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ارتفاع المؤشر ٦٠٫٤ نقطة وتداول ٣١٦٫١ مليون سهم قيمتها ٩٩ مليون دينار

عمليات شراء قوية على «زين» تدفع السوق للصعود
 هشام أبوشادي

ســـيطر االجتاه الصعودي 
احملدود ملؤشري سوق الكويت 
لألوراق املالية على حركة التداول 
امس مـــع ضعف فـــي عمليات 
الشراء، اال انه في نصف الساعة 
االخير من التداوالت شهد سهم 
زين عمليات شراء قوية عندما 
انتشـــرت معلومات عن اهتمام 
شركة اتصاالت اإلماراتية بشراء 
٥١٪ من مجموعة «زين»، اال ان 
الرئيس التنفيذي لالستثمارات 
االجنبية في الشركة جمال جروان 
اشار في تصريح لقناة العربية 
الى ان الشركة غير مهتمة بشركة 
زين افريقيا، كما اشـــار الى ان 
لـــم تتقدم بعرض  «اتصاالت» 
رسمي الى مجموعة زين، ولكن 
مع القوة الشرائية التي شهدها 
ســـهم زين والتي اســـتحوذت 
قيمتها علـــى ٤٦٫٣٪ من القيمة 
االجمالية، ازدادت عمليات الشراء 
على العديد من االســـهم سواء 
الرخيصـــة او القيادية، خاصة 

في قطاع البنوك.
ويأتـــي الصعـــود امللحوظ 
للســـوق امس عقب يومني من 
الهبوط احملدود ملؤشري السوق، 
وتظهر آلية تداوالت السوق امس 
حاجته الى احملفزات واملبادرة في 
ارتفعت  الشراء، حيث  عمليات 
قيمـــة التداول فـــي آخر نصف 
ســـاعة من ٥٨ مليون دينار الى 
٩٩ مليون دينار، األمر الذي يظهر 
ان هناك ســـيولة مالية ولكنها 
حتتاج الى احملفزات على الرغم 
من استمرار صناع السوق في 
االحجـــام عن حتويـــل البيوع 
عمليـــات املســـتقبلية واآلجل، 
األمر الذي يؤثر على مجمل حركة 
الســـيولة املالية داخل السوق، 
والتي تعتبر متأثرة ايضا بإحجام 
البنوك شبه الواضح عن متويل 
املتاجرة باألسهم سواء لألفراد او 
الشركات، وبشكل عام فإنه في ظل 
استمرار سيطرة طابع احلذر على 
اوساط املتداولني فإن اي مراحل 
صعود لالسهم يقابلها عمليات 
جني أرباح ولتحقيق اي مكاسب 
سوقية حتى وان كانت محدودة، 
األمر الذي يشكل ضغوطا على 
اســـتمرارية االجتاه الصعودي 
للسوق، وللتغلب على ذلك، البد 

من حترك قوي من قبل املجاميع 
االستثمارية على أسهمها.

المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 
٦٠٫٤ نقطة ليغلق على ٧٥٩٨٫٨ 
نقطة، كذلك ارتفع املؤشر الوزني 
٥٫٩٨ نقاط ليغلق على ٤٢٨٫٣٥ 

نقطة.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 
٣١٦٫١ مليون سهم نفذت من خالل 
٦٩٧٠ صفقة قيمتها ٩٩ مليون 

دينار.
وجرى التداول على اســـهم 
١٣٦ شركة من اصل ٢٠٣ شركات 
مدرجة، ارتفعت اسعار أسهم ٧٩ 
شـــركة وتراجعت اسعار اسهم 
٣٤ شـــركة وحافظت اسهم ٢٣ 
شركة على اسعارها و٦٧ شركة 

لم يشملها النشاط.
الشـــركات  تصـــدر قطـــاع 
اخلدماتية النشاط بكمية تداول 
حجمها ٩٨٫٤ مليون سهم نفذت 
من خـــالل ٢٣٢٦ صفقة قيمتها 

