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»البابطين« تفوز بشهادة 
»معايير نيسان لخدمات ما بعد البيع«

..وتطلق أسعارًا استثنائية على جميع 
موديالت »إنفينيتي« لنهاية الشهر الجاري

المسلم: »دار االستثمار« 
حصلت على تأييد األغلبية إلعادة الهيكلة

أعلن����ت ش����ركة عب����د احملس����ن 
عبدالعزيز البابطني � الوكيل واملوزع 
احلصري املعتمد لسيارات نيسان، 
إنفينيتي، رينو وستروين في الكويت، 
عن فوزها بش����هادة »معايير نيسان 
خلدمات ما بعد البيع« بعد مراجعة 
دقيقة خلدمات الصيانة واإلصالح في 
ورشات الشركة في الشويخ واألحمدي، 
والتأكد من مطابقة ما يقدم من خدمات 
مع معايير الش����ركة األم. يقول أبي 
توماس � مدير عمليات التطوير »باتباع 
هذه املعايير أضحى لدينا معرفة أشمل 
الحتياجات عمالئنا وإدراك أفضل ملا 
يتوقعونه منا«، ويضيف: »جتس����د 
هذه الش����هادة التزام شركتنا القوي 
بتعزيز جودة اخلدمات وتطوير ارتقاء 
األداء سعيا الكتساب املزيد من ثقة 
عمالئنا وتقديرهم«. يذكر أن الشركة قد 
أمتت تنفيذ متطلبات »معايير نيسان 
خلدمات ما بع����د البيع« في مرافقها 
الكائنة في الشويخ واألحمدي. وقد 
أتت هذه املرافق على إجراء اختبارات 
األداء  التصميم الضرورية ومتابعة 
وفق خطة عمل للفوز بهذه الشهادة 

املهمة منذ مطلع يوليو 2008 حتى اآلن، 
علما أن اختبار التصميم النهائي قد 
أجنز في مارس 2009. هذا وقد متت 
جميع اختبارات التصميم والتدقيق 
من قبل نيس����ان اخللي����ج � املنطقة 
احلرة، مكتب نيسان اإلقليمي والذي 
منحت الشركة على أثره هذه الشهادة 
املرموقة. وحتتفل الشركة بالذكرى ال� 
61 على تأسيسها وعبور 55 عاما على 
حتالفها اإلستراتيجي مع نيسان. كانت 
الشركة قد استهلت نشاطها التجاري 
من خالل مكتب له����ا في الصاحلية 
لبيع قطع غيار السيارات عام 1948. 
ومع حلول عام 1954 جنحت شركة 
عبد احملسن عبدالعزيز البابطني في 
احلصول على ح����ق االمتياز كوكيل 
سيارات »داتسن« املعتمد في منطقة 
الشرق األوسط. بعدها عمدت الشركة 
إلى اس����تيراد »باترول« والشاحنات 
الصغيرة واستمرت على ذلك إلى يومنا 
هذا. أضحت الشركة وبعد انقضاء 55 
عاما حققت فيها العديد من النجاحات 
واإلجنازات، الوكيل احلصري الوحيد 

ل� »نيسان« في الكويت.

مع دقات عقارب الساعة واقتراب 
اختتام عام 2009 »حترص ش����ركة 
عبداحملسن عبدالعزيز البابطني على 
استقبال العام اجلديد وتهنئة عمالئها 
بعرض مميز مختلف، وتعلن عن عرض 
أسعار استثنائية على جميع موديالت 
الفخمة ويغطي  الرائع����ة  انفينيتي 
العرض الفترة من 22 ديسمبر حتى 31 
ديسمبر آخر أيام السنة امليالدية 2009 
 FX :ويشمل مجموعة انفينيتي املذهلة
االستثنائية، EX األنيقة، M الفخمة، 
G الكوبيه والسيدان املثيرتان وأخيرا 

QX الرائعة الكبيرة«.

وجتس����د عالمة انفينيتي عناية 
استثنائية تليق بعشاقها االستثنائيني 
وترم����ي إلى حتويل كل ما هو عادي 
إلى فريد مختلف مميز ومستوحى من 
الطبيعة عن طريق املزج بني التصميم 
األخ����اذ وآخر إبداع����ات تكنولوجيا 
صناعة السيارات خللق كيان مبتكر 
يتخطى مبدلوالته مفهوم الس����يارة 

التقليدية.
يس����ري الع����رض مل����دة 10 أيام 
فقط، لذا ندعوك����م لزيارة معرضنا 
بال����ري واالتصال ب����� 1804888 ألي 

استفسارات.

