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مجسم ملشروع مدينة الهند الترفيهية

 جانب من ورشة العمل 

المشروع يسهم في خلق مئات الوظائف وتحريك القطاعات االقتصادية

بالتعاون مع شركة بيت األوراق العالمية 

بيت أبوظبي لالستثمار يبدأ األعمال األساسية 
للبنية التحتية في مدينة الهند الترفيهية 

بنك »غيتهاوس« نظم ورشة عمل بعنوان
»الطريق إلى التعافي االقتصادي«

أعلن بيت ابوظبي لالستثمار عن البدء في اعمال 
البنية األساس����ية األولى اخلاصة بسير األعمال في 
مش����روع مدينة الهند الترفيهية م����ن مرافق املوقع 
واألسوار احلدودية وانشاء املمرات اخلاصة وغيرها 
من املجاالت التي من ش����أنها مساعدة املقاولني على 
تنفيذ أعمال البنية التحتية األخرى وتقرر بدأ املرحلة 
الثانية العمال البنية التحتية ملدينة الهند الترفيهية 
في فبراير العام 2010 وذلك في مدينة نافي مومباي 
)مومباي اجلديدة( والية ماهاريشترا. وبهذه املناسبة 
أعربت اإلدارة التنفيذية عن سعادتها للبدء بهذه اخلطوة 
املهمة على طريق انطالق العمل في املش����روع حيث 
مت في وقت سابق اختيار شركة املقاوالت التي تقوم 
بأعمال املرحل����ة األولى للبنية التحتية ملدينة الهند 
الترفيهية وكذلك مت اختيار مقاول أعمال املرحلة الثانية 
وفقا للشروط احملددة سلفا ملثل هذا املشروع، وعند 
االنتهاء من هذه املرحلة تبدأ اعمال املرحلة الثانية في 
فبراير املقبل وتشكل املرحلة الثانية 75% من إجمالي 
أعمال البنية التحتية للمش����روع وتتضمن األشغال 
املدنية وش����بكة الطرق وتنفذ أعمال البنية التحتية 
مجتمعة على خمس مراحل، ومت جمع استثمارات عبر 
صندوق مدينة الهند الترفيهية املقام وفقا للشريعة 
اإلسالمية وبقيمة 400 مليون دوالر لتمويل األعمال 
االبتدائية اخلاصة باملشروع وعينت شركة فيدباك 
احملدودة مستشارا العمال البنية التحتية وذلك بعد 
االنتهاء من وضع املخطط الرئيسي للمشروع. وأشار 
البيان إلى ان مشروع مدينة الهند الترفيهية مشروع 
للتطوي����ر العقاري متعدد االس����تخدامات يقام على 
مس����احة تصل إلى 400 فدان )1.62 كيلومتر مربع( 
في مدينة نافي ويتضمن عناصر س����كنية وجتارية 
وفنادق ومنتجعات، مدين����ة متكاملة بكل خدماتها 
وتركز على قطاع الترفيه وتعد مدينة الهند الترفيهية 

