
الخميس 16 يوليو 2009   37اقتصاد
ارتفاع المؤشر 34.2 نقطة وتداول أسهم 466.8 مليون سهم قيمتها 92.7 مليون دينار

التنوع في عمليات الشراء بين الشركات القيادية والرخيصة دعم استقرار السوق
اس�تحواذ قيم�ة ت�داول أس�هم 9 ش�ركات عل�ى 60% م�ن القيم�ة اإلجمالي�ة »الصفاة« والش�ركات المرتبطة بها تقود نش�اط األس�هم الرخيصة.. وتزايد الشراء على »زين«

لسداد ديون ومستحقات مالية عن 2008

»الدولية للوساطة« تخّفض رأسمالها
 و»المثنى لالستثمار« التابعة ل� »بيتك« تتملكها

عمليات نقل امللكية.
وجتدر االشارة الى ان العديد من املجموعات 
االستثمارية املدرجة بالسوق اجروا مفاوضات 
عديدة مع مالك »الدولية للوساطة« بشأن الصفقة 

اال انها انتهت مع »املثنى لالستثمار«.
ويذكر ان آخر صفقة شهدها قطاع الوساطة 
في سوق الكويت لألوراق املالية متثلت في شراء 
شركة بيت االستثمار العاملي )جلوبل( للشركة 

األولى للوساطة قبل عدة اشهر.

محمود فاروق
كشف رئيس مجلس 
إدارة والعض���و املنتدب 
لشركة االسواق الدولية 
للوساطة املالية عبداهلل 
عبدالرزاق العصفور عن 
الش���ركة تخفيض  عزم 
رأس���مالها من 10 ماليني 
الى 4.626 ماليني  دينار 

دينار.
وأرجع العصفور توجه 
الش���ركة الى سداد مبلغ 
وقدره 4 ماليني دينار من 
زيادة رأس املال السابقة 
فضال عن س���داد لديون 
الشركة االم التي تقدر ب� 

2 مليون دينار.
وذكر العصفور خالل 
اجلمعية العمومية العادية 
للشركة التي عقدت امس 

ان ش���ركة املثنى لالستثمار قامت بتملك كامل 
رأسمال »الدولية للوس���اطة« ودمجها ضمن 
قطاعات الشركة املالية واالستثمارية وهي التابعة 

لبيت التمويل الكويتي )بيتك(.
ومن جانب آخر، علم���ت »األنباء« ان مالك 
»الدولية للوس���اطة« و»املثنى لالستثمار« قد 
انتهوا م���ن جميع اجراءات الصفقة التي تبلغ 
قيمتها 15 مليون دينار على ان يتم االنتهاء من 

)أسامة البطراوي(جانب من عمومية »الدولية للوساطة«

التنامي العالمي للتركيز على الطاقة البديلة يوفر فرص نمو عالية لصندوق خدمات الطاقة

صندوق »كامكو« لخدمات الطاقة يتوّقع عوائد
 واعدة من االنتعاش المحتمل في أسواق النفط

قد ارتفعت في شهر مايو 2009 
مبعدل %30. 

وتش���ير التوقعات إلى أن 
أس���عار النفط في العام 2009 
س���تكون في معدل 60 دوالرا 
للبرميل الواحد مع وجود حدود 
هيكلية في عملي���ات اإلنتاج 
والبيع، األمر الذي سيزيد من 
ارتفاع األس���عار في السنوات 

الالحقة. 
أما للفترة ما بعد 2009 فإن 
مدير الصندوق يتوقع تراجعا 
العامل���ي للبترول  في اإلنتاج 
ما يعني ارتفاعا في األس���عار 
مع زي���ادة الطلب الناجمة عن 

النشاط االقتصادي املتنامي.
وصرح���ت الوكالة الدولية 
للطاقة في تقريرها حول الطاقة 
العاملية للعام 2008 بأن أسعار 
النفط ستتراوح عند 100 دوالر 
للبرميل حتى العام 2015 وصوال 
إل���ى 200 دوالر بحلول العام 

.2030
 كما أشار هذا التقرير أيضا 
إلى األهمية املتزايدة لعمليات 
االستكشاف والتنقيب عن النفط 
للمحافظة عل مستويات اإلنتاج 
العاملية، وذلك مبا يعوض عن 
حقول النفط العاملية التي بدأت 
الوكالة  بالنضوب. وتتوق���ع 
الدولية للطاقة أن يزداد استهالك 
النفط مبع���دل يفوق النصف 
بحلول الع���ام 2020 ومبعدل 

الضعفني في العام 2050. 

