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ربحية السهم إلى 28.8 فلسًا وحجم األصول إلى حوالي 12 مليار دينار بنمو %11

المخيزيم: 70.8 مليون دينار صافي أرباح »بيتك« في النصف األول 
وحقوق المساهمين ترتفع 4% لتسجل 1.244 مليار دينار

بدر املخيزمي

وائل الصقر

سامي شبشب

صرح رئيس مجلس إدارة 
الكويتي����ة للكيبل  الش����ركة 
التلفزيوني وائل جاسم الصقر 
بأنه قد مت االكتتاب في كامل 
زيادة رأس املال البالغ بقيمة 3.8 
ماليني دينار ليصبح رأس املال 
اجلديد 9.5 ماليني دينار وأن 
معظم املكتتبني من املساهمني 
اجلدد في الش����ركة الكويتية 

للكيبل التلفزيوني.
 وأوض����ح أن املس����اهمني 
اجلدد من مساهمي شركة بوابة 
الصحراء لإلنتاج اإلعالمي حيث 
الكويتية  استحوذت الشركة 
للكيبل التلفزيوني على %99.9 
من اسهم شركة بوابة الصحراء 
لإلنتاج اإلعالم����ي وذلك عن 
طريق ش����راء اسهم مساهمي 
شركة بوابة الصحراء لالنتاج 
االعالمي باملقابل اكتتاب هؤالء 
املساهمني في اسهم زيادة رأس 
املال للشركة الكويتية للكيبل 

أعلن املركز املالي الكويتي 
عن اط���الق برنام���ج املركز 
لالستثمار في الديون األميركية 
املتعثرة، وهو برنامج يستثمر 
التجاري  العق���ار  في رهون 
املتعثرة بصافي عوائد سنوية 

مستهدفة يتجاوز %15.
وبهذه املناسبة، قال رئيس 
الذراع  ش���ركة »مار-غلف« 
العقاري »للمركز« في الواليات 
املتح���دة األميركية، س���امي 
شبش���ب: »تبلغ قيمة رهون 
التجاري املس���تحقة  العقار 
القادمة  خالل االربع سنوات 
1.2 تريليون دوالر، مما يخلق 
املزيد من التحديات في مواجهة 
اجله���ات املقرضة من ناحية 
ويدفع املقترضني الى تسييل 
هذه القروض املتعثرة بسعر 
خصم كبير على قيمة الضمان 
االساسية من ناحية اخرى، مما 
يخلق فرصة فريدة لتحقيق 
عوائد جيدة معدلة باملخاطر 
عن طريق االستثمار في رهون 
العقار التجاري املتعثرة ذات 
اجلودة العالية واالولوية في 

التحصيل«.
واضاف: »تؤكد املعطيات 

ومن بينها مسلسل »ملكة في 
املنفى« الذي س����يعرض على 
العربية  الفضائي����ات  بعض 
واخلليجية خالل شهر رمضان 

القادم.
  واختتم الصقر تصريحه 
بانتهاء عملية االستحواذ كليا 
على ش����ركة بوابة الصحراء 
لإلنت����اج اإلعالم����ي من قبل 
»الكيبل« لتكون شركة تابعة 
لها وستكون الذراع اليمنى في 

مشاريع االنتاج االعالمي.
 وجت����در االش����ارة الى أن 
الكويتي����ة للكيبل  الش����ركة 
التلفزيوني ش����ركة كويتية 
مساهمة عامة مدرجة في سوق 
املالية وهي  الكويت لألوراق 
احدى الشركات املهمة في مجال 
االعالم املرئي واملسموع ولها 
باع طويل في االنتاج ومتلك 
استوديو تصوير تلفزيونيا 

على مستوى راق بالكويت.

اجلودة مما يوفر مساحة اكبر 
لالختيار، وامكانية احملافظة 
على القيمة عبر التفاوض مع 
املقترضني على اعادة الهيكلة 
والوص���ول الى آلية للتحكم 
باملخاط���ر في حال انخفاض 
قيمة االصل املرهون الى جانب 
احلص���ول عل���ى الضمانات 

الكافية«.
ولفت الى استحواذ »مار � 
غلف« على قرضني في الربع 
الثان���ي م���ن 2010، بضمان 
عقارات في كاليفورنيا، كما 
»اننا تلقينا العديد من عروض 
الش���راء ونح���ن اآلن بصدد 

دراستها«.
املال  ويبلغ حج���م رأس 
املس���تهدف لبرنامج املركز 
لالستثمار في الديون األميركية 
املتعث���رة 100 مليون دوالر، 
تبلغ حصة »املركز« منها 10 
ماليني دوالر يستثمرها من 
امواله اخلاصة. وتبلغ فترة 
االس���تثمار س���نتني، بينما 
يبل���غ اجمالي عمر البرنامج 
أربع سنوات. وتتولى شركة 
مار-غلف وعلى رأسها سامي 

شبشب ادارة البرنامج. 