أحد استثمارات بيت ابوظبي لالستثمار خارج إمارة 
ابوظبي وباكورة مشروعاته بيت ابوظبي لالستثمار 
في الهند وثاني املدن الترفيهية املقرر إقامتها أيضا 
في شمال إفريقيا وذلك امتدادا للنجاح الذي حققته 
مدينة قطر الترفيهية، أول مشروعات املدن الترفيهية 
على مستوى جذب االستثمارات وتطور مراحل أعمال 
املش����روع. وحول اختيار الهند ذكر البيان ان الهند 
ورغم األوضاع االقتصادية الراهنة تتمتع بنسبة عالية 
من النم����و االقتصادي وعلى وجه اخلصوص والية 
ماهاريشتر حيث القوانني احملفزة لالستثمارات إضافة 
إلى الدعم املتواصل من القائمني على الوالية وكذلك 
املوقع املتميز للمش����روع من حيث طرق املواصالت 
املاه����رة والتكنولوجيا  وإمكانية الوصول للعمالة 
املتطورة وقد مت اختيار املشروع بناء على دراسات 
دقيقة لكافة اجلوانب املتعلقة باجلدوى االقتصادي 
كونه فرصة استثمارية حتقق سياسة التوسع والنمو 
الهادفة إلى حتقق عوائد مجزية ملستثمرينا من جهة 
وتوافقها مع التنمية االقتصادي����ة في الهند عموما 
وخلق العديد من الوظائف اجلديدة وحتريك القطاعات 
االقتصادية. وأعربت اإلدارة التنفيذية عن ثقتها بان 
مش����روع مدينة الهند الترفيهية سوف يشكل نقلة 
نوعية بني املشاريع املقامة في الوالية ويكون داعما 
للنهضة االقتصادية فيه����ا حيث من املقرر االعتماد 
على السوق الهندي لتوفير كافة مستلزمات املشروع 
مس����اهما بذلك في حتريك القطاعات املتعلقة بقطاع 
البناء كما يسهم في خلق مئات من الوظائف اجلديدة 
باإلضافة إلى تشغيل نسبة كبيرة من العمالة اخلاصة 
بالبناء والتشييد والتكنولوجيا وغيرها وعند اكتماله 
سوف يشمل مساحات س����كنية وجتارية وضيافة 
تسد فجوة لطلب حقيقي ناجت عن الزيادة السكانية 

والتطور االقتصادي للمنطقة.

نظم بنك »غيتهاوس« بالتعاون مع شركة بيت األوراق العاملية 
التابعتان لشركة بيت األوراق املالية ورشة عمل بعنوان »الطريق 
إلى التعافي االقتصادي« حول السوق العقاري البريطاني وآفاق 

االستثمار فيه وذلك في مقر شركة GSH في الكويت. 
وذكر البنك في بيان صحافي أمس أن تنظيم هذه الورش���ة 
يأتي جتسيدا ملبدأ الشفافية والسعي الى تقدمي اخلدمات املميزة 
للعمالء باإلضافة الى تزويدهم بآخر مستجدات األسواق، أدار 
هذه الورشة السيد فيليب تشيرتش���ل مدير إدارة االستثمار 

العقاري في بنك »غيتهاوس«.
وفي بداية الورشة رحب رئيس مجلس إدارة بنك »غيتهاوس« 
فهد فيصل بودي باحلضور وأكد على حرص البنك على تقدمي 
احللول املبتكرة واتخاذ الشفافية واملصداقية مبدأ له باإلضافة 
الى تزويد العمالء بآخر مستجدات األسواق العاملية والعمل على 
تقدمي افضل اخلدمات لهم مبا يتناسب وحاجاتهم االستثمارية 
واملالية. كما اكد أن هذه الورش���ة ما هي إال بداية لسلسلة من 
األنشطة املميزة التي رسمها البنك ضمن استراتيجية واضحة 

تسعى دائما نحو تقدمي كل ما هو سباق ومبتكر. 
هذا وقد عرضت الورشة حملة عن السوق العقاري االستثماري 
في لن���دن والتوجه العام لهذا الس���وق باإلضافة الى الفرص 
االس���تثمارية املتاحة في ظل الوضع االقتصادي الراهن حيث 
مضى سنتان ونصف السنة على بلوغ السوق العقاري ذروته 
في اململكة املتحدة وذلك ف���ي منتصف 2007 حيث بلغ معدل 

انخفاض قيمة العقارات %40.

مجلس اإلدارة أقر توزيع أرباح نقدية بواقع 30 فلسًا للسهم من األرباح الصافية في 2009

5.99 ماليين دينار ربحية »المجموعة البترولية« 
»غير المدققة« عن 2009 بواقع 41.4 فلسًا للسهم

