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بنمو سنوي 17% بدعم زيادة حجم األعمال وتحسين كفاءة التكاليف

13.2 مليون دينار أرباح
»هيومن سوفت« بالنصف األول

حققــت شــركة هيومــن 
سوفت أرباحا بلغت قيمتها 
١3.١٧ مليون دينار بالنصف 
األول من العام احلالي مبعدل 
منو ســنوي وصــل إلى ١٧% 
مقارنة بأرباح النصف األول 
من العام املاضي والتي بلغت 
١١.٢3 مليون دينار. وبحسب 
بيان ارسلته الشركة للبورصة 
أمس فان منو األرباح يرجع 
إلى منو االيرادات الناجت عن 
زيادة حجم األعمال إلى جانب 

حتسني كفاءة التكاليف.
التشــغيلي  الربح  وصل 

للشركة إلى ١4 مليون دينار 
بزيادة سنوية ١٧% بدعم من 
التشــغيلية  االيــرادات  منو 
بنســبة ١١% ســنويا لتصل 
إلى 3٠.١5 مليون دينار خالل 

النصف األول من العام.
انعكس حتسن األداء على 
املؤشــرات املاليــة للشــركة 
ليرتفع العائد على رأس املال 
)صافي الربح نسبة إلى رأس 
مال الشركة( ليصل إلى ١٠٨% 
مقارنــة بـــ 9٢% خالل نفس 

الفترة من العام املاضي.
وعلى صعيد قائمة املركز 

املالــي منت أصول الشــركة 
لتصل إلى ٨4.٨ مليون دينار 
بنمو سنوي بلغت نسبته ٨% 
وفي املقابل انعكس حتســن 
كفاءة التكاليف على اجمالي 
املطلوبات على الشركة والتي 
انخفضت بنسبة ١% سنويا 
لتصل إلى 4٢.5 مليون دينار.
دفــع منــو املوجــودات 
الى  وانخفــاض املطلوبــات 
حتسن حقوق امللكية اخلاصة 
مبساهمي الشركة لتصل إلى 
4١.9 مليون دينار بنمو سنوي 

١9% بنهاية يونيو املاضي.

8% منو سنوي 
ألصول الشركة 

لتصل إلى 84.8 
مليون دينار

7.47% نسبة
صافي األرباح 

إلى رأس املال 
و3% منو بإجمالي 

األصول

احلوطي: البنك 
يدرس فرصًا 

استثمارية في 
الكويت واخلارج 
لتعزيز محفظته 

االستثمارية

الغامن: جناحات 
»وربة« في النصف 
األول متهد لنتائج 
قوية بنهاية 2017

4.٥% منو صافي 
الربح التشغيلي 
إلى ٥3 مليون 

دينار

بنمو بلغت نسبته 10% مدعوماً بنمو إيرادات الفوائد

٥3 مليون دينار الربح التشغيلي بنمو سنوي ٥.%4

بحسب »جيه إل إل« للسوق العقاري بعاصمة المملكة للربع الثاني

22.7 مليون دينار أرباح »اخلليج« بالنصف األول

2 مليون دينار أرباح البنك التجاري بالنصف األول

نظرة إيجابية لسوق الضيافة والتجزئة
بالرياض بدعم املشروعات احلكومية

أعلــن بنــك اخلليج عن 
حتقيقــه أرباحا وصلت إلى 
٢٢.٧ مليون دينار بالنصف 
األول من العام احلالي بنمو 
ســنوي بلغت نســبته ١٠% 
مقارنة بتحقيقه ٢٠.٧ مليون 
دينار بنفس الفترة من العام 
املاضي لتصل ربحية السهم 
إلــى ٨ فلوس بنمــو ١4.3% 
مقارنة بـ ٧ فلوس بالنصف 
الثاني من ٢٠١6 وذلك حسب 
البيــان الصحافي املنشــور 

بالبورصة الكويتية أمس.
وأرجــع البنــك الزيــادة 
في االرباح الى منو ايرادات 
الفوائــد التي قوبلت جزئيا 
بزيادة في املخصصات ومنو 
صافــي عمليات االســترداد 

