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ارتفاع سعر صرف الدوالر مقابل الدينار إلى مستوى 0.280 ديناراالقتصادية
ارتفع سعر صرف الدوالر األميركي مقابل الدينار الكويتي امس الى مستوى 0.280 دينار في حني 
انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدينار ليسجل 0.352 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم اخلميس 
املاضي.
وقال بنك الكويت املركزي في نشرته اليومية على موقعه اإللكتروني ان سعر صرف اجلنيه اإلسترليني 
مقابل الدينار انخفض الى مستوى 0.436 دينار فيما بقي سعر صرف الني دون تغيير عند مستوى 
0.003 دينار وانخفض سعر صرف الفرنك السويسري الى 0.293 دينار.

عبر تعميم أصدره أمس وفقًا ملتطلبات العمل.. وبواقع يومني في األسبوع لكل بنك

الشركة سددت 117 مليون دينار من ديونها لتتراجع إلى 55 مليون دينار

»املركزي« يواجه ضغوط اإليداعات العشوائية
 بجدول تنظيمي مؤقت جلميع البنوك احمللية واألجنبية

بودي: »بيت األوراق« بصدد إعداد وتنفيذ خطط وبرامج 
تنفيذية إلعادة هيكلة امليزانية ومعاجلة الوضع املالي 

علمت »األنباء« من مصادر 
مطلعة ان بنك الكويت املركزي 
اص����در تعميما ام����س جلميع 
البنوك  البنوك احمللية وأفرع 
االجنبية بالكويت حول تنظيم 
عمليات االيداعات التي كانت تتم 
بطريقة عشوائية خالل الفترة 
املاضية مما شكل ضغوطا على 
بنك الكويت املركزي خاصة قسم 
النقد بالبنك، مبينة ان اجلدول 
وضع بش����كل مؤق����ت ووفقا 
ملتطلبات العم����ل على ان يتم 

العمل به اعتبارا من أمس.
وافادت املصادر بأن اجلدول 
وضع لكل بنك يومني فقط في 
االسبوع الجراء عملية االيداع 
الواحد  اليوم  على ان يتضمن 
عمليات ايداع بنوك بحد اقصى 

6 بنوك.
ه����ذا وواجه بن����ك الكويت 

اكد رئيس مجلس ادارة شركة 
بيت االوراق املالية امين بودي 
ان املجموع���ة تعكف على اعداد 
وتنفيذ خطط وبرامج تنفيذية 
امليزانية  مناسبة العادة هيكلة 
ومعاجلة الوضع املالي للشركة، 
وذلك لتجاوز االزمة االقتصادية 
التي عصفت باملنطقة، مش���يرا 
الى ان من اهم االستراتيجيات 
اتبعتها الشركة تخفيض  التي 
احملفظة االس���تثمارية للشركة 
باالضافة الى تخفيض املصاريف 
العامة للشركة بنسبة 50% الى 
جانب العمل على تطوير اصول 

الشركة.
وقال بودي في كلمته خالل 
اجتماع اجلمعية العمومية العادية 
التي عقدتها الشركة صباح امس 
عن عامي 2010 و2011 بنس���بة 

حضور بلغت %82.2.
انه من ضمن احملاور الرئيسية 
التي ركزت عليها الشركة زيادة 
رأس مال الشركة املدفوع في بنك 
جيتهاوس بي ال سي ببريطانيا 
من 50 مليون جنيه استرليني 
الى 150 مليون جنيه من خالل 
تسويق حق االولوية في ممارسة 
زيادة رأس مال البنك بنس���بة 
البنك  امل���ال  33.2% م���ن رأس 
الى تخفيض  املصدر باالضافة 
حج���م مديونيات املجموعة من 
172 ملي���ون دينار في عام 2010 
الى 55 مليون دينار في عام 2011 
حيث مت سداد 117 مليون دينار 
كويتي خالل تلك الفترة بنسبة 
68% من تلك االرصدة الفتا الى انه 
مت توفير مبالغ صافية تقارب 154 
مليون دينار من بيع جزء رئيسي 
من محفظة استثمارتها وقد مت 
استغالل اغلب تلك السيولة في 
تخفيض حجم مديونات البنوك 

وسداد االرباح املستحقة.

