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قيمـــة التداوالت امـــس مقارنة بأول من امـــس اال انه يالحظ ان 
قاعدة اسهم الشركات التي شـــملتها عمليات املضاربة كانت في 
تزايد. وعلى الرغم من حالة االحباط التي ســـادت بعض اوساط 
املتداولني جراء عمليات جني االرباح القوية خاصة على اســـهم 
الشركات املرتبطة بســـهم زين اال ان السوق اليزال ميلك الكثير 
مـــن احملفزات القوية التي تدفعه ملواصلة اجتاهه الصعودي في 

ظل تسارع وتيرة اجراءات امتام صفقة زين.

  آلية التداول

  حققت اغلب اســـهم 
فـــي  ارتفاعـــا  البنـــوك 
اســـعارها في تـــداوالت 
مرتفعة نســـبيا خاصة 
البنك الدولي  على اسهم 
وبنك برقان وبنك بوبيان، 
التداوالت  فيما تراجعت 
نســـبيا على سهم البنك 
الوطني الذي حقق ارتفاعا 

محدودا.
  وقد سيطرت عمليات 
البيع جلني االرباح على 
اغلب اســـهم الشـــركات 
االســـتثمارية خاصـــة 

  «اإلعادة» تربح ١٫٧ مليون دينار
  

  أعلن ســــوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس إدارة شــــركة 
إعــــادة التأمني الكويتيــــة  (اإلعادة) قد اعتمــــد البيانات املالية 
املرحلية للشركة للفترات املنتهية في ٢٠١٠/٩/٣٠، بأرباح بلغت 
١٫٧ مليون دينار وبواقع ١٥٫٨ فلسا للسهم في حني حققت الشركة 
أرباحــــا بلغت ٦٠٧٫٨ آالف دينار في الربع الثالث املنتهي في ٣٠ 
ســــبتمبر ٢٠١٠ وبواقع ٥٫٥ فلوس للســــهم. وبلغت موجودات 
الشركة للتسعة أشهر ٧٥٫٤ مليون دينار مقابل مطلوبات بلغت 

٣٧٫٦ مليون دينار.

 «كابالت»: حصلنا على أقل األسعار 
في مناقصة لوزارة الكهرباء والماء

  
  أعلن السوق ان شركة اخلليج للكابالت والصناعات الكهربائية 
(كابـــالت) أفادته بحصولها على اقل األســـعار مبناقصة بقيمة ١٫٦ 
مليون دينار تابعة لوزارة الكهرباء واملاء، تفيد الشركة بانها حازت 
اقل األســـعار في مناقصة لوزارة الكهربـــاء واملاء (تلحيم وجتهيز 
كابـــالت) والتي تبلـــغ قيمتها ١٫٦ مليون دينـــار، وهناك   إجراءات 
روتينية متبعة جار استكمالها من قبل اجلهات احلكومية، ولذلك   
لم تبلغ الشركة رسميا بالترسية بعد.  وأفادت الشركة بأنها سوف 
تقوم مبوافاة إدارة السوق مبا يستجد حني االنتهاء   من اإلجراءات 

الرسمية والقانونية في حينها. 

 براك النون: العالم العربي يمتلك إمكانيات
 التضخم في الكويت يقفز ألعلى مستوى  هائلة تمكنه من إحداث طفرة اقتصادية 

