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إغالقات الثواني األخيرة تدفع السوق لتراجع محدود
عمر راشد

انهى س���وق الكويت لألوراق 
املالية تداوالته امس على تباين 
في أداء مؤشريه السعري والوزني 
مدفوعا بتعادالت في التحرك على 
أس���هم املجموعات االستثمارية، 
حيث شهدت اس���هم مجموعات 
عمليات جني ارباح فيما شهدت 
أسهم مجموعات أخرى عمليات 

شراء انتقائية ومركزة.
وج���اءت ت���داوالت االس���هم 
القيادية النش���طة بعد منتصف 
اجللس���ة ليغلق املؤشر الوزني 
عل���ى ارتفاع بالل���ون االخضر، 
فيما قلصت حركة الش���راء على 
بعض االسهم الرخيصة خسائر 
»السعري« الذي انخفضت خسائره 
بواق���ع 40 نقطة في ال� 10 ثواني 

األخيرة من التداول.
وان كان تقليص اخلسائر يؤدي 
الى تعزيز نفسية املتداولني، اال 
ان االغالقات املتعمدة في الثواني 
االخيرة تؤدي ال���ى تراجع اداء 
السوق بنفس مقدار تقلص خسائر 
السعري في اليوم التالي للتداول 
املتداول���ني باحباط  مما يصيب 

شديد.
وج���اءت حرك���ة »الوزني« 
املرتفعة مدعومة بتحرك االسهم 
التي التزال هي احملرك  القيادية 
الرئيسي ألداء السوق منذ نهاية 
يونيو املاضي وهو ما يعكس درجة 
التركز عليها بعيدا عن االس���هم 

الرخيصة.
ورغم االداء املتذبذب للسوق، 
اال ان حركة اسواق املال اخلليجية 
كانت هي االخ���رى على تذبذب 
في األداء، حيث ارتفع سوق دبي 
ل���الوراق املالية ف���ي ادائه العام 
بنسبة 2.3% فيما جاءت الكويت 
في ادنى تراجعات اس���واق املال 

اخلليجية.
ومع ان اختراق احلاجز النفسي 
بات قريب���ا، اال ان مروره يبدو 
صعب���ا للغاية في ظ���ل مزاجية 

التي حتدد مسار  صناع السوق 
السوق.

الموشرات العامة

واصل املؤشر العام للبورصة 
تراجعه في ثالث جلسات تداول 
االسبوع ب� 16.1 نقطة ليستقر عند 
7900 نقطة، فيما ارتفع الوزني 
1.69 نقطة ليس���تقر عند 460.18 

نقطة.
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 
479.1 مليون س���هم بقيمة 117.7 
مليون دينار نفذت من خالل 8609 
صفقات، وقد جرى التداول على 
اسهم 131 شركة من اجمالي 203 
شركات مدرجة، ارتفعت اسعار 27 
شركة وتراجعت اسهم 64 شركة 
وحافظت اس���هم 40 شركة على 
اسعارها دون تغيير، ولم يشمل 

التداول 72 شركة.
العقارات  وقد تصدر قط���اع 
النش���اط بكمية ت���داول 152.27 
مليون سهم قيمتها االجمالية 15.4 
مليون دينار نفذت من خالل 1521 

صفقة.
واحتل قطاع اخلدمات املرتبة 
الثانية بكمية تداول 152.2 مليون 
سهم بقيمة 59.03 مليون دينار 

نفذت من خالل 3235 صفقة.
وج���اء قطاع االس���تثمار في 
املرتبة الثالثة بكمية تداول 109.7 
ماليني سهم بقيمة 11.8 مليون دينار 

بعدد صفقات 1863 صفقة.
وجاء قطاع الصناعة في املرتبة 
الرابعة بكمية تداول 28.5 مليون 
سهم نفذت من خالل 866 صفقة 
وبقيمة اجمالي���ة 15.05 مليون 

دينار.
املرتبة  البنوك  واحتل قطاع 
اخلامس���ة بكمية ت���داول 20.39 
مليون سهم بقيمة 120.9 مليون 

دينار بعدد 606 صفقات.
وجاء قط���اع »غير الكويتي« 
في املرتبة السادسة بكمية تداول 
14.04 مليون سهم نفذت من خالل 

فيما ارتفع س���وق دبي لألوراق 
املالية 2.3% ليغلق عند مستوى 

1814.8 نقطة.

