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QATARLYST الفجر« تنضم إلى برنامج«

 »دار الكوثر« تواصل طرح مشاريع باإلمارات 
وعمان والسعودية بقيمة 100 مليون دوالر

الشايع: »إيفا« تعدل بنود النظام األساسي
لصندوقيها »االستثماري« و»اإلسالمي«

»التجارة« تصدر 70 رخصة لشركات
مساهمة »عامة ومقفلة« في 2009

1045 شركة »ذات مسؤولية محدودة وتضامنية 
وتوصية بسيطة« وافقت الوزارة على تأسيسها

عاطف رمضان
أظهرت إحصاءات صادرة عن 
وزارة التجارة والصناعة حصلت 
»األنب����اء« عليها أن مجموع عدد 
الش����ركات املس����اهمة »العام����ة 
واملقفل����ة« في العام 2009 والتي 
وافقت الوزارة على تأسيسها بلغ 
70 شركة وان فروعها 190 فرعا.

وأشارت اإلحصائيات الى ان 
عدد الشركات املساهمة العامة 5 
ش����ركات وفروعها 66 فرعا وان 
عدد الش����ركات املساهمة املقفلة 

65 شركة وفروعها 124 فرعا. هذا 
ان اجمالي  وتوضح اإلحصاءات 
اعداد الشركات املساهمة في 2009 
»العامة الرئيسية وفروعها واملقفلة 
الرئيسية وفروعها« 260 شركة.
م����ن جه����ة أخ����رى، تش����ير 
اإلحصائيات الى ان عدد شركات 
األش����خاص في 2009 »بالنسبة 
لذات املس����ؤولية احملدودة« 782 
شركة وعدد رخص فروعها 1720 

شركة أو رخصة.
وأوضحت اإلحصائية ان عدد 

شركات األشخاص التضامنية 166 
شركة وان عدد فروعها 313 فرعا، 
كما ان عدد ش����ركات األشخاص 
»توصية بس����يطة« 97 ش����ركة 

وفروعها 215 فرعا.
وحس����ب اإلحصائي����ات فإن 
إجمالي اعداد شركات األشخاص 
احمل����دودة  املس����ؤولية  »ذات 
والتضامنية وتوصية بسيطة« 
1045 شركة، علما بأن اجمالي عدد 
فروع هذه األنواع من الشركات 

2248 شركة.

190 رخصة أصدرتها »التجارة« لفروع شركات مساهمة »عامة ومقفلة«

قال نائ���ب رئيس مجلس 
اإلدارة في ش���ركة دار الكوثر 
العقارية إحدى شركات املجموعة 
اخلليجية للتنمية واالستثمار 
أحمد الصفار ان الشركة تواصل 
تقدمي مشاريعها املميزة خالل 
العام 2010 والتي قامت بطرحها 
أواخ���ر الع���ام املاضي في كل 
من عمان وبريطانيا واألردن 
والسعودية واإلمارات والتي 
تقدر قيمتها بحدود 100 مليون 

دوالر.
وأش���ار الصف���ار في بيان 
صحافي إلى أن الشركة ستقوم 

بالتركيز على الفرص التي تتالءم مع مجريات حركة 
السوق احلالية، والسيما الظروف التي فرضتها 

األزمة العاملية على السوق العقاري حتديدا.
وأكد الصفار أن الش���ركة حققت جناحا كبيرا 
من خالل طرحها نظام الدفع والتس���هيالت التي 
طرحتها خالل العام املاضي، مشيرا إلى أن املبيعات 
التي قامت بتحقيقها الشركة خالل العام املاضي 

تدل على أن 2009 ش���هد حتديا 
كبيرا في ظل التباطؤ واالنكماش 
االقتصادي مسجال حركة تداوالت 

