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البورصة تذّكر الشركات المدرجة 
بمواعيد انعقاد عمومياتها

دعا سوق الكويت لألوراق املالية امس الشركات املدرجة الى 
ضرورة التقيد مبا جاء في قرار جلنة السوق واملتعلق مبواعيد 
انعقاد اجلمعيات العمومية للشركات املدرجة ومواعيد توزيعات 
االرباح. وقالت البورصة في موقعها على شبكة االنترنت ان على 
كل ش��ركة مدرجة في السوق االلتزام بعقد اجلمعية العمومية 
التالية النتهاء الس��نة املالية للشركات خالل 45 يوما من تاريخ 

موافقة السوق على بياناتها املالية السنوية.

براءة أعضاء مجلس إدارة »جلوبل« من تهمة »النصب واالحتيال«
مؤمن المصري

برأت محكمة اجلنح أمس رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة »جلوبل« 
في قضية النصب واالحتيال املرفوعة من إحدى الشركات اخلليجية. كانت 
الشــــركة اخلليجية قد تقدمت بشــــكوى ضد »جلوبل« تتهمها بـ »النصب 
واالحتيال« عن طريق مشروع مبرم بينهما وعلى أن تودع »جلوبل« األرباح 
التي تتحصل عليها من املشروع في حسابات الشركة اخلليجية إال أنها تخلفت 
عن التزامها بإيداع األرباح مما دعا الشــــركة اخلليجية إلقامة دعوى نصب 
واحتيال بحق »جلوبل«. وفي جلسة سابقة قدم احلاضر عن الشركة الشاكية 
تنازال عن الشــــكوى مؤكدا أن هناك تصاحلا قد مت بني »جلوبل« والشركة 
اخلليجية الشاكية. وفي هذا الصدد صرحت رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتــــدب في جلوبل مها الغنيم قائلــــة: »لقد قال القضاء كلمته احلق اليوم 
مبرئا الشركة ومسؤوليها من التهم التي نسبت إليها خالفا للحقيقة والواقع 
والذي يؤكد أن جلوبل كانت ومازالت ملتزمة بجميع القوانني واللوائح في 
جميع تعامالتها حفاظا على سمعة الشركة وصالح مساهميها وعمالئها«. 
وختمت الغنيم بالقول »أتقدم بالشــــكر إلى جميع العمالء واملساهمني على 

الدعم الذي تلقيناه منهم خالل الفترة املاضية«.د

»المستقبل« تربح 1.5 مليون دينار

6.9 ماليين دينار أرباح »المواشي«

12.3 مليون دينار  أرباح »أسمنت الكويت«

»البحرينية ـ الكويتية«  تربح 1.9 مليون دينار

»السالم« تربح 247 ألف دينار عن الربع الثاني 

اعتمد مجلس ادارة شركة املستقبل العاملية  لالتصاالت البيانات 
املالية املرحلية للشركة للفترات املنتهية في 30 يونيو 2009، حيث 
جاءت نتائج أعمال الشركة  لتحقق ربحا قدره 1.5 مليون دينار ما 
يعادل 19.90 فلسا للسهم، مقارنة مع ربح بلغ 1.4 ملـــيون دينار ما 

يعـــادل 18.89 فلسا للسهم للفـــترة املقارنة من العام املاضي.

اعتمد مجلس ادارة شــــركة نقل وجتارة املواشــــي  البيانات املالية 
املرحلية للشــــركة للفترات املنتهية فــــي 30 يونيو 2009، حيث جاءت 
نتائج أعمال الشركة لتحقق ربحا بلغ 6.9 ماليني دينار، ما يعادل 32.32 
فلسا للسهم، مقارنة مع ربح بلغ 1.7 مليون دينار ما يعادل 8.11 فلوس 

للسهم للفترة املقارنة من العام املاضي.

أعلنت شركة اسمنت الكويت أن مجلس ادارة الشركة اعتمد البيانات 
املالية املرحلية للشركة للفترات املنتهية في 30 يونيو 2009، حيث جاءت 
نتائج أعمال الشركة لتحقق ربحا بلغ 12.3 مليون دينار، ما يعادل 21.94 
فلســــا للســــهم، مقارنة مع ربح بلغ 37.1 مليون دينار ما يعادل 66.08 

فلسا للفترة املقارنة من العام املاضي.