٥٨٫١ مليون دينار.
وجاء قطاع االســـتثمار في 
املركز الثاني بكمية تداول حجمها 
٩٤٫٤ مليون سهم نفذت من خالل 
١٧٩١ صفقـــة قيمتها ١١٫٢ مليون 

دينار.
واحتـــل قطـــاع الشـــركات 
الثالث بكمية  املركـــز  العقارية 
تداول حجمها ٥٦٫٧ مليون سهم 
نفذت من خالل ١٠٥١ صفقة قيمتها 

٥٫٣ ماليني دينار.
وحصل قطاع الشركات غير 
الكويتية على املركز الرابع بكمية 
تداول حجمها ٢٤٫٩ مليون سهم 
نفذت من خالل ٤٦٣ صفقة قيمتها 

٣٫٢ ماليني دينار.
وجاء قطاع البنوك في املركز 
اخلامس بكميـــة تداول حجمها 
٢٣٫٣ مليون سهم نفذت من خالل 
٨٢٧ صفقـــة قيمتها ١٦٫١ مليون 

دينار.

صعود ملحوظ

الرغم مـــن الصعود  علـــى 
امللحوظ ملؤشري السوق جراء 
حتقيق العديد من االسهم مكاسب 
الشـــرائية  القوة  ان  اال  كبيرة، 
كانت ضعيفة وان كانت افضل 
مقارنة باليومني املاضيني، ونظرا 

املاضيني، اال انها تعتبر ضعيفة 
قياســـا مبعـــدالت تداولها في 
الشهر املاضي، لكن يالحظ ان 
هناك عددا ملحوظا من اسهم 
الشركات االستثمارية سجلت 
ارتفاعا كبيرا في اسعارها في 
تداوالت محـــدودة، فقد ارتفع 
سهم عارف االستثمارية باحلد 
األعلى فـــي تداوالت محدودة، 
كذلك األمر لسهم االستثمارات 
الصناعية، فيما ان سهم اصول 
رغم تداوالته املرتفعة قياسا 
بـــاول من امس اال انه ســـجل 
ارتفاعا باحلد االعلى مطلوبا دون 
عروض، حيث شهد  عمليات بيع 
ملحوظة قابلها عمليات شراء 
اقوى، وكما ســـبق ان اشرنا، 
فإن مراحـــل الصعود القادمة 
للسهم سوف يقابلها عمليات 
بيع جلني االرباح خاصة من قبل 
املتداولني الذين اشترروا السهم 
في اليومني املاضيني، وارتفعت 
نسبيا تداوالت سهمي اكتتاب 
واملدينـــة للتمويل مع صعود 
محدود في اسعارهما السوقية، 
وشهد سهم ايفا ارتفاعا محدودا 
في تداوالته وسعره السوقي، 
فيما سجل سهم مشاريع الكويت 
ارتفاعا ملحوظا في سعره في 

تداوالت مرتفعة.
وحققت اغلب اسهم الشركات 
العقارية ارتفاعا في اســـعارها 
في تداوالت مرتفعة نسبيا، على 
اغلب االسهم قياسا بأول من امس، 
اال انه لوحظ ان هناك عددا من 
االســـهم حققت مكاسب سوقية 
ملحوظة في تـــداوالت ضعيفة 
مثل عقـــارات الكويت والدولية 
للمنتجعات وجيزان والوطنية 
العقاريـــة وأعيـــان العقاريـــة 

والصاحلية العقارية.
ورغـــم االرتفـــاع النســـبي 
لتداوالت سهمي «املستثمرون» 
وجراند قياسا بتداوالت باقي اسهم 
القطاع اال ان اسعارهما السوقية 
ظلت ثابتة، ويعد سهم دبي االولى 
الوحيد في قطـــاع العقار الذي 
سجل انخفاضا باحلد االدنى في 

تداوالت محدودة.

