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«الكويتية لالستثمار»: ٢٠٫١ مليون دينار أرباح ٢٠١٩.. بنمو ٦٢٪

الكويتية  كشفت الشركة 
لالستثمار، عن ارتفاع إجمالي 
األربــاح الصافية للمجموعة 
إلى٢٠٫١ مليون دينار من بينها 
١٧٫٥ مليون دينار صافي ربح 
خاص مبساهمي الشركة األم، 
وذلك للســنة املالية املنتهية 
في ديسمبر ٢٠١٩ بنسبة منو 
٦٢٪ وبربحية ٣٢ فلسا للسهم 
الواحد، باملقارنة مع أرباح ١٢٫٤ 
مليون دينار وربحية سهم ١٨ 
فلسا في ٢٠١٨، لتقفز األرباح 
العائدة إلى مساهمي الشركة 
٧٨٪، كمــا بلغت نســبة منو 
أرباح التشغيل ٦٠٪ مقارنة 

بعام ٢٠١٨.
وتعليقا على هذه النتائج، 
إدارة  قــال رئيــس مجلــس 
الشركة الكويتية لالستثمار 
د.يوسف العلي: «لقد حققت 
أداء قياســيا فــي  الشــركة 
كل مؤشــراتها املاليــة خالل 
العام املاضي، وقامت باتخاذ 
إجراءات اســتباقية ملواجهة 
املخاطر اجليوسياســية في 
املنطقة، لتواصل بذلك حتقيق 
قفزات نوعية ومستويات منو 
أكثر من جيدة باتباع سياسات 
اســتثمارية حذرة تتضمنها 
استراتيجية الشركة اجلديدة 
التي جــرى اعتمادها مؤخرا 
للسنوات اخلمس املقبلة من 

٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٤».

الســنوات الست األخيرة من 
٢٠١٤ حتى ٢٠١٩ إلى ٣٤ مليون 
دينار وبنسبة ٦٢٪ من رأسمال 

الشركة».
وقال العلي: إن «الكويتية 
لالستثمار» استطاعت عبور 
هذه الفترة املفصلية بنجاح 
كبير، فبرغم استمرار تباطؤ 
النمو العاملي واملخاوف التي 
الزمت األســواق طوال العام 
إثــر احلــرب التجاريــة بني 
أكبــر اقتصادين فــي العالم 
الواليــات املتحــدة والصني، 
إلى جانــب حالة عدم اليقني 

الشــركة  «إن اســتراتيجية 
اجلديدة التي جرى اعتمادها 
للسنوات من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٤ 
تركز على الرؤية املستقبلية 
السياسة  للشــركة وتطوير 
االســتثمارية لها عن طريق 
تعزيز بعض األنشطة املدرة 
للدخل وإعادة توزيع بعض 
استثمارات الشركة جغرافيا 
ونوعيا خصوصا في البلدان 
التــي تتمتــع باقتصاد قوي 
ومخاطر قليلة، وكذا ما تبعها 
من إجراءات في إعادة الهيكلة 
الشاملة لبعض االستثمارات 

التي كرستها اململكة املتحدة 
علــى خلفيــة انفصالها عن 
االحتاد األوروبي، إال أن األداء 
القياسي للشركة تغلب على 
هذه التحديات، وكلنا ثقة في 
الرؤية التي تعمل من خاللها 
اإلدارة التنفيذية وقدرتها على 
حتقيق أهــداف هذه املرحلة 
باقتــدار، مبــا يحافــظ على 
حقوق املساهمني وتطلعات 

العمالء.
الرئيــس  قــال  بــدوره، 
التنفيذي للشــركة الكويتية 
الســبيعي:  لالســتثمار بدر 

تعزيــز وتنميــة أنشــطتها 
ومشــاريعها فــي األســواق 
احمللية والعاملية التي تتواجد 
فيهــا، إذ يصــل حجم أصول 
الشــركة ٢٩٣ مليون دينار، 
فيمــا إجمالي األصول املدارة 
نحو ٢٫١ مليار دينار كما في 

ديسمبر املاضي.
وأوضــح الســبيعي أن 
الشركة جنحت في االستحواذ 
علــى ٣ عقــارات أوروبيــة 
وحتديدا في أملانيا وذلك خالل 
عامــي ٢٠١٨ و٢٠١٩ متوافقة 
مع االحتياجات االستثمارية، 

