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استقرار صرف الدوالر مقابل الدينار الكويتي
الكويت ـ كونا: واصل سعر صرف الدوالر استقراره مقابل الدينار امس ليسجل 
0.281 دينار، في حني انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدينار الى مستوى 
0.360 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس.
وقال بنك الكويت املركزي في نشرته اليومية على موقعه االلكتروني إن سعر 
صرف اجلنيه االسترليني انخفض الى مستوى 0.450 دينار، في حني ظل سعر 
صرف الني الياباني على ما هو عليه دون تغيير عند مستوى 0.003 دينار، بينما 
انخفض سعر صرف الفرنك السويسري ليسجل 0.298 دينار.

حققت صعوداً قياسياً في أرباح الربع الثالث لتبلغ 7.6 ماليني دينار.. وارتفاع االحتياطي النقدي إلى 29 مليون دينار ليفوق حقوق امللكية

11.4 مليون دينار األرباح الصافية لـ »طيران اجلزيرة« في 9 أشهر
اجلزيرة تطبيق هذه اخلطة بعد 
أن استكملت خطة »العودة إلى 
الربحية« الت���ي تضمنت تنفيذ 
عدة إجراءات ب���ن الربع الثاني 
من ع���ام 2010 ونهاية عام 2011 
لتع���ود املجموعة إل���ى حتقيق 
الربحية املتواصلة«، مشيرا الى ان 
املجموعة حافظت على تطلعاتها 
لبقية العام حيث تتوقع حتقيق 

أداء معتدل خالل الربع األخير.
ولف���ت بودي ال���ى انه على 
التش���غيلي، تصدرت  املستوى 
طيران اجلزيرة جميع شركات 
الطيران في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا في نسبة االلتزام 
مبواعيد السفر في الربع الثالث، 
حيث حققت نسبة التزام باملواعيد 
بلغ���ت 96%، كما جاء في تقرير 
املركز األميركي لتعقب ومراقبة 
الرح���الت »فالي���ت س���تاتس« 
)FlightStats( الذي وضعها أيضا 
من بن الناقالت اجلوية العشرة 
األكثر التزاما مبواعيد السفر على 
مستوى العالم في الفترة ذاتها.، 
كذلك ذكر تقرير »فاليت ستاتس« 
أيضا أن طيران اجلزيرة حافظت 
على تصنيفها الريادي في املنطقة 
أيضا خالل الربعن األول والثاني 

من 2012 وطوال عام 2011.

من احلفاظ على األرباح ومستوى 
األداء املمتاز، وانتقالها إلى مرحلة 

النمو في األرباح«.
وأض���اف قائال: »تعكس هذه 
النتائ���ج جناح تطبي���ق خطة 
»االس���تراتيجية الشاملة« التي 
تعتمدها الش���ركة للسنوات من 
2012 إلى 2014.وقد بدأت طيران 

بودي: »لقد حققت املجموعة أفضل 
أداء لها هذا الفصل لتواصل به 
ربحيتها لتسعة فصول متتالية، 
بفضل فريق إداري متمكن ومنوذج 
املتغيرات  عمل مرن يتأقلم مع 
اخلارجية، والدليل على ذلك هو 
عودة املجموعة إلى الربحية قبل 
عامن، ومتكنها خالل العام املاضي 

24.6% عن الفترة ذاتها من 2011 
حن س���جلت 6.1 مالين دينار، 
وارتفع متوسط العائد على املقعد 
في الربع الثالث بنس���بة %9.5 

مقارنة بالفترة ذاتها من 2011.
وتعليقا على ه���ذه النتائج 
املالية، قال رئيس مجلس إدارة 
مجموعة طيران اجلزيرة، مروان 

من 2011 حن سجلت 19.3 مليون 
دينار، وبلغت األرباح التشغيلية 
في الربع الثالث 8.8 مالين دينار، 
بزيادة نسبتها 17.9% عن الفترة 
ذاتها من 2011 حن سجلت 7.5 
مالين دين���ار، وبلغت األرباح 
الصافية ف���ي الربع الثالث 7.6 
مالين دينار، بزيادة نس���بتها 

النق���دي إلى 29 ملي���ون دينار 
ليفوق حقوق امللكية.