  في ١٨ شهرًا خالل سبتمبر الماضي 

 مسجال ٥٫٣٪ على أساس سنوي  

 أكد د.براك النون نائب رئيس االحتاد العربي حلماية حقوق امللكية 
الفكرية واملنسق العام بني االحتادات العربية التابعة ملجلس الوحدة 
االقتصادية العربيةـ  جامعة الدول العربية واالحتادات العربية وفروعها 
التــــي في اطار دول مجلس التعــــاون اخلليجي العربية ان االحتادات 
العربية النوعية التي متثل جميع القطاعات االقتصادية واالجتماعية 
واالتصاالتية والثقافية واخلدمات والنقل بأنواعه والتنمية بالوطن 
العربي هي مبثابة قاطرة للتنمية االقتصادية العربية واإلصالح الذي 
يرتكز عليه التكامل االقتصادي العربي. جاء ذلك خالل حديثه في مؤمتر 
صحافي عقد مبناسبة عودته من القاهرة مؤخرا واختياره املنسق العام 
بني االحتادات وفروع االحتادات العربية النوعية املتخصصة العاملة 
التابعة ملجلس الوحــــدة االقتصادية العربية ـ جامعة الدول العربية 
ويتبعها ٤٨ احتادا وفروع االحتادات التي مقارها في الدول اخلليجية 
والعربية. وأضاف ان العالم العربي ميتلك امكانيات اقتصادية هائلة 
متكنه من إحداث طفرة كبيرة ونحن جميعا كعرب نؤمن بأن الوحدة 
االقتصادية العربية هي السبيل الفاعل حلماية مصالح شعوبنا خاصة 
اننا نعيش عصر التكتالت االقتصادية الكبيرة على مستوى العالم بأكمله 
ونــــدرك جميعا ان النجاح للجهود الفردية ضئيلة وان اخليار األمثل 
ان نعمل معا وبشــــكل جماعي وبأسلوب يحقق مصاحلنا االقتصادية 

جميعا وليس ان يكسب طرف على حساب مصلحة الطرف اآلخر.
 

 رويترز: أظهرت اإلدارة املركزية 
لإلحصــــاء أن معدل التضخم في 
الكويت قفز في شــــهر سبتمبر 
املاضي إلى أعلى مستوى له في 
١٨ شهرا مسجال ٥٫٣٪ على أساس 
سنوي مدفوعا بارتفاعات حادة في 
أسعار السلع الغذائية واملساكن. 
هذا وقد سجل التخضم ارتفاعات 
مطردة على مدى األشهر املاضية 
من مستوى منخفض بلغ ١٫٦٪ في 
نوفمبر ٢٠٠٩ مع تعافي االقتصاد 
احمللي من انكماش حاد خالل العام 
املاضي جراء األزمة املالية العاملية. 
انــــه على مدى  وأظهرت األرقام 
الشهر صعدت األسعار في الكويت 
١٫١٪ في أعقاب زيادة بلغت ٠٫٤٪ 
في الشهر املاضي، وقفزت أسعار 
السلع الغذائية ـ التي تشكل ١٨٪ 

من الســــلة الكويتية ـ ٢٫٦٪ على 
أساس شــــهري في سبتمبر بعد 
زيادة بلغت ١٫٢٪ في أغســــطس.  
وزادت أســــعار املســــاكن ـ التي 
تشــــكل ٢٧٪ من السلة ـ ١٫١٪ في 
ســــبتمبر بعد أن ظلت مستقرة 
في أغســــطس، واستقرت أسعار 
النقل ـ وهي ثالث أكبر مكون في 
السلةـ  للشهر الثاني على التوالي. 
العادة  انــــه وفي  بالذكر  اجلدير 
ترتفع األسعار في شهر رمضان، 
كما أن التضخم في سبتمبر هو 
ثاني أعلى معدل في منطقة اخلليج 
بعد الســــعودية لكنه مازال يقل 
كثيرا عن مستوى قياسي بلغ ١١٫٦٪ 
سجله في أغسطس ٢٠٠٨، وبلغ 
منو مؤشر أسعار املستهلكني في 

أغسطس ٤٫٤٪. 

 ٢٫٨ مليون دينار أرباح «الراي»
  

  أوضح سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس إدارة شركة 
مجموعة الراي اإلعالمية قد اعتمدت بياناتها املالية في ٩ أشهر 
بأرباح بلغت ٢٫٨ مليون دينار وبواقع ٢١٫٦ فلســـا للسهم، كما 
بلغت أرباح الشركة ٦٤٧٫٧ ألف دينار بواقع ٢٫٨ فلس للسهم في 

الربع الثالث املنتهي في ٣٠ سبتمبر من العام احلالي. 
  وأفاد السوق بأن إجمالي املوجودات حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ 
بلغت ٤٧٫١٥ مليون دينـــار مقابل إجمالي مطلوبات بلغت ٢١٫٨ 
مليون دينار، كما بلغ إجمالي حقوق املســـاهمني ٢٥٫٢ مليون 
دينار وارتفع إجمالي اإليرادات مع األطراف ذات الصلة ٩٥٣٫٧ 

ألف دينار.   ..و ٣٫١ ماليين دينار أرباح «الكويت للتأمين»
  

  أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس إدارة شركة الكويت 
للتأمني قد اعتمد البيانات املالية املرحلية للشركة للفترات املنتهية 
في ٣٠ سبتمبر من العام احلالي حيث بلغت أرباح الشركة ٣٫١ ماليني 
دينار بواقع ١٦٫٥ فلسا للسهم وبلغت أرباح الشركة في الربع الثالث 
٢٩٢ ألف دينار بواقع ١٫٥ فلس للسهم، كما بلغ إجمالي املوجودات 
١٢٧٫٧ مليون دينار مقابل إجمالي مطلوبات بلغ ٧٤٫٣ مليون دينار 

وبلغ إجمالي حقوق املساهمني ٥٣٫٤ مليون دينار.

 «الكويتية الصينية» تربح ٢٫١ مليون دينار
  

  أعلن السوق أن الشركة الكويتية الصينية االستثمارية (الصينية) 
حصلت علـــى موافقة بنك الكويت املركزي علـــى بياناتها املالية 
املرحلية للفترات املنتهية في ٣٠-٠٩-٢٠١٠ حيث حققت الشركة 
أرباحـــا بلغت ٢٫١ مليون دينار بواقـــع ٢٫٧ فلس في حني حققت 
الشركة أرباحا بلغت ٣٫٢ ماليني دينار في الربع الثالث املنتهي في 
٣٠ ســـبتمبر ٢٠١٠ كما بلغ إجمالي املوجودات ٨٧٫٢ مليون دينار 
مقابـــل إجمالي مطلوبات ١٫٦ مليون دينـــار وبلغ إجمالي حقوق 

املساهمني ٨٥٫٥ مليون دينار.

 

 ١٠٤ آالف دينار أرباح «القرين القابضة»
  

  أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة شركة القرين 
القابضة قد اعتمد البيانات املالية املرحلية للشركة للفترات املنتهية 
في ٢٠١٠/٩/٣٠، حيث حققت الشركة أرباحا قدرها ١٠٤٫٩ آالف دينار 
بواقع ٠٫٣٥ فلس للسهم، كما حققت الشركة أرباحا قدرها ١٫٣ مليون 
دينار بواقع ٤٫٤٥ فلوس للســـهم في الربع الثالث من العام والذي 

انتهت بياناته املالية في ٣٠ سبتمبر من العام احلالي.
  وقد بلـــغ إجمالي املوجودات ٢٨٫٥ مليـــون دينار مقابل إجمالي 
مطلوبات بلغ ٤٫٥ ماليني دينار كما بلغ إجمالي حقوق املســـاهمني 

٢٣٫٩ مليون دينار.

 

 «عقار» تربح ٤٨ ألف دينار
  

  أعلن السوق أن مجلس إدارة شركة عقار لالستثمارات العقارية 
(عقار) قد اعتمد البيانات املالية املرحلية للشركة للفترات املنتهية 
في ٢٠١٠/٩/٣٠، حيث حققت الشـــركة أرباحا قدرها ٤٨ ألف دينار 
بواقع ٠٫٢ فلس للسهم، كما حققت الشركة ٦٤٨٧ دينارا عن فترة 
الربع الثالث املنتهية في ٣٠ سبتمبر من العام احلالي وبلغ إجمالي 
املوجودات ٢٧٫٤ مليون دينار مقابل إجمالي مطلوبات ٤٫٠٩ ماليني 

دينار كما بلغ إجمالي حقوق املساهمني ٢٣٫٣ مليون دينار. 

 ..و٣٫١ ماليين دينار أرباح «يوباك»
  

  أعلن ســـوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس إدارة شـــركة 
املشـــاريع املتحدة للخدمات اجلوية (يوبـــاك) قد اعتمد البيانات 
املالية املرحلية للشـــركة للفترات املنتهية في ٢٠١٠/٩/٣٠، حيث 
حققت الشركة أرباحا قدرها ٣٫١ ماليني دينار بواقع ٣٩ فلسا للسهم 
في حني حققت الشركة في الربع الثالث أرباحا قدرها ٧٩٠٫٩ ألف 
دينار بواقع ١٠ فلوس للسهم. وبلغ إجمالي املوجودات ٤٢٫٧ مليون 
دينار مقابل إجمالي مطلوبات بلغ ٨٫٥ ماليني دينار وبلغ إجمالي 

حقوق املساهمني ٣١٫٤ مليون دينار. 

