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من اللون األخضر متاما، حتى جاءت الثواني األخيرة من فترة اجللسة 
لتشهد حتول ثالثة أسهم إلى املنطقة اخلضراء، لتغلق على ارتفاع 
وهذه األسهم هي »كامكو« و»اخلطوط الوطنية« و»إجنازات« علما 

بأن إجمالي األسهم التي مت التداول عليها بلغ 128 سهما.
وعلى الرغم من حتركات احملافظ والصناديق على أسهمها لدعمها 
في مواجهة التراجعات احلادة ألسهمها، إال أن تلك احملاوالت لم تفلح 
في وقف موجات التراجع احلادة والضغوط البيعية القوية على أسهم 

كافة قطاعات السوق بقيادة قطاعي أسهم البنوك واخلدمات. 
وشهدت بعض األسهم القيادية طلبا عليها خالل جلسة التداول 
من خ���الل دخول احملفظ���ة الوطنية عليها، ومن بني تلك األس���هم 
»بيتك« الذي بلغ أسعاره 
مس���توى الدين���ار خالل 
اجللسة، غير أن حتركات 
احملفظة الوطنية في الربع 
ساعة األخيرة من جلسة 
التداول على بعض األسهم 
القيادي���ة وإن قلصت من 
خسائر السوق إال أنها لم 
إلى  تس���تطع أن حتولها 

املنطقة اخلضراء. 

 آلية التداول 

قادت أسهم قطاع البنوك 
السوق للتراجع احلاد بعد 
أن شهدت أسهمها تراجعات 
ح����ادة قادها س����هم البنك 
التجاري الذي أغلق متراجعا 

51.7 مليون س���هم نفذت من خالل 993 صفق���ة قيمتها 6.6 ماليني 
دينار. وحصل قطاع البنوك على املركز الثالث بكمية تداول حجمها 
30.78 مليون سهم نفذت من خالل 806 صفقات قيمتها 20.8 مليون 
دينار. وحصل قطاع شركات العقار على املركز الرابع بكمية تداول 
حجمها 24.6 مليون س���هم نفذت من خالل 376 صفقة قيمتها 1.88 
مليون دينار، وجاء قطاع الصناعة في املركز اخلامس بكمية تداول 
حجمها 18.29 مليون س���هم نفذت من خالل 530 صفقة قيمتها 4.93 

ماليني دينار.
وجرى التداول على أسهم 125 شركة من إجمالي عدد الشركات، 
شهدت أسهم 115 شركة منها انخفاضا، فيما ارتفعت أسهم 3 شركات 

واستقرت أسعار أسهم 7 
شركات دون تغيير.

3 أسهم في المنطقة 
الخضراء 

الس���وق  تع���رض 
لتراجعات ح���ادة وقوية 
التداول وإن  خالل جلسة 
كان ق���د قل���ص جزءا من 
هذه التراجعات عن طريق 
حتركات الثواني األخيرة، 
إال أن سيادة الهلع واخلوف 
أنهت تداوالت السوق على 
أعلى نس���بة تراجع منذ 

بداية العام احلالي. 
وألول م���رة منذ بداية 
العام، خلت شاشة التداول 

هبوط حاد للبورصة يدفع المتداولين لعمليات
بيع عشوائي خوفًا من استمرار موجة التدهور عالميًا وخليجيًا

استحواذ قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 
31.6 مليون دينار على 59.9% وهذه الش���ركات 
هي: »زين« و»بيت���ك« و»البنك الوطني« وبنك 

اخلليج وبيت التمويل اخلليجي وأجيليتي.
 استحوذت أسهم شركة زين والبالغة 9.2 مليون 

دينار على 17.4% من إجمالي القيمة املتداولة.
أغلقت مؤش����ر قطاعات السوق الثمانية على 
تراجع����ات، أعاله����ا قطاع اخلدم����ات الذي تصدر 
التراجعات بواقع 409 نق����اط، تاله قطاع البنوك 
بواق����ع 241.8 نقطة، تاله مؤش����ر قطاع الصناعة 
بواقع 178 نقطة، تاله مؤش����ر قطاع غير الكويتي 

بواقع 174.6 نقطة.

