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 قالت مؤسسة البترول الكويتية أمس ان سعر برميل 
النفط الكويتـــي انخفض ١٫٥٢ دوالر فـــي تعامالت اول 
من أمس ليســـتقر عند مســـتوى ٨٩٫٦٦ دوالرا للبرميل 
مقارنة بتعامالت أمـــس األول البالغ عندها ٩١٫١٨ دوالرا 

للبرميل.
  وكان تقرير وكالة الطاقة األميركية الصادر أمس االول 
اظهر انخفاضا في مخزونـــات النفط اخلام بحوالي ٤٫٢ 

ماليني برميل حيث ساهم البرد الذي طال أوروبا والواليات 
الشمالية من أميركا في زيادة الطلب على وقود التدفئة 

وبالتالي على النفط اخلام.
  وســـاهمت البيانات االقتصادية في الواليات املتحدة 
اخلاصـــة بالوظائف اجلديدة التي قدمها القطاع اخلاص 
والتي فاقت التوقعات في تعزيز التفاؤل اخلاص مبسيرة 

التعافي االقتصادي في أكبر اقتصادات العالم. 

 النفط الكويتي يستقر عند ٨٩٫٦٦ دوالرًا

 لمدة ٤٤ يومًا وتنّفذ كل ٥ سنوات بميزانية ١٠ ماليين دينار

 امتدادًا لتحركه اإليجابي في ختام ٢٠١٠

 الجيماز لـ «األنباء»: إغالق مصفاة الشعيبة 
  في أبريل المقبل إلجراء عمليات الصيانة الدورية

 «الجمان»: مؤشر الثقة بالبورصة يحقق 
مكاسب في األسبوع األول من ٢٠١١

 «كابيتال ستاندردز» تمنح 
  تصنيف BB لـ «الصفاة للتأمين التكافلي»

 «المؤقتة» ترفع توصياتها النهائية
   لمعالجة أوضاع السوق األسبوع الجاري

فتـــرة الصيانة وذلـــك تطبيقا 
لتوصيات مستشارين عامليني 
راجعوا حالة املصفاة بشكل كامل 
لتحسني كفاءتها وادارتها وجار 

العمل على تطبيقها.
  جتدر اإلشارة إلى أن شركة 
البتـــرول الوطنية تدير الثالث 
مصاف لتكرير النفط في الكويت 
بطاقـــة إجمالية تبلغ نحو ٩٣٠ 
ألف برميل يوميا، وتنتج مصفاة 
الشـــعيبة نحو ثالثني نوعا من 
النفطيـــة اخلفيفة  املنتجـــات 
واملتوســـطة والثقيلة، وبشكل 
رئيســـي الغاز والنفتا العادية 
(مزيـــج بترولـــي)، إضافة إلى 
الوقود  األنـــواع مـــن  مختلف 
مثل بنزين يحتوي على درجة 
عالية من األوكتان (هيدروكربون 
 «ATK»ســـائلي)، وكيروسني و
وديزل السيارات وديزل خاص 
الوقـــود،  بالبحريـــة وزيـــت 
واملـــواد الهيكليـــة التي تعتبر 
منتجات ثانويـــة من العمليات 

الصناعية. 

ارتفاع مؤشر الثقة، حيث كان 
بنســـبة ٠٫٥٥٪ في االسبوع 
االخير من ٢٠١٠، ومبعدل ٠٫١٥٪ 

لالسبوع االول من ٢٠١١. 

توقع «اجلمان» استمرار االداء 
االيجابـــي للبورصـــة خالل 
االسبوع احلالي، ولو بشكل 
طفيف، وذلك النخفاض زخم 

اجلمـــان  مركـــز   قـــال 
لالستشـــارات االقتصادية ان 
مؤشره للثقة حقق مكاسب في 
االسبوع االول من العام ٢٠١١ 
مبعدل ٠٫١٥٪، حيث ارتفع من 
٥٠٫١ نقطـــة نهاية العام ٢٠١٠ 
الـــى ٥٠٫١٨ نقطة في ٦ يناير 

اجلاري.
الى ان    واشـــار «اجلمان» 
ذلك جاء امتدادا لتحرك املؤشر 
االيجابي في االسبوع االخير 
من العام ٢٠١٠ الذي كان مبعدل 
٠٫٥٥٪، ما دفع االجتاه االيجابي 
لسوق الكويت لالوراق املالية 
بداية العام ٢٠١١، حيث ارتفع 
املؤشر الوزني مبعدل ٠٫٦٧٪، 
وأيضا املؤشر السعري ـ ولو 
بدرجة أقلـ  مبعدل ٠٫٢٩٪ خالل 

