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4.3% منو القروض 
والسلفيات إلى 4.4 

مليارات دينار

11% زيادة الودائع 
إلى 4.2 مليارات 

دينار

8% منو األرباح 
التشغيلية إلى 130 

مليون دينار

104 ماليني دوالر أرباح 
»جي إف إتش« خالل 2017

أعلنت مجموعة »جي اف اتش« املالية في بيان صحافي 
أمــس عن البيانات املالية للســنة املاليــة املنتهية في 3١ 
ديســمبر ٢٠١7، حيث ســجلت خالل العــام ربحا صافيا 
يؤول إلى املســاهمني بقيمة ١٠4.٢ ماليني دوالر، مقارنة 
بـ ٢١7.١٢ مليــون دوالر في ٢٠١6، مع حتقيق ربح صاف 

موحــد بقيمــة ١٠3.٢ ماليني دوالر، 
مقارنة بنحو ٢33.٠٥ مليون دوالر 

في ٢٠١6.
وفي الواقع الفعلي، تعكس هذه 
النتائج النمو السنوي الذي حتققه 
املجموعة على كافة محاور أنشطتها 
وذلك مع استبعاد الدخل البالغ قيمته 
464 مليــون دوالر الذي حتقق ملرة 
واحدة نتيجة للتســوية القضائية 
التي متت لصالــح املجموعة خالل 

الربع األخير من ٢٠١6.
بالنســبة لعــام ٢٠١7 بالكامــل، 
بلغت قيمة إجمالي اإليرادات املوحدة 
للمجموعــة ٢١١.6٥ مليــون دوالر، 
مقارنة بـ ١١٥ مليون دوالر في ٢٠١6، 
مع استبعاد مكاسب االسترداد التي 
حتققــت ملرة واحدة فــي عام ٢٠١6 

والبالغ قيمتها 464 مليون دوالر.
وأضاف البيــان أن هذه النتائج 
تعكس زيادة كبيــرة في اإليرادات 
بنسبة ٨4% سنويا، ويعزى ذلك إلى 
حد كبير إلى الدخل املرتفع احملقق 
من نشــاط الصيرفة االســتثمارية 
وتوظيــف  التخــارج  وعمليــات 

االستثمار.
ومتشــيا مــع اســتراتيجيتها 
املستهدفة، حققت مجموعة جي اف 
اتش املالية عمليات تخارج ناجحة 

لعمالئهــا بلغــت ١.٢ مليار دوالر خــالل العام، من خالل 
التخارج من استثمارات في البنية التحتية وأصول سكنية 

بالواليات املتحدة األميركية في هيوسنت وأتالنتا.
وبلغت قيمة إجمالي املصروفات التشغيلية للعام ١٨.99 

مليون دوالر، مســجلة انخفاضــا إذ بلغت قيمتها ٨.١٢4 
مليون دوالر، وارتفــع إجمالي األصول من 3.3 مليارات 
دوالر في ٢٠١6 إلى 4.١ مليارات دوالر في ٢٠١7. واختتمت 
املجموعة العام مبعدل مالءة مالية بلغت نسبته ١7.36% 

ومعدل عائد على حقوق املساهمني بنسبة ١.%9.
وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس 
مجلس إدارة مجموعة جي اف اتش املالية 
الشيخ أحمد آل خليفة: »نحن سعداء بهذا 
األداء القوي والربحية العالية التي سجلتها 
املجموعة خالل ٢٠١7 والتي من جديد تعكس 
تأكيد السوق للوضع املالي القوي والتقدم 

الذي حققته مجموعة جي اف اتش«.
واســتطرد بالقول: »متاشــيا مع هذه 
النتائج وسياسة توزيع األرباح التي تتبناها 
املجموعة، نعلن عن توصية مجلس اإلدارة 
بتوزيع أرباح نقدية للســادة املســاهمني 
بنســبة ٨.7%، مبوجــب موافقة اجلمعية 
العمومية للمســاهمني واجلهات الرقابية 
التــي تخضع لها املجموعة. وتعكس هذه 
العوائد املرتفعة التــي حققتها املجموعة 
ملســاهميها التزامنا بتعزيز قيمة العوائد 
على االستثمارات، وسوف نستمر على هذا 

النهج خالل عام ٢٠١٨«.
مــن جانبــه، قــال الرئيــس التنفيذي 
للمجموعة هشــام الريــس: »لقد حرصنا 
دوما على احلفاظ على مكانة مجموعة جي 
اف اتــش كأحد كبــار الالعبني في القطاع 
املالي وتطويــر البنية التحتية باملنطقة. 
وركزنــا خالل ٢٠١7 بشــكل ملحوظ على 
تنفيــذ عمليات تخارج مهمة لعمالئنا من 
االستثمارات في البنية التحتية والصناديق 
االستثمارية بالواليات املتحدة األميركية«. 
واختتم الريس: »انطالقا من أدائها املميز 
ووضعها املالي القوي، تتطلع مجموعة جي اف اتش إلى 
حتقيــق عام آخر من النجاح، حيث سنســتهدف خوض 
قطاعات وأسواق استراتيجية جديدة، إضافة إلى التخارج 

من بعض استثماراتنا املباشرة«.

