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أعلنت ش����ركة بتروفاك امل����زود العاملي ملرافق خدمات 
النفط والغ����از عن فوزها بعقد تبلغ قيمته 116.39 مليون 
دينار من قبل شركة نفط الكويت. وأوضحت الشركة في 
بيان صحافي أن املش����روع، الذي يستمر ملدة 23.5 شهرا، 
يتضمن أعمال الهندسة واإلنشاءات واملشتريات لتركيب 
أنابيب لنقل الوقود والغاز. وتتضمن أعمال التطوير: محطة 
ضخ الوقود، وأنظمة قياس، وأنظمة خدماتية والتجهيزات 

واألدوات الكهربائية امللحقة بها، وأدوات كهربائية وأعمال 
وجتهيزات االتصاالت خلطوط األنابيب من ميناء األحمدي 
إلى محطات عزور والشعيبة في الكويت. وبهذه املناسبة، 
قال املدير التنفيذي للعمليات في مجموعة بتروفاك العاملية 
مارون سمعان: »يتمتع سوق الكويت باستراتيجية مهمة 
ألعمالنا، وأنا مسرور ألنه مت اختيارنا من قبل شركة النفط 

الكويتية لتنفيذ هذا املشروع«.

»بتروفاك« تفوز بعقد تركيب خط أنابيب مع »نفط الكويت«

)أسامة البطراوي( الغامن متحدثاً عن مستقبل الشركة وخطة الهيكلة للصحافيني عقب اجلمعية  علي الغامن األول من اليمني وبجواره أحمد الدوسري خالل عمومية »أعيان«

د.فؤاد العمرالشيخ مبارك عبداهلل الصباح

الغانم: »أعيان« خارج عنق الزجاجة بإطفاء الخسائر وزيادة رأس المال 

الشركات التابعة، قال إن أعيان 
ب����دأت ومنذ فت����رة في حتويل 
ش����ركة خدمات احلج والعمرة 
»مش����اعر« إلى ش����ركة قابضة 
وجنحت في جتاوز األزمة التي 
مرت بها الع����ام املاضي 2008، 
أرباحا جتاوزت حاجز  لتحقق 

ال� 5 ماليني دينار. 
 واض����اف أن ش����ركة أعيان 
العقارية حقق����ت ورغم األزمة 
أرباحا جتاوزت 3 ماليني دينار 
فيما بلغت أصول الشركة 168 

مليون دينار. 
 واوضح ان����ه ورغم تراجع 
أرباح الش����ركة نتيجة للوضع 
االقتص����ادي العام إال أن جودة 
ارتفع����ت وأصبحت  اإليرادات 
أفض����ل، حي����ث ج����رى افتتاح 
وتشغيل فندق موڤنبيك هاجر، 
اململوك لشركة برج هاجر التابعة 
بدورها لشركة أعيان العقارية. 
 وقال إن شركة مبرد للنقل 
تأثرت بشكل كبير بسبب توقف 
الكثير من األعمال اللوجيستية 
البني����ة  اخلاص����ة مبش����اريع 
التحتية احلكومي����ة واألهلية 
محليا وإقليميا بس����بب األزمة 
املالية، حيث يجرى حاليا تنفيذ 
خطة إعادة هيكلة مالية وإدارية 
تشمل تخفيض التكاليف اإلدارية، 
والتخارج م����ن بعض األصول 
االستثمارية واستغالل عوائدها 
في دعم أنشطة الشركة اخلاصة 
بالنقل وعملياته، باإلضافة إلى 
التركيز عل����ى خدمات التأجير 

هيكلة الدين كي نتفرغ بعد ذلك إلى 
التركيز على تنفيذ البرامج املتفق 
عليها مع الدائنني مثل تسييل بعض 
األصول والتركيز في قطاع التأجير 
التشغيلي الذي متيزت به الشركة. 
النقاب عن أن  وكشف الدوسري 
قطاع التأجير التشغيلي املتمثل 
بشركة أعيان لإلجارة القابضة قد 
بدأ في خطوات مدروس����ة عملية 
التوسع في سوق اململكة العربية 