والتخارج من بعض األصول 
وإعادة استثمار املتحصالت 
طبقا لالستراتيجية اجلديدة 
وهــو مــا مينــح الشــركة 
مرونة أكبر فــي التعامل مع 
املتغيرات والتحديات اجلديدة 
وأن تواصل مســتويات منو 

ممتازة».
وذكر أن املركز املالي القوي 
واإلمكانات التي تتمتع بهما 
الكويتية لالستثمار أعطاها 
ميــزة تنافســية أفضــل في 
احملافظة على املكانة الرائدة 
في قطاع االستثمار، وبالتالي 

وقد بلغــت القيمة اإلجمالية 
لهــذه الصفقات مــا يتجاوز 
بقليل ٩٠ مليون يورو، حيث 
حتقق عائدات تفوق ٧٪، الفتا 
إلــى أن العقارات املســتحوذ 
مبوقعهــا  تتميــز  عليهــا 
االســتراتيجي في أكبر املدن 
األملانيــة: فرانكفــورت التي 
حتظى باحتضانهــا للقطاع 
املالــي األوروبــي، وكذلــك 
التــي تعتبر  دوســيلدروف 
ثالث نطــاق إقليمي أوروبي 
من حيث عدد االســتثمارات 

األجنبية.

ً مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيع ١٥٪ نقدا

بدر السبيعيد.يوسف العلي

العلــي «أن هــذه  وبــني 
املؤشــرات املمتازة انعكست 
على حجم حقوق املساهمني 
التــي ارتفعت بنســبة ٧٫٧٪ 
بنحو ٩ ماليني دينار لتصل 
إلــى ١٢٦ مليــون دينار حتى 
نهاية ديسمبر املاضي مقارنة 
بالعام ٢٠١٨. كما أوصى مجلس 
إدارة الشــركة بتوزيع أرباح 
نقدية على املساهمني بواقع 
١٥٪ عن السنة املالية املنتهية 
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، وبذلك 
يصل حجم التوزيعات النقدية 
على مســاهمي الشــركة عن 

السبيعي: نتمتع مبركز مالي قوي وإمكاناتنا متنحنا الريادة في قطاع االستثمارالعلي: الشركة حتقق أداًء قياسيًا في كل مؤشراتها املالية العام املاضي

«التجارة»: ٧٥ تدبيرًا احترازيًا ملكافحة غسيل األموال
أعلنــت وزارة التجــارة والصناعــة 
أمــس أن إدارة مكافحــة غســيل األموال 
ومتويــل اإلرهــاب التابعة لهــا أصدرت 
خالل ينايــر املاضي ٧٥ تدبيرا احترازيا 
على الشركات املخالفة اخلاضعة ألحكام 
القانون (١٠٦/٢٠١٣). وأضافت الوزارة في 
بيان صحافي أن التدابير تضمنت توجيه 
إنــذارات كتابية لـ ١٧ شــركة عقارية و٤ 
شــركات مجوهرات، إضافــة إلى إصدار 
أمر بإلزام ٣٥ شركة عقارية و٦ شركات 
مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق 

مع القانون. وأوضحت أنه مت اعتماد إيقاف 
نشــاط ٣ شركات واحدة للعقار وأخرى 

للمجوهرات وثالثة للتأمني.
وذكرت أن إدارة مكافحة غسيل األموال 
ومتويل اإلرهاب استكملت إجراءاتها قبل 
اتخــاذ اإلدارات املتخصصة في الوزارة 
إجراءات الترخيص لنحو ٥٣ طلب تأسيس 
خالل الشهر ذاته منها ٣٩ شركة عقارية 
و١١ شركة للمجوهرات و٣ شركات للتأمني.
وأشــارت «التجارة» إلــى أن اإلدارة 
حدثــت أيضا ١٠٧ تراخيص موزعة على 

٥٩ شــركة عقارية وشــركة صرافة، و٦ 
شــركات مجوهرات، و٤٢ شركة للتأمني 
في حني اعتمدت تأكيد بيانات ٤٠ مراقبا 
لـ ٣١ شــركة عقارية وشركة صرافة و٦ 

شركات مجوهرات وشركتي تأمني.
ولفتت إلــى أنها أصدرت أمرا بتقدمي 
تقارير لســبع شــركات عقارية وشركة 
صرافة وشركتي مجوهرات إضافة إلى ٤٠ 
تقريرا للرقابة امليدانية شملت ١٦ شركة 
عقار و١٢ شركة صرافة و١١ للمجوهرات 

وواحدة للتأمني.

