
»نور« تسدد 270 ألف دينار لـ »برقان«
أعلنت شركة نور لالستثمار املالي أنها قامت 
بسداد مبلغ 270 ألف دينار الى بنك برقان أمس، 
وذلك لسـداد جــزء من أصل الدين.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أمس ان عملية 
سداد الدين تأتي مبوجب خطة إعادة جدولة ديون 
الشركة لدى البنوك احمللية.
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آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Business

8064.2االقتصادية

0.19%
-15.9

املؤشر السعري

بتغير قدره

ربحية السهم 14.9 فلساً وزيادة األصول بنسبة 14% لتصل إلى 15.9 مليار دينار

اخلضيري: 49.8 مليون دينار صافي أرباح »بيتك« في النصف األول من 2013
عبر ش���ركاته االستثمارية 
في سوق الصكوك العاملية 
وقدرته الكبيرة على ترتيب 
ومتويل صفقات الصكوك 
بأنواعها كافة، سواء للشركات 
واحلكومات ومبختلف أنواع 
الش���رعية، مشيرا  الصيغ 
إل���ى العديد م���ن اجلوائز 
والتقييمات العاملية التي مت 
منحها للبنك في هذا الصدد 
كتلك التي منحتها مجلتا ذا 
بانكر، واميي���ا فاينانس ل� 
إدارة السيولة« بعد  »بيت 
ترتيب صفقة صكوك سيادية 
للحكومة التركية بقيمة 1.5 
مليار دوالر، وقد أعلن مؤخرا 
عن تغيير اسم الشركة إلى 
شركة »بيت التمويل الكويتي 
االستثمارية« لتكون الذراع 

االستثمارية للمجموعة.
وأوض���ح اخلضيري أن 
»بيتك« دائما الس���باق في 
ط���رح منتج���ات وخدمات 
مصرفي���ة لم تط���رح من 
بن���وك محلية أخ���رى من 
قبل كخدمة حتويالت مالية 
داخلية وخارجية عبر أجهزة 
الس���حب اآللي والتي القت 
صدى واسعا بالسوق احمللي 
ألهميتها في تقدمي تسهيالت 
القطاع  لألفراد في مج���ال 
املصرف���ي، كما قام »بيتك« 
بط���رح منت���ج جديد على 
السوق وهو حساب الذهب 
الذي يتيح للعمالء االستثمار 
في مج���ال جدي���د ويوفر 
خيارات متعددة أمامهم، ما 
يؤكد نهج »بيتك« في مواكبة 
التكنولوجيا واالستفادة منها 
البت���كار خدمات وتطورات 
تزيد من مكانته بني البنوك 

العاملية.

لتعزي���ز ج���ودة األصول 
كما يقوم بدراس���ة مركزة 
التي تعزز متانة  للمخاطر 
البنك في ظل الظروف املالية 
العاملية غير املواتية إضافة 
إلى األجواء التنافسية التي 
تش���هدها صناعة اخلدمات 

املالية في العالم.
وقال اخلضيري إن »بيتك« 
سيواصل خطط التوسع التي 
يقوم بها خصوصا بعد زيادة 
رأس امل���ال وحتقيق نتائج 
عالي���ة باالكتت���اب وصلت 
نس���بتها إلى 156% وهو ما 
يشير إلى ثقة املساهمني في 
»بيتك« وقدرته على حتقيق 
أفضل النتائج، حيث ستوجه 
الزيادة ف���ي رأس املال إلى 
مش���روعات تخدم تعزيز 
احلصة السوقية من خالل 
تكثيف انتشار »بيتك« عبر 
فروع جديدة ف���ي مناطق 
مختلفة باإلضافة إلى التميز 
في طرح منتجات وخدمات 
منافسة وكذلك االستمرار في 
تعزيز التواجد النوعي في 
األسواق اخلارجية، مشيرا 
إلى قدرة البنك على االحتفاظ 
بريادته مستندا إلى خبرته 
الطويلة واس���تحواذه على 

قاعدة عمالء كبيرة. 
وبني أن توظيف السيولة 
الناجتة عن زيادة رأس املال 
ستكون وفق رؤى جديدة 
التطور  تأخذ في احلسبان 
الذي تش���هده املناطق التي 
سيتم االستثمار فيها وفق 
املنه���ج الذي يس���ير عليه 
كمصرف يعمل وفق أحكام 

