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«كيبكو» تقفز بأرباحها ٦٨٪ إلى ٥٫٣ ماليني دينار بالنصف األول

أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة 
(كيبكو) عن نتائجها املالية لفترة النصف 
األول مــن العــام احلالــي واملنتهي في ٣٠ 
يونيــو ٢٠٢٢، حيــث حققت صافي ربح 
بقيمة ٥٫٣٧ ماليني دينار، بارتفاع نسبته 
٦٨٪، وذلــك باملقارنة مع ٣٫٢ ماليني دينار 

خالل نفس الفترة من العام املاضي.
وقالت الشركة في بيان صحافي، إن 
ربحية السهم خالل هذه الفترة بلغت 
٠٫٨ فلس للسهم الواحد، باملقارنة مع ٠٫٢ 

فلس للسهم الواحد في الفترة املقابلة من عام 
٢٠٢١، أما إجمالي األصول املجمعة فقد بلغ 
مع نهاية النصف األول من العام احلالي ١٠٫٦ 
مليارات دينار، باملقارنة مع ١٠٫٢ مليارات 

دينار كما في نهاية عام ٢٠٢١.
وعلى صعيد نتائج الشركة خالل الربع 
الثاني من العام (لألشهر الثالثة املنتهية في 
٣٠ يونيــو ٢٠٢٢)، فقد أعلنت عن حتقيق 
أربــاح صافية بقيمــة ٢٫٢ مليــون دينار، 
باملقارنة مع ١١٫٦ مليون دينار خالل الربع 

الثانــي من العــام املاضي، وكانت شــركة 
املشــاريع قد حققت ربحا اســتثماريا ملرة 

واحدة في الربع الثاني من عام ٢٠٢١.
وبهذه املناسبة، قالت الرئيس التنفيذي 
ملجموعة شركة املشاريع الشيخة ادانا ناصر 
صباح األحمد: «تواصل شركات املجموعة 
حتقيــق أداء إيجابي بشــكل ينســجم مع 
تقديراتنــا التي أشــرنا إليها خالل منتدى 
الشفافية للمستثمرين في وقت سابق من 

العام».

وأضافت: «لقد حققت شركاتنا الناشطة 
في قطاعي البنوك والتأمني أداء إيجابيا خالل 
النصف األول من العام، في وقت ســجلت 
فيه أنشطتنا في القطاع العقاري ارتفاعا في 
األرباح التشغيلية. أما على صعيد صفقة 
االندماج بني شركة املشاريع وشركة القرين 
لصناعة الكيماويات البترولية، فإن العملية 
تسير وفق اجلدول الزمني ونحن على ثقة 
من أن هذا االندماج املهم سيكتمل قبل نهاية 

العام احلالي».

٠٫٨ فلس ربحية السهم الواحد.. و١٠٫٦ مليارات دينار إجمالي األصول بنهاية يونيو ٢٠٢٢

الشيخة ادانا ناصر صباح األحمد

الشـيخة ادانـا الناصـر: شـركات املجموعـة تواصـل أداءهـا اإليجابـي.. مبـا ينسـجم مـع تقديراتنـا
صفقـة االندمـاج مـع «القريـن» تسـير وفـق اجلـدول الزمنـي.. ونثـق باكتمالهـا قبـل نهايـة ٢٠٢٢

«جينيسيس» حتصد مجموعة جوائز «ريد دوت ديزاين» املرموقة لعام ٢٠٢٢
أعلنت جينيسيس، العالمة التجارية العاملية 
للســيارات الفاخرة، يوم اخلميس املاضي، عن 
فوزها بأربع جوائز رائدة في فئة تصميم العالمات 
التجارية واالتصاالت ضمن مسابقة «ريد دوت 

ديزاين» لعام ٢٠٢٢.
وحصدت كل من صالة جينيسيس «سوجي»، 
وصالة جينيســيس «أنسيوجن»، وجينيسيس 
«هاوس نيويورك» على جوائز «ريد دوت ديزاين» 
في فئة تصميم الصاالت التجارية بطريقة إبداعية 
ومبتكرة تواكب تطور طرازات الشركة وتقدمها، 
وفازت األجهزة االستشــارية الفنية املستوحاة 
من السيارة الكهربائية GV٦٠ في فئة «االتصاالت 
املكانيــة»، يشــكل الفوز اعترافــا عامليا مبكانة 
جينيسيس، وريادة هوية العالمة التجارية بشكل 
واضح في مختلف النواحي، وقدرتها على توفير 
مســاحاتها وصاالتها التجاريــة لتعزيز جتربة 