«املركزي» ناقش البنية التحتية
للسوق املالي والعمالت الرقمية

انطالق «صنع في قطر» ١٩ اجلاري
حتت رعاية سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد، تنطلق 
في الكويت يوم األربعاء ١٩ فبراير 
اجلــاري فعاليات معــرض «صنع 
في قطر» الذي تنظمه غرفة جتارة 
وصناعة قطر بالتنسيق مع غرفة 
جتارة وصناعة الكويت، وتشارك 
فيه ٢٢٠ شــركة صناعيــة قطرية، 
وتســتمر فعالياته ألربعة أيام في 

معرض الكويت الدولي.
وقــد أشــاد رئيس غرفــة قطر 
الشــيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، 
بالرعاية الكرمية التي منحها سمو 
الشــيخ صباح اخلالــد للمعرض، 
قائال: إن هذه الرعاية الكرمية تؤكد 
عمــق العالقات األخويــة الوطيدة 
بــني البلدين الشــقيقني، كمــا أنها 
متنح املعــرض وامللتقى املصاحب 
زخما أكبر مما يحفز رجال األعمال 
القطريــني والكويتيني على تعزيز 
روابــط التعاون املشــترك، واقامة 

حتالفات وشــراكات تدعم التكامل 
االقتصادي بني البلدين الشقيقني، 

في ظل رعاية قائدي البلدين.
وأشار الشيخ خليفة بن جاسم 
الى انــه مت اختيار الكويت النعقاد 
معــرض صنع في قطر في محطته 
الثالثــة خارجيا، نظــرا للعالقات 
األخويــة الوطيــدة التي جتمع بني 
البلدين، فضال عن العالقات التجارية 
املتطــورة بني القطــاع اخلاص في 
الغرفــة  البلديــن، وحرصــا مــن 
علــى تعزيز التواصل بــني التجار 
واملصنعني من قطر ونظرائهم من 
الكويــت مبا يدعم حتقيق شــراكة 
صناعية وجتارية بني اجلانبني، ومبا 
يخدم االقتصاد الوطني في البلدين 
الشــقيقني، ويعــزز مــن التبادالت 

التجارية.
جتــارة  غرفــة  وتســتضيف 
وصناعة الكويت، فعاليات ملتقى 
األعمال القطري الكويتي والذي يقام 

على هامش املعرض لبحث تعزيز 
العالقات التجاريــة بني اجلانبني، 
ومناقشــة الفــرص االســتثمارية 
املتاحة في كل قطاع، وذلك متهيدا 
إلنشاء حتالفات وصفقات جتارية 
بني الشــركات القطرية ونظيرتها 
الكويتية، تعود بالنفع على اقتصاد 
البلدين. وتشــارك فــي املعرض ٥ 
قطاعــات صناعيــة هــي: الطاقة، 
الصناعــات  البتروكيماويــات، 
الغذائيــة، الصناعــات الصغيــرة 
واملتوســطة، األثاث واملفروشات، 
والصناعات املتنوعــة، كما يهدف 
الفرصــة  اتاحــة  إلــى  املعــرض 
للعارضــني واملصنعــني لاللتقــاء 
بنظرائهم الكويتيني، والتباحث حول 
إقامة شراكات وحتالفات تسهم في 
تعزيــز الصناعــة القطرية وجلب 
الصناعات التي يحتاج اليها السوق 
القطري، خصوصا تلك التي تعتمد 

على التكنولوجيا احلديثة.

