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صورة جماعية خالل االحتفال

البورصة تدعو 
الشركات للتقيد 

بمواعيد انعقاد 
الجمعيات العمومية

الكوي���ت  دع���ا س���وق 
املالية )البورصة(  لالوراق 
الى  املدرجة  امس الشركات 
ضرورة التقيد مبا جاء في 
قرار جلنة السوق رقم )4( 
لسنة 2007 واملتعلق مبواعيد 
انعقاد اجلمعيات العمومية 
للش���ركات املدرجة وكذلك 

مواعيد توزيعات االرباح.
البورص���ة في  وقال���ت 
موقعه���ا عل���ى االنترن���ت 
»يجب االلتزام بعقد اجلمعية 
التالي���ة النتهاء  العمومية 
السنة املالية للشركات خالل 
45 يوم���ا من تاريخ موافقة 
السوق على بياناتها املالية 

السنوية«.
البورص���ة  واضاف���ت 
ان���ه يجب توزي���ع االرباح 
النقدية والعينية املستحقة 
للمساهمني خالل عشرة ايام 
اقرارها واعتماد  من تاريخ 
توزيعها من اجلمعية العامة 

للشركة.
البورصة  ادارة  وحذرت 
من انها سوف تقوم بوقف 
التعامل في اسهم الشركات 
املدرجة في الس���وق اذا لم 

تلتزم باملواعيد احملددة.

جناحي: »مرفأ البحرين« تسدد صكوكًا
بقيمة 134 مليون دوالر 

أعلنت شركة مرفأ البحرين املالي القابضة، 
التي وافقت الشركة املالكة لها وهي شركة إعمار 
البحرين )إعمار( على شراء حصة بيت التمويل 
اخلليجي في شركة مرفأ البحرين املالي القابضة 
البالغ نسبتها 49.88%، عن قيامها بسداد تسهيالت 
الصكوك البالغة قيمتها 134 مليون دوالر بالكامل، 
والتي قام بترتيبها مركز إدارة السيولة لتمويل 
إنشاء املركز املالي ضمن مشروع مرفأ البحرين 

املالي.
وكفرصة اس���تثمارية، ش���مل مشروع مرفأ 
البحرين املالي مرحلتني م���ن التخارج الناجح 
للمستثمرين، استطاع البنك من خاللهما حتقيق 
عوائد على رأس املال بلغت نسبتها 50% و%79 
على التوالي. ويتمتع مرفأ البحرين املالي اآلن 

مبكانة راسخة وميثل قيمة كبيرة لالقتصاد الوطني ململكة البحرين، 
كما يعد عالمة بارزة في أكبر وأهم القطاعات ذات القيمة العالية في 

اململكة، أال وهو قطاع اخلدمات املالية.
وبهذه املناسبة، قال رئيس مجلس إدارة بيت 
التمويل اخلليجي عصام جناحي: »يعكس سداد 
تس���هيالت صكوك مرفأ البحري���ن املالي من قبل 
ش���ركة إعمار، القيمة العالية التي يحققها البنك 
للمشروع. نحن لسنا قادرين على ابتكار الفرص 
االستثمارية فحس���ب ولكننا قادرون أيضا على 
تقدمي املشورة فيما يتعلق بهيكلة عمليات التمويل 

املتعلقة بهذه الفرص. 
من جهة أخرى، أكد بيت التمويل اخلليجي أيضا 
استكمال بيع حصته في شركة مرفأ البحرين املالي 
القابضة إلى شركة إعمار ومقابل مبلغ نقدي باإلضافة 
إلى متلك عدد من قطع األراضي املتميزة مبشروع 
مرفأ البحرين املالي التي سيس���عى بيت التمويل 
اخلليجي إلى تطويرها أو بيعها للحصول على مزيد من السيولة 

لتدعيم جهود البنك جتاه تطوير إستراتيجيته اجلديدة«.