التلفزيوني.
  واض����اف أن هناك خطة 
طموح للشركة للمشاركة في 
انتاج بع����ض االفالم العاملية 
مع بعض الشركات املختصة 
في الوالي����ات املتحدة كما ان 
لها مساهمات في انتاج بعض 
املسلسالت التلفزيونية العربية 

النظ���رة  االساس���ية عل���ى 
االيجابية لالوضاع االقتصادية 
في الواليات املتحدة األميركية، 
ومن ه���ذا املنطل���ق نخطط 
لتحقيق عوائد جيدة من خالل 
االنكشاف على عقارات مهمة 
بتكلف���ة منخفضة، وادارتها 
بأسلوب مدروس. كما ان هناك 
عددا من احملفزات الرئيسية 
البرنامج، وهي  الداعمة لهذا 
توفر فرص االستحواذ على 
قروض من بائعني متعثرين 
بس���عر خصم كبير، وتزايد 
املعروض من االصول عالية 

ليصبح رأس المال الجديد 9.5 ماليين دينار

يستثمر في رهون العقار التجاري بصافي عوائد سنوية يتجاوز %15

الصقر: 3.8 ماليين دينار قيمة االكتتاب 
في كامل زيادة رأسمال »الكيبل التلفزيوني«

»المركز« يطلق »برنامج المركز «
لالستثمار في الديون األميركية المتعثرة

قال رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب في بي���ت التمويل الكويتي 
)بيتك( بدر املخيزمي إن »بيتك« حقق 
أرباحا إجمالية للنصف األول من العام 
احلالي قدره���ا 172.8 مليون دينار، 
بلغت حصة املساهمني فيها )صافي 
االرباح( 70.8 مليون دينار، فيما بلغت 
ربحية السهم للنصف األول من العام 

احلالي 28.8 فلسا.
أما بالنسبة لنتائج الربع الثاني 
فقط من 2010 فقد بلغت ربحية السهم 
16.2 فلسا، بزيادة قدرها 3.6 فلوس 
وبنس���بة زيادة 29% مقارنة بالربع 
األول لعام 2010، وبزيادة قدرها 2.9 
فلس وبنسبة زيادة 22% مقارنة بالربع 

الثاني لعام 2009.
ووصل حجم األصول إلى حوالي 
12 مليار دينار بزيادة قدرها 1.2 مليار 
دينار وبنسبة زيادة 11% عن الفترة 
نفسها من العام السابق، وبلغ حجم 
الودائ���ع 7.3 مليارات دينار، بزيادة 
قدرها 466 مليون دينار، وبنس���بة 
زيادة 7% عن الفترة نفسها من العام 
السابق، كما بلغت حقوق املساهمني 
1.244 مليار دينار، بزيادة قدرها 44 

مليون دينار وبنسبة زيادة 4% عن 
الفترة نفسها من العام السابق.

وذك���ر املخيزمي أن ه���ذا النجاح 
حتقق من خالل احلرص على توظيف 
اإلمكانات املتاحة واستغاللها أفضل 
استغالل ويأتي العنصر البشري على 
رأس املوارد التي يتخذ منها »بيتك« 
مسلكا في حتقيق جناحاته املتواصلة، 
باإلضافة إلى توظيف التكنولوجيا في 
مجال الصيرفة واالقتصاد عموما من 
خالل ابتكار منتجات وخدمات تعزز 
ثقة العميل في منحه درجة عالية من 
األمان، كما أكد على االلتزام الشرعي في 
جميع التعامالت التي يقدمها »بيتك« 
كمؤسسة مصرفية إسالمية رائدة في 

هذا املجال.

المبادرة الحكومية

وشدد املخيزمي على أهمية املبادرة 
احلكومية في زيادة اإلنفاق العام ضمن 
خطة اقتصادي���ة متكاملة، تتضمن 
طرح مش���روعات كبرى، تعمل على 
تشغيل املوارد املتاحة للبلد وتتيح 
للقطاع اخلاص الفرصة للمش���اركة 
فيها، وإزالة العوائق والتش���ريعات 
الت���ي تعرق���ل دور القطاع اخلاص، 

وحتد من فرص االس���تثمار، ومتنع 
توطني االستثمارات الكويتية، مشيرا 
الى انه يأتي على رأس العوائق أمام 
القطاع اخلاص عدم توفر أراض إلقامة 
املشاريع عليها سواء كانت مشاريع 
صناعية أو خدمية ونأمل قيام احلكومة 
بتحرير بعض األراضي إلتاحة الفرصة 
ملس���اهمة القطاع اخلاص في تنفيذ 