تعتبر جديدة.
ونظ���را ألن حج���م التداول 
في العقار خ���الل عام 2009 لن 
يكسر حاجز امللياري دينار فقد 
أكد الصفار على أن هناك فرصة 
كبيرة أمام القطاع للصعود من 
العام 2010، خاصة  جديد خالل 
وأن حجم الت���داول خالل العام 
2009 انخفض ليصل إلى املعدالت 
التي كان عليها خالل عام 2001 أي 
قبل الطفرة العقارية التي شهدتها 
البالد إث���ر زوال النظام العراقي الغاش���م والتي 
رفعت من حجم التداوالت تدريجيا. وأش���ار إلى 
أن وضع الس���وق العقاري في عام 2010 سيكون 
أفضل بسبب انكماش أكثر األسباب التي أدت إلى 
األزمة، بجانب مجموعة م���ن العوامل اإليجابية 
التي ساهمت في إعادة الثقة بالسوق خالل الشهر 

املاضي من العام 2009.

قالت مساعد نائب الرئيس لألسهم احمللية في 
شركة ايفا  لالستشارات حنان الشايع إن عامي 
2008 و2009 كانا عامني غير مس���بوقني نتيجة 
األزمة املالية العاملية وتداعياتها على األس���واق 
املالية في العالم واملنطقة ولم تكن »ايفا« مبعزل 
عن هذه التغيرات، وحرصا من شركة ايفا على 
مصلحة عمالئها فقد قررت ادارة األصول احمللية في 
شركة ايفا تعديل بعض من بنود النظام األساسي 
لكل من صندوق »ايفا« االستثماري وصندوق 
»ايفا« االس���المي، وقد كان���ت التعديالت ضمن 
البنود التالية للصندوق االستثماري والصندوق 
االسالمي يتم تقييم الوحدة آخر يوم خميس من 
كل اسبوعني، وإذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية 

يكون يوم العمل السابق هو يوم التقييم.
وتابعت انه فيما يخص الصندوق االستثماري 
يحق ملالك الوحدات استرداد وحداتهم مرة واحدة 
كل اسبوعني ويتم تقييم الوحدات بغرض االسترداد 
واالشتراك وفقا للتقييم املعلن في حينه وبناء 
على موافقة جهة االشراف كما يلي: أن يتم اخطار 
مدير الصندوق بطلب االسترداد بفترة ثالثة أيام 
عمل قبل يوم التقييم وفقا لسعر التقييم املعلن 
بتاريخه مقسوما منه 0.5% نفقات االسترداد كما 
يحدده أمني االستثمار مبوجب أحكام هذا النظام، 
وميكن تقدمي طلب االشتراك حتى يوم اخلميس 
)يوم تقييم الوحدة( في موعد ال يتجاوز الساعة 

الواحدة ظهرا مضافا إليه رسوم االشتراك التي 
تبلغ 0.5% من القيمة الصافية للوحدة وينشر 
سعر التقييم في صحيفتني يوميتني على األقل. 
أما الصندوق االس���المي فيحق ملالك الوحدات 
استرداد وحداتهم مرة واحدة كل اسبوعني ويتم 
تقييم الوحدات بغرض االسترداد واالشتراك وفقا 
للتقييم املعلن في حينه وبناء على موافقة جهة 
االشراف كما يلي: يحق للمشترك تقدمي طلبات 
االشتراك واالس���ترداد للمدير خالل يومي عمل 
بعد يوم التقييم. االسترداد وفقا لسعر التقييم 
املعلن بتاريخه مقسوما منه 0.5% نفقات االسترداد 
كما يحدده أمني االس���تثمار مبوجب أحكام هذا 
النظام، ويكون االشتراك وفقا لسعر التقييم املعلن 
بتاريخه مضافا إليه رسوم االشتراك التي تبلغ 
0.5% من القيمة الصافية للوحدة. وينشر سعر 

التقييم في صحيفتني يوميتني على األقل.
وأضافت الش���ايع: »بأننا قمن���ا بعمل هذه 
التعديالت على بنود النظام األساسي، لتتناسب 
مع التقلبات الكبيرة املوجودة في املنطقة، وتعديل 
فترة االشتراك واالس���ترداد في الصناديق من 
ش���هرين الى مرة كل أسبوعني يزيد من سيولة 
الصنادي���ق ويعط���ي العميل مرون���ة أكبر في 
االش���تراك واالس���ترداد في زمن قصير نسبيا.
هذه التعديالت تنطبق فقط على العمالء اجلدد 

وليس القدامى«.