االسبوع االول من ٢٠١١.
  وبناء على أداء مؤشر الثقة 
لالسبوع االول من العام احلالي، 

 منحت شركة كابيتال ستاندردز للتصنيف 
االئتماني شركة الصفاة للتأمني التكافلي تصنيف 
 ،BBBKW وتصنيفا إقليميا BB القوة املالية مبعدل
وبنظرة مستقبلية مستقرة، وهذه هي املرة األولى 
التـــي تقوم فيها كابيتال ســـتاندردز بتصنيف 
شـــركة الصفاة للتأمني التكافلـــي، حيث اعتمد 
التصنيف على البيانات املالية للشركة الصادرة 

في يونيو ٢٠١٠.
  ويعكس التصنيف املمنوح عددا من العوامل 
منها: كفاية رأســـمال الشـــركة، والتحسن في 
أدائها التشـــغيلي على مدى سنوات التشغيل، 
ومستوى حجم السيولة الكافي نسبيا، كما يعكس 
التصنيف إستراتيجية الشـــركة املتحفظة في 
جتميع االحتياطيات والتركيز على قطاعات إعادة 
التأمني للبحرية والطيـــران واحلوادث العامة، 
وتتوسع الشـــركة في الوقت احلالي في نشاط 
التأمني ما انعكس إيجابيا على مؤشـــرات األداء 

التشغيلي.
  إال أن التصنيـــف جاء مقيدا بانخفاض حجم 
احلصة السوقية للشركة وتركيز عملياتها على 
السوق الكويتي بشكل رئيسي، كما تقيد التصنيف 
مبحفظة االستثمارات اخلاصة بالشركة في األسهم 
وفي الصناديق غير املدرجة ما أدى إلى إضافة 

عامل ضغط على تذبذب أرباح وأداء الشركة.
  وتعكس النظرة املســـتقبلية املستقرة رأي 
كابيتال ستاندردز في استمرار التحسن واالرتفاع 
في عدد اشتراكات التأمني املكتتبة، حيث تشير 
البيانات املالية إلى أن جودة اشـــتراكات شركة 
الصفاة للتأمني التكافلـــي والتي تقاس مبعدل 
اخلســـائر، جيدة كونها لم تتغير بشـــكل كبير 
خالل السنوات الثالث املاضية، حيث كان قطاع 
السيارات هو املصدر األساسي ألغلبية املطالبات 
حيث شكل نسبة ٨٦٫٥٪ من إجمالي قيمة املطالبات 

وذلك متاشيا مع معدالت الصناعة. 

 شريف حمدي
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان اللجنة 
املؤقتة سترفع توصياتها النهائية خالل األسبوع 
اجلاري ملدير عام الســـوق حامد السيف متهيدا 
لدراستها باستفاضة في أول اجتماع للجنة الفنية 
إلجراء التعديالت املناسبة عليها قبل رفعها الى 

اللجنة الرئيسية للسوق العتمادها.
   وأوضحت املصادر ان توصيات اللجنة متضمنة 
اقتراحات حول انشـــاء ســـوق ثالث يضاف الى 
السوقني الرسمي واملوازي، الفتة الى ان هذا السوق 
سيضم الشركات ذات القيمة السوقية املنخفضة 
دون الـ ١٠٠ فلس وكذلك الشـــركات املوقوفة عن 

التداول.
  وقالت املصادر ان انشـــاء السوق الثالث يعد 
أفضل اخليارات بعد مناقشة أكثر من خيار ملعاجلة 

أوضاع هذه الشـــركات منها تصنيف الشركات 
حسب خسارتها لرأس املال، الفتة الى ان حتويل 
تلك الشركات الى سوق ثالث ليس نهاية املطاف، 
حيث انه من املمكن ان تعود الشركات التي يتم 
تداولها في الســـوق الثالث الى السوق الرسمي 

بعد تعديل اوضاعها.
  وذكرت ان توصيات اللجنة املؤقتة تضمنت 
أيضا مقترحات وشـــروطا اضافية حول مراقبي 
احلســـابات، فضال عن سبل تطوير أداء شركات 
الوســـاطة مبا يتناســـب مع آليات نظم التداول 
اجلديد وفق نظام «ناسداك اومكس»، كذلك أوضاع 
املوظفني العاملني في البورصة مع اقتراب تفعيل 
هيئة أسواق املال، الفتة الى ان املقترحات ستتضمن 
اجراءات تطوير سوق األوبشن، من خالل توافر 

خيار خيارات البيع الى جانب خيارات الشراء. 