الصناعة والخدمات

حققت اغلب اسهم الشركات 
الصناعية ارتفاعا في اسعارها 

في تداوالت ضعيفة باستثناء 
التداوالت املرتفعة نسبيا على 
ســـهمي الصناعـــات الوطنية 
واملعـــدات القابضـــة، فرغـــم 
ان تداوالت ســـهم الصناعات 
الوطنية تعتبر ضعيفة قياسا 
مبعدالت تداوله السابقة اال انها 
تعتبر مرتفعة قياسا مبعدالت 
تداول اســـهم القطاع، وحافظ 
ســـهم املعدات على سعره في 
تداوالت محدودة، فيما ان سهم 
منا القابضة اكثر االسهم ارتفاعا 
في قطاع الصناعة في تداوالت 
محدودة، وحققت اغلب اسهم 
الشركات اخلدماتية ارتفاعا في 
اسعارها في تداوالت مرتفعة 
علـــى بعض االســـهم خاصة 
الذي شهد تداوالت  سهم زين 
قياسية بدعم من تصريحات 
مسؤول في شـــركة اتصاالت 
بأن شركته مهتمة بشراء ٥١٪ 
من اسهم مجموعة زين اال انه 
اكد على عـــدم التقدم بعرض 
رســـمي في هذا الشـــأن، وقد 
اســـتغل بعض املضاربني هذا 
التصريح للمضاربة على سهم 
زين الذي شهد تذبذبا سعريا، 
حيث انخفض في بدايات التداول 
من دينار و١٦٠ فلسا الى دينار 
و١٢٠ فلسا اال انه مع تصريح 
املســـؤول في شركة اتصاالت 
االمارات شهد السهم عمليات 
الى  شراء قوية ادت الرتفاعه 
دينار و٢٠٠ فلس، كما ســـجل 
سهم اجيليتي ارتفاعا ملحوظا 
في سعره في تداوالت محدودة، 
وشهدت اسهم الصفاة للطاقة 
ومجموعـــة الصفوة وصفاتك 
ضعفا في تداوالتها، فيما شهد 
سهم حيات كوم تداوالت قياسية 
ادت الرتفاعـــه باحلـــد االعلى 

مطلوبا دون عروض.
وحققت اغلب اسهم الشركات 
غير الكويتية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت نشطة نسبيا على 
بعـــض االســـهم خاصة ســـهم 
االســـمنت االبيض الذي ارتفع 
ســـهمها باحلد االعلـــى مطلوبا 
باحلد االعلى، وقد اســـتحوذت 
قيمة تداول اسهم خمس شركات 
على ٦٢٫٤٪ من القيمة االجمالية 
للشـــركات التي شملها التداول 

والبالغ عددها ١٣٦ شركة.

القتراب نهاية الشهر، فإن السوق 
يتوقـــع ان يغلب عليـــه طابع 
الصعود نتيجة سعي الصناديق 
االستثمارية بشكل رئيسي لرفع 
قيم وحداتها االســـتثمارية في 
السوق، األمر الذي سيساعد على 
زيادة عمليات الشراء من خالل 
زيادة نسبية في التدفقات املالية 

املوجهة للسوق.
واملالحظ ان الكثير من االسهم 
خاصة الرخيصة حققت ارتفاعا 
ملحوظا في اسعارها السوقية 
من خالل تداوالت محدودة، وهذا 
يظهر عدم رغبة اوساط املتداولني 
في البيع باالسعار احلالية والتي 
التـــزال اقل من االســـعار التي 

اشتروا بها.