عدم االلتزام باجلدول املوضوع 
لها مسبقا.

وأوضحت ان تكدس االموال 
لدى »املركزي« يؤثر على شيئني، 
اولهما ضعف مس����توى جودة 
النقد املتداول في السوق نظرا 
ألنه على البنوك القيام بتلبية 
طلبات العمالء النقدية باستخدام 
االوراق اجلدي����دة التي س����بق 
صرفها لهم ضمن س����حوباتهم 
من البنك املركزي خالل فترات 
االعياد، اما االمر الثاني فيتمثل 
في ازدياد العبء على موظفي 
قس����م النقد ملا يقومون به من 
النقدية  العد لالوراق  عمليات 
لالموال املودعة لديهم بش����كل 
يومي للتأكد من سالمتها ومن 
قيمتها االجمالية سواء لعمليات 

الصادر او الوارد.
محمود فاروق  ٭

الش���ركة  التي متلك بها  االمان 
43% الى تخفيض رأسمالها جاء 
لتستطيع الشركة سداد ديونها، 
مش���يرا الى انه لن يكون لهذه 
اخلطوة اي انعكاس سلبي على 
االداء املالي للش���ركة الن نسبة 
املساهمة ستبقى ومن املمكن ان 
يظهر اثر هذه التخفيض في حالة 

التخارج من الشركة.
ودعا بودي اجلهات الرقابية 
ومن ضمنها وزارة التجارة الى 
الش���ركات  تقدمي حلول النقاذ 
االس���تثمارية من خالل دراسة 
املعايير احملاسبية املطبقة على 
تلك الشركات أسوة لبعض الدول 
اخلليجية مثل السعودية والتي 
عملت على تطبيق بعض املعايير 
احملاس���بية احمللية للعمل على 
انقاذ بعض الشركات من االنهيار 

وحماية اقتصاديتها.
التداول باس���هم  وعن وقف 
الش���ركة، قال ان هذه اخلطوة 
كان���ت ايجابية للحف���اظ على 
حقوق املساهمني حيث ان قيمة 
االسهم كانت ستنخفض كثيرا 
قبل اعالن الشركة لبيانتها املالية 
لعام���ي 2010 و2011 وبذلك جاء 
اإليق���اف كخطوة جيدة حلماية 

اسهم املساهمني.
وكانت عمومية الش���ركة قد 
وافقت على جميع بنود جدول 
اعمال اجلمعية العمومية العادية 
للشركة عن السنة املالية املنتهية 
31 ديسمبر 2010 والسنة املالية 
 2011 املنتهية عن 31 ديس���مبر 
ومن اهم���ا املوافق���ة على عدم 
توزيع ارباح للعامني 2010 و2011 
وانتخاب مجلس ادارة للسنوات 
الثالثة القادمة وهم امين بودي 
ابراهيم الغامن عبدالرحمن بودي 

حمد جراح الدرباس.
شريف حمدي  ٭

داخل خزينة »املركزي«.
واشارت مصادر مصرفية إلى 
انه على الرغم من إبالغ »املركزي« 
احتاد املصارف في وقت سابق 
بضرورة تنظيم عمليات اإليداع 
لدية عبر حتديد موعد لكل بنك 
بواقع يومني في االسبوع اليداع 
املبالغ اخلاص����ة به، مع اتفاق 
مسبق اليداعات كل بنك من النقد 
الصالح للتداول، وبدون وضع 
حد إليداعات النقد التالف إال ان 
البنوك احمللية استمرت في حالة 