الشريعة اإلسالمية.
وأك���د اخلضي���ري على 
دور»بيتك« املهم واحملوري 

وخارجيا، الفتا إلى أن أرباح 
»بيتك« للنص���ف األول لم 
تشمل الصفقة العقارية التي 
ابرمها »بيتك« مؤخرا لبيع 
عقار استثماري وأسفرت عن 
حتقيق أرب���اح قدرها 26.3 
مليون دين���ار )92 مليون 

دوالر(.
إلى  وأش���ار اخلضيري 
استمرار »بيتك« في تقدمي 
خدمات متكاملة ومتطورة 
تكون تنافس���ية وجديدة 
حتقق قيمة مضافة للسوق 
البنك، مبينا  وتعزز مكانة 
التي  ش���مولية اخلدم���ات 
الدق���ة  تخض���ع ملفاهي���م 
واألمان والسرعة ومواكبة 

التكنولوجيا.
وش���دد على أن »بيتك« 
يولي اهتماما كبيرا بتوظيف 
إليه  أحدث م���ا توصل���ت 
تكنولوجي���ا املعلومات في 
ط���رح منتج���ات وخدمات 
قادرة على تلبية احتياجات 
ومتطلبات العمالء حيث متت 
إضافة خدمات جديدة على 
أجهزة الس���حب اآللي مثل 
إنشاء الوديعة االستثمارية 
الكترون���ي فضال  بنظ���ام 
عن حتديث���ات على املوقع 
االلكترون���ي kfh.com الذي 
حصل على جائزة الش���يخ 
العلي للمعلوماتية  س���الم 
كأفضل مشروع جتاري تقني 
واخلدمات املضافة على موقع 
 KFH online بيتك اون الين
وتطبيق السكري وتطبيق 

»بيتك للتداول«.
وأض���اف اخلضيري أن 
إمكانياته  »بيتك« يوظ���ف 
بشكل متكامل وبأمثل الطرق 
العاملية  املعايي���ر  محقق���ا 

من الع���ام املاضي، ما يؤكد 
جناح اخلطط املوضوعة وان 
عملية إع���ادة الهيكلة التي 
مت اجناز اجلزء األكبر منها 
حاليا، ب���دأت تؤتي ثمارها 
وفق ما هو مخطط له، مشيرا 
إلى أن معادلة األداء في كل 
العمل في »بيتك«  قطاعات 
أصبحت أكثر فاعلية وقدرة 
على التجاوب مع متطلبات 
العمل، وهو  وظروف بيئة 
ما أدى إلى زيادة وحتس���ن 
مؤش���رات األداء بشكل عام 
وبشكل متوازن يعزز متانة 
املالي ويرسخ قوة  الوضع 

»بيتك« ومكانته وريادته.
وأوض���ح اخلضيرى أن 
»بيت���ك« بفض���ل التطبيق 
الناجح إلعادة الهيكلة، متكن 
من حتسني جودة األصول 
واحلد م���ن املخاطر وجنح 
ف���ي الوصول مبعدل كفاية 
رأس امل���ال إل���ى %16.36، ، 
ورغ���م مواصل���ة »بيتك« 
تكوين مخصصات احترازية 
بلغت لهذه الفترة من العام 
103 ماليني دينار ما يعادل 
إال أن  361 ملي���ون دوالر، 
املؤشرات في مجملها إيجابية 
ومبشرة، خاصة تلك املتعلقة 
بالنمو في األرباح واإليرادات 

التشغيلية وغيرها. 
النتائج  أن  إلى  وأش���ار 
تعب���ر كذل���ك ع���ن جناح 
املبذولة في سبيل  اجلهود 
حتقيق أفض���ل اإلجنازات 
على صعيد العمل، من خالل 
التركيز على االلتزام بأعلى 
املهنية  معايير الضواب���ط 
التي تستجيب للمستجدات 
الت���ي يش���هدها واقع بيئة 
العمل بكافة جوانبه محليا 

عن نف���س الفترة من العام 
السابق.

