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املنامة � )رويترز(: أفادت نش���رة اي.اف.ار بأن 
بنك بيت التمويل اخلليجي االس���امي الذي يتخذ 
من البحرين مقرا له يسعى الى اعادة متويل قرض 
مرابحة قيمته 300 مليون دوالر، وقد عني دويتشه 

بنك مديرا حلسابات القرض.
ويستحق القرض الذي رتبه فيست ال.بي وبنك 

رايفايزن النمساوي في فبراير 2010.

وأحجم متحدث باس���م بيت التمويل اخلليجي 
عن التعقيب.

وكان البنك قد مني بخسارة بلغت 37.7 مليون 
دوالر ف���ي الرب���ع االول من 2009 بس���بب جتنيب 
مخصصات استثمار في أعقاب التباطؤ االقتصادي 
في املنطقة والذي نال من قطاعي العقارات والبنية 

التحتية وهما مجاال تخصص البنك.

»التمويل الخليجي« يعيد تمويل قرض مرابحة قيمته 300 مليون دوالر

»املركزي« يستوعب السيولة الزائدة بإصدار سندات اخلزينة

 اقتصاديون يطالبون البنك المركزي باإلفصاح عن أسباب
عزوف الشركات في الدخول تحت مظلة قانون االستقرار

عمر راشد
طالبت أوساط اقتصادية البنك املركزي 
بضرورة كش����ف األسباب وراء عدم تقدم 
شركة واحدة لاستفادة من قانون االستقرار 
املالي الذي صدر مبرسوم ضرورة وذلك 
ألهميته الش����ديدة في حتسني أداء املناخ 
الكويتية  االستثماري وانتشال الشركات 
من عثرتها. وأشارت املصادر الى ان القانون 
يحتاج الى بعض التعديات لتوسيع درجة 
االس����تفادة من القانون، خاصة ان هناك 

شركات تش����غيلية لديها »املاءة« اجليدة 
التي متكنها م����ن احلصول على التمويل. 
وأشارت الى ان املشاريع احلكومية غائبة 
عن السوق وهو ما أثر سلبا على السيولة 
املوجهة إلى الس����وق، مضيفة ان من بني 
األسباب التي أدت النحسار السيولة هو 
تراجع نسب التمويل املوجهة للعقار من 
70% إلى 50% فقط. واش����ار الى ان عزوف 
الشركات عن زيادة االنفاق يعود الى شح 

السيولة لديها.

بعد صدوره بمرسوم ضرورة إلنقاذ الشركات »المتعثرة«

الكويت � رويترز: قال بنك الكويت 
املركزي امس انه سيصدر سندات خزانة 
الجل عام بقيمة 100 مليون دينار اليوم 
حتمل فائدة 1.5%. واظهرت بيانات البنك 
ان قيمة العروض لشراء السندات بلغت 

308 مايني دينار. ويزيد بنك الكويت 
املركزي من اصدارات سندات اخلزانة 
للعام احلالي الستيعاب السيولة الزائدة. 
وكان اإلصدار السابق في 13 مايو وبلغ 

حجمه مليوني دينار بفائدة %2.

»المركزي« يصدر سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار

 »الخليج« يعّين ميشال العقاد
رئيسًا للمديرين العامين ورئيسًا تنفيذيًا

ميشال العقاد

خالد األحمد

إدارات املجموعة.
العقاد في  وقبل ذلك عمل 
سيتي غروب في عام 1979 حيث 
تولى عدة مناصب قيادية، وكان 
آخر منصب شغله لدى سيتي 
غروب رئيس���ا لقطاع الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، الذي 

يتخذ من القاهرة مقرا له.
وهو يحمل درجة املاجستير 
مع مرتبة الشرف من جامعة 
تكس���اس في أوسنت وحصل 

عليها في عام 1978.
وبهذه املناسبة، قال رئيس 
مجل���س إدارة بن���ك اخلليج 
علي البدر »يسرنا أن نرحب 
مبيشال في بنك اخلليج. حيث 
يتحلى بخبرة كبيرة في هذه 
املنطقة، مما يجعله االختيار 
املميز كرئيس للمديرين العامني 

ورئيس تنفيذي ملصرفنا«.

