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بعد جناح السحب االول 
الذي نظمته الشركة الوطنية 
لالتصاالت خالل مايو املاضي، 
تنظم الشركة السحب الثاني 
ضمن سلسلة سحوبات شهرية 
وذلك في مجمع األڤنيوز، في 
حفل ترفيهي تهدف من خالله 
الى مكافأة عمالئها ومنحهم 

جوائز فورية. 
وكانت الشركة قد أطلقت 
حملة الس���حوبات هذه لكي 
متنح الفرصة جلميع عمالئها 
بالف���وز، حي���ث يكفيهم في 
س���بيل ذلك أن يكونوا من 

حملة خطوط الوطنية. وقد وعدت الوطنية بإجراء السحب في 
العاشر من كل شهر حيث تقدم لعمالئها الفائزين جوائز قيمة 
ومميزة. ومبوجب السحب احلالي، فإن 105 من عمالء الشركة 
سيكونون الفائزين احملظوظني وتتنوع اجلوائز املقدمة لتشمل 
س���يارات »بي أم دبليو« و»بانش���ي« »ياماها« وأجهزة هاتف 
نقال »بالك بيري« ونوكيا وأريكس���ون وغيرها. وسيتضمن 
حفل الس���حب فقرات ترفيهية وأسئلة واجوبة تتمحور حول 
الشركة واخلدمات التي تقدمها وستمنح اجلوائز الفورية ملن 
يقدمون اإلجابات الصحيحة. وحول حملة السحوبات الشهرية، 
قالت مديرة االتصاالت في الشركة الوطنية لالتصاالت ريهام 
العيار »لقد أردنا أن نقدم حملة مبتكرة وغير تقليدية، فجاءت 
حملتنا هذه لتشمل كافة عمالء الوطنية وتعطي الفرصة لكل 

واحد منهم للفوز بجوائز قيمة وثمينة«.

ريهام العيار

نفذت من خالل 801 صفقة قيمتها 6.5 ماليني دينار.
وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في املركز اخلامس بكمية 
تداول حجمها 13.2 مليون سهم نفذت من خالل 161 صفقة قيمتها 

916 مليون دينار.

اإلحباط

أصيب أوساط املتداولني باإلحباط بعد ان كان التفاؤل سائدا، 
واألمان����ي عريضة بان 
يعوضه بعض خسائرهم 
من النش����اط الذي كانوا 
يتوقع����ون أن تش����هده 
البورص����ة اال ان الرياح 
جاءت عكس م����ا كانوا 
يتوقعون، ولكنها ايضا 
جاءت وفقا ملا درج عليه 
السوق الكويتي، وهو أن 
التوقعات،  يسير عكس 
فإذا كان هناك افراط في 
التفاؤل يتراجع السوق، 
وإذا كان هناك إفراط في 
التشاؤم يرتفع السوق 
ووفقا لهذه القاعدة التي 
الس����وق  يس����ير عليها 

وجرى التداول على اس����هم 111 ش����ركة من اصل 212 ش����ركة 
مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 24 شركة وتراجعت اسعار اسهم 
67 شركة وحافظت اس����هم 20 شركة على اسعارها و101 شركة 

لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الش����ركات االستثمارية النش����اط بكمية تداول 
حجمها 54.2 مليون س����هم نفذت من خ����الل 1197 صفقة قيمتها 

5.4 ماليني دينار.
وجاء قطاع اخلدمات 
الثاني بكمية  املركز  في 
تداول حجمها 38.7 مليون 
سهم نفذت من خالل 1082 
صفقة قيمتها 13 مليون 

دينار.
العقار  واحتل قطاع 
الثال����ث بكمية  املرك����ز 
تداول حجمها 30.7 مليون 
سهم نفذت من خالل 420 
صفقة قيمتها 1.5 مليون 

دينار.
وحصل قطاع الشركات 
الصناعية عل����ى املركز 
الراب����ع بكمي����ة تداول 
حجمها 22.1 مليون سهم 

ضغوط البيع على »زين« تدفع السوق للهبوط عكس التوقعات 
واإلحباط يسود المتداولين بعد »تفاؤل مفرط«

 استحوذت قيمة تداول اسهم 7 شركات والبالغة 
21.9 مليون دينار على 59.6% من القيمة االجمالية، 
وهذه الشركات هي: الوطني، بيتك، الساحل، زين، 

