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اخلميس ٢٣ مايو ٢٠١٩ اقتصـاد

زاوية رمضانية  تعدها »األنباء« مع مسؤولي 
الشركات وأصحاب القرار باالقتصاد 
الكويتي يتحدثون فيها عن جتاربهم 

اخلاصة بعالم االقتصاد، ويشاركون القراء  
العبر والدروس منها

جتربتي

أكثر جتربة اقتصادية مررت بها وتركت 
أثرا كبيرا في حياتي، كانت تقريبا قبل 10 
أعوام وهي أزمة 2008، والتي عصفت بكل 
األسواق وكل القطاعات، فعندما هبطت جميع 
األســواق العاملية واحمللية  تعرض السوق 
الكويتي لوضع صعب، انعكس على الكثير 
من الشركات التي تعثرت في مسيرتها وباتت 
غير قادرة على تسديد املستحقات املتراكمة 

عليها.
ومــن هنا تعلمت درســا عظيما، وهو 
ضرورة أن يكون لدى  أي شركة او مؤسسة 
سيولة مالية حتميها وتصد عنها األزمات، 
كما يجب وضع سيناريو مستقبلي لكيفية 

مواجهة االضطرابات واإلشكاليات.
وبالنســبة لتقييم التجربة سواء كانت 
فاشلة او ناجحة، فبال شك كان األمر درسا 
صعبا وجتربة مهمــة ملعرفة أي تغير غير 
متوقع في السوق احمللي،  ونحن نعيش اليوم 
في املنطقة ظروفا قد تؤثر على االقتصاد 
اخلليجي على خلفيــة التوتر األميركي ـ 
اإليراني احلادث وانعكاس هذا التصعيد على 
األسواق احمللية، ونحن اآلن نعيش مرحلة 
جديدة من  الركود االقتصادي إن استمرت 
األزمة باملنطقة فســتكون النتائج وخيمة 

وغير مطمئنة على اإلطالق.
 أما بالنسبة ملا إذا كانت التجربة لها عالقة 
زمنية معينة، فإن  جناح أو فشل كثير من 
الشــركات الصغيرة أو املتوسطة مرتبطة 
بالظروف الزمنية فهي التي حتدد جناح وفشل 
الشركة، فعلى سبيل املثال اذا دخلت إحدى 
الشركات الى السوق احمللي وحدثت حينها 

أزمة اقتصادية فبال شك ستتعثر  املؤسسة 
وتتعرض لالنهيار او الفشل بسبب املعطيات 
الســوقية املوجودة، ولهذا أرى ان النجاح 
او الفشــل ال يعتمد فقط على إمكانيات او 
مكونات الشركة او الشخص ولكن يعتمد 

أيضا على الظروف احمليطة والبيئة.
لذلك  انصح الشباب الذي لدية الرغبة في 
استثمار أمواله بشكل صحيح، بتكرار احملاولة 
واملثابرة للوصول الى األهداف املوضوعة، 
حيث ان أي جتربة صعبة في البداية ستنجح 
في نهاية األمر، ولكن في الوقت ذاته يجب 
عدم االندفاع واللجوء الى التوسع دون دراسة 
مسبقة فالشركات الكبرى لم تصل الى ما 
هي عليه اآلن من فراغ، بل انها حاولت أكثر 
من مرة وتدرجت حتى وصلت الى مبتغاها.

 وبالنسبة لعامل املخاطرة، فبال شك يجب 
عمل دراسة مبدئية مستفيضة قبل دخول 
السوق وبناء على النتائج املستخلصة يتم 
حتديد خريطة العمل وطريقة االنطالق في 
السوق، الســيما في ظل فشل العديد من 
الشركات التي اندفعت دون حتديد بوصلتها 
االستثمارية. وال شــك ان جناح أو فشل 
اي جتربة مرتبط بأمريــن، هما الظروف 
االقتصادية احمليطة وسياسة الشركة سواء 
كانت سياسة متحفظة أو توسعية، كما يجب 
حتــري احلذر واحليطة فيمــا يخص بند 
تكاليف الدعاية واإلعالن بالصحف واإلذاعة 
والتلفزيون، حيث ان كل سياسة صرف ليس 

بالضرورة أن تعتبر ناجحة.

إعداد: رباب اجلوهري

 هكذا تنجح 
عبداهلل جنيب املالوتفشل الشركات!

