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12.8 مليون دينار أرباح »الكويتية لالستثمار« في 9 أشهر
أعلنت الشركة الكويتية 
لالستثمار في بيان صحافي 
أمــس عــن حتقيقهــا 8.١٢ 
مليون دينار أرباحا صافية 
خالل فترة التســعة أشهر 
األولى من ٢٠١٩، وذلك بواقع 
٢٠ فلســا للســهم الواحد، 
مقابــل ١٣.6 مليــون دينار 
في الفترة املماثلة من ٢٠١8.

وتعليقا على هذه النتائج، 
قــال رئيس مجلــس إدارة 
الشركة الكويتية لالستثمار 
د.يوسف العلي: »إن النتائج 
حتمــل  للشــركة  املاليــة 
إيجابية عديدة،  مؤشــرات 
رغــم انخفاضهــا احملدود، 
حيث حافظت الشركة على 
إيراداتهــا التشــغيلية عند 
مســتوى ٢4 مليون دينار 
عــن الـ ٩ أشــهر األولى من 
٢٠١٩، إلى جانب احلفاظ على 
مستويات الربحية على مدى 

الفصول الثالثة«. 

بقيمــة إجمالية تقدر بـ 66 
مليــون يــورو وبعوائــد 
متوقعة في حدود 8%، منوها 
إلى أن هذه األصول اجليدة 
تعد استمرارا جلهود الشركة 
في اقتناء االستثمارات املدرة 
وفقا لسياستها االستثمارية 

الرشيدة.
بــأداء  يتعلــق  وفيمــا 
محافظ وصناديق الشركة، 
أن صندوق  السبيعي  بني 
الرائــد حقــق أداء متميزا 
بعوائــد جــاوزت ٩% عن 
األشهر التسعة األولى من 
٢٠١٩، رغم االنخفاض الذي 
واجهته أسواق املال خالل 
الربع الثالث من العام، كما 
حقــق صنــدوق الكويــت 
االســتثماري عوائد بلغت 
5% حتى نهاية الربع الثالث 
العــام، فيمــا حققت  مــن 
احملافظ العاملية للشــركة 
أداء أفضــل بعوائد بلغت 

النتائج التي حققتها الشركة 
خــالل األعــوام األخيــرة 
تأتي بفضل دعم رئيســي 
من اســتراتيجيتها، والتي 
تشــير إلى متانــة الوضع 
والنمو املستدام في جميع 
املؤشرات، مما يؤكد جودة 
أصولنا وسالمة سياساتنا 
وتوجهاتنا االستراتيجية 

العامة.
بــأن  الســبيعي  وأفــاد 
الشــركة حققــت أداء جيدا 
خالل فتــرة الربــع الثالث 
مــن العــام، رغــم التراجع 
في أســواق املال اإلقليمية 
خــالل شــهري أغســطس 
وسبتمبر نتيجة التقلبات 

التي تشهدها املنطقة.
أن  الســبيعي  وذكــر 
لالســتثمار«  »الكويتيــة 
جنحــت فــي االســتحواذ 
على عقارين اســتثماريني 
في أملانيا خالل العام احلالي 

بــدوره، أكــد الرئيــس 
التنفيذي للشركة الكويتية 
لالستثمار بدر السبيعي، أن 

لتتواكــب مــع التطــورات 
واملتغيــرات االقتصاديــة 

اإلقليمية والعاملية.

