
اقتصاداالثنين  22  مارس  2010   42

)كرم دياب(اخلرافي مترئسا اجلمعية العمومية وعلى ميينه وليد الثاقب  طالل اخلرافي

جمال املطوع

أحد أجنحة بنك اخلليج

ستيوارت لوكي أمام بوستر احلملة اجلديدة

»األهلي« يطرح حملة ترويجية
 لحضور مباريات كأس العالم 2010

جمال المطوع يتقاعد من »التجاري« »الخليج« يبدأ العد التنازلي 
لموعد  السحب ربع السنوي لحساب الدانة

أعلن البنك األهلي الكويتي 
عن تقدمي فرصة رائعة للعمالء 
للفوز برحلة األحالم حلضور 
العال���م لعام  مباري���ات كأس 
2010، حيث تأتي هذه الفرصة 
الذهبية ضمن احلملة الترويجية 
لبطاقات األهلي � ڤيزا االئتمانية، 
وهي حملة ترويجية مشتركة 

مع شركة ڤيزا العاملية.
املدير  املناس���بة، قال  بهذه 
العام بالوكالة إلدارة اخلدمات 
املصرفية لألفراد بالبنك األهلي 
ستيوارت لوكي »إن هذه احلملة 
الترويجية بسيطة لكنها رائعة، 
وليس على العميل سوى إنفاق 
100 دينار كحد أدنى باستخدام 
بطاقة األهل���ي ڤيزا االئتمانية، 
لكي يحصل على فرصة لدخول 
السحب، وقد يفوز برحلة وإقامة 
التكالي���ف بالكامل  مدفوع���ة 
العالم  حلضور مباريات كأس 
املمتعة الت���ي ينتظرها ماليني 
املشاهدين في كل أنحاء العالم 

في جنوب أفريقيا«.
وأض���اف قائال: تبدأ احلملة 
الترويجية من 21 اجلاري وتنتهي 
في 15 مايو املقبل، وخالل هذه 
الفترة سيتم إجراء 4 سحوبات. 
ولكي يتأهل العميل للس���حب، 
عليه أن يحافظ على إنفاق مبلغ 
إجمالي باستخدام بطاقة األهلي 
ڤيزا االئتمانية من تاريخ بداية 

احلملة وحتى تاريخ السحب.
اجلدي���ر بالذك���ر أن البنك 
األهلي الكويتي س���يطرح هذه 
احلملة الترويجية في املجمعات 
التجارية األسبوع القادم، وسوف 
جتد موظفي األهلي متواجدين 
خلدمة الزائرين ولعمل مسابقات 

أعل����ن البن����ك التج����اري 
الكويت����ي ع����ن تقاعد رئيس 
العام����ني ورئيس  املديري����ن 
اجله����از التنفي����ذي للبن����ك 
جمال عبداحلميد املطوع مع 
نهاية م����ارس اجلاري، وذلك 
بعد مس����يرة عمل طويلة في 
القط����اع املصرفي منها قرابة 
12 عاما م����ن العمل في البنك 
التجاري الكويتي خطا خاللها 
البنك خطوات كبيرة في شتى 
املجاالت س����اهمت في ارتقاء 
البنك ليكون في مصاف البنوك 

الرائدة في الكويت.
 وف����ي تعليق����ه على قرار 
تقاعد رئيس املديرين العامني 
ورئي����س اجله����از التنفيذي 
بالبنك التج����اري قال رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
في البنك عبد املجيد الشطي: 
»عندما انض����م جمال املطوع 
ألسرة التجاري في عام 1998 
كأح����د اخلب����رات املصرفية 
الوطنية املتميزة، تولى العديد 
من املسؤوليات وقام باتخاذ 

أعلن بنك اخلليج عن بداية 
العد التنازلي للسحب الربع 
الس���نوي األول على سحب 
الدانة واجلائ���زة الت�ي تقدر 
ب� 125 ألف دينار، موضحا أن 
املهلة األخيرة إليداع األموال في 
حساب الدانة أو فتح احلساب 

