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 الصقر: عودة «بوبيان» إلى مسار الربحية
  أولى ثمار تملك «الوطني» للبنك

 الماجد: أرباح «بوبيان» في ٢٠١٠ أغلبها 
تشغيلية وال يوجد ما يحول دون استمرارها 

 ١٠٫٤١ فلوس أرباح «العيد» 
  والشركة توصي بتوزيع ١٣٪ كأسهم منحة

 أشاد بأدائه خالل العام ٢٠١٠

 عصام الصقر 
 توفيق البحر

 (كرم ذياب) أسعد البنوان ود.رمضان الشراح وعلي الزبيد خالل اجلمعية العمومية

 انور بوخمسني 

 عادل املاجد

 رئيس جيبوتي يستقبل وفد الشركة

صفحة جديدة في تاريخ بنك 
بوبيان سيجري البناء عليها في 
المستقبل، متوقعا أن يواصل 
البنك مســـيرة نموه وتحقيق 
النتائج اإليجابية في السنوات 
المقبلة في ظل دعم ومساندة 

الوطني له.
  وأشار الصقر إلى أن تحقيق 
بنك بوبيان ٦٫١ ماليين دينار 
أرباحا صافية في العام ٢٠١٠ بعد 
تكبده خسائر قدرها ٥١٫٧ مليون 
دينار في عام ٢٠٠٩ يشكل دليال 
واضحا على نجاح إستراتيجية 
البنك الجديـــدة، والتي ركزت 
بشكل أساســـي على تحسين 
جودة أصوله وتنمية عملياته 
التشغيلية األساسية وتشديد 

إدارة رقابة المخاطر لديه.  

مـــن ملكية البنـــك الى جانب 
أجواء االستقرار التي بات البنك 
يعايشها سواء بالنسبة لمجلس 
االدارة او االدارة التنفيذية التي 
تـــم اختيارها وتضـــم كوادر 

مصرفية ذات خبرة.
البنك أصبحت  ان    وأضاف 
لديـــه اســـتراتيجية واضحة 
للسنوات الخمس ٢٠١٠ ـ ٢٠١٤ 
عمل علـــى وضعها ومتابعتها 
اكبـــــر بيـــوت  واحـــد مـــن 
االستشـــارات وهو مؤسســـة 

ماكينزي.
  وكان بنـــك بوبـــيـــان قد 
حــصل على جائزة افضــل بنك 
اسالمي في الكويت لعام ٢٠١٠ من 
مجلة «اربيان بزنس» المعروفة 
تقديرا على ما حققه خالل الفترة 
ايجابية  األخيرة من تطورات 
التشغيل  سواء على مستوى 

او الربحية.
  كما حصل أيضا على لقب 
افضـــل بنك اســـالمي لخدمة 
العمالء فـــي الكويت من قبل 

مؤسسة سيــرفس هيرو.  

فيه، والذي انعكس في عودة 
البنك إلى الربحية وتحسن كل 
مؤشراته المالية ونمو نشاطه 

التشغيلي».
  وأضاف أن العام ٢٠١٠ شكل 

البنك خالل العام الحالي خاصة 
انه اتخذ احـــد أهم االجراءات 
التي قـــام بها خالل عام ٢٠٠٩ 
عندمـــا اتخذ قـــرارا بتنظيف 

ميزانيته.
التي  العوامل  أهـــم    وحول 
تقف وراء عودة البنك للربحية 
قال الماجـــد انها عديدة اال ان 
أبرزها تغير هيكل ملكية البنك 
بدخول بنـــك الكويت الوطني 
الذي يسيطر حاليا على ٤٧٫٥٪ 

 ٥٢٧ ألف دينار ربح «الثمار»
  

  قالت شركة الثمار الدولية القابضة (الثمار) ان مجلس االدارة 
اعتمد البيانات املالية املرحلية للشركة للفترات املنتهية في ٣١-
١٢-٢٠١٠ واشار بيان الشركة على موقع البورصة، انها حققت 
ارباحا بقيمة ٥٢٧٫٥٦٢  دينارا، بواقع ٠٫٥٢ فلس للسهم الواحد 
وذلك مقارنة بخســـائر تقدر قيمتها ٢٫٨٥٤ مليون دينار بواقع 

٢٫٨٢ فلس للسهم الواحد لنفس الفترة من العام املاضي.
  وبلغت اجمالي املوجودات املتداولة ٦٫٥٥٧٫٠٧٧  دينارا، واجمالي 
املطلوبات املتداولة ٦٢٫٢٧٠٫٨٢٩  دينارا، فيما بلغت اجمالي حقوق 

املساهمني ١٠٨٫٣٣٣٫٩٧٦  دينارا.

