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زمان: 41.3 مليون دينار أرباحًا قياسية لـ»االمتياز لالستثمار« في 2010 
بنمو نسبته 168.2% مقارنة بـ 2009 وتوصي بتوزيع 10% نقدًا

وقدرتها على مواصلة النمو وحتقيق األرباح، 
لتتمكن م���ن احملافظة على مكانتها الرائدة 

بني شركات االستثمار.
وأشار زمان إلى أن نتائج الشركة لهذا 
الع���ام تثبت قدرتها عل���ى تخطي األزمات 
وجتاوز التحديات، كما انها اس���تطاعت أن 
حتافظ على جودة أصولها التي تعتبر األفضل 
باملعايير االستثمارية، وذلك بفعل السياسة 
املتحفظة التي تنتهجها منذ تأسيسها وإدارة 
املخاطر الرصينة لديها وأسس احلوكمة التي 
تتبعها، إلى جانب استقرار إدارتها ووضوح 
رؤيتها، مما جعلها حتتل موقعا متقدما بني 

الشركات االسالمية في املنطقة.

مرة في 31 ديسمبر 2009 وبنسبة انخفاض 
بلغت %76.

وبني ان الش���ركة اس���تطاعت االلتزام 
باملؤشرات واملعايير املعتمدة من قبل بنك 
الكويت املركزي لشركات االستثمار والذي 
اعطى مهلة لتوفيق االوضاع حتى يونيو 
2012، مش���يرا إلى إن الش���ركة جنحت في 
االلتزام بكافة املعايير في 31 ديسمبر 2010 بل 

جتاوزتها إلى األفضل في جميع املعايير.
وأكد عبدالرحمن زمان أن أرباح شركة 
االمتياز هذا العام مجزية رغم األزمة املالية 
العاملية وتداعايتها على الكويت واملنطقة، 
االمر الذي يؤكد مجددا متانة وضعها املالي 

في 31 ديسمبر 2009 بانخفاض 304 ماليني 
دينار وبنسبة 68.1%، وبلغت الرافعة املالية، 
اجمالي الديون إلى حقوق املس���اهمني 0.6 
مرة في 31 ديسمبر 2010 منخفضا من 2.5 

السهم 37 فلسا مرتفعا من 17 فلسا في العام 
2009 بنسبة منو %118.

وفي هذا الصدد، قال املدير العام لشركة 
االمتياز لالس���تثمار عبدالرحمن زمان ان 
مجلس اإلدارة أوصى بتوزيع نسبة 10% نقدا 
على املساهمني، حيث تخضع هذه التوصية 

ملوافقة اجلمعية العمومية. 
واشار زمان الى ان صافي املخصصات بلغ 
38.4 مليون دينار وهو االعلى في السنوات 
اخلمسة منذ تأسيس الشركة وذلك تعزيزا 
ملبدأ التحوط الذي تنتهجه الشركة، وبلغ 
اجمال���ي املطلوبات 142.7 مليون دينار في 
31 ديسمبر 2010 مقابل 446.7 مليون دينار 

اعلنت ش���ركة االمتياز لالستثمار عن 
حصولها على موافقة بنك الكويت املركزي 
على ميزانية الس���نة املالي���ة املنتهية في 
2010/12/31، والتي حققت فيها الشركة أرباحا 
صافي���ة بلغت 41.3 مليون دينار عن العام 
املنتهي في 31 ديس���مبر 2010، مقابل 15.4 
مليون دينار عن العام املنتهي في 31 ديسمبر 

2009، بزيادة قدرها %168.2.
واوضحت الشركة في بيان صحافي ان 
قيمة حقوق مساهميها ارتفعت إلى 231.5 
مليون دينار في 2010 مقابل 180.6 مليون 
دينار في العام 2009 بنمو قدره 50.9 مليون 
دينار، ومبا نسبته 28.2 %، وبلغت ربحية 

قيمة حقوق المساهمين ارتفعت 28.2% لتسجل 231.5 مليون دينار وإجمالي المطلوبات يتراجع بنسبة 68.1% إلى 142.7 مليونًا

ارتفاع ربحية السهم إلى 37 فلسًا بنمو 118% و38.4 مليون دينار صافي المخصصات ليكون األعلى منذ 5 سنوات

إجمالي الديون إلى حقوق المساهمين المعروفة بـ »الرافعة المالية« بلغ 0.6 مرة منخفض من 2.5 مرة وبنسبة تراجع %76

عبدالرحمن زمان

سيارة »فولكس واجن« في املعرض

جاسم القامس

»فولكس واجن ـ بهبهاني« شاركت في الرعاية الرئيسية 
لمسابقة الكويت للسيارات الفارهة

افتتح س����مو رئيس مجلس 
الش����يخ ناصر احملمد  الوزراء 
الكويت للس����يارات  مس����ابقة 
الفاره����ة )كوي����ت كونكور دي 
اليجان����س( بصفت����ه الراع����ي 
الرسمي لهذا احلدث الفريد من 
نوعه في الشرق األوسط الذي 
يقام للمرة الثانية على التوالي 
في الكويت على الواجهة املطلة 
على مرسى اليخوت في مجمع 
املارينا مبنطقة الساملية، وذلك 
بحضور رسمي كبير من كبار 
رجال الدولة والوزراء وممثلي 