آلية التداول

ارتفعت نسبيا حركة التداول 
على اغلب اســـهم قطاع البنوك 
الذي تباينت حركة اسعار اسهمه، 
حيث سجلت اسهم اربعة بنوك 

االســـتثمارية واالقتصادية ما 
سيسفر عنه املزاد الذي سيقام 
اليوم االربعاء لبيع ٢٠٪ من اسهم 
البنك والتي تشكل كامل حصة 
هيئة االستثمار. وفي ظل دخول 
شركتي مجموعة االوراق والثمار 
الوطني  البنك  الدولية ملنافسة 
في املـــزاد، فإنه يصعب التنبؤ 

بنتائج املزاد.
ارتفاعا  وحقق ســـهم بيتك 
محدودا في سعره في تداوالت 
ضعيفة نسبيا، وقد اعلن بيتك 
عن ارباحه في النصف األول من 
العام احلالي والتي بلغت نحو 
٣٢ فلسا للســـهم منها ١٤ فلسا 
في الربع الثاني من العام احلالي 
والتي سجلت تراجعا مبقدار ٣ 
فلوس مقارنة بارباح الربع األول 

التي بلغت ١٧ فلسا للسهم.
وحققت اغلب اسهم الشركات 
االستثمارية ارتفاعا في اسعارها 
في تداوالت مرتفعة على اغلب 
االسهم قياسا بتداوالت اليومني 

تراجعا في اسعارها فيما سجلت 
اســـهم ثالثة بنوك ارتفاعا في 
اســـعارها. فقد انخفض ســـهم 
الدولي متأثرا باخلسائر  البنك 
التي اعلن عنها البنك في الربع 
األول مـــن العام احلالـــي، كما 

انخفض ســـهم بنك بوبيان في 
تداوالت ضعيفة جـــدا مقارنة 
اليومني املاضيني  بتداوالته في 
والتي اغلبها كانت عمليات نقل 
بني محافظ مالية تابعة لبعض 
املالك في البنك. وتترقب األوساط 

اسـتحواذ قيمة تداول أسـهم خمس شـركات على ٦٢٫٤٪ من القيمـة اإلجماليةاإلغالقـات الشـهرية لصناديـق االسـتثمار تدفعهـا لتصعيد أسـهمها األساسـية

(محمد ماهر)ارتفاع ملحوظ ملؤشرات السوق 

ومؤشراتأرقام

اســـتحوذت قيمة تداول اسهم ٥ شركات والبالغة 
٦٢٫٣ مليـــون دينار على ٦٢٫٤٪ مـــن القيمة االجمالية، 
وهذه الشركات هي: البنك التجاري، التمويل الكويتي، 

مشاريع الكويت، اجيليتي، زين.

استحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة ٤٦٫٢ مليون 
دينار على ٤٦٫٣٪ من القيمة االجمالية.

حققت جميع مؤشرات القطاعات ارتفاعا أعالها قطاع 
اخلدمات مبقدار ١٤٥ نقطة، تاله قطاع االستثمار مبقدار 

٧٤٫١ نقطة، تاله قطاع البنوك مبقدار ٥١٫٩ نقطة.

«بنك الدوحة» و«فيزا» يوّقعان اتفاقًا لتوسيع أعمال الخصم

شركة استثمارية غير مدرجة باعت حصتها في بوبيان
عمر راشد

ــتثمارية غير  ــركة اس علمت «األنباء» من مصادر مقربة من ش
مدرجة قامت ببيع جزء كبير من حصتها في بنك بوبيان. 

ــركة البالغة ٤٥ مليون سهم قد مت  وقالت املصادر ان حصة الش
ــا للسهم الواحد محققة بذلك أرباحا من هذه  بيعها بقيمة ٥٥٠ فلس

ــة تبلغ نحو ٨٫٥ ماليني دينار. وأوضحت املصادر أن عملية  الصفق
البيع تأتي في إطار احملافظة على سعر السهم خالل املرحلة املقبلة، 
خاصة ان اليوم سيتم انعقاد املزاد اخلاص ببيع حصة الهيئة العامة 
ــو ٢٠٪ متثل قيمة ملكيتها  ــتثمار في بنك بوبيان والبالغة نح لالس

في البنك.