ايضا.
النمــو باالرباح  ويأتــي 
بدعــم مــن حتقيــق صافي 
ربح تشغيلي وصل الى ٨.٢3 
مليون دينار خالل النصف 

التجــاري  البنــك  حقــق 
الكويتي أرباحا خالل النصف 
األول من العام احلالي  99.١ 
مليون دينــار لتصل ربحية 
السهم إلى ١.٢ فلس، وأرجع 
البنك في بيان أرسله للبورصة 
أمس انخفــاض أرباح البنك 
الى زيادة مخصصات هبوط 
القيمة واملخصصات األخرى 
وانخفاض صافي ربح التعامل 
بالعمالت األجنبية وايرادات 
توزيعات األربــاح والذي مت 
تعويضه بشــكل جزئي عن 
طريق زيــادة صافي ايرادات 
الفوائــد وايــرادات األتعــاب 
والعمــوالت وصافــي أرباح 
االســتثمارات فــي األوراق 

املالية.
الربــح  صافــي  ومنــا 
 %4.5 للبنــك  التشــغيلي 
إلــى ١6.53  ســنويا ليصــل 
مليون دينار بدعم من زيادة 

االول بنمو ١٠% مقارنة بـ 6.٢١ 
مليون دينار خالل النصف 
االول من ٢٠١6 وذلك بدعم من 
زيادة بنسبة 5.5% بااليرادات 
التشغيلية التي وصلت الى 
9٠.٢6 مليــون دينــار خالل 
النصف االول مقارنة بـ ٨5.5 
مليون دينار بالنصف االول 

من العام املاضي.
وفيما يخص املؤشــرات 
املاليــة فقد حتســن صافي 
الربح نســبة الى رأس املال 
ليصــل الى ٧.4٧% بالنصف 

التشغيلية بنسبة  االيرادات 
5.٢% ســـنويا لتـــــبلغ ٧4.3 
مليون دينــار خالل النصف 

األول من العام احلالي.
وعلى صعيد قائمة املركز 
املالي حتسنت أصول البنك 
بنسبة طفيفة بلغت ٠.٠6% 
لتصل إلى 4.١6 مليارات دينار 
بنهاية يونيو املاضي مقارنة 
بـ 4.١3 مليارات دينار بنهاية 

استمرت حالة من التراجع في السيطرة 
على السوق العقاري بالرياض بصفة عامة 
خالل الربع الثاني لعام 2017 حيث سجلت 
جميع القطاعــات انخفاضا متزايدا في 
األداء. في حني أن قطاع التجزئة اليزال 
إيجابيا في ظل اســتمرار مالكي مراكز 
التسوق في خططهم التوسعية الرامية إلى 
رسم مالمح قطاع »التسوق والترفيه«، 
حيث يشــجع بعض مالك املراكز اآلن 
املســتأجرين على تشغيل دور سينما 
البعض اآلخر  لألطفال، في حني يعمل 
من املالك على حتسني املناطق املشتركة 
في املراكز كوســيلة جلذب املزيد من 
الزوار وذلك بحسب تقرير جيه إل إل 
لالســتثمارات واالستشارات العقارية 
العاملية الرائدة حول الســوق العقاري 
بالرياض للربع الثاني من العام احلالي.

وفي هذا الشأن، صرح جميل غزنوي، 
املدير الوطني ورئيس مكاتب جيه إل إل 

في اململكة العربية السعودية، قائال: »شهد 
السوق بصفة عامة حالة من التباطؤ خالل 
الربع الثاني، في حني تســعى احلكومة 
لدعم قطاعي الضيافة والتجزئة عن طريق 

السياسات الواعدة.
وفي ظل هذه التغييرات اجلوهرية 
في احلكومة واالستثمارات األجنبية من 
خالل الصفقــات التجارية التي وقعت 
أثناء الزيارة التاريخية للرئيس األميركي 
دونالد ترامب، من املتوقع أن تتحسن 
حالة السوق مع دخول النصف الثاني 