أن  وأك���د اخلضي���رى 
»بيتك« جن���ح في حتقيق 
منو مستمر في األرباح على 
مدى 3 فصول متتالية، حيث 
حقق »بيت���ك« صافي ربح 
في النص���ف األول والثاني 
من عام 2012 ما قيمته 42.1 
مليون دين���ار )150 مليون 
دوالر( و45.5 مليون دينار 
)162 مليون دوالر( تقريبا 
عل���ى التوالي بنمو 8% بني 
الفصلني، ومنو بنسبة %18 
في النص���ف األول من عام 
2013 مقارنة بالنصف الثاني 

قال رئيس مجلس اإلدارة 
في بي���ت التمويل الكويتي 
)بيتك( محمد علي اخلضيري 
إن »بيت���ك« حق���ق أرباحا 
إجمالية للنصف األول من 
الع���ام احلالي قدرها 134.9 
مليون دينار ما يعادل 473 
مليون دوالر، وبلغت حصة 
املساهمني فيها 49.8 مليون 
دينار بنس���بة زي���ادة %18 
عن نف���س الفترة من العام 

السابق.
وذكر اخلضيري في بيان 
أم���س ان ربحية  صحافي 
السهم للنصف األول من العام 
احلالي بلغت 14.9 فلسا )52 
سنتا(، بنسبة زيادة 17% عن 
نفس الفترة من العام املاضي، 
وقد بل���غ إجمالي اإليرادات 
461.1 مليون دينار )1.6 مليار 
دوالر( بنسبة زيادة 17% عن 

العام السابق.
وارتفع حجم األصول إلى 
15.9 مليار دينار ما يعادل 
55.8 ملي���ار دوالر، بزيادة 
قدرها 1.9 مليار دينار )6.7 
مليارات دوالر( وبنس���بة 
زيادة 14% عن نفس الفترة 
من العام الس���ابق، وارتفع 
إل���ى 10.3  الودائع  حج���م 
مليارات دينار )36.1 مليار 
دوالر(، بزي���ادة قدرها 1.4 
ملي���ار دينار )4.9 مليارات 
دوالر(، وبنسبة زيادة %16 
عن نف���س الفترة من العام 

السابق.
كم���ا ارتفع���ت حقوق 
املساهمني إلى 1.7 مليار دينار 
ما يعادل 5.9 مليارات دوالر، 
بزيادة قدره���ا 386 مليون 
دينار أي ما يعادل 1.4 مليار 
دوالر وبنس���بة زيادة %30 

محمد اخلضيري

سمير الغربللي 

أعلن���ت ش���ركة ديمة 
كابيتال لالس���تثمار عن 
حصوله���ا عل���ى موافقة 
هيئة أس���واق المال على 
تس���ويق محفظة عقارية 
يتم بموجبها االستحواذ 
على عقارات مدرة للدخل 

في بريطانيا.
وص���رح نائب رئيس 
مجل���س اإلدارة والعضو 
المنتدب سمير عبدالمحسن 
الغربللي بأن الصفقة التي 
تصل قيمتها الى 44 مليون 
جنيه استرليني يتوقع ان 
تقدم للمستثمرين متوسط 
عائد سنوي صاف يبلغ 

8.1% على ان يوزع بشكل 
ش���هري، كم���ا تصل مدة 
المتوقعة فيه  االستثمار 

الى 3 سنوات.
»ه���ذا  ان  وأوض���ح 
االستحواذ يأتي ضمن خطة 
مدروسة لتوسيع وتنويع 
محفظة ديمة لالستثمارات 
العقارية من خالل شراء 
عق���ارات تتمت���ع بعوائد 
ثابتة ومس���تقرة ومعدل 
مخاطر متدن، بما ينسجم 
م���ع التط���ورات الراهنة 
لألسواق العالمية، وتحقق 
طموح���ات المس���اهمين 

والمستثمرين«. 

الدور  الغربللي  وثمن 
الرقابي الذي تمارسه هيئة 
المال وحرصها  أس���واق 
الش���ركات  الت���زام  على 
والمؤسسات بالشفافية بما 
يحفظ حقوق المستثمرين 

المادية والمعنوية.
وأش��اد بالسرعة التي 
قامت بها الهيئة في دراسة 
طلب شركة ديمة كابيتال 
لتس���ويق هذه المحفظة 
وإص�داره���ا الم�وافق�����ة 
ب�وق���ت قياس���ي، وذلك 
إلدراكه���ا أهمي�����ة عامل 
الوقت في هذا الن�وع م�ن 

الصفقات.

