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أرباحه التشغيلية ارتفعت بنسبة 8% لتصل إلى 57.3 مليون دينار بالنصف األول

 »برقان« يربح 12.5 مليون دينار بعد استقطاع مخصصات بـ 78.4 مليونًا  
أعلن بنك برقان عن إيرادات مرتفعة 
وصلت إل���ى 78.4 مليون دينار وأرباح 
تش���غيلية س���جلت 57.3 مليون دينار 
بنس���بة 8% وصافي أرباح بقيمة 12.5 
مليون دينار بعد استقطاع مخصصات 
إضافية احترازية بقيم���ة 27.7 مليون 
دينار وذلك في الستة أشهر املنتهية في 

30 يونيو 2009.
 ويستمر البنك في وتيرة النمو بفضل 
إستراتيجية التوسع اإلقليمي التي بدأ 
بتنفيذها في العام املاضي، كما أن هناك 
عوامل أخرى ساعدت في حتقيق التطوير 
املميز للبنك من بينها اجلهود املستمرة 
في تخفيض النفقات التشغيلية باإلضافة 
إلى توفير وضع استش���رافي احترازي 
للمخصصات منذ عام 2008 الذي ضمن 

من خالله سالسة التدفقات املالية خالل 
عام 2009 باإلضافة إلى ميزانية عمومية 

متنوعة.
ومثل هذه النتائج املالية تعكس مركز 
البنك كواحد من البنوك الرائدة في الكويت 
واملؤهلة للنمو املطرد والقوي، مبا في ذلك 
برنامج التوسع اإلقليمي الذي استطاع بنك 
برقان من خالله االستحواذ على حصة 
أغلبية في مصرف بغداد، وبنك اخلليج � 

اجلزائر، والبنك األردني � الكويتي.
وبالرغم من التحديات التي فرضتها 
األوضاع االقتصادية في النصف األول من 
هذا العام إال أن إستراتيجية بنك برقان 
الديناميكية ضمنت التطور املستمر نحو 

توقعات إيجابية أفضل في املستقبل. 
وارتفع���ت اإلنتاجية أكثر كما يظهر 

في صافي إيرادات الفوائد التي وصلت 
إلى 48.6 مليون دينار محققة نسبة منو 
بلغت 78%، كما ارتفعت نسبة الرسوم 
والعموالت 46% عن نفس الفترة من العام 
املاضي، وساهمت قاعدة العمالء املوسعة 
واملتنوعة إلى زيادة النمو في القروض 

بنسبة 9% خالل 2009.
 كما أن نسبة مالءة رأس املال بحسب 
»بازل 2« تظهر 13.5% مما يعزز من وضع 
الرسملة للبنك بحسب املعايير احمللية 
والدولية وبحس���ب مبادئ وتوجيهات 

البنك املركزي.
 وفي هذه املناس���بة ص���رح رئيس 
مجلس إدارة بنك برق���ان طارق محمد 
عبد السالم بالقول: »إننا على ثقة بتقدمنا 
املستمر خالل الفترة املتبقية من السنة، 

حيث أظهرنا أرباحا ومنوا حتى في حالة 
استقطاع مخصصات احترازية، مضيفا 
»س���جلنا منوا مميزا في اإليرادات من 
عمالئنا من الشركات احمللية واإلقليمية 
وحتكمنا بالنفقات والتكاليف بشكل كبير 
مما عكس ذلك إيجابا على زيادة في األرباح 

التشغيلية«.
 وكشف عبدالسالم في هذا الصدد أن 
املس���اهمني وعمالء البنك قد عبروا عن 
اهتمامهم الفائق باستراتيجية التوسع 
اإلقليمي التي يتبعها البنك. وقال »إننا 
على ثقة بأن صفقات االس���تحواذ حتت 
هذه اخلطة ستخلق منوا مطردا وتدفع 
بالربحي���ة إلى مصاف أعلى خاصة بعد 

