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هناك من إيجابية على السهم سوى اإلعالن عن تقليص البنك خلسائره 
بنس����بة 80% في الربع األول مقارنة بالفترة نفس����ها من العام املاضي، 
ليغلق السهم على 60 فلسا بعد عمليات مضاربية في نطاق سعري بني 

62 فلسا كحد أعلى و58 فلسا للسهم كحد أدنى.
وبني الشائعات واملضاربة التي عاشها السوق خالل تداوالت األسبوع 
املاضي، يأتي قرار املس����تثمر دائما على القيم����ة املتداولة وليس على 
املؤشر السعري كما ينظر املضارب، فمتوسط قيمة التداوالت اليومية 
ورغم ارتفاعها ملستوى 37 
مليون دينار مقارنة بقيمة 
32 مليونا األس����بوع قبل 
املاضي، إال أنها ال تزال دون 
املستوى املأمول، فالسوق في 
شهر ديسمبر بلغ متوسط 
تداوالت����ه 55 مليون دينار 
في شهر ديسمبر فيما بلغت 
خالل شهر يناير 60 مليون 
دينار وارتفع إلى 92 مليون 
دينار خالل شهر فبراير رغم 
الرس����مية، وفي  العطالت 
ش����هر مارس بلغ متوسط 
قيم����ة الت����داول 76 مليون 
دينار وفي شهر أبريل بلغ 
متوسط التداوالت 70 مليون 

دينار. 

تداوالت أمس، التزال لغة املضاربة املعززة بإطالق الشائعات هي العنصر 
الرئيسي في حترك أداء األسهم القيادية والرخيصة على حد سواء، فهناك 
أسهم قيادية تأثرت بالشائعات مثل سهم بنك اخلليج الذي تأثر بشائعة 
استحواذ محافظ استثمارية على حصة من رأسماله خالل جلستي أمس 
وأول من أمس ليصعد السهم 25 فلسا على مدى اليومني مستقرا عند 410 
فلوس للسهم، وذلك على الرغم من تأكيد مسؤول مطلع ل� »األنباء« نفي 
تلك الش����ائعة وأن ما يحدث على السهم ما هو إال تداوالت مختلطة بني 

املضاربة واالستثمار بعيدا 
عن بيع أح����د املالك حصة 
مؤثرة م����ن ملكيته إلحدى 
احملافظ االس����تثمارية، مع 
اس����تمرار املضاربات على 
الرخيصة بقيادة  األس����هم 
أس����هم مجاميع استثمارية 
أثرت على مس����ار وش����كل 
التداوالت بش����كل ملحوظ 

خالل فترة التداول.
كما احتل س����هم متويل 
اخللي����ج عل����ى 23.5% من 
إجمالي النشاط في السوق 
دون مبرر سوى أن الشركة 
بص����دد إب����رام صفقات في 
املس����تقبل ل����م تتضح أي 
مؤش����رات عليها ولم تكن 

وضوح الرؤية لبيانات الربع األول يعيد للسوق مكاسبه 
واألوساط االستثمارية تترقب عمومية »زين«

استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 
16.2 مليون دينار على 36.2% من القيمة االجمالية، 
وهذه الشركات هي: متويل اخلليج وزين ومشاريع 

واألنابيب وأجيليتي وبنك اخلليج. 
اس��تحوذت قيمة تداول س��هم متوي��ل اخلليج 
البالغ��ة 4.1 مالي��ن دينار على نس��بة بلغت 9.1% من 

القيمة االجمالية.
سجلت مؤش����رات 7 قطاعات ارتفاعا من بني 
قطاعات السوق التس����عة أعالها مؤشر »البنوك« 
مبقدار 65.3 نقطة، تاله مؤشر قطاع اخلدمات في 
املرتب����ة الثانية مبقدار 57.5 نقط����ة، وجاء قطاع 

الصناعة في املركز الثالث بواقع 30.6 نقطة.