تداول ٢٢٫٣ مليون ســـهم نفذت من خالل ٥٩١ صفقة قيمتها ١٣٫٣ 
مليون دينار.

  وحصل العقار على املركز الرابع من حيث القيمة، إذ مت تداول 
١١١ مليون ســـهم نفذت من خـــالل ١٠٧٥ صفقة قيمتها ٧٫٨ ماليني 

دينار.
  وجاء قطاع الشـــركات الصناعية في املركز اخلامس من حيث 
القيمة، إذ مت تداول ١٥٫٨ مليون سهم نفذت من خالل ٥٥١ صفقة قيمتها 

٤٫٧ ماليني دينار.

  جني األرباح

  سرعة عمليات جني 
التي  القويـــة  االربـــاح 
الســـوق امس  شـــهدها 
ودفعتـــه للتراجـــع في 
جميع مؤشـــراته تؤكد 
مدى حـــرص اوســـاط 
املتداولني على حتقيق اي 
مكاسب سوقية سريعة، 
وفي الوقت نفسه تظهر 
حرفية أوساط املتداولني 
الذين تســـود قراراتهم 
عمليات املضاربة، ورغم 
االنخفـــاض امللحوظ في 

 عمليات جني أرباح قوية خاصة على أسهم الخرافي 
تدفع السوق للتراجع بوتيرة محدودة 

  استحوذت قيمة تداول اسهم ١٥ شركة والبالغة 
٣٥ مليون دينار على ٥٠٫٧٪ من القيمة االجمالية، 
وهذه الشركات هي: الوطني، خليج، استثمارات، 
الدولي، املال، جلوبل، السالم، املدينة، جيزان، زين، 

هيتس، الصفوة، ميادين، أغذية، اسمنت خليج.
  استحوذت قيمة تداول سهم املال لالستثمار والبالغة 

٦٫٧ ماليني دينار على ٩٫٧٪ من القيمة االجمالية.
  حققت مؤشرات ٤ قطاعات ارتفاعا اعالها البنوك 
مبقدار ٩٤٫٣ نقطة، تاله قطاع االغذية مبقدار ١٣٫٧ 
نقطة، فيما سجلت ٤ قطاعات انخفاضا في مؤشراتها 
اعالها الشركات غير الكويتية مبقدار ٧٢٫٢ نقطة، 

تاله االستثمار مبقدار ٤٣٫٩ نقطة.  ت 
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ش
ؤ

م
و

 

التابعة ملجموعة اخلرافي. فقد شهد 
سهم االستثمارات ارتفاعا محدودا 
في بداية التداوالت اال انه سرعان 
ما شهد عمليات بيع جلني االرباح 
ادت لتكبده خسائر ملحوظة واألمر 
نفسه شهده سهم الساحل للتنمية 
الذي سجل تراجعا كبيرا في سعره 
وتداوالته مقارنة بأول من امس، 
فيما انه رغم عمليات البيع القوية 
على ســـهم املال لالستثمار جلني 
االرباح اال انه حافظ على ســـعره 
بعد ان كان محققا ارتفاعا مبقدار 
٣ وحدات سعرية مدعوما باالرباح 
التي اعلنت عنها الشركة والبالغة ٢٠٫٥ مليون دينار من العرض 
الذي تلقته لبيع شركة صناعات الفحم البترولي، كذلك شهد سهم 
الســـالم القابضة عمليات بيع قوية جلني االرباح ادت لتراجعه 
باحلد األدنـــى معروضا دون طلبات، فيما واصل ســـهم املدينة 

للتمويل االرتفاع في تداوالت مرتفعة.
  ويشهد سهم املركز املالي عمليات جتميع على أسعاره احلالية 
األمر الذي يشير الى انه سيواصل اجتاهه الصعودي خاصة في 
ظل معلومات مؤكدة من مصادر لـ «األنباء» تشـــير الى حتقيق 

الشركة أرباحا في شهر أكتوبر املاضي ٣ فلوس.
  وسجلت أيضا أغلب أسهم الشـــركات العقارية انخفاضا في 
أســـعارها في تداوالت مرتفعة غلبت عليها عمليات البيع جلني 
األرباح، ففي الوقت الذي ســـجل فيه سهم الدولية للمنتجعات 
انخفاضا محدودا في ســـعره في تداوالت ضعيفة، حقق ســـهما 
عقـــارات الكويت وجيـــزان القابضة ارتفاعا في أســـعارهما في 
تداوالت مرتفعــــة، كذلك اســـتمرت التداوالت املرتفعة نســـبيا 
على سهم أبيار للتطويـــر اال انه سجــــل انخفاضـــا محـــدودا 

في سعــره.

