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أعلن سوق الكويت لألوراق 
املالي���ة أن ش���ركة التعمي���ر 
لالس���تثمار العق���اري  أفادته 
بأنه بناء على اجتماع اجلمعية 
العمومية العادية وغير العادية 
املنعقدة في 1 مايو اجلاري والتي 
مت فيها انتخاب أعضاء مجلس 
إدارة الشركة، فقد مت  تشكيل 
مجل���س اإلدارة عل���ى النحو 
التالي: عبدالوهاب راشد أحمد 
الهارون رئيسا ملجلس اإلدارة 
وجنيب حمد مساعد الصالح 
نائبا لرئي���س مجلس اإلدارة 
وعضوية كل م���ن جمال علي 
الهزمي ورجا نصري ممثال عن 
شركة نادي الكورنيش البحري 
 ورمزي بن كنعان بن يوسف أبو 
خضرا ممثال عن شركة األحفاد 
القابضة وسليمان محمد الربيع 
ممثال عن شركة بيت االستثمار 

العاملي.

إدارة  أك����د رئيس مجل����س 
الشركة اخلليجية حلفظ األوراق 
املالية خالد الفوزان ان الشركة 
واصلت خالل 2010 استراتيجيتها 
التوس����عية وترسيخ تواجدها 
في األس����واق املالي����ة املختلفة 
خليجيا، حيث قامت بتأسيس 
فرع الش����ركة في سلطنة عمان 
بالتعاون مع عدد من املؤسسات 
املالية العماني����ة الرائدة، الفتا 
الى ان املكتب سيباشر النشاط 
الثاني  النص����ف  الفعلي خالل 
العمل  الى  2011 باإلضاف����ة  من 
والتعاون مع مؤسس����ات مالية 
عاملية كبرى للدخول في شراكات 
استراتيجية تؤّمن أوسع انتشار 
يرقى مبستوى األداء واخلدمات 

على مستوى العالم.
وقال الفوزان في كلمته خالل 
اجلمعية العمومية التي عقدت 
امس ان موجودات الشركة بلغت 
7.059 ماليني دينار بزيادة عن 
العام املاضي بسبب جتميع بيانات 
فرع الشركة اجلديد في سلطنة 
عمان بالكامل واملتمثل برأسمال 

الشركة املودع بالبنك.
وعن النتائج املالية للشركة 
أوضح الفوزان ان الشركة حققت 
أرباحا ب����� 2.174 مليون دينار 
وبلغ إجمال����ي املصروفات 1.5 
مليون دينار وذلك بعد خفض 
املصروفات بشكل كبير مقارنة 
ب� 2009 مما ساهم في رفع صافي 
الربح الى 634 ألف دينار بواقع 

12.9 فلسا للسهم الواحد.
وقد وافق����ت العمومية على 

توزيع أرباح 10% عن 2010.
شريف حمدي  ٭

أعلن سوق الكويت لألوراق 
املالي���ة أن شركة وثاق للتأمني 
التكافل���ي أفادته بقيام الشركة 
األولى لالس����تثم���ار بتعي��ني 
أحمد عبداحملس����ن احلسيني 
ممث����ال لها في مجل����س إدارة 
الشركة بدال من فهد عبدالرحمن 

املخيزمي.

أعلن بنك برق���ان في بيان 
نش���ر على موق���ع البورصة 
خال���د  اس���تقالة  د.أمان���ي 
بورسلي من عضوية مجلس 
اإلدارة وذل���ك لتعيينها  وزيرا 
للتج���ارة والصناعة، ويجري 
الالزمة  اس���تكمال اإلجراءات 
إلحالل عضو   االحتياط سامر 
صبحي خنشت محل بورسلي 
من عضوية مجلس إدارة البنك 
للفترة املتبقية من املدة احلالية 

للمجلس.

أعلن سوق الكويت لألوراق 
املالية أن شركة املجموعة الدولية 
لالستثمار  أفادته بقبول استقالة 
الشيخ أحمد داود السلمان الصباح 
نائب  رئيس مجلس إدارة الشركة 
ممثل شركة مجموعة املستثمرون 

القابضة.

تشكيل مجلس 
إدارة »تعمير« 

»اخلليجية حلفظ 
األوراق« توزع %10 

عن 2010

استبدال ممثل 
»األولى لالستثمار« 

في »وثاق«

استقالة أماني 
بورسلي من مجلس 

إدارة »برقان«

..واستقالة ممثل 
»املستثمرون« من 
»الدولية لالستثمار«

 8 مليارات دوالر حجم التبادل التجاري بني الكويت والصني بنهاية 2010
 أك���د عضو غرف���ة جتارة 
وصناعة الكويت فهد اجلوعان 
التجارية  العالقات  على أهمية 
بني الكويت وجمهورية الصني 
الشعبية، مشيرا إلى أن البلدين 
تربطهما عالقات وطيدة وتاريخية 
سواء على املستوى السياسي أو 

التجاري.
وأضاف اجلوعان في كلمته 

خالل اجتماع وفد الغرفة الذي 
يضم عددا من ممثلي الشركات 
التجارية واالستثمارية، مع الوفد 
التجاري الصيني والذي يترأسه 
نائب املدير العام ملركز التجارة 
اخلارجية الصيني ليو جياين، أن 
املستثمرين الكويتيني يترقبون 
خ���الل اجتماعه���م م���ع الوفد 
الزائر مناقشة عدد من الفرص 

االستثمارية اجلديدة واجليدة، 
متطلعني إلى املشاركة في عدد 
منها وهي بالطبع ستدفع حركة 

التبادل التجاري بني البلدين.
من جانبه أوضح نائب املدير 
التجارة اخلارجية  العام ملركز 
الصينية ليو جياين أن العالقات 
الكويت والصني  التجارية بني 
القرن  بدأت منذ خمس���ينيات 

املاضي، مبين���ا أن زيارة الوفد 
الصيني للكويت تأتي من أجل 
فت���ح صفحة جدي���دة تدعيما 
للتبادل التج���اري بني البلدين 
ولكي يشمل مجاالت أوسع من 

املجاالت الراهنة.
وأوض���ح جياي���ن أن حجم 
التبادل التج���اري بني البلدين 
ش���هد مؤخرا طف���رة ملحوظة 

حيث زاد من 600 مليون دوالر 
ع���ام 2001 ليتجاوز 8 مليارات 
دوالر خالل العام املنصرم 2010، 
مرجعا ذلك إلى استيراد الصني 
ملا يقارب 189 ألف برميل نفط 
يوميا، كما أن اجلانب الكويتي 
يستورد بضائع صينية بأكثر 
من مليار دوالر سنويا وهو ما 
جعل تلك البضائع موجودة في 

كل البيوت الكويتية.
وفي ختام كلمته أعرب جياين 
عن تطلع االس���تثمار الصيني 
ملشاركة أكبر من رجال األعمال 
الكويتيني، مقدم���ا لهم الدعوة 
لزيارة الصني خصوصا أن هناك 
فعاليات وأنشطة كبيرة لعرض 
الفرص االستثمارية املتاحة هناك 
باإلضافة إلى معارض متخصصة 

لعرض البضائع الصينية مثل 
لل���واردات  املع���رض الصيني 
والصادرات والذي يرجع تاريخه 
لعام 1957 ويش���ترك فيه أكثر 
من 200 ألف مشارك من جميع 
أنحاء العالم ويقام على دورتني 
سنويا، وستكون الدورة املقبلة 

له في أكتوبر املقبل.
محمود فاروق  ٭