باحلد األدنى بواقع 50 فلسا للسهم لتستقر عند 740 فلسا للسهم تأثرا 
بعاملني األول التداعيات السلبية التي أفرزتها العوامل احمللية واخلارجية 
والثاني تخفيض وكالة موديز خلدمات املستثمرين تصنيف البنك من 

 .D  إلى الدرجة C حيث معدل املتانة املالية من الدرجة
وباستثناء س����هم بيتك الذي أغلق نفس مستوى اجللسة السابقة 
مستقرا عند دينار و20 فلسا للسهم، أغلقت أسهم البنوك على تراجعات 

متباينة تأثرا بحالة الهلع التي انتابت املتداولني خالل اجللسة. 
وتفاعلت أس���هم مجموعة اخلرافي املرتبطة بأداء س���هم »زين« 
باجتاه النزول احلاد لتستقر معظمها عند احلد األدنى حيث تراجع 
سهم الساحل ليستقر عند 150 فلسا للسهم، فيما تراجع سهم »املال« 
بواقع 6 فلوس ليس���تقر عند 96 فلس���ا للسهم مقابل 102 فلسا في 

اقفاالت اجللسة السابقة. 
تراجع س���هم مجموعة الصناعات بواقع 20 فلس���ا ليستقر عند 
320 فلس���ا للسهم، وش���هد س���هم األنابيب تراجعات باحلد األدنى 
وبواقع 25 فلس���ا للسهم تأثرا بتراجعات سهم »زين« ليستقر عند 

340 فلسا للسهم. 
وفي قطاع اخلدمات قادت تداوالت سهم »زين« تراجعات أسهم قطاع 
اخلدمات، حيث هوى السهم بواقع 60 فلسا للسهم ليستقر عند دينار 

و300 فلس للسهم في تراجع يعد األعنف منذ بداية العام للسهم. 
وشهد سهم »أجيليتي« تراجعا بواقع 35 فلسا للسهم ليستقر دون 
مستوى نصف دينار ألول مرة منذ بداية مايو اجلاري ليستقر السهم، 
حيث تأثر الس����هم إضافة للعوامل السابقة بالبيان الذي مت نشره على 
موقع س����وق دبي املالي من أن مجلس إدارتها س����يناقش الشهر املقبل 
مسألة بيع س����ندات طويلة األجل وكذلك شراء 10% من أسهم اخلزينة 

وفقا ملا ذكره موقع سوق دبي املالي. 
وقد اس����تحوذت قيمة تداول اسهم 6 شركات والبالغة 31.63 مليون 

دينار على 60% من اجمالي قيمة التداول.

عمر راشد
واصل مؤش���ر س���وق الكويت 
املالية تراجعاته للجلسة  لألوراق 
الثالثة على التوالي ليغلق على أعلى 
نس���بة تراجع له منذ بداية العام، 
حتت تأثير ضغ���وط بيعية قوية 
على جميع أس���هم القطاعات التي 
أغلق���ت جميعها على اللون األحمر 
مع اس���تمرار األداء السلبي للعديد 

من األسهم القيادية.
وقادت موجة البيع احلادة التي 
تصدرتها أس���هم قطاع���ي البنوك 
واخلدمات مؤشري السوق للتراجع 

بش���كل حاد، حيث فقد املؤشر الس���عري 186.5 نقطة دفعة واحدة 
ليستقر عند مستوى 6802.1 نقطة، فيما تراجع املؤشر الوزني 12.4 

نقطة ليستقر عند 408.77 نقاط.
عوامل محلية وخارجية عديدة كانت وراء التراجع احلاد وسيطرت 
على نفسية املتداولني ووجهت سلوكياتهم خالل اجللسة للتخلص 
من األس���هم التي ميلكونها، ومن أبرزها العوامل احمللية املؤثرة في 
أداء الس���وق تداول إشاعات قوية بش���أن احتمالية تأجيل عمومية 
»زين«، واملش���اكل التي تواجهها العديد من الشركات، باالضافة الى 
ش���ح السيولة املالية لدى صّناع الس���وق وضعف السيولة املالية 

املوجهة من احملفظة املالية احلكومية.
وخارجيا، عمق���ت التراجعات احلادة ألس���واق املال اخلليجية 
والعاملية من تراجعات السوق، حيث منيت أسواق املال اخلليجية 
بخسائر حادة تأثرا بوضع األسواق األوروبية وهبوط أسعار النفط 
ملس���تويات متدنية جديدة ملا دون ال� 69 دوالرا، مع جتدد املخاوف 
بشأن أزمة ديون منطقة اليورو وانتقالها من الديون السيادية للقطاع 
املصرفي، كما واصل اليورو الهبوط ملا دون 1.23 دوالر واألس���واق 

