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الهبوط امللحوظ الســــهم البنوك الى ان النتائج املالية ملعظمها اظهرت 
ان النمــــو في االرباح يعود الى حترير بعض املخصصات وليس ناجتا 
من االرباح التشــــغيلية، وفي هذا الصدد فإن املتابع لنمو التســــهيالت 
االئتمانية في العام ٢٠١٠ بلغ نحو ٠٫٤٪، وبالتالي كيف يكون هناك منو في 
االرباح التشغيلية للبنوك 
التي تعتمد في ارباحها بشكل 
اساسي على حجم التسهيالت 
االئتمانية اي االرباح الناجتة 
القروض،  الفائدة على  من 
باالضافة الى ذلك فإنه في ظل 
استمرار اخلالفات حول آلية 
التنموية  متويل املشاريع 
والبطء الشديد في املشاريع 
املطروحة للتنفيذ، وبالتالي 
فإن ذلك سيؤدي الى استمرار 
ضعف التسهيالت االئتمانية 
وبالتالــــي ضعف النمو في 
االربــــاح التشــــغيلية. في 
املقابل، ارجع بعض احملللني 
التراجع في السوق الى تزايد 

القيمة، إذ مت تداول ١٠ ماليني ســــهم نفذت مــــن خالل  ٢٨٨ صفقة 
قيمتها ٢٫٥ مليون دينار.

  وجاء قطاع االســــتثمار في املركز  اخلامس من حيث القيمة، إذ 
مت تداول ٢٣٫٥ مليون ســــهم نفذت من خالل ٣٨٠ صفقة قيمتها ١٫٨ 

مليون دينار.

  األسهم القيادية

  التراجع احلــــاد ألغلب 
القيادية  الشــــركات  اسهم 
خاصة البنوك أوجد نوعا من 
الهلع لدى أوساط املتداولني 
الذيــــن اندفعوا فــــي البيع 
العشوائي للحد من اخلسائر 
خوفا من استمرار االجتاه 
النزولي احلاد للسوق الذي 
بات يفتقد احملفزات اجلازية 
الوقت  املالية في  للسيولة 
الــــذي تقف فيــــه احملفظة 
املتفرج،  الوطنية موقــــف 
فقد ارجع اوساط احملليني 

 عمليات بيع ملحوظ خاصة على البنوك تدفع البورصة
  للهبوط بشدة تأثرًا باألحداث السياسية اإلقليمية

استحوذت قيمة تداول اسهم خمس شركات   
والبالغة ١٩ مليون دينار على ٦١٫٢٪ من القيمة 
االجمالية، وهذه الشـــركات هي: البنك الوطني، 

بنك اخلليج، بنك برقان، بيتك وزين.
ــهم البنك الوطني  ــتحوذت قيمة تداول س اس   
ــى ٢٣٫٥٪ من القيمة  ــني دينار عل ــة ٧٫٣ مالي البالغ

االجمالية.
سجلت مؤشرات ٧ قطاعات انخفاضا اعالها    
قطاع البنوك مبقـــدار ٢٨٦٫٥ نقطة، واخلدمات 
مبقدار ١٠٣٫٣ نقاط، تاله الصناعة مبقدار ٥٩٫٥ 
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االحداث السياسية في البحرين واليمن 
وايران.

  آلية التداول

  تراجعت اسعار البنوك بشدة بفعل 
عمليات البيع التي تركزت بشكل واضح 
على سهمي البنك الوطني وبيت التمويل 
الذي انخفض بشــــدة متأثرا بالنتائج 
الضعيفة له في الربع االخير من العام 
املاضي، واستمرت عمليات البيع على 
ســــهم البنك الوطني مــــن قبل بعض 
احملافظ املالية التابعة الحدى الشركات االستثمارية التي لدى محافظها 
كميات كبيرة من اســــهم البنك الوطني، ورغم التداوالت الضعيفة التي 
شهدها سهم االهلي املتحد اال انه سجل هبوطا ملحوظا في سعره السوقي، 