أعلنت شركة فيزا عن توقيع 
اتفاق طويل األجل مع بنك الدوحة، 
يهدف إلى منــــو أعمال البنك في 
مجال بطاقــــات اخلصم في قطر 
وتوفير مزيد من املزايا والراحة 
البطاقــــات. وكجزء من  حلاملي 
هذا التحالف االستراتيجي، أطلق 
الدوحة بطاقة اخلصم فيزا  بنك 
البالتينية التــــي تعد األولى من 
نوعها في قطر. وستقوم شركة 
فيزا بدعــــم بنك الدوحة من أجل 
تطويــــر محفظة اخلصــــم لديه 
وتعزيــــز راحة العمالء من خالل 
زيادة خيارات االستخدام. ويتضمن 
ذلك قبول البطاقة بواســــطة ٢٩ 
مليون متجــــر حول العالم، و١٫٤ 
مليون جهاز صراف آلي في ١٧٠ 
دولة وإقليما، باإلضافة إلى التمتع 
املرونة والراحة واألمان  مبيزات 
التي توفرها منتجات اخلصم من 
فيزا. وحتدث املدير اإلقليمي لشركة 
فيزا في منطقة بالد الشام ودولة 
قطر تونى جوسيان قائال: «ميثل 
التوقيع مع بنــــك الدوحة معلما 

هاما لشركة فيزا وذلك عبر زيادة 
حجم مبيعات بطاقات اخلصم في 
دولة قطر، ويســــعدنا أن نشارك 
قادة الصناعة املصرفية مثل بنك 
الدوحة لتعزيز راحة وأمن الدفع 
اإللكترونــــي ســــواء أكان نقدا أم 

باستخدام الشيكات».
ويعتبر بنك الدوحة أكبر مزود 
لبطاقات اخلصم من فيزا في دولة 
قطر، وقد حصـــل على مجموعة 
متنوعة من األوســـمة واجلوائز، 
وكان آخرهـــا جائزة «أفضل بنك 
جتارى في الشـــرق األوسط لعام 
٢٠٠٩». من جانبـــه قال الرئيس 
التنفيذي ملجموعـــة بنك الدوحة 
ر.سيتارامان: «لقد احتفظنا على 
الدوام بعالقات تاريخية قوية مع 
شـــركة فيزا وذلك عبر مجموعة 
متنوعة من منتجات فيزا متمثلة في 
بطاقات االئتمان وبطاقات اخلصم 
التي نقدمها لعمالئنا في كل من قطر 
ودبي والكويت. ونود أن نعبر عن 
سعادتنا بتوقيع مثل هذه االتفاقية 
مع شركة فيزا من أجل االستمرار 

في تقدمي أفضل العروض واخلدمات 
لعمالئنا وللسوق ككل».

كما صـــرح املديـــر التنفيذي 
لدائرة اخلدمات املصرفية لألفراد 
نبيل طبـــارة قائال: «إننا نتعاون 
مع شـــركة فيزا منـــذ أكثر من ١٥ 
عاما، أطلق خاللهـــا بنك الدوحة 
مجموعـــة متنوعة مـــن منتجات 
فيزا في الســـوق تالئم القطاعات 
املتنوعة من العمالء بدءا من بطاقات 
اخلصم حتى بطاقات درمي، وبطاقة 
فيزا فيرتون اخلاصة باالستخدام 
على اإلنترنت، والبطاقة العصرية 
اخلاصة بالســـيدات. وفي الوقت 
احلالي فإننا نعمل على تشـــغيل 
بطاقة «جو» مع فيزا، وهي حملة 
سفر حول العالم وذلك استمرارا في 
تعزيز العروض اخلاصة ببطاقة 
اخلصـــم البالتينيـــة الفريدة من 
نوعهـــا، والتي تصـــدر ألول مرة 
في قطر. وستقدم بطاقة اخلصم 
البالتينية من فيـــزا إلى عمالئها 
خيارات صرف استثنائية تتميز 
بالتأمني املجاني على السفر، ومتديد 

