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تذبذب محدود والسوق يحتاج لالستقرار والمبادرات لالنتعاش
ضعف التداول على األسهم القيادية و»أجيليتي« تواصل االرتفاع

لالستثمار الذي سجل ارتفاعا نسبيا 
في تداوالته مقارنة بأول من امس مع 
انخفاض سعره مبقدار وحدتني، واستمر 
االجتاه الصعودي لس����هم صكوك في 
تداوالت مرتفعة نسبيا، وحافظ سهم 
االستثمارات الوطنية على سعره في 
تداوالت محدودة اال ان حركة السهم 
في الفترة القادمة متوقفة على حسم 
صفقة زين والتي يتوقع االعالن عن 
عدم امتامها قريبا، وكذلك النتائج املالية 
للشركة في نهاية العام مع اهمية اآلخذ 
في عني االعتبار اخلس����ائر امللحوظة 
التي تكبدتها في التسعة اشهر االولى 

من 2009.
وفي كل االحوال، فإن نتائج الشركات االستثمارية يتوقع ان تكون 
سيئة في مجملها نتيجة االداء املتواضع للسوق في الربع االخير من 
العام املاضي فضال عن افتقاد اغلب الشركات االيرادات التشغيلية.

وحافظت اغلب اسهم الشركات العقارية على اسعارها ثابتة في 
تداوالت ضعيفة باستثناء التداوالت املرتفعة نسبيا على بعض االسهم 
كس���هم الوطنية العقارية الذي رغم املضاربات وجني االرباح اال انه 
حقق ارتفاعا محدودا في سعره، وفي ضوء قرب االعالن عن التسوية 
النهائية لقضية اجيليتي في حركة سهم الوطنية العقارية ستتوقف 
على طبيعة هذه التسوية وردود افعال السوق لها، وتراجعت حركة 
التداول على اس���هم عقارات الكويت وجيزان والدولية للمنتجعات 
بشكل كبير مع انخفاض محدود في اسعارها مقارنة بأول من امس، 
واستمرت التداوالت املرتفعة نس���بيا على سهم ابيار مع انخفاض 

محدود في سعره.

الصناعة والخدمات

اتس���مت حركة التداول على اسهم الشركات الصناعية بالضعف 
امللحوظ مع انخفاض اس���عار اغلبها بوتيرة محدودة، وقد ارتفعت 
نس���بيا تداوالت س���هم منا القابضة مع انخفاض محدود في سعره 
السوقي ولكن الس���هم مؤهل لتحقيق مكاسب في حال انتعاش عام 

للسوق.
وتباينت حركة اسعار اس���هم الشركات اخلدماتية مع تراجع 
ملحوظ في تداوالت اغلب اس���هم القطاع خاصة اسهم الشركات 
الرخيصة، فقد واصل سهم اجيليتي اجتاهه الصعودي في تداوالت 
مرتفعة نسبيا مدعوما بقرب االعالن عن تسوية نهائية لقضية 
الشركة في اميركا غدا اجلمعة، حيث تشير املعلومات الى ان هناك 
اتفاقا على التسوية الودية وان كانت املفاوضات تدور حول املبالغ 
التي س���تقوم الشركة بدفعها مقابل اس���تمرارها في الدخول في 
املناقصات اخلاصة بعقود اجليش االميركي، واستمرت التداوالت 
ضعيفة على س���هم زين مع ارتفاع محدود في س���عره السوقي، 
فيما انه في الوقت الذي ارتفعت فيه اس���عار سهمي صفة طاقة 
ومجموعة الصفوة بش���كل محدود سجل سهم صفاتك انخفاضا 

في سعره بفعل عمليات البيع جلني االرباح.
واستمرت حركة التداول ضعيفة على اسهم الشركات غير الكويتية 
باستثناء التداوالت النشطة على سهم التمويل اخلليجي الذي سجل 

انخفاضا في سعره بفعل عمليات جني االرباح.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 8 شركات على 57.1% من اجمالي 

قيمة الشركات التي شملها التداول البالغ عددها 115 شركة.

مناقش���تها مع احلكومة االميركية، اال ان املخصصات التي س���يتم 
اخذها سوف يتم توزيعها حس���ب آليات السداد وفتراتها، اما زين، 
فإنه يتوقع ان تسجل ارباحها في الربع االخير منوا وان كان محدودا 
مقارنة بأرباحها في الربع الثالث وعلى مستوى تطورات صفقة بيع 
46% من اسهم الشركة فإنه يتوقع ان يعلن االسبوع املقبل عن آخر 

التطورات في هذه الصفقة حيث يتوقع االعالن عن عدم امتامها.

