالفترة ذاتها من 2009

»مجموع�ة الصناع�ات« تص�درت ش�ركات القط�اع م�ن حي�ث الموج�ودات ب�� 1.552 ملي�ار دين�ار

»الكابالت« استحوذت على نحو 30% من أرباح شركات قطاع الصناعة في الستة أشهر األولى من العام الحالي

العنزي: »التجارة« تسعى لتطوير مصانع وورش 
المشغوالت الذهبية لتكون صديقة للبيئة بعد العيد

»المعادن الثمينة« دمغت 2 طن من الذهب المحلي والخارجي خالل يوليو الماضي 

لدى اإلدارة 7 أجهزة. هذا وقد 
أشارت إحصاءات صادرة عن 
وزارة التجارة والصناعة إلى أن 
هناك تراجعا في اجمالي كميات 
الذهب احمللي واخلارجي التي 
دمغتها الــــوزارة خالل الفترة 
االخيرة، خاصة بعد فترة االزمة 
املالية العاملية حيث ان اجمالي 
الذهب احمللي واخلارجي الذي 
دمغتــــه إدارة املعادن الثمينة 
خالل الربع االول من 2010 بلغ 
2.556 طــــن مقارنــــة بـ 2.512 
طن للفتــــرة املقارنة من العام 
املاضي بانخفاض قدره 44 كيلو 
من الذهب. وأشار العنزي إلى 
ضرورة التأكد عند شراء الذهب 
واملجوهرات مــــن ان الفاتورة 
االصلية مدون بها وزن املشغول 
ونوع املعدن واسم احلجر الكرمي 
ونقاوة ولون االملاس، الفتا الى 

ان وزن االملاس بالقيراط.

الذهب احمللي واخلارجي الذي 
دمغته االدارة خالل شهر يوليو 
املاضي بلغ 2 طن، موضحا أن 
اإلدارة دمغت أيضا 1.5 طن من 
املشغوالت الذهبية خالل شهر 
يونيو املاضي. وقال إن هناك 
تراجعا بنسبة 30% تقريبا في 
كمية املشغوالت الذهبية التي 
دمغتها الوزارة مقارنة بالفترة 
املقارنة من العام املاضي، مرجعا 
أسباب هذا التراجع إلى اجتاه 
املستهلكني إلى شراء املشغوالت 
الفضية واالكسسوارات كبديل 
عن املشــــغوالت الذهبية التي 
ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ 
الفترة األخيــــرة. وقال  خالل 
العنزي إن إدارة املعادن الثمينة 
بالوزارة اشترت 3 أجهزة جديدة 
الذهبية  خلتــــم املشــــغوالت 
بقيمة 120 ألــــف دينار تقريبا 
ليصبح إجمالي أعداد األجهزة 

بنهاية العام احلالي، مشـــيرا 
إلى أن مثل هذه الدورات تنمي 
من مهارات وقدرات املوظفني 
السيما أن العنصر البشري هو 
العمود الفقـــري ألي إدارة أو 
مؤسسة ناجحة. من جانب آخر 
العنزي عن أن اجمالي  كشف 

في الدول املتقدمة إلى املصانع 
احمللية والعمل على أن تكون 
هذه املصانع والورش صديقة 
للبيئة كاستخدام اسطوانات 
غاز حديثة تتناسب مع معايير 
ومواصفـــات البيئة. وأشـــار 
العنزي إلـــى أن إدارة املعادن 
الثمينـــة تعمـــل جاهدة لرفع 
مستوى ســـوق جتارة الذهب 
واملشغوالت الذهبية في الكويت 
خالل الفترة املقبلة. وذكر أن 
إجمالي أعداد مصانع وورش 
إنتاج املعادن الثمينة بالكويت 
تراجع من 250 إلى 135 مصنعا 
وورشة خالل العامني املاضيني 
مرجعا ذلك إلى ارتفاع أسعار 
الذهب خـــالل الفترة األخيرة. 
وأوضح أن هناك تنسيقا بني 
اإلدارة واملعهد األميركي لألملاس 
لعقـــد دورة تدريبية ملوظفي 
إدارة املعادن الثمينة بالوزارة 

