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 شريف حمدي
  علمـــت «األنباء» من مصادر مطلعة ان اســـتراتيجية 
«اجيليتي» ستركز خالل املرحلة املقبلة على تقليل االعتماد 
على النشاط العسكري والتركيز على النشاط التجاري، 
مشيرة الى ان الشركة كانت تعتمد في السابق على النشاط 
العســـكري بنسبة ٦٥٪ وعلى النشـــاط التجاري بنسبة 
٣٥٪ فيما تسعى الى االعتماد الكلي على النشاط التجاري 

بشكل تدريجي.
  وحول النتائج املالية التي حققتها الشركة في األشهر 
التسعة األولى من العام احلالي والتي بلغت ٤٩٫٥ مليون 
دينار قالت املصادر انها ناجتة عن النشاط التشغيلي بنسبة 
١٠٠٪ حيث اعتمدت الشركة في حتقيق هذه األرباح على 
نشاطها في األسواق احمللية واخلليجية الى جانب األسواق 

العاملية في أوروبا وآسيا فضال عن أميركا الالتينية. 

 «أجيليتي» تتجه لتخفيض االعتماد على النشاط العسكري

 ينطلق في بيروت اليوم لمناقشة التكامل المصرفي العربي

 شهادة جديدة على ريادته في مجال إدارة األصول 

 محافظ «المركزي» يشارك في مؤتمر
  «الدور الدولي الجديد للمصارف العربية»

 «جلوبال إنفيستور» تمنح «المركز» جائزة 
  أفضل مدير أصول على مستوى الكويت

على االقتصادات العربية وخلق 
فرص استثمارية جديدة ونظرة 

نحو املستقبل.
  وسيشـــارك في أنشطة هذا 
املؤمتر أعضاء احتاد املصارف 
الى حضور  العربية باالضافة 
وزراء االقتصاد والتجارة واملال 
ومحافظي البنوك املركزية من 
العربية مع  الـــدول  مختلـــف 
مشاركة فاعلة لقيادات ومسؤولي 
املنظمات واملؤسسات الدولية.

  من جهـــة أخرى، يشـــارك 
محافظ بنـــك الكويت املركزي 
الشيخ سالم العبدالعزيز وعضو 
املجلس االستشاري لذلك االحتاد 
الثاني  العـــادي  في «االجتماع 
للجمعيـــة العموميـــة لالحتاد 
الدولـــي للمصرفيـــني العرب» 
املزمع عقده في بيروت يوم ٢٦ 

نوفمبر اجلاري. 

  اجلدير بالذكر أن «املركز» منذ 
تأسيسه عام ١٩٧٤ جنح في املناورة 
خالل دورات األســــواق، ونتيجة 
لذلك فإنه يدير اآلن حصة سوقية 
رئيسية في مجال إدارة الصناديق 
االستثمارية على مستوى املنطقة، 
حيث يتبــــوأ املرتبة األولى على 
مستوى الكويت واملرتبة الثالثة 
العربي،  على مســــتوى اخلليج 
وبلغت األصــــول املدارة من قبل 
املركز ١٫٠٣ مليار دينار كما في ٣٠ 
سبتمبر ٢٠١٠، تشكل نسبة كبيرة 
منها أصول مدارة ملســــتثمرين 
مؤسساتيني مما يؤكد مكانة املركز 
كأحــــد املديرين املعدودين الذين 
يشكلون خيارا للمؤسسات املهتمة 

باالستثمار.
  ويعود سجل أداء «املركز» في 
مجال إدارة األصول على مستوى 
الكويت واخلليــــج إلى أكثر من 
عقدين مــــن الزمــــان. فقد بدأت 
الشركة بتقدمي خدمة إدارة احملافظ 
في السوق الكويتي منذ عام ١٩٨٣، 
وفي عام ١٩٩٩ دخلت الشركة في 
مجال إدارة الصناديق االستثمارية 
وذلك بإطالقها ألول صندوق أسهم 

كويتي وهو صندوق «املمتاز». 

