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أشار في تقريره األسبوعي إلى ارتفاع المؤشر السعري بـ 94.7 نقطة بالغاً 7675 خالل أسبوع

»االستثمارات الوطنية«: توفير الشفافية حول مخصصات 
البنوك ضروري لتمكين المستثمر من اتخاذ قراراته

في حتليل لألداء األسبوعي 
املالية،  الكويت لألوراق  لسوق 
أشار تقرير االستثمارات الوطنية 
الى أن مؤشر NIC50 انهى تداول 
األسبوع عند مستوى 4.919.8 
نقطة بارتفاع قدره 114.7 نقطة 
وما نسبته 2.4% مقارنة بإقفال 
االسبوع قبل املاضي املوافق 16 
يوليو 2009 والبالغ 4.805.1 نقاط 
وارتفاع قدره 624.4 نقطة وما 
نسبته 14.5% عن نهاية عام 2008 
وقد استحوذت اسهم املؤشر على 
88.3% من اجمالي قيمة االسهم 
املتداولة في السوق خالل االسبوع 

املاضي.
وأقف���ل املؤش���ر الس���عري 
للس���وق عند مستوى 7.675.0 
نقطة بارتفاع قدره 94.7 نقطة 
وما نسبته 1.2% مقارنة بإقفال  
االس���بوع قبل املاضي والبالغ 
7.580.3 نقطة وانخفاض قدره 
107.6 نقاط وما نس���بته %1.4 
عن نهاية عام 2008. أما املؤشر 
الوزني للس���وق فقد أقفل عند 
مستوى 433.1 نقطة بارتفاع قدره 
7.9 نقاط وما نسبته 1.9% مقارنة 
بإقفال االس���بوع قب���ل املاضي 
والبالغ 425.2 نقطة وارتفاع قدره 
26.4 نقطة وما نستبه 6.5% عن 

نهاية عام 2008.

مؤشرات التداول  واألسعار

خالل ت���داوالت االس���بوع 
املاضي انخفض مؤش���ر املعدل 
املتداولة  اليومي لكمية االسهم 
وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 
21.2% و18.4% و2.8% على التوالي، 
ومن أصل ال� 203 شركات مدرجة 
بالس���وق مت تداول اس���هم 164 
شركة بنسبة 80.8% من اجمالي 
اسهم الشركات املدرجة بالسوق 
الرسمي، ارتفعت اسعار اسهم 
82 شركة بنس���بة 50.0%، فيما 
انخفضت اسعار اسهم 51 شركة 
31.1% واستقرت اسعار  بنسبة 
اسهم 31 شركة بنسبة 18.9% من 
اجمالي اسهم الشركات املتداولة 
بالسوق ولم يتم التداول  على 

اسهم 39 شركة بنسبة 19.2% من 
اجمالي اسهم الشركات املدرجة 
بالسوق الرس���مي علما بأنه ال 
تزال هناك 3 ش���ركات موقوفة 
التداول اس���تنادا إلى قرار  عن 
جلنة السوق رقم 4/97، والذي 
يلزم جميع الشركات والصناديق 
املالية  البيانات  املدرجة بتقدمي 
ربع السنوية في موعد اقصاه 45 

يوما من تاريخ انتهاء الفترة.

القيمة السوقية

بنهاية تداول االسبوع املاضي 
بلغت القيمة السوقية الرأسمالية 
للش���ركات املدرجة في السوق 
الرسمي 34.2 مليار دينار بارتفاع 
ق���دره 469.4 مليون دينار وما 
نس���بته 1.4% مقارنة مع نهاية 
األس���بوع قبل املاضي والبالغة 
33.7 مليار دينار وارتفاع قدره 
387.3 مليون دينار وما نسبته 

1.1% عن نهاية عام 2008.

