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خالل مشاركته في اجتماع مجلس التنمية االقتصادية

تقي :الكويت تمتلك أفضل المقومات األساسية
للنهوض بالصناعات المحلية
قال املدير العام للهيئة للعامة
لل�صناعة الكويتية عبدالكرمي
تقي ان ال��ه��دف م��ن التنمية
امل�ستدامة هو عدم الت�أخر عن
ركب التنمية ال�صناعية داعيا
ال��ى العمل وف��ق ا�سرتاتيجية
وا�ضحة لتحقيق هذا الهدف.
واو�ضح تقي يف كلمة له امام
اعمال ال��دورة الـ  46ملجل�س
التنمية االقت�صادية التابع
ملنظمة الأمم املتحدة للتنمية
ال�صناعية «يونيدو» ان «حتقيق
ه���ذا ال��ه��دف يتطلب حتديد
مفهوم املتطلبات الأ�سا�سية
ل�ضمان اال�ستقرار يف البلدان
النامية» .واكد ان هذا االمر ال
يقت�رص على الدول التي تعاين
م�شكالت �سيا�سية �أو مناخية
فح�سب بل اي�ضا ال��دول ذات
االقت�صاديات النامية والتي
متتلك بنية حتتية قوية لكنها
بحاجة الى العمل مع «يونيدو»
للنهو�ض ب�صناعاتها املحلية
وف���ق ا�سرتاتيجية مدرو�سة
وجمربة يف عدة دول لها ذات
الظروف املناخية واملكونات
اجلغرافية واملوارد الطبيعية.
وا�ستذكر تقي ان «الكويت متتلك
�أف�����ض��ل امل��ق��وم��ات الأ�سا�سية
وامل��وق��ع اجل��غ��رايف وامل��وارد
الب�رشية للنهو�ض بال�صناعات
املحلية لكنها ت��ع��اين عدم

,,

االستثمار
في المنشآت
الصغيرة
والمتوسطة
من المحركات
المهمة للنمو
• عبدالكرمي تقي خالل االجتماع

توفر املعلومات والتكنولوجيا
احلديثة ملواكبة الدول املتقدمة
يف جمال ال�صناعات املتطورة
وبخا�صة ال�صناعات الثقيلة
واجليل الرابع من ال�صناعات
وال��ت��ي حتقق املحافظة على
املوارد الطبيعية والبيئية من
�أجل تنمية م�ستدامة» .واكد ان
«نقل اخل�برات مطلب �أ�سا�سي
تت�ضمنه ا�سرتاتيجية الكويت
ال�صناعية وذل��ك لال�ستفادة

الق�صوى من امل��ورد الأ�سا�سي
لالقت�صاد الكويتي اال وهو
النفط ال��ذي يتطلب ا�ستخدام
كل اخلربات لتنويع ال�صناعات
من هذه املادة الأ�سا�سية والتي
نتمنى �أن تكون احدى االولويات
املقبلة املن�صو�ص عليها يف
الأهداف املعلنة للمنظمة وفقا
لأجندة ع��ام  .»2030وتطرق
الى مو�ضوع التنمية ال�صناعية
امل�ستدامة يف ال��دول متو�سطة

الدخل معتربا ان اال�ستثمار يف
املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
من املحركات املهمة للنمو
و�إيجاد فر�ص العمل ال �سيما
يف البلدان النامية ومتو�سطة
الدخل .واك��د ان لهذه الدول
ال��ق��درة على االبتكار وتقدمي
حلول بناءة ال��ى الأ���س��واق ما
يجعلها ذات �أهمية حا�سمة
وقيمة م�ضافة بالن�سبة الى
القدرة التناف�سية العاملية يف

العقود املقبلة .ويف ختام كلمته
اثنى تقي على جهود «يونيدو»
بالتعاون مع اجلهات الفاعلة
يف امل��ج��االت التكنولوجية
اجلديدة مل�ساعدة تلك الدول
ع��ل��ى ف��ه��م احل��ل��ول املبتكرة
والفر�ص التجارية الناجمة عن
التطور التكنولوجي وت�رشيع
ال�سيا�سات املنا�سبة من اجل
متكينها من اال�ستفادة من هذه
الفر�ص.

