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أعلنت الشركة التجارية 
العقاري���ة نتائج بياناتها 
املالية عن الربع الثالث من 
العام 2009 محققة أرباحا 
18.1 مليون  صافية بلغت 
دين���ار فيم���ا بلغت قيمة 
أصول الش���ركة نحو 411 
مليون دينار بنسبة ارتفاع 
بلغت 7.3% عن نفس الفترة 
من العام املاضي. فيما بلغ 
إجمالي حقوق املساهمني 

نحو 234 مليون دينار.
وق���د ص���رح رئيس 
مجل���س اإلدارة والعضو 
املنتدب للشركة التجارية 
العقارية عبدالفتاح محمد 
رفيع معرفي، في تعليق 

له على النتائج احملققة، بأنها نتاج ألنش���طتها 
التش���غيلية وجهود مجل���س إدارتها وجهازها 
التنفي���ذي وكل العامل���ني في الش���ركة والتي 
انعكس���ت وبحمد اهلل تعالى إيجابا على نتائج 
أعمالها الفصلية والسنوية. وأشار معرفي إلى 
أنه في ظل الظروف االقتصادية العاملية الصعبة 
وتأثيراته���ا الراهنة على العديد من الش���ركات 
واملؤسسات احمللية واإلقليمية والدولية وبالرغم 
من الصعوبات الكبيرة التي تواجهها الشركات في 
عمليات التخارج من استثماراتها في املنطقة، إال 
أن حرص الشركة على اختيار شركائها وحلفائها 
في الكثير من مشاريعها احمللية واإلقليمية وجودة 
أصولها وسياستها االستثمارية املتحفظة واجلهود 
الكبيرة التي تبذلها اإلدارة في سبيل إيجاد حلول 
عملية ملعاجلة اآلثار الس���لبية الناجتة عن تلك 
األزمة أسفر عن إجناز صفقة مع إحدى الشركات 
مبنطقة اخلليج لبيع وتخارج من مشروع برج 
املقام – مكة املكرمة بصافي ربح يقدر ب� 6.300.000 

دينار.

وأكد على قوة وثبات 
املرك���ز املال���ي للش���ركة 
ومالءتها املالية، واستمرارها 
في إستراتيجيتها التي تتم، 
وبشكل متواصل، مراقبتها 
ومراجعته���ا وتطويرها 
الظروف  مبا يتالءم م���ع 
احمليطة، كما يؤكد ملساهمي 
الشركة أن اإلدارة مستمرة 
وفق منهج مدروس للتعامل 

مع األزمة احلالية.
وأش���ار إل���ى أن إعالن 
النتائج املالية للربع الثالث 
من الع���ام 2009 يأتي في 
الوقت الذي تس���تعد فيه 
الشركة لتشغيل مشروع 
برج التجارية مبنطقة شرق 
� شارع السور، وهو املشروع الذي ميثل إضافة 
جدي���دة للوجه املعماري للعاصمة باإلضافة إلى 
ان���ه ميثل نقلة نوعية في عالم العقار بتصميمه 
الفريد وموقعه املميز ونوع اخلدمات التي يقدمها 
للمستأجرين وقد بدأت الشركة في إجراءات التأجير 
والتعاقد اس���تعدادا لتشغيل املشروع. وان كان 
برج التجارية أحد إضاف���ات التجارية العقارية 
في منطقة العاصمة فإن مجمع س���يمفوني احد 
إضافاتها في منطقة الساملية ويتميز بكونه مجمعا 
متكامال يحتوي على سوق جتاري وبرجي مكاتب 
وفندق ميسوني بإطاللة رائعة على اخلليج العربي 
حيث مت البدء بالتعاقد مع املستأجرين. واختتم 
في تصريحه مؤكدا أن الشركة التجارية العقارية 
تس���عى جاهدة للمساهمة في التطوير العمراني 
بالكويت عن طريق مشاريعها العقارية التي حتمل 
بصمتها املميزة، ووجه شكره وتقديره ملساهمي 
الشركة ووعدهم مبواصلة العمل على نفس النهج 
للمحافظة على مكانة الش���ركة وحتقيق أفضل 

النتائج. 