من العام«.
اإلدارية  وقد شهد قطاع املساحات 
إجناز عدة مشــاريع مــن بينها »برج 
إليجانس« و»غرناطة سكوير«، مما زاد 
إلى 3.8  من إجمالي املساحات اإلدارية 
ماليني متر مربع. ونظرا حملدودية الطلب، 
سجل قطاع املســاحات اإلدارية زيادة 
في عدد الشواغر وانخفاضا طفيفا في 

اإليجارات.
وشــهد قطاع الوحدات الســكنية 
تراجعات طفيفة في كل من أسعار اإليجار 
والبيع. وقد تعاونت وزارة اإلسكان مع 
ست شركات تطوير خاصة لتوفير املزيد 
من الوحدات الســكنية ملواجهة الطلب 

املتنامي على اإلسكان امليسر.
ولم يشــهد الربع الثاني افتتاح أي 
مشــاريع كبرى في قطاع الفنادق في 
الريــاض، غير أن التوقعات بالنســبة 
للنصف الثاني التزال قوية فمن املخطط 
افتتاح عدد من الفنادق الكبرى من بينها 
كــراون بالزا مجمع تقنيــة املعلومات 
واالتصاالت وســنترو الواحة وفريزر 

سويتس.
وبصفة عامة، متر اآلن جميع قطاعات 
التباطؤ في  العقارية مبرحلة  الســوق 
دورتها الســوقية مع تراجع األســعار 

واإليجارات.

االول من العام احلالي مقارنة 
بـ 6.٧9% خالل نفس الفترة 

من العام املاضي.
هذا، ومنا اجمالي اصول 
البنك بنسبة 3.٠3% ليصل 
الــى 5.63 مليــارات دينــار 
بنهاية يونيو املاضي مقارنة 
بـــ 5.4٧ مليار دينار بنهاية 
العــام املاضي قابلــه زيادة 
بإجمالي املطلوبات بنســبة 
 5.٠6 الــى  ليصــل   %٢.٧٨
مليارات دينار بنهاية يونيو 

املاضي.

العام ٢٠١6.
املقابــل تراجعــت  وفــي 
املطلوبات على البنك بنسبة 
٠.3% لتصل إلى 3.5٧ مليارات 
دينار وهو ما انعكس ايجابا 
على حقوق املساهمني التي منت 
بنســبة ٧% لتصل إلى ٨.593 
مليون دينــار بنهاية يونيو 
مقارنة بـ 555.١ مليون دينار 

نهاية العام املاضي.

ربحية السهم 2.٥2 فلس بزيادة %448

»وربة« يقفز بأرباح النصف األول %455
إلى 2.5 مليون دينار

أعلن بنك وربــة في بيان 
صحافــي عن ارتفــاع صافي 
األرباح بنســبة 455% لتصل 
إلــى ٢.5٢ مليون دينار خالل 
النصف األول من ٢٠١٧، مقارنة 
بـــ 45 ألف دينار فــي الفترة 
نفســها من العــام الســابق، 
وبلغــت ربحية الســهم 5٢.٢ 

فلس بنمو %44٨. 
وأضــاف البيــان أن هــذه 
األربــاح جــاءت نتيجــة منو 
اإليــرادات اإلجماليــة، التــي 
حتققت بفضــل األداء القوي 
جلميع وحدات األعمال، حيث 
بلغــت ٢6.3 مليــون دينــار 
بارتفاع 5٧% مقارنة بالنصف 
األول من ٢٠١6، فيما ارتفعت 
التشــغيلية %66  اإليــرادات 
وبلغت ١6.٨ مليون دينار مع 
نهاية النصف األول مقابل ١٠.١ 
ماليني دينار في الفترة ذاتها 