إمتام هذه الصفقات. 
وتاب���ع: »م���ع عدم إغف���ال الظروف 

االقتصادية احلالية، فإن النتائج احملققة 
واملؤشرات املالية للنصف األول من عام 
2009 مردها قدرات البنك االس���تثمارية 
وإدارته للمخاطر كما هي انعكاس لثقة 
املساهمني في مثل هذه القدرات«، وأوضح 
بقوله »توقعات بنك برقان إيجابية للعام 
املقبل، وهي توقعات تعززها إستراتيجية 
توسع إقليمي قد بدأت بالفعل، وبني ان 
ملخص هذه اإلس���تراتيجية استحواذ 
»برقان« على حص���ة أغلبية في ثالثة 
بنوك جتارية في اجلزائر والعراق واألردن 
وذلك بهدف تعزيز تواجد قوي للبنك في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
ويتوقع بنك برقان ان ينتهي من إمتام 
صفقة اس���تحواذ حصة أغلبية في بنك 

طارق عبد السالمتونس العاملي في القريب العاجل«.

سعد الريس باسل ضاهر

إعالنات الشركات نصف السنوية وراء استمرار الحركة الشرائية على األسهم القيادية

»بيان«: مكاسب متفاوتة لألسواق الخليجية وتوقعات بأداء إيجابي

ذكر تقرير شركة بيان لالستثمار أن جميع 
أسواق األس���هم اخلليجية أنهت األسبوع 
املاضي مسجلة مكاسب متفاوتة، حيث متكن 
أغلبها من مواصل���ة أدائه اإليجابي والذي 
استمر لألسبوع الثالث على التوالي، فيما 
استطاع سوق البحرين لألوراق املالية العودة 
إلى حتقيق املكاس���ب بعد تراجع دام ملدة 

خمسة أسابيع متتالية.
 وأض���اف التقرير أن األس���واق تأثرت 
الشرائية والتي تركزت  باستمرار احلركة 
على األس���هم القيادية في معظم األسواق، 
حيث تدعم هذا النش���اط الشرائي بعد أن 
أعلن���ت العديد من الش���ركات عن نتائجها 
نصف السنوية والتي جاءت معظمها إيجابية، 
إذ كانت أفض���ل من املتوقع خاصة في ظل 
األزمة احلالية. وإضاف���ة إلى ذلك، ظهرت 
عمليات مضاربة في بعض األسواق ساهمت 
في رفع أسعار األسهم، مما دفع مؤشراتها 
لتسجيل النمو األسبوعي. هذا وكان الستمرار 
حتس���ن احلالة املعنوي���ة للمتداولني دور 
أيضا في التأثير إيجابا على أداء األسواق، 
إذ انعكست مكاسب بعض األسواق العاملية 
وارتفاع أس���عار النفط في بداية األسبوع 
على نفسية املتداولني، مما زاد من تفاؤلهم 
بشأن حتسن االقتصاد العاملي نسبيا وقرب 
عودة االس���تقرار مرة أخرى. هذا ولم تكن 
عملي���ات جني األرباح غائب���ة عن التأثير 
على مسار األسواق في األسبوع املاضي، إذ 
ظهرت بنسب متفاوتة خاصة في تداوالت 
منتصف األسبوع، فتسببت تلك العمليات 
والتي تضافرت مع انحسار أحجام التداول 
في تراجع أغلب األسواق حينها، إال أن هذا 
التراج���ع لم يكن كافيا في دفع مؤش���رات 
األسواق لتسجيل خسائر أسبوعية. وعلى 
الرغم من األداء األسبوعي اإليجابي ألسواق 
األسهم اخلليجية، إال أنه كان واضحا انخفاض 
مؤشرات التداول في بعض األسواق خالل 
عدد من أيام األس���بوع، وذلك نظرا حلالة 
احلذر املس���يطرة عل���ى املتداولني في هذه 

األسواق وانتظارهم لنتائج الشركات التي 
لم تعلن بعد عن أرباحها نصف الس���نوية 
من ناحية، وترقبهم لألوضاع االقتصادية 