فيما سجل البنك الدولي انخفاضا محدودا في سعره.
  ومعروف ان اسهم البنوك تقود السوق هبوطا او صعودا، وبالتالي 
فإن الضغط املتعمد على البنوك دفع باقي االســــهم للتراجع بشدة مع 

ضعف واضح في الشراء.
  فقد تراجعت اسعار اغلب اسهم الشركات االستثمارية في تداوالت 
ضعيفة كسهم االستثمارات الوطنية الذي سجل انخفاضا ملحوظا في 
تداوالت متواضعة، فيما حافظ ســــهم الساحل للتنمية على سعره في 
تداوالت ضعيفة، وارتفعت نسبيا تداوالت سهم الصفاة لالستثمار على 

انخفاض سعره مبقدار وحدتني.
  ويالحظ ان اســــهم الشركات االستثمارية تشهد احجاما واضحا عن 
الشــــراء بسبب املخاوف من نتائجها املالية التي يتوقع ان تكون سيئة 
في معظمها على الرغم من ان هذه الشــــركات يتوقع ان تبدأ في اعالن 
نتائجها في النصف الثاني من الشــــهر املقبل، خاصة ان بياناتها املالية 

ستحظى بتدقيق شديد من قبل البنك املركزي.
  وتراجعت اسعار اغلب اسهم الشركات العقارية في تداوالت ضعيفة 
باستثناء التداوالت املرتفعة على ســــهم االمناء العقارية والتي غلبت 
عليها عمليات البيع جلني االرباح، االمر الذي ادى النخفاض ســــعره، 
فيما سجل سهم مراكز العقارية ارتفاعا في سعره بعد رحلة هبوط حاد 

للسهم استمرت فترة من الوقت.

  الصناعة والخدمات

  تراجعت معظم اسهم الشركات الصناعية في تداوالت ضعيفة باستثناء 
التداوالت املرتفعة نســــبيا على سهم منا القابضة الذي انخفض باحلد 
االدنى معروضا دون طلبات تأثرا مبا نشــــر من شائعات حول حتويل 
مســــؤولني مصريني للنائب العام بســــبب ارض العياط التي متتلكها 
الشــــركة. وتراجعت ايضا اغلب اسهم الشركات اخلدماتية في تداوالت 
ضعيفة وذلك تأثرا مبوجة الهبوط التي شــــملت اغلب اسهم الشركات 
القيادية والرخيصة التي تراجع معظمها. وقد اســــتحوذت قيمة تداول 
اســــهم خمس شــــركات على ٦١٫٢٪ من القيمة االجمالية للشركات التي 

شملها التداول والبالغ عددها ١١٣ شركة. 

 هشام أبوشادي
  تعرض ســــوق الكويت لألوراق 
املالية امس لضغوط بيع قوية على 
اغلب اسهم الشركات القيادية خاصة 
الذي دفع مؤشــــري  البنوك، االمر 
الســــوق للهبوط احلاد الســــباب 
أرجعتها مصادر الى ان هناك بعض 
اجلهات املؤثرة في السوق تضغط 
على الســــوق بهدف ارسال رسالة 
قوية للجهــــات احلكومية للتحرك 
النقاذ الشركات خاصة التي تعاني 

من اوضاع ماليــــة صعبة بعد ان وصل بعضها الى حافة االفالس، 
باالضافة إلى قناعة القطاع اخلاص بأنه ال يرى من احلكومة سوى 
الكالم عن مشاريع التنمية وتشــــكيل اللجان دون أن تكون هناك 
حتركات ملموسة لصالح القطاع اخلاص الذي يواجه مشاكل عديدة 
لن متكنه من االســــتفادة من مشــــاريع التنمية التي فقدت اهميتها 
من كثرة الكالم عنها دون ان يكون هناك تنفيذ فعلي وسريع لهذه 
املشاريع التي اليزال اجلدل يدور حول آليات متويلها وكأن املشكلة 
ان تنفيذ املشــــاريع ال يقف امامه ســــوى التمويل في الوقت الذي 
توجد فيه الكثير من املشــــاكل األخرى التي تتعلق بالبيروقراطية 
احلكومية في الوقت الذي تقوم فيه الدول األخرى بسباق مع الزمن 
لتنفيذ مشاريع التنمية ودفع القطاع اخلاص في دولها للقيام بدور 

أساسي فيها.

