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ناصر املري في جانب من عمومية الشركة

صبحي فرج 

المري: »نور لالتصاالت« في السوق الرسمي خالل عامين
عموميتها وافقت على جميع بنودها وانتخبت 5 أعضاء لمجلس اإلدارة

حق »نور« في دار االستثمار
في رده على سؤال حول استثمارات الشركة في دار االستثمار أكد ناصر املري ان الشركة سجلت 
محضر اثبات حالة في مخفر ش��رق الثبات حقها في أرض شركة الدار في منطقة شرق حلساب نور، 
وذلك كمرابحة بني الش��ركتني. وقال انه بإثبات هذه احلالة فإنه ينتظر تأشيرة القاضي لتقوم الشركة 
بتس��جيلها ومن بينها وبذلك لم تضع أي استثمارات على الشركة. وأضاف ان املرحلة احلالية بالنسبة 
للقضاء تسمى باالستجواب، وبعدها سيتم دفع رسوم الشهر العقاري لتسجيل الشركة ومن ثم بيعها. 

وقال انه مت عمل تقييم لألرض بسعر قد يصل الى 22 مليون دينار.

أحمد يوسف
أكد مدير االس���تثمار بشركة 
نور لالتصاالت ناصر املري على 
إمكانية إدراج الشركة بالسوق 

الرسمي خالل عامني.
انعقاد  امل���ري خ���الل  وقال 
اجلمعيتني العادية وغير العادية 
للش���ركة أمس بنسبة حضور 
بلغت 76.4% ان الشركة جاهزة 
املوازي  حاليا لالدراج بالسوق 
لكن هدفها الرئيسي هو السوق 
الرسمي، مؤكدا انه ال توجد أي 
عقبات أمام الشركة من الناحية 
العامني  الفنية لإلدراج خ���الل 

املقبلني.
وأض���اف ان الش���ركة التي 
رأس���مالها 100 ملي���ون دينار، 
ولديها العديد من رخص تشغيل 
االتصاالت باألسواق الواعدة لديها 
أيضا سيولة تفوق ال� 17 مليون 
دينار، مقابل 9% مديونية على 
القيم���ة دون فوائد، متوقعا ان 
حتقق ارباحا صافية خالل العام 
احلالي تصل الى 7% وذلك رغم 

ظروف األزمة الراهنة.
وخالل عمومية الشركة فند 
املري ما دار من استفسارات من 
املساهمني الرئيسيني، الفتا إلى 
ان بداية التشغيل الفعلي للشركة 
بدأ منذ 4 ش���هور، محققا عددا 
من العقود ف���ي قطاعات واعدة 
بالسوق احمللي منها عقود الهيئة 
العامة للصناعة، هيئة التعليم 
ال���وزراء،  التطبيق���ي، مجلس 
انها  الكهربا واملاء، كما  ووزارة 
تعتزم الدخول في تكنولوجية 

تخص القطاع النفطي.
وقال املري ان الشركة من خالل 
الواعدة في االردن  استثماراتها 
أرباح  يتوقع ان حتص���ل على 
تصل الى 13 مليون دينار أردني 
من خالل شركة اوراجن تليكوم 
العاملة في األردنية والتي متتلك 

فيها نور حصة تبلغ %2.5.

وأشار إلى ان هناك مفاوضات 
على بيع حصة الش���ركة هناك، 
مشيرا إلى انه حتى اللحظة لم 
الى سعر يناسب  التوصل  يتم 

الشركة للبت فيه.
وقال ان الشركة لم تخسر في 
استثماراتها في اوراج باألردني، 
حيث ان سعر سهم الشركة وقت 
الشراء 4.8 فلوس أردني واآلن 
سهم الشركة بلغ 4.9 فلوس في 
حني ان التقييم العادل للس���هم 

7 دنانير.
وعن نشاط الشركة أكد املري 
ان هناك خطة إستراتيجية محددة 
للشركة تتمثل في ان تكون من 
أكبر مشغلي االتصاالت في مجال 
الفيبر اوبتكال في الشق األوسط 

خالل العقد احلالي. وقال ان هذا 
النشاط سيكون له مستقبل واعد 
في مجال مس���تقبل تكنولوجيا 

