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قطاعات املقاوالت والصناعة واخلدمات وهي األكثر استفادة من املشاريع 
املطروحة أو املتوقع تنفيذها لن يتمكن بعضها من املش����اركة في تلك 
املشاريع لضعف مالءتها املالية أو لعدم امتالكها خبرات تؤهلها للمشاركة 
في تنفيذ تلك العقود، األمر الذي يقود إلى االس����تعانة بشركات عاملية 
لتنفيذها مما يحرم االقتصاد الوطني من االستفادة من اخلطة ماديا أو 
من خالل تنويع وصقل خبرات الكوادر الوطنية في مختلف املجاالت. 
ويبدو أن وضع نس����ب معينة من تش����غيل العمالة الوطنية وتوطني 
تكنولوجيا الشركات العاملية املستخدمة في االقتصاد الوطني أحد أهم 
الواجب  الشروط املنطقية 
وضعها ضمن عقود الشركات 
العاملية لالستفادة منها على 

املدى البعيد.

آلية التداول

فيم����ا دفع����ت بورصة 
توقع����ات األرباح النصفية 
بعض البنوك لالرتفاع على 
وقع الشراء امللحوظ، شهدت 
أخرى عمليات مضاربية قادت 
أسعارها للتراجع، فقد شهد 
سهم الكويت الدولي ارتفاعا 
قدره 8 فلوس مستقرا عند 
212 فلسا للس����هم. ويأتي 
االرتفاع تأثرا بتوقع حتقيق 
البنك أرباحا قدرها 3 ماليني 
دينار عن النصف األول، كما 
ارتفع سهم »بيتك« بواقع 

مليون سهم نفذت من خالل 687 صفقة قيمتها 4.26 ماليني دينار.
وحصل قطاع الصناعة على املركز الرابع بكمية تداول حجمها 26.72 

مليون سهم نفذت من خالل 702 صفقة قيمتها 3.75 ماليني دينار.
وجاء قطاع البن����وك في املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 15.67 

مليون سهم نفذت من خالل 338 صفقة قيمتها 4.83 ماليني دينار.

 خطة التنمية والقيمة المضافة

تتعلق أعني املستثمرين واملتداولني في السوق على حتركات نائب 
ال����وزراء  رئي����س مجلس 
للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة للتنمية الشيخ أحمد 
الفهد بإب����رام عقود جديدة 
ملياري����ة بعد أن تنفس����ت 
الس����وق الصعداء  سيولة 
بعدد 7 مش����اريع قيمتها 2 

مليار دينار. 
 إال أن تنفيذ عقود خطة 
التنمية هي ما تثير جدال لدى 
تلك األوساط حول مدى قدرة 
الشركات احمللية على تنفيذ 
تلك العقود ومن ثم استفادة 
االقتصاد الوطني منها عبر 
استفادة اخلبرات والكوادر 
الوطنية والشركات احمللية 
منه����ا على امل����دى البعيد. 
وبالرغم من أن األزمات التي 
متر بها الشركات احمللية في 

مضاربات عنيفة على األسهم الرخيصة وشراء انتقائي
على »القيادية« يقودان السوق إلى تماسك محدود

استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 
10.182 ماليني دينار على 39.7% من إجمالي القيمة 
وهذه األس����هم هي: بنك الكويت الدولي، الس����الم، 

املستثمرون، أجيليتي، صلبوخ، الرابطة.
تصدر س��هم »الكوي��ت الدولي« قيمة األس��هم 
املتداولة أمس وذلك من خالل قيمة بلغت 2.44 مليون 

دينار متثل 9.5% من اإلجمالي.
تصدر مؤشر قطاع اخلدمات انخفاضات مؤشرات 
القطاعات املتراجعة في السوق بواقع 91.3 نقطة، 
تاله مؤش���ر قطاع االس���تثمار بواقع 48.7 نقطة، 
وجاء قطاع األغذية في املرتبة الثالثة بني القطاعات 
املتراجعة بواقع 20.4 نقطة. وجاء مؤشر قطاع البنوك 
متصدرا ارتفاعات السوق بواقع 43.3 نقطة تاله في 

االرتفاعات قطاع العقارات بواقع 11.6 نقطة.

