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 270مليون دوالر استثمارات المجموعة في مصر والتركيز في قطاع البترول

الهاجري لـ«األنباء» :إدراج «السالم» بالسوق املصري
لالستفادة من قاعدة املستثمرين والصناديق األجنبية
سوق بحجم مصر؟
٭ بالطبع ،فـ «السالم» متتلك
املؤهالت لإلدراج وما بعد بدء
التــداول كمــا هو احلــال في
سوق دبي املالي ،حيث متتلك
املجموعة قاعدة أصول متنوعة
ومتوازنة تســمح بتخفيض
معــدالت املخاطــر باملقارنــة
مبعــدالت العائــد إضافة الى
اعتماد الشركة الرئيسي على
التمويل الذاتي ما يخفف من
األعبــاء املاليــة الواقعة على
كاهل اإلدارة التنفيذية.

مصطفى صالح
في حواره مع «األنباء» ،أكد فالح فهد
الهاجري نائب رئيس مجلس إدارة
شركة السالم القابضة وهي شركة
مساهمة كويتية على ان إدراج اسهم
الشركة في مصر يعتبر بداية ملزيد
من التوسع للشركة التي تعمل في
قطاعات اخلدمات والتأمني والبترول
بكل من الكويت والسعودية ومصر
واإلمارات وإندونيسيا ،مشيرا الى ان
تغطية االكتتاب في مصر كان إيجابيا
مبا نسبته  %160وهو ما يعكس
املركز املالي القوي وعلى املستوى
التشغيلي يصل حجم استثمارات
الشركة في مصر الى  5مليارات جنيه
(ما يعادل  270مليون دوالر) وتتوقع
املجموعة ان يشهد االقتصاد املصري
منوا في املرحلة املقبلة وخاصة
سوق األسهم لذلك تركز على زيادة
استثماراتها وخاصة بقطاع البترول
وفيما يلي التفاصيل:

في البداية ،نود أن نسأل عن
األسباب التي جعلت عملية
إدراج «السالم» في البورصة
املصرية تتخذ بعض الوقت؟
وكم بلغت نسبة التغطية؟
٭ الوقت الذي اتخذه اإلدراج
طبيعي كون السالم الشركة
العربية األولى التي مت قيدها
بالبورصــة املصريــة عالوة
علــى انهــا الشــركة األولــى
عربيا التي تدرج على شــكل
شــهادات إيداع مصرية فيما
بلغت نســبة التغطية ،%160
حيث بلغت نسبة التخصيص
 % 40تقريبا.
هل توقعتم هذه التغطية
الواسعة؟ وماذا تعكس بالنسبة
لكم؟
٭ كان هناك اكثر من سيناريو
لتأمــن وتغطيــة االكتتــاب،
لكن تقدم املستثمرين لشراء
األســهم جاء قبل انتهاء آخر
جلسات فترة االكتتاب بإجمالي
طلبات فاقت مليوني ســهم
ما جتــاوز التوقعات وهو ما
يعكس الرغبة الواســعة من
قاعدة كبيرة من املســاهمني
في االكتتاب بأسهم «السالم»
وهذا يؤكد وجود ثقة في متانة

فالح الهاجري

جناح االكتتاب
بالبورصة املصرية
والتغطية وصلت
%160
نستهدف زيادة
عدد املستثمرين
بالشركة
والتنوع بزيادة
املؤسسات
استثماراتنا تتوزع
في السعودية
واإلمارات
وإندونيسيا
والكويت ومصر

املركز املالي لـ «السالم».
عالم بنيتم قراركم إدراج
«السالم» في السوق املصرية؟
٭ هذا القرار يكتســي أهمية
خاصــة بالنســبة لــإدارة
التنفيذيــة للمجموعة ،وجاء
في األساس مدفوعا باعتبارات
فنية مرتبطة بالسوق املصرية
األقــدم عربيا جلهة التنظيم،
واكثرهــا تقدما على اإلطالق
مبا متتلكــه من قاعدة كبيرة
للعمالء األفراد واملؤسســات
باإلضافة الى تنوع اخلدمات
واملنتجات املالية التي تقدمها
البورصــة لعمالئها ،كما أنها
أول ســوق عربــي يدخل في
مؤشر  MCSIلألسواق الناشئة.
كذلــك يؤهــل اهتمــام
صناديق االستثمار األجنبية
بالســوق املصــري الشــركة
من قاعــدة العمالء من حيث
النوعية ،كما ان إدراج السالم
في الســوق املصــري يعتبر
إضافة جديدة للمجموعة ،إذ
ان التوسع اإلقليمي في إدراج
الشركة يعتبر اللبنة األولى
في توسع أنشطة الشركة ملا
يوفره مــن إيجابيات كبيرة
على عدة محاور.
هل استوفت الشركة جميع
متطلبات ما بعد اإلدراج في