الصناعات، انابيب ومنا القابضة.
 استحوذت قيمة تداوالت سهم زين البالغة 10.2 

ماليني دينار على 27.7% من القيمة االجمالية.
 باستثناء ارتفاع مؤشر قطاع االغذية مبقدار 
54.9 نقطة، تراجعت مؤشرات باقي القطاعات 
اعاله���ا اخلدمات مبق���دار 169.4 نقط���ة، تاله 
الصناعة مبقدار 73.8 نقطة، ثم البنوك مبقدار 

56.1 نقطة. ت
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الكويتي، وفي ظل حالة االحباط 
التي س����ادت  املفرط  والتش����اؤم 
اوس����اط املتداولني جراء الهبوط 
امللحوظ للس����وق، فإنه قد يشهد 
صعودا في تعامالت اليوم اال ان هذا 
مرتبط بأن يشهد سهم زين صعودا 
ملحوظا يرافقه دعم ملحوظ على 
التابعة ملجموعة  اسهم الشركات 
اخلراف����ي والتي ش����هدت تراجعا 

ملحوظا امس.

آلية التداول

تباينت أسعار اسهم البنوك ما 
بني صعود بعضها واس����تقرار البعض اآلخر فيما ان سهم بنك 
بوبيان الوحيد في القطاع الذي س����جل ارتفاعا في سعره، وفي 
مقابل انخفاض س����هم البنك الوطني مبقدار وحدة سعرية في 
تداوالت ضعيفة، حافظ س����هم »بيتك« على سعره في تداوالت 
مرتفعة نس����بيا اال انه يالحظ أنه منذ أن تراجع الس����هم دون 

مستوى الدينار وآلية تداوله يغلب عليها طابع البيع.
وس����جلت اغلب اسهم الشركات االس����تثمارية انخفاضا في 
اسعارها في تداوالت ضعيفة باستثناء بعض االسهم التي شهدت 
ارتفاعا في تداوالتها غلبت عليها عمليات البيع كسهم الساحل 
للتنمية الذي ارتفع في بداية التداول من 144 فلسا الى 150 فلسا 
اال انه شهد عمليات بيع قوية ادت لتراجعه الى 140 فلسا، كذلك 
شهد سهم االستثمارات الوطنية عمليات بيع ايضا ادت لتراجعه 
مبقدار وحدتني، فيما ان س����هم مجموعة عارف س����جل ارتفاعا 
باحلد االعلى في تداوالت ضعيفة نس����بيا، ومن الواضح انه قد 
تولدت قناعة لدى الشركات االستثمارية بأن تصعيد اسهمها غير 
مجد للنتائج املالية في الربع الثاني خاصة ان االسعار احلالية 
ألغلب اسهم الشركات االستثمارية اقل  بكثير مقارنة مبستويات 
اس����عارها في نهاية الربع األول، وسجلت اغلب اسهم الشركات 
العقارية انخفاضا في اسعارها في تداوالت متواضعة باستثناء 
التداوالت املرتفعة على بعض االسهم كسهم ابيار الذي يواصل 
انخفاضه، فيما شهد سهم الوطنية العقارية ارتفاعا ملحوظا في 

سعره في تداوالت ضعيفة.

الصناعة والخدمات

شهدت اغلب اسهم الشركات الصناعية انخفاضا في اسعارها 
بشكل ملحوظ خاصة اسهم الشركات التابعة ملجموعة اخلرافي 
في تداوالت مرتفعة نسبيا على بعضها غلبت عليها عمليات البيع 
كس����هم صناعة االنابيب الذي تراجع ملستويات قريبة من احلد 
األدنى، كذلك شهد سهم الصناعات الوطنية هبوطا ملحوظا ايضا. 
وفي قطاع اخلدمات الذي يعد اكثر القطاعات هبوطا، تراجعت 
اغلب اسهمه نتيجة البيع امللحوظ لسهم زين، فيما حقق سهم 

اجيليتي ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداوالت ضعيفة.
وقد اس����تحوذت قيمة تداول اسهم 7 شركات على 59.6% من 
القيمة االجمالية للش����ركات التي شملها التداول والبالغ عددها 

111 شركة.