عاطف رمضان
كشـــف مدير إدارة املعادن 
الثمينـــة فـــي وزارة التجارة 
والصناعـــة مسلـــم العنــــزي 
لـ »األنبـــاء« عـــن أن اإلدارة 
ستجتمع مع »اإلطفاء« و»الهيئة 
العامة للبيئة« بعد إجازة عيد 
املبارك ملناقشة وبحث  الفطر 
موضوع تطوير ورفع مستوى 
أداء مصانـــع وورش إنتـــاج 
وتصليح املشغوالت الذهبية في 
الكويت. وأضاف العنزي أن هذا 
االجتماع سيتم خالله التطرق 
إلى دراســـة األمـــور املتعلقة 
باألمن والسالمة في »املصانع 
املواد  والورش« مثل معاجلة 
الكيماوية التي تســـتخدم في 
تصنيع املشغوالت الذهبية قبل 
التخلص منها عن طريق الصرف 
الصحي، إضافة إلى نقل جتارب 
وخبرات مصانع الذهب الكائنة 

الهاجري ل� »األنباء«: »التجارة« أحبطت 
447 مخالفة خالل أغسطس الماضي

عاطف رمضان
اكد مدير ادارة الرقابة التجارية 
في وزارة التجارة والصناعة راشد 
الهاجري لـ »األنباء« ان »التجارة« 
متكنت من احبـــاط 447 مخالفة 
خالل شـــهر اغســـطس املاضي، 
مشيرا الى ان هذه املخالفات متثلت 
في رفع االسعار بطرق مصطنعة 

والغش التجاري.
الوزارة  ان  الهاجري  واضاف 
اعدت قرارات اغالق لبعض محالت 
اجلزارة واملطاعم، كاشفا عن ان 
اعداد محاضر  هذه املخالفات مت 
ضبطيات لها ومت حتويل بعضها 
التجاريـــة التخاذ  النيابـــة  الى 

االجراءات القانونية ضدها.
وحذر الهاجري كل من تسول له 
نفسه رفع االسعار بشكل مصطنع 
او غش املســـتهلكني، مشيرا الى 
الوزارة ستكون له باملرصاد  ان 

لتطبيق القانون.
ولفت الهاجري الى ان مفتشي 
»التجارة« يبذلون جهودا حثيثة 

لرصد اسعار منتجات القرطاسية 
واللـــوازم املدرســـية خاصة مع 
دخـــول موســـم املـــدارس عقب 
انتهاء اجازة عيد الفطر املبارك، 
مشـــيرا الى انه اصـــدر تعميما 
جلميع ادارات الرقابة املنتشـــرة 
باحملافظات يقضي بالقيام بجوالت 
تفتيشية عاجلة على جميع محالت 
القرطاسية واملكتبات املنتشرة 

فـــي مختلـــف مناطـــق الكويت 
وذلك العداد كشـــوف بأســـعار 
بيع الشنط والقرطاسية وذلك 
للتأكد من عدم القيام برفع االسعار 
واستغالل ضعاف النفوس مثل 

هذه املواسم.
من جهة اخرى دعا الهاجري 
مجالس ادارات اجلمعيات التعاونية 
الـــى اقامة املزيد من املهرجانات 
التسويقية للمستلزمات املدرسية 
الدور  والقرطاسية وذلك البراز 
التعاونـــي لهذه التعاونيات مبا 
يصب في النهاية ملصالح املواطنني 
وحتى تكون االسعار في متناول 

اجلميع.
وأكـــد الهاجـــري ان الرقابة 
ســـيطرت على االســـواق خالل 
املبـــارك، داعيا  شـــهر رمضان 
جمهور املستهلكني الى االتصال 
على اخلط الساخن رقم 135 في 
حال وجود مخالفات، موضحا ان 
الوزارة على امت االستعداد لتلقي 

شكاوى املواطنني.

