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»مدينة األعمال« تبرم عقد تسوية مديونية 
مع »اإلجارة والتمويل«
أفادت شركة مدينة االعمال الكويتية العقارية بأنها أبرمت عقد تسوية مع 
الشركة الوطنية لإلجارة والتمويل ش.م.ك.)مقفلة( وموضوعة سداد املديونية 
املستحقة على شركة مدينة األعمال الكويتية العقارية لصالح الشركة الوطنية 
لإلجارة والتمويل والبالغ قدرها 1.83 مليون دينار سدادا عينيا ونقديا. 
وستظهر نتائج هذا العقد في البيانات املالية للربع الثالث عام 2013. آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
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املؤشر السعري

بتغير قدره

بقيمة سوقية 523.2 مليون دينار 

»اجلمان«: 8 شركات كويتية 
متتلك 9 حصص في شركات سعودية

األخرى )األسمنت، االتصاالت 
الزراعة  وتقنية املعلومات، 
والصناع���ات الغذائية( فقد 
كانت بواق���ع ملكية معلنة 
واحدة لكل من تلك القطاعات. 
وأشار »اجلمان« إلى أن اسم 
املدرجة  الكويتية  الش���ركة 
»إي���كاروس« هو: ش���ركة 
إيكاروس للصناعات النفطية، 
بينما ملكيتها في »التصنيع« 
مسجلة باسم: شركة إيكاروس 
الصناعية القابضة، وملكيتها 
في »سبكيم العاملية« مسجلة 
باس���م: ش���ركة إيكاروس 

للبتروكيماويات القابضة.
الى أن  وأشار »اجلمان« 
املصدر الرئيس���ي للبيانات 
أعاله هو املوقع اإللكتروني 
للبورصة السعودية »تداول«، 
وال���ذي يفصح عن امللكيات 
أو تزيد عن  التي تس���اوي 
5% من رأس���مال الشركات 

املدرجة.

م���ن اإلجمالي، ت���اله قطاع 
الصناع���ات البتروكيماوية 
بحص���ة بلغ���ت 23.3% من 
الزراعة  اإلجمالي، ثم قطاع 
والصناعات الغذائية بنسبة 
بلغت 12.3% من اإلجمالي، أما 
األق���ل في هذا املضمار فكان 
من نصيب قطاع األس���منت 
بنسبة 1.7%، ثم قطاع التأمني 
بنس���بة 5.2% من اإلجمالي 
البالغ ملي���ون دينار )6.9 
مليارات ريال سعودي( في 

.2013/6/30
وفيما يتعل���ق بالتركز 
العددي للملكي���ات املعلنة 
لشركات كويتية مدرجة في 
شركات س���عودية مدرجة 
ف���ي 2013/6/30، فق���د أفاد 
»اجلمان« بأن قطاع التأمني 
كان في الص���دارة بواقع 4 
ملكي���ات معلنة، تاله قطاع 
الصناع���ات البتروكيماوية 
بواقع ملكيتني، أما القطاعات 

»ص متحدة« في »سدافكو« 
مبقدار 64.5 مليون دينار )849 

مليون ريال سعودي(.
أما من حيث أعلى نسبة 
ملكي����ة لش����ركة كويتي����ة 
مدرجة في ش����ركة سعودية 
مدرج����ة، فتتص����در ملكية 
»زي����ن« الكويتية في »زين« 
السعودية بحصة تبلغ %37.0 
من رأسمالها، تليها ملكية »ص 
متحدة« في »سدافكو« بنسبة 
30.1% من رأسمالها، ثم ملكية 
»خليج ت« في رأسمال »بروج 
للتأمني« بنس����بة 22.5% في 

.2013/6/30
وأضاف »اجلم���ان« في 
انه وم���ن جانب  حتليل���ه 
الترك���ز القطاع���ي لقيم���ة 
امللكيات املعلنة لش���ركات 
كويتية مدرجة في شركات 
سعودية مدرجة، فكان قطاع 
االتصاالت وتقنية املعلومات 
في الصدارة بنسبة %57.5 

