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»منافع« تدرس فرصاً استثمارية محلياً وخليجياً 

محافظ االستثمار  وراء تكبد »وثاق للتأمين«
خسائر قدرها 5.4 ماليين دينار لـ2009

قال س���وق الكويت لألوراق 
املالية ان البنك االهلي املتحد قد 
تقدم الى الهيئة العامة للرقابة 
املالية بعرض ش���راء حصص 
األقلية حتى 100% من اسهم البنك 
االهلي املتحد )مصر( استنادا الى 

الالئحة التنفيذية لقانون سوق 
املال رقم 95 لس���نة 92 وبسعر 
37 جنيها مصريا للسهم الواحد 
والذي ميثل نفس سعر الشراء 
املق���دم من البن���ك خالل عرض 

الشراء السابق.

كما ان الهيئة العامة للرقابة 
املالية تدرس حاليا العرض وانه 
من املؤمل ان يصدر قرار في هذا 
الشأن خالل االيام القادمة علما 
بأن ملكية البنك في البنك االهلي 

املتحد � مصر هي %79.6.

eShabab زين ـ البحرين« تطلق برنامج«
أطلقت شركة »زين - البحرين« لالتصاالت برنامجا 
 ،»eShabab« لتشجيع الشباب على االبتكار حتت مسمى
وذلك ضمن حملة حتمل عنوان »حتقيق األحالم مع 
زين« التي تهدف الى دعم ومتكني الشباب البحريني 
على االبت���كار، واطالعهم عن كثب على الفرص التي 
تتيحها س���وق العمل، وكذل���ك احلصول على فرص 

للتدريب على أيدي خبراء محليني وإقليميني.
وفي مؤمتر صحافي عقدته الشركة أمس في مقرها 
بضاحية السيف، أوضحت مديرة االتصاالت والعالقات 
العامة في »زين - البحرين« سامية حسني ان احلملة 
تستهدف الشباب اجلامعيني الذين سيتم إشراكهم في 
برنامج يبدأ في يونيو املقبل يتم من خالله تشجيعهم 
على استخراج أفضل ما لديهم من ابتكارات تكنولوجية 
وتوظيفها خللق مش���اريع خاصة بهم، ومساندتهم 
في أثناء هذه املش���اريع باخلبرة والتمويل الالزمني، 

حتى يتمكنوا من إطالق مشاريعهم في نهاية املطاف 
مبا يفيد العامة في داخل البحرين وخارجها، ودعت 
الراغبني في املش���اركة إلى املبادرة إلى التسجيل في 
 www.eshabab.org البرنامج عبر املوقع اإللكتروني

خالل الشهر اجلاري وحتى نهاية مايو املقبل.
وسيبدأ البرنامج في يونيو املقبل بتعريف املشاركني 
بالبرنامج وأسس االبتكار املطلوب توافرها، وتعريفهم 
إلى خب���راء ومبتكرين من خ���ارج البحرين، حيث 
سيقضون مدة شهرين كاملني لعرض أفكار الشباب 
وطرق تنميتها وتطويرها حتى تصبح متكاملة وجاهزة 
للتنفيذ، ثم الدخول بهذه األفكار في مسابقة سيعلن 
الفائزون فيها خالل شهر سبتمبر، وذلك باختيار 3 
فرق تتألف من 5 أفراد في املواضيع التالية: تطبيقات 
الهات���ف النقال، واحلكوم���ة االلكترونية، واحملتوى 

االلكتروني.

وتستهدف الشركة اس���تقطاب نحو 300 مشارك 
ومشاركة في البرنامج الذي تقيمه للعام الثاني على 
التوالي، إذ كانت املرة األولى في العام 2009، وشارك 

فيه آنذاك 80 طالبا وطالبة.
وسيتم تقسيم املشاركني إلى 60 فريقا، وستقوم 
اللجنة احملكمة بإجراء ع���دة اختبارات بعدها تقوم 
بتقليصهم إلى 30 فريقا، ومن ثم تقوم الفرق املؤهلة 
منها بعرض مشاريعها والتي تنتهي باختيار 18 مشروعا 

فقط لدخول املرحلة النهائية.
اجلدير بالذكر ان البرنامج س���يقام حتت رعاية، 
رئيس املؤسسة العامة للشباب والرياضة الشيخ فواز 
بن محمد آل خليفة، وبدعم ومساهمة هيئة احلكومة 
االلكترونية، وشركة مستقبل اخلليج لألعمال، وجمعية 
البحرين لإلنترنت، وتش���رف عليه جلنة مكونة من 

أعضاء ممثلني عن هذه اجلهات الراعية للبرنامج.