هي 31 مارس اجلاري.
ف���ي بيان  البنك   وذك���ر 
صحاف���ي أم���س أن الطريقة 
املثلى لتعزي���ز فرص الفوز 
بأولى جوائز ال� 125 ألف دينار 
لهذا الع���ام، تكمن في زيادة 
املبال���غ املودعة أو االحتفاظ 
الدانة ألطول  بها في حساب 

مدة ممكنة.
  واشار البنك الى ان حساب 
الدانة يوفر سحوبات أسبوعية 
متنح كال من الفائزين العشرة 
جائزة قدرها ألف دينار، أما 
املؤهلون للدخول بالسحوبات 
ربع السنوية فيمكنهم الفوز 

العديد من املبادرات املتعلقة 
البنك  بإعادة هيكلة أعم����ال 
وتعزيز الهوية املؤسسية للبنك 
التجاري كأحد البنوك الرائدة 
في سوق اخلدمات املصرفية 

لألفراد والشركات«.
 وأوضح الشطي في بيان 
صحافي أمس »انه خالل فترة 
رئاس����ته للجه����از التنفيذي 
بالبنك، جنح املطوع بالتعاون 
مع مجلس إدارة البنك وكذلك 

التنفيذية في  اإلدارة  فري����ق 
حتقيق األهداف اإلستراتيجية 
للتجاري واملتمثلة في طرح 
وتطوير العديد من اخلدمات 
واملنتجات املصرفية واحللول 
التي  االس����تثمارية املبتكرة 
تناسب العمالء مع العمل على 
الوصول مبنتجات البنك لكافة 
العمالء عن طريق شبكة الفروع 
التي شهدت زيادة مطردة في 

عددها«.

بجائزة قدرها 125 ألف دينار 
في السحب ربع السنوي األول، 
و250 ألف دينار في السحب 
ربع الس���نوي الثاني، و500 

ألف دينار في الس���حب ربع 
السنوي الثالث، ومليون دينار 
خالل الس���حب ربع السنوي 

الرابع.

مس���لية لهم داخل املجمعات. 
فيمكنك زيارة كاونترات األهلي 
لكي تفوز بهذه الرحلة التي ال 
تنسى ملشاهدة كأس العالم 2010، 
باإلضافة إلى اجلائزة الكبرى، 
وه���ي مش���اهدة مباريات ربع 

النهائي.

وستتضمن اجلائزة إقامة ملدة 
5 أيام و4 ليال في فندق 4 جنوم 
وخدمة االستقبال عند الوصول 
إلى املطار، مع خدمة التوصيل 
من املطار وجولة سياحية وهدية 
عبارة عن بطاقة ڤيزا بقيمة 200 

دوالر لكل شخص.

بالتعاون مع شركة ڤيزا العالمية

بعد مسيرة عمل مع البنك دامت أكثر من 12 عامًا من العطاء آخر موعد لإليداع 31 الجاري والجائزة تقدر بـ 125 ألف دينار

الخرافي: »الخليجية المغاربية القابضة« ُتعلن قريبًا عن مشاريع جديدة في تونس والجزائر
عاطف رمضان

ق���ال رئيس مجل���س إدارة 
الش���ركة اخلليجي���ة املغاربية 
القابضة طالل جاس���م اخلرافي 
ان الوضع املالي للشركة ممتاز 
من ناحية الس���يولة، مؤكدا انه 
ليس عليها دي���ون أو التزامات 
جتاه أي جهة وموضحا أن اإلدارة 
التنفيذية للش���ركة تعمل على 
اقتناص فرص استثمارية جديدة 
نظرا للمالءة املالية اجليدة التي 
تتمتع بها الشركة رغم الظروف 

االقتصادية احلالية.
  وأوضح طالل اخلرافي أن 
اس���تثمارات الشركة وشركاتها 
التابعة في كل من سورية وليبيا 
واجلزائ���ر وتون���س واملغرب 
التقلبات  ل���م تتأث���ر بس���بب 
االقتصادي���ة  واالنتكاس���ات 
التي  واحل���ركات التصحيحية 

