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«اخلليج».. زخم إيجابي وأداء قوي في جميع األعمال
عقد بنــك اخلليــج يوم 
اخلميــس املاضــي مؤمتــرا 
للمحللــني واملستثمريـــن، 
الستـعـــراض ومنـاقشـــة 
األداء املالــي للبنــك خــالل 
األشــهر الســتة األولــى من 
العــام مبشــاركة كل مــن: 
راغونانــدان مينــون نائب 
الرئيس التنفيذي بالوكالة، 
وديفيــد تشــالينور رئيس 
وأدارت  املاليــني.  املــدراء 
احلوار دالل الدوسري رئيس 
عالقات املستثمرين وتنظيم 
 .EFG Hermes املجموعة املالية
واستعرض راغو مينون 
خالل املؤمتر بعض النقاط 
املتعلقة بالبيئة التشغيلية 
في الكويــت للنصف األول 
٢٠٢٢، حيث قال: لقد واصلنا 
الزخم اإليجابي الذي بدأناه 
منذ مطلع عام ٢٠٢٢، ويسرني 
أن أعلــن بأن بنــك اخلليج 
حقــق صافــي ربــح مبقدار 
٣٠ مليــون دينــار للنصف 
أي  عــام ٢٠٢٢  مــن  األول 
بزيادة ملحوظة بلغت ٨٣٪ 
باملقارنة بنفــس الفترة من 
العام املاضي. ونواصل األداء 
القوي في جميع األعمال كما 
نحقق تقدما جيدا من خالل 
استراتيجية النمو ومبادرات 
التحــول الرقمــي. ويعكس 
مركزنا املالي القوي اجلودة 
العالية حملفظة قروض البنك 
واإلدارة الســليمة ملخاطــر 

االئتمان.
وأضاف: وما زلنا نشهد 
منــوا ملحوظا فــي قروض 
القطــاع املصرفــي. ووفقــا 
ألحدث البيانات الصادرة عن 

الرقمية. كما عقد بنك اخلليج 
دورة تدريبية حول تصنيف 
البيانــات للموظفــني اجلدد 
واحلاليــني بهــدف تقــدمي 
حلول تقنية مبتكرة ومتكني 
املساهمة الفعالة في خطط 

التحول الرقمي للبنك.
االستدامة

ونوه مينون الى برنامج 
االستدامة في بنك اخلليج 
قائــال: فقد قمنــا بتضمني 
ممارسات احلوكمة البيئية 
واالجتماعية واملؤسســية 
في استراتيجيتنا. ويعتبر 
متكني املرأة والشباب وذوي 
االحتياجــات اخلاصة من 
اخلطوات الهامة التي اتخذها 
البنــك نحــو االســتدامة. 
كمــا نولــي اهتماما خاصا 
لألقليــات ونحــرص على 
تنفيــذ خطط تســاهم في 

للجهالة للنظر في جدوى هذا 
االقتــراح مبا يعود بالفائدة 
على مساهمي البنك. وتتطلب 
هذه اإلجراءات احلصول على 
املوافقــات الالزمــة من بنك 
املركــزي واجلهات  الكويت 
الرقابيــة واجلمعية العامة. 
كما ســيتم اإلفصاح عن أي 
تطورات مســتقبلية بشأن 

هذا األمر. 
أداء مالي سليم

وخلص مينون نتائج بنك 
اخلليج للنصف األول ٢٠٢٢ 

في ست نقاط أساسية:
١ـ  شهد صافي الربح منوا 
بواقــع ٨٣٪ للنصــف األول 
من عام ٢٠٢٢ ليصل إلى ٣٠ 
مليون دينار، مقارنة مببلغ 
١٧ مليون دينــار في الفترة 

نفسها من عام ٢٠٢١. 
٢ ـ ارتفــع العائــد علــى 

بلغت نســبة القروض غير 
املنتظمة ١٫٤٪. وباإلضافة إلى 
ذلك، ال يــزال البنك يحتفظ 
مبخصصات وفيرة لتغطية 
القروض غير املنتظمة بنسبة 

