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اكد رئيس قسم التسويق بشركة املشروعات 
السياحية فهد املس����عود ان املشاركة السنوية 
للشركة في معرض عالم السفر الذي تقيمه شركة 
معرض الكويت الدولي على ارض املعارض الدولية 
مبشرف خالل الفترة من 19 الى 22 اجلاري، امنا 
تأتي حرصا من مسؤولي الشركة على التواجد 
بهذه التظاهرة السياحية استكماال ملشوار بدأته 
الشركة منذ العام 1997 بهدف التواصل مع زوار 

املعرض ورواد مرافق الشركة.
وكش���ف عن ان الش���ركة تخطط هذا العام 
لتقدمي خصومات متع���ددة ملرافقها تصل الى 
نحو 50%، مشيرا الى أن هذه اخلصومات تأتي 
مبنزلة الهدية الس���نوية التي تقدمها الشركة 
لروادها وزوار املعرض، مش���يرا الى أن شركة 

املشروعات السياحية حترص دائما على ابراز اهدافها السياحية 
والترفيهية والترويحية واالجتماعية التي تأسست من اجلها وذلك 
من خالل التفاعل مع املواطنني واملقيمني على حد س���واء لرسم 
البهجة والسرور على وجهوهم طوال العام، حيث جتد الشركة 
ف���ي مثل هذه املعارض الفرصة االمث���ل للتواصل وااللتقاء بهم 
ومنحهم افضل ما يستحقون بهدف احلفاظ على العالقة الطيبة 

التي تربط الشركة بجمهورها منذ انشائها في عام 1976.
واشار الى أنه لتحقيق املزيد من التواصل مع جمهور الشركة 
فإن برنامج اخلصومات الذي ستقدمه لعمالئها وزوار معرض عالم 
السفر سيتواصل من خالل مركز املعلومات التابع للشركة عقب 
انتهاء املعرض مباشرة وبدون انقطاع اعتبارا من 23 اجلاري الى 
3 يونيو املقبل، حيث يتضمن البرنامج منح خصومات بنسبة 
30% على اش���تراكات االندية البحري���ة و50% على تذاكر صالة 
التزلج ومجمع احواض السباحة، باالضافة الى تذكرة مخفضه 
للمدينة الترفيهية لتصبح دينارين ونصف بدال من 3.5 دنانير 
متضمنة عددا من االلعاب املجانية داخل املدينة الترفيهية خالل 
فت���رة الصيف احلالي فقط، الى جان���ب خصم 50% على بعض 

االلعاب داخل املدينة الترفيهية.
واضاف ان ابراج الكويت ستستمر في تقدمي بطاقة »اجلون 
كارد« التي شهدت اقباال مميزا في السنوات السابقة ومتنح حاملها 
خصومات تتراوح بني 20% و 50% بصحبة مرافقيه كما يحصل 
املشترك ببطاقة »اجلون كارد« على دعوة مجانية لشخصني على 

بوفيه الغداء او العش���اء مبطعم االفق بأبراج 
الكويت صاحلة االستخدام ملدة عام.

وأوضح أن الهدف من متديد فترة املعرض 
مبركز املعلومات يأتي للتسهيل والتيسير على 
اجلمهور ومراعاة للظروف الش���خصية التي 
تعوق فرصة استغالل األسر والعائالت لبرنامج 
اخلصوم���ات في فترة إقام���ة املعرض بأرض 
املعارض حتى يتمكن اجلميع من االس���تفادة 
من برنامج اخلصومات السنوي، واكد أن شركة 
املشروعات السياحية س���تقدم لزائري جناح 
الش���ركة باملعرض كوبونات س���حب على كل 
عش���رة دنانير من قيمة املش���تريات ويوضع 
الكوبون في الصندوق املخصص واملتواجد في 
كل من أرض املعارض ومركز املعلومات، حيث 
س���يجري السحب في يوم ختام العرض في 3 يونيو املقبل في 
متام الساعة السابعة والنصف مساء مبركز املعلومات بحضور 
ممثلي وزارة التجارة والصناعة ووس���ائل االعالم املختلفة في 