هشام ابو شادي
الكويت  جاءت تداوالت سوق 
ام����س عكس  املالي����ة  ل����الوراق 
التوقع����ات، فالهب����وط امللحوظ 
للس����وق امس مع عودة تداوالت 
س����هم زين وعمليات البيع التي 
شهدها اثارت االستياء والتساؤالت 
لدى االوساط االس����تثمارية في 

السوق.
فرغم ان التوقعات كانت تشير 
الس����وق سيشهد نشاطا  ان  الى 
ملحوظا خاصة اس����م الشركات 
املرتبطة بسهم زين مبا يتناسب 

مع انتهاء صفقة بيع زين – افريقيا واالعالن عن االرباح الصافية 
احملققة منها والبالغة 2.7 مليار دوالر، جاء هبوط السوق مخيبا 
آلمال اوساط املتداولني، وجاءت اراء املراقبني متباينة حول تفسير 

التراجع غير املتوقع للسوق.
وق����د ارجع البعض ذلك الى التباي����ن في االعالنات اخلاصة 
باالرباح، ففي االعالن االول الذي ارسلته الشركة الى البورصة 
عند االعالن رس����ميا عن ان هناك مفاوضات لبيع اصول زين � 
افريقيا، جاء فيه ان االرباح املتوقعة من الصفقة تقدر بحوالي 
4.2 مليارات دوالر، فيما ان االعالن الذي نشر على موقع البورصة 
امس جاء فيه ان االرباح الصافية بلغت نحو 2.7 مليار دوالر االمر 
الذي خلق نوعا من الضبابية لدى اوس����اط املتداولني. واضاف 
هؤالء املراقبون، انه رغم هذا التباين في اعالنات االرباح اال انه 
في نهاية املط����اف تعتبر االرباح التي اعلن عنها والبالغة نحو 
2.7 مليار دوالر قياسية، باالضافة الى انها اعطت مؤشرات جيدة 
حول النتائج املالية اجليدة املتوقعة للشركات املرتبطة بسهم 
زين والتي سوف تستفيد من هذه االرباح خالل عامي 2010 و2011، 
باالضافة الى االرباح التي ستحققها هذه الشركات من توزيعات 

عام 2009 والتي ستحصل عليها اليوم.
اما البعض اآلخر من املراقبني، فانهم يرون ان عمليات البيع 
امللحوظة التي شهدها سهم زين اثرت على نفسية اوساط املتداولني 
ودفعتهم لعمليات بيع ايضا على اسهم الشركات التابعة ملجموعة 
اخلرافي خاصة انه اصبحت هناك حساسية مفرطة لدى املتداولني 
جتاه سيطرة اللون االحمر على شاشات التداول خاصة انه لم 
يكن متوقعا ان يش����هد سهم زين عمليات بيع، مشيرين الى ان 
الضغوط التي شهدها سهم زين كانت متعمدة من جانب بعض 
احملافظ املالية االمر الذي ضغط بشكل سلبي وقوي على السوق، 

ودفع مبؤشراته للتراجع بشكل ملحوظ.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للبورصة 54.3 نقطة ليغلق على 6669.1 
نقطة بانخفاض نسبته 0.81% مقارنة بأول من امس.

كذلك انخفض املؤشر الوزني 4.49 نقاط ليغلق على 406.58 
نقاط بانخفاض نسبته 1.09% مقارنة بأول من امس.

وبلغ اجمالي االس����هم املتداولة 179.3 مليون سهم نفذت من 
خالل 4272 صفقة قيمتها 36.7 مليون دينار.

البورصة: 2.7 مليار دوالر
 أرباح »زين«

قال سوق الكويت لألوراق املالية انه تسلم كتابا من شركة 
االتصاالت املتنقلة )زين( ينص على انه باإلش���ارة الى كتاب 
الش���ركة بخصوص صفقة بيع اصول »زين � افريقيا« ما عدا 
املغرب والس���ودان الذي مت ارساله الى سوق الكويت في وقت 
س���ابق، »نفيدكم بأنه قد ت���م توقي������ع الوثائ��ق النهائي��ة 

للصفق��ة«.
وقالت الشركة في الكتاب املرسل انه مت تسلم مبلغ وقدره 
7.868 مليارات دوالر كعائد على بيع تلك  االصول ويتبقى مبلغ 
وقدره 400 مليون دوالر من املتوقع  تس���لمه خالل ال�12 شهرا 
املقبلة وذلك بعد اس���تيفاء بعض املتطلبات الرسمية  االخرى، 
وسوف يتم كذلك تسلم مبلغ 700 مليون دوالر بعد مرور سنة 