اعتمد مجلس ادارة الشركة البحرينية ـ الكويتية  للتأمني البيانات 
املالية املرحلية للشركة للفترة املنتهية في 30 يونيو 2009، حيث جاءت 
نتائج أعمال الشــــركة لتحقق ربحا بلغ 1.9 مليون دينار، ما يعادل 33 
فلسا للســــهم، مقارنة مع ربح بلغ 1.9 مليون دينار ما يعادل 32 فلسا 

للسهم للفترة املقارنة من العام املاضي.

عمر راشد
علمت »األنباء« من مصادرها املطلعة ان شركة السالم القابضة حققت 
ربحية قدرها 4 فلوس للسهم عن الربع الثاني بقيمة قدرها 247.2 الف 
دينار، يأتي ذلك بعد ان حققت الشــــركة 115 الف دينار في الربع االول 

بواقع 1.8 فلس للسهم.

عموميتها أقرت توزيع 20% نقداً و20% منحة

»الوسيط إنترناشيونال« تربح 5 ماليين دينار عن 2008 
وتستحوذ على 50% من» الوطنية لإلعالن« بالسعودية

الى النسخة العربية، ومجلة 
فورتشـــون املجلة األولى في 
مجال االقتصاد وكذلك مجلة 
الســـيارات األكثر شهرة في 

العالم توب جير.

جمعية عمومية

وقـــد وافقـــت اجلمعيـــة 
العمومية على زيادة رأسمال 
الشركة من 10 الى 12 مليون 
دينار وذلك باصدار 20 مليون 
سهم بقيمة 100 فلس للسهم 
الواحد توزع كأسهم منحة ومت 
انتخاب مجلـــس ادارة جديد 
املقبلة وهم:  للثالث سنوات 
صباح مبارك الصباح وشركة 
ليالينا انترناشيونال ومحمد 

بشار كيوان.

من احد األنشـــطة الرئيسية 
للمجموعـــة وهـــو جريـــدة 
الوســـيط االعالنية الشهيرة 
التي كانت النواة األولى التي 
توالت بعدها األنشطة األخرى 
كاجلرائـــد اليومية واملجالت 
االسبوعية واملطابع واالعالنات 

الطرقية.
ولفت التقرير الى التوسعة 
الشـــركة حيث مت  في فروع 
افتتاح فرع جديد للوســـيط 
في پولندا وعمان ونيجيريا 
وكذلـــك افرع جديـــدة ملجلة 
الى  ليالينا بروسيا وفرنسا 
جانب االشـــارة الـــى توقيع 
العقـــود مع اشـــهر املجالت 
العاملية مثل ماري كلير التي 
توزع في 24 دولة وحتويلها 

وأشــــار التقرير االداري الى 
توقيع اتفاقية متنح الشركة أن 
تكون املمثل اإلعالني احلصري 
لشبكة قنوات تلفزيون اجلزيرة 
في املنطقة العربية وهي تعتبر 
من االتفاقيات املهمة التي ستعمل 
على مساهمة الشركة في مضاعفة 
الدخل اإلعالني، كما تضمن التقرير 
التنويه الى انتهاء الشــــركة من 
دخولها الى العالم اإلعالمي املرئي 
باطالق تلفزيون الوسيط الذي 
يعتبر املنظومة االعالمية العربية 
األولى من نوعها املتخصصة في 
تعاطي البيع والشراء على الهواء 

مباشرة.

توسعات إقليمية

ويعتبر اسم الشركة منشقا 

محمود فاروق
العمومية  عقدت اجلمعيــــة 
انترناشيونال  لشركة الوسيط 
للنشر والتوزيع وأقرت جميع 
بنود جدول أعمالها التي من ابرزها 
توزيع 20% نقدا بواقع 20 فلسا 
لكل سهم ومثلها منحة بواقع 20 

سهما لكل 100 سهم.
العمومية  وقد اســــتعرضت 
التقريرين االداري واملالي للسنة 
املالية املنتهية في 31 ديســــمبر 
2008 حيث اشار التقرير املالي 
الى األرباح الصافية التي حققتها 
الشــــركة التي بلغت 5.013.803 
دنانيــــر بربحيــــة مقدارها 50 
فلســــا للســــهم الواحد في حني 
اوضح التقريــــر االداري الكثير 
من االجنازات والتوسعات التي 
فــــي طليعة  الشــــركة  وضعت 
شركات التســــويق اإلعالني في 
العربي وذلك حســــب  العالــــم 
املشهد اإلعالني للمنظمة العربية 
لعام 2008 الذي يصدر ســــنويا 
عن مجموعــــة يوبليس غروب 
العاملية الذي منح الشركة درجة 
ممتاز وهو ما جعلها في املراكز 

