
 27  اقتصاد  الخميس ٣٠ يوليو ٢٠٠٩   

 لمقابلة الطلب المتنامي على الخدمات اإلسالمية

 من أصل ١٦٨ شركة وبعد استبعاد الشركات غير الكويتية و٦ شركات موقوفة

 الشركة قد تدرس شراء أراض لزراعة محاصيل مثل األرز والقمح والذرة ألسباب تجارية

 «سويفت» تطور منتجاً يخدم المرابحة لـ «بيتك»   

 «جلوبل»: تراجع أرباح ٣٢ شركة مدرجة بالبورصة
  ٤٤٫١٥٪ للنصف األول مسجلة ٤٥٩٫٢ مليون دينار

 الحمد: «الكويتية الصينية» تتطلع لالستثمار الزراعي في آسيا

 اوضح تقرير صادر عن شركة 
بيت االستثمار العاملي «جلوبل» 
حــــول أرباح الشــــركات املدرجة 
في سوق الكويت لألوراق املالية 
للنصف األول حتــــى تاريخ ٢٩ 
يوليو، انه ومع مرور ٤ أسابيع 
من بــــدء الشــــركات املدرجة في 
ســــوق الكويت لــــألوراق املالية 
فترة اإلفصاح عن بياناتها املالية 
للنصــــف األول واملنتهية في ٣٠ 
يونيو ٢٠٠٩، فقد أعلنت ٣٢ شركة 
من أصل ١٦٨ شركة مدرجة ضمن 
القطاعات السبعة بعد استبعاد 
قطاع الشــــركات غير الكويتية، 
الشــــركات التي ال تنتهي سنتها 
املالية في ٣١ ديسمبر والشركات 
املوقوفة عن التداول «٦ شركات 

حتى تاريخه». 
ان األرباح  التقريــــر    واضاف 
اإلجمالية للشــــركات الـ ٣٢ التي 
اعلنت عن نتائجها املالية قد بلغت 
٤٥٩٫٢ مليون دينار للنصف األول 
مسجلة انخفاضا بنسبة ٤٤٫١٥٪ 
أرباح الشركات  مقارنة بإجمالي 
نفسها البالغ ٨٢٢٫٢٢ مليون دينار 

لنفس الفترة من ٢٠٠٨. 
  وذكر التقرير ان املخصصات 

التحوطية التي احتسبتها البنوك 
احملليــــة قد قلصت مــــن إجمالي 
أرباحهــــا، حيث اتبعــــت البنوك 
سياسة واحدة وهو اتخاذ درجة 
عالية من احليطة واحلذر من خالل 
ترحيل جزء كبير من أرباحها إلى 
مخصصات ملواجهة املرحلة احلالية 

احلساسة. 
  وقد بلغــــت األرباح اإلجمالية 
للبنــــوك احمللية التي أعلنت عن 
ارباح النصف االول وعددها ٦ بنوك 
٢٢٩٫٨٩ مليون دينار لفترة النصف 
األول أي مسجلة انخفاضا بنسبة 
٥٥٫٥٩٪ مقارنة مبستواها البالغ 
٥١٧٫٦٥ مليون دينار لنفس الفترة 

من ٢٠٠٨. 
  وبالنظر بشــــكل أوســــع إلى 
البيانــــات املاليــــة ألكبــــر بنكني 
محليني وهما كل من: بنك الكويت 
الكويتي  التمويل  الوطني وبيت 
(بيتك) جند أن أرباحهما انخفضت 
بنسبة ٢٨ و٥٤٫١٩٪ على التوالي 
أرباح «الوطني»  ويعزى تراجع 
إلى تســــجيله خسائر النخفاض 
قيمة االستثمارات في أوراق مالية 
خالل فترة النصف األول من العام 
٢٠٠٩ بلغــــت ١٨٫١٧ مليون دينار 

 رويترز: قال العضو املنتدب للشـــركة 
الكويتية الصينية االستثمارية أحمد احلمد 
إن الشركة تتطلع إلى القيام باستثمارات في 