  الصناعة والخدمات

  اتسمت حركة التداول على أسهم الشركات الصناعية بالضعف 
مع انخفاض أسعار بعضها، فقد شهد سهم اخلليج للكابالت ارتفاعا 
باحلد األعلـــى في تداوالت مرتفعة غلب عليها عمليات الشـــراء 
املدعوم من االستفادة الكبيرة التي ستحققها الشركة من صفقة 
بيع زيـــن خاصة ان محفظتها املالية تضم كمية كبيرة من زين، 
فيما سجل ســـهم صناعة األنابيب انخفاضا محدودا في سعره، 
واتسمت تداوالت ســـهم مجموعة الصناعات الوطنية بالضعف 

امللحوظ مع انخفاض محدود في سعره.
  وشـــهدت معظم اسهم الشركات الرخيصة في قطاع اخلدمات 
تداوالت مرتفعة مع تباين في أســـعارها، فقد شهد سهم هيتس 
عمليـــات بيع قوية جلنـــي األرباح أدت لتراجعـــه باحلد األدنى 
معروضا دون طلبات خاصة انه حقق مكاسب سوقية كبيرة في 
فترة زمنية محدودة، كذلك شهد سهم مجموعة الصفوة بيعا قويا 
أدى لتراجع أغلب أســـهم الشركات املرتبطة بها، وقد استحوذت 
قيمة تداول اسهم ١٥ شركة على ٥٠٫٧٪ من اجمالي الشركات التي 

شملها التداول البالغ عددها ١٣٧ شركة. 

 هشام أبوشادي
البيع جلني    سيطرت عمليات 
االرباح على حركة التداول في سوق 
الكويت لألوراق املالية امس متاشيا 
مع قاعدة اســـواق املال اخلاصة 
بالشـــراء عند اإلشـــاعة والبيع 
عند احلقيقة، فمع توقيع االتفاق 
االبتدائي لصفقة «زينـ  اتصاالت» 
صباح امس شهد السوق عمليات 
جني ارباح قوية لم يتوقعها الكثير 
من اوساط املتداولني خاصة على 
الشـــركات املرتبطة  اغلب اسهم 
بسهم زين والتي سجلت انخفاضا 

ملحوظا في اسعارها رغم ضعف تداوالتها مقارنة بأول من امس، 
وهذا يظهر مدى حرص اوســـاط املتداولني على حتقيق مكاسب 
سوقية سريعة واستغالل الفرص املواتية قبل الدخول في اجازة 
عيد االضحى التي تعتبر طويلة نسبيا، ولكن ستستمر صفقة 
زين ـ اتصاالت في حتديد اجتاهات السوق، ولكن من الضروري 
العمل على ايجاد محفزات جديدة والتي تدخل في نطاق الشفافية 
املطلوبة، فمن املفترض على كل شركة لديها محفظة من اسهم زين 
ستدخل ضمن الصفقة ان تعلن عن االرباح املتوقعة منها خاصة 
في ظل الضبابية واالشاعات التي تنتشر حول مدى استفادة كل 
شـــركة من الصفقة، وذلك لتحقيق مجموعة من االهداف ابرزها 
االلتزام بقانون الشـــفافية واالفصاح والذي من شأنه ان يعمل 
على جعل الســـوق الكويتي اكثر ثقة ومصداقية ودعم اجتاهه 
الصعودي كذلك التزام الشركات بالشفافية من خالل الكشف عن 
حجم االرباح املتوقعة من الصفقة كما حدث مع شركة مشاريع 
الكويت والشـــركات التابعة لها عبـــر اعالنهم عن حجم االرباح 
املتوقعة من بيع الوطنية لالتصاالت االمر الذي جعلهم يحظون 

بثقة اوساط املتداولني واملستثمرين.