األولى.
وذكر التقرير االداري للشركة 
قيامها باالستحواذ على نسبة %50 
من اسهم الشركة الوطنية لإلعالن 
وهي من الشــــركات الرائدة في 
اململكة العربية السعودية وجتدر 
االشارة الى ان »الوطنية لإلعالن« 
قد فازت باملزايــــدة العامة التي 
طرحتها وزارة اإلعالم السعودية 
التجاري على  لتسويق اإلعالن 
التلفزيون السعودي ملدة ثالث 

سنوات.

انخفاض المؤشر 35.1 نقطة بكمية تداول 431.4 مليون سهم بقيمة 115.3 مليون دينار

عمليات جني أرباح على أسهم قيادية تدفع السوق إلى تراجع محدود

العقاري، نشطت تداوالت عقارات 
الكويت لتسجل 5 فلوس للسهم 
لتســــتقر عند 100 فلس للســــهم 
وباحلد االعلى بكمية تداول بلغت 

6.4 ماليني سهم.
وقد شهد سهم ابيار تداوال نشطا 
مدعوما بأرباح صافية بلغت 4.89 
ماليني دينار للنصف االول، حيث 
بلغت مكاسب السهم السوقية 4 
فلوس بكمية تداول حجمها 32.3 

مليون سهم.
الصناعة والخدمات

استمرت التداوالت النشطة على 
ســــهم الصناعات مع توقع قرب 
االعالن عن ارباح جيدة للنصف 
االول مــــن العــــام احلالي، حيث 
ارتفع السهم بـ 5 فلوس مواصال 
مكاسبه التي حققها في جلسة اول 
من امس مستقرا عند 470 فلسا 
للسهم بكمية تداول حجمها 16.3 
مليون ســــهم وبقيمة تداول 7.6 

ماليني دينار.
وقد تصدر سهم زين النشاط 
على مستوى قطاع اخلدمات بكمية 
تداول قدرها 26.4 مليون ســــهم 

بقيمة 34.3 مليون دينار.
فيما جاء ســــهم الصفوة في 
املرتبــــة الثانية مــــن حيث كمية 
التداول بلغت 23.9 مليون سهم 
في عمليــــات مضاربية واضحة 
تشهدها الصفوة منذ فترة، وقد 
ارتفع السهم 4 فلوس مستقرا عند 
75 فلسا للسهم. وقد استحوذت 
قيمة تداوالت 6 شركات على %64.2 
من القيمة االجمالية للشركات التي 
شهدها النشاط والبالغ عددها 134 

شركة.

العائدة بدار االستثمار وشركاتها 
في بنك بوبيان.

وفي قطاع االستثمار، شهدت ايفا 
وشركاتها التابعة تداوالت نشطة 
خالل اجللسة بعد ورود اخبار عن 
توقع حتقيق شركاتها ارباحا جيدة 
للبيانات املالية في النصف االول، 
حيث اغلقت الديرة باحلد االعلى 
مســــتقرة عند 104 فلوس للسهم 

بارتفاع قدره 5 فلوس.
كما شــــهدت اســــهم شركات 
مجموعة الصفاة حتركات واضحة 
خالل فتــــرة التداول معظمها كان 
مضاربيا مدفوعا بانخفاض اسعار 
االســــهم، وكان ابــــرز التراجعات 
لصفاة طاقة التي انخفضت كمية 
التداوالت عليها الكثر من النصف 
مقارنة باالغالق الســــابق، حيث 
بلغت كميــــة تداوالتها امس 14.9 

مليون سهم.
واستمرت التداوالت النشطة على 
سهم املجموعة الدولية وشركاتها 
التابعة والتي التزال مدفوعة بأخبار 
عن دخول مستثمرين على اسهمها 
من قبل بعض املالك، هي احملرك 

االساسي السهمها.
كما تراجع سهم الدولية للتمويل 
باحلد االدنى مستقرا عند 270 فلسا 
للســــهم وذلك في عمليات ضغط 
جلني ارباح، حيث من املتوقع ان 
تعلن عن نتائــــج جيدة لبيانات 

النصف االول.
وقد شهد سهم قرين القابضة 
تداوالت نشــــطة عليــــه منذ بدء 
التداوالت مدعوما باالرباح اجليدة 
التي اعلنتها الشركة للنصف االول، 
حيث بلغ حجــــم التداوالت عليه 
20.4 مليون ســــهم. وفي القطاع 

