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 أحمد مغربي
كشفت مصادر مسؤولة لـ »األنباء« أن شركة نفط الكويت طلبت جتديد عقد خدمات السفر مع 
مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية ملدة 3 سنوات مببلغ إجمالي وقدره 7.9 ماليني دينار، موضحة 

أن متديد العقد سيكون اعتبارا من بداية ابريل املقبل وحتى مارس 2013.
وأوضحت املصادر أن نفط الكويت تقدمت بهذا الطلب إلى جلنة املناقصات املركزية التي بدورها 
وافقت على طلب »نفط الكويت« للتمديد ملدة 3 سنوات، والقيام بكل التنقالت ملوظفي االدارة العليا 

في الشركة واملوظفني.

»نفط الكويت« تمّدد عقدًا مع »الكويتية« بـ 7.9 ماليين دينار لمدة 3 سنوات 

طارق عبدالسالم ماجد العجيل

فيصل العيار يتقدم احلضور خالل العمومية ومنتدى الشفافية الذي عقد على هامش اجلمعية   )متين غوزال(  ماجد العجيل ومسعود حيات مترئسني اجلمعية العمومية للبنك 

 فواز كرامي
شدد رئيس مجلس إدارة بنك برقان طارق عبدالسالم 
على متابعة البنك خالل العام املاضي البناء على مبادرات 
املســـؤولية االجتماعية التي يلتزم بها ليحقق قاعدة 
أكثر صالبة في تعزيز مساهمته للمجتمع ككل، مؤكدا 
ضرورة إحساس الشركات مبسؤولياتها جتاه املجتمع، 
مشيرا الى ان توسعات بنك برقان في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا وســـعت معها مسؤوليته االجتماعية 

أكثر فأكثر.
وأضاف عبدالســـالم في كلمته بالتقرير الســـنوي 
الذي القـــي خالل اجلمعية العمومية للبنك امس األول 
بنسبة حضور بلغت 82٪ ان منهجية بنك برقان خالل 
العام احلالي ستســـتمر في التركيز على العميل وعلى 
أعمال جتارية تلبي أولويات مصرفية ومالية للعمالء 
واملستثمرين على حد السواء، مشيرا الى تطلع البنك 
لتحقيق أرباح أعلى خالل العام احلالي على أساس استمرار 

النمو احمللي والتوسع اإلقليمي لألصول والدخل.
وبني عبدالسالم ان النتائج املالية للعام 2009 أثبتت 
ان البنك واصل حتقيقه لنتائج ايجابية على كل شرائح 
األعمال، مشيرا الى انه مت دمج النتائج املالية لبنك اخلليج 
اجلزائر والبنك األردني ـ الكويتي مع نتائج بنك برقان 
ومت إدراج نتائج مصرف بغداد الذي استحوذ البنك على 

حصة مؤثرة فيه في النتائج املالية بشكل عام.
ولفت الى ان قاعدة حقوق املساهمني وصلت الى 325.5 
مليون دينار كما واصل البنك تنمية قاعدة أصوله لتصل 
الى 4.09 مليارات دوالر كما في العام املاضي،كاشفا عن 
طرح البنك إلجراءات ومنهجيات جديدة إلدارة املخاطر 
لضمـــان اإلدارة الفعالة والتحكم بكفـــاءة وعناية في 

الصورة العامة لعوامل املخاطر في البنك.
وأشـــار عبدالسالم الى ان البنك قام في العام 2008 
بعملية حتويل شاملة لشبكة الفروع لتقدمي اخلدمات 
املصرفية اجلديدة وتوفير جتربة فريدة للعمالء، مشيرا 
الى ان نسبة العمالة الكويتية في البنك بلغت 62٪ في 
العام املاضي مع مواصلة البنك لالســـتثمار في برامج 
التدريب األساسية وفي مبادرات أخرى تهدف الى تطوير 

موظفي البنك وتوفير مجاالت الترقي.
وأكد عبدالسالم ان مجلس إدارة البنك اتخذ خطوات 
لضمان النمو املستدام في العام احلالي وهو ماسيرسخ 
وضع برقان في ظل األســـواق املضطربة الســـيما مع 
القرارات اإلستراتيجية التي مت اقتراحها مما سيسمح 
للبنك مبواصلة النمو واغتنام الفرص االستثمارية التي 

تظهر خالل العام احلالي.

