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0.07%
4.5+

املؤشر السعري

بتغير قدره

»سفن« توّقع عقد أمر شراء
 بقيمة 999.5 ألف دينار
أفادت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة  وبناء السفن )سفن( بأنها قد 
قامت بتوقيع عقد أمر الشراء رقم )7500022135( مع شركة تكنيمونت 
واخلاص بتصنيع وتوريد عدد 8 مفاعل ملشروع تصفية غاز األسيد، وذلك 
مببلغ اجمالي وقدره 999.5 ألف دينار علما بأن مدة العقد 11 شهرا اعتبارا 
من 23 اجلاري.

»الدرة« تخطط لالستحواذ على شركات تابعة 

خسائر »سلطان« البالغة 34.5 مليون دينار 
بسبب تراجع أداء الشركات الزميلة

كشف رئيس مجلس االدارة في شركة الدرة 
للخدمات البترولية صقر الش����رهان عن توجه 
الشركة إلى االستحواذ على شركات تابعة تكمل 
عمل واستراتيجية الشركة خالل 2011 فضال عن 
تفعيل التعاون بني الشركات التابعة كما تتجه 
للتح����رك بالتأهيل لدى املقاولني العامليني الذين 
لهم مشاريع قائمة.وأضاف الشرهان في كلمته 
في التقرير السنوي امام اجلمعية العمومية التي 
عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 97% ان الشركة 
تسعى الى حتقيق النمو من خالل تطوير الشركات 
التابعة في استقبال املؤهالت مع الشركات النفطية 
من خالل االستثمار في البنية التحتية أو من خالل 

التعاون مع شركات محلية أو أجنبية.
وذكر أن من التحديات التي ستواجه الشركة 
خالل العام احلالي انه ال يوجد نهج واضح للجدول 
الزمني لكثير من املشروعات ومتى سيتم طرحها 
على الش����ركات، موضحا أن احدى استثمارات 
الدرة في السعودية تشهد منوا ملحوظا في حجم 
العقود التي حصلت عليها خالل مدة قياسية والتي 
انعكست ايجابا على أدائها وسمعتها في السوق 
احمللي السعودي »كما تعمل الشركة على ايجاد 
فرص مع شركة مكامن في الكويت أو السعودية«.
وتطرق الش����رهان الى النتائج املالية للش����ركة 
في 2010 حيث أش����ار الى وجود منو في العوائد 

قال رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
لشركة »مركز سلطان« أمين سلطان بن عيسى 
ان إجمالي اإليرادات التشغيلية للشركة انخفض 
بنسبة 5.4% عن العام 2009 ليبلغ 288.5 مليون 

دينار.
وأوضح ان انخفاض حصة املجموعة من 
نتائج الشركات الزميلة بلغ 19.4 مليون دينار 
عن العام املاضي، باإلضافة الى تكبد خسائر 
بقيمة 8.2 ماليني دينار نتيجة انخفاض القيمة 

في إحدى الشركات الزميلة.
ولفت الى أن صافي اخلسائر بلغ 34.5 مليون 
دينار، مشيرا الى أنه مت احتساب مخصصات 

التشغيلية مبا يقارب 16% إلى 17.5% لتصل إلى 
4.20 ماليني دينار مقارنة مع العام 2009 ما يعكس 

تركيز االدارة على االيرادات التشغيلية.
وأفاد بأن هناك عاملني رئيس����يني أثرا بشكل 
مباشر على الشركة هما القيمة العادلة الستثمار 
الشركة في شركة برقان للحفر حيث مت تسجل 
خس����ارة غير محققة 1.5 مليون دينار والثاني 
اخذ مخصص كامل على اس����تثمار الشركة في 
وكاالت شركة الدار لالستثمار مببلغ 8.1 ماليني 
دينار. وأعرب نائب رئيس مجلس االدارة خالد 
عبداهلل الصقر عن أمل����ه في أن تتهيأ الظروف 
املناس����بة من أجل صالح االقتصاد واملش����اريع 
النفطية املطروحة للتنفيذ والتي تقدر بنحو 10 