خطة التنمية.
وأكد املخيزمي استمرار »بيتك« في 
تقدمي التمويل الالزم للشركات الكويتية 
وفق الضوابط واملعايير املهنية املتبعة، 
حيث استطاع »بيتك« أن يفتح خطوط 
متويل مع عمالء جدد، مع االستمرار في 
توفير التموي���ل الالزم لعمالئه، إدراكا 
حلجم األزمة وأهمية العمل على تخفيف 
آثاره���ا على االقتصاد الوطني فقد بلغ 
حجم تلك التمويالت خالل النصف األول 
من العام احلالي 450 مليون دينار، ومن 
أهم التمويالت التي قدمها »بيتك« خالل 
الربع الثاني متويل املرحلة الثالثة من 
مشروع األڤنيوز مع شركة املباني بقيمة 
100 مليون دينار، مش���يرا إلى أن هذا 
ال���دور يعبر عن ح���رص »بيتك« على 
دعم الشركات الكويتية التي تساهم في 

التنمية احلقيقية ومبا يعزز من قدرات 
املجتمع ورفع كفاءته اإلنتاجية.

 وأشار إلى أن اجلوائز التي حصل 
عليها »بيتك« خالل الربع الثاني تؤكد 
استمراره في التميز وتطوير األداء 
في مختلف املج���االت حيث تنوعت 
ما بني املجال املصرفي واالستثماري 
والتمويل���ي والعقاري وتكنولوجيا 
املعلوم���ات واألبح���اث االقتصادية 
واخلدمات الصحية، وجميعها نقدمها 
لعمالئنا الذين لهم الفضل األول بعد 
اهلل في جناح وتقدم »بيتك« في جميع 

املجاالت.

التوسع الدولي

وأوضح إن سياسة التوسع الدولي 
قد حقق���ت جناحات وإضافات مهمة 
خالل الفترة املاضية من خالل التواجد 
في العديد من األسواق وعلى رأسها 
دول مجلس التعاون اخلليجي وتركيا 
وماليزيا والواليات املتحدة األميركية 
وأوروبا، كما أبرم أخيرا اتفاقية مع 
اليابانية وهي  مجموع���ة نوم���ورا 
من أضخم الش���ركات الصناعية في 
املنطقة ليلعب دور املنظم الرئيسي 
إلص���دار صكوك إج���ارة بقيمة 100 

مليون دوالر ليؤكد قدرته على بناء 
الشراكات املتميزة في منطقة شرق 

آسيا والباسيفيك.

السوق المحلي

وشدد املخيزمي على األهمية التي 
يوليها »بيتك« للسوق احمللي وحرصه 
على تنمية حصته السوقية في جميع 
إلى  املجاالت واألنش���طة، باإلضافة 
التميز في ط���رح منتجات وخدمات 
منافسة مع توسيع قاعدة العمالء، مع 
االهتمام بجودة اخلدمة وتطوير األداء، 
مع استمرار الدور االجتماعي الرائد، 
والذي متثل في مشاريع حيوية أبرزها 
افتتاح 3 مراكز لإلسعاف بالتعاون 
مع وزارة الصحة، وكذلك بناء منتجع 
متكامل في منطقة الزور خلدمة ذوي 
االحتياجات اخلاص���ة، وغيرها من 
اإلجنازات التي يس���اهم بها »بيتك« 
في خدمة املجتم���ع، وآخرها التبرع 
الذي قدمه »بيتك« من خالل بيت الزكاة 
إلقامة العديد من املشاريع اخليرية 
الكويت وخارجها  واإلنس���انية في 
مببلغ 3.372 ماليني دينار، س���ائلني 
اهلل تعالى أن يعيننا في خدمة بلدنا 

ومجتمعنا.

6567
بتغير قدره

+72.7

شريف حمدي
أفاد رئي���س مجلس ادارة ش���ركة املواقف الذكية 
الكويتي���ة اململوكة بالكامل لش���ركة كابيتال العربية 
للتمويل واالس���تثمار محمود فراج بأن الشركة فازت 
مبناقصة في مصر بقيمة 100 مليون جنيه، الفتا الى 
ان املناقصة عبارة عن انشاء وتشغيل جراج الكتروني 
متعدد الطوابق حتت األرض مبنطقة روكسي مبصر 

اجلدي���دة بنظام ال� B. O. T مبدة انتفاع تصل الى 25 
سنة. وقال فراج في تصريح خاص ل� »األنباء« ان الطاقة 
االستيعابية القصوى للجراج 1700 سيارة وان الشركة 
ستش���رع في تنفيذ املشروع قبل نهاية العام احلالي 
خاصة ان الش���ركة تلقت اخطارا رسميا من محافظة 
القاهرة بترس���ية املناقصة عليها، مشيرا الى انه من 

املتوقع االنتهاء من املشروع في منتصف 2012.

شركة تابعة لـ »كابيتال العربية« تفوز بمناقصة في مصر بقيمة 100 مليون جنيه