أعلنت شركة الفجر إلعادة التأمني التكافلي عن 
انتسابها إلى برنامج QATARLYST والذي من شأنه 
املساعدة على تقدمي خدمات متطورة سريعة لقاعدة 

الشركة العريضة من العمالء وسماسرة التأمني.
وأفاد مدير االكتتاب التنفيذي بشركة الفجر إيدي 
ميلفن بأنه على ثقة بأن برنامج QATARLYST والذي 
يتمتع بدعم مالي متميز سيغدو أكثر قوة في االعوام 
املقبلة، وتفخر شركة الفجر ري بأن تكون أحد أول 

االعضاء املؤسسني لهذا البرنامج.

وتتمتع شركة الفجر ري برأسمال قدره 50 مليون 
دينار وهي عضو في مجموعة دبي، وتكتتب الشركة 
في عمليات اعادة التأمني االتفاقية واالختيارية ولديها 
قاعدة عمالء تش����تمل على أكبر شركات التأمني في 
مناطق الشرق االوسط وأفريقيا وآسيا. وتقوم احللول 
الت����ي يقدمها برنامج QATARLYST على اس����تخدام 
االنترنت والذي ميكن الدخول اليه عن طريق متصفح 
الويب االعتيادي من أي مكان في العالم، االمر الذي 

يجعله أقل كلفة ومثالي للصفقات العاملية.

أحمد الصفار

بدرية الرشيد ومساعد الصالح في جانب من احلملة

أول بنك صديق للبيئة في الكويت

في تقرير البنك األسبوعي عن أسواق النقد العالمية

»الوطني« يطلق مبادرة إعادة تدوير المخلفات الورقية 
بالتعاون مع »المعادن والصناعات التحويلية«

بداية قوية للدوالر مع السنة الجديدة
 مقابل العمالت الرئيسية

الرشيد: اهتمامنا بالبيئة ركن رئيسي من مسؤوليتنا االجتماعية
في إطار جهوده املس���تمرة 
كبنك صدي���ق للبيئة، قام بنك 
الكويت الوطني بإطالق مبادرة 
إعادة تدوير املخلفات الورقية في 
مكاتبه وذلك بالتعاون مع شركة 
التحويلية  املعادن والصناعات 
ف���ي برنامجها  الرائدة   »MRC«
»نوير« على صعيد االنش���طة 
الهادفة إلى احلفاظ على البيئة 

وحمايتها 
وقالت مسؤولة العالقات العامة 
بدرية الرش���يد إن حملة إعادة 
تدوي���ر املخلفات الورقية متثل 
عالمة بارزة في مس���يرة العمل 
االجتماعي املؤسسي الذي يشكل 
ركنا أساسيا من ثقافة الوطني 
وممارساته املهنية والسيما على 
صعيد دعم املؤسسات واملشاريع 
البيئة،  املعنية باحلف���اظ على 
مشيرة إلى أن سجل مساهمات 
الوطني في مجال احلفاظ على 
البيئة وحمايتها يحفل بالعديد من 
املبادرات واحلمالت الناجحة على 

