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 4.6 % ارتفاع الودائع الخاصة 
بالبنوك التجارية في سلطنة عمان

§مسقط - العمانية
] ارتفعت القيمة اإلجمالية للودائع الخاصة لدى البنوك التجارية في سلطنة 
لتصل  المئة  في   4.6 بنسبة   2017 العام  من  آذار  مارس/  شهر  بنهاية  عمان 
إلى 12 ملياراً و571 مليون ريال عماني مقارنة بـ 12 ملياراً و18 مليون ريال 
عماني خالل الفترة نفسها من العام 2016. وذكرت النشرة اإلحصائية الشهرية 
الصادرة عن البنك المركزي العماني أن القيمة اإلجمالية لتلك الودائع تمثلت 
في ودائع األجل التي بلغت قيمتها 3 مليارات و881 مليون ريال عماني وودائع 
التوفير التي بلغت 4 مليارات و621 مليون ريال عماني وودائع تحت الطلب 

التي بلغت قيمتها 3 مليارات و745 مليون ريال عماني.
11 ملياراً و657  للودائع تمثلت في  القيمة اإلجمالية  أن  النشرة  وأوضحت 

مليوناً بالريال العماني و914 مليون ريال عماني بالعمالت األجنبية.
وبالنسبة للمؤشرات المصرفية للبنوك التجارية العمانية بالنسبة المئوية 
مع نهاية شهر مارس من العام 2017 فقد ذكرت النشرة أن نسبة مجموع النقد 
بلغت  المئة في حين  10.4 في  بلغت  العماني  بالريال  الودائع  إلى  والمقاصة 
بلغت  فيما  المئة  في   9.3 الودائع  إجمالي  إلى  والمقاصة  النقد  مجموع  نسبة 
نسبة مجموع القروض إلى الودائع 103 في المئة. وبلغت نسبة الودائع بالعملة 
القروض  نسبة  بلغت  في حين  المئة،  في   10.6 الودائع  إجمالي  إلى  األجنبية 
بالعملة األجنبية الى إجمالي القروض 13.7 في المئة، وبلغت نسبة الموجودات 
االجنبية إلى إجمالي الموجودات 9.6 في المئة أما عن نسبة المطلوبات األجنبية 
إلى إجمالي المطلوبات فقد بلغت 10.4 في المئة. وارتفعت نسبة الودائع تحت 
المئة، وبلغت نسبة  29.6 في  الى  الخاصة  الودائع  إلى جملة  الخاصة  الطلب 
رأس المال واالحتياطات إلى إجمالي الودائع 21 في المئة في حين بلغت نسبة 

المخصصات والفوائد المحتجزة إلى إجمالي االئتمان نحو 3.4 في المئة.

جواد محمد مديرًا عاّمًا لألهلية للتأمين
األهلية  الشركة  أعلنت   [
التابعة  الشركات  إحدى  للتأمين، 
القابضة  سوليدرتي  لمجموعة 
مجموعات  كبريات  من  تعد  والتي 
تعيينها  عن  العالم،  في  التكافل 

جواد محمد مديراً عاماً للشركة.
مناصب  شغل  قد  جواد  وكان 
سوليدرتي  مجموعة  في  عــدة 
لشركتها  العام  المدير  آخرها  كان 
التكافل  التابعة، شركة سوليدرتي 
في  جــواد  عمل  وقد  هذا  العام. 
مجموعة سوليدرتي منذ تأسيسها 

العام 2003.
الرئيس  المناسبة، صرح  وبهذه 
أشــرف  للمجموعة  التنفيذي 
لرئاسة  تعيين جواد  »إن  بسيسو: 
يتماشى  للتأمين،  األهلية  الشركة 
للمجموعة  المعلنة  األهــداف  مع 
في وقت الطرح العام لشراء أسهم 
األول  كانون  ديسمبر/  في  األهلية 
عملية  من  »كجزء  وأضاف   .»2016
في  المعلنة  واالستحواذ  العرض 
المجموعة  تهدف  الطلب،  وثيقة 
العام  التكافل  إلى دمج سوليدرتي 
بحيث  للتأمين  األهلية  الشركة  مع 
الموحد  الكيان  هذا  جواد  سيرأس 