البورصة تواصل الهبوط وبيع ملحوظ على بعض األسهم القيادية 
وتبخّر أموال المتداولين لن يعوضه إسقاط الفوائد أو صندوق المعسرين

هشام أبوشادي
واصلت جميع مؤشرات سوق 
املالية اجتهها  ل����أوراق  الكويت 
النزولي وان كان بوتيرة أقل مقارنة 
بأول من أمس، إال انه من الواضح 
ان هناك عمليات بيع ملحوظة على 
أسهم الش����ركات القيادية بسبب 
الرغبة في احلصول على سيولة 
مالية، وفي الوقت نفسه املخاوف 
من اس����تمرار االجت����اه النزولي 
للسوق االس����بوع القادم في ظل 
وجود عدد من الشركات القيادية 
لم تعلن نتائجها املالية لفترة الربع 
الثالث، فضال عن عدد من الشركات 
الى  الذي سيؤدي  األخرى، األمر 
وقف تداول اسهمها اعتبارا من يوم 
االثنني القادم، األمر الذي سيزيد 
من اآلثار الس����لبية على السوق، 
ولكن في املقابل، فإن الش����ركات 
التي أعلنت نتائجها املالية لفترة 
الربع الثالث حت����ى وان تكبدت 
خسائر فإنها تستحوذ على ثقة 
املتداولني، اما على مستوى األجواء 
العامة، فإنها تدفع الىاالحباط في 
ظل اس����تمرار سياسة التصعيد 
من جانب بعض النواب والتهديد 
باستجواب رئيس احلكومة، األمر 
الذي سيدفع بأزمة سياسية كبيرة. 
فاألزمة التي متر بها البورصة أزمة 
حادة تفوق أزمة الثقة، فالكثير من 
أوساط املتداولني فقدوا في الفترة 
األخيرة أغلب ما تبقى من أموالهم، 
والش����ركات خاصة االستثمارية 
ستزداد معاناتها في ظل استمرار 
تدهور قيم استثماراتها في السوق، 
املالية  والبنوك ستتأثر نتائجها 
في الربع األخير من العام احلالي 
في حال استمرار الوضع الراهن 
للبورصة، وذلك نتيجة انخفاض 
قيم ضمانات األس����هم املرهونة 
األمر الذي س����يدفع البنوك ألخذ 
مخصصات م����ن جهة، ومن جهة 
أخرى ستجبر عمالءها على بيع 
األس����هم املرهونة أو تقدمي املزيد 

من الضمانات، ففي ظل استمرار 
الوضع احلالي للسوق، فإن األزمة 
ستزداد تفاقما وتكاليف اخلروج 

منها ستكون مرتفعة.
انخفض املؤشر العام للبورصة 
50.8 نقط����ة ليغلق على 7058.2 
نقطة بانخفاض نس����بته %0.71 
أم����س، كذلك  ب����أول من  مقارنة 
انخف����ض املؤش����ر الوزني 2.96 
نقطة ليغلق على 298.25 نقطة 
بانخفاض نسبته 0.74% مقارنة 

بأول من أمس.
وبلغ اجمالي األسهم املتداولة 
171.8 مليون سهم نفذت من خالل 
3952 صفقة قيمتها 35.2 مليون 

دينار.
وجرى التداول على اسهم 118 
شركة من أصل 202 شركة مدرجة، 
ارتفعت اس����عار اسهم 22 شركة 
وتراجعت اسعار اسهم 70 شركة 
وحافظت اس����هم 26 شركة على 
اس����عارها و84 شركة لم يشملها 

النشاط.
الش����ركات  تص����در قط����اع 
االستثمارية النشاط بكمية تداول 
حجمها 47.3 مليون س����هم نفذت 
من خ����الل 971 صفقة قيمتها 4.3 

ماليني دينار.
وجاء قطاع الشركات العقارية 
ف����ي املركز الثان����ي بكمية تداول 
حجمها 47.4 مليون سهم نفذت 
من خالل 768 صفقة قيمتها 3.5 

ماليني دينار.
الش����ركات  واحت����ل قط����اع 
اخلدماتية املرك����ز الثالث بكمية 
تداول حجمها 37.4 مليون سهم 
نفذت من خالل 937 صفقة قيمتها 

11.2 مليون دينار.
البنوك على  وحصل قط����اع 
املركز الرابع بكمية تداول حجمها 
13.3 مليون سهم نفذت من خالل 
405 صفق����ات قيمتها 9.4 ماليني 

