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أحمد الهارون

الدوالر يواصل مكاسبه أمام اليورو

مناف الهاجري وميشال العقاد يتصافحان عقب توقيع االتفاقية

من خالل شبكة فروع البنك المنتشرة في الكويت

دعوة فرنسا لإلبقاء على ضعف اليورو دفعته لمزيد من التراجع 

»المركز« وبنك الخليج يوّقعان
اتفاقية وكالة لبيع صناديق استثمارية

»الوطني«: الدوالر يحقق مكاسب على حساب 
العمالت في أسبوع حافل بتقلبات األسواق 

 »Dynamics AX« برقان لحفر اآلبار« تعتمد«
لتعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية

أعلن����ت »مايكروس����وفت 
الكويت« امس أن شركة »برقان 
حلفر اآلبار والتجارة والصيانة« 
الرائدة في مجال مقاوالت النفط 
الكوي����ت، اعتمدت  والغاز في 
برنامج Dynamics AX اخلاص 
بتخطي����ط موارد املش����اريع، 
والذي يعد حال ش����امال وسهل 
التطبيق إلدارة األعمال، حيث 
يوف����ر »Dynamics AX« قدرات 
جديدة ومتطورة من ش����أنها 
أن تس����اعد ش����ركة »برق����ان« 
على تسريع عملياتها وخفض 
التشغيلية وتعزيز  التكاليف 
القرارات املطلعة  عملية اتخاذ 

واملدروسة. 
املنتظ����ر ان تتمكن  وم����ن 
اآلبار  ش����ركة »برقان حلف����ر 
والتجارة والصيانة« من خالل 
املتكاملة،  التقنية  هذه املنصة 
من أمتتة إجراءات أعمالها في 
مختلف أقسامها ومواقع عملها 
املتعددة، لتعزيز اإلنتاجية في 
جمي����ع أنحاء الش����ركة، حيث 
إيه إكس«  يتميز »دايناميكس 
التحس����ينات  مبجموع����ة من 
الفني����ة املضاف����ة، وبتكامل����ه 
السهل واملباش����ر مع تقنيات 
مايكروس����وفت األخرى، األمر 
الذي من شأنه احلد من التكاليف 
وتعزيز قيمة استثمارات الشركة 

في التقنية.
وفي هذا السياق، قال مدير 

عام ش����ركة برقان حلفر اآلبار 
والتج����ارة والصيانة أراميس 
 Dynamics AX غويرا: يتس����م
بأهمية كبيرة لش����ركة »برقان 
حلفر اآلبار والتجارة والصيانة« 
التي متتلك وحدات أعمال مختلفة 
تش����مل حفر اآلب����ار، وخدمات 
حقول النفط وتصنيع املعدات، 
والتي لطاملا بحثت عن حل تقني 
متكامل يس����اعد على تسريع 
وتبس����يط عملياته����ا اليومية 
الكلف����ة اإلجمالية،  وخف����ض 
الداخلية،  وتعزيز الضواب����ط 
مضيف����ا: يعد »دايناميكس إيه 
إكس« اخليار األمثل بفضل قدرته 
على استبدال أنظمتنا التقليدية 
بسرعة وكفاءة وكلفة منخفضة، 
التقنية  التعقي����دات  وتقليص 
وتوفير رؤي����ة أوضح جلميع 
العملي����ات الداخلية، وبالتالي 
دعم عملية صناع����ة القرارات 

وإدارة املوارد.
وسيتم تطبيق »مايكروسوفت 
Dynamics AX« في مختلف مجاالت 
عمل الشركة، التي تضم املالية، 
وسالسل التوريد، والتصنيع، 
وإدارة املوارد البشرية، وجداول 
الرواتب، وإدارة أصول املشاريع. 
ومن املتوقع أن تباشر املرحلة 
األولى من املشروع عملها بنهاية 