51 ألف دينار أرباح »دلقان« 
في الربع األول

أعلن س��وق الكويت لألوراق املالية أن مجلس إدارة شركة دلقان 
العقارية اعتمد البيانات املالية املرحلية للش��ركة للفترة املنتهية في 
2010/3/31، حيث حققت الشركة ارباحا في حدود 51.1 ألف دينار اي 
ما يعادل 1.48 ربحية الس��هم الواحد مقابل حتقيق ارباح في حدود 

59.4 الف دينار خالل نفس الفترة من العام املاضي.
فيما بل��غ اجمالي املوجودات 4.3 ماليني دينار مقابل 4.2 ماليني 
دينار خالل االش��هر الثالثة األولى م��ن 2009 اما اجمالي املطلوبات 
املتداولة فقد بلغ 120.7 الف دينار مقابل اجمالي موجودات في نفس 
الفترة من السنة املاضية 128.15 الف دينار وفيما يخص اجمالي حقوق 
املساهمني فقد بلغت 4.13 ماليني دينار مقابل 3.9 ماليني دينار خالل 

االشهر الثالثة األولى من 2009.

تسدد قرضها بقيمة 5 ماليين دينار بداية يونيو المقبل

عمومية الشركة أوصت بعدم توزيع أرباح

»األهلي المتحد« يتقدم لشراء حصص 
األقلية في »األهلي المتحد ـ مصر«

بسعر 37 جنيهاً مصرياً للسهم الواحد

تحت عنوان »تحقيق األحالم مع زين«

)كرم دياب(النصافي مترئسا اجلمعية العمومية

عبداهلل السيف االول من اليسار خالل عمومية الشركة

منى الدغيمي
قال رئيس مجلس إدارة شركة منافع لالستثمار 
عيد هذال النصافي ان الشركة تسعى إلى الدخول 
في بعض االستثمارات ذات املردود التشغيلي اجليد 
والتدفق����ات النقدية العالية في املجال الصناعي 

واخلدماتي محليا وخليجيا.
وردا على سؤال »األنباء« حول املشاريع التي 
ستباشر تنفيذها الشركة هذه السنة، أفاد النصافي 
بأنه بعد االنتهاء من دراسة الفرص املعروضة على 
الشركة على املستوى احمللي واخلليجي سيقع 
االعتماد على نتائج هذه الدراسة للمباشرة في 
هذه األعمال، مشيرا إلى أن الشركة ال تستهدف 
منطقة بعينها بل تقتنص الفرص املناسبة واملدرة 

للربح.
وعن أساس السياسة التحوطية املتوخاة من 
الشركة، كشف النصافي ان »منافع« تعتمد على 
انتقاء فرص املش����اريع قليلة املخاطر، مش����يرا 
إلى انه على مستوى سوق املال لم تعد الشركة 
حتتفظ باألوراق املالية طويلة األجل بل قصيرة 

األجل لعدم املخاطرة بحقوق املساهمني.
وقال النصافي خالل انعقاد اجلمعية العمومية 
العادية للشركة بنسبة حضور 74.99% ان الشركة 
قامت بالتعاقد مع شركة ديبليوت الفهد وشركاه 
من اج����ل القيام مبهمة مراجع����ة أدوات الرقابة 
الداخلية للشركة وفقا لتعليمات البنك املركزي، 
الفت����ا إلى أنه من املتوقع االنتهاء منها مع بداية 

الربع الثاني من العام احلالي.
وأشار الى ان الشركة استمرت في عملية تطوير 
البنية التحتية لنظم املعلومات املستخدمة والعمل 
عل����ى تقييم تلك النظم للرقي مبس����توى األمان 
واخلدمات املقدمة لعمالء الشركة ومستثمريها.

وردا على استفسار احد املساهمني حول اجلدوى 
من اقتراض الش����ركة ملبلغ 5 ماليني دينار رغم 
متتعها بس����يولة جيدة، أوض����ح نائب الرئيس 

التنفيذي خلدمات املساندة عارف قمبر ان الشركة 
قامت باقتراض هذا املبلغ قبل س����نتني من بيت 
التمويل، وذلك بغرض التوسع وتطوير أعمالها، 
الفتا إلى ان الفترة الس����ابقة كانت صعبة لتأثر 
االقتصاد احمللي والعاملي بتداعيات األزمة املالية 

العاملية.
وكشف ان الش����ركة ستباشر تسديد القرض 

مع بداية يونيو املقبل.