دينار.
وجاء قطاع الصناعة في املركز 

املشاكل التي تواجهها العديد من 
الشركات، إال ان اجلزء األكبر يعود 
الى الصراع السياسي املزمن سواء 
بني أطراف احلكومة من جهة أو 
بني التكتالت داخل مجلس األمة 
من جهة اخ����رى، وبني احلكومة 
واملجلس من جهة ثالثة، ومن شأن 
هذا الصراع ان ينعكس على نفسية 
أوساط املتداولني خاصة وهم يرون 
ان أطراف السلطتني غير عابئني 
التي تبخرت واألزمات  بأموالهم 
املالية التي تعاني منها الشركات 
وبالتبعية البنوك، سواء عدم قدرة 
التزاماتها  الشركات على س����داد 
املالية جتاه للبنوك، أو احلصول 
على متوي����الت جديدة، واألخطر 
األزمات التي تواجهها وستواجهها 
العديد من األسر الكويتية جراء 
تبخر مدخراتهم والقروض التي 
حصلوا عليها واس����تثمروها في 
البورصة. لذلك، فإن الوضع الراهن 
لن ينفع معه صندوق املعسرين أو 
إسقاط الفوائد على القروض وال 
غيره من احللول الش����عبية التي 
تعالج ج����زءا من تداعيات األزمة 

وليس األزمة.
ارتفعت نسبيا حركة التداول 
على بع����ض أس����هم البنوك مع 
انخفاض أس����عار أسهم 3 بنوك، 
فق����د ازدادت عمليات البيع على 
التمويل الكويتي والبنك الوطني، 
حي����ث انخفض كل منهما مبقدار 
وحدة سعرية، ويتوقع اعتبارا من 
األسبوع املقبل وقف تداول سهمي 
البنك التجاري وبنك برقان ما لم 
يعلنا قبل بدء تداوالت يوم األحد 
املقبل، وهوت أسعار أغلب أسهم 
الشركات االستثمارية في تداوالت 
ضعيفة، حيث سجلت أسعار بعض 
األس����هم انخفاضاباحل����د االدنى 
دون طلبات شراء، فقد تراجعت 
بش����كل ملحوظ تداوالت سهمي 
ايفا والديرة القابضة مع تراجع 
في اسعارهما السوقية، ومتاسك 

سهما اكتتاب واملدينة للتمويل في 
تداوالت ضعيفة، فيما شهد سهم 
الصفاة لالستثمار تداوالت مرتفعة 

مع استقرار سعره السوقي.
واستمرت اسعار اغلب اسهم 
الش����ركات العقارية في التراجع 
في تداوالت ضعيفة باس����تثناء 
املرتفع����ة على بعض  التداوالت 
االسهم خاصة سهم ابيار العقارية 
الذي حافظ على سعره مستقرا، 
العقارية  الوطنية  وواصل سهم 
اجتاهه النزول����ي امللحوظ بفعل 
استمرار عمليات البيع، ورغم ان 
الشركات العقارية اقل القطاعات 
انها تواجه صعوبة  اال  مديونية 
في بيع ما لديها من اس����تثمارات 
عقارية او الدخول في مش����اريع 
عقارية جديدة بس����بب التش����دد 
في التسهيالت االئتمانية وضمن 
اصل 36 شركة في قطاع العقار، 
هناك اسهم 20 ش����ركة اسعارها 
السوقية اقل من القيمة االسمية 
بنسب تتراوح ما بني 60 و %20، 
ومع ذلك فانه ليس مستبعدا ان 
التراجع في  تواصل هذه االسهم 
ظل املخ����اوف من نتائجها املالية 
ليس خالل العام احلالي بل خالل 
التداوالت  املقبل. استمرت  العام 
املتواضع����ة عل����ى اغلب اس����هم 
الشركات الصناعية مع انخفاض 
اسعار اغلبها خاصة سهم اخلليج 
للكابالت الذي واصل هبوطه باحلد 
االدنى معروضا دون طلبات شراء، 
فيم����ا ان التداوالت املرتفعة على 
س����هم الصناعات الوطنية سجل 
انخفاض����ا ملحوظا في س����عره، 
وقد اعلن����ت الصناعات الوطنية 
عن نتائجه����ا املالية لفترة الربع 
الثالث والذي بلغ����ت فيه ارباح 
الشركة 11.6 مليون دينار لتتالشى 
خسائرها متاما في النصف االول 
من الع����ام احلالي لتحقق ارباحا 
اجمالية في التس����عة اشهر تقدر 

بنحو 429 ألف دينار.