 ترسية مناقصة على «سفن» بـ ١٫٧ مليون دينار
  

  أفادت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء  السفن ( سفن) 
بأنه قد متت ترسية املناقصة رقم (ار اف بي ٢١٧٤) عليها.

  وقال بيان الشـــركة على موقع البورصة، ان املناقصة برقم 
(٤٦٨٩) في مشروع انشاء محطة حتويل كهرباء رئيسية وحتسني 
شبكة توزيع كهرباء في منطقة حقول شرق وغرب الكويت، لصالح 
شركة نفط الكويت مببلغ اجمالي وقدره ١٫٧٧٦٫٤٥٤ دينارا، وان 

مدة املشروع ٤٥٠ يوما من امر مباشرة العمل.

 قالت شركة العيد لألغذية 
 ان مجلـــس االدارة اعتمـــد 
الســـنوية  املالية  البيانات 
للشـــركة للســـنة املاليـــة 
املنتهية   في ٣١-١٢-٢٠١٠. 
وجاء في بيان للشركة على 
موقع البورصة انها حققت 
ارباحا بقيمة ٥٩٨٫٩٣٢ دينارا، 
وبواقع ١٠٫٤١ فلوس للسهم 
الواحد، وذلك مقارنة بأرباح 
تقـــدر قيمتها بــــ ٥٠٧٫٠١٦ 
دينارا، بواقـــع ٨٫٨١  فلوس 
للسهم الواحد لنفس الفترة 
من العـــام املاضي. وبلغت 
اجمالي املوجودات املتداولة 
١٠٫٤٤٢٫٤٤٤ دينارا، وبلغت 
املتداولة  اجمالي املطلوبات 
٣٫٠٧١٫٢٤٠ دينارا، فيما بلغت 
اجمالي حقوق املســـاهمني 

٧٫٤١٢٫٩٥٨ دينارا.
  وقد أوصى مجلس ادارة 
الشركة بتوزيع اسهم منحة 
بواقـــع ١٣٪مـــن رأس املال 
املدفوع، أي ١٣ ســـهما لكل 

١٠٠ سهم. 

 أشاد نائب الرئيس التنفيذي 
لمجموعة بنك الكويت الوطني 
عصام الصقـــر بالنتائج التي 
حققها بنك بوبيان، المؤسسة 
الزميلة لبنك الكويت الوطني، 
وعودته إلى الربحية خالل العام 
٢٠١٠. واشار إلى أن دخول بنك 
بوبيان مرحلة التعافي والتطور 
هو أولى ثمار تملك «الوطني» 
له وتوجيهاته اإلستراتيجية، 
ومثمنا في الوقت ذاته الجهود 
التي تبذلها إدارة البنك وكافة 

موظفيه.
  وقال الصقـــر في تصريح 
صحافي: «إننا سعداء بالتطور 
الذي شـــــهده بنك  الملحوظ 
البنك  بوبيـــان منـــذ تملـــك 
الوطني حصة إســـتراتيجية 

 أكد نائب رئيـــس مجلس 
االدارة والعضو المنتدب لبنك 
بوبيان عادل الماجد ان معظم 
أرباح البنك في عام ٢٠١٠ كانت 
تشغيلية مقارنة بأرباحه في 
الســـنوات السابقة التي كانت 
غالبا مـــا تأتي من أنشـــطته 

االستثمارية.
  وأضاف الماجد في لقاء مع 
قناة CNBC عربية ان البنك في ظل 
التطورات األخيرة التي شهدها، 
الى أساسيات  عاد مرة اخرى 
العمل المصرفي المعتمد على 
المقدمة  الخدمات والمنتجات 
لألفراد والشركات والخدمات 

المصرفية الخاصة وغيرها.
  وكان البنك قد أعلن نتائجه 
المالية لعام ٢٠١٠ والتي أظهرت 
تحقيقه لصافي ربح قدره ٦٫١ 
ماليين دينار عن عام ٢٠١٠ وذلك 
بالمقارنة مع صافي خســـارة 
قدرهـــا ٥١٫٧ مليون دينار عن 

عام ٢٠٠٩.
  وأكد الماجد انه ال يوجد اي 
سبب يحول دون استمرار ربحية 

 «صناعات بوبيان» توّقع اتفاقية مع حكومة جيبوتي
 بغرض إنشاء مطار دولي للشحن والركاب 