سياسة تحوطية

وعن البيانات املالية للشركة لعام 2009، أفاد 
النصافي بأن الش����ركة متكنت من حتقيق أرباح 
بلغت قيمتها 88 ألف دينار وإجمالي إيرادات نحو 
1.8 مليون دينار، مش����يرا إلى أن الشركة توخت 
سياسة ترشيد اإلنفاق وضبط املصروفات والقيام 
بعمليات هيكلة داخلية لتضمن نتائج طيبة على 

املدى الطويل.
وأضاف في ذات الس����ياق أن الشركة تتمتع 
بأصول جيدة نحو 33 مليون دينار مع محافظتها 
على مستوى سيولة جيدة، الفتا إلى أن حقوق 

املساهمني بلغت حوالي 26.4 مليون دينار.
وقال النصافي ان الش����ركة تسعى من خالل 
تركيزها على إستراتيجيتها لألعوام ال� 3 املقبلة 
2010 � 2012 لتعزيز وضعها املالي وتنويع مصادر 
الدخل واقتناص الفرص االستثمارية املتاحة في 
ظل األزمة املالية احلالية وذلك من خالل استثمار 
اخلبرات املتنوعة لفريق عمل الشركة واتباع نهج 
حرفي وتطبيق سياس����ات احترازية وحتوطية 
مدروسة تضمن احلد األدنى من املخاطر للمساهمني 

والعمالء وحتقيق النتائج املستهدفة.
هذا، ومتت املوافقة على كل البنود الواردة في 
جدول أعمال عمومية الشركة السيما منها املوافقة 
على توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح عن 

السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2009.

عاطف رمضان
اكد رئيس مجلس ادارة شركة 
التكافلي عبداهلل  وثاق للتأمني 
السيف ان الشركة تكبدت خسائر 
قدرها 5.4 مالي���ني دينار للعام 
2009 وذل���ك بس���بب محاف���ظ 
االستثمار مقارنة بخسائر قدرها 

2.6 مليون دينار في 2008.
واض���اف الس���يف، خ���الل 
عمومي���ة الش���ركة التي عقدت 
امس، ان مجلس االدارة بسبب 
هذه اخلسائر اوصى بعدم توزيع 

ارباح عن العام 2009.
واشار السيف الى ان االزمة 
املالي���ة العاملية كانت وراء هذه 
اخلسائر التي تكبدتها الشركة، 
موضحا ان خسارة السهم بلغت 
49.72 فلسا مقابل خسائر قدرها 
23.98 فلسا للسهم للعام 2008. 
وبني ان معدل انخفاض اجمالي 
االصول بل���غ 21.1% العام 2009 

مقارنة ب� 2008.
ولفت الى ان حقوق املساهمني 

انخفضت مبقدار %26.6.
االرب���اح  وعل���ى صعي���د 
التش���غيلية لالقساط املكتتبة، 
فقد ذكر السيف انه حتققت ارباح 
تشغيلية قدرها 32.39 الف دينار 
مقارنة بخسائر تشغيلية قدرها 
138 الف دينار للعام 2008، مشيرا 
الى ان بعض منتجات الش���ركة 
ش���هدت منوا مش���جعا كتأمني 
الدين لالف���راد، حيث بلغ منوه 