الجديد«. 
ومن جانبه صرح رئيس مجلس 

للتأمين  األهلية  الشركة  إدارة 
بانضمام  البحارنة: »نرحب  أسامة 
األهلية  الشركة  صفوف  إلى  جواد 
تعيينه  »إن  وأضاف  للتأمين«. 
في  اإلدارة  مجلس  ثقة  يعكس 
الشركة  توجيه  على  قــدراتــه 
عملية  نحو  المقبلة  األشهر  خالل 
سوليدرتي  مع  ناجحة  اندماج 
ثقة  على  أننا  كما  العام.  التكافل 
الشركة  قيادة  على  بقدراته  تامة 
التأمين  شركة  لتصبح  المدمجة 
البحرين  مملكة  فــي  ــدة  ــرائ ال
الشريعة  وأحــكــام  المتوافقة 
»نتطلع  واختتم  الغراء.  اإلسالمية 
وجميع  ــواد  ج مع  العمل  ــى  إل

أجل  من  الصلة  ذات  األطــراف 
ترجمة الرؤية واألهداف المشتركة 

إلى واقع ملموس«.
واسعة  خبرة  ــواد  ج يمتلك 
سنة   22 على  تربو  ومتنوعة 
ومجال  األعمال  إدارة  مجال  في 
زمالة  على  جواد  وحصل  التأمين. 
البريطاني  القانوني  التأمين  معهد 
التنمية  )ACII(. كما وأنهى برنامج 
إلدارة  داردن  كلية  من  االداري 
الواليات  فرجينيا،  جامعة  األعمال، 
الماجستير  جواد  ويحمل  المتحدة. 
جامعة  من  المعلومات  نظم  في 

المتحدة. المملكة  سندرالند، 
سوليدرتي  مجموعة  أن  يذكر 

بموجب  تأسست  والتي  القابضة، 
مملكة  في  واألنظمة  القوانين 
البحرين، تتطلع ألن تكون مجموعة 
المالية  الخدمات  في  عالمياً  رائدة 
الرأس مال  بتوجه إسالمي. ويبلغ 
سوليدرتي  لمجموعة  به  المصرح 
ويبلغ  أميركي  دوالر  مليون   500
 185 والمدفوع  الصادر  ماله  رأس 
مجموعة  إن  أميركي.  دوالر  مليون 
التابعة  شركتها  مع  سوليدرتي، 
شركة   - البحرين  مملكة  في 
تعزز   - العام  التكافل  سوليدرتي 
في  ليس  المالية  الخدمات  صناعة 
منطقة الشرق األوسط فحسب، بل 

في العالم أجمع.

أسامة البحارنة جواد محمد أشرف بسيسو

348 الشركات المساهمة العمانية المقفلة 
برأس مال يبلغ 7.9 مليارات ريال

العام  نهاية  حتى  المسجلة  المقفلة  العمانية  المساهمة  الشركات  عدد  بلغ   [
مليارات و986   7 بلغت  أموالها  في رؤوس  زيادة  348 شركة وسجلت  الماضي 
مليون ريال عماني. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة ان عدد القرارات اإلدارية 
الصادرة للترخيص بتأسيس شركات مساهمة عمانية مقفلة بلغ )17( قراراً خالل 
أن  الشركات، والسيما  الفئة من  لهذه  إيجابيًا  يعتبر مؤشراً  المنصرم، مما  العام 
أنشطة هذه الشركات تتوزع بين تجارية وصناعية وأخرى خدمية وتؤدي دورها 

االستثماري بفاعلية مساهمة بذلك في دفع عجلة التنمية والتطوير.
التجارة  بوزارة  التجارية  المنشآت  على  والرقابة  التدقيق  دائرة  مدير  وقال 
لقانون  الخاضعة  الشركات  العريمي إن تسجيل عدد  والصناعة عبداهلل بن سالم 
استثمار رأس المال األجنبي في تصاعد، حيث بلغ عددها 7 آالف و892 منشأة 
تجارية حيث ارتفعت رؤوس أموالها إلى 3 مليارات و577 مليونًا و140 ألفًا و120 
للضوابط  وفقًا  الواقع  أرض  على  التجارية  أنشطتها  بتنفيذ  وتقوم  عمانيًا،  ريااًل 
المعمول بها لالستثمار منها تفعيل اغراضها وااللتزام بقواعد التعمين وأن يكون لها 
مكتب اداري مستقل يستوعب مهام الشركاء والمستثمرين بها، من خالل المعاينات 
الميدانية من قبل فريق التفتيش المشترك الذي يضم أعضاء لثالث جهات حكومية 

