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رئيس مجلس اإلدارة

مالءة الشركة العالية تزيد شهية البنوك لتمويل توسعاتها

»بوبيان للبتروكيماويات«: توجهنا للتعليم 
والصحة للتحوط من تذبذب النفط

»بتكوين« تتجاوز مستوى 3 آالف دوالر للمرة األولى

قــال رئيــس مجلــس 
بوبيــان  شــركة  ادارة 
للبتروكيماويــات، دبوس 
مبارك الدبوس، إن دراسات 
الشــركة تظهر ارتفاعا في 
أســعار لقيــم الغــاز، مــا 
سيضعف التنافسية، وهو 
ما دفع الشــركة إلى تنويع 
إيراداتها عبر التركيز على 
قطاعات دفاعية مثل التعليم 

والصحة.
الدبــوس  وأضــاف 
وفقا لقنــاة »العربية«، أن 
الشركة ستستمر في قطاع 
البتروكيماويــات، لكنهــا 
ستخفض انكشــافها عليه 

ليصبح %5٠.
استحوذت الشركة على 
5٣% من شــركة التعليمية 
القابضــة التي متلك حصة 
4٢% في شركة اياس للتعليم 
األكادميي، واألخيرة متلك 
وتديــر جامعــة اخلليــج 
للعلــوم والتكنولوجيــا، 
إحدى اجلامعــات اخلاصة 

الكبرى في الكويت.
وسبق الدخول في القطاع 
التعليمي استثمار »بوبيان 
للبتروكيماويات« في شركة 
القابضــة بحصة  نفائــس 
بلغت ٢١%، و»نفائس« متلك 
بشكل رئيســي مستشفى 
املواساة في الكويت، إضافة 
إلى بعض املدارس اخلاصة، 

ارتفعــت قيمة العملة 
اإللكترونيــة »بتكويــن« 
أمس فــوق ٣ آالف دوالر 
للمــرة األولى، لتســتمر 
في ارتفاعهــا الكبير لهذا 
 العــام مدعومــة بتزايــد 
الطلب من املستثمرين في 

آسيا.
وارتــفــــعت قـيـــمة 

إلــى أعلــى  »بتكويــن« 
مستوى لها على اإلطالق 
عند ٣٠١٢.٠5 دوالرا، وفقا 
ملوقع »كوينديسك«، وفي 
األسبوع املاضي سمحت 
العديد من منصات التداول 
الصينية الرئيسية للعمالء 
باستئناف سحب العملة، 
بعد توقف ذلك في أوائل 

فبراير وسط التدقيق من 
البنك املركزي الصيني.

وقــد ســجلت العملة 
اإللكترونية ارتفاعا كبيرا 
خالل العام احلالي حيث 
ارتفعت بأكثر من ٢٠٠%، 
وقــد تضاعفــت قيمتهــا 
بثــالث مرات منذ تداولها 
عنــد 968 دوالرا فــي ٣١ 

ديســمبر، وارتفعــت مبا 
يقرب من ٣٠% في يونيو.
ومــن العوامــل التــي 
أسهمت في ارتفاع العملة 
مؤخرا، هو تزايد الطلب 
عليها فــي آســيا بعد أن 
وافقت احلكومة اليابانية 
على قبولها كطريقة دفع 

قانونية في أبريل.

ولدى شركة »بوبيان« أيضا 
استثمار في شركة مختبرات 
البــرج الطبية الســعودية 
بحصــة ٢4%. كمــا متلــك 
الشركة استثمارات بقطاعات 

صناعية أخرى.
وقال الدبوس إن اجتاه 
شــركته لقطاعــي التعليم 
والصحــة للتحــوط مــن 
النفــط وضعــف  تذبــذب 
التنافســية مســتقبال فــي 
البتروكيماويــات،  قطــاع 
حيــث نالحــظ شــحا فــي 
املوارد اللقيمية للصناعات 
البتروكيماويــات باملنطقة 
لدرجة أن اسعار لقيم الغاز 
اصبحت أرخص في شمال 
اميــركا عــن نظيرتهــا في 
املنطقة وفي الكويت حتديدا.
وتأسســت »بوبيان« في 
العــام ١995، وكان هدفهــا 
الرئيسي االستثمار في شركة 
ايكويــت للبتروكيماويات، 
شــركات  أكبــر  إحــدى 
البتروكيماويــات الكويتية، 
و»بوبيان« متلك نســبة %9 
فــي »ايكويــت« حاليا، وهو 

أكبر استثماراتها.
وكانــت املعلومات التي 
تتداول في السوق الكويتية 
حتصــل  »ايكويــت«  أن 
على دعــم حكومــي للغاز 
املطلــوب لصناعاتهــا مما 
يرفع تنافســية منتجاتها، 

لكن الدبوس يقول إن هناك 
لبسا حول عقود »ايكويت« 
حيث إن معدل سعر الغاز 
في »ايكويــت« أصبح اآلن 
»ال يقــارن مــع منافســينا 
باملنطقــة«، وأن »ايكويت 
تشــتري الغــاز فــي كنــدا 
وستشتريه في تكساس«.