الكويت الدولي باحلد االعلى بالغا 
248 فلسا بكمية تداول 6.7 ماليني 
سهم، فيما اغلق سهم برقان على 
ارتفاع بلغ 5 فلوس للسهم ليستقر 

عند 395 فلسا للسهم.
وقد حافظ كل من بنك الكويت 
والشــــرق االوســــط )االوســــط( 
واخلليــــج على اســــعارهما دون 
تغيير. وقد تراجع ســــهم بوبيان 
باحلد االدنى ليستقر عند 470 فلسا 
للسهم بتراجع 25 فلسا عن االغالق 
السابق له في عمليات جني ارباح 
يشهدها السهم على مدى جلستني 
ليفقد بذلك 9.6% من قيمته على 
مدى يومــــني. ومن املتوقع عودة 
الســــهم للتداول بقوة مرة اخرى 
بعد حكم احملكمة املستعجلة امس 
برفض االستئناف املرفوع من البنك 
التجاري وتأييد احلكم املستأنف 
والصادر بوقف التعامل على االسهم 

حيث بلغ حجم التداول 17.9 مليون 
سهم بقيمة اجمالية 4.07 ماليني 
دينار ليستقر عند 228 فلسا مرتفعا 

بـ 4 فلوس للسهم.

آلية التداول

قاد سهم بنك الكويت الوطني 
تداوالت قطاع البنوك بارتفاع 40 
فلسا للسهم ليســــتقر عن دينار 
و240 فلسا بكمية تداول 8.5 ماليني 
سهم وبقيمة اجمالية 10.6 ماليني 
دينار، فيما تراجع بيت التمويل 
الكويتي »بيتك« بـ 20 فلسا للسهم 
ليستقر عند دينار و220 فلسا بعد 
ارتفاعه باحلــــد االعلى في اغالق 
امس، وذلك بسبب عمليات جني 
ارتفع  السهم، فيما  ارباح شهدها 
سهم »التجاري« مبقدار 10 فلوس 
للسهم ليســــتقر عند الدينار في 
نهاية التداول. وقد ارتفع سهم بنك 

ارتفاعات السهم على خلفية ورود 
اخبار بدخول جهات عاملية اخرى 
على خط شراء زين افريقيا والتي 
كانت وراء مكاسب سوقية حققها 
الســــهم بلغت منذ 24 مايو %60 
وحتى 20 يوليــــو اجلاري وبعد 
الغاء الصفقة اليزال  االعالن عن 
السهم يتمتع بجاذبية شراء عالية 
من قبل املتداولني وهذا يعني ان 
هناك اخبارا ســــيتم االعالن عنها 

خالل الفترة املقبلة.
كما ارتفع سهم »اجيليتي« خالل 
التداول عند دينار و220 فلسا اال 
انه عاد واستقر في نهاية التداول 
عند دينار و180 فلسا للسهم بعدد 
صفقات 358 وبقيمة تصل 10.81 
ماليني دينــــار. كما كان لتوقعات 
حتقيق ارباح جيدة للنصف االول 
االثر في التداول النشط الذي شهده 
»متويل اخلليج« خالل اجللســــة 

والصناديق االستثمارية على بعض 
القيادية خاصة »زين«  االســــهم 
الذي احتل الصدارة بني االســــهم 
املتداولة وفقا للقيمة والتي بلغت 
34.3 مليون دينار متثل 29.7% من 

اجمالي قيمة التداول.
وقد تباينت رؤى احملللني جتاه 
حركة السهم الذي اخترقت اسعاره 
وللمرة االولى منذ شهور حاجز 
دينار و300 فلس خالل اجللســــة 
ليتم التــــداول عليه عنــــد دينار 
و340 فلسا. وقد أبدت بعض اآلراء 
استفسارا حول حترك السهم في 
التداول  الساعة االولى من  نهاية 
وخــــالل 5 دقائق فقــــط بارتفاع 
قدره 3 وحدات سعرية والعودة 
بانخفاض 3 وحدات سعرية مرة 
اخرى بكمية تداول بلغت 16 مليون 
سهم، وقد اغلق السهم مطلوبا عند 
دينار، و260 فلسا للسهم، وتأتي 