قال التقرير األسبوعي لبنك 
الكويت الوطني عن أسواق النقد 
ان الدوالر بدأ السنة اجلديدة وهو 
في وضع ق���وي مقابل العمالت 
الرئيس���ية بعد أن سجل أداء ال 
يخلو من بعض اإليجابية خالل 
األس���بوع املاضي، من���ذ نهاية 
سنة 2009 حيث أصبح تعامل 
األس���واق مع العملة األميركية 
يتس���م باإليجابي���ة، ويبدو أن 
هذا التوجه ل���ن يطرأ عليه أي 
تغيي���ر يذكر خالل ع���ام 2010. 
وأس���واق العمالت كانت هادئة 
نوعا ما خالل األسبوع املاضي 
ولم تشهد أي تطورات كبيرة أو 
تغيرات في االجتاه بني العمالت 
الرئيسية. كما شاب أداء اجلنيه 
االس���ترليني مسحة طفيفة من 
الس���لبية خالل األسبوع مع أن 
العك���س كان صحيحا في بداية 
األسبوع، فبعد أن افتتح بسعر 
1.6151 صباح االثنني وبلغ 1.6241 
في اليوم ذات���ه، تباطأ اجلنيه 
واعتراه ضع���ف ملحوظ حيث 
هبط إلى مس���توى 1.5897 قبل 
أن يقفل في نهاية األسبوع على 

.1.6023
واضاف التقرير انه مت تداول 
الي���ورو ضمن نط���اق 1.4484 
و1.4258، وهو أدنى مستوى له 
خالل األسبوع قبل أن يقفل على 
1.4410 مساء اجلمعة. أما بالنسبة 
للني الياباني، فقد تراجع الدوالر 
أربعة  من أعلى مستوياته منذ 
أش���هر مقابل العمل���ة اليابانية 
ليصل إلى 91.26 وأقفل بس���عر 
92.66، وشهد الفرنك السويسري 
تداوال عاديا ضمن نطاق ضيق 
على مدى األس���بوع وبلغ أدنى 
مستوى له 1.0243 وأعلى مستوى 
1.0420 وأقفل بسعر 1.0257 عند 

انتهاء التداول يوم اجلمعة.
انه مت خالل  التقري���ر  وبني 
األسبوع نش���ر محضر اجتماع 
)ديسمبر املاضي( والذي تضمن 
توقعات محافظي مجلس االحتياط 
الفيدرالي ورؤساء البنوك للسنتني 
احلالية واملقبل���ة. وقد تبني أن 
مجلس االحتياط الفيدرالي اليزال 
يركز على منو االقتصاد األميركي، 
أكبر اقتصادات العالم ويحاول 
التي  التحدي���ات  آث���ار  احتواء 
التزال تهدد التعافي االقتصادي، 
كالبطالة والتضخم، إلى جانب 
أمور أخرى مثل أداء الش���ركات 
وخاصة املؤسسات املالية وأثر 
التش���دد في منح االئتمان على 
األسواق. وقد برزت في التصريح 
بعض الدالئل على التحسن، حيث 
تتوقع اللجنة حتسنا تدريجيا 
ومنوا معتدال مصحوبا مبخاطر 
تضخمي���ة س���تبقى محدودة 
خالل العام احلال���ي. وقد ظهر 
من محضر االجتماع أن نس���بة 
البطالة ستبقى مرتفعة نسبيا 
خالل الفترة املقبلة، وأن التعافي 
االقتصادي لن يكتسب قوة كافية 
تبرر رفع أس���عار الفائدة خالل 

الفترة املقبلة.

المؤشرات االقتصادية

وتاب���ع التقرير: لم يش���هد 

»MRC« عن سعادته البالغة لهذا 
التعاون مع بنك الكويت الوطني، 
مش���يدا مبا يقوم به البنك من 
نشاطات داعمة للبيئة والتي باتت 
تشكل جزءا ال يتجزأ من سياسة 
الراسخة خلدمة املجتمع  البنك 
الكويتي. ومتنى الصالح أن حتذو 
جميع الشركات حذو بنك الكويت 

الوطني في هذا املجال.
وجتدر االشارة إلى ان شركة 
التحويلية  املعادن والصناعات 
»MRC« الرائ���دة تتمتع بكفاءة 
عالية في املج���ال البيئي حيث 
انش���طتها املتخصصة  متارس 
ضمن قطاعاتها الثالثة وهو قطاع 
إدارة وتدوير املخلفات والذي يهتم 
بالصناع���ات التحويلية وإدارة 
وجتميع النفايات بأنواعها، وشراء 
وبيع خردة املنازل واملشروعات 
الصناعية والتجارية، ومخلفات 
البناء املعدنية وغيرها. عالوة 
على حصولها على شهادة األيزو 

14001 لإلدارة البيئية.