أين تتوزع خريطة استثمارات
املجموعة في األسواق
األخرى؟
٭ متتلك املجموعة استثمارات
مباشــرة وغير مباشــرة في
الكويت والسعودية واإلمارات
وكذلك إندونيسيا.
..وفي مصر؟
٭ اســتثمارات املجموعة في
مصر تتجاوز  5مليارات جنيه،
في اخلدمات البترولية.
وهل إدراج السالم في مصر
مقدمة للتوسع في أنشطتها
بالقدر الذي يضمن لها
الدميومة وحتقيق األرباح
املستدامة؟
٭ نعم ،هناك رغبة قوية لدى
اإلدارة التنفيذيــة لتوســيع
أنشطة املجموعة استثماريا
فــي مصــر ،وحتديــدا فــي
مجموعــة من القطاعات التي
متت دراستها مسبقا وتسعى
الــى تدعيمها واالرتقــاء بها
في املرحلة املقبلة خاصة ان
اســتثماراتنا في مصر قائمة
ونسعى لتدعيمها قبل انطالق
االقتصاد املصري املتوقع.
هل ميكن القول إن إدراج
السالم يعكس متتعها مبركز
مالي جيد وانها حتقق منوا
سنويا في األرباح؟
٭ بالطبع ،فمجموعة السالم
القابضة شهدت حتوال بالفترة
املاضية ،حيث مت تغيير منوذج

«الغرفة» :الظروف مهيأة للتعاون مع السودان
قال عضو مجلــس إدارة
غرفة جتارة وصناعة الكويت
أسامة النصف أن كل الظروف
مهيــأة ملزيــد مــن التعــاون
بــن قطاع األعمــال الكويتي
والسودان وفي املجاالت كافة.
واضاف النصف في كلمته
أثناء اســتقبال وفد سوداني
برئاســة والي شمال كردفان
الســودانية احمد هارون في
مقر الغرفة أن آفاق التعاون
الرحبة تســتدعي زيادة عدد
الزيارات الثنائية كي تنعكس
إيجابا على التبادل التجاري
واالستثماري .واكد النصف
عمق العالقات الثنائية والتي
تستدعي العمل اجلاد لزيادة
الشــراكات بني قطاع األعمال
في البلدين الشقيقني السيما
في ظل النهضة التي تشهدها

جانب من استقبال الغرفة للوفد السوداني

السودان وحتمل في طياتها
العديد من الفرص االقتصادية.
مــن جانبــه ،قــال والــي
شمال كردفان ان رفع احلظر
األميركي عن الســودان فتح
املجال أمام فرص استثمارية

هائلة خصوصا مع الســماح
بحريــة حركــة الرســاميل،
داعيا املستثمرين الكويتيني
لالستفادة من هذه الفرص.
واضاف أن أفضل الفرص
املتاحة للمستثمرين الكويتيني
في والية شــمال كردفان في
الفترة احلالية تشــمل قطاع
الثروة احليوانية والزراعية
حيث حتتاج هذه الوالية الى
املسالخ في ظل امتالكها ألكثر
من  22مليون رأس من االغنام
واالبقار واالبل.
وذكر أن الوالية وضعت
قانونــا جديــدا لالســتثمار
بــدأ تطبيقه منذ عــام 2014
ويتضمن تسهيالت ومميزات
عديدة ،داعيــا رجال االعمال
الكويتيني الى زيارة الوالية
واالطالع على هذه الفرص.

