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 (سعود سالم)  أحمد الدويهيس متوسطا زيد املنيفي ومرمي بوشهري خالل املؤمتر الصحافي

 العمر متوسطا قيادات «ذخر»

 قيادات «املؤسسة» مع أعضاء الوفد الياباني 

 الدويهيس: تجاهل «التنمية» للشركات العقارية دفع 
اتحاد العقاريين لتنظيم مؤتمر صناع العقار الثالث

 ينطلق األحد المقبل برعاية وحضور الوزير أحمد الهارون ويتضمن ٣ جلسات وورشة عمل

 التحول لمركز مالي يحتاج لعمل دؤوب وإحياء الدور المحوري للقطاع الخاص في قيادة التنمية

 التقيد االئتماني وقصور الدورة المستندية والبيروقراطية أهم التحديات الرئيسية في مشاريع التنمية

 المؤتمر يعتزم اإلعالن عن مفاجأة الدليل العقاري ربع السنوي

 أحمد يوسف
  قال أمني عام احتاد العقاريني 
احمد الدويهيس ان االحتاد يعتزم 
طرح مفاجأة قوية خالل مؤمتر 
ومعرض صناع العقار في دورته 
الثالثة في ١٣ اجلاري حتت شعار 
العقار..من خطة  «أين مستقبل 
التنمية؟» وذلك برعاية وحضور 
وزيـــر التجارة والصناعة احمد 

الهارون.
  جـــاء ذلـــك خـــالل املؤمتر 
الصحافي الـــذي دعا إليه احتاد 
العقاريني أمس بحضور كل من 
الرئيس التنفيذي لشركة بيوند 
لتنظيم املؤمترات واملعارض زيد 
املنيفي ونائب الرئيس التنفيذي 
ملجموعة اخلليج لتنظيم املعارض 

مرمي بوشهرى.
الدويهيـــس ان مؤمتر    وأكد 
هذا العام سيشـــهد اإلعالن عن 
مفاجـــأة االحتاد وهـــي: الدليل 
العقاري (املرشد العقاري) الذي 
يعتزم االحتاد إصداره بصورة 
ربع سنوية لعرض تقرير مفصل 
عن أحوال العقار، وأهم التداوالت 
العقارية، باإلضافة الى التوقعات 

املستقبلية للقطاع.
  وأضاف الدويهيس ان حرص 
االحتاد على تنظيم املؤمتر بشكل 
سنوي ثابت من عامني نابع من 
أهمية حتقيق األهداف للعقاريني 
وآمالهم في سوق عقاري نشط 
السيما انه اجلهة املعنية بشؤون 

القطاع العقاري في الكويت.
  وبني أن املؤمتر قد حظي خالل 
العامني املاضيني باهتمام كبير 
وإقبال على املشاركة نظرا ملا يقوم 
به من دور كبير في تقريب وجهات 
النظر بني العقاريني واملسؤولني 
بالدولـــة فضـــال عـــن اخلروج 
مبجموعة مـــن التوصيات التي 
تخدم االقتصاد الوطني بشكل عام 
والسوق العقاري بشكل خاص.

  وأكد ان املؤمتـــر في دورته 
اجلديدة سيســـلط الضوء على 
العديـــد من القضايـــا منها دور 
القطاع اخلاص في خطة التنمية 

فيها من خالل تنفيذ العديد من 
املشاريع التنموية احليوية.

  وتساءل الدويهيس عن كيفية 
حتقيق الرؤية األميرية في استعادة 
الدور الريادي اإلقليمي للكويت 
كمركز مالي وجتاري؟ موضحا 
ان حتقيق تلـــك الرؤية يتطلب 
العمل الدءوب والنشاط التجاري 
داخل الوطن وعبر احلدود، وإحياء 
الدور احملوري للقطاع اخلاص 
الكويتي في قيادة التنمية، وهو 
الدور الذي سبق أن حقق الريادة 
السابق،  التجارية في  الكويتية 
وإعادة بناء أدوار مهمة ومختلفة 
للدولة وأجهزتها ومؤسساتها، 
مبا يوفر أسباب التمكني والدعم 
للعمـــل واإلنتاج، ويوفر البنية 
املناسبة  التحتية والتشريعات 
وبيئة األعمال املواتية واحملفزة 
للتنمية، وتوفير الضوابط واملناخ 
لضمان التنمية البشرية الكلية 
إلى ترسيخ  الهادفة  واملتوازنة، 
قيم املجتمع واحلفاظ على هويته 
وبناء املواطنة وحتقيق العدالة 

وسبل العيش الكرمي.