واش���ار التقرير الى انه كما 
هو احلال ف���ي كل من الواليات 
املتحدة ومنطقة اليورو، برزت 
دالئل متزايدة على تسارع منو 
قطاعات الصناعة واخلدمات كما 
يتبني من أداء مؤشرات مديري 
الشراء. فقد ارتفع مؤشر اإلنتاج 
الصناعي ب� 2.3 نقطة ليصل إلى 
54.1 نقطة في ديس���مبر بينما 
سجل مؤش���ر اخلدمات ارتفاعا 
طفيفا من 56.6 إلى 56.8 نقطة 
في قطاع اإلسكان، ارتفعت أسعار 
املساكن في اململكة املتحدة للشهر 
التوالي في شهر  السادس على 
ديس���مبر، حيث ارتفع مؤش���ر 
أسعار املساكن بنسبة 1% لتصل 
بذلك نس���بة االرتفاع إلى %9.4 
مقارنة مبستواها في شهر أبريل 
حني كان املؤشر عند أدنى مستوى 

له. 

أسعار الفائدة في إنجلترا 

 وذك���ر التقرير انه في قرار 
كان متوقعا على نطاق واس���ع، 
أبقى بنك إجنلترا على برنامج 
ب���دون تغيير  ش���راء األصول 
عند مس���توى 200 مليار جنيه 
استرليني كما أبقى أسعار الفائدة 
الرئيسية على حالها عند مستوى 
0.50%. وكان صناع السياسة قد 
أش���اروا إلى أن من املرجح بقاء 
أسعار الفائدة على حالها حتى 
شهر فبراير على األقل وسوف 
تتوافر حينئذ أرقام جديدة للنمو 
والتضخم وينتهي تطبيق برنامج 
الشراء الكمي لألصول. لقد بدأت 
بعض مالمح التعافي تظهر على 
اقتصاد اململك���ة املتحدة وبات 
معظم االقتصاديني يتوقعون عدم 
توس���يع برنامج شراء األصول 
عند انتهائه، علما بأن احلكومة 
قد زادت األموال املخصصة لهذا 
البرنامج بقيمة 25 مليار جنيه 
الذي  خالل شهر نوفمبر، األمر 
يعني أن تطبيق البرنامج سوف 
يتوقف في نهاية الشهر القادم، 
وإن كانت هناك إمكانية لتمديد 
فترت���ه لبعض الوق���ت إلى أن 
النقدية  السياسة  تصبح جلنة 
في بنك إجنلترا مطمئنة بالقدر 
الكافي بش���أن النمو وتبدأ رفع 

أسعار الفائدة من جديد. 

النفط ألعلى مستوى 

اما عل���ى صعيد النفط فقال 
التقرير ان سعر النفط اخلام صعد 
إلى ما فوق مستوى ال� 83 دوالرا 
للبرمي���ل ليصل بذلك إلى أعلى 
مستوى له منذ شهر أكتوبر 2008، 
ويعزى هذا االرتفاع املفاجئ في 
أسعار الطاقة وبشكل رئيسي إلى 
موجة البرد التي ضربت العديد 
من الدول واملناطق حول العالم 
الت���ي زادت الطل���ب على وقود 
التدفئة ورفعت أسعار النفط إلى 
مستويات قياسية جديدة. ومن 
العوامل األخرى الرتفاع أسعار 
النفط النزاع الذي دار بني روسيا 
البيضاء(  وبيالروسيا )روسيا 
حيث ترددت أنب���اء عن توقف 
تزويد املصافي في بيالروس���يا 

بالنفط الروسي.