آلية التداول

ش���هدت 3 من أس���هم البنوك 
تراجع���ا متباينا ب���ني 10 فلوس 
للسهم لبنك اخلليج وبنك بوبيان 
وتراجع »الدولي« نقطتني ليستقر 
عند 244 فلسا للسهم، ولم تتغير 
أسعار أسهم »وطني« و»أوسط« 
و»جت���اري« و»برقان« و»بيتك« 
بينما لم يشهد سهم »أهلي« أي 
تداوالت. وجاءت قيادة »بيتك« 
لقيمة تداوالت القطاع بعد اإلعالن 
القاضي  عن حكم متييز بيت���ك 
برفض احملكم���ة طلب احلكومة 
بوقف تنفيذ حكم الرهن والتمويل 
العقاري على السكن اخلاص وإقرار 
حكم االستئناف واالستشكال الذي 
يقضي بإعف���اء بيتك من تطبيق 

قانوني 8 و9 لسنة 2008.
وشهد سهم »صناعات« ارتفاعا 
ب� 5 فلوس للس���هم ليستقر عند 
465 فلسا للسهم بحدود سعرية 
بني 465 و455 فلس���ا بني األعلى 
الكمية  واألدن���ى، حيث بلغ���ت 
املتداولة 12.2 مليون سهم بقيمة 
5.6 مالي���ني دين���ار وذلك بدعم 
التحرك امللحوظ على السهم من 
قبل بعض احملافظ والصناديق، 
وأغلق الس���هم مطلوبا عند 465 

فلسا للسهم.
وقد حت���رك س���هم الكابالت 
صعودا مبقدار وحدتني سعريتني 
ليس���تقر عند دينار و920 فلسا 
للسهم مقتربا بشدة من مستوى 
الدينارين، فيما حافظت السكب 
الكويتية على مستوى سعرها عند 
دينار و200 فلس للسهم بكمية 
تداول 1.42 مليون سهم وبقيمة 

1.7 مليون دينار.
فيما تراجع س���هم »عقارات 
الكويت« مبقدار 3 فلوس للسهم 
في عمليات جني أرباح واضحة 

جعلت الس���هم يس���تقر عند 96 
فلسا للسهم الواحد، واصل سهم 
النشطة  »املستثمرون« تداوالته 
لليوم الثاني على التوالي بكمية 
تداول 86.8 مليون س���هم ليغلق 
عند 70 فلسا للسهم مبكاسب فلس 
واحد، وذل���ك على خلفية تداول 
شائعات حول بيع الشركة ألرض 
مملوكة له���ا في مصر والتي من 
املتوق���ع حتقيق أرباح جيدة من 