عصام جناحي

بنك الدوحة يحتفل بالذكرى السنوية الثالثة
إلنشاء مكتبه التمثيلي في الصين

الصينية، كما حصلت شركة سابك 
السعودية على ترخيص لبناء 
مجم���ع للبتروكيماويات بقيمة 
3 ملي���ارات دوالر ف���ي مقاطعة 
تياجنن بشمال ش���رق الصني. 
من جهة أخ���رى، من املتوقع ان 
يتخطى التع���اون التجاري بني 
كل من الصني واالمارات العربية 
املتحدة 100 مليار دوالر في عام 
2015، ويعمل بدولة االمارات ما 
يقرب من 2000 شركة صينية. 
وبالنس���بة للتعاون بني الصني 
والكويت، قامت هيئة االستثمار 
الكويتي���ة مؤخ���را باس���تثمار 
ما قيمت���ه 800 ملي���ون دوالر 
في الطرح الع���ام االولي للبنك 
الزراعي الصيني، وقد حصلت 
كل من مؤسسة البترول الكويتية 
وشريكتها شركة سينوبك على 
موافق���ة مبدئية م���ن احلكومة 
الصينية لبناء مصفاة نفط بقيمة 
9 ملي���ارات دوالر ف���ي مقاطعة 
جواجن���دجن بجنوب الصني. أما 
بالنسبة لسلطنة عمان، فتتضمن 
الشركة الصينية الرئيسية التي 
تعمل هناك شركة تشاينا هاربر، 
الوطنية ملعدات  وشركة الصني 

مواد البناء«.

البحري في اتفاقية مع ش���ركة 
قطر للبترول الستكشاف وإنتاج 
الغاز في املنطقتني »ب« و»ج« 
في شهر سبتمبر من عام 2009، 
وخالل العامني األخيرين أبرمت 
كل من الشركة الصينية للنفط 
البحري وشركة بترو-تشاينا 
عقود لش���راء الغ���از الطبيعي 
املس���ال بإجمالي 10 ماليني طن 
في الس���نة مع قطر. كما اتفقت 
كل م���ن الصني وقطر على دعم 
العس���كري بينهما،  التع���اون 
وهناك شركات صينية مختلفة 
تش���ارك في املشاريع القطرية، 
مثل شركة كينج لوجن، وشركة 
تش���يانا هاربر، وشركة سينو 

هيدرو«.
ال���ى  وأش���ار س���يتارامان 
االتفاقيات املشتركة بني الصني 
ودول مجلس التعاون اخلليجي 
األخرى، وقال بهذا الصدد: »إن 
اململكة العربية الس���عودية هي 
الشريك التجاري االكبر للصني في 
غرب اسيا لثمانية اعوام متتالية، 
وقد كونت كل من شركة ارامكو 
السعودية وشركة سينوبك شراكة 
لبناء مصفاة لتكرير النفط بقيمة 5 
مليارات دوالر في مقاطعة فوجيان 

كبيرة، ومن املتوقع زيادة طلب 
الصني على النفط في املستقبل 
نتيجة لنمو النشاط االقتصادي 
الصيني. وميكن لدول اخلليج 
والصني تنويع عالقاتها الثنائية 
وتوسيعها لشمل مجاالت اخرى 
غير النفط.. ويجب ان يتم وضع 
ذلك ف���ي االعتبار عند امتام اي 
اتفاقية للتجارة احلرة بني دول 

اخلليج والصني«.
وألق���ى الضوء  عل���ى أهم 
الصفقات الثنائية التي متت بني 
الصني وقطر مؤخرا، وقال: »قامت 
هيئة االستثمار القطرية مؤخرا 
باستثمار ما قيمته 2.8 مليار دوالر 
في الط���رح العام األولي للبنك 
الزراعي الصيني، الفتا الى انه 
في شهر مايو 2010 وقعت شركة 
اتفاقية مشتركة  قطر للبترول 
مع شركة ش���ل وشركة النفط 
الوطنية الصينية الستكشاف 
وانتاج الغاز في املنطقة »د« في 
قطر. وفي هذه االتفاقية متتلك 
شركة ش���ل ما نسبته 75% في 
حني متتلك شركة النفط الوطنية 
الصينية ما نسبته 25%. وقبل 
شركة النفط الوطنية الصينية، 
دخلت الشركة الصينية للنفط 

البالد الشيخ حمد بن خليفة آل 
ثاني وسمو ولي العهد الشيخ 
متيم بن حمد آل ثاني وترتكز 
رؤية قطر الوطنية 2030 على 
بناء مجتمع يعزز العدل واخلير 
واملس���اواة، وقد ساعدت زيادة 
الطلب على الطاقة خالل العامني 
املاضيني على مس���توى العالم 
دول اخلليج وخاصة قطر على 
حتقيق فائض مالي كبير، مما 
أدى إلى حتس���ني وضع ميزان 
املدفوعات لديها، مما مكن الدولة 
من االستثمار بحكمة في العديد 
من املشاريع الصناعية ومشاريع 
القيمة  التحتية، وتزيد  البنية 
االجمالية للمشاريع التنموية في 
دول مجلس التعاون اخلليجي عن 
1.30 تريليون دوالر. وتتضمن 
املشاريع الرئيسية في قطر مطار 
الدوحة الدولي اجلديد، وجزيرة 
اللؤلؤة، وميناء مدينة مسيعيد 