اجمالي قطاعات السوق تراجعا، 
ارتفع اداء 3 قطاعات هي البنوك، 
الكويتي.تصدر  والعقارات وغير 
قطاع االســــتثمار النشاط بكمية 
تداول حجمها 121.6 مليون سهم 
نفذت من خالل 2464 صفقة بقيمة 

11.59 مليون دينار.
وجاء قطاع اخلدمات في املرتبة 
الثانية بكمية تداول 117.5 مليون 
سهم نفذت من خالل 2850 صفقة 
بقيمة 55.3 مليون دينار، واحتل 
قطاع العقارات املرتبة الثالثة بكمية 
تداول 96.9 مليون سهم نفذت من 
خالل 1396 صفقة بقيمة 8.3 ماليني 
دينار. وفــــي املرتبة الرابعة جاء 
قطاع غير الكويتي بكمية تداول 
37.9 مليون سهم بقيمة 7.1 ماليني 

دينار.
وجاء قطاع البنوك في املرتبة 
اخلامسة بكمية تداول 31.6 مليون 

سهم بقيمة 23.1 ماليني دينار.
سيطرة الشائعات

رغــــم التراجع احملــــدود الذي 
اغلق عليه الســــوق امس، اال ان 
التنوع في التداوالت بني الشركات 
القيادية والرخيصة جعل الروح 
التفاؤلية مســــيطرة على السوق 

خالل اجللسة.
وقد كان للشــــائعات نصيب 
كبير في تعزيز روح املضاربة على 
بعض االسهم الرخيصة والقيادية 
وادت الى حترك العديد من املجاميع 
االستثمارية على اسهمها وبشكل 
ملحــــوظ في قطاعي االســــتثمار 

واخلدمات.
املتداولون مع  وقــــد تفاعــــل 
مزاجية صناع السوق من احملافظ 

عمر راشد
أدت عمليــــات جنــــي األرباح 
احملــــدودة التي شــــهدتها بعض 
االســــهم القيادية والرخيصة الى 
تراجع املؤشر الســــعري بـ 35.1 
نقطة ليستقر عند 7708.3 نقاط 
فيما تراجع املؤشر الوزني بشكل 
طفيف بلغ 0.03% ليســــتقر عند 

440.5 نقطة.
وقد ادت الشائعات عن دخول 
مســــتثمرين جدد على شراء زين 
أفريقيا الى تعزيز روح املضاربة 
على السهم الذي شهد عمليات تداول 
كبيرة جعلتــــه يعود إلى  مرتبة 
الصدارة من حيث قيمة التداوالت، 
حيث اســــتحوذ على 29.7% من 

القيمة االجمالية.
وقد كان لنتائج البيانات املالية 
نصف الســــنوية املتوقع االعالن 
عنها لشركة »أجيليتي« ومجموعة 
الصناعات األثر في استمرار التداول 
النشط عليهما لتستحوذا على %16 

من القيمة االجمالية للتداول.
كما أدت حتركات صناع السوق 
التداول على بعض األسهم  اثناء 
القيادية الى احتاللها صدارة القائمة 

وفقا للقيمة االجمالية.
ورغم التراجع احملدود للمؤشر 
واالستقرار الذي شهده السوق في 
ثاني جلسات تداول األسبوع، إال 
ان غياب ما يقارب 75% من اعالنات 
الشــــركات للنصف األول اليزال 
مسيطر على القرارات االستثمارية 

للمتداولني؟
البيانات  وقد عززت توقعات 
املالية نصف السنوية اجليدة االداء 
على بعض املجاميع االستثمارية 
خاصة ايفا وشركاتها التي ارتفعت 

اسعار معظمها باحلد األعلى.
النتائج  ومع ورود اعالنــــات 
املالية نصف السنوية للشركات 
التي لم تعلن حتى اليوم، سيكون 
لدى املستثمرين واملتداولني القدرة 
على القراءة الصحيحة الداء تلك 

الشركات.
المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 
35.1 نقطة ليغلــــق على 7708.3 
نقاط، وانخفض املؤشــــر الوزني 
بشكل طفيف مبقدار 0.03 نقطة 

ليستقر عند 440.5 نقطة.
وقد بلغ اجمالي االسهم املتداولة 
431.4 مليون سهم نفذت من خالل 
9155 صفقــــة بقيمة 115.3 مليون 

دينار.
وجرى التداول على اسهم 134 
شركة من أصل  203 شركات، شهدت 
43 منها ارتفاعا فيما انخفضت 57 
شركة ولم تتغير اسعار 34 شركة 
في الوقت الذي لم يتم التداول على 

69 شركة.
وفيما شــــهدت 5 قطاعات من 

»الوطنـي« يقـود تـداوالت البنـوك بقيمـة 10.6 مالييـن دينار  »زين« تتصدر التداوالت بقيمة 34.3 مليون دينار تمثل 29.7% من اإلجمالي

استحوذت أسهم »زين« و»الوطني« و»أجيليتي« 
على 48.3% من إجمالي قيمة التداوالت.