عضو غرفة التجارة والصناعة

69 مليون دينار أرباح القطاع الصناعي بالربع األول
عالء مجيد

حققت ٢٩ شركة مدرجة 
فــي البورصــة الكويتيــة 
بقائمــة القطاع الصناعي، 
٢5 كويتية و4 غير كويتية، 
أرباحا مجمعــة بلغت 6٩ 
مليون دينار بنهاية الربع 
األول مــن ٢٠١٩، متراجعا 
عن الفترة املقارنة من العام 
املاضي بنسبة ١٢% والبالغة 

٩7.5 مليون دينار.
وقــد حققت الشــركات 
الكويتيــة املدرجة بقائمة 
القطاع الصناعي، والبالغ 
عددها ٢5، أرباحا بلغت 68 
مليون دينار بالربع األول، 
فيما سجلت 4 شركات غير 
كويتية إجمالي أرباح بلغ 

١.٢4 مليون دينار.
وتصدرت شركة اجيلتي 
العمومية قائمة  للمخازن 
ارباح الشركات الصناعية، 
حيــث حققت ٢٠.٢ مليون 
دينار مستحوذة على 6.٢٩% 
من اجمالي القطاع بالربع 
االول، تلتها شركة هيومن 
ســوفت القابضــة بـــ 8.7 
ماليني دينار مستحوذا على 
١٢.7% من اربــاح القطاع، 
وحلت ثالثا شركة اسمنت 
بورتالند كويت بـ 4 ماليني 
دينار مستحوذة على %5.8 
من ارباح القطاع، وجاءت 
في املرتبة الرابعة شــركة 
اخلليج للكابالت بأرباح 8.٣ 
ماليني دينار مستحوذة على 

.%5.6
وخامسا، حلت الشركة 
القابضة بقيمة  املتكاملــة 
اربــاح قدرت بـــ ٣ ماليني 
دينار مستحوذا على نسبة 
4.٣% مــن اربــاح القطاع، 
وجاءت في املرتبة السادسة 
شركة الصناعات الهندسية 
الثقيلة وبناء السفن بـ 6.٢ 
مليون دينار مستحوذة على 
٣.8% من ارباح القطاع ككل.
وحققت شركة اسمنت 
الهــالل قفــزة كبيــرة في 
االرباح بنسبة منو %877 
متصدره بها اكثر االرتفاعات 
تلتها، تلتها شركة اخلليج 
والصناعــات  للكابــالت 
الكهربائيــة بنســبة ١٩٠% 
على اساس سنوي، وثالثا 
جاءت شركة سفن بنسبة 
منــو 4١%، وفــي املرتبــة 
الرابعة حلت شركة املعدات 
القابضة بنمو سنوي ٣٩%، 
وفي املركز اخلامس جاءت 
شركة الصناعات الوطنية بـ 
٣7% منو سنوي، وسادسا 
حلــت شــركة الوطنيــة 
للنظيف مبعــدل منو ٣١% 
على اساس سنوي، واخيرا 
جاءت املجموعة املشتركة 
للمقــاوالت فــي املرتبــة 
السابعة مبعدل منو ١4%.

ويذكر ان هناك شركتني 
في قطاع الصناعة حققتا 
ارباحــا عن الفتــرة املالية 

القطاع، وهما شركة االفكو 
لتمويــل وشــراء وتاجير 
الطائــرات والتــي حققت 

ســنوي بلــغ 64%، حيث 
حققت ارباحا قدرها ٣.٢5 
مليــون دينار فــي الفترة 
املقارنة من العام املاضي. 
وكذلك حققت املجموعة 
التعلميــة القابضة ارباحا 
قدرها ٣.7 ماليني دينار عن 
الستة اشــهر املنتهية في 
مارس املاضي بنسبة منو 
سنوية بلغت بـ ٢4٠% عن 
الفتــرة املقارنــة من العام 
املاضي والتي حققت خسائر 
قدرهــا ٢.6 مليــون دينار 

كويتي.
وتوجد ايضا 4 شركات 
غير كويتية بالقطاع حققت 
ارباحا في الربع االول من 
العام احلالي وهما شــركة 
الشارقة لالسمنت والتنمية 
الصناعية وشركة اسمنت 
راس  وشــركة  اخلليــج 
اخليمة لصناعة االسمنت 
واملواد االنشــائية واخيرا 
شــركة صناعات اســمنت 

الفجيرة.
وقد حققت شركة اسمنت 
الفجيرة ارباحا تقدر بـ 6.٩ 
ماليني درهم اماراتي بنسبة 
منو ســنوي قدرها ١4.8% 
بعدمــا حققت فــي الفترة 
ارباحــا مبقــدار  املقارنــة 
8.4 ماليني درهم اماراتي. 
كما حققت شــركة اسمنت 
اخلليج ارباحا مبقدار 45.١ 
مليون درهم بنســبة منو 
سنوي ١4٩% ثم صناعات 
اســمنت الفجيــرة حققت 
ارباحــا بلغــت ١.١ مليون 
درهــم بنســبة تراجع في 
النمــو الســنوي بلغــت 
85%، واخيرا حققت شركة 
الشارقة لالسمنت واملواد 
ارباحــا بلغت  االنشــائية 
٠.8٠٢ مليون درهم بنسبة 
تراجع سنوي بلغت ٩٣%.

