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استدعاء زيادة رأسمال »إستراتيجيا«

سهم الشركة عن التداول اعتبارا 
من تاريخ 30 يونيو املاضي إلى 
حني االنتهاء من اجراءات االكتتاب 

في زيادة رأسمال الشركة.

29 يونيو 2010.
هذا وسيتم االكتتاب في مقر 
شركة املركز املالي الكويتي وبناء 
على طلب الشركة فقد مت إيقاف 

أعلن سوق الكويت لألوراق 
املالية عطفا على إعالنه السابق 
بتاريخ 28 يوني���و املاضي ان 
شركة استراتيجيا لالستثمار 
قد أفادته بأن مجلس اإلدارة قد 
حدد فترة االستدعاء لالكتتاب 
في زيادة رأس���مال الشركة من 
30 يونيو املاض���ي ولغاية 28 
اجلاري بنسبة 58.5% للمساهمني 
  املقيدين في س���جل املساهمني 
في تاري���خ 29 يونيو املاضي 
بسعر 102 فلس للسهم الواحد 
واملتضمن 100 فلس قيمة اسمية 
وفلسني عالوة إصدار مع األخذ 
بعني االعتبار بأنه بعد االنتهاء من 
زيادة رأسمال الشركة سوف يتم 
خفض رأس املال اإلجمالي 128.5 
مليون س���هم والذي سينطبق 
على أسهم املساهمني املقيدين في 
سجل مساهمي الشركة بتاريخ 

إيضاح من »الرابطة« بشأن مناقصة
ذك��ر س��وق الكويت ل��الوراق املالية وعطف��ا على اعالنه 
الس��ابق بتاريخ 28 ابري��ل املاضي واخلاص بش��ركة رابطة 
الكويت واخلليج للنقل وتقدمها مبذكرة اعتراض على ترسية 
مناقصة املورد الرئيس��ي، تفيد الش��ركة بأن مكتب احملاسبة 
قبل االعتراض املقدم من ش��ركة )الرابطة( والشركة ستكون 
بانتظ��ار م��ا تؤول الي��ه االم��ور وذلك في غضون اس��بوع 

واحتماالت القرار قد تكون:
1- ترسية املناقصة على شركة )الرابطة(.

2- الغاء املناقصة واعادة طرحها من جديد.
3- استمرار الوضع على ما هو عليه.

البنك وصل إلى معدالت تغطية 
جيدة ألصوله مما انعكس على األرباح

اكد الش��يخ محمد ج��راح الصباح ان بن��ك الكويت الدولي 
استطاع ان يحقق اجمالي ايرادات خالل النصف االول من العام 
احلال��ي 17.3 مليون دينار باملقارن��ة بحوالي 16.8 مليون دينار 
حتقق��ت خالل النصف االول من عام 2009 بنمو بلغ معدله %3، 
واس��تطاع البنك ايضا ان يحقق من مختلف انشطته وعملياته 
ارباحا تشغيلية بلغت 8.7 ماليني دينار خالل النصف االول من 
ع��ام 2010 باملقارنة بحوالي 8.4 ماليني دينار في النصف االول 

من عام 2009.
كم��ا اكد ان بنك الكويت الدولي وصل الى معدالت تغطية 
جي��دة الصوله، وانعكس ذلك عل��ى معدالت الربحية اجليدة 
 الت��ي حققها البنك والتي متثلت ف��ي حتقيق ربح صاف بلغ

5 مالي��ني دينار ف��ي النص��ف االول لع��ام 2010، باملقارنة 
بخس��ائر بلغت 3.5 ماليني دينار حتققت في النصف االول 

من عام 2009، ومبعدل منو بلغ %244.

عبدالعزيز البالول

»الوطنية لالتصاالت« تحتفل بنجاح 
مسابقتها خالل موسم كأس العالم

هنأت الفائزين بحصولهم على جوائز قيمة

»برقان« لشراء ما ال يتجاوز 10% من أسهمه
أعلن س���وق الكويت لالوراق املالية ان بنك 
الكويت املركزي وافق امس على طلب بنك برقان 
شراء او بيع ماال يتجاوز 10% من اسهمه املصدرة 
ملدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء املوافقة 
احلالية في 5 اغسطس املقبل وذلك مع ضرورة 
االلتزام مب���ا وضعه البنك املركزي من ضوابط 

وشروط في شأن متلك البنوك السهمها اضافة 
الى ضرورة االلت���زام بأحكام املادة )115( مكرر 
من قانون الش���ركات التجاري���ة واحكام القرار 
الوزاري رقم 10 لسنة 1987 وتعديالته مبوجب 
القرارين الوزاريني رقم 11 لسنة 1988 ورقم 273 

لسنة 1999.