20 فلسا ليس����تقر عند 980 فلسا في 
تداوالت ضعيفة وبني مستويات سعرية 
تراوحت بني 980 فلسا كحد أعلى و960 
فلسا كحد أدنى.  وارتفع سهم »بوبيان« 
باحلد األعلى مس����تقرا عند 520 فلسا 
للسهم في نشاط شهده سعر السهم في 
نهاية التداول وذلك في عملية تبديل 
واضحة للمراكز ب����ني البنك الوطني 
الوطني  وبوبيان، حيث تراجع سهم 
في الثواني األخيرة بواقع وحدة واحدة 
ليستقر عند دينار و140 فلسا للسهم 
في حدود تراوحت ب����ني دينار و160 
فلسا للسهم كحد أعلى ودينار و140 
فلس����ا كحد أدنى. وش����هد بنك اخلليج عمليات مضاربية قادت السهم 
إلى التراجع بواقع 10 فلوس ليس����تقر عند 520 فلسا. وشهدت معظم 
األسهم الرخيصة والتي تندرج أسعارها االسمية دون 100 فلس للسهم 
عمليات جني أرباح قادتها أسهم مجموعة االستثمارات الوطنية وإيفا 
والساحل واملال، كما شهد سهم السالم عمليات جني أرباح قوية قادت 
الس����هم للتراجع دون حاجز ال� 100 فلس للسهم ليستقر عند 98 فلسا 
في تداوالت نش����طة بلغت 21.84 مليون سهم بلغت قيمتها 2.21 مليون 
دينار وذلك بعد موجة االرتفاعات التي ش����هدها السهم خالل تداوالت 
األس����بوع املاضي. وفي قطاع العقارات ش����هد تداول سهم املستثمرون 
نش����اطا مضاربيا ملحوظا دفع السهم لالس����تقرار عند نفس مستوى 
إغالقه السابق بالغا 22.5 فلسا للسهم بحجم نشاط بلغ 84.24 مليون 
سهم مثلت 28.97% من إجمالي نش����اط السوق، وبلغت قيمة تداوالت 

السهم 1.87 مليون دينار.

الصناعة والخدمات

على وقع األخبار املتواترة في الس����وق حول مساهمتها في العقود 
املبرمة ضمن خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية، شهد سهم »صلبوخ« 
تداوالت نشطة بلغت 15.76 مليون سهم بقيمة 1.02 مليون دينار لينهي 

السهم تداوالته رابحا 3 فلوس مستقرا عند 63 فلسا.
وبتداوالت ضعيفة نسبيا تراجع س����عر سهم مجموعة الصناعات 
بواقع 5 فلوس مستقرا عند 260 فلسا للسهم، كما تراجع سهم األنابيب 

بواقع 5 فلوس مستقرا عند 270 فلسا.
واستمر س����هم أجيليتي في مواصلة ارتفاعاته التي بدأها األسبوع 
املاضي محققا مكاس����ب قدرها 15 فلسا للسهم ليستقر عند 395 فلسا، 
فيما استقر س����هم زين عند نفس مستوى إقفاله السابق عند مستوى 
دينار و180 فلسا للس����هم بعد تراجعات شهدها السهم بواقع 20 فلسا 
خالل اجللسة تأثرا بخسائر زين السعودية التي تكبدت خسائر قدرها 
1.29 مليار ريال عن النصف األول. وش����هدت أسهم مجموعة »الرابطة« 
ارتفاعات دفعت بها لالستقرار على اللون األخضر وباحلد األعلى تأثرا 
باألخبار اخلاصة بحصة الش����ركة في عقد »الهيفي ليفت 6« والبالغة 
35% من خالل عقود الباطن. حيث استقر سهم الرابطة عند مستوى 174 
فلس����ا رابحا 10 فلوس للسهم، فيما أغلق سهم الوطنية للتنظيف عند 
182 فلس����ا رابحا 10 فلوس للسهم. وقد ارتفع سهم »لوجستيك« بواقع 

10 فلوس للسهم مستقرا عند 234 فلسا للسهم.

عمر راشد
عكس التباين في حركتي املؤشرين 
»الس����عري« و»الوزني« أداء س����وق 
الكويت لألوراق املالية في نهاية أولى 
تداوالت جلساته األسبوعية، فبينما 
استقر املؤشر العام للسوق على اللون 
األحمر متراجع����ا 20.1 نقطة متخليا 
بذلك عن حاجز 6500 نقطة الذي ظل 
محتفظا به طوال األس����بوع املاضي 
مستقرا عند 6492.6 نقطة، فيما شهد 
الوزني ارتفاعا طفيفا بواقع 0.03 نقطة 
مستقرا ليظل متربعا فوق حاجز 400 
نقطة بفضل الش����راء االنتقائي على 