السعودية. 
وقال إن من ضمن اهتمامات 
الشركة اجلديدة السوق السعودي 
ذا البعد االستراتيجي باعتباره 
السوق األكبر في املنطقة، حيث 
قامت بتعزيز تواجدها فيه عبر 
شركة لإلجارة جرى تأسيسها 
قبل بضع س����نوات، وتنش����ط 
الشركة حاليا في مدينتي جدة 
والرياض، ويبلغ عدد أسطولها 
حاليا 1500 سيارة مؤجرة تأجيرا 

تشغيليا. 
 وتوقع أن يتجاوز أسطول 
س����ياراتنا في السعودية 3000 
س����يارة بنهاي����ة 2010. أما في 
قطر فق����د بدأت ش����ركة أعيان 
قطر نش����اطها التش����غيلي في 
نهاية عام 2008، ولديها حاليا 
أسطول يضم 400 سيارة. علما 
أن السوق القطري سوق واعد 

ويبشر باخلير.

هيكلة الشركة

 وف����ي اس����تعراضه جلهود 
الشركة نحو إعادة هيكلة بعض 

التعامل مع األزمة املالية والسعي 
لتجاوزها. 

عودة السهم للتداول

وردا على تساؤل حول عودة 
السهم للتداول في البورصة، قال 
الدوس����ري إن الشركة انتهت من 
بيانات الربع األول وأرسلته إلى 
بنك الكويت املركزي وسوف ترسل 
الربع الثاني اليوم، متوقعا عودة 
السهم للتداول خالل األيام املقبلة 

بعد موافقة »املركزي« عليها. 
 وقال إن الشركة لديها خطة 
املقبلة ترتكز  للسنوات اخلمس 
عل����ى بيع بعض األصول وزيادة 
االس����تثمارات وكذلك العمل على 
توفير السيولة الالزمة للتشغيل، 
مضيفا أن الشركة لديها خطة بديلة 
ملدة عام قد تلجأ إليها في حال تعثر 

مفاوضات خطة إعادة الهيكلة. 
 وب����ني أن اجلهات التي قامت 
باللجوء للقضاء سوف تعود مرة 
أخرى إلى حلبة التفاوض مع جلنة 
الدائنني وهذا سيعزز من قدرات 
التفاوض مع اجلهات األخرى خالل 

املرحلة املقبلة. 
 ونفى الدوسري وجود خالفات 
مع بيت التمويل الكويتي بشأن 
خطة إع����ادة الهيكلة وأن النقاط 
اخلاصة باخلطة بني اجلانبني مت 

االتفاق عليها. 

مستقبل الشركة

وحول مستقبل الشركة قال إننا 
نتطلع إلى االنتهاء من عملية إعادة 

مع تنفيذ خطة التنمية االقتصادية 
واالجتماعية والنهوض باالقتصاد 
الوطني وتعزيز الثقة وإعادة حركة 
بناء املشاريع الكبرى في القطاعني 

العام واخلاص. 

عالقة جيدة مع البنوك

وم����ن جانبه، أش����ار العضو 
املنتدب في الشركة أحمد الدوسري 
إلى أن الشركة متكنت من احملافظة 
على عالقاتها اجليدة مع البنوك 
احمللية خالل ه����ذه األزمة، الفتا 
إلى أن����ه رغ����م أن التفاوض مع 
البن����وك الدائنة قد ط����ال إال أن 
وتيرة التفاوض استمرت بشكل 

إيجابي. 
 وقال إن تعيني مستشار مالي 
للش����ركة نتج عنه تقدمي أفكار 
وخطط جديدة للجهات الدائنة 
حول إعادة هيكلة الديون، مبينا 
أن هناك تقدما في هذا املس����ار 
حالي����ا ونأمل أن يتوج بتوقيع 
االتفاق مع كافة البنوك في وقت 