23% مقارنة بالعام 2008.
وفي تقري���ر مجلس االدارة، 
قال السيف ان »وثاق« قامت على 

تنقيح اس���تراتيجيتها ملواكبة 
الظروف الت���ي املت بالعالم اثر 
التأمني  العاملية وبقطاع  االزمة 
في الكويت في ضوء التحديات 
اجلادة التي يواجهها هذا القطاع 
من كثافة في اعداد شركات التأمني 
الذي  التصني���ف  ومتطلب���ات 
حصلت عليه الشركة في العام 
2008 وغيرها، مؤكدا ان الشركة 
قامت بتطوير اس���تراتيجيتها 
لالعوام 2009 حتى 2011 للحفاظ 
على حصتها في السوق ودورها 
كشركة متخصصة في هذا القطاع 
امله���م، فالزي���ادة الكبيرة غير 
املناسبة في اعداد شركات التأمني 
ادت الى ارتباك تلك الش���ركات 
واالس���تفادة من ه���ذا االرتباك 
باملناورة على السعر واخلدمة، 
االمر الذي ادى الى املنافسة غير 
املنضبطة والض���ارة مبصالح 
ش���ركات التأمني، باالضافة الى 
الدور احلكومي الضعيف في دعم 
هذا القطاع بسبب قلة املشاريع 
التنموي���ة والتخصصية املهمة 
وعدم ف���رض التأمين���ات على 
املنش���آت احلكومية واالصول 
االخرى لتغطية اخطارها بالشكل 
املهني الصحيح. واشار السيف 
ال���ى ان الش���ركة حرصت على 
تنمية محافظ انشطتها التأمينية 
خالل هذه االعوام الثالثة في ظل 
العاملية واحمللية  الظروف  هذه 
املتسارعة لتشكل التحدي احلقيقي 
الدارة الشركة وكوادرها، حيث 
عملت على اتباع وسائل عصرية 
مناسبة ومنافسة للوصول الى 

هذه االهداف تتمحور في توطيد 
العم���الء وكيفية  العالقات مع 
التواصل معهم للمحافظة عليهم 
وتطوير االعمال معهم، كما جلأت 
الشركة الى التعاقدات اجلماعية 
لالستفادة من التركيبة االجتماعية 
في البالد لتحقيق تلك االهداف، 
باالضافة الى التوسع في االكتتاب 
التأمني  احمللي والتركي���ز على 
املشترك وتنميته، حيث يعتبر 
الركيزة املهمة لتنمية تلك احملافظ 
والتواصل املستمر مع شركات 
التأمني الوطنية احمللية واجلهات 
احلكومية املتخصصة. واستطرد 
قائ���ال: وملواكب���ة احتياج���ات 
العمالء املختلفة، تعمل الشركة 
العمالء  على دراسة احتياجات 
مبختل���ف ش���رائحهم لتطوير 
منتجات منافسة وعصرية تخدم 
احتياجاتهم وتلبي طموحاتهم، 
العمالء وضعت  وللتواصل مع 
الشركة نصب عينيها ضرورة 
االنتشار املناسب من خالل افرع 
جغرافية في مختلف محافظات 
الكويت. واوضح السيف ان ندرة 
الكفاءات املتخصصة، وخاصة 
الوطنية منها، من التحديات املهمة 
االخرى التي تواجهها الش���ركة 
كسائر شركات هذا القطاع، لذا 
تعمل الشركة على استقطاب ذوي 
اخلبرة منه���م او القابل للتعلم 
والتأهيل ليكونوا ركيزة مهمة 
ملستقبل الشركة خلدمة اغراضها 
واهدافها من خالل دليل اجرائي 
معتمد للوصول الى الرقي املطلوب 

والالئق مبكانة الشركة.

اخلرس يتوسط »العمومية«

عموميتها وافقت على توزيع 12% نقدًا وشهدت تحفظات بالجملة

الخرس: »السور للوقود« ستطلق نظام 
البطاقة المدنية الذكية للتزود بالوقود في 2010

الشركة تعتزم تجديد 6 محطات وقود خالل العام الحالي إلى جانب إنشاء 3 أخرى جديدة

4.8 ماليين دينار األرباح الصافية وحقوق المساهمين ارتفعت بنسبة %6.12
شريف حمدي

إدارة  أك����د رئيس مجل����س 
الوقود  شركة السور لتسويق 
طالل احمد اخلرس ان الشركة 
تعكف على وضع اللبنة األولى 
ملشروع يعتبر األول من نوعه 
في الكوي����ت وفي املنطقة وهو 
استخدام البطاقة املدنية الذكية 
للت����زود بالوقود من  اجلديدة 
جميع محطات الش����ركة، الفتا 
الى انه من املنتظر ان يرى هذا 