بعض أسهم البنوك وأسهم مجموعة الرابطة و»أجيليتي«. 
حالة التراجع »احملدودة« للسوق أمس جاءت على خلفية املضاربات 
العنيفة على بعض األس����هم الرخيصة التي شهدت ارتفاعات محدودة 
خالل األسبوع املاضي، األمر الذي ساهم في سيطرة عمليات جني األرباح 
على تلك األس����هم . وقد تركزت تلك املضاربات على أس����هم »السالم« 
و»صلبوخ« و»املس����تثمرون«، فيما تركز الشراء على أسهم »الكويت 

الدولي« و»بيتك« و»بوبيان« و»الرابطة« و»أجيليتي«. 
وبالرغم من تراجع املؤشر العام للسوق، إال أن التوازن في أداء السوق 
بني الشركات »الرخيصة« و»القيادية« من املتوقع أن يقود السوق ملوجة 
ارتفاعات مقبلة مدعوما بجدية احلكومة نحو تنفيذ عقود جديدة ضمن 
مشاريع خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية التي دشنتها احلكومة 

مبلياري دينار بإجمالي 7 عقود مت توقيعها خالل األسبوع املاضي.
ومع بدء بورصة توقعات األرباح النصفية، تش����ير التحليالت إلى 
أنه وباس����تثناء أداء بعض أس����هم قطاع البنوك واخلدمات، فإن أجواء 
اإلحباط والترقب التزال مسيطرة على عقلية املتداول الذي تتجاذبه نية 
احلكومة اجلادة لتنفيذ مشاريع خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية 
من ناحية وتوقع تراج����ع األرباح النصفية على خلفية ما تعانيه تلك 
الش����ركات من غياب للسيولة وكذلك انعدام قدرتها على حتقيق أرباح 

تشغيلية بسبب غياب خطط جديدة ملشروعاتها.

المؤشرات العامة

انخفض املؤش����ر العام للبورصة 20.1 نقطة، متخليا عن مس����توى 
6500 نقطة ليغلق على 6492.6 نقطة بانخفاض نسبته 0.31% مقارنة 
بتداوالت اجللسة الس����ابقة، وارتفع املؤشر الوزني بواقع 0.03 نقطة 

ليغلق على 403.46 نقاط بارتفاع نسبته %0.01.
وبلغ إجمالي األس����هم املتداولة 283.83 مليون سهم نفذت من خالل 
4079 صفق����ة قيمتها 25.62 مليون دينار.  وجرى التداول على أس����هم 
108 شركات من أصل 212 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة 
وتراجعت أسعار أسهم 47 شركة، وحافظت أسهم 30 شركة على أسعارها 
دون تغيير. وتصدر قطاع العقار النشاط بكمية تداول حجمها 133.14 
مليون سهم نفذت من خالل 943 صفقة قيمتها 4.51 ماليني دينار. واحتل 
قطاع اخلدمات املركز الثاني بكمية تداول حجمها 51.84 مليون س����هم 

نفذت من خالل 1209 صفقات قيمتها 7.19 ماليني دينار.
وجاء قطاع االستثمار في املركز الثالث بكمية تداول حجمها 43.66 

السوق يمر بمرحلة 
تأسيس تمهيدًا 
الرتفاعات متوقعة 
خالل المرحلة 
المقبلة ونتائج الربع 
الثاني تحسم األداء

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 6 

شركات والبالغة 
10.182 على 

39.7% من 
إجمالي القيمة

ترقب نتائج النصف األول حتدد مسار السوق مستقبال  )سعود سالم(

المؤشر 20.1 نقطة وتداول 
283.83 مليون سهم بقيمة 

25.62 مليون دينار

انخفاض

»المركزي«: عرض النقدحافظ على مستواه في يونيو الماضي
قال بنك الكويت املرك���زي ان عرض النقد باملفهوم 
الواس���ع )ن2( حافظ على مستواه بنهاية شهر يونيو 
مقارنة بشهر مايو املاضيني بالغا 25267.2 مليون دينار 

حيث شهد زيادة طفيفة بنسبة %0.3.
وأوضح���ت ادارة البحوث االقتصادية في البنك في 
تقرير لها ام���س ان ودائع القطاع اخلاص لدى البنوك 

احمللية في نهاية الشهر املاضي بلغت نحو 24454.1 مليون 
دينار حيث ارتفعت الودائع بالدينار بنسبة %0.7.