 أعلن رئيس مجلس إدارة شـــركة صناعات بوبيان 
الدولية القابضة معن محمد الرشيد عن توقيع الشركة 
اتفاقية مع حكومة جيبوتي حصلت مبوجبها على حق 
انتفاع ملدة ٤٥ عاما ألرض مساحتها ٢٢٥ كيلومترا مربعا 
وذلك بغرض إنشاء مطار دولي للشحن والركاب ومنطقة 

صناعية حرة في منطقة شيبلي في جيبوتي.
  وأفاد الرشيد في تصريح صحافي بأن ما دفع الشركة 
الختيار جيبوتي هو موقعها اجلغرافي املميز في قارة 
أفريقيا والذي جعل من جيبوتي نقطة ارتكاز ومحطة 

لتجارة الترانزيت وذلك خلدمة الدول األفريقية األخرى 
والواقعة في قلب القارة اإلفريقية والتي ليس لها منافذ 
بحرية، حيث يبلغ عدد سكان تلك الدول أكثر من ٣٠٠ 

مليون نسمة.
  وأضاف أن الدعم الكبير الذي حصلت عليه الشركة 
من خالل حكومة جيبوتي قد أكده رئيســـها اسماعيل 
عمر غيلي أثناء اســـتقباله لوفد الشركة أثناء زيارته 
جليبوتي مؤخرا، حيث أكد علـــى ترحيبه وحكومته 
بالشركات الكويتية، مشيرا إلى أن مثل تلك املشاريع 

توفر العديد من فرص العمل ملواطني جيبوتي والدول 
العربية.

  ولفت الرشـــيد إلى أن مبادرة صاحب السمو األمير 
الشـــيخ صباح األحمد أثناء القمة االقتصادية العربية 
األولى التي استضافتها الكويت في يناير ٢٠٠٩ والتي 
أوصت بفتح نافذة للقطـــاع اخلاص العربي في إقامة 
مشـــاريع البنية التحتية في الدول العربية، كانت من 
أهم دوافع الشركة في ذلك املشروع الذي يأتي في سياق 

حتقيق التكامل االقتصادي بني الدول العربية. 

 بوخمسين: «وربة للتأمين» تربح ٢٫٥٨ مليون دينار
 التوصية بتوزيع ١٠٪ نقداً على المساهمين وربحية السهم قفزت ٥٢٫٢٪ 

 البحر: أرباحنا 
الجيدة اعتمدت 

على تنويع 
اإليرادات وطرح 
منتجات جديدة

٢٠١٠ اي بزيادة مقدارها ٤٦٫١٦٠ 
دينـــارا وبنســـبة ٠٫١٪، وقد 
بلغت االحتياطيات الرأسمالية 
٢١٫٤٩٤٫٥٩٨ دينارا وهي تعادل 
نسبة تفوق ١٢٤٫٤٪ من رأس 
املال املدفوع والبالغ ١٧٫٢٧٨٫٨٧٤ 

دينارا. 
البحـــر حتقيق    وأرجـــع 
هـــذه النتائـــج املمتـــازة الى 
التي أرساها  االســـتراتيجية 
مجلس إدارة الشـــركة لزيادة 
حجم اإلنتاج وتنويع مصادر 
املتزايد  اإليـــرادات واهتمامه 
بطرح منتجات جديدة وخدمات 
منافســـة مع توســـيع قاعدة 
العمـــالء واالهتمـــام بجودة 
اخلدمة وتطوير االداء وجتنب 
املضاربـــات والتركيـــز على 
القطاعات االستثمارية املأمونة 
الدوري واملستمر  العائد  ذات 
للمحافظة على رأس املال وهو 
ما عكس متانـــة وقوة املالءة 
املالية للشركة وتقدمها من عام 
الى آخر. وقد قرر مجلس إدارة 
الشـــركة في جلسته املنعقدة 
امـــس التوصية الى اجلمعية 
العمومية بتوزيع ارباح نقدية 
للمســـاهمني بواقـــع ١٠٪ (١٠ 
فلـــوس للســـهم الواحد) عن 
الســـنة املالية املنتهية في ٣١ 

ديسمبر ٢٠١٠. 