عمالئها من مختلف أنحاء العالم.
ومنحت جلنة التحكيم جينيسيس «سوجي» 
 Best جائزة ريد دوت «أفضل األفضل» املعروفة بـ
of the Best لتصميمهــا الرائد والطليعي، وهي 
واحدة من أعلى اجلوائــز وأكثرها رقيا ومتيزا 

في حفل جوائز «ريد دوت ديزاين».
وتقدم صــاالت عرض جينيســيس جتارب 
رائدة ومميزة على مجموعة واسعة من منتجاتها 
احلديثة واجلديدة كليا، ليتمكن رواد الصاالت 
من التعــرف على املنتجــات اجلديدة من خالل 
رحلة استكشافية تصور فخامة العالمة التجارية 
وعراقتها وقصتها منذ التأسيس. تنتهج صاالت 
عرض جينيســيس مبدأ موحــد «العميل أوال» 
وهــي الطريقــة التي تصمم بهــا جميع جتارب 

عالمتها التجارية.
وجتسد صالة عرض جينيسيس «سوجي» 
روعة التصميم في كل تفاصليها لتضفي مزيدا 
من التجارب الرائدة على جتربة عمالئها مستفيدة 
من موادها ومساحتها وبرامجها، إذ تعمل صالة 
العــرض املكونة من أربعــة طوابق والتي تبلغ 
مســاحتها ٤٩٩١ مترا مربعا كمعرض للسيارات 
ومنصة لتقدمي اخلدمات ومركز اختبار القيادة 
في الوقت نفسه. إنها الصالة األولى من نوعها في 
كوريا التي جتمع بني العرض التقدميي وتقدمي 

برنامج خدمة رائدة عامليا. 
وتوفر صالة العرض للعمالء فرصة اختبار 
قيادة ســياراتهم املفضلة، بينما ميكن للمالكني 
اجلدد تسلم سياراتهم اجلديدة في صالة خاصة 
مع حفل «خاص لتسليم السيارة»، مزود بتقنيات 

كاألذرع اآللية وشاشة ڤيديو خاصة تدون تلك 
اللحظات الرائعة.

وأثبتــت جينيســيس مــن خــالل صالتهــا 
«أنسيوجن» أن الصاالت ذات العالمات التجارية 
الرائــدة ال حتتاج إلى أن تكون مؤسســة قائمة 
بذاتها إلثارة اإلعجاب. إذ تقع صالة جينيسيس 
«أنسيوجن» التي تبلغ مساحتها ٦٦٣ مترا مربعا 
في مركز جتاري لتستعرض بجرأة أحدث التقنيات 
ومركبات القيــادة للعالمــة التجارية في رؤية 
مستقبلية تصور التصميم، والصوت، والضوء، 
مع الترحيب بالعمالء الستكشاف طرازات جديدة 
متطورة وذات نظرة استباقية في عالم الهندسة 

واإلبداع في التصميم.

وتعد جينيسيس «هاوس نيويورك» مكانا 
مميزا ومعلما يجسد الثقافة الكروية في مدينة 
نيويورك، ويشار إليها على أنها «واحة متطورة 
في قلب مدينة مزدهرة». هناك الكثير الستكشافه، 
بدءا من الديكورات والتصميمات الفنية وانتهاء 
بتجربة املأكوالت الكورية الطازجة والتقليدية، 
إلى جانب التعرف عن قرب على أحدث الطرازات 
والتصاميم الرائدة ألسطول سيارات جينيسيس. 
ميكنك لرواد الصالة املشــاركة في حفل الشاي 
الكوري واالســتمتاع باملناظر البانورامية لنهر 

«هدسون» ومتنزه «هاي الين».
وبهذه املناســبة، قال كيــم يونغ إن، رئيس 
قســم الهندسة في شــركة Suh Architects: «كنا 

محظوظني حقــا ألن العميل واملوقع والبرنامج 
الثقافي والشــركاء مثل «أوجنيوم جينيسيس 
نيويورك»، حرصوا على العمل بجانبنا والتعاون 
إلنشاء واحة فريدة في التصميم جتسد التقاليد 