حفل ختام مميز.
 ولفت الى أن اجلوائز والهدايا التي تقدمها الشركة هذا العام 
تختلف عن األعوام الس���ابقة حيث رصدت الش���ركة ميزانية 
مفتوحة للجوائز املقدمة من خالل املعرض هذا العام وتتمثل في 
اجلائزة الكبرى وهي عبارة عن سيارة »دودج تشارجر« 2010 
وتلفزيونات بالزما و5 الب توب واش���تراكات سنوية باألندية 
البحرية التابعة للش���ركة وقضاء ليلتني بڤيال مبنتزه اخليران 
وتليفونات بالك بيري و3 أجهزة بالي ستيش���ن، باإلضافة إلى 
تذكرتي س���فر لشرم الشيخ ودبي وستكون التذكرة لشخصني 

لقضاء ليلتني بفندق خمسة جنوم.
ووجه املسعود الدعوة للجمهور لالستمتاع ببرنامج اخلصومات 
الذي تقدمه شركة املشروعات الس���ياحية خالل فترة العرض 
مستغلني الفترة املمتدة بعد املعرض مبركز املعلومات واغتنام 
فرصة احلصول على هدايا وجوائز الشركة، مؤكدا على تضافر 
جهود إدارات الشركة املختلفة ومرافقها وتعاونها املستمر إلجناح 

هذا املعرض.
وأفاد بأن استقبال الزوار في املعرض ومركز املعلومات سيكون 
على فترتني صباحية من التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا 

ومسائية من الرابعة عصرا وحتى الثامنة مساء.

»زين« تحقق أرباحًا بقيمة 179 مليون دوالر عن الربع األول
المؤشرات المالية للمجموعة اعتبرت أن أصولها األفريقية استثمارات قيد البيع

أسعد البنون

 الداعية فواز الكليب

فهد املسعود

منيرة املخيزميمرزوق اخلرافي

نبيل بن سالمة

أعلن����ت مجموع����ة »زين« 
أرباحا صافية  عن حتقيقه����ا 
بقيمة 179.1 مليون دوالر عن 
فترة الربع األول من الس����نة 
املالي����ة احلالية 2010 بربحية 
للسهم بلغت 13 فلسا، مقارنة 
بربحية 20 فلس����ا للسهم عن 
الفترة نفسها من العام املاضي 

.2009
وقال رئيس مجلس اإلدارة 
في مجموعة زين أسعد البنوان: 
»ان املؤشرات املالية للمجموعة 
عن هذه الفترة جاءت متماشية 
مع املعايير احملاسبية العاملية 
والتي قيدت األصول األفريقية 
على اعتبار أنها استثمارات قيد 
البيع، وهو ما س����يحدد أطر 
الربع  املالية لفترة  املؤشرات 
األول على شركات املجموعة 
في منطقة الشرق األوسط فقط، 
ما عدا الربحية الصافية التي 

ستتضمن أفريقيا معها«.
وكشف انه على هذا األساس 
بلغ إجمالي اإليرادات املجمعة 
ع����ن ه����ذه الفترة لش����ركات 
املجموعة في منطقة الش����رق 
األوسط فقط 1.15 مليار دوالر 

بن س���المة »بالرغم من عبور 
املجموعة ملرحلة مفصلية في 
عملياته���ا التش���غيلية خالل 
هذه الفترة إال أنها استطاعت 
أن حتقق نسب منو جيدة في 
احملاور الرئيس���ية ملؤشراتها 

املالية«.
وأش����ار إل����ى ان: »اجلميع 
يعرف أن األص����ول األفريقية 
للمجموعة هي استثمارات قيد 
البيع حالي����ا، وهو ما تطلب 
القيام باتخاذ مراجعات شاملة 
على إستراتيجية زين«، مشيرا 
إلى أن اإلدارة التنفيذية تعكف 
حاليا على صياغة احملاور التي 
التشغيلية  ستنطلق خططها 
من خالله����ا وهي حتمل معها 

طموحات جديدة«.