قطاع الزراعة في آسيا.
  وأوضح احلمد ان الشركة تبحث االستثمار 
في مشروعات زراعية في آسيا وقد تدرس 
شـــراء أراض لزراعـــة محاصيل مثل األرز 
والقمح والذرة ألسباب جتارية متاما، مضيفا 
«نعتقد أن هناك فرصا في القطاع الزراعي 
ليس بســـبب ندرة الغذاء أو من أجل األمن 

الغذائي».
  وبني قائال «لكننا نعتقد أن القطاع الزراعي 
في آسيا يتيح فرصا جيدة ألسباب جتارية 
متاما، وأضاف احلمد أن الشركة ترى فرصا 

الستثمارات متنوعة من متويل املشروعات 
إلى حتسني اإلنتاجية الزراعية مضيفا أن 
اإلصالحـــات احلكوميـــة ضرورية جلذب 

املستثمرين األجانب في الزراعة».
  وقـــال «لكن أعتقـــد أن القطاع الزراعي 
سيكون في املدى الطويل قطاعا جذابا للغاية 
في آسيا» دون أن يدلي بتفاصيل بشأن حجم 
االستثمارات التي تعتزم الشركة القيام بها 
في القطاع، وقال احلمد إن الشركة الكويتية 
الصينية االستثمارية التي تأسست في ٢٠٠٥ 
برأسمال يبلغ ٨٠ مليون دينار تتطلع أيضا 
لالستثمار في قطاع الطاقة واألسهم وترغب 
في شراء حصص في شـــركات بالقطاعني 

املالي والعقاري.

  وأضاف «نتطلع إلى قطاعات نعتقد أنها 
ستنجح في آسيا الســـيما في الصني مثل 
القطاع العقاري بســـبب التوسع العمراني 
احلاصل هناك». وتابع: إن الشـــركة تبحث 
أيضا االســـتثمار بقطاعي اخلدمات املالية 
والطاقة. اجلدير بالذكر أن الشركة الكويتية 
الصينية تأسست وهي شركة إلدارة األصول 
لتكون وعاء استثماريا في آسيا لالستفادة من 
فرص النمو في اقتصادات األسواق الصاعدة، 
وتبلغ قيمة األصول حتت إدارتها اآلن نحو 
٤٥٠ مليـــون دوالر، ومتلـــك الهيئة العامة 
لالستثمار حصة في الشركة نسبتها ١٥٪، 
ومن بني املســـتثمرين اآلخرين في الشركة 

مجموعة صناعات الغامن. 

بينما لم تسجل أي خسائر خالل 
نفس الفترة من العام ٢٠٠٨. كذلك 
ارتفع بند مصروفات إدارية أخرى 
بنسبة ٦٢٫٤٣٪ لتبلغ ٤٤٫٧٣ مليون 
دينار أما بالنسبة لتراجع أرباح 
بيت التمويل الكويتي (بيتك) خالل 
فترة الربع األول من فيعزى ذلك 
ارتفــــاع مخصص انخفاض  إلى 
القيمة بشكل كبير وصلت نسبته 
إلى ٨٨٥٫٠٩٪ لتبلغ ١٠٢٫٢٠ مليون 
دينــــار وذلك عن فتــــرة النصف 

األول.
  مــــن جانب آخر، ســــجل بنك 
الكويت الدولي خسائر خالل فترة 
النصف األول حيث تكبد خسائر 
بلغت ٣٫٤٩ ماليني دينار ويعزى 
الســــبب في ذلك الى احتســــاب 