مليارات دينار.
وقال ان استخدام الغاز الطبيعي سيفتح املجال 
واسعا لصفحة جديدة في القطاع النفطي وميهد 
للعديد من املشروعات، الفتا الى أن الشركة تدرس 
عروضا عدة متاحة أمامها في مشروعات نفطية 
تتعلق بأنابيب النفط في مدينة األحمدي وغيرها 
من املناطق املنتشرة في الكويت، وتوقع أن يكون 
العام 2011 نصيبه وافر من األرباح التش����غيلية 
بعد أن اقتنص العام املنصرم نصيب االسد من 

االيرادات املالية.
محمود فاروق  ٭

مببلغ 9.5 ماليني دينار، وذلك ألن الشركة تتبع 
سياسات محاسبية متحفظة.

جتدر اإلشارة الى ان جدول اعمال اجلمعية 
تضمن توصية ملجل���س اإلدارة بعدم توزيع 
أرباح عن العام 2010، ولم يتسن للصحافيني 
معرفة ما اذا كان املس���اهمون اعتمدوا جميع 
بنود ج���دول اعمال اجلمعية او حتفظوا على 
بعضها من عدمه، نظرا الكتفاء الشركة بتوزيع 
بيان مقتضب على الصحافيني بعد ان منعت 
حضورهم اجلمعي���ة العمومية التي انعقدت 

امس مبقر الشركة.
شريف حمدي  ٭

جانب من عمومية »الدرة للخدمات البترولية«

1.02 دينار.

الشركات األكثر ارتفاعًا/انخفاضًا 

مت التداول خالل االسبوع 
على 131 ش���ركة، ارتفعت 17 
شركة بينما تراجعت 96 شركة، 
تصدرت الشركة األهلية للتأمني 
قائمة الشركات األكثر ارتفاعا 
حيث مت التداول على 30.000 

»املركز«: البنوك واخلدمات األكثر استقطابًا 
للسيولة وانحسار القيمة والكمية املتداولة

س���هم بقيمة 14.350 دينارا، 
وارتفع س���عر السهم بنسبة 
10.2% واستقر عند 485 فلسا، 
وبالنس���بة لقائمة الشركات 
االكثر تراجعا تراجعت الشركة 
الدولية للتمويل بنسبة %31.5، 
حيث مت التداول على 20.000 
سهم بقيمة 3.040 دنانير واقفل 

السهم على 152 فلسا.

ق���ال التقرير االس���بوعي 
للمركز املالي الكويتي عن أداء 
سوق الكويت لألوراق املالية، 
ان مؤشر سوق الكويت لألوراق 
املالية تراجع بنسبة 1.57% هذا 
األسبوع ليستقر عند مستوى 
6374.1 نقطة، كما تراجع املؤشر 
الوزني بنسبة 1.91% وأقفل عند 

442.24 نقطة.
وتراجعت كمية االس���هم 
املتداول���ة له���ذا االس���بوع 
بنس���بة 23.5%، كم���ا ش���هد 
السوق انحس���ارا في القيمة 
املتداولة بنسبة 29.2% حيث 
مت التداول عل���ى 788 مليون 
سهم بقيمة 117.4 مليون دينار، 
وبلغ متوسط القيمة املتداولة 
اليومية 23.4 مليون دينار فيما 
بلغ متوسط القيمة املتداولة في 
األسبوع املاضي 33.1 مليون 

دينار.

 أداء القطاعات 

كان قطاع البنوك واخلدمات 
االكثر اس���تقطابا للسيولة، 
43.6% و24% على التوالي، وقد 
استحوذ بنك اخلليج على %15 
من قيمة السوق املتداولة )18.8 
مليون دينار(، وانخفض السهم 
بنسبة 3.6% واقفل على سعر 
0.540 دينار، واستحوذ بيت 
التموي���ل الكويتي على %7.4 
م���ن قيمة الس���وق املتداولة 
)8.8 مالي���ني دين���ار( وأنهى 
تعامالته بال تغير على سعر 

