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أرباح »كيبكو« تقفز 15% إلى 6.5 ماليني دينار
أعلنــت شــركة مشــاريع 
الكويت القابضة )كيبكو( في 
بيان صحافي أمس عن حتقيق 
صافي ربح بقيمة ٦.5 ماليني 
دينــار خالل األشــهر الثالثة 
األولى من ٢٠١٩ بارتفاع ١5% 
باملقارنة مع نفس الفترة من 
العــام املاضي التي مت خاللها 
حتقيق ربح بقيمة 5.٦4 ماليني 

دينار.
الســهم  وارتفعت ربحية 
بنســبة 4١% لتصل إلى ٢.١٦ 
فلس للسهم الواحد باملقارنة 
مع ١.53 فلس للسهم الواحد في 
الربع األول من العام املاضي.
وبلــغ إجمالــي األصول 
املجمعة في الربع األول من 
العــام ١٠.١ مليــارات دينار 
باملقارنة مــع ١٠.4 مليارات 
دينار كما في نهاية عام ٢٠١8.

وفي معرض تعليقه على 
هذه النتائج، قال نائب رئيس 
مجلــس اإلدارة )التنفيذي( 
في شــركة املشاريع فيصل 
العيار »حتدثنا خالل منتدى 

العام املاضي والذي يشــير 
إلى استمرار النمو في ٢٠١٩، 
والنتائــج التي حققناها في 

سنبقى متفائلون بحذر بأننا 
علــى املســار الصحيح نحو 
حتقيق نتائــج أكثر إيجابية 

خالل هذا العام«.
إلــى أن  جتــدر اإلشــارة 
مجموعــة شــركة مشــاريع 
الكويــت، لديهــا مــن أصول 
أو  إدارتهــا  موحــدة حتــت 
ســيطرتها تبلــغ 33 مليــار 
دوالر كما في 3١ مارس ٢٠١٩ 
وهي إحــدى أكبر الشــركات 
القابضة الرائدة وأكثرها تنوعا 
في األنشــطة على مســتوى 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، حيث متتلك املجموعة 
حصص ملكية رئيســية في 
محفظة تضم حوالي ٦٠ شركة 
عاملة فــي ٢4 دولة، وتتركز 
أنشطتها الرئيسية في قطاعات 
اخلدمات املالية، اإلعالم، العقار 
والصناعة. كما متتلك من خالل 
الشــركات التابعــة والزميلة 
لشركاتها الرئيسية حصص 
التعليم  ملكية فــي قطاعــي 

والصحة.

الربع األول من العام احلالي 
تدعم ذلك«.

العيــار: »إننــا  وأضــاف 

خالل الربع األول.. و2.16 فلس ربحية السهم

فيصل العيار

 

الشفافية الذي عقدناه مؤخرا 
عــن األداء اإليجابــي الــذي 
حققته شركات املجموعة في 

الهزاع: 61.4 مليون دينار أصول »بتروجلف«

عقــدت أمــس اجلمعيــة 
العمومية للشركة اخلليجية 
البترولــي  لالســتثمار 
»بتروجلف« وأقرت كل بنود 
اجلمعية العمومية التي من 
أهمها اعتماد البيانات املالية 
للســنة املاليــة املنتهية في 
ديسمبر ٢٠١8 باإلضافة الى 
عــدم صرف مكافآت ملجلس 
اإلدارة أو توزيع أرباح على 

املساهمني.
وقــال رئيــس مجلــس 
اإلدارة محمــد صالح الهزاع 

انه وبنهاية العام املالي املاضي واملنتهي في 
ديســمبر ٢٠١8 بلغ إجمالي أصول الشــركة 
٦١.4 مليون دينار بتراجع طفيف بلغ %3.8 
نتيجة التراجع في بند املمتلكات ومنشآت 
ومعــدات، كما أضاف أن إجمالــي التزامات 
الشركة بلغ بنهاية العام املاضي ١8.5 مليون 
دينار متثل 3٠.١% فقط من إجمالي موجودات 
الشركة وهي في احلدود الطبيعية للشركات 

العاملة في قطاع النفط.
وأشــار الهزاع الى ان العام املاضي شهد 
تأرجحــا ملحوظا فــي أســعار النفط على 
املستوى العاملي، إذ شهدت األسعار استفاقة 
جيدة بعض الشــيء قبل أن تعاود الهبوط 
مرة أخرى ثم تأخذ دورة صعود مجددا في 
الفتــرة احلالية أن هذا التأرجح له تأثيرات 

ســلبية كبيــرة على خطط 
شــركات النفــط وعمليــات 
احلفــر والتنقيــب الرتباط 
سعر النفط بجدوى عمليات 