إن  الدبــوس  وقــال 
اســتحواذات الشــركة يتم 
متويلها من البنوك احمللية، 
الفتا إلى أن شــهية البنوك 
إلقراض الشركة عالية نظرا 

ملالءتها املالية.
وكشف أن الشركة تدرس 
اآلن بدائــل متويليــة عبر 

إصدار سندات.
ليعود ويؤكد أن الشركة 
مســتمرة في سياستها في 
توزيع األرباح، وهي تعمل 
علــى التــوازن بــن تنمية 
إيراداتها وأصولها في الوقت 

نفسه.
البـورصـــة  تــــشهد 
الكويتية منــذ بداية هذه 
السنة اســتحواذات عدة، 
الالفــت فــي هــذه  لكــن 
االســتحواذات قصــة في 
البتروكيماويات،  قطــاع 
حيث اتخذت شركة بوبيان 
للبتروكيماويــات اجتاها 
 جديــدا عبر اســتحواذها
علــى شــركات تعليميــة 

وصحية.

الرشيد: دراسة وتقييم مشاريع جديدة لتوظيف السيولة المتوافرة للشركة

استكماالً إلستراتيجيتها بتسييل األصول المتعثرة وتحسين األداء

»الصفاة العاملية«: خطط إستراتيجية 
للتوسع واقتناص الفرص

»كميفك«: نستهدف االستثمار في األصول
ذات املخاطر املقبولة والعوائد املالئمة

يوسف الزم

قال رئيــس مجلس ادارة 
شركة الصفاة العاملية القابضة 
أحمد الرشــيد إن »الشــركة 
اعتمدت خطة اســتراتيجية 
شــاملة للتوســع مــن خالل 
اقتناص الفرص التي تضمن 

عوائد مجزية مستقرة«.
أن  الرشــيد  وأوضــح 
»الشــركة تعكف حاليا على 
تنفيــذ جوانــب مــن تلــك 
االستراتيجية لتعزيز وضعها 
املالي، إذ تقوم بدراسة وتقييم 
مشــاريع جديــدة لتوظيــف 
الســيولة املتوافرة لديها مبا 

يحقق األهداف املرجوة«.
 وأشار إلى أن »استراتيجية 
الشــركة تشــترط أن يكون 
النشاط التشــغيلي ال يتأثر 
كثيرا بتقلبات األسواق العاملية 
بل يكون شبه معدوم«، الفتا 
إلى مساعي »الصفاة العاملية 
مــن  للتخــارج  القابضــة« 

االستثمارات غير املدرة«.

يوسف الزم

أكد عضــو مجلــس ادارة 
شركة الكويت والشرق األوسط 
املالــي »كميفك«  لالســتثمار 
عــادل احلميضي ان الشــركة 
تهدف الى احلفاظ على فلسفة 
االســتثمار العملية وتطبيق 
منهجية قائمة على استهداف 
األصول ذات املخاطر املقبولة 
والعائدات املالئمة، وذلك حتى 
تواصل جهودهــا في البحث 
عن الفرص القيمة التي حتقق 

اهداف العمالء.
حديث احلميضي جاء خالل 
اجتمــاع اجلمعيــة العمومية 
العادية التي عقدت امس، حيث 
كشف ان الشركة ستحافظ على 
الى  الهادفــة  اســتراتيجيتها 
تسييل األصول املتعثرة لفترة 
طويل وحتسن اداء للشركات 
التابعة وخفض عبء الفائدة 

والتركيز على منو األرباح.
وتابــع بقوله ان الشــركة 
متكنــت مــن احلفــاظ علــى 
سياســتها الثابتــة في تقدمي 
منتجات استراتيجية مبتكرة 
الشــركة احملليــن  لعمــالء 
واإلقليميــن، مشــيرا الى ان 
الشــركة تســعى جاهدة الى 

 وأفاد الرشيد بأن إجمالي 
امليزانيــة  املوجــودات فــي 
العموميــة للشــركة للســنة 
املالية املنتهية في ٣١ ديسمبر 
٢٠١6 بلغ ٧.٠4 مالين دينار، 
وأن خسارة الشركة عن العام 
٢٠١6 وصلــت إلــى 44.١ ألف 
دينــار، أي بواقع ٠.66 فلس 
للسهم، الفتا إلى أن »إجمالي 
حقوق املساهمن في الشركة 
للعــام ٢٠١6 بلــغ 6.9 مالين 
دينــار، بينما بلغــت القيمة 
الدفترية للسهم في آخر العام 