من ٢٠١6.
وارتفــع إجمالــي أصــول 
البنــك بفضل اســتراتيجيته 
التوسعية في السوق احمللي 
واإلقليمــي واالســتثمار فــي 
أصــول عالية اجلودة وقليلة 
املخاطر حيــث بلغت قيمتها 
١.49 مليــار دينــار، في حني 
شهدت احملفظة التمويلية منوا 
ملحوظا وســجلت ١.١3 مليار 
دينار بنســبة زيادة 6٨% عن 
النصف األول ٢٠١6 وكنتيجة 
جلودة احملفظة التمويلية فقد 
بلغت نسبة التمويل املتعثر 
في البنك ٠.56% وهي تعتبر 
مــن أقل النســب فــي القطاع 
املصرفــي احمللي، فيما بلغت 
نســبة تغطيــة املخصصات 
للتمويــل املتعثر فــي البنك 
٢٨٨% في نهاية النصف األول.

نتائج متميزة
وفي معرض تعليقه على 
النتائج، قــال رئيس مجلس 
إدارة البنك عبدالوهاب احلوطي 
»استطاع بنك وربة في النصف 
األول من ٢٠١٧ حتقيق نتائج 
متميزة ووضع حجر األساس 
في مسيرة البنك الرامية إلى 
تثبيت مكانته كبنك متصدر 
في مجال اخلدمات املصرفية 
اإلسالمية للشركات واخلدمات 
املصرفيــة االســتثمارية في 
الكويت، باإلضافة إلى تقدمي 
خدمات رقمية متطورة لألفراد. 

ومنذ مستهل هذا العام، جنح 
بنك وربة أيضا في توســيع 
قاعدة استثماراته في أسواق 
وعامليــة  ناشــئة  إقليميــة 
واعدة معــززا بذلك محفظته 
االســتثمارية ما شكل قاعدة 
داعمة لثقة املســتثمرين في 
أدائه. وأكد احلوطي أن »وربة« 
مســتمر فــي ابتــكار خدمات 
ومنتجات تؤسس لعهد متطور 
في قطاع الصيرفة اإلسالمية 
وأيضا زيادة انتشار أفرعه مبا 
يتالءم مع طموح ومتطلبات 

العمالء.
وأشار إلى أن البنك يتوسع 
في خططه االستثمارية عامليا 
الســيما إثر اإلجنــازات التي 
حققها فــي النصف األول في 
هذا اإلطار، وهو حاليا يعكف 
على دراسة فرص استثمارية 
فــي الكويــت واخلــارج يثق 
بأنها ســتعزز مــن محفظته 
االســتثمارية وتؤمــن عوائد 
مجدية للمستثمرين، موضحا 
أن كل املؤشــرات تبشر بأداء 
عالي اجلــودة للبنك على كل 

املستويات واإلدارات.

فرص استثمارية
من جهته، أكــد الرئيس 
التنفيذي لبنك وربة شاهني 
الغــامن أن بنــك وربــة قــد 

حقــق إجنــازات ريادية في 
قطاع التمويل واالســتثمار 
فــي  األول  النصــف  فــي 
الكويت واألسواق اإلقليمية 
والعاملية، مما أكد على مكانته 
كبنك إســالمي يقــدم فرصا 
استثمارية منتظمة ومجدية 

للمستثمرين.
هــذا  أن  إلــى  وأشــار 
التطــور يأتي تبعــا لبنود 
إســتراتيجيته الراميــة إلى 
خلــق فــرص اســتثمارية 
مميزة للعمالء وابتكار حلول 
متويلية حصرية، كما تهدف 
أيضا إلى دعم قطاع الشركات 

واالستثمار.

التطور الرقمي
السريع  ونسبة للتطور 
الذي يشــهده بنك وربة في 
بنيته الرقمية، أشار الغامن 
الــى أن وربة قــد عمل على 
تطوير موقعــه االلكتروني 
»وربة اونالين« ليكون أكثر 
تفاعلية ووضوحا للمستخدم 
وأكثر سهولة في االستخدام 
ممــا يجعلــه املقصــد األول 
للعمالء إلجنــاز معامالتهم 
املصرفيــة عبــر الشــبكة 
العنكبوتية بيسر وسهولة 

فائقني.