األوروبية والتي منيت بخسائر قوية مطلع التداوالت.
ورغم أن السوق وبحكم سلوكياته التاريخية ال يخضع للتنبؤات 
العلمية، إال أنه وفي ظل غياب احملفزات الداخلية والتقلبات احلادة 
ألسواق املال والعمالت وتراجعات أسعار النفط فإن موجة التراجعات 

ستكون سيدة املوقف وإن تخللها ارتداد صعودي »محدود«.

المؤشرات العامة

وقد أنهى س���وق الكويت لألوراق املالية ثالث جلس���ات التداول 
األسبوعية على انخفاض حاد في مؤشريه السعري والوزني، حيث 
انخفض املؤشر الس���عري 186.5 نقطة ليستقر عند 6802.1 نقطة، 
كما أغلق املؤش���ر الوزني على انخفاض قدره 12.4 نقطة ليس���تقر 

عند 408.77 نقاط.
وبلغ إجمالي كمية األسهم املتداولة 233.2 مليون سهم نفذت من 

خالل 4366 صفقة قيمتها 52.8 مليون دينار. 
وتصدر القطاع غير الكويتي النش���اط بكمية تداول حجمها 63 
مليون س���هم نفذت من خالل 598 صفقة قيمتها 3.2 ماليني دينار. 
وجاء قطاع شركات االستثمار في املركز الثاني بكمية تداول حجمها 

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 6 
شركات والبالغة 
31.63 مليون 
دينار على 60% من 
إجمالي القيمة

المؤشر العام 186.5 نقطة
وتداول 233.2 مليون سهم

بقيمة 52.8 مليون دينار
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»عمومية أجيليتي« 10 يونيو المقبل
عمر راشد

حددت شركة »أجيليتي« موعد انعقاد عموميتها العادية 
في 10 يونيو املقبل، وذلك وفق الكتاب الذي أرسلته الشركة 

الى سوق دبي املالي يوم األحد املاضي.
وأوضحت الشركة في بيانها املرسل الى السوق ان جدول 
اعمال جمعيته���ا العمومية يتضمن 13 بندا يتضمن توزيع 
أرب���اح نقدية بواقع 40% مبا يعادل 40 فلس���ا لكل س���هم، 
وكذلك تفويض مجلس االدارة بش���راء اس���هم خزينة ما ال 
يزيد عن 10% من اس���هم الشركة وملدة 18 شهرا مع تفويض 
مجلس االدارة باصدار سندات طويلة األجل ووضع الشروط 
والضوابط القانونية واستكمال االجراءات القانونية. ومن 
بني البنود ايضا انتخاب مجلس االدارة واملوافقة على وقف 

االحتياطي القانوني.
)محمد ماهر(املؤشرات تسجل أعلى هبوط لها في يوم واحد

م. مشعل السميان

د. فؤاد العمر 

ربحت 399.9 ألف دينار

العمر: 37 مليون دينار إجمالي موجودات 
»مينا العقارية« بنهاية السنة المالية

وأشار إلى أن األزمة املالية 
العاملية التي أثرت على الكويت 
ومنطقة اخلليج العربي خالل 
العام املاضي، وهي األسواق 
الت���ي تعمل بها  الرئيس���ية 
الش���ركة  الش���ركة، مكن���ت 
من إع���ادة النظر في منوذج 
عملها وتخفيض قيم أصولها 
وترتيب التخارجات املناسبة 
من بعضها، مؤك���دا انه رغم 
وجود ه���ذه التحديات إال أن 
الشركة ركزت على استكمال 
اإلستراتيجية التي مت اعتمادها 
من قبل مجلس اإلدارة، واتخذت 
إجراءات احترازية ملواجهة تداعيات األزمة املالية 
على أصولها بتنويع مشاريعها العقارية وتقليل 

مخاطرها. 
وأكد العمر أن شركة م����نا العقارية عملت 
على قراءة الس������وق ج����يدا واع����دت خطة 
تتوافق م���ع متطلبات املرح����ل���ة احل����الية 
واملس���تقبلية عبر االستمرار في التركيز على 
الفرص التشغيلية واختيار املناطق املستقرة 
اقتصاديا لالستثمار، وتطوير مشاريعها القائمة 
مبا يحقق عوائد مجزية للش���ركة واملساهمني 

في ذات الوقت.