العام احلالي.
م����ن جانب����ه، ق����ال مدي����ر 
مايكروس����وفت الكويت إيهاب 

مصطفى: »تواجه الشركات في 
الوقت الراهن عددا من املسائل 
التي تتطلب تس����ريع  املعقدة 
العمليات وإيجاد س����بل تتيح 
لها اس����تخدام امل����وارد بكفاءة 
أعل����ى دون حتم����ل تكالي����ف 
إضافية. وبفضل مزايا تعزيز 
اإلنتاجية، واملرونة، والتوافقية، 
 ،Dynamic AX الت����ي يوفره����ا
 Dynamic يشهد »مايكروسوفت
AX« إقباال متزايدا في مختلف 
القطاعات في الكويت، حيث تدأب 
الشركات على تطوير املمارسات 
الفعالة لتوسيع أعمالها وترسيخ 
مكانتها التنافسية. ومن خالل 
تطبيق هذا احلل املبتكر، تعتزم 
الشركة االنتقال بطريقة عملها 
إل����ى آفاق جدي����دة ومتطورة، 
ما س����يتيح لها التنافس بقوة 
وفعالية أعلى في السوق العاملية 

الراهنة«.
بدوره، قال نائب رئيس ادارة 
حلول األعمال في شركة الهندسة 
والتقنيات املتعددة EEMC منذر 
الوقيان: سيسهم »مايكروسوفت 
Dynamic AX« ب����دور كبير في 
تعزيز دقة وس����رعة مختلف 
نشاطات الشركة املتنوعة مثل 
التخطي����ط، وإع����داد اجلداول 
الزمنية، واملشتريات، األمر الذي 
من ش����أنه االرتقاء مبستويات 
رضا العمالء، وخفض التكاليف 

وزيادة الربحية.

هذا وقد ارتفع معدل البطالة 
في منطقة اليورو في شهر أبريل 
إلى أعلى مستوياته منذ حوالي 12 
سنة، إال أن انخفاض عدد العاطلني 
عن العمل في أملانيا في شهر مايو 
يدل على احتمال كون سوق العمل 

بدأ يجنح إلى االستقرار.
وصرح مكتب اإلحصاءات التابع 
لالحت����اد األوروبي بأن 10.1% من 
القوة العاملة، أو ما يبلغ 15.860 
مليون شخص، كانوا عاطلني عن 
العمل خالل شهر أبريل في الدول 
ال� 16 لالحتاد، مقارنة ب� 10.0% في 
شهر مارس، علما بأن معدل البطالة 
قد وصل إلى أعلى مستوياته منذ 

شهر يونيو 1998. 

المؤشرات االقتصادية 

وقال التقرير ان أسعار املنتجني 
في منطقة اليورو ارتفعت في شهر 
أبريل للشهر السابع على التوالي، 
وبنسبة فاقت التوقعات، وكانت 
هناك مكاسب حققها معظم مكونات 
هذا املؤش����ر، علم����ا أن االرتفاع 
الش����هري الذي بلغ 0.9%، وهو 
األقوى منذ ش����هر يوليو 2008، 
أدى إلى ارتفاع األس����عار بنسبة 
2.8% مقارنة مبستواها قبل سنة، 
في أكبر ارتفاع سنوي منذ شهر 
نوفمبر 2008. باستثناء عنصر 
الطاقة، ارتفع املؤش����ر األساسي 
ألسعار السلع اإلنتاجية بنسبة 
0.5% خالل الش����هر، وكان أعلى 
بنسبة 1.0% مقارنة مبستواه في 

شهر أبريل 2009.
ف����ي قطاع  النش����اط  وحقق 
اخلدم����ات في جميع دول منطقة 
اليورو أعلى معدالت االرتفاع منذ 
شهر أغسطس 2007، فقد ارتفع 
مؤش����ر مديري الش����راء لقطاع 
اخلدمات إلى 56.2 نقطة في مايو، 
من 55.6 نقطة في أبريل، متجاوزا 
القراءة األولية لهذا املؤشر والتي 

بلغت 56.0 نقطة. 

وظيفة جديدة إلى س����وق العمل 
خالل الشهر املاضي، ومع أن هذا 
الرقم يعتبر أقل بعض الش����يء 
مما كان متوقعا، إال أنه يش����كل 
دليال ال بأس به على حتسن في 
األوضاع. وحصلت خالل األسبوع 
تغيي����رات على ع����دد الوظائف 
اجلديدة املتوافرة والتي أضيفت 
في شهر أبريل حيث ارتفع العدد 
إلى 65 ال����ف وظيفة بعد أن كان 