نمو متصاعد 
وقــال شــاهني الغامن ان 
النصف األول قد شهد حتقيق 
البنك للعديد من اإلجنازات 
في خلق فرص اســتثمارية 
تؤمن عوائد مجدية ومنتظمة 
للمستثمرين، استهلها بنجاح 
منقطع النظير في تســويق 
صكوكه التي أصدرها بداية 
العــام بقيمــة ٢5٠ مليــون 
دوالر، واســتطاع تغطيــة 
االكتتــاب بـــ 5 مــرات أكثر 
من حجم الصكوك املصدرة 
مببلغ يقارب ١.3 مليار دوالر، 
ومن ثم أدرجت الصكوك في 
ناسداك دبي وبورصة ايرلندا.
كما كانت للبنك مشاركة 
ناجحة في تنســيق اصدار 
شــركة التطويــر العقــاري 
مراس القابضة ومقرها دبي، 
لصكــوك بلغت قيمتها 4٠٠ 
مليون دوالر، حيث شــارك 
البنــك فــي الصفقــة بقيمة 

مقدارها 5٠ مليون دوالر.

عبدالوهاب احلوطيشاهني الغامن

أرقام ذات داللة
57% منو اإليرادات اإلجمالية إلى 26 مليون دينار	 
63% ارتفاع إجمالي األصول إلى 1.5 مليار دينار	 
61% منو ودائع العمالء واملؤسسات املالية إلى 1.3 مليار دينار	 
68% منو احملفظة التمويلية إلى 1.13 مليار دينار	 
288% نسبة تغطية املخصصات للتمويل املتعثر	 

من خالل عقد شراكة مع »ستون بريدج« األميركية ومجموعة مستثمرين

»دمية كابيتال« تستحوذ على فندق
»ريزيدنس إن - ماريوت« بواشنطن

أفصحــت شــركة دميــة 
كابيتــال إحــدى الشــركات 
التابعــة ملجموعــة االمتيــاز 
االستثمارية عن إمتام صفقة 
استحواذ عقارية مرخصة من 
قبل هيئة أسواق املال لفندق 
حديــث اإلنشــاء )ريزيدنس 
إن( محدود اخلدمات والتابع 
للعالمــة التجاريــة الفندقية 
العاملية »ماريوت« في العاصمة 
األميركية واشنطن دي سي، 
وذلك بقيمة 6١ مليون دوالر من 
خالل عقد شراكة مع مجموعة 
من املستثمرين، حيث بلغت 
نســبة مساهمة شــركة دمية 
كابيتال حوالي ١٠% من رأس 
املال املســتثمر الذي يبلغ ٢٢ 

مليون دوالر. 
وقامت شركة »جروفينور 
أمريكاز« بتنفيذ أعمال البناء 
واإلنشــاء ملشــروع »بــارك 
ســكوير«، تعــد جروفينــور 
أمريكاز احدى أهم الشــركات 
فــي  املتخصصــة  العامليــة 
العقــاري وتتمتع  التطويــر 
بخبرة واسعة في مجال إنشاء 
وتطوير العقارات خاصة في 

العاصمة واشنطن. 
ومت إنشاء فندق »ريزيدنس 
حيويــة  مواقــع  بــني  إن« 
واستراتيجية في املنطقة حيث 
يبعد حوالي ١٠ دقائق فقط عن 
مقر الرئاسة األميركية )البيت 
األبيــض( ويقــع بالقرب من 
العديد من املتاحف الشهيرة. 
كما يتميــز املبنى مبجاورته 

مللعبــني أحدهمــا لكــرة قدم 
واآلخــر للبيســبول واللذين 
يستوعبان معا ما يزيد على 
6٠ ألف متفرج تقريبا. واجلدير 
بالذكر أن املشــروع يتضمن 
3 مبان متجــاورة عبارة عن 
مجمع ســكني ومركز جتاري 
يتوسطهما فندق »ريزيدنس 
إن«، وترتبــط هــذه املبانــي 
الثالثة مع بعضها بعضا من 

