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بتغير قدره

21.3 مليون دينار ربح »املباني«
سجلت شركة املباني أرباحا بنحو 21.3 مليون دينار بواقع ربحية 
للسهم 34 فلسا خالل األشهر التسعة مقابل حتقيقها لنحو 16.5 
مليون دينار أرباحا بواقع 27.18 فلسا ربحية للسهم في ذات الفترة 
من العام. فيما حققت الشركة ألرباح بنحو 7.1 ماليني دينار خالل 
الربع الثالث من السنة مقابل 4.8 ماليني دينار أرباحا خالل ذات 
الفترة من السنة املاضية.

فازت بها 8 شركات مدرجة وتابعة.. و»املعامل« حازت أقل األسعار في مناقصة بقيمة 82.9 مليون دينار 

131.3 مليون دينار قيمة 22 مناقصة في الربع الثالث
الربع  بلغت قيمة مناقصات 
الع���ام احلالي نحو  الثالث من 
131.3 مليون دينار، تشكل قيمة 
املناقصات التي متت ترس���يتها 
في ش���هر يوليو نسبة 93% من 
اإلجمالي حي���ث بلغت قيمة 14 
مناقصة في هذا الش���هر 123.2 
مليون دينار، وفي املقابل بلغت 
قيمة مناقصات شهري أغسطس 
وسبتمبر 8.1 ماليني دينار، وهو 
م���ا يعكس حج���م التراجع في 
املناقصات التي طرحت في تلك 

الفترة.
ووفقا لدراسة أعدتها »األنباء« 
بلغ ع���دد املناقصات التي فازت 
املدرجة  الكويتية  بها الشركات 
والتابعة لها 22 مناقصة فازت 
بها 8 ش���ركات، وهذه الشركات 
ه���ي: املعام���ل، واملش���تركة، 
والسفن، والتنظيف، والرابطة، 
وعربي القابضة، واخلصوصية، 

والكابالت.
وكان���ت ه���ذه املناقص���ات 
مطروحة من قبل 7 جهات محلية 
حكومية وخاصة، وهي: وزارة 

األشغال، وشركة نفط الكويت، 
ووزارة الكهرباء واملاء، وشركة 
نفط اخلليج، ش���ركة الوطنية 
للتنظي���ف، ووزارة الصح���ة، 
وش���ركة صناع���ة الكيماويات 
البترولي���ة، باإلضافة على عدد 
من املناقصات التي مت طرحها من 
قبل جهات خارجية وبلغ عددها 

3 مناقصات.
وف���ازت ش���ركة الوطني���ة 
للتنظيف ب� 7 مناقصات تشكل 
نسبة 31.8% من إجمالي املناقصات، 
وتبلغ قيمة هذه املناقصات 5.5 
ماليني دينار تش���كل 4.2% من 
القيمة، ويرجع السبب  إجمالي 
في ذل���ك لتدني قيمة أغلب هذه 

املناقصات.

أكبر مناقصة 

وحازت على أقل األسعار في 
أكبر مناقص���ة مت طرحها خالل 
الربع الثالث م���ن العام احلالي 
املعامل  الكويتية لبناء  الشركة 
واملقاوالت )املعامل( وهي بقيمة 
82.9 مليون دينار، وذلك مقابل 

إنش���اء واجناز وصيانة أعمال 
تأهي���ل وتطوي���ر مبنى مجمع 
الوزارات، وكانت مطروحة من 
قبل وزارة األش���غال، علما بأن 
الش���ركة لم تتلق كتابا رسميا 

