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نمو أرباح بنك »QNB« اإلسالمي 119% لنفس الفترة 

مجموعة »QNB« تربح 1.27 مليار ريال للربع األول
وكالة ستاندرد أند بورز في مارس 
2010 بتأكيد التصنيف االئتماني لـ 
QNB عند A+ على املدى الطويل، 
وعنــــد A1 على املدى القصير مع 
 Stable( آفاق مستقبلية مستقرة
 QNB وتعد تصنيفات .)Outlook
من قبل جميع وكاالت التصنيف 
العاملية مثل ستاندرد أند بورز، 
إنتليجينــــس، فيتش  كابيتــــال 
وموديز من بني األعلى في املنطقة 
والعالم، وال يتمتع بها سوى عدد 
محدود من املؤسسات املصرفية 
املتميزة. وكشاهد على منو مكانة 
 QNB وسمعة البنك عامليا، انضم
إلى قائمة أكبر البنوك املتقدمة من 
سنة إلى أخرى، وذلك ضمن قائمة 
أفضل 500 عالمة جتارية خالل عام 
2010 وفقا للترتيب السنوي ملجلة 
»ذا بانكــــر« التابعة جلريدة »ذا 
فاينانشيل تاميز« املرموقة، حيث 
ارتفع ترتيب QNB لهذا العام إلى 
املرتبة 210 في القائمة، متقدما بذلك 
39 مرتبة عن آخر ترتيب مت عام 
2009، وذلك نتيجة اجلهد والعناية 
البنك  إدارة  التي تبذلها  الكبيرة 

لتطوير أعماله ومنو أرباحه.
واســــتمر QNB في توســــيع 
نطاق خدماته املصرفية لألفراد 
عبر إطالقه بالتعاون مع شــــركة 
ماستركارد العاملية لبطاقة تيتانيوم 
MasterCard االئتمانية املشتركة مع 
اخلطوط اجلوية القطرية، حيث 
تقدم حلاملها مجموعة واسعة من 
املزايــــا منها باقات تأمني متفوقة 
ومتديد ضمانات على مشتريات 
مختارة، باإلضافة إلى متكني حامل 
البطاقة من جمع نقاط الكيومايلز 
في إطار برنامج نادي االمتياز من 

اخلطوط اجلوية القطرية.

كل مجاالته وأنشطته وفي جميع 
مناطق تواجده، كما تعكس كفاءة 
البنك العالية في تطبيق خططه 
اإلستراتيجية وســــيطرته على 
املخاطر وحرصه الدائم على التميز 
من خالل تقدمي أفضل مســــتوى 
من اخلدمات واملنتجات املصرفية 
املبتكرة التي تواكب تطلعات عمالء 

البنك وتوقعاتهم.
فقد واصل »QNB« خالل الربع 
األول من العام توسيع ريادته في 
السوق القطرية واملنطقة كمرتب 
أول ومنسق رئيســــي في اتفاق 
متعدد العمالت بقيمة 275 مليون 

دوالر لشراء ثالث سفن. 
واســــتمرارا للدور الريادي لـ 
القطرية،  »QNB« في اإلصدارات 
قامت شــــركة مزايا قطر باعتماد 
»QNB« كمدير اإلصدار والوسيط 
املعتمد لبيع وتســــويق اإلصدار 
في عمليــــة االكتتاب في أســــهم 
الشركة والذي انتهى بنجاح في 

يناير 2010.
واعترافا مبكانة QNB الريادية 
وقدرته على احلفــــاظ على منو 
متواصل في جميع أنشطته، قامت 

إيرادات العموالت والرسوم مببلغ 
44.6 مليون ريال )18.8%( ليبلغ 
281.6 مليون ريال، وبلغ إجمالي 
حقوق امللكية العائد إلى مساهمي 
البنك في 31 مــــارس 2010 مبلغ 
19.9 مليار ريال، بارتفاع مقداره 
3.2 مليارات ريال )19.4%( مقارنة 

