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كشف رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب في شركة آسيا 
القابضة قتيبة العسكر عن ان 
الشركة بصدد اجراء تخارج من 
بعض استثماراتها اخلارجية في 

املرحلة املقبلة.
وقال العسكر في اجلمعية 
العمومي���ة العادية التي عقدت 
امس ان خس���ائر الشركة عن 
السنة املالية املنتهية في ابريل 
املاضي بلغت 182.292 الف دينار 
بواقع 0.61 فلس للسهم الواحد 
مقارنة مع خسائر قدرت ب� 10.139 
ماليني دينار بواقع 33.80 فلسا 

للسهم الواحد للعام املالي املنتهي في شهر ابريل 
.2009

واضاف ان تداعيات االزمة املالية واالقتصادية 

آثارا س���لبية  خلف���ت وراءها 
القطاعات  كبيرة في مختل���ف 
وهي مس���تمرة حاليا موضحا 
ان ادارة الشركة حتوطت عامي 
2008 و2009 م���ن خ���الل اخذ 
مخصصات تغطي جانبا كبيرا 

من اخلسائر احملتملة.
واشار الى ان الشركة حرصت 
على اخذ مزيد من املخصصات 
عامي 2009 و2010 وفقا لنتيجة 
تقييم استثمارات الشركة ما يتيح 
لها التحوط قدر االمكان من عدم 

حدوث خسائر مستقبلية.
وقد وافقت اجلمعية العمومية 
للشركة في اجتماعها على جدول اعمالها مبا فيه 
احلساب اخلتامي وامليزانية  العمومية عن السنة 

املالية املنتهية في ابريل املاضي.

« المحاسبين «
تسير رحلة عمرة 

خالل رمضان

الس���ر في  صرح أمني 
جمعية احملاسني واملراجعني 
الكويتية أحمد مش���اري 
الف���ارس بأنه انطالقا من 
اهتمام اجلمعية باألنشطة 
التي  الثقافي���ة والدينية 
تخ���دم أعضاءه���ا فإنها 
تواصل هذا العام ما اعتادت 
عليه بتسيير رحلة عمرة 
خالل شهر رمضان املبارك 
ألعضائها ألداء مناس���ك 
العم���رة ش���املة تذاك���ر 
الس���فر واإلقامة في أحد 
الدرجة األولى مع  فنادق 
وجبة اإلفطار واملواصالت 

الداخلية.
ف���ي تصريح  واضاف 
صحاف���ي أنه مبناس���بة 
حل���ول ش���هر رمض���ان 
املب���ارك يتق���دم مجلس 
اإلدارة وجمي���ع العاملني 
ف���ي اجلمعي���ة بالتهنئة 
لصاح���ب الس���مو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولى عهده األمني الش���يخ 
نواف األحمد وسمو رئيس 
الش���يخ  الوزراء  مجلس 
ناصر احملمد، متمنيني لهم 
موفور الصحة والعافية 
وأن يعيد هذه املناس���بة 
على اجلميع باخلير واليمن 

والبركات. 
ودعا األعضاء لسرعة 
التسجيل في رحلة العمرة، 
حيث تقرر حتديد موعدها 
خالل الفترة م���ن 18 ل�21 
أغس���طس اجلاري، لدى 
مقر اجلمعية خالل ساعات 
العمل في شهر رمضان من 
الس���اعة 9 مساء حتى 12 

بعد منتصف الليل.

أحمد الفارس

أعلن بن����ك برقان عن انخفاض 
سنوي نس����بته 3.6% في األرباح 
التشغيلية عن النصف األول من عام 
2010 والذي بلغ قدره 53.9 مليون 
دينار، وحتقيق زيادة سنوية قدرها 
5.4% في اإليرادات التشغيلية والتي 
بلغت 82.6 مليون دينار عن النصف 
األول من عام 2010 مقارنة بالسنة 

املاضية.
واوضح البنك في بيان صحافي 
أنه بعد أخ����ذ مخصصات إضافية 
قدره����ا 50.4 ملي����ون دينار وصل 
صافي اخلس����ائر إل����ى 6.9 ماليني 

دينار، باإلضافة إلى 33 مليون دينار 
مخصصات احترازية غير محددة 
ومتاحة في دفات����ر البنك لتصبح 