شــــارك براديب راجاغوبالن من 
إدارة احلوكمــــة وادارة املخاطر 
في «املركز» في اجللسة النقاشية 
التي ناقشت جتربة املراكز املالية 
العاملية وكيف للمنطقة ان تستفيد 
من هذه التجربة وما هي التغييرات 
املطلوبــــة علــــى الصعيديــــن 
التشريعي والتنظيمي. وميتلك 
«املركز» ســــجال حافال في مجال 
إدارة األصول مبختلف فئاتها، فقد 
حصدت ثالثة من صناديق املركز 
أربع جوائز من ليبر ألفضل أداء 
معدل باملخاطر خالل عام ٢٠١٠، 
حيث حاز «صندوق املمتاز» جائزة 
أفضــــل صندوق أســــهم كويتي 
لفترتي ثالث وخمس ســــنوات، 
وحاز «صندوق املركز اخلليجي» 
جائزة أفضل صندوق أسهم ملنطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
كما حصل «صندوق املمتاز» على 
جائزة أفضل صندوق أسهم لعام 
٢٠٠٩ مــــن املطبوعــــة اإلقليمية 
 .(MENA Fund Manager) الرائدة
ومنحت وكالة ستاندرد آند بورز 
صندوقي «املمتاز» و«اخلليجي» 
تصنيف مبرتبة «A» للفترة مابني 
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 أعلنت شــــركة املركــــز املالي 
الكويتي أمس عن حصولها على 
جائزة «أفضل مدير أصول على 
 Global مستوى الكويت» من مجلة
Investor، أحد املجالت املتخصصة 

التابعة ملجموعة يورومني.
   وقد مت اختيار «املركز» بناء 
على عدد من األساســــيات منها: 
الوضــــع املالي املتني للشــــركة، 
منتجاتهــــا  أداء  ومســــتوى 
االستثمارية وتنوعها، ومبادراتها 
الى االبتكار من خالل شق قنوات 
اســــتثمارية جديدة تتوافق مع 
دورات األسواق، واحملافظة على 
معدالت مستدامة للنمو من حيث 
احلصة السوقية وحجم األصول 
املدارة وقاعدة العمالء، وااللتزام 
مبســــتوى رفيع مــــن احلوكمة 

واالنضباط الداخلي. 
  وبهذه املناســــبة، قالت نائب 
الرئيس التنفيذي إلدارة أســــهم 
أفريقيا  الشرق األوسط وشمال 
في «املركز» أماني العماني: «نشكر 
 Global Investor القائمني على مجلة
على اختيار املركز كأفضل مدير 
أصول على مستوى الكويت، ونحن 
ملتزمون مبواصلة العمل لتحقيق 
أفضل مستويات األداء في إدارة 
األصول باتباعنا ملنهجية مدروسة 
في اتخاذ قراراتنا االســــتثمارية 

واختيار أصول عالية اجلودة».
  واضافت: «لطاملا حرص فريق 
إدارة األصول في املركز على اتباع 
سياسة استثمارية رباعية األضالع، 
قائمة على البحث العميق واألداء 
اجليد والنمو املستدام والتحكم في 
املخاطر، وقد كانت تلك السياسة 
هي الدعامة الرئيسية لتماسكنا 

خالل األزمة املالية».
  وقد دعــــت اللجنــــة املنظمة 
«املركز» للمشاركة في احللقات 
النقاشــــية التــــي مت عقدها بعد 
حفــــل توزيــــع اجلوائــــز، حيث 

العربـــي هـــدف اســـتراتيجي 
ووسيلة للتنمية والدور املصرفي 
العربي على املســـتوى الدولي 
وآفـــاق التعاون بني األســـواق 
املالية العربية والدولية (جتارب 
دولية) وتأثير التدفقات املالية 

 يشارك محافظ بنك الكويت 
املركزي الشيخ سالم العبدالعزيز 
في أنشطة مؤمتر «الدور الدولي 
اجلديد للمصارف العربية» املزمع 
عقده في بيروت يومي ٢٥ و٢٦ 

نوفمبر اجلاري.
  وذكـــر بيـــان صـــادر عن 
املركـــزي امس  الكويت  بنـــك 
ان احتـــاد املصـــارف العربية 
ينظم هذا املؤمتر حتت رعاية 
وحضور رئيس مجلس الوزراء 
باجلمهورية اللبنانية الشـــيخ 
سعد احلريري وبالتعاون مع 
جمعية مصارف لبنان واالحتاد 
العرب  الدولـــي للمصرفيـــني 
وعدد من املنظمـــات االقليمية 

والدولية.
  وأضاف البيـــان ان املؤمتر 
سيناقش عدة مواضيع هامة يأتي 
في مقدمتهـــا التكامل املصرفي 

