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مكنتها من تحقيق استقرار بارز لحجم اإليرادات التشغيلية

النفيسي« :الصالحية» تنتهج استراتيجية فعالة تواكب المتغيرات المحلية والعالمية

,,

 % 60نسبة
المساحات
المؤجرة
بمشروع
العاصمة
«قيد اإلنشاء»
في نهاية العام
2018
• غازي النفيسي خالل العمومية

ق���ال رئ��ي�����س جمل�س �إدارة �رشكة
ال�����ص��احل��ي��ة ال��ع��ق��اري��ة ،غ���ازي
النفي�سي ،ان �سنة  2018مل حتمل
معها �أي متغريات ب��ارزة �أو م�ؤثرة
ب�شكل كبري بل ا�ستمرت على وترية
�شبه ثابتة وا�ستمرت امل ��ؤ��شرات
االيجابية وال�سلبية يف �رصاعها
الدائم ،و�إن مالت كفة االيجابيات
على كفة ال�سلبيات خ�صو�ص ًا بعد
ارتفاع �أ�سعار النفط وكذلك ارتفاع
الأ�سواق العاملية واملحلية واللذين
�ساهما بتعزيز االقت�صاد وبعث روح
الطم�أنينة والتفا�ؤل ب��أداء الأ�سواق
وع��ل��ى م�����س�يرة االق��ت�����ص��اد املحلي
والعاملي.وا�ضاف خ�لال اجلمعية
العامة ال��ع��ادي��ة ،ان ال�رشكة قد
�سعت خالل �سنة  2018على اال�ستمرار
بنهجها اال�سرتاتيجي الرا�سخ وخططها
اال�ستثمارية املدرو�سة حيث حققت

ا�ستقرار ًا ب��ارز ًا يف حجم الإي��رادات
الت�شغيلية على الرغم من حالة �شبه
الركود التي �شابت ال�سوق العقاري
املحلي واالقليمي وال��ع��امل��ي ،ما
يربهن على فعالية اال�سرتاتيجية
التي انتهجتها �رشكة ال�صاحلية
العقارية خ�لال ال�سنة املنتهية
ملواجهة الظروف التي �شابتها ،ولن
ت�ألو ال�رشكة جهد ًا يف �سبيل تعزيز
ح��ق��وق امل�ساهمني وحت��ق��ي��ق منو
دائم ينعك�س عليها من خالل تطوير
م�شاريعها يف الداخل واخلارج ب�شكل
يتنا�سب مع متطلبات ال�سوق متى ما
توافرت الظروف املحيطة.
�أو���ض��ح النفي�سي �أن «ال�صاحلية
العقارية» قامت بتوقيع اتفاقيات
ر�سمية ال�ستغالل م�ساحات ت�أجريية
يف م�رشوع العا�صمة «قيد الإن�شاء»
مع العديد من ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات

• جانب من احلضور

املحلية والعاملية ،حيث بلغت
امل�ساحة امل�ؤجرة باملجمع التجاري
 43.100م 2تقريب ًا وبن�سبة  %60من
�إجمايل امل�ساحات القابلة للت�أجري،
والتزال ال�رشكة تقوم بدرا�سة العديد
م��ن ال��ع��رو���ض الإي��ج��اري��ة الختيار
الأن�سب والأف�ضل مبا يحقق النجاح
والريادة مل�رشوع العا�صمة ،وال�سيما
وان «ال�صاحلية» حر�صت على ا�ستثمار
كامل خرباتها الفنية واملالية يف
م�رشوع العا�صمة حيث يعترب �أكرب
�رصح عقاري يقام للقطاع اخلا�ص
حالي ًا داخل مدينة الكويت من حيث
م�ساحة الأر�ض الإجمالية والتكاليف
املالية ومن املتوقع �أن ت�صل التكلفة
التقديرية للم�رشوع  178مليون
دينار ،علم ًا ب ��أن متويل امل�رشوع
ذاتي ًا من حمفظة ال�رشكة بالإ�ضافة
�إلى االقرتا�ض من البنوك.