املعلومات.
 وقال ان الشركة تعد الوحيدة 
في السوق احمللي املهيأة للدخول 
ف���ي مش���اريع نفطية بس���بب 
رأسمال، مش���يرا الى ان الدولة 
أعلنت عن ضخها 300مليارات 
دوالر، متوقعا حصة الشركة في 
مجال تكنولوجيا االتصاالت في 
القطاع النفطي بحدود 1% وهو 
ما يع���زز أعلى ربحية ميكن ان 

حتقق للمساهمني.
الش���ركة عملت  ان  وأضاف 
خالل الفترة املاضية على توقيع 
عدد م���ن العق���ود واالتفاقيات 

مع ش���ركات عاملية ف���ي مجال 
االتصاالت احلديثة، والتي تضمن 
بها ان تكون وكيلها ليس فقط 
في الس���وق احمللي وإمنا أيضا 
في أس���واق دول منطقة الشرق 
ان الشركة  األوسط.وبنينّ املري 
قد جم���دت بعض الرخص التي 
حصلت عليها في بعض الدول الى 
ان تتحسن الظروف، مشيرا الى 
ان هناك بعضا من الشركات قد 
أفلست نتيجة لعدم حتينها للوقت 
املناس���ب في اقتناص الفرصة. 
وقال ان مؤشرات األسواق املالية 
املتطورة انخفضت في النصف 
الثاني لسنة 2008 لنسبة تصل 
من 35% إلى 40% بينما انخفضت 
مؤشرات األسواق املالية الناشئة 

أعلن����ت مجموعة 
الفيص����ل الصناعية 
ان املجموع����ة تعمل 
عل����ى ق����دم وس����اق 
منتج����ات  إلنت����اج 
الكرمي  شهر رمضان 
احتياجات  لتلبي����ة 
عمالء الشركة بطرح 
منتجات خاصة بهذا 

الشهر املبارك.
وبهذه املناس����بة 
تقدم رئيس مجلس 

إدارة مجموعة الفيصل الصناعية سعد السند بخالص 
التهنئة لعم����الء مجموعة الفيص����ل الصناعية واألمة 

اإلسالمية مبناسبة قرب حلول شهر رمضان املبارك.
وأضاف قائال: »اننا نبذل قصارى جهدنا حتى نكون 
جاهزين بهذه املنتجات مع حلول الشهر الكرمي«، مبينا 
أن املنتجات التي س����تطرحها الشركة كثيرة ومتنوعة 
وسترضي أذواق جميع عمالء املجموعة لتميزها باجلودة 

واإلتقان واألسعار املناسبة.
وأضاف السند ان من املنتجات اجلديدة التي سيتم 
طرحها »سلة العسل« وهي عبارة عن )عجني مقرمش 
وقيمر وعسل(، وكذلك الوربات بأنواعها ورمضانيات، 
وكرمي بريليه، وتشيز كيك، وتيرميسوا، ومتر مع القشطة، 
باإلضافة إلى »موس ماجنو« و»موس رمضان«، مؤكدا 
أن منتجات هذا العام جديدة متاما وتطرحها الشركة في 
األسواق الكويتية في شهر رمضان، وجميعها مصنعة 
من أجود أنواع املواد اخلام املس����توردة ومصنعة على 

أيدي أمهر الشيفات وأحدث ماكينات التصنيع.

السند: »الفيصل« تستعد لطرح منتجات
خاصة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان

بنك بوبيان يقدم عروضًا قيمة 
بالتعاون مع شركة عبدالمحسن البابطين

»كامكو« تصدر العدد الرابع من تقرير النشرات 
التحليلية لجميع األسهم المدرجة في الكويت

من خالل حملته الترويجية الثانية في شهر رمضان

بما فيها أكبر 20 شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية في كل من األسواق الخليجية وكالة التصنيف الدولية »فيتش« تثبت التصنيف
»A« االئتماني لبنك الخليج الدولي بالفئة

أطل����ق بنك بوبي����ان حملة 
ترويجية رمضانية بالتعاون 
مع شركة عبد احملسن عبدالعزيز 
البابطني وكيل سيارات نيسان 
في الكويت حتت شعار »أمتلكها 
ف����ي 2010« ويأتي  اآلن وادفع 
ذلك استمرارا للعروض القيمة 
واملميزة مبناسبة شهر رمضان 
الكرمي وحرصا من بنك بوبيان 
على تقدمي عروض تتالءم مع 