 ١٠٫٨ ماليين دينار أرباح «أالفكو» لـ ٢٠١٠
 األصول زادت ٣٧٪ إلى ٥٣٦ مليون دينار و١٤٫٥ فلسًا ربحية السهم

 قــــال رئيس مجلــــس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي لشركة أالفكو 
لتمويل شراء وتأجير الطائرات 
احمد الزبن إن الشــــركة حققت 
أرباحــــا صافية للســــنة املالية 
املنتهية في ٣٠ ســــبتمبر ٢٠١٠ 
بلغت ١٠٫٨ ماليــــني دينار، وقد 
بلغت ربحية السهم ١٤٫٥ فلسا، 
وزادت قيمة األصول بنسبة ٣٧٪ 
لتبلغ ٥٣٦ مليــــون دينار، فيما 
زادت حقوق املســــاهمني بنسبة 
١٠٪ لتصل إلى ١٠٣ ماليني دينار، 
وقد أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع 
أرباح نقدية بواقع ٥ فلوس لكل 

سهم و٥٪ أسهم منحة (خمسة أسهم لكل مئة سهم) 
وذلك بعد موافقة اجلهات الرسمية. وقال الزبنـ  في 
تصريح صحافيـ  إن األرباح جاءت نتيجة التوسع 
في األسواق اإلقليمية والدولية خالل الفترة املاضية، 
حيث زادت األرباح التشغيلية بنسبة ٤٦٪، وموجها 
الشكر إلى املساهمني الذين واصلوا دعم الشركة والثقة 
في أدائها ومجلس اإلدارة على سياســــته احلكيمة، 
باإلضافة إلى جميع القدرات والكفاءات العاملة في 
أالفكو. وأضاف الزبن ان السنة املالية املنتهية في ٣٠ 
سبتمبر ٢٠١٠ شهدت زيادة ملحوظة في أسطول أالفكو 

من الطائــــرات املؤجرة إذ ارتفع 
العدد من ٢٦ طائرة إلى ٤٠ طائرة 
بزيادة ١٥ طائرة مت تأجيرها إلى 
عدد من شركات الطيران احمللية 
واإلقليمية والعاملية، وبذلك تكون 
أالفكو قد استلمت ١٥ طائرة من 
مصانع الطائرات خالل الســــنة 
املالية املنتهية في ٣٠ ســــبتمبر 
٢٠١٠، كما مت بيع طائرة واحدة. 
وقــــال الزبــــن ان أالفكو جنحت 
بفضل الثقــــة بأدائها في توفير 
الطائرات  الالزم لشراء  التمويل 
والذي بلغ حوالــــي ٦٢٠ مليون 
دوالر من بنوك محلية وعاملية، 
معتبرا أن ما ســــبق عناصر ايجابية ستساهم في 
االنتقال بأداء الشــــركة خــــالل املرحلة املقبلة نحو 
آفاق أوسع، خاصة ان أالفكو قد جنحت في تعزيز 
تواجدها على الساحة اخلليجية، وجنحت في فتح 
مجاالت للتعاون مع شركات مهمة في أسواق أوروبا 
وأفريقيا باإلضافة إلى شــــركات أخرى في منطقة 
الشرق األوسط وشرق آسيا والصني وشبه القارة 
الهندية. وأشــــار الزبن أن أالفكو سيصل أسطولها 
باإلضافة إلى الطائرات التي تديرها حلساب الغير 

إلى ٥٩ مع نهاية ديسمبر ٢٠١٠. 

 الشيخ سالم العبدالعزيز

 غازي العصيمي ممثل «املركز» في حفل توزيع اجلوائز

 تقرير «الجمان» الخاص بـ «األنباء» رصدها منذ بداية العام وحتى ١١ الجاري

 عددهم ١١ ألف مساهم وتبدأ من ألف إلى ثالثة آالف سهم

 ٧٩٪ ارتفاعًا في ملكية ١١ صندوقًا استثماريًا
   في الشركات المدرجة لتسجل ١٨١ مليون دينار

 أكثر من ٤٧٪ من الشريحة األولى لمساهمي «زين»
  انضموا لصفقة بيع ٤٦٪ من أسهم الشركة

 محمود فاروق
  كشفت مصادر مقربة من 
الشركة الكويتية للمقاصة أن 
الشــــركة شهدت اقباال شديدا 
منــــذ يوم األحــــد املاضي من 
مساهمي شركة زين الراغبني 
في االنضمام الى صفقة بيع 
٤٦٪ من اســــهمها إلى شركة 
اتصاالت اإلماراتية حيث انتهت 
مهلة استقبال حملة حتى ١٠ 
آالف ســــهم أمس، في حني أن 
إجــــراءات االنضمام للصفقة 
مســــتمرة حتى نهاية الشهر 

