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دينار مليون 100 بـ عمليتين من يتخارج

للمواد الغذائية شركة تأسيس على «السالم» يعمل
سلمان عباس - السيف ضاحية §

- ــرف الــســالم ــص ــم ل ــس الــتــنــفــيــذي ــي ــرئ ــف ال ــش [ ك
من التخارج يعتزم مصرفه  أن تقي،  يوسف البحرين
دينار  مليون   ١٠٠ نحو قيمتهما استثماريتين عمليتين
تأسيس على فيه  يعمل وقت في الجاري، العام  خالل
بهدف المملكة ــي ف الــغــذائــيــة ــواد ــم ــل ل ضخمة  ــة  ــرك ش
االستهالكية المواد على المتزايد الطلب من االستفادة

االستيراد. على أساسًا تعتمد التي
في اإلدارة  مجلس عضو أيــضــا ــو وه تــقــي، ــر  ذك كما 
اإلسالمية، الشريعة لمبادئ وفقا يعمل الذي المصرف
هي   ٢٠٠٩ العام في البنوك تواجه  التي  التحديات أن
قلة ظل في لديها التي السيولة على الحفاظ كيفية في
عدم ت ولدَّ التي العالمية المالية األزمة نتيجة توافرها

المصارف. بين الثقة
تأسيس ــش ــام ه عــلــى ـــال» ـــم وأع «مـــال  تــقــي  ــغ  ــل وأب
لديه المصرف أن البحرين في جديدة خدمات شركة
المالية باألزمة أسعارها تتأثر لم كثيرة «استثمارات
استثمارين من هذه السنة أن نتخارج ونتوقع العالمية،
بالقطاع  يتعلق األول ــار،  ــن دي مــلــيــون  ١٠٠ قيمتهما
في البديلة بالطاقة والثاني المكرمة مكة في العقاري

كونغ». هونغ
عن المشروعين، إضافية تفصيالت أية تقي يعط ولم
التضامن بــنــك مــع تــحــالــف قــد ـــان ك ــرف  ــص ــم ال ــن  ــك ول
المنفعة صكوك  إصدار بهدف اليمني الدولي اإلسالمي 
 ٨٦ (نحو  سعودي ــال  ري مليون  ٨٥٧ قيمتها الجزئية 
شراكة في المصرفين بعد دخول بحريني) دينار مليون
بمكة الجوار» «برج في  السكنية بالوحدات  لالستثمار
تجارية  منها  ١١ طابقًا،   ٣٣ من يتكون والذي المكرمة،

غرفة. على ٤٦٢ يحتوي سكنيًا، و٢٢ طابقًا
اليمني، التضامن  وبنك السالم بنك  من كل ويملك
«تضامن باسم البحرين في مصرفية وحدة لديه الذي
المئة  ٥٠ في أي االستثمار، في متساوية حصة كابيتال»

منهما. لكل
آخر بــرج في  لالستثمار يخطط  السالم بنك أن كما
خمسة من يتكون الــذي نفسه الجوار» «بــرج مبنى في 
في االستثمار كيفية عن بالكشف البنك وسيقوم أبراج،

الحق. وقت
إن قال  ولكنه بأكمله، المشروع قيمة تقي يذكر ولم 
مجال في العهد  حديث  االستثمارات من النوع هذا «مثل 
دراسة بعد ارتأى السالم بنك  وإن  اإلسالمية، الضيافة 
متأنية أن هناك فرصًا استثمارية عديدة يمكن من خاللها
منتجات وتقديم اإلسالمية، الضيافة صناعة تطوير 
ولدينا المستثمرين، ــى إل مجزية عــوائــد ذات مبتكرة 
في اإلسالمية الضيافة في االستثمار توسيع في تصور

وخارجها». البحرين

تــأســيــس شركة بــصــدد وأوضــــح تــقــي «نــحــن كــذلــك
الــعــربــيــة الــمــمــلــكــة فـــي ــاري ــق ــع مــشــتــركــة لــلــتــطــويــر ال
المتوسط ــل ــدخ ال ـــذوي ل مــســاكــن  ــاء ــن وب الــســعــوديــة، 
في استراتيجي شريك مع بالشراكة جدة، في والمحدود
مليون   ٥٠ نحو تبلغ أن  يتوقع باستثمارات السعودية، 

