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342 مليون ريال أرباح »قطر الدولي« في 2009 بنمو %12
يعد الشريك اإلستراتيجي لبنك الكويت الوطني .. وودائع العمالء نمت 14% لتصل إلى 13.1 مليار ريال

نـ�شــتــــري

املباركية - عمارة �سندوق اال�ستثمار العقاري

يوجد لدينا

جموهرات

و�ساعات ثمينة

م�ستعملة

جموهراتكم املر�صعـة بالأملـا�س

وال�صاعات الثمينة

باأعلى الأ�سعار

ت : 22460150/5

40.62 فلسًا أرباح 
»نابيسكو« وتوزع 

25% نقدًا

ذكر سوق الكويت لألوراق املالية ان الشركة الوطنية للخدمات البترولية 
)نابيسكو( افادت بأن مجلس االدارة قد اجتمع امس واعتمد البيانات املالية 
السنوية للشركة للسنة املالية املنتهية في 12/31 حيث حققت الشركة ارباحا 
بلغت 2.172.901 دينار بربحية بلغت 40.62 فلسا للسهم مقارنة بـ 192.774 

دينارا و3.26 فلوس للسهم عن 2008 وأوصت بتوزيع 25% نقدا.

»المستقبل لالتصاالت« تطرح برنامجًا
يتحكم في الهاتف النقال عند سرقته 

طرحت شركة املستقبل لالتصاالت برنامجا 
جديدا متميزا يتناســـب مـــع الهواتف الذكية 
بحيث ميكن لصاحب الهاتف التحكم في املوبايل 
املسروق أو املفقود عن بعد وذلك بإغالقه على 
الفور ونقل ثم مسح بياناته عن بعد بل وحتديد 

موقع الهاتف أينما كان.
وقال مدير تدريب قطاع املبيعات بشـــركة 
املســـتقبل لالتصاالت FCC محمد بلوشي في 
بيان صحافي امس، إن البرنامج اجلديد هو حل 
آمن وعصري ملشكلة كبيرة يواجهها مستخدمو 
الهواتف حول العالم وهي سرقة هواتفهم أو 
فقدانها والتي تتضمن بيانات خاصة ومهمة.
مشيرا إلى أن البرنامج اجلديد يستطيع أيضا 
التعرف على ما إذا كان الهاتف املســـروق أو 

.Chip املفقود قد مت تغيير شريحته الهاتفية
وأضاف بلوشي ان الهدف من هذا البرنامج اآلمن تقدمي حلول 
إبداعيـــة مفيدة ملســـتخدم الهاتف النقال وهو مناســـب جلميع 
العمالء وخصوصا الذين ميتلكـــون هواتف خاصة باالعمال إذ 
ان هذه الهواتف فيها أســـرار العمـــل ومعلومات ال ينبغي ألحد 

غيرهم االطالع عليها. مشـــيرا إلى أن البرنامج 
املذكور متوافر في جميع معارض شركة املستقبل 
لالتصـــاالت FCC والبالغ عددها 36 معرضا في 

جميع محافظات الكويت. 
من جهـــة أخرى قال ان شـــركة املســـتقبل 
لالتصـــاالت ومـــن منطلـــق حرصهـــا علـــى 
قـــد  تقـــدمي كل مـــا هـــو جديـــد لعمالئهـــا 
 طرحـــت عددا مـــن هواتف نوكيـــا التي تعمل 
 كموزع الســـلكي خلدمـــة اإلنترنـــت لألجهزة

 األخرى القريبة منها أو ما اصطلح على تسميته 
بالـ Router األمر الذي ميكن مستخدم الهاتف من 
التمتع بخدمة االنترنت مع أصدقائه وأسرته من 
جهاز واحد. وتعد خدمة اإلنترنت عبر الراوتر 
خدمة عملية جدا وزودت بأحدث الطرق اآلمنة التي 
تكفل عمل األجهزة املوصلة بالراوتر الهاتفي من دون أي أضرار 
فنية. مشـــيرا إلى أن خدمة الراوتر لم يعد مستخدمو اإلنترنت 
يستغنون عنها، حيث إنها تسهل عليهم الدخول على اإلنترنت في 
أي مكان سواء في املنزل أو في العمل، األمر الذي ييسر التواصل 

مع اآلخرين وإجناز املهام املطلوبة بسهولة ويسر. 