ارباحا قدرهــا ٩.٢ ماليني 
دينار فــي الفترة املنتهية 
في مارس املاضي بتراجع 

بتراجع سنوي 12%.. و»أجيليتي« تتصدر القائمة بـ 20 مليون دينار

املنتهيــة في مــارس وهي 
متثــل الربع الثاني وليس 
الربع االول كما باقي شركات 

»التجارة« تنظم إشعارات املراجعة 
ومحاضر الضبط القضائي

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا 
بشأن تنظيم اشــعارات املراجعة ومحاضر 

الضبط القضائي. 
وقالت »التجارة« في بيان صحافي أمس 
إن القرار تضمن إعداد سجل خاص لتسليم 
دفاتــر االشــعارات ومحاضــر الضبط التي 
يتم حتريرها واصدارها في شــأن البالغات 
واملخالفات املتعلقة بقوانني الرقابة التجارية 
وحماية املستهلك بأرقام مسلسلة ومرقومة 

صفحاتها من أصل وصورتني.
وأضافت أنه ال يسلم ملأمور الضبط دفتر 
اشعارات أو محاضر جديدة إال بعد استنفاد 
صفحات الدفتر السابق تسليمه وإعادته إلى 

اإلدارة املختصة مشــتمال علــى كل الصور 
اخلاصــة باحلفــظ لإلشــعارات واحملاضر 
التي مت حتريرها واصدارها. وأشــارت إلى 
أنه يراعى عند إلغاء أي اشــعار أو محضر 
ارفاق مذكرة توضيحية بأسباب العدول أو 
اإللغاء موقعة من املأمور املختصـ  واملسؤول 
املباشر وفي حال كان سبب االلغاء الصلح أو 
تنازل الشاكي يرفق صورة التنازل موقعة 
من طرفي اخلالف مبينة أنه يجوز لدواعي 
العمل االستعاضة عن املذكرة بتدوين أسباب 
اإللغاء أو العدول على ذات االشعار أو احملضر 
بخانة مالحظات موقعة من مأمور الضبط 

ومسؤوله املباشر.

»برقان« سيحقق 94 مليون دينار أرباحاً سنوية في 2022
عالء مجيد

أرقــام  أوصــت شــركة 
املســتثمرين  كابيتــال 
باالحتفاظ بسهم بنك برقان، 
وحددت السعر املستهدف عند 
٣٢٠ فلســا، بزيادة نسبتها 
٣.6% عن الســعر الســوقي 
احلالي، بتاريخ ٢٠ اجلاري 

والبالغ ٣١٠ فلوس.
التقريــر منــو  وتوقــع 
إيرادات البنك بدعم من التنوع 
القــروض واالئتمان،  ومنو 
متوقعا ارتفاع االيرادات من 
٢54 مليون دينار خالل العام 
احلالي، الى ٢6٣ مليون دينار 

لتصل األرباح الى 6٩ مليون 
دينار في عام ٢٠١٩، وبحلول 
عــام ٢٠٢٠ فمــن املتوقع أن 
تصل األرباح الى 7٢ مليون 
دينار، وكذلك 8٢ مليون دينار 

فــي ٢٠١٩، وذلك على الرغم 
مــن ان مكــرر الربحيــة في 
العام املاضي كان ١٣.7 مرة، 
وبحلول عام ٢٠٢٠ سيكون 
الربحية املتوقع 7.١٣  مكرر 

مرة.
يذكر ان بنك برقان اعلن 
عــن حتقيق اربــاح صافية 
بنهاية الربع االول من ٢٠١٩ 
بلغــت ١٩.٢ مليــون دينــار 
بتراجع ٩%، مقارنة بالفترة 
نفســها مــن العــام املاضي 
والتــي حققت أرباحا قدرها 
٢٠.4 مليون دينار، وبربحية 
سهـــم 5.5 فلـــوس مقارنــة 

بـ 6.٣ فلوس.