العدد يبلغ 32 الف وظيفة. 
واشار التقرير الى أن صناعة 
اخلدمات والصناعات اإلنتاجية 
في الواليات املتحدة حققت منوا 
واضحا للشهر اخلامس والشهر 
العاشر على التوالي، األمر الذي 
ميكن اعتباره دليال على توسع 
الذي  التعافي االقتصادي  نطاق 
بات يخلق وظائف جديدة. وبقي 
مؤشر معهد إدارة التوريد لألنشطة 
غير الصناعية )اخلدمات(، والذي 
ميث����ل 90% من االقتص����اد، عند 
مستوى 55.4 في شهر مايو للشهر 
الثالث على التوالي. أما مؤش����ر 
معهد إدارة التوريد لقطاع اإلنتاج 
الصناعي، فقد انخفض إلى 59.7 
نقطة في ماي����و مقارنة ب� 60.4 
نقطة في أبري����ل، متجاوزا بذلك 
التوقعات بتراجعه إلى 59 نقطة، 
علما بأن القراءة التي تزيد على 
50 نقطة تعني توس����ع النشاط 

االقتصادي.
وقال التقرير ان عدد العقود 
التي أبرمت في شهر أبريل لشراء 
منازل كانت مملوكة في السابق 
ارتف����ع وذل����ك نتيج����ة حلرص 
األميركيني على االس����تفادة من 
االئتم����ان الضريب����ي املتاح لهم 
باعتباره أحد إج����راءات حتفيز 
ارتفع مؤش����ر  االقتص����اد، وقد 
مبيعات املنازل القائمة بنس����بة 
6%، متجاوزا التوقعات، ومقارنة 
بارتفاع بلغ 7.1% )بعد التعديل( 

في شهر مارس. 

قال تقرير بنك الكويت 
الوطن���ي ان أس���واق 
العمالت شهدت أسبوعا 
حافال بالتقلبات حقق من خاللها 
الدوالر األميركي مكاسب واضحة 
على حساب العمالت الرئيسية 
األخرى، فقد سجل اليورو هبوطا 
حادا خاصة في أواخر األسبوع 
املاضي متأثرا بالتعليقات التي 
أدلى بها رئيس الوزراء الفرنسي 
فرانسوا فيلون، والتي دعا فيها 
إلى اإلبقاء على ضعف أداء العملة 
األوروبية مقابل الدوالر، باعتبار 
العالية لسعر  أن املس���تويات 
اليورو مقابل العملة األميركية 
في املاضي قد أضرت بالصادرات 
الفرنس���ية. وأدت تصريحات 
فيل���ون، باإلضافة إل���ى أرقام 
العمالة األميركية خارج قطاع 
املزارع إلى الضغط على اليورو 
لينخفض إلى 1.1953، وهو أدنى 
مس���توى له مقابل الدوالر منذ 

أكثر من 4 سنوات.
وأوضح التقري����ر أن اجلنيه 
االسترليني، بدأ األسبوع املاضي 
عند مستوى 1.4385 منهيا األسبوع 
على ارتف����اع ليقفل على 1.4460 
دوالر، ف����ي حني افتت����ح الفرنك 
السويسري التداول صباح االثنني 
بسعر 1.1730 دوالر وأقفل مساء 
يوم اجلمعة املاضي عند مستوى 

مرتفع وهو 1.1627 دوالر. 
وبني التقرير أن رؤساء البنوك 
املركزية ملجموعة العشرين قرروا 
تأجيل وقف برامج حتفيز النشاط 
االقتصادي وذلك في وقت ال تزال 
أزمة الديون األوروبية تهز األسواق 
وتهدد بإعاقة التعافي االقتصادي 
الدولي. فقد بدأ محافظو البنوك 
املركزية العشرون مباحثاتهم يوم 
اجلمعة املاضي في كوريا اجلنوبية 
بعد أن أشار البنك املركزي في كل 
من أستراليا وكندا إلى مدى تفاعل 
املستثمرين مع الديون األوروبية 
واعتبارهم لهذه الديون عائقا لرفع 

أسعار الفائدة.
وعمد رئي����س البنك املركزي 
األوروبي، جان كلود تريشيه، إلى 
عكس استراتيجية اخلروج التي 
أكبر  يتبعها والقاضية باجتياز 
اختبار تواجهه العملة األوروبية 
املوحدة. من ناحية أخرى، صرح 
كل من تش����الز إيفان����ز ودنيس 
لوكهارت م����ن مجلس االحتياط 
الفيدرالي بأن األوضاع الصعبة 
للسوق س����تؤخر ارتفاع الفائدة 

في الواليات املتحدة. 