وعلى صعيد النتائج املالية 
التي حققتها املجموعة في الربع 
الثالث م���ن 2012، فق���د بلغت 
الربع  التشغيلية في  اإليرادات 
الثالث 20.4 مليون دينار، بزيادة 
نس���بتها 5.9% عن الفترة ذاتها 

أعلن���ت مجموع���ة طي���ران 
اجلزيرة امس عن حتقيقها أعلى 
التأس���يس،  أرباح فصلية منذ 
حيث بلغت األرباح الصافية في 
الربع الثالث 7.6 مالين دينار، 
وبهذا تكون املجموعة قد حققت 
أرباحا فصلية لتس���عة فصول 
على التوال���ي منذ الربع الثالث 

من عام 2010.
فقد بلغت األرباح الصافية في 
فترة األشهر التسعة 11.4 مليون 
دينار، بزيادة نسبتها 23.6% عن 
الفترة ذاتها من 2011 حن سجلت 

9.2 مالين دينار.
وبلغت اإليرادات التشغيلية 
في فترة األشهر التسعة االولى 
من 2012 نحو 48.7 مليون دينار، 
بزيادة نسبتها 9.3% عن الفترة 
ذاتها من 2011 حن سجلت 44.5 
مليون دين���ار، وبلغت األرباح 
التش���غيلية في فترة األش���هر 
التسعة 15.2 مليون دينار، بزيادة 
نسبتها 26.3% عن الفترة ذاتها 
من 2011 حن سجلت 12.1 مليون 

دينار.
كما ارتفع متوسط العائد على 
املقعد في فترة األشهر التسعة 
بنسبة 16% مقارنة بالفترة ذاتها 
2011، وارتف���اع االحتياطي  من 

مروان بودي

 كشف التقرير الشهري لشركة »بيتك« لألبحاث احملدودة التابعة 
ملجموعة بيت التمويل الكويتي، ان سوق الصكوك في شهر أكتوبر 
املاضي سجل انخفاضا في حجم إصداراته عن الشهر السابق بنحو 

الربع تقريبا حيث بلغ 8.8 مليارات دوالر إال انه بذلك يكون قد حقق 
زيادة بنسبة 61% مقارنة بشهر أكتوبر من العام 2011، فيما بلغ اجمالي 
إصدارات الصكوك بنهاية أكتوبر حوالي 112 مليار دوالر بنسبة زيادة 

حوالي 60% عن الفترة نفسها من العام املاضي، حيث من املتوقع أن 
يصل اجمالي إصدار الصكوك بنهاية العام 130 مليار دوالر.

وأشار التقرير إلى أن اجلهات السيادية واصلت السيطرة على 
إصدارات الصكوك في شهر أكتوبر فيما تصدرت ماليزيا وقطر 

وتركيا ترتيب الدول من حيث اإلصدار، وقد جاءت أكبر 3 صفقات 
على مستوى العالم من منطقة الشرق األوسط وهي صفقة إصدار 

صكوك تركية مقومة بالليرة وصكوك لبنك قطر اإلسالمي وبنك 
التنمية اإلسالمي بجدة مقومة بالدوالر وجاءت صكوك املرابحة في 

املركز األول، فيما تراوح اإلقبال على تغطية الصكوك املصدرة بأكثر 
من خمسة أضعاف املبلغ املطلوب.

وأفاد التقرير بأن إجمالي إصدارات الصكوك على املستوى العاملي بلغ 
8.8 مليارات دوالر في أكتوبر 2012، بانخفاض بنسبة 24.5% عن مبلغ 

الـ 11.7 مليار دوالر املسجلة في شهر سبتمبر 2012 وبزيادة بنسبة 
61.3% عن مبلغ الـ 5.5 مليارات دوالر املسجلة في شهر أكتوبر من 

العام املاضي، وفي العشرة أشهر األولى من عام 2012، بلغ إجمالي 
إصدارات الصكوك 111.9 مليار دوالر، أي أعلى بنسبة 59.4% عن 

اإلصدارات التي متت في العشرة أشهر األولى من 2011 والتي كانت 
مببلغ 70.2 مليار دوالر، بل إنها جتاوزت إجمالي إصدارات الصكوك 
لعام 2011 ككل والتي كانت مببلغ 85.1 مليار دوالر أي بزيادة بنسبة 

.%31.5
وبحسب نوع اجلهات املصدرة، استمرت الهيئات السيادية في 

السيطرة على إصدارات السوق األولية في شهر أكتوبر 2012 مببلغ 
5.9 مليارات دوالر أو 66.7% من إجمالي اإلصدارات.