 17.3مليون دينار أرباح ًا حققتها

الشركة خالل العام المالي 2018
فيما يتعلق مبلخ�ص الأداء املايل
ل�سنة  2018فقد حققت ال�رشكة
ربح ًا مبقدار  17.3مليون دينار
وبربحية �سهم بلغت 35.07
فل�س ًا لل�سهم الواحد باملقارنة
مع العام املا�ضي حيث بلغت
الربحية  15.8مليون دينار،
بربحية �سهم  32.15فل�س ًا لل�سهم
ال��واح��د وبن�سبة ارت��ف��اع بلغت
.%9.5
و�أ���ض��اف النفي�سي �أن �إجمايل
موجودات ال�رشكة بلغ  321مليون
دينار للعام احلايل باملقارنة مع
 296مليون دينار للعام املا�ضي
�أي بارتفاع ما ن�سبته .%8.5

تأسيس «الصالحية العالمية» لمراكز الترفيه
قال النفي�سي ان التوقيع مع نا�شيونال جيوغرافيك
ال�ستغالل م�ساحات ت�أجريية يف م�رشوع العا�صمة يعد
مبثابة نقطة انطالق قوية لإقامة �أول مراكز الرتفيه
العائلي حتت العالمة التجارية العاملية «National
 »Geographic Ultimate Explorerيف الكويت
يعترب الأول يف ال�رشق الأو�سط ،وذلك بال�رشاكة بني
�رشكة ال�صاحلية العقارية و�رشكة « »iP2للرتفيه
العائلي «�صاحبة االمتياز احل�رصي ل�رشكة نا�شيونال
جيوغرافيك الأمريكية» ،حيث مت ت�أ�سي�س �رشكة كويتية
تابعة حتت ا�سم �رشكة ال�صاحلية العاملية ملراكز
الرتفيه «����ش.م.م» ت�ساهم فيها �رشكة ال�صاحلية
العقارية بن�سبة  %90و�رشكة « »iP2بن�سبة .%10
�أو�ضح النفي�سي �أن الطلب على املكاتب التجارية يف

أقرت توزيع أرباح نقدية بنسبة % 20

مدينة برمنغهام قد تزايد بنهاية  2018ب�شكل طردي
تزامن ًا مع ا�ستمرار تناق�ص عدد املكاتب من الدرجة
الأولى يف املدينة ،ومن املتوقع � ً
أي�ضا �أن تتجاوز
امل�ساحات امل�ست�أجرة يف و�سط مدينة برمنجهام 700
�ألف قدم مربع هذا العام على الرغم من �أن معظم هذه
امل�ساحة ت�ضم وحدات �أ�صغر تقل م�ساحتها عن 30
�ألف قدم مربعة.
ونوه النفي�سي ب�أن املناق�شات ال زالت جارية مع
العديد من اجلهات املحتملة الراغبة ب�رشاء �أو
ا�ستئجار املكاتب املوجودة يف املرحلة الثانية،
و�ستكون هذه خطوة مهمة للغاية يف �إط�لاق الربج
الرئي�سي حيث من املتوقع �أن يجذب العن�رص ال�سكني
ريا.
الذي ي�ؤمنه الربج
اهتماما كب ً
ً

خالل الجمعية العامة العادية
وافقت اجلمعية العامة العادية على اعتماد تقرير
جمل�س الإدارة واعتماد البيانات املالية وامل�صادقة
عليها وعلى تو�صية جمل�س الإدارة بتوزيع �أرباح
نقدية بن�سبة  20« %20فل�س ًا لكل �سهم» على م�ساهمي
ال�رشكة امل�سجلني يف �سجالت ال�رشكة يف نهاية يوم
اال�ستحقاق ،كما وافقت اجلمعية العامة العادية