قيمة الصفقة تصل إلى 44 مليون جنيه إسترليني

»دمية كابيتال« حتصل على موافقة هيئة أسواق املال 
لتسويق محفظة عقارية

إعالنات  البورصة

زيادة الودائع بنسبة 
16% إلى 10.3 

مليارات دينار و%17 
زيادة في إجمالي 
اإليرادات و%17 
زيادة في ربحية 

السهم

ارتفاع حقوق 
املساهمني بنسبة 
30% إلى 1.7 مليار 
دينار بزيادة قدرها 

386 مليون دينار

استبدال عضو في مجلس إدارة »التعمير«:
 أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة التعمير 

لالستثمار العقاري أفادته بقيام شركة الصناعات 
اإلنشائية الكويتية بتعيني باسم خليل بيطار بدال من 

فهد عبدالرزاق اخلترش.

»االحتاد العقارية« تربح 876.4 ألف دينار: 
اعتمد مجلس إدارة شركة االحتاد العقارية البيانات 

املالية املرحلية للشركة للفترات املنتهية في 30 
يونيو 2013، حيث جاءت نتائج أعمال الشركة 

لتحقق أرباحا بلغت 876.4 ألف دينار ما يعادل 4.71 
فلوس للسهم مقارنة مع أرباح بلغت 698.9 ألف 
دينار ما يعادل 3.76 فلوس للسهم خالل الفترة 

املقارنة من العام املاضي.

وقف التداول على أسهم »بتروجلف«:
 أعلن سوق الكويت لألوراق املالية بأنه سيتم وقف 

التداول في اسهم الشركة اخلليجية لالستثمار 
البترولي »بتروجلف« اعتبارا من اليوم، وذلك 
تطبيقا لقرار جلنة السوق رقم 4 لسنة 2007 
والقاضي بإيقاف التداول في اسهم الشركات 

املدرجة في السوق في حالة عدم قيام الشركة 
بتوزيع األرباح املستحقة للمساهمني خالل 10 

أيام عمل من تاريخ إقرارها واعتماد توزيعها من 
اجلمعية العامة، وسيعاد التداول في أسهم الشركة 

بعد البدء بتوزيع األرباح املستحقة.

مليون دينار أرباح »أعيان العقارية«:
 اعتمد مجلس إدارة شركة أعيان العقارية البيانات 

املالية املرحلية للشركة للفترات املنتهية في 30 
يونيو 2013، حيث جاءت نتائج أعمال الشركة 

لتحقق أرباحا بلغت مليون دينار ما يعادل 2.6 فلس 
للسهم مقارنة مع أرباح بلغت 2.5 مليون دينار ما 
يعادل 6.6 فلوس للسهم خالل الفترة املقارنة من 

العام املاضي.

862.8 ألف دينار أرباح »الشعيبة الصناعية«:
اعتمد مجلس ادارة شركة الشعيبة الصناعيه 

»ورقية« البيانات املالية املرحلية للشركة للفترات 
املنتهية في 30 يونيو 2013 حيث جاءت نتائج أعمال 

الشركة لتحقق أرباحا بلغت 862.8 ألف دينار ما 
يعادل 14.38 فلسا للسهم مقارنة مع أرباح بلغت 

668.2 ألف دينار ما يعادل 11.13 فلسا للسهم خالل 
الفترة املقارنة من العام املاضي.

22.9 ألف دينار أرباح »أبيار«:
أعلنت شركة ابيار للتطوير العقاري ان مجلس 

إدارة الشركة اعتمد البيانات املالية املرحلية للفترات 
املنتهية في 30 يونيو 2013، حيث جاءت نتائج أعمال 

الشركة لتحقق أرباحا بلغت 22.9 ألف دينار ما 
يعادل 0.22 فلس للسهم مقارنة مع خسائر بلغت 

701.5 ألف دينار ما يعادل 0.65 فلس للسهم خالل 
الفترة املقارنة من العام املاضي.