آلية التداول

اتسمت حركة التداول على اسهم البنوك بالضعف مع تباين في 
اسعار اس���همها ما بني ارتفاع اسعار اسهم اربعة بنوك خاصة سهم 
البنك التجاري الذي يحظى بدعم قوي من كبار مالكه، فيما ان سهم 

البنك الوطني الوحيد الذي سجل انخفاضا في سعره.
وحافظت اغلب اس����هم الشركات االس����تثمارية على اسعارها ثابتة 
ت����داوالت ضعيف����ة  ف����ي 
التداوالت  نسبيا باستثناء 
املرتفعة على بعض االسهم 
فرغم التراجع امللحوظ في 
تداوالت س����هم ايفا مقارنة 
بأول من امس اال انها تعتبر 
االعلى في قطاع االستثمار 
مع استقرار في سعر السهم 
الذي يبدو انه مير بعملية 
تأسيس على اسعاره احلالية 
الكبير  التراجع  كذلك رغم 
في تداوالت سهم الديرة اال 
انه حافظ على سعره ايضا، 
فيم����ا ان عمليات املضاربة 
وجن����ي االرباح س����يطرا 
على تداوالت سهم الصفاة 

ظاهره على ان هذه االسهم رخيصة ومشجعة للشراء، ولكن النتائج 
املالية للشركات عن عام 2009 ستظهر ما اذا كانت هذه االسهم اسعارها 
رخيصة فعال ام انها تتناسب مع النتائج التي ستعلن عنها لعام 2009 
وبالتالي فإنه ال يجب ان ينظر الى ان رخص السعر السوقي للسهم 
مقارنة بقيمته االس���مية على انه رخيص اال ان هذا الرخص يعتبر 
مش���جعا للمضاربات التي حتتاج ايضا بيئة مش���جعة لذلك وحتى 
تعلن اغلب الش���ركات نتائجها املالية فإن طبيعة التداول ستسيطر 
عليها عمليات املضاربة خاصة على اس���هم الشركات الرخيصة، اما 
بالنسبة للنتائج املالية للشركات القيادية خاصة البنوك لعام 2009 
فإنها ستحدد التوقعات حول نتائجها لعام 2010 وتوجهات اوساط 
املستثمرين، فعلى مستوى نتائج البنوك، فإنه يتوقع ان يبدأ االعالن 
رسميا اواخر الشهر اجلاري او بدايات الشهر املقبل، ووفقا لنتائجها في 
التسعة اشهر، فإنه يتوقع ان تقوم البنوك التي تكبدت خسائر بتنظيف 

ميزانياتها لدخول عام 2010 
على اوضاع جديدة، فيما ان 
البنوك التي حققت ارباحا 
يتوقع ان حتقق زيادة في 
ارباح الربع االخير خاصة 
البنك الوطني الذي يتوقع 
ان يعلن عن ارباح تتراوح 
بني 265 و270 مليون دينار 
لعام 2009 في حال عدم اخذ 
مخصصات كبيرة، اما باقي 
التشغيلية فإن  الشركات 
اجيليتي يتوقع ان تعلن عن 
ارباح اكثر من ممتازة ولكن 
بطبيعة احلال فإن الشركة 
يتوقع ان تأخذ مخصصات 
مقابل التس���وية التي يتم 

هشام أبوشادي
العامة  تباينت حركة املؤش����رات 
لسوق الكويت لالوراق املالية مع تراجع 
ملحوظ في قيمة التداول امس مقارنة 
ب����أول من امس، اال ان وتيرة  التداول 
بشكل عام تعتبر جيدة، فعلى الرغم 
من سيطرة عمليات جني االرباح على 
حركة التداول اال انه يالحظ ان هناك 
متاسكا عاما في الس����وق، واستمرار 
متاسك السوق واس����تقراره يعد اهم 
مرحلة ليتمكن من حتقيق مكاس����ب 
بشكل متوازن، وحتى يدخل السوق 
مرحلة االستقرار فإنه البد ان تتماسك 