مع 31 مارس 2009.
 كما متكن بنك »QNB« اإلسالمي 
من مواصلة حتقيق نتائج مالية 
متميزة بنهاية الربع األول من عام 
2010، حيــــث ارتفع صافي أرباح 
»QNB«اإلسالمي بنسبة 119% ليصل 
إلى 204.3 ماليني ريال، كما ارتفع 
إجمالي األنشطة التمويلية ليبلغ 
22.6 مليار ريال بزيادة مقدارها 
14.7 مليــــار ريال )184%( منذ 31 
مــــارس 2009. كما ارتفع إجمالي 
املوجودات منــــذ 31 مارس 2009 
مببلغ 13.0 مليار ريال )%86.4( 

ليبلغ 28.0 مليار ريال.
الرئيس  ومن جهته أوضــــح 
التنفيذي ملجموعة »QNB« علي 
العمادي أن هذه النتائج املتميزة 
تؤكد مجــــددا قــــدرة البنك على 
االستمرار في حتقيق منو متزايد في 

أعلــــن رئيس مجلــــس إدارة 
مجموعة »QNB« يوسف حسني 
كمال عــــن أن البنك متكن خالل 
االشهر الثالثة األولى من عام 2010 
من حتقيق صافي أرباح بلغ 1.27 
مليــــار ريال، ممــــا يعكس قدرة 
»QNB«املستمرة على حتقيق منو 
متميز وأرباح قوية للمساهمني.

وأضاف كمال أن هذه النتائج 
القوية أتـــت لتثبت مرة أخرى 
قدرة »QNB« املتنامية ومكانته 
الراســـخة على صعيد املنطقة، 
وقدرته املتواصلة على حتقيق 
منو قوي ومتوازن في كل أوجه 
نشاطه، فقد متكن البنك من زيادة 
أرباحه بنســـبة %25.3  صافي 
ليبلغ 1.27 مليار ريال، فيما ارتفع 
إجمالي املوجودات منذ 31 مارس 
2009 مببلـــغ 42.5 مليار ريال 
)30.3%( ليبلغ 183.2 مليار ريال، 
كما ارتفعـــت محفظة القروض 
والسلف واألنشطة التمويلية منذ 
31 مارس 2009 مببلغ 36.1 مليار 
ريال )44.3%( لتبلغ 117.7 مليار 
ريال، كذلك ارتفعت ودائع العمالء 
وحقوق أصحاب ودائع االستثمار 
املطلق منذ 31 مارس 2009 مببلغ 
40.0 مليار ريال )43.5%( لتبلغ 

131.9 مليار ريال.
 كما ارتفــــع صافي اإليرادات 
التشــــغيلية مببلغ 341.5 مليون 
ريــــال )25.9%( ليبلغ 1.7 مليار 
ريال، وقد ســــجل البنك ارتفاعا 
متميزا في معظم مصادر دخله، 
حيث ارتفع صافي إيرادات الفوائد 
وإيــــرادات األنشــــطة التمويلية 
واالســــتثمارية اإلسالمية مببلغ 
355.9 مليون ريال )42.7%( ليبلغ 
1.2 مليار ريال، كما ارتفع صافي 

علي العمادي يوسف كمال

»األهلي المتحد« نّظم محاضرة لموظفيه 
بعنوان »كيف تتلذذ بالتعامل مع الناس؟«

نظم البنك األهلـــي املتحد محاضرة للعاملني 
في كل فروعه بعنوان »كيف تتلذذ بالتعامل مع 
الناس؟« وذلك في إطار التزامه اجلاد نحو تأصيل 
الوعي الشرعي ملوظفيه حيث تهدف إلى التأكيد 
علـــى أهمية التعامل مع اآلخرين بأســـلوب راق 
وملتزم ومسؤول اقتداء بهدي رسولنا الكرمي محمد 
ژ واستمرارا ملا دأب عليه البنك قبل حتوله في 
تعامله مع عمالئه، ومنســـجما مع ما تؤكد عليه 
الشريعة اإلسالمية الســـمحه، وقد حاضر فيها 

الداعية مشاري اخلراز.
وتأتي هذه احملاضرة متممة جلهود البنك األهلي 
املتحد في التزام أعماله والتزام موظفيه بأحكام 

الشريعة اإلســـالمية وخصوصا بعد جناحه في 
حتويل كامل أعماله لتتوافق مع أحكام الشريعة 
اإلســـالمية، ويقوم البنك بعقد دورات وندوات 
وحلقات تثقيفية متخصصـــة لتأهيل وتدريب 
كوادره البشـــرية لالرتقاء بها ومبعارفها لتقدمي 

خدمات مصرفية متميزة للعمالء.
وقد ســـبق مثل هذه احملاضـــرات قيام البنك 
بتأهيل كـــوادره وموظفيه وتدريبهم على كل ما 
يتعلق باحلسابات االستثمارية اجلديدة التي بدأ 
في تقدميها فعليا ابتداء من األول من ابريل 2010 
والتي تتناسب مع احتياجات العمالء االستثمارية 

املختلفة.