ورغ����م أن املتبقي أس����بوعان من 
تداوالت شهر مايو إال أنه ال يوجد ما 
يشير إلى بلوغ متوسط قيمة التداوالت 
ملستويات األشهر اخلمسة املاضية على 
وقع غياب احملفزات اإليجابية التي من 
شأنها تعزيز أداء السوق في ظل غياب 
السيولة وكذلك غياب بدء تنفيذ مشاريع 
خطة التنمية. وهو ما يش����ير إلى أن 
لغة املضاربة ستظل مسيطرة على أداء 

السوق خالل املرحلة املقبلة. 
ال يزال قطاع االستثمار يعاني من 
غياب القدرات الت����ي تؤهله لتحقيق 
االنطالق����ة املأمولة منه خالل املرحلة 
املقبلة مع زيادة نس����بة الشركات املتعثرة وكذلك األصول املتعثرة مع 

غياب السيولة التي تعزز أداءه. 
فشركات االستثمار حتتل املركز السادس من حيث العائد على مستوى 
قطاعات الس����وق الثمانية ببلوغها 6.4%، رغم أن القطاع يبلغ نصيبه 
10% من القيمة السوقية للشركات املدرجة، كما تصل نسبته من القيمة 

الرأسمالية 23% من إجمالي القيمة الرأسمالية للشركات املدرجة. 

آلية التداول 

استمر سهم »اخلليج« متصدرا أداء أسهم البنوك من حيث النشاط 
والقيمة لليوم الثاني على التوالي محققا 2.8 مليون دينار، وذلك بفعل 
عمليات الشراء النشطة على الس����هم والتي قادته إلى حتقيق مكاسب 
قدرها 5 فلوس ليغلق عند 410 فلوس للسهم. كما ارتفع سهم الوطني 
إلى مستوى دينار و200 فلس للسهم مبكاسب 20 فلسا فيما أغلق سهم 

بوبيان عند 540 فلسا للسهم وهو مستوى اإلغالق السابق. 
وجاءت تشكيلة مجلس إدارة البنك التجاري لتؤثر على أداء السهم 
باالنخفاض فبعد اإلعالن شهدت تداوالت السهم ضغوطا بيعية أفقدته 
20 فلسا للسهم ليستقر عند 980 فلسا للسهم بقيمة تداول 1.4 مليون 

دينار. 
وفي تداوالت اتسمت باملضاربة جاءت تداوالت أسهم مجاميع »إيفا« 
و»املدينة« لتؤثر في أداء السوق من حيث النشاط كما جاءت التداوالت 
النشطة ألسهم الشركات املرتبطة بشركة زين على وقع إعالن »زين«. 
 اس����تقر سهم مجموعة الصناعات على 360 فلسا للسهم في سباق 
تداوالته األس����بوعية والتي افتتحها بتراجع باحلد األدنى من مستوى 
365 فلسا إلى 340 فلسا، إال أنه عدل من خسائره ليغلق دون مستوى 
ال� 365 فلس����ا بخمس نقاط وذلك على الرغم من إعالن الشركة ألرباح 
قدرها 4.7 ماليني دينار عن الربع األول ليؤكد مرة أخرى أن لغة املضاربة 
هي املتس����يدة على أداء التداوالت.  ولم تشهد أسهم مجموعة اخلرافي 
أي تغيير على املستوى السعري جللسة تداوالت أول من أمس لتغلق 

أنابيب والكابالت والسكب الكويتية عند نفس املستوى. 
وارتفع سهم زين على خلفية إعالن نقل أصول زين أفريقيا وحتويل 
قيمة الصفقة قبل 27 اجلاري ليحقق مكاس����ب بلغت 20 فلسا ليستقر 
عند دينار و380 فلسا للسهم، فيما فقدت اجيليتي 20 فلسا من أسهمها 

في ضغوط بيعية على السهم جعلته يستقر عند 580 فلسا للسهم. 