وفي الوقت نفسه، شكلت الكيانات ذات الصلة باحلكومات نسبة %8.5 
)748 مليون دوالر(، فيما شكلت إصدارات الشركات 24.9% )2.2 مليار 

دوالر( من إجمالي اإلصدارات لهذا الشهر.
وبحسب بلد اإلصدار، تصدرت ماليزيا إصدارات سوق الصكوك 

األولية بإجمالي مبلغ 5.8 مليارات دوالر وهو ما ميثل نسبة %65.3 
من حصة السوق في أكتوبر 2012، ثم حلت قطر في املركز الثاني من 

حيث حجم اإلصدارات لهذا الشهر مببلغ 1.5 مليار دوالر أو بنسبة 
16.4% من حصة السوق، تلتها تركيا مببلغ 905 ماليني دوالر أو %10.3 

من حصة السوق، وبالتالي، شكلت اإلصدارات املقومة بالرينجيت 
مبلغ 5.9 مليارات رينجيت ماليزي أو 66.4% من إجمالي إصدارات 

الصكوك.

في حني كانت الصكوك املقومة بالدوالر والليرة بنسبة 22.1% و%10.3 
على التوالي من إجمالي الصكوك املصدرة في أكتوبر 2012.

وبالنظر إلى هيكل الصكوك، الحظ التقرير استمرار صكوك املرابحة 
في موقع الصدارة ممثلة 4.7 مليارات دوالر أو 53.3% من إجمالي 
الصكوك العاملية املصدرة، ثم تلتها صكوك اإلجارة مببلغ 1.1 مليار 

دوالر أو 12.8%، فيما كانت صكوك املشاركة مببلغ 1.0 مليار دوالر أو 
11.4% من إجمالي اإلصدارات.

وبحسب القطاع االقتصادي، شكلت إصدارات قطاع الهيئات احلكومية 
والهيئات ذات الصلة باحلكومة نسبة 61% من إجمالي إصدارات 

الصكوك، ثم قطاع اخلدمات املالية بنسبة 30% وقطاع اإلنشاء بنسبة 
.%5.5

وبرزت تركيا مرة أخرى في سوق إصدارات الصكوك في أكتوبر 
2012، حيث أصدرت احلكومة أول صكوك مقومة بالليرة.

وقد القت إصدارات صكوك اخلزانة ألجل سنتني مببلغ 1.62 مليار 
ليرة تركية )904 ماليني دوالر( طلبا كبيرا، مبعدل طلب على األوراق 

املالية قدره 2.02 مرة. وستدفع صكوك اخلزانة عائد تأجير بنسبة 
3.7% كل 6 أشهر.

وتتضمن إصدارات الصكوك البارزة األخرى خالل شهر أكتوبر 2012 
إصداري الصكوك املقومني بالدوالر األميركي من قبل مؤسستني 

ماليتني بقطر، وهي صكوك مصرف قطر اإلسالمي ألجل 5 سنوات 

مببلغ 750 مليون دوالر مبعدل ربح نصف سنوي يبلغ 2.5%، ويأتي 
هذا اإلصدار كجزء من برنامج إصدار شهادات الثقة مببلغ 1.5 مليار 

دوالر، وبلغ االكتتاب في هذه الصكوك 6 مليارات دوالر أي ما يعادل 
ثمانية أضعاف ما كان يخطط املصرف جلمعه، وذلك نتيجة للطلب 

القوي من املستثمرين.
 ومن حيث التوزيع اجلغرافي، كان نصيب املستثمرين من الشرق 
األوسط نسبة 48% ومن آسيا 30% فيما استحوذ املستثمرون من 

اململكة املتحدة وأوربا على نسبة 18% وأميركا 4% من هذه الصكوك.
 وبالنظر إلى نوع املستثمر، بلغت حصة الصكوك املخصصة للبنوك 

42% ومديري الصناديق بنسبة 39% واملؤسسات فوق القومية 
والهيئات بنسبة 10% والبنوك اخلاصة بنسبة 6% وشركات التأمني 

وصناديق املعاشات التقاعدية بنسبة 3% من هذا اإلصدار.
من جهة أخرى، مت تسعير الصكوك االفتتاحية لبنك قطر الدولي 

اإلسالمي التي يبلغ حجمها 700 مليون دوالر ألجل خمس سنوات 
مبعدل ربح نصف سنوي 2.688%، وقد زادت تغطية قيمة هذه 

الصكوك بنحو 7 مرات عن مبلغ اإلصدار، وقد شهدت هذه الصكوك 
مشاركة قوية من املستثمرين من آسيا والشرق األوسط حيث حصل 

مستثمرو الشرق األوسط على نسبة 50% من هذه الصكوك، بينما 
كانت نسبة 30% هي نصيب مستثمري آسيا، فيما شكل مستثمرو 

اململكة املتحدة وأوروبا والواليات املتحدة نسبة %20.