هي وزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية.
بدراسة  قامت  التجارية  المنشآت  على  والرقابة  التدقيق  دائرة  أن  وأضاف 
طلبات تسجيل المنشآت الجديدة من الشق القانوني والتحقق عن مدى اتفاق عقود 
التأسيس واألنظمة األساسية لها بالقوانين والقرارات التي تنظم تسجيل المنشآت 
الطلبات  عدد  أن  إلى  مشيراً  القائمة،  للمنشأة  المختلفة  الطلبات  وإنجاز  والتحقق 
والمعامالت في هذا الجانب بلغ 30 ألفًا و222 طلبًا ومعاملة مساندة بذلك مع أمانة 
المعامالت  وإنجاز  بالتحقق  قامت  الدائرة  أن  العريمي  ووضح  التجاري.  السجل 
المحالة إليها ذات الشق المالي والتحقق من مدى تقيد اعداد القوائم المالية للمنشأة 
التجارية بمعايير المحاسبة الدولية والوقوف على مركزها المالي وتدفقاتها المالية 
وتمكين مراقب الحسابات على أدلة المراجعة لتكون كافية ومالئمة وتوفر أساسًا 

معقواًل إلبداء رأيه المستقل عن تلك القوائم.
األطراف ذات  التعامالت مع  أهمية في فحص  تولي  الوزارة  أن  العريمي  وأكد 
العالقة والتأكد من مبدأ استمرارية الشركة في حالة ظهور خسائر برؤوس أموالها 
وقانونية توزيع األرباح للمساهمين والمكافآت وبدالت حضور الجلسات لمجلس 
ادارة الشركات المساهمة المقفلة واللجان المنبثقة عنه وفقًا ألحكام المادة )101( من 

قانون الشركات التجارية رقم )4 /74( والقرار الوزاري رقم )3 /2012(.
وأشار إلى أن بعض الشركات المساهمة العمانية المقفلة قامت بتوزيع أرباح 
أيضًا  جيد  مؤشر  وهو  االدارة  مجالس  أعضاء  على  ومكافآت  المساهمين  على 
لسالمة الوضع المالي واالستثماري لها في ظل عدم اتخاذ أية قرارات من هذه الفئة 

من الشركات للحل والتصفية خالل العام المنصرم.

بطاقة 1200 ميجاوات 

البحرين تستدرج عطاءات لتشييد محطة كهرباء ضخمة
§المنامة - علي الفردان

] بدأت البحرين باستدراج عروض الشركات 
البالد،  في  الكهرباء  لتوليد  محطة  أكبر  لتشييد 
الطاقة  على  الطلب  مواكبة  تستهدف  خطوٍة  في 

الكهربائية اآلخذ في النمو.
التأهيل  عملية  والماء  الكهرباء  هيئة  وستبدأ 
في  سيشاركون  الذين  للمطورين  المسبق 
وامتالك  بناء  لمشروع  دولية  تنافسية  مناقصة 
والماء  الكهرباء  إلنتاج  مستقلة  محطة  وتشغيل 
)المرحلة الثانية من مجمع الدور إلنتاج الكهرباء 
للكهرباء  اإلنتاجية  القدرة  وستبلغ  والماء(. 
ميجاوات   1000-1200 بين  ما  الجديدة  للمحطة 
 50 تبلغ  البحر  مياه  لتحلية  إنتاجية  وبقدرة 
ومن   .)MIGD( يومياً  إمبراطوري  جالون  مليون 
الدور  مجمع  إنتاجية  رفع  الخطوة  هذه  شأن 
3 آالف ميجاوات. وهذا  للطاقة ليصل إلى قرابة 
أضخم مشروع للطاقة بعد أن تم استثمار نحو 
إلنتاج  األولى  الدور  محطة  في  دوالر  مليار   2,1
مليون   48 وتحلية  الكهرباء  من  ميجاوات   1234
افتتحت  إذ  يومياً،  المياه  إمبراطوري من  جالون 

محطة الدور األولى في العام 2012. 
ستتمكن  فإنه  الدعوة  وثائق  وبحسب 
الشهر  نهاية  قبل  عطاءاتها  تقديم  من  الشركات 
الموجودة  المحطات  من  حالياً  وتنتح  الجاري. 