عمر راشد 
ساهم إعالن الكثير من الشركات 
لنتائج بياناته����ا املالية للربع األول 
وقرب انعقاد عمومية زين، في استمرار 
الكويت  االجتاه الصعودي لس����وق 
لالوراق املالية ليغلق مؤشره السعري 
مرتفعا 19.6 نقطة، فيما أغلق مؤشره 
الوزني على ارتفاع طفيف ال يتجاوز 

0.5 نقطة.
ورغم أن نش����اط تداوالت السوق 
ش����هد ارتفاعا ملحوظا بكمية تداول 
بلغت 291.4 مليون سهم، جاء االرتفاع 
في قيمة التداوالت بش����كل محدود ال 

يتجاوز 200 ألف دينار عن جلس����ة أمس ليس����تقر الس����وق عند 44.7 
مليون دينار.

وافتتحت اجللسة على ارتفاع قاده سهم »زين« والشركات املرتبطة 
به لقرب االنتهاء من حتويل جميع أصول زين أفريقيا إلى بهارتي عدا 
زامبيا مع توقعات بتحويل قيمة الصفقة قبل انعقاد عمومية الش����ركة 
27 اجلاري، ليغلق مستقرا عند دينار و380 فلسا محققا مكاسب قدرها 
20 فلسا مقارنة بجلسة تداوالت أول من أمس لتتصدر املرتبة الثانية 

في تداوالت السوق من حيث القيمة والبالغة 3.2 ماليني دينار.
 ورغم إقرار قانون التخصيص، إال أن تأثيره على أداء التداوالت لم 
يتضح بعد، خاصة أن هناك تعديالت على القانون لم تتم مناقش����تها، 
كما أن التصريح بأن تنفيذ القانون سيأخذ وقتا يتراوح بني سنتني و3 

سنوات هو ما أثر بشدة على أداء تداوالت السوق.

المؤشرات العامة

أنهى الس����وق تداوالته االس����بوعية على ارتفاع مؤشريه السعري 
والوزني، حيث ارتفع املؤشر السعري 19.6 نقطة ليستقر عند 7154.9 
نقطة، وأغلق املؤش����ر الوزني على ارتفاع طفيف ليستقر عند 433.84 

نقطة بارتفاع 2.17 نقطة.
وبلغ إجمالي االس����هم املتداولة 291.4 مليون س����هم نفذت من خالل 

5490 صفقة قيمتها 44.7 مليون دينار. 
وتصدر قطاع شركات االستثمار النشاط بكمية تداول حجمها 87.4 
مليون سهم نفذت من خالل 1648 صفقة قيمتها 9.8 ماليني دينار، وجاء 
قط����اع غير الكويتي في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 75.6 مليون 
سهم نفذت من خالل 708 صفقات قيمتها 5 ماليني دينار. وحصل قطاع 
اخلدمات على املركز الثالث بكمية تداول حجمها 55.5 مليون سهم نفذت 
من خالل 1574 صفقة قيمتها 12 مليون دينار. وحصل قطاع العقار على 
املركز الرابع بكمية تداول حجمها 39.4 مليون سهم نفذت من خالل 444 
صفقة قيمتها 2.9 مليون دينار، وجاء قطاع الصناعة في املركز اخلامس 
بكمية تداول حجمها 17.2 مليون سهم نفذت من خالل 614 صفقة قيمتها 

6.4 ماليني دينار.

 المستثمر بين المضاربات والشائعات

رغم استعادة السوق مكاس����به التي فقدها األسبوع املاضي بنهاية 

أسهم تمويل الخليج 
وزين و»الخليج« 
وأنابيب والمشاريع 
وأجيليتي تستحوذ 
على 36.2% من 
إجمالي القيمة