تمثلت في رفع األسعار بطرق مصطنعة والغش التجاري

شريف حمدي
علمت »األنباء« مـــن مصادر مطلعة 
ان شـــركة االولى لالستثمار قد وضعت 
اللمسات النهائية في األيام االخيرة املاضية 
مع اجلهات الدائنـــة لتوقيع عقود إعادة 
جدولة ديونها التي تفوق الـ 100 مليون 
دينار وذلك عقب عطلة عيد الفطر املبارك 

مباشـــرة أو قبل انقضاء الشهر اجلاري 
على أقصى تقدير.

وأشارت املصادر الى ان الشركة كانت 
قد حصلت على املوافقات النهائية من قبل 
اجلهات الدائنة قبل فترة نظرا لألصول 
اجليدة التي متلكها داخل وخارج الكويت 
والتي كان لها دور كبير في املفاوضات.

»األولى لالستثمار« وضعت اللمسات النهائية لتوقيع عقود الهيكلة عقب العيد

                                                البيان
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38.01.552.2431.654.7971.021.9201.098.578530.323556.219%-9.0-11.239-5.0-6.966مجموعة الصناعات الوطنية القابضة
206.639203.938171.949161.00334.69042.935-655.1%1250.6-3.1-695الكويتية لصناعة األنابيب النفطية

239.499252.399104.98793.173134.513159.226-28.4%8.81115.012.31220.9اسمنت الكويت
24.31626.0156.1614.45518.15521.561-10.6%3394.03804.5صناعات التبريد والتخزين

190.8296.537249.077110.50462.748185.755186.034%22.070105.07.59036.0اخلليج للكابالت والصناعات الكهربائية
84.84893.36359.61871.36625.23021.997-46.8%1.74110.73.27020.0الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن

186.145158.558103.97686.41641.58139.487-30.0%1.5417.82.19911.1املقاوالت واخلدمات البحرية
9.672.26467.5887.07711.63165.18755.957%11.103134.410.134122.6اسمنت بورتالند كويت

5.115.25914.9101.6862.08713.57212.824%78014.374213.6الشعيبة الصناعية
127.526.04032.5074.9166.87321.12425.634%-3.9-840.7305املعادن والصناعات التحويلية

69.150.28251.7161.6051.22548.67750.492%3.09025.51.82715.1السكب الكويتية
6.3228.690207.710145.116129.94179.14775.200%4.47819.94.21118.8أسيكو للصناعات
17.5189.922131.70692.22370.37495.47768.399%-16.6-4.79419.34.081الصناعات املتحدة

398.816179.812217.143بوبيان للبتروكيماويات
15.17315.0963.4244.63411.74910.462-31.1%1.36935.71.98851.8اخلليج لصناعة الزجاج

285.522.38923.3446.0447.60516.34515.739%-5.0-5949.0320اسمنت الهالل
26.18432.3546.56013.34319.62319.011-9.3%1.61018.31.77420.1الكوت للمشاريع الصناعية

11.34510.2721.6391.1259.7059.148-17.4%66715.880819.1الكويتية لصناعة مواد التغليف
5.3575.2208936024.4644.618-70.8%1345.145817.5الكويتية لصناعة مواد البناء
272.6118.200121.22441.59647.29976.60473.925%-7.0-4.17312.12.417الصناعات الوطنية ملواد البناء

23.32924.4033.1754.28720.15420.116-8.6%5406.15916.6اخلليجية للصخور
39.01324.14814.322-70.5-9.610موقوفة عن التداول لعدم تقدمي البيانات املاليةاملعدات القابضة

42.5319.263283.954151.231125.547164.747155.174%7.87611.95.52711.5منا القابضة
273.79.7849.8833613509.4239.533%150.2-0.3-27الوطنية للصناعات االستهالكية

6.1154.9011.5092714.6064.629-40.1%2408.040013.4الكويتية لصناعة وجتارة اجلبس
184.965163.3844.04312.593180.923150.792-82.%1.6451.59.3788.5القرين لصناعة الكيماويات البترولية

31.60136.5625.1746.99926.42729.563-28.5%-5.1-1.015-3.7-726الصلبوخ التجارية
409.8144.243128.98537.14342.485107.10086.500%-1.4-3.2814.41.059ايكاروس للصناعات النفطية

115.4%72.54533.683مجموع قطاع الشركات الصناعية

مسلم العنزي 