مدى السنوات القليلة املاضية، 
ابتداء من مشاركته في احلملة 
املاء  الوطنية لترشيد استهالك 
والكهرباء، مرورا بحملة تنظيف 

الشواطئ وانتهاء بحملته البيئية 
السنوية التوعوية التي أطلقها 
في صيف 2007 حتت عنوان »فكر 
فيها« واشتملت على الكثير من 

األنشطة.
وقد أعرب مس���اعد الصالح 
مسؤول تطوير االعمال في شركة 
التحويلية  املعادن والصناعات 

قطاع اخلدمات أي توسع يذكر 
خالل شهر ديسمبر، األمر الذي 
يعزز توقعات مجلس االحتياط 
الفدرالي بأن التعافي االقتصادي 
س���يكون بطيئا، علما أن مؤشر 
معهد إدارة التوريد للشركات غير 
الصناعية، والذي يعكس حوالي 
90% من االقتصاد، قد ارتفع من 

48.7 نقطة إلى 50.1 نقطة.
كما ص���رح املعه���د املذكور 
بأن قطاع اإلنتاج الصناعي في 
الواليات املتحدة ش���هد توسعا 
ملحوظا خالل ش���هر ديسمبر 
وللشهر اخلامس على التوالي، في 
إشارة أخرى إلى تراجع الركود، 
فقد ارتفع املؤشر ليصل إلى 55.9 
نقطة في ديسمبر مقارنة ب� 53.6 
نقطة في نوفمب���ر، وهو أعلى 
إليه هذا املؤشر  مستوى يصل 
أرب���ع س���نوات ويتجاوز  منذ 
التوقعات ب���أن يصل إلى 54.2 

نقطة في ديسمبر.

تقارير العمالة

 واستغنى أصحاب األعمال 
األميركي���ني، وبش���كل غي���ر 
متوقع، عن 85.000 موظف في 
النتيجة  شهر ديسمبر، وكانت 
املباشرة لهذا األداء هي كبح جماح 
التفاؤل بتعافي سوق العمل، كما 
يض���ع املزيد من الضغوط على 
كاهل الرئيس باراك أوباما الذي 
سيحتاج لبذل املزيد من اجلهود 
للتوصل إلى طرق جديدة لزيادة 
أع���داد العاملني. وقد جاء الرقم 
العاطلني عن  اإلجمالي ألع���داد 
العمل أس���وأ مما كان متوقعا، 
ولكن هذا التطور يش���كل فترة 
التقاط األنفاس وال ميثل انتكاسة 
للتوقعات على صعيد العمالة.

 أما فيما يخص منطقة اليورو، 

فقال التقرير انه لم يش���هد أداء 
اليورو أي تغير يذكر في وضعه 
مقابل ال���دوالر األميركية خالل 
األسبوع املاضي، وقد مت تداول 
العمل���ة األوروبية ضمن نظاق 
1.4258 – 1.4484، حي���ث بلغت 
العملة األوروبية أعلى مستوى 
لها منذ بداية السنة، وهو 1.4484 
يوم الثالث���اء، إال أن اليورو لم 
يخرق أيا من املستويني األدنى 
أو األعلى خالل األسبوع املاضي 
حيث بقي التداول هادئا ولم يتم 
اإلعالن عن أي أرقام اقتصادية كما 
لم تقع أي أحداث من شأنها أن 
حترك السوق، وقد أقفل اليورو 
على 1.4410 في نهاية األسبوع.