وذكر التقرير ان اجمالي أرصدة مطالب البنوك احمللية 
على »املركزي« بالدينار الكويتي واملمثلة في س���ندات 
»املركزي« بلغ 1321.1 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 
12.7% عن ش���هر مايو املاضي، مش���يرا الى ان اجمالي 

امليزانية املجمعة للبنوك بلغ بنهاية يونيو املاضي نحو 
40949 مليون دينار.

وأضاف ان صافي املوجودات األجنبية للبنوك احمللية 
انخفض بنسبة 0.5% ليصل الى نحو 1614.7 مليون دينار 
فيما بقي متوسط سعر صرف الدوالر األميركي مقابل 

الدينار الكويتي عند مستوى 291.61 فلس.

بالغًا 25.26 مليار دينار بنهاية يونيو

الزبن: 7.8 ماليين أرباح »أالفكو« خالل 9 أشهر 
وتأجير 7 طائرات إلى 3 شركات عالمية

اجلوي���ة االثيوبية ثالث طائرات 
 800-B737 جديدة بوينغ ن���وع
ملدة 96 ش���هرا من تاريخ تسليم 
هذه الطائرات والذي س���يتم في 
أكتوب���ر 2010 لطائ���رة واح���دة 
منها، ونوفمب���ر 2010 للطائرتني 
األخريني، وتوقيع عقد مع شركة 
أوك���ي الصيني���ة لتأجيرها عدد 
ثالث طائرات جديدة بوينغ نوع 
B737-800 ملدة 96 شهرا من تاريخ 
تسليم هذه الطائرات والذي سيبدأ 
في ديسمبر 2010 لطائرتني منها، 
ويوليو 2011 للطائرة الثالثة، كما 
متكنت أيضا من توقيع عقد مع 
شركة طيران ترانسيرو الروسية 
لتأجيرها طائرة واحدة مستعملة 
بوينغ نوع 200ER-B777 اعتبارا 
من بداية التشغيل في نهاية يوليو 
اجلاري بعد انتهاء عقد تأجيرها مع 
اخلطوط اجلوية الهندية، باإلضافة 
إلى أن »أالفكو« قد قامت بتسليم 
10 طائ���رات منذ بداي���ة أكتوبر 
املاضي حتى اآلن، منها طائرتان 
لش���ركة اوليمبك اليونانية، و7 
طائرات للخطوط اجلوية العربية 
السعودية وطائرة واحدة للخطوط 

الوطنية الكويتية.
واش���ار إلى أن حجم التمويل 
الذي استطاعت »االفكو« توفيره 
التمويل  البنوك ومؤسسات  من 
العاملية خالل التسعة أشهر وصل 

إلى 350 مليون دوالر.
 وأوضح أن »أالفكو« تستهدف 
الوصول بأسطولها من الطائرات 
التي متلكها باإلضافة إلى الطائرات 
التي تديرها حلساب الغير إلى 59 

طائرة بنهاية العام احلالي.

أي تطورات ايجابية في أس���واق 
الطيران والنقل اجلوى العاملية، 
الكبرى  الش���ركات  واحتياجات 
العاملة في هذا املجال، وترجمة ذلك 
في شكل مؤشرات مالية ومعدالت 
أداء تعزز الربحية وقيمة األصول 
وحقوق املساهمني، فيما جتاوزت 
قيمة أصول الشركة مليارا ونصف 
امللي���ار دوالر مم���ا يوفر مرونة 
وقدرة إضافية على حتقيق أفضل 
اس���تغالل لهذه األصول لتحقيق 
عوائد جيدة خالل الفترات املقبلة، 
حيث تبذل الشركة جهودا بشكل 
مستمر لتحديث أسطولها، سواء 
بعقد صفقات الشراء مع مصنعي 
الطائ���رات الرئيس���يني بوين���غ 
وايرب���اص، أو من خالل عمليات 
تزويد ش���ركات الطيران الكبرى 
باحتياجاتها من الطائرات بعقود 

تأجير لفترات طويلة.
وبني الزبن أن »االفكو« جنحت 
في إبرام عق���ود تأجير لعدد من 
الطائرات مع ثالث شركات عاملية 
خالل الربع الثالث، وهي اخلطوط 

