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المري: »نور« قطعت شوطًا كبيرًا في مفاوضاتها إلعادة الهيكلة
شريف حمدي

أك����د نائ����ب رئي����س مجلس 
االدارة والعضو املنتدب لش����ركة 
نور لالس����تثمار ناصر املري ان 
الش����ركة تفوق قروضها  اصول 
بنس����بة تصل الى 50%، الفتا الى 
ان البنوك الكويتية متعاونة وان 
الشركة قطعت شوطا كبيرا في اطار 

مفاوضاتها إلعادة الهيكلة.
وق����ال املري ف����ي تصريحات 
صحافية خالل اجلمعية العمومية 
العادية التي انعقدت امس بنسبة 
حضور 71% ان هناك لقاءات متكررة 
مع البنك القائ����د للدين لتحويل 
القروض قصيرة األجل الى طويلة 

األجل.
ولفت املري الى ان تكلفة الدين 
اخلاص بالشركة بلغت 5.5% وان 
هناك مساعي لتخفيضها الى %3.5 
وهو ما يعني توفير من 3 الى 4 

ماليني دينار للشركة.
وأوضح ان الش����ركة تس����عى 
لس����داد ما عليها من التزامات من 
أرباحها املس����تقبلية وليس عن 
طريق بيع أصولها، مشيرا الى ان 
الشركة تسعى لالحتفاظ بالسيولة 
املتاحة لديها وكذلك أصولها التي 
ميكن ان تتحول الى سيولة حتى 
نهاية 2010 نظرا ألن املؤشرات تدل 
على ان بداية العام املقبل ستشهد 
حتسنا ملحوظا في األسواق وبداية 

املتميزة، ورفع معدالت السيولة 
لدى الشركة، واعادة تركيز رؤيتها 
جتاه انش���اء عالق���ات وروابط 
أداء احملافظ  دولية، وقد تخطى 
االس���تثمارية احمللية للش���ركة 
معدالت األداء في الكويت بنحو 
10% وحققت محافظنا االستثمارية 
الدولية عائدات بلغت نحو %27 
وقد حققنا ارباحا في االستثمارات 
الدولية ومتكنا من توفير السيولة 
طوال العام، مما ساعدنا على الوفاء 
بالتزاماتن���ا دون أي تأخير، في 
ظل املصاعب احلالية في البيئات 
املالية واالستثمارية واننا لنشعر 
بالفخر بوضعنا هذا. كما ركزت 
الشركة استثماراتها في عام 2010 
على املستوى االقليمي في كل من 
الكويت والس���عودية وابوظبي 
وقطر. ولفت الى ان عاصفة األزمة 
املالية التي هبت في 2008 مستمرة 
في 2009 على الرغم من انخفاض 
حدتها وقد حققت »نور« في ظل 
بيئات عمل شاقة ايرادات بلغت 
8.8 ماليني دين���ار، إال أن »نور« 
اتخذت سياسة حتفظية وكونت 
مخصصات بلغت نحو 18 مليون 
دينار كمخصص لالنخفاض في 
القيمة، مما ترتب عليه خس���ارة 
بنحو 28.8 مليون دينار في 2009. 
العمومية  وقد  وافقت اجلمعية 

على عدم توزيع أرباح.

االستثمار ثم للديون اخلارجية.
وأوضح املري ان الشركة متتلك 
نحو 45% من اس����هم بنك ميزان 
االس����المي في باكستان وهو من 
أفضل البنوك اإلسالمية التي حتقق 
عوائد وحجم اص����ول بلغ مليار 
دوالر وأنه من االستثمارات التي 

تدر عوائد جيدة.