االستكشاف.
وأضــاف ان بتروجلــف 
بصفتها عضوا في املنظومة 
النفطية على مستوى العالم 
واملنطقة اخلليجية شــهدت 
تأثرا واضحا بعملية التأرجح 
في أســعار النفــط وبصفة 
خاصــة الــى متــدد نشــاط 
الشــركة الى أكثر من دولة 
على مستوى العالم. وذكر أن إيرادات الشركة 
بلغت خالل العام املاضي 3.١ ماليني دينار، 
مضيفا ان االرتفاع واالستقرار في منظومة 
أســعار النفط عامليا ســيكون له أكبر األثر 
على حتسن النتائج خاصة ان الشركة متتلك 
بنية حتتية وأصوال قوية تسهم في حتقيق 

عوائد سريعة وملموسة للمساهمني.
وعن توقعاته خالل املرحلة املقبلة، ذكر 
الهزاع ان حالة االحتقان السياسي في منطقة 
اخلليج له تأثيرات مباشرة على أسعار النفط 
ويزيد حالة الضبابية بشــأن أسعار النفط 
العاملية خالل املرحلة املقبلة وهو ما يتابعه 
العالم حاليا وإن كان وإلى اآلن فإن أســعار 
النفط تكاد تكون متماســكة ولم تشــهد أي 

ارتفاعات قوية أو ملموسة.

عمومية الشركة اعتمدت البيانات املالية لـ 2٠1٨

محمد الهزاع

الكويت أرست عقودًا 
بـ 72٠ مليون دوالر في أبريل

محمود عيسى

ارتفعت قيمة العقود التي أرستها الكويت 
خالل ابريل املاضي بنحو 4٠١ مليون دوالر 
لتصل إلى 7٢٠ مليون دوالر مسجلة ارتفاعا 
بنسبة ١٢5% عن 3١٩ مليونا املسجلة في مارس 
املاضي، ولكن هذه الزيادة لم تساعد الكويت 
في حتسني ترتيبها بني دول مجلس التعاون 
اخلليجي على هذا الصعيد، حيث جاءت في 
املركز الرابع قبل األخير بعد البحرين وعمان 
اللتني لم ترسيا أي عقود خالل الشهر املذكور.
ومتثلــت ترســيات العقــود فــي عقدين 
رئيسيني أولهما مشروع بناء خط استراتيجي 
لتصدير الغاز حلســاب شركة نفط الكويت 
بقيمــة 48٠ مليــون دوالر ميتد من شــمال 
الكويــت الى مينــاء االحمــدي، فيما يتعلق 

العقد الثاني البالغة قيمته ٢4٠ مليون دوالر 
بأعمال املرحلــة الثانية من اجلزء اجلنوبي 
من مشروع الطريق اإلقليمي حلساب وزارة 

االشغال العامة.
وتصدرت السعودية كالعادة القائمة بعقود 
بلغت 3.٩ مليارات دوالر، وتبعتها اإلمارات 
بواقع ١.38 مليار دوالر، ثم قطر بواقع 3٦.١ 
مليون دوالر فيما خلت القائمة من اسم كل 

من عمان والبحرين.
وعلى مســتوى الشرق األوسط ارتفعت 
قيمة العقود التي أرسيت من 8 مليارات دوالر 
فــي مارس إلى ٩.4 مليارات دوالر في ابريل 

مسجلة منوا بنسبة ١7.5%.
وســجل العراق ومصر ترســيات عقود 
بلغت قيمتهــا ١.٢ مليار دوالر و٦7٦ مليون 

دوالر على التوالي.

ً بنمو شهري 125%.. واحتلت املرتبة الرابعة خليجيا

أحد مشاريع اجلسور في الكويت

العيار: متفائلون 
بإمكانية حتقيق 

نتائج أكثر إيجابية 
خالل العام 

احلالي

1٠.1 مليارات 
دينار إجمالي 

األصول املجمعة

3.7 ماليني دينار أرباح »اخلليج للتأمني« بالربع األول
أعلنت مجموعة اخلليج للتأمني 
في بيــان صحافي أمس عن حتقيق 
صافي ربح بقيمة 3.7 ماليني دينار عن 
الربع األول لعام ٢٠١٩، بربحية ٢٠.٩٠ 
فلسا للسهم الواحد باملقارنة بصافي 
ربح بقيمة 3.3 ماليني دينار عن نفس 
الفترة من العام املاضي بارتفاع ١٢.٢%، 
ويعود سبب االرتفاع في الربح إلى 
ارتفاع صافي ربح االكتتاب وحصة 
املجموعة من نتائج الشركات التابعة.
وقــال بيــان الشــركة ان حقوق 
املساهمني بلغت 84.5 مليون دينار 
كما فــي ٢٠١٩/٠3/3١، في حني بلغت 
القيمة الدفترية للسهم في نهاية الربع 