مؤشر مديري الشراء 

التقري���ر ان قطاعات  وذكر 
الصناعة واخلدمات في منطقة 
اليورو واصلت منوها ومبعدالت 
أعلى، واليزال مؤش���ر مديري 
الش���راء للقطاع���ات الصناعية 
ال� 50  واخلدمات فوق مستوى 
نقطة، وسجلت حتسنا واضحا 
الس���ابقة، فقد  مقارنة باألرقام 
ارتفع مؤش���ر مديري الش���راء 
لقط���اع اإلنت���اج الصناعي من 
51.2 نقطة إلى 51.6 نقطة وكذلك 
ارتفع مؤشر اخلدمات من 53.0 
نقطة إلى 53.6 نقطة، أما املؤشر 
الذي يضم عناصر كال املؤشرين 
املذكورين فقد سجل أداء مماثال 
حيث ارتفع من 53.7 نقطة إلى 
54.2 نقطة، وهو أعلى مستوى 
لهذا املؤشر منذ أكتوبر 2007. 

وضع العمالة في منطقة اليورو 

اما فيما يخص وضع العمالة 
فقد أظهرت األرقام الرسمية في 
منطقة اليورو أن معدل البطالة 

ف���ي دول الكتلة األوروبية التي 
تضم 16 بلدا ارتفعت إلى %10.0 
في شهر نوفمبر للمرة األولى منذ 
بدء استخدام العملة املوحدة في 
بداية سنة 1999، وجتدر اإلشارة 
إلى أن إسبانيا هي البلد األكبر 
تأثرا حيث تبلغ نسبة البطالة 
فيه 19.4% وأن هولندا هي األقل 
تأثرا، حيث تبلغ نسبة البطالة 
فيه 3.9%، وهي األدنى بني دول 

املجموعة. 
كما طرأ انخفاض بسيط جدا 
بل���غ 3.000 ش���خص على عدد 
العاطلني عن العم���ل في أملانيا 
العاطلني  حيث يبلغ مجم���وع 
عن العمل 3.42 ماليني شخص، 
وجتدر اإلش���ارة إلى أن هذا هو 
الشهر السادس على التوالي الذي 
ينخفض فيه عدد العاطلني عن 
العمل، وبذلك تبقى نسبة البطالة 
في أكبر اقتصادات األوروبية عند 

مستوى %8.1.

االسترليني أضعف خالل األسبوع 

وبالنسبة للمملكة املتحدة فقال 
التقرير ان اجلنيه االسترليني 
سجل أداء سلبيا إلى حد ما خالل 
األس���بوع املاضي متأثرا بشكل 
رئيس���ي باجتماع بنك إجنلترا 
وقرار اإلبقاء على أسعار الفائدة 
وكذلك برنامج ش���راء األصول 
بدون تغيي���ر، كما تأثر بتقرير 
سوق العمل في الواليات املتحدة. 
حاول اجلنيه أن يبدو قويا في 
بداية األسبوع وارتفع من 1.6150 
إل���ى 1.6240 يوم االثنني، إال أنه 
أخفق في اختراق ذلك املستوى، 
ومتيز أداؤه بالضعف فيما تبقى 
من األسبوع وتراجع إلى 1.5897 
قبل أن يقفل على 1.6023 مساء 

اجلمعة. 

ذكر بنك الكويت الوطن��ي ان اي توزيعات 
نقدي��ة او منحة خاضعة ملوافق��ة بنك الكويت 
املركزي واجلمعية العامة وال ميكن احلديث عنها 
قبل احلصول على املوافقات الرسمية الالزمة، 

وافاد البنك في بيان رسمي على موضع سوق 
الكويت لألوراق املالية بأنه فيما يتعلق بزيادة 
رأسمال البنك، فإن البنك مازال يبحث في هذا 

املوضوع ولم يتخذ قرارا بشأنه بعد.

.. والبنك يبحث زيادة رأسماله

عدد شركات األشخاص في 2009
عدد رخص الفروععدد الرخص الرئيسيةنوع الشركة

7821720ذات مسؤولية محدودة
166313تضامنية

97215توصية بسيطة
10452248اإلجمالي

عدد شركات المساهمة في 2009
المجموعالفروعالرئيسية

56671عامة
65124189مقفلة

70190260املجموع