عمالئه واحتياجاتهم. 
وفي ه����ذا اإلطار أكد رئيس 
مجموعة اخلدم����ات املصرفية 
في بنك بوبي����ان صبحي فرج 
أن البنك حري����ص على تقدمي 
عروض مبناسبة شهر رمضان 
الكرمي، تهدف في املقام األول إلى 
إرضاء العميل وتتالءم بالدرجة 

األولى مع احتياجاته.
وأضاف ف����رج أن »بوبيان« 
س����عى دائم����ا لتق����دمي أفضل 
العروض بالتعاون مع شركاء 

أصدرت إدارة بحوث االستثمار لدى »كامكو«، 
شركة مشاريع الكويت االستثمارية إلدارة األصول، 
العدد الرابع من تقرير النشرات التحليلية جلميع 
األسهم املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية، 
وفي خطوة تعد األولى من نوعها بالنسبة للشركة 
وذلك على صعيد البحوث االستثمارية، مت إصدار 
أول تقرير نشرات حتليلية ألكبر 20 شركة مدرجة 
من حيث القيمة الس���وقية في كل من أس���واق 
األسهم اخلليجية، وقد جاءت هذه اخلطوة تلبية 
لرغبة العمالء وبهدف تق���دمي أفضل اخلدمات 
املالي���ة لهم، وكذلك تنفيذا ألهداف إدارة بحوث 
االستثمار في سبيل تطوير منتجاتها وتوسيع 
نشاطها من خالل تقدمي مجموعة كبيرة ومتنوعة 
من البحوث وتقارير التحليل املالي والدراسات 
التي بدورها متكن املستثمرين من اتخاذ أفضل 

القرارات االستثمارية.
ويتناول تقرير النشرات التحليلية جلميع 
األسهم املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية 
عرض البيانات املالية الرئيسية ومؤشرات التقييم 
والنسب املالية، باإلضافة إلى إحصاءات التداول 
املجمعة للقطاعات وإجمالي األسواق لفترة اخلمس 

سنوات املاضية )2008-2004(.
أما بالنس���بة إلصدار العدد األول من تقرير 
النشرات التحليلية ألكبر 20 شركة مدرجة من 
حيث القيمة السوقية في كل من أسواق األسهم 
اخلليجي���ة، فقد أتى ذلك اإلصدار من قبل إدارة 

بحوث االستثمار سعيا منها لتسليط الضوء على 
أكبر الش���ركات املدرجة في دول اخلليج والتي 
تعتبر من األس���واق الواعدة في املدى املنظور 
والبعيد. ويتناول التقرير عرض البيانات املالية 
الرئيسية والنسب املالية لفترة اخلمس سنوات 
املاضية )2004-2008( وذلك ألكبر 120 شركة 
مدرجة من حيث القيمة الس���وقية في أسواق 
األسهم اخلليجية، باإلضافة إلى إحصاءات التداول 

السنوية ومؤشرات التقييم.
وتق���وم إدارة بحوث االس���تثمار في كامكو 
بإصدار تقارير يومية، شهرية ودورية عن أداء 
األسواق املالية في دول مجلس التعاون اخلليجي، 
وتقارير دورية تتضم���ن حتليل وتغطية آخر 
التطورات النقدية وأسعار النفط وتأثيرها على 
الوضعني االقتصادي واملالي في الكويت. باإلضافة 
إلى ذلك، تس���تمر في تق���دمي التحليالت املالية 
والتوصيات االستثمارية من خالل إصدار تقارير 
عن القيم العادلة ألس���هم الشركات املدرجة في 

أسواق املنطقة.

نيابة عن العميل عند الشراء عن 
طريق بنك بوبيان الذي يقوم 
مبنح تسهيالت ائتمانية تصل 
لغاية 5 سنوات، موضحا أن اهم 
ما مييز هذا العرض، هو امتالك 
سيارة نيسان اآلن والدفع لها في 
عام 2010. علما أن هذا العرض 
سار على موديالت مختارة من 
س����يارات نيسان مثل سيارات 
ARMADA ،XTEERA باإلضافة 
إلى مجموعة من باقة خاصة من 
الهدايا واخلدمات على سيارات 
NAVARA مثل 1000 لتر وقود 
الفلتر  مجانا وتبديل زيت مع 
لكل 25 ال����ف كيلومتر وتأمني 
مجاني ضد الغير باإلضافة إلى 

تسجيل السيارة مجانا.
 اختتم فرج تصريحه قائال: 
»إن بنك بوبيان يتمنى للجميع 
رمضان مباركا، وهو حريص 
على تقدمي األفضل لعمالئه مبا 

يالئم احتياجاتهم«.