تقرير العمالة

وذكر التقرير انه حسبما أفاد 
تقرير أيه دي بي خلدمات أصحاب 
األعمال، متكن أصحاب األعمال في 
القطاع اخلاص من إضافة 55 الف 

الكويتي  املال����ي  املركز  أعلن 
)املركز( وبنك اخلليج امس عن 
توقيع اتفاقية توزيع يقوم بنك 
اخلليج مبوجبها بدور وكيل بيع 
لصناديق »املركز« االستثمارية من 
خالل ش����بكة فروعه في الكويت 
والتي تتوافر بها اخلدمة املصرفية 

املميزة.
وبهذه املناسبة، قال الرئيس 
التنفيذي في املركز املالي الكويتي 
مناف الهاجري »يسرنا أن يساهم 
املركز ف����ي اثراء ما هو معروض 
عل����ى عمالء اخلدم����ة املصرفية 
املميزة ل����دى بن����ك اخلليج من 
منتج����ات اس����تثمارية متنوعة 
حتقق تطلعات املس����تثمرين في 
بيئة شديدة التحديات والتغيرات 
املتسارعة، فالبنك مؤسسة مالية 
املالية  رائدة في تقدمي اخلدمات 
بشبكة فروعه الواسعة االنتشار«، 
معربا عن اعتقاده أن هذه االتفاقية 

»ستساعد املركز في الوصول إلى 
قاعدة عريضة من املستثمرين«.

من جانبه، قال رئيس املدراء 
العامني والرئيس التنفيذي في بنك 
اخلليج ميشال العقاد »نتطلع إلى 
العمل مع املركز وتوزيع وحدات 
الفائزة  صناديقه االس����تثمارية 
باجلوائز إلى عمالء البنك. وتأتي 
ه����ذه االتفاقية تتويج����ا لتفاهم 
مش����ترك منذ م����دة طويلة بني 
املؤسس����تني، كما تبرز االتفاقية 
التزام بن����ك اخلليج نحو تزويد 
عمالئه بنطاق واسع من املنتجات 
االستثمارية التي تلبي احتياجاتهم 

وتعمل على منو ثرواتهم«.
وس����تبدأ ه����ذه االتفاقي����ة 
بتسويق اثنني من صناديق املركز 
االس����تثمارية إلى عمالء اخلدمة 
املصرفية املميزة لدى بنك اخلليج، 
وهما: صن����دوق املركز العقاري 
وصندوق املركز للعوائد املمتازة 

»ممتاز«. 
اجلدير بالذك����ر أن صندوق 
املرك����ز العقاري صن����دوق مدر 
للدخل ومتوافق مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية، ويستثمر في املمتلكات 
الكويت، وقد حقق  العقارية في 
هذا الصندوق معدل منو سنوي 
مركب ق����دره 10.2%، مما يجعله 
أعلى الصناديق أداء ضمن فئته 
من الصناديق، وقد تأسس صندوق 

املركز العقاري في عام 2002.
أما صن����دوق »ممت����از« فهو 
صندوق فائز بجوائز عديدة ومكون 
من أس����هم كويتية تدار بأسلوب 
نشط. ويهدف هذا الصندوق إلى 
تس����جيل أداء يفوق أداء مؤشر 
الشركة الكويتية لالستثمار، وقد 
حقق معدل منو سنوي مركب بلغ 
22% منذ طرحه ف����ي عام 1999، 
وتبلغ قيمة أصوله الصافية 65.6 

ماليني دينار.

لجنة السوق ناقشت مشروع تحديث بيانات حملة األسهم

الهارون: اإليضاحات الخاصة بالبيانات المطلوبة
حول تطورات صفقة »زين ـ أفريقيا« خالل أيام

خطة الكوارث واخلطط البديلة 
للتعامل مع أي حادث قد يحدث 
في السوق، مبينا أن موقع املبنى 
اجلديد للبورصة لم يتم حتديده، 
مس���تدركا بأن األهم من حتديد 
املوقع هو االنتهاء من عمل نظام 
متكامل لعمل الس���وق في حال 

وقوع كوارث.
وقال إن اللجنة حرصت على 
التأكيد على استمرار إدارة السوق 
مبواصل���ة دوراته���ا التدريبية 
للخريجني من اجلامعات، حيث 
قامت بتخريج دفعة جديدة من 
املتدربني والبالغ عددها 20 شخصا 
يتم الطلب عليهم حاليا من قبل 
الشركات االستثمارية وكذلك من 

قبل إدارة السوق للعمل بها.

