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الشركات التشغيلية بقيادة البنوك تدفع البورصة لالرتفاع

وجني لألرباح على أغلب األسهم الرخيصة .. واستقرار »زين«
على س����هم الصينية لالستثمار 
الذي يؤس����س على اس����عار بني 
110 و 114 فلس����ا. وبش����كل عام، 
فإن����ه رغم عدم تفاؤل االوس����اط 
املالية  االس����تثمارية بالنتائ����ج 
انها  اال  للشركات االس����تثمارية، 
جتذب اوساط املتداولني للمضاربة 
بفعل انخفاض أسعار اغلبها عن 

القيم االسمية لها.
ورغم التداوالت املرتفعة نسبيا 
على اسهم الشركات العقارية، اال 
ان اغلبها حافظت على اس����عارها 
مع حتقيق عدد محدود من االسهم 
مكاسب جيدة، خاصة سهم الوطنية 
العقارية الذي س����جل ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداوالت مرتفعة 
نس����بيا بدعم من الصعود اجليد لسهم اجيليتي، فضال عن ان رخص 
س����عر الوطنية العقارية ش����جع بعض املتداولني للدخول على السهم. 
وتراجعت تداوالت س����هم عقارات الكويت مع استقرار سعره، فيما انه 
رغم االنخفاض الكبير في تداوالت سهم جيزان مقارنة بأول من امس، 
اال انها تعد االعلى في قطاع العقار مع حتقيق السهم ارتفاعا في سعره، 
فيما تراجعت التداوالت الضعيفة على سهم الدولية للمنتجعات الذي 

حافظ على سعره.
واس����تمرت التداوالت املرتفعة نسبيا على س����هم أبيار الذي حافظ 
على سعره مستقرا، اال انه من الواضح ان السهم سيشهد جولة اخرى 

من املضاربات.
الصناعة والخدمات

واصلت اغلب اسهم الشركات الصناعية االرتفاع في تداوالت ضعيفة 
بشكل عام باستثناء التداوالت املرتفعة على سهم الصناعات الوطنية 
الذي حقق ارتفاعا محدودا في س����عره، كما شهد سهم املعدات القابضة 

ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداوالت مرتفعة نسبيا.
حققت اغلب اس����هم الش����ركات اخلدماتية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت نشطة على اغلبها، فقد شهد سهم اجيليتي ارتفاعا ملحوظا في 
سعره في تداوالت ضعيفة نسبيا، حيث شجع وصول السهم ملستويات 
سعرية متدنية على دخول بعض املتداولني على السهم، االمر الذي دفع 
سهم مركز سلطان لالرتفاع باحلد االعلى في تداوالت ضعيفة، واستقر 
س����هم زين على سعره الس����ابق البالغ 880 فلسا في تداوالت ضعيفة، 
فيما شهد سهم صفاة طاقة عمليات جني ارباح ادت النخفاضه مبقدار 
وحدتني، كذلك االمر على سهمي الصفوة وصفاتك، حيث شهدا عمليات 

جني ارباح، اال انه يتوقع ان تعود هذه االسهم لالرتفاع مرة اخرى.
وارتفع س����هم يوباك باحلد االعلى في ت����داوالت مرتفعة بدعم من 
االرباح اجليدة التي بلغت 50 فلس����ا وتوزيع ارباح نقدية بنسبة %35، 

االمر الذي يشير الى ان السهم سيواصل االرتفاع.
وفي قطاع االغذية، شهد سهم دانة الصفاة عمليات بيع قوية جلني 

االرباح أدت لتراجع السهم باحلد االدنى معروضا دون طلبات شراء.
واستمرت التداوالت مرتفعة على اغلب اسهم الشركات غير الكويتية 

التي تراجع بعضها بفعل عمليات جني االرباح.
وقد استحوذت قيمة تداول 12 شركة على 52.3% من القيمة االجمالية 

للشركات التي شملها التداول البالغ عددها 143 شركة.

يتزامن معه نهاية الربع األول من العام احلالي الذي س����تكون النتائج 
املالية فيه للشركات عامال أساسيا للقرارات االستثمارية.