مخصصات الشركة 

وذكر رئي���س مجلس اإلدارة 
حسام اخلرافي في كلمته بالتقرير 
السنوي ان الش���ركة ركزت في 
2009 على االحتفاظ باستثماراتها 

الفتا الى ان اس����تثمارات الشركة 
عبارة عن 50% في السوق احمللي 

و50% في اسواق خارجية.
وحول استحقاقات الشركة لدى 
ش����ركة دار االستثمار اوضح انه 
في حال حصلت الشركة على هذه 
االس����تحقاقات البالغة 15 مليون 
دينار فسيكون لها تأثير ايجابي 
على الشركة، الفتا الى ان القضية 
مستمرة على أمل ان يكون هناك 

حل لهذه املشكلة.
واشار في هذا اخلصوص الى 
ان محاف����ظ املرك����زي ابلغه بأن 
األولوية في السداد ستكون لوكاالت 

تعافي االقتصاد.
وذكر املري ان الشركة حققت ما 
يعادل 10 ماليني دينار كأرباح في 
الربع األول من 2010 ولكنها أدرجت 
ضمن حقوق املس����اهمني، مشيرا 
الى ان الش����ركة تعد من شركات 
االستثمار التي حققت نتائج جيدة 
في الرب����ع األول، متوقعا ان تبدأ 
الش����ركة في العودة الى حتقيق 

األرباح في 2011.
وأش����ار املري الى ان الشركة 
تتوقع ان حتقق عوائد جيدة من 
استثماراتها اخلارجية سواء في 
أميركا او الصني او الس����عودية، 

الخرافي: 18 مليون دينار مخصصات الشركة في 2009

)محمد ماهر(ناصر املري األول من اليمني مترئسا عمومية »نور لالستثمار«

)محمد ماهر(الشيخ فهد الصباح مترئسا العمومية 

جانب من توقيع العقد

شرطة مكافحة الشغب تسعى لفض اإلضراب

اتفاق بين »دبي العالمية« وغالبية مقرضيها 
حول شروط إعادة هيكلة ديونها

»وضوح«: السوق يمر بمرحلة مفصلية 
واختبار صعب على جميع األصعدة

خالف بين فرنسا وألمانيا
حول»حكومة اقتصادية«.. أو »حوكمة اقتصادية« »الصلبوخ« بصدد توقيع عقد 

بقيمة 4.3 ماليين دينار األسبوع المقبل

الغارد: اليورو ليس في خطر

ميركل: ضرورة مساهمة البنوك لتجاوز األزمة 

إضراب جديد احتجاجًا على التقشف في اليونان

عواصم � كونا: أكدت املستشارة األملانية اجنيال 
ميركل أمس ضرورة مساهمة البنوك في دعم إجراءات 

جتاوز األزمة املالية العاملية.
جاء ذلك في كلمة ألقتها ميركل أمام مؤمتر سوق 
املال الذي انطلق في وقت سابق أمس ويشارك فيه 
أكث����ر من 28 دولة والذي نظمت����ه الوزارة بتعاون 
مع البنك األوروب����ي املركزي الذي يتخذ من مدينة 

فرانكفورت األملانية مقرا له.
ونبه����ت ميركل إلى أنه »ال دولة في العالم تقدر 
مبفردها على التعامل بنجاح مع هذه األزمة« مطالبة 

في الوقت ذاته بتفاعل عاملي جماعي.
وأعربت عن استعداد أملانيا لعمل كل ما في وسعها 

ملواجهة تداعيات األزمة املالية على النطاق احمللي 
واالوروبي والدول����ي، مؤكدة اهمية معاجلة جذور 
األزمة املالية العاملية وليس االكتفاء فقط مبكافحة 

أعراضها.
هذا، وأعلنت فرنسا امس أنها ال تتفق مع تقييم 
أملانيا بشأن املخاطر التي حتدق بالعملة األوروبية 
املوحدة بسبب ممارسات جتارية معنية قررت برلني 
حظرها أمس. وقالت وزيرة املالية الفرنسية كريستني 
الغ����ارد ان باريس ال تتفق مع هذا التقييم، مضيفة 
أنه ال يوجد خطر كبير يحدق باليورو الذي وصفته 
بأنه »عملة قوية وذات مصداقية ضمنت اس����تقرار 

منطقة اليورو ألكثر من 10 سنوات«.

في دبي الش���يخ أحمد بن سعيد 
آل مكتوم ان حكومة دبي »ترحب 
بهذه اخلطوة الهامة التي هي نتائج 
جلهود جبارة بذلها عدد كبير من 
االطراف الذين لهم مصلحة مشتركة 
في مستقبل دبي«. وأوضح الشيخ 
احمد ان »مقترحا نهائيا يعكس 
الشروط )املتفق عليها( ستقدمها 
جلنة التنسيق الى باقي املصارف 

الدائنة«.