الضمان على املشتريات، واخلدمات 
اآلمنة واملريحـــة حول العالم في 
حـــاالت احلاجة املاســـة للنقد أو 
الفوري للبطاقة خالل  االستبدال 
يوم عمل واحد. وقد مت إجناز هذه 
البطاقة اجلديدة مع خدمة «الريادة» 
في بنك الدوحة، وسيتم تقدميها 
للعمالء أصحاب االمتياز وعن طريق 

الدعوة فقط.
وأضاف أنه قد مت تقدمي خدمة 
«الريـــادة» خلدمة فئة خاصة من 
العمالء يرجون أفضل املعايير من 
اخلدمات املصرفية والتمويل، مع 
توفير مجموعة مميزة من اخلدمات 
واملزايا اخلاصة عبر خطوط إنتاج 
متعددة. كما توفر خدمة «الريادة» 
لعمالئها ميزة احلصول على نطاق 
واسع من املنتجات املالية، واخلدمات 
املصرفية املصممة لتتناســـب مع 
بطاقات اخلصم البالتينية من فيزا 
والفريدة من نوعها، مانحة بذلك 
االهتمام اخلاص لعمالء «الريادة» 
املميزيـــن في أي مـــن فروع بنك 

الدوحة في قطر وحول العالم.

جانب من توقيع االتفاقية

دبيـ  رويترز: حقق بنك الدوحة القطري أرباحا 
ــام احلالي بلغت  ــي من الع ــي الربع الثان صافية ف
ــون ريال قطري مرتفعة ٣٫٦٪ عن نفس  ٣١٦٫٣٢ ملي
ــر البنك في بيان على موقع  الفترة من ٢٠٠٨. وذك
ــة قطر انه حقق صافي ربح بلغ ٦٤٦ مليون  بورص
ريال في النصف األول من العام مقارنة مع ٥٧٩٫٣ 
ــابق. ــون ريال في النصف األول من العام الس ملي

ــركة  ــية مع توقعات ش وجاءت نتائج البنك متماش
ــاطة املالية  ــردج» خلدمات الوس ــي بروك «اتش.س
ــون ريال وذلك في  ــي ربح قدره ٣١٦٫٤١ ملي بصاف
مسح لرويترز في وقت سابق من هذا الشهر.وبلغ 
ــي الربع الثاني من العام  صافي ربح بنك الدوحة ف

املاضي ٣٠٥٫٢٢ ماليني ريال.

نمو ائتمان البنوك العمانية
يسجل أدنى معدالته في ٥ أشهر

الهيئة العامة لالستثمار تنفي
استثمارها في «كونتننتال» األلمانية

«المركزي البحريني» ينذر «البحرين 
اإلسالمي» بشأن معايير اإلفصاح

مليون دينار أرباح «مدينة األعمال»

اجتماع مجلسي إدارتي «عقار» و«العيد»

٢٠٠ ألف دينار أرباح «فيوتشر كيد»

«المركزي» يوافق لـ «المال لالستثمار» 
على شراء ١٠٪ من أسهمها

مسقطـ  رويترز: أظهرت بيانات صدرت عن البنك املركزي 
العماني ان منو االقراض املصرفي في السلطنة سجل ابطأ 
معدالته خالل العام ليصل الى ٢٣٫٦٪ خالل األشهر اخلمسة 
األولى من عام ٢٠٠٩ في ظل اســــتمرار البنوك احمللية في 