وخاليا الوقود(.
ومن خالل الدعم واخلبرات 
التي يحظى بها هذا الصندوق 
من دائرة االستثمارات املباشرة 
انفستك  ومستشار الصندوق 
إلدارة األصول، فإن الش���ركة 
تنظر بتفاؤل كبير إلى العوائد 
التي ميك���ن لهذا الصندوق أن 
يحققها بعد انتعاش األسواق 
النفطية. مع األخذ بعني االعتبار 
التوجه العاملي املتزايد في تعزيز 
مصادر الطاقة البديلة، وخاصة 
التكلفة الباهظة للطاقة البديلة 
في الواليات املتحدة األميركية، 
فإن صن���دوق خدمات الطاقة 

يوفر فرص منو عالية.
وق���د صرح نائ���ب رئيس 
أول ومدير إدارة االستثمارات 
املباش���رة في كامك���و خليل 
اخلوري بأن���ه على الرغم من 
التحديات االقتصادية احلالية، 
فإنه من املتوق���ع أن تنتعش 
أسعار النفط وتخرج من عنق 
الزجاجة الذي جعل الكثير من 
النفط  االستثمارات في قطاع 

تتوقف مؤقتا.
وأضاف: »ان هذا األمر يجعل 
صندوق كامكو خلدمات الطاقة 
قادرا على االستمرار في حتقيق 
النتائج املبش���رة. كما أن أداء 
الصندوق كان جيدا في مؤشر 
مورج���ان س���تانلي كابيتال 
انترناشيونال جلميع دول العالم 
MSCI ACWI خالل العام 2009 

الش���ركة برغبة املستثمرين 
في حتقيق عوائ���د أعلى عبر 
توظيف أداة استثمارية نوعية 
مت تصميمها وتطويرها لتعزيز 
النمو املس���تدمي على مستوى 

الطاقة والبيئة.
 وأوض���ح خ���وري ان هذا 
الصندوق يعتبر عالي اجلودة 
من حيث أصول الطاقة التي من 
املتوقع أن يتم االستفادة منها 
في ظل االستقرار واالنتعاش 
في السلع النفطية ومستويات 

االستثمار.
إن التطورات اجلارية على 
الصعي���د العامل���ي واإلقليمي 
واحمللي تعتبر من املؤشرات على 
انتعاش األسواق االقتصادية مما 
يعزز ف���رص النمو واالزدهار 
النف���ط والغاز  في قطاع���ات 
والصناع���ات البتروكيماوية، 
وكذلك في حج���م الصادرات 
على املدى الطويل، مبا في ذلك 
املتزايد على مصادر  االعتماد 
امتالك  البديل���ة. ومع  الطاقة 
الكوي���ت حلصة تبلغ 10% من 
حجم االحتياطي العاملي للنفط، 
فإنها بذلك توفر فرص منو قوية 
في حتويل مصادر الطاقة إلى 
ثروات اقتص����ادية ومالية من 
خالل الشراكة مع أكبر الشركات 

النفطية العاملية.
 وفي يونيو املاضي، ارتفعت 
أس���عار النفط إلى 69 دوالرا 
للبرميل الواحد، بعد أن كانت 

حيث سجل منوا مستدميا منذ 
شهر مارس مبعدل عوائد بلغ 
31.4%« )حسب تقرير النتائج 

الصادر في 31 مايو 2009(.
 ويتابع خوري قائال: »لقد 
انض���م اثنان من املدراء اجلدد 
ليكونوا في اللجنة االستثمارية 
للصن���دوق وهم���ا جوناثان 
واغورن ومارك السي من شركة 
انفستك. وهما يحمالن خبرات 
عريقة في قطاع النفط والغاز 
السابقة في  إضافة خلبرتهما 
هذا القطاع مع شركة غولدمان 

ساكس«.
ويعب���ر ه���ذا الصن���دوق 
التوقع���ات اإليجابي���ة  ع���ن 
النشاط  للمستثمرين في هذا 
خ���الل الربع املاض���ي من هذا 
الع���ام حيث يعك���س اهتمام 