توصية بتوزيع  1.15مليار درهم نقداً

«داماك» 3.6 :مليارات درهم صافي أرباح 2016
أعلنــت شــركة دامــاك
العقاريــة دبي ،املطور الرائد
للعقارات في الشرق األوسط،
عن النتائج املالية لعام ،2016
حيث حققت إيــرادات بلغت
قيمتها  7.16مليارات درهم ،مع
هامش ربحية إجمالي يصل
الى  ،%56وبلغت قيمة األرباح
الصافية للشركة  3.69مليارات
درهم ،فيما سجل هامش الربح
الصافي  .%52وارتفعت قيمة
إجمالي األصول بنســبة %5
لتصل إلى  24.63مليار درهم
مع نهاية  2016مقارنة بـ 23.45
مليار درهم إماراتي في .2015
وبلــغ مجمــوع النقــد
واألرصدة لدى البنوك 8.32
مليــارات درهــم ،فــي حــن
ارتفعت قيمة العقارات املطورة
 %12لتصل إلى  10.25مليارات
درهم خالل العام املنصرم .كما
ارتفع إجمالي حقوق املساهمني
 %28ليصــل إلى  12.62مليار
درهم مقارنة بـ  9.83مليارات
درهــم فــي  ،2015بعد خصم
توزيعات األرباح.
وأوصــى مجلــس إدارة
الشركة بتوزيع أرباح نقدية
تبلغ قيمتها  1.15مليار درهم
بواقــع  0.25درهــم للســهم
بعد موافقة املســاهمني على
التوصيــة خــال اجلمعيــة

حسني سجواني

سجواني :التزال
نظرتنا إيجابية
للسوق على
املدى املتوسط
والطويل
 7مليارات درهم
حجم اإليرادات..
و 0.61درهم
ربحية السهم

العمومية السنوية القادمة.
وبلغــت ربحية الســهم،
للعام املاضي  0.61درهم للسهم
الواحد.
وأضافت الشركة في بيان
صحافــي أنه خالل عام 2016
أجنــزت داماك أكثر من 1600
وحدة فــي مشــروع «داماك
هيلز» («أكويا» سابقا) ،ليصل
إجمالي حجم الوحدات املسلمة
خــال عام  2016إلى أكثر من
 2400وحــدة .وبلغــت قيمة
مبيعــات احلجــوزات 7.05
مليارات درهم ،حيث ســجل
الربع األخير للسنة املاضية
 1.71مليار درهم ،ما يدل على
استقرار السوق.
وفــي هــذا الصــدد ،قــال
رئيــس مجلــس إدارة داماك
حسني سجواني :على خالف
عام  ،2015شهد  2016استقرارا
في سوق العقارات في دبي مع
عدم وجود تقلبات شديدة في
األســعار ،حيث يوجد طلب
علــى العقــارات ذات اجلودة
العاليــة ،ولكــن فــي ظــل
التحديات التي يواجها السوق
الــذي نعمل فيه ما تغير هو
سعي العميل للحصول على
قيمة أفضل .ومع ذلك ،ال تزال
نظرتنا إيجابية للسوق على
املدى املتوســط والطويل ،إذ

نتمتع مبكانــة جيدة وقدرة
على التأقلم واملضي في هذه
الظروف.
واضاف :لقد اطلقنا خالل
العام املنصــرم مجموعة من
املنتجــات املبتكــرة ضمــن
مشــروع أكويا أكســجني في
مجمع الغولف حيث مت تسعير
املنتجات جلذب جمهور أوسع،
تشمل مشترين للمرة األولى
وجيل األلفية اجلديد ،الراغب
بالتملــك فــي مواقــع مميزة
وبأســعار معقولة وشروط
سداد ميسرة .ويسعى هؤالء
املســتثمرون إمــا لتنويــع
محفظتهــم االســتثمارية أو
الســتخدامها بهدف االرتقاء
نحو منط حياة أفضل.
وأوضــح ســجواني ان
«داماك» أطلقت مجموعة من
املشاريع السكنية والفندقية
ضمن مشروع «أيكون سيتي»
املكون من  6أبراج واملمتد على
مساحة  4ماليني قدم مربعة
والواقع على شــارع الشيخ
زايد مع إطاللة على قناة دبي
املائية .وكان للمســتثمرين
الفرصة لشراء غرف فندقية
أو شــقق مخدومة فاخرة في
هذا املوقع االستراتيجي ،مع
فرصة لالستفادة من ازدهار
القطاع السياحي.