هشام الريس الشيخ أحمد آل خليفة

توصية بتوزيع 8.7% نقداً

آل خليفة: مستمرون 
في تعزيز قيمة العوائد 

على االستثمارات

الريس: نستهدف التوسع 
في قطاعات وأسواق 

إستراتيجية جديدة

84 % منو اإليرادات 
مع استبعاد املكاسب 

االستثنائية

9.1 % معدل عائد على 
حقوق املساهمني

»الوطني«: التضخم في الكويت ألدنى مستوى في 13 عاماً
قال تقرير بنــك الكويت الوطني إن التضخم في 
مؤشر أسعار املستهلك شهد تباطؤا ملحوظا في العام 
2017 ليصل إلى متوسط 1.5٪ خالل العام، مسجال أقل 
مستوياته منذ 13 عاما، حيث ارتفع التضخم في نهاية 
2016 متاشيا مع ارتفاع تكاليف النقل واملواصالت نتيجة 
رفع أســعار الوقود خالل ذلك العام، ما دفع متوسط 
معدل التضخم إلى 3.5٪. كما تسبب انخفاض أسعار 
املواد الغذائية وتراجع تكاليف خدمات املسكن في تدني 
التضخم منذ ذلك احلني. وظلت وتيرة التضخم هادئة 
في نهاية العام لتتراجع إلى 1.1٪ على أســاس سنوي 

في ديسمبر.  وأضاف التقرير أن تباطؤ التضخم في 
ديســمبر جاء نتيجة تراجع تكاليف خدمات املسكن 
وركود أسعار املواد الغذائية، في حني استمرت اإليجارات 
الســكنية بالتراجع، بينما ظلت أسعار املواد الغذائية 
واملشروبات بالركود لتصل إلى 1.1٪ على أساس سنوي، 
كما تراجعت أيضا األســعار األساسية إلى 2.8٪ على 
أساس سنوي متاشيا مع تباطؤ أسعار السلع االستهالكية 

املرتبطة بخدمات املسكن كاملفروشات املنزلية.
واستمرت أسعار خدمات املسكن بتسجيل املزيد 
مــن التراجع في ديســمبر، إال أن التراجع جاء أكثر 

اعتداال مقارنة بالعامني املاضيني. وشهد قطاع العقار 
تباطؤا ملحوظا في العامني 2015 و2016، بينما تزايدت 
شــواغر الشقق، مما ســبب في فرض ضغوط على 
أسعار اإليجارات. وتراجع املؤشر الثانوي في ديسمبر 
2017 بواقع 0.6٪ على أســاس سنوي. ويعتبر ذلك 
تراجعا بسيطا مقارنة بالعام املاضي وذلك نتيجة تعافي 
نشاط قطاع العقار السكني الذي قد ينعكس جليا على 
اإليجارات. وتوقع التقرير أن يبدأ التضخم في أسعار 
املواد الغذائية في الصعود متاشيا مع تسارع أسعار 
املواد الغذائية العاملية. فقد ارتفعت أسعار املواد الغذائية 

واملشروبات احمللية في ديســمبر 2017 بواقع ٪0.2 
على أساس سنوي، محافظة على ذات الوتيرة خالل 
معظم العام 2017. وقد يؤدي التسارع في أسعار املواد 
الغذائية العاملية إلى ارتفاع أسعار املواد الغذائية احمللية 
هذا العام.  وتراجعت أســعار قطاع التجزئة املرتبطة 
بخدمات املسكن، األمر الذي يعود جزئيا إلى استمرار 
التراجع في األسعار بشكل عام خالل ديسمبر. فقد 
تراجعت أسعار املفروشات املنزلية وخدمات الصيانة 
املنزلية إلى ما دون 2٪ في ديسمبر املاضي وذلك ألول 

مرة منذ نوفمبر 2016. 