أعلنت اللجنة التنسيقية لبنوك 
ومستثمري شركة دار االستثمار وبنك 
دار االستثمار عن حصولها على تأييد 
أكثر من ثلثي البنوك واملستثمرين على 
خطة إعادة الهيكلة التي عرضت في كل 
من الكويت ودبي في الرابع والعشرين 
واخلامس والعش����رين من الش����هر 
املاضي. وعليه، فإن دار االس����تثمار 
واللجنة التنسيقية سيمضيان قدما 
في التنفيذ النهائي خلطة إعادة الهيكلة 
املقترحة، هادفني إلى االنتهاء من هذه 
العملي����ة في أقرب وقت ممكن. وقال 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
لشركة دار االستثمار عدنان املسلم 
»إننا مسرورون حلصولنا على تأييد 
األغلبية خلطة إعادة الهيكلة، ونود أن 
نشكر كل البنوك واملستثمرين على 
التزامهم طوال هذه األيام العصيبة«، 
وأضاف أن »دار االس����تثمار ملتزمة 

بإكمال خطة إعادة الهيكلة املقترحة 
في أسرع وقت ممكن«.

اللجنة  الناط����ق باس����م  وق����ال 
التنس����يقية بدر عبداهلل العلي »إن 
اللجنة تسير بخطى حثيثة وثابتة 
وبدعم من األغلبية، ونود أن نشكر 
البن����وك واملس����تثمرين ملباركته����م 
والتزامه����م بخط����ة إع����ادة الهيكلة 
الش����ائكة ه����ذه«، وأض����اف »نحن 
نتطل����ع إلى العمل مع جميع البنوك 
واملس����تثمرين للوصول إلى التنفيذ 
النهائي واتخاذ قرار س����ريع في هذا 
اإلطار«، وأردف قائال »كما سنستمر 
في التواصل م����ع األقلية الباقية من 
البنوك واملستثمرين الذين لم يبدو 
تأييدهم حتى اآلن حتى يقوموا بذلك 
في أقرب فرصة ممكنة، ليتسنى لهم 
االنضمام إلى مرحلة التنفيذ النهائي 

من خطة إعادة الهيكلة«.

شهادة »معايير نيسان خلدمات ما بعد البيع«

بدر العلي عدنان املسلم

الفائزون يحملون جوائزهم

بوستر العرض اجلديد على موديالت انفينيتي

أخبار الشركات بودي: 2010 عام مميز ونقطة تحول في مسيرة »طيران الجزيرة«

»برقان« يعلن أسماء الفائزين بحساب »يومي«

»الُجمان«: 25.6 مليار دينار صافي إجمالي أرصدة 
القروض والسلفيات في دفاتر 9 بنوك محلية

أعلن بنك برقان أسماء الفائزين في السحوبات اليومية 
حلساب »يومي«، وقد قام البنك بإيداع مبلغ 5000 دينار وهو 
قيمة اجلائزة في حس����اب كل فرد من الفائزين احملظوظني 
اخلمسة لألسبوع املاضي وهم عايض محمد عايض املطيري، 
أحمد خليل محمد الكندري، فهد عوض عويد الفضلي، غازي 
عويد عوض العنزي، قطبجواال س����لما سيف الدين. وقد 
جرى السحب في املكتب الرئيسي للبنك حسب اإلجراءات 

املتبعة.
وقد قام رئيس مديري اخلدمات املصرفية لألفراد ساميون 

كليمينتس����د بتقدمي التهنئة للفائزين في س����حوبات هذا 
األس����بوع، مضيفا: إن حس����اب يومي هو احلساب األوحد 
واألكثر تفردا في الكويت. فهو حساب يقدم سحوبات يومية 
وجوائز يومية مجزية مقدارها 5000 دينار عدا أيام العطل 
األسبوعية والعطل الرسمية. اليوم وفي كل يوم هناك مفاجأة 

قد حتمل إليك خبر الفوز بجائزة 5000 دينار.
ويس����رنا أن ندعو اجلميع لالستفادة من هذه الفرصة 
الفريدة الس����تثمار ودائعهم بالطريق����ة التي تعود عليهم 

بفرص أكبر للفوز.