  غياب قنوات التمويل

  وأكـــد الدويهيس ان ســـوء 

وآلية مشاركة الشركات العقارية 
فيها ودور التشريعات والقوانني 
املتعلقة مبشاركة القطاع العقاري 

في خطة التنمية.
الرئيسية  التحديات    وحول 
العقاري،  القطـــاع  التي تواجه 
قال ان املشكلة الرئيسية تكمن 
في كيفية تفعيل دور الشركات 
التنمية  العقارية في مشـــاريع 
وهو العنصر الغائب حتى اآلن 
وليس له توصيف رســـمي في 
خطة التنمية، وهو ما دفع احتاد 
العقاريني لتخصيص مؤمتر هذا 
العام لهذا اجلانب سعيا منه إلى 
تســـليط الضوء على مستقبل 
العقار من مشاريع خطة التنمية 
واالستفســـار عـــن دور القطاع 
اخلاص فيها السيما ان التركيز 
األكبر هو على قطاع اإلنشاءات 
وشركات املقاوالت فقط دون أن 
يكون للشـــركات العقارية دور 
واضح في تلك املشاريع وهو ما 
دفع االحتاد لتخصيص مؤمتر 
هذا العام ملناقشة مستقبل العقار 
من خطة التنمية نظرا لألهمية 
الكبيرة التي تلعبها الشـــركات 
العقارية في هذه اخلطة وأيضا 
ملناقشة آلية مشاركة تلك الشركات 

التنسيق الواضح بني املؤسسات 
التشـــريعية والتنفيذيـــة وبني 
أصحـــاب القـــرار فـــي اجلهات 
الرقابية، وكذلك عدم القدرة على 
االنســـجام مع أفكار وتوجهات 
نائـــب رئيس مجلـــس الوزراء 
للشـــؤون االقتصاديـــة ووزير 
الدولة لشـــؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ 
أحمد الفهد الذي يتسلح بالتفاؤل 
واحلماس واالعتقـــاد بإمكانية 
حتويل اخلريطـــة االقتصادية 
الكويتية بالتزامـــن مع تغيير 
البنية الهيكلية لالقتصاد الوطني 
وزيادة اإلنتـــاج واإلنتاجية في 
القطاعني العـــام واخلاص دون 
احلاجة للمرور بخطوات التحول 
كالتدرج واملعايشـــة، واالكتفاء 

بالبركة.
  وتســـاءل ايضا عـــن كيفية 
تنفيذ مشاريع خطة التنمية في 
الدورة  فـــي  ظل قصور واضح 
املستندية وتشدد في مطالبات 
البنوك بضمانات سواء حكومية 
أو من العمالء؟ السيما ان املشاريع 
العقاريـــة حتتاج إلى وقت أكثر 
للتنفيذ، موضحا أن مشاريع خطة 
التنمية تتضمن ٨٨٨ مشـــروعا 

حكوميا موزعة على عدة قطاعات 
منهـــا ١٥٤ مشـــروعا اقتصاديا 
بنســـبة ١٧٫٣٪ و٤٠١ مشـــروع 
البشـــرية واملجتمعية  للتنمية 
بنســـبة ٤٥٫٢٪ و٥٣ مشـــروعا 
للتخطيط واإلحصـــاء واإلدارة 
بنسبة ٦٪ وأخيرا ٢٨٠ مشروعا 
غير موجهة ومخصصة للجهات 
امللحقة واملستقلة بنسبة ٣١٫٥٪ 
وبتكلفة إجمالية تصل ٦ مليارات 
دينار، ومتســـائال من جديد عن 
الطرق التي ستضمن توفير تلك 
األموال في ظل تشدد البنوك في 