خالل كلمته في املؤمتر اخلامس للمحاسبة واملراجعة

الروضان :ضرورة تعزيز مستويات اإلفصاح
وتشديد الرقابة على اإلجراءات املالية

أعمــال الشــركة بالكامل من
خالل االجتاه الى املوازنة بني
نوعية وطبيعة املشــروعات
التي تقدمهــا ،والتركيز على
النشــاط التشــغيلي بشــكل
أكثر توسعا مبا يتيح مصادر
متويل مســتمرة تســهم في
متويــل النفقات التشــغيلية
املستمرة وبالتالي عدم تعرض
الشركة ألي أزمات باإلضافة
الــى التوزيــع اجلغرافــي
الستثمارات الشركة في عدة
دول مثــل جمهوريــة مصــر
العربيــة واإلمــارات العربية
وغيرها.
عمليا ،ماذا ميكن ان يقدم
اإلدراج املزدوج من قيمة
مضافة للمساهمني والسوق
املصرية؟
٭ اإلدراج املــزدوج يوســع
قاعــدة مســاهمني الشــركة
ويزيد معــدالت التداول على
األسهم مبا يتيح حرية احلركة
للمساهمني كما يجعل حركة
رؤوس األموال أكثر مرونة.
كيف سيستفيد مساهم
«السالم» القائم واحملتمل من
اإلدراج اجلديد؟
٭ اإلدراج املــزدوج ال
يأتــي مبنافــع ســريعة على
املســاهمني ولكنه في مراحل
الحقة يؤتي ثماره بتوســيع
قاعدة املســاهمني ونوعيتهم
مبا يكون له أثر إيجابي على
األداء املالي للشركة في مراحل
الحقة وبالتالــي زيادة قيمة
االستثمار على املدى الطويل.
كيف تقيمون قدرة االقتصاد
املصري حاليا؟
٭ نرى قدرتــه على التعافي
خالل املرحلة املقبلة ،وبالتالي
فإن التوجه لتعزيز استثمارات
السالم القابضة في مصر من
اليوم يأتي اســتباقا لتحسن
الظروف واألحوال على املدى
املتوسط وهو ما يعد بطبيعة
األحــوال إضافــة ملجموعــة
السالم.

خالد الروضان أثناء جولة في املؤمتر املهني اخلامس للمحاسبة واملراجعة

دعــا وزيــر التجــارة
والصناعــة ووزيــر الدولة
لشــؤون الشــباب بالوكالة
خالد الروضان إلى ضرورة
مواكبة التطورات التشريعية
على مهنة احملاسبة واملراجعة
بالكويــت في ظل التغيرات
التي فرضت على املهنة حول
العالم.
وقــال الروضــان خالل
كلمته االفتتاحية في املؤمتر
املهني اخلامس للمحاســبة
واملراجعــة (نحــو مهنــة
فاعلــة) امــس ان األزمــات
املاليــة العامليــة أدت إلــى
مراجعــة شــاملة للمهــام
امللقــاة علــى عاتــق مهنــة
احملاسبة واملراجعة في مجال
التصنيف االئتماني وحتليل
املخاطر وتقييم األصول.
وأضاف ان تلك التطورات
التشريعية شملت جانبني،
االول يتمثــل فــي إيجــاد
مؤسســات وجهات رقابية
على أسس تشريعية صلبة
وأدوات رقابيــة فعالة وهو
مــا أضــاف أبعــادا جديدة
تهدف الى تعزيز مستويات
اإلفصاح والشفافية وتشديد
الرقابــة واإلشــراف علــى
اإلجــراءات املالية وتطبيق
معايير حوكمة الشركات.

وذكــر ان اجلانب الثاني
يتمثل فــي صــدور قانون
الشركات اجلديد والذي جاء
استجابة لضرورات التعديل
الــذي تفرضــه متغيــرات
العصر سياسيا واقتصاديا
واجتماعيا.
وأكد الروضــان حتقيق
الرغبــة الســامية لصاحب
الســمو األميــر لتحويــل
الكويت مركزا ماليا وجتاريا
في املنطقة وتعزيز املكانة
التنافســية للبــاد والــذي
يتطلب بنية حتتية تشريعية
وتنظيمية قوية قادرة على
مواكبة التغيرات والتطورات
في العالــم اخلارجي ودعم
النمو االقتصادي في البالد.
وشــدد علــى ضــرورة
توفير مجموعة متنوعة من
اخلدمات املساندة في البالد
وفي مقدمتها االستشــارات
احملاســبية والقانونيــة
وخدمات التدقيق واحملاسبة
التي يجب ان تساير احدث
التطورات في العالم لتصبح
الكويت دولة رائدة في هذا
املجال.
ودعــا إلى أهمية حتويل
االقتصــاد الكويتــي مــن
اقتصــاد يعتمد على النفط
بشــكل رئيسي الى اقتصاد

تتنوع فيه مصــادر الدخل
بهدف توفير بيئة اقتصادية
راســخة تســتغل فيهــا كل
الطاقــات لتحقيــق الرخاء
للمواطنني وتسهم في تنمية
الكويت على اسس مستدامة
وصحيحة.

يجب مواكبة
التطورات
التشريعية على
مهنة احملاسبة
واملراجعة
األزمات املالية
أدت إلى مراجعة
شاملة للمهام
امللقاة على عاتق
«احملاسبة»