الكاملة للشركة.  وذكرت الشركة 
انه م���ازال يجب »احلصول على 
موافقة باقي دائني »دبي العاملية« 
املاليني«، مؤكدة انها »ستستمر في 
العمل الجن���از ذلك بالتعاون مع 
جلنة التنسيق«. وبحسب الشروط 
املتفق عليها مع غالبية الدائنني، مت 
حتديد نسبة الفائدة ب� 1% بشكل 
ع���ام.  من جانب���ه، أعلن رئيس 
املالية  العليا للسياس���ة  اللجنة 

في خط���ورة االنزالق واإلغالق 
أسفل مستوى الدعم املهم 6937 
نقطة بصفة أسبوعية، حيث ان 
حدوث مثل ذلك األمر سينعكس 
الفنية  بالس���لب على الصورة 
للمؤشر، واألمر الثاني: يتمثل في 
خطورة انصياع املؤشر السعري 
لتحركات املؤشرات العاملية عامة 
واألميركية اخلاصة خالل الفترة 
املقبلة، والتي من املرجح أن تشهد 

تراجعات كبيرة.
التقري���ر أن يواجه  وتوقع 
املؤش���ر اختب���ارا صعبا خالل 
الفترة املقبلة، يتمثل في إظهار 
استقالليته عن املؤشرات العاملية، 
علم���ا ان ارتفاعات املؤش���رات 
العاملية األخيرة لم يرافقها ارتفاع 

مواز في املؤشر السعري.

مبرحلة مفصلية على الصعيدين 
الداخلي واخلارجي، حيث يتم 
داخليا تقييم أوضاع الشركات 
انته���اء اإلعالن  خصوصا بعد 
عن النتائج السنوية للشركات 
املدرج���ة، والتقيي���م يتم على 
املرة حيث  أساس مختلف هذه 
يتم النظر إلى الشركات من حيث 
مدى اقتراب كل شركة من مرحلة 
التعافي، وبالتالي لن تكون هناك 
أي أموال واس���تثمارات جديدة 
نحو الشركات ما لم تظهر نتائج 
وتقييما أفضل، كما سيتم التخارج 
من الشركات التي تشهد استمرارا 

في اخلسائر. 
وفيما يتعلق بالنظرة الفنية 
الس���وق، أش���ار تقرير  ملؤشر 
»وضوح« إلى أمرين: األول يتمثل 

تتسبب في اختالالت في املوازين 
التجارية ال ميكن حتملها في أنحاء 
منطقة اليورو. وفي الوقت الذي 
تسجل فيه أملانيا فوائض جتارية 
ال نهاية لها فيما يبدو يسجل كثير 
من جيرانها � ومن بينهم فرنسا � 

عجزا جتاريا مبليارات اليورو.
وبالنسبة لباريس فاإلجابة 
واضح����ة، عل����ى أملاني����ا تعزيز 
الطلب احمللي وخفض الضرائب 
أما بالنسبة  الواردات.  لتشجيع 
التي  لبرلني فالدول األخرى هي 
متتلك اإلجابة إذ ينبغي ببساطة 
أن حتذو حذوها وفي األس����اس 

بخفض األجور.

على مستوى اخلليج، موضحا ان 
مش����اريع الدولة االنشائية التي 
س����تنفذ ضمن اخلطة التنموية 
الهامة  الدعائم  س����تكون احدى 
لزيادة الطلب على منتجات الشركة 
متوقعا ان تدخل الشركة السوقني 
القطري والبحريني خالل املرحلة 
املقبلة. وقد صادقت العمومية على 
جميع بنود جدول االعمال ومن 
بينها عدم توزيع ارباح وانتخاب 
عضو مجلس ادارة جديد ممثال عن 

شركة الشبكة محمد عثمان.