التوصية للجمعية العمومية بتوزيع 60% نقدًا من األرباح الصافية لعام 2010 
ناق����ش مجلس ادارة ش����ركة 
املجموعة البترولية املستقلة امس 
النتائج املالية االولية للشركة لعام 
2009 والتي لم يتم تدقيقها من قبل 
املدققني اخلارجيني، حيث تشير 
هذه النتائج الى أن صافي الربح بلغ 
نحو 5.993 ماليني دينار وان ربحية 
السهم بلغت نحو 41.4 فلسا وذلك 
بعد اقتطاع حصة مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي وحصة ضريبة دعم 
الزكاة،  الوطنية وحصة  العمالة 
ومكافأة اعض����اء مجلس االدارة 
باملقارن����ة بع����ام 2008 حيث بلغ 
صافي الربح 5.599 ماليني دينار 
اي ما يعادل 37.8 فلس����ا للسهم 

الواحد.
وقد ناق����ش املجلس موضوع 
توزيع االرباح، واكد مجلس االدارة 
التزام الشركة بقرار اجلمعية العامة 
العادية لعام 2008 بتوزيع ارباح 
نقدية بواقع 30 فلسا للسهم الواحد 
او 60% من االرباح الصافية لعام 
2009 ايهما اكثر، وعليه قرر مجلس 
االدارة التوصية للجمعية العامة 
للشركة بتوزيع ارباح نقدية تعادل 
30 فلس����ا للسهم الواحد اي نحو 
االرب����اح الصافية لعام  76% من 

موزعة على كل من اإلمارات والسعودية والكويت وسياسة الشركة المتبعة شكلت درعا واقية لكل عملياتها

10 مليارات دوالر حجم مشاريع »المزايا« بـ2009
قال الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب لش���ركة املزايا 
القابضة م.خالد أس���بيته ان العام 2009 مضى وحمل معه 
جتارب اقتصادية واجتماعية مختلفة تعلمنا منها الكثير 
وس���نبقى نتعلم، ونحن ندخل 2010 بتفاؤل كبير وخطط 

مدروسة حتاكي كل املتغيرات في األسواق.
وأوضح أسبيته في بيان صحافي أمس أن الشركة تعتزم 
حتقيق أفضل النتائج، خصوصا بعد إعادة هيكلة الشركة 
داخليا والتعديالت الت���ي أجريناها على بعض العمليات 
واملفاهيم اخلاصة بعدد من املش���اريع، مما سيحقق عوائد 
مهمة للشركة س���نلحظ نتائجها بشكل فوري، وستساهم 

في بقائنا أقوياء كما كنا دوما.
وباشر إسبيته حديثه حول مشاريع الشركة حيث ذكر 
أن حجم مش���اريع املزايا خالل 2009 وصل إلى حوالي 10 
مليارات دوالر، موزعة على اإلمارات والسعودية والكويت، 

ومعظم هذه املشاريع قد حققت نسب إجناز عالية.
والش���ركة تتابع العمل في كل مشاريعها التي أطلقتها 
في وقت س���ابق ولم تتوقف عن ذلك حتى في ذروة األزمة 
ولم تطلب متويال للمش���اريع التي تقوم بتنفيذها حاليا، 
ألن هذه املش���اريع مباية بنسبة كبيرة ويتم تنفيذها من 
التدفق املالي اخلاص بالشركة. ثم انتقل اسبيته للحديث 
عن سوق الكويت، فأشار إلى أن تأثر العقار الكويتي باألزمة 
االقتصادية العاملية لم يكن بنفس احلدة التي أصيبت بها 
أسواق اخرى، رمبا ألن السوق العقاري الكويتي ظل محافظا 
على حتفظ���ه وخصوصيته ولم يفتح أبوابه بعد بصورة 
كبيرة لالستثمارات اخلارجية واملشاريع العقارية الضخمة 
جدا. لذا، فإن السوق الكويتي سيتابع مسيرته املعهودة مع 
بعض التحسن في 2010 السيما بفضل مجموعة من العوامل 
اإليجابية التي ساهمت في إعادة الثقة إلى السوق العقارية 
خالل الشهر املاضي والتي كان يتعلق أبرزها بعمليات إعادة 
جدولة ديون بعض الشركات، إلى جانب حتويل بنك الكويت 
والش���رق األوسط إلى إس���المي، وجتديد الثقة في رئيس 
احلكومة، عالوة على االرتفاع الذي ش���هده سوق الكويت 

لألوراق املالية خالل تداوالت الفترة املاضية.