للســنوات اخلمس املقبلة، 
بالتعــاون مــع أحــد أكبر 
املكاتب االستشارية العاملية 

وأوضـــــح العـــــلي أن 
لالســتثمار«  »الكويتيــة 
بصدد حتديث استراتيجيتها 

١٩.5% عن الفترة نفسها.
وبلغت إيــرادات أتعاب 
إدارة األصــول والعموالت 
6.١٣١ ماليــني دينــار بنمو 
نســبته ١4% في التســعة 
العام  أشــهر األولــى مــن 
مقارنة بــذات الفتــرة من 

العام السابق.
وقال السبيعي إن الشركة 
تتطلع إلى مواصلة حتقيق 
النمو في جميع مؤشراتها 
املاليــة، وزيــادة عوائــد 
استثماراتها محليا وعامليا، 
األمر الذي تطلب منا العمل 
على حتديث استراتيجية 
الشــركة للمرحلة املقبلة، 
الســيما أن هناك متغيرات 
اقتصاديــة دوليــة حتتــم 
إجراء مثل هذه التحديثات، 
للمضي قدما - عند تطبيقها 
- لتحقيق مزيد من النمو 
الذي يحقق ويلبي تطلعات 

املالك واملساهمني.

الشركة حافظت على إيراداتها التشغيلية عند مستوى 24 مليون دينار

بدر السبيعيد.يوسف العلي

»اخلليج« يشارك في حتقيق رؤية 2035
ســاهم بنــك اخلليــج 
مؤخــرا بتمويــل عدد من 
املشاريع التنموية احليوية 
للدولة، متاشــيا مع خطة 
املنبثقة  الوطنية  التنمية 
عن رؤية صاحب الســمو 
البــالد وتصــوره  أميــر 
للكويــت ٢٠٣5. فقــد قدم 
البنــك متويــال ملشــاريع 
النفطــي  القطاعــني  فــي 
إلى  واإلنشائي، باإلضافة 
مشــاريع البنية التحتية، 
وذلــك مــن خــالل متويل 

مباشر أو عن طريق حتالفات مع بنوك أخرى.
من بني املشــاريع التــي كان بنك اخلليج 
رائدا فــي متويلها خالل الســنوات اخلمس 
األخيرة، مشروع جسر جابر األحمد الذي يربط 
الكويت مبدينة الصبية، ومدينة صباح األحمد 
الســكنية، إلى جانب مشاريع إنشائية مثل 
مركز جابر األحمد الثقافي )دار األوبرا(، ومركز 
عبداهلل الســالم الثقافي، ومشروع توسعة 
مستشفى الفروانية، وعدد من كليات مدينة 
صباح السالم اجلامعية في الشدادية. وكان 
لبنك اخلليج دور فعال في متويل املشاريع 
النفطية مثل مشــروع الوقود البيئي التابع 
لشــركة البترول الوطنية الكويتية، وجزء 

من مصفاة الزور.
وحــول ذلــك، قال مديــر عــام اخلدمات 

املصرفية للشــركات في بنك اخلليج، أحمد 
الدويسان: »نعلن عن دورنا في هذه املشاريع 
اليوم ونحن في غاية السرور والفخر لكون 
بنــك اخلليج جــزءا من النهضــة العمرانية 
والثقافية واالقتصادية التي تشهدها الكويت. 
وال نتوانى في تقدمي التمويل الذي تتطلبه مثل 
هذه املشاريع الكبرى، وذلك إلدراكنا أهميتها 
االستراتيجية للبالد بشكل عام، ولرغبتنا في 
أن يواصل بنك اخلليج كونه جزءا ال يتجزأ 
من تاريخ الكويت وحاضرها ومستقبلها«. 
جدير بالذكر أن بنــك اخلليج يقدم خدماته 
التمويلية املختلفة للشركات لتنفذ مشاريعها 
الكبرى في مختلف القطاعات، ويتم ذلك إما 
بشــكل مباشــر أو من خالل حتالف متويلي 

يجمع عدة بنوك.