االسعار لفترة من الوقت مع تزايد تدريجي في السيولة املالية، وعلى 
الرغم من ان محفزات نش����اط الس����وق حاليا ضعيفة اال انه في الوقت 
نفسه ال توجد مؤثرات سلبية جديدة تدفع السوق للتراجع، وبالتالي 
فإنه من املفترض ان مييل السوق اكثر الى االستقرار حتى يكون جاذبا 
للسيولة املالية املوجودة اصال، لكنها حتتاج الى مناخ صحي واجواء 
نفسية مريحة. وعلى وقع قانون اسقاط الفوائد على القروض االستهالكية 
واملقس����طة والسجال الذي حدث في جلسة مجلس االمة اول من امس، 
فإن املؤش����رات االولية تش����ير الى ان القانون في نهاية املطاف لن تتم 
املصادقة عليه حتى لو حصل عل����ى موافقة االغلبية من مجلس االمة 
السباب كثيرة تناولتها الصحف، وبالتالي فإن ايجابيات عدم املصادقة 
على القانون س����ترفع الضغوط الكبيرة التي كانت ستواجهها البنوك 

وشركات االستثمار التي تقدم قروضا للمواطنني.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 1.7 نقطة ليغلق على 6968.6 نقطة 
بانخفاض نس����بته 0.02% مقارنة بأول من امس، فيما ارتفع املؤش����ر 
الوزن����ي 0.74 نقطة ليغلق على 382.55 نقطة بارتفاع نس����بته %0.19 

مقارنة بأول من امس.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 310.4 ماليني سهم نفذت من خالل 5179 

صفقة قيمتها 39 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 115 شركة من اصل 205 شركات مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم 31 شركة وتراجعت اسعار اسهم 49 شركة وحافظت 

اسهم 35 شركة على اسعارها و90 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات االستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 101.9 

مليون سهم نفذت من خالل 1458 صفقة قيمتها 8.8 ماليني دينار.
وج����اء قطاع الش����ركات اخلدماتية في املركز الثان����ي بكمية تداول 
حجمها 98.1 مليون س����هم نف����ذت من خالل 1829 صفق����ة قيمتها 15.4 

مليون دينار.
واحتل قطاع الشركات غير الكويتية املركز الثالث بكمية تداول حجمها 

47.4 مليون سهم نفذت من خالل 561 صفقة قيمتها 4 ماليني دينار.
وحصل قطاع العقار على املركز الراب����ع بكمية تداول حجمها 43.1 

مليون سهم نفذت من خالل 584 صفقة قيمتها 3.7 ماليني دينار.
وجاء قطاع الصناعة ف����ي املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 7.5 

ماليني سهم نفذت من خالل 345 صفقة قيمتها 2.4 مليون دينار.

النتائج المالية

على الرغم من ان اسعار العديد من االسهم اسعارها السوقية اقل من 
قيمتها االسمية بنسب تتراوح بني 65 و15% وقد يعني ذلك مؤشرا في 

استحواذ قيمة 
 تداول أسهم

  8 شركات 
 على %57.1 

من القيمة اإلجمالية

 استحوذت قيمة تداول أسهم 8 شركات والبالغة 
22.3 مليون دينار على 57.1% من القيمة اإلجمالية، 
وهذه الشركات هي: التمويل الكويتي، ايفا، الوطنية 
العقارية، أجيليتي، زين، مشاعر، التمويل اخلليجي، 

الصفاة لالستثمار.
 اس��تحوذت قيمة تداول سهم أجيليتي البالغة 5.5 

ماليني دينار على 14.1% من القيمة اإلجمالية.
 حققت مؤشرات 4 قطاعات ارتفاعا أعالها قطاع 
البنوك مبقدار 59.9 نقطة، تاله قطاع الشركات غير 
الكويتية مبقدار 15.2 نقطة، فيما تراجعت مؤشرات 
3 قطاعات أعالها قطاع الصناعة مبقدار 24.1 نقطة، 

تاله قطاع االستثمار مبقدار 8.1 نقاط. ت
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المؤشر العام 1.7 نقطة وتداول 
 310.4 ماليين سهم قيمتها 