قدمتها مجلة غلوبل إنفيستور العالمية

«الوطني لالستثمار» تحصل على لقب «أفضل مدير أصول في الكويت لعام »2018
فازت �رشكة الوطني لال�ستثمار بجائزة «�أف�ضل
مدير �أ�صول يف الكويت لعام  »2018لل�سنة
التا�سعة على التوايل ،والتي متنحها جملة
غلوبل انفي�ستور العاملية املتخ�ص�صة يف
جمال تقييم امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية واملالية،
ومتنح ه��ذه اجل��ائ��زة للنخبة ممن �ساهموا
ب�أعمال مميزة يف قطاعاتهم ،بالإ�ضافة �إلى
رفع م�ستوى اخلدمات واملنتجات املقدمة.
وقال نائب الرئي�س التنفيذي ل�رشكة الوطني
لال�ستثمار نبيل معروف�« :إن اجلائزة متثل
دلي ً
ال على منونا امل�ستمر ،واالهتمام املتوا�صل
بتقدمي اجلودة و�أعلى املعايري يف املنتجات
واخلدمات اال�ستثمارية التي نوفرها لعمالئنا
وامل�ستثمرين ،ونعتز برت�شيحنا دوم ًا لنيل
مثل هذه اجلوائز املهمة� ،إذ متثل اعرتاف ًا
بامل�ساعي واجلهود التي نبذلها لإ�ضافة قيمة
مل�ساهمينا و�أ�صحاب امل�صالح يف كل ناحية
من نواحي �أن�شطتنا و�أعمالنا».
و�أ���ض��اف م��ع��روف�« :إن ق��درة �رشكة الوطني
لال�ستثمار على نيل هذه اجلوائز املرموقة
عام ًا بعد عام ما هو �إال نتيجة التزامنا امل�ستمر
بالتميز من خالل تقدمي حلول ا�ستثمارية مبتكرة
تلبي طموحات عمالئنا يف عامل اال�ستثمار».

واكد معروف« :املنتجات املبتكرة والتفكري
الإبداعي والتميز يف الأداء كانت وراء ح�صول
�رشكة الوطني لال�ستثمار على ع��دة جوائز
تقديرية مماثلة على مدى ال�سنوات ال�سابقة».
وت�سلم اجلائزة ح�سني �شحرور ،املدير العام
لإدارة الأ���ص��ول الإقليمية يف �رشكة الوطني
لال�ستثمار ،وذلك خالل الفعاليات ال�سنوية
جلوائز ال�رشق الأو�سط التي عقدت بدبي يف
نوفمرب احلايل.
واع��ت�بر ���ش��ح��رور �أن ال��ف��وز ب��ه��ذه اجلائزة
يعد �شهادة على جناح ا�سرتاتيجية الوطني
لال�ستثمار الرامية �إلى �إيجاد فر�ص ا�ستثمارية
ذات قيمة عالية مل�ستثمريها.وقال �شحرور�« :إن
ح�صولنا على هذا التقدير الدويل يعد مبنزلة
ت�أكيد على قدرة الوطني لال�ستثمار يف تقدمي
خدمات مناف�سة وفريدة من نوعها ،وكذلك على
جناحنا خالل الأع��وام املا�ضية يف ا�ستقطاب
�رشيحة كبرية من العمالء وتوفري منتجات
ا�ستثمارية متطورة ومبتكرة تخدم وتتواءم مع
متغريات ال�سوق ،وهو الأمر الذي ن�سعى دوم ًا
من �أجل حتقيقه ،انطالق ًا من حر�صنا الدائم على
مواكبة معايري التميز املحلية والعاملية يف
جمال �إدارة الأ�صول وال�صناديق اال�ستثمارية».

عمومية «الكوت» تنتخب
مجلس إدارة جديداً
 25ديسمبر

• البيان ال�صادر عن ال�رشكة

• ح�سني �شحرور خالل ت�سلمه اجلائزة

رفض دعوى «نهوض للتجارة»
ضد «زين»

�أعلنت �رشكة االت�صاالت املتنقلة «زي��ن» عن �صدور حكم
ل�صاحلها من حمكمة �أول درجة؛ برف�ض دعوى �رشكة نهو�ض
التنمية للتجارة العامة واملقاوالت �ضد «زي��ن» .وقالت
«زين» يف بيان للبور�صة �أم�س �إن الدعوى املرفوعة �ضدها
من قبل «نهو�ض» تتعلق بوقف تداعيات انعقاد عمومية
ال�رشكة املزمع عقدها يف  28مار�س  2018وبطالن الدعوة
النعقادها وما يرتتب عليها من �آثار .وكانت «زين» �أعلنت يف
نهاية �أكتوبر املا�ضي ،عن حجز دعوى «نهو�ض» �ضد ال�رشكة
للحكم بجل�سة  27نوفمرب  .2018وحققت «زين» �أرباح ًا بقيمة
 137مليون دينار يف الت�سعة �أ�شهر الأولى من العام احلايل،
بنمو ن�سبته  %12عن قيمتها بذات الفرتة من العام ال�سابق،
بدعم حت�سن قاعدة العمالء ،ومنو خدمات البيانات يف عدد
من �أ�سواقها الرئي�سية.