قريب. 
 وقال إن »أعيان« لم تستثن 
وس����يلة ت����ؤدي إل����ى مواجهة 
األزمة إال وطرقته����ا كالتفكير 
في عمليات الدمج واالستحواذ 
والفصل وتنفيذ املالئم منها في 
إطار خطة إعادة هيكلة الشركة 
وضبط أداء الشركات التابعة من 
أجل الوصول إلى احلد األقصى 
التش����غيلي وخف����ض النفقات 
وتعظيم األرباح، مبينا أن إدارة 
الشركة أظهرت مرونة كبيرة في 

الدين من  املالية بخدم����ة  األزمة 
مصادر إيراداتها، مبينا أن أصول 
الشركة تعرضت للتراجع بسبب 
العاملية، حيث  املالي����ة  األوضاع 
تأثر االقتص����اد الكويتي باألزمة 
العاملية  االقتصادية واالئتمانية 
التي ظهرت بوادرها في النصف 
الثاني من عام 2008، مشيرا إلى 
أن األمر انعكس على قطاع شركات 
االستثمار بشكل أزمة مالية عاصفة 
مازالت معظم شركات االستثمار 

تعاني منها حتى يومنا هذا.
التابعة  أن الشركات  وأوضح 
والزميلة ب����دأ بعضها في تخطي 
تبعات وتداعيات األزمة وحتقيق 
أرباح تشغيلية، فيما اليزال البعض 

منها في طريق التعافي. 
وبني الغامن أن »أعيان« وموازاة 
مع خط����وات خطة إعادة الهيكلة 
قام����ت بتحس����ني قي����م أصولها 
باملتابعة احلثيثة الس����تثماراتها 
سواء كانت شركات تابعة أو زميلة 
أو إنشاءات عقارية عبر تقدمي كافة 
أش����كال الدعم الفني الالزم الذي 
من ش����أنه إيجاد السبل املناسبة 
لتحس����ني قيم وأصول وحتقيق 
أفضل عائد ممكن في ظل الظروف 
واملعطي����ات احلالية، مضيفا أنه 
متت إع����ادة هيكلة قطاع اإلجارة 
من أجل تعظيم عوائده واعتماده 
كقطاع أساس����ي في خطة العمل 

املستقبلية. 
 وبنظ����رة تفاؤلي����ة ل����أداء 
االقتصادي في الكويت، أوضح أن 
الكويت قادرة على املرور من األزمة 

شهد عمليات تفاوض إيجابي مع 
البنوك واجلهات الدائنة احمللية، 
حيث جرى تعيني مستشار مالي في 
الربع الثالث من أجل تعزيز عملية 
التفاوض مع البنوك والسير قدما 
في خطة إعادة هيكلة ديون الشركة 
بشكل يتيح لها سداد ما عليها من 
دين وفي نفس الوقت االستمرار 
بدعم األنش����طة التشغيلية وفق 

خطة ورؤية مجلس اإلدارة. 
واستدرك قائال: »الشركة بذلت 
كل جهد ممكن من أجل االستجابة 
لطلبات الدائنني وتذليل أي عقبات 
تعترض سبيل االتفاق على خطة 
إعادة هيكلة ديون الشركة، بالرغم 
من الصعوبات التي مازالت تواجهها 
بس����بب عوامل عدة أبرزها عدم 
الدائنني، وعموما  توافق مصالح 
فإننا قد شارفنا على االنتهاء من 
االتفاق م����ع اجلهات الدائنة على 
عملية إعادة هيكلة الديون والتي 
ستمكن »أعيان« من املضي قدما 
في خططها لسداد الديون والتركيز 
التشغيلية  على تنمية األنشطة 

واستكمال تطوير مشاريعها«.
 وقال إن الشركة استمرت في 
خدمة الدين منذ بداية األزمة وحتى 
اليوم، علما بأن تكلفة خدمة الدين 
ارتفعت كثيرا بسبب التأخر في 
عملية إعادة هيكلة الديون وهو 
ما كان ل����ه أثر في إضعاف قطاع 
التشغيل بسبب استخدام السيولة 

في خدمة الدين.
وبني أن أعيان تعد من الشركات 
احمللية التي التزمت منذ بدايات 

والبيع والتصنيع اخلاصة بالنقل 
البري.