  المؤشرات العامة

  انخفض املؤشر العام للبورصة ٥٤٫٨ نقطة ليغلق على ٦٦٦٠٫٩ 
نقطة بانخفاض نسبته ٠٫٨٢٪ مقارنة بأول من امس، كذلك انخفاض 
املؤشر الوزني ٨٫١٤ نقاط ليغلق على ٤٦٥٫٨٩ نقطة بانخفاض نسبته 

١٫٧٢ مقارنة بأول من أمس.
  وجــــرى التداول على اســــهم ١١٣ شــــركة من اصل ٢١٦ شــــركة 
مدرجة ارتفعت اســــعار اسهم ٢٠ شركة وتراجعت اسعار اسهم ٦٨ 
شركة وحافظت اســــهم ٢٥ على اسعارها و١٠٣ شركات لم يشملها 

النشاط.
  وبلغ اجمالي االسهم املتداولة ١٢٣٫١ مليون سهم نفذت من خالل 

٢٣٥٧ صفقة قيمتها ٣١ مليون دينار.
  تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، إذ مت تداول ١٩٫٥ 
مليون سهم نفذت من خالل ٥٩٩ صفقة قيمتها ١٨٫٣ مليون دينار.

  وجــــاء قطاع اخلدمات في املركز الثاني مــــن حيث القيمة إذ مت 
تداول ٢٧٫٩ مليون ســــهم نفذت من خالل ٤٠٥ صفقات قيمتها ٤٫٥ 

ماليني دينار.
  واحتل قطاع الشركات العقارية املركز الثالث من حيث القيمة، 
إذ مت تداول ٣٧٫٧ مليون ســــهم نفذت من خالل ٦٠٤ صفقات قيمتها 

٣٫٢ ماليني دينار.
  وحصل قطاع الشــــركات الصناعية على املركز الرابع من حيث 

 هبوط السوق 
يهدف إلى توصيل 
رسالة للحكومة 
حول تردي وضع 
القطاع الخاص

 استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

٥ شركات على 
٦١٫٢٪ من 

القيمة اإلجمالية

 (سعود سالم) انخفاض ملحوظ للمؤشرات العامة للسوق

 المؤشر ٥٤٫٨ نقطة وتداول 
١٢٣٫١ مليون سهم قيمتها 

٣١ مليون دينار

 انخفاض 

 المرزوق: «المصارف» ناقش تطورات تمويل الخطة
 قال رئيس مجلس إدارة احتاد مصارف الكويت حمد 
املرزوق ان مجلس إدارة االحتاد عقد أمس اجتماعه 
األول لعام ٢٠١١ حيث استعرض املوضوعات املدرجة 
على جدول أعماله ومــــن أهمها: املوافقة على تقرير 
مجلس إدارة االحتاد الى اجلمعية العمومية العادية 
بشأن نشاط االحتاد لعام ٢٠١٠، تقرير مراقب احلسابات 
بشــــأن احلساب اخلتامي لالحتاد لعام ٢٠١٠، وكذلك 
املوافقة على امليزانية التقديرية ملصروفات االحتاد 

لعام ٢٠١١.
  وأشار املرزوق في تصريح صحافي الى ان املجلس 
استعرض أيضا أهم التطورات اخلاصة بتمويل خطة 
التنمية واجلوانب التشــــريعية ذات الصلة بالقطاع 
املصرفي، كما ناقش أهم القضايا املصرفية واالقتصادية 
محور اهتمام االحتاد والدراسات الفنية املطلوبة في 

