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االقتصادية

الصندوق يستحوذ 
على 24% من 

القيمة السوقية 
للسوق السعودي

 نهم استثماري 
في قطاعات 

األغذية والتكنولوجيا 
واإلنشاءات

الصندوق سجل 
في 2015 فورة 

إستراتيجية لتواكب 
خطط اململكة 
حلقبة ما بعد 

النفط

اإلمارات األولى 
عربيًا وقطر 

 الثالثة.. حتالن 
في املركز 23 

و43 على التوالي

دول رابطة 
جنوب شرق آسيا 

»آسيان« أكثر 
انفتاحًا لتبادل 

البضائع من االحتاد 
األوروبي والواليات 

املتحدة

إجراءات بسيطة 
كتحسني كفاءة إدارة 

 احلدود تؤدي 
إلى نتائج سريعة 

بتعزيز التجارة

ً »التعليمية« توصي بتوزيع 15% نقدا
أوصى مجلس إدارة شركة املجموعة التعليمية القابضة في اجتماعه الذي انعقد أمس، بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 
15% من القيمة االسمية للسهم، مبعدل 15 فلسا لكل سهم. وكانت البيانات املالية للشركة أظهرت ارتفاع أرباح الربع 
الرابع املنتهي في 31 أغسطس 2016 بنسبة 30%، مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي وأضافت الشركة في بيان 
للبورصة أنها حققت صافي ربح خالل الفترة بنحو 1.1 مليون دينار خالل، مقابل ربح قدره 876 ألف دينار خالل 
الفترة ذاتها من 2015. وبحسب النتائج، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 15% خالل العام املالي املنتهي في 31 أغسطس 
2016، لتصل إلى 4.7 ماليني دينار، مقابل ربح بلغ 5.5 ماليني دينار خالل الفترة املقارنة من العام املاضي.

توقعات ببلوغ أصوله 3 تريليونات دوالر بعد طرح »أرامكو«.. وآخر استحواذاته 50% من »أدبتيو« مالكة أمريكانا

»املارد السيادي السعودي«.. طوفان يبتلع أضخم االستثمارات
الســعودي إلطــاق »نــون.
كوم« وهــي منصــة جتارة 
إلكترونية في الشرق األوسط 
باســتثمارات تصــل قيمتها 
إلى مليار دوالر في املشروع 
الذي سيكون مملوكا بنسبة 
50% لصندوق االستثمارات 
العامة، بينما سيملك العبار 
ومستثمرون إقليميون آخرون 

الـ 50% الباقية.
وبنهاية نوفمبر املاضي، 
أعلن صندوق االســتثمارات 
العامة السعودي شراء حصة 
تبلــغ 50% مــن مجموعــة 
القابضة احملدودة  »أدبتيو« 
املالكة لشركــــة »أمريكانا« 
من املســتثمر رجل األعمال 
اإلماراتي محمد العبار، وذلك 
عن طريق )الشركة السعودية 
الغـذائـــية  لاستثمــــارات 
اخلليجية( واململوكة بالكامل 
لصندوق االستثمارات العامة 

السعودي.

صفقات بالطريق
إلــى جملــة  وباإلضافــة 
عــن  الســابقة  الصفقــات 
االســتثمارات  صنــدوق 
العامة الســعودي بنك إتش 
إس بي سي لتقدمي املشورة 
بشأن شــراء محتمل حلصة 
في شــركة أكوا باور املطور 
الكهرباء  واملشــغل حملطات 
واملياه في الشــرق األوسط 
وآســيا وأفريقيــا، فيما قدم 
الســيادي عرضا  الصندوق 
لاســتحواذ على مركز امللك 
عبداهلل املالي بنحو 30 مليار 
ريال تعادل 8 مليارات دوالر 
متثل اســتثمارات املؤسسة 
العامة للتقاعد في املركز غير 

املكتمل حتى اآلن.

اليابانية في تأسيس صندوق 
»رؤية سوفت بنك« برأسمال 
١00 مليار دوالر يستثمر في 
القطاع التقني، حيث سيكون 
الصنــدوق الســعودي أكبر 
املشاركن فيه، مع استثمارات 
قد تبلغ 45 مليار دوالر على 
مدار السنوات اخلمس املقبلة.

شراكة مع العبار
ومع بداية نوفمبر املاضي، 
أعلن رجل األعمال اإلماراتي 
محمد العبــار، التحالف مع 
صندوق االستثمارات العامة 

صندوق االستثمارات العامة، 
كما تتضمن االتفاقية تأسيس 
شركة مشتركة سعودية في 
مجال الهندسة واإلنشاءات.