«أسواق المال» توقع مذكرة تفاهم
مع وحدة التحريات المالية
وقعت هيئة �أ�سواق املال �أم�س على
مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات
املالية الكويتية ،حول التعاون
وتبادل املعلومات يف جمال مكافحة
غ�سيل الأم���وال واجل��رائ��م الأ�صلية
املرتبطة بها ومتويل الإره���اب،
حيث مثل جانب الهيئة �أحمد امللحم
– رئي�س جمل�س مفو�ضي هيئة �أ�سواق
امل��ال – املدير التنفيذي ،ومثل
وحدة التحريات املالية الكويتية
غازي العبداجلليل – رئي�س وحدة
ال��ت��ح��ري��ات امل��ال��ي��ة الكويتية
بالإنابة.
وي�أتي توقيع هذه املذكرة تي�سري ًا
لتحقيق الأه���داف امل�شرتكة التي
جتمع بينهما ،وملا يتمتعان به من
�سلطة يف جمال تبادل املعلومات
لأغرا�ض التعاون يف �سبيل امل�صلحة
العامة بهدف مكافحة جرمية غ�سيل
الأم���وال واجل��رائ��م املرتبطة بها
وج��رمي��ة متويل الإره����اب ،وذلك
عم ًال ب�أحكام القوانني والت�رشيعات
ذات ال�صلة ،وبخا�صة القانون رقم
« »106ل�سنة  2013ب�ش�أن مكافحة
غ�سيل الأم���وال ومتويل ٍ
االره���اب،
وال��ق��رار ال���وزاري رق��م « »37ل�سنة
 2013ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية
للقانون رق��م « »106ل�سنة 2013
وق��رار جمل�س ال��وزراء رقم «»1532

ل�سنة  2013ب�ش�أن وحدة التحريات
املالية الكويتية والقانون رقم «»7
ل�سنة  2010ب�ش�أن �إن�شاء هيئة �أ�سواق
املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية
والئحته التنفيذية وتعديالتهما.
ويتمثل الغر�ض من هذه االتفاقية
ب��ال��درج��ة الأول����ى يف و���ض��ع �آلية
لعملية تبادل املعلومات بني وحدة
التحريات املالية الكويتية وهيئة

• جانب من التوقيع

�أ���س��واق امل���ال ،ويف �إر���س��اء �إط��ار
للتعاون والتن�سيق فيما بينهما،
ً
خا�صة فيما يتعلق مبكافحة غ�سيل
الأموال ومتويل الإرهاب ،ومبا يتفق
مع القوانني ذات العالقة ببنود هذه
املذكرة.
وجت���در الإ����ش���ارة ال���ى �أن وح��دة
التحريات املالية الكويتية هي
وح����دة ذات �شخ�صية اعتبارية

م�ستقلة ،مهمتها احل��ف��اظ على
نزاهة القطاع امل�رصيف واملايل يف
الكويت ،وحمايته من جرمية غ�سيل
الأموال واجلرائم الأ�صلية املرتبطة
ب��ه��ا ،وج��رمي��ة مت��وي��ل الإره����اب،
وذل��ك من خالل االلتزام باملعايري
الدولية والتعاون الفعال مع اجلهات
املخت�صة لتحقيق ال�سالم والأم��ن
الوطني والدويل.

مستفيداً من الشكوك المحيطة بالبريكست

الدوالر يحوم قرب أعلى مستوى منذ ديسمبر
ا�ستقر �أداء الدوالر مقابل غالبية العمالت الرئي�سية
خ�لال تعامالت �أم�س لكنه حقق مكا�سب مقابل
العملة الربيطانية م�ستفيد ًا من ال�شكوك املحيطة
بالربيك�ست.ومل تُ بدي الورقة اخل�رضاء حتركات
قوية يف تعامالت �أم�س لكنها حتوم قرب �أعلى
م�ستوى م�سجل منذ �أواخر دي�سمرب املا�ضي.
وا�ستفاد ال��دوالر ب�شكل خا�ص من خ�سائر اجلنيه
الإ�سرتليني على خلفية �أ�سبوع هام ب�ش�أن الربيك�ست
من املقرر �أن ي�شهد الت�صويت على �صفقة تريزا ماي