مخصصــــات بلغــــت ١٢ مليون 
دينار خالل الفتــــرة املنتهية في 

٣٠ يونيو.
  كما ســــجلت شــــركات قطاع 
اخلدمات خالل فترة النصف األول 
أرباحا إجمالية بلغت ١٦٧٫٤٧ مليون 
ارتفاعا هامشيا  دينار مســــجلة 
بنســــبة ١٫٩٣٪ مقارنة مع نفس 
الفترة مــــن العام الذي ســــبقه. 
وباحلديث عن كبرى شركات القطاع 
املذكور سجلت شركة االتصاالت 
املتنقلة (زين) أرباحا بلغت ١٥٤٫٥ 
مليون دينار خالل النصف األول، 
أي بارتفاع بلغت نسبته ٤٫٤١٪ 
عن أرباح النصف األول من ٢٠٠٨. 
وقد ذكر العضو املنتدب ملجموعة 
زين أن حجــــم إيراداتها بلغ ١٫١٦ 
مليار دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 
٢٤٫١٪ مقارنة مع نفس الفترة من 
٢٠٠٨ بينما ارتفعت قاعدة العمالء 
ملجموعة زين في منطقة الشرق 
األوسط وأفريقيا بنسبة ٣٧٪ لتبلغ 
٦٩٫٥ مليون عميل. وأوضح البراك 
أن شركات املجموعة حققت طفرة 
أرباحها وذلك  كبيرة في حجــــم 
قبل خصم الضرائــــب والفوائد 
واإلهالكات ببلوغها ٥١٢٫٢ مليون 

دينار بنسبة ارتفاع بلغت ٤٦٪ عن 
الفترة املشابهة من العام املاضي. 
وجدير بالذكــــر أنه باملقارنة بني 
أرباح النصف األول ونفس الفترة 
مــــن ٢٠٠٨ فانه يجب األخذ بعني 
االعتبــــار أن املجموعــــة وخالل 
النصف األول مــــن العام املاضي 
حصلت مبالغ مالية تقدر بنحو 
٢٦٫٦ مليون دينار من وراء إدراج 
جزء من أسهم شركة زين زامبيا 

في سوق األوراق املالية.
  كما اعلنت ٨ شركات من أصل 
٣٤ شــــركة عقارية بعد استبعاد 
كل من شــــركة لؤلــــؤة الكويت 
العقارية وشركة الصفاة العاملية 
القابضة نظرا إليقافهما من قبل 
إدارة سوق الكويت لألوراق املالية 
عن ارباحها وقــــد بلغت األرباح 
اإلجمالية لشركات القطاع ١٩٫٠٣ 
مليــــون دينار مســــجلة تراجعا 
بنسبة ٧٠٫٤٤٪ مقارنة مع نفس 
الفترة من العام الذي سبقه حيث 
لم تســــجل أي من هذه الشركات 
منوا في أرباحها، في املقابل سجلت 
شركتان خسائر وهما كل من شركة 
عقار لالستثمارات العقارية وشركة 

التجارة لالستثمار العقاري.  

 قال ممثل شركة «سويفت» 
الشــــرق  العامليــــة في منطقة 
األوسط إدوارد دو كورسي وهي 
من كبريات الشركات التي تعمل 
التحويالت االلكترونية  بنظام 
بني البنوك والشــــركات املالية 
إن هناك حاجة ماســــة ملقابلة 
املتنامي على الصناعة  الطلب 
املالية اإلســــالمية مما يتطلب 
آلية خاصة  تطوير منتجــــات 
بتعامالتها والتي تشهد بدورها 

منوا كبيرا.
  وأوضح دو كورســــي بعد 
لقائه نائب مساعد املدير العام 

ـ العمليات في بيت التمويل الكويتي «بيتك» أنور 
الغيث أن اختيار شركة «سويفت» لـ «بيتك» في 
بحث آلية تطوير التحويالت املتعلقة بنظام املرابحة 
يأتي لريادة «بيتك» في الصناعة املالية اإلسالمية 
وما حققه من إجنــــازات جعلت من تلك الصناعة 
أكثر طلبا في مختلف دول العالم، مشيرا إلى أنه 
ستتم مناقشة مثل تلك املشاريع في مؤمتر قريب 
سيعقد في هونغ كونغ يحضره الطرفان باالضافة 
الى معظم البنوك والشركات املالية املستفيدة من 
اخلدمات املقدمة من «سويفت» وذلك لبحث اآللية 

التي يسعيان إلى حتقيقها.
  وأضاف أن البنوك اإلسالمية بطبيعة عملها التي 
تختلف عن نظيرتها التقليدية حتتاج إلى العديد 
من اخلدمات املطورة في مجال التقنية نظرا للتزايد 
املستمر في عدد املقبلني على منتجاتها وخدماتها 
وكذلك تنوع مــــا تقدمه من منتجات خلصوصية 