املشروع النور خالل 2010.
وقال اخلرس في تصريحات 
صحافية خالل انعقاد اجلمعية 
العادية امس بنسبة  العمومية 
الش����ركة  حض����ور 56.7% ان 
تعتزم ف����ي إطار خط����ة اعادة 
حتدي����ث وتطوي����ر محطاتها 
جتديد 6 محط����ات وقود قائمة 
خالل العام احلال����ي، الفتا الى 
ان الشركة تس����عى إلى جانب 
ذلك النش����اء 3 محطات أخرى 
العقيلة والس����املي  في مناطق 
واملس����يلة، حيث باشرت فعليا 
عملية البناء في منطقة العقيلة 
إنهاء اإلجراءات اإلدارية  وجار 
احلكومية لباقي املنطقتني، كما 
ان الشركة تعتزم ايضا الدخول 
في ش����راكة مع إح����دى كبرى 
الشركات احمللية بغية التعاون 
معها لتوفير خدماتها اخلاصة 
الس����يارات في جميع  بصيانة 
محطات شركة السور اجلديدة 
انها ستتعاون معها  )الفا( كما 
ايضا في انشاء مراكز متخصصة 
السيارات في  لغسيل وصيانة 
منطقتي املنصورية واجلهراء.

وذكر اخلرس ان الشركة تهدف 
من هذا الى حتقيق أفضل العوائد 
للشركة ومساهميها مما يعزز 
مكانتها على املس����توى احمللي 
والتوس����ع في تقدمي اخلدمات، 
حيث ساهمت العمالة الوطنية 
والتي تقدر بنحو 80% من القوى 
العاملة بالشركة في حتقيق هذه 
اإلجنازات لتكون بوابتهم نحو 
االنطالق الى املستوى االقليمي، 
مشيدا بالدعم املتواصل من قبل 
اجلهات احلكومية املختصة وذات 
العالق����ة في ه����ذا اخلصوص، 
ونخص منها مؤسسة البترول 
الكويتية وبلدية الكويت وإدارة 

امالك الدولة.
ولفت الى ان الشركة وضعت 
خطة استراتيجية متتد ملدة 5 
سنوات وتتضمن اهم االهداف 
واخلط����ط املس����تقبلية الت����ي 
رسمت معاملها بناء على دراسة 
جدوى اقتصادية وباالستعانة 
بخبرات الشركة داخل السوق 

اخلاصة جلميع محطات تعبئة 
الوق����ود، ه����ذا باالضافة الى 
طرح بطاقات التزود بالوقود 
)ألفا بلس( في السوق احمللي 
بنوعيها مسبقة الدفع وآجلة 
الدفع ضمن آلية تسمح للعميل 
املنتج والكمية  بتحديد نوع 
وعدد مرات السحب، كما قامت 
الشركة بطرح منتج الكيروسني 
في عبوات خاص����ة تباع في 
معظم محطات الشركة والتي 

القت رواجا كبيرا.
الش����ركة حققت  ان  وذكر 
أرباح����ا صافية بلغت قيمتها 
نح����و 4.8 مالي����ني دينار من 
اجمالي مبيعاتها املقدرة بنحو 
80.3 مليون دينار خالل العام 
2009، وذلك باملقارنة مع ارباح 
بلغت قيمتها نحو 3.4 ماليني 
دينار من اجمال����ي مبيعاتها 
املق����درة بنح����و 72.4 مليون 
دينار، وذلك عن الفترة املنتهية 
في 31 ديسمبر 2008، وارتفعت 
عائدات السهم من 11.21 فلسا 
عن عام 2008 الى 16.09 فلسا 
في س����نة 2009 مسجال بذلك 
ارتفاعا ملحوظا بأرباح الشركة 
بنس����بة 43.5%، وفي الوقت 
نفسه زادت حقوق املساهمني 
للعام 2009 بنسبة 6.12% حيث 
بلغت 38.3 مليون دينار مقارنة 
مع العام 2008 حني بلغت 36.1 
مليون دينار. على جانب آخر، 
وافقت اجلمعية العمومية على 
جميع البنود رغم التحفظات، 
حيث صادقت العمومية على 
تقرير مجلس اإلدارة واملصادقة 
على امليزانية، كما متت املوافقة 
على توزيع أرباح نقدية بواقع 
12% من القيمة االسمية للسهم، 
وذلك للمساهمني املقيدين في 
سجالت الشركة بتاريخ انعقاد 

اجلمعية.
ومتت املوافقة على جتديد 
تفويض مجلس اإلدارة بشراء 
ما ال يتجاوز 10% من أس����هم 
الش����ركة في حال الضرورة 

ووفقا للقوانني.
فيما تأجل انعقاد اجلمعية 
العمومي����ة غير العادية لعدم 
النص����اب، حيث كان  اكتمال 
مقررا ان تناقش إضافة فقرة 
هي »استغالل الفوائض املالية 
املتواف����رة لدى الش����ركة عن 
طريق االستثمار في محافظ 
مالية تدار من قبل ش����ركات 
وجه����ات متخصص����ة، كذلك 
مناقش����ة تخفيض رأس املال 
من 30 مليون دينار الى 29.982 

مليون دينار.