الدوالر يرتفع أمام الدينار إلى 304
فلوس واليورو ينخفض إلى 343
ارتفع �سعر �رصف الدوالر
مقابل الدينار �أم�����س �إلى
م�ستوى  304فلو�س يف حني
انخف�ض اليورو �إلى م�ستوى
 343فل�س ًا مقارنة ب�أ�سعار
��ص�رف �أول �أم�����س.وق��ال
بنك الكويت امل��رك��زي يف
ن�رشته اليومية على موقعه

الإل��ك�تروين �إن �سعر �رصف
اجلنيه اال�سرتليني تراجع
�إل��ى م�ستوى  0.387دينار
يف حني ا�ستقر �سعر الفرنك
ال�����س��وي����سري ع��ن��د 0.304
دينار وبقي الني الياباين
عند م�ستوى  0.002دينار
دون تغيري.

راع رئيسي
«الوطني» ٍ

للحلقة النقاشية «الجوانب
الشخصية لالبتكار»

ك�شف بنك الكويت الوطني
عن رعايته للحلقة النقا�شية
التي �ستعقد يف  4دي�سمرب
املقبل حتت عنوان «اجلوانب
ال�شخ�صية لالبتكار» والتي
�سيحا�رض فيها املحا�رض
العاملي �ستيف فاربر امل�صنف
من �ضمن �أف�ضل  50خبريا يف
جمال القيادة والإدارة على
م�ستوى العامل.وخالل احللقة
النقا�شية التي ينظمها معهد
• �ستيف فاربر
الدرا�سات امل�رصفية وتعقد
يف فندق الفور�سيزونز – قاعة
البدع� ،سيتم بحث العديد من املو�ضوعات املهمة من بينها:
الإطار الأ�سا�سي للتعلم والتخطيط يف مكان العمل وخارجه،
املعيار الذهبي اجلديد للتوجيه وتطوير املواهب ،االنتقال من
خ�شية الإخفاق �إلى متعة اال�ستك�شاف.وتهدف احللقة �إلى تدريب
امل�شاركني على زيادة قدرتهم ال�شخ�صية خلو�ض املخاطر ور�ؤية
التحديات التي تواجههم باعتبارها مغامرات �إيجابية وحث
امل�شاركني على التحلي مبزيد ًا من االبتكار واالبداع يف العمل
بالإ�ضافة �إلى التعلم من االخطاء وجتربة كل ما هو جديد مبزيد
من اال�ستعداد واحلما�س.ويعد املحا�رض �ستيف فاربر واحد ًا من
�ضمن �أف�ضل  50خبري ًا يف جمال القيادة والإدارة على م�ستوى
العامل ووهو م�ؤلف لعدد من الكتب مت ت�صنيفها على �أنها من
بني الأكرث مبيع ًا ،كما �أنه موجه وم�ست�شار متميز يف جمال
القيادة حيث عمل مع جمموعة وا�سعة من امل�ؤ�س�سات العامة
واخلا�صة يف �شتى املجاالت.وت�أتي رعاية احللقة النقا�شية
�ضمن �إطار املبادرات االجتماعية التي د�أب بنك الكويت الوطني
على رعايتها وذلك ت�أكيد ًا على نهجه الرامي �إلى تنمية املجتمع
يف خمتلف املجاالت التي ت�شمل على اجلوانب االجتماعية
والتعليمية �سعي ًا �إلى خدمة املجتمع وامل�ساهمة يف تنميته
على نحو �أف�ضل.

