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عمومية الشركة أقرّت توزيع  %10نقداً

«السفن» :مشاريع بـ  300مليون دينار قيد اإلجناز
يوسف الزم

عقدت شركة الصناعات
الهندســية الثقيلــة وبناء
الســفن جمعيتهــا العامة
العاديــة الثانية واألربعني
برئاســة رئيــس مجلــس
اإلدارة عدنــان مســاعد
اخلرافــي ،حيــث وافقــت
اجلمعيــة علــى كل بنــود
جدول األعمــال والتي من
ضمنها توزيع أرباح نقدية
نســبة  %10مــن رأس املال
على مساهمي الشركة .وبهذا
الصدد ،صرح نائب رئيس
مجلس اإلدارة طالل جاسم
اخلرافي بأن الشركة تقوم
حاليا بتنفيذ مشاريع تبلغ
قيمتها  297مليون دينار.
وعن أهم املؤشرات املالية

طالل جاسم اخلرافي

للســنة املالية املنتهية في
 ،2016/12/31أفــاد اخلرافي
بأنه على الرغم من املنافسة
الشديدة واملتزايدة في قطاع
املقاوالت فقد حققت الشركة
نتائــج جيدة في  2016كما
تشير أرقام املقارنات أدناه:
٭ ازدادت االيــرادات مــن
 125.7مليون دينار في العام
 2015الى  130.6مليون دينار
في العام .2016
٭ ازداد مجمــل الربح من
 10.7ماليني دينار في 2015
إلــى  15.5مليون دينار في
.2016
٭ ازداد صافــي الربح من
 4.6ماليني دينار في 2015
إلى  6.3ماليــن دينار في
.2016
٭ ازدادت ربحية الســهم

من  25.85فلســا في 2015
إلى  35.13فلسا في .2016
وعن خطة الشركة لعام
 2017أفاد طالل اخلرافي بأنه
قد مت حتديث هيكل الشركة
ملواكبــة تطور املشــاريع
احلالية واملســتقبلية في
القطاعني النفطي والصناعي
في السوق الكويتي ،وتبذل
الشركة جهودا استثنائية
ملواكبــة حجــم املتطلبات
لهذه املشاريع من العمالة
الفنية واملعدات اإلنشائية
والصناعيــة حيــث مــن
املتوقــع حســب املوازنــة
التقديريــة للعــام 2017
حتقيق إيرادات تبلغ قيمتها
 188مليون دينار بنســبة
أربــاح تشــغيلية تفــوق
املعدالت احلالية.

 27.7فلس ًا ربحية السهم

«يوباك» :مليونا دينار أرباح الربع األول ..بنمو %14
أعلنت شــركة املشاريع
املتحــدة للخدمات اجلوية
«يوبــاك» عــن بياناتهــا
املالية للربع األول من عام
 2017محققــة صافي أرباح
بقيمــة  2.18مليــون دينار
مبا بزيادة  %14.5مقارنة بـ
 1.9مليــون دينار في الربع
األول مــن  ،2016وبربحية
 27.72فلسا للسهم الواحد
وبنمو  ،%14وقـــد بلغـــت
إيرادات الشركة  3.47ماليني
دينار بزيــادة قدرها %7.4
مقارنـــــة بـــ  3.23ماليني
دينـار عن نفس الفترة من
العام املاضي.
وفي هذا الســياق ،قالت
الرئيسة التنفيذية لشركة
يوباك نادية عقيل« :يسعدنا
التقدم املطــرد الذي حققته
يوباك خالل الربع األول ،في
خطــى إيجابية تتبع نتائج
العــام املاضــي .فقــد منت
أرباحنا بشكل متواصل من
عام لعام ،وسيكون تركيزنا
هو البناء على تلك النجاحات
وتهيئــة الطريق للتوســع
والنمو املستقبلــي».
وتســتمر «يوبــاك» في