القيمة الدفترية حلقوق املساهمني 
 53 ملي���ون دينار مب���ا يعادل

 78 فلسا للسهم الواحد.
وع���ن خطة الش���ركة للعام 
اجل���اري، اكد ب���ودي ان هناك 
العديد من اخلطط املس���تقبلية 
التي ستعود بالفائدة خالل الفترة 
القادمة ومن ضمنها العمل على 
تخفيض رصيد املديونية املتبقي 
مع اجلهات الدائنة، باالضافة الى 
العمل على زيادة انشطة شركاتها 
الزميلة والتابعة والتي من ضمنها 
العمل على ادراج بنك جيتهاوس 
ابراج  في لندن وتطوير شركة 
للمياه والعمل على ادراجها خالل 
6 االشهر القادمة، الفتا الى ان اثار 
اخلطوات املدروسة التي ستقوم 
بها الشركة ستبدو واضحة على 
البيانات املالي���ة في نهاية عام 

.2012
ويش���ار الى ان دعوة شركة 

املركزي ضغوطا شديدة ومعاناة 
خالل الفترة املاضية وذلك نظرا 
لعدم تنظيم عمليات االيداعات 
البنوك  التي تقوم بها  النقدية 
احمللي����ة والزدي����اد املعامالت 
النقدية من قبل البنوك العاملة 
في الكويت ل����دى بنك الكويت 
املركزي، السيما ايضا ان ارتفاع 
قيمة التأمني التي تدفعها البنوك 
التأمني نظير االموال  لشركات 
املوضوعة لدى البنك، االمر دفعها 
إلى وضع كمية كبيرة من االموال 

وق���ال ان ع���دم االعت���راف 
الدولية  باملعايي���ر احملاس���بة 
بالقيمة العادلة لالس���تثمار في 
بنك جيتهاوس في البيانات املالية 
للمجموعة لعام 2010 باالضافة 
ال���ى املخصصات واخلس���ائر 
الكبيرة املتكبدة قد ادى الى عدم 
امللكية اخلاصة  اظهار حق���وق 
مبساهمي الشركة االم بقيمتها 
الدفترية  العادلة وامنا بقيمتها 
مما اثر على حقوق املس���اهمني 
سلبا وبصورة محاسبية فقط 
لذلك العام مش���يرا الى ان رفع 
راس امل���ال البنك باالضافة الى 
تخفيض نسب امللكية به االمر 
الذي مت حتقيقه خالل 2011 الى 
جانب تخفيض حجم املديونية 
واعب���اء خدمة الدي���ن انعكس 
ايجابيا وبص���ورة جذرية على 
البيانات املالية للمجموعة اعتبار 
من 30 ديسمبر 2011 حيث بلغت 

امين بودي مترئسا عمومية الشركة  )قاسم باشا( 

كونا: قال خبيران نفطيان 
أم���س ان أس���عار النف���ط في 
العاملية قد تستمر  األس���واق 
في الهب���وط في الفترة املقبلة 
متوقعني أن تتراوح بني 50 و80 

دوالرا للبرميل.
وأوضح اخلبيران ل� »كونا« 
ان هذا االنخف���اض الكبير في 
األسعار يأتي ألسباب عدة أبرزها 
زيادة العرض عن الطلب وزيادة 
حجم املخزون االس���تراتيجي 
العاملي إضافة إلى املخاوف بشأن 

االقتصاد في منطقة اليورو.
وذكر ان من األس���باب التي 
أدت لتدهور أسعار النفط على 
مدى األش���هر املاضية تباطؤ 
النمو في الصني التي تعد أحد 
أهم مستهلكي النفط في العالم 
إضافة إلى ارتفاع سعر صرف 
الدوالر وتباطؤ النمو في عدد 
من الدول الكبرى املس���تهلكة 