التي تنظم العالقة بني اململكة املتحدة واالحتاد
الأوروب���ي بعد مغادرة الكتلة.و تراجع الدوالر
الأمريكي مقابل اليورو ب�أكرث من  %0.1لت�صعد
العملة الأوروبية املوحدة �إلى  1.1247دوالر.
يف حني ا�ستقرت الورقة الأمريكية مقابل العملة
اليابانية عند م�ستوى  111.22ين بينما �صعد
ال��دوالر �أمام اجلنيه الإ�سرتليني بن�سبة هام�شية
 %0.09لترتاجع العملة الربيطانية �إلى 1.3003
دوالر.وبالن�سبة لزوج العمالت «الدوالر-الفرنك

وق����ال ال��ن��ف��ي�����س��ي ب�����أن قيمة
املطلوبات قد ارتفعت �إلى 169
مليون دينار يف العام احلايل
باملقارنة مع  150مليون دينار
للعام املا�ضي �أي بارتفاع ما
ن�سبته  ،%13وذل���ك كنتيجة
للمتطلبات امل��ال��ي��ة مل�رشوع
العا�صمة «حتت الإن�شاء».
يف مقابل ذلك فقد ارتفعت حقوق
امللكية التي بلغت  150مليون
دي��ن��ار ك��وي��ت��ي ل��ل��ع��ام احل��ايل
باملقارنة م��ع ال��ع��ام املا�ضي
والتي بلغت  143مليون دينار
ب��ارت��ف��اع بلغ م��ا ن�سبته ،%4
وبذلك ارتفعت القيمة الدفرتية

�إلى  303فلو�س مقارنة مع العام
املا�ضي التي بلغت  279فل�س ًا �أي
بارتفاع بلغ ما ن�سبته .%9
و�أو���ض��ح النفي�سي �أن القيمة
ال�سوقية لإجمايل الأ�صول والتي
تت�ضمن �أ���ص��و ًال مت تقييمها من
قبل مقيمني مهنيني حمايدين يف
نهاية �سنة  2018قد بلغت 573
مليون دي��ن��ار وب��ذل��ك �أ�صبحت
حقوق امللكية وامل�ضاف �إليها
فائ�ض �إعادة تقييم الأ�صول مبلغ
 402مليون دينار تقريب ًا لرتتفع
بذلك القيمة ال��دف�تري��ة ح�سب
القيمة العادلة لل�سهم �إلى 783
فل�س ًا لل�سهم الواحد.

ال�سوي�رسي» ،ف�شهد ا�ستقرار ًا عند م�ستوى 1.0078
فرنك.يف حني ا�ستقر امل�ؤ�رش الرئي�سي للدوالر
والذي يتبع �أداء الورقة الأمريكية مقابل  6عمالت
رئي�سية عند م�ستوى .97.311ويعترب م�ؤ�رش الدوالر
بذلك �أقل نحو  %0.3عن القمة الأخ�يرة البالغة
 97.710وامل�سجلة يوم اخلمي�س والتي هي الأعلى
منذ تعامالت  14دي�سمرب املا�ضي .وبلغت مكا�سب
م�ؤ�رش الدوالر مقابل العمالت الرئي�سية ال�ستة نحو
 %1.3منذ بداية العام احلايل وحتى الآن.

على باقي البنود الواردة يف جدول الأعمال.
وواف��ق��ت اجلمعية العامة على انتخاب جمل�س
�إدارة لل�رشكة لفرتة ال�سنوات الثالث القادمة،
غازي النفي�سي ،في�صل اخلرت�ش� ،أنور الع�صيمي،
عبدالعزيز النفي�سي ،يو�سف العثمان ،عبدالرحمن
البابطني ،مرزوق املطريي� ،سعود الزبن.