كونا: قالت شركة نفط الكويت امس انها وقعت مع شركة »ايه بي بي« 
للتقنيات الهندسية االيطالية عقدا قيمته 48.35 مليون دينار إلنشاء خط 
أنابيب لنقل النفط اخلام من شمال الكويت الى مشعب اخللط املركزي 
وحظيرة اخلزانات الشمالية. وقالت شركة نفط الكويت في بيان صحافي 
ان مدة العقد 750 يوما ويتضمن انشاء خط أنابيب للنفط اخلام بقطر 
30 إنش����ا وبطول 123 كيلومترا لنقل 315 ألف برميل يوميا مع تركيب 
أجهزة متطورة للتحكم والقياس. وأكد البيان ان املشروع يشكل جزءا 
مهما من خطة الش����ركة لزيادة كمية إنتاج النفط من حقول الش����مال. 
ووقع العقد عن شركة نفط الكويت نائب رئيس مجلس اإلدارة ونائب 
العضو املنتدب للتخطيط والغاز محمد حسني وعن الشركة االيطالية 

نائب الرئيس واملدير اإلقليمي للشركة فرانك دوغان.
انشاء هياكل واطار عمل وفرض 
عقوبات. وقالت رئيس����ة مكتب 
املجل����س األوروب����ي للعالق����ات 
اخلارجي����ة ف����ي برل����ني اورليك 
جوي����روت »نأتي م����ن اجتاهني 
مختلفني متام����ا«. وأضافت »إذا 
جئتم من اجتاهني مختلفني متاما 
فمن املؤكد أن تصطدموا ببعضكم 
لكنني آمل أن يكون هناك حوار 
بناء«. وفي قل����ب األزمة، توجد 
تناقضات أساس����ية بني فرنسا 
وأملانيا بشأن التنمية االقتصادية 
بال حلول سهلة تلوح في األفق.

وأجرت أملانيا إصالحات صعبة 
خللق آلة تصدي����ر فعالة والتي 

احلالي. وعن تخارجات الشركة من 
بعض استثماراتها، قال ان الشركة 
لديها 5 كس����ارات ف����ي االمارات 
ويتم العمل بواحدة فقط، حيث 
تؤجر باقي الكسارات وجاٍر بيع 
واحدة وذلك بربحية تتراوح ما 
بني 200 و 300 الف دينار. وكشف 
عن خطة الشركة خالل املرحلة 
املقبلة، مشيرا الى انها سترتكز 
على محورين اساسيني اولهما دعم 
مبيعات الشركة احمللية، وثانيهما 
التركيز على التوسع في املبيعات 

وظلت ف���ي موانئها. ومن املقرر 
ان يس���ير قطار واحد فقط في 

كل اجتاه.
الدفع���ة األولى من  وبفضل 
املساعدة األوروبية البالغة قيمتها 
اليونان  20 مليار يورو سددت 
املستحق من ديونها التي بلغت 

نحو 300 مليار يورو.

في مدن يونانية اخرى السيما 
سالونيكي )شمال( حيث جتمع 
نحو خمس���ة آالف شخص قبل 

الظهر.
العمل قطارات  وتوقفت عن 
مترو االنف���اق واحلافالت امس 
ما أدى الى زحمة س���ير خانقة 
في أثينا في حني لم تبحر السفن 

باريس � رويترز: أثار حترك 
أملانيا للحد م����ن املعامالت التي 
تنط����وي على مضاربة ش����كوك 
ق����درة أوروبا عل����ى بناء  حول 
نوع من احلوكم����ة االقتصادية 
أنه ضروري  الكثي����رون  يعتقد 
اآلن لبق����اء الي����ورو. وفاج����أت 
اخلطوة فرنس����ا وأظهرت كيف 
يعاني أكبر اقتصادين في منطقة 
السياسة خالل  اليورو لتنسيق 
أزمة الديون التي ضربت العملة 
املوحدة. وقال كبير خبراء االقتصاد 
لدى اكزيرفي لالستش����ارات في 
ألكس����ندر لو »سيتعني  باريس 
عل����ى فرنس����ا وأملاني����ا توحيد 
اليورو«.  آرائهما وإال فسيتفكك 
وقال الرئيس الفرنس����ي نيكوال 
ساركوزي مرارا منذ تفجر أزمة 
ديون اليونان إنه يتعني على دول 
منطقة اليورو اآلن وضع معايير 
وممارسات اقتصادية مشتركة إذا 
أرادت لعملتها أن تزدهر. لكن هذا 
املفهوم كشف خالفات جوهرية بني 
باريس وبرلني، إذ تتحدث فرنسا 
عن »حكومة اقتصادية«، وهو ما 
أثار انزعاج برل����ني التي تفضل 
احلديث عن »حوكمة اقتصادية«. 
وتعطي كلمة »حكومة« االنطباع 
بأن جهة خارجية ستملي السياسة 
االقتصادي����ة، بينم����ا تثير كلمة 
حوكمة في أذه����ان األملان فرص 