األول من العام احلالي 47٢ فلسا.
هذا، وقــد بلغت قيمة األقســاط 
املكتتبة ٩٢.٦ مليــون دينار بزيادة 

لعام ٢٠١٩ بزيادة ١٠.٩% باملقارنة بـ 
3.٦ ماليني دينار عن نفس الفترة من 

العام السابق.
املجموعــة  ألعمــال  وتدعيمــا 
التشــغيلية وحقوق حملة وثائقها، 
فقد بلغ صافي االحتياطيات الفنية 
للشركة ١57.7 مليون دينار كما في 
٢٠١٩/٠3/3١ األمر الــذي يعزز قدرة 
الشركة على حتمل املخاطر الطارئة 

التي قد تطرأ في املستقبل.
وارتفع مجموع األصول في الربع 
األول من ٢٠١٩ ليصل إلى ٦١٠.٩ ماليني 
دينــار بزيــادة 43.8 مليــون دينار 
ونســبتها 7.7% عــن الفتــرة املالية 

املنتهية في 3١/١٢/٢٠١8.
وبهــذه املناســبة، قــال الرئيس 
التنفيــذي ملجموعة اخلليج للتأمني 

خالد احلســن »تعكس نتائج الربع 
األول لهــذا العــام النمــو املتواصل 
لعمليــات املجموعــة وقدرتها على 
حماية أصولها وحقوق مساهميها، 
وســعيها املســتمر لتقــدمي أفضــل 
اخلدمــات التأمينيــة لعمالئهــا في 
جميع األســواق التــي نتواجد فيها 
وذلك من خالل استراتيجيتنا الهادفة 
إلى التوسع اإلقليمي وزيادة حصتنا 

السوقية محليا وإقليميا«.
وأضاف احلســن: »حتققت هذه 
اإلجنازات بفضل الدعم املستمر من 
العمــالء وثقتهــم بــإدارة املجموعة 
وخدماتهــا وبفضل دعم املســاهمني 
وتفانــي وإخالص موظفي الشــركة 
والذيــن نتقدم لهم جميعا بالشــكر 

والتقدير«.

ً احلسن: نهدف للتوسع اإلقليمي وزيادة احلصة السوقية محلياً وإقليميا

خالد احلسن

3.٢% باملقارنة بـ 8٩.٦ مليون دينار 
عن نفس الفترة من العام السابق.

وبلغ ربح االستثمار واإليرادات 
األخرى 4 ماليني دينار عن الربع األول 

»رمي العقارية«: ندير أكبر محفظة عقارية 
في الكويت مبليار دينار.. وأصولنا متميزة

باهي أحمد

قال عضو مجلس اإلدارة املستقل 
في شــركة رمي العقارية شــالش 
احلجرف خالل ترؤســه عمومية 
الشركة أول أمس ان »رمي العقارية« 
تعتبــر من الشــركات الرائدة في 
مجال اخلدمــات العقارية وإدارة 
احملافظ العقارية واملرافق العامة 
بكل أنواعها »املجمعات التجارية 
- األبــراج الذكيــة - العقــارات 
االستثمارية - القسائم الصناعية 
- احملالت التجارية«، حيث تدير 
أكبر محفظة عقارية بالسوق احمللي 
تصل قيمتها الى مليار دينار تقريبا 
عالوة على األصول املتميزة التي 
اســتحوذت عليها الشركة والتي 
تتميز باجلودة العالية والعوائد 
املالية املجزيــة التي حتققها هذه 

األصول.
وأشــار احلجرف الى ان متيز 
مشاريع الشركة أهلها لكسب املزيد 
من العمــالء وان اســتراتيجيتها 
جعلتهــا حتقق جناحــات في ظل 
التغيرات املتســارعة، مضيفا ان 
الشركة تتريث دائما عند اختيار 
الفرص وتتسم قراراتها بالدراسة 
املتأنية وانتقاء التوجهات العقارية 

اجلديدة.
هــذه  ان  احلجــرف  وأكــد 
انتهجتهــا  التــي  االســتراتيجية 
الشــركة مكنتها من الصمود أمام 
تقلبات األسواق وضمان االستدامة 

وانعكس هذا األداء على املؤشرات 
املالية املسجلة بنهاية العام املاضي 
وكان لتنويع استثمارات الشركة 
وتطويــر خدماتها الــدور البارز 
في حتقيق هذه املؤشرات املميزة 
وقد سجلت الشركة أرباحا بلغت 
٦38.7٠ ألف دينــار وبلغ إجمالي 
حقــوق املســاهمني ١٦.١ مليــون 
دينــار، فيما بلغ جتــاوز إجمالي 
اإليرادات التشــغيلية ١.8 مليون 
دينار، كما واصلت الشركة زيادة 
كفــاءة احملافظ املدارة مــن قبلها 
وفي ذلك حققت الشــركة معدالت 