جانب من احملاضرة

شركة مملوكة
لـ »صفاة طاقة« توّقع عقدًا 

بقيمة 1.2 مليون دوالر
ذكرى بيان لسوق الكويت 
لألوراق املالية أن الشـــركة 
الشـــرقية لفحـــص اآلبـــار 
»اململوكة بنسبة 70% لشركة 
القابضة«  الصفاة للطاقـــة 
وقعت عقدا مع شركة »او ام 
في« لتقدمي خدمة الفحص لبئر 
 نفطية في منطقة كردستان

العـــراق بقيمـــة 1.2 مليون 
دوالر.

تداول سهم البنك األهلي
دون زيادة رأس المال

أعلن ســــوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس إدارة البنك األهلي 
الكويتي حدد فترة اســــتدعاء رأس املــــال املقررة لتكون 18 يوما خالل 
الفترة من 11 إلى 28 اجلاري، وفي حال لم يستنفذ االكتتاب جميع االسهم 
املطروحة للزيادة خالل هذه املدة ميتد لفترة مماثلة من 2 إلى 19 مايو 
املقبل وذلك للمساهمني املسجلني بسجالت البنك حتى 8 ابريل اجلاري. 
وكانت اجلمعية العمومية للبنك املنعقدة في 7 سبتمبر 2009 قد وافقت 
على زيادة رأسمال البنك من 115.2 مليون دينار الى 144.1 مليون دينار، 
بنســــبة 25% من رأس املال املدفوع، وبقيمة اســــمية 100 فلس للسهم 

مضافا إليها عالوة اصدار مقدارها 250 فلسا للسهم الواحد.

اتحاد غرف التجارة الخليجية يكّرم مجموعة الخرافي

املناطق وغيرهـــا، الفتا إلى إن 
املرحلة احلالية تتطلب التعاون 
بني مختلف القطاعات احلكومية 
واألهلية من أجل جتاوز املرحلة 

والتعلم من دروسها.

واخلـــاص في عدد مـــن الدول 
اخلليجية والعربية في العديد من 
املجاالت كمشاريع حتلية املياه 
ومعاجلة مياه الصرف الصحي 
النفايـــات وتبريد  ومعاجلـــة 

الالزمة ملثل  املالية  التسهيالت 
هذا النوع من املشاريع.

وأشـــار الـــى ان مجموعـــة 
اخلرافي تتوســـع في مشاريع 
العام  القطاعني  املشـــاركة بني 

مواكبة التشـــريعات والقوانني 
املنظمة لهذه العالقة بحيث تخلق 
جوا متوازنا بني مصالح كل من 
القطاعني العام واخلاص، وذلك 
الفرصة للحصول على  التاحة 

كـــّرم احتاد غـــرف التجارة 
اخلليجية مجموعـــة اخلرافي 
كأفضل منوذج أعمال في املنطقة 
وذلك خالل أعمال منتدى األعمال 
اخلليجي الذي انعقد برعاية أمير 
دولة قطر صاحب السمو الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني، مبناسبة 
االحتفال مبـــرور 30 عاما على 
تأسيس احتاد غرف دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
وقد مثل مجموعة اخلرافي 
في امللتقى نائب رئيس املجموعة 
الســـيد مرزوق ناصر اخلرافي 
والذي تسلم اجلائزة نيابة عن 
املجموعة، حيث قام بتسليمها 
الشـــيخ صالح كامل والشيخ 
خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني 
النائب الثاني لرئيس احتاد غرف 
دول مجلس التعاون اخلليجي، 
رئيس غرفة جتـــارة وصناعة 
قطر، وذلـــك اعترافـــا بالدور 
الذي تلعبه املجموعة  الريادي 
الناجح  كمثال للقطاع اخلاص 
واملتميز ســـواء في املشـــاريع 
االســـتثمارية أو الصناعية، أو 
إلى مشاركة  اإلنشائية، إضافة 
املجموعة الفاعلة في مشـــاريع 
العام  القطاعني  املشـــاركة بني 
الكويت  واخلاص »B.O.T« في 