  المؤشرات العامة

  انخفض املؤشر العام للبورصة ١٠٫٨ نقاط ليغلق على ٧١١٨٫٥ 
نقطة بانخفاض نسبته ٠٫١٥٪ مقارنة بأول من امس كذلك انخفض 
املؤشر الوزني ٠٫٤٣٪ نقطة ليغلق على ٤٨٢٫١٦ نقطة بانخفاض 

نسبته ٠٫٠٩٪ مقارنة بأول من أمس.
  وبلغ اجمالي االســـهم املتداولة ٥٨٦٫٤ مليون سهم نفذت من 
خالل ٨١١٩ صفقة قيمتها ٦٨٫٩ مليون دينار، وجرى التداول على 
اسهم ١٣٧ شركة من اصل ٢١٣ شركة مدرجة ارتفعت اسعار اسهم 
٣٨ شركة وتراجعت اســـعار اسهم ٦٤ شركة وحافظت اسهم ٣٥ 

شركة على اسعارها و٧٦ شركة لم يشملها النشاط.
  تصدر قطاع الشركات االستثمارية النشاط من حيث القيمة، 
إذ مت تداول ٢٠١٫١ مليون سهم نفذت من خالل ٢٨٦١ صفقة قيمتها 

٢١٫٧ مليون دينار.
  وجاء قطاع الشـــركات اخلدماتية في املركز  الثاني من حيث 
القيمة، إذ مت تداول ٢١٠٫٩ ماليني سهم نفذت من خالل ٢٤٦٨ صفقة 

قيمتها ١٦٫٥ مليون دينار.
  واحتـــل قطاع البنـــوك املركز الثالث من حيـــث القيمة، إذ مت 

 نشاط مضاربي 
قوي على األسهم 
الرخيصة وشراء 
على البنوك
  وعمليات جني أرباح 

 استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

١٥ شركة على 
٥٠٫٧٪ من 

القيمة اإلجمالية

 آثار جني األرباح بادية على املتداولني

 المؤشر ١٠٫٨ نقاط وتداول 
٥٨٦٫٤ مليون سهم قيمتها 

٦٨٫٩ مليون دينار 

 انخفاض 

 (محمد ماهر)

 ركن مميز للبنك جذب العديد من الزوار خالل أيام المعرض

 «الخليج» يختتم بنجاح
  رعايته لملتقى الكويت المالي للعام الثاني

 أعلن بنك اخلليج عن اختتامه 
بنجاح رعايته البالتينية مللتقى 
الكويت املالي السنوي الثاني، 
الذي عقد حتت رعاية ســــمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد، خالل الفترة من ٣١ 

أكتوبر إلى ١ نوفمبر ٢٠١٠.
  وقد حضر امللتقى العديد من 
الشخصيات البارزة، يتقدمهم 
نائب رئيــــس مجلس الوزراء 
ووزيــــر اخلارجيــــة الشــــيخ 
د.محمد الصباح، ووزير التجارة 
الهارون،  والصناعــــة أحمــــد 
ورئيس غرفة جتارة وصناعة 

الكويت على الغامن.
  كمــــا حضر امللتقــــى فريق 
اإلدارة العليا في بنك اخلليج، 
حيث شــــارك رئيس املديرين 
التنفيذي  العامني والرئيــــس 
للبنك ميشيل العقاد في إحدى 
احللقات النقاشــــية الرئيسية 
للملتقى بعنوان «كيف ستواجه 
العربيــــة املرحلة  املصــــارف 
العقاد  القادمــــة؟»، وحتــــدث 
القطاع  ان  للجمهــــور قائــــال 

املصرفي فــــي الكويت يتعافى 
بشــــكل جيد في أعقاب األزمة 
التعافي  العاملية، وهذا  املالية 
تدعمه جزئيا مشاريع في غاية 
األهمية بالنسبة لتنمية وازدهار 

الكويت على املدى الطويل.

  وأضاف انه «للسنة الثانية 
على التوالي نقدم دعمنا لهذه 
املناسبة، ونحن نعتز مبا نوفره 
لها من رعاية. فهذه الرعاية من 
بنك اخلليــــج تعكس جهودنا 
املســــتمرة نحو دعم أنشــــطة 

االقتصاد الوطني التي من شأنها 
أن تبرز وتلفــــت االنتباه إلى 
التطورات اإليجابية احلاصلة 
حاليا عبــــر صناعة املصارف 
والتمويــــل، وكذلك التوقعات 

املستقبلية لهذه الصناعة». 
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