األداء العام للسوق

انهى سوق الكويت لألوراق 
املالية تعامالته لألس���بوع على 
العامة  ف���ي مؤش���راته  ارتفاع 
 )NIC50 � الس���عري � الوزني(

بنسب بلغت 1.2% و1.9% و%2.4 
على التوال���ي، هذا وقد تناقض 
أداء املتغيرات العامة ففي حني 
اليومي للقيمة  ارتفع املتوسط 
املتداولة بنسبة بلغت 2.8% فقد 
انخفض املتوسط اليومي للكمية 
املتداولة وعدد صفقاتها بنسب 
بلغت 21% و18% على التوالي، وهو 
مؤشر على توجه السيولة نحو 
الشركات ذات الرسملة الكبيرة 
والنطاق السعري املرتفع نسبيا 
وهو ما ينطب���ق متاما مع اكبر 
خمس شركات من ناحية القيمة 
البنوك  الرأس���مالية بقطاع���ي 
واخلدمات، هذا وقد بلغ املتوسط 
اليومي للقيمة املتداولة 93 مليون 
دينار باملقارن���ة مع 90 مليون 
دينار لألسبوع قبله، وبخالف 
اعالنات ارباح الشركات لنتائجها 
عن فترة النصف األول التي كان 
لها االثر الواضح في توجيه حركة 
االسهم وذلك بشكل ابرز بالنسبة 
البنوك، وان جاءت تلك  لقطاع 
االعالنات في مجملها بنمو سلبي 
اال ان التركيز كان منصبا بشكل 
اكبر حول منو االرباح التشغيلية 
بحد ذاتها مع االخذ بعني االعتبار 
حجم املخصصات احملتسبة ومدى 

تأثيرها على الصافي املعلن من 
االرباح، ولعلن���ا جندد الدعوة 
التي اثرناها في فبراير املاضي 
نحو توفير الشفافية الالزمة مبا 
يتعلق بحجم املخصصات التي 
يتم اخذها ف���ي البيانات املالية 
للبن���وك وذلك ل���كل بنك على 
حدة، وتبيان اس���باب اخذ تلك 
املخصصات ومن ثم يترك لكل 
مستثمر اتخاذ قراراته املناسبة 

وفق رؤيته.

أرباح الربع الثاني

وعلى هذا الصعيد فإنه يالحظ 
تأثير تس���ريبات االرباح على 
نشاط بعض االس���هم وان كان 
ذلك التحرك خجوال خالل الفترة 
الس���ابقة اال ان التسريبات هذا 
االس���بوع بدأت بتوجيه حركة 
السوق بشكل ابرز وبشكل واضح 
بقط���اع اخلدمات، ونحن هنا ال 
نشير الى االسهم ذات احملركات 
اخلاصة والتي التزال تستحوذ 
على النسبة الكبرى من السيولة، 
وهذا التفاعل ه���و امر طبيعي 
خاصة مع ق���رب انتهاء الفترة 
املس���موحة إلعالنات الشركات 
الفصلية والتي ستستحق خالل 

اقل من ثالثني يوما، هذا وقد شهد 
السوق عدة احداث مهمة خالل 
االسبوع مثل اعالن شركة زين 
عن توقف احملادثات بشأن بيع 
وحدتها بأفريقيا ومن ثم ورود 
االنباء حول اهتم���ام اتصاالت 
االماراتي���ة باالس���تحواذ على 
اسهم الشركة االم، وكذلك صدور 
احلكم من قبل احملكمة املستعجلة 
لصالح بي���ت التمويل الكويتي 
والتي رفضت فيها االستشكال 
املقدم م���ن قبل احلكومة لوقف 
العقاري  الرهن  العمل بقانوني 
8 و9 لعام 2008، ومن املأمول ان 
يؤثر هذا القرار من ناحية حتريك 
املياه الساكنة في عملية التمويل 
العقاري  واملرتبطة بالنش���اط 
خاصة وان ه���ذا احلكم يخص 
البنوك االسالمية مبجملها وال 
يقتصر على بيت التمويل وحده، 
واخيرا هو امتام صفقة بيع 231 
مليون سهم من اسهم بنك بوبيان 
املوزعة على ثالث شرائح، حيث 
مت بيع الشريحتني االولى والثانية 
على بنك الكويت الوطني بسعر 
550 فلسا والشريحة الثالثة كانت 
من نصيب مجموعة األوراق املالية 

وبسعر 560 فلسا.