املعاصرة التي تستحق العمل واالبداع».
وأضاف: نالت فكرة تصميم مشــروع مكون 
من طوابــق متعددة إعجابنــا، لنخلق نوعا من 
االبــداع في التصميم في مدينة رائدة وشــهيرة 
مثل نيويورك، إذ صممت واجهة الطابق األرضي 
بشــكل ملتف ومبنحنيات تتشــابه مع تصميم 
سيارات جينيسيس وشبكتها األمامية املتأللئة. 
بينما صور الطابق العلوي والطابق الثاني ثقافة 
الشــعب الكوري، ضمن مناطق مختلفة لتناول 

الطعام والقراءة والراحة مع شــبابيك مفتوحة 
على الهواء الطلق مصممة بشكل منحدرات آمنة، 
باإلضافة إلى الشــرفة اخلارجية ملشــاهد أجمل 

املناطق واملناظر التي تتمتع بها املدينة. 
ويجسد «جينيســيس هاوس» من الناحية 
املعماريــة هوية تصميم العالمــة التجارية، إذ 
إنــه يعكس األناقة البســيطة التي تشــتهر بها 
جينيسيس، والتي تظهر في استخدام العناصر 
الزخرفية، مع التركيز على املواد األساسية مثل 
اخلرسانة املكشــوفة، والفوالذ املقاوم للعوامل 
اجلوية، واخلشب الصلب. أما من الناحية الثقافية، 
توفر الصالة منطقة خاصة Hudson لتستقطب 
جميــع الراغبــني بتجربة التصميــم والضيافة 
الكورية األصيلة. كأول مركز للعالمة التجارية 
لشركة جينيسيس، يحرص جينيسيس هاوس 
على إشراك سكان نيويورك في محادثات حول 
التصميم والتنقل، ويدعو عمالء وعشاق العالمة 

التجارية لالستكشاف واالستمتاع.
حملة االتصاالت املكانية

تتواصــل جينيســيس مع العالــم من خالل 
تصميماتها املميزة والرائدة لصاالتها التجارية، 
ولكنها أيضا تتميز بطريقتها الفريدة في ســرد 
القصص حــول مفاهيم التصميم. عندما أطلقت 
جينيسيس GV٦٠ أول سيارة كهربائية للعالمة 
التجاريــة تعتمد على منصــة EV مخصصة في 
سبتمبر من العام املاضي، مت اإلشادة بتصميمها 
املبتكــر. وأحد أبرز ميــزات الطراز كانت «الكرة 
البلوريــة»، وهي في الواقع القيــر اإللكتروني، 
الذي يعلم الســائقني بشكل حدسي عندما تكون 
السيارة جاهزة للقيادة، وعندما يتم إيقاف تشغيل 
السيارة، فإن الكرة البلورية توفر إضاءة محيطة، 
ما يزيد من جمالية السيارة. وعندما تكون السيارة 
مستعدة للقيادة، تدور الكرة ما يخلق جوا داخليا 
من التنقل املستقبلي. وابتكرت جينيسيس حملة 
GV٦٠ التــي ركزت على تلــك «الكرة البلورية». 
تضمنت التركيبات الفنية املصاحبة ٤٠٠ × ٤٠٠ 
× ٨٠ وحــدة مصنوعــة من فيلم مــزدوج اللون 
على الوجهني ميكن أن يحول أي موقع يشــغله 
بانعكاسات قزحية تخلق مساحات متغيرة خاصة 
بها. ومت عرض «التركيب املتنقل» ألول مرة في 
صالة جينيسيس «هانام» قبل االنتقال إلى صالة 
جينيســيس «ســوجي». ومؤخرا مت عرض تلك 
اخلاصية املبتكرة لدى طراز GV٦٠ في جينيسيس 

«هاوس نيويورك» ألول مرة في أميركا.