سني« في مجمع »أڤنيوز«.
وقد بلغ مجموع الفائزين بهدايا 
مميزة خالل مسابقة كأس العالم 

املثيرة 18 شخصا.
حيث نال كل مشترك 3 نقاط 
فور مشاركته في املسابقة وإرساله 
توقعاته، ومن أصاب في توقعاته 
للفريق الفائز، نال 3 نقاط إضافية، 
أما من لم يحالفه احلظ فنال نقطة 
واحدة، ونقطتني في حال التعادل، 
وستعلن أسماء الفائزين في املوقع 
االلكترون����ي للش����ركة الوطنية 

لالتصاالت.
وف����ي هذا اإلطار، ق����ال مدير 
العالق����ات العامة في »الوطنية« 
عبدالعزيز البالول: »لقد ش����عر 
اجلمي����ع باحلم����اس واإلث����ارة 
حيال كأس العال����م، وكل مباراة 
نالت حصتها من التشويق. وقد 
متيزت مس����ابقتنا بالتفاعل كما 
انها س����محت لعمالئنا بالتعبير 
عن دعمه����م لفريقه����م املفضل، 
إضافة الى الف����وز بجوائز قيمة 
لقاء االشتراك واملشاركة في هذه 

املسابقة الفريدة«.

اجلائزة الثاني����ة الكبرى فكانت 
من نصيب: شريف عبداللطيف 
عاجز وبلغت أل����ف دوالر، فيما 
كانت اجلوائ����ز الثالثة والرابعة 
واخلامسة عبارة عن مبلغ 500 
دوالر لكل من: علي نبيل عصفور، 
ووليد عباس هالل محمد، ومحمد 

هشام اجللم.
كما مت اختيار 3 فائزين من كل 
أسبوع ليكافأوا بقسائم شراء بلغت 
قيمتها 25 دينارا من متجر »سوكر 

أعلن���ت الش���ركة الوطنية 
لالتصاالت ع���ن جناح حملتها 
خالل موسم كأس العالم الذي 
كان مفعما بالتشويق واإلثارة، 
وقالت الشركة في بيان صحافي 
انها جنحت في جعل هذا املوسم 
مناسبة يصعب نسيانها بالنسبة 
إلى عمالئها، إذ مت إشراكهم في 
مسابقات حماس���ية من خالل 
متابعته���م املباريات، وقد حاز 
العمالء احملظوظون فرصة لربح 
جوائز نقدية قيمة تقدر بآالف 
الدوالرات، حيث كانت املشاركة 
في مس���ابقة »الوطنية« لكأس 
العالم، من خالل ارسال العمالء 
لرس���ائل نصية قصيرة دونوا 
فيها اسم الفريق الذي يتوقعون 

فوزه في كل مباراة.
وأضافت الش����ركة في بيانها 
الصحافي انه بهذه الطريقة، جمع 
العمالء نقاط، والعميل الذي متكن 
من جمع أكبر عدد ممكن من النقاط، 
فاز باجلائزة الكبرى وهي: نورمان 
فونيالس كويرانت����ي واجلائزة 
عبارة ع����ن مبلغ ألفي دوالر، أما 

محمد الجراح: 5 ماليين دينار صافي أرباح »الكويت الدولي« بالنصف األول
ونمو إجمالي إيرادات البنك بنسبة 3% لتصل إلى 17.3 مليون دينار

بنمو 244% عن نفس الفترة من 2009 واألرباح التشغيلية إلى 8.7 ماليين دينار

الشيخ محمد جراح الصباح

باملقارنة بحوالي 16.8 مليون 
دينار حتقق���ت خالل النصف 
االول من 2009 بنمو بلغ معدله 
3%، واستطاع البنك ايضا ان 
يحقق من مختلف انش���طته 
وعمليات���ه أرباحا تش���غيلية 
بلغت 8.7 ماليني دينار خالل 
النصف االول م���ن عام 2010 
 باملقارن���ة بحوالي 8.4 ماليني
النص���ف األول من  دينار في 

.2009
وأش���ار إلى أنه اس���تمرارا 
للسياس���ات احلصيف���ة التي 
يسعى البنك من خالل تطبيقها 
الى اس���تكمال كاف���ة مقومات 
التحوط واالحتراز ألي مخاطر 
البنك بتدعيم  مستقبلية، قام 
مخصصاته بحوالي 3.5 ماليني 
دينار خالل النصف األول من 
2010، باملقارن���ة بتدعيم لتلك 
املخصصات بل���غ حوالي 11.9 
مليون دينار في النصف األول 
م���ن 2009، حيث وصل البنك 
إلى مع���دالت تغطي���ة جيدة 
ألصول���ه، وانعكس ذلك على 
التي  الربحية اجليدة  معدالت 
حققها البنك والتي متثلت في 

