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»رمي« و»الفوز لالستثمار« يوقعان 

عقد خدمات واستشارات استثمارية

أعلنت شركة إدارة األمالك العقارية )رمي( 
تعاونها مع شــركة »الفوز لالستثمار«، من 
خالل توقيع عقد تقدمي خدمات واستشارات 
اســتثمارية، وكون شــركة »الفوز« شــركة 
اســتثمارية مرخصة من هيئة أســواق املال 
والبنك املركزي ومتارس الشــركة نشــاطها 
في مجال االســتثمار وفقا ألحكام الشــريعة 
اإلســالمية، ســتقوم بتقدمي أفضــل احللول 
االستثمارية لشركة »رمي«، وعلى ضوء هذا 
مت اإلعالن مؤخرا عن باكورة هذه االتفاقية، 
وهي قيام شــركة »رمي« بشراء قطعة أرض 
في اململكة املتحدة بغرض التطوير العقاري.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة 
شــركة إدارة األمالك العقارية »رمي« شالش 
احلجرف: »توقيع اتفاقية اخلدمات مع شركة 
الفوز يأتي في إطار سعي شركة رمي إلى تنفيذ 
استراتيجيتها على مدى اخلمس أعوام املقلبة، 
وهي املتمثلة في العمل على تنويع استثمارات 
الشــركة محليا ودوليا، والدفع بها لتحقيق 
معدالت منو ملحوظ في إيراداتها وأرباحها«.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة 
الفوز لالستثمار فهد غازي العبد اجلليل: »من 

خالل االتفاقية املبرمة ســتقوم شركة الفوز 
بتقدمي احللول االســتثمارية الى شركة رمي 
القتنــاص الفرص االســتثمارية الواعدة في 
أسواق متباعدة ومناطق جغرافية متنوعة منها: 
دول مجلس التعاون، ومنطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا واململكة املتحدة وأوروبا، حيث 
ستتم دراســة األسواق املســتهدفة ودراسة 
الفــرص العقارية واالســتثمارية وحتليلها 
وحتديد الفرص األنسب منها وفقا للمعايير 
الفنية والقانونية، باإلضافة الى حتديد الهيكل 
القانوني لالســتثمار عن طريق االســتعانة 

باملكاتب القانونية املتخصصة«.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة إدارة األمالك 
العقارية »رمي« إبراهيم إسماعيل الكندري أن 
الشركة حريصة كل احلرص على االستعانة 
بالشركات ذات اخلبرة الكبيرة في هذه األسواق 
متاشــيا مع اســتراتيجية الشــركة لألعوام 
اخلمســة القادمة، والتي ترتكز على تنويع 
اســتثمارات الشــركة لرفع األداء التشغيلي 
وتوســيع قاعدة ملكية الشركة في األصول 
االستثمارية مبا يحقق أفضل العوائد ملساهمي 

الشركة.

جانب من توقيع االتفاقية

 تأسيس »فيحاء الدولية العقارية« 
بـ 30 مليون دينار

أعلنت اجلريدة الرسمية »الكويت اليوم« 
تأســيس شــركة فيحاء الدوليــة العقارية 
 كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال قدره

3٠ مليون دينار.
وقالت اجلريدة في عددها الصادر امس: 
إن أغراض الشركة تشمل متلك وبيع وشراء 
العقــارات واألراضــي وتطويرها حلســاب 
الشركة داخل الكويت وخارجها إضافة إلى 
متلك وبيع وشراء أسهم وسندات الشركات 

العقارية حلساب الشركة.
وأضافــت أن الشــركة تســتطيع إعداد 
الدراسات وتقدمي االستشارات في املجاالت 
العقارية بكل أنواعها على أن تتوافر الشروط 
املطلوبــة فيمن يزاول تقــدمي هذه اخلدمة، 
وكذلــك تســتطيع متلــك وإدارة املنشــآت 
الفندقيــة والنــوادي الصحيــة واملرافــق 
الســياحية وإيجارها واستئجارها والقيام 
بأعمال الصيانة املتعلقة باملباني والعقارات 

اململوكة للشركة.
وأوضحت أنه ميكن للشركة إدارة وتشغيل 

واستثمار وإيجار واستئجار الفنادق والنوادي 
واملوتيالت وبيوت الضيافة واالستراحات 
واملتنزهات واحلدائق واملجمعات السكنية 
واملطاعم وغيرها إضافة إلى متلك األسواق 
التجاريــة واملجمعــات الســكنية وإدارتها 
العقاريــة اخلاصــة  وتنظيــم املعــارض 