من تاريخ ابرام الصفقة وفقا لنص االتفاق االساسي.
وتابع كتاب »زين« انه سوف يترتب على ذلك صافي ربحية 
ناجتة من املبالغ احملصلة قدرها 2.7 مليار  دوالر )غير مدقق( 
س���تقيد في البيانات املالية للربع الثاني للعام احلالي يضاف 
الى ذلك االرباح الناجتة عن املبلغ االضافي وقدره 400 مليون 
دوالر والذي سيتم تسلمه خالل ال�12 شهرا املقبلة على ان تقيد 

في البيانات املالية للشركة عند حتصيلها.
واكدت الشركة في كتابها املرسل للبورصة ان توزيع ارباح 
الشركة السنوية لعام 2009 واملقررة من قبل اجلمعية العمومية 
العام���ة املنعقدة في 27 مايو املاضي س���يتم في موعده احملدد 
اليوم،  وبناء عليه مت إعادة س���هم الشركة الى التداول اعتبارا 

من يوم امس.

»ريم« تؤجر أحد عقاراتها
بـ 830 ألف دينار في رأس الخيمة

قال سوق الكويت لألوراق املالية إن شركة إدارة األمالك العقارية 
)رمي( أفادت بأنها وقعت عقد إيجار الحد العقارات اململوكة للشركة 
ف���ي إمارة رأس اخليمة بقيمة 10.5 ماليني درهم إماراتي ما يعادل 
830 ألف دينار ملدة 5 س���نوات تبدأ من تاريخ 10 أغسطس املقبل 

وتنتهي في تاريخ 9 أغسطس 2015.

»أبيار« توقع مذكرة تفاهم لبيع 
50% من أحد عقاراتها في دبي

قالت ش���ركة أبيار للتطوير العقاري انه���ا قد قامت بتاريخ 6 
يونيو اجلاري بتوقيع مذكرة تفاهم مع احد املستثمرين اإلماراتيني 
لش���راء 50% من احد عقارات الش���ركة املميزة والذي يقع مبدينة 

دبي بدولة االمارات.
وافادت الش���ركة في بيان على موقع س���وق الكويت لألوراق 
املالية االلكتروني امس بأن الربح املتوقع في حالة امتام الصفقة 
يق���در بحدود مبل���غ 1.5 مليون دينار مما ينعك���س في البيانات 

املالية للشركة.
كما سيتم قيد الربحية في الربع الثاني او الثالث من هذه السنة 

وذلك يعتمد على تاريخ التوقيع الفعلي  على العقد النهائي.
واوضحت الشركة ان القيمة العادلة املبدئية للعقار وفقا ملذكرة 
التفاهم تقدر مببل���غ 350 مليون درهم اماراتي. وتتضمن مذكرة 
التفاهم مادة تنص على قيام الطرفني بتوقيع عقد نهائي في مدة 

ال تتجاوز 30 يوما من تاريخ مذكرة التفاهم املذكور.