هذا الصدد. منوها بأن املجلس أكد على أهمية تعزيز 
دور القطــــاع املصرفي وضرورة تفعيل دور القطاع 

اخلاص في اخلطة اإلمنائية للكويت.
  وأعرب مجلس إدارة احتاد مصارف الكويت عن 
خالص تهانيه لصاحب السمو األمير وسمو ولي عهده 
األمني وسمو رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي 
مبناسبة االحتفاالت الوطنية للكويت بالعيد الوطني 
وعيد التحرير ومرور ٥ سنوات على تولي صاحب 

السمو األمير مقاليد احلكم في البالد.
  من جانب آخر، انعقدت اجلمعية العمومية العادية 
الحتاد مصارف الكويت، حيث متت مناقشة واعتماد 
تقرير مراقب احلسابات للسنة املالية املنتهية في ٣١ 
ديسمبر ٢٠١٠، وكذلك تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط 

االحتاد لعام ٢٠١٠. 

 خالل أول اجتماعات االتحاد في ٢٠١١ وعقب انعقاد الجمعية العمومية له

 حمد املرزوق

 «البترولية»: مستثمر إستراتيجي 
  يرغب في شراء ١٠٪ من أسهمها

 الحمد: «المستقبل» تربح ٣٫٢ ماليين دينار

 «األنظمة اآللية» تربح
   ٥٢٣٫٧ ألف دينار في ٢٠١٠

  
  اعتمد مجلس ادارة شركة األنظمة اآللية البيانات املالية السنوية 
للشـــركة للسنة املالية املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠، حيث جاءت 
نتائج أعمال الشركة لتحقق ربحا بلغ ٥٢٣٫٧ ألف دينار ما يعادل 
١٣٫٠٨ فلســـا للسهم، مقارنة مع أرباح بلغت ١٫٥ مليون دينار (ما 
يعادل ٣٨٫٦ فلســـا) للسهم للســـنة املالية املقارنة املنتهية في ٣١ 
ديسمبر ٢٠٠٩، هذا وقد أوصى مجلس ادارة الشركة بتوزيع ٢٥٪ 

نقدا على أن تكون مصادر التوزيعات من األرباح املرحلة.

 ترسية مناقصة على شركة مملوكة
  لـ «المعدات» بقيمة ٣٫٦ ماليين دينار

  
  أعلن ســـوق الكويت لألوراق املالية انه قد ورد إليه من شركة 
املعدات  القابضة كتاب تفيد فيه بأنه قد مت ترســـيه مناقصة رقم 
(و.ك.م/٧٠/ ٢٠٠٩ـ  ٢٠١٠) لوزارة الكهرباء واملاء بخصوص الصيانة 
السنوية للروافع  وأدوات املناولة في محطات توليد القوى الكهربائية 
وتقطير املياه، على شركة املعدات إحدى شركات املعدات القابضة 
اململوكة لها بنســـبة ١٠٠٪، وان  قيمة املناقصة ٣٫٦ ماليني دينار 

ومبدة تنفيذ ٥ سنوات.

 «صندوق المركز العقاري» يوصي 
  بتوزيع ٥٫٨ فلوس للوحدة عن يناير

  
  أوصـــى مدير صندوق املركز  العقـــاري بتوزيع ٥٫٨٣٣ فلوس 
للوحـــدة الواحدة، أي ما يعادل ٧٪ ســـنويا من القيمة االســـمية 
للوحدة، عن الفترة من ١ إلى ٣١ يناير ٢٠١١، وذلك حلاملي وحدات 
الصندوق املقيدين في ســـجل املساهمني كما في نهاية تداول يوم 
١٥ فبراير ٢٠١١، علما بأنه قد مت احلصول على موافقة بنك الكويت 
املركزي على إجراء  هذه التوزيعات علما بأنه التوصية املذكورة 

أعاله تخضع ملوافقة اجلهات املختصة.