تضييق فرص توفير االئتمان للقطاع اخلاص.
وارتفع اجمالي االئتمانات التي منحتها البنوك احمللية 
خالل فترة اخلمسة اشهر حتى مايو ٢٠٠٩ مبا في ذلك القروض 
املمنوحة للحكومة والقطاع العام ليصل الى ٩٫٥٢٤ مليار 
ريال (٢٤٫٧٤ مليار دوالر) مقارنة مع ٧٫٧١ مليارات ريال في 
الفترة نفسها من عام ٢٠٠٨ وهو أبطأ معدل منو منذ يناير 
املاضي. ومنا معدل اقراض البنوك للقطاع اخلاص بنسبة 
٢٣٫٣٪ فقط الى ٨٫٩٨ ماليني ريال خالل االشهر اخلمسة حتى 
مايو وهو ما يقــــرب من نصف معدل النمو قبل عام.وقفز 
معدل االقراض للمؤسسات العام ١٦٪ خالل االشهر اخلمسة 

األولى من عام ٢٠٠٩ الى ٤٦٢٫٤ مليون ريال.

نفت الهيئة العامة لالستثمار ما تناقلته بعض وكاالت 
االنباء والصحف اليومية حول دراسة الهيئة فرص االستثمار 

في شركة مكونات السيارات االملانية «كونتننتال».
وقالت الهيئة، في بيان صحافي تلقت «األنباء» نسخة 

منه، ان هذا اخلبر غير صحيح وعار متاما من الصحة.

املنامةـ  رويترز: قال مصرف البحرين املركزي امس انه 
ارسل انذارا رسميا لبنك البحرين االسالمي لعدم االفصاح 
عن خسائره الفصلية الصافية في بيان صحافي هذا الشهر.
وقال املصرف املركزي انه ســــبق ان طلب من البنك اعادة 
اصدار بيان االرباح الذي نشــــره في ١٥ يوليو والذي اشار 
الى االرباح التشغيلية خالل ستة اشهر دون ان يذكر صافي 
خســــائر الربع الثاني، اال ان البنك لــــم يلتزم بذلك االمر.

وأعلن البحرين االسالمي عن تكبده خسائر صافية بلغت 
٣٫٨٣ ماليني دينار مبا يعادل ١٠٫١٦ ماليني دوالر خالل الربع 
الثاني بسبب تراجع دخل االستثمارات وجتنيب مخصصات 

لتغطية ديون متعثرة.

اعتمد مجلس ادارة شـــركة مدينة االعمال الكويتية 
العقارية البيانات املالية املرحلية للشركة للفترات املنتهية 
في ٣٠ يونيو ٢٠٠٩، حيث جاءت نتائج اعمال الشـــركة 
لتحقق ربحا بلغ مليون دينار ما يعادل ١٫٩ فلس للسهم 
مقارنة مع ربح بلغ ٣٫٣ ماليني دينار ما يعادل ٦٫١ فلوس 

للسهم للفترة املقارنة من العام املاضي.

اعلن سوق الكويت لالوراق املالية ان مجلسي ادارتي 
شركة عقار لالســـتثمار العقارية وشركة العيد لالغذية 
سيجتمعان يوم االحد املقبل ملناقشة البيانات املالية املرحلية 

للربع الثاني للفترة املنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٠٩.

اعتمد مجلس ادارة شركة طفل املستقبل الترفيهية 
العقارية البيانات املالية املرحلية للشركة للفترات املنتهية 
في ٣٠ يونيو ٢٠٠٩، حيث جاءت نتائج اعمال الشـــركة 
لتحقق ربحا بلغ ٢٠٠ الـــف دينار، ما يعادل ١٫٨٧ فلس 
للســـهم، مقارنة مع ربح بلغ ٤٧٩ الف دينار، ما يعادل 

٤٫٤٦ فلوس للسهم، للفترة املقارنة من العام املاضي.

وافــــق بنك الكويت املركزي على طلب جتديد ســــريان 
املوافقة لشركة املال لالستثمار بشراء ما ال يتجاوز ١٠٪ من 
اسهمها املصدرة ملدة ٦ اشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء املوافقة 

احلالية في ١٧ اجلاري تنتهي في ١٧ يناير ٢٠١٠.

..وأرباح البنك ترتفع  إلى ٣٫٦٪ في الربع الثاني


