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 أحمد يوسف
  قــــالـــــت مصــادر مطلـــعة 
لــــ «األنباء» ان شـــركة املدير 
الكويتي التابعة لبيت التمويل 
الكويتـــي «بيتـــك» حازت اقل 
االســـعار في مناقصة العمال 
انشـــاء واجنـــاز وصيانة مقر 
نادي البولينغ الرياضي التابع 
للهيئة العامة للشباب والرياضة 
مبنطقة الســـاملية بقيمة ١٢٫١٤ 

مليون دينار.
  واكدت املصادر ان استراتيجية 
الشـــركة اجلــديدة تهدف الى 
العمل علـــى تنويـــع مصادر 
الدخل سواء من خالل التوزيع 
اجلغرافي العمالها او من خالل 
تنويع اخلدمات واالنشطة التي 
تعمل بها حتـــى تكون معينا 
لها فـــي مواجهة اي هزة مالية 

مستقبلية ولضمان استمرارية 
اعمالها.

  واشـــارت الى ان الشـــركة 
قد وضعت تصورا للمشاركة 
الفعالة في اخلطة التنموية وانها 
املناقصات اخلاصة  ســـتدخل 

بخطة التنمية. 

 شريف حمدي
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان شركة شمال 
افريقيا التابعة ملشاريع الكويت القابضة «كيبكو» اقتربت 
من شراء حصص في شركتني في تونس إحداهما تعمل 
بالقطاع الصحي والثانية تعمل بالقطاع الزراعي، ولم 
تكشف املصادر عن حجم هذه احلصص. وقالت املصادر 
ان املفاوضات وصلت ملراحل متقدمة ومن املنتظر ان 

يتــــم االعالن عنها خالل مارس اجلاري او خالل ابريل 
املقبل. واوضحت املصادر ان الهدف من هذه اخلطوة 
هو التوسع في استثمارات الشركة في منطقة «شمال 
افريقيا» التي هي اســــاس نشاط الشركة، مشيرة الى 
ان استحواذ شــــمال افريقيا على حصص في شركات 
زراعية وصحية يأتي في اطار التنويع االستثماري في 
هذه السوق الواعدة. واشارت املصادر الى ان االحداث 

التي متر بها تونس غير مؤثرة على توجهات الشركة، 
الفتــــة الى انه من املتوقع ان تكون هناك فرص جيدة 
خالل املرحلة املقبلة وان الشركة ستسعى لالستفادة 
منها، موضحة ان الشــــركة تفكر ايضا في الدخول في 
النشاط العقاري من خالل االستحواذ على حصة في 
احدى الشركات العقارية التونسية ليكون نشاط الشركة 

شامال جميع انواع االستثمار في تونس. 

 «شمال أفريقيا» التابعة لـ «كيبكو» تقترب من االستحواذ
  على شركتين في تونس تعمالن في قطاعي الصحة والزراعة 

 بقيمة ١٢ مليون دينار

 «المدير الكويتي» التابعة لـ «بيتك»
  تفوز بإنشاء نادي البولينغ

 «عارف طاقة»
  تربح ١٠٫٧ ماليين دينار

 ٤٫٦٢٥ ماليين دينار أرباح
  «التمدين العقارية» وتوزع ١٠٪ نقدًا

 «أركان» تربح ٢٨٣ ألف دينار

 استبدال ممثلين في مجلس «الصفاة» 

 «المدن» تربح ٣٫١ فلوس للسهم الواحد

 وقف تداول أسهم «شارقة أ»

 اعتمد مجلس ادارة شركة عارف للطاقة القابضة (عارف طاقة) 
البيانات  املالية السنوية للشركة للسنة املنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١. 
  وقال بيان الشـــركة على موقع البورصة، ان الشـــركة حققت 
ارباحا بقيمة ١٠٫٧٩٨ ماليني دينار، بواقع ١٤٫٤ فلسا للسهم الواحد، 
مقابل خسائر عن نفس الفترة من العام املاضي بقيمة ٧٫٩٥٩ ماليني 

دينار، بواقع ١٠٫٦ فلوس للسهم الواحد.
  وبلغ اجمالـــي املوجودات ١١٣٫٠٦٦ مليون دينار، وبلغ اجمالي 
املطلوبات ٢٩٫٤٨٥ مليون دينار، وبلغ اجمالي حقوق املســـاهمني 

٧٤٫٩٨٠ مليون دينار.
  هذا، وقد اوصى مجلس االدارة بعدم توزيع ارباح.