34.2 مليار دينار القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بارتفاع قدره 469.4 مليونًا

سجلت 128 ألف برميل يوميًا

تراجع صادرات الكويت من النفط
إلى الصين بنسبة 2.1% في يونيو

ستاندرد آند بورز: انكشاف 30 مصرفًا خليجيًا
 على »سعد« و»القصيبي« قابل للتحكم

مستوى تعرض مصرف أبوظبي اإلسالمي 
لمجموعة سعد بلغ 67 مليون دوالر

يونيكورن البحريني يبيع حصة %10 
في الشركة اإلقليمية لخدمات الطاقة

املنامة � رويترز: قال بنك االستثمار يونيكورن ومقره البحرين 
في بيان أمس انه باع حصة 10% في الش���ركة االقليمية خلدمات 
الطاقة القابضة للشركة الشرقية للخدمات الصناعية والبترولية 
القابضة. وقال البنك ان عملية البيع التي لم يذكر قيمتها حققت 
عائدا على االستثمار بلغ 124% للمستثمرين في صندوق يونيكورن 
العاملي األول للتملك اخلاص. والشركة االقليمية خلدمات الطاقة 
القابضة وحدة تابعة للصندوق اسسها يونيكورن في يناير عام 
2009 لتكون قاعدة لعمليات االستحواذ في قطاعات النفط والغاز 
في املنطقة. وتقدم الشركة الشرقية للخدمات الصناعية والبترولية 

القابضة خدمات لقطاعات الطاقة في املنطقة.

تراجع مبيعات 
جنرال موتورز %15 

بالربع الثاني
نيويوركـ  د.ب.أ: أعلنت 
ــة جنرال موتورز  مجموع
األميركية لصناعة السيارات 
امس تراجع مبيعاتها خالل 
الربع الثاني من العام احلالي 
بنسبة 15% إلى 1.49 مليون 
أنحاء  سيارة في مختلف 

العالم.
وأشارت املجموعة التي 
خرجت قبل أيام من دائرة 
ــى أن مبيعاتها  اإلفالس إل
خالل الربع الثاني من العام 
ــد عن مبيعات  احلالي تزي
ــبة %20.  الربع األول بنس
وذكرت جنرال موتورز أن 
ــيا  مبيعاتها في منطقة آس
التراجع  زادت مما عوض 
الشديد في مبيعاتها بأميركا 

الشمالية وأوروبا. 
وتراجعت مبيعات جنرال 
موتورز األوروبية ممثلة في 
شركة أوبل األملانية بشكل 
أساسي بنسبة 20% تقريبا. 
وانخفضت مبيعات جنرال 
ــالل النصف  ــورز خ موت
األول من العام احلالي ككل 
بنسبة 22% إلى 3.55 ماليني 

سيارة.

»ابك« تكثف الجهود للوصول إلى اتفاقية 
عالمية للتجارة بحلول عام 2010

اتفقت دول منتدى التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط الهادي )ابك( 
أمس على نبذ اإلجراءات احلمائية قائلة إن مثل هذه السياسات ستكون 
مبثابة انتكاسة لالقتصاد العاملي. واتفق وزراء خارجية »ابك« أيضا على 
تكثيف اجلهود للوصول إلى اتفاقية عاملية للتجارة بحلول عام 2010 
ينظر إليها كوسيلة لدفع االقتصاد العاملي للخروج من أسوأ انكماش 
يش����هده منذ عقود. وقال ليم هنغ كيانغ وزير التجارة السنغافوري 
ورئيس اجتماع »ابك« في مؤمتر صحافي في ختام اجتماع للمنتدى 
في سنغافورة استمر يومني »إذا لم يتم السيطرة على النزعة احلمائية 
فإن هذا قد يكون انتكاسة خطيرة لفرصنا للنمو«. وأبدى املسؤولون 
التجاريون خالل االجتماع تفاؤال حذرا جتاه آفاق التصدير في بالدهم 
بينما أشارت الصني التي تقود اآلمال في انتعاش اقتصادي مؤقت إلى 
أن صادراتها رمبا تش����هد تراجعا أقل خالل النصف الثاني من العام. 
وقال وزير التجارة الصيني تش����ني دمينغ للصحافيني إن »اقتصاد 
الصني بش����كل عام مير بحالة من االستقرار ويتحسن وسيكون من 