واملستوردة للنفط.
من جهت���ه، قال اخلبير في 

اس���تراتيجيات النفط د.طالل 
البذالي ان املشكلة األساسية في 
تدهور اسعار النفط هو تعرض 
اليون���ان خلطر اإلفالس تليها 
اس���بانيا التي قد تتبعها دول 

أخرى في منطقة اليورو.
وذك���ر البذال���ي ان االرقام 
االقتصادية الواردة من الصني 
تشير الى تباطؤ في النمو في 
حني ان الهند احد اكبر املستهلكني 
لم تعلن عن أرقامها حتى اآلن 
وإذا ما أعلنت وظهر تباطؤ في 
النمو فنحن مقبلون على كارثة 
ومواجهة كساد اقتصادي عاملي 
يدفع الى االنخفاض الكبير في 

األسعار.
وتوقع ان يصل سعر برميل 
النفط الى ما دون مستوى 50 
دوالرا خالل العام احلالي، داعيا 
الى ض���رورة ان تعقد منظمة 
الدول املصدرة للبترول )أوپيك( 
اجتماعا اس���تثنائيا تتخذ فيه 
قرارات بخفض االنتاج بنحو 

مليوني برمي���ل يوميا ليصل 
انتاجها الى 28 مليون برميل.

وأضاف ان خفض »أوپيك« 
إلنتاجه���ا س���يكون خط���وة 
استباقية للحد من االنخفاضات 
الرهيبة التي أدخلت الس���وق 
ب� »البير ماركت«  فيما يعرف 
او كساد السوق في اشارة الى 
انخفاض اسعار النفط مبا يعادل 
24% من قيمتها خالل ثالثة أشهر 

فقط.
ودعا الى تغيير السياسات 
في املنطقة مضيفا انه لم يعد 
هناك فائدة من التريث أو تأخير 
القرارات التي قد تضر باالقتصاد 
وأن وض���ع احلس���ابات على 
افتراض ما سيثير حفيظة دول 
أخرى لم يعد مقبوال في ظل هذا 

التدهور املستمر لألسعار.
وذكر ان قرار »أوپيك« بخفض 
اإلنتاج لن يزيد من األس���عار 
وإمنا سيحافظ على استقرارها 
ويحد من التدهور الذي البد ان 

يتوقف حت���ى ال تصل األمور 
الى ما كان���ت عليه في أواخر 
التسعينيات عندما وصل سعر 

البرميل الى 7 دوالرات فقط.
وشدد البذالي على ان األحداث 
اجليوسياسية لم يعد لها تلك 
التي كانت عليها قبل  األهمية 
أشهر مضيفا ان تأثير األحداث 
اجليوسياسية يظل ملدد قصيرة 
ولن يكون دائما لتعود األمور 
العرض  لنصابه���ا ويتحك���م 

والطلب والنمو في األسواق.
وأضاف ان العاصفة األخيرة 
في خليج املكسيك والتي تسببت 
في اجالء عمال الشركات النفطية 
عن مقار عملهم ساندت اسعار 
النفط ليوم واحد فقط وحدت 
من هبوطه���ا املدوي خالل 24 

ساعة فقط.
وذك���ر ان اي���ران مازال���ت 
مستمرة في بيع النفط بشكل 
غير رسمي وبأسعار متدنية، 
مبينا ان تكلف���ة انتاج برميل 

النف���ط اإليران���ي ال تتعدى 5 
دوالرات في حني ان سعره في 
ميزانية الدولة سيتراوح بني 50 
الى 70 على أقصى تقدير ولذلك 
ايران ال تتضرر من انخفاض 
األسعار بالشكل الذي تتأثر به 

دول منتجة أخرى.
من جهته، قال اخلبير النفطي 
محمد الشطي ل� »كونا« ان هذا 
التراجع الكبير في اسعار النفط 
يأتي بعد زي���ادة في املخزون 
النفطي االستراتيجي العاملي مع 
استمرار املخاوف االقتصادية 
بشأن منطقة االحتاد األوروبي 
والفشل في االعالن عن إجراءات 
التحفيز ألكبر اقتصاد في العالم 

وتباطؤ النمو في الصني.
ولفت الى ان من األس���باب 
ارتفاع سعر صرف الدوالر وهو 
ما عزز خسائر اسعار النفط في 
القطاع  انكماش  ضوء بيانات 
اخلاص في املانيا خالل ش���هر 

يونيو اجلاري.