عموميتها أقرت عدم توزيع أرباح وانتخاب عضو جديد

املشعان: إستراتيجية »األرجان« ترتكز على تطوير مناذج  سكنية 
مبتكرة تناسب ذوي الدخل املتوسط وتوزيع املخاطر

اإلدارة  أكد رئي����س مجل����س 
والعضو املنتدب لشركة األرجان 
العاملية العقارية خالد املشعان أن 
الش����ركة متكنت من احلفاظ على 
نتائج أعمال ايجابية خالل 2010 
مبا حتقق من عائد على رأس املال 
بنس����بة تتعدى 15% وعائد على 
إجمالي حقوق املساهمني بنسبة 
تقارب 6.5% من خالل تنويع مصادر 

الدخل والتوسع اجلغرافي.
أمام  وأضاف خ����الل كلمت����ه 
عمومية الشركة التي عقدت أمس 
بنس����بة حضور جت����اوزت %77 
أن الشركة س����تحافظ على نفس 
إستراتيجيتها ببناء وحدات سكانية 
لذوي الدخل املتوس����ط وتسعى 
مس����تقبال الستهداف ذوي الدخل 
احملدود من منطلق تدني األجور 

في منطقة اخلليج.
وأش����ار إلى أن أهداف الشركة 
وإس����تراتيجيتها  املس����تقبلية 
ترتكز على االستمرار في تطوير 
مناذج سكنية مبتكرة لتتناسب 
واحتياجات العائالت ذات الدخل 
املتوس����ط والعم����ل على حتقيق 
معامل من����و حقيقي ومس����تمر 
لألرباح السنوية للشركة وتوزيع 
املخاطر من خ����الل تنوع مصادر 
الدخل وتنوع األسواق التي تعمل 
به����ا الشركة.وكش����ف أن توزيع 
استثمارات الش����ركة في اخلليج 
قد حافظ على استمرارية األرباح، 
مش����يرا إلى أن األرباح الصافية 
لسنة 2010 بلغت 4 ماليني دينار 
بربحية 15.54 فلسا للسهم الواحد 
وارتفعت موجودات الشركة بنسبة 
5% وحقوق املساهمني بنسبة %5.5 

مقارنة بسنة 2009.
وذكر ان »األرجان« قامت بإعادة 
هيكلة للشركة من خالل استحداث 
أقسام داخلية جديدة وإعادة توزيع 
للموارد البشرية وتعيني كفاءات 
جديدة بخبرات متنوعة دون أي 
تغيير في إس����تراتيجية الشركة 
األساس����ية أو زيادة املصروفات 
املرتبطة بذلك وقد كان ذلك ضمن 

الرؤية املستقبلية للشركة.
وتابع: قامت »األرجان« بإعادة 
جدولة بع����ض االلتزامات املالية 

بتدشني أحدث مشروعني لها وهما 
مشروع جيون في مملكة البحرين 
وبيوت الفي في س����لطنة عمان، 
وعلى الرغم من الظروف السياسية 
واالقتصادية احلالية في املنطقة 
فان املشروعني يالقيان إقباال من 
قب����ل مواطني كل دول����ة. وتقوم 
بتطويرهما الشركات الزميلة في 
كال البلدين.وذكر أن شركة مشاريع 
األرجان أعلنت عن مساهمتها في 
إنشاء 10 آالف وحدة سكنية لذوي 
الدخل املتوسط في مناطق مختلفة 
في اململكة منها الرياض، الدمام، 
اجلبيل واخلبر وذلك ضمن خطة 
التنمي����ة التي تبنته����ا احلكومة 

السعودية مؤخرا.