المرحلة المقبلة

وب����ني بن س����المة ان زين 
تتطلع ملا هو أفضل للمرحلة 
املقبل����ة خصوصا انها تتمتع 
مب����الءة مالية ممت����ازة، وهو 
اتخاذ  ما سيس����اعدها عل����ى 
مسارات تشغيلية ذات عوائد 
مجزية، مضيف����ا أن زين في 

الفترة«.
وعلى جانب آخر أكد البنوان 
ان املجموع���ة ستس���تمر في 
مواصلة النجاحات التي حققتها، 
فهي تهدف باستمرار إلى تخطي 
توقعات قاعدة عمالئها وحتقيق 
أعلى عائد على حقوق املساهمني، 
مبينا أن الفترة املقبلة ستشهد 
توجهات جدي���دة على صعيد 

توجهاتها املستقبلية.
وم���ن جهته ق���ال الرئيس 
التنفي���ذي في املجموعة نبيل 

وكش����ف أن ه����ذه الفت����رة 
شهدت زيادة في إجمالي حقوق 
املساهمني مبا يقارب 10%، حيث 
بلغ����ت 8.72 ملي����ارات دوالر، 
مقارنة مع 7.95 مليارات دوالر 
حققتها املجموعة في نهاية الربع 

األول من العام املاضي.
وعل����ى صعيد املؤش����رات 
العم����الء  اخلاص����ة بقاع����دة 
للمجموع����ة أضاف البنوان ان 
قاعدة العمالء  )الشرق األوسط( 
ارتفع����ت إلى نحو 31.4 مليون 

عميل بنسبة ارتفاع بلغت %28 
مقارنة مع العام 2009 حيث بلغت 

24.6 مليون عميل فعال.
وأضاف: »مازالت األسواق 
احمللي���ة واإلقليمية والعاملية 
تعاني م���ن اس���تمرار األزمة 
املالية العاملية، وهو ما يفرض 
مزيدا من التحدي على عمليات 
املجموعة، موضحا أنه بالرغم 
من ذلك فإن ش���ركات زين في 
منطقة الشرق األوسط سجلت 
منوا طبيعيا مشجعا خالل هذه 

انها صادف����ت إجراء تغييرات 
هيكلية شاملة على عملياتها، 
مشيرا إلى أن مستويات الربحية 
الصافية التي س����جلتها زين 
جاءت جيدة، خصوصا إذا ما 
أخذنا في عني االعتبار موضوع 
عكس املخصصات املشار إليها، 
ولذلك عند مقارنتها على أساس 
متشابه وحتييد موضوع عكس 
املخصصات تكون املجموعة قد 
سجلت ربحا تشغيليا بنسبة 

منو %24.

البنوان: شركات 
»زين« في الشرق 
األوسط رفعت 
إيراداتها إلى نحو 
1.15 مليار دوالر

بن سالمة: الشركة 
تصوغ محاور 

خططها التشغيلية 
وتحمل معها 

طموحات جديدة

بنس����بة ارتفاع بلغت 11% عن 
العام 2009 والتي بلغت 1.04 

مليار دوالر.
وذكر ان املجموعة حققت 
أرباحا قب����ل خصم الضرائب 
 )EBITDA( والفوائد واإلهالكات
بقيمة 484 مليون دوالر مقارنة 
مع الفترة املش����ابهة من العام 
املاضي والتي بلغت 541 مليون 
دوالر، وعزا البنوان ذلك التأثير 
إلى قيام املجموعة في ذلك الوقت 
بعكس مخصصات بلغت قيمتها  
116 مليون دوالر خالل الفترة 
املشابهة من العام املاضي والتي 
كان ج����زء منها خاصا بإحدى 
القضايا التي صدر حكم نهائي 
فيها لصالح املجموعة، مبينا 
أنه بتحييد هذه املخصصات 
تكون املجموعة حققت ارتفاعا 
بنسبة 14% في حجم األرباح 
قبل خصم الضرائب والفوائد 

واإلهالكات.