تسعى ش���ركة مش���اريع 
الكويت االس���تثمارية إلدارة 
األصول )كامك���و( إلى تعزيز 
عوائد مستثمريها من املؤسسات 
واألف���راد من خ���الل صندوق 
كامكو خلدمات الطاقة. وكانت 
شركة كامكو قد قامت بإطالق 
ه���ذا الصن���دوق املتوافق مع 
أحكام الشريعة اإلسالمية في 
العام 2007 بهدف زيادة القيمة 
العائدة منه عبر تطبيق سياسة 
استثمارية حتفظية وواعدة في 
نفس الوقت، وهي السياس���ة 
التي ميزت الشركة في جميع 

أنشطتها االستثمارية.
 ويشكل هذا الصندوق عالمة 
بارزة في مؤشر مورغان ستانلي 
جلميع دول العالم ACWI وفي 

مؤشر ميريل النش.
ويعتبر هذا الصندوق هو 
األول م���ن نوعه في الش���رق 
األوسط حيث يقدم فرصا لنمو 
رأس املال يت���راوح بني األجل 
املتوس���ط واألجل الطويل من 
خالل اس���تثمارات في سندات 
مالية مدرج���ة وغير مدرجة 
في قطاع الطاق���ة والنفط في 
األسواق اإلقليمية والعاملي������ة. 
كما يعتمد هذا الصندوق على 
األس���لوب املزدوج لالستثمار 
في الطاقة سواء أكانت تقليدية 
)النف���ط والغ���از والفحم( أو 
بديلة )وتشمل الرياح والطاقة 
الشمس���ية والوقود احليوي 

خليل اخلوري

»آفاق« تخسر 779 ألف دينار

اجتماع مجلسي إدارتي شركتين

اعتمد مجلس ادارة ش���ركة آفاق للخدمات التربوية 
 البيان���ات املالية املرحلية للش���ركة للفترة املنتهية في 
31 مايو 2009 حيث جاءت نتائج أعمال الشركة لتحقق 
خس���ارة بلغت 779.5 الف دينار ما يعادل 14.6 فلس���ا 
للسهم، مقارنة مع ربح بلغ 174 الف دينار ما يعادل 3.3 

فلسا للسهم للفترة املقارنة من العام املاضي. 
علما بان تقرير مراقبي احلسابات يحتوي على أساس 
الرأي املتحفظ اآلتي:  كما هو مبني في االيضاح 4 مت ادراج 
بعض االس���هم غير املسعرة املصنفة  كموجودات مالية 
متاحة للبيع )اسهم( مببلغ 787.5 الف دينار بالتكلفة، 
وفى غياب  املعلومات املالية األخيرة حول هذه االس���هم 
كما في 2009/05/31 لسنا في  موقع يخولنا استنتاج ما 
اذا كان هناك انخفاض في قيمة هذه االس���هم وبالتالي 
 ليس من املمكن حتدي���د التأثير املتوقع لهذا األمر على 

القيمة الدفترية لهذه االسهم ان وجد. 

أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية أن مجلس إدارة 
ش���ركة األنظمة اآللية  سيجتمع اليوم ملناقشة البيانات 
املالية املرحلية للربع الثاني  للفترة املنتهية في 30 يونيو 
2009، وذكر الس���وق ايضا أن مجلس إدارة شركة طفل 
املستقبل  الترفيهية »فيوتشر كيد«سوف يجتمع في 20 
يوليو اجلاري ملناقش���ة البيانات املالية املرحلية للربع 

الثاني  للفترة املنتهية في 30 يونيو 2009.

)سعود سالم(ارتفاع محدود ملؤشري السوق وتفاؤل مبرحلة االستقرار

فيما سجل س����هم التخصيص 
انخفاضا في سعره في الوقت 
الذي يتوقع ان تعلن الش����ركة 
عن ارباح اكث����ر من جيدة في 
النصف االول من العام احلالي 
تقدر حسب قول مصادر بنحو 17 
فلسا منها نحو 11 فلسا ستحول 
الى حقوق املساهمني، فيما انه 
سيتم االعالن عن ارباح صافية 
تقدر بنحو 6 فلوس للس����هم، 
وقد شهد سهم السور تداوالت 
قياسية وارتفاعا باحلد االعلى 
بفعل دخول بعض االطراف على 
السهم بقوة، وواصل سهم دانة 
الصف����اة االرتفاع بشكل ملحوظ 

في تداوالت ضعي���فة نسبيا.
وتباين����ت اس����عار اس����هم 
الشركات غير الكويتية فيما بني 
الصعود والهبوط في تداوالت 
ضعيفة بش����كل عام باستثناء 
التداوالت املرتفعة على س����هم 
الذي ش����هد  التمويل اخلليجي 
ارتفاعا نسبيا في تداوالته، حيث 
يشهد السهم عمليات جتميع على 
اسعاره احلالية، وقد استحوذت 
قيمة تداول اسهم 9 شركات على 
60% من اجمالي القيمة للشركات 
التي شملها التداول والبالغ عددها 

136 شركة.