حققت أغلب أسهم البنوك ارتفاعا في أسعارها في تداوالت مرتفعة 
نس����بيا خاصة على س����هم التمويل الكويتي الذي شهد عمليات شراء 
ملحوظة دفعته لتحقيق مكاسب سوقية جيدة خاصة ان العائد اجلاري 
على السهم الذي يقدر بحوالي 10% ميثل عامل جذب لشراء السهم، فيما 
ان سهم البنك الوطني حافظ على استقرار سعره رغم ان العائد اجلاري 
له يقدر بحوالي 13%، وتترقب األوساط االستثمارية النتائج املالية لباقي 

البنوك والتي يتوقع ان يعلن بعضها األسبوع املقبل.
وحققت أغلب أسهم الشركات االستثمارية ارتفاعا في أسعارها في 
تداوالت مرتفعة، فقد استمرت 
التداوالت مرتفعة نسبيا على 
ارتفاعا  الذي حقق  ايفا  سهم 
في سعره مبقدار وحدتني، فيما 
استمرت التداوالت متواضعة 
على سهم الديرة القابضة الذي 
حافظ على س����عره مستقرا، 
وازدادت الت����داوالت بش����كل 

ملحوظ على سهم الصفاة 
لالس����تثمار والت����ي غلب 
عليها عمليات جني االرباح، 
إال ان عمليات الشراء القوية 
على الس����هم قللت من تأثير 
املضارب����ات ليواصل اجتاهه 
الصعودي، وان كان محدودا. 
واستمرت التداوالت املرتفعة 

تتعلق ببعض الش����ركات او بالوضع االقتصادي العام، فعلى مستوى 
الشركات، يالحظ ان الشركات التي أعلنت نتائجها املالية حتى اآلن أكثر 
من ممتازة عند مقارنة العائد اجلاري لها بالعائد الثابت على الودائع، 
األمر الذي زاد من عمليات الشراء على هذه األسهم، خاصة سهمي البنك 
الوطني والتمويل الكويتي منذ اإلعالن عن أرباحهما وتوزيعاتهما، كما 
حصل السوق على املزيد من الدعم من إقرار قانون خطة التنمية وحجم 

اإلنفاق املالي الضخم فيها.
وبشكل عام، فإنه رغم التفاعل اإليجابي التدريجي للمحفزات اإليجابية 
السابقة، إال ان أهم اإليجابيات في السوق التنوع امللحوظ في تداوالت 
السوق التي تركزت بشكل جيد على أسهم الشركات التشغيلية في مختلف 

القطاعات مبا فيها أسهم 
الش����ركات التي تراجعت 
أسعارها ملستويات متدنية 
شجعت على الدخول عليها 
خاصة أجيليتي وشركاتها، 
الذي يش����ير الى  األم����ر 
العام للس����وق  ان األداء 
األسبوع القادم يتوقع ان 
يكون أفضل من األسبوع 
ان����ه في كل  إال  اجلاري، 
األحوال سيس����تمر عامل 
املضاربات مسيطرا على 
األداء العام للسوق الى ان 
تنتهي الشركات من إعالن 
نتائجها املالية السنوية مع 
الذي  املقبل  نهاية مارس 

هشام أبوشادي
قادت اسهم الشركات التشغيلية 
س����وق الكويت للنشاط امللحوظ 
في ختام تعامالت االسبوع امس، 
خاصة اس����هم البنوك التي حقق 
اغلبها ارتفاعا في اسعارها، فيما 
ارتفعت اغلب اس����هم الش����ركات 
الرخيصة مع عمليات جني ارباح 
على بعضها، حيث واصلت اسهم 
ايفا  التابعة ملجموعتي  الشركات 
والصفوة قيادة النشاط، فيما حافظ 

سهم زين على سعره مستقرا.
وتظهر حركة تداوالت امس ان 
السوق شهد نقلة في آلية التداول 

والتي يغلب عليها االجتاه نحو اسهم الشركات التشغيلية، االمر الذي 
يدعم االجتاه الصعودي للسوق ويدفعه نحو العمل املؤسسي واالبتعاد 
نس����بيا عن التركيز على اسهم الش����ركات الرخيصة التي حقق اغلبها 
مكاس����ب سوقية منذ بداية العام ال تقل عن 40%، وهو ما جعل بعضها 
مير بعمليات جني ارباح على مدى االسبوع اجلاري، لكن هذا ال يعني 
ان اسهم الش����ركات الرخيصة فقدت جاذبيتها لدى املضاربني، بل انها 