39 مليون دينار

انخفاض

 )محمد ماهر(متداول يتابع العروض والطلبات عبر شاشة الكمبيوتر

الشايع: إدراج »عمار للتمويل واإلجارة« 
في السوق الموازي اليوم

بالرغم من الظروف االقتصادية »الصعبة«

البورصة القطرية تغلق على ارتفاع 25 نقطة

صرح رئيس مجلس ادارة شركة عمار للتمويل 
واالجارة امين الش���ايع عل���ى هامش اجلمعية 
العمومية التي عقدت امس بنسبة حضور %60 
بأنه وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي مير 
بها االقتصاد العاملي واحمللي في الوقت الراهن اال 
ان شركة عمار قد متكنت من ادراج اسهمها في 
سوق الكويت لالوراق املالية »السوق املوازي« 
ب���دءا من اليوم. هذا وقد اقرت العمومية تعيني 
مكتب احلميدي وشركاه – محاسبون وقانونيون 
ومستش���ارون )عضو في جمعي���ة بيكر تيلي 
العاملية( � كمدقق ث���ان حلس���ابات الش������ركة 

وذلك وفقا ملتطلب�������ات سوق الكوي����ت لالوراق 
املالية.

واختتم الش���ايع تصريحه بتوجيه الشكر 
ملساهمي عمار والتأكيد على ان الشركة ستبذل 
قصارى جهدها لتنفيذ ما وعدت به مساهمي����ها 
من توسيع نشاطها االستثماري وحتقيق اعلى 
العوائد عن طريق اقتناص الفرص االستثم����ارية 
البديلة اخذين بعني االعتبار مصلحة الش���ركة 
وآمال املس���اهمني، محافظني في الوقت ذات����ه 
عل���ى السياس���ة املتزن���ة وامللت���زم���ة مببدأ 

الشف����افية.

الدوحة � كونا: أنهت البورصة القطرية تعامالت 
امس على ارتفاع مقداره 25 نقطة ليصل املؤشر عند 
مس����توى 7031 نقطة. وقاد االرتفاع عدد من األسهم 
القيادية من بينها سهم صناعات قطر بنسبة %0.18 
وسهم التحويلية بنسبة 1.42% تاله سهم امليرة بنسبة 
1.32%، كما ارتفع سهم التجاري بنسبة 1.28% وسهم 

بنك الدوحة بنسبة %1.26.

وبلغ حجم التداول 6.1 ماليني سهم بقيمة 216.8 
مليون ريال قطري من خالل 3917 صفقة، كما بلغ عدد 
الشركات املتداولة 40 شركة ارتفعت منها 17 شركة 
وانخفضت 14 شركة، في حني حافظت تسع شركات 
على اغالقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية 
جلسة تداول امس 321.59 مليار ريال مقابل 321.74 

مليار ريال عند نهاية جلسة التداول السابقة.

توفيق اجلراح

اتحاد العقاريين يصدر 25 توصية للخروج من األزمة المالية
طرح أراض تجارية وصناعية وخدمية وسكنية جديدة حتى لو بمزاد حفاظًا على المال العام

ضرورة إشراك القطاع الخاص في حل األزمة اإلسكانية وتعديل القوانين 7 و8 و9 العقارية

لقانون البن���اء التي هي خارج تغطية 
اي ره���ن او متويل وبات���ت عبئا على 
اصحابها وعلى السوق ووضع اآلليات 

لتصحيح اوضاعها.
21- برامج حتفيزية لتسريع تنفيذ 
املش���اريع التنموية اي زيادة االنفاق 
الرأس���مالي واالنتهاء من اعمال البنية 
التحتية لبعض املناطق مثل ابوفطيرة 

واملهبولة.
22- بعض االعم���ال التجميلية في 
العاصمة مث���ل بناء املواقف واحلدائق 
من ش���أنها حتفيز االستثمار العقاري 

في العاصمة.
23- قي���ام املؤسس���ات احلكومية 
والنفطية باس���تئجار االبراج املكتبية 
الذكية التي متتلئ بها العاصمة وذلك 

لدعم النشاط العقاري.
24- يتم االلتزام بالتصنيف حسب 
نوعية االس���تغالل للمناطق )سكني – 
واستثماري – وصناعي – وجتاري( وعدم 
التعدي باالنشطة في هذه املناطق بحيث 
يتم مراقبة االلت���زام بهذه التصنيفات 

.»adequate zoning«
25- يستدعي اعادة النظر في آلية 
الكويت مبا  ف���ي  التخطيط احلضري 
يضمن االستغالل االمثل لالراضي املتاحة 
للدولة، واملقترح فصل هذا املوضوع عن 
البلدية وعمل جهاز مستقل له صالحيات 
متكنه من التحك���م في اراضي الدولة، 
كما يس���تدعي الغاء ادارة امالك الدولة 
وتعزيز اجلهاز الذي يكلف باعداد املخطط 