البابطني  متميزي����ن كش����ركة 
للسيارات.

إل����ى ان احلمل����ة  ولف����ت 
الترويجية الرمضانية، التي بدأت 
أمس وتستمر حتى آخر رمضان 
تقوم شركة البابطني من خاللها 
بدفع خمسة أقساط كحد أعلى 

ثبتت وكالة تصنيف االئتمان الدولية »فيتش 
ريتنجز« التصنيف االئتماني طويل األجل وقصير 
 »A« األجل لبنك اخلليج الدولي عند مس���توى
و»F1« على التوالي، مع تأكيد النظرة املستقبلية 
املس���تقرة للتصنيف. كما مت تأكيد التصنيف 
الف���ردي للبنك عن���د »C/D« وتصنيف الديون 

 .»-A« الثانوية عند
وذكرت الوكالة في تقرير أصدرته مؤخرا أن 
تثبيت التصنيفات االئتمانية للبنك يعكس الدعم 
املتوقع للبنك من قبل مساهميه عند احلاجة. أما 
تأكيد التصنيف الفردي للبنك فيأتي في أعقاب 
قيام البنك ببيع األوراق املالية االستثمارية غير 
الرئيسية خالل الربع األول من العام احلالي وما 
ترتب عن ذلك من نتائج ايجابية على مستوى 

مخاطر ورسملة وسيولة البنك.
وأوضحت »فيتش« أن مخاطر السوق التي 
تواجه البنك قد تقلصت بشكل كبير بعد بيع هذه 
األوراق املالية من جهة ووقف أنشطة املتاجرة 
حلساب البنك من جهة أخرى. وأعربت الوكالة 
عن اعتقادها بأن البنك يتمتع مبالءة مالية كافية 

ومبستوى جيد من السيولة.
وف���ي تعليق له على تقرير وكالة »فيتش«، 
قال د.يحيى اليحيى الرئي���س التنفيذي لبنك 
اخلليج الدولي: »نحن مسرورون بقيام وكالة 
فيتش بتثبيت فئات التصنيف االئتماني للبنك، 
خصوصا في ظل الصعوبات والتحديات الكبيرة 

التي تواجه املؤسسات املالية.
وأشار إلى أن هذه التصنيفات شهادة تأييد 

محايدة لألسلوب الفعال واحلاسم الذي اتبعه 
البنك في معاجل���ة املخاطر الناجمة عن بعض 
األوراق املالية االس���تثمارية غير الرئيس���ية، 
مما سيمكنه من التركيز على أعماله املصرفية 
الرئيس���ية الناجحة ف���ي دول مجلس التعاون 
اخلليجي. ونحن نعتب���ر أن تثبيت التصنيف 
االئتماني للبنك يعكس الثقة في االجراءات التي 
اتخذها البنك واملساهمون للتعامل مع التداعيات 

الناجمة عن األزمة املالية العاملية. 
وأشار إلى أن هذا التصنيف االئتماني للبنك 
يعك���س قدرته على مواجهة التحديات الكبيرة 
التي أوجدتها أزمة الس���يولة العاملية والتزامه 
مبواصلة الدور الرائد الذي يؤديه في املنطقة.

وزاد قائال: س���وف نستمر في تعزيز أعمال 
البنك في دول مجل���س التعاون اخلليجي عبر 
تقدمي خدمات وأدوات مالية متطورة ومبتكرة 

تلبي االحتياجات اخلاصة للعمالء.
يعتبر بن���ك اخلليج الدولي، الذي يتخذ من 
البحرين مق���را له، من أبرز مصارف الش���رق 
األوس���ط الرائدة في مي���دان األعمال املصرفية 
االستثمارية، ويركز أنشطته بشكل أساسي على 
أسواق دول مجلس التعاون اخلليجي. وخالل 
تاريخ أدائه املصرف���ي الذي ميتد ألكثر من 30 
عاما، قدم بنك اخلليج الدولي العديد من املنتجات 
واخلدمات املالية املتميزة التي تلبي االحتياجات 
اخلاصة لعمالئه، مبا في ذلك األعمال املصرفية 
االستثمارية وإدارة األصول وأدوات سوق املال 

ومتويل املشاريع والتمويل اإلسالمي.