مبشاريعها وإقامة املزادات العقارية.
وأفادت »الكويت اليوم« بأنه يجوز للشركة 
اســتغالل الفوائــض املاليــة املتوافرة لدى 
الشركة عن طريق اســتثمارها في محافظ 
مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة 
وكذلك أن متارس أعماال مشــابهة أو مكملة 

أو مرتبطة بأغراضها.
وأشارت إلى أنه يجوز للشركة املساهمة 
املباشرة لوضع البنية األساسية للمناطق 
واملشاريع السكنية والتجارية والصناعية 
البنــاء  العقاريــة بنظــام  املرافــق  وإدارة 
والتشــغيل والتمويــل »BOT« إضافــة إلى 
مباشــرة أعمالها في الكويــت وفي اخلارج 

بصفة أصلية أو بالوكالة.

عموميتها أقرت توزيع 11% نقداً

ً »القرين«: نتطلع لالستثمار محلياً وإقليميا
يوسف الزم 

قال رئيــس مجلس إدارة 
لصناعــة  القريــن  شــركة 
الكيماويات البترولية الشيخ 
مبارك العبداهلل خالل منتدى 
الشفافية ٢٠١٧ إن إدارة الشركة 
تتطلع على الدوام لتحســن 
نتائجها ونتائج استثماراتها 
اجلهــود  أقصــى  وتبــذل 
لدفــع مســيرة مســاهماتها 
التشــغيلية وحتقيق عوائد 
إيجابية متميزة تلبي حاجات 
املساهمن، كما تهدف الشركة 
الــى احملافظة علــى مالءتها 
املاليــة واحملافظة على نفس 
مستويات الربحية من خالل 
التركيز على حتســن هيكل 
االســتثمارات، والعمــل على 
زيــادة حصــص ملكيتها في 

استثماراتها احلالية.
الشــيخ مبارك  وأضــاف 
العبداهلل أن الشــركة تتطلع 
لالســتثمار  الــدوام  علــى 
محليــا واقليميا في املجاالت 
التــي حتافظ علــى التوازن 
االقتصادي للشركة، وحتقيق 
صالــح املســاهمن، وذلــك 
بالتعاون مع كبار املستشارين 
العاملين والبنوك االستثمارية.

وذكــر رئيــس مجلــس 
إدارة الشــركة فــي عمومية 
الشــركة أمس خــالل كلمته 
في التقرير السنوي احلادي 
عشر للنتائج املالية عن السنة 
املنتهية فــي 3١ مارس ٢٠١٧ 
ان جميع استثمارات الشركة 
في شركاتها التابعة والزميلة 
استطاعت من حتقيق النتائج 
اإليجابية خالل السنة املالية 
املنتهيــة في 3١ مارس ٢٠١٧، 
وهو ما يثبــت متانة واتزان 
هيــكل اســتثمارات القريــن 
في حتدي تقلبات األســواق 
العامليــة، وخصوصــا فــي 
قطاعات البترول والصناعات 

الكيماوية.
ووافقت اجلمعية العمومية 
علــى توصية مجلس اإلدارة 
بتوزيع أرباح نقدية بواقع ١١% 
من رأس مال الشركة املدفوع، 
أي ما يعادل ١١ فلسا لكل سهم.

وقال رئيس مجلس اإلدارة 
ان الشركة متكنت من مواجهة 
مخاطر انحدار أسعار النفط 
بدعم من التوازن االستراتيجي 
الستثمارات الشركة املتنوعة 
وأصولها املالية املتينة، وهو 
مــا وفــر للشــركة مصــدات 
مالية قوية ملواجهة تداعيات 

اســتمرار انخفــاض أســعار 
النفط. 

الشــيخ مبارك  وأضــاف 
العبــداهلل إن إدارة الشــركة 
حرصت على مراجعة وتقييم 
أفضل الفرص االســتثمارية 
املتاحة وذلك مبا يتماشى مع 
اخلطة االستراتيجية طويلة 
املــدى للشــركة، والتــي من 
شأنها بناء هيكل استثمارات 
متزن، يواكب تقلبات األسواق 
والقطاعات احمللية والعاملية 
باختــالف أزماتهــا من خالل 

تنويع مصادر الدخل.
الشــيخ مبارك  واضــاف 
العبداهلل ان النتائج احملققة 
جــاءت فــي محــل توقعاتنا 
وبالتوافق مع نظرتنا طويلة 
املــدى فــي تبنــي سياســة 
تنويع مصــادر الدخل خالل 
األعوام السابقة. وعلى الرغم 
مــن تباطــؤ أســواق النفط 
والغــاز العاملــي، وانخفاض 
توزيعــات شــركتي ايكويت 
للبتروكيماويات والشــركة 
الكويتية لألوليفينات خالل 
الســنوات املاضيــة، متكنت 
شــركة القرين مــن محافظة 
على مستويات الربحية الثابتة 
والنمــو فيها من خالل األداء 