.) Master Planners( الهيكلي

السقف الى حقوق امللكية.
11- منع تسييل العقارات املرهونة 
 مقابل ق���روض وحتفي���ز البنوك من

 اج���ل منح متويل طويل االجل واعادة 
جدولة الديون القصيرة االجل املمنوحة 
مقاب���ل العق���ار وألم���د ال يق���ل عن 5 

سنوات.
12- تخفيض نسبة تغطية الديون 
مقاب���ل الضمانات العقاري���ة من اجل 
زيادة قدرة البنوك على اقراض القطاع 

العقاري.
13- خفض اضافي كبير لسعر اخلصم 
ولو مرحليا حتى تعود السيولة متاحة 
باسعار مقبولة تستطيع معها الشركات 

تخفيض كلفة خدمة )الدين(.
14- تعديل قان���ون االيجار احلالي 

وايجاد قانون خاص لالخالء االداري.
15- ايجاد منطقة خاصة لسكن العمال 

يكون للقطاع اخلاص دور فيها.
16- توزيع جغرافي امثل للمناطق 

الصناعية واحلرفية.
17- تفعي���ل دور املقاصة العقارية 
عن طريق اص���دار قانون يفعل اعمال 
الشركة بحيث يتم التسجيل العقاري 

من خاللها.
18- تفعيل دور املقاصة لتكون مصدرا 
لالحصائي���ات واملعلومات في القطاع 

العقاري.
19- فك التشابك بني اجهزة الدولة 
وتسهيل املعامالت مبا يضمن تخفيض 

البيروقراطية.
20- حل مش���كلة االبني���ة املخالفة 

والتداخل في القوانني.
7 � إع���ادة النظر في القانون رقم 8 
الذي لم يفرق ب���ني املطور واملضارب 
فمنع جميع الشركات من متلك قسائم 

السكن اخلاص.
8 � إعادة النظر في القانون رقم 9 الذي 
قضى عل���ى حلم املواطن في احلصول 
على بيت العمر بسبب منعه من الرهن 

اي التمويل بالضمان.
9- االيع���از للجه���ات احلكومي���ة 
املعنية مثل الهيئة العامة لالس���تثمار 
وغيرها بضرورة املساهمة في متويل 
املشروعات الكبرى بنظام ال� B.O.T او 
بنظ���ام التطوير العقاري وال يوجد ما 
مينع من قيام مؤسس���ات الدولة مثل 
الهيئة العامة لالس���تثمار وغيرها من 
 االستثمار في القطاع العقاري خصوصا
 االب���راج التجاري���ة واملالية مبا يحفز 
املطورين على اس���تكمال مش���اريعهم 
توطئة لتحقيق رؤية صاحب الس���مو 
االمير لتكون الكويت مركزا ماليا وجتاريا 
كما يعتبر هذا االستثمار آمنا لالجيال 

القادمة.
10- تطوير االدوات التمويلية )سندات 
وصكوك( وسندات قابلة لتسييل وخلق 
س���وق ثانوي او رس���مي لها، وميكن 
للحكومة ان تس���اهم في ذلك من خالل 
شراء تلك االدوات بفوائد ميسرة دعما 
منها للقطاع اخلاص وتعديل قانون اصدار 
السندات والصكوك وعدم محدوديتها 
بسقف رأس املال املدفوع حسب ما هو 
بالقانون ورفع  منصوص عليه حاليا 

أصدر احتاد العقاريني الذي يرأس�ه توفي�ق اجلراح بيانا صحافيا يتضمن 25 توصية للخروج من األزمة املالي�ة ولتحريك عجلة التنمية، مبينا ان تلك 
التوصيات من شأنها ان تقود عجلة االقتصاد الوطني للدوران من جديد بعد انتهاء عام األزمات )2009(.

وتضمنت التوصيات ضرورة طرح أراض جتارية وصناعية وخدمية وسكنية جديدة امام املستثمرين، فضال عن ضرورة حتمل مؤسسة البترول والبلدية 
ووزارة الدفاع مسؤولية حترير تلك األراضي التي ال تثبت حاجتها الفعلية لها.

وجاء ضمن التوصيات ايضا أهمية دعم احلكومة لرغبات الكويتيني في التملك عن طريق اإلقراض املباشر او بالضمان من خالل توفير التمويل طويل 
األجل للمواطنني، وكذلك إعادة النظر في القوانني 7 و8 و9 التي أثرت سلبا على العقار.