نسبة تغطية املخصصات %58. 
وتشمل البيانات املالية املجمعة 
للنصف األول من عام 2010 حصة 
بنك برقان من دخل الشركات التابعة 
له، وهي نتائج مصرف بغداد، وبنك 
اخلليج اجلزائ����ر والبنك األردني 

الكويتي وبنك تونس العاملي. 
واجلدي����ر بالذكر أن أداء جميع 
الشركات التابعة لبنك برقان خالل 
النصف األول من عام 2010 قد جاء 

جيدا ومرضيا للغاية.
 وكان بنك برقان وبنك اخلليج 
املتحد قد اعلنا مؤخرا وبالتحديد في 
يونيو املاضي عن استكمال وإنهاء 
بنك برقان صفقة شراء بنك تونس 
العاملي من بنك اخلليج املتحد، مما 
يعتبر أيضا إعالنا عن اكتمال املرحلة 
األولى من إستراتيجية بنك برقان 
للتوسع اإلقليمي والتي تعزز تواجده 
في شمال أفريقيا وتوفر له فرصا 
فريدة لتطوير نشاطه املصرفي في 

تونس. 
ومن العوامل األخرى التي تدعم 

ثبات التطور املستمر للبنك، جهوده 
في احلد من تكاليف التشغيل، وذلك 

جزء من سياسة البنك احلكيمة.
وتعقيبا على هذه النتائج، قال 
رئي����س مجل����س إدارة بنك برقان 
ماجد العجيل: »مع حتسن الوضع 
االقتصادي بشكل كبير، فإننا واثقون 
بأن عملية الدمج لكافة االستحواذات 
األخيرة سوف تسمح لنا مبواصلة 
النمو وحتقيق ربحية عالية، كما 
يس����عدنا أيضا مؤازرة مساهمينا 
ودعمهم خلطة النمو اإلستراتيجية 
التي تساهم بصورة فعالة في بناء 

قاعدة صلبة«.
وأضاف: »ان نتائج النصف األول 
من العام تعكس حقيقة أن معظم 
القروض التي مت تصنيفها على أنها 
عالية املخاطر ق����د متت تغطيتها، 
ونحن واثقون من أن نتائج النصف 
الثاني من العام سوف تكون إيجابية، 
كما أن توقعاتنا لنتائج العام كله 

سوف تعكس تلك النتيجة«.
الفتا ال أنه خالل النصف األول 
من عام 2010 حقق بنك برقان نسبة 
جيدة لكفاية رأس املال وصلت إلى 

.%17.3

»برقان« يحقق 53.9 مليون دينار أرباحًا تشغيلية في النصف األول 
اإليرادات التشغيلية بلغت 82.6 مليون دينار بارتفاع نسبته %5.4

ماجد العجيل 

»الساير الهندسية« تجري سحب الجائزة الكبرى
في مهرجان عروض الصيف مع »يوكوهاما«

)5 ليترات ڤالڤولني( وميزان 
كمبيوتر لإلطارات وقس���ائم 
ش���راء من يوكوهام���ا بقيمة 
10 دناني���ر أو 15 دينارا أو 20 

دينارا.
وقد ف���از بالس���حب على 
اجلائزة الكبرى وهي »سيارة 
يارس«: خزمي مزعل ش���مالن 

)كوبون رقم 6194(.
وقد اعربت ش���ركة الساير 
الهندسية عن تهانيها ومباركتها 
للفائزين وتقدمت بالشكر الى 
جمي���ع عمالئه���ا الختيارهم 
إط���ارات »يوكوهاما« وثقتهم 
بها، حي���ث ان لهيب الصيف 
الشديد ميكنه أن يتلف العديد 
من اإلطارات حتى القوية منها، 
إال اإلطارات املجهزة خصيصا 
ملقاوم���ة درج���ات احل���رارة 
الش���ديدة، ومن ثم.. ش���كرا 
للتكنولوجيا اليابانية املتقدمة 
إلطارات »يوكوهاما« التي جتعل 
القيادة أكثر أمانا وأكثر سالسة 

في جميع األوقات واألماكن.