مشاريع مدرة للدخل

 وأضاف: »إننا نتوقع نش���اطا أكبر في املشاريع املدرة 
للدخل وفي املش���اريع السكنية والقسائم السكنية والفلل 
التي تواجه طلبا حقيقيا من داخل الكويت، أكثر من املشاريع 
التجارية حيث ان الطلب على املشاريع التجارية ليس بقوة 
الطلب على املشاريع السكنية، بسبب ضعف نسبة وجود 
املستثمرين والش���ركات األجنبية وغيره«. وعن مشاريع 
الكويت، ذكر اسبيته: »تضع »املزايا« حاليا ملساتها األخيرة 
على مشروعها التجاري الواعد في منطقة الشويخ واملسمى 
ب� »س���فن زونز« والذي مت طرحه لإليجار في وقت سابق 
وبلغت نسبة التأجير فيه نحو 70%، باإلضافة إلى مشروع 
ب���رج »كلوفر كلينيك« الذي يخدم قطاع العيادات الطبية، 
والذي وصل إلى نس���بة متقدمة من اإلجناز، أما مشروعها 
احليوي في قلب مدينة الكويت وهو مشروع مدينة االعمال 
الكويتية، فقد وصل إلى مراحل متقدمة وجار طرحه لإليجار 
في غضون األش���هر القليلة املقبلة«. وقال ان املزايا التزال 
تؤمن بأسواق املنطقة العقارية ومنها سوق دبي الذي يعد 
من األسواق املتينة التي تتمتع ببنية حتتية متميزة وبنية 
تشريعية ومؤسس���اتية متطورة، وشدد على أن املشاكل 
احلالية هي مش���اكل آنية قد تواجه أي سوق شهد نهضة 

الذي س���يزداد خالل السنوات العشر املقبلة، خصوصا أن 
الش���ركات التي تعمل في قطاع العقار في الس���عودية في 
الوقت احلالي، غير قادرة على مواجهة الزيادة في الطلب 
على الوحدات الس���كنية التي يحتاجها السوق السعودي. 
فالشركات العاملة حاليا ميكنها أن توفر 15 - 20% من حجم 
الطلب على املساكن، مما يشير إلى ضرورة دخول شركات 

جديدة إلى السوق«.
وذكر أن املزايا متتلك ثالثة أبراج خلدمة قطاع املكاتب 
في مدينة الرياض وعلى ش���ارع املعذر، حيث تصنف هذه 
املشاريع ضمن األعمال املدرة للدخل، وأحد هذه األبراج مؤجر 
بالكامل، في حني أن البرجني اآلخرين مطروحان لإليجار، 
عالوة على أرض سكنية شاسعة في املنطقة الشمالية من 
السعودية وحتديدا في منطقة اإلحساء على مساحة 1.192 
مليون متر مربع، جار العمل حاليا على وضع اللمس���ات 
األخيرة ألعم���ال البنية التحتية لها متهيدا لطرحها للبيع 
كقسائم جتارية وسكنية، حيث من املتوقع أن حتقق املزايا 

أرباحا جيدة في حني إمتام هذه الصفقة.
أما عن أوضاع الش���ركة املالية، ذكر اسبيته أن وضع 
الش���ركة املالي قوي جدا، ومعظم مشاريع الشركة مبيعة 
ومنجزة في حني ان القسم اآلخر هو مشاريع مدرة للدخل. 
وأش���ار إلى أن املزايا طرحت من جديد إمكانية االستحواذ 
الكلي على شركة دبي األولى، وذلك ملا فيه صالح الشركتني 
واملشاريع واملستثمرين واملساهمني على حد سواء، وستقوم 
الش���ركة باتخاذ القرار املناسب في الوقت املناسب. ونفى 
قاطعا إمكانية انكشاف الش���ركة على أي شركة أخرى أو 
مصرف، حيث قال: »إن عالقة املزايا بجميع الش���ركات ال 
تتغير، ألن املزايا هي ش���ركة تطوير عقاري ال تقوم بعمل 
اإلقراض، وبالتالي هي لم ولن تكون منكشفة على أي شركة 
كانت في أي سوق عقاري. ومبا أن شركة املزايا هي شركة 

تطوير عقاري وليست شركة استثمار مالي«.

