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توصية بتوزيع  7في املئة نقدًا

 10.3مليون دينار أرباح «االستثمارات» خالل 2017

حـقـقــت ش ــرك ــة االس ـت ـث ـم ــارات الــوطـنـيــة
نـ ـح ــو  10.307مـ ـلـ ـي ــون دي ـ ـن ـ ــار أربـ ــاحـ ــًا
صافية بعد أخــذ املخصصات االحترازية
والتحوطية ،بنهاية العام .2017
وأشـ ـ ــارت ال ـشــركــة ف ــي ب ـي ــان ،إل ــى أنـهــا
استطاعت تحقيق أرباح تشغيلية ّ
تقدر بـ
 13.713مليون دينار ،في حني بلغ إجمالي
مــوجــودات أصولها نحو  193.595مليون
دي ـنــار ،مقابل إجـمــالــي حـقــوق املساهمني
لـلـشــركــة األم ال ـتــي ت ـقــدر بـنـحــو 173.912
مليون دينار.
وأوض ـح ــت أن إج ـمــالــي اإلي ـ ـ ــرادات بلغ
نـحــو  20.839مـلـيــون دي ـن ــار ،فـيـمــا وصــل
إج ـمــالــي امل ـص ــروف ــات وامل ـخ ـص ـصــات إلــى
 9.828مليون ديـنــار ،الفتة إلــى أن مجلس
اإلدارة أوصـ ــى ب ــرف ــع تــوص ـيــة للجمعية
الـعـمــومـيــة الـعــاديــة بـتــوزيــع أرب ــاح نقدية
ب ـن ـحــو  7ف ــي املـ ـئ ــة م ــن ال ـق ـي ـمــة األس ـم ـيــة
للسهم.
وقال رئيس مجلس إدارة «االستثمارات

ال ــوطـ ـنـ ـي ــة» حـ ـم ــد أح ـ ـمـ ــد الـ ـعـ ـمـ ـي ــري ،إن
أداء ال ـشــركــة اإلي ـجــابــي ف ــي ظ ــل ال ـظــروف
ً
االقتصادية الصعبةّ ،
يعد دلـيــال واضحًا
عـ ـل ــى م ـن ـه ــج الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوازن اإلي ـ ـجـ ــابـ ــي ال ـت ــي
اتخذته ،والتي تسعى من خالله ألن تعمل
ع ـلــى ت ـحــويــل األص ـ ــول واملـ ــوجـ ــودات إلــى
ن ــواة أســاسـيــة تسهم فــي زي ــادة األنشطة
التشغيلية واألرباح املستدامة.
ولفت إلى أن العام املنصرم شهد العديد
مــن التغيرات والتقلبات الجيوسياسية،
التي كان لها التأثير املباشر على األسواق
املالية املحلية واإلقليمية والعاملية على
حد سواء.
ٍ
وأف ـ ــاد ال ـع ـم ـي ــري بـ ــأن م ـج ـلــس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية ماضون في سياستهم
التحفظية والقائمة على املــوازنــة مــا بني
املصروفات واإلي ــرادات ،بعد املخصصات
االحـ ـ ـت ـ ــرازي ـ ــة الـ ـت ــي تـ ــم أخـ ــذهـ ــا مل ــواج ـه ــة
ً
انخفاض القيمة في بعض األصــول عمال
بمبدأ الشفافية.

وب ـ ـ ـ ـ ـ ّـني أن ه ـ ـ ـ ــذا األم ـ ـ ـ ـ ــر يـ ـعـ ـك ــس مـ ــدى
م ـتــانــة امل ــرك ــز امل ــال ــي لـلـشــركــة ال ـقــادرع ـلــى
م ــواج ـه ــة الـ ـظ ــروف وال ـت ـغ ـي ــرات ف ــي بيئة
ال ـع ـمــل االق ـت ـص ــادي ــة ،م ــا يـجـعـلـهــا قـ ــادرة
على استيعاب األح ــوال االقـتـصــاديــة غير
املستقرة.
وقـ ــال الـعـمـيــري إن فــريــق عـمــل اإلدارة
الـتـنـفـيــذيــة اس ـت ـطــاع بـكــل اق ـت ــدار تحقيق
تخارجات بجميع األنشطة االستثمارية
تناهز الـ  30مليون دينار ،بمتوسط عائد
على االستثمار يتجاوز الـ  16في املئة.
وأك ــد «نـحــن مــراق ـبــون ج ـيــدون للسوق
اإلق ـل ـي ـم ــي وال ـ ـعـ ــاملـ ــي ،وإس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـنــا
قــائ ـمــة ع ـلــى ال ـت ــوزي ــع ال ـج ـغ ــراف ــي األم ـثــل
السـ ـتـ ـثـ ـم ــاراتـ ـن ــا م ـ ــع اق ـ ـت ـ ـنـ ــاص الـ ـف ــرص
واألص ــول امل ـ ّ
ـدرة لـلــدخــل ،الـتــي مــن شأنها
امل ـســاه ـمــة ف ــي تـحـســني األداء ف ــي الـفـتــرة
املقبلة».
وتعتبر «االستثمارات الوطنية» إحدى
الشركات االستثمارية الرائدة في الكويت،