شريف حمدي
اك����د رئيس مجل����س االدارة 
والعضو املنتدب لشركة الصلبوخ 
التجارية الشيخ فهد الصباح ان 
الشركة بصدد توقيع عقد االسبوع 
املقبل بقيمة 4.3 ماليني دينار مع 
احدى الشركات لتوريد منتجات 
الش����ركة، الفتا ال����ى ان اجمالي 
العقود املتوقعة خالل العام احلالي 
سيكون في حدود 8 ماليني دينار. 
وقال في تصريحات صحافية على 
التي  العمومية  هامش اجلمعية 
عقدت امس بنسبة حضور بلغت 
الى  ان الشركة تسعى   ،%66.68
توثيق العق����ود التي لديها قبل 
ان تتلقى طلبات جديدة، مشيرا 
الى ان الش����ركة جتهز اوضاعها 
خالل املرحلة احلالية عبر توفير 
الكس����ارات  اخلام����ات وتطوير 
التنمية  انتظارا لتفعي����ل خطة 
الطموح����ة التي ستس����اهم في 
حتريك االوض����اع االقتصادية. 
واشار الشيخ فهد الى ان الشركة 
ال تواجه مشاكل مع البنوك، الفتا 
الى ان مديونية الشركة محدودة 
ولديها استحقاقات لدى الشركات 
واالفراد تقوم بتحصيلها في الوقت 

أثينا � أ.ف.پ: شهدت اليونان 
أمس مجددا إضرابا عاما هو الرابع 
منذ فبراير احتجاجا على اصالح 
التقش���ف  التقاعد وخطة  نظام 
املعتم���دة مقابل دع���م مالي من 
االحتاد األوروبي وصندوق النقد 
الدولي. واحتشد آالف املتظاهرين 
في احدى ساحات العاصمة تلبية 
لنداء النقابة العامة لعمال اليونان 
)جي سي اي اي( )مليون منخرط( 
واحتاد املوظفني )اديدي( )370 

الف منخرط(.
ورفع املتظاهرون الفتات كتب 
عليه���ا »فلنناضل جميعا« و»ال 
تخضعوا عالوات التقاعد للسوق« 
احتجاجا على خطة التقشف التي 
فرضت على البالد مقابل منحها 
110 مليارات يورو على مدى ثالث 
س���نوات من االحتاد األوروبي 

وصندوق النقد الدولي.
ويتوق���ع تنظي���م تظاهرات 

 دبي � أ.ف.پ: أعلنت مجموعة 
دبي العاملية أمس أنها توصلت إلى 
اتفاق مبدئي مع غالبية املصارف 
الدائنة حول شروط إعادة هيكلة 
ديون تبلغ قيمتها نحو 23.5 مليار 
دوالر.  وقالت املجموعة في بيان 
انها بعد تقدمه���ا مبقترح إعادة 
الهيكلة في 25 مارس، توصلت إلى 
اتفاق »مبدئي« مع »جلنة التنسيق« 
التي متث���ل 60% م���ن املصارف 
الدائنة، وم���ع حكومة إمارة دبي 
حول »مبادئ الشروط االقتصادية« 
للديون التي تبلغ حصة املصارف 
منها 14.4 مليار دوالر. وبحسب 
االتفاق الذي ال يشمل شركة نخيل 
العقارية، ستقس���م هذه الديون 
إلى شريحتني: شريحة »أ« ب� 4.4 
مليارات دوالر تستحق بعد خمس 
سنوات، وشريحة »ب« تبلغ 10 
مليارات دوالر وتستحق بعد ثماني 
سنوات.  ومبوجب شروط االتفاق 
الذي ال يختلف »في أساسياته« 
عن الشروط التي اقترحتها »دبي 
العاملية« في 25 مارس، س���يتم 
حتويل ديون حكومة دبي ل� »دبي 
العاملي���ة« البالغ���ة 8.9 مليارات 
دوالر، الى اس���هم في الشركة مع 
احتف���اظ حكومة االمارة بامللكية 