بالنص����ف االول، كما تراجعت 
ايضا تداوالت سهم »بيتك« مع 
استقرار س����عره، حيث تترقب 
اوساط املتداولني نتائجه املالية 
للربع الثاني والتي قد ال تشهد 
منوا ملحوظا قياسا بالربع االول 
الذي حقق فيه ارباحا قدرها 17 
فلسا للسهم، في استمرار تلبية 
مطالب البن����ك املركزي للبنوك 

بأخذ املزيد من املخصصات.
وحققت اغلب اسهم الشركات 
االستثمارية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت نشطة على بعض 
االسهم، فقد سجل سهم الصفاة 
لالستثمار ارتفاعا باحلد االعلى 
في تداوالت مرتفعة نسبيا وذلك 
بفعل القوة الشرائية التي شهدها 
بدعم من التوقعات االيجابية حول 
حتقيق الشركة نتائج مالية جيدة 
في النصف االول من العام احلالي، 
وفي الوقت الذي حقق فيه سهم 
ايفا ارتفاعا نس���بيا في سعره 
في تداوالت محدودة سجل سهم 
الديرة انخفاضا محدودا في سعره 
في تداوالت ضعيفة، كما سجل 
سهم مش���اريع الكويت ارتفاعا 
ملحوظ���ا في س���عره متجاوزا 
حاجز ال� 500 فلس في تداوالت 
ضعيفة، فيما سجل سهم كامكو 
انخفاضا ملحوظا في س���عره، 
ورغم الت���داوالت املرتفعة على 
سهم اكتتاب اال انه حافظ على 
سعره مستقرا، فيما سجل سهم 
املدين���ة للتمويل واالس���تثمار 
ارتفاعا محدودا في س���عره في 
تداوالت مرتفعة، وبش���كل عام 
فإن اغلب الشركات االستثمارية 
يتوقع ان حتق���ق نتائج مالية 
جيدة في النصف االول من العام 
احلالي، االمر الذي يدعم استمرار 
االجتاه الصعودي السهم الشركات 
االستثمارية خاصة التي حتظى 
بدعم من مجموعاتها االستثمارية، 
وحققت ايضا اغلب اسهم الشركات 
العقارية ارتفاعا في اس���عارها 
في تداوالت نشطة على بعض 
االسهم، فقد شهد سهم الوطنية 
العقارية ارتفاعا باحلد االعلى في 
تداوالت نشطة نسبيا، كذلك حقق 
سهم املباني ارتفاعا ملحوظا في 
املالية  النتائج  سعره بدعم من 
اجليدة التي يتوقع ان تعلن عنها 
الشركة قريبا، حيث يتوقع ان 
تعلن عن ارباح اجمالية قدرها 8 
ماليني دينار والتي تعتبر ارباحا 
تشغيلية، وحقق سهم عقارات 
الكويت ارتفاعا نسبيا في سعره 
في تداوالت محدودة، كذلك االمر 
لسهم الدولية للمنتجعات، فيما 
ان سهم جيزان حافظ على سعره 

رغم تداوالته املرتفعة نسبيا.

الصناعة والخدمات

استمرت حركة التداول على 

آلية التداول

البنوك  حافظت اغلب اسهم 
على اسعارها مستقرة في تداوالت 
نشطة على بعض االسهم خاصة 
س����هم بنك بوبيان الذي سجل 
ارتفاعا ملحوظا في سعره بدعم 
التنفيذي  الرئيس  من تصريح 
لبن����ك الكويت الوطني ابراهيم 
دبدوب بأن البنك حريص على 

تصدر قط����اع االس����تثمار 
النشاط من حيث القيمة، إذ مت 
تداول 172 مليون سهم نفذت من 
خالل 2950 صفقة قيمتها 15.6 