 ترسية مناقصة على «دواجن» بقيمة 
١٫٩ مليون دينار مع وزارة الدفاع

  
  أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان الشركة الكويتية املتحدة 
للدواجن  أفادت بترسية املناقصة رقم ٢٤١٤٩٦٢١٠٢ واخلاصة بتوريد 
دجاج مجمد وبيض كويتي لصالح وزارة الدفاع بقيمة ١٫٩ مليون 

دينار على الشركة وذلك ملدة سنتني.

 «أريج» تربح ٥٫٨ ماليين دينار
  

  اعتمد مجلس ادارة املجموعة العربية للتأمني البيانات املالية 
الســـنوية للشركة للســـنة املالية املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ 
حيث جاءت نتائج أعمال الشـــركة لتحقق ربحا بلغ ٥٫٨ ماليني 
دينــار (ما يعادل ٢٨ فلسا) للسهم مقارنة مع ربح بلغ ٦٫٢ ماليني 
دينار (ما يعادل ٢٩ فلسا) للسهم للفترة املناظرة املنتهية في ٣١ 
ديسمبر ٢٠٠٩، وأوصى مجلس ادارة الشركة بتوزيع ٧٫٥٪ نقدا 

من القيمة االسمية للسهم ما يعادل ٢١ فلسا لكل سهم. 

 أعلنت شركة املستقبل العاملية لالتصاالت 
انها حققت أرباحا صافية بلغت ٣٫٢١٥ ماليني 
دينار في السنة املالية املنتهية في ٣١ ديسمبر 
٢٠١٠ وبنسبة انخفاض طفيفة مقارنة بالفترة 
املالية ذاتها من العام املاضي، وأشارت الى ان 
جميع أرباحها تشـــغيلية كما انها جاءت من 

مصادر متنوعة.
  وقال رئيس مجلس إدارة شركة املستقبل 
العامليـــة لالتصاالت مثنى احلمد في تصريح 
صحافي إن االيرادات التشغيلية بلغت نحو 
٤٨٫٩٨٢ مليون دينـــار مقارنة مببلغ ٥٢٫٨٨٥ 
مليون دينار من اإليرادات احملققة للفترة ذاتها 
من العام املاضي كما بلغت ربحية السهم ٣٩٫٦٨ 
فلسا، فيما بلغ العائد على حقوق املساهمني 
٢٠٫٤١٪ وبلـــغ إجمالي األصـــول ٢٠٫٥ مليون 

دينار.
  وأوضح احلمـــد أن «العام احلالي شـــهد 
منافسة ملحوظة بحكم التغيرات التي جتري 
في أســـواق االتصاالت العاملية واحمللية، إال 
أننا اســـتطعنا بفضـــل اهللا أن نحقق أرباحا 
تشـــغيلية، ولم يكن ذلك يسيرا على اإلدارة 
التنفيذية إال أنها استطاعت جتاوز هذه املرحلة 

بأداء مالي جيد».
  مـــن جهته قـــال املدير التنفيذي لشـــركة 
املستقبل العاملية لالتصاالت صالح العوضي 
إن الشـــركة «تعرضت هـــذا العام جلملة من 
العقبات ولكننا جتاوزناها بنجاح وحافظنا 
على املصاريف بحكم الظروف االقتصادية التي 
مير بها السوق، وحاولنا إضافة منتجات جديدة 
متنوعة في الشركات اخلمس التابعة وحققنا 
وهللا احلمد ربحـــا صافيا ال بأس به، وهو ما 
نعتبره إجنازا في ظل الظروف احلالية». مشيرا 
إلى ان هذا االنخفاض البسيط في األرباح قد 
نتج عن فروقات اســـعار صرف العمالت في 
الفترة األخيرة كما أنه «برغم حدة املنافســـة 
التي باتت واضحة للعيان في اسواق االتصاالت 