اإلقراض؟

  متطلبات تشريعية

  وطالب الدويهيس بأال يكون 
التركيـــز في اخلطـــة اإلمنائية 
فقط على املشاريع اإلنشائية بل 
يجب أيضا أن «نسرع اخلطى» 
في تطوير قوانني رئيسية ذات 
عالقة مثل إلغـــاء قانوني ٨ و٩ 
لســـنة ٢٠٠٨ وقانون الشركات 
وقانون املنافسة وتطوير البيئة 
التشـــريعية املناســـبة ملواكبة 
التطورات التشريعية في العالم 
إضافـــة إلـــى ضـــرورة تطوير 
وحتديث مؤسسات ومخرجات 
قطاع التعليم ملا ميثله ذلك من 
ركيزة أساسية في هذا املشروع 

التنموي.
  وأشـــار إلى انه التزال هناك 
استحقاقات تشـــريعية خلطة 
التنميـــة مت اجنـــاز نحو ٥٥٪ 
منهـــا والتزال هناك نســـبة من 
التشريعات موجودة في جدول 

أعمال املجلس.
  وفي رده على سؤال يتعلق 
بدعوة رئيـــس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشـــؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون اإلســـكان الشيخ احمد 
انه متت  الدويهيس،  الفهد، قال 
دعوته، وفي انتظار ان يفاجئنا 
الشيح احمد الفهد بحضور املؤمتر 
كما عودنا دائما على مفاجآت من 

هذا النوع.

 ٣ جلسات وورشة عمل
 قال الدويهيس ان املؤمتر يتضمن 
٣ جلسات عمل، حيث ستكون اجللسة 
األولى عبارة عن جلسة نقاشية بعنوان 
«دور القطاع اخلاص في خطة التنمية» 
كما ســـتكون اجللســـة الثانية عبارة 
عن جلسة نقاشـــية عن «التشريعات 
والقوانني املتعلقة مبشـــاركة القطاع 
اخلاص بخطة التنمية» في حني حددت 
اللجنـــة املنظمة اجللســـة الثالثة من 
املؤمتر لتكون جلســـة نقاشية حول 
«آلية مشاركة الشركات العقارية بخطة 
التنمية» على أن يختتم املؤمتر بورشة 
عمل مخصصة ملناقشة اآللية الصحيحة 
لتمويل مشاريع التنمية التي حتظى 
باهتمـــام كبير حاليا من قبل مطوري 
العقار في الكويت. كما جدد دعم احتاد 
العقاريني للجهود التي يبذلها القطاع 

اخلاص لتحقيق التنمية التي تنشدها 
الكويـــت جلعلها مركزا ماليا وجتاريا 
عامليا حتقيقا للرغبة السامية لصاحب 
السمو األمير، مشيرا الى أن دور القطاع 
اخلاص مهم وحيوي في اخلطة التنموية 
التي وضعتها احلكومة وصادق عليها 
مجلس األمة. وأوضح أن وجود قطاع 
خاص كويتي بهذه الفاعلية يدعو إلى 
التفاؤل الذي فقدناه منذ فترة طويلة، 
البيروقراطية والتأخر  أن  إلى  مشيرا 
في اتخـــاذ القرار وعدم تطوير البنية 
التحتية التي حتتاجها املشاريع اخلاصة 
والعامة كلها عوامـــل أحبطتنا خالل 
املرحلة السابقة ودعا القطاع اخلاص 
إلى املبادرة والقيام مبشاريعهم املشتركة 
التي تدعم الرغبة الســـامية في جعل 

الكويت مركزا ماليا وجتاريا.