»بيتك لألبحاث«: 112 مليار دوالر حجم الصكوك املصدرة عامليًا بنهاية أكتوبر بنمو %60

تشهد الساحة السياسية في 
الكويت احتقانا منذ فترة طويلة، 
وكان لهذا االحتقان الذي كثيرا 
ما كان يصل إلى حد التأزمي بن 
السلطتن تأثير مباشر على مجمل 
األوضاع االقتصادية بشكل عام 
والبورصة الكويتية على وجه 
اخلص���وص، وكلما بلغ التأزمي 
السياسي ذروته تراجعت معدالت 
أداء االقتصاد احمللي في جميع 
القطاعات، حي���ث توقف عجلة 
التنمية وإلغاء مش���اريع كانت 
الكويت واقتصاده���ا في أمس 

احلاجة إليها.
ورغ���م ان هن���اك كثيرا من 
إال أن  الش���واهد عل���ى ذل���ك، 
الكويتين  خسائر املستثمرين 
س���واء ش���ركات أو أفراد تقدر 

باملليارات.
وف���ي ظ���ل تفاق���م الوضع 
السياسي في الوقت الراهن جراء 
االعتراض على قانون االنتخابات 
اجلدي���د وخ���روج املس���يرات 
االحتجاجية تراجعت مؤشرات 
السوق ومتغيراته بشكل الفت، 
حيث انخفض مؤشر السوق العام 
ألدنى مس���توياته منذ أكثر من 
ثالثة أشهر بعد ان تخطى مستوى 
6000 نقطة، كما هوت مؤشرات 
األوزان الثقيلة الوزني وكويت 15 
بشكل كبير خاصة مؤشر كويت 
15 بعد ان كان متجاوزا مستوى 
1000 نقطة وهو ما يدل على ان 
البورصة  الكبرى في  الشركات 
الكويتية كانت حتظى باهتمام 
املتعاملن بالس���وق وتؤثر في 
أدائه وهو أمر ايجابي كان يبعث 
الثقة في نفوس شريحة كبيرة 

من املتعاملن.
وعلى مستوى املتغيرات فإن 
قيمة التداول تدنت من مستوى 
قريب من 50 مليون دينار يوميا 
إلى ما دون 10 مالين في بعض 
اجللسات حتت وطأة الضغوط 

يتجلى في انخفاض الس���يولة 
املتدفقة للسوق، وهو ما حدث 
في الكويت من���ذ اندالع التوتر 

السياسي.
وأضاف العنزي ان العوامل 
النفس���ية في مثل هذه األحوال 
هي أكبر عامل سلبي يتعرض له 
سوق املال، الفتا إلى ان السوق 
عندما يفقد الثقة يكون التراجع 
أبرز سماته، مشيرا إلى ان بعض 
األطراف الفاعلة حتاول في الوقت 
الراهن بث مزي���د من الثقة في 
السوق من خالل محاوالت لرفع 
املؤش���رات كما حدث في جلسة 
االثنن املاضي والتي شهدت عودة 
النشاط والزخم لألسهم القيادية 
والرخيصة مرة أخرى وهو ما 
دفع املؤش���رات لالرتفاع بشكل 
كبير، مبينا ان هذا االرتفاع لم 
يدم كثي���را ألن عوامل الضغط 
على الس���وق كثي���رة ومنها ما 
هو سياسي وما هو اقتصادي، 
مشيرا إلى ضعف اإلفصاح عن 
النتائج املالية للربع الثالث وهو 
ما يش���ير إلى احتماالت إضافة 
شركات جديدة لقائمة الشركات 

املوقوفة عن التداول.
ولفت إلى انه ال ميكن القول 
السيناريو  الس���وق جتاوز  ان 
األس���وأ بعد ارتفاع���ات االثنن 
املاضي، فالتذبذب بن االرتفاع 
والهبوط قد يكون السمة الغالبة 
على مجمل أداء السوق في حالة 
هدوء املشهد السياسي، غير ان 
اجلن���وح لالنخفاض س���يكون 
إلى  السيناريو األرجح، مشيرا 
صعوبة التكهن بالقاع الذي ميكن 
ان يص���ل إليه الس���وق، مؤكدا 
على ان عودة الس���وق للتعافي 
أو استمراره في االجتاه الهابط 
حتكمه تطورات املشهد السياسي 

في الفترة القليلة املقبلة.