السلك الديبلوماسي.
وقد حضر هذا االفتتاح رئيس 
مجلس شركة بهبهاني للسيارات 
علي مراد بهبهاني باالضافة الى 

العديد من مديري الشركة.
وقد حرص سمو الشيخ ناصر 
احملمد على احلضور والتواجد 
في هذا احلدث العاملي حيث انه 
يأت����ي متزامنا م����ع االحتفاالت 
الوطنية للكوي����ت بالذكرى ال� 
20 للتحري����ر والذك����رى ال� 50 
لالستقالل ومرور 5 سنوات على 
تولي صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحم����د مقاليد احلكم، 

كما يتزامن مع هذه املناسبات، 
املائة واليوبيل املاسي  الذكرى 
لدخول أول س����يارة الى البالد 
من طراز منيرفا في عهد الشيخ 

مبارك الصباح.
وضمت هذه املسابقة أعدادا 
الفارهة  الس����يارات  كبيرة من 

أفالم هوليوود الشهيرة. 
ولم يقتصر هذا العرض على 
السيارات الفارهة القدمية فقط، 
السيارات  بل ضم أيضا بعض 
الفاره����ة احلديث����ة لش����ركات 
الراعية لهذا احلدث،  السيارات 
حيث كانت شركة فولكس واجن 

والثمين����ة والنادرة القادمة من 
مختل����ف أنحاء العال����م والتي 
وص����ل عددها الى 60 س����يارة 
تقريبا ويعود صنعها الى احلقبة 
املمتدة بني 1910 و1975، وضمت 
أيضا بعض النسخ األصلية من 
السيارات التي عرفت في بعض 

� بهبهاني احدى هذه الشركات 
املهمة وقد اش����تركت بسيارتها 
أماروك 2011 اجلديدة كليا والتي 
عرضت ألول م����رة في الكويت 
وتأتي مبحرك 2.2.0 ليتر، تيربو، 
160 حصانا، حيث انها القت اقباال 

كبيرا واعجابا من احلضور.

»الخطوط الوطنية« تطرح عروضًا خاصة
 لضيوفها بمناسبة احتفاالت فبراير

للشعب الكويتي واملقيمني في 
الكويت، ف���ي احتفاالت البالد 
باألعياد الوطنية، خصوصا أن 
احتفاالت ه���ذا العام تعد أكثر 
متيزا إذ حتتفل الكويت باليوبيل 
الذهبي لذكرى االستقالل ومبرور 
عشرين عاما على حترير الكويت 
وخمسة أعوام على تولي صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 

األحمد مقاليد احلكم«.
القامس: »نعمل  وأض���اف 
دائما ملن���ح ضيوفنا خدمات 
متمي���زة واملزيد م���ن الراحة 
أثناء السفر إضافة إلى القيمة 
التذاكر  املتميزة في أس���عار 
ونسعى للبرهنة على ذلك من 
خالل هذه العروض املتميزة، 
وباإلضافة إلى األسعار املتميزة 
يحظى أعضاء ديوان الوطنية، 
برنامج املسافر الدائم للخطوط 
الوطنية، ب� 50% أمياا إضافية 
عند حجز تذاكر سفرهم على 
درجة األعمال األولى و20% عند 
حجز تذاكره���م على الدرجة 
الس���ياحية املتميزة من اآلن 

وحتى 28 فبراير اجلاري.

الوطنية كشركة تفخر بكونها 
كويتي���ة لكاف���ة ضيوفنا في 
الكوي���ت خصوصا خالل هذه 
الفترة االحتفالية، قائال: »نحن 
سعداء بأن نشارك ضيوفنا هذه 
الع���روض في هذه االحتفاالت 
التاريخي���ة املهم���ة في تاريخ 
وطننا، ونتشرف بتقدمي أفضل 
خدمات السفر لضيوفنا خالل هذه 
الفترة بهذه العروض املتميزة«، 
مشيرا إلى أن هذه العروض تأتي 
مشاركة من اخلطوط الوطنية 

أعلنت اخلط���وط الوطنية 
عن إط���الق ع���روض خاصة 
لضيوفها مبناس���بة احتفاالت 
الكويت باليوبيل الذهبي لذكرى 
االستقالل ومبرور عشرين عاما 
على حترير الكويت وخمس���ة 
أعوام على تولي صاحب السمو 
الش���يخ صباح األحمد  األمير 

مقاليد احلكم. 
وقالت اخلطوط الوطنية في 
بيان صحافي انها أطلقت عروضا 
مميزة تتوافر حتى 21 فبراير 
اجلاري على أن يتم السفر قبل 
15 مارس املقبل، وتأتي العروض 
املميزة بأسعار شاملة للضريبة 
على الدرجة السياحية املتميزة 
ذهابا وإيابا تبدأ من 84 دينارا 
إلى  إلى إسطنبول، 115 دينارا 
ڤيينا، 56 دينار الى بيروت، 82 
القاهرة، 37 دينارا  إلى  دينارا 
إلى دبي، و62 دينارا إلى شرم 

الشيخ. 
وأوضح مدير العالقات العامة 
في اخلطوط الوطنية جاس���م 
القامس أن هذه العروض تأتي 
كلفت���ة احتفالية من اخلطوط 

مستمرة حتى 21 الجاري