التخارج فيها.
وبلغت نسبة تداوالت »عقارات 
الكويت« و»املستثمرون« %23،9 

من اجمالي النشاط.
وفي قط���اع اخلدمات تصدر 
س���هما »زي���ن« و»اجيليت���ي« 
ارتفاعات القطاع في مؤش���راته 
الفنية، حي���ث حققا 31.3 مليون 
سهم مثلت ما نسبته 20.5% من 
اجمالي قطاع اخلدمات، فيما تصدر 
سهم »زين« قيمة التداوالت على 
املس���توى االجمالي بقيمة بلغت 
28.9 مليون دينار نسبتها %24.5 
من القيمة اإلجمالية. وللمرة األولى 
وبعد 3 جلسات من االرتفاع عاد 
قط���اع اخلدم���ات للتراجع مرة 
اخرى بنس���بة 0.2% فاقدا 41.8 
نقطة من رصيده ليصل مؤش���ر 
القطاع الى مستوى 16434.8 نقطة 
مستحوذا على 12.7% من اجمالي 
التداول، حيث بلغت قيمة  قيمة 
التداول للقطاع 15.4 مليون دينار، 
وبنهاية جلسة أمس ارتفعت قائمة 
األسهم التي تدنت أسعارها ملا دون 
قيمتها االسمية الى 42 سهما في 
املتداولني  ظل تركيز واضح من 
على هذه األس���هم خاصة سهمي 

عقارات الكويت واملستثمرون.
وقد استحوذت أسهم 6 شركات 
على 66.3 مليون دينار من اجمالي 
قيمة التداول بنسبة بلغت %56.3، 
فيما جاء س���هم »زين« متصدرا 
قائمة التداول وفقا ملعيار القيمة 
بالغا 28.9 مليون دينار بنسبة 

.%24.5

افريقيا« وكذلك ش���ائعة اهتمام 
اتصاالت اإلماراتية بشراء حصة 

مؤثرة في »زين الكويت«.
وعلى مدار العام وصل سهم 

مكاسب تقدر ب� 85% من مستوى 
ال� 800 فلس الى دينار و480 فلسا 
للسهم مدعوما بسلسلة املفاوضات 
التي جرت على شائعات بيع »زين 

425 صفقة قيمته���ا 2.5 مليون 
دينار.

وجاء قطاع التأمني في املرتبة 
األخيرة بت���داوالت هزيلة بلغت 
10000 س���هم بقيمة 4650 دينارا 

بعدد صفقة واحدة.

تعادل النشاط

شهدت تداوالت السوق حتركا 
ملحوظا على اسهم 4 مجموعات 
استثمارية بشكل متعادل، حيث 
شهدت مجموعتا »الصفاة« وايفا 
وشركاتها التابعة عمليات جني 
ارب���اح واضح���ة على اس���همها 
خالل التداول فيما شهدت اسهم 
مجموعت���ي »املجموعة الدولية« 
و»املدينة« عمليات شراء واضحة 
جعلت معظمه���ا ترتفع وتغلق 
دون اللون األحمر، حالة التعادل 
في نشاط املجاميع االستثمارية 
تعطي للسوق نوعا من التوازن 
االيجابي في اداء الس���وق الذي 
رغم تراجعه احملدود اال ان ارتفاع 
»زين« وش���ركاتها التابعة جعل 
سيولته تغلق مرتفعة عن اإلغالق 

السابق.

سهم »زين«

حقق س���هم »زي���ن« ارتفاعا 
ملحوظا للمرة األولى عند دينار 
و500 فلس للسهم وذلك بعد اعالن 
وكالة انباء »رويترز« عن ان شركة 
»ريليانس« الهندية لالتصاالت من 
بني الش���ركات التي تنافس على 
شراء »زين افريقيا«، بقيمة تقارب 
ال� 10 مليارات دوالر، حس���ب ما 
أعلنته مصادر وصفت بأنها مقربة 

من الصفقة.
وقد جرى التداول على السهم 
الدينار  في نطاق دينار ونصف 
كحد أعلى، ودينار و420 فلسا في 
احلد األدنى ليستقر في النهاية عند 

دينار و480 فلسا للسهم.
واليزال السهم، ومنذ 24 مايو 
محركا رئيسيا للسوق، حيث حقق 

»زين« ألدنى مس���توياته في 21 
يناير املاضي وصعوده بعدها مع 
حتقيق الشركة نتائج إيجابية في 
النصف االول، ورغم ما يشاع عن 
السهم وأدائه، فإن األنظار تتجه الى 
ما ستسفر عنه اجلمعية العمومية 
للشركة في نهاية الشهر اجلاري 
والتي ستناقش 3 بنود لتعديل 
نظامها االساسي منها البند رقم 10 
الذي يلغي احلد األقصى للملكية 
عن ال� 5% للشركات املساهمة، ما 
يعني ان السهم قد يشهد حتركا 

صعوديا في املستقبل.