 قالت نائب الرئيس التنفيذي ملجموعة اخلليج لتنظيم املعارض مرمي بوشهري ان الشركة 
أمتت استعداها لتنظيم مؤمتر صناع العقار الثالث وذلك بالتعاون مشترك مع شركة بيوند 
لتنظيم املؤمترات واملعارض. وأوضحت ان الشركة قامت بترتيب جميع اإلجراءات اخلاصة 
ــكل سنوي، حيث قامت الشركة بتنظيم هذا احلدث  باحلدث الذي يقيمه احتاد العقاريني بش
في العامني املاضيني بنجاح كبير ووسط مشاركة كبيرة ومميزة من قبل العديد من الشركات 
العقارية، ومشيرة إلى أن الشركة جنحت هذا العام في تسويق املؤمتر بشكل جديد من خالل 
استقطاب مجموعة كبيرة من الشركات العقارية. بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة بيوند 
لتنظيم املؤمترات واملعارض زيد املنيفي ان الشركة تعاونت بشكل جديد مع مجموعة اخلليج 
ــركة بتنظيم  ــنوي الضخم وذلك بعد أن قامت الش لتنظيم املعارض إلجناح هذا احلدث الس
مؤمتر العام املاضي بنجاح كبير ووسط مشاركة كبيرة ومتميزة من قبل العديد من الشركات 
العقارية. وقال ان «بيوند» هي جهة متخصصة في تنظيم املؤمترات واملعارض وقد تأسست 
ــابقات واحتفاليات خالل تلك  ــني وقامت بتنظيم نحو ١٠ معارض ومؤمترات ومس قبل عام
الفترة الوجيزة. وأشار إلى أن مؤمتر هذا العام يتميز بأنه يناقش موضوع حيوي واملتمثل 
في الدور املنتظر أن تقوم به الشركات العقارية في خطة التنمية، وهو األمر الذي سيساعد 
في دعم خطط الكويت الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في االقتصاد الوطني خالل السنوات 
الـ ٤ املقبلة وضرورة أن يكون للقطاع العقاري محور أساسي فيها السيما انه قطاع حيوي 

وقادر على تنفيذ العديد من املشاريع املطروحة ضمن جدول خطة التنمية. 

 تنظيم المؤتمر.. والتعاون المشترك

 قطاع التسويق العالمي يستقبل وفدًا نفطيًا يابانيًا
 أعلن قطاع التســــويق العاملي 
مبؤسســــة البترول الكويتية عن 
استقباله وفدا يابانيا رفيع املستوى 
من شركتي «كوزمو» و«ماروزن» 
للبتروكيماويات اللتني تعدان من 
أهم وأكبر عمالء املؤسسة في منطقة 
شرق آسيا. كان في استقبال الوفد 
املنتدب للتسويق  الزائر العضو 
اللطيــــف عبداهللا  العاملي عبــــد 
احلوطي، ونائب العضو املنتدب 
للتســــويق العاملي (النفط اخلام 
واملشتقات اخلفيفة) فهد النشمي، 
النفط اخلام الشيخ  إدارة  ومدير 
صالح الصباح، ومسؤول مبيعات 
أول (نافثا) الشيخ عبداهللا الصباح، 
ومسؤول مبيعات أول (نافثا) إسالم 
جمال، ومسؤول مبيعات (نافثا) 
محمد خريبط.  وبهذه املناسبة، عبر 
التسويق  املنتدب لقطاع  العضو 
عبد اللطيف عبداهللا احلوطي عن 
تقديره للوفد الياباني، مشيرا إلى 
العالقات التاريخية الوطيدة التي 
تربط مؤسسة البترول الكويتية 
بعمالئهــــا في األســــواق النفطية 

خاصة الزبائن اليابانيني.
  ووجه احلوطي الشكر ملوظفي 
قطاع التسويق العاملي على جهودهم 
املميزة التــــي كان لها أثر إيجابي 
في تعزيز مكانة مؤسسة البترول 
الكويتية لتضاهي مثيالتها ضمن 
كبرى شــــركات النفط في العالم، 
وحتقيق نتائج باهرة تتماشى مع 
سياســــة املؤسسة التوسعية في 

سوق النفط العاملي.
  يذكر أن زيارة الوفد الياباني 
لقطاع التســــويق في املؤسســــة 
جاءت من منطلق تبادل اخلبرات 
بني اجلانبني، ومناقشة مستجدات 
وتطورات السوق النفطي، وحتقيقا 
التعاون املشــــترك بني  لتطــــور 
اجلانبــــني، خاصــــة أن شــــركتي 
«كوزمــــو» و«ماروزن» من عمالء 
املؤسسة املميزين، إذ ترجع العالقة 
بني اجلانبني ألكثر من عشرين عاما 
مضت، وهي العالقــــة التي بدأت 
بقيام مؤسسة البترول الكويتية 
بتصدير أول شحنة ملنتج (النافثا) 

إلى اليايان بعد التحرير. 