احملل����ي، وذلك به����دف تعزيز 
تواجد الشركة على املستويني 
احمللي واالقليمي، وتتضمن هذه 
اخلطة حزمة من األهداف أهمها 
دراسة نظام اس����تخدام افضل 
 RFID واحدث تكنولوجيا لنظام
للتعرف على اآلليات واملركبات 
واحتياجاته����ا للوقود، كما انه 
ج����ار الب����دء في أعم����ال البناء 
مبحطة العقيلة، ومن ثم محطتا 
الساملي واملسيلة حال االنتهاء 
من االجراءات االدارية احلكومية 
العوائد املتوقعة  لترتفع بذلك 
للش����ركة خالل الع����ام احلالي 

والس����نوات املقبلة بشكل عام، 
كما ان����ه قد مت بالفعل البدء في 
اعمال البناء حملط����ة 116 غرب 
هدية، وكذلك جار العمل إلعادة 
بناء محطة منتزه الش����عب 48 

لتقدمي خدمة السوق املركزي.
واشار الى انه مت اطالق مشروع 
»مضخات التزود بالوقود« والذي 
يحمل 6 مزودات للوقود والذي 
يهدف الى اس����تبدال املضخات 
املتهالك����ة مبضخات  القدمي����ة 
جديدة حتتوي على 3 منتجات 
في عمليات التحديث والتطوير 
التخطيط  للمحطات.إن حسن 

والتطوير الذي وضعته الشركة 
والتنفيذ السليم من قبل القائمني 
على إدارة الشركة استطاع خالل 
الع����ام 2009 حتقيق العديد من 
اإلجنازات الكبيرة، ما أسهم في 
وضع اسم شركة السور محليا 
وإقليميا على خارطة الشركات 
التي لها مكانة مرموقة في قطاع 
إدارة  التزود بالوق����ود وكذلك 
وتش����غيل وصيان����ة محطات 
تعبئة الوقود، الفتا الى ان هذه 
اإلجنازات متثلت في إطالق شعار 
وهوية محطات الشركة )ألفا( 
والتي ستعتبر العالمة التجارية 

)أسامة البطراوي(

وديعة بـ 7 ماليين دينار

تحفظات المساهمين على 6 بنود

اعترض احد املساهمني على وديعة الشركة 
لدى شركة الزمردة لالستثمار والبالغة 7 ماليني 
دين��ار ضمن بند ودائع ثابتة، حيث تس��اءل 
املساهم عن اسباب ايداعها في شركة استثمارية 

من دون ضمانات وليس في بنك.
ورد عليه اخلرس ونائبه داود محسن بأن 
الوديعة لدى الزمردة حتقق عائدا اكبر من البنوك 

وان هن��اك عقد توثيق بذلك وهو يعد ضمانا. 
واشار اخلرس الى ان العائد على هذه الوديعة 

5% سنويا حتصل عليه الشركة اوال بأول.
كما اعترض مساهم آخر على البند، فقال 
محسن: سنتطرق لالمر في اجتماع العمومية 
غي��ر العادية لنفند اس��باب ودائع الش��ركة 

بالتفصيل.

ابدى بعض مساهمي الشركة حتفظهم على 
6 بنود من جدول اعمال اجلمعية العمومية 
العادية لشركة السور للوقود، والبنود املتحفظ 
عليه��ا كما وردت باجلدول هي: البند االول 
واخلاص بتقرير مجلس االدارة، والثالث وهو 
اخلاص بامليزانية العمومية والبيانات املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2009، واخلامس وهو 
خاص بالتعامل مع اطراف ذات صلة والسادس 

يتعلق باقتراح مكافأة مجلس االدارة، والثامن 
واخلاص بتفويض مجل��س االدارة باعطاء 
الكفاالت وعقد القروض واستثمار الفوائض 
لزيادة ربحية الش��ركة، باالضافة الى البند 
التاس��ع وهو يتعلق باخ��الء طرف اعضاء 
مجلس االدارة وابراء ذمتهم، ومت تس��جيل 
هذه التحفظات في محضر اجلمعية العمومية 

من قبل مندوبة وزارة التجارة.