مثل هيئ���ة املعلوم���ات املدنية 
وسجالت الشركات، مستدركا بأن 
الس���جل بات قريبا من االنتهاء 
وأنه سيكون متوازيا مع سجل 
التداول في السوق بحيث ان كل 
متداول سيعرف ما األسهم التي 

يتم التداول عليها.
وبني الهارون أن اللجنة قامت 
كذلك مبناقش���ة تطوي���ر نظم 
املعلوم���ات والبيانات اخلاصة 
الت���داول والتي تهدف  بصفحة 
إدارة السوق ألن تكون مصدرا 
مهما للمعلومات أمام املستثمرين 
واملتداولني داخل وخارج الكويت، 
وقال إن تلك الصفحة س���تكون 
مرجعية أساسية لعمل السوق.

وأضاف أن اللجنة ناقش���ت 

880 ألف حس���اب وهناك بعض 
االختالفات في بعض األسماء ومت 
التحري عنها من بعض املصادر 

عمومية الش���ركة كانت من بني 
األمور التي دفعت إدارة السوق 
إليقاف السهم عن التداول حماية 

حلقوق املساهمني.
الوزير أعمال  واس���تعرض 
اللجنة، حيث أشار الى أن اللجنة 
استكملت بنود جدول األعمال التي 
ناقشها األربعاء املاضي، مبينا أن 
اللجنة استكملت مشروع حتديث 
البيانات اخلاصة حلملة األسهم 
عن طريق شركة املقاصة، مبينا 
أن املقاصة لديها اآلن سجل كبير 
يحوي كل البيانات اخلاصة بحملة 
األس���هم ووضعه���ا كمعلومات 
صحيحة يتم العودة لها كوثيقة 

مهمة.
ولفت اله���ارون الى أن هناك 

عمر راشد
كشف وزير التجارة والصناعة 
ورئي���س جلنة الس���وق أحمد 
اله���ارون ع���ن أن جميع األمور 
التي  اخلاصة حول اإليضاحات 
طلبتها جلنة السوق من ممثلي 
ش���ركة »زين« اخلميس املاضي 
ستتضح خالل أيام، مبينا أن إدارة 
السوق قامت بإيقاف السهم عن 
التداول لتأثير السهم القوي على 

أداء السوق واملتداولني.
وقال اله���ارون، في تصريح 
بعد انتهاء اجتماع جلنة السوق 
أمس، إن وقف السهم قائم حتى 
يتم استجالء وفهم كل اإليضاحات 
اخلاصة بالس���وق، الفتا إلى أن 
التوزيعات التاريخية التي أقرتها 

في تقرير شركة المثنى الخاص بـ »األنباء«:

السوق يفشل في استجماع قواه 
بالتزامن مع حالة القلق 

سوق دبي عند أدنى مستوياته
في 14 شهراً 

قال تقرير شركة املثنى لالس���تثمار ان سوق الكويت 
لألوراق املالية فشل في استجماع قواه مقارنة باملؤشرات 
العاملية على ضوء التقارير االقتصادية التي تشير إلى 
أن أضخم اقتصاد في العالم )االقتصاد األميركي( قد بدأ 
باستجماع قواه، وسجل املؤشر السعري لسوق الكويت لألوراق املالية 
خالل األسبوع املاضي تراجعا مبعدل 1.13% لينهي األسبوع بأقل من 
7000 نقطة وتراجع مؤشر MUDX مبعدل 2% في حني ظل املؤشر الوزني 

للسوق محافظا على معدله مع انخفاض خفيف يبلغ %0.31.
وأوضح التقرير اخلاص ب� »االنباء« انه وعلى صعيد احلساسية 
استمر املؤشر الوزني للسوق في كونه املؤشر األكثر حساسية خالل 
األسبوع ليقف عند 16.63%، أما مؤشر املثنى MUDX فقد بلغ %14.92. 
أما املؤشر الس���عري للسوق فقد كان األقل حساسية خالل األسبوع 
ليصل إلى 12.98%، واس���تمرت مقاييس الت���داول في التراجع خالل 
األسبوع املاضي أيضا حيث يعود ذلك بشكل كبير إلى إيقاف التداول 