األصول، منبها الى ان االحتاد 
مازال يتابع مع املعنيني في 
هذا األمر لتذليـــل وتخطي 

الصعوبات. 
  ولفت الى ان آلية متويل 
خطة التنمية لم تتبلور حتى 
اآلن، متمنيا ان يكون لشركات 
االســـتثمار نصيب في هذه 
اخلطة. وعن تصنيف الشركات 
حسب قيمتها السوقية وإنشاء 
ســـوق ثالث قال الشراح ان 
االحتاد قابل منذ فترة مدير 
سوق الكويت لألوراق املالية 
حامد الســـيف، موضحا أن 
آلية سيقدمها االحتاد  هناك 
الفترة  في هذا الصدد خالل 
املقبلة، مضيفا ان االحتاد أبدى 
وجهة نظره حول معاجلات 
بعض الثغرات في قانون هيئة 
سوق املال والتي ستخرج بها 

الالئحة التنفيذية.
الشـــراح قائال:    وأضاف 
«عندما تنتهي هيئة أسواق 
املال مـــن الالئحة التنفيذية 
للقانون سوف تكون األمور 
واضحة بشكل كبير جلميع 
القطاعات املعــنية بهذا األمر»، 
وقال الشراح دون اخلوض 
فـــي تفاصيـــل أن االحتـــاد 
قدم رؤيـــة مكـتوبة لصالح 
الشركات وخدمتــها دون أن 
يوضح ما هـــي هذه الرؤية 

وتـفاصيلها.

  الجمعية العمومية

  هذا وقـــد وافقت اجلمعية 
العمومية بكامل نصابها على 
التقرير املالي واإلداري لالحتاد 
عن السنة املالية ٢٠١٠، وتزكية 
ضرار خالد الرباح عضوا مكمال 
بدال مـــن العضو املســـتقيل 
مسعود حيات، نظرا النتقاله 
من العمل في قطاع االستثمار 

الى قطاع البنوك. 

باإلضافة الى أمور أخرى. 
  واتفق البنوان مع رأي أحد 
األعضاء على ضرورة أن يتجه 
املركزي الى تخفيف الشروط 
االئتمانية اخلاصـــة بتمويل 
شركات االستثمار، السيما أن 
هناك شركات ذات مالءة تستحق 
التمويل، مشيرا الى أن معاجلات 
مشـــكلة التمويل وفق قانون 
االستقرار تقتصر على األنشطة 
املنتجة مثل املصانع وشركات 
القانون بأنه  التأجير، واصفا 

عاجز. 
  ولفت الى أن اللقاءات املقبلة 
مع املســـؤولني في هذا الصدد 
ستناقش هذا االمر، موضحا أن 
مع مرور الوقت سيكون هناك 
انخفاض في قيمـــة األصول، 
والذي ســـيؤثر بالتبعية على 
الوضع االقتصـــادي مادامت 
احلكومة هي الضامنة ألموال 

هذا القطاع. 
  من جانبه أوضح أمني عام 
احتاد الشركات االستثمارية د. 
رمضان الشراح أن هناك مشاكل 
انعدام  تواجه الشركات، منها 
املنابع التمويلية وانخفاض قيم 

بـــني االحتاد  أخـــرى جمعت 
مع مدير عام ســـوق الكويت 
املالية حامد السيف،  لألوراق 
وشـــخصيات أخرى من اجل 
أمام شركات  إزالة الصعوبات 
أن  الى  االســـتثمار، باإلضافة 
االحتاد أقام ٩ دورات تدريبية 
متخصصة خـــالل العام ٢٠١٠ 
وبلـغ عدد املشـــاركني حوالي 
٢١٢ مشاركا، فضال عن إقامة ٧ 
محاضرات وندوات عامة شارك 
فيها ٢٥٠ مشاركا، مشيرا الى 
أن االحتاد يضم في عضويته 
٤٦ شركة اســـتثمارية، مبينا 
ســـعي االحتاد بكل ما ميلكه 
من إمكانيات الى تقدمي اجلهد 
الفني واملهني وكذلك اللوجستي 
للشركات األعضاء.  وقدم أحد 
األعضاء استفسارات حول اآللية 
املقترحة من قبل بنك الكويت 
املركزي اخلاصـــة مبعالــجة 
شكاوى عمالء شركات االستثمار 
ومراجعتها وتوضيح مالحظاته 
حولهـــا، إضافـــة الـــى طلب 
البورصة من شركات االستثمار 
معلومات حول ملكية عمالئها 
الكويتية،  البنوك  أســـهم في 

وكانت هنـــاك وجهة نظر من 
االحتاد بعدم ضرورة الكشف 
العمالء، فضال عن  عن أسماء 
طلبات بنـــك الكويت املركزي 
املســـتمرة والبيانات الدورية 
الشبه شـــهرية املكررة والتي 
حتتاج الى إدارة خاصة ملالحقة 
هذه الطلبات ورأي االحتاد في 