ق���ال رئيس مجل���س اإلدارة 
والرئيس التنفيذي لشركة االفكو 
الطائرات  لتمويل شراء وتأجير 
احم���د الزبن إن الش���ركة حققت 
أرباحا صافية خالل فترة التسعة 
أشهر من السنة املالية احلالية التي 
بدأت في األول من أكتوبر املاضي، 
قيمتها 7.8 ماليني دينار، وبلغ حجم 
األرباح التشغيلية للشركة 14.4 
مليون دينار بنسبة زيادة %45، 
وزادت أصول الش���ركة إلى 480 
مليون دينار، بنسبة زيادة %42، 
فيما بلغت حقوق املساهمني 103 
ماليني دينار بنسبة زيادة 11% عن 
الفترة ذاتها للعام املاضي، وبلغت 

ربحية السهم 10.45 فلوس.
الزبن ف���ي تصريح  وأضاف 
صحاف���ي عقب اجتم���اع مجلس 
إدارة »االفكو« ان األرباح الصافية 
تراجعت بنسبة 7% عما مت حتقيقه 
في الفترة نفسها من العام املاضي، 
نظرا ألن نتائج الفترة للعام املاضي 
تضمن���ت بيع أص���ول، بينما لم 
تتضمن الفت���رة احلالية بيع أي 

أصول.
التوقعات للسنة  أن  واوضح 
املالي���ة احلالية والتي تنتهي في 
30 س���بتمبر 2010 سوف تفوق 
ما حققناه في العام املاضي، كما 
أن األرباح جاءت معبرة عن أداء 
الشركة اجليد واستمرارا لألرباح 
احملققة في الفترات السابقة رغم 
األزمة املالية في األسواق العاملية، 
مشيرا إلى أن الشركة تعمل وفق 
خط���ة تعتمد عل���ى حتقيق منو 
متوازن في األنشطة في األسواق 
اإلقليمية والدولية، واالستفادة من 

»دريمالينر« تقوم بأولى رحالتها الخارجيةأصولها بلغت 480 مليون دينار بزيادة %42
إجنلترا � رويترز: هبطت الطائرة بوينغ 787 درميالينر 
اجلديدة في بريطانيا امس في باكورة رحالتها خارج 
الواليات املتحدة وسط اعجاب من عشرات هواة مراقبة 
الطائرات املتحمسني الذين احتشدوا ملشاهدة أول طائرة 
مصنوعة من مادة خليط الكربون. ومن املتوقع ان تسرق 
األض����واء في معرض فارنبورو اجلوي في األس����بوع 
اجلاري وكانت مثار احلديث على شاشات التلفزيون 
البريطاني وموقع »تويتر« في اللحظات التي سبقت 
هبوطها. وأثارت مشاكل فنية في اللحظة األخيرة بعض 
املخاوف في األسابيع األخيرة بشأن عدم قيام الطائرة 

بالرحلة التي طال انتظارها الى املعرض.

احمد الزبن

»المركز«: األسهم تستحوذ على مجمل 
إحصائيات البحوث بالربع الثاني

تقرير  أفاد 
صادر مؤخرا 
عن ش���ركة 
املالي  املركز 
الثاني من  الربع  الكويتي بأن 
2010 ش���هد إصدار 270 مذكرة 
أبحاث ش���ملت 110 ش���ركات، 
وأعدتها 27 شركة وساطة في 
منطق���ة دول مجلس التعاون 

اخلليجي. 
وذكر التقرير الذي يتناول إحصائيات عدد األبحاث التي تعمل 
باألسهم في املنطقة أن التغطية متثل 16% من حيث عدد الشركات 
و86% من حيث القيمة السوقية، مضيفا أن اململكة العربية السعودية 
تص���درت القائمة من حيث مذكرات البحوث بنس���بة 43% وعدد 

الشركات بنسبة %38.
 ومن بني 270 مذكرة بحوث مت إصدارها خالل هذا الربع الثاني 
وجد تقرير »املركز« أن أغلبية األبحاث وبلغ مجملها 145 أوصت 
بالش���راء، في حني أوصت 97 مذكرة بحوث باالحتفاظ مقابل 28 
بحث أوصى بالبيع، مما يش���ير إلى عودة التفاؤل بعد التقييمات 

احملبطة التي شهدها شهرا مايو ويونيو املاضيني.
من جهة أخرى، قال التقرير ان الشركات التي شملتها التغطية 
خالل الفترة املذكورة شكلت 68% من إجمالي القيمة السوقية في 
دول التعاون، وشكلت الشركات السعودية املشمولة في األبحاث 
85% من القيمة السوقية احمللية تلتها عمان بنسبة 66%. ومع ذلك، 