عقيل :النتائج
ستكون ركيزة
للتوسع والنمو
املستقبلي
نادية عقيل

حتسني وتطوير مشاريعها
املــدرة للربح التــي تديرها
الشــركة في الكويت والتي
تتضمن  24الف متر مربع من
املساحات التجارية في مطار
الكويت الدولي ومطار الشيخ
ســعد ومجمع ديســكفري،
حيث وصلت نسبة االشغال
إلــى  %100مع زيادة اإلقبال
وارتفــاع الطلــــب علــى
املساحات مما أثر إيجابــــا
على إيرادات يوباك في الربع
األول من العـــام.
كمــا تســير التطــورات
اخلاصــة مبشــروع الــرمي
مــول فــي أبوظبــي وفــق

 %100نسبة
اإلشغال
باملساحات
التجارية اململوكة
للشركة
باملطار
 %7منو إيرادات
الشركة إلى 3.4
ماليني دينار

 86مليون دينار حقوق المساهمين

«اخلليج للتأمني» 2.8 :مليون دينار أرباح
الربع األول ..و ١٦فلسا ً ربحية السهم

أعلنت مجموعة اخلليج
للتأمني عن حتقيق صافي
ربح بقيمة  2.8مليون دينار
عــن الربــع االول ،بربحية
 15.73فلسا للسهم الواحد،
باملقارنة بصافي ربح بقيمة
 3.3ماليني دينار عن نفس
الفتــرة من العــام املاضي
بانخفاض قيمته  500ألف
دينــار ونســبته ،%14.7
ويعود سبب االنخفاض في
صافي الربح إلى انخفاض
حصة املجموعة من نتائج
الشركات التابعة.
وبلغت حقوق املساهمني
 86.2مليون دينار كما في
 2017/03/31بزيــادة قدرها
 3.9ماليني دينار ونسبتها
 %4.7باملقارنة بـ،2016/12/31
وبلغــت القيمــة الدفترية
للســهم فــي نهايــة الربع
األول من العام احلالي 481
فلسا مقابل  460فلسا كما
في .2016/12/31
هــذا ،وقد بلغــت قيمة
األقســاط املكتتبــة 78.5
مليون دينار بزيادة نسبتها
 ،%30.5باملقارنــة بـــ 60.1
مليــون دينــار عــن نفس
الفترة من العام الســابق.
وبلــغ ربــح االســتثمار

احلسن :النتائج
تعكس قدرة
املجموعة على
حماية أصولها
وحقوق مساهميها
خالد احلسن

واإليــرادات األخــرى 4.2
ماليني دينــار ،باملقارنة بـ
 2.4مليون دينار عن نفس
الفتــرة من العــام املاضي
بزيادة نسبتها .%72.2
وتدعيما ألعمال املجموعة
التشغيلية وحقوق حملة
وثائقهــا ،فقد متــت زيادة
صافي االحتياطيات الفنية
للشــركة من  106.4ماليني
دينار كما في  2016/12/31إلى
 117.2مليون دينار كما في
 2017/03/31بزيادة نسبتها
 %10.1األمر الذي يعزز قدرة
الشركة على حتمل املخاطر
الطارئة التــي قد تطرأ في
املستقبل.
وارتفع مجموع األصول

 %30منو األقساط
املكتتبة إلى 78
مليون دينار
 481فلس ًا القيمة
الدفترية للسهم
بنهاية الربع األول

فــي الربــع األول من 2017
ليصــل إلــى  409.4ماليني
دينار بزيادة مقدارها 33.6
مليون دينار ونسبتها %8.9
عــن الســنة املنتهيــة في
.2016/12/31
وفي هذا الســياق ،قال
الرئيس التنفيذي ملجموعة
اخلليــج للتأمــن خالــد
احلســن« :تعكــس نتائج
الربــع األول لهــذا العــام
النمو املتواصل للمجموعة
وقدرتها على حماية أصولها
وحقوق مساهميها ،وسعيها
املســتمر لتقــدمي أفضــل
اخلدمات التأمينية لعمالئها
فــي جميع األســواق التي
نتواجد فيها ،وذلك من خالل
استراتيجيتنا الهادفة إلى
التوســع اإلقليمي وزيادة
حصتنــا الســوقية محليا
وإقليميا».
وأضاف« :حتققت هذه
اإلجنــازات بفضــل الدعم
املستمر من العمالء الكرام
وثقتهم بــإدارة املجموعة
وخدماتهــا وبفضــل دعــم
املســاهمني الكرام وتفاني
وإخالص موظفي الشركة
والذين نتقــدم لهم جميعا
بالشكر والتقدير».