برميل يوميا بعد عمليات الصيانة 
التي ستساهم في تشغيل املصفاة 
خلمس سنوات قادمة حتى عام 

.٢٠١٦
  وأشار اجليماز إلى أن هناك 
مشـــاريع لتحســـني الســـالمة 
واستبدال نظام التوقف املفاجئ 
بـــني ٢ و٣  مبيزانيـــة تتراوح 
ماليني دينار، كاشفا عن وجود 
مشاريع رأسمالية ستنفذ اثناء 

 أحمد مغربي
املنتدب    قال نائب العضـــو 
ملصفاة الشعيبة في شركة البترول 
الوطنية م.أحمد اجليماز انه تقرر 
توقيف مصفاة الشعيبة في شهر 
ابريـــل املقبل إلجـــراء عمليات 
صيانة دورية جتريها الشركة 
للمصفاة كل ٥ سنوات، مشيرا 
إلى أن الشركة وضعت ميزانية 
تقديرية لعمليات الصيانة تتراوح 
بني ٥ و١٠ ماليني دينار. وأوضح 
اجليمـــاز في تصريـــح خاص 
أعمـــال الصيانة  ان  لـ«األنباء» 
التي ستنفذها «البترول الوطنية» 
ملصفاة الشعيبة تعد األولى من 
نوعها لصيانة جميع الوحدات 
في املصفاة والتي جتري كل ٥ 
سنوات، حيث يتم تبديل بعض 
األنظمة بالكامل في املصفاة وذلك 
لرفع معدالت التكرير والسالمة. 
وذكر اجليماز ان أعمال الصيانة 
ستستمر ملدة ٤٤ يوما متواصلة 
وسترجع املصفاة لكامل طاقتها 
اإلنتاجية التـــي تبلغ ٢٠٠ ألف 

 أحمد اجليماز

 أكد لـ «األنباء» أن حصة الشركة تقدر بـ ٧٪ من سوق السيارات الفارهة وشبه الفارهة

 العويس: ٨٢ مليون دوالر حجم مشاريع «بيت اإلجارة» 
  في ٢٠١٠ وتوقعات بارتفاعها إلى ٩٥ مليونًا في ٢٠١١

 الشركة تركز على تلبية احتياجات السوق المحلي وتهدف 
إلى رفع مستوى الخدمات ومعدالت األداء التشغيلية

 أحمد يوسف
  أكـــد نائـــب الرئيس 
التنفيذي في بيت اإلجارة 
القابضة فيصل العويس 
اعتـــزام الشـــركة زيادة 
األداء التشغيلي ملجموعة 
شركاتها التابعة في مجال 

تأجير السيارات.
  وقـــال فـــي تصريح 
مع «األنباء» ان شـــركة 
التابعـــة  «ايكورنـــت» 
لـ«بيت اإلجارة القابضة» 
استطاعت حتقيق معادلة 
صعبة في السوق احمللي 

من خالل حتقيقها أرباحا بواقع ١٨٪ على 
رأسمالها في ٢٠٠٩ وذلك من خالل العالقة 
املتميزة مع شريحة كبيرة من العمالء، رغم 

استمرار األوضاع الصعبة في السوق.
  وأشـــار الى ان زيادة رأسمال الشركة 
مرهون مبا ستسفر عنه العمليات التشغيلية 
في السوق احمللي. وحول سوق السيارات 
الفارهة، قال العويس ان الشـــركة كانت 
متتلك نحو ١٥٠ إلى ٢٠٠ سيارة فارهة وشبه 
فارهة، وبعد األزمة االقتصادية انخفض 
العدد إلى النصف تقريبا وهو عدد يشكل 

حصة سوقية تقدر بنحو من ٧٪.
  وأكد على ان الشركة تنتهج إستراتيجية 
محددة تركـــز منها على تلبية احتياجات 
السوق احمللي، باإلضافة الى رفع مستوى 
التشـــغيلية،  األداء  اخلدمات ومعـــدالت 
خاصة مع بدء طرح الدولة ملشاريع خطة 

التنمية.