دينار».
المشاريع، هذه  دراسة صدد في اآلن «نحن وأضاف
إننا إذ السعودي؛ الشريك  مع مناصفة  ستكون التي
وبحسب ــة، ــاري ــم ــث ــت االس ــرص ــف ال ــن م ــد  ــدي ــع ال نـــدرس 
 ٥٠ نحو يكلف السعودية في المشروع فإن التخطيط

دينار». مليون
إن فقال البحرين في المصرف مشروعات إلى وتطرق
بإنشاء الزراعي، القطاع  في كبير مشروع  لديه مصرفه
وستكون البنك، إلــى بالكامل مملوكة لألغذية شركة
شــركــاء تجميع  ـــدد ص فــي  اآلن ــن ــح ون كــبــيــرة  ــة  ــرك ش

.٢٠٠٩ في الشركة تأسيس سيتم إذ استراتيجيين؛
المشروع، تزويد مصدر السودان  «ستكون وأضاف
آخر مشروع لدينا أن كما آسيا.  شرق دول بعض وكذلك
إلى يسعى المصرف إن إذ الصين؛ في البديلة للطاقة
الدول من السودان  وتعد المجال». هذا في كبير  توسع
أحد وصفها زراعية بثروة تنعم التي الكبرى العربية
احتياجات تغطي أن تستطيع بأنها الدبلوماسيين

جيداً. استغاللها العربية إذا تم الدول جميع
باألسواق عصفت التي عن أزمة االئتمان تقي وتحدث
كثيرة  تحديات «سيشهد  ٢٠٠٩ العام أن فذكر العالمية
الفرص»، اغتنام وكذلك السيولة، على الحفاظ أهمها
إذ األســــواق؛ فــي السيولة نقص نتيجة  ــرت ــواف ت التي 
إلى بالنسبة األســوأ هو الجاري العام يكون  أن يتوقع 

المؤسسات المالية.
احتياطاتها باتخاذ قامت  التي  «البنوك وأضـــاف

البنوك ولكن على المرحلة الحرجة، التغلب من ستتمكن
لكن جمة.  مصاعب تشهد قد احتياطاتها  تأخذ لم التي 
لن الخليج منطقة في البنوك على األزمة تأثير أن أتوقع
ونحن ــا أوروب في البنوك  وصلته الذي  المستوى يبلغ

خيراً». نتوقع إسالمي كبنك
في الــســالم مصرف مــشــروعــات عــن الكشف  ويــأتــي 
باآلثار تشعر المنطقة  دول اقتصادات فيه  بــدأت وقت
األسواق ضربت  التي العالمية االئتمان ألزمة السلبية
الواليات المتحدة في مصارف إفالس إلى وأدت العالمية
المالية للمؤسسات كبيرة مالية وخسائر األميركية
توفر قد فإنها  وبذلك العالم،  دول  بقية في والشركات 

لالستثمار. فرصًا
أدت العالمية المالية الهزة أن مالي تقرير وأوضــح
السوقية  القيمة مجموع من المئة ٥١ في نحو فقدان إلى
،٢٠٠٨ العام في العالم في المالية الخدمات لقطاع

بتجميعها منذ األسهم مالك قام التي القيمة على وقضى
االضطرابات أن إلــى يسير  االعتقاد وأن ،٢٠٠٣ العام

طويل. وقت إلى ستستمر
في الــعــالــمــيــة ــارف ــص ــم ل ــــاء تــنــفــيــذيــون ــــاد رؤس وأف
قبل المالية ــة  األزم انتهاء يتوقعون ال أنهم  استطالع

.٢٠١٠ العام
العام آب أغسطس/ في أوًال المالية ــة األزم ــدأت وب
ــات  ــوالي ال ــي ف ــاري  ــق ــع ال ــن ــره ال مشكلة  بسبب   ٢٠٠٧
تنتقل أن قبل المصارف، في وتركزت األميركية المتحدة
البنوك  أصابت ائتمانية أزمة إلى  ٢٠٠٨ العام ربيع في

