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المركزي: 24.4 مليار دينار تسهيالت  ائتمانية قدمتها البنوك يوليو الماضي
كونا: ارتفع رصيد التسهيالت االئتمانية املقدمة من البنوك احمللية 
الى مختلف القطاعات االقتصادية مبا قيمته 112.4 مليون دينار ونسبته 

0.5% ليصل الى نحو 24.42 مليار دينار بنهاية شهر يوليو 2009.
وقالت ادارة البحوث االقتصادية في بنك الكويت املركزي في تقريرها 
ان التسهيالت االئتمانية والقروض الشخصية استحوذت على النصيب 
االكبر بنحو 8.17 مليارات دينار من اجمالي التسهيالت بنسبة 33.4% فيما 

جاء القطاع العقاري في املركز الثاني بحوالي 6.45 مليارات دينار.
وذكر التقرير ان قطاع املؤسسات املالية حل في املرتبة الثالثة بحوالي 

2.77 مليار دينار ثم القطاع التجاري 2.22 مليار دينار والبناء والتشييد 
بحوالي 1.63 مليار دينار والصناعة 1.38 مليار دينار.

واضاف ان ارصدة مطالب البنوك احمللية على البنك املركزي بالدينار 
ارتفعت الى حوالي 1.7 مليار دينار بنهاية ش����هر يوليو املاضي بزيادة 

65% عن الشهر الذي سبقه.
وأوضح التقرير ان ارصدة ودائع القطاع اخلاص املقيم لدى البنوك 
احمللية بلغت حوالي 23.87 مليار دينار مقابل حوالي 24.39 مليار دينار 
في نهاية ش����هر يونيو املاضي منها حوال����ي 20.8 مليار دينار ارصدة 

بالدينار الكويتي والباقي بعمالت اجنبية.
كما ارتفع صافي املوجودات االجنبية للبنك املركزي مبا يعادل 106.4 
ماليني دينار وبنسبة 2.4% ليصل الى حوالي 4.6 مليارات دينار وبلغ 
اجمال����ي امليزانية املجمعة للبنوك احمللية حوال����ي 38.86 مليار دينار 

مقارنة بحوالي 39 مليار دينار.
واضاف ان صافي املوجودات االجنبية للبنوك احمللية شهد تراجعا مبا 
يعادل 376.5 مليون دينار بنسبة 7.5% ليصل الى حوالي 4.61 مليارات 
دينار نتيجة االنخفاض في كل من املوجودات االجنبية مبا يعادل 451 

مليون دينار واملطلوبات االجنبية مبا يعادل 74.5 مليون دينار.
واش����ار التقرير الى ارتفاع متوسطات اس����عار الفائدة على ودائع 
العمالء بالدينار الكويتي لدى البنوك احمللية خالل شهر يوليو املاضي 
لتصل في املتوسط الى حوالي 1.36% للودائع ألجل شهر ونحو %1.48 
للودائع ألجل 3 اش����هر. واضاف ان متوسط سعر صرف الدوالر مقابل 
الدينار بلغ حوالي 287.32 فلسا للدوالر مقابل 287.76 فلسا للدوالر في 
الشهر السابق، في حني بلغ عرض النقد باملفهوم الواسع )ن 2( حوالي 

24.6 مليار دينار مقارنة بحوالي 25.15 مليار دينار.

أرصدة مطالب البنوك المحلية على »المركزي« ارتفعت إلى 1.7 مليار دينارالمؤسسات المالية حّلت في المرتبة الثالثة بنحو 2.77 مليار دينار

التسهيالت والقروض الشخصية استحوذت على النصيب األكبر بنحو 8.17 مليارات 

»المدار« تتسلم مشروع رأس الخيمة سبتمبر المقبل
تهدف لتقليص خسائرها ألدنى مستوياتها في الربع الثالث

عمر راشد
أشار مصدر مطلع في شركة املدار للتمويل واالستثمار 
»املدار« الى ان الشركة تهدف لتقليص خسائرها في نتائج 
الربع الثالث من العام، مس����تدركا بأن الشركة ومن خالل 
إدارة السيولة لديها بشكل كفء تبحث عن أفضل الفرص 
االس����تثمارية خالل املرحلة املقبلة. وكش����ف املصدر عن 

قيام الشركة بتسلم مشروعها في رأس اخليمة باإلمارات 
خالل س����بتمبر املقبل، مشيرا الى ان مشروع الشركة في 
س����لطنة عمان جار تنفيذه وستتضح معامله في منتصف 
العام املقبل. وحول استثمارات الشركة في البحرين أشار 
املصدر الى ان »املدار« لديها أراض في اململكة إال انها تدرس 
بدائل اس����تثمارية للبدء في تنفيذ مش����روعها بها خالل 

املرحلة املقبلة. وقال ان هناك حالة ترقب تعيشها الشركات 
االستثمارية خالل املرحلة احلالية، وكانت »املدار« اشارت 
في وقت سابق الى انها لم تقم بشراء حصص شركائها في 
مشروعي رأس اخليمة وسلطنة عمان وان الشركة قامت 
باستدخال تدريجي نسبته 18% تقريبا من حصة شريكها 

خالل فترة اإلنشاء.