اإلقليمية والعاملية من ناحية أخرى.
 وعلى صعيد أداء األسواق، قال التقرير 
ان بورصة قطر سجلت أكبر نسبة ارتفاع 
بني أسواق األسهم اخلليجية في األسبوع 
املاضي، وذلك بالرغ����م من عمليات جني 
األرباح التي كانت تظهر كلما متكن املؤشر 
من الصعود وتراجع مؤشرات التداول، إال 
أن املؤشر تلقى دعما من القوى الشرائية 
التي شارك فيها املستثمرون األجانب في 
ظل النتائج االيجابي����ة التي أعلنت عنها 
الشركات، وخاصة في قطاع البنوك والذي 
كان الداعم األكبر ملؤش����ر البورصة خالل 
األسبوع املاضي. أما سوقا اإلمارات، فقد 
سجال مكاسب أسبوعية وسط أداء متذبذب 
ملؤشريهما خالل التداوالت اليومية، حيث 
متكنا من حتقيق منو أسبوعي بالرغم من 
عمليات جني األرباح الت����ي تدافع عليها 
عدد من املس����تثمرين على اثر االرتفاعات 
التي حققتها أس����همهم في بداية األسبوع 
خاصة في س����وق دبي املالي. وقد قدمت 
األسهم القيادية دعمها لكال السوقني رغم 
انخفاض مؤشرات التداول في بعض أيام 
األسبوع بسبب حالة الترقب التي يعيشها 
املستثمرون حاليا انتظارا لنتائج بعض 
الش����ركات القيادية والتي لم تفصح عنها 

حتى اآلن.

المؤشرات الرئيسية 

وأضاف التقرير أن جميع مؤشرات أسواق 
األس���هم اخلليجية أنهت تداوالت األسبوع 
املاضي مسجلة مكاسب أسبوعية متفاوتة، 
وكان مؤشر بورصة قطر هو صاحب أكبر 
نسبة ارتفاع بني مؤشرات تلك األسواق، إذ 
أغلق مع نهاية األسبوع مسجال منوا نسبته 
4.18% بعد أن أغلق عند مستوى 6.707.73 
نقطة، مدعوما بنمو قطاعات السوق األربعة 

وعلى رأسها قطاعا البنوك واخلدمات. أما 
املرتبة الثانية، فقد شغلها سوق دبي املالي، 
حيث منا مؤشره بنسبة 3.80% حني أغلق 
عند مس���توى 1.818.34 نقطة، حيث متكن 
املؤشر من حتقيق ذلك األداء بفضل ارتفاع 
أغلب قطاعات الس���وق والتي قادها قطاع 
العقار. املرتبة الثالثة شغلها سوق أبوظبي 
لألوراق املالية، وذلك بعد أن أغلق مؤشره 
عند مستوى 2.800.81 نقطة مرتفعا بنسبة 
3.31%، ولقي املؤش���ر الدعم من منو معظم 
قطاعات السوق وعلى رأسها قطاعا العقار 
والبنوك. أما سوق الكويت لألوراق املالية، 
فكان هو األقل مكسبا، إذ أنهى مؤشره تداوالت 
األسبوع املاضي مسجال منوا طفيفا بلغت 
نسبته 0.06% مغلقا عند مستوى 7.679.5 
نقاط، متأثرا بنمو أغلب قطاعات الس���وق 

بقيادة قطاعي األغذية والعقارات. 
على صعيد األداء السنوي، غلب اللون 
األخضر على أداء مؤشرات أسواق األسهم 
اخلليجية، إذ متكنت أربعة منها من احلفاظ 
على مكاسب مؤشراتها السنوية، بينما مازال 
الل���ون األحمر غالبا على مؤش���رات باقي 
األس���واق. هذا وقد حافظت السوق املالية 
السعودية على صدارتها لألسواق الرابحة، 
حيث وصلت نس���بة مكسبها السنوي إلى 
20.30%. فيما جنح سوق أبوظبي لألوراق 
املالية أيضا في احلفاظ على املرتبة الثانية، 
إذ وصلت نسبة مكسبه السنوي إلى %17.19، 
في حني كان سوق مسقط لألوراق املالية هو 
األقل ارتفاعا، إذ حقق مؤشره منوا بنسبة 
7.45%. من جهة أخرى، مازال سوق البحرين 
لألوراق املالية متصدرا لألسواق املتراجعة، 
حيث بلغت نسبة خسائره السنوية %16.73، 
فيما شغل مؤشر بورصة قطر املرتبة الثانية، 
بنسبة تراجع بلغت 2.59%. أما سوق الكويت 
لألوراق املالية، فقد كان األقل خس���ارة بني 
أسواق األسهم اخلليجية، حيث تراجع مؤشره 
حتت مس���توى إغالق العام املاضي بنسبة 
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شدد على ضرورة دعم التشريعات التنموية بهدف تعزيز معرفة الموظف بمنتجات البنك والخدمات المقدمة