اإلقراض. على قدرتها من ت الغربية وحدَّ
أزمة أصبحت ،٢٠٠٨ العام أيلول سبتمبر/ وفــي
وبعض ـــرذرز  ب ليمان بنك إفـــالس بعد  عالمية مالية 
بين ــرة ــي ــب ك ــر ــائ ــس خ ـــى إل وأدت األخـــــرى،  الــشــركــات 

البحرين. في ضمنها مصارف تعمل من المصارف

عقيل الفردان) (تصوير: «مال وأعمال»           إلى تقي متحدثًا يوسف

يناير مليونًا في يربحون 30 5 مستثمرين

البحرين بورصة في دينار مليون 146 كويتيون يخسرون
المغني عباس - §المنامة

حصة   ٣١ يمتلكون  كويتيًا مستثمراً  ٢٦ أن رسمية بيانات أفادت ]
المالية  لــألوراق البحرين سوق في مدرجة شركة  ١٦ في استراتيجية
سوقية (دفترية)  خسائر ١٤ مستثمراً تكبدوا منهم البحرين)، (بورصة
شهر  في دينار مليون  ١٤٦ نحو تبلغ يمتلكونها التي  األسهم قيمة في

الماضي. الثاني كانون يناير/
دفترية  أرباحًا حققوا كويتيين مستثمرين  ٥ أن البيانات وأوضحت
يمتلكونها، بينما  األسهم التي قيمة ارتفاع من دينار مليون ٣٠ تبلغ نحو
تغيير خالل دون من قيمة أسهمهم على نتائج المستثمرين حافظ باقي

الماضي. الشهر
الشركات أسعار عن المالية سوق البحرين لألوراق بيانات وبحسب
حصصًا  يمتلكون كويتيًا مستثمراً  ١٤ خسر المستثمرين، وحصحص
مليون   ٨٢١ من  قيمتها تراجعت سهم، مليار  ٢,٩ تبلغ  شركات  ٧ في
بخسائر  الشهر، نهاية دينار مليون  ٦٧٤ إلى يناير، شهر مطلع دينار

المئة. في وبنسبة ١٧,٨٨ دينار، ١٤٧ مليون تبلغ نحو
العامة المؤسسة هم: خسائر حققوا الذين الكويتيون والمستثمرون
االستثمارية  تمدين شركة دينار، مليون ٥٩,٥ االجتماعية للتأمينات
مليون   ١٦ الصباح  الناصر الصباح سالم الشيخ دينار، مليون  ٣٠,٥
بيت  ديــنــار، مليون  ٢١,٨ لالستثمار العامة الكويتية الهيئة ديــنــار،
 ٣,٢ لالستثمار  ــان األم شركة دينار، ماليين ٤,٨ الخليجي االستثمار
التجاري  شركة دينار،  مليون  ٢,٦ لالستثمار الدار شركة دينار، ماليين
دينار،  لالستثمار ١,٤ مليون االمتياز شركة دينار، مليون ٢,٦ لالستثمار
الكويتية  الشركة دينار، مليون  ٧٥٨ (غلوبل) العالمي االستثمار بيت
 ٦١٦ لألوقاف  العامة الكويتية المؤسسة دينار، ألف ٥٧٦ لالستثمار

دينار. ألف ١٨ والمخابز الدقيق لمطاحن الكويتية الشركة دينار، ألف
في يمتلكونها الــتــي  األســهــم قيمة النخفاض خسائرهم ـــاءت  وج
العربية  المؤسسة وهــي: البحرين، بــورصــة فــي مــدرجــة شــركــات   ٧
للتعمير الخليج شركة الدقيق، لمطاحن البحرين شركة المصرفية،
والكويت، البحرين بنك التجاري، الخليجي المصرف حاليًا، (إنوفست)