المضاربة والشائعات 
تتحكمان في أداء 

السوق مع تدني 
متوسط قيمة 

التداول اليومي 
وابتعاد المستثمرين

القيمة التزال الهاجس األكبر عند املتداولن.. هكذا عبرت نظرة أحد املتداولن 
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2.5 ألف دينار ربح »إنجازات«
أعلنت شركة اجنازات للتنمية العقارية )اجنازات( عن حتقيق 
أرباح للربع األول قدرها 2.5 ألف دينار مبا يعادل )صفر( فلس 
مقارنة بأرباح قدرها 1.3 مليون دينار مبا يعادل 4 فلوس للسهم 
للفترة املقارنة من 2009 وبلغ اجمالي املوجودات املتداولة 21.9 
ملي��ون دينار مقارنة ب� 26.5 ملي��ون دينار للفترة املقارنة من 
2009 وبل��غ اجمالي املوجودات 169.9 ملي��ون دينار مقارنة ب� 

194.6 مليون دينار للفترة املقارنة من 2009.

اعتمد مجلس ادارة شركة الدار 
الوطنية للعقارات )أدنك( البيانات 
املالية املرحلية للشركة لفترة ال� 3 
أشهر املنتهية في 31 مارس 2010، 

خالل اجتماعه أمس االول.
النتائج حتقيقها  وأظه���رت 
خسائر بلغت 1.1 مليون دينار مبا 
يعادل 2.75 فلسا للسهم مقارنة 
بخسائر قدرها 5.1 ماليني دينار 
مبا يعادل 12.51 فلس���ا للسهم 
العام 2009  املقارنة من  للفترة 
وبلغ إجمالي املوجودات املتداولة 
22.2 مليون دينار مقارنة ب� 27.6 
مليون دينار للفترة املقارنة من 
2009 وبلغ إجمالي املوجودات 
79.5 مليون دينار مقارنة ب� 84 
مليون دينار للفترة املقارنة من 
2009 وبل���غ إجمالي املطلوبات 
املتداول���ة 64.9 ملي���ون دينار 
مقارن���ة ب� 27.8 ملي���ون دينار 
للفت���رة املقارنة من 2009 وبلغ 

اجمالي املطلوب���ات 65 مليون 
دين���ار مقارنة ب���� 59.9 مليون 
دينار للفترة املقارنة من 2009 
وبلغ اجمالي حقوق املساهمني 
14.4 مليون دينار مقارنة ب� 24 
مليون دينار للفترة املقارنة من 
2009، علم���ا أن تقرير مراقبي 
الفقرة  احلسابات يحتوي على 

التوضيحية التالية: 
ودون اعتبار ذلك حتفظا على 

استنتاجنا الوارد أعاله، نشير الى 
ما ورد في ايضاح رقم )2( من هذه 
املالية حيث جتاوزت  املعلومات 
املتداول����ة املوجودات  املطلوبات 
املتداولة بش����كل مادي كما في 31 
مارس 2010 ، كما تخلفت الشركة 
عن سداد الديون واألرباح املتعلقة 
بها لصال����ح احد البنوك احمللية، 
ان تلك الظروف تشير الى وجود 
ش����ك جوهري على قدرة الشركة 

على االستمرارية، هذا وقد أعدت 
البيان����ات املالية عل����ى افتراض 
الش����ركة في مزاولة  استمرارية 

أنشطتها. 
ودون اعتبار ذلك حتفظا على 
الوارد أعاله، نشير  اس����تنتاجنا 
الى ما ورد في االيضاح رقم )13( 
من هذه املعلوم����ات املالية حيث 
توجد مطالبات من  املقاول الرئيسي 
ملشروع الشركة )برج العاصمة( 
مببلغ 17.9 ملي����ون دينار والتي 
تتمثل ف����ي قيمة االعمال املنجزة 
حتى تاريخ توقف املشروع وكذلك 
تعويضات وغرامات تأخير ولقد 
قامت الشركة بتسجيل مبلغ 2.7 
مليون دينار كمخصص التزامات 
جت����اه تلك املطالب����ات كما في 31 
مارس 2010 حيث ان  تلك املطالبات 
في مراحله����ا األولية فإن نتائجه 
النهائية يصعب تقديرها في   الوقت 

احلالي. 

العمالت وذلك حس����ب متطلبات معايير احملاس����بة 
الدولية.