الشركة أطلقت «البرمجة لألطفال»

برنارد دن« :بوينغ» تتوافق مع طموحات الكويت في بناء اقتصاد مستدام

تعقد عمومية �رشكة الكوت للم�شاريع ال�صناعية
اجتماع ًا الثالثاء  25دي�سمرب املقبل وذلك النتخاب
جمل�س �إدارة جديد لفرتة الثالث �سنوات املقبلة
والتي تنتهي يف  31دي�سمرب .2021وكانت ال�رشكة
ك�شفت مطلع نوفمرب احلايل ،عن تقدم �أع�ضاء جمل�س
الإدارة با�ستقالتهم ،حلني �إعادة ت�شكيل �إدارة جديدة،
ب�سبب ا�ستحواذ �أحد امل�ساهمني الرئي�سيني «بوبيان
للبرتوكيماويات» على  %53.70من ر�أ���س امل��ال.
وتراجعت �أرباح «الكوت» يف الت�سعة �أ�شهر الأولى من
العام احلايل بن�سبة  %9.8لت�صل �إلى  5ماليني دينار،
مقابل �أرباح بقيمة  5.5ماليني دينار بالفرتة املناظرة
من .2017

«ريم» تبيع أحد أصولها
بـ  1.9مليون دينار

• �إف�صاح ال�رشكة للبور�صة

ك�شفت �رشكة رمي العقارية� ،أم�س عن توقيع عقد بيع ابتدائي
لبيع �أحد �أ�صولها العقارية بقيمة  1.895مليون دينار «6.24
ماليني دوالر» .وقالت ال�رشكة يف بيان لبور�صة الكويت ،ان
الأثر املايل لل�صفقة �سيظهر يف الربع الرابع للعام احلايل بربح
قيمته � 969.5ألف دينار « 3.2ماليني دوالر» .وكانت �أرباح رمي
بلغت � 308.06آالف دينار خالل الت�سعة �أ�شهر الأولى من 2018؛
مقابل �أرباح بقيمة � 706.92آالف دينار للفرتة املماثلة من العام
املا�ضي ،برتاجع ن�سبته  .%56وارتفعت موجودات ال�رشكة
بن�سبة  %49خالل فرتة الت�سعة �أ�شهر �إلى  31.5مليون دينار ،من
 31.1مليون دينار بالفرتة املقارنة من .2017

«الصفاة لالستثمار»
تواصل شراء أسهم
في «سنرجي»

�أع��ل��ن��ت ب��ور���ص��ة ال��ك��وي��ت ع��ن قيام
�رشكة ال�صفاة لال�ستثمار ب�رشاء نحو
مليوين �سهم يف ر�أ�سمال �رشكة �سرنجي
القاب�ضة.وقالت البور�صة �أم�س �إن
«ال�صفاة» قامت بعملية ال�رشاء خالل
تعامالت الثالثاء ،وذلك ب�سعر 27.5
فل�س ًا لل�سهم الواحد ،لت�صل القيمة
الإجمالية لل�رشاء نحو � 55ألف دينار.
جدير بالذكر �أن «ال�صفاة» متتلك
 %18.85م��ن ر�أ���س��م��ال «�سرنجي»،
وه��ي ث��اين �أك�بر ح�صة م�ساهمة يف
ر�أ���س امل��ال بعد ح�صة �رشكة اخلري
العاملية لبيع و�رشاء الأ�سهم البالغة
.%19.9وميثل «ال�صفاة» � 3أع�ضاء يف
جمل�س �إدارة «�سرنجي» ،بالإ�ضافة �إلى
ع�ضو جمل�س �إدارة «طبيعي» م�شرتك
بني ال�رشكتني.ويبلغ ر�أ�سمال �سرنجي
القاب�ضة  20مليون دينار موزع ًا على
 200مليون �سهم ،بقيمة ا�سمية تبلغ
 100فل�س لل�سهم الواحد.و�سجلت
ال�رشكة خ�سائر بقيمة � 426.61ألف
دي��ن��ار بالت�سعة �أ�شهر الأول���ى من
العام احل��ايل؛ مقابل خ�سائر بقيمة
� 907.27آالف دينار للفرتة املماثلة
من عام  ،2017برتاجع يف اخل�سائر
بن�سبة .%53

• عدد من امل�شاركني يف الربنامج

اطلقت �رشكة بوينغ وامدي�ست
برناجم ًا جديد ًا بعنوان «الربجمة
ل�ل�أط��ف��ال» ،ي��ه��دف �إل���ى تعليم
ال�برجم��ة ل��ل��ط�لاب ال�����ص��غ��ار يف
الكويت .وي�شارك يف الربنامج
 24طالب ًا كويتي ًا ترتاوح �أعمارهم
ب�ين  8و 15ع��ام � ًا ،حيث �سيتم
تعليمهم كيفية ت�صميم وبرجمة
الأل���ع���اب والق�ص�ص والر�سوم
املتحركة التفاعلية با�ستخدام
لغة �سكرات�ش ،وه��ي عبارة عن
لغة برجمة مرئية ت�ستند �إلى
�شبكة الإن�ترن��ت .وق��ال ،برنارد
دن ،رئي�س بوينغ ال�رشق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا وتركيا« :نحن