وكان بنك برقان قد أطلق في ش����هر أبريل من هذا العام 
حساب »يومي« األول من نوعه في السوق املصرفية احمللية 
والذي يبدأ بفتح احلساب مببلغ 500 دينار كحد أدنى ليدخل 
هذا املبلغ السحب بعد مرور 30 يوما عليه، ومن ثم يبدأ في 
دخول السحوبات اليومية على جائزة 5000 دينار. وتزداد 
فرص الربح مع كل 50 دينارا تزيد على املبلغ حيث متثل 
كل 50 دينارا منه فرصة في الس����حب مما يعني أن املبلغ 
األولي املودع كحد أدنى وهو 500 دينار سيكون له 10 فرص 

في السحوبات اليومية.

ذكر تقرير مركز اجلمان لالستشارات 
االقتصادية أن إجمالي أرصدة القروض 
والسلفيات في دفاتر قطاع البنوك الذي 
يحوي 9 بنوك تبلغ 27.6 مليار دينار 
في 30 سبتمبر 2009، وتبلغ مخصصاتها 1.9 مليار دينار 
مبا يعادل 7.0% من إجمالها، وبالتالي يكون رصيد صافي 
القروض والس����لفيات 25.6 مليار دينار بالتاريخ املذكور. 
وأفاد بأن »بنك اخلليج« يتصدر أعلى نس����بة مخصصات 
بواق����ع 11.8% من إجمالي قروضه وس����لفياته البالغة 3.9 
مليارات دينار، يليه »جتاري« بنسبة 10.2%، ثم »الدولي« 
مبعدل 9.9%، أما األقل في ه����ذا املضمار، فيتصدر القائمة 
»بوبي����ان« مبعدل 3.5%، يليه »وطن����ي« مبعدل 3.7%، ثم 

»برقان« بنسبة %4.7. 
أما مخصصات القروض والس����لفيات للبنوك املجملة 
عل����ى فترة ثالثة أرباع العام 2009 فذكر التقرير أنها تبلغ 

496 ملي����ون دينار، أي مبا يعادل 26% من إجمالي أرصدة 
املخصصات البالغة 1.9 مليار دينار كما أسلفنا، ويتصدر 
»جتاري« أعلى نسبة مخصصات لثالثة أرباع العام 2009 
مبعدل 2.8%، يليه »خليج« مبعدل 2.5%، ثم »الدولي« مبعدل 
2.3%، أما األقل في ه����ذا الصدد، فكان »وطني« في املقدمة 
مبعدل 0.4%، تاله »أهلي« مبعدل 1.4%، ثم »أوسط« و»برقان« 
و»بوبيان« مبعدل 2.1% ل����كل منهم. أما من حيث حصص 
البنوك من املخصص����ات كما في 2009/09/30، فيتصدرها 
»خليج ب« بنسبة 24% من إجمالي املخصصات، يليه مباشرة 
»بيتك« بنس����بة 23%، ثم »وطني« بحصة نسبتها 15% من 
اإلجمالي، أما أقل البنوك في هذا املضمار، فكان من نصيب 
»بوبيان« و»الدولي« و»أوس����ط« بحصص 1 و4 و5% على 
التوالي.  وفيما يتعلق بحصص البنوك في صافي القروض 
والسلف كما في نهاية الربع الثالث 2009، قال ان »الوطني« 
تصدر القائمة بحصة 29% من اإلجمالي، تاله بفارق ملحوظ 

»بيتك« بنسبة 20% ثم »خليج ب« مبعدل 13%، أما األقل في 
هذا الصدد، فكان من نصيب »بوبيان« و»الدولي« بحصة 
بلغ����ت 3% لكل منهما، تالهم »أوس����ط« بحصة بلغت %6. 
م����ن جانب آخر، فإنه ال ميكن احلك����م -من خالل التحليل 
األولي واملختصر لقروض ومخصصات البنوك � على مدى 
تفوق بنك عن آخر مبا يتعلق مبدى كفاية املخصصات أو 
املؤشرات التي ترسلها من حيث كونها إيجابية أو سلبية، 
فعلى س����بيل املثال، عندما ترتفع نسبة املخصصات لبنك 
معني، يكون هناك تفس����يران متضادان ومنطقيان في ذات 
الوقت، فقد يعني ذلك كفاية املخصصات والوضع اآلمن، كما 
قد يعني ذلك في ذات الوقت أن لدى البنك املعني حسابات 
كبيرة متعثرة وهو معرض أكثر من غيره ملخاطر االئتمان، 
كما يظهر تفسيران متضادان )إيجابي وسلبي( ومنطقيان 
في آن واحد في حال انخفضت نسبة مخصصات القروض 

والسلفيات.