وفي املقابل ارتفعت األسعار األخرى بصورة قوية 
في ديسمبر، نتيجة تســارع أسعار منتجات العناية 

الشخصية بواقع 8.6٪ على أساس سنوي.
وتراجع منو تكاليف اخلدمات غير املنزلية بصورة 
ملحوظة، إذ تراجع التضخم في أسعار اخلدمات باستثناء 
خدمات املســكن إلى 1.5٪ على أساس سنوي، لتبلغ 
بذلك نصف وتيرتها املسجلة في نوفمبر والبالغة ٪3 
ويأتــي معظم هذا التباطؤ في التضخم نتيجة تراجع 
أسعار كل من اخلدمات الصحية والنقل واملواصالت 

واملواد الغذائية.

تقرير املوازي دوت كوم لعام 2017

457 مليون دينار قيمة 
تداوالت الشركات غير مدرجة

7.4% مــن شــركة اخلليــج 
القابضــة بقيمة ١.١3 مليون 
دينار، كما مت االستحواذ من 
مجموعة استثمارية أخرى 
على 6.4% من إجمالي أسهم 
شــركة بيان القابضة بقيمة 

١.66 مليون دينار.

تأسيس شركات جديدة
املــوازي  أظهــر تقريــر 
دوت كوم لعام ٢٠١7 أن عدد 
املقفلة  الشركات املســاهمة 
اجلديدة التي مت اإلعالن عن 
تأسيسها في عام ٢٠١7 بلغ ٢4 
شركة مقارنة بـ ٢٨ شركة في 
عام ٢٠١6، فيما بلغ إجمالي 
رؤوس أموال الشركات التي 
مت اإلعالن عن تأسيسها خالل 
عــام ٢٠١7 )٢٥3.7٨ مليــون 
دينار( مقارنة بحوالي ١.٨6 
مليار دينار فــي عام ٢٠١6، 
والشركات التي تأسست منها 
6 شركات قابضة، و١4 شركة 
في قطاع اخلدمات وشركتني 
في قطاع العقارات، وشركتني 
في قطاع التأمني. وقد تصدر 
قطــاع اخلدمــات القطاعات 
حيــث حجم رؤوس األموال 
حيث بلغ ١96 مليون دينار.

تصفية شركات غير مدرجة
شهد عام ٢٠١7 تصفية ١٥ 
شركة مساهمة غير مدرجة 
مقارنة بـ ٢9 شركة في عام 
٢٠١6، والشركات التي متت 
تصفيتها في عام ٢٠١7 هي 3 
شركات قابضة، و3 شركات 
عقارية، و9 شركات في قطاع 

اخلدمات.

على حصة تبلغ نســبتها 
٢٠.١% من الساملية جروب 
لتنمية املشاريع بقيمة 9.4 
ماليني دينار لتزيد نســبة 

ملكيتها فيها إلى ٨١%.
التمويــل  ورفــع بيــت 
الكويتي ملكيته في مستشفى 
السالم الدولي إلى ١٠٠% عن 
طريق االستحواذ على حصة 
بلغت ٢٠.٨6% من مستشفى 
السالم بقيمة ٢٠ مليون دينار، 
واســتحوذت شــركة ســند 
القابضة علــى حصة بلغت 
نسبتها ٢٢% من إجمالي أسهم 
شــركة تداول العاملية لبيع 
األســهم بقيمة 3.6٥ ماليني 
دينار وبذلك استحوذت عليها 
بنسبة ١٠٠%. كما استحوذت 
شــركة املعادن والصناعات 
التحويلية على نسبة %3٥ 
مــن إجمالي أســهم شــركة 
ميتالكس للطاقة وبذلك زادت 
نسبة ملكيتها فيها إلى ١٠٠%.
شــركة  واســتحوذت 
القرين لصناعة الكيماويات 
البترولية على ٥٨.76% من 
إجمالي أســهم شركة إنشاء 
القابضــة بقيمــة ٨ ماليــني 
اســتحوذت  كمــا  دينــار، 
شــركة الصناعات الوطنية 
القابضــة علــى حصة تبلغ 
٥٠.٥7% مــن إجمالي أســهم 
شــركة الصناعات الوطنية 
ملواد البناء، كما استحوذت 
شركة املباني على 6٠% من 
شركة شمول القابضة بقيمة 

٨.4 ماليني دينار.
ومت اســتحواذ مجموعة 
استثمارية على حصة بلغت 

أصدر »املوازي دوت كوم« 
تقريره عن عام ٢٠١7، الذي 
ألقــى الضوء على زيادة في 
قيمة وكمية التداوالت على 
الشركات غير املدرجة، حيث 
شــهد عام ٢٠١7 ارتفاعا في 
قيمة تداوالت أسهم الشركات 
غير املدرجة بنســبة ٢9.3% 
عــن عــام ٢٠١6 حيث بلغت 
4٥7.١ مليــون دينار مقارنة 
بـــ 3٥3.٥ مليــون دينار في 
عــام ٢٠١6، وتصــدر شــهر 
مارس أشــهر عــام ٢٠١7 من 
حيث قيمة التداوالت حيث 
بلغت قيمة تداوالت أســهم 
الشــركات غير املدرجة فيه 