واخلليج واملنطقة العربية.
وفي تصريح له أكد الســـيد 
مـــرزوق اخلرافي علـــى أهمية 
مشـــاركة القطـــاع اخلاص في 
املشـــاريع التنموية، وضرورة 

كأفضل نموذج أعمال في المنطقة خالل منتدى األعمال الخليجي

الشيخ صالح كامل والشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني يسلمان اجلائزة إلى مرزوق اخلرافي

مبناســــبة إبرام اكبر صفقة اســــتحواذ )من حيث القيمة( في تاريخ الشــــركات 
الكويتية املدرجة )صفقة زين أفريقيا( أردنا أن نســــتعرض لكم العملية التي لوال 
جناحها ملا متت هذه الصفقة أو باألحرى أي صفقة أخرى، هذه العملية تعد االختبار 
األخير الذي يقوم به املشتري قبل حتديد قيمة الشراء النهائية وإبرام اتفاقية الشراء 

بصورتها النهائية.
 )Buyer`s Due Diligence( ولكن ما هي هذه الدراســــة؟ وملاذا هي بالذات تنفــــي
وهي ما متت تســــميته في صحفنا بالدراســــة النافية للجهالة؟ وما هي »اجلهالة« 
التي يتعني على املشتري أن يحتاط منها؟ وما هي داللة هذه الدراسة؟ وغيرها من 
األســــئلة الطبيعية التي قد تخطر في بالنــــا »في ظل الزخم اإلعالمي الذي حصلت 

عليه هذه الصفقة وتطوراتها«.
يعرف برنامج الترجمة التابع »للعم جوجل« املصطلح بشــــكل حرفي على أنه 

»العناية الواجبة«.. صج واهلل.
ورغم ان هذا التعريف صحيح لغويا إال انه ال ينصف املفهوم العلمي لهذه الدراسة، 
لكون هذه الدراســــة عبارة عن عدد من الدراسات املتخصصة في األمور القانونية 
مع في تقرير نهائي يتيح  والتقنية واإلدارية واملالية واحملاســــبية وغيرها التي جتجُ
للمشتري اجلاد التأكد من صحة ما قدم له من قبل البائع في سياق عملية تسويق 

األصل أو الشركة.
يتعني علينا ذكر أن هذه الدراســــة تفرض على املشتري مسؤولية بذل »العناية 
الواجبة« في عملية التقييم، كما انها تفرض على البائع مسؤولية التحقق من حسن 

نية املشتري ورغبته في التوصل إلى اتفاق نهائي للصفقة.
أما من الناحية العملية فالدراسة النافية للجهالة تسمح للطرفني )البائع واملشتري( 
بصياغة اهم قســــم في اتفاقية البيع فيما بينهما، وهو قسم التعهدات وااللتزامات 
التي يقدمها كل من الطرفني أحدهما لآلخر، وتأتي أهمية هذا القســــم في كون هذه 
التعهدات مبثابة احلجة القانونية التي تســــمح للمشتري مبالحقة البائع من بعد 
امتام الصفقة، كما انها تؤكد صحة التعهدات املقدمة من قبل البائع وباألخص حالة 
األصل او الشركة املبيعة. وفي املقابل تسمح للبائع بإلزام املشتري ببنود االتفاقية 

في حال صحة تعهداته املقدمة للمشتري.
وفي النهاية

»دعوة من آيديليتي« لنفي اجلهالة.

زاوية أس��بوعية هادفة تقدمها كل اثنني ش��ركة آيديليتي لالستش��ارات في إطار تشجيعها 
على إنش��اء وتطوير واحتضان ورعاية املشاريع التجارية املجدية واقتناص الفرص أو معاجلة 

القصور في األسواق الكويتية واخلليجية والسعي لتطويرها.

*

»بين البائع والمشتري يفتح اهلل!!!«

Info@idealiti.com
www.idealiti.com

البريد اإللكتروني:
الموقع :