 .٪٥٣١
٥ ـ عــادت احلدود الدنيا 
الرقابية لرأس املال التي كان 
قــد مت تخفيضهــا في ٢٠٢٠ 
تدريجيــا إلى ما كانت عليه 
ابتداء مــن أول يناير ٢٠٢٢ 
وستبقى كذلك للمدة املتبقية 
من العام. وبالتالي فإن البنك 
يحتفظ مبصــدة تبلغ ٣٥٨ 
نقطة أساس للشريحة األولى 
من رأس املال، ومبصدة تبلغ 
٢٧٣ نقطة أساس ملعدل كفاية 

رأس املال. 
٦ ـ حافــظ البنــك علــى 
 «A» تصنيفاته فــي املرتبة
من قبــل وكاالت التصنيف 
االئتمانــي الثــالث الكبرى، 
وفيما يلي سرد لتصنيفات 

البنك احلالية:
٭ أبقت وكالة موديز خلدمات 
املســتثمرين على تصنيف 
الودائع علــى املدى الطويل 
للبنك في املرتبة «A٣»، مع 
نظرة مستقبلية «مستقرة».
٭ وأبقــت وكالــة كابيتــال 
إنتليجنــس تصنيف البنك 
للعمالت األجنبية على املدى 
الطويل في املرتبة «A+»، مع 
نظرة مستقبلية «مستقرة».

٭ وقامت وكالة فيتش برفع 
تصنيف اجلدوى املالية للبنك 

تعزيز الشمول واالستقالل 
املالي لهم.

التعاون مع بنك األهلي الكويتي

وحــول آخــر التطورات 
املتعلقــة بالتعاون احملتمل 
بــني بنــك اخلليــج والبنك 
علــق  الكويتــي،  األهلــي 
مينــون: تلقــى كال البنكني 
اقتراحا من كبار املساهمني، 
وعلى وجه التحديد شــركة 
الغــامن التجاريــة وشــركة 
بهبهانــي لالســتثمار وذلك 
للنظر فــي إمكانية التعاون 
بــني البنكــني مــع احلفــاظ 
الكيانــني وحتويــل  علــى 
أحدهــم إلى بنك متوافق مع 
الشريعة اإلسالمية، وقد مت 
عرض االقتراح على مجلس 
إدارة بنك اخلليج وأعطيت 
املوافقة على املضي قدما في 
النافية  الدراســة  إجــراءات 

متوســط حقوق املساهمني 
ليصل إلى ٩٫١٪ للنصف األول 
من عــام ٢٠٢٢ من ٥٫٢٪ في 
نفس الفترة من العام املاضي. 
٣ ـ بلغ إجمالي القروض 
العمــالء ٥٫٢  إلــى  املقدمــة 
مليارات دينــار، أي بزيادة 
قدرها ٥٩٩ مليون دينار أو 
بنسبة ١٣٪ مقارنة بالنصف 
األول مــن عــام ٢٠٢١. وجاء 
هذا النمو مدعوما من قطاعي 
األفراد والشركات بالرغم من 
أن وتيــرة النمــو في قطاع 

األفراد كانت األسرع. 
جــودة  حافظــت  ـ   ٤
املوجــودات فــي البنك على 
قوتهــا، حيث بلغت نســبة 
القروض غير املنتظمة ١٫٠٪ 
فــي الربــع الثاني مــن عام 
٢٠٢٢، ويشــكل هذا حتسنا 
عند مقارنته بالفترة نفسها 
مــن العــام املاضــي حيــث 

 «-bbb» إلــى  «+bb» مــن
وتثبيــت عجــز املصدر عن 
الســداد على املــدى الطويل 
فــي املرتبــة «A»، مع نظرة 

مستقبلية «مستقرة».
٭ كما أبقت وكالة ستاندرد 
آند بورز تصنيف املصدر في 
املرتبــة «BBB+» مع نظرة 