عدم توزيع ارباح

 وكانت اجلمعية العموميــــة العادية لبنك برقان قد 
وافقت على عدم توزيع أرباح على مســــاهمي البنك عن 
السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2009 وصادقت على 
احلسابات اخلتامية للميزانية العمومية للبنك كما وافقت 
على تعديل برنامج نظام خيار شراء األسهم للموظفني 
كما وافقت على إصدار ســــندات بقيمة 100 مليون دينار 
أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية وفوضت مجلس اإلدارة 

بوضع الشروط إلصدارها واالكتتاب فيها.
 كما وافقت اجلمعية العمومية غير العادية على تعديل 

املادة العاشرة واملادة عشرين من النظام األساسي. 
فيما أعرب عدد  من املساهمني عن انزعاجهم من توقيت 
االكتتاب في زيادة رأس مال البنك أكدت اإلدارة العليا في 
البنك ممثلة في نائب رئيس مجلس اإلدارة ماجد العجيل 
والعضو املنتدب مســــعود حيات أهمية هذه الزيادة في 
مواصلة البنك خلطط التوســــع والنمو اإلستراتيجية 

واستجابة ملتطلبات السلطات الرقابية.
 وقال أن زيادة رأســــمال البنــــك التي أقرت في وقت 
سابق إمنا تندرج حتت خطة إستراتيجية وضعها البنك 
للنمو والتوسع مشيرا إلى صعوبة األوضاع االقتصادية 

على البنوك احمللية والعاملية. 
 وأضــــاف أن بنك يرقان واصل خــــالل العام املاضي 
العمل على إعادة ترتيب ومراجعة جميع وظائف عمله 
الداخلية باإلضافة للعمل على تنفيذ إستراتيجية للتوسع 
اإلقليمي، مشــــيرا إلى إن حتييد مخصصات في الفترة 

املقبلة مرتبطة بالظروف االقتصادية. 
 وأشــــار العجيل أن بنك برقــــان قدم أداء ايجابيا في 
العام املاضــــي على الرغم من األوضاع االقتصادية التي 
عانت منها األســــواق املالية اإلقليميــــة والعاملية حيث 
بلــــغ صافي اإلرباح 6.2 ماليني دينــــار ممثلة عائدًا على 
السهم قدره 6.1 فلوس وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 
28٪ ليصل الى 155 مليون دينار، مشــــيرا إلى ان مالءة 
رأس املال التي يتمتع بنك برقان بلغت 16.86٪ بحسب 

معايير )بازل 2(.
من جانبه قال العضو املنتدب في بنك برقان مسعود 
حيات ان كامل مخصصات البنك بلغ 179 مليون دينار مت 
جتميعها خالل السنوات املاضية، مشيرا الى ان اي زيادة 
في حتديد املخصصات ســــتحددها الظروف االقتصادية 

احلالية وأي تطوراته على هذه الساحة.