يفيد بترسية املناقصة.
وفازت املجموعة املشتركة ب� 
4 مناقصات خ���الل فترة الربع 
العام احلالي، وهذه  الثالث من 
املناقصات األربع بقيمة إجمالية 
15.9 مليون دينار تش���كل نحو 
12.1% من القيمة اإلجمالية، وهذه 
املناقصات ه���ي مناقصة بقيمة 
8.9 ماليني درهم إماراتي )تعادل 
686.4 أل���ف دينار( وهي مقابل 
إنشاء طريق أسفلتي بطول 12 
كيلومترا في منطقة الش���ويب 
وإنشاء طريق أسفلتي بطول 600 
متر في منطقة احلويالت التابعة 
للقيادة العامة للقوات املسلحة 
لدولة االمارات، علما ان مدة تنفيذ 
هذه املناقصة 6 أشهر، فيما أكدت 
املشتركة انه ورد اليها كتاب يفيد 
بتوقيع العق���د اخلاص بأعمال 
الطرق والبنية التحتية ملنطقة 

الظاهر 5 التابعة للقوات املسلحة 
لدولة االمارات وهي بقيمة 92.2 
مليون دره���م )تعادل 7 ماليني 
دينار(، ومدة تنفيذ املشروع 18 
الثالثة  املناقصة  شهرا، وكانت 
بالنس���بة للمش���تركة بقيم���ة 
مليون���ي دينار وهي عبارة عن 
القي���ام بأعم���ال صيانة عاجلة 
للمتفرقات السريعة بالكويت، 
وكان���ت املناقصة مطروحة من 
قبل وزارة األشغال، أما املناقصة 
الرابعة فكانت بقيمة 3.3 ماليني 
دين���ار وهي عبارة عن إنش���اء 
وصيانة واجناز مبنى العيادات 
اخلارجية واملختبرات واألشعة 
الرازي  والصيدلة مبستش���فى 
التابع لوزارة الصحة ومدة تنفيذ 

املشروع 16 شهرا.
وف���ازت ش���ركة الصناعات 
الهندسية الثقيلة وبناء السفن 
ب� 4 مناقصات بقيمة إجمالية 22.5 
مليون دينار تش���كل 17.2% من 
اإلجمالي، وأولى هذه املناقصات 
بقيمة 4.5 مالي���ني دينار وهي 
مناقصة من الباطن من املقاول 

الرئيسي ملشروع صيانة ضغط 
حقل وارة لصالح ش���ركة نفط 
الكوي���ت، وذلك الجن���از أعمال 
اخلزانات ومدة تنفذ املش���روع 
18 شهرا، والثانية سبق اإلعالن 
عنها وكان���ت بقيمة 7.9 ماليني 
دينار، حيث أفادت الشركة بأنه 
مت توقي���ع عقد للقي���ام بأعمال 
صيانة للمعدات امليكانيكية في 
محطة الش���عيبة لتوليد القوى 
الكهربائية وتقطير املياه لصالح 
وزارة الكهرباء واملاء وذلك ملدة 
5 س���نوات، أم���ا الثالثة فكانت 
مناقصة س���بق اإلع���الن عنها 
وكانت بقيمة 9.2 ماليني دينار، 
وأفادت الشركة بأنها وقعت عقدا 
للقيام بأعمال الصيانة السنوية 
للمعدات امليكانيكية في محطات 
القوى الكهربائية وتقطير املياه 
الزور اجلنوبية لتوليد  محطة 
القوى الكهربائية وتوليد املياه 
وكان العق���د مدته 5 س���نوات 
لصال���ح وزارة الكهرباء واملاء، 
ووقعت الشركة عقدا بقيمة 998 
أل���ف دينار نظير القيام بأعمال 

الغاز لشركة  تخفيض شعالت 
نفط اخلليج علما أن مدة العقد 

9 أشهر.
الوطنية  الش���ركة  وحظيت 
ب� 7 مناقصات خالل  للتنظيف 
تل���ك الفت���رة بعضها ل���م تتم 
ترس���يتها ولكن الشركة حازت 
على أقل األسعار فيها، واألولى 
كان���ت بقيم���ة 1.1 مليون دينار 
وهي عب���ارة عن أعمال تنظيف 
العامة للتعليم  الهيئ���ة  مباني 
التطبيق���ي واملباني التابعة لها 
)املنطقة األولى(، والثانية بقيمة 
1.2 مليون دينار وهي عبارة عن 
أعمال تنظيف مباني الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي واملباني التابعة 
الثانية(، والثالثة  لها )املنطقة 
كانت بقيم���ة 1.5 مليون دينار 
وهي عب���ارة عن أعمال تنظيف 
العامة للتعليم  الهيئ���ة  مباني 
التطبيق���ي واملباني التابعة لها 
)املنطقة الثالثة(، والرابعة كانت 
بقيمة 1.2 مليون دينار وفازت بها 
الشركة عن طريق شركة تابعة 
لها بنسبة 75%، وهي عبارة عن 