اجليد جلميع شركاتنا التابعة 
والزميلــة، وباألخــص فــي 
الشركة الكويتية للعطريات. 
كما ارتفعت االستثمارات 
في الشركات الزميلة بنسبة 
5% او مبلغ 4.٢١ مالين دينار 
لتصــل الــى 85.8٢ مليــون 
دينــار نتيجــة حتســن أداء 
الشــركات الزميلــة، ووصل 
إجمالي األصول في الشــركة 
مبلــغ 6٠8.٧٧ ماليــن دينار 
مــارس ٢٠١٧   3١ فــي  كمــا 
باملقارنة مــع 5٢١.4٧ مليون 
دينــار خــالل الفتــرة ذاتها 
مــن العــام املاضي، مســجال 
ارتفاعــا بنســبة ١٧% نتيجة 
تســجيل أرباح إعادة تقييم 
حصة الشــركة فــي ايكويت 
للبتروكيماويات والشــركة 
لألوليفينــات،  الكويتيــة 
باإلضافــة الــى االســتحواذ 
اجلديــد علــى حصــص في 
الشــركة الوطنيــة للخدمات 
البترولية )نابيسكو( وشركة 
انشاء القابضة.  وسجل مجمل 
الربــح املجمع 8% ليصل الى 
6١.89 مليون دينار باملقارنة 
مــع نفــس الفترة مــن العام 
املاضي نظرا النخفاض تكاليف 
املبيعات في الشركات التابعة.

الشيخ مبارك العبداهلل

يوفر 20% من إجمالي استهالك الطاقة.. ويعمل بإضاءة طبيعية طوال ساعات العمل

الشاهني: مبنى »نفط اخلليج« اجلديد
مطابق للمعايير البيئية

الرئيــس  نائــب  قــال 
التنفيذي للتخطيط واخلدمات 
باإلنابة في الشركة الكويتية 
لنفط اخلليج سعيد الشاهن: 
إن الشركة في إطار اهتمامها 
باجلانب البيئي والتزاما منها 
بتلك املعاييــر، حرصت في 
تشــييدها ملبناها الرئيســي 
اجلديــد على توفيــر جميع 
االشــتراطات البيئية، إذ مت 
تصميم املبنــى وفقا ألحدث 
تقنيات وأســاليب التصميم 
البيئي املستدام مبا يتماشى 
مع البيئة احمللية وخصوصية 
متطلبات العمل في الشركة.
أن  الشــاهن  وأضــاف 
تصميم املبنى اجلديد حصل 
على التصنيف الفضي وفقا 
لنظام الريادة في تصميمات 
الطاقــة والبيئــة LEED ملــا 
سيوفره من استهالك للطاقة 
وتقليل للمخلفات مبختلف 
أنواعهــا، إذ ســيتم توفيــر 
ما يقدر بأكثــر من ٢٠% من 
إجمالــي اســتهالك الطاقــة 
بواســطة مولــدات للطاقــة 
الشمسية، وعالوة على ذلك 
مت اعتمــاد أســاليب البيئة 
املســتدامة في التصميم من 
خــالل توفير إنارة طبيعية 
لـــ ١٠٠% مــن املكاتب. ومن 
خالل التقرير التالي تسلط 
»نفط اخلليج« الضوء على 
مشتمالت هذا املشروع، الذي 

تعمل الشركة على تشييده 
وفقــا ألحــدث املتطلبــات 
البيئية والهندسية العاملية: 

1- مكونات المشروع 
يتكــون مشــروع املبنى 
الرئيسي اجلديد من 3 كتل 
رئيسية هي: الكتلة الشمالية، 
والكتلة الشــرقية، والكتلة 
الوسطى وهي كتلة دائرية 
الشكل. كما أن الكتل الثالثة 
للمبنــى تقام على مســاحة 
بنائية تقدر بـ ٧٠.46٠ مترا 
مربعا، تتوزع على 5 طوابق 

فوق األرض.

2- المعايير البيئية للمشروع
قبيــل البــدء فــي طرح 
مناقصــة مشــروع املبنــى 
اجلديد قام فريق العمل القائم 
على تنفيذه بزيارة ميدانية 

للواليات املتحدة بالتنسيق 
مع املستشار العاملي للتصميم 
الريادة  املستدام ومستشار 
في التصميم البيئي املستدام، 
لالطالع على أحدث التقنيات 
التصميم املطبقة  وأساليب 

في املباني املماثلة.