خبيران: أسعار النفط قد تستمر في الهبوط وتتراوح بني 50 و80 دوالرًا

»املثنى لالستثمار«: املستثمرون اليزالون يترقبون 
بحذر تطورات األزمة املالية في منطقة اليورو 

»أسواق املال« تصدر قرارًا لنطاق خضوع 
الشركات القابضة ألحكام نشاط األوراق املالية

عمومية »بتروجلف« زادت 
رأسمالها إلى 22.9 مليون دينار

قال التقرير األس���بوعي لش���ركة املثنى 
لالستثمار واخلاص ب� »األنباء« ان املستثمرين 
اليزالون يترقبون بحذر بالغ تطورات األزمة 
املالية في منطقة اليورو والتي غيرت مسارها 

لتصبح أزمة سياسية إلى حد ما.
ولفت الى انه على الرغم من اس���تمرار 
غياب ردة الفعل في األسواق احمللية، حتول 
اهتمام املستثمرين وبروز حركة واسعة في 
أسهم الشركات ذات رؤوس األموال الكبيرة 
واملتوسطة، ويتضح هذا من األداء اإليجابي 
ملؤشر الس���وق 15 واملؤشر الوزني للسوق 

مقارنة مبؤشر السعر.

واشار التقرير الى ان حجم التداول انخفض 
بنسبة 37.1% ليش���مل 765.3 مليون سهم 
في تداول مكبوت بشكل عام خالل األسبوع 
املنتهي في 21 يونيو 2012 إال أن هذا التراجع 
الكبير يعزى نس���بيا إلى 4 جلسات تداول 

فقط خالل األسبوع.
 واوضح ان كافة القطاعات اعلنت تراجع 
أحجام التداول باستثناء قطاع التكنولوجيا 
الذي شهد تداول 4.1 ماليني سهم مقارنة ب� 
0.88 مليون سهم في األسبوع السابق، وقد 
ساهم هذا القطاع بنسبة 0.54% من إجمالي 

التداول خالل األسبوع.

أصدرت هيئة اس���واق امل���ال امس قرارا 
بش���أن نطاق خضوع الش���ركات القابضة 
الحكام الترخيص بنش���اط االوراق املالية، 
حيث قررت عدم اخضاع الش���ركة القابضة 
الحكام الترخيص بنش���اط االوراق املالية 
اذا كانت متارس نشاط شراء وبيع االوراق 
املالية حلس���ابها اخلاص، في حني تخضع 
الشركة القابضة حلكم احلصول على ترخيص 
بنشاط االوراق املالية اذا قدمت نفسها على 
انها متارس اعم���ال االوراق املالية او كانت 

صانع سوق.
واكد قرار الهيئة رقم 6 لسنة 2012 على 
التزام اجله���ات املختصة بتنفيذ هذا القرار 
الذي ج���اء بعد االطالع عل���ى قانون هيئة 
اس���واق املال وتنظيم نشاط االوراق املالية 
رقم 7 لسنة 2010 وعلى الالئحة التنفيذية 
للقانون رقم 7 لس���نة 2010 الصادرة في 3 
مارس 2011 وبصفة خاصة املادتني 124 و125 
منها، وعل���ى قرار مجلس املفوضني رقم م. 

م.ه� 5 � 12 لسنة 2012.

