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»خدمات القطاع النفطي« توّقع عددًا
من العقود مع شركات نفطية

»رولز ـ رويس فانتوم«
»أفضل سيارة فاخرة« لـ 2009

أعرب مدير عام شركة علي الغامن وأوالده للسيارات، الوكيل 
احلصري لسيارات »رولزـ  رويس« في الكويت، يوسف القطامي 
عن سعادته بحصول »رولزـ  رويس فانتوم« على جائزة »أفضل 
ســـيارة فاخرة« لعام 2009، وذلك ضمن انشطة احلفل األول 
من جوائز »سيارة العام« في الكويت، الذي يلقي الضوء على 
الســـيارات املفضلة لدى اجلمهور في فئات مختلفة، وتنظمها 
مجلة الســـيارات »آر بي إم« املعروفـــة التي تتخذ من الكويت 

مقرا لها.
وبتكرمي هذا الطراز من »رولز ـ رويس«، السيما أن اختيار 
السيارات الفائزة يأتي من قبل اجلمهور مباشرة، قال القطامي 
إن الفـــوز باجلائزة يعزز من وضعية »رولز ـ رويس« القوية 

على قمة السيارات الفاخرة في العالم.
وعقب تسلمه اجلائزة نيابة عن »رولزـ  رويس موتور كارز«، 
ذكر مدير عالمة »رولز ـ رويس« في شركة علي الغامن وأوالده 
للســـيارات عباس أشـــمر، أن هذا التكرمي يؤكد من جديد على 
استمرار »فانتوم« في صدارة قطاع السيارات الفاخرة بفضل 
ما تنفرد به من مزايا قيادة ال مثيل لها، وفخامة اســـتثنائية، 

وهندسة متطورة ومتكاملة.
وتابع تعد جائزة »أفضل سيارة فاخرة« لعام 2009 التكرمي 
الثاني لسيارات »رولزـ  رويس موتور كارز« خالل هذا الشهر، 
حيث حصلت سيارة »جوست« مؤخرا على جائزة »أفضل األفضل« 
املرموقة ضمن جوائـــز »رد دوت« العاملية التي متنح ألفضل 

التصاميم جودة ومستوى في عالم تصميم السيارات.
لإلشارة، تولى املنظمون حتليل البيانات التي جرى جتميعها 
من أكثر من 250 ألف مرســـل لتحديد السيارة الفائزة في كل 

فئة.

كونا: قالت شركة خدمات القطاع النفطي امس انها وقعت خالل 
الفترة املاضية عددا من العقود اجلديدة وجددت عقودا قائمة مع 
عدد من الشـــركات، متوقعة بذلك ان تنعكس هذه العقود ايجابا 

على ارباحها في نهاية العام املالي احلالي.
واوضح مدير اخلدمات االستشارية في الشركة مطلق العجمي 
ان دائرة اخلدمات االستشـــارية عقدت مفاوضات مع شركة نفط 
الكويـــت مت على اثرهـــا متديد عقد جتديد اعـــارة العمالة الفنية 
املتخصصة من املهندســـني واالخصائيني من شركة اخلدمات الى 
شركة نفط الكويت، حيث وصل عدد املوظفني حتت هذا العقد الى 

86 موظفا في الوقت احلالي.
واضاف العجمي ان دائرة اخلدمات االستشـــارية تقوم حاليا 
باســـتكمال اجراءات تسجيل عقد اتفاقية وكالة مع فرع جديد في 
»شركة شل العاملية« يطلق عليه »شركة شل الكويت لالستكشافات 
واالنتاج«، مبينـــا ان هذه االتفاقية اجلديدة مشـــابهة لالتفاقية 
االخرى املوقعة سابقا بني شركة خدمات القطاع النفطي و»شركة 

شل احملدودة«.
وقال انه في شـــهر ابريل من العـــام املاضي كان عدد املوظفني 
املعارين من شركة خدمات القطاع النفطي 467 موظفا، ووصل هذا 

العدد الى 550 موظفا مع نهاية شهر مارس املاضي.
واكـــد العجمي ان عقود احلفر املوقعة مع كل من شـــركة نفط 
الكويت والعمليات املشـــتركة في املنطقة املقســـومة مت متديدها 

بصفة مؤقتة حتى تستكمل اجراءات التجديد.