س���حب املياه اجلوفية مبنطقة 
الوف���رة وري الطرق اخلارجية 
بها، واخلامسة بلغت قيمتها 185 
ألف دينار وهي عبارة عن توريد 
وتركيب وتشغيل وصيانة شبكة 
ري بالتنقي���ط مبنطقة الوفرة، 
والسادسة بلغت قيمتها 162 ألف 
دينار وهي عبارة عن تقدمي أعمال 
احلراسة في مرفق شركة صناعة 
الكيماويات البترولية ملدة عامني، 
الس���ابعة واألخيرة فكانت  اما 
بقيمة 203 آالف دينار وهي عبارة 
عن تقدمي خدمات املراسلني في 
قصر بيان وذلك ملدة 3 سنوات. 
ومتت ترسية مناقصة بقيمة 2.3 
مليون دينار على شركة اخلليج 
للكابالت والصناعات الكهربائية 
)كابالت(، وكانت عبارة عن توريد 
كيبالت قيادية لشبكات التوزيع 
لوزارة الكهرباء واملاء، كما متت 
ترسية مناقصتني من شركة نفط 
الكويت على ش���ركة مجموعة 
اخلصوصية القابضة من خالل 
شركة مملوكة لها بنسبة %70، 
وكانت املناقصة األولى بقيمة 660 

ألف دينار مقابل توريد أنابيب 
حفر مقاس 9�8/5 ملدة 6 أشهر، 
والثاني���ة كانت بقيمة 220 ألف 
دينار مقابل توريد أنابيب حفر 

مقاس 6 ملدة 6 أشهر.
وفازت شركة رابطة الكويت 
واخلليج للنق���ل )الرابطة( من 
التابعة  خالل احدى ش���ركاتها 
بنسبة 100% بعقد مع وكالة الدفاع 
اللوجستية األميركية بقيمة 1.1 
مليون دوالر تع���ادل 310 آالف 
دينار، ومدة العقد 7 أشهر بدأت 
في أغسطس املاضي، كما حازت 
الش���ركة أقل األسعار مبناقصة 
تأجير سيارات مع شركة نفط 
الكويت مببلغ 3.1 ماليني دينار، 
أما شركة عربي القابضة فحازت 
أقل األسعار من خالل شركة تابعة 
لها بنسبة 73% في مناقصة بقيمة 
873 ألف دينار وهي عبارة عن 
أعمال تصمي���م وتوريد وحدة 
ملعاجلة املي���اه املقطرة مبحطة 
ال���زور اجلنوبية لتوليد القوى 

الكهربائية وتقطير املياه.
 ٭شريف حمدي 

القيمة باملليون ديناراجلهة املتعاقد معهاطبيعة املناقصةالشركة

إنشاء واجناز وصيانة أعمال تأهيل وتطوير مبنى مجمع الوزارات وكانت املعامل 
82.9األشغال مطروحة من قبل وزارة األشغال

انشاء طريق اسفلتي بطول 12 كيلو مترا في منطقة الشويب وانشاء طريق اسفلتي بطول املشتركة 
0.686اإلمارات600 متر في منطقة احلويالت التابعة للقيادة العامة للقوات املسلحة لدولة اإلمارات

7اإلماراتأعمال الطرق والبنية التحتية ملنطقة الظاهر )5( التابعة للقوات املسلحة لدولة  اإلماراتاملشتركة 
2األشغالالقيام بأعمال صيانة عاجلة للمتفرقات السريعة بدولة الكويتاملشتركة
4.5نفط الكويتاجناز أعمال اخلزانات  ملشروع صيانة ضغط حقل وارة السفن 