ممول أساسي ملشاريع البنى التحتية واملشاريع اإلنشائية والنفطية

أحمد الدويسان

صرح مؤخرا العب برشلونة بأنه لم يرد أن 
يرى رحيل أكبر منافس له، كريستيانو رونالدو 
من فريق ريال مدريد ألنه كان يطعم املنافسة 
بشيء إضافي. عدة دراسات تبني انه عندما 
يتحسن أداء املنافس األكبر للفريق الرياضي، 
يتحسن أداء ذلك الفريق في السنة املقبلة. أي 
ان املنافسة مصدر حماس للتطوير. كما أن، 
 Kyrgios على Federer بعد فوز العب التنس
مؤخرا، ذكر أهمية نصائح أكبر منافســيه، 
Nadal، في االنتصار. وفي سباقات الركض 
لألوملبياد، رغم فوز شــخص واحد، إال أن 
املتسابقني يتدربون معا. أي انه من املمكن 

التعلم من املنافسني لتطوير األداء.
هناك فرصــة لتغيير وجهة النظر حول 
املنافسة، من خالل تغيير العالقة من التنافس 
الى الشراكة والتعاون مع املنافس، أو ما يسمى 
 .»coopetition« في علم اإلدارة: استراتيجية
من أشهر األمثلة لهذه االستراتيجية، هو انه 
 Microsoft رغم تنافسهم الشديد، اال ان شركة
قامت بإنقاذ شركة Apple في عام 1997، لوقف 
تداعيات االحتكار ضدها وأنشــأت شراكة 
 .Apple معها لبيع منتجاتها عن طريق أجهزة
 »Apple« كما انه رغم التنافس بني شــركتي
و»Samsung« والدعوى القضائية من االولى إال 
 Samsungان األخرى تقلد تصميم أجهزتها، و

 .Apple توفر شاشات ألجهزة
كمثال آخر للتعاون مع املنافسني، توفر 
 Amazon Market« خدمة Amazon شــركة
Place«، هذه اخلدمة توفر للمستهلك إمكانية 
شراء بضاعة من منافسني Amazon، معظمها 
مشاريع صغيرة، بدال من شراء بضاعة من 
املنافسني  Amazon. واســتطاعت منتجات 
التصدر على منتجات Amazon، حيث انه في 
الربع الثاني من 2019، شكلت بضاعة املنافسني 
54٪ من البضاعة التي باعتها Amazon. وهذا 
البيع عبر موقع Amazon، يعتبر مصدر دخل 

إضافي للشركة.
إذن التعاون مع املنافسني يساعد في تطوير 
املنتج، مشــاركة التكاليف، تقليل املخاطر، 
بناء مصادر جديدة للدخل، وتقوية املشاريع 

الصغيرة أمام املنافسني الكبار. 
وكمــا هو معــروف فــي االقتصادات 
الرأسمالية أن املنافسة تزيد من كفاءة وابتكار 
وخدمات الشــركات، مما يعود بالنفع على 

املستهلك.  
وعلى ســبيل املثال، دخــول عدد من 
املنافسني في سوق التوصيل ساهم في حتسني 
اخلدمة للمستهلكني من خالل توفير عروض 
مثل اشتراك شهري وخصومات. وإذا جئنا 
الى موضوع االحتكار، في الواليات املتحدة، 
هناك أربع شركات توصيل أغذية متتلك ٪9٣ 
من سوق التوصيل. لذلك فإن وجود شركات 
كبيرة تستحوذ على السوق، أمر طبيعي في 
االقتصاد الرأسمالي. بل ان استحواذ الشركات 
أيضا يوفر فرصا للمشاريع الصغيرة لدخول 

السوق بابتكارات جديدة تخدم املستهلك. 
وعلى ســبيل املثال أيضا، بعد أن كانت 
شركة Gillette متلك 70٪ من سوق احلالقة 
 Dollar Shave للرجال في 2010، دخل مشروع
Club في عام 2011 لبيع أمواس احلالقة للزبائن 
عبر االنترنــت. ويتمثل جناح املشــروع 
بانخفاض اســتحواذ Gillette الى 54٪ من 
السوق، ومن ثم بيع املشروع في عام 2016 

مببلغ مليار دوالر.
والقصد هنا ليس السماح باالحتكار، إمنا 
يجب حتديد وتفهم تصرفات االحتكار، ومنعها، 
ومعاقبتهــا، دون معاقبة جناح الشــركات. 
فتطوير القانون ردا على تصرفات الشركات 
وتطوير قواعد املنافسة سيعود بالنفع على 