مستقبلية «مستقرة». 
ربحية متزايدة

من جانبه، تناول ديفيد 
املالية  البيانات  تشــالينور 
للنصــف األول ٢٠٢٢ مبزيد 
من التفاصيل: ميكننا مشاهدة 
التطور في صافي الربح من 
١٦٫٥ مليون دينار إلى ٣٠٫٣ 
مليــون دينــار، أي بزيــادة 
مبقدار ١٣٫٨ مليون دينار في 
النصف األول من عام ٢٠٢٢. 
وجاءت هذه الزيادة مدفوعة 
بشكل رئيسي بتراجع إجمالي 
املخصصــات مبقــدار ١٣٫٥ 
مليون دينار وبلغت تكلفة 
املخاطــر ٣٣ نقطــة أســاس 
فقط في النصــف األول من 
عام ٢٠٢٢ مقارنة بـ ١١٢ نقطة 
أساس في العام املاضي مما 
يدل على التحسن العام في 
محفظــة البنــك االئتمانية. 
كمــا حققنا صافــي إيرادات 
من غير الفوائد أعلى بواقع 
١٫٧ نتيجة الستئناف األنشطة 
بالبيئة  االقتصادية مقارنة 
املقيــدة التي ســادت خالل 
النصف األول من عام ٢٠٢١.

استعرض خالل مؤمتر احملللني أهم النقاط املتعلقة بالبيئة التشغيلية واألداء املالي خالل النصف األول من ٢٠٢٢

ديفيد تشالينور دالل الدوسريراغوناندان مينون

بنك الكويت املركزي، فقد بلغ 
منو إجمالي قروض العمالء 
حتى شــهر مايو ما نسبته 
٥٫٩٪، بينما حقق البنك منوا 
بنســبة ٦٫٧٪ حتــى يونيو 

 .٢٠٢٢
وقال: وال نزال نشهد ثباتا 
في اإلنفاق االســتهالكي في 
الكويت حيث ينعكس ذلك في 
األداء القوي حملفظة قروض 
األفــراد التابعة للبنك بينما 
تواصل اجتاهها التصاعدي. 
وفي املرحلة القادمة ونظرا 
الرتفــاع مســتوى أســعار 
النفط، نتمنى أن نشهد املزيد 
من التأثيرات اإليجابية على 
االقتصاد الكلي في الكويت 
مع حتسن األنشطة التجارية 
واســتمرار التعافي لإلنفاق 
احلكومي وفي الوقت نفسه 
بقاء التضخم إلى حد ما حتت 

السيطرة.
وحول آخر املســتجدات 
فيما يخــص رحلة التحول 
الرقمــي لبنــك اخلليج، قال 
مينون: نلبــي االحتياجات 
املتغيــرة للعمــالء بشــكل 
اســتباقي من خالل االبتكار 
الرقمي. هذا، وقد قمنا بتنفيذ 
العديد من املبادرات لتزويد 
موظفينا مبجموعة جديدة من 
املهارات والفرص الستخدام 
البيانات بشكل مستدام حيث 
شــهدت مســابقة الداتاثون 
(ماراثون البيانات) األولى في 
الكويت للبيانات والتحليالت 
الرقمية التــي أجراها البنك 
العديد من املشاركني في مجال 
تصنيف البيانات والتصوير 
البياني للبيانات والتحليالت 

«عقارات الكويت» تقفز بأرباحها ٤٢٪ 
إلى ٤٫٧ ماليني دينار بالنصف األول

إدارة  اعتمــد مجلــس 
شــركة عقــارات الكويــت 
املاليــة  الشــركة  نتائــج 
للفتــرة املنتهيــة فــي ٣٠ 
يونيو ٢٠٢٢، والتي أظهرت 
حتقيــق الشــركة أرباحــا 
صافيــة بقيمة ٤٫٧ ماليني 
دينار، بربحية ٥٫١٨ فلوس 
للسهم، محققة بذلك قفزة 
بنسبة ٤٢٪، وذلك مقارنة 
بأربــاح ٣٫٣ ماليني دينار، 
بربحية ٣٫٧٤ فلوس للسهم، 
خالل الفترة ذاتها من العام 