الريس: المرحلة المقبلة تتطلب البعد عن أجواء 
المشاحنات والعمل لتحويل الكويت لمركز مالي

أكاديمية إتقان ـ بنك بوبيان تنظم 
برنامج جودة الخدمة ورعاية العمالء

الوزراء الش����يخ ناصر احملمد في 
ارساء دعائم حتويل الكويت ملركز 
مالي وحضاري وعليه يجب على 
اعضاء مجلس االمة اجلدد ان يبدأوا 
بالتركيز على التشريعات التنموية، 
مؤكدا ان هذه التش����ريعات تعتبر 
الكويت  خارطة طري����ق لتحويل 
ملرك����ز مالي حي����وي ومنها: اقرار 
تعديالت قانون الشركات التجارية 
اجلديدة، واقرار مش����روع قانون 
العمل في القطاع األهلي، وتعديل 
انظمة االقامة والهجرة لالجانب، 
واقرار قانون اجلرائم االلكترونية، 
 ،»B.O.T« �وتفعيل قانون مشاريع ال
واقرار التعديالت التشريعية لسوق 
الكويت لالوراق املالية، وانشاء هيئة 
مستقلة لالستثمار االجنبي وتفعيل 
قانونها، واستحداث عقوبات مغلظة 
بقانون امللكية الفكرية، واستحداث 
هيئة للسياحة، والسماح لالجانب 
بتملك الش����قق السكنية، وتعديل 

قانون االيجارات.

املوظفني بأحدث وس����ائل اخلبرة 
التي تكسبهم  واملنهجيات املميزة 
مهارات وخبرات.  وأشار ضاهر إلى 
انه من ضمن استراتيجيات برنامج 
جودة اخلدمة ورعاية العمالء في 
قياس جودة اخلدمة، يقوم البنك 
بصورة مستمرة مبراقبة وتقييم 
اخلدمة من خالل أساليب خاصة، 
الفتا إلى أن نتائج هذه األساليب 
أظه����رت أرقاما تعتب����ر ذات قيمة 
عالية مما يتماشى مع اهتمام البنك 
باخلدم����ة املتميزة من جهة وعلى 
اهتمام وحرص موظفي البنك على 
تقدمي أفضل أداء من جهة أخرى. 
البرنامج على  وتابع »من حرص 
ضمان مستوى عال خلدمة العمالء، 
فقد قام بإجراء استبيانات والتي 
أظهرت نتائجها مدى رضاء العميل 
باخلدمات املقدمة له من قبل موظفي 
البنك، مما يبني حرص البنك على 
فرض تطبيق أعلى مستوى خلدمة 

العمالء«.

ذكر مسؤول الدائرة القانونية 
مبجموعة شركات كويتية وخليجية 
سعد الريس انه: اصبح اليوم لزاما 
افرادا ومؤسس����ات  على اجلميع، 
العمل عل����ى جع����ل الكويت احد 
ابرز املراكز املالية واحلضارية في 
املنطقة والبعد عن اجواء املشاحنات 
السياسية بني السلطتني التنفيذية 
والتش����ريعية، ونظ����را للبيئ����ة 
التشغيلية الس����ائدة في املنطقة، 
التي دفعت  والعوامل االيجابي����ة 
باملستثمرين الكويتيني واالجانب 
الى لفت االنظار للعمل ضمن اطار 
تل����ك املنطقة كممول لوجس����تي 
للعراق، وعلي����ه ملا كانت الكويت 
احدى بوابات االمداد اللوجس����تي 
ومن خالل موقعها االس����تراتيجي 
فإنه وبال شك يتوجب علينا فتح 
ابوابنا للمستثمرين االجانب منهم 
بل والكويتيني، خاصة ان املرحلة 
املقبل����ة تتطلب رؤية عمل جديدة 
لتحويل الكويت ملركز مالي وجتاري. 