العمالء  يصل باجمالي ودائع 
لدي���ه في نهاي���ة يونيو 2010 
نحو 949.5 مليون دينار. وبلغ 
متوسط العائد على املوجودات 
0.9% )-0.6% للنصف األول من 
العائد  عام 2009(، ومتوسط 
عل���ى حقوق املس���اهمني بلغ 
5.7% )-4.3% للنص���ف األول 
من ع���ام 2009(، حيث بلغت 
ربحي���ة الس���هم 5.38 فلوس 
باملقارنة بخسارة بلغت 3.74 
فلوس ف���ي النصف االول من 

العام املاضي.
 وتابع ب���أن البنك يخطط 
خالل النصف الثاني من العام 
احلالي الى االستمرار في تنفيذ 
الى تقوية  الرامية  سياس���ته 
مركزه املالي وزيادة ربحيته، مع 
التوسع املدروس في عدد منافذ 
الوصول للعمالء بعدما وصل 
عدد فروعه في الوقت احلالي 
الى 13 فرعا، ومن خالل تطوير 
خدماته املصرفي���ة لتخاطب 
مختلف فئات املجتمع الكويتي 
من املواطنني والوافدين مبختلف 
فئاتهم العمرية ومبا يتناسب 
مع تطلعاتهم املصرفية، ولتوفر 

كذل���ك االحتياجات التمويلية 
ملختلف الشركات واملؤسسات 
الساعية للمشاركة في مشاريع 
الدول���ة التنموية في مختلف 

االنشطة االقتصادية.
وأش���ار في خت���ام حديثه 
إل���ى أن البنك يفخر بالعاملني 
فيه ويعتز بهم، مركزا على أن 
أداء البنك سيتطور ويتحسن 
مبعدالت متسارعة في املستقبل 

القريب.
اجلدير بالذكر ان بنك الكويت 
الدولي قد بدأ نشاطه بعد حتوله 
من النشاط العقاري الى النشاط 
التجاري، وبعد حتوله من نشاط 
البنوك التقليدية الى تلك التي 
تعمل وفقا ألحكام الش���ريعة 
الغراء في يوليو  االس���المية 
من عام 2007، وخالل السنوات 
الث���الث املاضية وق���ف البنك 
بثبات على الرغم من الظروف 
التي واجهها السوق املصرفي 
في الكويت وفي املنطقة بل وفي 
العالم أجم���ع من جراء االزمة 
املالية الدولي���ة، والتي تركت 
تبعاتها على مختلف األنشطة 

االقتصادية.

حتقيق ربح صافي بلغ 5 ماليني 
دينار في النصف األول 2010، 
باملقارنة بخس���ائر بلغت 3.5 
ماليني دينار حتققت في النصف 
األول من 2009، ومبعدل منو 

بلغ %244.
ولفت الى انه خالل س���تة 
شهور استطاع البنك ان يحقق 
زيادة في اجمالي ميزانيته حتى 
بلغت 1.15 ملي���ار دينار، وأن 

قال رئيس مجلس ادارة بنك 
الدولي الشيخ محمد  الكويت 
جراح الصباح ان البنك جنح في 
ترسيخ إقدامه بالسوق الكويتي 
بخطوات ثابتة وراسخة على 
طريق انطالقه خلدمة االقتصاد 

الكويتي.
 واضاف: بعد ان جنح البنك 
خ���الل الرب���ع األول من العام 
احلالي في حتقيق أرباح صافية، 
استمر البنك في تنفيذ سياسته 
الرامية إلى انتشاره وتغلغله في 
السوق الكويتي وزيادة ربحية 
أنشطته من ناحية، مع التزامه 
باحلفاظ على سالمة عملياته 
وبتعليمات بنك الكويت املركزي 
املالي  وتدعيم وتقوية مركزه 

من ناحية أخرى.
 واشار الى انه على الرغم 
من املنافسة القوية في سوق 
املص���ارف االس���المية بدولة 
الكويت والتحديات التي فرضتها 
السائدة  االوضاع االقتصادية 
الكويتي، استطاع  بالس���وق 
البنك أن يحقق إجمالي إيرادات 
بلغت خالل النصف االول من 
العام احلالي 17.3 مليون دينار 

البنك مستمر في تدعيم مسيرة نموه ونجاحه بتحقيقه نتائج جيدة وملتزم بالحفاظ على سالمة عملياته وبتعليمات »المركزي« وتقوية مركزه المالي
ربحية السهم إلى 5.38 فلوس للسهم الواحد  وودائع العمالء إلى 949.5 مليون دينار وزيادة إجمالي ميزانية البنك إلى 1.15 مليار دينار