اخلام����س بكمية ت����داول حجمها 
11.2 مليون سهم نفذت من خالل 
410 صفق����ات قيمتها 4.2 ماليني 

دينار.
وفقا ملختلف التحاليل الفنية 
واملالية التي تتناول أسواق املال 
بشكل عام وأسهم الشركات املدرجة 
بشكل خاص، فإنه يتم حتديد قاع 
السوق وايضا األسهم إال ان الوضع 
العام في السوق الكويتي ليست 
له معايير ميكن االعتماد عليها في 
حتديد ق����اع الهبوط، وايضا قاع 
األسهم، فهناك العديد من األسهم 

أسعارها السوقية أقل من قيمتها 
االسمية بنس����ب تتراوح بني 70 
و20%، ما يعني ان أسعارها أقل 
من مستويات تأسيس الشركات 
بكثير، ومع ذل����ك يصعب القول 
ان هذه األسهم وصلت الى القاع، 
وبالتالي امكانية ش����رائها، وهذا 
يعود الى ان طبيعة أسواق املال 
تقوم على عامل الثقة، وإذا ما فقد 
هذا العامل فإن األس����واق تنهار، 
وما يحدث في الس����وق الكويتي 
هو انهي����ار لأس����عار، وان كان 
جزء من ه����ذا االنهيار يعود الى 
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انخفاض المؤشر 50.8 نقطة 
وتداول 171.8 مليون سهم 

قيمتها 35.2 مليون دينار

ض نخفـا ا

 )أحمد باكير(متى تنتهي األزمة؟

 اس���تحوذت قيمة تداوالت اسهم 7 
شركات والبالغة 20.1 مليون دينار قيمتها 
57.1% من القيمة االجمالية، وهذه الشركات 
هي: البنك الوطن���ي، بيتك، الصناعات 
الوطني���ة، اجيليت���ي، زي���ن، الصفاة 

لالستثمار، منا القابضة.
 باستثناء استقرار مؤشر قطاع التأمني، 
تراجعت مؤشرات القطاعات األخرى أعالها 
قطاع األغذية مبقدار 138 نقطة، تاله قطاع 
الصناع��ة مبق��دار 59.8 نقط��ة، ثم قطاع 

اخلدمات مبقدار 56.8 نقطة.

إحدى طائرات »اجلزيرة«

ستيفان بيتشلر

»التجارية العقارية« تربح 18.1 مليون دينار 
للربع الثالث واألصول إلى 411 مليونًا

»الديرة« تخسر
 3.4 ماليين دينار 

»الدولية للتمويل«
 تربح 2.6 مليون دينار

»الدواجن« تخسر
 32 ألف دينار

اعتمد مجلس ادارة شركة 
الدي���رة القابضة البيانات 
 املالية املرحلية للش���ركة 
املنتهية في 30  للفت���رات 

سبتمبر 2009.
حي���ث ج���اءت نتائج 
الش���ركة لتحقق  أعم���ال 
خسارة بلغت 3.4 ماليني 
دينار ما يعادل 5.26 فلوس 
للسهم، مقارنة مع خسارة 
بلغت 14.7 مليون دينار ما 
يعادل 28.08 فلسا للسهم 
الع��ام  للفترة املقارنة من 

املاضي.

قال بيان للبورصة ان الشركة 
الدولية للتمويل )د للتمويل( قد 
حققت ارباحا صافية للتسعة اشهر 
تقدر ب� 2.66 مليون دينار أي 5.64 
فلوس للسهم الواحد مقارنة بارباح 
قدرها 2.36 مليون دينار أي 5.3 
فلوس للسهم الواحد خالل نفس 
العام املاضي، مضيفا  الفترة من 
ان الش����ركة حققت خسائر للربع 
الثالث بلغت 1.45 مليون دينار أي 
3.12 فلوس للسهم مقارنة بأرباح 
قدرها 248.7 ال����ف دينار أي 0.5 
فلس للس����هم الواحد خالل نفس 

الفترة من العام املاضي. 

اعتم���د مجلس ادارة الش���ركة 
الكويتية املتحدة للدواجن )دواجن( 
البيانات  املالية املرحلية للشركة 
للفترات املنتهية في 30 س���بتمبر 
2009 حيث ج���اءت نتائج أعمال 
الشركة لتحقق خسارة بلغت 32 الف 
دينار ما يعادل 0.21 فلس للسهم، 
مقارنة بخسارة بلغت 2 مليون دينار 
ما يعادل 18.01 فلسا للسهم للفترة 

املقارنة من العام املاضي.