هـذا الصدد.
  وجاء رد أمني عـــام احتاد 
االســـتثمارية الشـــركات 
د. رمضان الشـــراح بأنه متت 
إقامة ندوة حول إنشاء وحدة 
لشـــكاوى االســـتثمار، ومتت 
التي جاءت  املقترحات  إضافة 
في الندوة، باإلضافة الى رأي 
االحتـــاد ومت تقدميها الى بنك 
الكويت املركزي، وعلق البنوان 
على مـــا يخص طلبـــات بنك 
الكويت املركزي املتكررة، قائال 
سنرتب لعقد لقاء لتوضيح هذا 
الشأن مع املركزي، إضافة الى 
ترتيب لقاءات أخرى مع احتــاد 
املصارف واملركزي لتوضيح 
رأي االحتاد وشـــركاته حول 
طلب الكشف عن أسماء عمالئها 
وملكيتهم في البنوك الكويتية، 

 أحمد مغربي 
  قال رئيس مجلس إدارة احتاد 
الشركات االستثمارية أسعد أحمد 
البنوان ان االحتاد حريص على 
أداء دوره وحتقيق أهدافه وفق 
رسالته الواضحة واملتمثلة في 
تهيئــــة وتوفير املنــــاخ املالئم 
لتطوير كفاءة قطاع االستثمار 
واخلدمات املالية، مشيرا الى أن 
الشركات االستثمارية واخلدمات 
املالية عانت كثيرا جراء األزمة 
املالية، ودخلت معاجلات متنوعة 
حتــــى تعود لســــابق وضعها، 
وقد بــــذل االحتاد جهودا كثيفة 
ومضنية في التواصل املستمر مع 
جميع املسؤولني ممن يعنيهم هذا 
األمر. وأضاف البنوان في كلمته 
أمام اجلمعية العمومية لالحتاد 
أمس أن مقترحات االحتاد جاءت 
منصبة بأهمية التدخل احلكومي 
ألن ما حدث كان فوق التوقعات 
والتصورات نتيجة انخفاض قيم 
األصول وضعف املنابع التمويلية، 
وبــــّني انه اذا كان هناك عدد من 
الشــــركات اســــتطاعت التغلب 
نســــبيا على املشكلة واخلروج 
من عنق الزجاجة، إال أن هناك 
عددا آخر من الشركات مازالت 
الرسمي  الدعم  تعاني وحتتاج 
حتى تعود لتشــــارك في تنمية 
االقتصاد الوطني بجميع االشكال 
التنموية.  وأوضح البنوان أن 
املالية  الســــوق واألزمة  وضع 
االقتصادية أثرت على شركات 
االستثمار، السيما ألسباب تتعلق 
مبصادر التمويل، مشــــيرا الى 
التقى مسؤولني في  أن االحتاد 
البنك املركزي واللجنة املالية في 
مجلس األمة واللجنة املنبثقة من 
مجلس الوزراء مقدما لهم جميع 

االقتراحات بهذا األمر. 

  إزالة الصعوبات

  وأضاف أن هنـــاك لقاءات 

 اعلن رئيس مجلس ادارة شركة 
وربة للتأمني انور بوخمســـني، 
ان الشركة حققت ارباحا صافية 
بلغت ٢٫٥٨ مليون دينار عن السنة 
املالية املنتهية في ٣١ ديســـمبر 
٢٠١٠، معربا عن ثقته مبسيرة 
النجاح املميزة التي تؤكد قدرة 
«وربة» على حتقيق االجنازات 
املتواصلة والنتائج املميزة على 
الرغم من االوضاع االقتصادية 
السائدة املتأثرة بتداعيات االزمة 

املالية العاملية.
  واعتبر بوخمسني في تصريح 
صحافي ان هذه النتائج املرضية 
مبثابة حافز قوي لتحقيق املزيد 
من االرباح التي يعود نفعها على 
املساهمني بالدرجة االولى، في 
ظل مرحلة التعافي االقتصادي 
املقبلة، اذ من املتوقع وبحسب 
ان  التفصيلية  املاليـــة  النتائج 
تواصل الشركة حتقيق االرباح 
التشغيلية بوتيرة اعلى وهو ما 
يؤكد متانة املركز املالي للشركة 
وقدرتها على حتقيق املزيد من 
العوائد املرتفعة حلاملي ســـهم 