3- االستدامة في المشروع
تطبيقا لتقنيات توفير 
الطاقة في املبنى مت اعتماد 
أساليب البيئة املستدامة في 
التصميــم من خالل توفير 
إنــارة طبيعية لـ ١٠٠% من 
العامل  املكاتب، فيستطيع 
القيام بــكل أعمالــه خالل 
الرســمية  العمل  ســاعات 
معتمدا فقط على اإلضاءة 
الطبيعيــة اخلارجية. كما 
سيتم توليد ما يجاوز نسبة 
الـ ٢٠% من القدرة الكهربائية 

املســتهلكة فــي املبنى من 
خالل خاليا الطاقة الشمسية 

على سطح املبنى. 

4- مرافق المشروع
يضم املشروع مجموعة 
من املرافق واخلدمات التي 
تلبي حاجات العاملن خالل 
ساعات العمل سواء اخلدمية 
أو التثقيفية أو الترفيهية، 
وأماكــن للخدمــات العامة 
مثــل )غــرف اجتماعــات 
مجهزة، مسجد، فرع بنك، 
مقهــى، مكتبــة، مخــازن، 
مساحات مفتوحة لألنشطة 
والفعاليات املختلفة، مسرح، 
مركز معلومات وغيرها من 

املرافق املتنوعة(.

5- آلية تنفيذ المشروع
ســيتم تنفيذ مشــروع 
الرئيســي  املكتــب  مبنــى 
اجلديد للشــركة الكويتية 
لنفــط اخلليــج على نفس 
موقــع الشــركة احلالــي 
والكائن في مدينة األحمدي 
التدريــب  بجانــب مركــز 
البترولي، وهو األمر الذي 
شــكل حتديا كبيرا لفريق 
العمل كي يتمكن من املوازنة 
بن السرعة في التنفيذ وبن 
ســالمة العاملــن وتأمــن 
إجراءات نقلهم ألماكن عمل 

بديلة.

مخطط املبنى اجلديد لـ »نفط اخلليج« سعيد الشاهني

تسارع طفيف لنمو االئتمان إلى 4% خالل أبريل

تديره »أعيان لإلجارة«.. ويدرس الدخول باستثمارات جديدة

»الوطني«: الودائع اخلاصة تتراجع 337 مليون دينار

صندوق »عوائد العقاري« يرفع رأسماله إلى 22 مليون دينار
أعلــن صنــدوق عوائــد 
العقاري، الذي تديره شــركة 
أعيان لإلجارة واالستثمار، عن 
زيادة عدد وحدات الصندوق 
إلى قرابة 3٢ مليون وحدة، مبا 
يعادل ٢٢ مليون دينار، وذلك 
في ضوء االقبال املتزايد على 
االشتراك بالصندوق من قبل 

املواطنن واملقيمن.
وأوضحت شــركة أعيان 
تصريــح صحافــي، أن هــذه 
اخلطــوة تعتبر إشــارة على 
مدى ثقــة واطمئنــان حملة 
الوحــدات واملســتثمرين من 

األفراد والشركات لالستثمار في 
الصندوق نظرا إلى استقراره 
ومنــوه، إضافــة إلــى ثبــات 
أدائه واســتمراره في توزيع 
العوائد الشهرية ملساهميه منذ 
التأســيس في ٢٠٠5 ومرورا 
باألزمة املالية في الســنوات 

املاضية وحتى يومنا هذا.
وأضافت إدارة الصندوق 
أنه نتيجة زيــادة رأس املال، 
أصبح لدى الصندوق سيولة 
تبحــث إدارة الصنــدوق عن 
فرص استثمارية مجزية وآمنة 
لالستثمار بها، وجار النظر في 

عدة فرص متاحة حاليا. 
وأشــارت »أعيان« إلى أن 
صنــدوق عوائــد يعتبر من 
الصناديــق العقارية اجلاذبة 
للمستثمرين نظرا ملا يتميز 
به مــن اســتقرار التوزيعات 
النقدية الشهرية بنسبة تقارب 
6% سنويا، إضافة إلى مرونة 
الصندوق مــن حيث إمكانية 
االشــتراك واالسترداد بشكل 
ربع سنوي، باإلضافة إلى توزع 
اســتثمارات الصنــدوق على 
القطاعات العقارية املختلفة. 
إذ تبلــغ نســبة العقــارات 

االستثمارية 58%، والعقارات 
الصناعيــة ٢6%، والعقارات 
التجاريــة ١6% ممــا يقلل من 
مخاطر الصندوق ويرفع درجة 
األمان في استثماراته وعوائده.