املاضي. 
وفي هذا الســياق، قال 
رئيس مجلس إدارة شركة 
إبراهيم  الكويــت  عقارات 
الذربان: «ارتفعت اإليرادات 
التأجيريــة خالل النصف 
األول إلى ١٣٫٩ مليون دينار، 
مقارنة بـ ١٠٫٢ ماليني للفترة 
ذاتها من العام املاضي. كما 
بلغت موجودات الشــركة 
٣٥٤٫٧ مليون دينار، مقارنة 
بـ ٣٢٧٫١ مليون دينار خالل 

في البيانات املالية للشركة 
الى جناح اإلدارة في تنفيذ 
االستراتيجية التي وضعها 
للنمــو  اإلدارة  مجلــس 
والتوسع في داخل الكويت 
وخارجها». من جانبه، قال 
نائب رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي للشركة 
طالل جاسم البحر: «شهدنا، 
وهللا احلمد، تغيرا إيجابيا 
ونتائــج ممتازة للشــركة 

خــالل النصــف األول من 
العــام احلالــي. وكان من 
أهم إجنازات الشركة تسليم 
وحــدات مشــروع ميامي، 
وعددها ٢٣٣ وحدة، وافتتاح 
فندقي يوتل ميامي وفندق 
ذا٨ النخلة، وهو ما انعكس 
إيجابيا على نتائج الشركة 

في النصف األول».
«حققــت  وأضــاف: 
الشــركة منوا ايجابيا في 
الناجتــة عــن  اإليــرادات 
النشاط التشغيلي لفندق 
النخلــة بدايــة مــن  ذا٨ 
العام احلالي. اما بالنسبة 
للمشــاريع قيــد التطوير 
محليا ودوليا، فهي تسير 
وفقــا للخطــة املوضوعة 
لهــا. ونأمل أن حتقق هذه 
املشاريع عوائد مجزية منها 
مبا يعــود بالفائــدة على 
الشركة ومســاهميها. كما 
نتطلع ملزيد مــن النتائج 
اجليدة خالل الربعني الثالث 

والرابع».

٥٫١٨ فلوس ربحية السهم الواحد.. ومنو اإليرادات التأجيرية إلى ١٣٫٩ مليون دينار

إبراهيم الذربانطالل جاسم البحر

النصــف األول مــن العام 
املاضي».

الـــذربان:  وأضـــــاف 
«ارتـفعـــت املصـــاريف 
التشــغيلية من ١٫١ مليون 
دينار في النصف األول من 
٢٠٢١ لتبلغ ٣٫١ ماليني دينار 
في النصف األول من ٢٠٢٢ 
ويعود اغلبها إلى تشغيل 
املشاريع الفندقية اجلديدة 
في الشركة. كما يعزى النمو 

إبراهيم الذربان: منو النتائج يعود إلى جناح تنفيذ إستراتيجية التوسع داخل الكويت وخارجها

فيصل صرخوه: منوذج أعمالنا وتنوع خدماتنا دعما منو اإليرادات وتعزيز مركزنا املالي

طالل البحر: مشاريع الشركة قيد التطوير محليًا ودوليًا تسير وفقًا للخطة املوضوعة لها

«أكسفورد إيكونوميكس»: االقتصاد السعودي يتجاوز 
التريليون دوالر للمرة األولى هذا العام

 OXFORD إيكونوميكــس  أكســفورد  توقعــت 
ECONOMICS أن يتجاوز االقتصاد الســعودي حاجز 

التريليون دوالر للمرة األولى هذا العام.
وأشارت إلى أن منو الناجت احمللي السعودي سيصل 
إلــى ٧٫٥٪ فــي ٢٠٢٢، علما أن صنــدوق النقد الدولي 

يتوقع أن يكون النمو في حدود ٧٫٦٪.
ومــن بني أهداف «رؤيــة اململكة ٢٠٣٠»، أن تصبح 
الســعودية من بني أكبــر ١٥ اقتصادا عامليا في ٢٠٣٠، 
وأن تسجل ناجتا محليا متوقعا بـ ١٫٧ تريليون دوالر.

وأظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة لإلحصاء 
الســعودية، يــوم أمس، منو النــاجت احمللي اإلجمالي 
احلقيقي للسعودية بنسبة ١١٫٨٪ في الربع الثاني من 

٢٠٢٢، مقارنة بالربع املماثل من العام ٢٠٢١.
وأعلنت وزارة املالية الســعودية، األرقام الفعلية 
للميزانيــة في الربع الثاني من العــام احلالي، والتي 
كشــفت حتقيق إيرادات جتــاوزت ٣٧٠٫٣ مليار ريال، 

شملت إيرادات نفطية بأكثر من ٢٥٠ مليار ريال.
وحققت امليزانية السعودية فائضا يقارب ٧٨ مليار 
ريــال في الربع الثاني، مســتفيدة من قفزة اإليرادات 

النفطية بنسبة تقارب ٩٠٪.
وجتاوز الفائض في األشهر الستة األولى من السنة 
١٣٥ مليار ريال، بينما كانت امليزانية التقديرية تتوقع 

فائضا بـ ٩٠ مليار ريال في السنة اجلارية بأكملها.

٤٫٦ ماليني دينار أرباح «كامكو إنفست» بالنصف األول

أعلنت شركة كامكو إنفست عن 
بياناتها املالية لفترة الســتة أشهر 
املنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢، حيث 
حققت الشركة أرباحا صافية بلغت 
٤٫٦ ماليــني دينــار، وبلغت ربحية 
السهم ١٣٫٥٧ فلسا، وذلك باملقارنة 
مع أرباح بقيمة ٦٫٣ ماليني دينار في 
الفترة نفســها من ٢٠٢١، وبربحية 
للســهم بلغت ١٨٫٤١ فلســا. وكانت 
الشركة قد حققت أرباحا صافية خالل 
الربــع الثاني بلغت ١ مليون دينار، 
بربحية للسهم بلغت ٣٫٠٤ فلوس، 
وذلك مقابل أرباح بقيمة ٤٫٨ ماليني 
دينار في الربع الثاني من العام ٢٠٢١، 
وبربحية للسهم بلغت ١٣٫٨٩ فلسا. 
وقد بلغت إجمالي اإليرادات بالنصف 
األول ١٤ مليون دينار، باملقارنة مع 
١٥٫٩ مليون دينار بالنصف األول من 
٢٠٢١، متأثرة إيجابا بارتفاع إيرادات 
الرســوم والعموالت باإلضافة إلى 
أداء محفظة اســتثمارات الشــركة 
التــي منت بوتيرة أقــل مقارنة مع 
النصف األول من ٢٠٢١. وقد ارتفعت 
إيرادات الرسوم والعموالت بنسبة 
٢٣٫١٪ مقارنــة بالنصف األول ٢٠٢١ 
لتصل إلــى ١٠٫٦ ماليــني دينار، ما 
ميثل ٧٥٫٦٪ من إجمالي اإليرادات، 
فيما بلغ حجم األصول املدارة ١٣٫٨ 
مليار دوالر في نهاية يونيو ٢٠٢٢ 
في احملافظ والصناديق االستثمارية 
التي تديرها الشركة لصالح العمالء.

وفي معرض حديثه عن النتائج 
املاليــة، قــال الرئيــس التنفيــذي 
للشــركة فيصــل صرخــوه: «نحن 
ســعداء بهذه النتائــج التي تعكس 
جودة اإليرادات حيث متثل إيرادات 
الرســوم والعموالت النسبة األكبر 