الضروري لنا دراسة الوضع االقتصادي العاملي«

طوكيو � كونا: تراجعت الصادرات الكويتية 
من النفط اخلام الى الصني بنسبة 2.1% في يونيو 
املاضي مقارنة بنفس الفت���رة من العام املاضي 
لتصل ال���ى525 ألف طن اي ما يع���ادل 128 ألف 

برميل يوميا.
وأوضح بيان أصدرته احلكومة الصينية أمس 
أن الكويت زودت الصني في يونيو املاضي بنسبة 
3.2% من إجمالي واردات النفط اخلام مقارنة بشهر 

يونيو 2008 حني بلغت تلك النسبة %3.7.
ووفقا لبيانات اإلدارة العامة للجمارك الصينية 
فان صادرات الكويت إلى الصني بلغت خالل النصف 
األول من العام احلالي 4.06 ماليني طن أي ما يعادل 
164 ألف برميل مرتفعة بنسبة 95.1% مقارنة بنفس 

الفترة من العام املاضي.
وارتفعت واردات الصني من النفط اخلام في 

يونيو مبعدل س���نوي بلغت نسبته 14.1% لكنها 
انخفضت في مايو املاضي بنس���بة 2.8% لتصل 
الى 16.61 مليون ط���ن اي ما يعادل 4.06 ماليني 

برميل يوميا.
واحتلت أنغوال املرتبة األولى في قائمة الدول 
املصدرة للنفط إلى الصني إذ س���جلت صادرتها 
ارتفاعا بنسبة 14.9% مقارنة بالعام املاضي ليبلغ 
حجمها 3.01 ماليني طن أي ما يعادل 737 ألف برميل 
يوميا تليها السعودية بحجم 2.94 مليون طن أي 
ما يعادل 718 ألف برميل يوميا مسجلة انخفاضا 
بنسبة 4.2% فيما حلت إيران في املرتبة الثالثة 
إذ ارتفعت صادراتها إلى الصني بنسبة 58% لتبلغ 
1.86 ملي���ون طن أي ما يع���ادل 454 ألف برميل 
يوميا. وتعد الصني ثاني اكبر مس���تهلك للنفط 

اخلام في العالم بعد الواليات املتحدة.

األسواق.نت : قالت وكالة التنصيف االئتماني 
العاملية »ستاندرد آند بورز« إن انكشاف 30 بنكا 
جتاري���ا في دول مجلس التع���اون اخلليجي على 
مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتني مؤثر للغاية 
لكنه قابل لإلدارة.  وذكرت الوكالة في بيان لها اليوم 
إن املعلومات التي جمعتها من املصارف املنكشفة على 
املجموعتني تظهر تفاوت التأثير من عدم التعرض 

إلى تعرض واضح لنحو 20% من البنوك.  
وأضافت أن املصارف التي ش���ملها املسح في 
السعودية وفي اإلمارات متثل ثلثي صافي التعرض 

للمجموعتني.  ورأت س���تاندرد أند بورز أن تركز 
محفظة القروض املتعثرة ملجموعتي سعد والقصيبي 
ميثل مخاطر عالية لالئتمان لدى هذه البنوك، ومن 
ش���أنه أن يقلص من قدرتها العالية على حتقيق 

أرباح، كما قد يضر مبستوى رأس املال.
 وقال���ت إنه م���ن املبكر جدا تقييم مس���توى 
نهائي للخسائر التي س���يواجهها املقرضون في 
تعرضهم للمجموعتني، لكنه���ا توقعت أن يأخذ 
ع���دد قليل فقط من البن���وك املعنية مخصصات 

لتغطية انكشافاتها.