فإن الشركات البحرينية كانت األدنى تغطية بنسبة %38.
أما قطر فحصلت على أكبر حصة من مذكرات األبحاث بنسبة 
76% والتي توصي بالش���راء من دون أي توصيات بالبيع، تلتها 
اإلمارات بنس���بة 66%، وانخفضت حصة توصيات الش���راء في 
السعودية بنسبة 45% خالل الربع الثاني مقابل 58% خالل الربع 

السابق. 
وفي الكويت، أوصت 18% م���ن مذكرات البحوث بالبيع مقابل 
59% أوصت باالحتفاظ باألسهم، األمر الذي يشير إلى القلق واحلذر 

املستمرين بني أوساط املستثمرين جتاه السوق احمللي.
في غضون ذلك حصل قطاع املصارف على أعلى عدد من مذكرات 
البحوث مبعدل 90 مذكرة أوصت بالشراء و8 أوصت بالبيع و34 
أوصت باالحتفاظ، تاله قطاعا البنوك وخدمات االتصاالت املتكاملة 

مبعدل 20 مذكرة لكل منهما.
 ورأى التقرير أن أغلبية توصيات البيع انحصرت في قطاع البنوك 

مما يعكس املستوى املرتفع من القلق الذي يشوب القطاع.

السعودية تصدرت القائمة بنسبة %43 

تقـرير

السعودية تتصدر نشاط 
االكتتاب العام األولي

أظهر تقري����ر جديد صادر 
عن ش����ركة برايس وترهاوس 
كوبرز ان نشاط االكتتاب العام 
األولي في السعودية لعب دورا 
رائدا على املستوى اإلقليمي في 

النصف األول من 2010.
وأظهر التقرير ان الدراسات 
التي أجريت بالسعودية أوضحت 
ارتفاع ع����دد االكتتابات العامة 
األولية فيها بصورة طفيفة إلى 
7 اكتتاب����ات في النصف األول، 
وكان إجمالي املبالغ املطروحة في 
االكتتابات بنهاية يونيو 2009 
بقيمة 830 مليون دوالر، أي أقل 
بنسبة 31.4% عن 1.029 مليون 
دوالر وهي الزيادة التي متت في 

الفترة نفسها في عام 2009.
ومع نهاية يونيو 2010، كان 
أكبر اكتتاب من نصيب شركة 
مدين����ة املعرف����ة االقتصادية 
بالسعودية والذي بلغت قيمته 
272 مليون دوالر، أي مبا يعادل 
32.7% من إجمال����ي رأس املال 
املجمع في دول مجلس التعاون 

اخلليجي.
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»األهلي المتحد« يرفع حصته
في  »األهلي المتحد ـ مصر« لـ%85.14

أعلن س��وق الكويت لألوراق املالي��ة ان البنك األهلي املتحد   متكن من 
االستحواذ على عدد 3.314.819 سهما من اسهم البنك األهلي  املتحد � مصر 
من مجموع األس��هم املتاحة للبيع وعددها ، 6.230.732 س��هم   من خالل 
عرض الشراء االختياري حلصص األقلية في البنك األهلي املتحد � مصر 
   ونتيج��ة لذلك أصبح البنك األهلي املتحد مالكا لعدد 51.084.087 س��هم 
متثل   85.14% من رأس مال البنك األهلي املتحد � مصر.   كما قررت جلنة 
األوراق املالية بالبورصة املصرية بتاريخ 14 اجلاري شطب قيد أسهم البنك 
األهلي املتحد � مصر ش��طبا اختياريا من ج��داول البورصة  وفقا للمادة 
358 من الباب الثاني عش��ر من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )95( لسنة 
1992 وذلك عمال مبا ورد بعرض الش��راء املقدم من البنك   األهلي املتحد 

واملعتمد من الهيئة العامة للرقابة املالية. 

»المال«  تربح 16 ألف دينار
أفادت ش����ركة املال لالستثمار 
بأنها قامت ببيع حصتها التي تبلغ 
نسبتها 46.52% من أسهم شركة 
صفوان للتجارة واملقاوالت بعدد 
23.260.000 س����هم بسعر 0.325 
فلس وبسعر إجمالي 7.559.500 
دينار وق����د نتج عن عملية البيع 
ربح قدره 16.027 ألف دينار وسوف 
يظهر  اثر ذلك ضمن نتائج الشركة 
عن الربع الثالث علما بأن األسهم 
املباعة متثل كام����ل احلصة التي 
متلكها الشركة في شركة صفوان 

للتجارة واملقاوالت.  