أعمال صيانة للمعدات امليكانيكية في محطة الشعيبة لتوليد القوى الكهربائية السفن
7.9الكهرباء واملاءوتقطير املياه

أعمال الصيانة السنوية للمعدات امليكانيكية في محطات القوى الكهربائية السفن
9.2الكهرباء واملاءوتقطير املياه محطة الزور اجلنوبية لتوليد القوى الكهربائية

0.998نفط اخلليجأعمال تخفيض شعالت الغازالسفن

أعمال تنظيف مباني الهيئة العامة للتعليم التطبيقي واملباني التابعة لها التنظيف
1.1التطبيقي)املنطقة األولى(

أعمال تنظيف مباني الهيئة العامة للتعليم التطبيقي واملباني التابعة لها التنظيف
1.2التطبيقي)املنطقة الثانية(

أعمال تنظيف مباني الهيئة العامة للتعليم التطبيقي واملباني التابعة لها التنظيف
1.5التطبيقي)املنطقة الثالثة(

القيمة باملليون ديناراجلهة املتعاقد معهاطبيعة املناقصةالشركة
0.310أمريكاتقدمي خدمات املناولة  جلهة تابعة لوكالة الدفاع اللوجستية األمريكيةالرابطة
3.1نفط الكويتتأجير سياراتالرابطة

أعمال تصميم وتوريد وحدة ملعاجلة املياه املقطرة مبحطة الزور اجلنوبية عربي القابضة
0.873الكهرباء واملاءلتوليد القوى الكهربائية وتقطير املياه

0.600نفط الكويتتوريد أنابيب حفر ملدة 6 أشهراخلصوصية
0.220نفط الكويتتوريد أنابيب حفر ملدة 6 أشهراخلصوصية

انشاء وصيانة مبنى العيادات اخلارجية واملختبرات واالشعة والصيدلة املشتركة
3.3وزارة الصحةمبستشفى الرازي

2.3وزراة الكهرباء واملاءتوريد كابالت لشبكات التوزيع الكهربائيةالكابالت
الوطنية 
1.2وزارة االشغالسحب املياه اجلوفية مبنطقة الوفرة وري الطرقللتنظيف

الوطنية 
0.185وزارة االشغالتوريد وتركيب وصيانة شبكة ري بالتنقيط مبنطقة الوفرةللتنظيف

الوطنية 
شركة صناعة أعمال احلراسة في مرافق شركة صناعة الكيماويات البتروليةللتنظيف

0.162الكيماويات البترولية

الوطنية 
0.203قصر بيانتقدمي خدمات  املراسلنيللتنظيف

131.3اجمالي

مناقصات متت ترسيتها على شركات مدرجة وتابعة في الربع الثالث من 2012

هيئة أسواق املال تؤكد أهمية »اإلفصاح
عن املعلومات اجلوهرية« لدرء املساءلة

ذكرت هيئة أسواق املال في بيان لها أن االفصاح 
عن املعلومات اجلوهري����ة يعد أحد الركائز الالزمة 
الستقرار االسواق املالية ومبا يحقق العدالة والشفافية 
ومينع تعارض املصالح واستغالل املعلومات الداخلية، 
مشيرة الى أن عدم االفصاح أو تدني مستوياته يؤدي 
الى اضطراب في أس����واق املال ملا يصاحب ذلك من 
ارتفاع في معدالت املخاطر بس����بب التأثير السلبي 
عل����ى تكافؤ الفرص واإلخالل بقواع����د العدالة أمام 
املتعاملني في نش����اط االوراق املالية، كما أن غياب 
االفصاح يفتح املجال ملمارسة السلوكيات املخالفة 
كاستغالل املعلومات الداخلية، وتسريب املعلومات 
وإفش����اء االسرار ونشر الشائعات، االمر الذي ميثل 
إضرارا مبصالح السوق ومستثمريه، وكذلك باالقتصاد 
على حد سواء. وانطالقا من حرص هيئة أسواق املال 