الصناعية«.
واشار الى التجارة الثنائية 
بني الصني وال���دول اخلليجية 
وعلى وجه التحديد مع قطر خالل 
السنوات األخيرة املاضية فقال: 
»تلبي دول اخلليج االحتياجات 
النفط بنس���بة  الصيني���ة من 

احتفل بنك الدوحة بالذكرى 
الثالثة إلنشاء مكتبه  السنوية 
التمثيلي في الصني في 6 اغسطس 
اجلاري. وكجزء من االحتفال، 
أج���رى بنك الدوحة جلس���ات 
تبادل املعرفة حول »اقتصادات 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
وفرص النمو«. وقد ترأس احلفل 
القائم بأعمال السفارة القطرية 
ف���ي الصني باإلضاف���ة إلى هو 
يان م���ن مكتب اخلدمات املالية 
في شنغهاي، وممثلني عن بنك 
الش���عب الصيني، ومسؤولني 
حكوميني من مقاطعة جينج آن، 
وغرفة جتارة شنغهاي، باالضافة 
إلى ممثلي الهيئات واملؤسسات 
احلكومية، فقد حضر احلفل ايضا 
مسؤولون من الشركات والبنوك 

الرئيسية احمللية واألجنبية.
املناس���بة، أوضح  وبه���ذه 
ر.سيتارامان بالتفصيل االحداث 
التي ساهمت في انتعاش االقتصاد 
السائدة، كما  العاملي واملخاطر 
حتدث عن التوقعات االقتصادية 
القتص���ادات العالم بالنظر إلى 
االزم���ة املالي���ة العاملية، وقال: 
الطلب على االئتمان  »يتقلص 
اخلاص وفي ذات الوقت اليزال 
البنوك ضعيفا. ويجب  ائتمان 
أخ���ذ احليطة واحلذر بش���أن 
اللوائح والنظم الصادرة  كثرة 
في هذا الشأن. وتسود املخاطر 
اليورو،  الس���يادية في منطقة 
التحمل  وقد عكست اختبارات 
األوروبية األخيرة نقاط ضعف 
في س���بعة بنوك وتعتزم هذه 
البنوك اتخاذ تدابير تصحيحية 

لعالج األمر«.
وخالل حديثه عن ظهور قطر 
كنموذج للتحول على املستويني 
االقتص���ادي واالجتماعي، قال 
س���يتارامان: »لقد اتبعت قطر 
املب���ادئ احلقيقي���ة للعومل���ة 
التح���رر االقتصادي  من خالل 
القيادة  والتحديث وذلك حتت 
احلكيمة لصاحب الس���مو أمير 

سيتارامان: 1.3 تريليون دوالر القيمة االجمالية للمشاريع التنموية في دول الخليج »الدولي«: نجاح متميز لحساب الراتب »النفيس«

األمانات، خدمة الرس����ائل القصي����رة مجانا، بطاقة 
امليسرة االئتمانية أو بطاقة املميزة االئتمانية مجانا 
ألول س����نة، باإلضافة إلى كتيب خصومات »الدولي 
مول« والذي يضم العديد من احملالت والش����ركات 
املشاركة في اخلصومات والتي متنح العميل سهولة 
في التسوق وشراء املستلزمات من جميع احتياجاته 

اليومية، وذلك حسب الشروط واألحكام.

قال بنك الكويت الدولي ان حساب الراتب ألصحاب 
املهن والوظائف املميزة »النفيس«، والذي أطلقه البنك 
مؤخرا قد حقق جناحا ملحوظا، وتأتي هذه اخلدمة 
املصرفية املميزة انطالقا من حرص البنك جتاه العمالء 
على تقدمي حلول مصرفية مبتكرة تلبي االحتياجات 

املالية واملصرفية لرجال األعمال واملوظفني.
وأضاف البنك في بيان صحافي ان حساب الراتب 
»النفيس« حس����اب جار مط����ور ومصمم خصيصا 
ألصح����اب املهن الرفيعة، ويق����دم إلى عمالء اإلدارة 
املصرفية لألفراد م����ن فئة املوظفني ورجال األعمال 
واملتقاعدين، م����ن الكويتيني ومواطني دول مجلس 
التعاون اخلليجي واملقيمني، بحد أدنى لراتب العميل 

أال يقل عن 1000 دينار.
ويتميز بتقدمي مجموع����ة من اخلدمات املتميزة 
هي: بطاقة مصممة خصيصا لعمالء »النفيس« مركز 
االتصال على مدار الس����اعة، دفتر ش����يكات مجانا، 
اخلدمات البنكية االلكترونية، خصم 25% على صناديق 