وطبيعة عملها.
  وأشــــار دو كورسي إلى أن املعامالت املرتبطة 
مبنتج املرابحة تشكل اليوم نحو ٦٠٪ من نشاط 
البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية وهو ما يجعل 
الوفاء مبتطلباتها أمرا ضروريا، مبينا أن املشروع 
اجلديد يعمل على تقليل كلفــــة املعاملة اليدوية 
والتي تبلغ أكثر من ١٠٠ دوالر للمعاملة الواحدة، 

مما يزيد األعباء التشغيلية على 
العناصر  املؤسسات حملدودية 
البشرية املتوافرة مقارنة بحجم 

العمل.
  وذكر أن التحويالت اليدوية 
أصبحت تكلف الشركات مبالغ 
طائلة تصل ســــنويا إلى ٣٠٠ 
مليــــون دوالر وهو مبلغ كبير 
إذا ما قورن بالوضع املالي العام 
للمؤسسات في ظل األزمة، مبينا 
أن املؤسسات اإلسالمية يجب أن 
تتعاون جميعا لتجنب مثل هذه 
التكاليف بابتكار نظام يتوافق 

مع طبيعة عمليات املرابحة.
  من جانبه، أكد نائب مساعد املدير العامـ  العمليات 
في بيت التمويل الكويتي (بيتك) أنور الغيث على 
أن اهتمام «بيتــــك» بهذا اجلانب يعبر عن اهتمام 
البنوك اإلســــالمية كافة بهذا املجال فهي جميعها 
حتتاج إلى مثل تلك النظم لتيسير آلية العمل فيها 
وإجناز العمليات بأقل تكلفة وأكثر دقة وســــرعة 
مما يعبر عن اهتمام «بيتــــك» بتطوير الصناعة 
املصرفية اإلسالمية من جهة وكذلك سعيه املتواصل 
خلدمة العميل وتقدمي أفضل اخلدمات وفق أحدث 
التقنيات.وبني الغيث أن املشروع املقترح من «بيتك» 
و«سويفت» التي تعد من أفضل املؤسسات العاملة 
في مجال االتصاالت املالية البنكية على مستوى 
العالم سيســــاهم بشكل مباشــــر في تسهيل هذه 
اخلدمة التي يحتاج إليها عدد كبير من املتعاملني 
مما سيدعم تزايد إقبالهم في احلصول على عمليات 

التمويل املطلوبة.
  وأضاف أنه سيتم عقد ورش عمل مكثفة فيما بني 
الطرفني وذلك لتحديد املتطلبات واملخرجات وفق 
الصيغ الشرعية ومن ثم سيتم البدء بعملية تطوير 
البنية األساسية لنظام «سويفت» بحيث يتوافق 
مع تلك الصيغ التي ستكون متاحة لالستخدام من 
قبل جميع البنوك املعنية املشــــاركة خالل الفترة 

القريبة املقبلة. 

 عادل الصقعبي

 أحمد احلمد 

 بواقع ١٫٣٦ فلس والقيمة الدفترية للسهم إلى ١٥٤ فلسًا

 الصقعبي: «دانة الصفاة الغذائية» تحقق 
  صافي أرباح ٣٨٣٫٩ ألف دينار للنصف األول

 اكد رئيس مجلس ادارة شركة 
دانـــة الصفـــاة الغذائية عادل 
الصقعبي ان مجلس ادارة الشركة 
اعتمد البيانات املالية للشركة عن 
املنتهية في  الثاني  الربع  فترة 
٣٠ يونيو املاضي، مشـــيرا الى 
ان االرباح الفعلية التي حققتها 
الشركة حتى نهاية الربع الثاني 
قد بلغت ٨٠٤٫٢ آالف دينار، اال 
انه باطفاء اخلسائر التي حتققت 
في الربع االول فقد بلغ صافي 
الربـــح ٣٨٣٫٩ الف دينار وذلك 
مقابل ربح قـــدره ٧٫٦٨ ماليني 
دينار للفترة نفســـها من العام 