على تعزيز االلتزام من قبل املصدرين لألوراق املالية 
املدرجة في س����وق الكويت لالوراق املالية، وسعيا 
للحد من ارتكاب أي مخالفات للقانون، الس����يما في 
مسألة اإلفصاح عن املعلومات اجلوهرية، فإن الهيئة 
تؤكد لكل املصدرين لألوراق املالية املدرجة في سوق 
الكويت لألوراق املالية على أهمية االطالع على تعليمات 
االفصاح عن تلك املعلومات وآلية االعالن عنها، والتي 
أصدرتها الهيئة بتاريخ 5 يونيو 2012 بهدف معاجلة 
وتنظيم إجراءات قي����ام هؤالء املصدرين باإلفصاح 
عن املعلومات اجلوهرية املتعلقة بهم وإيضاح آلية 
االعالن عنها، كما تؤكد الهيئة أهمية التقيد بتطبيق 
ما ورد ف����ي تلك التعليمات، وذلك درءا للمس����اءلة 
وتكريسا لقواعد العدالة واملساواة والشفافية التي 

تضمن استقرار السوق.

شركة مملوكة لـ »عارف للطاقة« تدخل
في استثمار مببلغ 18.68 مليون دوالر

60 شركة سياحية مصرية تشارك
في املعرض السياحي الدولي بلندن

أفادت شركة عارف للطاقة القابضة بأن شركة عارف 
للطاقة الدولية احملدودة )وهي شركة ذات مسؤولية 
محدودة ومسجلة في جزر الكاميان ومملوكة بالكامل 
لشركة عارف للطاقة( قد قامت بالدخول في استثمار 
مببلغ 18.68 مليون دوالر في صندوق الطاقة للشراكة 
احملدودة وهو صندوق متوافق مع الشريعة اإلسالمية 
ومتخصص باالس����تثمار في مجاالت النفط والغاز. 
ومن املتوقع أن يصل معدل العائد الداخلي للصندوق 

بحدود 30%. من جهة اخرى أوضحت شركة فلكس 
ريزورتس للمنتجعات والعقارات ان التداوالت التي 
متت على سهم شركة فلكس ريزورتس للمنتجعات 
والعقارات بتاريخ 2012/11/4 والتي أدت الى صعود 
السهم بنسبة تقارب ال� 6.250% بأنه ليس هناك اي 
س����بب يرجع الى التش����غيل، كما انه ليس هناك اي 
أخبار غير اعتيادية تستدعي صعود السهم وال دخل 

للشركة او مجلس االدارة بتلك التداوالت.

 توجه وزير السياحة املصري هشام زعزوع إلى 
العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في املعرض 
الدولي للسياحة الذي يقام بها خالل الفترة من 5 
إلى 8 نوفمبر اجلاري.  ويعد هذا املعرض من أهم 
املعارض الس���ياحية الدولية الذي حترص وزارة 
السياحة املصرية على املشاركة فيه سنويا حيث 
يلتقى فيه صناع القرار في املجال السياحي حول 
العالم وكبار منظمي الرحالت وكبريات الشركات 
السياحية العاملية. ومن املقرر أن يعقد وزير السياحة 
املصري عددا من اللق���اءات املهمة مع ممثلي كبار 

منظمي الرحالت وشركات السياحة البريطانية إلى 
جانب عقد لقاءات إعالمية ومؤمتر صحافي موسع 
بهدف التعريف بآخر تطورات املنتج الس���ياحي 
املصري وإطالع الرأي العاملي على مستجدات األوضاع 
في مصر والتأكيد على استقرارها. جتدر اإلشارة إلى 
أن مصر تشارك في املعرض بجناح تبلغ مساحته 
264 مترا مربعا ومبشاركة 60 فندقا وشركة سياحة 
مصرية إلى جانب غرفة املنشآت الفندقية وغرفة 

وكاالت السياحة.
القاهرة ـ هناء السيد  ٭

97 مليون دوالر أرباح »اخلليج الدولي«
في 9 أشهر بنمو %15

البنك من جه���ة وتعزيز قاعدة 
متويله من جهة أخرى، إضافة الى 
االستثمار في مستقبل البنك من 
خالل تنفيذ مبادرات إستراتيجية 
جديدة، وقد ساهمت هذه املبادرات 
في حتسني مستوى ربحية البنك 
خالل عام 2012 وس���تعزز منو 
األرباح في املستقبل عندما يتم 
االنتهاء من تنفيذ إستراتيجية 

األعمال اجلديدة«.