دبي � رويت����رز: ذكرت صحيفة ذا ناش����يونال 
امس ان مستوى تعرض مصرف أبوظبي االسالمي 
ملجموعة س����عد املتعثرة بلغ 66.70 مليون دوالر. 
ووفقا للصحيفة فقد منح أبوظبي االسالمي أحد أصغر 
بنوك إمارة أبوظبي من حيث القيمة السوقية قروضا 
ملجموعة سعد عام 2007 لتمويل احد استثماراتها 
في شركة للمخازن بأبوظبي لم يتم تشغيلها. ولم 
يتسن على الفور احلصول على تعليقات من مسؤولني 

باملصرف. وفي األس����ابيع األخي����رة أعلن عدد من 
البنوك في املنطقة عن تفاصيل التعرض ملجموعتي 
سعد وأحمد حمد القصيبي واخوانه اللتني تواجهان 
أزمة ديون. ويوجد في االمارات العربية املتحدة ما 
ال يقل عن خمسة بنوك لديها تعرض للمجموعتني 
وتش����مل بنك املشرق وبنك أبوظبي الوطني وبنك 
أبوظبي التجاري وذل����ك وفقا ملصادر مصرفية أو 

لتلك البنوك نفسها.

»خدمات القطاع النفطي« تصدر 
العدد الجديد من »تواصل«

أص���درت ش���ركة خدم���ات 
النفطي »احدى شركات  القطاع 
مؤسس���ة البت���رول الكويتية« 
نشرتها االخبارية الصادرة عن 
العامة واإلعالم  العالقات  دائرة 
»تواصل« التي تضمنت في عددها 
اخلامس مجموع���ة من األخبار 
حول افتتاح املبنى اإلداري لقوة 
األمن الصناعي مبنطقة الشعيبة 

الصناعية.
واحتوت ايضا نشرة »تواصل« 
التخطيط  نتائج اجتماع دائرة 
الشامل حول مشروع بطاقة قياس 
األداء، كذلك تكرمي الدفعة األولى 
من مدربي قوة األثر والكشف عن 

املتفجرات.
وفي نشرة »تواصل« توقع 
العضو املنتدب بالوكالة للشركة 
علي العبيد نقل 27 رجل اطفاء 

الى شركة نفط اخلليج، كما ان 
النشرة تضمنت معلومات عن 
العامة  توجه دائرة اخلدم���ات 
لدراس���ة عقد موحد لس���يارات 

القطاع النفطي.

غالف العدد اجلديد

بنك الدوحة يرفع أرباحه 12% للنصف األول
أعلن رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة الش����يخ فهد 
بن جبر آل ثاني عن النتائج املالية للبنك للنصف األول 
من عام 2009 حيث بلغ صافي أرباح البنك 646 مليون 
ريال قطري )الدينار الكويتي يساوي 12 رياال قطريا( 
باملقارن����ة مع 579 مليون ريال قطري عن نفس الفترة 

من عام 2008 أي بنسبة منو تعادل %12. 
وقال الشيخ فهد آل ثاني في بيان صحافي أمس ان 
صافي الدخل من الفوائد قد ارتفع بنسبة 14.8% ليصل 
إلى 534 مليون ري����ال قطري وان صافي دخل عمليات 
التمويل في الدوحة اإلس����المي قد ارتفع بنس����بة %48 
ليصل إلى 111 مليون ريال قطري في حني ارتفع صافي 
اإليرادات التش����غيلية من 898 مليون ريال قطري عام 
2008 إلى 1.1 مليار ريال قطري في نهاية النصف األول 

من عام 2009 أي بنسبة منو تعادل %23.7.
كما حق����ق البنك أيضا زيادة في إجمالي املوجودات 
بواقع 7 مليارات ريال قطري أي بنسبة منو تعادل %19 
حيث ارتفع إجمالي املوجودات من 36.7 مليار ريال قطري 
كما في 2008/6/30 إلى 43.8 مليار ريال قطري كما في 
2009/6/30، وارتفع إجمالي صافي القروض والسلف من 
23.4 مليار ريال قطري إلى 23.6 مليار ريال قطري أي 
بنسبة منو تعادل 1% مع وجود ودائع لدى البنك مببلغ 
23.6 ملي����ار ريال قطري كما في 2009/6/30 األمر الذي 

يعكس متانة السيولة املتوافرة لدى البنك.
من جانبه قال العضو املنتدب الشيخ عبدالرحمن بن 
جبر آل ثاني إن البنك قد أصبح عبر الس����نوات يتمتع 
مبالءة مالية قوية، حيث بلغ إجمالي حقوق املساهمني كما 

في 2009/6/30 مبلغ 5 مليارات ريال قطري مسجال بذلك 
زيادة قدرها 5.9% خالل االثني عشر شهرا املاضية. 