أعلن بنك قطر الدولي، الشريك اإلستراتيجي 
لبنك الكويت الوطني في قطر، أمس، حتقيق أداء 
مالي متميز خالل عام 2009، مسجال ثاني أعلى 

معدل لنمو األرباح بني البنوك في قطر. 
فقد شهدت األرباح الصافية للبنك منوا بنسبة 
12% إلـــى 342 مليونا مقارنـــة مع 305 ماليني 
ريال في عام 2008، وذلك نتيجة الرتفاع الدخل 
التشغيلي السنوي بنسبة 15%، ليصل إلى 665 

مليون ريال.
ومت حتقيـــق هذه النتائج علـــى الرغم من 
التحديات املالية التي يشهدها العالم، مما يعد 
مؤشرا قويا على متانة االقتصاد احمللي، واألداء 
املتميز ألعمال البنك، وقد شهدت ودائع العمالء 
منوا مماثال بنسبة 14% مقارنة بالعام املاضي، 

لتصـــل بنهاية العام إلى 13.1 مليار ريال، مقارنة مع 11.5 مليارا 
في عام 2008، وارتفع صافي إيرادات الفوائد للبنك بنسبة %29 
ليصـــل إلى 484 مليون ريال قطري مقارنة بـ 375 مليون ريال 
في عـــام 2008، وعالوة على ذلك، بلغ صافي إيرادات البنك من 
عمليات التمويل اإلســـالمي وأنشطة االســـتثمار، 38.4 مليون 
ريال للفترة املنتهية في 31 ديســـمبر 2009 بزيادة قدرها %90 

عن الفترة املماثلة في العام السابق.
وفي معرض تعليقه على النتائج املتميزة، قال املدير التنفيذي 
وعضو مجلس إدارة »قطر الدولي« جورج نصرة: »لقد كان العام 
2009 متميزا بكل املقاييس بالنسبة لنا، على الرغم من تداعيات 
األزمة املاليـــة التي جتتاح العالم، وتأتي هـــذه النتائج لتؤكد 
بوضوح على متانة استراتيجياتنا، وقوة االقتصاد القطري، كما 
أنها تعكس الثقة الكبيرة التي نحظى بها من عمالئنا من شركات 
وأفراد، إلى جانب جناحنا في تطبيق استراتيجيات النمو وإدارة 
املخاطر، لقد ارتفع صافي أرباحنا هذا العام بنســـبة 12%، عقب 

النمو الذي حققناه العام املاضي بنسبة %30. 
وأضاف نصرة: »لقد واصل IBQ استثماره في تطوير بنيته 
التحتيـــة، مما ضمن له مكانة متميزة بنهاية العام 2009 حيث 
أضحى رابع أكبر بنك جتاري في الدولة. وتابع نصرة قائال: »فاز 
البنك خالل العام احلالي بلقب »أسرع بنوك الشرق األوسط منوا« 
من مجلة »ذا بانكر« البريطانية، بفضل ما يتمتع به من قاعدة 

قوية لرأس املال، مع النمو الكبير في األرباح، 
فضال عـــن حضورنا القوي الذي عززه إطالق 
فروع جديدة وتوسيع شبكة أجهزة الصراف 

اآللي التابعة للبنك. 
واختتم قائال: »إلى جانب التحســـن الذي 
شـــهده أداؤنا املالي، قمنـــا بإضافة خدمــــات 
جديدة إلى محفظتـــنا الواســـعة من اخلدمات 
التــــي يجـــري توفيرها عبر مختلف أنشطة 
البنك، مـــع مواصلة التركيز علـــى توفيــــر 
خـــدمة عمــــالء فائقة اجلودة. كما شهدنا في 
مايــــو 2009، إطــــالق مجموعة من اخلــــدمات 
املخصصـــــة لألفــراد عبر »اليســـر للخدمات 
املصرفية اإلسالمية«، والذي يشمل اليوم محفظة 
كاملة من املنتجات واخلدمات املتوافقة مع أحكام 

الشريعة اإلسالمية. 

»قطر الدولي«

اجلدير بالذكر ان IBQ مؤسسة مصرفية تتمتع مبكانة متميزة 
ومنو متسارع، وتوفر مجموعة متكاملة من احللول املصرفية 
لألفراد والشركات. ويحرص البنك على ترسيخ العالقات الوطيدة 
التي تربطه بعمالئه، وتزويدهم باخلدمات واحللول املصرفية 
املريحة التي تلبي كل احتياجاتهم وتطلعاتهم وفقا ألرقى معايير 
اجلودة وأعلى مستويات األداء، وميتلك IBQتاريخا عريقا حافال 
باإلجنازات ويعد واحدا من أقدم املصارف في قطر، حيث احتفل 
في عام 2006 بالذكرى السنوية اخلمسني لتأسيسه، كما ان له 
شبكة واسعة تضم 9 فروع و30 جهاز صراف آلي موزعة على 
مواقع إستراتيجية في كل أنحاء الدولة، وقد فاز البنك بجائزة 
»أفضل خدمـــة عمالء« من مجلة »بانكر ميدل إيســـت« لعامي 

2008 و2009.
ويذكـــر أن »بنـــك الكويت الوطني«، أكبر بنـــك في الكويت 
وصاحب أعلى التصنيفات االئتمانية في منطقة الشرق األوسط، 
يدير ويتملك 30% من رأس مال IBQ، ومن خالل هذه الشـــراكة، 
يستفيد IBQ من الشبكة الدولية الواسعة لبنك الكويت الوطني، 
مما يتيح لعمالئه الوصول إلى عدد أكبر من املوارد واملصادر، 

ومجموعة واسعة من اخلدمات الدولية.
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