 ذكرت شركة التمدين العقارية ان مجلس االدارة اعتمد البيانات 
املالية السنوية للشركة للسنة املالية املنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ وفقا 

ملا يلي: 
  حققت الشـــركة ارباحا بقيمة ٤٫٦٢٥ ماليني دينار بواقع ١٢٫٤ 
فلسا للسهم الواحد، مقابل ارباح عن الفترة نفسها من العام املاضي 

بقيمة ٢٫٧٠٢  مليون دينار بواقع ٧٫٣ فلوس للسهم الواحد.
  واشارت الى ان اجمالي املوجودات بلغ ٣٠٤٫٥٢٩ ماليني دينار، 
فيما بلغ اجمالي املطلوبـــات ١٤٩٫٨١٠ مليون دينار، وبلغ اجمالي 
حقوق املساهمني ١٠٤٫٥٩٣ ماليني دينار. هذا، وقد أوصى مجلس 

االدارة بتوزيع ١٠٪ نقدا للمساهمني. 

 قالت شركة اركان الكويت العقارية ان مجلس االدارة اعتمد البيانات 
املالية املرحلية للشركة للربع االول املنتهي في ٢٠١١/١/٣١.

  وأشار بيان الشركة على موقع البورصة الى انها حققت ارباحا 
بقيمة ٢٨٣٫٢٤٧ دينارا بواقع ١٫٣ فلس للسهم الواحد، مقابل خسائر 
لنفس الفترة عن العام املاضـــي تقدر قيمتها بـ ١٫٦٠٨٫١٦٢ دينارا 

بواقع ٧٫٣ فلوس للسهم الواحد.
  واضاف البيان ان اجمالي املوجودات بلغ ٣٣٫٧٥٢٫٧٥٨ دينارا، 
وان اجمالـــي املطلوبات بلـــغ ٩٫٣٤٨٫١٤٠ دينارا، فيما بلغ اجمالي 

حقوق املساهمني ٢٤٫٤٠٤٫٦١٨ دينارا.

 ذكرت شـــركة الصفاة لالســـتثمار (الصفاة) ان شركة الصفاة 
العقارية قد قامت باستبدال ممثلها في عضوية مجلس إدارتها.

  وقال بيان الشركة على موقع البورصة ان شركة الصفاة العقارية 
قد اســـتبدلت ممثلها في مجلس ادارة «الصفاة لالستثمار» باسم 
ســـليمان محمد العتيبي بدال من عبداهللا حمد الهديب، واستبدال 
ممثل شركة باسكت الكويتية للمواد الغذائية، عبداحملسن عبدالعزيز 

احمد الصرعاوي بدال من توفيق صالح الدين دياب. 

 اعتمد مجلس إدارة الشـــركة العاملية للمدن العقارية «املدن» 
البيانات املالية الســـنوية للشركة للسنة املنتهية في ٣١ ديسمبر 

.٢٠١٠
  وقال بيان للشركة على موقع البورصة انها حققت أرباحا بقيمة 
٣١٠٫٢٢٤ دينارا بواقع ٣٫١ فلوس للســـهم الواحد، مقابل ارباح عن 
الفترة نفســـها من العام املاضي بقيمة ١٣٦٫٨٥٠ دينارا بواقع ١٫٣٧ 
فلس للسهم الواحد. وبلغ إجمالي املوجودات ٢٢٫٠٨٢٫٩١٨ دينارا، 
فيما بلغ إجمالي املطلوبات ٤٫٢٨٨٫٦٨٦ دينارا، وبلغ إجمالي حقوق 
املساهمني ١٧٫٧٩٤٫٢٣٢ دينارا، هذا، وقد أوصى مجلس إدارة الشركة 

بعدم توزيع أرباح.
 

 ذكر بيان للبورصة انه نظرا لعدم التزام شركة الشارقة لألسمنت 
والتنمية والصناعة «شارقة أ» بتسليم نسخ من البيانات املالية 
خالل ٧ أيام عمل من إعالن نتائجها املالية، فإنه سيتم وقف تداول 

اسهمها اعتبارا من اليوم.

 أفادت شركة منافع لالستثمار «منافع» بأن بنك الكويت املركزي قد وافق على طلبها 
بشـــراء أو بيع ما ال يتجاوز الـ ١٠٪ من أسهمها املصدرة ملدة ٦ أشهر اعتبارا من تاريخ 

املوافقة احلالية والتي ستنتهي في ٢٨ اجلاري.
  وقال بيان للشركة على موقع البورصة ان الشركة ملتزمة بتعاليم البنك املركزي من 
ضوابط وشـــروط في شأن متلك الشركة املساهمة ألسهمها إضافة الى التزامها بأحكام 
املادة ١١٥ مكررا من قانون الشركات التجارية وأحكام القرار الوزاري رقم ١٠ لسنة ١٩٨٧ 

وتعديالته مبوجب القرارين الوزاريني رقم ١١ لسنة ١٩٨٨ ورقم ٢٧٣ لسنة ١٩٩٩. 

 «المركزي» يوافق لـ «منافع لالستثمار» على شراء أو بيع ١٠٪ من أسهمها
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