»مزايا« في 2010

وحول العناوين العريضة خلطة سير املزايا خالل 2010، 
قال إن خطة املزاي���ا تتمحور حول 4 عناصر، أولها تنفيذ 
وتسليم جميع املشاريع حتت االجناز حاليا، وهو األمر الذي 
قطعت خالله املزايا شوطا كبيرا حيث بلغت نسبة االجناز 
ملشاريعها في الكويت حوالي 80 إلى 100%، في حني بلغت 

نسبة إجناز مشاريعها في دبي نحو 40 إلى %90.
أما احملور الثاني فيكمن في إعادة هيكلة أصول الشركة 
العقارية وتسديد جميع االلتزامات املالية املستحقة عليها 
وذلك ضمن اخلطة املوضوعة لتس���ييل هذه األصول عن 
طريق عمليات البيع. فيما س���يركز احمل���ور الثالث على 
االستحواذ على جميع الوحدات السكنية واملكتبية التي مت 
تسويقها مسبقا ضمن مشاريع املزايا قيد التنفيذ والتي عجز 
أصحابها عن السداد نتيجة لظروف األزمة املالية العاملية 
والتي حددت إمارة دبي نظاما واضحا لالس���تحواذ عليها، 
األمر الذي س���يعود بالنفع على أصول الشركة ونتائجها 
املالية حيث وضعت املزايا خطة إلدراج هذه األصول ضمن 

املشاريع املدرة للدخل.
أم���ا عن احملور الرابع واألخير فه���و البدء في عمليات 
تش���غيل املشاريع الكبرى املدرة للدخل واملوجودة في كل 
من الكويت والسعودية ودبي وأبوظبي، األمر الذي يتوقع 
ان يوفر لشركة املزايا عائدا سنويا بداية عام 2010 والذي 

سيشهد االنتهاء من تنفيذ 5 مشاريع مدرة للدخل.

غير مس���بوقة خالل السنوات املاضية، وعمل على التمدد 
والتوسع. إال أن األثر كان واضحا في سوق دبي بسبب حجم 
السوق الكبير والشفافية التي اتبعتها احلكومة والشركات 
في عالقتها مع الرأي العام واملس���تثمرين. وأضاف قائال: 
»دبي ال تعمل وفق خطة عش���وائية وإمنا ضمن خطوات 
مدروسة جعلت من اإلمارة أهم مركز جتاري ومالي وعقاري 
في املنطقة بسبب بنيتها التحتية احلديثة وتطور بنيتها 
التشريعية وقوانينها التي عادت بالنفع على كل املستثمرين 
والشركات التي عملت في اإلمارة خالل الفترة املاضية، وإن 
التباطؤ الذي شهده هذا السوق خالل 2009، هو من ذيول 
األزمة املالية العاملية وه���و أمر طبيعي وارد حصوله في 
كل األس���واق في العالم، ووارد حصوله أكثر في األسواق 
الكبرى والضخمة«. وعن مشاريع دبي قال اسبيته: »مشاريع 
الشركة احلالية في دبي تسير حسب اجلدول الزمني املعد 
لها وتتراوح نسب إجنازها بني 40 و90%، وقد قامت املزايا 
في 2009 بتسليم مشروع ابراج بحيرات اجلميرا السكني 
واملسمى ب� »األيكون« كما قطعت شوطا كبيرا في مشروع 
ال� »بزنس أفنيو« حيث بلغت نسبة اإلجناز فيه أكثر من 
65% في حني بلغت نسبة اإلجناز في مشروع الڤيال السكني 
85% ونسبة 30% ملش���روع الليوان في دبي الند. وجميع 
هذه املشاريع مبيعة بنسبة 80% وقد مت حتصيل ما يفوق 
60% من إجمالي هذه املبيعات، األمر الذي يساهم في جدول 

التدفق الزمني لتنفيذ هذه املشاريع«.