مشروع مشترك مع

مجموعة سايمونز
جروب ليمتد

وذك��ر النفي�سي �أن��ه يف عام 2018
وقعت �رشكة ال�صاحلية العقارية
اتفاقية ملكية م�شرتكة مع �رشكة
�ساميونز غروب ليمتد الربيطانية،
وذلك بغر�ض اال�ستثمار يف تخطيط
وتطوير فر�ص ا�ستثمارية متاحة
ل��دى �رشكة �ساميونز� ،أو تقوم
�ساميونز بتوفريها من خالل عالقتها
الوثيقة ،ويف بع�ض احل��االت عرب
عمالئها.ونوه النفي�سي �إل��ى �أن
«ال�صاحلية» تعترب من ال�رشكات
ال�سباقة والرائدة يف تبني وتطبيق
معايري و�إج��راءات فعالة يف جمال
حوكمة ال����شرك��ات ،وق��د ع��ززت
ال�رشكة طوال فرتة وجودها العمل
امل�ؤ�س�سي واملنظومة املتكاملة
لإدارة �أعمالها مب��ا يتنا�سب مع
الت�رشيعات وال�سيا�سات املطبقة
يف الكويت وكذلك مواكبة �أف�ضل
املمار�سات واملعايري املعمول
بها عاملي ًا خللق بيئة �إيجابية
ت�ضمن �سالمة عملها وحتقق م�صالح
م�ساهميها وت��دف��ع بال�شفافية
�إل��ى �أعلى الدرجات داخ��ل النظام
امل�ؤ�س�سي لل�رشكة من خالل توفري
املن�صات الالزمة وجميع الو�سائل
املتاحة للتوا�صل مع اجلميع وذلك
لتنظيم العالقة بني جمل�س الإدارة
والإدارة التنفيذية وامل�ساهمني
وجميع الأطراف الأخرى.

«المشاريع» تدعم منتدى الدراسات
الخليجية الرابع
ك�شفت �رشكة م�شاريع الكويت
«القاب�ضة» وجمموعة �رشكاتها عن
دعم منتدى الدرا�سات اخلليجية
يف ن�سخته الرابعة والذي يقيمه
مركز درا�سات اخلليج يف اجلامعة
الكويت.يقام منتدى
الأمريكية يف
ُ
هذا العام خالل الفرتة املمتدة
ب�ين  15و 17م��ن �شهر مار�س
احل��ايل ويحمل عنوان «اخلليج
واجلزيرة العربية :نُ ظم الإنتاج
واال�ستهالك».
ي��دع��م امل��ن��ت��دى ك��ل م��ن �رشكة
م�شاريع الكويت ،بنك برقان،
جمموعة اخلليج للت�أمني� ،رشكة
العقارات املتحدة� ،رشكة كامكو
لال�ستثمار و�رشكة القرين ل�صناعة
الكيماويات البرتولية.
ويوفر املنتدى الذي يتم تنظيمه
كل عامني منرب ًا للخرباء والباحثني
الإقليميني والدوليني ملناق�شة
الأبحاث اخلا�صة باملنطقة وجمال

• إميان العوضي

ال��درا���س��ات اخلليجية .و�سريكز
منتدى ه��ذا العام على مدخالت
وعمليات ونتائج نظم الإنتاج
واال���س��ت��ه�لاك داخ���ل وع�بر منطقة
اخلليج و�شبه اجلزيرة العربية يف
ال�سياقات التاريخية واملعا�رصة.
وب��ه��ذه املنا�سبة ق��ال��ت املدير

التنفيذي الت�صاالت املجموعة يف
�رشكة امل�شاريع �إميان العو�ضي:
سرن��ا يف ��شرك��ة امل�شاريع
«ي���� ّ
دع��م مركز درا���س��ات اخلليج يف
اجلامعة الأمريكية يف الكويت
يف تنظيم م�ؤمتر �أك��ادمي��ي دويل
بهذا احلجم للمرة الرابعة .لقد
حتول املنتدى �إلى من�صة مثالية
للباحثني للم�ساهمة يف تطوير
حقل الدرا�سات اخلليجية.
�إن ا�سرتاتيجية جمموعة �رشكة
امل�����ش��اري��ع ت��ق��وم على ت�شجيع
�رشكاتها على التعاون مع بع�ضها
البع�ض يف م�شاريع املواطنة.
ونود �أن نتوجه بال�شكر �إلى كل
من بنك برقان ،وجمموعة اخلليج
ل��ل��ت ��أم�ين ،و��شرك��ة ال��ع��ق��ارات
املتحدة ،و�رشكة كامكو لال�ستثمار
و�رشكة القرين ل�صناعة الكيماويات
البرتولية على م�ساهمتهم يف دعم
هذا املنتدى».