اجلاري.
  وعلمت «األنباء» أن نسبة 
اإلقبال في الشــــريحة األولى 
جتاوزت ٤٧٪ من اجمالي عدد 

مساهمي تلك الشريحة البالغ عددهم ١١ الف مساهم 
وذلك حلاملي ٣٠٠٠ ســــهم والذيــــن انطبقت عليهم 
الشروط املوضوعة في هذا اإلطار، فيما شهدت الشريحة 
الثانية صباح امس حلاملي أســــهم اقل من ١٠ آالف 
سهم اقباال متوســــطا وسط توقعات بأن يزداد عدد 
املساهمني في الفترة املسائية، علما ان الفترة احملددة 
لهذه الفئة قد انتهت امس، واشارت املصادر الى انه 
في امكان مساهمي الشريحتني االولى والثانية الذين 
لم يستطيعوا تسجيل اسهمهم في الفترة احملددة لهم 
التســــجيل خالل األيام املقبلة ـ حسب قول املصدر ـ 

بالفترتني الصباحية واملسائية.
  اجلدير ذكره ان آخر ايام املهلة احملددة الستقبال 

اسهم صغار املساهمني في زين 
سيكون نهاية الشهر اجلاري، 
حيــــث ســــتتضح الصورة 
اخلاصة بالتحالف نهائيا مطلع 
ديسمبر املقبل والذي سيغلق 
معه باب اجلدل حول الكمية 

املطلوبة والبالغة ٤٦٪.
  وذكرت مصادر متابعة انه 
التي  الطويلة  رغم اإلجــــازة 
شــــهدتها البالد مؤخرا اال ان 
املشاورات واإلجراءات اخلاصة 
بالصفقة لم تنقطع، مبينه أن 
اجراءات وترتيبات الصفقة 
جتري على قدم وساق، ومن 
املتوقع الدخــــول في مرحلة 
التنفيذ بعد االنتهاء من الفحص 

النافي جلهالة.
  واشارت إلى ان املساعي لعرقلة الصفقة ستنعكس 
بالسلب على االقتصاد الوطني نظرا لكونها الوقود الذي 
سيحرك عجلة السوق في الفترة املقبلة، وستساعد 
على حتسني أوضاع الكثير من املواطنني الذين تأذوا 
من األزمة، حيث ستطول تأثيراتها في حالة عرقلتها 
جميع املستثمرين في سوق األسهم، فضال عن تأثيرها 
على االقتصاد بشــــكل عام ومن هذا املنطلق ال ميكن 
التعامل مع الصفقة على أنها شــــأن خاص، امنا هي 
جزء ال يتجــــزأ من االقتصاد العــــام للكويت، نظرا 
الســــتفادة عدة قطاعات على رأســــها قطاع البنوك 
حيث سيكون من أكثر القطاعات استفادة من الصفقة 

ألسباب كثيرة. 

 أوضح تقرير خاص بـ «األنباء» صادر عن مركز اجلمان 
لالستشارات االقتصادية ان ١١ صندوقا استثماريا متتلك 
ما قيمته ١٨١ مليون دينار في الشركات املدرجة في سوق 

الكويت لألوراق املالية كما في ٢٠١٠/١١/١١.
  وقال التقرير ان صندوق جلوبل ماكرو يسيطر على 
٥٢٪ من قيمة امللكيات املعلنة للصناديق مبا يعادل ٩٤٫٧ 
مليون دينار، يليه صندوق الوطنية االستثماري بحصة 
تبلغ ٣٠٪ مبا يعادل ٥٥ مليون دينار، وبفارق شاســـع 
يأتي كل من صندوقي املركز للطاقة والرائد االستثماري 

بنحو ٧ ماليني دينار وبحصة ٤٪ لكل منهما.