 لتوطيد عالقات «المؤسسة» مع عمالئها المميزين 

  «زين» تقدم قيادات شابة
   للمشاركة  في مشروع «ذخر»

 ٤٫١ ماليين دينار بحريني صافي أرباح 
«البحرينية الكويتية للتأمين» في ٢٠١٠

 المحكمة ترفض دعوى 
  «مدينة الكويت القابضة» ضد «جلوبل»

 أعلنت شـــركة زين عن تكـــرمي مجموعة من 
موظفيها من القيادات الشـــابة والتي وقع عليها 
االختيـــار مؤخرا لالنضمام إلى قائمة أفضل ١٠٠ 
كويتي في مبادرة الكويت لتطوير قيادات التنمية 
(ذخر)، وهي املبادرة املعنية بتنفيذ برنامج التطوير 

القيادي لقيادات التنمية. 
  وذكرت زين أنها فخـــورة باختيار أربعة من 
عناصرها القيادية الشابة في هذه املبادرة الوطنية، 
والتي متثل املرحلة األولى النطالق سلسلة أخرى 
من املبادرات الوطنية والساعية إلى حتقيق أهداف 
خطة التنمية بالشـــكل الذي يضع الكويت على 
الطريق الصحيح نحـــو التحول إلى مركز مالي 

وجتاري عاملي. 
  وأوضحت الشركة في بيان صحافي أنها من 
املؤسسات الوطنية التي تؤمن بطاقات عناصرها 
الشـــابة، ومن ثم قامت بتكثيف اســـتثمارها في 

عناصرها القيادية وتعزيز صفوفها اإلدارية.
  وكشفت أنها تعتبر عناصرها الشابة مبثابة 
النواة احلقيقية لعملياتها االســـتثمارية، مبينة 
أن وقـــوع االختيار على مجموعـــة من قياداتها 
الشابة للمشـــاركة في برنامج التطوير القيادي 
لقيادات التنمية واملعروفة باسم (ذخر) لهو دليل 
على جناحها في تنمية مهارات وكفاءات كوادرها 

الوظيفية.
  اجلدير بالذكر أن مبادرة (ذخر) التي حتظى 
بدعم كبير من الشيخ أحمد الفهد قامت باختيار 
أول وأفضل ١٠٠ كويتي للمشـــاركة في البرنامج 
التدريبي والزيارات امليدانية في الواليات املتحدة 
في والية نيويورك للتعرف على التحديات وكيفية 
التعامل معها من الناحية القيادية واإلدارية، وقد 
مت اختيار ٤ قيادات مـــن زين وهي: جابر املهنا، 
نور ميســـم الدعيج، وليد خالد اخلشـــتي، نور 

محمد الصانع.

  ومن ناحيته أعرب الرئيس التنفيذي في شركة 
زين خالد العمر عن سعادته باختيار أربعة كوادر 
شابة من زين للمشاركة في هذه املبادرة الوطنية 
وقال: «تفخر شركة زين بأن تكون من الشركات 
املزودة للمشـــاريع الوطنية، فهي متتلك ذخيرة 
كبيرة من العناصر الشـــابة التي تتمتع بحماس 

كبير، وشغف للعمل».
  وانتهز العمر الفرصـــة ليحيي نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير التنمية 
ووزير الدولة لشؤون االسكان الشيخ أحمد الفهد 
على دعمه لهذه املبادرة الوطنية ودعمه للشباب 
واإلميان بقدراتهم، مشيرا إلى أن هذا في حد ذاته 
يعطي مؤشر ثقة لألجيال احلالية بأن يكونوا على 