  وأعرب عـــن أمله في 
ان تســـتحوذ الشـــركة 
على حصة مالئمة حلجم 
التنمية،  مشاريع خطة 
مؤكدا في الوقت نفســـه 
علـــى ان األعني مفتوحة 
علـــى أي فـــرص ميكن 
أن تتوافر في األســـواق 

اخلليجية. 
  وحول حجم مشاريع 
القابضة في  بيت اإلجارة 
٢٠١٠، واملتوقعـــة خـــالل 
٢٠١١، قال ان الشركة حققت 
نتائج ايجابية على صعيد 
مشاريعها، حيث بلغ حجم املشاريع ما قيمته 
٨٢ مليون دوالر وأتوقع ان حتقق الشـــركة 
وتنجز حجم مشـــاريع بقيمـــة ٩٥ مليون 

دوالر.
  وعن اخلطة اإلستراتيجية للشركة خالل 
٢٠١١، أشـــار العويس إلى ان الشركة تنتهج 
سياســـة محددة، وهي االستمرار في تقدمي 
خدمات التأجير للعمالء الـ VIP وكذلك زيادة 
التشغيل في خدمة Revlemeu، باإلضافة إلى 
اختيار نوعية عمالئهـــا بحرص، وعادة ما 
يكونون من رؤساء تنفيذيني وما في مستواهم، 
والتي تزيد معاشـــاتهم على مستوى األلفي 

دينار.
  وأكد على ان الشـــركة في الوقت الراهن 
تركز على السوق احمللي، وأيضا تدرس بعض 
العروض التي تقدمت إليه من شركات خليجية، 
وحني االســـتقرار على أي من هذه العروض 

فستكون بداية للتوسع اإلقليمي املدروس. 

 «الخليج للكابالت» تفوز 
  بـ ٣ عقود قيمتها ٢٣٫٥ مليون دينار

 وقف تسجيل اعضاء جدد 
  بصندوق ضمان العاملين في البورصة

 أحمد مغربي 
  قال مصدر مسؤول لـ «األنباء» أن شركة اخلليج للكابالت والصناعات 
الكهربائية قد فازت نهاية األسبوع املاضي بـ ٣ عقود من وزارة الكهرباء 
واملــــاء بقيمة اجمالية تقدر بـ ٢٣٫٥ مليون دينار لتوريد كابالت ضغط 

مختلفة االحجام للوزارة.
  وأوضــــح املصدر أن العقد االول يبلغ قيمته ١١٫٥ مليون دينار وهو 
لتوريد كابالت ضغط متوسط ١١ ك ف، والثاني بقيمة ١٫٥ مليون دينار 
لتوريد كابالت انارة للشوارع، مشيرا الى أن العقد الثالث تبلغ قيمته ١٠٫٥ 

ماليني دينار وهو لتوريد كابالت ضغط منخفضة لوزارة الكهرباء.
  من جهة ثانية كشف املصدر أن أرباح الشركة خالل العام ٢٠١٠ ستشهد 
ارتفاعا كبيرا قد يصل الى ١٥٠٪ مقارنة بأرباح العام ٢٠٠٩ وذلك بفضل 
العقود التي فازت بها من قبل وزارة الكهرباء واملاء باالضافة الى تطور 
أعمال الشــــركة بشكل كبير خالل العام املاضي ودخول الشركة أسواقا 

جديدة باالضافة الى وجودها في معظم االسواق اخلليجية. 

 محمود فاروق 
  علمت «األنبـــاء» من مصادر مطلعة أن مجلـــس ادارة صندوق 
الضمان للعاملني في البورصة وافق على وقف تسجيل اي أعضاء 
جدد فيه، وتخفيض قيمة االشتراك وذلك تطبيقا ملواد قانون هيئه 
اسواق املال والعمل على تنشيط األجهزة الداخلية استعدادا للفترة 
االنتقالية بعد صدور قانون هيئة ســـوق املال، سواء على مستوى 

القوانني املعمول بها.
  وافادت املصادر بأن ذلك القرار جاء ضمن القرارات التي تتخذها 
ادارة السوق في هيكلة األجهزة الداخلية والعمل على زيادة اجلرعة 

الرقابية على الشركات املدرجة في السوق. 