  وبني التقرير ان امللكيات املعلنة للصناديق منذ بداية 
العام ٢٠١٠ حتى ٢٠١٠/١١/١١ قد ارتفعت مبعدل ٧٩٪، وذلك 
مبا يعادل ٨٠ مليون دينار، ويرجع ذلك بشكل رئيسي 
– إلى دخول صندوق جلوبل ماكرو إلى قائمة الصناديق 
خالل الفترة، وذلك على خلفية إعادة هيكلة موجودات 
«جلوبل»، بحيث يتم حتويل جميع أو معظم ملكياتها 
املعلنة في الشركات املدرجة إلى صندوق جلوبل ماكرو 

الذي مت تأسيسه لهذا الغرض.
  واشـــار التقرير الى ان عدد احلصص التي متتلكها 
الصناديق في الشركات املدرجة تبلغ ٣٠ حصة كما في 

٢٠١٠/١١/١١، حيث يتصـــدر صندوق جلوبل ماكرو بقية 
الصناديق من حيث عدد احلصص بعدد ١٢ حصة، يليها 
صندوق الوطنية االستثماري بعدد ٨ حصص، ثم صندوق 
الرائد االســـتثماري بحصتني، بينما اكتفت الصناديق 

الثمانية املتبقية بحصة واحدة لكل منها.
  جتدر اإلشارة إلى أن امللكيات املعلنة للصناديق هي 
حصصها في الشـــركات املدرجة بنســـبة ٥٪ فأكثر من 
رأسمالها، حيث ال تشـــمل ملكياتها التي تقل عن ذلك، 
كما أن مصـــدر البيانات األولى لهذا التحليل هو املوقع 

اإللكتروني لسوق الكويت لألوراق املالية. 

 مقارنة الملكيات المعلنة للصناديق االستثمارية منذ بداية العام ٢٠١٠ حتى ٢٠١٠/١١/١١ 

 مدير الصندوق  الصندوق  م 
 الفرق في قيمة الملكية قيمة الملكية (د.ك)  قيمة الملكية (د.ك)  عدد الملكيات  عدد الملكيات 

  (ك.د) 
 التغير في قيمة 

الملكية (٪)   كما في ١١/١١/٢٠١٠  كما في ١/١/٢٠١٠  ١١/١١/٢٠١٠  ١/١/٢٠١٠ 

 الشركة الكويتية  صندوق الرائد االستثماري  ١ 
 ٢٠٫٦١-  ١٫٧٢٢٫٩٦٤-  ٦٫٦٣٨٫٠٦١  ٨٫٣٦١٫٠٢٥  ٢  ٢ لالستثمار 

 ـ  ـ  ـ  ٥٠٣٫٥٨٠  ـ  ١  البنك األهلي الكويتي  صندوق األهلي الكويتي  ٢ 

 شركة االستثمارات  صندوق الدارج االستثماري  ٣ 
 ٥٠٫٠٠-  ١٫٥٢١٫٨٠٤-  ١٫٥٢١٫٨٠٥  ٣٫٠٤٣٫٦٠٩  ١  ١ الوطنية 

 ـ  ـ  ـ  ٣٫٦٢٢٫٨١٥  ـ  ١  املركز املالي الكويتي  صندوق املركز لالستثمار والتطوير  ٤ 

 شركة االستثمارات  صندوق الصفوة االستثماري  ٥ 
 ٢٠٫٠٩-  ٨١٥٫٦٤٨-  ٣٫٢٤٤٫٣٧٦  ٤٫٠٦٠٫٠٢٤  ١  ١ الوطنية 

 شركة الساحل للتنمية  صندوق الساحل االستثماري  ٦ 
 ٣٠٫٥٤  ٧٠٤٫٧٦٢  ٣٫٠١٢٫٧١٨  ٢٫٣٠٧٫٩٥٦  ١  ١ واالستثمار 

 شركة االستثمارات  صندوق الوطنية االستثماري  ٧ 
 ١٩٫٣٨-  ١٣٫٢٢٤٫٢٠٦-  ٥٤٫٩٩٦٫٩٠٩  ٦٨٫٢٢١٫١١٥  ٨  ١٠ الوطنية 

 ٨٫١٩  ١٤٥٫٩٦٣  ١٫٩٢٩٫١٧٣  ١٫٧٨٣٫٢١٠  ١  ١  بنك برقان  صندوق برقان لألسهم  ٨ 

 شركة االستثمارات  صندوق االستثمار املباشر  ٩ 
 ٥١٫١٧-  ٤٢٢٫٧٥٢-  ٤٠٣٫٤٨٩  ٨٢٦٫٢٤١  ١  ١ الصناعية 