73.١9 مليون دينار.
أما كمية األسهم املتداولة 
للشــركات غير املدرجة في 
عام ٢٠١7 فقد ارتفعت بنسبة 
7٠% لتسجل ٨.4٢ مليارات 
سهم مقارنة بـ 4.94 مليارات 
ســهم في عام ٢٠١6 وسجل 
شــهر نوفمبــر ٢٠١7 أعلــى 
كمية تداول حيث بلغ حجم 
التــداوالت فيــه ١.73 مليار 

سهم.

زيادة وتيرة االستحواذات
وأهم أسباب هذه الزيادة 
هي زيــادة االســتحواذات 
التي قامــت بها مجموعات 
اســتثمارية على شــركات 
غيــر مدرجة وجــاءت هذه 
االستحواذات إما على كامل 
الشــركة أو نســب مؤثرة 
فيها، ومنها استحواذ شركة 
الفوز لالستثمار على %99.9 
من إجمالي أســهم شــركة 
الرباعية للوســاطة املالية 
بقيمــة 4.٥ ماليــني دينار 
واســتحواذ شــركة مينــا 
العقارية على كامل اســهم 
شــركة رأســمال القابضة، 
واستحواذ مجموعة الساير 
القابضــة على حصة تبلغ 
نســبتها ٥٢% مــن شــركة 
الرازي القابضة، كما شــهد 
عام ٢٠١7 اســتحواذ شركة 
املباني املتحدة على حصة 
بلغــت 39.١7% من شــركة 
إنشاء القابضة بقيمة ٥.١٢ 
ماليني دينار، واســتحواذ 
شركة االستثمارات الوطنية 
على حصــة تبلغ ٢٥% من 
إجمالي أســهم شركة مينا 
كابيتال القابضة بقيمة 3.9 
ماليني دينار لترتفع ملكية 
االســتثمارات الوطنية في 
مينــا كابيتال القابضة إلى 
46.٥9%، كمــا اســتحوذت 
الشركة التجارية العقارية 
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4٠١.٥٨7.36439.3٨9.٢٢١996.6٢١.3٠69٨.3٢٠.٠٥٥مايو

٢٢١.٠٢3.١٢٨١9.7٠٢.٠94٢3٢.١٥٨.١3٠١6.69٨.٨٨9يونيو

٢٠٨.3٠7.٥٠73١.٠٨4.343١٨4.٨٥9.437١٥.9٢7.٠١١يوليو

٢39.١٨٨.٥٨٠7.١3٥.٨6٨4٠٨.٨٠٨.7٢9٢4.٠49.379أغسطس

3٠٥.٢١٢.١٠٨١7.97١.66٠١49.٨٨٠.٠4٥١3.636.69٨سبتمبر

7٠٢.٥76.744٢4.7٥3.4٨4٢96.١99.9٨٨١6.١٠٢.4٠9أكتوبر

١.73٠.١٠٠.99٢46.٢٥٨.٠37١٨3.3٨3.3997.٢77.7٢4نوفمبر

١.4١١.636.٨963٥.979.6937٨7.74١.٥9747.496.446ديسمبر

٨.4٢٥.٠77.٥٠٨4٥7.١١٨.٨7٨4.94٨.٠٠٨.3643٥3.٥١4.3١7اإلجمالي

24 شركة مقفلة 
جديدة تأسست 

في 2017 

253.7 مليون 
دينار رؤوس أموال 
الشركات املعلن 

عن تأسيسها 

تصفية 15 شركة 
مساهمة غير 
مدرجة العام 

املاضي مقارنة
بـ 29 شركة

في 2016

توصية بتوزيع 7% نقداً و5% منحة.. و25.4 فلساً ربحية السهم

65 مليون دينار أرباح »برقان« خالل 2017
قوي ومســتمر انعكس في 
٢٠١7 من خالل جودة األرباح 
وتقليــل االعتمــاد بشــكل 
ملحوظ على اإليرادات غير 

املكررة«.
ان  العجيــل  وأوضــح 
»جميع بنوكنا التابعة حتقق 
الربحيــة وتســتمر بالنمو 
وحتظى مبعدالت رأس مالية 
قويــة، فالعمليــات الدولية 
تساهم اآلن بنسبة 4٥% من 
الدخل التشغيلي للمجموعة، 
وتدل جميع املؤشرات املالية 
الرئيســية للمجموعة على 
استمراريتنا باملضي قدما في 