زيادة رأس المال

وأشار حيات الى أهمية الزيادة في رأس املال التي أقرتها 

اجلمعية العمومية السابقة الستمرار التوسع والنمو في 
نشاطات البنك مقدرا الظروف االقتصادية التي مير بها 
مساهمو البنك وقدرتهم على الدخول في هذه الزيادة مؤكدا 
ان مصلحة بنك برقان من مصلحة مساهميه.واستطرد 
حيات بأنه يوجد تغيير في التعليمات من قبل السلطات 
الرقابية، األمر الذي جعل توقيت زيادة رأســــمال البنك 
مناسبة جدا معتبرا هذه الزيادة وتوقيتها منطقيا جدا 
لألسباب السابقة، مشيرا الى ان التوسعات التي واصل 
البنك تنفيذها متثلت في االستحواذ على حصة أغلبية 
في ثالث كيانات مصرفية جتارية في اجلزائر والعراق 
واألردن حيث انه مع إمتام صفقة االستحواذ على البنك 
األردني ـ الكويتي في عام 2008 قام البنك في عام 2009 
بوضع اللمسات النهائية إلنهاء صفقة بنك اخلليج اجلزائر 
كما مت االســــتحواذ على حصة مؤثرة في أسهم مصرف 
بغداد، مشيرا الى ان هذه االستثمارات ستزيد من ترسيخ 
مكانة البنك في الســــوق اإلقليمية وتعجل من حصول 

مساهميه على عوائد من تلك االستثمارات.
وعن اســــتقالة الرئيس التنفيذي السابق جوناثان 
اليــــون قال حيات ان اليون قــــدم الكثير لبنك برقان اال 
انه وصل الى ســــن التقاعد وفضل االستقالة مشيرا الى 
وجود رئيس تنفيذي جديد للبنك ســــيتم الكشف عن 

اسمه في وقت الحق.

أقل من 4% حجم االنكشافات على الشركات االستثمارية من إجمالي االنكشافات االئتمانية

الزومان: 179 مليون دينار إجمالي المخصصات نصفها عامة
جري��ا على عادته أقام بن��ك برقان منتدى 
الش��فافية الذي جاء عق��ب اجلمعية العمومية 
للبنك الطالع املساهمني على آخر املستجدات 
واالجابة عن كل استفساراتهم وأسئلتهم حول 
اداء البنك في العام املاضي ونظرته املستقبلية 
وما مت حتقيقه. وقدم العرض رئيس املديرين 
املالي��ني في البنك خالد الزومان، حيث ش��رح 
رؤية البنك املستقبلية املتمثلة في احتالل مركز 
ري��ادي بني البنوك في تق��دمي اخلدمات املالية 
في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا من 
خالل االلتزام الدائم بأفضل املمارسات واالبتكار 
واالهتمام باجلميع. وأك��د حرص بنك برقان 
على بناء الثقة مع املس��اهمني والعمالء مبنية 
على النزاهة والثقة وتوفير اخلدمات املصرفية 
املبتكرة التي تتفهم احتياجات العمالء وتدعمهم 
في جميع مراحل احلياة. وحدد الزومان اهداف 
البن��ك املتمثلة في حتقي��ق اعلى قيمة جلميع 
املساهمني والعمالء واملوظفني من خالل التركيز 
على االركان الثالثة لبنك برقان وتعزيز قدراته 
التشغيلية والتكنولوجيا واالهتمام مبوظفيه، 
حيث يجب ان تكون القيمة العائدة على املساهمني 
ثابتة والنمو املستمر في ظل االطار العام لالدراة 

السليمة ومبادئ احلوكمة.

وب��ني الزومان ان معدل كفاي��ة رأس املال 
في بنك برق��ان بلغت 16.86% كم��ا مت اضفاء 
مزيد من القوة للبنك مع اكتمال عملية اصدار 
احلقوق بقيمة 100 مليون دينار، مش��يرا الى 
ان السيولة اجليدة في البنك مع وجود 10% من 
اجمالي االصول في سندات واذونات اخلزينة 
فيما تش��كل االستثمارات 3% فقط من اجمالي 
االصول. وكش��ف عن حجم االنكش��اف على 
ش��ركات االستثمار الذي ميثل اقل من 4% من 
اجمالي االنكش��افات االئتمانية. مشيرا الى ان 
اجمال��ي املخصصات في البنك وصل الى 179 
مليون دينار نصفها تقريبا مخصصات عامة.
وقال الزومان ان عام 2009 ش��هد جتديد 
وتطوير جميع فروع البنك البالغ عددها 117 فرعا 
حتى نهاية الع��ام املاضي وأكثر من 214 جهاز 
صرف آلي وطرح نظام ادارة النقد وتطبيق نظام 
ادارة عالقات العمالء. وعن االنشطة االستراتيجية 
بني الزومان عمليات دم��ج البنوك التابعة بعد 
عمليات االستحواذ الفتا الى العمل الوثيق الذي 
يقوم به البنك من خالل مستش��ارين عامليني، 
الفتا الى ان عملية الدمج متت على ثالث مراحل 
مختلفة. حيث تضمن��ت املرحلة االولى ادارة 
املخاطر واحلسابات وأنظمة املعلومات واخلزينة 