وفي مطلع يونيو املاضي، 
أعلن الصندوق استثمار 3.5 
مليــارات دوالر فــي شــركة 
»أوبــر«، حيــث سيشــارك 
صندوق االستثمارات العامة 
بأحد املقاعد في مجلس إدارة 

الشركة. 
وفــي منتصــف أكتوبــر 
املاضي قام الصندوق بالشراكة 
مع مجموعة »ســوفت بنك« 

إلى ما بــن 2.5 تريليون و3 
تريليونــات دوالر بعد طرح 

أرامكو لاكتتاب العام.

أوبر وسوفت بنك
الصنــدوق  واســتحوذ 
 %38 علــى  الســعودي 
للهندســة  »بوســكو  مــن 
الكوريــة في  واإلنشــاءات« 
صفقة بلغت قيمتها ١.١ مليار 
دوالر، ومبوجــب الصفقــة 
اجلديــدة ســتؤول 38% من 
أسهم شركة بوسكو الكورية 
إلى  للهندســة واإلنشــاءات 

إلــى 50% من إجمالي أصول 
الصندوق بحلول عام 2020 
مقارنــة مــع 5% فــي الوقت 

الراهن. 

أرامكو 
وتســعى الســعودية إلى 
طــرح حصة اقــل من 5% من 
البتروكيماويــات  عمــاق 
الســعودي »أرامكــو« ونقل 
صنــدوق  إلــى  أســهمها 
االستثمارات العامة، حيث من 
املتوقع ان يصل حجم صندوق 
االستثمارات العامة السعودي 

ريال ســعودي تتخطى ١00 
مليار دوالر وتشكل ١5.%24 
من القيمة السوقية إلجمالي 
السوق الســعودي والبالغة 

١.6 تريليون ريال.
ويأتي على رأس الشركات 
التــي ميتلك بهــا الصندوق 
حصصا مؤثرة: البنك األهلي 
 %44.29 بنحــو  التجــاري 
ونحو 70% من سابك عماق 
البتروكيماويات ومثلها في 
شركة االتصاالت السعودية.

ويسعى الصندوق الى رفع 
حصة االستثمارات األجنبية 

أحمد موسى

بدأ صندوق االســتثمارات 
املــارد  الســعودي  العامــة 
العاملــي اجلديد  االســتثماري 
بتســريع عجلة االستحواذات 
على عدد من الشركات العاملية 
واإلقليميــة فــي العديــد مــن 
القطاعات احليوية كان آخرها 
شراء 50% من مجموعة ادبتيو 
املالكة بنســبة 67% في شركة 

»أمريكانا«.
الصـنــــدوق  وتأســــس 
السعودي عام ١97١ بهدف متويل 
املشاريع االستراتيجية باململكة 
الذي من املتوقع بلوغ أصوله 
نحــو تريليوني دوالر خاصة 
بعد املوافقة مؤخرا على حتويل 
١00 مليار ريال من االحتياطات 

العامة إلى الصندوق.
وفــي مــارس مــن العــام 
20١5، انتقــل اإلشــراف على 
الصندوق إلى مجلس الشؤون 
االقتصادية والتنمية برئاسة 
ولي ولي العهد األمير محمد 
بــن ســلمان بهــدف اعتمــاد 
استراتيجية جديدة للصندوق 
تتماشــى مع خطــط اململكة 
االســتثمارية 2030 الراميــة 
إلى التأهب إلى حقبة ما بعد 

النفط.

األضخم عالميا
احملفـظــــــة  وتضـــــم 
للصنــدوق  االســتثمارية 
الذي  الســعودي  الســيادي 
يعــد األضخــم عامليــا نحو 
200 استثمار، منها نحو 20 
اســتثمارا مدرجا في ســوق 
األســهم املاليــة الســعودية 
)تــداول(، وتبلــغ قيمة تلك 
االستثمارات نحو 390 مليار 

السعودية تؤسس ملرحلة ما بعد النفط عبر االستحواذ على عدد من الشركات العاملية واإلقليمية 

على تشجيع االستثمار محليا، 
مما يتماشى مع الرغبة السامية 
في حتويل الكويت إلى مركز 
مالي وجتــاري وخدماتي في 

املنطقة.
وقال الشمالي إن »النافذة 
الواحدة« تتبع وزير التجارة 
والصناعــة وتتكون من عدد 
من موظفــي وزارات التجارة 
والعدل والشؤون والداخلية 
وبلدية الكويت والهيئة العامة 
املدنيــة وغرفة  للمعلومــات 
التجارة و»هيئة االســتثمار 
املباشر« والصندوق الوطني 
لرعاية وتنمية املشــروعات 