 من جهة أخرى واجهت شركة 
أبي����ار للتطوير العقاري والتي 
تتركز معظم أعمالها ومشاريعها 
إمارة دبي حيث استطاعت  في 
أن تعيد هيكلة ديونها وتسدد 
جزءا منها لتستكمل العمل في 
مشاريعها القائمة، علما أن معاناة 
التي يرتبط كثير من  الشركة، 
أصولها بسوق العقارات في دبي، 
تش����كل جزءا من الظرف العام 
الذي متر به دبي، وسيتحس����ن 
وضعه����ا تلقائيا عند حتس����ن 

األسواق العقارية واملالية. 
من جانب آخر، أشار الدوسري 
إلى أن مص����رف دجلة والفرات 
للتنمية واالستثمار في العراق 
حقق أرباحا تش����غيلية تقارب 
ال� 5 ماليني دوالر، وأصبح لدى 
املصرف قرابة 7 أفرع عاملة في 
مختلف مناطق العراق، مما أدى 
إلى تزايد اهتمام املس����تثمرين 
باملصرف. وق����د حقق مصرف 
دجلة والفرات أرباحا تشغيلية 

منذ أول سنة مالية له. 
 وتساهم ش����ركة أعيان في 
املصرف بنسبة 35% من احلصة 
الكويتية البالغة 49%. ويعتبر 
مصرف دجلة والفرات للتنمية 
واالستثمار أول مصرف إسالمي 
في تاريخ العراق. ويهدف املصرف 
إلى تقدمي خدمات مصرفية ذات 
جودة عالية للعمالء في جميع 

قطاعات االقتصاد.
 وفيما يخص شركة رواحل 
إن الشركة بدأت  القابضة، قال 
نشاطها التشغيلي خالل الربع 
األخير من العام 2008 وحققت 
أرباحا تشغيلية مميزة وجنحت 
في تأجير كامل أسطولها الذي 

يضم 200 حافلة حديثة.
 وهناك عدد من املستثمرين 
إليها  الذين يس����عون للدخول 
بحصص مؤثرة. وخصوصا مع 
حصول شركة رواحل املشاعر في 
اململكة العربية السعودية التابعة 
لشركة رواحل، على موافقة وزارة 
احلج على العمل في خدمات نقل 
احلج����اج واالنضمام لعضوية 
النقابة العامة للسيارات، وذلك 
ملمارسة وتقدمي جميع خدمات 
النقل للحج والعمرة وما يرتبط 

بها من أنشطة أخرى.
 وقال إن أعي����ان تدير عدة 
مشاريع عقارية داخل وخارج 
الكويت، وفيما يتعلق باملشاريع 
العقاري����ة التي تديره����ا إدارة 
األصول في مصر وهما مشروعا 

غرين ويفز ومارفيل سيتي.