اجلم����ان  مرك����ز  ذك����ر 
لالستشارات االقتصادية في 
حتليله عن امللكيات املعلنة 
لشركات كويتية مدرجة في 
شركات سعودية مدرجة في 
نهاية النصف االول من العام 
2013 ان ثماني شركات مدرجة 
في البورصة الكويتية متتلك 
9 حصص في شركات مدرجة 
في البورصة السعودية كما 
في نهاية النصف األول 2013 
بقيمة س����وقية تبلغ 523.2 
مليون دينار )6.9 مليارات 
ريال س����عودي(، وتتصدر 
ملكية »زي����ن« الكويتية في 
»زين« السعودية أعلى قيمة 
للملكيات املعلنة مبقدار 300.7 
مليون دينار )4.0 مليارات 
ريال سعودي(، تليها - بفارق 
واسع - ملكية »إيكاروس« 
في »التصنيع« مبقدار 69.3 
ملي����ون دين����ار )911 مليون 
ريال س����عودي(، ثم ملكية 

»إسكان«: إحدى الشركات التابعة اشترت سندات 
بقيمة 7.7 ماليني دينار: أعلنت شركة متويل 

اإلسكان »اسكان« عن قيام إحدى 
شركاتها التابعة بشراء سندات من 

بعض املكتتبني في سندات مصدرة 
من شركة متويل اإلسكان بقيمة 

شرائية بلغت 7.7 ماليني دينار، وهو 
ما سينتج عنه أرباح بالقوائم املالية 

املجمعة لشركة متويل اإلسكان تقريبا 
مببلغ 2.1 مليون دينار خالل البيانات 

املالية للفترة املنتهية كما في 30 
سبتمبر 2013.

1.2مليون دينار ربح »اإلعادة للتأمني« في النصف 
األول:  سجلت شركة إعادة التأمني 
الكويتية ارباحا بنحو 1.28 مليون 

دينار اي ما يعادل 9 فلوس ربحية 
السهم الواحد في النصف االول من 

العام مقارنة بـ 1.16 مليون دينار 
ارباحا محققة في ذات الفترة من 

العام املاضي اي ما يعادل 8 فلوس 
ربحية السهم الواحد. فيما بلغت 

ارباحها خالل الربع الثاني من العام 
نحو 484.8 الف دينار اي ما يعادل 3 
فلوس للسهم مقارنة 549 الف دينار 

ارباحا محققة في ذات الفترة من العام 
املاضي اي ما يعادل 4 فلوس ربحية 

السهم الواحد.

3.1 ماليني دينار ربح »املعدات« في النصف األول: 
سجلت شركة املعدات القابضة أرباحا 

بنحو 3.1 ماليني دينار في النصف 
االول من العام أي ما يعادل 23.26 فلسا 

ربحية السهم الواحد مقارنة بتكبدها 
خلسارة بنحو 554.75 ألف دينار أي 
ما يعادل 4.07 فلوس خسارة السهم 

الواحد في ذات الفترة من العام املاضي. 
فيما حققت أرباحا بنحو 690.42 ألف 

دينار خالل الربع الثاني أي ما يعادل 
5.06 فلوس مقارنة بخسائر بنحو 
738.38 ألف دينار مسجلة في ذات 

الفترة من العام املاضي.

2.3 مليون دينار أرباح »إجنازات«: اعتمد مجلس 
إدارة شركة إجنازات للتنمية العقارية 

البيانات املالية املرحلية للشركة 
للفترات املنتهية في 30 يونيو 2013 

حيث جاءت نتائج أعمال الشركة 
لتحقق أرباحا بلغت 2.3 مليون دينار 

ما يعادل 6.9 فلوس للسهم مقارنة مع 
خسائر بلغت مليون دينار ما يعادل 3 

فلوس للسهم.