742 ألف مواطن انتهوا من طبع سندات  
»وربة« بواقع 370 ألف سند 

1.9 مليون دينار أرباح »كويت إنفست« 

6.8 ماليين دينار
 خسارة »غلف إنفست«

»المنتجعات« تخسر 1.3 مليون دينار

اعتمد مجلس ادارة شركة كويت انفست القابضة البيانات 
املالية املرحلية للشركة للفترات املنتهية في 30 سبتمبر 2009 
حيث جاءت نتائج أعمال الشركة لتحقق ربحا بلغ 1.9 مليون 
دين���ار ما يعادل 6.3 فلوس للس���هم، مقارنة مع ربح بلغ 7.6 
ماليني دينار ما يعادل 23.5 فلس���ا للسهم للفترة املقارنة من 

العام املاضي.

أعلن����ت الش����ركة اخلليجية 
الدولية لالستثمار »غلف إنفست« 
أنها حصلت عل����ى موافقة بنك 
الكويت املركزي عل����ى بياناتها 
املنتهية  املالية املرحلية للفترة 
في 30 سبتمبر 2009، حيث جاءت 

نتائ����ج أعمال الش����ركة لتحقق 
خسارة بلغت 6.8 ماليني دينار ما 
يعادل 36.73 فلسا للسهم مقارنة 
مع ربح 5.7 ماليني دينار ما يعادل 
29.75 فلسا للسهم للفترة املقارنة 

من العام املاضي.

ذكر بيان للبورصة ان الشركة الدولية للمنتجعات )املنتجعات( 
قد حققت خسائر صافية للتس���عة أشهر تقدر ب� 1.37 مليون 
دينار أي 9 فلوس للس���هم الواحد مقارنة بأرباح قدرها 6.07 
ماليني دينار أي 39 فلسا للسهم الواحد خالل نفس الفترة من 

العام املاضي.

7.2 ماليين دينار خسائر »إيفا«

5 ماليين دينار أرباح »أبيار«

»االمتيازات الخليجية« تخسر 3.5 ماليين

أعلنت شركة االستشارات 
املالية الدولية )ايفا(  أنها حصلت 
على موافقة بنك الكويت املركزي 
على بياناته���ا املالية  املرحلية 
للفترة املنتهية في 30 سبتمبر 
2009، حيث جاءت نتائج أعمال 

الشركة لتحقق خسارة بلغت 
7.2 ماليني دينار ما يعادل 10.98 
فلوس للسهم، مقارنة مع ربح 
9.3 ماليني دينار ما يعادل 14.04 
فلسا للسهم للفترة املقارنة من 

العام املاضي.

اعتمد مجلس ادارة ش���ركة 
ابيار للتطوير العقاري البيانات 
 املالية املرحلية للشركة للفترات 
املنتهية في 30 سبتمبر 2009، 
ح��يث جاءت نت��ائج أعم���ال 
الش�����رك���ة لتح���قق ربح���ا 

بل���غ 5 ماليني دينار ما يعادل 
6.9 فلوس للسهم، مقارنة مع 
رب���ح بلغ 24.3 ملي���ون دينار 
ما يعادل 50.14 فلسا للسه��م 
الع���ام  املقارن��ة م���ن  للفترة 

املاضي.

اعتمد مجلس ادارة ش���ركة االمتيازات اخلليجية  القابضة 
البيانات املالية املرحلية للشركة للفترات املنتهية في 30 سبتمبر 
2009 حيث جاءت نتائج أعمال الشركة لتحقق خسارة بلغت 3.5 
ماليني دينار ما يعادل 29.78 فلسا للسهم مقارنة مع ربح بلغ 
2.2 مليون دينار ما يعادل 19.05 فلس���ا للسهم للفترة املقارنة 

من العام املاضي. عمر راشد 
علم���ت »األنباء« م���ن مص���ادرها أن 67% من املواط����نني 
ان���تهوا من طب���ع س��ندات بنك »ورب����ة« بواق����ع 370 أل���ف 

سند. 
وأوضح املصدر أن عدد املواطنني الذين قاموا بطبع سندات 

بلغ 742 ألف مواطن. 
واش���ار الى أن 95% من املواطنني قاموا بطبع سنداتهم عن 
طريق املوقع، في وقت بلغت نسبة الذين أنهوا طبع السندات 

عن طريق املسجات واإلمييالت %5. 
وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر أن قرار مجلس الوزراء 
بتكليف الهيئة العامة لالستثمار بتشكيل مجلس إدارة البنك 
قد يصدر األس���بوع اجلاري، مس���تدركة بأن »عمومية البنك 
التأسيسية« ستكون في موعدها املعلن في 19 اجلاري ولم يتم 

النقاش حول تأجيلها. 