ولفت البيان إلى أن صندوق 
عوائد العقاري يقوم بتوزيع 
أرباح نقدية شــهرية حلملة 
الوحدات من خالل تنفيذ خطة 
استراتيجية واضحة ومحددة 
تستهدف االستثمار بالعقارات 
املدرة ذات العوائد اجليدة وعدم 
الدخــول باســتثمارات ذات 
مخاطر عالية، حيث ساهمت 

هذه اخلطة في حتقيق أهداف 
الصندوق االستراتيجية ومتيز 
الصندوق عن غيره في الكويت.

وأضــاف البيــان أن صندوق 
عوائد العقاري حقق متوسط 
توزيعات شــهرية يقارب %6 
على صافي القيمة الســوقية 

للوحدة.
وتركــز إدارة الصنــدوق 
على االســتثمار فــي القطاع 
العقاري بالكويت حيث بلغت 
نسبة استثمارات الصندوق 
في الكويت 88%، وذلك بهدف 

تطبيق أهداف الصندوق.

قــال تقريــر صــادر عن 
الوطنــي إن  الكويــت  بنــك 
منو االئتمان شــهد مزيدا من 
التحســن في أبريل املاضي، 
وذلــك علــى الرغم مــن عدم 
تســجيل أي تغيــرات علــى 
صعيــد االئتمــان املســتحق 

خالل الشهر ذاته.
وارتفع النمو بنسبة %4 
على أســاس ســنوي، وذلك 
مــع تراجع صافــي اإلقراض 
هامشــيا مبعــدل ١4 مليــون 
دينار، ويعزى األداء الشهري 
الضعيــف في األســاس إلى 
التراجــع املعتــاد لالئتمــان 

املمنوح لشراء األوراق املالية 
مع بداية ربع السنة.

وظل النمو فــي قطاعات 
األعمــال »املنتجــة« قويــا، 
حيث شهدت الودائع اخلاصة 
انخفاضــا ملحوظا في أبريل 
بعد األداء القوي الذي متيزت 
به خــالل مارس، وانخفضت 
السيولة املصرفية مع مواصلة 
احلكومة االستفادة من أسواق 
الديــن احمللية كمــا ارتفعت 
معــدالت الفائــدة فــي نفس 

الفترة. 
ولم تبل الودائع اخلاصة 
بــالء حســنا  واحلكوميــة 

خــالل شــهر ابريل بعــد أن 
شــهدت منوا قويا في مارس 
الــذي انتفع مــن التوزيعات 
النقديــة الســنوية للبنوك. 
فقد تراجعت الودائع اخلاصة 
مبعدل 33٧ مليون دينار. كما 
الودائع حتت  لوحظ تراجع 
الطلب، والعمــالت األجنبية 
والودائع ألجل مقابل ارتفاع 
ودائع االدخار. كما تراجعت 
الودائع احلكومية مبعدل ١45 
مليون دينار في أبريل، وذلك 
مع تباطؤ النمو بواقع %4.9 
على أساس سنوي، فيما يعد 
أبطأ معدل على مدى ١9 شهر.

وكانت القروض الشخصية 
قوية نســبيا فــي أبريل، مع 
متاسك النمو قليال في الوقت 
ذاته، وشــهد القطاع مكاسب 
بقيمة ٧4 مليــون دينار، مع 
حتسن النمو إلى 6.9% على 

أساس سنوي.
وكانت املكاسب الشهرية 
أفضــل بقليل من املتوســط 
البالغ 6١ مليون دينار خالل 
١٢ شــهرا ماضيــة، ويعــزى 
النمــو إلى ارتفــاع القروض 
املقسطة، بنمو بلغت نسبته 
8.٢% على أســاس ســنوي. 
التجاري  وانخفض االئتمان 

)باستثناء الشــركات املالية 
غيــر املصرفية( مبقــدار 88 
مليون دينار، على الرغم من 
حتســن النمو إلى ٢.8% على 

أساس سنوي.
من جانب آخر، تراجعت 
السيولة املصرفية في أبريل. 
حيث انخفضت احتياطيات 
البنــوك )النقد، الودائع لدى 
بنك الكويت املركزي، سندات 
بنك الكويت املركزي( بواقع 
35٠ مليــون دينــار كويتــي 
لتصل إلى 4.8 مليارات دينار 
كويتي أو ما يعادل ٧.9% من 

إجمالي أصول البنوك.

العبداهلل: متانة 
استثمارات الشركة 
استطاعت مواجهة 

حتديات تقلبات 
األسواق العاملية

املبنى حصل على 
التصنيف الفضي 

في تصميمات 
الطاقة والبيئة 

»LEED«