»إعادة التأمني« تربح 1.2 مليون دينار: أعلنت 
شركة إعادة التأمني الكويتية أن 

مجلس إدارة الشركة اعتمد البيانات 
املالية املرحلية للشركة للفترات 

املنتهية في 30 يونيو 2013 حيث 
جاءت نتائج أعمال الشركة لتحقق 

أرباحا بلغت 1.2 مليون دينار ما يعادل 
9 فلوس للسهم مقارنة مع أرباح بلغت 

1.1 مليون دينار ما يعادل 8 فلوس 
للسهم خالل الفترة املقارنة من العام 

املاضي.

1.3 مليون دينار أرباح »منتزهات«: اعتمد 
مجلس إدارة الشركة الكويتية 

للمنتزهات البيانات املالية املرحلية 
للشركة للفترات املنتهية في 30 يونيو 
2013 حيث جاءت نتائج أعمال الشركة 
لتحقق أرباحا بلغت 1.3 مليون دينار 
ما يعادل 7.63 فلوس للسهم مقارنة 
مع أرباح بلغت 916.9 ألف دينار ما 

يعادل 5.21 فلوس للسهم خالل الفترة 
املقارنة من العام املاضي.

إعالنات البورصة

لتمويل اخلطط التوسعية للشركة عاملياً

»الوطني« يقود حتالفًا مصرفيًا عامليًا لترتيب قرض 
مجمع بقيمة 750 مليون دوالر لصالح »كوفبك«

لبنك الكوي���ت الوطني في 
الكويت شيخة خالد البحر إن 
قيادة بنك الكويت الوطني لهذا 
الكونسورتيوم العاملي تعكس 
قدرته وخبرته الطويلة في 
ترتيب القروض والتمويالت 
الضخمة، إلى جانب السمعة 
املمتازة التي يتمتع بها على 
الساحتني احمللية والعاملية. 
ونحن س���عداء ب���أن نضع 
إمكاناتنا وجهودنا املشتركة 
التوسعية  لتمويل اخلطط 
لش���ركة كوفبك، كما نشكر 
البنوك املشاركة في  جميع 

الكونسورتيوم.
وأك���دت البح���ر أن هذا 
الدور  القرض يعكس كذلك 
الري���ادي والتاريخي لبنك 
الكوي���ت الوطن���ي في دعم 
القطاع النفطي الذي يعتبر 
عصب االقتصادي الكويتي، 
إذ متتد عالقة البنك الوطني 
مبؤسسة البترول الكويتية 

التابعة لنحو 4  وشركاتها 
عقود مضت، كان البنك دوما 
مشاركا ومس���اهما رئيسيا 
التطويرية  ف���ي خططه���ا 
والتوس���عية. وهذا القرض 
ليس األول لصالح لشركة 
كوفب���ك، حي���ث كان البنك 
الوطني قد قام كذلك في العام 
2008 بلعب دور أساسي في 
ترتيب قرض مجمع لصالح 
الش���ركة بقيمة 320 مليون 
أميرك���ي وألج���ل 5  دوالر 

سنوات.
الوطني  البنك  ويحتفظ 
بأعلى تصنيف ائتماني في 
الشرق األوسط وشمال افريقيا 
بإجم���اع وكاالت التصنيف 
العاملية موديز وستاندرد أند 
بورز وفيتش، وذلك بفضل 
متانة مؤشراته املالية وجودة 
أصوله املرتفعة ورسملته 
القوية وتوافر قاعدة متويل 
مس���تقرة، وخب���رة جهازه 
اإلداري ووض���وح رؤيت���ه 
االس���تراتيجية، فضال عن 
السمعة املمتازة التي يتميز 
بها. كما يحتف���ظ مبوقعه 
بني أكث���ر 50 بنكا أمانا في 
السابعة على  العالم للمرة 
التوالي. وقد تأس���س بنك 
الكويت الوطن���ي في العام 
1952 كأول بن���ك وطن���ي 
وشركة مساهمة في منطقة 
اخلليج. ولدى مجموعة بنك 
الكويت الوطني اليوم أكبر 
شبكة فروع محلية ودولية 
إل���ى 170 فرعا حول  تصل 
العالم تغط���ي أهم عواصم 
امل���ال واألعم���ال اإلقليمية 

والعاملية.