البنك بتوسيع اخلدمات واخلبرات 
التي يقدمها الى الشركات الكبيرة 
واملتوسطة احلجم، وبلغ دخل 
الرسوم والعموالت 40.7 مليون 
دوالر، أي بزيادة بلغت 3.7 ماليني 
دوالر أو م���ا يعادل 10% مقارنة 

بالفترة املقابلة.
كم���ا ارتفعت أص���ول البنك 
في نهاية الربع الثالث من العام 
احلالي مبقدار 1.2 مليار دوالر أو ما 
يعادل 7% لتبلغ 17.9 مليار دوالر، 
ومتيزت أصول البنك في نهاية 
شهر سبتمبر املاضي مبستوى 
عال جدا من الس���يولة، فقد بلغ 
مجموع النقد واألصول السائلة 
األخرى واإليداعات قصيرة األجل 
7.3 مليارات دوالر، وهي متثل 
نسبة عالية من إجمالي األصول 

بلغت %41.
وتعليقا على هذه النتائج، قال 
رئيس مجلس ادارة بنك اخلليج 
الدولي جماز السحيمي: »نحن 
البنك في  مسرورون الستمرار 
حتقيق األرباح خالل الش���هور 
التس���عة األولى من ه���ذا العام 
بالرغم من االج���راءات التي مت 
اتخاذها خالل العامني املاضيني 
لتقليل املخاطر في محفظة قروض 

الدولي  س���جل بنك اخلليج 
أرباحا صافية بلغت بعد استقطاع 
الضرائب 97 مليون دوالر خالل 
الشهور التسعة األولى من عام 
2012، أي بزي���ادة مقدارها 12.4 
ملي���ون دوالر أو ما يعادل %15 
مقارنة بالفترة املقابلة من العام 

املاضي.
وبلغت األرباح الصافية بعد 
استقطاع الضرائب خالل الربع 
الثالث من هذا العام 39 مليون 
دوالر، مقارنة ب���� 22.2 مليون 
دوالر خ���الل الرب���ع الثالث من 

عام 2011.
وحققت كافة فئات دخل البنك 
ارتفاعا في االيرادات خالل هذه 
الفترة، باستثناء فئة اإليرادات 
التي تراجعت بش���كل  األخرى 
طفيف، فقد ارتفع دخل الفوائد 
الى 108.8 ماليني دوالر، أي بنسبة 
3% عن الفترة املقابلة من العام 

املاضي.
وخالل الربع الثالث من 2012 
ارتفعت القروض والس���لفيات، 
الرئيسي  التي تش���كل املصدر 
لدخل البنك من الفوائد، مبقدار 
411 مليون دوالر، أي مبا يوازي 
جماز السحيمي 6%، ويعكس هذا االرتفاع قيام 

»انفستكورب« يصدر سندات بقيمة 250 مليون دوالر
بأجل خمس سنوات

أعلن بنك انفستكورب امس عن قيام شركة 
»انفستكورب اس.آي« التابعة له بإصدار سندات 

بقيمة 250 مليون دوالر، على أن يكون بنك 
انفستكورب اجلهة الضامنة لهذه السندات، 

والتي تستحق في نوفمبر من العام 2017.
وجاء في بيان صادر عن البنك أن اإلصدار 
القى إقباال كبيرا من أكثر من 95 مستثمرا 

دوليا، مما أدى إلى تغطية االكتتاب بنسبة أعلى 
من املتوقع، وشملت فئات املستثمرين كل 

من البنوك اخلاصة بنسبة 60%، واملستثمرين 
من املؤسسات بنسبة 40%، وحسب التوزيع 

اجلغرافي للمستثمرين أتت 46% من الطلبات 
من أوروبا )مبا فيها اململكة املتحدة( و%27 

من الشرق األوسط و15% من آسيا و12% من 
الواليات املتحدة.