خالل مداخل مشتركة.
وقــال نائب رئيس أول - 
مديــر إدارة عالقــات العمالء 
أحمــد القطامي فــي تصريح 
صحافي ان االستثمار احلالي 
يعد ثمرة لسلســلة صفقات 
ناجحة ومتوالية أمتتها شركة 
دمية كابيتال وشركاؤها خالل 
الفترة )٢٠١5 -٢٠١٧( لقطاع 
الضيافــة العامليــة محــدودة 
مــع  واملتوافقــة  اخلدمــات 
الشريعة اإلسالمية السمحاء 
والتي تستهدف شرائح مختلفة 
من النزالء واملواقع احليوية 
والعالمــات التجاريــة عالوة 
على حتديد اإلســتراتيجيات 
املوائمة لزيادة نسبة االشغال 
خالل فترة االستثمار مما يزيد 
من القيمة الرأسمالية للفندق 
عند التخارج. من جهة أخرى، 
أضاف القطامي أن االستثمارات 
التــي تطرحهــا شــركة دمية 
كابيتال تقدم عوائد تنافسية 
مبستوى مخاطر محدود نسبيا 
بحيث توفر فرصا استثمارية 
متنوعة ومجزية للمستثمرين 

في أســواق عامليــة متطورة 
وفق معايير استثمارية عالية 
ســواء في دراســة القطاعات 
االســتثمارية أو فــي اختيار 

الشركاء ومديري األصول. 
بــأن  القطامــي  وأفــاد 
نســبة العائد الســنوي على 
االســتثمار 9% توزع شهريا 
على املستثمرين، إضافة إلى 
معــدل عائــد داخلــي متوقع 
١3% خــالل فتــرة االســتثمار 
والتي تبلغ 3 أعوام مع خيار 
التمديد لعامني إضافيني وفقا 
ألوضاع الســوق، مشيرا إلى 
أن اســتراتيجية االســتثمار 
تعتمــد على تشــغيل الفندق 
الذي افتتــح أبوابه في أبريل 
٢٠١٧ وحتقيق نسبة اإلشغال 
املوجودة وتنميتها تدريجيا 

خالل مدة االستثمار.
كما أكــد أن تعزيز جانب 
الشــراكة  عبــر  التعــاون 
االستثمارية مع شركة »ستون 
بريدج« املتخصصة في إدارة 
وتطوير الفنادق والتي متتلك 
حقــوق مجموعة متنوعة من 
امتيــاز سلســلة  تراخيــص 
وعالمات فندقية عاملية كبرى، 
تعد اســتراتيجية ذات رؤية 
واضحــة لتأمني اســتثمارات 
متميــزة في قطــاع الضيافة 
مــن خــالل شــبكة العالقات 
التي تتمتع بها شركة »ستون 
بريــدج« ومن خــالل خبرتها 
الكبيــرة في إدارة وتشــغيل 

هذا النوع من الفنادق.

أحمد القطامي

القطامي: 61 
مليون دوالر قيمة 
استحواذ »دمية 

كابيتال« وشركاء 
على الفندق

9 % العائد السنوي 
توزع شهريًا على 

املستثمرين

موافقة هيئة أسواق املال لـ »زين« على بيع أسهم اخلزينة
أعلنت شركة »زين« حصولها على 
موافقة هيئة أسواق املال ببيع األسهم 
اخلزينة لديها والبالغة 4٢5 مليون 
سهم ملدة 6 أشهر مقبلة، وذلك بحسب 

إفصاح نشرته البورصة أمس.

كانت الشــركة قــد تقدمت بطلب 
الى هيئة أســواق املال في ٢٢ يونيو 
املاضي للسماح ببيع أسهمها لتأتي 
موافقة الهيئة األحد ١6 يوليو، وهو ما 
يسمح للشركة بالبيع حتى منتصف 

يناير من العام ٢٠١٨.
يذكر ان رأسمال شركة »زين« يبلغ 
43٢.٧ مليون دينار موزعة على 4.3 
مليارات سهم بقيمة اسمية ١٠٠ فلس 

للسهم الواحد.