الجمعية العمومية

وأقرت عمومية الشركة جميع 
بنود جدول أعمالها السيما منها 
عدم توزيع أرباح، وارجع املشعان 
قرار مجلس اإلدارة بعدم توزيع 
أرباح للعام الثالث على التوالي الى 

تعزيز توسعات الشركة.
وانتخبت عمومية الشركة هيثم 
سليمان اخلالد عضوا ملجلس اإلدارة 

بدال من خالد عبداهلل السميط.
منى الدغيمي  ٭

ش����اطئ العقيلة، مش����يرا إلى أن 
املشروع يتضمن 88 شقة طابقية 
و5 ش����قق على نظام بنت هاوس 

باإلضافة إلى ثالث ڤلل.
وأش����ار إلى انه قد مت االنتهاء 
من جتديد فن����دق ومنتجع رمال 
الذي يقع بجانب فندق موڤنبيك 
البدع ويحتوي على مجموعة من 
الترفيهي����ة واخلدمات  العناصر 
ويضم أيضا مجموعة من املطاعم 
واملقاهي العاملية باإلضافة إلى مركز 

جتميل ومحالت جتارية.
ولفت املشعان إلى أن الشركة 
قامت بداية الربع األول من عام 2011 

قصيرة األجل من خالل إعادة متويل 
تلك االلتزامات بأسعار فائدة أقل من 
املستخدمة سابقا وأدى ذلك للحد 
من الضغط على تدفقات الشركة 

النقدية.

مشاريع الشركة 

واستعرض املشعان مشاريع 
الش����ركة محلي����ا موضحا انه مت 
االنتهاء من مشروع درة الفنطاس 
وتسليمه للمواطنني وهو عبارة عن 
مجمع سكني بارتفاع 20 طابقا على 
مساحة 8.000 متر مربع مبنطقة 
الس����احلي املطلة على  الفنطاس 

)متني غوزال( خالد املشعان مترئسا عمومية الشركة   

تقدمت ملناقصة لتجهيز 18 مستشفى

العلي: »صفوان للتجارة« حققت 25% منوًا  
 في أرباح الربع األول لـ 2011 بواقع 10 فلوس للسهم

أكد رئيس مجلس إدارة شركة 
صفوان للتجارة العامة واملقاوالت 
محمد العلي أن الشركة جنحت 
في حتقيق أرباح في الربع االول 
من 2011 بنحو 10 فلوس للسهم 
بنمو نسبته 25% مقارنة ب� 7.4 
فلوس للسهم للفترة املقارنة من 
العام املاضي متوقعا ان حتقق 
الشركة أرباحا للعام 2011 أفضل 
من األرباح احملققة للعام 2010.

وأضاف العلي خالل عمومية 
الشركة غير العادية التي عقدت 
أمس بنس����بة حض����ور بلغت 
الش����ركة تس����عى  ان   %85.25
للحصول عل����ى وكاالت جديدة 
في قطاع االدوية واملعدات الطبية 
لزيادة حجم مبيعاتها، مشيرا 
الى أن الشركة تقدمت ملناقصة 
مت طرحها من قبل وزارة الصحة 
لتجهيز 18 مستشفى آمال ان تفوز 

باملناقصة.
الش����ركة  ان  العلي  وأضاف 
تق����وم على تطوي����ر وحتديث 

االنظمة اآللية وتدريب موظفيها 
على أح����دث التقني����ات الفنية 
والتكنولوجية من اجل تطوير 

خدماتها.
العمومية على  وقد وافقت 
البند الوحيد املدرج في جدول 
االعم���ال لتعديل املادة 25 من 
النظام األساسي للشركة ملنح 
مجلس االدارة الصالحية الكاملة 
في التصرفات احملظورة عليه 
مبوجب نص املادة وأصبحت 
املادة اجلدي���دة هي )»مجلس 
االدارة أوسع السلطات إلدارة 
الشركة والقيام بجميع االعمال 
التي تقتضيها إدارة الش���ركة 
وفقا ألغراضها وال يحد من هذه 
السلطة إال ما نص عليه القانون 
أو هذا النظام أو قرارات اجلمعية 
العامة ويجوز ملجلس اإلدارة في 
سبيل ذلك بيع عقارات الشركة 
أو رهنها كما يجوز له إعطاء 