احلالي ١٠4 فلوس«.
من جانبه، حتدث الرئيس 
التنفيذي في شــركة الصفاة 
العاملية القابضة أحمد السهو 
إعــادة هيكلــة  عــن جنــاح 
األوضــاع املاليــة، ومــن ثم 
العودة من جديد إلى البورصة، 
معتبــرا أن »عودة الشــركة 
للبورصــة تعكــس ســالمة 
وضعهــا القانونــي، ومتثــل 
نقطة انطالقة جديدة لتداول 
أسهمها بن مســاهميها وفقا 

احلفــاظ على ادارة مســتقلة 
لألصول والتعاون مع الشركات 
الزميلــة والتابعــة األخــرى 
لتحقيــق اهــداف االســتثمار 

املشتركة.
وفيما يخص اداء الشركة، 
افــاد احلميضي بأن الشــركة 
انتهــت مــن اخلطــوات التي 
تخفيــض  نحــو  اتخذتهــا 
التكاليف ومسؤوليات القروض 
وذلــك لتحســن األداء، الفتا 
الى انــه وبالرغــم من وجود 
ظــروف الســوق املناوئة في 
سوق الكويت لألوراق املالية 
مع االنخفاض احلاد في حجم 
اعمال الوســاطة بنحو ٢٧%، 
العائــد اإلجمالــي  انخفــض 
للشــركة هامشــيا باستثناء 
مكاســب منفــردة نتجت عن 
بيع اصول تبلغ مليون دينار.
وأضــاف احلميضــي ان 
الشــركة حققت انخفاضا في 
التكاليف بنسبة ٣٣%، وذلك عن 
طريق خفض النفقات الكلية من 
4.٢8 مالين، وذلك خالل السنة 
املالية املنتهية في ٢٠١5، لتصل 
الى ٢.8٧ مليون دينار، وذلك 
املنتهية  املالية  الســنة  خالل 

في ٢٠١6.
وذكر ان الشــركة سجلت 

للقواعد والشروط املقررة من 
قبل اجلهات الرسمية«.

أن  الســهو  وأوضــح 
»)الصفــاة( لديهــا مطلبات 
قضائية ضد شركات وجهات 
يتوقع أن تكون أكثر وضوحا 
خالل الفترة املقبلة«، مشيرا 
إلى أن »الشركة ستعمل على 
توفيق أوضاعها مبا ينسجم 
مع الشروط والضوابط املتبعة 
فــي البورصــة فيمــا يخص 

الرسملة«.
وأكــد أن »الشــركة لديها 
خطة واضحة املعالم، سيكون 
لها أثرهــا في تعظيم حقوق 
إلــى أن  املســاهمن«، الفتــا 
التوسعات املستقبلية تعتمد 
على اقتناص الفرص الواعدة 

وذات العوائد املنتظمة«.
وكانت اجلمعية العمومية 
العاديــة التــي انعقدت أمس 
أقــرت البنود التــي تضمنها 
جدول األعمال، مبا فيها تقرير 
مجلس اإلدارة وتقرير مراقبي 

احلسابات وغيرها.

صافــي خســارة بلغــت 5.4 
ماليــن دينار، الفتــا الى انه 
وبسبب التكلفة الكبيرة على 
حســاب مخصــص القروض 
وانخفاض قيمة االســتثمار 
ورخصة الوساطة في سوق 
الكويت لألوراق املالية والتي 
بلغــت مجتمعــة 5.٧ مالين 
دينار، ســجلت الشركة تلك 

اخلسائر.
وقال احلميضي ان الشركة 
تواصل تقــدمي خدمة التداول 
االلكترونــي في اســواق دول 
مجلــس التعــاون اخلليجــي 
ومنطقة الشرق األوسط وشمال 
افريقيا، باإلضافة الى اسواق 
الواليات املتحدة، موضحا انه 
وبهدف حتسن ودعم اخلدمات 
اإللكترونية، جنحت الشركة في 
اطالق منصات تداول جديدة، 
ستمكن املستثمرين من التداول 

في اي مكان.
ووافقــت العموميــة على 
كل البنــود الواردة في جدول 
األعمال وابرزها املصادقة على 
تقريري مجلس اإلدارة ومراقبي 
البيانات  احلسابات، واعتماد 
املالية واحلســابات اخلتامية 
للشركة، وذلك عن السنة املالية 
املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١6.