قدر املسؤولية املطلوبة منهم جتاه الكويت.
  وكشف العمر بقوله: «طاملا استثمرت زين في 
عناصرها البشرية من خالل إعداد دورات تدريبية 
مكثفة لقياداتها الشـــابة، بغرض صقل صفوفها 
اإلدارية وتعزيز املهارات اخلاصة»، مشـــيرا إلى 
أن الشـــركة تفخر دائما بكنزها احلقيقي املتمثل 

في كوادرها الوطنية الطموحة.
  وبني أن الشركة تعرف جيدا أن االستثمار في 
العناصر البشرية يساعد كثيرا في بناء وتشكيل 
منظومة قيادية يكـــون مبقدورها أن تتواءم مع 
االستراتيجية العامة للشركة، ومن ثم فإن زين في 
بحث مستمر عن كيفية بلورة عناصرها البشرية 
لدعم استراتيجيتها التشغيلية وخطط الشركة 

للمدى البعيد».
  وأوصى العمر القيادات الشـــابة في زين بأن 
يكثفوا من جهودهم وان يعملوا بجد وإخالص في 
هذه املبادرة الوطنية، وأن يضعوا مصلحة الوطن 
أمام أعينهم باســـتمرار، مشيرا إلى أن املستقبل 
مـــازال ينتظر منهم الكثير فهم قادة املســـتقبل 

خلريطة املشاريع الوطنية املقبلة. 

 أفادت شركة بيت االستثمار 
العاملي (جلوبل) بأن الدعوى 
رقم ٢٠١٠/١٦٧٤ املقامة من شركة 
مدينة الكويــــت القابضة ضد 
شركة «جلوبل» بطلب بطالن 
التحكيم رقــــم ٢٠١٠/٤٠  حكم 
القاضي بإلزام شــــركة مدينة 
الكويت القابضــــة وان تؤدي 
لشركة «جلوبل» مبلغ وقدره 
١١٫٥ مليــــون دينار قيمة أصل 
الدين، ومبلغ وقدره ٤٠٠ ألف 
التعويض،  دينار على سبيل 

وحيث صدر في الدعوى حكم 
بجلسة ٢٠١٠/١١/٢ ببطالن حكم 
التحكيــــم الصــــادر عن مركز 
الكويــــت للتحكيــــم التجاري 
بتاريخ ١ أبريــــل ٢٠١٠، حيث 
قامت «جلوبل» بالطعن على 
احلكم الصــــادر ببطالن حكم 

التحكيم.
  وذكرت الشركة ان محكمة 
االستئناف دائري جتاري /١٠ 
أصدرت حكما باالستئناف رقم 
٢٠١٠/٣٦٣٠ بجلستها املنعقدة 

بتاريخ ٣ فبراير ٢٠١١ وقضت 
بإلغاء احلكم الصادر عن محكمة 
اول درجة ببطالن حكم التحكيم 
وبرفض دعوى شركة مدينة 

الكويت القابضة.
  وأشــــارت الشــــركة الى ان 
البيانات  املالي علــــى  التأثير 
املالية ال ميكن حتديده في الوقت 
احلالي ألنه يعتمد على ما سيتم 
حتصيله فعال وسيتم احتسابه 
في بيانات الربع املالي الذي يتم 

خالله حتصيل املبلغ. 

ادارة   صرح رئيس مجلــــس 
الشــــركة البحرينيــــة الكويتية 
للتأمــــني عبــــداهللا بوهندي بان 
الشركة حققت ارباحا صافية بلغت 
٤٫١ ماليني دينار بحريني للسنة 
املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ مقابل 
٤ ماليني دينار بحريني في عام 
٢٠٠٩، مشيرا الى ان مجلس ادارة 
الشركة اوصى في جلسته املنعقدة 
يوم ٧ فبراير اجلاري بتوزيع ارباح 
نقدية على املساهمني بنسبة ٣٥٪، 
العامة  تخضع ملوافقة اجلمعية 
العادية، الفتا ان الشركة مازالت 
حتافظ على مركزها الريادي في 
الســــوق البحريني، وان االرباح 
التي حققتها الشــــركة في العام 
٢٠١٠ هي االفضــــل على االطالق 