عمر راشد
وافق����ت اجلمعي����ة العمومية 
العادي����ة وغير العادية لش����ركة 
أعيان لالجارة على إطفاء العجز 
املتراكم في ميزانية الش����ركة في 
2009 والبالغ 67.47 مليون دينار 
من خالل إطف����اء بند االحتياطي 
العام مببلغ 7.8 ماليني واالحتياطي 
القانوني مببلغ 10.6 ماليني دينار 
وبند عالوة اإلصدار بقيمة 19.6 
مليون دينار وتخفيض رأسمال 
الشركة مببلغ 29.6 مليون دينار، 
كما أقرت اجلمعية العمومية العادية 
املوافقة على زيادة رأسمال الشركة 
بقيمة 10 ماليني دينار والتي سيتم 
طرحها على مس����اهمي الش����ركة 
كأولوية على أن يتم طرح الباقي 

على مساهمني آخرين. 
وعلى هامش اجلمعية العمومية 
أوضح رئيس مجلس اإلدارة علي 
الغامن أن جلنة الدائنني س����تقوم 
بالعمل مع »أعيان« لدراسة عرض 
مقدم من أحد أكبر مساهمي الشركة 
يتعل����ق بإعادة هيكل����ة إضافية 
حلقوق املساهمني من شأنها تعزيز 

وتقوية الوضع املالي للشركة. 
وأضاف الغامن أن املوافقة على 
هذا اخليار عند اعتماده ستؤدي إلى 
التوافق مع متطلبات بنك الكويت 
املركزي اجلديدة املتعلقة مبعايير 

نسب الدين. 
وتوقع أن يتم الرد على خطة 
إعادة الهيكلة من قبل جلنة الدائنني 
خالل فترة تتراوح بني أسبوعني 
و 3 أسابيع، الفتا الى أن املوافقة 
النهائية على خطة إعادة الهيكلة 
ترتبط بش����كل أساسي مبوافقة 
أطراف اللجن����ة البالغ عددهم 9 
الش����ركة  أعضاء ميثلون دائني 

البالغ عددهم 40 دائنا. 
وقال الغ����امن ردا على مقترح 
تأجيل تخفيض زيادة رأس����مال 
الشركة، إن تأجيل تخفيض زيادة 
رأسمال الشركة ليس في مصلحة 
إلى عودة  املساهمني وس����يؤدي 
مفاوضات »أعيان« مع الدائنني إلى 
نقطة الصفر وهو ما يعني أيضا 

تأجيل زيادة رأسمال الشركة. 
وردا على طلب أحد املساهمني 
بزيادة رأسمال الشركة عن طريق 
مساهم استراتيجي، أشار إلى أن 
هناك عددا من اجلهات أبدت رغبتها 
باملساهمة في زيادة رأس املال وذلك 
لثقتها بقدرة أعيان على استمرار 
أدائها التش����غيلي خالل املرحلة 

املقبلة. 

خطة إعادة الهيكلة

وحول تط����ورات خطة إعادة 
الهيكلة، قال الغامن إن عام 2009 

عموميتها أوصت بعدم توزيع أرباح نقدية وأسهم منحة عن 2009

قادرون على تجاوز األزمة فأصولنا تشغيلية ومستثمرون إستراتيجيون أبدوا رغبتهم بالمساهمة في زيادة رأسمالها

الدوسري: عودة السهم للتداول خالل األيام المقبلة وإرسال بيانات الربع الثاني إلى »المركزي« اليوم

1.64 مليون دينار أرباح
»القرين للكيماويات البترولية«

292 ألف دينار خسائر
»مينا العقارية« للربع األول

أعلنت شركة القرين لصناعة 
الكيماويات البترولية عن حتقيق 
أرباح صافية قدرها 1.64 مليون 
دينار خالل النصف األول املنتهي 
في 30 يوني����و 2010، مقارنة مع 
الفترة  9.377 ماليني دين����ار عن 

نفسها من العام 2009.
وأوضحت الش����ركة في بيان 
صحافي أن صافي ربحية السهم 
الواحد بلغت 1.50 فلس مقارنة مع 
8.54 فلوس للفترة نفسها من العام 
املاضي، وعزت الشركة هذا التراجع 
إلى هبوط أسعار  بشكل أساسي 
املنتجات البتروكيماوية في النصف 
األول م����ن العام 9200، فضال عن 
التكاليف التشغيلية األولية التي 
تكبدتها الشركات التابعة، السيما 