شريف حمدي  ٭

كثيرا في حال إقرارها.
وأوضح املس���عود ان سوق 
الكويت لألوراق املالية في الوقت 
احلال���ي ال يتأث���ر اال باألحداث 
السياس���ية التي شهدت حراكا 
غير مسبوق وانعكست تداعياتها 
على أداء السوق بشكل واضح، 
مشيرا إلى ان السوق كان ينعم 
بعدة عوامل ايجابية تدفعه في 
االجتاه الصعودي وكان قد جتاوز 
مستوى 6000 نقطة ولكنه تهاوى 
إلى ما دون مستوى 5620 نقطة 
بسبب األحداث السياسية، مشيرا 
إلى ان اخلسائر التي منيت بها 
بعض الشركات واألفراد في الفترة 
األخيرة تعود لهذه األحداث في 

املقام األول.
وقال ان خسائر املستثمرين لم 
تقتصر على فئة دون أخرى، فكبار 
وصغار املستثمرين في السوق 
تعرضوا خلس���ائر واستنزاف 
ألمواله���م في الفت���رة األخيرة 
إلى  جراء هذه األحداث، مشيرا 
أن خسائر كبار املالك كانت أكبر 
مقارنة مع صغار املستثمرين، 
مبينا أن تدني قيم األس���هم في 
الفترة األخيرة ظهر بوضوح من 
خالل تراجع القيمة الرأسمالية 

للسوق.
وتوقع املس���عود ان يستمر 
التراجع على مستوى مؤشرات 
السوق وخاصة املؤشر العام إلى 
ما دون مستوى 5500 نقطة خالل 
اجللسات املقبلة نظرا الستمرار 
التصعيد على مس���توى املشهد 

السياسي.
من جانبه، قال احمللل املالي 
بس���وق الكويت لألوراق املالية 
نايف العنزي ان أي سوق مال 
في أي دولة تش���هد اضطرابات 
سياس���ية فإن من شأن ذلك ان 
ينعكس بوضوح على أداء سوق 
املال، مشيرا إلى ان عامل الثقة 
يتراجع بش���كل كبي���ر وهو ما 

السياسية وانعكاس���اتها على 
السلبية على السوق.

وبعد اخلسائر الكبيرة التي 
تعرض لها السوق مؤخرا سواء 
قبل عطلة عيد األضحى أو بعدها 
فإن هناك عدة تساؤالت تطرح 
نفسها على الساحة أبزرها إلى 
متى يس���تمر اس���تنزاف أموال 
املستثمرين في البورصة.. وما 
هو السيناريو األسوأ ملسلسل 

تهاوي مؤشرات السوق؟
اس���تطلعت »األنب���اء« آراء 
فعاليات اقتصادية في هذا اإلطار 
حيث قال رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب للشركة الدولية 
للمنتجعات نضال املسعود ان 
اس���تنزاف أموال املس���تثمرين 
مرهون بإزالة االحتقان السياسي 
ال���ذي تعيش���ه الكوي���ت منذ 
س���نوات وأدى إلى توقف كثير 
من املش���اريع وعرقلة كثير من 
القوان���ن االقتصادية التي كان 
وضع االقتصاد احمللي سيختلف 

الوضع السياسي انعكس على املتداولن واستثماراتهم في البورصة

االرتباك السياسي.. إلى متى يستنزف أموال املستثمرين في البورصة؟

3.1 ماليني دينار بحريني أرباح 
»البحرينية الكويتية للتأمني« في 9 أشهر

صرح الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية 
الكويتية للتأمن إبراهيم الريس بأنه على الرغم 
من بطء عجلة التنمية في البحرين متكنت الشركة 
من حتقيق ارباح جيدة في نهاية التسعة أشهر 
األولى من عام 2012، حيث بلغت 3.1 مالين دينار 
بحريني باملقارنة مع 3.47 مالين دينار بحريني 
في نفس الفترة من عام 2011، مشيرا الى ان ارباح 
الثالثة اش����هر املنتهية في 30 سبتمبر 2012 قد 
بلغت 1.599 مليون دينار بحريني باملقارنة مع 
858 ألف دينار بحريني عن نفس الفترة من العام 