منذ تأسيسها.
  واضاف بوهندي في تصريح 
صحافي ان اجمالي املوجودات قد 
ارتفع بنســــبة ٤٪ من ٧٩ مليون 
دينار بحريني في عام ٢٠٠٩ الى ٨٢ 
مليون دينار بحريني في عام ٢٠١٠، 
وارتفعت حقوق املساهمني بنسبة 
١٢٪ من ٢٤ مليون دينار بحريني 
في عام ٢٠٠٩ الى ٢٧ مليون دينار 
بحريني في عام ٢٠١٠، وارتفعت 

الســــيولة النقدية من ٢٥ مليون 
دينار بحريني في عام ٢٠٠٩ الى 
٢٨ مليون دينار بحريني في عام 
٢٠١٠، وبلــــغ العائد على حقوق 
املساهمني ١٥٪، كما ارتفعت القيمة 
الدفترية للسهم الواحد من ٣٧٥ 

فلسا الى ٤٢١ فلسا.
  وكشف بوهندي ان الشركة قد 
قامت مؤخرا بشراء مبنى جديد في 
ضاحية السيف يتكون من ١١ طابقا 

ليكون مقرا رئيسيا لها.
  جتدر االشــــارة الى ان ارباح 
االشــــهر الثالثــــة املنتهية في ٣١ 
ديســــمبر من هذا العــــام بلغت 
٨٠٦٫٥٣٤ دنانير بحرينية، باملقارنة 
مع ٢٩٣٫٩٤٠ دينارا بحرينيا في 

نفس الفترة من العام املاضي.
  ومــــن جهتــــه قــــال الرئيس 
التنفيذي للشركة ابراهيم الريس 
ان الشركة حققت زيادة في اجمالي 
الدخل من االقســــاط بنسبة ٥٪ 
مــــن ٣١٫٨ مليون دينار  تقريبا، 
بحريني في عام ٢٠٠٩ الى ٣٣٫٤ 
مليون دينــــار بحريني في عام 
٢٠١٠، وبلغــــت ارباح التأمني في 
نهاية العــــام احلالي ٣٫٩ ماليني 
دينار بحريني باملقارنة مع ٣٫٨ 

ماليني دينــــار بحريني في العام 
الدخل من  ٢٠٠٩، كما انخفــــض 
االســــتثمار بنسبة ١٩٪، من ٩٦٣ 
الف دينار بحريني في عام ٢٠٠٩ 
الى ٧٨١ الف دينار بحريني في عام 
٢٠١٠، ويرجع السبب في ذلك الى 
انخفاض معدل الفائدة، وانخفاض 
العوائد احملققة من االسهم اململوكة 
للشــــركة وكذلك بسبب جتنيب 
مخصصــــات اضافيــــة ملواجهة 

الهبوط في بعض االستثمارات.
  واضاف الريــــس قائال: «اننا 
سعداء بهذه النتائج وخاصة في 
ظل الظــــروف احلالية التي تزيد 
فيها حدة املنافســــة في ســــوقي 
البحرينــــي والكويتي»،  التأمني 
مشيرا الى ان الشركة انتهت من 
اعداد خطة عمل للسنوات الثالث 
املقبلــــة «٢٠١١ - ٢٠١٣» وقــــد مت 
اعتمادها من قبل مجلس االدارة في 
ديسمبر من العام املاضي، وتشمل 
هذه اخلطة طرح منتجات جديدة 
وزيادة قنوات التوزيع واالرتقاء 
التي تقدمها الشركة،  باخلدمات 
وتأمل الشركة من خالل تطبيق 
هذه اخلطة احملافظة على وضعها 

الريادي في السوق البحريني. 

 ضمن أفضل ١٠٠ كويتي في المبادرة الوطنية لتطوير قيادات التنمية

 توصية بتوزيع ٣٥٪ أرباحًا نقدية