»طيران الجزيرة«  أعلنت الرابحين ومنحت كل فائز 12 تذكرة سفر
أقامت ش����ركة طيران اجلزيرة حفل الس����حب على 
جوائز طيران اجلزي����رة أمام فرع طيران اجلزيرة في 
حولي مبجمع البحر، وكانت اجلوائز املقدمة عبارة عن 
تذاكر سفر خلمس����ة فائزين على طيران اجلزيرة ألي 
وجهة من وجهات الناقلة الرائعة التي يختارها الرابح 

ملدة سنة، مقدمة من مجموعة بودي للطيران.  
وقد حضر احلفل كل من مدير مبيعات فروع طيران 
اجلزي����رة رعد األصفهاني، ومدي����ر املبيعات اإلقليمي 
في طيران اجلزيرة ايش����ان بدر الدين وباإلضافة الى 
مندوب من وزارة التج����ارة وعدد كبير من اإلعالميني 

واجلمهور.

 وصرح نائب الرئيس واملدير العام ملجموعة بودي 
للطيران منذر ناجيا في هذه املناسبة بأن هذه العروض 
واجلوائز تندرج ضمن سياسة مجموعة بودي للطيران 
لدعم فروع طيران اجلزيرة، وأوضح أن هناك العديد من 

العروض املذهلة سيتم تقدميها خالل السنة املقبلة. 
وقد جاءت أسماء الفائزين كاآلتي: الفائز األول: كامل 
إبراهيم عليوا إبراهيم 12 تذكرة سفر الفائز الثاني: سالم 
فالح ناصر الهاجري 12 تذكرة سفر الفائز الثالث: حسني 

محمد إبراهيم رفاعي 12 تذكرة سفر
الفائز الرابع: Judith Johnston 12 تذكرة سفر

الفائز اخلامس: فاطمة اسماعيل 12 تذكرة سفر.

»ل����م ندخل خط الكويت � مومباي في جدول الش����تاء 2010 فهو خط 
تنافسي جدا وقد وجدنا أنه من األفضل أن نركز رحالتنا على الوجهات 
القصيرة املدى في املنطقة وتخصيص رحالتنا والطاقة االستيعابية 
التي حتظى بها الش����ركة لوجهات نحتل فيها حصة سوقية أكبر مثل 
دبي وبيروت وشرم الشيخ والتي تستجيب للطلب العالي ملسافرينا«. 
وقال: ال ننسى أن طيران اجلزيرة شركة طيران غير حكومية وليست 
مقيدة بالوجهات التي تشغل إليها على عكس الشركات احلكومية فنحن 
نتميز باحلرية في اختيار اخلطوط التي نسيرها حسب املواسم وحسب 
العرض والطلب على غرار شركات الطيران العاملية وشركات الطيران 
األوروبية الرائدة مثل »ايزي جت« و»راين اير« وغيرهما من الشركات. 
وعن مس����تقبل قطاع الطيران في الكويت قال بودي ان الكويت قامت 
بتقدم ملحوظ في حترير قطاع الطيران وهي س����باقة في هذا املجال 
على مس����توى الشرق األوسط حتت قيادة صاحب السمو األمير وهو 
صاحب مبادرة حترير القطاع حني كان سموه رئيسا ملجلس الوزراء 
في 2004 حتى أصبحت اليوم طيران اجلزيرة أكبر مشغل في مطار الكويت الدولي. وتابع 
بقوله »ال شك اننا نرى املزيد من التعاون ومستقبال مشتركا بني طيران اجلزيرة واخلطوط 
اجلوية الكويتية كونهما أكبر مشغلني في مطار الكويت الدولي وبدأنا فعال التركيز على 
توفير وجهات قصي����رة املدى في املنطقة وفتح املجال للخطوط اجلوية الكويتية لتخدم 
وجهات طويلة املدى مثل خط الكويت � مومباي«. واضاف »س����نواصل منونا خالل 2010 
والس����نوات القادمة كما سنواصل االلتزام بقيمنا لتحرير قطاع الطيران ولعب دور فعال 

وايجابي في االقتصاد الكويتي واقتصاد الدول التي نسير إليها رحالتنا«.