وافقت اجلمعية العمومية غير العادية املؤجلة 
للشركة اخلليجية لالستثمار البترولي )بتروجلف( 
والتي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت %63.85 
عل����ى بنود جدول أعمالها الت����ي تضمنت زيادة 
رأس����مالها من 21.8 ال����ى 22.9 مليون دينار عن 
طريق توزيع 5% اسهم منحة )5 اسهم لكل 100 
سهم( وبقيمة اجمالية قدرها 1.09 مليون دينار 
توزع على مساهمي الشركة املسجلني في دفاترها 
ف����ي تاريخ انعقاد العمومي����ة العامة وتفويض 

مجلس االدارة في التصرف في كس����ور االسهم. 
واقرت العمومية التي عق����دت بحضور رئيس 
مجلس ادارة الشركة غسان فهد السلطان تعديل 
املادة رقم 6 من عقد التأسيس واملادة رقم 5 من 
النظام االساسي ليصبح النص بعد التعديل »حدد 
رأسمال الشركة مببلغ 22.9 مليون دينار موزعا 
على 229.645.629 سهما قيمة كل سهم 100 فلس 

وجميع االسهم نقدية«.
عاطف رمضان  ٭

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان بيت 
التمويل الكويتي )بيتك( أفاد بصدور حكم 

ابتدائي لصالح البنك بتاريخ 20 يونيو 2012 
في الدعوى رقم 2011/2081 ت.م.ك حكومة 

واملرفوعة ضد البنك حيث ان املدعي كان قد أقام 
هذه الدعوى للحكم له بصفة مستعجلة مبنع 
بيت التمويل الكويتي من استخدام املصحف 

االلكتروني اخلاص ببيت التمويل الكويتي 
املوجود على أجهزة »آي فون« بزعم مخالفة 
قانون حقوق امللكية الفكرية وفي املوضوع 
بندب خبير حلصر عدد أجهزة هواتف »آي 

فون« و»آي باد« وتقدير قيمة النسخ التي زعم 
املدعي انه مت االستيالء عليها بغير وجه حق.

وكانت احملكمة بجلسة 26 أكتوبر 2011 قد 
أصدرت حكما برفض الطلب املستعجل وندبت 

خبيرا لبحث املوضوع فأودع تقريره الذي 
انتهى فيه الى عدم أحقية املدعي في طلباته فكان 

حكم احملكمة الكلية بجلسة 20 يونيو بانتهاء 
الدعوى.

أفادت شركة مجموعة األوراق املالية أنها 
قامت بتاريخ 20 يونيو اجلاري بشراء عدد 

37.7 مليون سهم من أسهم الشركة الكويتية 
السعودية للصناعات الدوائية بقيمة 12.1 مليون 

دينار ليصبح إجمالي ما متلكه املجموعة في 
أسهم الشركة الكويتية السعودية للصناعات 

الدوائية 38.5 مليون سهم وقد بلغت نسبة متلك 
شركة مجموعة األوراق املالية 50% في الشركة 

الكويتية السعودية للصناعات الدوائية ومت 
تصنيفها كشركة تابعة.

أفاد بيت التمويل اخلليجي »متويل خليج« بأن 
شركة سيمنيا القابضة وهي شركة ملواد البناء 
مقرها البحرين والتي تأسست عام 2008 من 
قبل بيت التمويل اخلليجي الذي اليزال احد 

اكبر املساهمني الرئيسيني في الشركة.
وتتركز أنشطتها في منطقة الشرق األوسط 

وشمال افريقيا، عقدت االجتماع السنوي 
للجمعية العامة للشركة وقد ركز االجتماع 

على خطط سيمنيا الرامية إلى حتقيق 
الربحية والعوائد بجانب تنويع أنشطتها لكي 

تصبح واحدة من كبرى الشركات الرائدة 
في إنتاج مواد البناء باملنطقة، وذلك في اطار 

إستراتيجيتها اجلديدة.
ومت خالل االجتماع اطالع املساهمني على 

انشطة الشركة وأدائها املالي خالل عام 2011 
في ظل أوضاع السوق غير املواتية، كما مت 

اطالع املساهمني على االجنازات التي حققتها 
الشركة وإستراتيجية العمل اجلديدة املتبعة 
من قبل االدارة لتمكني الشركة من حتقيق 
الربحية بنهاية عام 2011 والتي حققت فيما 

بعد جناحا ملحوظا متثل في حتقيق إجمالي 
إيرادات بقيمة  46.4 مليون دوالر للسنة 

املنتهية في 31 ديسمبر 2011.