احملدود، وبنك أتش أس بي 
سي الشرق األوسط، وذي 
رويال بنك أوف سكوتلند بي 
أل سي كمديرين للسجالت 
ومنظمني رئيسيني لترتيب 
التمويل. كما س���اهمت في 
القرض املجمع مجموعة من 
البنوك الكويتية واإلقليمية 
والعاملي���ة ضم���ت كال من 
البن���ك العربي- أوروبا بي 
ال سي، واملؤسسة العربية 
املصرفية، والشركة العربية 
البترولي���ة  لالس���تثمارات 
)أبيك���ورب(، وبنك برقان، 
الكويتي،  التجاري  والبنك 
وبنك اخلليج، وبنك أبوظبي 
الوطني، وناتاكسس، وبنك 
قطر الوطني، وبنك االحتاد 
الوطن���ي، والبن���ك األهلي 
البحرين  الكويتي، وبن���ك 
والكويت، وبنك سكوتشيا 

أوروبا بي ال سي.
وقالت الرئيس التنفيذي 

الوطني  الكويت  قاد بنك 
بالتع����اون مع بن����ك جي بي 
مورغ����ان ليميت����د، حتالفا 
مصرفيا )كونسورتيوم( عامليا 
يضم مجموع����ة من البنوك 
العاملي����ة والعربية لترتيب 
ق����رض مجمع بقيم����ة 750 
مليون دوالر أميركي وألجل 
5 س����نوات لصالح الشركة 
الكويتي����ة لالستكش����افات 
اخلارجي����ة  البترولي����ة 
 )كوفبك(، وذلك لغرض متويل 
اخلطط التوس����عية للشركة 

عامليا. 
وقام بنك الكويت الوطني 
وجي بي مورغان بتنسيق 
الق���رض، كما قام  وترتيب 
الوطني بدور  الكويت  بنك 
وكيل للقرض. وإلى جانب 
بنك الكويت الوطني وجي بي 
مورغان، ضم الكونسورتيوم 
كال م���ن بن���ك طوكي���و- 
ميتسوبيش���ي يو أف جي 

شيخة خالد البحر 

بربحية للسهم تعادل 26.5 فلساً والقيمة الدفترية بلغت 391.3 فلساً

4.9 ماليني دينار أرباح »اخلليج للتأمني« عن النصف األول
صاف����ي االحتياطيات الفنية 
للش����ركة م����ن 88.2 مليون 
دينار)309 ماليني دوالر( في 
31 ديس����مبر 2012 إلى 94.7 
مليون دين����ار)332 مليون 
دوالر( ف����ي 30 يونيو 2013 
أي بزيادة نسبتها 7.4% وهو 
ما يعزز قدرة الش����ركة على 
حتمل املخاطر الطارئة التي 

قد تطرأ في املستقبل.
ارتفعت قيمة صافي  كما 
االستثمارات والنقدية بنسبة 
3% ومقدارها 4.4 ماليني دينار 
)15.6 مليون دوالر( لتصل 
الى 151.8 مليون دينار )532.5 
ف����ي نهاية  ملي����ون دوالر( 
النص����ف األول من عام 2013 
باملقارنة م����ع 147.3 مليون 
دينار )517 ملي����ون دوالر( 

في 31 ديسمبر 2012.
وفي معرض تعليقه على 
ه����ذه النتائج، ق����ال العضو 
التنفيذي  املنتدب والرئيس 

في اخلليج للتأمني خالد سعود 
احلس����ن »إن نتائج النصف 
األول هذا العام تعكس النمو 
املتواصل للش����ركة وقدرتها 
على حماية أصولها وحقوق 
مساهميها وسعيها املستمر 
لتق����دمي أفض����ل اخلدم����ات 
التأمينية لعمالئها في جميع 
األسواق التي نتواجد فيها من 
الهادفة  خالل إستراتيجيتنا 
إلى التوسع اإلقليمي وزيادة 
الس����وقية محليا  حصتن����ا 

وإقليميا«.
وأضاف »لقد حتققت هذه 
اإلجنازات بفضل الدعم املستمر 
الك����رام وثقتهم  العمالء  من 
ب����إدارة الش����ركة وخدماتها 
وبفضل دعم املساهمني الكرام 
وتفاني وإخ����الص موظفي 
الش����ركة الذين نتق����دم لهم 

جميعا بالشكر والتقدير«.