الشركة الكويتية للعطريات.
وتعليقا على هذه النتائج، قال 
رئيس مجلس إدارة شركة القرين 
البترولية  الكيماوي����ات  لصناعة 
الش����يخ مبارك عبداهلل الصباح: 
»شهدنا هذا العام تكاليف تشغيلية 
أولي����ة مهمة، ه����ذا باإلضافة إلى 
التراجع التي سجلته أسعار املواد 
البتروكيماوية، لهذا نتوقع أن تكون 
أرباحنا هذا العام متواضعة جدا. 
باملقابل، أصبحت جميع مصانعنا 
في الكويت عاملة بالكامل، ونتوقع 
أن تنعكس عائدات هذا العام إيجابا 

على أرباحنا خالل العام 2011«.
وأضاف: »جاءت عائداتنا بشكل 
ع����ام متوافقة م����ع توقعاتنا فقد 
ارتفعت قيمة استثمار مساهمينا 
بنسبة 20% أي ما يعادل 30 مليون 
دينار خالل الفترة نفسها، باإلضافة 
إلى ذلك، تتمتع القرين بس����يولة 
نقدية متينة ستتيح لها املشاركة 
في الفرص املتاحة مس����تقبال في 

هذا القطاع«.
وقد هبطت موجودات شركة 

صرح رئيس مجلس ادارة 
العقارية د.فؤاد  ش���ركة مينا 
عب���داهلل العمر ب���أن مجلس 
ادارة الشركة اعتمد في اجتماعه 
االخير املنعقد في التاسع من 
اغسطس اجلاري النتائج املالية 
املالية  للرب���ع االول للس���نة 
احلالي���ة 2011/2010 املنته���ي 
ف����ي 2010/6/30، حيث جاءت 
النتائ������ج محملة بخس���ائر 
بلغ���ت 292.300 ال���ف دينار 
الس���ه�����م منها 1.50  )حصة 
أرباح  فلس(، مقارن��������ة مع 
بلغ���ت 107.644 آالف دين���ار 
بواق���ع ربحية للس���هم بلغت 
0.55 فل����س لذات الفترة من 

العام املاضي.
وبلغ اجمال���ي املوجودات 
34.641.356 دين���ارا، كما بلغ 
اجمال���ي حقوق املس���اهمني 

26.128.438 دينارا. 
في حني تراجعت املطلوبات 
ال���ى 8.405.600 دين���ار م���ن 
10.682.096 دينارا مقارنة بنفس 

الفترة من العام املاضي.
وأضاف ان مجلس االدارة 
ناقش خ���الل االجتماع ايضا 
التطورات في مشاريع الشركة، 
والوضع احلالي لها واخلطط 
املستقبلية، كما تابع املجلس 
املبذول���ة لتعزي���ز  اجله���ود 
االنشطة املشتركة مع الشركات 
التغلب  الزميل�������ة وس���بل 
عل��������ى الظروف االقتصادية 

الراهنة.
وأشار الى ان االزمة املالية 
العاملية مازالت تلقي بظاللها 
القطاع���ات  عل�������ى جمي���ع 
االقتصادي�����ة، خاصة قطاعي 
املال والعق���ار، مبينا ان دول 
اخللي���ج والكوي���ت تأث���رت 

القرين محافظة عن املستوى الذي 
سجلته في الفصل السابق لتبلغ 
184 مليون دينار مع قيمة دفترية 

قدرها 164 فلسا للسهم الواحد.
كما بلغت إيرادات األرباح التي 
قام����ت بتوزيعها كل من ش����ركة 
إيكويت للبتروكيماويات والشركة 
الكويتية لأولفينات 7.48 ماليني 
دينار مقارنة مع 11.44 مليون دينار 
التي وزعتها »إيكويت« خالل العام 