املختلفة في الســـنوات األخيرة لكننا مازلنا 
نحقق أرباحا منذ تأسيس الشركة». وأكد أن 
«ذلك يعود إلى تنوع نشـــاط الشركة وعدم 
تركيزها على مجال محدد وهي إستراتيجية 
وضعتها الشركة وصارت جتني ثمارها». وبني 
أن الشـــركة «حافظت علـــى موظفيها األكفاء 
من مهندسني وفنيني وإداريني واستمرت في 
تطويرهم بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية 
وحسب اخلطة املوضوعة والتي تواكب التطور 
التكنولوجي ألنهـــا تؤمن بأن كفاءة العنصر 
البشري تبرز في أحلك األزمات التي تعترض 
الشركة» وهي االستثمار احلقيقي الستمرار 

النمو والنجاح.
  وأضاف العوضي ان شركة املستقبل العاملية 
لالتصاالت هي الشركة القابضة الوحيدة في 
الشرق األوسط التي متارس نشاط االتصاالت 
مبختلف مجاالتها حيث يقع حتت مظلتها خمس 
شـــركات متخصصة: األولى شركة املستقبل 
لالتصاالت وهي موزع معتمد ألجهزة نوكيا 
في الكويت منذ عام ١٩٩٦، وهواتف أخرى مثل 
بالك بيري وآيفون، ولديها شبكة توزيع واسعة 
االنتشار تتكون من ٤٠ معرضا، والثانية هي 
شركة املستقبل الدولية FCCI وهي متخصصة 
في إجناز مشـــاريع البنية الرئيسية ألنظمة 
وشـــبكات االتصاالت وصيانتها، ولها تواجد 
في خمس دول: الكويت والبحرين واإلمارات 

وقطر وسلطنة عمان.
  والشركة الثالثة هي مركز خدمات الهواتف 
املتنقلة MCC والشــــركة الرابعة هي شــــركة 
املستقبل للتكنولوجيا املتكاملة FIT أما اخلامسة 

.RFID فهي شركة املستقبل أر أف أي دي
  وأوضح العوضي ان «النتائج التي توصلت 
إليها املستقبل العاملية لالتصاالت وشركاتها 
التابعة جاءت بفضل املجهـــود التكاملي بني 
املوظفني وتفانيهم وإخالصهم وعطائهم وهذه 

هي روعة العمل اجلماعي املنظم». 

 قالت شركة املجموعة البترولية املستقلة إنها تلقت عرضا من احد 
املستثمرين للدخول كمستثمر استراتيجي في املجموعة وان مجلس 
اإلدارة قد وافق على هذا العرض وانه ستتم زيادة رأس املال بنسبة 
نحو ١٠٪ من اســــهم املجموعة بسعر ٥٠٠ فلس للسهم الواحد بقيمة 

اسمية ١٠٠ فلس وعالوة اصدار ٤٠٠ فلس.
  وذكرت الشركة في بيان أنها سوف تخصص هذه الزيادة للمستثمر 
االســــتراتيجي بشرط استيفاء جميع التحاليل املالية والقانونية من 
طرف املســــتثمر. وأشارت الشــــركة الى انه في حال املضي في ذلك 
واحلصول على موافقة اجلهات الرســــمية لزيادة رأسمال املجموعة 
بنفس احلصة املذكورة سيقوم مجلس االدارة بعرض هذا الطلب على 
اجلمعية العمومية غير العادية للموافقة على زيادة رأس املال، هذا، 
وسيتم االفصاح عن تفاصيل العملية واسم املستثمر االستراتيجي بعد 
االنتهاء من جميع االجراءات، حيث سيتم استخدام الفوائض املالية 

من الزيادة في متويل املشاريع املستقبلية للمجموعة.  