ستواصل نشاطها املضاربي.
ومن املؤش����رات االيجابية ايضا ان هناك سيولة مالية تدفقت نحو 
البورصة على اس����هم البنوك خاصة البنك الوطني والتمويل الكويتي 
لالستفادة من التوزيعات اجليدة من جهة واملكاسب السوقية التي ميكن 
ان حتققها هذه االسهم حتى موعد اجتماع عموميتها، فضال عن ان هذه 
االسهم متثل عامل االستقرار والثقة في ظل افتقاد الثقة في العديد من 

االسهم االخرى، خاصة التي تواجه ادارتها مشاكل قضائية.
المؤشرات العامة

ارتفع املؤشر العام للبورصة 32.2 نقطة ليغلق على 7064.6 نقطة 
بارتفاع نسبته 0.46% مقارنة بأول من امس، كذلك ارتفع املؤشر الوزني 
3.19 نقاط ليغلق على 379.98 نقطة بارتفاع نسبته 0.85% مقارنة بأول 
من امس. وبلغ اجمالي االس����هم املتداولة 522.2 مليون سهم نفذت من 

خالل 7175 صفقة قيمتها 72.6 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 143 شركة من اصل 206 شركات مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم 67 شركة وتراجعت اسعار اسهم 32 شركة وحافظت 

اسهم 44 شركة على اسعارها و63 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات اخلدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 175.1 

مليون سهم نفذت من خالل 2337 صفقة قيمتها 22.8 مليون دينار.
وجاء قطاع االس����تثمار في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 133.1 

مليون سهم نفذت من خالل 1763 صفقة قيمتها 15.3 مليون دينار.
واحتل قطاع العقار املركز الثالث بكمية تداول حجمها 110.6 ماليني 

سهم نفذت من خالل 1005 صفقات قيمتها 8.2 ماليني دينار.
وجاء قطاع الش����ركات غير الكويتية في املركز الرابع بكمية تداول 

حجمها 50.2 مليون سهم نفذت من
خالل 630 صفقة قيمتها 5.4 ماليني دينار، واحتل قطاع الش����ركات 
الصناعية املركز الثالث بكمية تداول حجمها 17 مليون س����هم نفذت من 

خالل 541 صفقة قيمتها 4.5 ماليني دينار.
رويدا رويدا، بدأت البورصة تتفاعل مع جملة من احملفزات سواء التي 
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اس���تحوذت قيمة تداول اسهم 12 شركة والبالغ 
قيمته���ا 38 ملي���ون دينار عل���ى 52.3% من القيمة 
االجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، بيتك، ايفا، 
الصفاة، جيزان، اجيليتي، زين، صفاة طاقة، الرابطة، 

الصفوة، صفاتك ودانة الصفاة.

استحوذت قيمة تداول سهم التمويل الكويتي البالغة 
6.4 ماليني دينار على 8.8% من القيمة االجمالية.

 حققت مؤشرات خمس����ة قطاعات ارتفاعا اعالها 
اخلدمات مبقدار 181.2 نقطة، تاله البنوك مبقدار 128.9 
نقطة، فيما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات اعالها االغذية 

مبقدار 48.5 نقطة، تاله التأمني مبقدار 15.7 نقطة.

المؤشر العام 32.2 نقطة 
وتداول 522.2 مليون سهم 

قيمتها 72.6 مليون دينار

ارت��ف��اع

)محمد ماهر(تفاؤل املتداولني بالتحسن التدريجي ملؤشرات السوق

نشاط 
»أجيليتي« وشركاتها 
وتركيز على 
الشركات ذات 
التوزيعات الجيدة

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

12 شركة على 
52.3% من القيمة 

اإلجمالية

خالل اجتماع شمل »المالية« و»الفنية« و»اإلدارية« أمس

البورصة: فنيات مؤشر »نسداك« ستتوافق
مع أجهزة »الوساطة«.. وال داعي إلى االنتقادات

محمود فاروق � أحمد مغربي
علم���ت »األنباء« من مص���ادر ذات صلة ان 
اللجان املالية والقانونية واإلدارية بسوق الكويت 
لألوراق املالية اجتمعوا أمس وناقشت عدة أمور 
ادارية متعلقة بالبورصة وميزانياتها للعام 2010 
و2011، وتطرق االجتماع كذلك إلى الفنيات التي 
أرسلتها شركات الوساطة املتعلقة بنظام التداول 