وذكر الغامن انه رغم اخلسائر الدفترية، فإن النتائج 
التش����غيلية للش����ركة لهذا العام كانت جيدة، حيث 
مت����ت زيادة االيرادات من 11.52 مليون دينار مقارنة 
مببلغ 11.36 مليون دينار في 2008، كما مت تخفيض 
املصاريف لتبلغ 7.305 ماليني دينار مقارنة مع 7.45 

ماليني دينار في 2008.
وذكر انه في ظل الظروف االستثنائية التي متر 
بها الشركة بسبب االزمة االقتصادية وتعزيزا للوضع 
املالي لها، فقد قرر مجلس االدارة عدم توزيع ارباح 
لعام 2009، متطلعا الى جتاوز هذه املرحلة وحتقيق 
الش����ركة لنتائج وعوائد افضل للمساهمني يتم على 

اثرها العودة الى التوزيعات املجزية.
وعلى صعيد اجلمعية العمومية، متت املوافقة على التوصية بعدم 
توزيع ارباح، كما متت املوافقة على اعادة تفويض مجلس االدارة بشراء 
ما ال يتجاوز 10% من اسهم الشركة، وصادقت على تقرير مجلس االدارة 

وتقرير مراقبي احلسابات واعتماد امليزانية لعام 2009.
وانتخبت اجلمعية العمومية 3 اعضاء، هما اثنان من الشركة التجارية 
العقارية احدهما اساس����ي واآلخر احتياطي وشركة املتاجرة العقارية 

كاحتياطي ثان.

شريف حمدي
قال رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب للشركة 
الكويتية للمنتزهات ابراهيم الغامن ان انعكاس����ات 
االزمة العاملية كان لها اكبر االثر على اداء الش����ركة 
في عام 2009، وهو ما ادى الى حتقيق خسارة الول 
مرة في تاريخ الش����ركة، الفتا الى ان مجلس االدارة 
واالدارة التنفيذي����ة يقومان ببذل اقصى اجلهود في 
وضع االس����تراتيجيات املناسبة العادة الشركة الى 

الربحية بدءا من العام احلالي.
واضاف الغامن، خالل اجلمعي����ة العمومية التي 
عقدت امس بنس����بة حض����ور 80%، ان تأثير االزمة 
االقتصادية على اسواق املال والعقار ادى الى تأجيل 
التخارج من االس����تثمارات املخطط لها، كما ادى الى 
انخفاض دفتري في قيم اصول الشركة واستثماراتها 

على الرغم من جودة هذه االستثمارات واالصول والتي من املتوقع عودة 
قيمتها العادلة حال انفراج االوضاع االقتصادية في املنطقة.

ولفت الى ان الشركة حققت خسائر بلغت 2.97 مليون دينار، حيث 
تشمل اخلسائر مخصصات بسبب انخفاض قيم استثمارات في شركات 
زميلة اضافة الى مخصصات انخفاض في القيمة العادلة لالستثمارات 
العقارية ومخصصات فروق عمالت اجنبية، اخذا باالعتبار انه لم يتم 
عكس االرتفاع في قيم العمالت االجنبية على استثمارات الشركة بهذه 

5.2 ماليين دينار ربح »تسهيالت«

استقالة حسام الخرافي
 من عضوية »األهلية للتأمين«

143 ألف دينار
خسائر »أموال لالستثمار«

وقف تداول أسهم »المصالح 
العقارية« لحين عقد عموميتها

3.3 ماليين دينار خسائر »إيفا«

2.3 مليون دينار أرباح
 »العقارات المتحدة« بالربع األول

»التجاري« يعلن تشكيل
أعضاء مجلس إدارته أكدت شركة التس����هيالت التجارية أنها حصلت على موافقة بنك 