مليون دينار.
وجاء قطاع اخلدمات في املركز 
الثاني بكمية تداول حجمها 120.9 
مليون س����هم نف����ذت من خالل 
2784 صفقة قيمتها 35.7 مليون 

دينار.
واحتل قط����اع العقار املركز 
الثال����ث بكمية ت����داول حجمها 
104.9 مالي����ني س����هم نفذت من 
خالل 1719 صفق����ة قيمتها 8.4 

ماليني دينار.
وجاء قطاع البنوك في املركز 
الرابع بكمية تداول حجمها 35.8 
مليون س����هم نف����ذت من خالل 
1126 صفقة قيمتها 25.7 مليون 

دينار.
وحصل قطاع الشركات غير 
الكويتية عل����ى املركز اخلامس 
بكمية تداول حجمها 18 مليون 
سهم نفذت من خالل 401 صفقة 

قيمتها 3.2 ماليني دينار.

استقرار االداء

حافظ االداء العام للس����وق 
عل����ى اجتاه صعودي مس����تقر 

اسهم الشركات الصناعية في 
الضعف اال ان اغلب االسهم التي 
شملها التداول في القطاع حققت 
ارتفاعا في اسعارها، فقد سجل 
سهم الصناعات الوطنية ارتفاعا 
محدودا في سعره في تداوالت 
متواضعة، كذلك س����جل سهم 
بوبيان للبتروكيماويات ارتفاعا 
في سعره في تداوالت ضعيفة، 
فيم����ا حقق س����هم الصناعات 
ارتفاع����ا ملحوظا في  املتحدة 
س����عره في تداوالت ضعيفة، 
وحققت اغلب اسهم الشركات 
اخلدماتية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت مرتفعة نس����بيا، 
فقد واصل س����هم زين االجتاه 
الصعودي مع تزايد في عمليات 
الشراء على الس����هم بدعم من 
املعلومات اخلاصة باملفاوضات 
التي تشهد تطورا حول صفقة 
بي����ع زين افريقيا الى ش����ركة 
فيفيندي الفرنسية التي يبدو 
انها مرش����حة للفوز بالصفقة، 
وحقق س����هم اجيليتي ارتفاعا 
محدودا في سعره في تداوالت 
ضعيفة نس����بيا، فيما حققت 
اسهم الصفاة للطاقة وصفاتك 
ومجموعة الصفوة ارتفاعا في 
تداوالتها واسعارها السوقية، 

االس����تحواذ على حصة مؤثرة 
من البنك وتولي ادارته، وحافظ 
سهم البنك الوطني على سعره 
مستقرا مع انخفاض محدود في 
تداوالته مقارنة باول من امس اال 
ان االسعار احلالية للبنك متثل 
فرصة جيدة لبناء مراكز مالية 
التوقعات بأن يحقق  في ضوء 
البنك من����وا افضل في النصف 
الثاني من العام احلالي مقارنة 

دون تقلبات، فقد ش����هد املؤشر 
العام حتركا صعوديا في نطاق 
م����ا ب����ني 20 و 35 نقطة اغلب 
مراحل التداول اال انه في الثواني 
االخيرة ارتفع من 22.9 نقطة الى 
34.2 نقطة، كما ارتفع املؤش����ر 
الوزني م����ن 2.4 نقطة الى 4.5 
نقاط، ولكن في مقابل االرتفاع 
النسبي ل مؤشري السوق ارتفعت 
ايضا قيمة التداول نسبيا مبقدار 
11 مليون دينار مقارنة بأول من 
امس، ومتثل قيمة التداول مؤشرا 
اساسيا في قياس االجتاه العام 
السيولة  ازدادت  للسوق، فكما 
املالية املوجهة للسوق مع صعود 
محدود ملؤشري السوق أعطى ذلك 
مؤشرا بأن االجتاه العام للسوق 
نحو االرتفاع خاصة ان محفزات 
النشاط اكثر من جيدة، كذلك من 
العوامل االيجابية ايضا التنوع 
في عمليات الشراء امس، حيث 
ارتفعت عمليات الشراء على اغلب 
اسهم الشركات القيادية خاصة 
في قطاع البنوك باالضافة الى 
سهم زين الذي ارتفعت تداوالته 
امس بنسبة 50% مقارنة بأول من 
امس، لذلك فإنه يتوقع ان تتجاوز 
قيمة التداول حاجز ال� 100 مليون 

دينار في تداوالت اليوم.