4 مزادات بالبورصة عبر تنفيذ عمليات بيع ألسهم الثالثاء المقبل
أفاد سوق الكويت لالوراق املالية بأنه سيتم 
يوم الثالثاء املوافق 8 سبتمبر   تنفيذ عمليات بيع 
ألسهم وهي كما يلي:  شركة منشآت للمشاريع 
العقارية 15.491.500 سهم )استراتيجي( . الشركة 
الدولية لالجارة واالستثمار 24.500 سهم )شركة 
موقوفة( . شركة الشبكة القابضة 56.141.500 
سهم )شركة موقوفة( .  شركة رأسمال القابضة 

1.070.000 سهم )شركة غير مدرجة( . موضحا 
أن االسهم املراد بيعها لشركة منشآت للمشاريع 
العقارية اسهم استراتيجية وستنتقل الى املشتري 
بذات الشروط املنطبقة على البائع فال يجوز 
للمشتري التصرف بها حتى انقضاء املدة املقررة 
لالسهم االستراتيجية من تاريخ ادراج الشركة 

والتي مت ادراجها بتاريخ 2007/11/5. 

»بيتك ـ ماليزيا«: جاهزون إلصدار 
صكوك إسالمية وننتظر تحسن السوق

أحمد يوسف
أكد مصدر مس����ؤول في بيت التموي����ل الكويتي املاليزي »بيتك � 
ماليزيا« على حتني الفرصة لتوسيع نشاطات البنك في السوق املاليزي 
فيما يخص إصدار الصكوك اإلسالمية. وقال في تصريحات صحافية 
خاصة ب� »األنباء« ان الوقت ليس مناسبا االن لطرح صكوك إسالمية 
بأسواق املال، مشيرا الى أن السلطات املاليزية تعمل على قدم وساق 
الستعجال التعافي االقتصادي املأمول. وأشار الى أن البنك املركزي 
املاليزي يعمل حاليا على توحيد معايير هيكل التمويل بنظام املرابحة 
ف����ي محاولة لتعزيز منو قطاع التمويل اإلس����المي. وقال ان »بيتك � 
ماليزيا« سيستفيد حتما من توحيد هذه املعايير ويعمل حاليا على 
ترقب الفرص املناسبة لتوسعة نشاطاته مبا يتوافق مع السياسة العامة 
للبنك ومصلحة املساهمني. هذا، وكان البنك املركزي املاليزي قد أعلن 
عن معايير موحدة لهيكل التمويل بنظام املرابحة في محاولة لتعزيز 
منو قطاع التمويل اإلسالمي. وهذه التوجيهات تأتي بعد جهود مماثلة 
بذلتها في اآلونة األخيرة بنوك إس����المية وهيئة احملاسبة واملراجعة 
للمؤسس����ات العاملية اإلس����المية ومقرها البحرين وهو ما من شأنه 
تقليل تكلفة إجراء معامالت مالية إس����المية وتشجيع إبرام صفقات 
عبر احلدود. وقال البنك املركزي املاليزي إن توجيهات التمويل بنظام 
املرابحة »ستسهم في تعزيز التناغم في تفسير وتطبيق االجتهادات 
الفقهية«. وفي الوقت الذي تتفق فيه صناعة التمويل اإلسالمي على 
استبعاد املراهنات واخلمور واملعامالت القائمة على الفائدة إال تنقسم 
بشأن أدوات مثل صناديق التحوط واملشتقات. وصعب ذلك عملية بيع 
املنتجات عبر احلدود في ضوء اختالف اآلراء الفقهية بشأن مطابقة 
تلك املنتجات للش����ريعة. إال أن بع����ض املصرفيني يقولون إن غياب 
املعايير املوحدة يشجع االبتكار مع سماح اإلسالم باختالف وجهات 
النظ����ر. وتطبق قواعد املركزي املاليزي على البنوك في ماليزيا التي 
يوجد بها أكبر سوق للسندات اإلسالمية )الصكوك( في العالم. ويعمل 
البنك أيضا على إعداد قواعد بشأن هياكل إسالمية أخرى مثل املضاربة 
واملش����اركة والوديعة واإلجارة. ومبوجب توجيهات البنك املركزي 
املاليزي سيستند سعر البيع بنظام املرابحة الى التكلفة املعلنة لشراء 
األصل مضافة إليها نسبة معينة من السعر يجب حتديدها قبل إجناز 
العق����د. كما ينبغي أن تكون األصول محل العقد أصوال قائمة بالفعل 

مما يجعل األصول قيد اإلنشاء غير صاحلة لتلك املعاملة. 

بعد توحيد »المركزي الماليزي« معايير هيكل التمويل
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أفادت شركة قابضة املصرية 
الكويتي���ة بأنها قامت بتوقيع 
عقد بيع حصتها في الش���ركة 
املصري���ة للزجاج املس���طح، 
وذكرت أنها قامت بتنفيذ عملية 
بيع عدد 1.072.227 س���هم من 
أسهم الشركة املصرية للزجاج 

الى  اململوكة للشركة  املسطح 
شركة أالفيسا دي بروموسيون 
امبريس���اريال بقيمة إجمالية 
قدرها نح���و 86 مليون دوالر 
أميركي مبا يع���ادل نحو 483 
مليون جني���ه بأرباح إجمالية 

قدرها نحو 35 مليون دوالر.

»المصرية - الكويتية«: 35 مليون دوالر من بيع حصة بشركة مصرية 