المؤشرات المالية

وبني أن املؤش����رات املالية 
الربع األول واجهت  عن فترة 
مجموعة من التحديات خصوصا 

ذات الوق����ت س����تحرص على 
أن تكون شركاتها في منطقة 
الشرق األوسط مستعدة ملواكبة 
التطورات التي تشهدها أسواق 
االتصاالت العاملية، معتمدة في 
ذلك على مجموعة من املبادرات 

املدروسة بعناية.
وأكد ان املجموعة اكتسبت 
هذه املبادرات من خالل املنصة 
الت����ي ترتكز عليها  املتنوعة 
حاليا، مبينا أن سمات املرحلة 
املقبلة حلركة زين سواء كانت 
داخلية في ش����ركاتها احلالية 
أو خارجية الستكشاف فرص 
اس����تثمارية جديدة ستتسم 

باملرونة الشديدة.
 وأوض����ح بن س����المة »ان 
املجموعة ستراعي باستمرار 
مصالح املساهمني عند تعاملها 
التي  الفرص االستثمارية  مع 
س����تتاح أمامها في حتركاتها 
املس����تقبلية، مش����يرا إلى ان 
املجموع����ة تتمرك����ز اآلن في 
مواقع ممتازة في أس����واقها، 
وستواصل جهودها للمحافظة 
التي حققتها في  الريادة  على 

السنوات املاضية«.

»بوبيان« ينظم دورة في الجامعة األميركية 
تتناول العمل المصرفي اإلسالمي

عروض وخصومات حصرية لعمالء »برقان« 
من »نظارات العالمية«

نظم بنك بوبي����ان مؤخرا دورة تدريبية حت����ت عنوان »املصرفية 
االس����المية« في اجلامعة األميركية بالكويت وذل����ك في اطار دوره في 
تثقيف املجتمع باهمية التطورات التي شهدتها صناعة املال االسالمية في 
السنوات االخيرة حيث حاضر فيها مساعد مدير إدارة الرقابة الشرعية 
بالبن����ك الداعية فواز الكليب الذي أكد في تصريح صحافي أن مثل هذه 
ال����دورات التي ينظمها البنك بصورة دوري����ة تأتي من منطلق حرصه 
واميانه بضرورة رفع الوعي بأهمية املعامالت االس����المية واملنتجات 
واخلدمات التي تتم من خاللها خاصة أنها شهدت منوا هائال في االونة 
االخي����رة. واضاف ان اخلدمات املالية االس����المية التي يتم طرحها في 
الفت����رة احلالية لم تقتصر فقط على دول املنطقة او الدول االس����المية 
ب����ل ان الكثير من الدول حول العالم بدات تتجه الى تطبيق الكثير من 
املعامالت املصرفية واالستثمارية االس����المية، كما انها حتض البنوك 
لديها على التوجه اكثر الى اخلدمات املالية االسالمية وتوفر لها االطر 

الشرعية والقانونية التي تساعد في منوها.