محمود فاروق 
ذكر رئيس مجل���س اإلدارة والعضو املنتدب 
لشركة »بي. او. تي. العقارية« جاسم احلويتان ان 
الشركة حصلت على قرض مببلغ 371.6 الف دينار 
لتمويل عملية ش���رائها الرض فضاء في املنطقة 
التجارية احلرة وقت بدأت الش���ركة مباش���رتها 
لعملها في 2005، مبينا أن رصيد القرض املتبقي 
بل���غ حوالي 163.5 الف دينار بنهاية 2009 حيث 

سيتم االنتهاء من سداده خالل العام احلالي.
وقال احلويتان ف���ي تصريحات عقب انعقاد 
اجلمعية العمومية أمس ان اجمالي االيراد العقاري 
للشركة بلغ 267.6 الف دينار في 2009باملقارنة 
مع العام السابق والبالغ 202.2 الف دينار مبينا 
أن ربح العام احلالي بلغ 159.5 الف دينار بربحية 
س���هم بلغت 15.95 فلسا للس���هم الواحد مقارنة 
بع���ام 2008 والبالغ صافي الربح فيه 137.6 الف 
دينار بربحية للسهم 13.67 فلسا للسهم الواحد 

وهو ما يش���ير الى ارتفاع ارباح الشركة مبقدار 
2.19 فلس للسهم.

هذا وقد وافقت اجلمعي���ة العمومية العادية 
للش���ركة على جميع البن���ود املدرجة في جدول 
اعماله���ا مبا في ذلك املوافقة على اقتراح مجلس 
االدارة بعدم توزيع ارباح عن السنة املالية املنتهية 
في 31 ديسمبر 2009 واملوافقة على اقتراح مجلس 
االدارة بزيادة رأسمال الشركة من مليون دينار 
الى 1.120 مليون دينار اي زيادة نقدية بواقع سعر 
100 فلس للسهم وميثل ما نسبته 12% من قيمة 
رأسمال الشركة ويتم دفعها على دفعة واحدة بحيث 
تخصص الزيادة للمساهمني احلاليني املسجلني 
بسجالت الشركة بتاريخ انعقاد اجلمعية العمومية، 
وبناء على ذلك متت املوافقة في اجلمعية العمومية 
غير العادية للش���ركة امس على تعديل املادة 6 
من عقد التأسيس واملادة 5 من النظام االساسي 

للشركة.

قال رئي���س مجلس إدارة 
شركة مينا العقارية د. فؤاد 
عبداهلل العمر ان مجلس إدارة 
الشركة اعتمد في اجتماعه الذي 
املالية  النتائ���ج  انعقد امس 
املالي���ة 2010/2009  للس���نة 
ف���ي 2010/3/31،  واملنتهي���ة 
مسجلة ارباحا ب� 399.9 ألف 
دينار أي فلسان للسهم، كما 
بلغ إجمالي املوجودات نحو 

37.05 مليون دينار. 
كما ناقش مجلس اإلدارة 
التطورات في مشاريع الشركة، 
والوضع احلالي لها، واخلطط 

املستقبلية، خصوصا بعد حتول الشركة من 
السوق املوازي إلى السوق الرسمي، الفتا إلى 
أن توجه شركة مينا العقارية إلى التداول في 
السوق الرسمي أعطى دافعا وحافزا للمستثمرين 

للتعرف على السهم وأداء الشركة. 
واضاف أن النتائج املالية التي حتققت في 
السنة املالية 2010/2009 ساهم فيها التخارج من 
عدة استثمارات ناجحة مثل التخارج من أرض 
الصفا باإلحساء في اململكة العربية السعودية. 
كما تتولى الشركة استكمال التخارجات من بعض 

مشاريعها بعد االنتهاء من تطويرها.