السابق.
  وبلغت حقوق املساهمني حتى 
٣٠ يونيو املاضي مبلغ ٤٤٫٢٨ 
مليون دينار مقارنة مببلغ ٥٨٫٨٠ 
مليون دينار للفترة نفسها من 

العام املاضي.
  واضاف الصقعبي انه بلغت 
ربحية السهم حتى نهاية الربع 
الثاني من عام ٢٠٠٩ مبلغ ١٫٣٦ 
فلس للسهم مقارنة بربح قدره 
٢٧٫١٧ فلســـا للفترة نفسها من 

العام املاضي.
  كما بلغـــت القيمة الدفترية 
للسهم مع نهاية الربع الثاني من 

عام ٢٠٠٩ مبلغ ١٥٤ فلسا.
  هذا وقد بلغت مبيعات قطاع 
ادارة املطاعم والتجهيزات حتى 
٣٠ يونيو املاضـــي مبلغ ١٫٨٥ 
مليون دينار مقارنة مببلغ ١٫١٦ 
مليون دينار للفترة نفسها من 
العام املاضي وذلك بنسبة منو 

قدرها ٥٩٪.

  كمـــا بلغت مبيعـــات قطاع 
العمليات (االسماك والدانات) 
٣٫٤٠ ماليني دينار حتى نهاية 
الربع الثاني من عام ٢٠٠٩ مقارنة 
مببلغ ٣٫٢٠ ماليني دينار للفترة 
نفسها من العام السابق بنسبة 

منو قدرها ١٠٪.
  واوضح الصقعبي ان النتائج 
املالية تعتبر جيدة بالنســـبة 
لالوضاع السلبية التي فرضتها 
االزمة االقتصادية العاملية على 
ان  االســـواق احملليـــة، مؤكدا 
الشـــركة قد تعاملـــت مع تلك 
االزمة مبهنيـــة عالية لتحقيق 
ادنى قدر من اخلسائر، مضيفا 
ان االرباح احملققـــة هي ارباح 
تشغيلية بالدرجة االولى وانه 
ال توجد ايرادات من االستثمارات 

خالل تلك الفترة.
  وعن اداء الشركات التابعة، 
اشار الصقعبي الى ان النتائج 
الثاني لتلك  التشغيلية للربع 

الشـــركات كانت ايجابية، ففي 
قطاع العمليات مارست شركة 
االسماك عمليات صيد االسماك 
في املياه الدوليـــة خالل فترة 
توقف الصيد وذلك للمرة االولى 
في تاريخ الشركة ليستمر بذلك 
الصيد على مـــدار العام، كذلك 
الشـــركة بانشاء شركة  قامت 
في ايـــران بهدف تنظيم عملية 
الشراء في ايران وتخفيض تكلفة 
املشتريات، وبخصوص مشروع 
الشـــركة في سلطنة عمان فقد 
قامت السفينة ام الدانات بعدة 
رحالت صيد خالل فترة الربع 
الثانـــي وقد مت بيـــع املنتجات 
بالكامل وحققت الشركة جراء 
ذلك عوائد جيدة، ومن املتوقع 
ان يكون ذلك املشروع رافدا من 
روافد الدخل للشركة بعد اكتمال 

تشغيل اسطول الصيد هناك.
  وبخصوص قطاع املطاعم، 
فقد شـــهد الربع الثاني افتتاح 
عدة مطاعم منها مطعم «افندم» 
التركي في منطقة الساملية والذي 
القى استحسان اجلميع، كما مت 
افتتاح فرع ملطعم شرمبي في 
مجمع ديســـكفوري وتخطط 
الشركة حاليا الفتتاح عدة افرع 
لشرمبي ودي سي تشيكن في 
انحاء مختلفة من مدينة الكويت، 
ومـــن خـــالل عقـــود االمتياز 
اخلارجية مت افتتاح عدة افرع 
جديدة ملطاعم شرمبي في كل من 
االمارات واالردن وقطر ومازال 
لدى الشركة خطة طموح للتوسع 

واالنتشار. 