قال التق���رير 
األس����بوعي 
لشرك���������ة 
وض���������وح 
لالستشارات املالية واالقتصادية 
عن أداء سوق الكويت لألوراق 
املالية ان السوق أنهى تداوالت 
األس���بوع الثالث من شهر مايو 
اجلاري بتراجعات طفيفة وإن 
كانت في ظاهرها سلبية إال انها 
تعب���ر عن أداء ايجابي وس���ط 
املتغي���رات االقتصادية العاملية 
احلالية التي أثرت بالسلب على 
العاملية،  املالية  جميع األسواق 
حيث أغلق املؤشر السعري عند 
مس���توى 7063 نقطة بتراجع 
1.28% مقارنة بإغالق األسبوع 
املاض���ي، وكذلك أغلق املؤش���ر 
الوزني بنفس نس���بة التراجع 
تقريب���ا عند مس���توى 428.26 
نقطة وذلك وسط تداوالت أهدأ 

من األسبوع املاضي.
وتراجع���ت قيم���ة تداوالت 
الس���وق بنس���بة 14.2% لتصل 
إلى 172.7 مليون دينار مبتوسط 
قيمة يومية 34.5 مليون دينار 
تقريبا في الوقت الذي تراجعت 
فيه كمية األسهم املتداولة بنسبة 
اقل لتصل إلى 1.02 مليار سهم 
مبتوسط يومي 204 ماليني سهم 
بتراجع 4.8% عن متوسط كمية 
األسهم املتداولة خالل األسبوع 
املاضي، والحظ التقرير تراجع 
كميات التداول بنس���بة اقل من 
قيمة التداول في إشارة إلى اجتاه 
حركة التداوالت نحو األسهم ذات 

القيمة السوقية األقل.
وأشار التقرير إلى أن سوق 
الكوي���ت ل���ألوراق املالية مير 

اإلفراج عن محافظ مركز 
دبي المالي العالمي السابق بكفالة

»االستثمارات«: أزمة اليونان 
تلقي بظاللها على السوق

ــيـ  رويترز: قال مصدر مطلع إن دبي قررت اإلفراج بكفالة  دب
ــابق ملركز دبي املالي العاملي عمر بن سليمان الذي  عن احملافظ الس
ــمل احلصول على  ــري التحقيق معه فيما يتعلق مبخالفات تش يج

حوافز ومكافآت قيمتها 13.6 مليون دوالر.
ــليمان  ــال بيان حلكومة دبي في مارس إنها احتجزت بن س وق

للتحقيق معه فيما يتعلق باستغالل املال العام.
ويراقب املقيمون في اإلمارة واملستثمرون القضية عن كثب في 
ــاد من شأنها أن تغير مجتمع األعمال  إطار حملة للقضاء على الفس
ــف عن هويته »جرى  ــترطا عدم الكش في دبي. وقال املصدر مش
اإلفراج عنه بكفالة أمس االول واليزال التحقيق جاريا« لكنه رفض 

اخلوض في تفاصيل حول شروط الكفالة.

أوضح التقرير األسبوعي لشركة االستثمارات الوطنية 
ان أزمة اليونان املالية مازالت تلقي بظاللها على اجتاهات 
األسواق العاملية سواء بالنسبة لألوراق املالية او أسعار صرف 
العمالت او حتى أسعار النفط واملعادن الرئيسية، فقد بدا واضحا 
ــي الكبير بني حركة السوق احمللي واألسواق  االرتباط النفس
اإلقليمية الرئيسية في املنطقة وباألخص السوق السعودي. وقد 
بدا ذلك االرتباط مقتصرا على التغير اجلوهري في االجتاه وال 
يشمل التحركات الفنية االعتيادية سواء بالصعود او االنخفاض، 
حيث التزال تلك األسواق ترزح حتت ضغوط تطورات األزمة 
املالية في االحتاد األوروبي واملخاوف من امتدادها او تفاقمها 
وهو ما أثر بطبيعة احلال على توجه السوق احمللي هذا األسبوع 
ــهد انخفاضا على امتداد 4 أيام ولم يرتفع سوى في  الذي ش

يوم واحد، وذلك تأثرا بحركة إقفاالت الثواني األخيرة.