االقتصاد، أكثر من »خروج« الشركات.
دائما ما أردد على طلبتي ان تشــخيص 
املشكلة والتأني في إيجاد احللول صفة أساسية 
للقائد الناجح. وقد يبدو هذا الدرس بديهيا، اال 
ان الكثير من القادة ال يتأنون في تشخيص 
املشكلة بل يتســرعون بالقفز من املشكلة 
إلى احلل. حيث ان تصرفات االحتكار ما هي 
اال نتيجة لضعف القانون، او عدم تطبيقه. 
ويجب عدم اخللط بني نتائج املشكلة، واملشكلة 

األساسية..
وللحديث بقية.

رأي

»طلبات«
و»كاريدج«

د.نواف العبداجلادر 
 دكتور ريادة أعمال في جامعة الكويت

السبيعي: أداء مميز للشركة بالربع الثالث رغم التراجع في أسواق املال اإلقليمية بأغسطس وسبتمبرالعلي: الشركة بصدد حتديث إستراتيجيتها للسنوات الـ 5 املقبلة بالتعاون مع مكتب استشاري عاملي

143 مليون دوالر صافي أرباح »إيكويت«
أعلنت مجموعة ايكويت، 
في بيان صحافي أمس، عن 
نتائجها املالية غير املدققة 
للربــع الثالــث مــن ٢٠١٩، 
محققة أرباحــا بلغت ٢64 
مليون دوالر )قبل احتساب 
الفوائد والضرائب واإلهالك 
واالستهالك(، بانخفاض %5٢ 
عن أرباح الربع الثالث من 
السنة املاضية والتي بلغت 
حينهــا 547 مليون دوالر، 
في حني حققــت املجموعة 
إيرادات بلغــت 8١١ مليون 
دوالر بانخفــاض ٣5% عن 
إيــرادات الربــع الثالث من 
٢٠١8 التي بلغت حينها ١.٢4 
مليون دوالر، بينما وصل 
صافي األرباح بعد احتساب 
الضرائب إلــى ١4٣ مليون 
دوالر مع نهاية الربع الثالث 
مــن ٢٠١٩، بانخفاض %65 
عن أرباح الربع الثالث من 
السنة املاضية والتي بلغت 

حينها 4٠6 ماليني دوالر.
وفي تعليقــه على هذه 
الرئيــس  قــال  النتائــج، 
التنفيذي ملجموعة »ايكويت« 

جميع أصولنا تساعدنا على 
االستمرار في العمل بأقصى 

املعدالت«.
وأضــاف راماجنــدران 
»يســرنا أن نعلن عن بدء 
العمليــات التشــغيلية في 
أويستر كريك أم إي جلوبال 
بوالية تكساس خالل أكتوبر 

ايكويــت  كال مــن شــركة 
للبتروكيماويات والشركة 
الكويتيــة لألوليفينــات، 
إضافــة إلــى مجموعة من 
الشركات التابعة، مثل شركة 
أم إي جلوبال وشركة إيكوي 
بوليمرز. ويتم تسويق هذه 
املنتجات في آسيا والقارتني 
األميركيتني وأوروبا والشرق 
األوسط وأفريقيا. ومساهمو 
هــم  ايكويــت  مجموعــة 
الكيماويات  شركة صناعة 
البتروليــة، وشــركة داو 
للكيماويات، وشركة بوبيان 
للبتروكيماويات، وشركة 
القرين لصناعة الكيماويات 
البتروليــة. ومــع قيامهــا 
بتوظيــف أكثــر مــن ١5٠٠ 
شخص في مختلف أرجاء 
العالم، فإن مجموعة ايكويت 
متثل مؤسسة رائدة تولي 
الكثيــر مــن العناية جتاه 
التنمية املســتدامة  مبادئ 
في جميع مناطق تواجدها 
مــن خــالل الشــراكات في 
عدة مجــاالت مثــل البيئة 

واالقتصاد واملجتمع.