األسهم القيادية

من املالحظ ان اسهم الشركات 
القيادية التزال ترمومتر السوق 
ووقوده احلقيقي، فمنذ نهاية يونيو 
املاضي شهد املؤشر الوزني ارتفاعا 
ملحوظا عن املؤشر السعري وهو 
ما يعني ان السوق اليزال مركزا 

على األسهم القيادية.
واليزال قطاع البنوك يس���ير 
على نغم���ة التراجع،  فحصيلة 
تراجعه منذ يونيو املاضي وحتى 
تداوالت أمس قد تراجعت بنسبة 
تقارب ال� 5% ورغم التراجع فإن 
القطاع يعبر وبشكل صحي عن 
ت���داوالت الس���وق لوضوح أداء 
البيانات املالية عليه وش���فافية 

ما يطرح فيه من معلومات.

تذبذب األداء

جاءت استطالعات الرأي حول 
أداء االقتص���اد األميركي لتلقي 
بآثارها على أس���عار النفط التي 
تراجعت دون حاجز ال� 70 دوالرا 
للبرميل لتستقر عند 67 دوالرا، 
وتتأثر بدورها أسواق املال العربية 
واخلليجية، حيث ارتفعت أسهم 
»دبي« و»أبوظبي« و»مس���قط« 
وتراجعت أسهم »الكويت« و»قطر« 

و»البحرين«.
أقل األس���هم  الكويت  وكانت 
اخلليجية تراجعا بنس���بة %0.2 

»زين« تتصدر قيمة األس�هم المتداولة بنس�بة 24.5% من اإلجمالي23.9% نس�بة تداوالت »عقارات الكويت« و»المستثمرون« من إجمالي النشاط

تراجع المؤشر 16.1 نقطة وتداول 479.1 مليون سهم بقيمة 117.7 مليون دينار

)احمد باكير( عينا أحد املتداولني تتساءالن: متى ينتهي التذبذب؟ 

ومؤشراتأرقام

شهد سهما »زين« و»اجيليتي« ارتفاعا في نهاية تداوالت 
السوق، حيث ارتفع سهم »زين« 40 فلسا ليستقر عند دينار 
و480 فلسا فيما حقق سهم »زين« مكاسب تقدر ب� 20 فلسا 

ليستقر عند دينار و240 فلسا للسهم.
استحوذت اسهم 6 شركات على 66.36 مليون دينار بلغت 

نسبتها %56.3.
زي����ن تصدرت أعلى قيم التداول ب� 28.9 مليون دينار 

بنسبة 24.5% من اجمالي القيمة.
باس��تثناء قطاع الصناعة جاء اداء مؤشرات بقية قطاعات 
السوق متراجعا حيث حقق »الصناعة« ارتفاعا مبقدار 94 نقطة، 

فيما تصدر قطاع غير الكويتي قائمة التراجعات ب� 67 نقطة.

»المستقبل لالستثمار« تعدل نظامها األساسي
وتمنح مجلس إدارتها سلطات واسعة

البورصة: إيقاف 6 شركات عن التداول

تقليص ساعات التداول خالل شهر رمضان

»المشتركة« توقع عقد مناقصة ب� 14.7 مليون دينار

عمر راشد
أقرت عمومية شركة املستقبل لالستثمار غير العادية 

تعديل نظامها األساسي في املادتني 26 و40.
حيث أقرت العمومية تعديل املادة 26 التي نصت 
على منح مجلس االدارة اوسع السلطات إلدارة الشركة 
والقيام بجميع االعمال التي تقتضيها وفقا ألغراضها، 
وال يحد من هذه السلطة اال ما نص عليه القانون او 
هذا النظام او اي قرارات للجمعية العامة، كما يجوز 
ملجلس االدارة بيع عقارات الشركة ورهنها وإعطاء 