عانى منها االقتصاد العاملي.
  وقال في تصريح للصحافيني 
خالل اجتماع اجلمعية العمومية 
إن عدم التأثر يعود بشكل أساسي 
إل���ى السياس���ة االس���تثمارية 
املتحفظة واملتنوعة التي تتبعها 
الشركة وإلى حالة االستقرار التي 
تشهدها الدول التي تستثمر فيها 

الشركة.
وحول استثمارات الشركة قال 

اإلدارة طالل جاسم اخلرافي أن 
الش���ركة حققت أرباحا صافية 
بلغت 1.2 ملي���ون دينار بواقع 
8 فلوس للسهم مقارنة ب� 2.41 
مليون دينار عام 2008، مضيفا ان 
قيمة أصول الشركة في عام 2009 
قد بلغت 20 مليون دينار مقارنة 

ب� 23.13 مليونا في 2008.
 وب���دأت أعم���ال اجلمعي���ة 
العمومية العادية بسماع تقرير 
اإلدارة وس���ماع تقرير  مجلس 
املستشار الشرعي وسماع تقرير 

للتجارة العامة«، وتستثمر في 
املغرب في مشروع درمي العقاري 
الس���ياحي مبنطق���ة بوزنيقة 
على ساحل األطلسي من خالل 
ش���ركتها التابعة هناك »شركة 
افريقية«، الفتا  املغرب الشمال 
إلى أن الشركة ستعلن قريبا عن 
استثماراتها اجلديدة في تونس 

واجلزائر.
ب���اإلدارة  وأش���اد اخلرافي 
التنفيذية للشركة بقيادة وليد 
الثاقب قائال إن اإلدارة التنفيذية 

وحس���اب األرباح واخلس���ائر 
للش���ركة للسنة املالية املنتهية 
في 31 ديسمبر 2009 واملوافقة 
على اقتطاع نسبة 10% من األرباح 
كاحتياط���ي اختياري بناء على 
التوصية املقدمة من مجلس إدارة 
الش���ركة. املوافقة على توصية 
مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح 

نقدية أو أسهم منحة.
  كما أقرت عمومية الشركة 
إدارتها بشراء  تفويض مجلس 
م���ا ال يجاوز 10% من أس���همها 

اخلرافي ان الشركة تعمل اآلن في 
خمسة أسواق هي سورية وليبيا 
وتونس واجلزائر واملغرب، وانها 
أسست شركات تابعة في كل دولة 
من هذه الدول مبينا أن الشركة 
تستثمر في سورية في مشروع 
العق���اري من خالل  كازابالنكا 
ش���ركتها التابعة هناك »شركة 
الشام اخلليجية«، وتستثمر في 
ليبيا في مشروع جنزور الراقي 
العاصمة من خالل  بطرابل���س 
شركتها التابعة »الشركة الليبية 

مراقبي احلسابات عن احلسابات 
اخلتامي���ة وامليزانية العمومية 
للشركة عن السنة املالية املنتهية 
في 31 ديس���مبر 2009 ومن ثم 
العمومية  امليزاني���ة  مت اعتماد 
وحساب األرباح واخلسائر عن 

نفس السنة.
 وق���د اعتم���دت اجلمعي���ة 
العمومية جدول أعمالها املتمثل 
في سماع تقرير مجلس اإلدارة 
الش���رعي  وتقرير املستش���ار 
العمومية  امليزاني���ة  واعتم���اد 

طموحة للغاية وتتحرك بتناغم 
وتناس���ق كبير بني عدة أسواق 
دولية واضعني في اعتبارهم تأمني 
مصالح مس���اهمي الشركة إلى 
أقصى حد ممكن واقتناص أفضل 
الفرص االستثمارية واملساهمة 
البناءة في اقتصاديات الدول التي 

تعمل بها الشركة.
 ه���ذا، وقد عقدت الش���ركة 
القابضة  اخلليجية املغاربي���ة 
العادية  العمومي���ة  جمعيته���ا 
أمس، حيث أعلن رئيس مجلس 

وفقا للمرس���وم بالقانون رقم 
132 لس���نة 1986 وق���رار وزارة 
التجارة والصناعة رقم 1987/10 
الصادر تنفيذا له وال يتم تنفيذها 
حتى يتم إدراج الشركة نهائيا، 
كم���ا وافق���ت العمومي���ة على 
إعادة تعيني مراقب حس���اباتها 
وكذلك تعيني غرانت ثورنتون 
القطامي والعيبان وشركاه كمدقق 
حس���ابات ثان خارجي للشركة 
وتفوي���ض مجل���س اإلدارة في 

حتديد أتعابهم.