اإللكتروني اجلديد )ناسداك أومكس(.
وذكرت املص���ادر أن االجتماع كان متهيديا 
وس���يتبعه عدد من االجتماعات خالل الشهر 
اجلاري للوقوف على اآلليات النهائية املتعلقة 
بنظام التداول، مستدركة بأن االجتماع املقبل 
سينهي االنتقادات واخلالفات التي ظهرت مؤخرا 
بني اجلهات املعنية بنظام التداول اجلديد، السيما 
ان اللجان املالي���ة والقانونية واإلدارية لديها 
العديد من املس���ؤوليات التي تقع على عاتقها 

حول آلية تشغيل نظام )ناسداك اومكس(.
وذكرت املصادر ان اللجان ناقش���ت س���بل 
تطوير مؤشر البورصة وإعداده، كما ناقشت 
سبل التوصل إلى حلول نهائية بشأن التعامل بني 
جميع األطراف في البورصة واملعنية بالتداول 
ك� »املقاصة والوسطاء وإدارة البورصة« وذلك 

فيما يخص التعامالت اليومية للتداول.
وحول آليات التداول اجلديدة في البورصة 
قالت املصادر ان اللجان ناقشت املقترحات التي 
رفعت من شركات الوساطة من اجل التعرف على 
نظام التداول اجلديد واملقترحات التي رفعتها 
شركات الوساطة للتعرف على كيفية تدريب 
الكوادر البشرية لديها متهيدا لالستعداد لتطبيق 
النظام اجلديد والذي من املتوقع تطبيقه بداية 

شهر ابريل املقبل.

وقالت مصادر متابع���ة ان االنتقادات التي 
وجهت من قبل شركات الوساطة لنظام التداول 
اجلديد واالرتباك الذي سيحدثه للشركات خاصة 
فضال عن عدم توافقه مع أنظمة التداول التي 
تعمل بها جميع شركات الوساطة في السوق 
يجري حاليا معاجلتها مع ادارة السوق، مشيرة 
إل���ى أن إدارة البورصة لفتت أكثر من مرة الى 
ان وفدا من الشركة السويدية سيطلع شركات 
الوساطة على نظام التداول اجلديد وما سيستجد 
على هذا االمر خاصة ان مجموعة »ناس���داك« 
ستقوم بتس���ليم خطة مشروع نظام التداول 

اآللي اجلديد للسوق في 24 اجلاري.
من جهة أخرى، لفتت املصادر إلى ان اجتماعات 
فريق العمل بنظام التداول اجلديد في مجموعة 
ناسداك ستستمر من خالل املتابعة املستمرة 
مع شركات الوس���اطة عبر البريد اإللكتروني 
والذي من خالله تتابع ناسداك أوضاع شركات 
الوساطة من حيث بنية املعلومات اخلاصة بها 
وكذلك مدى قدرة الوسطاء العاملني بها للدخول 

في السوق خالل املرحلة املقبلة.
وأش���ارت املصادر إلى ان عددا من شركات 
الوساطة أعلنت استعدادها لتطبيق نظام التداول 
اجلديد  والذي من املتوقع االنتهاء من مراحله 
ال� 4 وفق ما أعلن نائب مدير عام السوق لقطاع 
التداول فالح الرقبة، في الربع األول من 2011.

وبينت املصادر أن تلك الشركات قامت بتقدمي 
منتجات التداول أون الين وكذلك التداول عبر 
املوبيل وهي منتجات جديدة ومحدثة لها القدرة 
على تأهيل تلك الشركات لتطبيق نظام التداول 
اآللي قبل غيرها من ش���ركات الوساطة املالية 

خالل املرحلة املقبلة.