الصغيرة واملتوسطة.
»النافــذة«  وتختــص 
باملساهمة في تسهيل املعامات 
ذات الصلة بتأسيس وإصدار 
بــكل  الشــركات  تراخيــص 
أنواعهــا، وحتديدا شــركات 
»األشخاص« و»ذات املسؤولية 
احملدودة« و»الشخص الواحد« 
التضامنيــة،  والشــركات 
للمراجعن من خال حصرها 
في نافذة واحدة يتم التعامل 
فيهــا للمراجعــن مــن خال 

موظف واحد.
بإمــكان  انــه  وأوضــح 
املراجعن أن يتقدموا بطلبات 
تأسيس شركات ذات مسؤولية 
محدودة أو شركات الشخص 
الواحــد وشــركات تضامنية 

إصدار ترخيص جتاري في يوم واحد

الشمالي: السماح بتأسيس 
شركات تضامنية عبر »النافذة الواحدة«

»األرجان« وقعت عقد تسهيالت ائتمانية 
بـ 42 مليون دينار

وقعت شــركة األرجان العامليــة العقارية 
اتفاقية تســهيات ائتمانية مصرفية مع أحد 

البنوك احمللية، بقيمة 42 مليون دينار.
وأضافت الشــركة في بيــان للبورصة أن 
التسهيات سيتم استخدامها على شريحتن، 
األولى بقيمة 3١ مليون دينار لسداد التزامات 
على الشركة جتاه أحد البنوك احمللية وجهات 
دائنــة أخرى، والثانية بقيمة ١١ مليون دينار 
لتمويل فرص استثمارية مستقبلية للشركة.

وأوضحت الشركة أن مدة القرض ١0 سنوات، 
وسيتم سداده على دفعات نصف سنوية بداية 
من يناير 20١8 حتى يناير عام 2027، موضحة 
أنه في حالة عدم استخدام الشركة الشريحة 

الثانية من القرض قبل تاريخ 3١ ديسمبر 20١7 
يتــم تعديل مدة القرض لتصبح 7 ســنوات، 
ويتم السداد على دفعات نصف سنوية بداية 

من يناير 20١8 حتى يناير عام 2024.
وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تراجع معدل 
الفائدة بـ 0.5%، وذلك ســيدرج تأثيره ضمن 
البيانــات املالية املجمعة خال فترة القرض، 
وذلك عند إمتام التســهيات وحتويل املبالغ 
حلسابات الشركة، كما سيتم حتويل القروض 
والتســهيات قصيرة ومتوســطة األجل إلى 

قروض طويلة األجل.
واستقر سهم »األرجان« عند سعر ١60 فلسا 

بنهاية تعامات أمس.

عبــر زيارتهــم ملــرة واحدة 
ملبنى »النافذة«، مشيرة الى أن 
النافذة الواحدة )kbc( تختص 
بالتأسيس وإصدار التراخيص.
التقــدم بطلــب  وميكــن 
املوقــع  عبــر  التأســيس 
www. اإللكترونــي للــوزارة

kbc.gov.kw، وتقــدمي الطلب 
عبر »أوناين«، وحتديد موعد 
لزيارة النافذة الواحدة، وذلك 
خال 3 أيــام عمــل وبزيارة 
واحدة للنافــذة مبوقعها في 

اشبيلية.

ذكر وكيل وزارة التجارة 
والصناعة خالد الشمالي عن 
جناح فريــق مركــز الكويت 
لألعمــال KBC )إدارة النافذة 
الواحدة( فــي امتام إجراءات 
تأسيس شركات تضامنية من 
خال إدارة النافــذة الواحدة 
»KBC« مبنطقة اشبيلية دون 

مستندات.
وأضــاف الشــمالي فــي 
انــه مت  تصريــح صحافــي 
تأسيس أول شركة تضامنية 
يوم االثنن من خال »النافذة 
الواحدة«، كمــا جنح الفريق 
في إصــدار ترخيص جتاري 

في يوم واحد.
ووصف الشمالي ذلك بأنه 
اجناز كبير يحسب لفريق إدارة 
النافذة الواحدة، مشــيرا الى 
أن النافذة بدأت في اســتقبال 
تأسيس الشركات التضامنية 
بجانــب تأســيس شــركات 
الواحد، والشركات  الشخص 
ذات املســؤولية احملــدودة، 
وإصدار تراخيصها التجارية 
من خال موقعها االلكتروني 