 ـ  ـ  ٩٤٫٦٩١٫٠٩٢  ـ  ١٢  ـ  بيت االستثمار العاملي  صندوق جلوبل ماكرو  ١٠ 

 ـ  ـ  ٦٫١٥٥٫١٤٣  ـ  ١  ـ  غير متوافر  صندوق التملك االستراتيجي  ١١ 

 ٢٫٣٣  ١٥٩٫٨٦٢  ٧٫٠٣٣٫٩٥٠  ٦٫٨٧٤٫٠٨٨  ١  ١  املركز املالي الكويتي  صندوق املركز للطاقة  ١٢ 

 شركة وفرة لالستثمار  صندوق وفرة  ١٣ 
 ١٦٫٣٠-  ٢٧٥٫١٩٠-  ١٫٤١٣٫٦٠٢  ١٫٦٨٨٫٧٩٢  ١  ١ الدولي 

 ٧٨٫٧٣  ٧٩٫٧٤٧٫٨٦٣  ١٨١٫٠٤٠٫٣١٨  ١٠١٫٢٩٢٫٤٥٥  ٣٠  ٢١  اإلجمالي 

 قيمة الملكيات المعلنة  اسم الصندوق 
 النسبة   في الشركات المدرجة 

 ٤٪  ٦٫٦٣٨٫٠٦١  صندوق الرائد االستثماري 
 ١٪  ١٫٥٢١٫٨٠٥  صندوق الدارج االستثماري 

 ٢٪  ٣٫٢٤٤٫٣٧٦  صندوق الصفوة االستثماري 
 ٢٪  ٣٫٠١٢٫٧١٨  صندوق الساحل االستثماري 
 ٣٠٪  ٥٤٫٩٩٦٫٩٠٩  صندوق الوطنية االستثماري 

 ١٪  ١٫٩٢٩٫١٧٣  صندوق برقان لألسهم 
 ٠٪  ٤٠٣٫٤٨٩  صندوق االستثمار املباشر 

 ٥٢٪  ٩٤٫٦٩١٫٠٩٢  صندوق جلوبل ماكرو 
 ٣٪  ٦٫١٥٥٫١٤٣  صندوق التمسك االستراتيجي 

 ٤٪  ٧٫٠٣٣٫٩٥٠  صندوق املركز للطاقة 
 ١٪  ١٫٤١٣٫٦٠٢  صندوق وفرة 

 ١٠٠٪  ١٨١٫٠٤٠٫٣١٨  املجموع 

 صندوق جلوبل ماكرو يسيطر على ٥٢٪ يليه صندوق الوطنية االستثماري بـ ٣٠٪ 

 أحمد الزبن

 حصص الصناديق االستثمارية من إجمالي ملكياتها المعلنة 
  في الشركات المدرجة كما في ٢٠١٠/١١/١١

 صندوق جلوبل ماكرو 
٪٥٢  

 أخرى 
٪٦  

 صندوق التملك االستراتيجي 
٪٣  

 صندوق الرائد االستثماري 
٪٤  

 صندوق املركز للطاقة 
٪٤  

 صندوق الوطنية االستثماري 
٪٣٠  

 إدراج أسهم «صناعات بوبيان» الشهر المقبل

 «فنية البورصة» تؤجل البت 
  في إدراج «المدينة للتطوير العقاري»

 شريف حمدي
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان اللجنة الفنية 
ــوق الكويت لألوراق املالية أرجأت البت في إدراج  بس
أسهم شركة املدينة للتطوير العقاري في السوق الرسمي 
الى نهاية العام احلالي، وذلك حتى تقدمي البيانات املالية 

للعام املالي املنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.
  وقالت املصادر ان طلب إدراج الشركة كان ضمن ٣ 
طلبات مت بحثها من قبل اللجنة الفنية بالسوق مؤخرا، 
ــركتي زميا القابضة  حيث متت املوافقة على إدراج ش
ورمال الكويت العقارية في السوق الرسمي بعد استكمال 
ــهم  جميع اإلجراءات الالزمة لتحديد موعد لتداول أس

الشركتني فعليا في السوق.
  على صعيد آخر، أفادت املصادر بأن شركة صناعات 
ــة والتي كانت قد حصلت على  بوبيان الدولية القابض
ــوق  ــهمها ضمن الس املوافقات النهائية على إدراج أس
الرسمي قبل فترة، قد استوفت جميع اإلجراءات الالزمة 
ــركة بانتظار حتديد موعد تداول أسهمها في  وان الش

السوق، متوقعة ان يتم حتديد املوعد الشهر املقبل. 