)يوفيسا( ومكانس كهربائية 
ميني )يوفيسا( و)1( ليتر سائل 
لغسيل السيارات )أرمورال( 
وملمع سيارات أرمورال وأجهزة 
قياس ضغ���ط هواء اإلطارات 
وبوليش وتبديل زيت مجاني 

وتلفزيونات 92 وتلفزيونات 
 DVD 12 )اليكت���رو( وأجهزة
هيونداي وبطاقة بترونت 15 
دينارا وأجهزة غسيل سيارة 
ضغط عال وساعات يد بيير 
كاردان ومحض���رات طع���ام 

سيارة يارس 2010 ليحصلوا 
فورا على كوبون »امسح وقد 
تربح« ليفوزوا بإحدى اجلوائز 
 DCL الرائعة: تذاكر سفر وشاشة
24 )اليكترو( وكاميرات كانون 
وهواتف نقالة نوكيا X3 و7610 

الس���اير  أعلن���ت ش���ركة 
الهندسية - الوكيل احلصري 
إلطارات »يوكوهاما« بالكويت 
عن إجراء السحب على اجلائزة 
الكبرى في 9 أغسطس اجلاري 
في مركز يوكوهاما بش���ارع 
كندادراي، بحضور ممثل وزارة 
التجارة والصناعة عبدالعزيز 
أشكناني، ومن شركة الساير 
الهندس���ية املديرالعام ج. ب. 

سنج.
وقد حرصت الشركة على 
أن يتم السحب على اجلائزة 
الكبرى من خالل صندوق ايداع 
الكوبونات الذي يضمن فرصا 
الساير،  متعادلة لكافة عمالء 
مما يعزز فرص فوز املشتركني 
بالتساوي من خالل مهرجان 
عروض الصيف مع يوكوهاما 
الذي أطلق م���ن 6 يونيو إلى 
31 يوليو 2010 والعرض كان 
عند ش���راء إطار »يوكوهاما« 
خالل فت���رة مهرجان الصيف 
يدخل العمالء الس���حب على 

الفائز باجلائزة الكبرى يتوسط مسؤولي الشركة وفي اإلطار كوبون الشراء اخلاص بالفائز 

رنا الرشيد

قتيبة العسكر

»ڤيڤا« تطرح باقات الدفع اآلجل بعروض
 حصرية ومميزة في شهر رمضان

»آسيا القابضة« للتخارج من بعض استثماراتها

بالتين���ي ممي���ز مجاني تصل 
قيمته إلى 1500 دينار، على أن 
العميل عل���ى مكاملات  يحصل 
ورسائل قصيرة وخدمة اإلنترنت 
الالمحدودة مقابل ال� 100 دينار 
فقط، وهذا العرض متوافر لدى 

فروع » ڤيڤا « فقط.
وقالت مديرة إدارة التسويق 
في شركة » ڤيڤا « رنا الرشيد: 
»ڤيڤا دائما سباقة في العروض 
الفريدة التي ترضي كافة العمالء، 
وتبقيهم على تواصل مستمر مع 

أهلهم وأصدقائهم«.
واضافت: »شهر رمضان، هو 
ش���هر اخلير والكرم والعطاء، 
ونحن في ش���ركة ڤيڤا مع هذه 
العروض قررنا أن نكرم عمالءنا 

في هذا الشهر الفضيل«.

املوزعني.
أما املفاجأة الكبرى، فتكمن 
في العرض الشيق عند االشتراك 
السنوي بقيمة 100 دينار شهريا 
حيث يحصل العميل على خط 

أعلن���ت ش���ركة االتصاالت 
الكويتي���ة )ڤيڤ���ا( عن اطالق 
باقات الدفع اآلجل )8، 16، و25( 
بعروض حصرية خاصة بشهر 
املب���ارك، وهي باقات  رمضان 
تتمتع بالشفافية وتناسب جميع 

العمالء وترضي حاجاتهم.
أوضحت الش���ركة في بيان 
أن���ه عند االش���تراك  صحافي 
السنوي بأي من هذه الباقات )8، 
16 و25( سيتمتع العمالء برصيد 
مضاعف خالل الشهرين األولني، 
فضال ع���ن خط���وط بالتينية 
مجانية عند االشتراك بباقة 16 
و25 وذهبية عند االشتراك بباقة 
8، تبدأ بالرقم 505 و500 و55، 
الفتة الى ان هذا العرض متوافر 
لدى جميع فروع » ڤيڤا « ولدى 