االجتاه الصحيح«.
املناســبة، اغتنم  وبهذه 
الفرصــة بالتقدم  العجيــل 
بالشكر للعمالء واملساهمني 
علــى ثقتهم، وكذلــك لبنك 
علــى  املركــزي  الكويــت 
دعمهــم، كمــا شــكر فريــق 
علــى  التنفيذيــة  اإلدارة 
قيادتهــم، وتنفيذهم املمتاز 
العامــة،  لإلســتراتيجية 
وملوظفينــا علــى دعمهــم 

املستمر والتزامهم«.

الهادفة لالســتخدام األمثل 
لرأس املال واحتساب وإدارة 
املخاطر وكفاءة التشــغيل، 
فتمكن البنك من حتقيق منو 
في القروض والسلفيات في 
٢٠١7 على أســاس ســنوي 
بنسبة 4.3%، باالضافة الى 
تخفيــض نســبة األصــول 
املرجحــة باملخاطــر )بعــد 
استبعاد التأثير من احتساب 

الضمانات العقارية(. 
وايضا مت حتقيق حتسن 
مســتمر في جودة األصول 
حيــث انخفضــت وبشــكل 
ملحــوظ نســبة القــروض 
الــى7.٢%  املتعثــرة لتصل 
والــى  ككل  للمجموعــة 
١.٨% لبنــك برقــان الكويت 
)العمليات احمللية(. وبلغت 
نسبة كفاية رأس املال ٢.١6%، 
كمــا في 3١ ديســمبر ٢٠١7. 
وعمد البنك خالل ٢٠١7 الى 
االســتثمار اجلاد في تقوية 
املخاطــر  إلدارة  قدراتــه 

وااللتزام والتحكم«.
وأضاف: »إن قوة قدراتنا 
التشغيلية تســفر عن أداء 

النتائج  وتعقيبــا علــى 
املالية، قــال رئيس مجلس 
إدارة مجموعــة بنك برقان 
ماجــد العجيل: »بالرغم من 
استمرارية الظروف الصعبة 
احمليطة بالبيئة التشغيلية 
عامليــا وإقليميــا ومحليــا، 
أحرز الفريق التنفيذي تقدما 
كبيرا في املبادرات الرئيسية 

لتصل إلــى ٢.7% مع تغطية 
بنسبة ١٥٥% وانخفاض تكلفة 

االئتمان الى 9.٠%.
وأضاف البيان أن القروض 
والسلفيات منت بنسبة %4.3 
على أساس ســنوي لتصل 
إلى 4.4 مليارات دينار، بينما 
منت ودائع العمالء ١١% لتصل 

إلى 4.٢ مليارات دينار.

انخفاض النفقات التشغيلية 
4% لتصــل إلى ١٠9.٢ ماليني 
دينار. ونظرا جلودة األرباح 
وحتسن الكفاءة التشغيلية، 
منت األرباح التشــغيلية ٨% 
لتصل الى ١3٠.٢ مليون دينار. 
وأيضا سجلت جودة األصول 
حتســنا ملحوظا مع تراجع 
نســبة القــروض املتعثــرة 

أعلنت مجموعة بنك برقان 
في بيــان صحافي أمس عن 
النتائــج املالية للعام ٢٠١7، 
حيث أظهرت النتائج فعالية 
خطة تركيز البنك الهادفة الى 
حتسني العوائد للمساهمني، 
وعلى جودة األرباح والكفاءة 
التشــغيلية وعلى مواصلة 
حتسني جودة األصول، حيث 
بلغ صافي الربح املعلن 6٥.٢ 
مليون دينار، في حني بلغت 
ربحية الســهم ٢٥.4 فلسا. 
وبلغ صافي الربح األساسي 
املخصصــات  )باســتثناء 
االحترازية وبعد احتســاب 
تكلفة سندات AT١( نحو ٢.76 
مليــون دينــار، وعليه بلغ 
العائد على حقوق املساهمني 
امللموسة ١٢.٥%، بينما أوصى 
مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح 
نقدية بنسبة 7% و٥% أسهم 
منحــة. وســجلت اإليرادات 
التشــغيلية للمجموعة منوا 
٢% مقارنــة بالفترة نفســها 
من العام السابق لتصل إلى 
٢39.4 مليون دينار، وحتسنت 
مــع  التشــغيلية  الكفــاءة 

ماجد العجيل

العجيل: جميع 
بنوكنا التابعة حتظى 

بكفاية رأس مال 
قوية