أرباحها الصافية بلغت 1.2 مليون دينار بواقع 8 فلوس للسهم عن 2009

اكد طالل اخلرافي ان الشركة تعتمد فلسفة استراتيجية ورؤية تتسم بالتركيز 
على اكتشاف وتطوير هذه الفرص الكامنة املتاحة حاليا في اسواق شمال افريقيا 
واملش���رق العربي وغيرها من املناطق وحتويلها الى فرص استثمارية مجزية، 
مشيرا الى ان الش���ركة تلتزم في نشاطاتها بتعاليم الشريعة االسالمية الغراء 
وتهدف الى االستثمار في كل املجاالت مبا في ذلك االستثمار العقاري والصناعي 
والسياحي ومشاريع االسكان ومشاريع تطوير البنية التحتية او الزراعية بفلسفة 
استثمارية متميزة تسعى لتحقيق عائد مميز للمستثمرين وأيضا للبلد املراد 
االس���تثمار فيه من حيث توفير املزيد من فرص العمل ألبناء هذا البلد أو فتح 
الفرص امام املؤسسات او االفراد لالستثمار في هذه املشاريع، واستطرد قائال: 
س���واء كان االس���تثمار عقاريا او صناعيا او سياحيا تنتهج الشركة اخلليجية 
املغاربية القابضة منهجا مبتكرا يتمثل في االنتقاء الواعي لفرص االس���تثمار 
التي تضمن للمستثمر عوائد مجزية بأقل قدر من املخاطر مع امكانية استعادة 

رأس املال من خالل استراتيجية التخارج.

الشركة تطور الفرص الكامنة

»الدر المنثور« تشارك بمنتجات 
مميزة في معرض العطور

أعلنت ش���ركة »الدر املنثور« 
للعود والبخور عن مشاركتها في 
معرض العطور الذي سيعقد خالل 
الفترة من 24 مارس اجلاري إلى 3 
ابريل املقبل على أرض املعارض 

الدولية مبشرف.
وبهذه املناس���بة ق���ال مدير 
عام شركة »الدر املنثور« ضرار 
الط���راروة ان الش���ركة حترص 
دائما على املشاركة في معارض 
العطور املتخصصة، انطالقا من 
إستراتيجيتها القائمة على حتقيق 
املنتجات  رغبات عمالئها بطرح 
التي يفضلونها وتتميز بها »الدر 

املنثور« عن غيرها من الشركات األخرى.
وأكد على أن مشاركة الشركة املس���تمرة في املعارض مكنتها من 
توسيع حصتها السوقية قياسا بالشركات املنافسة، حيث ان املعارض 
مهمة في الترويج عن اس���م ومنتجات الش���ركات، إذ يبلغ عدد زوار 

معارض العطور يوميا نحو 10 آالف زائر.
كما أن مش���اركة الشركة في املعارض الدولية تشكل قيمة مضافة 
لها خاصة أنها تعد فرصة مناس���بة تتواصل فيها مع عمالئها ملعرفة 
احتياجه���م عن قرب، مؤكدا أيضا أن منتجات الش���ركات من العطور 

والبخور ودهن العود تنطبع أسماؤها في ذهن وذاكرة املستهلك.
وبني أن منتجات الشركة التي ستقدمها خالل املعرض حتوي أسماء 
عطورات وخلطات تتناس���ب مع بيئتنا وتراثنا العربي واإلس���المي، 

باإلضافة إلى املنتجات املتميزة املكونة من مزيج من العود والورد.

ضرار الطراروة
عبد املجيد الشطي