اجلــدول املوضوع لها وهو
مشروع مشترك بالتعاون مع
الشركة الوطنية العقارية.
وقد التزمت يوباك في 2015
باستثمار حتى  224مليون
دوالر مــن التمويــل علــى
شــكل املساهمة في رأسمال
املشروع .ويغطي الرمي مول
مساحة  2مليون قدم مربعة،
ومن املتوقع أن يصبح وجهة
رئيســية للمتعة والترفيه
والتسوق عند االنتهاء منه.

«أجوان اخلليج» تنشئ فندقا ً بـ  4.2ماليني دينار

وقــد وافقــت اجلمعية
العامــة غيــر العادية التي
عقدتها الشــركة في بداية
العــام علــى تعديــل بنود
عقــد التأســيس لتشــمل
مجموعة أوسع من اخلدمات
العقاريــة وهــو مــا يعزز
من اســتراتيجية الشركة
للنمو على املدى الطويل.
ومتاشــيا مع هذا التعديل
فقد اتخذت يوباك اخلطوات
الالزمة لالســتعداد للنمو
في هذا املضمار وتســتعد
حاليا لتوسعات مستقبليـة
قريبــة.

للفندق في شهر يونيو  2017حيث يحتوي
على  120غرفة و 4مطاعم بقيمة  4.2ماليني
دينار .وذكر ان الشــركة قامت بشراء 6
عالمات جتارية ملطاعم وكافيهات قائمة
موزعني علــى  17موقعا ،هــي العالمات
التجارية التالية :دي غاذرينغ بيسترو،
كوفي ،مطعم ساوس ،ذا ريسبي ،ساوس
ستريت ساليدز ،وكوفي ريبابلك ،بقيمة
إجماليــة  3.8ماليني دينــار ،موضحا أن
األثر املالي لصفقة االستحواذ والكافيهات
سيظهر على البيانات املالية للشركة عن
الســنة املاليــة املنتهية في  31ديســمبر
 ،2017كمــا ان تلك اخلطة ترســم الهدف
االساسي في توضيح اسباب زيادة رأس
املال واستخدامها في انشطـــــة مختلفة
تشكل عائدا مـــن خـالل االستثمـــار بهــا.

آخر المستجدات

يوسف الزم

قال رئيس مجلس ادارة شركة اجوان
اخلليــج العقارية عبــداهلل احلميدي ان
الشركة تســعى للتوسع في اعمالها من
خــال توصيــة مجلــس االدارة بزيادة
رأســمال الشــركة من  7.3ماليني دينار
إلى  21مليون دينار ،حيث اخذت الشركة
موافقات هيئة اســواق املــال على طلب
الزيادة وستباشر الشركة إجراءات زيادة
رأس املال ،وستســتغل تلك الزيادة في
متلــك مطاعــم وكافيهــات قائمة ومتلك
الشركات اخلاصة بتقدمي اخلدمات املكملة
لها باالضافة إلى االســتثمار في انشــاء
مطاعــم ومطابخ مركزيــة جديدة داخل
الكويــت وخارجها .واضــاف احلميدي

في تصريحاته للصحافة خالل اجلمعية
العمومية العادية التي عقدت امس ان سوق
الكويت لالوراق املالية يفتقر إلى الشركات
التي تعمل في مجال الكافيهات واملطاعم
لذلــك ارتأت الشــركة أن تكون من اولى
الشركات التي تنشط في هذا املجال ،مشيرا
إلى ان الشركة قامت خالل  2014بالدخول
في اتفاقية محاصة تعاقدية بنسبة  %15مع
اطراف اخرى لتأسيس شركة ذات اغراض
محددة مقرها في اململكة املتحدة منطقة
دارتفور -حتت اسم «الشركة الكويتية
البريطانيــة للفنادق الســياحية» وكان
الغرض من تلك الشــركة تقدمي خدمات
فندقية حيث مت سداد حصة الشركة من
رأسمال شركة احملاصة خالل  2015بالكامل،
وسوف تباشر الشركة االعمال االنشائية

