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أجرى البنك التجاري الكويتي 
الس����حب اليومي على »حس����اب 
النجمة«، يوم األحد 20 مايو 2012 
في املركز الرئيسي للبنك، بحضور 
وزارة التجارة والصناعة، ممثلة 
عبدالعزيز أشكناني، وقد فاز كل 
من: خالد عبداهلل جاس����م الغامن 
وبتول عادل حسني علي أشكناني، 
وعبد الرزاق مس����عود العبداهلل، 
وصالح سالم هاشم سالم، وسارة 
علي فهد بجائ����زة قيمتها 7 االف 
دينار لكل منهم.  ويتميز حساب 
النجمة اجلدي����د بتأهيل عمالئه 
الفوز بجائزة يومية قدرها 7االف 
دينار لينفرد البنك التجاري بتقدمي 
اكبر جائزة سحب يومي، باإلضافة 
إلى أربعة سحوبات كبرى جترى 
خالل العام تبلغ قيمة كل جائزة 
منها 100الف دينار تقام في العيد 
الفطر،  الوطني والتحرير، وعيد 
وعيد األضح����ى املبارك باإلضافة 
إلى ذكرى تأس����يس البنك في 19 

يونيو.

أعلنت ش����ركة أعيان لإلجارة 
واالس����تثمار عن مش����اركتها في 
امللتقى الرابع للش����ركات املدرجة 
واحملللني الذي تنظمه شركة املثنى 
لالستثمار بكلمة رئيسية يلقيها 
العضو املنتدب والرئيس التنفيذي 
للشركة منصور حمد املبارك، حيث 
سيتحدث عن أبرز التطورات في 
عملية إعادة هيكلة ديون الشركة 
واجلهود التي تقوم بها الش����ركة 
حاليا من أجل االلتزام بقرار هيئة 
أسواق املال إلعادة تداول أسهمها 
في البورصة، إضافة إلى استعراض 
مس����تقبل الشركة في ضوء خطة 
إعادة الهيكلة املتفق عليها مع جلنة 

الدائنني ورؤية مجلس اإلدارة.
وسيس����تعرض املبارك األزمة 
املالي����ة التي م����رت به����ا أعيان � 
وغيرها من ش����ركات االستثمار � 
نتيجة األزمة االقتصادية العاملية 
ع����ام 2009 والت����ي مازالت آثارها 

مستمرة حتى اليوم.
مارا بأهم الصعوبات والطرق 
التي تعاملت بها أعيان مع هذه األزمة 
واملس����ار الذي مرت به في سعيها 
لتجاوز األزمة والوصول بالشركة 

إلى بر األمان.
وفي هذا اإلطار سيتحدث املبارك 
عن خطة إعادة هيكلة الدين التي 
وقع اتفاقها في منتصف عام 2011 
والتي يجري العمل على استكمال 
تطبيقها، مبينا مزايا وإيجابيات 
اخلطة ومن أهمها أنها تتيح ألعيان 
التركيز على نش����اطها األساسي 
في مج����ال اإلجارة، والتخارج من 
النش����اطات األخرى التي ال تخدم 
هذا السياق. وإعادة هيكلة قطاع 
العقار مبا ينتج عنه محفظة مدرة، 
وإعادة هيكلة االس����تثمار بغرض 
زيادة ربحيته وتوزيع األرباح على 
الشركة األم، وحتسني أصول الشركة 

ونسبة الدين.
باإلضافة إلى متكني الشركة من 
االلتزام مبعايير بنك الكويت املركزي 
وهيئة س����وق املال، ودعم حقوق 
املس����اهمني وتقوية الوضع املالي 
للشركة، وحتقيق أرباح معقولة 
للمساهمني. كما سيوضح املبارك 
الرؤية املستقبلية املتوقعة ألعيان 
� من واقع الدراسات املنجزة � بعد 
انتهاء اخلطة اخلمسية املتفق عليها 
مع الدائنني ويتوقع أن تصبح أعيان 
إحدى أهم الشركات العاملة في مجال 
اإلجارة في منطق����ة دول مجلس 
التعاون اخلليجي بحصة أساسية 
كبرى في السوق احمللي وتواجد 
فعال في أس����واق اململكة العربية 

السعودية ودولة قطر.

»التجاري« 
يعلن الفائزين 

بسحب »الدانة«

»أعيان« 
تشارك في ملتقى 

املثنى الرابع

منصور املبارك

أعلن بنك بوبيان عن طرحه لعرض جديد 
لعمالئه الراغبين في امتالك إحدى السيارات 
اليابانية الشهيرة نيسان وإنفنيتي من شركة 
عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين والذي يمنح 

العمالء خصومات خاصة وحصرية على 
مختلف الطرازات والفئات من سيارات نيسان 

وإنفنيتي. وقال البنك في بيان صحافي إن 
الحملة تأتى في إطار حرصه على اقتناص 

أفضل العروض وتقديمها لعمالئه الحاليين 
والمستهدفين وذلك وفق أحكام الشريعة 

اإلسالمية، مشيرا الى أن الفترة المقبلة 
ستشهد المزيد من العروض المميزة لمختلف 
المنتجات والخدمات. وأضاف ان التعاون مع 

واحدة من أكبر شركات السيارات وهي شركة 
عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين يمثل قيمة 

مضافة للخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك 

خاصة انها شراكة مع اثنتين من أشهر وأفضل 
الوكاالت في عالم السيارات والتي تلقى قبوال 

جيدا في السوق الكويتي. ويمنح البنك العمالء 
الحاصلين على تمويل لشراء سيارات نيسان 

وإنفنيتي مزايا عديدة من بينها فترة سماح 
تصل الى 6 أشهر قبل تسديد القسط األول 

والتمويل بقيمة تصل الى 15 ألف دينار، 
باإلضافة الى التأمين المجاني على إجمالي 

قيمة المديونية وعدم اشتراط تحويل الراتب 
على بنك بوبيان. وأكد البيان أن بنك بوبيان 

يضع العمالء دائما في أولويات اهتمامه حيث 
يتميز بالسرعة في إنهاء المعامالت الخاصة 

بتمويل السيارات خاصة في هذه االيام 
التي تعتبر األكثر إقباال من قبل المواطنين 

والمقيمين المتشوقين للحصول على 
الموديالت الجديدة من السيارات.

»بوبيان« و»البابطني« يقدمان عروضًا خاصة على سيارات نيسان وإنفنيتي