هشام أبو شادي
اتسمت تداوالت سوق الكويت 
لالوراق املالية امس بالتوازن في 
عمليات الشراء واالستقرار في 
االسعار، األمر الذي يشير الى ان 
آلية التداول متثل بداية الستقرار 
مجمل االداء العام للسوق، األمر 
الذي سيؤدي الى تزايد تدريجي 
في عمليات الشراء والتي كانت 
واضحة في تعامالت امس مسجلة 
ارتفعا نسبيا مقارنة بأول من 

امس.
فقد تنوعت عمليات الشراء 
ما بني اسهم الشركات الرخيصة 
والقيادية األم����ر الذي قلل من 
ح����دة املخ����اوف لدى اوس����اط 
املتداولني، فمن املتوقع في ضوء 
ان  االداء املستقر للسوق امس 
القوة الشرائية مدعومة  تزداد 
بعوامل ايجابية منها ان اسعار 
اغلب االسهم تراجعت عن أعلى 
املستويات التي وصلتها الشهر 
املاضي بنسب تراوحت ما بني 
40 و5% خاصة اسهم الشركات، 
الى تزايد  الرخيصة، باالضافة 
الش����ركات عن  وتيرة اعالنات 
نتائجها املالية في الفترة القادمة، 
خاصة انه مضى نحو اسبوعني 
من الفت����رة القانونية العالنات 
الش����ركات عن نتائجها نصف 
السنوية والتي تنتهي منتصف 
الش����هر القادم، فضال عن ذلك، 
فإنه مع عودة االس����تقرار الى 
الس����وق، فإن الس����يولة املالية 
ستزداد بشكل تدريجي، خاصة 
ان هن����اك س����يولة مالية لدى 
احملافظ املالية وكبار املضاربني 
واغلب الصناديق االستثمارية. 
كما ان من العوامل املشجعة ان 
بعض املجاميع االستثمارية بدأت 
بشكل ملحوظ في دعم اسهمها 
الدخول عليها والتي  من خالل 
ف����ي مقدمتها مجموعة الصفوة 
التي شهدت اغلب اسهمها ارتفاعا 
في تداوالتها واسعارها السوقية 
األمر الذي سيحفز مجاميع اخرى 

لدعم النشاط على اسهمها.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 
34.2 نقطة ليغلق على 7545.7 
نقطة، كذلك ارتفع املؤشر الوزني 
4.50 نقاط ليغلق على 427.12 

نقطة.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 
466.8 مليون سهم نفذت من خالل 
9458 صفقة قيمتها 92.7 مليون 
دينار. وجرى التداول على اسهم 
136 شركة من اصل 203 شركات 
مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 75 
ش����ركة وتراجعت اسعار اسهم 
35 ش����ركة وحافظت اسهم 26 
شركة على اسعارها و67 شركة 

لم يشملها النشاط.

ومؤشراتأرقام
 اس���تحوذت قيمة تداول اس���هم 9 شركات والبالغة 
55.7 مليون دينار على 60% من القيمة االجمالية، وهذه 
الشركات هي: البنك الوطني، البنك التجاري، بيتك، بنك 
بوبيان، املدينة للتمويل، املستثمرون، اجيليتي، زين، 

السور للوقود.
 اس��تحوذت قيمة تداول س��هم زين البالغة 18.4 مليون 

دينار على 19.8% من القيمة االجمالية.
 حققت مؤشرات خمسة قطاعات ارتفاعا اعالها قطاع 
االغذية مبقدار 65.3 نقطة، تاله قطاع االستثمار مبقدار 
61.1 نقطة، تاله قطاع اخلدمات مبقدار 49.1 نقطة، فيما 
س���جل مؤشر قطاعني انخفاضا اعالهما قطاع الشركات 
غي���ر الكويتية مبقدار 23 نقطة، ت���اله قطاع الصناعة 

مبقدار 2.8 نقطة.

البدء بتوزيع أرباح »بوبيان للبتروكيماويات«
أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة 
بوبي���ان للبتروكيماويات افادته بأنه مت البدء 
بتوزيع االرباح املقررة في اجلمعية العمومية 

للش���ركة واملنعقدة بتاريخ 7 يوليو اجلاري 
اعتبارا من 14 اجلاري لدى الش���ركة الكويتية 

للمقاصة.