.www.kbc.gov.kw
النافــذة  وبــن أن نظــام 
الواحدة يعد نقلة نوعية في 
اخلدمات التي تقدم للمواطنن 
مما ينعكس إيجابا على حتسن 
مســتوى بيئــة األعمــال في 
خالد الشماليالكويت، التي بدورها ستعمل 

اقتصادات سنغافورة وهونغ كونغ وأوروبا تهيمن على أعلى املراتب

الكويت الـ 8 عربياً و87 عاملياً في »متكني التجارة العاملية«

حلوالي 2.4 مليار نسمة( 
فــي مراتب ما بعــد املائة. 
فالهند حلت في املركز ١02، 
والبرازيل ١١0 وروسيا ١١١ 
وباكستان ١22، وبنغاديش 

١23، ونيجيريا ١27.
ويقول فيليب ايســلر، 
العاملــي  التحالــف  مديــر 
لتسهيل التجارة: »يتم منع 
الشركات ورواد األعمال في 
العديد من األسواق النامية 
والناشــئة من الولوج إلى 
العاملــي بســبب  الســوق 
االجــراءات غيــر الفعالــة 
يخــص  فيمــا  واملكلفــة 
كفــاءة االدارة احلدوديــة. 
البــد للحكومــات مــن أن 
تعامل مســألة اإلصاحات 
التجاريــة  والتســهيات 
كأولوية استراتيجية لتوفر 
إمكانيــة العمــل التجاري 

للجميع«.

 النتائج اإلقليمية
تبقــى أوروبــا وأميركا 
الشمالية أفضل املناطق أداء 
عندما يتعلق األمر بتمكن 
التجارة، وذلك على الرغم 
من أن كلتيهما شهدتا تباطؤا 
في التكامل منذ عام 20١4. 
وتتركز األداءات األفضل في 
الــدول األوروبية اجلديدة 
كليتوانيــا التــي تقدمــت 
ثمانيــة مراتــب لتحل في 
املركــز 29، ودول رابطــة 
التجارة احلــرة األوروبية 
ومنطقة البلقــان )تقدمت 
صربيا ١8 مرتبة لتحل في 
املركــز 49(. أما سويســرا 
والواليات املتحدة األميركية 
فهمــا الدولتــان ذاتا األداء 

األســوأ على التوالي فيما 
يخص الوصول الى السوق 

احمللية والعاملية.
باإلضافة الى سنغافورة 
وهونغ كونــغ، فإن أفضل 
الدول أداء في منطقة شرق 
آســيا واحمليط الهادئ هي 
اليابان )في املركز 29 بزيادة 
١6 مرتبة( ونيوزيلندا )في 
املركــز ١8 بخســارة أربــع 
مراتب(، وقد حســنت كل 
دول االقليــم ترتيبها، مبا 
فيهــا الصن )في املركز 6١ 
بزيــادة مرتبتــان(. ومــن 
ضمــن دول االقليــم ذات 
االقتصاد املتقدم فقد صعدت 
كوريا سبع مراتب إلى املركز 

الـ 27.
الشــرق  منطقــة  أمــا 
األوســط وشــمال أفريقيا 
أفضــل  بعــض  فتشــمل 
األســواق أداء كاإلمــارات، 
والتي تستقر في مرتبتها 
الثالثة والعشــرين عامليا، 
ولكن بعض أفضل أسواق 
املنطقــة أداء فــي التقرير 
الفائت والــذي أصدر عام 
20١4 حيث حلت في املركز 
25 فخسرت ١8 مرتبة لتحل 
في املركز 43 عامليا في تقرير 
هــذا العام. ومــع ذلك فإن 
الفروق ما بن دول املنطقة 
شاســعة، فحــال املنطقــة 
العالم  كغيرها من مناطق 
حيث يكون أداء الدول ذات 
االقتصادات الغنية بالسلع 
األساسية أفضل من أداء تلك 

ذات االقتصادات األصغر.
في الوقت ذاته، حققت 
أفريقيــا جنــوب  منطقــة 
الصحراء التحســن األكبر 
العــام، ويأتي  عامليا هــذا 
هــذا كنتيجــة للتطورات 
املهمة في خاصية الوصول 
الى األســواق، وخصوصا 
األجنبيــة منها. ولكن أداء 
موريشيوس، شهد بعض 
التوقف، ما أدى الى تراجعها 
تســعة مراتــب لتحل في 
املركــز 39 عامليــا )اال أنها 
تبقــى أفضــل دول االقليم 
أداء(. أمــا ليبيريــا، فقــد 
شهدت أعلى نسبة حتسن 
في اإلقليم، حيث حلت في 
املركز ١20 أي بزيادة تسع 
مراتب وذلــك على تبعية 
الــى منظمــة  انضمامهــا 

التجارة العاملية مؤخرا.