 األيوب: الحجز على أموال وأسهم «الدار» مازال قائمًا
 تلقت «األنباء» بيانا من احملامي عبداهللا االيوب 
ــتثمار  ــركة دار االس حول البيان الصادر عن ش
التي اشارت فيه الى ان محكمة التمييز قضت في 
٢٠٠٩/٧/٢٠ بوقف تنفيذ احلكم الصادر ملصلحة 
ــيخ فهد اليوسف الصباح قال فيه ان  موكله الش
ــك احلكم ان مؤداه الغاء  اخلبر تضمن تأويال لذل
ــتثمار. ونظرا  ــن اموال دار االس ــا مت حجزه م م
ــود يتضمن مغالطة من  ألن البيان او اخلبر املنش
ــتثمار، فإننا بدورنا ننفي متاما  ــركة دار االس ش
ــركة، ألن حكم  املعنى والتأويل الذي اوردته الش
ــي، الينال من حجية  ــف التنفيذ هو حكم وقت وق

احلكم االستئنافي، وال يتضمن الغاء للحجز على 
اموالها كما تدعي شركة دار االستثمار، وحتاول 
ايهام اآلخرين به، فاحلكم الصادر بوقف التنفيذ 
ــة الطعن عند  ــد محكم ــم وقتي وال يقي هو حك
ــر املوضوع، وال يؤثر اال على االجراءات التي  نظ
اتخذت من تاريخ تقدمي طلب وقف التنفيذ وحتى 
ــق ان احلجز التحفظي  ــخ الفصل فيه.واحل تاري
ــيخ فهد  ــاه بالنيابة عن موكلنا الش ــذي اوقعن ال
ــف في ٢٠٠٩/١/٤ على اموال واسهم شركة  اليوس
ــتثمار مازال قائما وال يؤثر في صحته  دار االس

وسالمته حكم وقف التنفيذ. 

 أنور الغيث

 التعامل مع ملف المشتقات المالية سيتم وفق إستراتيجية البنك

 «المركزي» وافق على تعيين كاسترو ريبيرو
  رئيسًا للمديرين الماليين في بنك الخليج

  عمر راشد
  كشف مصدر مصرفي لـ «األنباء» 
ان بنك الكويت املركزي أرسل كتابا 
الى بنك اخلليج يتضمن املوافقة 
البرازيلي كاســــترو  على تعيني 
املاليني  ريبيرو رئيسا للمديرين 
في البنك، وذلك في اطار خطة البنك 
لتطوير كوادره اإلدارية واملالية التي 
يقوم بها منذ فترة.وأفاد املصدر بأن 

البنك في انتظار موافقة «املركزي» 
على تعيني رئيس املديرين العاملني 
في البنك والذي تقدم مبرشحه الى 
«املركزي» منذ فترة.وأشار املصدر 
البنك سيقوم باإلجراءات  ان  الى 
التي مت االتفاق عليها بخصوص 
التعامل مع املشتقات املالية، الفتا 
الى ان حتقيقات النيابة لم تنته 
بعد، مســــتدركا ان البنك سيتخذ 

االجــــراءات الكفيلة للحفاظ على 
حقوق مساهميه.وكان بنك اخلليج 
قد قام بإجراء تغييرات في إداراته 
املالية واالداريــــة لتعزيز قدرات 
العاملني فيه خاصة ادارة املخاطر 
التــــي نبه بنــــك الكويت املركزي 
لضــــرورة تطويــــر ادائها الجراء 
اختبارات الضغط املالي املطلوبة 

على مستوى البنوك احمللية. 