املاضي اي زادت بنسبة %86.
وزاد الدخل من االس����تثمار في نهاية الفترة 
احلالية بنس����بة 14% حيث بلغ 922 ألف دينار، 
باملقارن����ة مع 807 آالف دينار بحريني في نفس 
الفترة من العام السابق، وانخفضت األرباح الفنية 
)أرباح التأمن( 18% من 3.2 مالين دينار بحريني 
كما هي في 30 سبتمبر 2011 إلى 2.6 مليون دينار 

بحريني لنفس الفترة م����ن العام احلالي وذلك 
بس����بب الزيادة في مبلغ املطالبات وخاصة في 

قسم السيارات.
وانخفضت األقس����اط اإلجمالية بنسبة %6، 
حيث بلغت 25.8 مليون دينار بحريني في نهاية 
التسعة أشهر األولى من العام احلالي باملقارنة 
مع 27.5 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها 
من العام الس����ابق، ويرجع السبب في ذلك الى 
انخفاض األقساط في قطاع املقاوالت في كل من 
البحرين والكويت. وأضاف الريس ان االحتياطيات 
الفنية ارتفعت بنسبة 6% من 13.5 مليون دينار 
بحريني في نهاية الس����نة املالية 2011 إلى 14.2 
مليون دينار بحريني في نهاية التس����عة أشهر 
األولى من هذا العام، كما ارتفعت حقوق املساهمن 
بنس����بة 5%، من 28.6 مليون دينار بحريني الى 
29.9 مليون دينار بحريني وقد بلغ العائد على 

حقوق املساهمن في نهاية الفترة %10.4.

إعالنات البورصة

»املباني«: تأجيل جلسة املزاد العلني ألرض الساملية   ٭
إلى 24 ديسمبر: أعلنت شركة املباني في بيان 

نشر على موقع البورصة أمس بأنه قد مت 
تأجيل جلسة املزاد العلني ألرض الساملية إلى 

24 ديسمبر املقبل.

 : شركة تابعة لـ »أصول« توقع عقد بيع أحد عقاراتها ٭
أعلنت شركة أصول لالستثمار ان إحدى 

الشركات التابعة لشركة أصول لالستثمار 
)واململوكة بنسبة 99%( قد قامت بتوقيع عقد 
ابتدائي لبيع احد عقاراتها بقيمة 2.2 مليون 

دينار ومن املتوقع ان حتقق أرباحا مببلغ 
175 ألف دينار ستنعكس على البيانات املالية 

املجمعة للشركة في الربع الرابع من العام 
احلالي.

: أعلن  »املال« تخسر 4.4 ماليني في 9 أشهر ٭
سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة املال 

لالستثمار قد حصلت على موافقة هيئة 

أسواق املال على بياناتها املالية املرحلية 
للشركة للفترات املنتهية في 30 سبتمبر 

2012 وقد جاءت نتائج أعمال الشركة لتحقق 
خسائر بلغت 4.4 ماليني دينار ما يعادل 8.41 

فلوس للسهم مقارنة مع خسائر بلغت 25 
مليون دينار ما يعادل 47.34 فلسا للسهم 

خالل الفترة املقارنة املنتهية في 30 سبتمبر 
.2011

: أعلنت  48.9 ألف دينار خسائر »عمار« في 9 أشهر ٭
شركة عمار للتمويل واإلجارة أنها قد حصلت 

على موافقة هيئة أسواق املال على بياناتها 
املالية املرحلية للشركة للفترات املنتهية في 
30 سبتمبر 2012 حيث جاءت نتائج أعمال 

الشركة لتحقق خسائر بلغت 48.9 ألف دينار 
ما يعادل خسارة للسهم بلغت 0.2 فلس 

للسهم مقارنة مع خسائر بلغت 667.9 ألف 
دينار ما يعادل خسارة للسهم بلغت 3.4 

فلوس خالل الفترة املقارنة من العام املاضي.