وه ــي مــدرجــة فــي س ــوق الـكــويــت ل ــأوراق
امل ــال ـي ــة ،وت ـخ ـضــع لــرقــابــة ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي
وهـيـئــة أسـ ــواق امل ــال الـكــويـتـيــة ،وتنهض
بــدور بالغ الفعالية والنشاط في مختلف
القطاعات فــي األس ــواق املحلية والعربية
والعاملية.
وأك ــدت الـشــركــة فخرها بما لديها من
قــاعــدة عريضة ومتنوعة مــن املساهمني،
تضم نخبة من أبرز الشركات واألفراد ممن
يتمتعون بـقـدرات مالية كبيرة.
وتــركــز جــل اهتمام الشركة وجهودها،
م ـنــذ انـطــالقـتـهــا األول ـ ــى ع ــام  ،1987على
االس ـت ـث ـمــار ف ــي امل ـج ــال ال ـع ـقــاري واملـلـكـيــة
ال ـخــاصــة سـ ــواء ف ــي األسـ ـ ــواق املـحـلـيــة أو
الدولية ،وبــادرت في عام  1994في أعقاب
إعــادة إدراجـهــا في ســوق الكويت لــأوراق
ّ
املــالـيــة إلــى تبني ق ــرار إستراتيجي تمثل
في الشروع بتقديم الخدمات املالية وإدارة
امل ـح ــاف ــظ ل ـل ـم ـس ـت ـث ـمــريــن م ــن امل ــؤس ـس ــات
واألفراد على حد سواء.

العميري :ماضون
بسياستنا التحفظية
القائمة على املوازنة بني
املصروفات واإليرادات

حمد العميري

«إيرباص» تبيع «التركية»  25طائرة
كوناّ  -أعلنت شركة «إيرباص» األوروبية لصناعة الطائرات،
أنـهــا وقـعــت مــذكــرة تفاهم مــع شــركــة الـخـطــوط الـجــويــة التركية،
لبيعها  25طائرة من طراز «ايه  350اكس دبليو بي» الكبيرة مع
خيار بيعها  5طائرات إضافية.
ولــم تذكر «إيــربــاص» قيمة الصفقة ،إال أن طــراز الطائرة الذي
سـيـبــاع لـلـشــركــة الـتــركـيــة ك ــان مــدرجــًا فــي «ك ــات ــال ــوغ» ع ــام 2017
بسعر يتجاوز بقليل  311مليون دوالر ،ما يعني أن قيمة الصفقة
قــد تصل إلــى  7مليارات دوالر ،علمًا بــأن األسـعــار ال ــواردة فــي الـ
«كاتالوغ» تخضع للتغيير بحسب حجم الطلب وبعض التكاليف
اإلضافية كالتدريب والصيانة وقطع الغيار.
ومن املتوقع أن تعزز الطائرات الجديدة عمل الشركة التركية
عبر جعلها ق ــادرة على إط ــالق وجـهــات دولـيــة جــديــدة أو زيــادة
الرحالت على وجهات قائمة.
ّ
يذكر أن الشركة التركية تشغل حاليًا في أسطولها  167طائرة
«إيرباص» ،ولديها  92طائرة أخرى قيد الطلب ولم تتسلمها بعد.