»فيتش« تؤكد تصنيف اململكة املتحدة
عند AA مع نظرة مستقبلية سلبية

محمود عيسى

قالــت وكالــة فيتش إن 
نتائــج االنتخابــات العامة 
فــي اململكة املتحــدة خلقت 
حالة مــن غياب اليقن على 
الساحة السياسية والتماسك 
السياسي ومدة بقاء احلكومة 
البريطانية املقبلة في احلكم. 
فيما أكدت الوكالة تصنيف 
اململكــة املتحدة الســيادية 
عند AA مع نظرة مستقبلية 
سلبية في مايو، حيث ستكون 

التالية للتصنيف  املراجعة 
في ٢٧ أكتوبر املقبل.

وتوقعت الوكالة أن تؤثر 
نتائج االنتخابات على خروج 
بريطانيا من االحتاد األوروبي 
املالية احملتملة،  والسياسة 
حيث إن عدم اليقن السياسي 
واالقتصــادي واملؤسســي 
الناجم عن استفتاء خروج 
بريطانيا من االحتاد األوروبي 
في يونيو ٢٠١6 واملفاوضات 
القادمة بــن اململكة املتحدة 
واالحتاد األوروبي ينعكس 

النظــرة املســتقبلية  فــي 
السلبية للتصنيف السيادي 

للمملكة املتحدة.
رئيســة  وستســعى 
الــوزراء تيريــزا مــاي إلى 
تشــكيل حكومــة بدعم من 
الدميوقراطــي في  احلــزب 
الشــمالية املعروف  ايرلندا 
باســم احلزب الدميوقراطي 
االشتراكي بعد ان فقد حزبها 
احملافــظ احلاكــم األغلبيــة 

البرملانية.
ومــع أن هــذه النتيجــة 
ستمكن األطراف من حتاشي 
فترة طويلة مــن محادثات 
االئتــالف، إال أن شــروط 
االتفاقية غير واضحة، وقد 
يتــم إجراء انتخابات أخرى 

على املدى القريب.
وقد دعــت مــاي إلجراء 
ثــالث  قبــل  االنتخابــات 
ســنوات من املوعد احملدد، 
علــى  للحصــول  ســعيا 
أكبــر وتفويــض  أغلبيــة 
شــعبي اعظــم ألولوياتهــا 
املتعلقــة باالنســحاب مــن 
االحتــاد األوروبــي مبا في 
ذلك االنســحاب من السوق 
األوروبيــة والتخلــي عــن 
الكاملة لالحتاد  العضويــة 
اجلمركــي التابــع لالحتــاد 
األوروبي، وإنهاء حرية األفراد 

في التنقل.
ويفاقم البرملان البريطاني 
النتائــج  املعلــق سلســلة 
احملتملة خلــروج بريطانيا 
من االحتاد األوروبي، مبا فيها 
اجراء صفقة محتملة »أكثر 
ليونة« مع خروج غير منظم 

من االحتاد األوروبي.

ومضت وكالة فيتش الى 
القول ان نتيجة االنتخابات 
أظهرت كيــف أن أي موقف 
تفاوضــي وحيــد خلــروج 
االحتــاد  مــن  بريطانيــا 
األوروبي لن يحظى بالدعم 
ال من األغلبية الشعبية وال 

البرملانية.
العمــل  وأعلــن حــزب 
املعــارض قبولــه نتيجــة 
االســتفتاء، كما تعهد أيضا 
بوضع أولويــات تفاوضية 
جديــدة تركــز بشــدة على 
احلفاظ على فوائد الســوق 
املوحدة واالحتاد اجلمركي 
األوروبي، كما رفض النتيجة 

التي تقول »ال اتفاق«.
وقد تؤدي النتيجة أيضا 
إلى تأخير أو تعطيل محادثات 
خروج بريطانيا من االحتاد 
األوروبــي، والتي من املقرر 
أن تبدأ هذا الشهر، ما يؤدي 
إلى ضغــط اجلدول الزمني 
الضيق بالفعل لالتفاق على 
شروط خروج اململكة املتحدة 
وطبيعة عالقتها املستقبلية 

مع االحتاد األوروبي.
ومضت الوكالة الى القول 
إن نتيجة االنتخابات ترفع 
احتمال وجود سياسة مالية 
أكثر مرونة. ويهدف البيان 
احملافظ إلى حتقيق التوازن 
في ميزانية اململكة املتحدة 
العقــد  بحلــول منتصــف 
املقبل، في وقت أبعد مما كان 
مقررا من قبــل، على الرغم 
مــن أن مقترحات الضرائب 
واملصروفات املفصلة كانت 
متسقة بشكل عام مع ميزانية 

مارس.

دبوس الدبوس