 فيصل العويس 

 تتضمن إنشاء هيئة عامة للسياحة لتتحمل مسؤولية التنمية السياحية

 البغلي لـ «األنباء»: «التجارة» تنتظر خالل ٢٠١١ 
  إقرار الخطة الوطنية للسياحة من قبل مجلس الوزراء

 «المشورة»: طفرة لألسهم اإلسالمية في بداية ٢٠١١ 

تركز على ترويج السياحة العائلية 
خــــالل الفترة املقبلــــة خاصة ان 
الكويت دولــــة منفتحة اجتماعيا 
وسياحيا، مشيرة الى ان العائالت 
اخلليجيــــة ترغب فــــي ان تزور 

الكويت.
  واســــتطردت قائلــــة: نهتــــم 
بالســــياحة اخلليجيــــة العائلية 
بالتــــوازي مع عملنــــا وحرصنا 
على االنفتاح مــــع العالم العربي 
واخلارجي في ظل الديبلوماسية 
االقتصادية للكويــــت. وقالت ان 
الكويت لم تفعل السياحة الن تكون 
احد مصــــادر الدخل االقتصادي، 
مشيرة الى ان ذلك سيساعد على 
ترويج الكويــــت كمركز مالي في 
املتوســــط.  املدى  املنطقة علــــى 
ولفتت الى ان الوزارة حرصت على 
املشاركة في العديد من املعارض 
العام  السياحية اخلارجية خالل 
٢٠١٠، االمــــر الذي انعكس ايجابا 
على ترويج اسم الكويت سياحيا. 
وافادت بهبهاني بان استراتيجية 
القطاع ستهدف الى توفير ما يقارب 
الـــــ ٣٠ ألف فرصــــة عمل جديدة 

للشباب في مجال السياحة. 

السياحية. واســــتطرد قائال: من 
االهمية مبــــكان ان يكون القطاع 
السياحي لديه صالحيات وان يأخذ 
الســــياحة  الرقابي لتكون  الدور 
مصدرا من مصادر الدخل املساعد 

للدولة.
  وبني البغلي ان الكويت تعمل 
حاليا ضمن منظومــــة خليجية 
ليكــــون هنــــاك تكامل بــــني دول 
اخلليج من حيــــث نقل اخلبرات 

فيما بينها.
  وفي االطار ذاته ذكرت مديرة 
ادارة التسويق والعالقات اخلارجية 
بقطاع السياحة في وزارة التجارة 
والصناعــــة ماجــــدة بهبهاني ان 
الوزارة تسعى لتطوير السياحة 
في الكويت من خالل العمل اليجاد 
تنمية ســــياحية مستدامة تعود 
بالفائدة على املواطنني من خالل 
تعزيز التقاليد االصيلة والثقافة 
املتميزة، مشيرة الى ان ذلك يأتي 
في ظل ما تســــعى اليه احلكومة 
للمساهمة في حتويل الكويت الى 
مركز مالي وجتــــاري في منطقة 

الشرق االوسط.
الوزارة  ان    واضافت بهبهاني 

القطاع    وعــــن اســــتراتيجية 
بالــــوزارة «اخلطــــة  الســــياحي 
الوطنية للســــياحة» ذكر البغلي 
انها تهتم بجميع جوانب السياحة 
في الكويت مثل التنمية السياحية 
والتسويق السياحي وتنمية املوارد 
البشرية في قطاع السياحة والهيكل 

التنظيمي للقطاع؟
ان  الــــى  البغلــــي    واشــــار 
االستراتيجية غطت كذلك اآلثار 
االقتصادية واالجتماعية والقضايا 
البيئية ودليل ونظام املعلومات 

احلكومية وبــــني القطاعني العام 
واخلاص.

  واشــــار الى ان الهيئة العامة 
للســــياحة ســــتوفر غطاء قياديا 
جلهود التنمية للقطاع السياحي 
بشــــكل مستدام، مبينا ان طبيعة 
السياحة اخلاصة قد جعلت معظم 
دول العالــــم تدرك اهمية انشــــاء 
هيئات او جهات مستقلة او شبه 
مستقلة لتطوير السياحة فيها وقد 
اصبح وجود تلك الهيئات في دول 

مجلس التعاون امرا شبه سائد.