شركة وربة.
  من جهته، قال العضو املنتدب 
لشـــركة «وربة» توفيق شمالن 
البحر ان اســـتمرارية مســـيرة 
النجاح وتصاعد مؤشر األرباح 
للشركة التي حققت أرباحا صافية 

عام ٢٠١٠ في توســـيع عملياتها 
في الســـوق التأمينـــي احمللي 
واالقليمي واستطاعت احلفاظ 
على مركزها البارز في ســـوق 
التأمني وقامت بنجاح كبير في 
تسويق منتجاتها في تأمينات 
احلياة والقطـــاع الصحي وقد 
ساهم ذلك بشكل فعال في زيادة 
اقساط التأمني والتي بلغت هذا 
العام ٢٥٫٧٢٣٫٠٦٨ دينارا مقابل 
٢٠٫٠٢٦٫٧٦٩ دينارا في عام ٢٠٠٩ 
اي بزيادة مقدارها ٥٫٦٩٦٫٢٩٩ 

دينارا وبنسبة ٢٨٫٤٪.
  واضـــاف ان االحتياطيـــات 
ازدادت من  الفنية والرأسمالية 
٤٠٫٣٩٧٫٥٦٦ دينارا لعام ٢٠٠٩ 
الى ٤٠٫٤٤٣٫٧٢٦ دينارا في عام 

دينارا وبنسبة ١٧٫١٪.
  وأشاد بالنتائج واملؤشرات 
املالية املتميزة التي شهدت منوا 
كبيرا خـــالل هذا العـــام حيث 
ارتفعت حقوق املساهمني بنسبة 
منو ١٩٫١٪ لتصل الى ٤٧٫٨٥٩٫٢٠٥ 
دينارا مقارنـــة مع ٤٠٫١٨٣٫٥٦٧ 
دينارا للعام املاضي. كما ازدادت 
موجودات الشركة بنسبة منو ٧٪ 
لتصل الى ٨٤٫٧٥٦٫٣١٧ دينارا بعد 
ان كانت ٧٩٫١٩٣٫٤١٨ دينارا في 
العام املاضي، كما ارتفع العائد 
علـــى رأس املال مـــن ٩٫٧٪ الى 
١٤٫٩٪ وارتفع العائد على حقوق 

املساهمني من ٤٫٢٪ الى ٥٫٣٪.
افاد  التأميني،  النشاط    وعن 
البحر بأن الشركة استمرت خالل 

متميزة عن السنة املالية املاضية 
انعكس بشكل ايجابي على ربحية 
سهم وربة للتأمني حيث ارتفعت 
الربحية الى ١٤٫٩٥ فلسا مقابل 
٩٫٨٢ فلوس عـــن عام ٢٠٠٩ اي 

بزيادة نسبتها ٥٢٫٢٪.
البحـــر أن مجلس    واضاف 
إدارة الشركة قد اعتمد البيانات 
املالية للسنة املالية املنتهية في ٣١ 
ديسمبر ٢٠١٠، الفتا ان هناك ارباحا 
مرحلة من العام املاضي مقدارها 
١٢٫٦٩٦٫١٨٤ دينارا وبإضافتها الى 
صافي الربح والبالغ ٢٫٥٨٠٫١٨٩ 
دينارا فإن إجمالي األرباح احملققة 
تبلغ ١٥٫٢٧٦٫٣٧٣ دينارا مقابل 
١٣٫٠٤٦٫٢٣٤ دينـــارا لعام ٢٠٠٩ 
اي بزيـــادة مقدارها ٢٫٢٣٠٫١٣٩ 
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 قالت الشركة اخلليجية الدولية لالستثمار 
«غلف انفست» انها تسلمت امس كتابا من 
بنك الكويت املركزي يخطر فيه الشـــركة 
مبوجبه بقرار الشطب من سجل الشركات 

االستثمارية املسجلة لدية.
  وأفادت الشركة على موقع البورصة، 
بأن محافـــظ العمالء لن تتأثر بهذا القرار 

ألنه سبق وبالتنســـيق   مع كافه العمالء 
حتويل محافظهم الى جهات أخرى حسب 

طلب كل عميل حتسبا لهذا  القرار.
  وأكدت الشركة أنها تقوم وبالتنسيق 
مع كافة الدائنني و مستشار إعادة الهيكلة 
بدراسة انســـب الطرق الستكمال برنامج 

إعادة الهيكلة.

 «المركزي» يشطب «غلف إنفست» من سجالته