جينيسيس «هاوس نيويورك»

جينيسيس ابتكرت حملة خاصة بطراز GV٦٠ ركزت من خاللها على «الكرة البلورية»

صالة عرض جينيسيس «سوجي»

صالة جينيسيس «أنسيوجن»

«الوطني»: األفراد في الكويت يسارعون باالقتراض.. قبل ارتفاع الفائدة مجددًا!
قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني إن ســوق 
االئتمان الكويتي حقق أداء 
قويا في الربع الثاني من عام 
٢٠٢٢، إذ ارتفع بنسبة ٢٫٣٪ 
على أساس ربع سنوي، مما 
دفع مبعدل النمو على أساس 
ســنوي لالرتفاع إلى ٩٫٦٪ 

في يونيو املاضي. 
وقد استمر تعافي االئتمان 
املقدم لقطاع األعمال، في حني 
ظل منو القروض الشخصية 
قويا للغاية، بل وتسارعت 
وتيرته مقارنة بالربع األول 
من ٢٠٢٢. وبالنسبة لألداء 
العــام احلالي،  منذ بدايــة 
وصل معدل منــو االئتمان 
إلى ٥٫٧٪، ما يعادل تقريبا 
النمو الذي مت تسجيله في 
العام ٢٠٢١ بأكمله بنســبة 

.٪٦٫٣
ومنــا االئتمــان املقــدم 
لقطاع األعمال بنسبة ٢٫٤٪ 
على أساس ربع سنوي، وإن 
كان بوتيــرة أقــل مقارنــة 
بأســرع منو يسجله في ١٠ 
سنوات في الربع األول من 
عــام ٢٠٢٢ (+ ٣٫٧٪)، مما 
أدى إلى ارتفاع معدل النمو 
على أساس سنوي إلى ٦٫٢٪ 

في يونيو. 
ويواصل االئتمان املقدم 
لقطاع األعمال االستفادة من 
عودة األنشطة االقتصادية 
إلى طبيعتها، حيث مت رفع 
القيــود املتعلقة باجلائحة 
بالكامــل، وعلــى خلفيــة 
الطلب املكبوت على اإلنفاق 
الرأســمالي نظــرا لضعف 
النفقات الرأسمالية للشركات 

العقارات السكنية، واستمرار 
اإلنفاق االســتهالكي القوي، 
واحلمــالت املختلفــة (التي 
تضمنت في بعض األحيان 
عروضا لتسهيالت ائتمانية 
بفائدة صفرية) التي أطلقتها 
العديــد من البنــوك جلذب 

عمالء التجزئة. 

احلصول على قروضهم في 
وقت مبكر بهدف تأمني معدل 

فائدة أقل.
العوامل  إلى  وباإلضافة 
التي مت ذكرها، قد يســتمر 
حتسن منو االئتمان بفضل 
عودة أنشــطة األعمال إلى 
االعتياديــة،  مســتوياتها 

إلى املسار املتوقع للمعدالت 
القياســية، على املستويني 
العاملــي واحمللي، قد يؤدي 
إلى إضعاف وتيرة النمو إلى 
حد مــا، إال أن هنا توقعات 
بأن العوامل الداعمة للنمو 
ســيكون لها تأثيــر أعمق. 
باإلضافة إلى ذلك، قد يتراجع 
منــو االئتمان املقدم لقطاع 
الثاني  األعمال في النصف 
من العام كما اعتدنا تاريخيا.

تعافي ودائع «اخلاص»

وفــي ذات الوقــت، ظل 
منو الودائــع احمللية قويا 
فــي الربع الثاني من العام، 
ما أدى إلى تزايد النمو على 
أساس سنوي إلى ٦٫٧٪ في 
يونيــو، فيما يعزى بصفة 
رئيســية إلــى منــو ودائع 
القطاع اخلاص، والتي زادت 
بنسبة ٢٫٩٪ على أساس ربع 
سنوي وساهم في دفع النمو 
على أساس سنوي لالرتفاع 

إلى ٧٫١٪. 
وعلى الرغم من ارتفاع 
أسعار النفط إال أن الودائع 
البنــوك  لــدى  احلكوميــة 
احملليــة ظلت ثابتــة دون 
تغييــر يذكــر فــي الربــع 
الثاني من العام وتراجعت 
بنســبة إلى ٢٪ منــذ بداية 
العام احلالي (+ ٤٫٦٪ على 

أساس سنوي).
وبالنظر إلى توزيع ودائع 
القطــاع اخلــاص بالدينار 
الكويتــي، فقــد كان منــو 
الودائع حتت الطلب وودائع 
االدخار مبعــدل أكثر بطئا 
(١٫٤٪) في الربع الثاني من 

كما أنــه ونظرا لطبيعة 
معــدالت الفائــدة الثابتــة 
القروض  بصفة عامة على 
الشــخصية فــي الكويــت، 
واالجتاه الصعودي ألسعار 
الفائــدة القياســية (محليا 
وعامليــا)، فمــن املمكن أن 
يقبل بعض املقترضني على 