وتأتي ه����ذه النتائج في 
املالية  ظل استمرار األزمات 
واالقتصادية والسياسية التي 
تخيم على املنطقة وعلى الرغم 
من تلك الظروف إال أن الشركة 
قد متكنت م����ن حتقيق منو 
ملحوظ ف����ي كل من صافي 
الربح واالحتياطيات الفنية.

كما بلغت قيمة األقساط 
املكتتب����ة 72.9 مليون دينار 
)255.6 مليون دوالر( بزيادة 
نسبتها 6.9% عن نفس الفترة 
من العام السابق، كما بلغت 
قيمة إجمالي اإليرادات الفنية 
للش����ركة 47.8 مليون دينار 
)167.7 مليون دوالر( باملقارنة 
مع 42.3 مليون دينار )148.6 
مليون دوالر( عن نفس الفترة 
العام املاضي أي بزيادة  من 

نسبتها %12.8.
وتدعيما ألعمال الشركة 
التش����غيلية وحقوق حملة 
وثائقه����ا فق����د مت����ت زيادة 

أعلن����ت ش����ركة اخلليج 
للتأمني عن حتقيق صافي ربح 
بقيمة 4.9 ماليني دينار )17 
مليون دوالر( ما يعادل 26.5 
فلس����ا )9.3 سنتات( للسهم 
وذلك لألشهر الستة املنتهية 
في 30 يونيو 2013، بارتفاع 
بنسبة 7.8% باملقارنة مع ربح 
بقيمة 4.5 ماليني دينار )15.6 
مليون دوالر( ما يعادل 24.5 
فلس����ا )8.5 سنتات( للفترة 

املقارنة من العام املاضي.
وبلغ����ت القيمة الدفترية 
للسهم في نهاية النصف األول 
من العام احلالي 391.3 فلسا 
كما بلغت حقوق املساهمني في 
30 يونيو 2013 ما قيمته 71.7 
مليون دينار )251.6 مليون 
دوالر( وذلك بعد توزيع أرباح 
نقدية على املساهمني بنسبة 
25% )25 فلسا للسهم الواحد( 
بلغت قيمتها 4.6 ماليني دينار 

)16 مليون دوالر(.

خالد احلسن

ملكية »زين« 
الكويتية في 

»زين« السعودية 
تتصدر أعلى قيمة 
للملكيات املعلنة 

مبقدار 300.7 
مليون دينار

العوائد على ودائع »بيتك« 
من األعلى في السوق

قال الرئيس التنفيذي في بيت التمويل 
الكويتي )بيتك( محمد س���ليمان العمر إن 
»بيتك« اآلن بعد تطبيق اجلزء األكبر من إعادة 
الهيكلة، أصبح أكثر قدرة على التعامل مع 
معطيات السوق ومتغيراته وحتقيق أقصى 
استفادة من محفظته االئتمانية وحتسني بيئة 
العمل ورفع مستوى اجلودة، ومواجهة الطلب 
املتزايد على اخلدمات واملنتجات التي يقدمها، 
ما انعكس على مؤشرات األداء للنصف األول 
من العام احلالي، حيث حقق »بيتك« منوا 
في األرباح بنسبة 10% لهذه الفترة مقارنة 
بنفس الفترة من العام املاضي، كما أن النمو 
في األرباح مستمر على مدى ثالثة فصول، 
وحقق »بيتك« إيرادات إجمالية أعلى من التي 