توقع رئيس مجلس إدارة شركة طيران اجلزيرة مروان بودي امس 
ان يكون عام 2010 عاما ايجابيا بشكل عام لقطاع السياحة والسفر وقال 
»نتطلع الى س����نة واعدة السيما بعد موسم الشتاء املنخفض احلركة 
تاريخيا«. وأكد بودي ل� »كونا« ان عام 2010 »هو عام مميز لنا ونقطة 
حتول في مسيرة طيران اجلزيرة فهي تدخل سنتها التشغيلية اخلامسة 
ومازلنا حريصني خالل العام اجلديد على توفير حرية االختيار وتوفير 

األسعار املنخفضة واملزيد من التحكم للمسافر«.
واضاف »انطلقنا قبل 4 سنوات بطائرتني واليوم نحن من الشركات 
الرئيس����ية في املنطقة ونشغل أس����طوال من 10 طائرات ونحتل أكبر 

حصة تشغيلية في مطار الكويت الدولي«.
وحول التحضيرات التي قامت بها ش����ركة اجلزيرة ملوسم الشتاء 
احلالي أفاد بودي بأن قطاع الس����فر موس����مي في طبيعته واحلركة 
خالل موس����م الشتاء دائما ما تكون منخفضة مقارنة مبواسم الذروة 
في الربعني الثاني والثالث »وندخل هذا املوس����م مهيئني بشبكة قوية 

تركز على الوجهات ذات الطلب العالي في هذه الفترة وهي ال تشمل الوجهات الصيفية مثل 
الغردقة والتي سنعاود التسيير اليها خالل مواسم العطالت املختلفة في 2010«. وأوضح 
بودي ان املسافرين سيرون حتديثات أخرى »في شبكة وجهاتنا في 2010« وهي تغييرات 
أتت تكميلية خلطوات إعادة هيكلة الشبكة التي اتخذتها الشركة في منتصف العام عندما 
طلب من طيران اجلزيرة تخفيض حجم عملياتها في دبي 2009 وتضمنت هذه التغييرات 
إلغ����اء وجهتني بعدما قل عليهما الطلب نتيجة هذه التغييرات وهما خط الكويت � طهران 
وخط دبي � البحرين. وأش����ار الى ان من التحديثات التي ستقوم بها »اجلزيرة« ايضا انه 

الحساب الوحيد الذي يقدم جائزة يومية مقدارها 5000 دينار نقدًا

»الخليج« تصدر أعلى نسبة بـ %11.8

بيان تفصيلي للقروض والسلف والمخصصات والنسب التحليلية للبنوك الكويتية كما في 30 سبتمبر 2009 )فترة ثالثة أرباع(

البنكالمسلسل

اجمالي المخصص 

المتراكم لعام 

2008 )سنوي(

مصروف المخصص 

للقروض المحمل على 

الفترة )بيان الدخل(

اجمالي المخصص 

المتراكم حتى 30 

سبتمبر 2009

تكلفة القروض 

والسلف

صافي القيمة الدفترية 

للقروض والسلف كما 

في 30 سبتمبر 2009

نسبة مصروف 

المخصص/ 

القروض %

نسبة متراكم 

المخصص/ 

القروض %
3.7%0.4%256352917.8237.532وطني1
11.8%2.6%3581014593.8773.418خليج ب2
10.2%2.8%200742742.6762.402جتاري3
6.8%1.4%116301462.1492.002أهلي4
5.7%2.1%5934931.6371.544أوسط5
7.3%2.3%401960821762الدولي6
4.7%2.1%62501122.3882.276برقان7
8.0%2.5%2991374365.4725.035بيتك8
3.5%2.1%101525715690بوبيان9

6.9%1.8%1.4024961.89727.55825.661االجمالي

 مروان بودي

حصص صافي القروض والسلف للبنوك الكويتية كما في 2009/9/30حصص مخصصات القروض والسلف للبنوك الكويتية كما في 2009/9/30
بوبيان %1

وطني %29

خليج ب %13

بيتك 20%بوبيان %3

برقان %9

الدولي %3

أوسط %6 أهلي %8 جتاري %9

وطني %15

خليج ب %24

أوسط 5%أهلي 8%جتاري %14

الدولي %3

برقان %6

بيتك %23

تقـرير