بأسهم شركة الهواتف املتنقلة )زين(.
واشار التقرير الى أن األسباب في تسجيل انخفاض بنسبة %16.6 
في حجم التداول في الس���وق و42% في القيمة تعود إلى شركة زين 
التي تساهم بنسبة 2 الى 3% في إجمالي حجم السوق ومن 17 الى %20 
في القيمة مقارنة بالنس���بة اإلجمالية للسوق، كما أدت هذه األسباب 

إلى االنخفاض البالغ 18.4% في عدد الصفقات.
ومن حيث حجم الس���وق، قال التقرير أن القطاع العقاري وقطاع 
التأم���ني يعتبر القطاعان الوحيدان اللذان حققا ربحا بزيادة وقدرها 
14.6% و13.5% ف���ي حجم املبيعات على التوالي، وش���هد القطاع غير 
الكويتي انخفاضا بنسبة 42% في حجم املبيعات حيث تبعه في ذلك 
القطاع املصرفي بنس���بة 38%، أما قطاع اخلدمات الذي سجل هبوطا 
بنس���بة 68% في القيمة الس���وقية فقد كان القط���اع األكبر من حيث 
اخلسارة حيث يعود ذلك بشكل رئيسي إلى عدم مشاركة شركة زين 

خالل األسبوع.
ومن حيث حركة الس���وق، سجلت 29 شركة )14.23% من إجمالي 
الش���ركات املدرجة( حتس���نا في أدائها في حني سجلت 103 شركات 

تراجعا في أدائها مما يشير إلى حالة الضعف في السوق.
وعلى صعيد الشركات اإلسالمية، قال التقرير أن 3 شركات حققت 
تقدما في أدائها، في حني سجلت 33 شركة تراجعا في أدائها األسبوعي، 
واستمرت ضغوط البيع على شركات االستثمار لألسبوع الثاني على 
التوالي مما جعله القطاع األكثر نشاطا خالل األسبوع أيضا. مت تداول 
234 س���هما في هذا القطاع مقارنة بعدد 250 مليون سهم مت تداولها 

األسبوع املاضي.
واشار التقرير إلى أن اسهم قطاع االستثمار والقطاع العقاري ظلت 
األسهم األكثر نشاطا وتداوال خالل األسبوع، كما استمرت حالة البيع 
لألس���بوع الثاني على التوالي بالنسبة لبيت التمويل اخلليجي مما 
جعل من أسهمه األسهم األكثر تداوال. واحتلت شركة الساحل للتنمية 
املركز الثاني حيث تبعها في ذلك الش���ركات العقارية شركة عقارات 

الكويت وشركة أبيار العقارية.

دبي � رويترز: انخفض مؤشر سوق دبي ألدنى مستوى في 14 شهرا 
أمس حيث عمد املستثمرون في منطقة الشرق األوسط إلى البيع حتت 
وطأة املخاوف بشأن سالمة الوضع املالي لدبي القابضة وموجة البيع 
في األسهم العاملية نهاية األسبوع املاضي. وهبطت أيضا أسواق أخرى 
حيث أدت املخاوف من أزمة دي����ون منطقة اليورو إلى تنامي اإلحجام 

عن املخاطرة.
وتراجع مؤشر سوق دبي 1.8% مسجال أدنى إغالق منذ 18 مارس 2009. 
وقال زاهد تشودري من »املال كابيتال«: »يسود توتر بسبب متديد دبي 
القابضة أجل بعض ديونها ورغم أن املسؤولني يقولون إنها لن حتتاج 

إلعادة هيكلة ديون فهناك عدة تقارير تقول إن هذا قد يحدث«.
وقالت الوحدة الرئيسية لدبي القابضة يوم الثالثاء إنها رمبا تلجأ 
لبيع أصول ملعاجلة ديونها بعد أن خسرت 6.2 مليارات دوالر في 2009 
في حني طلبت ذراعها االستثمارية دبي انترناشونال كابيتال في أواخر 