سعد السند

شركة شلمبرجير تعلن رعايتها الذهبية
لمعرض الوظائف 2009 بأرض المعارض

أعلنت شركة ش���لمبرجير عن رعايتها الذهبية 
ملعرض الوظائف 2009 الذي تقيمه وتنظمه شركة 
معرض الكويت الدولي خالل الفترة من 5 الى 7 من 
اكتوبر املقبل مبشاركة حشد من الشركات املتخصصة 

وذلك على أرض املعارض الدولية مبشرف.
وشركة شلمبرجير تعتبر من الشركات املتخصصة 
في مجال اخلدمات البترولية في جميع انحاء العالم 
حيث حترص على تقدمي أفضل النتائج والتطوير في 

عمليات االستكشاف واالنتاج للغاز والبترول.
وحترص ش���ركة ش���لمبرجير من خالل عملها 
املتواصل في احلقول البترولي���ة ومراكز االبحاث 
على تطوير منتجاتها وخدماتها مبا يتناس���ب مع 
احتياجات صناعة البترول بحيث تكون آمنة وصديقه 

للبيئة.
ويقول مس���ؤولو الش���ركة ان املعرفة والتطور 
والعمل اجلماعي هي احملاور االساسية التي ترتكز 
عليها الش���ركة في تقدمي أفضل احللول والتطوير 

والرقي في أدائها للوصول الى أفضل النتائج.
وتستخدم »شلمبرجير« اليوم ما يزيد على 87 
الف موظف من 140 جنس���ية مختلفة ينتش���رون 
ف���ي اكثر من 100 دولة ح���ول العالم لتقدمي أفضل 

اخلدمات للعمالء واالرتقاء الى أعلى املستويات في 
مجال صناعة البترول. ويرى القائمون على شركة 
»شلمبرجير« أنه مع تزايد االحتياج العاملي للطاقة 
ملواكبة التطورات الس���ريعة فإن ذلك يخلق الكثير 
من التحديات في مجال صناعة الطاقة مع ما يتطلبه 
ذلك من تقنيات وأفكار وحلول جديدة للحصول على 

أفضل وأسرع النتائج، ولذلك فإن شركة »شلمبرجير« 
تقدم العديد من الف���رص الوظيفية )مهندس حقل 
بجميع التخصصات الهندسية مثل: مشغل معدات، 
مدي���ر مبيعات وعالم أبح���اث، ومهندس كمبيوتر 
ومهندس وفني صيانة وادارة أعمال باالضافة الى 
االعمال االدارية(. وحرصا من الشركة على التطوير 
والدعم الدائم ملوظفيها ملواكبة التطورات واالحتياجات 
املتغيرة في عالم صناعة الطاقة فإن الشركة سوف 
تقوم بتوفير الدورات والتدريبات الالزمة ملوظفيها 
من خ���الل اكثر من 25 مركزا لالبحاث والهندس���ة 

منتشرة حول العالم.
ومعرض الوظائ���ف 2009 هو االول في الكويت 
الذي تقيمه ش���ركة مع���رض الكويت الدولي حيث 
يعتبر املعرض حدثا ذا أهمية قصوى حيث يساهم 
في متكني مواطني الكويت من ذوي الكفاءات بجميع 
املجاالت لاللتقاء بصورة مباشرة مع مديري املوارد 

البشرية في كبرى الشركات.
وتتصدى ش���ركة معرض الكويت الدولي إلقامة 
معرض الوظائف بهدف إتاحة الفرصة أمام الباحثني 
ع���ن عمل لإلطالع على العدي���د من فرص التدريب 

والتوظيف املتاحة.

تقيمه شركة معرض الكويت الدولي في أكتوبر المقبل

مسؤولة املعرض لدى »معرض الكويت الدولي« عاليا بركات خالل توقيع 
العقد مع »شلمبرجير«

لنسبة تصل من 40% إلى %60 
وبالرغم من ان قطاع االتصاالت 
يعتبر قطاعا دفاعيا في خضم هذا 
االضطراب واالنهيار االقتصادي، 
اال انه لم ينأ بعيدا عن هذا. فلقد 
 MSCI World انخفض مؤش���ر
Telecom ليص���ل الى 21% بينما 
 MSCI Telecom انخفض مؤشر
لألسواق الناشئة ليصل الى %33 
خالل الفترة من 1 يوليو إلى 31 
ديس���مبر 2008، وع���الوة على 
ذلك فق���د أدت األزمة االئتمانية 
الى تقييد ش���ركات االتصاالت، 
مما جعلها تعمل على تخفيض 
االستثمارات في مجال الشبكات 
والتوسعات، ما أدى في النهاية 
الى انخفاض مستوى االبتكار.