الكويت املركزي أول من أمس على بياناتها املالية املرحلية لفترة ال�3 
أشهر املنتهية في 31 مارس 2010 حيث أظهرت النتائج حتقيقها أرباحا 
بلغت 5.2 ماليني دينار مبا يعادل 10 فلوس للس����هم مقارنة بخسائر 
قدرها 3.8 ماليني دينار مبا يعادل 7 فلوس للسهم للفترة املقارنة من 
2009، وبل����غ إجمالي املوجودات املتداولة 168 مليون دينار مقارنة ب� 
207 مالي����ني دينار للفترة املقارنة من 2009 وبلغ اجمالي املوجودات 
316.7 ملي����ون دينار مقارنة ب�377 ملي����ون دينار للفترة املقارنة من 
2009 وبلغ اجمالي املطلوبات املتداولة 107.4 ماليني دينار مقارنة ب� 
74.3 ملي����ون دينار للفترة املقارنة من 2009 وبلغ اجمالي املطلوبات 
168.3 مليون دينار مقارنة ب� 239.5 مليون دينار للفترة املقارنة من 
2009 وبلغ اجمالي حقوق املس����اهمني 148.4 مليون دينار مقارنة ب� 

137.5 مليون دينار للفترة املقارنة من 2009.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان الشركة األهلية للتأمني أفادت 
بأنه بناء على اجتماع مجلس إدارتها أمس األول فقد مت قبول االستقالة 

املقدمة من حسام اخلرافي من عضويته في مجلس ادارة الشركة.

ذكرت شركة أموال الدولية لالستثمار أنها حصلت على موافقة 
بن���ك الكويت املركزي امس األول على بياناتها املالية املرحلية 
لفترة ال� 3 أشهر املنتهية في 31 مارس 2010، وقد أظهرت النتائج 
حتقيقها خس���ائر بلغت 143.4 ألف دينار مبا يعادل 0.8 فلس 
للسهم مقارنة بأرباح قدرها 209.4 آالف دينار مبا يعادل 1.16 
فلس للسهم للفترة املقارنة من 2009 وبلغ إجمالي املوجودات 
املتداولة 1.6 مليون دين���ار مقارنة ب� 8.3 ماليني دينار للفترة 
املقارنة من 2009 وبلغ إجمالي املوجودات 25.4 مليون دينار 
مقارن���ة ب� 28.2 مليون دينار للفت���رة املقارنة من 2009 وبلغ 
إجمالي املطلوبات املتداولة 1.3 مليون دينار مقارنة مبليوني 
دينار للفترة املقارنة من 2009 وبلغ إجمالي املطلوبات 506.9 
آالف دينار مقارنة ب� 2.3 مليون دينار للفترة املقارنة من 2009 
وبلغ إجمالي حقوق املس���اهمني 24.9 مليون دينار مقارنة ب� 

25.9 مليون دينار للفترة املقارنة من 2009.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية بأنه عطفا على إعالنه السابق 
بتاريخ 4 مايو 2010 بشأن اجتماع اجلمعية العمومية لشركة املصالح 
العقارية وتطبيقا لقرار جلنة السوق رقم 4 لسنة 2007 بشأن مواعيد 
انعقاد اجلمعيات العمومية للشركات املدرجة والذي مبوجبه يتعني 
على هذه الش����ركات عقد جمعياتها العمومية التالية النتهاء الس����نة 
املالية خالل 45 يوما من تاريخ موافقة السوق   على بياناتها السنوية 
وحيث ان الش����ركة بتحديدها تاريخ اجلمعية العمومية قد جتاوزت 
املهلة احملددة بالقرار املذكور فإنه سوف يتم إيقاف التداول في   أسهم 
الشركة اعتبارا من أمس إلى حني انعقاد اجلمعية العمومية احملددة 

بتاريخ 19 مايو 2010.