التجــارة العامليــة احلــرة 
هي احلامي )الدافع( األقوى 
لتقدم االقتصاد العاملي، وان 
التحــدي األكبر للقادة هو 
جعل التجــارة أكثر عدال، 
وترسيخها كقوة لتحقيق 

النمو الشامل«. 
النتائــج  ولعــل أحــد 
الرئيسية األخرى للتقرير 
هي النجاح احملدود نسبيا 
الــذي حققتــه احلكومات، 
فيمــا يخص كفــاءة إدارة 
أن  خصوصــا  احلــدود، 
كفاءة اإلدارة تعتبر مسألة 
سهلة، وحتقق مكاسب غير 
متكافئة لكل من الشركات 
الصغيرة والكبيرة، فيما اذا 
قورنت بــرأس املال املادي 
والسياسي املطلوب لتحقيق 
هذه املكاسب. وهذا التباطؤ 
في التنفيذ قد يتسبب في 
بعض القلق عامليا خصوصا 
مع دخول اتفاقية تســهيل 
التابعــة   20١4 التجــارة 
ملنظمــة التجــارة العاملية 

حيز التنفيذ عام 20١7.
ومــن النتائــج األخرى 
للتقرير هو أنه، وعلى خاف 
املعتقدات العامة، فإن العديد 
من سكان العالم ال يزالون 
غير قادرين على املشاركة 
فــي التجــارة الدولية، أو 
ساســل القيــم العامليــة. 
وبحسب املؤشــر فإن أداء 
كبرى األسواق النامية يعد 
ســيئا نوعا مــا، حيث إن 
الصن هي الدولة الوحيدة 
ذات التعداد السكاني العالي 
التي حلت في ترتيب العشر 
األوائــل. بينما حلت 6 من 
الدول األخرى )وهي موطن 

الثامنة  الكويــت  حلت 
عربيــا فــي تقريــر متكن 
العامليــة لعــام  التجــارة 
20١6، والذي أصدره املنتدى 
العاملي، امس،  االقتصادي 
أما عامليا فحلت الكويت في 
الســابع والثمانن،  املركز 
وذلك بتراجع مركزين عن 
ترتيبها في التقرير الفائت 
لعــام 20١4. هــذا، وحلــت 
االمــارات األولــى عربيــا، 
وقطــر الثالثة، فــي املركز 
الـ 23 واملركز الـ 43 تباعا. 
فخلــص  عامليــا،  أمــا 
الــى أن زيــادة  التقريــر 
االندماج ما بن اقتصادات 
دول رابطة جنوب شــرق 
آسيا )آســيان( واالقتصاد 
العاملي ســمح لهذه الدول 
بأن تصبح الســوق األكثر 
انفتاحا لتبــادل البضائع، 
متفوقة على كل من االحتاد 
األوروبي والواليات املتحدة 

األميركية.
التقرير مؤشر  ويشمل 
متكــن التجــارة العامليــة 
الــذي يقيــم أداء ١36 دولة 
حــول العالم فــي معايير 
عدة منها النفاذ لألســواق 
احمللية واألجنبية، وكفاءة 
إدارة احلدود، وتوافر البنية 
التحتية والرقمية، وخدمات 
النقل، والبيئة التنظيمية. 
ويصدر التقرير عن املنتدى 
االقتصادي العاملي مرة كل 
عامن، ويعتبر معيارا للقادة 
الذين يأملون تعزيز النمو 
والتنمية في مجتمعاتهم من 

خال التجارة. 
ويأتي تصدر دول رابطة 
جنوب شــرق آســيا كقوة 
اقتصادية في وقت تشــهد 
فيه كل من الواليات املتحدة 
األميركية واالحتاد األوروبي 
تراجعا في االنفتاح بحسب 
التقريــر. إال أن التصدر ال 
يشمل كل املعايير، وعليه 
فــإن أفضــل االقتصــادات 
لتمكن التجارة هي على ما 
يبدو شمال وغرب أوروبا، 
باستثناء ملحوظ لكل من 
سنغافورة، وهونغ كونغ 
اللتن حتان في املركز األول 

والثالث على التوالي. 
وبهذا اخلصوص، يقول 
املؤسس والرئيس التنفيذي 
للمنتدى االقتصادي العاملي 
كاوس شــواب: »التــزال 
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