نويل �أهمية ق�صوى لإيجاد احللول
املنا�سبة التي تتوافق مع �أهداف
�رشكائنا يف املنطقة .ويظهر �إطالق
هذا الربنامج مدى توافق بوينغ مع
طموحات الكويت يف بناء اقت�صاد
م�ستدام وناجح .لقد �أظهر ال�شباب
حيوية مذهلة ،و�أ�صبحت الربجمة
اليوم لغة مفهومة للكثريين �ضمن
الفئة العمرية التي ن�ستهدفها.
ومب�ساعدتهم يف ت�سخري هذه اللغة،
نعتقد ب�أن ه�ؤالء الطالب ال�شباب
�سيكونون الأوائ��ل من بني العديد
من رواد هذا التفكري الإبداعي الذي
�سيدعم طموحات الكويت» .من
جانبها ،قالت �سمر خليف ،املدير

الإقليمي مل�ؤ�س�سة امدي�ست« :نحن
ف��خ��ورون مبوا�صلة �رشاكتنا مع
بوينغ .و�سيوفر برنامج «الربجمة
للأطفال» للطالب الفر�صة لبناء
قدراتهم املعرفية يف جمال التفكري
ّ
وحل امل�شكالت والإبداع.
النقدي
وبف�ضل الدعم الكبري الذي تقدمه
بوينج� ،سوف ي�ستفيد امل�شاركون
من مبادرة تدريبية فريدة �سيكون
لها ت�أثري �إيجابي عليهم على املدى
البعيد» .وتهدف بوينغ وامدي�ست
من خالل هذا الربنامج �إلى تعزيز
روح االبتكار والإبداع ،و�إبراز �أهمية
العلوم والتكنولوجيا والهند�سة
والريا�ضيات لل�شباب الكويتي مبا

يتما�شى مع �أه��داف خطة التنمية
ال��وط��ن��ي��ة �ضمن ر�ؤي����ة الكويت
 .2035ومن خالل ا�ستخدام من�صة
تقنية تُ �رشك الطالب ال�شباب ،ف�إن
الربنامج �سي�ساعدهم يف اكت�ساب
جمموعة جديدة من املهارات التي
تهيئهم ب�شكل �أف�ضل للم�ستقبل،
ال�سيما �ضمن البيئة العاملية
�رسيعة التغيرّ .من اجلدير بالذكر
�أن امدي�ست هي منظمة �أمريكية
غري ربحية رائ��دة مكر�سة لتنمية
فر�ص التدريب املهنية والتعليمية
الدولية يف منطقة ال�رشق الأو�سط
و���ش��م��ال �أف��ري��ق��ي��ا منذ �أك�ث�ر من
 60عام ًا.

«البحرين والكويت» يبيع  19.8مليون سهم في «يونيكاب»
�أعلنت �رشكة يونيكاب للتمويل واال�ستثمار
عن قيام بنك البحرين والكويت ببيع عدد
 19.77مليون �سهم من �أ�سهم ال�رشكة بتاريخ
 21نوفمرب .2018
وقالت ال�رشكة يف بيان للبور�صة �أم�س �إن
�سعر البيع بلغ  70فل�س ًا لل�سهم الواحد،
بقيمة �إجمالية نحو  1.4مليون دينار.
وكانت «يونيكاب» �أعلنت يف منت�صف �أغ�سط�س

املا�ضي ،عن توقيع عقد مديونية وتقايل
بني ال�رشكة وبنك البحرين والكويت ،وذلك
تنفيذ ًا التفاقية الت�سوية امل�ؤخرة يف 31
دي�سمرب  2013واتفاقية وعد امل�ؤرخة بذات
التاريخ.جدير بالذكر �أن علي ال�صايغ
ميتلك �أكرب ح�صة يف ر�أ�سمال «يونيكاب»
بن�سبة  ،%28.45تليه ح�صة �رشكة �إ�سكان
العاملية للتطوير العقاري بنحو ،%16.9

ثم امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماع
بواقع  ،%14.27ثم عبدالله عبدالعزيز
القندي بنحو  ،%8.25تليه ح�صة �رشكة
العمانية لال�ستثمار بنحو .%5.9
�إ�سكان
ُ
ويبلغ ر�أ�سمال «يونيكاب» نحو 23.96
مليون دي��ن��ار ،م��وزع� ًا على نحو 239.6
مليون �سهم ،بقيمة ا�سمية تبلغ  100فل�س
لل�سهم الواحد.