اجلاري، وهو األمر الذي مت 
بنجاح قبــل املوعد املقرر، 
وضمــن امليزانية احملددة، 
وهو ما يجعــل »ايكويت« 
حتقق متيزا تشــغيليا من 
جديد، وقــدرة على الوفاء 
لعمالئهــا  بالتزاماتهــا 

ومساهميها«.
أن  بالذكــر  اجلديــر 
مجموعــة ايكويــت تعتبر 
من اجلهات العاملية الرائدة 
في إنتاج البتروكيماويات 
وثاني أكبر منتج لإليثيلني 
جاليكــول علــى مســتوى 
العالم. ومتتلــك مجموعة 
ايكويت وتتولى تشــغيل 
مجمعــات صناعيــة فــي 
الشمالية  الكويت وأميركا 
وأوروبــا إلنتــاج أكثر من 
6 ماليــني طن ســنويا من 
اإليثــــيلني، واإليثيـــــلني 
جاليكول، والبولي إيثيلني، 
وتيريفثاالت البولي إيثيلني، 
مونيمــر،  والســتايرين 
والبرازيلــني، والعطريات 
الثقــــيلة، والبــنزيـــــن. 
ايكويت  وتضم مجموعــة 
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راماجنــدران  د.راميــش 
»مازلنا نرى طلبا متناميا 
وثابتا في األســواق، لكننا 
نواجه انضغاطا في هامش 
العوائــد نتيجة اســتمرار 
حالة عدم التيقن من الرسوم 
اجلمركية في آسيا، حيث إن 
التكلفة األكثر انخفاضا في 

»أسواق املال« توقّع مذكرة تفاهم مع »حوكمة« اإلماراتي

وقــع »معهــد حوكمــة«، 
التابــع  الشــركات  حلوكمــة 
لسلطة مركز دبي املالي العاملي 
وهيئة أسواق املال بالكويت، 
مؤخرا، مذكرة تعاون، لتعزيز 
ممارسات احلوكمة بشكل فعلي 
للشركات املدرجة في الكويت، 
ورفع درجة الوعي بأهميتها 
بني هذه الشركات بشكل خاص 
وبني ســائر مؤسسات الدولة 

بشكل خاص. 
ومت توقيع املذكرة في مقر 
هيئة أسواق املال، حيث وقعها 
من اجلانبني الرئيس التنفيذي 
لـــ »معهد حوكمة« د.أشــرف 
جمال الدين، ورئيس مجلس 
التنفيذي  املفوضني واملديــر 
أ.د.أحمد  لهيئة أســواق املال 
امللحــم، بحضــور عــدد مــن 
املديرين وكبار املسؤولني من 

الطرفني.
إلــى  املذكــرة  وتهــدف 
التعاون بــني اجلانبني بهدف 
توعية أعضاء مجالس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية وأمناء السر 
املختصني باحلوكمة والتدقيق 
واملخاطر في الشركات املدرجة 
بالبورصة والشركات األخرى 
املســاهمة املرخصــة من قبل 
هيئة أســواق املــال، بأحدث 
مســتجدات احلوكمة وأفضل 

املمارسات العاملية. 
وتتضمــن املذكــرة متكني 
»معهــد حوكمــة« مــن تقدمي 
النصائح والتوجيهات العملية 
لهذه الشركات بشأن حتسني 
ممارسات احلوكمة مبا يعزز 
من قدرتها في احلصول على 
التمويــل اخلارجــي ورفــع 
قدرتها وكفاءتها التشــغيلية 
باإلضافة إلى حتسني سمعتها، 
إلى جانب التشاور بني املعهد 
والهيئة حول قواعد احلوكمة 