»نفط الكويت« توقع عقدًا إلنشاء 
خط أنابيب  مع »ايه بي بي« اإليطالية

لجنة المخالفات بالبورصة 
توقف تداول سهم »المدينة« 5 أيام

»الجمان«: 392 مليون دينار 
أرباح 192 شركة للربع األول

أفاد بيان صادر عن سوق الكويت لألوراق املالية بأن جلنة النظر 
في املخالفات في سوق الكويت   لألوراق املالية نظرت أمس املخالفة 
املقدمة ضد   ش���ركة املدينة للتمويل واالس���تثمار بشأن قيامها في 

28-12-2009 وبصفتها شركة   مديرة حملافظ الغير:   
1- بتنفيذ صفقات على سهم شركة املدينة للتمويل واالستثمار 
بالتبادل   بني حس���اب عمالئها رقم )1( وحس���اب عمالئها رقم )2( 

بفوارق زمنية بسيطة   مبا ميس حسن سير العمل بالسوق.  
2- استعملت احد حساب عمالئها بهدف حتديد سعر إقفال سهم 
شركة املدينة للتمويل واالستثمار.   وأفاد البيان بأن جلنة السوق قررت 
النظر في املخالفات ووقف سهم شركة املدينة للتمويل واالستثمار 

عن   التداول ملدة 5 أيام تداول تبدأ من يوم األحد املقبل.

قال مركز اجلمان لالستش����ارات االقتصادية في تقرير مختصر 
لنتائج الشركات املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية للربع 
األول 2010، ان األرباح املجمعة للشركات املدرجة في سوق الكويت لألوراق 
املالي����ة التي أعلنت نتائجها للرب����ع األول 2010 بلغت نحو 392 مليون 
دينار، باملقارنة مع 142 مليون دينار للفترة املناظرة من العام 2009، أي 
بنمو إيجابي بلغ 176% مبا يعادل 250 مليون دينار، وتأتي هذه احملصلة 
لعدد 146 ش����ركة رابحة مبقدار 470 مليون دينار، يخصم منها مجموع 
خسائر بلغت 77 مليون دينار تخص 46 شركة، وبالتالي، تبلغ نسبة 
الشركات الرابحة 76%، بينما تبلغ النسبة للشركات اخلاسرة 24% من 

إجمالي عدد الشركات التي أعلنت نتائجها والبالغ 192 شركة. 
وأشار التقرير إلى حتس����ن نتائج القطاعات عدا العقار واخلدمات 
اللذين تراجعا مبعدل 57 و16% على التوالي، بينما بلغ النمو أدناه في 
قط����اع البنوك مبعدل 1%، وحقق قطاع االس����تثمار أعلى زيادة مطلقة 
ف����ي النتائج مبقدار 178.6 مليون دينار، تاله قطاع الصناعة مبقدار 80 
مليون دينار، في حني حقق قطاع التأمني طفرة في النمو كنسبة مئوية 
حي����ث بلغت 2809%، لتبلغ أرباح القط����اع 9.2 ماليني دينار مقابل 0.3 
مليون دينار في الربع األول 2009. ولفت التقرير إلى تصدر »الوطني« 
أعلى الش����ركات من حيث األرباح املطلقة مبقدار 76 مليون دينار، تاله 
»زين« مبقدار 52 مليون دينار، ثم »بيتك« مبقدار 31 مليون دينار، أما 
من حيث أعلى اخلسائر املطلقة، فتصدر القائمة »جلوبل« مبقدار 14.2 

مليون دينار، تلتها »م األعمال« مببلغ 7.4 ماليني دينار.

بقيمة 48.35 مليون دينار

تقــرير