خطط المزايا

وحول نية املزايا الدخول في استثمارات خليجية جديدة، 
أش���ار اس���بيته إلى أن خطط املزايا في هذا اإلطار شهدت 
بعض التباطؤ خالل 2009، إال أن الوقت احلالي هو الوقت 
الصحيح للدخول في اس���تثمارات جديدة بدأنا دراستها، 
وسنعلن عنها تباعا فور إمتام صفقاتها، وهي تتنوع بني 

دول اخلليج وبعض الدول العربية. 
وحتدث اسبيته عن سوق اململكة العربية السعودية، 
قائ���ال: »حاليا نحن نركز كثيرا على س���وق اململكة، الذي 
تشير التقارير والوقائع إلى حاجته إلى املزيد من الشركات 
العقارية، وذلك من أجل مواجهة الطلب على الوحدات السكنية، 

م.خالد اسبيته

هتاف خاجة 

الشركة ستطرح صندوقًا إسالميًا محليًا يتماشى مع احتياجات العمالء االستثمارية

خاجة: »إستراتيجيا« بصدد زيادة رأسمالها 
خالل الربع األول من العام الحالي 

قالت رئيسة مجلس إدارة شركة 
استراتيجيا لالستثمار هتاف خاجة 
ان الشركة بصدد زيادة رأسمالها 
خالل الربع األول من العام احلالي 
وذلك ملطابقة شروط بنك الكويت 
املركزي فيما يتعلق باحلد األدنى 
لرأس����مال ش����ركات االس����تثمار 
باالضافة إلى تدعيم وضع الشركة 
إمكانياتها للنهوض بها  وتعزيز 

ألفضل مستوى.
 وأوضح����ت خاج����ة في بيان 
صحافي أمس انه مت تعيني شركة 
املركز املالي كمدير لعملية زيادة 
رأس امل����ال، فيما س����يتم اإلعالن 
عن تفاصيل الزي����ادة قريبا بعد 
االنتهاء من إعداد البيانات املالية 
للعام 2009.  وأشارت الى أنه من 
الصعب في ظل الظروف االقتصادية 
احلالية زيادة رأسمال أي شركة 
اس����تثمارية إال أنه بتوفر خطط 
جديدة للنمو وتواجد حلول مالية 
واستثمارية جذابة قد يصبح األمر 

جديرا بالدراسة. 
وقال����ت ان جن����اح ش����ركة 

اس����تراتيجيا في الفت����رة املقبلة 
مرتب����ط متام����ا بثق����ة ودع����م 
مس����اهميها الرئيسيني باإلضافة 
إلى استراتيجية اإلدارة التنفيذية 

وخططها املستقبلية.
 من ناحية أخرى تطرقت خاجة 
إل����ى خدمات ومنتجات الش����ركة 
اجلديدة فعل����ى الصعيد احمللي 
سيتم طرح صندوق إسالمي محلي 
يتماش����ى مع احتياجات العمالء 

ورغباتهم لالس����تثمار في أسهم 
الشركات احمللية املطابقة ألحكام 
الشريعة اإلسالمية أما على الصعيد 
الش����ركة إلعادة  العاملي فتسعى 
العقاري  العالم  تسويق صندوق 
بعد حصوله على جائزة يوروماني 
الثالثة عل����ى التوالي لعام 2009 
والذي يه����دف إلى منو رأس املال 
عن طريق االستثمار في محفظة 
متنوعة من األسهم العقارية العاملية 
املدرجة مبا في ذلك أسهم األمانة 
العقاري����ة األميركي����ة وصناديق 
العقارات في اململكة املتحدة والقارة 
األوروبية واآلسيوية ليوفر اكبر 
قدر ممكن من التنويع االستثماري 

حلاملي وحدات الصندوق. 
كذلك توفر الش����ركة مختلف 
احللول االستثمارية لعمالئها من 
الشركات واألفراد ذوي املالءة املالية 
العالية عن طريق احملافظ اخلاصة 
واملصممة طبقا الحتياجات العمالء 
واملدارة من قبل فريقها االستثماري 
س����واء ف����ي الكوي����ت أو مكتبها 

بالواليات املتحدة األميركية.