كما طالبت التوصيات بتطوير األدوات التمويلية )س�ندات وصكوك( لتوفير سوق ثانوي أو رسمي لها وكذلك منع تسييل العقارات املرهونة مقابل 
قروض وحتفيز البنوك من اجل منح متويل طويل األجل وإعادة جدولة الديون قصيرة األجل املمنوحة مقابل العقار وألمد ال يقل عن 5 س�نوات. وفيما 

يلي تفاصيل التوصيات:

1 � ط���رح أراض جتارية وصناعية 
وخدمية وسكنية أمام املستثمرين حتى 
لو كان ذلك مبزاد حفاظا على املال العام 
ومبساحات كبيرة جتعل الطرح مجديا 
حتى ال ترتفع األسعار الى مستويات 
يحجم عنها املستثمرون وال بأس بوضع 
معايير للطرح بحيث تذهب األراضي 
املباعة في مزاد ملشاريع حقيقية وليست 

للمضاربة فيما بعد.
2 � حتمل مؤسسة البترول وبلدية 
الدفاع مس���ؤولياتها  الكويت ووزارة 
في ملف حترير األراضي التي ال تثبت 
حاجتها الفعلية لها ويتم ذلك من خالل 
وجود سلطة عليا تسحب األراضي من 
اجله���ات احلكومية الت���ي ال حتتاجها 

وحتويلها الى استخدامات أخرى.
3 � ضرورة تغيير الفلسفة اإلسكانية 

اخلاصة بالدولة.
4 � دعم احلكومات لرغبات الكويتيني 
في التملك عن طريق اإلقراض املباشر 
او اإلقراض بالضمان من خالل توفير 

التمويل طويل األجل للمواطنني.
5 � ضرورة إش���راك القطاع اخلاص 
في حل األزمة اإلس���كانية وعدم حصر 
دور املعاجلة في اجلهات احلكومية فقط 
وهنا نؤكد على ضرورة تعديل القوانني، 
خصوصا املادة التاسعة في القانون رقم 
7 ليتس���نى للقطاع اخلاص املساهمة 

الفعالة في حل املشكلة اإلسكانية.
6 � إعادة النظر في القانون رقم 7 الذي 
خرج مشوها بسبب مبالغة املشرع في 
بنود حماية املال العام والرقابة املسبقة 

تهدف لتحريك عجلة التنمية وتنشيط القطاع العقاري في 2010

اإجتماع اجلمعية العامة العادية

لل�سركة الوطنية لل�سناعات اال�ستهالكية )�ش.م.ك.م(

يت�شرف جمل�ش اإدارة ال�شركة الوطنية لل�شناعات اال�شتهالكية )�ش.م.ك.مقفلة( بدعوة ال�شادة م�شاهمي ال�شركة 

حل�شور اإجتماع اجلمعية العامة العادية لل�شركة التي تقرر عقدها يوم االربعاء املوافق:  13 /01/ 2010 م يف متام 

ال�شاعة 10:00 �شباحًا مبقر جممع الوزارات - وزارة التجارة وال�شناعة- بلوك: )2( -الدور االأول قاعة رقم: )ب(، 

وذلك ملناق�شة البنود الواردة يف جدول االأعمال التايل:

جدول اأعمال اجلمعية العمومية العادية

انتخاب ع�شو جمل�ش اإدارة بديل للع�شو امل�شتقيل ومكمل ملجل�ش االإدارة احلايل.

لذا يرجى من ال�شادة امل�شاهمني الراغبني باحل�شور مراجعة مقر ال�شركة الكائن يف منطقة �شرق - �شارع خالد بن 

44 - برج  اجلوهرة الطابق ال�شابع الإ�شتالم جدول االأعمال وبطاقات احل�شور - ا�شتمارات  الوليد - ق�شيمة رقم 

التوكيل - وذلك خالل �شاعات الدوام الر�شمي لل�شركة.

واهلل ويل التوفيق،،،

جمل�ش االإدارة

لال�شتف�شار يرجى االإت�شال على الهاتف رقم:

22493267 - فاك�ش: 22493269  - 22493268

ال�سركة الوطنية لل�سناعات اال�ستهالكية

NATIONAL COMPANY FOR CONSUMER INDUSTRIES
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اإعـــــالن تـذكـيــــري

رخص أسعار العديد 
من األسهم دون 
قيمتها االسمية 
ليس مؤشرًا 
على جاذبيتها