الكفاالت والقروض. كما أقرت عمومية الشركة تعديل 
نص املادة 40 من النظام التأسيسي لتكون كالتالي: 
»جتتمع اجلمعية العامة بصفة غير عادية بناء على 
دعوة مجلس االدارة او بناء على كتاب من مساهمني 
ميثلون ما ال يقل عن ربع أسهم الشركة، ويجب على 
مجلس االدارة في هذه احلالة دعوة اجلمعية لالنعقاد 
خالل شهر من وصول الطلب. ويبلغ رأسمال الشركة 
املصرح واملدف����وع 15 مليون دينار موزعة على 150 

مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 100 فلس للسهم.

اعلن س����وق الكويت لألوراق 
املالية انه استنادا الى قرار جلنة 
السوق بجلستها رقم 4/97 والذي 
الش����ركات والصناديق  يلزم كل 
املدرجة في السوق بتقدمي البيانات 
املالية املرحلية في موعد اقصاه 
45 يوما من تاريخ انتهاء الفترة، 
فان الشركات املوقوفة عن التداول 
هي 6 شركات على النحو التالي: 
الدار لالس����تثمار )الدار(،  شركة 
 الشركة الدولية لالجارة واالستثمار

) د لالجارة(، شركة لؤلؤة الكويت 
العقارية )لؤلؤة(، شركة الصفاة 
القابضة )صفاة عاملي(،  العاملية 
 ش����ركة فيال مودا اليف س����تايل

)فيال مودا(، شركة الشبكة القابضة 
)الش����بكة(. هذا وقد ذكر س����وق 
الكويت لالوراق املالية انه يود ان 
يسترعى انتباه الشركات املدرجة 
في السوق بضرورة التقيد مبا جاء 
في قرار جلنة السوق رقم 4 لسنة 
2007 واملتعل����ق مبواعيد انعقاد 
العمومية للش����ركات  اجلمعيات 

املدرجة وكذلك مواعيد توزيعات 
االرباح وعلي����ه فانه وفقا للقرار 
املذكور، فان على كل شركة مدرجة 

في السوق االلتزام مبا يلي:
العمومية  1- عقد اجلمعي����ة 
التالي����ة النته����اء الس����نة املالية 
للشركات خالل 45 يوما من تاريخ 
موافقة السوق على بياناتها املالية 

السنوية.

2- توزي����ع االرب����اح النقدية 
والعينية املس����تحقة للمساهمني 
خالل عشرة ايام من تاريخ اقرارها 
واعتماد توزيعه����ا من اجلمعية 
العامة للش����ركة، وبناء عليه فان 
ادارة السوق ستقوم بوقف التعامل 
في اسهم الش����ركات املدرجة في 
الس����وق اذا لم تلت����زم باملواعيد 

احملددة اعاله.

ذكر سوق الكويت لالوراق املالية في بيان نشر 
على موقعه على االنترنت امس ان عدد س���اعات 
التداول اليومية س���ينخفض خالل شهر رمضان. 
وقال السوق ان العمل خالل رمضان سيبدأ الساعة 

10.40 صباحا، وس���ينتهي الس���اعة 12.45 ظهرا، 
واشار الى ان تداول البيع االجل وتداول اخليارات 
 س���يكون من الس���اعة ال� 1.15 ظهرا الى الس���اعة

ال� 1.30 ظهرا.