البورصة تتوصل إلى حلول نهائية مع شركات الوساطة بشأن »ناسداك«

كونا: أجمع اقتصاديون كويتيون على أن تس���ارع وتيرة 
اعالن انتائج المالية للش���ركات لعام 2009 سينعكس ايجابا 
على أداء س���وق الكويت لألوراق المالية خالل تداوالت شهر 

فبراير الجاري.
وقال االقتصاديون ل� »كونا« انه على الرغم من أن نسبة 
كبيرة من الشركات المدرجة لم تعلن بياناتها اال أن األسبوع 
المقبل سيش���هد اعالنات للبيانات المالية السيما الشركات 

الخدماتية والصناعية التي تعتمد على األداء التشغيلي.
وتوقع االقتصاديون أن تتضاءل نس���بة الش���ركات التي 
س���تتخلف عن االفصاح عن أرباح أو خسائر العام الماضي 
خاصة ان ش���ركات قطاعات الصناعة والخدمات تقوم حاليا 
بانهاء هذه النتائج وسترسلها الى ادارة البورصة خالل األيام 

المقبلة العالم شريحة المتداولين بها.
وقال نائب الرئيس في شركة االستشارات المالية الدولية 
)ايفا( صالح السلمي إن تأخر اعالنات البيانات المالية للبنوك 
المدرجة في الس���وق أثر على وتيرة األداء باعتبارها الممول 

األساسي لنشاط البورصة«.
وأضاف السلمي ان تداعيات االزمة المالية العالمية في العام 
2008 اثرت � دون شك � على البيانات المالية لمعظم الشركات 
المدرجة في العام 2009 ومن المتوقع اس���تمرارها لو لم يتم 

معالجة موضوع االفراد والشركات المدينة.
 وأش���ار الى أن الوضع الحالي للسوق دعا اسماء لها ثقل 
الى تسييل أسهمها من اجل مواكبة التطورات، مشيرا إلى أنه 
على الرغم من ان السوق يمر بمرحلة تباين اال انه يتعايش 
مع الظروف خاصة في ظل ش���ح السيولة وسيتجاوب اكثر 

مع تسارع وتيرة االعالنات.
ومن جهته اكد رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للوساطة 
المالية خالد الصالح ان اعالن المزيد من الشركات المدرجة في 
السوق لبياناتها المالية سيعمل على استقرار الحالة النفسية 
لعموم المتداولين الذين يترقبون وينتظرون معرفة مستقبل 

شركات في البورصة.
وأضاف الصالح ان السوق خالل االسبوع الحالي مر بحالة 
من التذبذب وكان غير مس���تقر ولكن مع اقرار خطة الدولة 
الخمسية للتنمية فان الكثير من الشركات المتعثرة ستنتعش 

مما يعود بالنفع على اسهمها وسط حالة من التفاؤل.
اما مدير استثمار ش���ركة ايدل.جروب احمد معرفي فأكد 
التأثير االيجابي العالن���ات البنوك والتي جاءت جيدة حيث 
أثرت بصورة كبيرة على السوق خاصة مع توزيعات تعتبر 
جيدة على الرغم من االزمة العالمية التي اثرت على القطاعات 

المحلية.
وتوق���ع معرفي ان يتأخ���ر االعالن عن أرباح الش���ركات 
االس���تثمارية كما حدث مع ميزانيات 2008 بسبب المشكالت 
التي تواجهها نتيجة االزمة المالية، مشيرا الى ان بعضها ربما 
يتم ايقاف تداول اسهمه بسبب التأخر في االعالن عن النتائج 

المالية والتي سيكون اخر موعد لها 31 مارس المقبل.
وعن توقعاته للعام الحالي اكد معرفي ان السوق سيتفاعل 
ايجابيا ويتجه نحو الصعود خاصة اذا ما دخلت خطة الحكومة 
الخمسية مرحلة التنفيذ الفعلي والتي سيكون لها آثار ايجابية 

على مختلف القطاعات االقتصادية.

توقعوا تضاؤل الشركات المتخلفة عن اإلفصاح

اقتصاديون: تسارع إعالن النتائج المالية 
للشركات سينعكس إيجابًا على البورصة 

خالل فبراير الجاري
12.4 فلسًا أرباح »أنوفست« وتوزع 7% منحة

أكد سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس 
ادارة ش����ركة انوفست اعتمد البيانات املالية 
السنوية للشركة للسنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2009، حيث أظهرت النتائج املالية 
حتقيق أرباح قدرها 3.2 ماليني دينار مبا يعادل 
12.40 فلسا للسهم للعام 2009 مقارنة بالفترة 
نفس����ها من العام 2008 حيث حققت الشركة 
26.1 ملي����ون دينار مبا يع����ادل 100.88 فلس 
للسهم. وأوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه 
أمس األول بتوزيع أسهم منحة 7% من رأس 
املال املدفوع بواقع 7 اسهم لكل 100 سهم، علما 
بأن هذه التوصيات تخضع ملوافقة اجلمعية 
العمومية للش����ركة واجلهات املختصة، وأن 
مصادر التوزيعات هي من ارباح عام 2009. وبلغ 
اجمالي املوجودات املتداولة 41.5 مليون دينار، 