مايو تأجيل سداد مستحقات ديون ملدة ثالثة أشهر.
وانخفض سهما إعمار العقارية وديار للتطوير 3.1 و1.5% على الترتيب 
وأصدر بنك كريدي س����ويس يوم اخلميس املاضي تقريرا جاء فيه ان 
أسعار العقارات السكنية في دبي قد تنخفض ما بني 15 و20% مع وصول 
املعروض إلى ذروته في 2011. وهبط سهم الشركة السعودية للصناعات 
األساسية )سابك( 1.5% متراجعا للجلسة الرابعة بسبب املخاوف من أن 
تسبب أزمة ديون منطقة اليورو أضرارا لالنتعاش االقتصادي العاملي 

والطلب على منتجات البتروكيماويات.
وانخفض املؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.05% لتبلغ خسائره 
14.5% منذ أعلى مستوى في 18 شهرا الذي سجله في 26 ابريل. وقال رئيس 
البحوث مبجموعة بخيت االس����تثمارية هشام تفاحة: »نتطلع ألسواق 
الواليات املتحدة وأوروبا للحصول على اجتاه استرشادي وتتعلق أزمة 
منطقة اليورو بدول وليس شركات. يشعر املستثمرون في أنحاء العالم 

بالقلق إزاء قدرة بعض الدول األوروبية على سداد ديونها«.
وتراجع مؤش����ر س����وق دبي املالي 1.8% إلى 1513 نقطة.فيما تراجع 
مؤش����ر س����وق الكويت لألوراق املالية 0.4% إلى 6709 نقاط. وتراجع 
مؤش����ر سوق أبوظبي لألوراق املالية 1.3% إلى 2538 نقطة. كما تراجع 
مؤشر بورصة قطر 0.4% إلى 6774 نقطة. تراجع مؤشر سوق مسقط 
لألوراق املالية 0.9% إلى 6140 نقطة. وتراجع مؤش����ر س����وق البحرين 

لألوراق املالية 0.1% إلى 1416 نقطة.

تقـرير

»الوطني« األقل من حيث نسبة استقطاع للمخصصات من األرباح

»الجمان«: 128 مليون دينار صافي أرباح 
قطاع البنوك للربع األول 2010

االهلي املتحد بنسبة 64%، بينما 
كان البنك التجاري الوحيد خاسرا 
مبقدار 1.4 مليون دينار، وذلك 

بعد احتساب املخصصات.
انه مت  إلى  التحلي���ل  ولفت 
استخراج أرصدة املخصصات 
بشكل مباشر من القوائم املالية 
لبعض البنوك للربع األول 2010، 
بينم���ا مت اس���تنتاجها لبنوك 

أخرى.

بنس���بة 1%، تاله بفارق شاسع 
البنك االهلي بنس���بة 15%، ثم 
بنك بوبيان و»بيتك« بنس���بة 
42 و47% على التوالي، أما أعلى 
نسبة في هذا املضمار فتصدرها 
البنك التجاري بنسبة 106%، تاله 
بنك اخلليج بنسبة 99%، ثم بنك 
الكوي���ت الدولي وبن���ك برقان 
بنس���بة 90و84% على التوالي 
من اإلجمالي، ويتوسطهم البنك 

قال مركز اجلمان لالستشارات 
االقتصادية ف���ي حتليل موجز 
القروض على  ألثر مخصصات 
نتائ���ج البن���وك للرب���ع األول 
2010، ان صاف���ي أرب���اح قطاع 
البنوك الكويتي���ة للربع األول 
لعام 2010 بلغ نحو 128 مليون 
دين���ار، وذلك بعد اس���تقطاع 
129 مليون دينار كمخصصات 
عامة وخاص���ة، مقابل أرصدة 
القروض نهاية الفترة املذكورة، 
وبذلك تكون أرباح البنوك قبل 
اس���تقطاع املخصص���ات نحو 
257 مليون دينار، حيث بلغت 
نسبة اس���تقطاع املخ��صصات 
50% م���ن األرب���اح، الفت���ا إلى 
ان هذه األرب���اح خ������--اصة 
بالش���ركات األم دون استبعاد 

حقوق األقلية.
واش���ار التحليل إلى ان أقل 
نسبة استقطاع للمخصصات من 
األرباح عن الربع األول العام 2010 
الوطني  الكويت  كانت في بنك 

نسبة اقتطاع المخصصات من أرباح البنوك للربع األول 2010

نسبة اقتطاع المخصصات من أرباح قطاع البنوك للربع األول

صافي الربح
المتبقي 50 ٪

اقتطاع
المخصصات ٪50