أعلن بنك برقان عن تقدمي خصومات تبلغ 20% على جميع املشتريات 
التي تتم ببطاقات برقان االئتمانية وذلك من شركة نظارات العاملية، وعن 
نوعية هذه املزايا وغيرها لعمالء بنك برقان قالت رئيس مدراء مجموعة 
اخلدمات املصرفية لألفراد بالبنك منيرة املخيزمي: »إن شراكتنا اجلديدة 
مع ش����ركة نظارات العاملية كانت إضافة ناجحة خلدماتنا التي نقدمها 
لعمالئنا، ومن خالل هذه الش����راكة نوفر أفضل اخلصومات والعروض 
احلصرية لعمالئنا عند شرائهم باستخدام بطاقاتهم االئتمانية. وتنضم 
»نظارات العاملية« إلى باقة من أفضل احملالت واملعارض والشركات التي 
اس����تطعنا أن نعقد معها اتفاقيات ناجحة بهدف احملافظة على التزامنا 

نحو عمالئنا بتقدمي املزيد من املزايا ذات القيمة املضافة«.
وأضافت: »توفر نظارات العاملية لعمالئنا أحدث تشكيالت وموديالت 
النظارات الشمسية والطبية، وميكن حلاملي بطاقات بنك برقان االئتمانية 
زيارة أي من محالت »نظارات العاملية« لالستفادة من هذه املزايا املميزة 

والتوفيرية، ويسري هذا العرض حتى 31 أغسطس املقبل«.

31.9 مليون دينار صافي ربح
»أمريكانا« للربع األول

اجتمع مجلس ادارة الشركة 
الكويتية لالغذية )أمريكانا( 
برئاسة رئيس مجلس االدارة 
املنتدب للش����ركة  والعض����و 
مرزوق اخلرافي امس، واعتمد 
البيانات املالي����ة للربع األول 
بتحقيق الش����ركة صافي ربح 
نهائي بلغ 13.9 مليون دينار )35 
فلسا للسهم(، مقارن��ة ب� 3.2 
ماليني دينار )8 فلوس للسهم( 
الرب����ع األول من 2009، وذلك 
بعد أخذ تأثير انخفاض قيمة 
استثمارات في محافظ مالية 

مببلغ 9.3 ماليني دينار.

»المشروعات السياحية« ترصد أضخم برنامج للجوائز 
والهدايا لزوار معرض عالم السفر ومركز المعلومات

17% نمو قطاع اإلعالنات بدول الخليج
بلغ حجم اإلنفاق اإلعالني في دول مجلس 
التعاون اخلليجي 2.22 مليار دوالر خالل 
الربع األول من العام احلالي ما ميثل زيادة 
17% مقارنة بنفس الفترة من العام 2009.

جاء ذلك على لس���ان رئي���س ماركوم 
اخلليج ورئيس فرع البحرين في اجلمعية 
الدولية للدعاي���ة واإلعالن خميس محمد 
املقلة خ���الل مؤمتر املجلس العاملي ال� 42 
للجمعية الدولي���ة للدعاية واإلعالن الذي 

عقد مؤخرا في موسكو.

وأوضح املقلة أن »زيادة الثقة في قوة 
الدعاية للوصول إلى املستهلكني كانت من 
خالل قطاع األغذية واملش���روبات بنسبة 
45%، يليه قطاع االتصاالت بنسبة 38%، ثم 
قطاع املؤسسات والهيئات احلكومية بنسبة 
36%، فيما استقطب التلفزيون أعلى نسبة 
57%، يليه اجلرائ���د والدوريات والراديو 

والسينما«.
وقد تصدر الس���وق اإلماراتي أس���واق 
اخلليج من حيث إجمالي اإلنفاق االعالني 

بقيمة 337 مليون دوالر، وشهدت اململكة 
العربية السعودية ارتفاعا في قيمة اإلنفاق 
اإلعالني بنسبة 4% لتصل إلى 257 مليون 

دوالر.
من ناحية أخرى، شهدت بعض االسواق 
العربي���ة األخرى منوا بلغ 45% في مصر، 
و24% ف���ي لبنان، و19% في االردن، ليصل 
اجمالي االنفاق االعالني في هذه االسواق 
إلى 478 مليون دوالر مقارنة ب� 347 مليون 

دوالر.

أكدت مشاركتها في المعرض بأرض المعارض