من إجمالي اإليرادات».
وأضاف صرخــوه، قائال: «رغم 
التقلبات التي شهدتها األسواق املالية 
خالل هذه الفترة إال أن منوذج أعمالنا 
وتنوع خدماتنا واألداء التنافســي 
ملنتجاتنا ســاهمت في حتقيق منو 
في إيرادات الرسوم والعموالت وفي 
تعزيــز مركزنا املالــي». وواصلت 
صناديق األســهم واحملافظ املدارة 
أداء مؤشــرات  فــاق  أداء  حتقيــق 
القيــاس اخلاصة بهــا، حيث حقق 
صندوق كامكو االستثماري أداء بلغ 
١٢٫٧٦٪ منذ بداية العام ليكون بذلك 
أفضل صناديق األسهم املدارة أداء. 
فيما حقق صندوق الدرة اإلسالمي 
٧٫٣٥٪ ليكون أفضل صناديق األسهم 
الكويتية اإلسالمية أداء خالل فترة 
األشهر الـ٦. كما ارتفع حجم األصول 
العقارية املدارة إلى ما يقرب من ١٫٧ 
مليار دوالر مبساحة إجمالية تبلغ 
٣٫٧٥ ماليني قدم مربع وبتوزيعات 
سنوية مبعدل ٧٫٨٪ للمستثمرين.

إدارة األصول

من جهة أخرى، ما زال تركيز فريق 

إدارة أصــول امللكيــة اخلاصة على 
تنفيذ خطط التخارج من الشركات 
التي تســتثمر بها صناديق امللكية 
اخلاصة. ويعمل الفريق على دراسة 
عدد مــن صفقات امللكيــة اخلاصة 
باإلضافة إلــى العديد من املبادرات 

واملنتجات االستثمارية اجلديدة.
وواصــل فريــق االســتثمارات 
املصرفيــة تقدمي املشــورة للعمالء 
والعمل على عدد من الصفقات سواء 
في أسواق رأسمال الدين أو أسواق 
رأسمال األسهم أو الدمج واالستحواذ 
والتي يتوقع إمتامها خالل العام، وقد 
متكن الفريق بالنصف األول من إمتام 
٤ صفقات دمج واســتحواذ لصالح 
العمالء واملشــاركة بإصدار صكوك 
باإلضافــة إلى طــرح خاص إلحدى 

الشركات العائلية في الكويت.
وبلغت إجمالي املوجودات كما في 
نهاية يونيو ١٢٦٫٩ مليون دينار (٣١ 
ديسمبر ٢٠٢١: ١٢٩٫٧ مليون دينار)، 
فيما ارتفعت حقوق مساهمي الشركة 
األم بنسبة ٢٫٦٦٪ خالل الستة أشهر 
لتبلغ ٦٢٫٠ مليون دينار كما في ٣٠ 

يونيو ٢٠٢٢.
وتتمتع الشركة مبركز مالي قوي 
وبتصنيف ائتماني طويل األجل عند 
مســتوى «BBB» وتصنيف قصير 
األجل عند «A٣» مع نظرة مستقبلية 
مستقرة من قبل كابيتال انتليجنس 
في آخر مراجعة لها في مايو ٢٠٢٢.

١٣٫٦ فلساً ربحية السهم الواحد.. و١٣٫٨ مليار دوالر األصول املدارة بنهاية يونيو ٢٠٢٢

فيصل صرخوه

ارتفاع صادرات الصني ١٨٪.. أسرع وتيرة منذ يناير
رويترز: أظهرت بيانات 
جمركية أمس األحد ارتفاع 
صــادرات الصــني ١٨٪ فــي 
الســابق  العام  يوليو عــن 
في أسرع وتيرة منذ يناير 
املاضي متجــاوزة توقعات 
احملللــني، بينمــا ارتفعــت 

الواردات ٢٫٣٪.
وتوقــع محللــون فــي 
اســتطالع أجرتــه رويترز 
ارتفاع الصادرات ١٥٪، بعد 
حتقيقها ارتفاعــا قويا بلغ 

١٧٫٩٪، في يونيو.
وكان من املتوقع أن ترتفع 
الواردات ٣٫٧٪، بعد ارتفاعها 

١٪، في الشهر السابق.

أهداف «رؤية اململكة ٢٠٣٠» أن تصبح السعودية من بني أكبر ١٥ اقتصادًا عامليًا في ٢٠٣٠

التفاصيل كاملة على موقع األنباء  االلكتروني
www.alanba.com.kw