ويشكل هذا اإلصدار أول دخول النفستكورب 
في سوق الدين العام املقوم بالدوالر، كما يعد 
أول إصدار من نوعه على مستوى مؤسسات 

االستثمارات البديلة في األسواق النامية.
وفي تعليق له على اإلصدار، قال املدير العام 

املالي لدى »انفستكورب«، ريشي كابور: 
»يعكس جناح إصدارنا األول لسندات مقومة 

بالدوالر ثقة قاعدة واسعة من املستثمرين 
الدوليني بنموذج أعمال انفستكورب. 

وسيضيف إصدار السندات، والذي يأتي في 
أعقاب عملية إعادة التمويل الناجحة لقروض 

بقيمة 529 مليون دوالر في شهر يونيو 
املاضي، املزيد من املرونة لسيولة ومحفظة 
ديون انفستكورب، وسيمنحنا أسسا قوية 
لتحقيق أهداف أعمالنا على املدى املتوسط«.

1.5 مليون دينار أرباح »نابسكو«

3 ماليني دينار خسارة
 »أعيان« في الربع األول

4.2 ماليني دينار ربح »الصينية«

6.2 ماليني دينار خسارة 
»مجموعة األوراق« في 6 أشهر

أعلنت »نابسكو« عن حتقيقها أرباحا بنحو 1.5 
مليون دينار خالل 9 أشهر من السنة مقابل 2.1 مليون 

دينار محققة في ذات الفترة من السنة املاضية.
وأفادت بقيام شركة االستثمارات الصناعية واملالية 
بتعيني أمل محمد حمامي ممثال لها في مجلس اإلدارة 
بدال من العضو املستقيل محمد مهدي الشمري كما مت 
انتخاب العضو املنتدب خالد حمدان السيف ملنصب 
نائب رئيس مجل���س اإلدارة باإلضافة الى منصبه 

وذلك للفترة املتبقية ملجلس إدارة الشركة.

تكبدت شركة أعيان لإلجارة واالستثمار خسائر 
قدرها 3 ماليني دينار بواقع 9.3 فلوس خسارة للسهم 
خالل الربع األول من العام مقابل 2.1 مليون دينار أي 
بواقع 6.3 فلوس خس���ارة للسهم خالل ذات الفترة 

من العام املاضي.

سجلت الشركة الكويتية الصينية االستثمارية 
أرباحا بنحو 4.2 ماليني دينار خالل األشهر التسعة 
من الس���نة بواقع 5.4 فلوس ربحية للسهم مقارنة 
بتكبدها خلس���ارة بنحو 11 مليون دينار خالل ذات 
الفترة من العام املاضي أي بواقع خس���ارة للسهم 

14.2 فلسا للسهم.
فيما حققت أرباحا بنحو 1.8 مليون دينار خالل 
الربع الثالث مقارنة بخسارة 12.11 مليون دينار خالل 

ذات الفترة من السنة املاضية.

تكبدت شركة مجموعة األوراق املالية خسارة 
بنحو 6.2 ماليني دينار خالل 6 أش���هر من السنة 
بواقع 24 فلسا خسارة للس���هم مقارنة بتكبدها 
خلس���ارة بنحو 5.2 ماليني دينار بواقع خسارة 

للسهم 20.7 فلسا.
وتوضيحا ملس���اهمي الش���ركة واملستثمرين 
احملتملني فإن أصول الش���ركة تتضمن ما قيمته 
37.63 مليون دينار أسهم مدرجة بسوق الكويت 
لألوراق املالية، وما قيمته 1.23 مليون دينار أسهم 
مدرجة بسوق الدوحة لألوراق املالية، وما قيمته 
2.17 مليون دينار أس���هم مدرجة بس���وق تونس 

لألوراق املالية.

»فلكس«: ال دخل للشركة أو مجلس اإلدارة في التداوالت