تساؤالت عديدة 
سادت األوساط 
االستثمارية 
حول أسباب 
التراجع

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

7 شركات على 
59.6% من 

القيمة اإلجمالية

المؤشر 54.3 نقطة وتداول 
179.3 مليون سهم قيمتها 

36.7 مليون دينار

انخفاض

يتضمن سيارات »بي إم دبليو« وأجهزة »بالك بيري«

»الوطنية« على موعد مع عمالئها 
بالسحب الشهري الثاني بـ »األڤنيوز«

»أصول« تقدم 3 سندات إذنية ضد 
»آجال« وتأجيل دعواها ضد »جراند«

قال س����وق الكويت لألوراق املالية ان ش����ركة أصول لالستثمار 
)اصول( أفادت بأنها قد قدمت 3 س����ندات إذنية ضد »آجال للتمويل 
واالستثمار« بقيمة 1.1مليون دينار و 107.7 آالف دينار و226 ألف دينار. 
وأفادت الش����ركة بأن احملكمة أصدرت أمري اداء وقتيني في الطلبني 
السند االذني بقيمة 1.1مليون دينار والسند االذني بقيمة 107.7 آالف 
دينار ولم يصدر بعد امر األداء اخلاص بالسند االذني األخير املقدر ب� 
226 ألف دينار.  واوضحت الشركة انها قامت بتكوين مخصص بنسبة 
100% م����ن املبلغ املذكور خالل عامي 2008 و2009 حس����ب تعليمات 
اجلهات االش����رافية، مؤكدة انه في حال صدور حكم نهائي وحتصيل 
املبالغ املذكورة سينعكس هنا إيجابا على امليزانية بالقيمة اإلجمالية 
للمبلغ.   وفي س����ياق متصل أعلنت الشركة على موقع سوق الكويت 
لالوراق املالية ايضا انه عطفا على إعالنه السابق بتاريخ امس االول 
واخلاص بأن الدعوى القضائية رقم 2010/2403 املرفوعة من ش����ركة 
اصول لالستثمار ضد ش����ركة املشروعات الكبرى العقارية )جراند( 
لطلب ترخيص لبيع مكونات محفظة استثمارية حتتوي على  اسهم 
شركات مدرجة )مرهونة لصالح شركة اصول لالستثمار ضمانا لعقد 
بيع مساومة باألجل استحق بتاريخ 7 يناير 2010( فان احملكمة قررت 
 فتح باب املرافعة بناء على طلب املدعى عليها »شركة املشروعات الكبرى 

العقارية« )جراند( لتقدم دفاعها جللسة يوم الثالثاء املقبل. 

»عيادة الميدان« تزيد رأسمالها
محمود فاروق

وافق���ت اجلمعية العمومية 
العادية لش���ركة عيادة امليدان 
على زيادة رأسمال الشركة من 5 
ماليني الى 15 مليون دينار بزيادة 
قدرها 10 مالي���ني دينار تطرح 
للمساهمني املسجلني بسجالت 
الشركة في اليوم السابق ليوم 
استدعاء زيادة رأس املال على 
الزيادة بسعر  ان تطرح اسهم 
100 فلس للسهم الواحد ودون 
عالوة اص���دار، ويتم تفويض 
مجلس اإلدارة بوضع الشروط 
املتعلقة باس���تدعاء  والقواعد 

زيادة رأس املال.
هذا وقد وافقت اجلمعية العمومية العادية وغير 
العادية على جميع بنود جدول أعمالها واملوافقة 
على توصية مجل���س اإلدارة بعدم توزيع أرباح 
عن السنة املالية 2009 ومت تعديل نص املادة 29 
من النظام األساسي واملادة 6 من عقد التأسيس 
واملادة 5 ليحدد رأسمال الشركة مببلغ 15 مليون 

إدارة »جراند« تتعهد 
بضمان استمراريتها

أفادت ش����ركة املشروعات 
الكبرى العقارية )جراند( بأنه 
عطفا على إعالن نتائج أعمال 
الشركة للسنة املالية 2009  فان 
مجلس ادارة الشركة اقترح في 
نهاية مايو املاضي إطفاء جزء 
من اخلس����ائر املتراكمة مببلغ 
36.7 ملي����ون دين����ار بإقفالها 
االحتياطي االختياري وعالوة 
اإلصدار واالحتياطي القانوني 
والبالغ مجموع أرصدتها 36.7 
مليون دينار بتاريخ املركز املالي 

املجمع.
وأضافت الش����ركة في بيان 
عل����ى موق����ع س����وق الكويت 
لالوراق املالية االلكتروني انه 
ستتخذ التدابير الالزمة لضمان 
استمرارية الشركة مبا في ذلك 
تقدمي الدعم املالي للشركة من 

املساهمني. 

أحمد مغربي
توقعات بأن تشهد عمومية 
شركة »أجيليتي« اليوم العديد 
التي سيطرحها  التساؤالت  من 
الش���ركة ملعرفة آخر  مساهمي 
التطورات اخلاص���ة بالقضية 
املرفوعة ضد الشركة في أميركا، 
وحجم التعويضات التي يطالب 
بها اجلانب األميركي، وما إذا كانت 
الشركة ستقوم بالدفع أم ال، كذلك 
مدى امكانية دخول الشركة في 
مناقصات للجيش األميركي في 
ضوء التسوية النهائية للقضية، 
ومدى انع���كاس املبالغ التي قد 
تدفعها الشركة من تعويضات 

على املركز املالي لها.
وأيضا تأثير عدم حصولها 
مستقبال على عقود من اجليش 
املالية  النتائج  األميركي عل���ى 
للش���ركة، واألهم من ذلك، هل 
س���يحمل املس���اهمون مجلس 
ادارة الشركة مسؤولية تداعيات 
القضية على حقوق املساهمني.