أعلن بنك اخلليج، بالنيابة عن 
مجلس اإلدارة، عن تعيني اخلبير 
املصرفي ميشال العقاد في منصب 
رئيس املديرين العامني والرئيس 
التنفيذي اجلديد للبنك، وذلك 
بعد موافقة بنك الكويت املركزي 
العقاد اجلنسية  أمس. ويحمل 
اللبنانية، ويتمتع بخبرة متتد إلى 
أكثر من ثاثني عاما من اخلبرة 
املصرفية في الش���رق األوسط 
أفريقيا، ويلتحق ببنك  وشمال 
اخلليج قادما من البنك العربي 
باألردن، حيث كان يعمل مساعدا 
للرئيس التنفيذي. وخال فترة 
عمله لدى البنك العربي، ساهم 
العديد من  العقاد في حتقي���ق 
اإلجنازات، وكان مس���ؤوال عن 
جميع األعم���ال املصرفية على 
املس���توى العاملي، مبا في ذلك 
اخلدمات املصرفية للش���ركات 

واألعمال املصرفية االستثمارية 
واخلدم���ات املصرفي���ة لألفراد 
واألعم���ال املصرفي���ة اخلاصة 
واالئتمان واخلزينة. وإلى جانب 
دوره كمساعد للرئيس التنفيذي، 
تولى عضوية العديد من مجالس 

أن هذه النتائج القياس����ية التي 
حققتها الشركة في النصف األول 
العام احلالي تعكس جناح  من 
استراتيجية إعادة الهيكلة التي 
تباشر الشركة تنفيذها حاليا، 
كما تؤكد في الوقت نفسه قدرة 
الشركة على مواجهة التداعيات 
السلبية لألزمة املالية العاملية 

التي ضربت جميع القطاعات.

أعلن رئيس مجل����س االدارة 
والعضو املنتدب في شركة مجموعة 
خدمات احلج والعمرة )مشاعر( 
خالد حس����ن األحمد أن الش����ركة 
جنحت في حتقيق منو قياسي في 
أرباحها نصف السنوية بنسبة %41 
حيث حققت الشركة صافي ربح 
مبق����دار 3.1 مايني دينار بربحية 
19 فلسا للسهم الواحد في النصف 
األول من العام احلالي مقارنة بأرباح 
بلغت 2.2 مايني دينار للفترة ذاتها 
من العام املاضي، كما حققت الشركة 
أرباح����ا بلغ����ت 2.2 مايني دينار 
بربحية 14 فلسا للسهم في الربع 
الثاني من العام احلالي )االش����هر 
الثاث����ة املنتهية في 2009/6/30( 
مقارنة بارباح بلغ����ت 611.8 ألف 
دينار بربحية 4 فلوس للسهم في 
الفترة ذاتها من العام املاضي، أي أن 
أرباح الربع الثاني قد تضاعفت ثاث 
مرات ونصف املرة عن أرباح الربع 
الثاني لعام 2008. وأوضح األحمد 

»التجارة« تغلق 
معرضًا باألحمدي 

»غير مرخص«
عاطف رمضان

كش���فت مصادر مطلعة 
ل� »األنب���اء« عن قيام إدارة 
الرقاب���ة التجاري���ة بوزارة 
التجارة والصناعة بإغاق 
صال���ة أفراح ف���ي محافظة 
األحم���دي إلقامتها معرضا 
»غير مرخص« مخالفا بذلك 

القوانني التجارية.
واضافت املصادر ان هذا 
املعرض كان يحوي منتجات 
او أدوات جتميل وإكسسوارات 

وحقائب نسائية.
وأش���ارت املص���ادر الى 
ان ال���وزارة تلقت اتصاالت 
متعددة للعدول عن اإلغاق 
إال ان هذه احملاوالت قوبلت 
بالرفض، حيث ان »التجارة« 
أن���ذرت القائم���ني على هذا 
املعرض ولكن دون جدوى.

 شركة مملوكة
 لـ »سنام«

تزيد رأسمالها
الكويت  أعل���ن س���وق 
لألوراق املالية ان شركة سنام 
العقارية أفادت بأن ش���ركة 
مراس���يل العقارية اململوكة 
بنسبة 100% لها )شركة ذات 
مسؤولية محدودة بحرينية( 
قد قامت بزيادة رأسمالها من 
100 ألف دينار بحريني الى 

3.1 مايني دينار بحريني.

1.7 مليون دينار 
أرباح »نابيسكو«

اعتم���د مجل���س إدارة 
الشركة الوطنية للخدمات 
البترولي���ة »نابيس���كو« 
البيان���ات املالية املرحلية 
للشركات للفترات املنتهية 
في 30 يونيو 2009، حيث 
جاءت نتائج أعمال الشركة 
لتحقق ربحا بلغ 1.7 مليون 
دينار، ما يعادل 32.08 فلسا 
للسهم، مقارنة مع ربح بلغ 
562 أل���ف دينار ما يعادل 
10.57 فلوس للسهم للفترة 

املقارنة من العام املاضي.

 3.1 ماليين دينار أرباح »مشاعر«
بالنصف األول بواقع 19 فلسا ربحية للسهم