مقارنة بالفترة نفس����ها من العام 2008 حيث 
بلغ اجمالي املوجودات املتداولة 68.2 مليون 
دينار، وبلغ اجمالي املوجودات   للعام 2009 
122.9 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من 
العام 2008 حيث بلغ إجمالي املوجودات 151.4 
مليون دينار، وبلغ اجمالي املطلوبات املتداولة 
31.07 مليون دينار للعام 2009، مقارنة بالفترة 
نفسها من العام 2008 حيث بلغت 47.4 مليون 
دين����ار، وبلغ اجمالي املطلوبات 54.7 مليون 
دينار للعام 2009، مقارنة بالفترة نفسها من 
العام 2008 حيث بلغ إجمالي املطلوبات 78.7 
مليون دينار، وبلغ اجمالي حقوق املساهمني 
68.2 مليون دينار للعام 2009 مقارنة بإجمالي 
حقوق املساهمني للعام 2008 حيث بلغت 72.6 

مليون دينار.

50 فلسًا أرباح »المتحدة للخدمات الجوية« 
وتوزع 35% نقدًا

مجالس إدارات ثالث شركات 
تجتمع لمناقشة البيانات المالية 

أفادت ش���ركة املشاريع 
املتحدة للخدم���ات اجلوية 
)يوباك( بأن مجلس ادارتها 
اعتمد البيانات املالية السنوية 
للش���ركة في اجتماعه امس 
النتائج  االول حيث اظهرت 
ارباح قدرها  املالية حتقيق 
4 ماليني دين���ار مبا يعادل 
50 فلسا للسهم للعام 2009 
مقارن���ة بأرب���اح قدرها 1.7 
مليون دينار مبا يعادل 22 

فلسا للسهم للعام 2008.
ادارة  وأوصى مجل���س 
الشركة بتوزيع اسهم نقدية 

35% م���ن القيمة االس���مية 
للسهم بواقع 35 فلسا لكل 
س���هم وذلك للس���نة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2009، 
علما ان هذه التوصية تخضع 
العمومية  ملوافقة اجلمعية 
واجله���ات املختص���ة وان 
مص���ادر التوزيع���ات »من 

املصادر النقدية للشركة«.
وبلغ اجمالي املوجودات 
املتداول���ة 11.1 مليون دينار 
للع���ام 2009 مقارنة ب� 5.5 
ماليني دين���ار للعام 2008،  
وبل���غ اجمال���ي املوجودات 

45.2 مليون دينار للعام 2009 
مقارنة ب� 43.05 مليون دينار 
للع���ام 2008، وبلغ اجمالي 
املطلوبات املتداولة 8.6 ماليني 
دينار للعام 2009 مقارنة ب� 
8.7 ماليني دينار للعام 2008، 
وبلغ اجمالي املطلوبات 10.9 
ماليني دين���ار للعام 2009 
مقارنة ب� 11.4 مليون دينار 
للع���ام 2008، وبلغ اجمالي 
حقوق املساهمني 34.2 مليون 
دينار للع���ام 2009 مقارنة 
ب���� 31.6 مليون دينار للعام 

.2008

أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية أن 
مجالس إدارات ثالث ش���ركات س���تجتمع 
ملناقشة البيانات املالية السنوية املنتهية 

في 31 ديسمبر 2009.
  وأوضح���ت البورصة أن مجلس إدارة 

الشركة الوطنية للمسالخ »وط للمسالخ« 
سيجتمع في 8 فبراير اجلاري فيما سيجتمع 
مجلس���ا ادارة ش���ركتي »القرين لصناعة 
الكيماويات البترولية« و»الكويت للتأمني« 

بعد غد.

إعداد: عاطف رمضانإعالنات البورصة