ذكرت شركة االستش���ارات املالية الدولية )ايفا(  انها حصلت 
أمس األول على موافقة بنك الكويت املركزي على بياناتها املالية 
املرحلية لفترة ال� 3 أش���هر   املنتهية في 31 املاضي، حيث أظهرت 
النتائج حتقيقها خس���ائر بلغت 3.3 ماليني دينار مبا يعادل 5.16 
فلوس للسهم مقارنة بخسائر قدرها 5.8 ماليني دينار مبا يعادل 
8.86 فلوس للسهم للفترة املقارنة من 2009 وبلغ إجمالي املوجودات 
املتداول���ة 156 مليون دينار مقارنة ب� 170 ملي���ون دينار للفترة 
املقارن���ة من 2009 وبل���غ إجمالي املوج���ودات 637 مليون دينار 
مقارنة ب� 583 مليون دينار للفترة املقارنة من 2009 وبلغ إجمالي 
املطلوب���ات املتداولة 109 ماليني دينار مقارنة ب� 100 مليون دينار 
للفترة املقارنة من 2009 وبل���غ إجمالي املطلوبات 470.7 مليون 
دينار مقارنة ب� 394 مليون دينار للفترة املقارنة من 2009 وبلغ 
إجمالي حقوق املس���اهمني 139 مليون دينار مقارنة ب� 155 مليون 

دينار للفترة املقارنة من 2009.

قالت ش���ركة العقارات املتحدة انها ربح���ت بالربع األول  2.3 
مليون دينار مبا يعادل 3.1 فلوس للسهم مقارنة بخسائر قدرها 
3.7 ماليني دينار مبا يعادل 4.9 فلوس للسهم للفترة املقارنة من 
2009 وبل���غ اجمالي املوجودات املتداولة 31.9 مليون دينار للربع 
االول مقارنة ب� 44.8 مليون دينار للفترة املقارنة من 2009 وبلغ 
اجمالي املوجودات 313.7 مليون دينار مقارنة ب� 320 مليون دينار 
للفت���رة املقارنة من 2009 وبلغ اجمال���ي املطلوبات املتداولة 74 
مليون دينار مقارنة ب� 65.4 للفترة املقارنة من 2009 وبلغ اجمالي 
املطلوبات 154.1 مليون دينار مقارنة ب� 167.3 مليون دينار للفترة 
املقارنة من 2009 وبلغ اجمالي حقوق املساهمني 159.5 مليون دينار 

مقارنة ب� 152.6 مليون دينار للفترة املقارنة من 2009.

أعلن البنك التجاري الكويتي ان مجلس إدارته اعتمد في اجتماعه 
الذي عقد في 9 اجلاري  االستقالة املقدمة من ضرار الرباح رئيس 
مجلس اإلدارة من عضوية مجلس ادارة البنك وفي اجتماعه الذي 
عقد في 11 مايو اجلاري اعتمد استقالة د.مهدي اجلزاف، وجاء في 
بيان صادر عن البورصة انه قد مت اس���تدعاء العضو االحتياطي 
األول علي املوسى والعضو االحتياطي الثاني عبدالرحمن العلي، 
إال انهما قاما باالعتذار عن قبول هذا االستدعاء، لذا فقد قرر مجلس 
اإلدارة في اجتماعه املنعقد في 11 اجلاري إعادة تشكيل مجلس اإلدارة 
بحيث يتكون من 5 اعضاء ليصبح على النحو التالي:  بدر األحمد 
� رئيسا ملجلس اإلدارة، وعلي العوضي � نائبا للرئيس وعضوية 

كل من احمد املشاري وطارق العثمان وعنود احلذران.
وأضاف البيان ان مجلس اإلدارة قرر فتح باب الترشيح النتخاب 
عضوين أساس���يني في عضوية مجل���س ادارة البنك املكونة من 
س���بعة اعضاء وانتخاب  عضوين احتياطي���ني آخرين وذلك بعد 

موافقة اجلهات الرسمية.

بلغت 2.9 مليون دينار وعموميتها وافقت على عدم توزيع أرباح

2010 سيشهد العودة إلى تحقيق األرباح والتوزيعات على المساهمين

الغانم: األزمة االقتصادية تسببت
في أول خسارة في تاريخ »المنتزهات«

ابراهيم الغامن

1.1 مليون دينار خسائر »الدار الوطنية للعقارات«