وارتفاع أسعار النفط مما قد 
يساهم في تعزيز مستويات 
الثقة وحتسني وتيرة إسناد 
املشــاريع، هذا إلــى جانب 
الطلب املكبوت على النفقات 

الرأسمالية للشركات. 
مــن جهــة أخــرى، فإن 
ارتفاع أسعار الفائدة، بالنظر 

العام مقارنة بالودائع ألجل 
األكثر تكلفة (+ ٣٫٥٪ على 
أساس ربع سنوي)، ليصبح 
منو األخيرة ٧٫٧٪ منذ بداية 

العام احلالي. 
ويأتي منو الودائع ألجل 
بعد ثالث ســنوات متتالية 
من التراجع املطرد، ما أدى 
إلى انخفاض تراكمي بنسبة 
١٧٪ بني نهايــة عامي ٢٠١٨ 
و٢٠٢١. ومســتقبليا، فإنــه 
نظرا الستمرار ارتفاع أسعار 
الفائدة، من املرجح أن يفوق 
معدل منــو الودائــع ألجل 
منو الودائــع حتت الطلب 
وودائع االدخار، ما يعكس 
االجتاه الذي كان سائدا خالل 
السنوات الثالث املاضية. 

استمرار رفع الفائدة

قام بنك الكويت املركزي 
برفع سعر اخلصم مبعدل 
تراكمي بلغ ١٫٢٥٪ (٢٥ نقطة 
أســاس علــى مــدار خمس 
مرات) حتى اآلن هذا العام، 
أي أقل من الزيادة التراكمية 
البالغــة ٢٫٢٥٪ التي أقرها 
مجلس االحتياطي الفيدرالي 
األميركــي. ووفقا لذلك، بدأ 
متوسط سعر الفائدة املرجح 
على القروض، وإلى حد أقل 
على الودائع، في االرتفاع. 
ونظــرا ألن االحتياطي 
الفيدرالــي ســيواصل رفع 
أســعار الفائدة فــي الفترة 
املتبقية مــن العام احلالي، 
فمن املفترض أن يستمر رفع 
معدل اخلصم في الكويت، 
ما يؤدي إلى ارتفاع عائدات 

القروض وتكلفة األموال.

ً في ظل االجتاه الصعودي ألسعارها القياسية محلياً وعامليا

منذ تفشي اجلائحة، وحتسن 
البيئــة التشــغيلية بصفة 

عامة. 
وكان القطــاع التجاري 
املستفيد الرئيسي من عودة 
أنشطة األعمال إلى طبيعتها، 
وســجل أســرع معدل منو 
في الربــع الثاني من العام 
بوصوله إلى ٦٫١٪، وواصل 
تعافيه الذي بدأه في الربع 
األول من العــام (+ ٥٫١٪) 
بعد تراجعه لســتة فترات 
ربع سنوية على التوالي. 

وفي املقابل، شــهد قطاع 
النفط والغــاز أول انخفاض 
ربــع ســنوي بعد تســجيله 
منوا سريعا في األرباع الستة 
السابقة. أما على أساس سنوي 
فيظــل قطــاع الصناعــة (+ 
١٢٫٩٪) وقطاعا النفط والغاز 

(+ ٨٫٩٪) في الصدارة.
كما حتسن أداء االئتمان 
٣٫١٪ علــى  الشــخصي (+ 
أساس ربع سنوي) مقارنة 
بالربــع األول مــن العام (+ 
٢٫٢٪) مــع اســتقرار معدل 
النمو الســنوي بصفة عامة 
عند أعلى مستوياته املسجلة 
فــي عدة ســنوات بوصوله 
إلى نحــو ١٤٪ فــي يونيو. 
ويعزى هذا النمو القوي الى 
تزايد القروض االستهالكية 
والقروض السكنية، إذ ارتفع 
كالهما بنحو ١٤٪ على أساس 

سنوي. 
وساهم عدد من العوامل 
اجلوهريــة فــي تعزيز منو 
اإلقــراض الشــخصي، مــن 
ضمنها استمرار الطلب القوي 
والتقييمات املرتفعة لقطاع 

سـوق االئتمـان احمللي حقـق أداء قويـًا بالربع الثانـي بارتفاعـه ٢٫٣٪ مقارنـة بالربع األول