وأشار الى ان النتائج املالية 
لش���ركة نور لالتصاالت كانت 
جيدة نسبيا مع صافي خسارة 
انحصر على 5.9 ماليني دينار، 
وبالفع���ل متكنت الش���ركة من 
اتباع مجموعة من األس���اليب 
االستثمارية التحفظية واملغامرة، 
فبينما قامت الشركة باالستثمار 
ف���ي ودائع متقيدة بالش���ريعة 
االس���المية م���ن الدرجة األولى 
وشركات االتصاالت ذات األوضاع 
اجلي���دة واملمولة بش���كل جيد 
متكنت أيضا من االستثمار في 
الوسائل التكنولوجية املبتكرة 

وذات التوقعات العالية.
ه���ذا وقد وافق���ت اجلمعية 
العمومية غير العادية للشركة على 
انتخاب 5 أعضاء ملجلس اإلدارة، 
وهم شركات: املخازن الوطنية، 
بلكس لنظم املعلومات واحلاسب 
اآلل���ي، نور لالس���تثمار املالي، 
اند بي كويت لالستشارات  دي 
االقتصادية واالدارة وعضوية 
احتياط وهم ش���ركتا: الوطنية 
النفطية،  للحف���ر واخلدم���ات 

والتخصيص القابضة.

آسيا القابضة تستهدف فرصًا استثمارية 
واعدة في الشرق األقصى

ذكر رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب في شركة 
آسيا القابضة التابعة لشركة 
الصفاة لالستثمار قتيبة بدر 
العس���كر ان الشركة تدرس 
عددا من املش���اريع في كل 
القطاعات مبنطقة الش���رق 
االقصى واضاف العسكر في 
تصريح���ات صحافية عقب 
انعق���اد اجلمعية العمومية 
االول���ى عن الس���نة املالية 
املنتهية في 30 ابريل 2009 
بنس���بة حضور 78.58% ان 

استثمارات الشركة حاليا تتركز في الصني 
والهند وباكستان.

وافاد بان مشاريع الشركة احلالية تتركز 
في قطاعات اولها قطاع البنوك حيث تتملك 
الشركة حصة 25% من احد البنوك االسالمية 
في باكستان، اضافة الى مشاريع في البنية 

التحتية مع مستثمرين استراتيجيني.
وتوقع العسكر ان حتقق الشركة نتائج 
جيدة خالل العام املقبل نتيجة النمو السريع 
القتصاديات دول منطقة الشرق االقصى بعد 
االنفاق الرأسمالي الكبير الذي اقرته حكومات 

تلك املنطقة ملواجهة تداعيات 
االزمة العاملية.

ان آس���يا  ال���ى  ولف���ت 
القابض���ة تأسس���ت بن���اء 
عل���ى اس���تراتيجية ترتكز 
الش���راء واالستحواذ  على 
امللكي���ة اخلاصة في  ف���ي 
الشركات اآلسيوية مشيرا 
الى أن الشركة قد تأثرت قليال 
بتداعيات االزمة العاملية بحكم 
استثماراتها في قطاع املواد 

الطبيعية.
الى ان الشركة  وأش���ار 
اخذت احتياطات ومخصصات كافية لبعض 
اس���تثماراتها وذل���ك ملواجه���ة اي تقلبات 

مستقبلية.
يذك���ر ان عمومية الش���ركة وافقت على 
التقرير املالي للس���نة املالي���ة املنتهية في 
30 ابري���ل 2009 وانتخب���ت مجلس ادارة 
جديدا للسنوات الثالث املقبلة وهي شركة 
»الصفاة لالس���تثمار« و»الصفاة القابضة« 
و»مجموعة الصفوة القابضة« و»صناعات 
الصفاة القابضة« و»التمام الدولية للتجارة 

واملقاوالت«.

عموميتها انتخبت مجلس إدارة جديدًا

جانب من اجلمعية العمومية

قتيبة العسكر