15.9 مليون دينار إيرادات »طيران الجزيرة« للربع الثالث
أعلنت شركة طيران اجلزيرة عن 
حتقيقها إيرادات بقيمة 15.9 مليون 
دينار وأرباحا بلغت 0.76 مليون دينار 

للربع الثالث من العام 2009.
وأفادت الشركة في بيان لها بأنها 
نقلت 582.490 مسافرا خالل الربع 
الثالث من العام ما يعادل زيادة في 
عدد املسافرين بنسبة 65% مقارنة 
بالفترة ذاتها من العام املاضي حيث 
نقلت »طي���ران اجلزيرة« 352.572 
مسافرا. وقد أصبحت شركة طيران 
اجلزي���رة أكبر مش���غل ف���ي مطار 
الكويت الدولي حاملة واحد من كل 
4 مسافرين. وقال الرئيس التنفيذي 

ل� »طيران اجلزيرة«، ستيفان بيتشلر: »يرتقي أداؤنا من جديد بعد إعادة 
هيكلة الشبكة التشغيلية للشركة والذي كان له تأثير متوقع في منتصف 
هذا العام، اليوم تس���تمر الشركة بالربحية بفضل التغييرات التي قمنا 
بها على الشبكة واخلدمات اجلديدة التي مت إطالقها أيضا مؤخرا ومنها 
درجة رجال األعمال، األمر الذي كان له انعكاس إيجابي على أرباحنا خالل 
هذا الربع«. وأضاف: »أصبحنا أكبر مشغل في الكويت خالل 4 سنوات 
فقط منذ أول رحلة لنا، وذلك بالرغم من  التحديات التي نش���هدها في 

قطاع أغلبيته شركات طيران حكومية«.

حققت 0.76 مليون دينار أرباحًا و65% نسبة زيادة عدد ركابها 

عبدالفتاح معرفي

حملة السندات قبلوا بالضمانات مقابل استثماراتهم

»جلوبل« ال ينوي تمديد مهلة استحقاق 
السندات البالغة 115 مليون دينار 

اعلن بيت االستثمار 
العاملي )جلوبل( امس 
موافق����ة غالبية حملة 
الس����ندات على قبول 
الضمانات املقدمة لهم 
مقابل استثماراتهم في 
السندات التي اصدرها 

جلوبل سابقا.
»جلوبل«  واتخ����ذ 
هذه املبادرة ملنح حملة 
سنداته ضمانات على 
وكان  اس����تثماراتها، 
الغرض وراء االجتماعات 

التي عقدت امس ف����ي مقر جلوبل هو اطالعهم على آخر 
املستجدات والتطورات املتعلقة بخطة اعادة جدولة ديون 
جلوبل باالضافة الى منحهم الفرصة للمشاركة في الضمانات 
املقدمة للبنوك الدائنة، وقد حصلت هذه املبادرة على تقدير 
جميع حملة الس����ندات. وصرحت رئيس مجلس االدارة 
العضو املنتدب مها الغنيم بأن »جلوبل ينوي سداد قيمة 
جميع السندات عند استحقاقها، وال توجد اي نية لدينا 
مطلقا لتمديد مهلة اس����تحقاق هذه السندات، في الواقع 
ننوي س����داد قيمة هذه السندات والتي تبلغ 115 مليون 
دينار عند استحقاقها في 2009 و2012 و2013«. واضافت 
الغنيم ان »جلوبل« يقدم ضمانات حلملة السندات وذلك 
حرصا منه على املس����اواة بني جميع دائنيه، مشيرة الى 
ان جميع السندات التي اصدرها »جلوبل« لم تتضمن اي 
ضمانات بل مجرد شرط رهن سلبي والذي لم يتم تفعيله 
في مجموعتني من السندات الثالثة التي اصدرها »جلوبل« 
س����ابقا، مؤكدة ان »جلوبل« يتخذ اآلن خطوة عملية من 

اجل ان يؤكد حلملة سنداته ان »استثماراتهم آمنة«.
اجلدير بالذكر ان عرض »جلوبل« تقدمي ضمانات حلملة 

السندات يتماشى مع سياسة التزامه جتاه دائنيه.

مها الغنيم