والتدقيق الداخلي واتصاالت الشركات والتي 
مت االنتهاء منها فيما ج��ار العمل على تطبيق 
املرحلة الثانية التي تشمل نظم املعلومات واملوارد 
البشرية والعمليات بينما ستكون املرحلة الثالثة 

ملجاالت التعاون املرتبطة باالعمال االخرى.
اما فيما يخص االنش��طة االس��تراتيجية 
واجلدول الزمني إلصدار احلقوق فأوضح ان 
موافقة املساهمني على زيادة رأس املال مببلغ 
36 مليون دينار من خالل اصدار 360 مليون 
سهم بعالوة مقدارها 180 فلسا بتاريخ 11 يناير 
املاضي حيث متت موافقة البنك املركزي عليها 
بتاريخ 10 ديس��مبر املاضي وصدور املرسوم 
األميري بشان الزيادة بتاريخ 23 مارس املاضي، 
مشيرا الى ان التاريخ الفاصل للمقترح هو 12 
مارس املاضي. وبني الزومان ان فترة االكتتاب 
املقترحة للمساهمني ستكون من 13 ابريل حتى 
17 ابريل اجلاري فيما س��تكون فترة االكتتاب 
للجمهور لالكتتاب باالسهم املتبقية غير املكتتب 

بها من 2 مايو املقبل حتى 12 يونيو.
الفتا الى ان احملفظة االستثمارية تشكل 3% من 
اجمالي حجم امليزانية العمومية وفي ضوء صغر 
حجم محفظة التداول فان بنك برقان سيكون 

مبنأى عن التقلبات القادمة في السوق.

العجيل رئيسا لمجلس اإلدارة
قام بنك برقان خالل االجتماع السنوي للجمعية 
العمومية ومنتدى الش��فافية امس االول بتعيني 
رئي��س جديد ملجلس اإلدارة وتقدمي مرش��حني 
جدد لعضوي��ة مجل��س اإلدارة، حيث مت تعيني 
ماجد العجيل رئيسا جديدا ملجلس اإلدارة ومحمد 
عبدالرحمن البش��ر نائبا لرئيس مجلس اإلدارة 
وكل م��ن: عبد الكرمي الكباريت��ي وبيناك مايترا 
وسعدون علي وفيصل الرضوان وأحمد السميط 
ود.أماني بورس��لي وعبد السالم البحر أعضاء، 

وسامر خنشت عضوا احتياطيا. 
وقال رئيس مجلس اإلدارة ماجد العجيل »نرحب 
بالسادة أعضاء مجلس اإلدارة اجلديد ونتطلع إلى 
مواصلة النجاح الذي شهده البنك خالل السنوات 
املاضية. كم��ا أود أن اغتنم هذه الفرصة ألتقدم 
بالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة 
التنفيذية بالش��كر والتقدير إلى أعضاء مجلس 

االدارة السابق لتوجيهاتهم القيمة.

325.5 مليون دينار حقوق المساهمين وارتفاع نسبة العمالة الوطنية إلى %62

عبدالسالم: 4 مليارات دوالر قاعدة أصول »برقان«  
وإجراءات جديدة إلدارة المخاطر وضمان اإلدارة الفعالة

حيات: زيادة رأس المال ضرورة لمواصلة خطط التوسع والنمو اإلستراتيجي
العجيل: صعوبة األوضاع االقتصادية على البنوك المحلية والعالمية  حدت من استراتيجتنا