بحلول ٢٠٢١، واخيرا تصل 
الى ٩4 مليون دينار بحلول 

.٢٠٢٢
واشــار التقريــر الى ان 
العائد على حقوق مساهمي 
البنك وصل الــى ١٠.٢% في 
٢٠١8، حسب تقديرات »أرقام 
كابيتال«، مبعدل يتفوق عن 
متوسط العائد على حقوق 
املساهمني للقطاع املصرفي 
الكويتي البالغ ١٠%، وقد يصل 
الــى ٩.٣% فــي ٢٠١٩ ونفس 

النسبة بحلول عام ٢٠٢٠.
وأكــد ان الســهم ال يزال 
يتداول في مضاعفات مقبولة 
مبكرر ربحية متوقع ١4.٣ مرة 

وفقاً لتقرير لـ »أرقام كابيتال«.. وحددت 320 فلساً القيمة العادلة لسهم البنك

بحلول العام ٢٠٢٠.
كمــا توقــع التقرير منو 
األرباح بشــكل ملحوظ في 
السنوات القادمة بفضل منو 
محفظة القروض لدى البنك، 

فائض الكويت التجاري مع اليابان يقفز %44.4
كونــا: قالــت وزارة املاليــة 
اليابانية أمس إن فائض الكويت 
التجــاري مع اليابان قفز %44.4 
عن العام املاضي ليصل الى 7٠.٩ 
مليار يــن ياباني أي 64١ مليون 

دوالر في أبريل املاضي. 
واضافت الوزارة في تقرير اولي 
أن الكويت سجلت فائضا جتاريا 
مع اليابان ملدة ١١ سنة و٣ اشهر، اذ 

ارتفعت صادراتها الى اليابان للمرة 
األولى منذ شهرين بنسبة 8.٣١% 
لتصل الى 84.4 مليار ين ياباني 
)764 مليون دوالر(. وأوضحت ان 
صادرات اليابان للكويت تراجعت 
٩.6% على أساس سنوي لتصل 
الى ١٣.6 مليار يــن ياباني )١٢٣ 
مليون دوالر(. وبالنسبة لفائض 
الشــرق األوســط التجــاري مع 

اليابان، اوضح التقرير انه ارتفع 
في الشــهر املاضي بنسبة ٩.٣% 
ليصل الى 6٣٢.7 مليار ين ياباني 
)5.7 مليارات دوالر( مع ارتفاع 
واردات اليابان من املنطقة بنسبة 

٣ر٣% مقارنة بالعام املاضي. 
واشار الى أن صادرات النفط 
اخلام واملنتجات املكررة والغاز 
الطبيعي املسال وغيرها من املوارد 

الطبيعية والتي متثل ٩5.٩% من 
اجمالي صادرات الشرق االوسط 
لليابان ارتفعت في الشهر املاضي 
بنســبة ٣.١%. ووفقــا للتقريــر 
انخفض اجمالي واردات الشرق 
األوســط من اليابان في الشــهر 
املاضي بنسبة ١4.7% نظرا لضعف 
الطلب على شــحنات السيارات 

واملعدات واآلالت الكهربائية.

منو محفظة 
قروض البنك 

سيدعم ارتفاع 
 أرباحه خالل

3 سنوات مقبلة

»إيفا«: إطفاء خسائر بـ 57.3 مليون دينار
وافق مجلس إدارة شــركة االستشارات 
املاليــة الدولية القابضة )إيفا( في اجتماعه 
الذي انعقــد أمس األول علــى رفع توصية 
إلى عمومية الشركة بإطفاء خسائر الشركة 

املتراكمة البالغة 57.٣ مليون دينار.
وقالت الشركة في إفصاح على البورصة 

أمس، إن إطفاء اخلسائر سيكون عن طريق 
اســتخدام عــالوة اإلصــدار، باإلضافــة إلى 

تخفيض جزئي من رأس املال.
وأوضحت »إيفا« أن هذا القرار يأتي متهيدا 
التخاذ اإلجراءات الالزمة في هذا الشأن وأخذ 

املوافقات من اجلهات املختصة.

68 مليوناً أرباح 25 شركة كويتية.. و1.24 أرباح 4 غير كويتية

»كوفبك« توقّع اتفاقية امتياز بترولي في باكستان

أعلنت الشــركة الكويتية لالستكشافات 
البترولية اخلارجية »كوفبك« أن شــركتها 
التابعــة كيرثار باكســتان وقعــت اتفاقية 
ترخيص استكشــافي وامتيــاز بترولي في 
قطــاع ماخاد رقم )٣٣7١-١٩( في باكســتان 
والذي ميتد على مساحة ١56٠ كيلومترا مربعا.