� بنك  إتقان  أكادميي����ة  نظمت 
بوبي����ان برنامج ج����ودة اخلدمة 
ال����ذي يهدف في  العمالء  ورعاية 
املق����ام األول إلى ضب����ط اجلودة 
واحلفاظ عل����ى معايير عالية في 
خدمة العمالء باإلضافة إلى تعزيز 
البنك  معرفة املوظ����ف مبنتجات 
املقدمة. حيث يتضمن  واخلدمات 
البرنامج أهدافا إستراتيجية خاصة 
للتعامل مع العميل والتي تطمح إلى 
إرضاء العمالء واستقطابهم وكسب 
والئهم للبنك من خالل تقدير العميل 
وضمان إرضائه. وفي هذا اإلطار 
صرح مدير جودة اخلدمة ورعاية 
العمالء في بنك بوبيان، باسل ضاهر: 
»بأن بنك بوبيان حريص على تقدمي 
ضمان جودة اخلدمة والتي تعتبر 
العمل املصرفي«.  من أساس����يات 
وأض����اف ان البن����ك يحرص على 
توفير ما يالئم خصوصية العميل 
ومتيزه من خالل اخلدمة الشخصية 
التي ينفرد بتقدميها موظفو بنك 

واكد الريس في تصريحه: انه ينبغي 
على اعضاء مجلس االمة خالل دور 
االنعقاد املقبل وبصفة االستعجال 
استثمار الرغبة اجلادة والصادقة 
للقيادة العليا للبالد ممثلة بصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
وس����مو ولي عهده االمني الشيخ 
نواف االحمد وسمو رئيس مجلس 

بوبيان.  وشدد ضاهر على أهمية 
خدمة العم����الء التي تعتبر اليوم 
من أهم مقومات النجاح، خاصة في 
ظل الظروف الراهنة، مشيرا إلى أن 
البنك أولى االهتمام خلدمة العمالء 
والتي مع مرور الوقت أصبحت على 
مستوى عال من اجلودة وذلك من 
خالل سعي البنك املستمر إلى تزويد 

تراجع مبيعات العقارات 47% في الربع 
الثاني نتيجة لألزمة المالية العالمية

رويترز: أظهرت بيانات رسمية أمس تراجع مبيعات 
العقارات في الكويت 47% على أساس سنوي في الربع 

الثاني من العام نتيجة لألزمة املالية العاملية.
وتراجع����ت قيمة مبيعات العقارات في البلد العربي 
اخلليجي إلى 280.8 مليون دينار من 529.1 مليون دينار في 
الربع الثاني من العام املاضي. وقال محلل قطاع العقارات 
والبناء لدى يو.بي.اس في دبي سعود مسعود »االقتصاد 
ال ينمو ومير مبرحلة تباطؤ، فهناك تراجع في الوظائف 
وهو ما س����يفضي إلى مخاطر سكانية أعلى مما سيزيد 
بدوره من عدم التيقن على الصعيد العقاري«. وتراجعت 
صفقات العقارات السكنية التي تشكل اجلانب األكبر من 
إجمالي الصفقات 28.1% في الربع الثاني لتصل إلى 142.8 
مليون دينار. وتشهد مبيعات العقارات والسيما الوحدات 
الس����كنية تراجعا منذ منعت احلكومة في العام املاضي 
الش����ركات اخلاصة من املتاجرة في العقارات السكنية. 
وتراجعت مبيعات العقارات االس����تثمارية 55.6% إلى 
101.19 مليون دينار في حني انخفضت مبيعات العقارات 
التجارية 64.1% في الربع الثاني من 2009 قياسا بالفترة 
ذاتها قبل عام. ويشير مصطلح العقارات التجارية في 
الكويت إلى البنايات السكنية التي تؤجر بصورة رئيسية 
لألجانب. وقال مسعود إن السوق العقاري الكويتي الذي 
لم يبلغ تراجعه مداه بعد يتأثر بحالة القطاع املصرفي 

في البلد اخلليجي.

األداء األسبوعي لمؤشرات أسواق األسهم الخليجية

المؤشر
االقفال

األسبوعي
التغير

األسبوعي
الترتيب

التغير
السنوي

الترتيب

الكويت 
5-1.32%0.067%7.679.5السعري

السعودية 
20.301%1.904%5.778.14العام

البحرين 
7-16.73%0.516%1.502.23العام

6-4.1812.59%6.707.73قطر
7.454%0.665%5.846.22مسقط 30

11.133%3.802%1.818.34دبي
أبوظبي 

17.192%3.313%2.800.81العام