المتحد. األهلي والبنك البحرين اإلسالمي، بنك
التي األسهم قيمة في ارتفاعًا حققوا الذي الكويتيون المستثمرون أما
شركات   ٣ في  حصصًا يمتلكون  مستثمرين   ٥ عددهم فبلغ يمتلكونها،
دينار  مليون   ٤٦٤,٥ نحو  من قيمتها ارتفعت سهم، مليون  ٩٤٠ تبلغ
تبلغ  بأرباح الشهر،  نهاية دينار  مليون  ٤٩٢,٥ إلى يناير،  شهر مطلع 

مليون دينار. ٣٠ نحو
التي األسهم قيمة  في أرباحًا حققوا الذي الكويتيون والمستثمرون 
الهيئة  دينار، ٢٦ مليون القابضة الكويت مشاريع شركة هم: يمتلكونها
لالستثمار  الشركة الكويتية دينار، ألف ٨٢١ لالستثمار العامة الكويتية
االستثمار  وبيت دينار، ألف القابضة ٢١٩ صافي شركة دينار، ٥١٨ ألف

دينار. ألف ١٩٨ (غلوبل) العالمي
شركات   ٣ في يمتلكونها التي  األسهم قيمة الرتفاع أرباحهم وجاءت
الخليج بنك ــالم،  ــس ال مــصــرف وهـــي: البحرين، بــورصــة  فــي  مــدرجــة

الوطنية. الفنادق شركة المتحد،
 ٦ في  استراتيجية حصة  ١٢ أيضًا الكويتيون  المستثمرون ويمتلك 
أسعارها على أسهمها حافظت البحرين» «بورصة في مدرجة شركات
والشرق البحرين بنك وهي: تغيير،  دون من  الماضي يناير شهر خالل
للتأمين العربية المجموعة  للمال،  الخليجية  المجموعة  األوســـط،
وشركة الدولية، التكافل شركة للتأمين، الكويتية البحرينية (أريج)،

السيارات. لمواقف البحرين
بورصة في االستراتيجيين الكويتيين  المستثمرين  عــدد أن  يذكر
مليارات   ٤,٤ نحو  يمتلكون  ــراد، وأف مؤسسات بين  ٢٧ يبلغ البحرين

«البورصة». بحرينية مدرجة في شركة ١٦ سهم في
أن منذ البحرين بــورصــة فــي فــادحــة خسائر المستثمرون وتكبد 
عالمية مالية أزمة إلى وتحولها األميركية الرهن العقاري انفجرت أزمة
في ــادة ح تراجعات  إلــى  وأدت  ،٢٠٠٨ أيلول  سبتمبر/  منتصف في

العالم. أنحاء مختلف في المال أسواق
الجاري دوراً العام األول من للربع الفصلية المالية النتائج وستلعب

أوسلبًا. إيجابًا األسهم أسعار حركة في كبيراً

وأفراد مؤسسات بين ٢٧ «البورصة» في االستراتيجيين الكويتيين المستثمرين عدد يبلغ

لإلماراتيين السوقية الخسائر دينار مليون و24 ...

الشركات أسعار عن البحرين سوق بيانات وبحسب
مــســتــثــمــريــن   4 ــر ــس خ ــن، ــري ــم ــث ــت ــس ــم ال ــص  ــح ــص وح
 672 تبلغ  شركات  4 في حصصًا يمتلكون  إماراتيين 
 223,67 من السوقية قيمتها تراجعت سهم، مليون
مليون   199,31 إلى يناير، شهر  مطلع دينار  مليون
مليون   24,36 نحو تبلغ بخسائر الشهر، نهاية دينار

المئة. في 11 وبنسبة دينار،
خسائر حققوا الذين اإلمــاراتــيــون والمستثمرون 

من  دينار مليون  20,28 لالستثمار أبوظبي جهاز هم:
في  سهم مليون  551 تبلغ يمتلكها  أسهم قيمة تراجع 
اإلسالمي دبــي  وبنك المصرفية، العربية المؤسسة
البالغة  أسهمه قيمة انخفاض مــن ديــنــار مليون   2,5
ومــصــرف  ــســت»،  «إنــوف ــة ــرك ش ــي  ف ســهــم  مــلــيــون   17
قيمة  هبوط من  دينار  ألــف  900 اإلســالمــي ـــارات اإلم
الخليجي  المصرف في سهم مليون  90 البالغة أسهمه
دينار  ألف  649 لالستثمار دامــاك وشركة التجاري،