حتققت قبل األزمة في عام 2008.
وشدد العمر على أن اإليرادات التي حتققت 
هي إيرادات تشغيلية تؤكد سالمة وجودة 
منظومة العمل في »بيت���ك« ومدى قدرته 
على حتقيق ربحية مستدامة وفق اخلطط 
املوضوعة، رغم استمرار جتنيب مخصصات 
احترازي���ة لتعزيز املركز املالي للبنك، وقد 
بلغت لهذه الفترة من العام 103ماليني دينار 
منخفضة عن نفس الفترة من العام السابق 
بنسبة 6%، مشيرا إلى أن 52% من اإليرادات 
جاءت من البنوك اخلارجية خاصة من تركيا 
وماليزيا، كما اشار إلى أن امليزانية لم تتضمن 
األرب���اح التي حققها »بيت���ك« من بيع احد 
عقاراته االستثمارية والتي تزيد على 26.3 

مليون دينار. 
وأش���ار في لقاء مع قناة »سي بي سي 
عربية« مبناسبة اإلعالن عن األرباح للنصف 
األول م���ن العام احلالي إلى أن املؤش���رات 
واألرقام جيدة ومبش���رة وتعبر عن متانة 
الوضع املالي والنج���اح في تنفيذ اخلطط 
املوضوعة بشكل متوازن ومعبر عن إمكانيات 
البنك وتطلعات مساهميه وعمالئه، حيث 
حقق »بيتك« أرباحا إجمالية للنصف األول 

من العام احلالي قدرها 134.9 مليون دينار، 
بلغت حصة املس���اهمني فيها 49.8 مليون 
دينار بنس���بة زيادة 10% عن نفس الفترة 
من العام الس���ابق، كما زادت ربحية السهم 
وإجمالي اإليرادات الى 461.1 مليون دينار 
بنسبة 17% عن نفس الفترة من العام املاضي، 
وارتفع حجم األصول إلى 15.9 مليار دينار 
وبنسبة زيادة 14%، وارتفع حجم الودائع 
إلى 10.3 مليارات دينار بنسبة زيادة 16% عن 
نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت 
حقوق املساهمني إلى 1.7 مليار دينار بنسبة 

زيادة %30.
وق���ال العمر إن التركي���ز على املهنية في 
العمل والنظرة الواقعية للبيئة التشغيلية في 
األسواق احمللية والعاملية ومتابعة تطوراتها، 
مع الدفع دوما نحو إضفاء مزيد من القوة على 
مؤشرات األداء واحملافظة على جودة األصول 
مع اق���ل املخاطر، جتعل م���ن »بيتك« أفضل 
الفرص االستثمارية للمساهمني والعمالء على 
مختلف الفترات الزمنية، كما يساهم ذلك في 
حتقيق نسبة جيدة من التوزيعات، حيث قدم 
»بيتك« أفضل العوائ���د على الودائع مقارنة 
بالسوق، ورفع من نسبة كفاية رأس املال إلى 
16.3% متوقعا زيادة هذه النسبة مع التخارج 
من بعض االستثمارات غير األساسية ملنهج 

عمل » بيتك«.
وأعرب العمر عن أمله في أن يساهم التشكيل 
املرتقب للحكومة اجلديدة في الدفع قدما بالعمل 
االقتصادي والتركيز على اخلدمات والقضايا 
األساسية في حياة املواطنني مع تنفيذ خطة 
التنمي���ة وتقدمي مزيد م���ن االهتمام والدعم 
للقطاع اخلاص الذي أصبح عصب االقتصاد 
في املجتمعات احلديثة، معبرا عن تفاؤله بقدرة 
مجل���س األمة على بناء جس���ور من التوافق 
والتع���اون مع احلكومة في مس���تهل مرحلة 
جديدة يك���ون عنوانها خدمة الوطن والعمل 

لتحقيق غد أفضل لألجيال املقبلة.

العمر يتحدث إلى »سي بي سي عربية« 

إيرادات البنك تشغيلية و52% منها من اخلارج