نحو  والحد،  والعزل  الدور  وأبرزها  البالد،  في 
3921 ميغاوات في حين أن أقصى حمل تعرضت 
الماضي  آب  أغسطس/   8 في  كان  الشبكة  له 
من  الفائض  أن  يعني  ما  ميغاوات،   3418 وبلغ 
الطاقة الكهربائية يقدر بنحو 500 ميغاوات، وفق 

مسئول تحدث إلى »الوسط«.
ومع نمو الطلب على الطاقة الكهربائية بمقدار 
البحرين  أن  يعني  ذلك  فإن  سنوياً،  المئة  في   6
غضون  في  حالياً  الفائضة  الطاقة  ستستنفذ 

عامين فقط، أي خالل العام 2018 أو 2019.

البحرين تشجع االستثمار في بناء محطات الكهرباء الرئيسية في البالد

»بن فقيه« تعرض »واتر بي« في مجمع مودا مول
§الوسط - المحرر االقتصادي

شركة  فقيه«،  ــن  »ب أعلنت   [
عن  البحرين،  في  العقاري  االستثمار 
طوال  مول  مودا  مجمع  في  تواجدها 
بهدف  وذلك  المبارك،  رمضان  شهر 

عرض وتسويق مشروع »واتر بي«.
وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي 
البحرين  اقتصاد  إلى دعم  فقيه«  »بن 
ورؤوس  االستثمارات  جذب  عبر 
العقار  سوق  إلى  الخليجية  األموال 
وتعزيز  تنشيط  أجل  من  المحلي 

ونمو هذا القطاع الحيوي.
وتشمل المشروعات التي تعرضها 
بن فقيه في مجمع مودا مول مشروع 
خليج  في  يقام  الــذي  بي«  ــر  »وات
البحرين الواقع على الواجهة البحرية 
ثالثة  ويتضمن  المنامة،  للعاصمة 
لتشتمل  تصميمها  تم  سكنية  أبراج 
في  مشترك  سيارات  موقف  على 
الطابق السفلي. وتحتوي هذه المباني 
 600 المتميز على نحو  التصميم  ذات 
مناظر  على  بإطاللة  سكنية  وحدة 
من  واحدة  وهي  الخليج  على  خالبة 
التي  الرئيسية  المميزات  من  العديد 
وسيتم  الوحدات.  هذه  بها  تتمتع 
بإنشاء  السكني  الُمجمع  هذا  تحسين 
مثل  الترفيهية  المرافق  من  مجموعة 
األلعاب  وصاالت  السباحة  حمامات 
إلى  باإلضافة  والسونا  الرياضية 
الدعم  مرافق  من  كبيرة  مجموعة 

والمطاعم.
فقيه  بن  شركة  محفظة  أن  يذكر 

مجموعة  توفر  العقاري  لالستثمار 
مختلف  تناسب  التي  الخيارات  من 
باإلضافة  والرغبات  االحتياجات 
يتطلع  التي  العالية  الجودة  إلى 
فقيه  بن  تفخر  حيث  المستثمر.  إليها 
هذا  في  كبيرة  ثقة  على  باستحواذها 

المجال.
وتأمل »بن فقيه« عبر تواجدها في 
اسواق  في  التجارية  المجمعات  أبرز 
أكبر  إلى  للوصول  وخليجية  محلية 
والشركات  األفراد  العمالء  من  فئة 
عديدة،  فرص  من  تقدمه  لما  نظراً 
الخليجي  المستثمر  أن  والسيما 
يتمتع بحضور كبير في سوق العقار 

البحرينية. 
الشركات  من  فقيه«  »بن  وتعتبر 
الخاصة التي استطاعت خالل أقل من 
في  ريادية  مكانة  تتبوأ  أن  أعوام   10
بالبحرين.  العقاري  االستثمار  سوق 
فقيه« ألن تصبح  وتهدف شركة »بن 
الفرص  توفير  في  محورياً  مساهماً 
أفضل  ودمج  المجزية،  االستثمارية 
وخبرات  العالمية  الممارسات 
منها  سعياً  اإلقليمية،  االستثمار 
قيمة  وذات  ربحية  مشاريع  لتطوير 
مضافة للمساهمين والعمالء وشركاء 
التي  القطاع والموظفين والمجتمعات 

تعمل فيها.