»مرابحات« تستحدث قطاعًا جديدًا للتحصيل وخدمة العمالء
الشركة لهذه األهمية وحرصا منها 
على احلصول على أفضل الفرص 

السياحية لعمالئها«.
ولفت إلى أن قطاع خدمة العمالء 
بالش����ركة يقوم حاليا بدراس����ة 
مجموع����ة أخرى م����ن اخلدمات 
التي ميكن تقدميها  املس����تقبلية 
في هذا اخلصوص، حيث يجري 
التفكي����ر الحقا بإدخ����ال خدمات 
س����ياحية كثيرة لعمالء الشركة 
وذلك لتوفير الراحة واملتعة لهم، 
الفتا إلى أن الشركة تسعى بشكل 
دائم الى توفي����ر أفضل اخلدمات 
أدائها قدر  وتطوي����ر وحتس����ني 
اإلمكان وذلك ع����ن طريق وجود 
مركز خدمة العمالء واملوجود في 

موقع استراتيجي.

عل����ى مراعاة العمالء فيما يتعلق 
بالتحصيل املالي في الفترة احلالية 
وذلك مراعاة لظروف بعض العمالء 
اخلاصة وما قد تتطلبه عملية اعادة 
جدولة بعض الدفعات احلالية أو 
إعطاء حلول أخرى تراعي ظروف 

العمالء«.
واضاف: »دور قط����اع خدمة 
العم����الء والتحصيل سيش����مل 
باالضافة إلى ذلك التنسيق فيما 
بني شركة مرابحات وعمالئها فيما 
يتعل����ق بتقدمي خدم����ات العقار، 
العمالء  إلى متابع����ة  باإلضاف����ة 
حلني استالم عقاراتهم، فضال عن 
خدمات نظام تبادل الذي ابتكرته 
مرابح����ات وأهميتها في س����وق 
السياحة احمللي والعاملي ومواكبة 

بالدرجة األولى، باإلضافة إلى عمل 
الدراسات واخلطط اخلاصة بتقدمي 
أفضل اخلدمات للعمالء، مع احلرص 

اململكة العربية السعودية واالمارات 
العربية املتح����دة وتركيا والدول 

األخرى«.
واشار إلى أن قطاع خدمة العمالء 
والتحصيل الذي مت تأسيسه مؤخرا 
استقطب طاقما محترفا ومتخصصا 
ألداء هذه املهمة على أكمل وجه، 
حيث يتمتع أعضاء الفريق احلالي 
باخلبرة الكافية واملهارات اخلاصة 
القادرة على  البشرية  والعناصر 
التعامل مع األنظمة احلديثة ملتابعة 
طلب����ات العمالء »برنامج عالقات 
العمالء« ACTIVA ، فضال عن تطبيق 

نظام جودة اخلدمة.
واوض����ح أن: »القطاع اجلديد 
أوكل اليه مهمة العمل على تطوير 
اخلدمات احلالية واملس����تقبلية 

قال مدير قطاع خدمة العمالء 
والتحصيل بشركة مرابحات للحلول 
انه:  العقارية م. مشعل السميان 
»في إطار التوجه لتحسني جودة 
اخلدمات التي تقدمها »مرابحات« 
لعمالئها في السوق احمللي، قامت 
الشركة مؤخرا بإنشاء وتأسيس 
قطاع خدم����ة العمالء والتحصيل 
ال����ذي بدأ بتق����دمي خدماته خالل 
املراحل  ف����ي  املاضي����ة  األش����هر 
التجريبية واآلن س����يبدأ بتقدمي 
خدماته االساس����ية وفي املرحلة 
االول����ى لعمالئه داخ����ل الكويت، 
وقد ب����دأ املركز بتوس����يع دائرة 
خدماته لتشمل الفروع اخلارجية 
للش����ركة وعلى رأسها فرعها في 
مصر وفي املس����تقبل القريب في 

تصدر سندات بقيمة 20 مليون دينار باآلجال لغرض إعادة هيكلة القروض وتمويل عمليات الشركة

الهارون: »التعمير العقارية« تملكت أرضًا بالمغرب
 إلنشاء فندق وتوّقع مذكرة تفاهم إلنشاء آخر في عمان