املاضي.
كم����ا أعلن����ت ش����ركة القرين 
مؤخ����را عن تأس����يس الش����ركة 
املتح����دة للبتروكيماويات، وهي 
مشروع مشترك بني شركة القرين 
لصناعة الكيماويات البترولية التي 
متتلك حصة قدرها 90% وشركة 
الصناع����ات املتحدة التي بدورها 
متلك حصة قدرها 10%، وقد تلقت 
الشركة املتحدة للبتروكيماويات 
جميع التراخيص الالزمة من الهيئة 
العامة للصناعة بهدف تأس����يس 
مصانع إلنتاج أسيد التريفثاالت 
)PTA( وتريفثاالت البولي ايثيلني 
)PET( والتي تعد األولى من نوعها 

في الكويت.

بشكل كبير بهذه االزمة، وهي 
االسواق الرئيسية التي تعمل 

بها الشركة.
الى ان ه���ذه األزمة  ولفت 
اس���تدعت اتخ���اذ إج���راءات 
استثنائية واحترازية لضمان 
العم���ل وتطوي���ر  اس���تمرار 
املشاريع التي تقوم بها الشركة، 
وكذلك استنباط االفكار املبتكرة 
لتمويل املش���اريع املستقبلية 
وتطوير العالقات االستراتيجية 
مع الشركات واملؤسسات املالية، 
امليزانية  الى ترش���يد  اضافة 
لتحقيق نتائج ايجابية ملساهمي 

الشركة.
وأعرب د.فؤاد العمر عن أمله 
في ان تشهد الفترة املقبلة نشاطا 
ملحوظا في مختلف القطاعات 
االقتصادي���ة، خصوصا قطاع 
العقار واإلنشاءات، خصوصا 
بع���د اقرار اخلط���ة التنموية 
اخلمسية، والتي يتوقع معها 
ان تشهد الش���ركات العقارية 
نش���اطا ملحوظا في أعمالها 
وتس���تطيع تعويض فترات 

الركود السابقة.

»الوطني ـ السعودية« يحصل 
على أرقى شهادة دولية في األمن اإللكتروني

2.3 مليون دينار بحريني أرباح »البحرينية - الكويتية«
صرح الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية 
الكويتية للتأم����ني إبراهيم الريس بأن الربح 
الصافي للش����ركة في النصف األول من العام 
احلالي قد بلغ 2.3 مليون دينار بحريني، منها 
83% أرباحا فنية و17% صافي أرباح االستثمارات 
وذلك باملقارنة ب� 2.6 مليون دينار بحريني في 
نفس الفترة من العام الس����ابق )73% األرباح 
الفنية و27% ارباح االستثمارات( كما بلغت 
األقس����اط اإلجمالية التي حققتها الشركة في 
نهاية الستة أشهر من هذا العام 18.8 مليون 
دينار بحريني باملقارنة ب� 18.4 مليون دينار 
بحريني في نفس الفترة من العام الس����ابق 
بزيادة طفيفة بلغت نسبتها 2.3% وقد انعكست 
هذه الزيادة على إجمالي الدخل من االقساط 
والعموالت حيث زادت بنسبة 2% تقريبا، من 
6.4 ماليني دينار بحريني في الربع الثاني من 
ع����ام 2009 إلى 6.5 ماليني دينار بحريني في 

نفس الفترة من العام احلالي، مشيرا الى انه 
على الرغم من حتقيق نتائج جيدة في نشاط 
التأمني إال أن الدخل من االس����تثمار انخفض 
بنسبة 44% تقريبا عن العام املاضي وذلك بسبب 
تدني أسعار الفائدة وانخفاض املؤشرات في 
أسواق املال اإلقليمية والعاملية. ولفت الى ان 
ارباح الثالثة اشهر املنتهية في 30 يونيو من 
هذا العام بلغت 1.012 مليون دينار بحريني، 
باملقارن����ة ب� 1.058 مليون دينار بحريني عن 