وقال الرئيس التنفيذي لـ »كوفبك« الشيخ 
نواف سعود الناصر إن هذا االمتياز البترولي 
يقع في مقاطعات آتوك وجاكوال وميانوالي 
في إقليم البنجاب ومقاطعة كوهات في إقليم 
خيبر بختونخــوا. وأعرب عن فخر كوفبك 
بعالقاتها القوية مع باكستان والتي تتبلور 
من خالل استثماراتها الناجحة التي جتاوزت 
قيمتها نحو مليار دوالر أميركي منذ عام ١٩87.

وأوضح أن قطاع ماخاد يعد ثالث األصول 

التي تتولى فيها )كوفبك( مسؤوليات املشغل 
وهــو األول في إقليم البنجاب، الفتا إلى أن 
)كوفبك( تخطط للعمل والتنسيق عن كثب مع 
شركات النفط الوطنية الباكستانية والشركة 
اإلقليمية القابضة فيما يتعلق بعملياتها التي 

سيتم تنفيذها في القطاع املذكور.
وأعرب عن تطلع الشركة للحصول على 
البيانات الزلزالية وحفر بئر استكشافية في 

هذه املرحلة في قطاع ماخاد.
ووقع االتفاقية نيابة عن »كوفبك« الرئيس 
التنفيــذي الشــيخ نواف الســعود في حني 
وقعها نيابة عن باكستان السكرتير الفيدرالي 
في القسم البترولي ميان أسد هايود الدين 
بحضور وزير النفط الفيدرالي في باكستان 

عمر أيوب خان.

الشيخ نواف السعود خالل توقيع االتفاقية بحضور وزير النفط الفيدرالي في باكستان عمر أيوب خان

ارباح شركات القطاع الصناعي خالل الربع األول من 2019
التغيرالربع األول 2018الربع األول 2019اسم الشركة

-5٢%١.4٢٩.8٩١٢.٩67.7٢7أسمنت الكويت
١٩٠%٣.8٢١.47٩١.٣١6.4٩8اخلليج للكابالت

4١%٢.648.٩58١.875.456الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن
5%4.٠45.478٣.866.675أسمنت بورتالند كويت

-48%٢٠8.١764٠٢.٩5٠الشعيبة الصناعية
-٩8%١86.٩78-٣7١.٠٩٠-املعادن والصناعات التحويلية

-5٠%١.٣٣8.٣٢8٢.658.78٢أسيكو للصناعات
877%87٢.٩٣88٩.٣١7اسمنت الهالل

٣7%١.77٠.84٣١.٢٩١.٢١٩الصناعات الوطنية
٣٩%656.746-٣٩8.77١-املعدات القابضة

-١١٠%١87.١8٩-٣٩٣.١٣5-الصلبوخ التجارية
7%٢٠.٢8١.٠٠٠١8.٩٠4.٠٠٠أجيليتي

٢4٠%٢.664.١٣8-٣.7٣7.٣٣١التعليمية القابضة )ارباح الربع الثاني(
٣١%4٣٢.5٩٠٣٢٩.٩6١الوطنية للتنظيف

-6٢%55٣.4٠8١.44٣.4٩١كي جي ال
-١4%١.١5٢.٣١٣١.٣٣٩.٢٣٠الكويتية لبناء املعامل واملقاوالت

١١%8.7١8.٣٠٢7.8٣١.٠8٣هيومن سوفت القابضة
-76%٢١.٩١5-٩١.5٩٩-الوطنية للرماية

١4%٢.٠7٢.١6١١.8٢5.١8٠املجموعة املشتركة للمقاوالت
-٩%٢.٠٣7.8٢8٢.٢٣١.٢66املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية

-64%٩.٢5١.7١٢٢5.٣7١.٩8٠أالفكو )ارباح الربع الثاني(
-٢4%١5١.678١٩8.8٩6مبرد القابضة

-١٩%١.68٢.٠٩6٢.٠66.445كي جي ال لوجستيك
٩٣%66.6٢٠١.٠١١.5٩6الشارقة لألسمنت والتنمية الصناعية

-١5٠%٢٣٩.٣٠7-١٢٠.٢٢٩أسمنت اخلليج
-85%٩٠.6646١4.٢١٩صناعات أسمنت الفجيرة

%7٩6.75٣68٩.44٢١6رأس اخليمة لصناعة األسمنت واملواد اإلنشائية
-4٠%٣.٠٠٣.٢٢١4.٩64.475املتكاملة القابضة

5%٢٣7.4٣6٢٢5.75٣مجموعة اخلصوصية القابضة
-١٢%6٩.٢66.8٣87٩.55٩.٣68االجمالي