 الخميس عطلة المولد 
النبوي الشريف

  
  أعلن سوق الكويت لألوراق 
املالية أن السوق سيعطل أعماله 
يوم اخلميس املقبل لعطلة املولد 
النبوي الشريف علي أن يستأنف 
الدوام الرسمي كاملعتاد اعتبارا 
من يوم األحد املوافق  ٢٠ فبراير 

.٢٠١١
  
  

  استبدال األعضاء 
وإعادة تشكيل مجلس 

إدارة «الصفاة للطاقة»
  

  أعلن سوق الكويت لألوراق 
املالية ان شركة الصفاة للطاقة 
القابضـــة أفـــادت بـــأن أعضاء 
الشـــركة قاموا  ادارة  مجلـــس 
باســـتبدال ممثليهم  في مجلس 
ادارة الشركة وعليه فقد أصبح 
مجلس االدارة على النحو التالي: 
حامد رشيد البسام رئيسا ملجلس 
االدارة ممثال عن شركة الصفاة 
القابضة، عبداهللا احمد الشرهان 
نائبا للرئيس ممثال عن شركة 
القادسية القابضة، وعضوية كل 
من طارق نصر الدين طاهر ممثال 
عن شـــركة الصفاة لالستثمار 
وعبدالعزيز الغربللي ممثال عن 
شركة الصفاة العقارية وناصر 
بدر الشـــرهان ممثال عن شركة 
مجموعة الصفوة القابضة وحمد 
محمد املطر ممثال عن شركة وربة 
لالستثمار وعادل ابراهيم املعود 
ممثال عن شركة صناعات الصفاة 

القابضة.

 مجلس إدارتها وافق على زيادة رأس المال بتكلفة ٥٠٠ فلس

 «الصفاة للسياحة» تستبدل العوضي: الشركة لم تخسر منذ تأسيسها برغم شدة األزمة العالمية
  ممثلها في مجلس «الصناعية»

  
  أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة الشعيبة الصناعية 
أفادته  بأنه مت اســـتبدال ممثل شـــركة الصفاة للسياحة والسفر 
عصام قاسم ابل وتعيني مشاري زيد اخلالد بدال منه في عضوية 

مجلس ادارة الشركة.

 «االتحاد العقارية» تربح
   ١٫٣ مليون دينار وتوزع ٧٪ نقدًا

  
  اعتمد مجلس ادارة شركة االحتاد العقارية البيانات املالية 
الســـنوية للشركة للسنة املالية املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠، 
حيث جاءت نتائج أعمال الشركة لتحقق ربحا بلغ ١٫٣ مليون 
دينـــار ما يعادل ٧٫٠٤ فلوس للســـهم، مقارنة مع ربح بلغ ١٫٢ 
مليون دينار ما يعادل ٦٫٨٧ فلوس للسهم خالل السنة املالية 
املقارنة املنتهية في ٣١ ديســـمبر ٢٠٠٩، وأوصى مجلس ادارة 

الشركة بتوزيع ٧٪ نقدا.

 إيقاف سهم «برقان لحفر اآلبار»
  في حالة عدم تقديم البيانات المالية

  
  أعلن ســـوق الكويت لألوراق املالية انه اســـتنادا الى قرار 
جلنة السوق بجلستها رقم ٤/٩٧، والذي يلزم جميع الشركات 
والصناديق املدرجة في السوق بتقدمي البيانات املالية املرحلية 
في موعد أقصاه ٤٥ يوما من تاريخ انتهاء الفترة، فان الشركات 
التي لم تقدم البيانات املاليـــة املرحلية للفترة املنتهية في  ٣١ 
ديسمبر ٢٠١٠ هي شركة برقان حلفر اآلبار  والتجارة والصيانه 
(آبار)  وعليه، فإنه سيتم إيقاف أسهم الشركة عن التداول، في 
حالـــة عدم تقدمي   البيانات املاليـــة املذكورة في املوعد النهائي 

احملدد في الساعة ٨:٣٠ من صباح غد االربعاء.