أعلنت شركة الصفوة القابضة أن هناك 
مفاوضات مع إحدى اجلهات الدائنة والتي ستتم 
عبر حتويل أصول عينية مقابل سداد مديونية 

على الشركة ونظرا لطلب اجلهة الدائنة البيانات 
املالية للشركات التي ستكون ضمن عملية 

التسوية لدراستها من قبل جهات محايدة مما 
يستدعي األمر الى اخذ املزيد من الوقت لتحديد 
املوقف النهائي من عملية التسوية والتوقيع على 
العقود النهائية للتسوية، علما ان الشركة ستقوم 

مبوافاة ادارة السوق بآخر املستجدات بهذا 
اخلصوص فور توافرها.

أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة أنه قد مت 
االتفاق مع الشركة األميركية املتحدة للخدمات 

العقارية لشراء عدد 30.5 مليون سهم من أسهم 
شركة يونايتد نتوركس والتي متثل نسبة 

22.18% من رأس املال وبسعر إجمالي قدره 4.4 
ماليني دينار وعليه ستزيد نسبة ملكية مجموعة 

املشاريع )الشركة األم والشركات التابعة( في 
شركة يونايتد نتوركس لتصل إلى نسبة 

62.69%. وعليه فإن شركة يونايتد نتوركس 
ستتحول من شركة زميلة الى شركة تابعة 

وسيتم جتميع بياناتها املالية ابتداء من تاريخ 
االستحواذ، وستؤثر هذه العملية على البيانات 

املالية لشركة املشاريع غير اننا ال نستطيع 
حتديد هذا التأثر حتى االنتهاء من إعداد البيانات 

املالية ومراجعة املدقق.

 صدور حكم لصالح »بيتك« 
في القضية املتعلقة باملصحف 
اإللكتروني بأجهزة الـ »آي فون«

»مجموعة األوراق« ترفع ملكيتها 
في »الكويتية السعودية 

للصناعات الدوائية« إلى %50

»متويل خليج«: »سيمنيا القابضة« 
حققت 46.4 مليون دوالر إيرادات

»الصفوة«: املفاوضات مع إحدى 
اجلهات الدائنة سيأخذ وقتاً

»مشاريع الكويت« تزيد حصتها 
في رأسمال »يونايتد نتوركس«

5.833.98

1.15%
-67.59

املؤشر السعري

بتغير قدره

وقف التداول خطوة 
إيجابية للحفاظ على 

حقوق املساهمني للحد 
من التراجعات 

اجلدول املؤقت لتنظيم إيداعات البنوك اعتبارا من 24 يونيو 2012
البنوكاأليام
البنوك األخرىبنك الدوحةبنك اخلليجبنك بوبيانالبنك الوطنيبنك برقاناألحد
البنك الدوليبيت التمويلالبنك التجاريبنك باربيااألهلي املتحداألهلي الكويتياالثنني
بنك أبوظبيبنك بوبيانبنك برقانHSBCبنك البحرينبنك اخلليجالثالثاء
بنك باربيااألهلي املتحداألهلي الكويتيبنك الدوحةالبنك التجاريالبنك الوطنياألربعاء
البنوك األخرىبنك البحرينHSBCبنك أبوظبيالبنك الدوليبيت التمويلاخلميس

* من املمكن إعادة تنظيم إيداعات البنوك وفقا ملتطلبات العمل على ان يتم إخطار البنوك مسبقا

إعالنات البورصة