اس��تحوذت ش��ركة »زين« على 29.7% من قيمة 
التداول اإلجمالية للسوق بالغة 34.3 مليون دينار.

ارتفع مؤشر 3 قطاعـــات مـن إجمالي قطاعات 
الســـوق الثمانية، تصـــدرهـــا قطـــاع غير الكويتي 
مبقدار 67.8 نقطة، وجــاء قطــاع البنـــوك في املرتبـــة 
الثانية بــارتفاع مقـــداره 30.9 نقطـــة، فيمـــا جاء 
القطـــاع العـــقاري في املرتبة الثالــثة بارتفـــاع 1.9 

نقطـــة.

ومؤشراتأرقام

»الشعيبة الصناعية« تربح 
742.1 ألف دينار في النصف األول

من اجمالي االصول االمر الذي 
يوضح مدى متانة وصالبة 

املركز املالي للشركة.
وعلى نحو ذلك متكنت 
الشــــركة من حتقيق زيادة 
في املبيعات الى 3.7 ماليني 
دينار مقارنة بالفترة نفسها 
من العام السابق حيث كانت 
3 ماليــــني دينار وبنســــبة 
منو تعــــادل 25% عن العام 

السابق.
ونظرا جلهود االدارة في 
التشغيل  تخفيض تكاليف 
واالنتــــاج كانــــت النتيجة 
الربح  احلتمية لذلك زيادة 
التشغيلي الى 889 الف دينار 
مقارنة بالفترة نفســــها من 
العام السابق حيث كان 529 
الف دينار اي بزيادة قدرها 
360.3 الف دينار اي ما يعادل 

منوا قدره %68.
وقــــال العبدالغنــــي ان 
القوية والواثقة  املؤشرات 
التي اعلنت عنها الشــــركة 
للنصف األول من العام احلالي 
تعكس بشكل واضح جناح 
التشغيلي  ادائنا الصناعي 

وفعالية ادارة املخاطر.

أعلن رئيس مجلس اإلدارة 
لشركة الشعيبة الصناعية 
خالد العبدالغني عن حتقيق 
ارباح مجمعة للشركة خالل 
النصف االول من عام 2009 
املنتهي في 30 يونيو 2009 
قدرهــــا 742.1 الــــف دينار 
مقارنة بالفترة نفســــها من 
العام املاضي، حيث بلغت 1.7 
مليون دينار، وبلغت ربحية 
الســــهم 13.63 فلسا للسهم 
الواحد حتــــى 2009/6/30 
مقارنة بالفترة نفســــها من 
العام الســــابق، حيث كانت 
32.54 فلسا للسهم الواحد 
علمــــا ان القيمــــة الدفترية 
للسهم هي 236 فلسا للسهم 

الواحد حتى 2009/6/30.
العبدالغني سبب  وعزا 
االنخفاض الى عدم مساهمة 
نشاط االستثمار باألدوات 
ايــــرادات خالل  املالية بأي 
الفترة مقارنة بالفترة السابقة 
واجلدير بالذكر ان ما مجموعه 
92% من االيرادات هي ايرادات 
تشغيلية للشركة، مع العلم 
ان ارباح الشــــركة للنصف 
األول جاءت في مجملها من 
النشاط التشغيلي موضحا 
ان احملفظة املالية للشركة لم 

تساهم في هذه االرباح.
وقد بلغ اجمالي حقوق 
املساهمني حتى هذه الفترة 
من العام احلالي 12.82 مليون 
دينار مقارنة بالفترة نفسها 
من العام السابق حيث كان 

14.2 مليون دينار.
كما يقدر اجمالي قروض 
الشركة بنحو 2.06 مليون ما 
يعادل 16% من اجمالي حقوق 
املساهمني او ما نسبته %14 

خالد العبدالغني

)محمد ماهر(جانب من اجلمعية العمومية للشركة

)محمد ماهر(انخفاض املؤشر كما تعكسه أعني املتداولني
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