 االكتتاب في زيادة رأسمال «أبيار»
  مستمر حتى ١٣ أغسطس المقبل 

 «البحرينية ـ الكويتية للتأمين» تربح
  ٢٫٢٥ مليون دينار بحريني للنصف األول

 

 أعـلـن ســــوق الكـويت لألوراق المـالية أن شـــــركة أبيـار للتطـوير 
العقاري  أفــادته بأنه بنـاء على قـرارات الجمعــية العمومية العادية وغـير 
العادية  المنعـقدتـين في ١١ و٢٩ يونيو الماضي بشـأن تخفيض رأسمال 
الشركة من ١٠٦٫٧ مالييــن دينار إلى ٧٨٫٤ مليون دينار ومـن ثم زيادتـه إلى 
١٠٦٫٧ مالييــن دينار بقيمة اسمـية  للسهم الواحد قدرها ١٠٠ فلس وعـالوة 
إصدار قــدرها ٣ فلوس  للسهم الـواحد ومصاريف اصدار قدرها ٢ فلس، 
على أن يتم  استدعاء تلك الزيادة على دفعة واحدة تخصص للمساهمين 
المسجـلين بتاريــخ انعقاد الجــمعية العمومية العادية المنــعقـدة بتاريخ 
١١ يونيو الماضي  ويجوز دخول مساهمين جدد بعد انتهاء الفترة القانونية. 
وذكرت الشركة أن مجلس إدارة الشركة قد حدد فترة االكتتاب في زيادة 
رأس المال  المذكور خالل الفترة من امس الى ١٣ أغســـطس المقبل وذلك 

لدى مدير االكتتاب شركة أعيان كابيتال لالستثمار. 

 صرح الرئيس التنفيذي لـ«البحرينية ـ الكويتية للتأمني» ابراهيم 
الريس بأنه وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي تشــــهدها اســــواق 
املنطقة، فان الشركة متكنت من حتقيق نتائج جيدة خالل النصف االول، 
حيث سجلت ارباح التأمني منوا بنسبة ٤٦٪ لتصل الى ٢٫٢٥٣٫٤٢٢ دينارا 
بحرينيا في نهاية النصف االول باملقارنة مع ١٫٥٤٧٫١٦٣ دينارا بحرينيا 
لنفس الفترة من ٢٠٠٨.واضاف الريس ان اجمالي الدخل من االقســــاط 
قد ارتفع بنســــبة ١٧٪ ليصل الى ١٨٫٣٦١٫٥٣٠ دينارا بحرينيا في نهاية 
الربع الثاني باملقارنة مع ١٥٫٦٣٨٫٣٦٠ دينارا بحرينيا لنفس الفترة من 
٢٠٠٨ اما بالنســــبة لعوائد االستثمار فقد انخفضت بنسبة ٣٤٪ تقريبا 

لتسجل ٨١٨٫١٥٩ دينارا بحرينيا للنصف األول من ٢٠٠٩.

 حفظ بالغ «االستثمار» ضد «الخليج» في قضية المشتقات
  مؤمن المصري

  قرر النائب العام حامد العثمان أمس حفظ 
البالغ املقدم من الهيئة العامة لالستثمار ضد 
بنك اخلليج للتحقيق في قضية املشتقات التي 
كان يتعامل بها بنك اخلليج مع ست عمالء من 
بينهم شركة لؤلؤة الكويت العقارية وشركة 
العامة مبخالفة  النيابة  الكيبالت.واتهمتهم 
قواعد وقرارات البنك املركزي املتعلقة بالتعامل 
مع املشـــتقات وعدم جلب املوظفني األكفاء 
للتعامل مع املشـــتقات التي أقرها املركزي 
وعدم وضع النظم اآللية املناســـبة وتزوير 

في ميزانية بنك اخلليج، باإلضافة الى عدم 
توفير نظام آلي يحد من تراكم اخلسارة في 
حال حدوثها.واســـتندت النيابة العامة في 
قرار حفظها واستبعاد الشبهة اجلنائية على 
املتهمني لعدم ثبوت ادانتهم بالتهم املوجهة 
إليهم وســـالمة اإلجراءات التي قاموا بها، اذ 
حقـــق البنك أرباحا ملحوظـــة خالل عامي 
٢٠٠٧/٢٠٠٦ ولم يكن هناك احتجاج حينها 
من قبل البنك املركزي الذي يستطيع وفقا 
لصالحياته اإليعاز للموظفني العاملني لديه 

مبراقبة التعامالت للبنوك. 