وأضاف ان رأسمال البنك ارتفع خالل السنوات املاضية 
مرات عديدة حتى وصل إلى 1.81 مليار ريال قطري كما 
في 2009/6/30 األمر الذي يعكس مدى ثقة املس����اهمني 
بالبنك، ومن خالل االستخدام األمثل حلقوق املساهمني 
وحتس����ني مس����توى األداء فقد حققنا نسبة عائد على 
متوسط حقوق املساهمني تعادل 27% كما في 30 يونيو 

2009 وهي النسبة األفضل في هذا القطاع.
وأوضح أن البنك حقق معدال مرتفعا على متوسط 
إجمالي املوجودات حيث بلغت 3.12% كما في 2009/6/30 
مما يدل على مدى كفاءة استخدام حقوق املساهمني وحسن 

توظيف املوجودات مضيفا ان البنك قد حقق نسبة منو 
ملحوظة في مصادر الدخل الرئيسية مثل ايرادات الفوائد 
واي����رادات القطاع األجنبي مما يعكس قدرة البنك على 

حتقيق االيرادات وحسن األداء التشغيلي.
وع����ن أبرز التطورات واملبادرات التي ش����هدها بنك 
الدوحة خ����الل النصف األول من ع����ام 2009 فقد ذكر 
الرئيس التنفيذي للبنك ر. سيتارامان أن بنك الدوحة 
له السبق دائما في تقدمي كل ما هو جديد على مستوى 
اخلدمات واملنتجات املصرفية، حيث مت وبنجاح طرح 
منتج اخلدمة املصرفية اخلض����راء التي مت من خاللها 
تشجيع عمالء البنك على حماية البيئة واحملافظة عليها 
من خالل ترشيد االستخدام الورقي، وقد القى هذا املنتج 
استحسانا كبيرا من قبل عمالء البنك واشترك به مجموعة 

من العمالء اجلدد. 
وفي إط����ار التزام بنك الدوحة بتب����ادل املعرفة في 
منطقة اخلليج فقد نظم بنك الدوحة ندوة حتت عنوان 
»االجتاهات العاملية وأثرها على أسواق املال في منطقة 
الشرق األوس����ط« وقد حضر هذه الندوة ممثلون عن 
مختلف القطاعات واملؤسس����ات والشركات حيث القت 
جناحا كبيرا ومت فيها عرض العديد من اخلدمات واملنتجات 

املصرفية التي يقدمها بنك الدوحة للتجار.
واوضح س����يتارامان أن بنك الدوحة قد حصل على 
جائزة أفضل بنك جتاري في الشرق األوسط لعام 2009 
من مجلة بانكر ميدل ايست، وقد تسّلم البنك هذه اجلائزة 
في حفل تكرمي أقيم في مملكة البحرين في يونيو املاضي 

حتت رعاية محافظ بنك البحرين املركزي.

مركز إدارة السيولة المالية وبيتك البحرين لعبا دوراً أساسياً في نجاح الطرح

بنوك سعودية ترفع مخصصات خسائر 
القروض بالربع الثاني في ظل األزمة

»ممتلكات البحرين« تطرح صفقة تمويل 
اإلجارة المشترك بقيمة 140 مليون دوالر

أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة وهي 
الذراع االس���تثمارية حلكومة مملكة البحرين هنا 
اليوم عن طرحها الناجح في »صفقة متويل االجارة 

