
االربعاء 17 مارس 2010   43اقتصاد
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تخسر12.3 
مليون دينار 

8 مرشحين 
إلنتخابات مجلس 

إدارة» بوبيان«

تكبدت شركة المال لالستثمار خسائر بلغت 12.3مليون دينار بخسارة 
للس����هم الواحد بلغت 24.09 فلسا مقارنة بخسائر بلغت 8.2 ماليين دينار 
في الفترة ذاتها من العام 2008 بواقع 16.8 فلس����ا للسهم الواحد.  واظهرت 
بيانات الشركة على موقع سوق الكويت لألوراق المالية أن إجمالي موجوداته 
بلغ 197مليون دينار فيما وصل إجمالي المطلوبات 112.7مليون دينار وبلغ 
إجمالي حقوق المساهمين 84.3 مليون دينار. علما  أن مجلس ادارة الشركة 

سيجتمع الحقا وذلك العتماد هذه البيانات  ومناقشة توزيعات االرباح.  

 فواز كرامي
علمت »األنباء« أن 8 مرشحني 
تقدم����وا النتخاب����ات مجلس 
إدارة بنك بوبيان في اجلمعية 
العمومية السنوية التي يتوقع 
عقدها ف����ي النصف الثاني من 
شهر ابريل املقبل. وذكرت مصادر 

ان القائم����ة تضم كل من: عادل 
املاجد، محمود يوسف الفليج، 
وليد مشاري احلمد، حسام فوزي 
اخلرافي، ابراهيم القاضي، فريد 
الفوزان، عبدالعزيز الش����ايع، 
عبدالرحمن السعيد، ومن املتوقع 
ان تعرض قائمة املرشحني على 

البنك املرك����زي خالل اليوم أو 
غد. وسيتم في اجتماع اجلمعية 
العمومية مناقش����ة التصرف 
في نس����بة ال� 15% املتبقية من 
االكتتاب في زيادة رأسمال البنك. 
وقد أغلق أمس باب الترشيح 

النتخابات مجلس اإلدارة.

»المحاسبين« تشارك 
في أعمال ندوة »هيئة 

المحاسبين« بالخليج اليوم

ص���رح أمني الس���ر ورئيس 
جلنة التطوير أحمد الفارس بأن 
جمعية احملاس���بني واملراجعني 
الكويتية ستش���ارك ف���ي أعمال 
الندوة املهنية التي ستعقد بغرفة 
التج���ارة والصناعة بدولة قطر 
اليوم بوفد يضم كال من رئيس 
مجل���س االدارة محمد الهاجري، 
وأم���ني س���ر اجلمعي���ة وتدور 
الندوة حول »مستقبل جمعيات 
وهيئات احملاسبة واملراجعة في 
دول مجل���س التع���اون«، حيث 
سيتحدث في الندوة كل من: رئيس 
ادارة جمعية احملاسبني  مجلس 
واملدققني االماراتية د.عبدالكرمي 
ادارة  الزرعوني، رئيس مجلس 
جمعية احملاس���بني واملراجعني 
الكويتية محمد حمود الهاجري، 
استاذ احملاسبة في جامعة امللك 
سعود د.أسامة احليزان، ومستشار 
هيئة احملاسبة واملراجعة لدول 
مجلس التعاون د.محمد آل عباس.

وسيشارك فيها رؤساء اجلمعيات 
والهيئات املهني���ة بدول مجلس 
التع���اون باالضافة الى جمع من 
املهنيني واملتخصصني واملهتمني. 
وسيعقد على هامش الندوة اجتماع 
لرؤساء الهيئات واجلمعيات املهنية 
التعاون اخلليجي  بدول مجلس 
في مقر اجلمعية بوزارة التجارة 
واالعم���ال القطري���ة، وذلك يوم 
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