لذلك فإن عمومية »أجيليتي« 
ستكون ساخنة مبعنى الكلمة.

من جهة أخرى تقول مصادر 
متابعة للقضية ان الشركة تدرس 

مطلع على أمور الشركة انه خالل 
الفترة املاضية صدرت الكثير من 
التكهنات عن حجم املبالغ التي 
سيكون على شركة »أجيليتي« 
دفعها كغرامة للحكومة األميركية 
إال أن اجلميع كان متفقا حول 
أن طرفي النزاع حريصان على 
القائمة  العالقة  عدم خس����ارة 
بينهما، حي����ث ان »أجيليتي« 
بالتأكيد تطمح الس����تمرارية 
العقود األميركية والتي حتقق 
لها عوائ����د مجزية، في الوقت 
نفس����ه احلكوم����ة األميركية 
حريصة أيضا على احلفاظ على 
عالقتها بالشريك صاحب اخلبرة 
في جتهي����ز قواتها في املنطقة 

باإلمدادات الالزمة. 
ال���ى أن  جت���در االش���ارة 
»أجيليتي« أعلنت عن انخفاض 
إيراداتها خالل 2009 بنسبة %7.1 
لتبلغ 1.7 مليار دينار باملقارنة 
مبعدالته���ا في عام 2008 والتي 
بلغت 1.84 مليار دينار، كما حققت 
صافي أرباح بقيمة 156.4 مليون 
دينار بواقع 155.9 فلسا للسهم 
مع حتقيق أرباح تشغيلية بواقع 

168.8 مليون دينار.

عدة س���يناريوهات للتس���وية 
وتنتظ���ر موافق���ة اجلمعي���ة 
العمومية عليها وذلك بعد لقاءات 
مكوكية للوصول إلى حل وسط 
بني الطرف���ني ولكن األمر وصل 

إلى حافة الهاوية بعد استبعاد 
»أجيليتي« من عقود املورد االول 
العراق  للقوات األميركي���ة في 

وأفغانستان.
من جهة أخرى، قال مصدر 

دينار موزعا على 150 مليون سهم بقيمة اسمية 
100 فلس للسهم وجميع األسهم نقدية.

جتدر اإلشارة الى ان ايرادات الشركة من النشاط 
الطبي بلغت 6.1 ماليني دينار بزيادة قدرها %12 
عن 2008 ليبلغ صافي أرباح الشركة مبلغا وقدره 
393 أل���ف دينار ليبلغ العائد على الس���هم 7.86 

فلوس عن 2009.

السوق يترقب 
عمومية »أجيليتي« اليوم

جدول أعمال العمومية
من األمور التي وقف عندها الكثير من املراقبني االقتصاديني 
حول مدى الشفافية التي يتمتع بها سوق الكويت لألوراق املالية 
هو إرس��ال شركة اجيليتي كتاب إلى سوق دبي املالي حتدد فيه 
موعد انعقاد اجلمعية العمومية لها وجدول األعمال وهو ما أثار 
موجة من التس��اؤالت حول عدم اكتراث الشركة بإرسال موعد 
اجلمعية العمومية لبورصة الكويت.  وبناء على الكتاب املرس��ل 
إلى سوق دبي املالي فانه من املتوقع أن تدرس اجلمعية العمومية 
لشركة اجيليتي اليوم 13 بندا يحتوي البنود التقليدية مثل سماع 
تقرير مجلس اإلدارة عن الس��نة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
2009، وس��ماع تقرير مراقبي احلس��ابات، ومناقشة واعتماد 
البيان��ات املالية، والتصديق على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع 

أرباح نقدية بواقع 40% بواقع 40 فلسا لكل سهم.
كما سيضمن جدول األعمال املوافقة على اعتماد مكافأة أعضاء 
مجلس اإلدارة وإخالء طرفهم وإبراء ذمتهم املالية واملوافقة على 
التعامل مع أطراف ذات صلة، إضافة الى تفويض مجلس اإلدارة 
في ش��راء أس��هم خزانة ما ال يزيد على 10 %، وتفويض مجلس 

اإلدارة بإصدار سندات طويلة األجل.

)قاسم باشا(محمد حيات متحدثا خالل اجلمعية العمومية

)محمد ماهر(اإلحباط باديا على احدى املتداوالت في السوق