أفاد سوق الكويت لألوراق املالية بأنه وعطفا 
على اعالنه الس���ابق بتاري���خ 9 يوليو املاضي 
واخلاص بترسية املناقصة رقم 1899/أر أف بي 
التابعة لشركة نفط الكويت وهي انشاء خطوط 
انابيب تصدير النفط اخلام القادم من مجموعة 
التغذية واالنت���اج وخطوط االنابيب الى مركز 

التجميع اجلديد رق���م 16 وخطوط تدفق املياه 
الفائضة اجلديدة الى مش���روع حقن املياه في 
املناقيش )غرب الكويت( ومببلغ 14.780 مليون 
دينار وملدة تنفيذ 720 يوما، وافادت الش���ركة 
بأنه مت توقيع عقد املناقصة املذكورة مع شركة 

نفط الكويت.

النفيسي: »مدى لالتصاالت« تعمل في 60 دولة
واألزمة حالت دون دخولنا في 4 أسواق رئيسية

أحمد مغربي
قال رئي���س مجلس االدارة 
والعض���و املنتدب في ش���ركة 
م���دى لالتص���االت عبدالعزيز 
النفيسي ان الشركة جنحت في 
توسعة شبكة نقل البيانات عبر 
االنترنت لتش���مل اكثر من 60 
دولة ح���ول العالم، موضحا ان 
األوض���اع االقتصادية الصعبة 
حالت دون دخول الش���ركة الى 
4 أسواق رئيسية كانت تنوي 

الشركة الدخول فيها.
حديث النفيس���ي جاء خالل 
العادية  العمومي���ة  اجلمعي���ة 
العادية لش���ركة مدى  وغي���ر 
لالتصاالت التي عقدت امس في 
وزارة التجارة والصناعة بنسبة 

حضور بلغت %92.53.
وأوضح النفيسي ان احملفظة 
التي كونتها الش���ركة للتوسع 
مت تصنيفه���ا بالكام���ل مع بدء 
العاملية،  املالية  انطالقة األزمة 
مش���يرا الى ان الش���ركة قامت 
على الصعيد احمللي بتوس���عة 
الكويت  الشبكة الالسلكية في 
وتطويرها لتقدمي خدمات أسرع 
وأفضل لنقل املعلومات بسرعة 
عالية ووفق املعايير العاملية في 
هذا املجال، حيث متت مضاعفة 
الس���عة االس���تيعابية لشبكة 
الش���ركة مقارنة مبا كان عليه 
الوضع من السنة املالية السابقة 
وذلك لتلبية الطلبات املتزايدة 

من عمالء الشركة.
وب���ني النفيس���ي ان م���دى 
لالتصاالت تعاقدت مؤخرا مع 
شركة موتوروال لتزويد وبناء 
وتش���غيل شبكة الش���ركة في 
اململكة االردنية بنجاح، مضيفا 
ان الشركة جنحت في تشغيل 
وتس���ويق خدم���ة االتصاالت 

الالسلكية واالنترنت.

عديد من الجهود

وأشار الى انه مت ربط شبكة 
الشركة في االردن بخط األلياف 
الضوئية اململوك للش���ركة من 

عبدالعزيز النفيسي مترئسا اجلمعية العمومية لشركة مدى لالتصاالت

العربية  اململك���ة  ال���ى  االردن 
السعودية، وذلك لتعزيز خدمات 
ال���� MPLS الدول���ي وخدم���ات 
اإلنترنت، موضحا ان الش���ركة 
قام���ت بالعدي���د م���ن اجلهود 
 wimax للحصول عل���ى رخص
والرب���ط الدولي م���ع عديد من 
دول املنطق���ة، وذلك بناء على 
االس���تراتيجية العامة للشركة 
لتوفير خدماتها في كل أسواق 

املنطقة.
وأوض���ح ان عملي���ات مدى 
لالتصاالت تتركز بشكل رئيسي 
ف���ي االردن، حي���ث وصل عدد 
ألفا  الى 16  الش���ركة  مشتركي 
واملبيعات جتاوزت ال� 10 آالف 
دينار، وذلك منذ بدء العمل في 

ابريل املاضي.