الذهب استقر قرب أعلى مستوى
في أسبوع

انح�رس ت��داول الذهب يف نطاق
�ضيق ،ق��رب �أع��ل��ى م�ستوى له
يف �أك�ثر من �أ�سبوع ال��ذي �سجله
الأ���س��ب��وع امل��ا���ض��ي م��ع تنامي
امل��خ��اوف ب�ش�أن تباط�ؤ النمو
االقت�صادي العاملي ب�سبب �صعود
الدوالر وبيانات وظائف �أمريكية
�ضعيفة .وانخف�ض �سعر الذهب
يف املعامالت الفورية نحو %0.1
عند  1297.35دوالر ًا للأوقية
«الأون�صة» ،بعد �أن كان قد تخطى
لفرتة وجيزة حاجز  1300دوالر
لأول مرة منذ الأول من مار�س يف
اجلل�سة ال�سابقة.
وارت��ف��ع امل��ع��دن الأ���ص��ف��ر ،%1
اجلمعة ،وهو �أكرب مك�سب يومي
ل��ه منذ  19فربايروانخف�ضت
العقود الآجلة للذهب يف الواليات
املتحدة  %0.1عند 1297.50

دوالر ًا للأوقية.
وارت��ف��ع ال����دوالر  %0.1مقابل
عمالت رئي�سية وجرى تداوله قرب
�أعلى م�ستوى له يف � 3أ�شهر تقريبا
امل�سجل الأ���س��ب��وع املا�ضي؛ ما
يجعل الذهب �أكرث تكلفة بالن�سبة
حلائزي العمالت الأخرى.وقال
جيفري هايل وهو من �أكرب حمللي
الأ���س��واق ل��دى �أو�.إي�����ه�.إن.دي.
�إي��ه «انخفا�ض ه��ذا ال�صباح هو
حالة م�ؤقتة ب�سبب مبيعات جلني
الأرب��اح يف ال�صباح املبكر عقب
مكا�سب يوم اجلمعة.
ال��دوالر الأمريكي �أق��وى �إل��ى حد
كبري وهذا ي�ضيف بع�ض ال�ضغط
النزويل على الذهب ,خا�صة ان
الذهب يف و�ضع جيد من الناحية
الهيكلية للتحرك �صوب االرتفاع
على م��دار الأ�شهر املقبلة .مع

موا�صلة االقت�صاد العاملي التباط�ؤ
وزي��ادة ال�ضبابية� ،سيكون ذلك
للذهب».وينظر للذهب عادة
داعما
ُ
على �أنه ا�ستثمار بديل خالل �أوقات
ال�ضبابية ال�سيا�سية �أو املالية.
و�أ���ض��اف االقت�صاد الأم�يرك��ي 20
�ألف وظيفة يف فرباير وهو �أ�ضعف
م�ستوى منذ �سبتمرب 2017؛ ما
ينذر بتباط�ؤ ح��اد يف الن�شاط
االقت�صادي يف الربع الأول.وم��ن
بني املعادن النفي�سة الأخرى،
ارت��ف��ع ال��ب�لادي��وم  %0.5عند
 1522.45دوالر ًا للأوقية ،بينما
ا�ستقرت الف�ضة عند  15.31دوالر ًا
للأوقية .وا�ستقر البالتني �أي�ضا
عند  814.68دوالر ًا للأوقية بعد
�أن كان قد الم�س �أدنى م�ستوياته
منذ  19فرباير عند  806.5دوالرات
يف وقت �سابق من اجلل�سة.