في  سهم مليون  14 البالغة أسهمها قيمة نــزول مــن 
األهلية. التأمين شركة

إماراتيين  مستثمرين  7 أن البورصة بيانات وتشير
مليون   235 (نحو  استراتيجية حصص  8 يمتلكون
لألوراق  في سوق البحرين مدرجة شركات 4 سهم في

الماضي. يناير  شهر خالل أسعارها تتغير  لم المالية)
تبلغ حصة المالية للخدمات  دبي  مجموعة وتمتلك
ظلت  بنك طيب)، سهم في 67 مليون (نحو  المئة 60 في
شهر  خالل دينار مليون 67 عند تغيير دون من قيمتها

. ير ينا
حــصــص   4 إمـــاراتـــيـــيـــن  ــن  ــري ــم ــث ــت ــس م  4 ــك ــل ــت ــم وي
(أريـــج) للتأمين العربية المجموعة فــي استراتيجة
(نحو  المئة في  27,69 المالية، البحرين سوق وهــم:

والتأمينات  للمعاشات العامة الهيئة سهم)، مليون  61
مليون   27,5 (نــحــو  الــمــئــة، ــي  ف  12,50 االجــتــمــاعــيــة
المئة،  فــي  12,36 اإلمــاراتــيــة المالية وزارة ســهــم)، 
المئة،  في  5 اإلسكان  وبنك سهم)،  مليون 27,2 (نحو

سهم). مليون 11 (نحو
في   7,5 اإلمـــاراتـــيـــة ــادق» ــن ــف ــل ل ـــا  ـــان «روت وتــمــتــلــك 
بــنــادر  ــة  ــرك ش ــي ف ســهــم  مــلــيــون   11,25 ــو ــح (ن الــمــئــة
الحوفاني سعيد  أحمد سليمان يمتلك بينما للفنادق)، 
شركة  في سهم مليون  13,48 (نحو  المئة في  8,99
المئة  ــي ف  8 الــحــوفــانــي يمتلك كــمــا لــلــفــنــادق)، ــادر  ــن ب
المتحدة  الخليجية الشركة في سهم مليون  16 (نحو

. ( ر ستثما لال
تعادل خسائر المستثمرين االماراتيين أن إلى يشار

في  البحرين»  «بورصة  خسائر  إجمالي  من  المئة في   4
يناير. شهر

متراجعة يناير  شهر أنهت «البورصة» أن إلى  يشار
قيمتها  ــي ف خــســائــر مــتــكــبــدًة  ــة،  ــئ ــم ال ــي  ف  8,3 بنسبة
ــذه  ه وتـــأتـــي ـــار. ـــن دي ــن  ــي ــالي م  607 بــنــحــو ــة ــي ــوق ــس ال
تداعيات خلفتها التي النفسية للحال نتيجة الخسائر
العقاري الرهن أزمة  من الناتجة العالمية المالية  األزمة
أنــحــاء مختلف ــي ف ــات ــورص ــب وال ــال ــم ال أســـواق  عــلــى 

العالم.
عن تتحدث  الــتــي  السلبية  الــتــوقــعــات  ساهمت  كما 
النقدية الــتــوزيــعــات وتقليل  الــشــركــات أربـــاح  تــراجــع 
في ــم  ــه األس ــار ــع أس انــخــفــاض ــي ف المساهمين،  عــلــى 

البورصات.

 907) استراتيجية حصة 12 يمتلكون  إماراتيًا مستثمرًا  11 أن رسمية بيانات أفادت ]
خسائر  د 4 منهم المالية)، تكبَّ لألوراق البحرين في سوق مدرجة شركات 8 في سهم ماليين
السوقية  القيمة على الباقون  حافظ بينما  دينار، مليون  24,36 نحو تبلغ (دفترية) سوقية

كانون الثاني الماضي. شهر يناير/ ألسهمهم في