توسع بحذر

وعن خطط التوسع للشركة 
في السوق احمللي، قال النفيسي 
ان التوسع سيكون بحذر شديد 
خاص���ة مع تض���ارب القوانني 

املنظمة لقط���اع االتصاالت في 
الكويت، مطالبا اجلهات املختصة 
ف���ي إجن���از هيئة  باالس���راع 
االتصاالت لتطوير تش���ريعات 
وقوانني االتصاالت مبا يواكب 
النظ���م احلديث���ة لالتصاالت 

والعوملة.
وأشار الى ان الشركة ستخطو 
خط���وات جادة خ���الل املرحلة 
املقبلة لتطبيق استراتيجيتها 
التوسعية، وذلك من خالل دعم 
منو قاعدة العمالء وتنويع اخلدمة 
باالضافة الى تقدمي االفضل في 
مجال خدمات االتصاالت والتأقلم 
مع الظروف والتحديات الطارئة 

على السوقني احمللي والعاملي.

البيانات المالية

ذك���ر النفيس���ي ان ايرادات 
الشركة املجمعة للعام 2008 بلغت 
19.4 مليون دينار بزيادة بلغت 
نسبتها 64% عن نفس الفترة من 
العام 2007، موضحا ان مجمل 
الربح التشغيلي عن ذات الفترة 

بلغ 4.5 ماليني دينار بارتفاع بلغ 
31% عن نفس الفترة من العام 
املاضي، وق���د بلغت املصاريف 
االدارية 3.2 ماليني دينار فيما 
بلغت اخلسائر االستثمارية 6.7 

ماليني دينار.

الجمعية العمومية

وافق���ت اجلمعية العمومية 
لش���ركة مدى لالتصاالت على 
جميع بنود جدول األعمال حيث 
مت���ت املوافقة على عدم توزيع 
ارباح عن السنة املالية املنتهية 
في 31 ديس���مبر 2008، وإلغاء 
عملية االكتتاب في زيادة رأسمال 
الشركة بنسبة 30% بقيمة 100 
فلس وعالوة إصدار 400 فلس 
والتي كانت ق���د وافقت عليها 
اجلمعي���ة العمومية الس���ابقة 
للشركة والتي كانت قد عقدت 

في 24 يوليو 2008.
ه���ذا وقد وافق���ت اجلمعية 
العمومية العادية للشركة كذلك 
على إلغاء زيادة رأسمال مببلغ 

224.6 ألف دينار موزعة على 2.2 
مليون سهم مخصصة للتوزيع 
الوظائف  على بعض ش���اغلي 
القيادي���ة تنفي���ذا التفاقي���ات 
االس���تحواذ املبرم���ة وقرارات 
مجلس االدارة واملوافق عليها من 
قبل اجلمعية العمومية للشركة 

املنعقدة في يوليو املاضي.
من جهة اخرى، وافقت اجلمعية 
العمومية غير العادية للشركة 
على تعديل املادة السادسة من 
عقد التأسيس واملادة اخلامسة 
م���ن النظام االساس���ي لتكون 

كالتالي:
النص احلالي: حدد رأسمال 
الشركة مببلغ 16.1 مليون دينار 
موزعا على 161.7 مليون س���هم 
بقيمة اسمية 100 فلس للسهم 

الواحد.
النص املقترح: حدد رأسمال 
الشركة مببلغ 12.5 مليون دينار 
موزعا على 125.7 مليون سهم 
بقيمة اسمية 100 فلس للسهم 

الواحد.

عمليات الش�ركة تتركز بشكل رئيسي في األردن وعدد المشتركين وصل إلى 16 ألفًا
التوسع المحلي سيتم بحذر شديد خاصة مع تضارب القوانين المنظمة لقطاع االتصاالت

عموميتها وافقت على عدم توزيع أرباح عن 2008 وألغت الزيادة في رأس المال بنسبة %30