نفس الفترة من العام املاضي. 
وأوضح ف����ي تصريح صحافي ان ربحية 
السهم في النصف األول من العام احلالي بلغت 
36 فلسا للسهم الواحد باملقارنة ب� 40 فلسا 
في نفس الفترة من العام الس����ابق، كما بلغ 
العائد على حقوق املساهمني هذا العام %9.32 
باملقارنة ب� 11.22% في الربع الثاني من العام 
السابق، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي يرجع 

الى الزيادة التي طرأت على حقوق املساهمني 
نتيجة لزيادة رأس املال، من 23.3 مليون دينار 
بحريني في الرب����ع الثاني من عام 2009 الى 
24.9 مليون دينار بحريني في الربع الثاني 
من العام احلالي. واوضح ان القيمة السوقية 
للش����ركة ارتفعت بنسبة 32% تقريبا من 33 
مليون دين����ار بحريني في النصف األول من 
ع����ام 2009 إلى 43.7 ملي����ون دينار بحريني 
في النصف األول من العام احلالي، ويعكس 
هذا النمو ثقة املتعاملني في السوق املالي في 
الشركة للمتانة املالية والسمعة اجليدة التي 

تتمتع بها. 
وأكد الري����س أن النجاحات التي حتققها 
الش����ركة من س����نة إلى أخرى إمنا هي نتاج 
للعمل اجلماعي وااللت����زام بتطبيق املعايير 
الفنية وتقدمي اخلدمة اجليدة واملتنوعة التي 

تلبي متطلبات العمالء.

حصل بنك الكويت الوطني في اململكة العربية 
السعودية على أرقى شهادة دولية لتطبيق جميع 
معايير أمن البيانات من املستوى األول، املنصوص 
عليه����ا من الهيئة الدولية لصناع����ة بطاقات الدفع 
اإللكترون����ي، وذلك توافقا مع سياس����ات مجموعة 
بنك الكويت الوطني حلماية حس����ابات ومعلومات 
العمالء، ومتاشيا مع توجيهات مؤسسة النقد العربي 
السعودي. وقال املدير العام لبنك الكويت الوطني في 
السعودية هاني يحيى آل غالب في تصريح صحافي: 
»ان حصول البنك على هذه الشهادة الدولية يأتي في 
إطار إستراتيجيته الرامية إلى تعزيز حماية حسابات 
ومعلومات عمالئه وكجزء من سعي البنك الدائم إلى 
تبنى أعلى معايير األمن اإللكتروني املطبقة عامليا«. 
وأوضح أن املستوى األول الذي حصده بنك الكويت 
الوطني هو أقصى ما ميكن ملؤسسة مالية احلصول 

عليه بتطبيق أقصى املعايير صرامة حلماية معلومات 
العمالء احملفوظة على الوسائط االلكترونية واملتبادلة 
على شبكات املعلومات الداخلية واخلارجية، وحماية 
أنظمة تشفير البيانات، باإلضافة إلى مجموعة متكاملة 
من التدابير الوقائي����ة املهمة املتعلقة بدقة املراقبة 
والتدقيق واملراجعة مبا يتعلق بقنوات التعامل مع 
العمالء وأمن القن����وات املختلفة.  وأكد أن البنك ال 
يدخر جهدا في تطبيق أعلى املعايير العاملية حلماية 
بيانات العمالء وفق أفضل القواعد املتعارف عليها 

ضمن البنوك التجارية.
اجلدير بالذكر أن اجلهة املانحة للش����هادة وهي 
الهيئة الدولي����ة للمعايير األمنية لصناعة بطاقات 
الدفع اإللكتروني تعتبر أرقى مؤسسة عاملية مسؤولة 
عن إرساء أسس ومعايير أمن البيانات واحملافظة 

هاني يحيى آل غالب على حسابات ومعلومات البيانات.