بن فقيه تعزز قدراتها التسويقية في سوق العقار

التذبذب ونظام التداوالت الجديد وعقود الشركات 
أبرز متغيرات بورصة الكويت األسبوع الماضي

§الكويت - كونا
األسبوع  خالل  الكويت  بورصة  تعامالت  مرت   [
الماضي بمحطات متعددة، أبرزها تذبذب األداء العام 
األفراد،  وخاصة  المتعاملين  استيعاب  تفاوت  بسبب 
بدء  عن  فضاًل  الجديد،  التداوالت  نظام  مع  التعامل 
المتداولة  السيولة  أحجام  على  أثر  ما  رمضان  شهر 

التي كانت »متواضعة«.
المدرجة  الشركات  أخبار  من  حزمة  وساهمت 
المتعلقة بإجراء تسويات أو توقيع عقود أو صفقات 
أسهمها،  باتجاه  الشراء  أوامر  زيادة  في  استحواذ 
أسهم  من  لكثير  الشراء  على موجة  أيضاً  انعكس  ما 

الشركات الزميلة والشركات التابعة.
وكان واضحاً تركيز المتعاملين على أسهم مزدوجة 
المدرج  اتش(  اف  )جي  سهم  على  الحال  كما  اإلدراج 
محدد  وعدد  والبحرين  ودبي  الكويت  أسواق  في 
قوية  دفعة  شكلت  التي  الخاملة  الشركات  أسهم  من 
وإيجابية على صعيد المؤشرات والسيما )السعري( 
مكانه  على  حافظت  كثيرة  نقاط  بحصد  حظي  الذي 

فوق مستوى 6800 نقطة.
وبالنظر الى منوال اداء الجلستين الماضيتين نجد 
في  مهماً  أنهما شهدتا تبايناً حيث لعبت االولى دوراً 
للعديد  السعرية  المستويات  بعض  تجميل  عمليات 
نظراً  المتاجرة  مرمى  في  كانت  التي  الشركات  من 
الثانية  مسار  في  برز  حين  في  الشهري،  لإلغالق 
ارتفاع حدة عمليات جني االرباح والسيما مع االقفال 

األسبوعي.
من  كثير  على  ــاح  االرب جني  عمليات  وغلبت 
الجلسات  مدار  ارتفاعات على  التي شهدت  الشركات 
المتعاملين  بعض  يفضل  حيث  الماضية  الخمس 

والسيما االفراد اتباع هذه المنهجية بصورة متكررة 
على  والدخول  السيولة  لتوفير  األسبوع  نهاية  مع 
تعامالت األسبوع المقبل وفق آليات العرض والطلب 

الجديدة.
الالفت  التماسك  القيادية  القطاعات  اداء  من  وبدا 
للقطاع المصرفي حيث كان جل اسهمه ما بين االرتفاع 
تحت  المدرجة  االسهم  بعض  برزت  كما  واالستقرار 

قطاع الخدمات كما الحال على سهم شركة »سينما«.
واستاثرت بعض اسهم الشركات بنصيب وافر من 
»اجيليتي«  تصدرت  حيث  المتداولة  النقدية  القيمة 
»وطنية«  ثم  دينار  مليون   2.12 بنحو  القائمة  هذه 

بنحو 1.1 مليون دينار.
وربة  بنك  من  إيضاحاً  المتعاملين  بعض  وتابع 
بشأن االستحواذ على المقر الرئيسي لمبنى »مانباور 
األميركية  المتحدة  الواليات  في  التجاري  جروب« 
المئة  99.1 في  66.5 مليون دوالر بحصة تبلغ  بنحو 

مع »بنتال كينيدي« العقارية األميركية.
جني  وعمليات  البيعية  الضغوطات  واستهدفت 
األرباح أسهم العديد من الشركات في مقدمتها »منازل« 
و  »الخليجي«  و  ع«  »المصالح  و  ب«  م  »وطنية  و 
 53 أسهم  ارتفاع  الجلسة  »الجزيرة« في حين شهدت 
 114 إجمالي  من  شركة   57 أسهم  وانخفاض  شركة 

شركة تمت المتاجرة بها.
»كويت  أسهم  مؤشر  مكونات  حركة  واستحوذت 
15« على 9.2 ماليين سهم تمت عبر 567 صفقة نقدية 

بقيمة نحو 5.4 ماليين دينار.
نقطة   27.8 بنحو  مرتفعاً  السعري  المؤشر  وأقفل 
ليبلغ مستوى 6813.19 نقطة محققاً قيمة نقدية بلغت 
مليون سهم   75.17 من خالل  دينار  مليون   11.5 نحو 

تمت عبر 2632 صفقة نقدية.