 عاطف رمضان
  اكــــد الوكيل املســــاعد لقطاع 
الســــياحة فــــي وزارة التجــــارة 
والصناعة علي البغلي ان الوزارة 
رفعت استراتيجية القطاع السياحي 
«اخلطة الوطنية للسياحة» ملدة ٢٠ 
ســــنة مقبلة الى مجلس الوزراء، 
مشــــيرا الى ان الــــوزارة تنتظر 

اعتمادها من قبل املجلس.
  واضاف البغلــــي في تصريح 
لـ «األنباء» ان هذه اخلطة حتوي 
مشروع انشاء هيئة عامة للسياحة 
في برنامج عمل احلكومة، موضحا 
انه جار متابعة وتنفيذ هذا املشروع 
الذي اعتمد ضمن مشاريع برنامج 

عمل احلكومة خالل العام ٢٠١٠.
اعتمــــاد  البغلــــي    وتوقــــع 
االســــتراتيجية مــــن قبل مجلس 
الوزراء خــــالل العام احلالي ٢٠١١ 

بصورة نهائية.
الطبيعة  ان  البغلــــي    وذكــــر 
اخلاصة للســــياحة تستوجب ان 
تقوم بادارتهــــا هيئة متخصصة 
لتطوير هذا القطاع، مشيرا الى ان 
التنمية الناجحة للسياحة تتطلب 
تنسيقا وتعاونا كامال داخل اجلهات 

 بهبهاني: إستراتيجية القطاع السياحي تهدف لتوفير ٣٠ ألف فرصة عمل جديدة للشباب

 قال تقرير «املشـــورة» األسبوعي 
ان مكاسب بعض األسهم اإلسالمية 
في ســـوق الكويت لألوراق املالية، 
خصوصا في قطاع االستثمار زادت 
على ١٥٪ بل وصلت إلى ٢٥٪ في قفزة تاريخية لها استعاد 
بعضها مستوى قيمته االســـمية واقترب البعض اآلخر 
منها، وذلك رغم أن األسبوع األول لم يحو سوى ٤ جلسات 

فقط.
  وأشار التقرير الى ان أبرز االرتفاعات كان من نصيب 
ســـهم األولى والذي حقق مكاســـب ٢٥٪ وجاء ثانيا بعد 
سهم اجنازات والذي قاربت مكاسبه الـ ٢٧٪، وربح سهم 
عارف ١٧٫٧٪ بينما ســـجل «األمان» و«خليجي» مكاسب 
جتاوزت الــــ ١٣٪، وكان ألداء هذه األســـهم اليد الطولى 
في قلب توقعات احملللني والذين قدروا تراجع مؤشرات 

السوق الكويتي خالل األســـبوع األول من العام نتيجة 
جلني األرباح على أســـهم دعمت أسعارها بقيمة حتقيق 
اقفاالت سنوية مرضية تدعم نتائج شركات حتوي أسهمها 

كأصول استثمارية.
  وبدعم األسهم اإلسالمية، لفت التقرير الى ان املؤشر 
السعري اقفل رابحا ٠٫٢٩٪ بينما حقق املؤشر الوزني ارتفاعا 
اكبر بلغ ٠٫٦٧٪ حيث انه كان ملكاسب املصارف اإلسالمية 

أثر مباشر عليه خصوصا سهمي «الدولي»و«بيتك».
  وقال التقرير ان البعض قد يتساءل، هل هناك تقاطع 
بامللكيات بني هذه املؤسســـات اإلســـالمية لترتفع دفعة 
واحدة وكأنها كتلة واحدة رغم تقديرات جني األرباح في 
السوق وما واكبها أيضا من ظروف سياسية استثنائية؟ 
واإلجابـــة: نعم فـــي بعضها ولكن ان دققنا في األســـهم 
املتصدرة ال ميكن ربط بعضها ببعض، إمنا هناك تشابه 

في طريقة عملها ومنوذج أعمالها وحاالت تعثر بعضها 
نتيجـــة عروض كبيرة والتزامات لم تســـدد خالل فترة 

العامني املاضيني.
  ونتيجـــة لذلك عانت هذه املؤسســـات ومؤسســـات 
استثمارية إسالمية أخرى ما عانت نتيجة هذه املصاعب 
ولم ينج منها سوى النزر اليسير، وحقيقة كان أداء األسهم 
التقليدية أفضل بشكل أو بآخر من الشركات االستثمارية 
اإلسالمية في فترة األزمة املالية العاملية وما بعدها، حيث 
انه مت إيقاف حوالي ١١ شركة استثمارية عن التداول بعد 
انتهـــاء فترة إعالنات نتائج الربـــع الثالث، كانت حصة 

األسد منها شركات إسالمية.
  ومع ندرة الشركات االستثمارية التقليدية املتعثرة إال 
أن أكبرها استطاع أن يعيد هيكلة ديونه ويسدد التزاماته 

بعد ذلك دون تعثر وهو شركة جلوبل. 

 علي البغلي  ماجدة بهبهاني

 تقـرير 