الحفارات األميركية تنخفض
للمرة األولى منذ  7أسابيع
وكــاالت  -خفضت شركات الطاقة األميركية ،األسبوع املاضي،
عدد الحفارات النفطية النشطة للمرة األولــى في  7أسابيع ،رغم
بـقــاء أس ـعــار ال ـخــام ق ــرب أعـلــى مستوياتها فــي  3س ـن ــوات ،وهــو
مــا يشجع املــزيــد مــن شــركــات الحفر النفطي على زي ــادة خططها
لإلنفاق للعام الحالي.
وذكرت شركة «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة ،أن شركات الحفر
أوقفت تشغيل  4حفارات نفطية في األسبوع املنتهي في  9مارس،
ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى .796
ومــازال إجمالي عــدد الحفارات النفطية في الــواليــات املتحدة،
وهو مؤشر أولي لإلنتاج في املستقبل ،مرتفعًا كثيرًا عن مستواه
قبل عام عندما بلغ  617حفارًا مع مواصلة شركات الطاقة تعزيز
اإلن ـف ــاق مـنــذ منتصف 2016
ع ـنــدمــا ب ـ ــدأت أسـ ـع ــار ال ـخــام
بالتعافي مــن انهيار استمر
عامني.
ومنذ بداية هذا العام ،بلغ
متوسط عــدد حـفــارات النفط
والغاز الطبيعي النشطة في
الواليات املتحدة  ،959مقارنة
مــع مـتــوســط بـلــغ  876حـفــارًا
قيد التشغيل في  ،2017و509
ح ـ ـ ـفـ ـ ــارات ف ـ ــي  ،2016و978
حفارًا في .2015
وفـ ــي ت ــوق ـع ــات ّ أص ــدرت ـه ــا
ه ـ ــذا ال ـش ـه ــر ،ت ــوق ـع ــت إدارة
معلومات الطاقة األميركية،
أن مـ ـت ــوس ــط إنـ ـ ـت ـ ــاج ال ـن ـف ــط
األميركي في  ،2018سيصل إلى مستوى قياسي عند  10.7مليون
برميل يوميًا ،وإلى  11.3مليون برميل يوميًا في  ،2019ارتفاعًا من
 9.3مليون برميل يوميًا في .2017
ووف ـقــًا لـبـيــانــات إدارة مـعـلــومــات ال ـطــاقــة ،ف ــإن الــرقــم القياسي
الحالي للذروة السنوية إلنتاج النفط األميركي ،تم تسجيله في
 ،1970وبلغ  9.6مليون برميل يوميًا.
في هذه األثناء ،انخفض سعر برميل النفط الكويتي  28سنتًا
في تداوالت الجمعة ،إلى  59.81دوالر ،مقابل  60.09دوالر للبرميل
في تداوالت الخميس ،وفقًا للسعر املعلن من «مؤسسة البترول».
وف ــي األس ـ ــواق ال ـعــامل ـيــة ،ق ـفــزت أس ـع ــار الـنـفــط نـحــو دوالري ـ ــن،
متعافية مــن جلستني مــن الـخـســائــر ،مــع صـعــود بــورصــة «وول
سـتــريــت» بـفـعــل بـيــانــات قــويــة لـلــوظــائــف فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة،
بينما تزايد تفاؤل املستثمرين بأن اجتماعًا مزمعًا بني الرئيس
األمـيــركــي ،دونــالــد تــرامــب ،والزعيم الـكــوري الشمالي كيم جونغ
أون ،قد يخفف التوترات الجيوسياسية.
وأنهت عقود خام القياسي العاملي مزيج برنت ألقرب استحقاق
جلسة الـتــداول مرتفعة  1.88دوالر ،أو  2.96في املئة ،لتبلغ عند
التسوية  65.49دوالر للبرميل.
وصعدت عقود خام القياس األميركي غرب تكساس الوسيط
 1.92دوالر ،أو  3.19في املئة ،لتغلق عند  62.04دوالر للبرميل.

النفط الكويتي
يتراجع  28سنتًا
إلى  59.81دوالر

وفاة أحد مؤسسي «أوبك»
رويترز  -توفي املسؤول النفطي الفنزويلي ،أليريو بارا ،الذي
ساعد في تأسيس منظمة البلدان املصدرة للبترول (أوبك) ،وظل
له دور مؤثر في اجتماعاتها ،عن  90عامًا.
وبصفته مساعدًا لــوزيــر الطاقة الفنزويلي آن ــذاك ،حضر بــارا
االجتماع الذي عقده مسؤولون من فنزويال والسعودية والكويت
وإيران والعراق في بغداد في  ،1960والذي شهد اإلعالن عن قيام
«أوبك» التي يوجد مقرها اآلن في فيينا.
وفي مسودة بيان لـ «أوبك» ،أثنى األمني العام ،محمد باركيندو،
على بارا ،قائال إنه «أحد الرجال العظماء في التاريخ».
وش ـغــل ب ــارا مـنـصــب وزي ــر ال ـطــاقــة وامل ـنــاجــم ف ــي ف ـنــزويــال في
الـفـتــرة مــن  1992إلــى  1994ورئـيــس وفــدهــا إلــى «أوبـ ــك» ،وتولى
أيضا رئاسة املنظمة ،وكان عضوًا في مجلس إدارة شركة النفط
الفنزويلية اململوكة للدولة «بدفسا».

عزيزي المواطن والمقيم:
يعتبر الحدث معرضًا لالنحراف إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو مكان يبيت عادة في أماكن
غير معدة لإلقامة أو املبيت فيها.
مع تحيات إدارة رعاية األحداث
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