خدمات الحج والعمرة تتغير إلى »مشاعر القابضة« 
و»المواساة« إلى »المواساة للرعاية الصحية« اعتبارًا من اليوم 

 أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن اجلمعية 
العمومية لشركة مجموعة خدمات احلج والعمرة 
)مشاعر( والتي عقدت بتاريخ 21 ديسمبر املاضي 
  قد وافقت على تغيير اسم الشركة ليصبح شركة 
»مش���اعر القابضة« وقد مت االنتهاء من اجراءات 
التأشير في السجل التجاري لدى وزارة التجارة 

والصناعة. كما أفاد السوق بأن اجلمعية العمومية 
لش���ركة املواس���اة القابضة واملنعق���دة بتاريخ 
2009/11/24 قد وافقت على تغيير اس���م الشركة 
ليصبح شركة »املواساة للرعاية الصحية«، وعليه 
سيتم تعديل االسم اجلديد للشركتني في السوق 

اعتبارا من اليوم. 

2009/12/312008/12/31بند
5.9935.599الربح � )مليون دينار(

41.437.8ربحية السهم � )فلس(

إجمالي املوجودات املتداولة � 
259.6156.7)مليون دينار(

إجمالي املوجودات
302.7197.7 � )مليون دينار(

إجمالي املطلوبات املتداولة � 
235132.8)مليون دينار(

إجمالي املطلوبات
241.7140.5 � )مليون دينار(

إجمالي حقوق املساهمني
6157 � )مليون دينار(

التوصية  2009، وتخضع ه����ذه 
ملوافقة اجلهات الرسمية املختصة 
واجلمعية العامة العادية للش��ركة. 
وعليه س����تقوم الشركة باإلعالن 
عن طريق سوق الكويت لألوراق 
املالية عن النتائج املالية النهائية 
بعد االنتهاء من تدقيقها من قبل 

مدققي احلسابات.

كذل����ك ق����رر مجل����س االدارة 
التوصية للجمعية العامة للشركة 
بأن توزع الش����ركة ارباحا نقدية 
تعادل 30 فلسا للسهم او 60% من 
االرباح الصافية لعام 2010 ايهما 
اكثر، وتطب����ق هذه التوصية في 
حالة حتقيق الشركة ألي ربح في 

نهاية عام 2010.

يحتوي على منتجات وخدمات البنك التي يقدمها لعمالئه 

»الدولي« يصدر العدد األول
 من دليل الموردين

أصدر بنك الكويت الدولي العدد األول من دليل البنك اخلاص 
باملوردين والذي يلبي احتياجات األسرة املختلفة من احتوائه 
على جميع املعلومات اخلاصة مبنتجات وخدمات البنك والتي 
يقدمها بالتعاون مع كبرى الشركات واملؤسسات في الدولة وذلك 

في إطار خدماته املبتكرة التي يقدمها لعمالئه.
 وذكر البنك في بيان صحافي أمس أن اإلصدار األول يتضمن 
عرضا جلميع املنتجات االس���تهالكية التي حتتاجها األسرة، إذ 
ينقسم إلى 7 أبواب، حيث يعرض الباب األول تعريفا عن اخلدمات 
املصرفية اإلس���المية التي يقدمها بنك الكويت الدولي، والباب 
الثان���ي يعرض من خالله االبتكارات اجلدي���دة في عالم األثاث 
واملفروشات، والباب الثالث يتضمن عروض تصميم املطابخ، أما 
الباب الرابع فيناول عروض شركات األجهزة الكهربائية، وقدم 
الباب اخلامس عروض ش���ركات املواد اإلنش���ائية، فيما تناول 
الباب السادس عروض شركات الس���يارات والتأمني، أما الباب 
السابع واألخير فتضمن أسماء وأرقام هواتف الشركات املقدمة 

عروضها داخل اإلصدار.