عباس أشمر متسلما اجلائزة

أحمد بهبهاني

بهبهاني: 15.3 مليون دينار األرباح الصافية لـ »األهلي« في الربع األول
و 13% االرتفاع في اإليرادات التشغيلية لتبلغ 27.5 مليون دينار

330 مليون دينار إجمالي حقوق المساهمين و13 فلساً ربحية السهم

17.23% معدل كفاية رأس المال وسيعزز بعد اكتمال زيادة رأس المال بنسبة %25
البنك يواصل سياسة أخذ المخصصات االحترازية وتفعيل إدارة المخاطر والكفاءة التشغيلية

الكويتي نتائجه  البنك األهلي  أعلن 
املالية لفترة الربع األول املنتهية في 31 
مارس 2010، حيث حقق أرباحا صافية 
بلغت 15.3مليون دينار وارتفعت إيراداته 
التشغيلية بنسبة 13% باملقارنة مع الفترة 
ذاتها من عام 2009 لتصل إلى 27.5 مليون 
دينار. كما بلغت ربحية السهم 13 فلسا 
وبلغ إجمالي حقوق املساهمني 330 مليون 

دينار..
وحول هذه النتائج املالية لفترة الربع 
األول، قـــال رئيس مجلس اإلدارة أحمد 
بهبهاني »لقد انتهج البنك األهلي سياسة 
حتفظية واســـتمر في أخذ املخصصات 
االحترازية لتعزيز مركزه املالي، وعلى 

الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتنا 
في عام 2009 وتداعيـــات األزمة املالية 
املستمرة ومخاطر تقلبات أسواق املال، 
جنـــح البنك األهلي فـــي حتقيق نتائج 
مالية جيدة ومنو متوازن ومستمر في 
األرباح، مما يؤكد ســـالمة وضع البنك 
وقوة مركزه املالي في مواجهة الظروف 
االقتصادية واملالية الصعبة ويدل على 
تعافي البنك من تداعيات األزمة املالية 

العاملية«.
وأضاف: »لقد قمنا مبراجعة وتعديل 
إستراتيجيتنا ملواجهة الظروف االقتصادية 
احلاليـــة واملتوقعة، مع االلتزام بتقدمي 
خدمات مصرفية عالية اجلودة ومن الطراز 

األول لعمالئنا وأصحاب الودائع وشركاء 
األعمال في املنطقة، وسنسعى للتخفيف 
من املخاطر إلى احلد األدنى على مستوى 
جميع قطاعات أعمالنا، وتعظيم القيمة 
ملساهمينا، وستركز جهودنا على حتقيق 
احلد األقصى من الكفاءة التشغيلية في 
جميع وحدات أعمالنا األساسية، وتفعيل 
إدارة املخاطر. ونحـــن على قناعة بأن 
لدينا موارد كافية للسيولة ومعدال قويا 
لكفاية رأس املال وفقا للمعايير الدولية 

واإلقليمية املطبقة«.
وفيما يتعلق بعمليـــة االكتتاب في 
زيادة رأس املال بنسبة 25% التي جتري 
حاليا، أشار بهبهاني »الى ان البنك حافظ 

على معدل قوي لكفاية رأس املال يبلغ 
حاليا 17.23%، وسيتم تعزيز هذا املعدل 
بعد زيادة رأس املال التي جتري حاليا، 
ليحتـــل البنك مرتبة متقدمة بني أفضل 
البنوك العاملية، حسب التقارير الدولية 

املتخصصة«.
أما عن أوضاع البنك خالل عام 2010، 
فأوضح بهبهاني لقد جنحنا في تطبيق 
سياســـة احترازية ورصد مخصصات 
حتوطية كافيـــة ملواجهـــة أي ظروف 
استثنائية غير متوقعة، كما أن اإلدارة 
الفعالة للمخاطر واملراقبة الدقيقة حملفظة 
القروض ستســـاهم في تقليل املخاطر 
وحتافظ على املركز املالي القوي للبنك 

األهلـــي. ومع املراقبـــة الفعالة للتكلفة 
وخفض املصروفات سوف يتمكن البنك 

من حتقيق أرباح جيدة.
وأضاف »سيستمر البنك في سياسته 
لدعم ومتويل عمالئه من أصحاب املشاريع 
الكبرى ومتويل الشركات التي حتصل على 
عقود حكومية كبيرة سواء في الكويت 
أو في دولة اإلمارات العربية املتحدة عن 

طريق فرعي دبي وأبوظبي«.
واعرب بهبهاني عـــن تفاؤله وثقته 
في عودة االســـتقرار االقتصادي للبالد 
واملنطقة مع حتسن أسعار النفط ووجود 
مؤشرات قوية على بداية تعافي االقتصاد 

العاملي من األزمة املالية.