املشترك« ب� 140 مليون دوالر أميركي.
قام بتنظيم الصفقة مركز ادارة السيولة املالية 
� البحرين باعتباره املنظم الرئيسي املفوض وبيت 
التمويل الكويتي � البحرين باعتباره املنظم الرئيسي 
األول. وذكر بيان اصدرته الشركة أمس أن الطرح 
لقي اهتماما واس���عا لدى املس���تثمرين من جميع 

أنحاء العالم.
 واوضح انه س���يتم استخدام التمويل من قبل 
»ممتلكات البحرين« إلعادة متويل ثالث طائرات من 
طراز أيرباص اي.330( بعد ان لعبت هذه الطائرات 
دورا مهم���ا في تطوير خدم���ات »طيران اخلليج« 
اجلوية خالل السنوات املاضية معتبرا ان »اعادة 
التموي���ل تعتبر خطوة مهمة لدعم الناقل الوطني 
خالل السنوات املقبلة«.  من جهته اعرب الرئيس 
التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة طالل 
زين عن سعادة »ممتلكات البحرين القابضة« ألن 

طرحها لتمويل االجارة املش���ترك حظي باالهتمام 
الكبير من قبل املستثمرين واملؤسسات االستثمارية 
والبنوك الرائدة باملنطقة معتبرا ان جهود مركز ادارة 
السيولة املالية وبيت التمويل الكويتي )البحرين( 

لعبت دورا أساسيا في جناح هذا الطرح.
 وكرر أن الطرح سيس���تخدم لتمويل مبادرات 
»ممتلكات البحري���ن« لتعزيز أداء طيران اخلليج 

الناقل الوطني الرسمي للمملكة.
واضاف زين ان مركز ادارة السيولة املالية وبيت 
التمويل الكويتي البحرين حققا اجنازا متميزا في 
ترتيب التمويل خالل فترة تقل عن شهرين في ظل 

ظروف صعبة متر بها األسواق العاملية.
 وفي هذا الصدد قال العضو املنتدب والرئيس 
التنفيذي لبيت التمويل الكويتي البحرين عبداحلكيم 
اخلياط »نحن فخورون بأن نلعب دورا رئيسيا في 
تسهيالت االجارة املشتركة ويسرنا أن نتعاون مع 
شركة ممتلكات البحرين القابضة وأن نقدم لها أوجه 
الدعم واملساعدة من أجل أن حتقق املزيد من النجاح 

ملا فيه خير وصالح مملكة البحرين وشعبها«.

الرياض � رويترز: أظهرت بيانات رسمية أمس 
أن مصرفني كبيرين بالسعودية جنبا مخصصات 
كبيرة لتغطية خسائر قروض خالل الربع الثاني في 
ظل مخاوف بشأن املالءة املالية لعدد من الشركات 
السعودية اخلاصة املثقلة بالديون. وأفادت بيانات 
صدرت عن س���وق األسهم الس���عودية بأن البنك 
السعودي � الفرنسي جنب مخصصات بلغت قيمتها 
32 مليون دوالر لتغطية خس���ائر قروض خالل 
الربع الثاني. وأظهرت البيانات املالية املدققة للبنك 
السعودي � الفرنسي أنه جنب مخصصات تقل عن 
عش���رة ماليني ريال لتغطية خسائر قروض في 
الفترة املقابلة من عام 2008 كما جنب مخصصات 

بقيمة 46.1 مليون ريال للغرض ذاته خالل الربع 
األول من عام 2009 وبقيمة 287.5 مليون ريال في 
الربع األخير من ع���ام 2008.  وأعلن البنك الذي 
ميتل���ك بنك كاليون الفرنس���ي فيه حصة كبيرة 
عن تراجع بنس���بة 10.6% في أرباحه خالل الربع 
الثاني. وجنبت مجموعة سامبا املالية � ثاني أكبر 
بنك باململكة العربية السعودية من حيث القيمة 
الس���وقية � مخصصات بلغت 97.3 مليون ريال 
لتغطية خسائر قروض خالل الربع الثاني مقابل 
جتني���ب 37.8 مليونا في الربع نفس���ه من العام 
املاض���ي و203 ماليني ريال في الربع األول و141.6 

مليون ريال في الربع األخير من عام 2008.
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