التغيرات والتطورات.
ومبوجب مذكرة التعاون، 
اتفــق الطرفــان علــى نشــر 
حوكمــة  حــول  التوعيــة 
الشركات من خالل املؤمترات 
والنــدوات  واالجتماعــات 
إلى إعــداد كتيبات  باإلضافة 
وأدلة متخصصــة، وتطوير 
التشــريعية حلوكمة  األطــر 
الشركات في الكويت، وتطوير 
اســتراتيجية تواصل ونشر 
للوعي مبــا في ذلــك تدريب 
الصحافيني ووســائل اإلعالم 
املتخصصة، وتبادل املعلومات 
واالجتاهات والتقارير وغيرها 
من البيانات الضرورية لتعزيز 
وحتقيق هدف التعاون بينهما. 
وكان »معهــد حوكمــة«، 
حلوكمــة الشــركات، التابــع 
لســلطة مركــز دبــي املالــي 
العاملــي، قد تأســس في عام 

مستوى الشفافية، مشيرا إلى 
أن نشر مثل هذه املمارسات بني 
الشركات املدرجة في أسواق 
املال، يســاعد على اســتقرار 
األســواق ويزيد من مستوى 

االستثمار فيها.
وقــال: »نتطلــع من خالل 
املذكــرة إلــى زيــادة قــدرات 
الشركات املساهمة في احلصول 
على التمويل الالزم بتكلفة أقل، 
وبالتالي التوسع في نشاطها، 
وتقليل املخاطر، وبناء الثقة 
مع أصحاب املصالح، فمن خالل 
ممارســات احلوكمة الرشيدة 
ميكن حماية االستثمارات من 
التعــرض إلى خســائر، ومن 
ثم تعظيم عوائد االســتثمار 
وحقوق املســاهمني والقيمة 
االستثمارية للشركات املدرجة 
وغيــر املدرجــة في الســوق 

املالي«.

٢٠٠6 للمساعدة بسد الفجوة 
في حوكمة الشركات باملنطقة. 
ويعمــل املعهــد علــى تزويد 
الشــركات ومجالــس اإلدارة 
الالزمــة  العمليــة  بــاألدوات 
الشــركات  لتحســني حوكمة 
وإشراك احلكومات ومختلف 
القطاعات األخــرى في إجراء 
االســتقصائية  الدراســات 
والبحــوث وإنشــاء معاييــر 

إقليمية.
من ناحيته، عبر د.أشرف 
جمال الدين عن ترحيبه بهذا 
التعــاون مــع هيئة أســواق 
املــال، ضمــن رؤيــة الكويت 
لتعزيز ممارسات احلوكمة في 
القطاعني احلكومي واخلاص، 
والتي ستسهم في متكني مزيد 
مــن الشــركات واملؤسســات 
باملنطقــة من االســتفادة من 
خبرات »معهد حوكمة«، ورفع 

لتعزيز ممارسات احلوكمة بشكل فعلي للشركات املدرجة في بورصة الكويت

د.أحمد امللحم ود.أشرف جمال الدين في لقطة جماعية خالل توقيع مذكرة التعاون

بالكويت، ومناقشة ما يلزم من 
أجل حتســينها وتقريبها إلى 
أفضل املمارسات العاملية مبا 
يتوافق مــع القوانني املعمول 

بها في الدولة. 
قــال  املناســبة،  وبهــذه 
أ.د.أحمد امللحم: ويأتي توقيع 
هذه االتفاقيــة ضمن اجلهود 
املتواصلــة التي تبذلها هيئة 
املــال فــي حتقيــق  أســواق 
أهدافهــا الرئيســية، الســيما 
في إرســاء ممارسات حوكمة 
الشركات السليمة، متاشيا مع 
الوتيرة املتسارعة للتغيرات 
والتطــورات في هــذا املجال 
سواء على املستويني اإلقليمي 
والعاملي، الذي بدوره يعكس 
احلاجــة امللحــة للتعاون مع 
مؤسســات ناشــطة فــي هذا 
املجــال، الســيما فــي جانب 
التعليم والتدريب ملواكبة تلك 

امللحم: االتفاقية تأتي ضمن جهود الهيئة لتحقيق األهداف الرئيسية في إرساء ممارسات حوكمة الشركات السليمة