العقارية، األمر  أغلبية الشركات 
الذي يعكس نظرة إدارة الشركة 
املتحفظة. هذا وقد أقرت اجلمعية 
العمومية العادية للش����ركة التي 
اجتمعت أمس بنسبة حضور بلغت 
90% جميع بن����ود جدول أعمالها 
وأهمها إصدار سندات بقيمة 20 
مليون دينار باآلجال التي يحددها 
مجلس اإلدارة لغرض إعادة هيكلة 
القروض ومتويل عمليات الشركة 
وعدم توزيع أرباح عن السنة املالية 
املنتهي����ة في 31 ديس����مبر 2009 
إدارة  وجتديد تفوي����ض مجلس 
الشركة بش����راء 10% من أسهمها 
وفقا للقانون، كما أقرت اجلمعية 
العمومية غير العادية إضافة فقرة 
جديدة إلى امل����ادة 26 من النظام 
األساسي للشركة ليصبح نصها 
كالتالي: »ملجلس اإلدارة أوس����ع 
سلطة إلدارة الشركة والقيام بجميع 
األعمال التي تقتضيها إدارة الشركة 
وفق����ا ألغراضها وال يحد من هذه 
السلطة إال ما نص علية القانون أو 
قرارات اجلمعية العامة، كما يجوز 
ملجلس اإلدارة شراء العقارات وبيع 
عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء 

الكفاالت أو عقد القروض«.

محمود فاروق
كش����ف رئيس مجل����س إدارة 
شركة التعمير لالستثمار العقاري 
عبدالوهاب الهارون عن إستراتيجية 
الش����ركة خالل العام احلالي التي 
تتمثل في السعي إلى إعادة هيكلة 
التكاليف املالية السنوية، والبحث 
عن فرص جديدة للحصول على 
حقوق االمتياز في مناطق جغرافية 
متنوعة، مبينا أن الشركة متلكت 
قطعة أرض مبس����احة 5000 متر 
مربع في مدين����ة طنجة باململكة 
املغربية وحصل����ت على رخصة 
البناء، ومن املتوقع البدء في أعمال 
إنشاء فندق عليها من فئة الثالث 
جنوم يضم 195 غرفة خالل الفترة 
املقبلة، فض����ال عن توقيع مذكرة 
تفاهم مع ش����ريك عماني إلنشاء 
فندق ثالث جنوم في مدينة صحار 
بسلطنة عمان. وبني الهارون على 
هامش اجلمعية العمومية العادية 
التي عقدت أمس أن الشركة حققت 
زيادة على صعيد اإليرادات على 
الرغم من الظروف الراهنة وحافظت 
البنوك  على وضعها اجلي����د مع 
الرئيسية التي تتعامل معها، كما 
جنحت في حتسني وضع السيولة 

الذي  الذي ساد األس����واق، األمر 
أدى إلى حتقيق خس����ائر لبعض 
الش����ركات نتيجة عمليات إعادة 

تقييم االستثمارات العقارية.
وذكر التقرير أن مجموع أصول 
الش����ركة بلغ 45.5 مليون دينار 
مقابل ديون بلغت 19.233 مليون 
دينار، وأنها لم تزد على 42% من 
مجموع األص����ول، حيث تعتبر 
تلك النس����بة متميزة مقارنة مع 

لألزمة املالية العاملية، وعلى الرغم 
من ذلك جاءت نتائج الشركة املالية 
سلبية، حيث بلغت اخلسائر 4.813 

ماليني دينار.
وق����ال ف����ي كلمت����ه بالتقرير 
السنوي للشركة انه ال شك أن عام 
2009 قد أرهق الكثير من الشركات 
في مختلف املجاالت حول العالم، 
وواجهت الشركات العقارية مشاكل 
تتعلق إما بالق����روض أو الركود 

لديها، حيث بلغ العائد اإلجمالي 
من التشغيل في نهاية عام 2009 
نحو 4.4 ماليني دينار بزيادة قدرها 

42% مقارنة مع العام 2008.
وأك����د أن »التعمي����ر« اتخذت 
العديد من القرارات اإلستراتيجية 
خالل فترة األوضاع االقتصادية 
الصعبة، حيث متيزت بالسرعة في 
التصرف واتخاذ اإلجراءات املناسبة 
للتخفيف من واقع التأثير السلبي 

)أسامة البطراوي(عبدالوهاب الهارون مترئسا اجلمعية العمومية للشركة

تسدد رصيد قرض متبقٍ بقيمة 163.5 ألف دينار في 2010

159.5 ألف دينار أرباح »بي. أو. تي العقارية«
وتزيد رأسمالها إلى 1.12 مليون دينار