الكفاالت وعقد القروض«.
عاطف رمضان  ٭

محمد العلي خالل عمومية »صفوان للتجارة واملقاوالت«   )محمد ماهر( 

سجلت 16% منواً في العوائد التشغيلية خالل العام املاضي

الشركة دشنت 
مشروعني في 

البحرين وسلطنة 
عمان في الربع األول 

من العام احلالي

تشكيل مجلس إدارة »دبي األولى«

..وتشكيل مجلس إدارة »األنظمة اآللية«

ذكر سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة دبي األولى للتطوير 
العقاري إفادته بقيام شركة املزايا القابضة بتعيني عبدالعزيز 
باسم اللوغاني ممثال عنها في مجلس ادارة الشركة بدال من 
عبداهلل ناصر الروضان وعلى اثر ذلك اجتمع مجلس ادارة 

الشركة وقام بإعادة تشكيله على النحو   التالي:  سراج صالح 
محمد البكر رئيس مجلس االدارة وعبدالعزيز باسم اللوغاني 
نائب الرئيس وكل من سلوى نبيل عبداحلميد ملحس ورشا 

عبداهلل القناعي أعضاء في مجلس ادارة الشركة.

ذكرت شركة األنظمة اآللية بأنه مت تشكيل مجلس ادارة 
الشركة كالتالي:  هديل يعقوب يوسف الغنيم رئيس مجلس 

االدارة وفيصل احمد نعمة اهلل عبدالرحمن نائب الرئيس 
وكل من عايد محمد ضيف اهلل الضليعي وعلي حسن البدر 

وشريفة عبدالكرمي علي االبراهيم وعبداهلل حجي محمد 
القيسي اعضاء في مجلس ادارة الشركة.

بيع جزء من مشروع »تقسيم«
أفادت »األرجان« إدارة البورصة بأن شركة بيوت 
األرجان الشركة الزميلة باململكة العربية السعودية 
قامت بتوقيع عقد بيع جزء من مشروع »تقسيم« 

باململكة بقيمة 394.6 مليون ريال وقد بلغت حصة 
»أرجان« من أرباح الصفقة 40 مليون ريال.

وأشارت إلى أن عقد البيع مشروط بتسليم املشروع 
خاليا من أي حقوق عينية كالرهن أو البيع أو حقوق 

شخصية كاإليجار وسداد املشترين لثمن البيع 
وإفراغ صكوك امللكية خالل 30 يوما.

وذكرت انه من املتوقع أن يتم االعتراف باإليراد 
خالل مدة أقصاها 30 يوما وإدراج األرباح الناجتة 

من تلك الصفقة حال حتقق الشروط املذكورة ضمن 
املعلومات املالية املرحلية املجمعة للفترة املنتهية في 

30 يونيو 2011.

»األمان لالستثمار« تسعى إلى زيادة نشاطها 
و التخارج من األصول غير املدرة خالل 2011

قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة »األمان 
لالستثمار« وليد احلوطي ان الشركة تسعى 

الى زيادة نشاطها والتخارج من األصول 
غير املدرة وتدعيم أصولها حيث قامت 

»بتحييد مخصصات كافية« وحققت أرباحا 
جيدة في الربع االول من العام احلالي.

وأضاف احلوطي في تصريح لـ »كونا« 
ان أرباح الشركة في الربع األول من العام 
احلالي بلغت 70 ألف دينار بربحية للسهم 

بلغت 0.14 فلس مقارنة بأرباح بلغت 1.5 
مليون دينار في الفترة املماثلة من العام 

املاضي بربحية 3.1 فلوس للسهم، معتبرا 
اياها أرباحا »جيدة بالنسبة الى األوضاع 

االقتصادية الصعبة التي ولدتها األزمة 
االقتصادية العاملية«.

وبالنسبة الى النتائج املالية للشركة أوضح 
ان اجمالي املوجودات في الربع األول لهذا 
العام بلغ 49 مليون دينار مقارنة بـ 58.8 

مليون دينار في الفترة املماثلة من العام 
املاضي بينما بلغ اجمالي املطلوبات 26.5 

مليون دينار في الربع االول من هذا العام 
مقارنة بنحو 26.7 مليون دينار للفترة ذاتها 

من العام املاضي.
وذكر ان اجمالي حقوق املساهمني بلغ 22 

مليون دينار في الربع األول من العام احلالي 
مقارنة بحوالي 31.6 مليون دينار للفترة 

ذاتها من العام املاضي.

وليد احلوطي