إشغال وصلت الى ٩٠% من إجمالي 
الوحدات املدارة إضافة الى نسبة 
حتصيــل مرتفعة بلغــت ٩٢%من 

اإليراد الفعلي.
إلــى ذلــك، وافقــت اجلمعيــة 
العموميــة على كل بنــود جدول 
األعمال مبا فيها توزيع 5% اسهم 
منحة على املساهمني من رأس املال 
املصرح به واملدفوع ومقدارها ٢٢.5 
ماليني سهم، وذلك عن السنة املالية 
املنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١8 وسيتم 
التوزيع وفقا للمواعيد احملددة من 

قبل اجلهات الرقابية.

عموميتها أقرت توزيع 5% منحة

شالش احلجرف مترئسا اجلمعية العمومية

ومنو األعمال على املدى الطويل.
وأوضح احلجرف ان شركة رمي 
طرحــت مؤخرا شــعارها اجلديد 
بالتــوازي مع تطوير نشــاطاتها 
وخدماتهــا العقاريــة مــن أجــل 
املضي قدما في حتسني أدائها عبر 
استراتيجية واضحة املعالم خالل 
السنوات الـ 5 املقبلة بهدف حتقيق 
أفضل العوائد للشركة واملساهمني 

على حد سواء.
واستعرض احلجرف أداء شركة 
رمي خالل ٢٠١8 قائال: »قدمت شركة 
رمي العقارية أداء استثنائيا في ٢٠١8 

13٨.5 مليار دوالر حجم عقود إنشائية بدول اخلليج في 2٠19
تتصدر دول مجلس التعاون اخلليجي الطفرة 
املستمرة في قطاع اإلنشاء بالشرق األوسط، حيث 
ينتظر أن يتم إرساء عقود إنشائية جديدة في دول 

التعاون بقيمة 138.5 مليار دوالر في 2019.
وأفاد محللون في »فينتشرز أونسايت«، شريك 
الذكاء اإلنشائي لشركة ميسي فرانكفورت الشرق 
األوسط، بأن هذا النمو يرجع إلى حد كبير إلى البنية 
التحتية واملشاريع التجارية الضخمة، التي هي اآلن 
إما قيد اإلنشاء، أو في طور اإلعداد عبر اقتصادات 

املنطقة الكبرى.
وتوقع احملللون ان يؤدي التوسع املستمر في 
قطاع اإلنشــاءات على مستوى املنطقة إلى تعزيز 

االهتمام بأحدث املعدات، األدوات، اآلالت واملاكينات 
التي يتم عرضها في الدورة القادمة من معرض الشرق 
األوسط للمعدات واألدوات املعدنية »هاردوير آند 
تولز الشرق األوسط 2019«، احلدث التجاري األهم 

في هذا القطاع.
وتوقع تقرير »فنتشــرز أونســايت« أن يظل 
الطلب الناشئ عن تأهب املنطقة الستضافة أحداث 
عاملية كبرى، مثل معرض دبي إكسبو 2020، كأس 
العالم لكرة القدم 2022، باإلضافة إلى مشاريع البنية 
التحتية الضخمة مثل مشــروع القدية الترفيهي، 
البحر األحمر ومدينة املستقبل »نيوم«، ستعزز من 

منو قطاع اإلنشاء.

ووفقا للتقرير مــن املتوقع خالل العام احلالي 
إرساء عقود بقيمة 69 مليار دوالر في قطاع تشييد 
املباني في دول التعاون، فيما يتوقع أن يشهد سوق 
إنشاءات البنية التحتية إرساء عقود جديدة بقيمة 
22.2 مليار دوالر. وقد تشهد صناعة الطاقة إرساء 
عقود جديدة بقيمة تزيد علــى 47.2 مليار دوالر 

في العام نفسه.
وتوقع التقرير ايضا أن تســجل املنطقة منوا 
ملحوظــا في إنشــاء مرافق جديــدة في مختلف 
القطاعات األخرى، مثل: اإلسكان، التعليم، الرعاية 
الصحية، النقل، الطاقة املتجددة، وتوفير فرص مربحة 
للمستثمرين، املطورين واملقاولني في السنوات املقبلة.

4٨٠ مليون دوالر لتنفيذ خط غاز إستراتيجي في شمال الكويت

حالة االحتقان السياسي تزيد الضبابية بشأن أسعار النفط