يستضيف بنك الكويت 
المركــزي حلقــة نقاشــية 
رفيعــة المســتوى تتناول 
قضايا مختارة حول التنظيم 
والرقابة على التكنولوجيا 
الماليــة، يعقدهــا مركــز 
الدولــي  النقــد  صنــدوق 
لالقتصــاد والتمويــل فــي 
الشرق األوسط (CEF) خالل 
الفترة من ١٠ إلى ١٣ فبراير 
٢٠٢٠، بمشاركة ممثلين من 
البنوك المركزية ومؤسسات 
النقد لدول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.
وتتناول الحلقة النقاشية 
آخــر التطورات فــي مجال 
التقنيــات المالية «فيتنك» 
إلى  (FinTech)، باإلضافــة 
القواعد التنظيمية الخاصة 
بها ومخاطر تلك التقنيات 
التي تواجهها،  والتحديات 
إلــى جانب تجــارب الدول 
الخاصة بالبيئات التجريبية 
 Regulatory) الرقابيــة 
Sandboxes) لدعم المبادرات 

المبتكرة.
وتسلط الحلقة النقاشية 
األصــول  علــى  الضــوء 
المشفرة، وعمليات الطرح 
 Initial األولــي الخاص بهــا
 Coin Offering (ICO)
وعمليات تبادلها، واألساليب 
التنظيمية والرقابية عليها، 
والتأثيرات العالمية للعمالت 
 Stable) الرقمية المستقرة
إلــى  باإلضافــة   ،(Coins
مناقشة االستعانة بمصادر 

المالي والعمالت الرقـمـيـة 
للـبـنـوك المركزية.

وتأتــي اســتضافة بنك 
الكويت المركزي لهذه الحلقة 
النقاشية في إطار سلسلة 

استعرض آخر التطورات في مجال التقنيات املالية «فيتنك»

«غرفة الكويت» تستضيف ملتقى األعمال املشترك

جانب من احللقة النقاشية

خارجيــة، والتعــاون مــع 
الشركات الكبرى في المجال 
التقني من قبل المؤسسات 
ناقشــت  كمــا  الـــمالية، 
التـــحتية للســوق  البنية 

الحلقات النقاشية السنوية 
التي ينظمهــا بنك الكويت 
المركزي بهدف تطوير قدرات 
العامليــن فــي مؤسســات 
المركزية  النقــد والبنــوك 
الخليجيــة وإطالعهم على 
آخر المستجدات في مجال 
الرقابــة المصرفية انطالقا 
من أهمية الدور الذي تقوم 
به مؤسسات النقد والبنوك 
المركزيــة في إطــار جهود 
المحافظة على االســتقرار 
المالــي، وهــو مــا يتطلب 
الكــوادر  تعزيــز قــدرات 
العاملة في البنوك الـمـركزية 
ومؤسسات النقد وتنميتها 
وفــق أفضــل الممارســات 

الدولية في هذا المجال.

وليد العوضي متحدثا في احللقة النقاشية

٢٤٪ عوائد احملافظ االستثمارية املدارة
حول أداء الصناديق االستثمارية احمللية التي 
تديرها الشركة، لفت السبيعي إلى أنها واصلت 
حتقيق العوائد اإليجابية خالل ٢٠١٩، فقد حقق 
صندوق الرائد لالستثمار (الصندوق األكبر في 
الكويت من حيث صافي قيمة األصول) عائدا 
إيجابيا خالل السنة، بارتفاع صافي قيمة وحدة 
الصندوق ١٧٫٦٪ لتسجل نهاية السنة ١٫١٨ دينار 
بعد توزيع ٥٠ فلسا للوحدة أو ٥٪ من القيمة 
االسمية للوحدة. وحقق الصندوق عائدا كليا 
منذ التأســيس بلغت ٣٢٩٪ أي ما يعادل ١٨٫١٪ 
كمعدل عائد سنوي. كما حقق صندوق الكويت 

االستثماري عائدا جيدا خالل ٢٠١٩ بلغت ١٤٫٦٪، 
فيما شهد صندوق األثير لالتصاالت أداء جيدا 
خالل الســنة، حيث بلغ عائد السنة ما نسبته 
١٣٫٠٣٪ متفوقا على أداء املؤشر SP لشركات 
االتصاالت العربية والذي سجل ٨٫٧٩٪ خالل 
٢٠١٩. كما نوه إلى أن احملافظ االستثمارية احمللية 
املدارة من قبل الشــركة الكويتية لالستثمار 
متكنت من التميز في أدائها خالل العام املاضي 
وحققت عوائد إيجابية بنسبة ٢٤٪ متفوقة على 
األداء العام لسوق الكويت لألوراق املالية والذي 

سجل ٢٣٫٦٨٪.


