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»بنك الدوحة« يربح 315 مليون ريال قطري 
في الربع األول  ويحقق نموًا بموجوداته ٪5.3

أعلن رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة الشيخ 
فهد بن محمد بن جبر آل ثاني عن النتائج املالية 
للبنك كما هي في نهاية الربع األول من عام 2010، 
حيث صرح بأن صافي أرباح البنك عن تلك الفترة 
قد بلغ 315 مليون ريال قطري، وأن نسبة العائد 

على متوسط حقوق املساهمني قد بلغت %25. 
وأوضح الشيخ فهد أن النتائج املبهرة للبنك 
هي تأكيد على أن بنك الدوحة ينجح مرة أخرى 
في حتقيق عوائد عاملية املس����توى على حقوق 
املساهمني، مشيرا الى أن صافي الدخل من الفوائد 
لدى البنك قد ارتفع بنسبة 13.6% ليصل إلى 303 
ماليني ريال قط����ري، وأن إجمالي املوجودات قد 
ارتفع بقيمة 2.2 مليار ريال قطري أي بنسبة منو 
تزيد على 5.3% حيث ارتفع إجمالي املوجودات من 
42.2 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2009 إلى 
44.4 ملي����ار ريال قطري كما في 31 مارس 2010، 
وس����جل البنك أيضا زيادة في صافي القروض 
والسلف بنسبة 7.9% ليصل إلى 26.2 مليار ريال 
قطري باملقارنة مع 24.2 مليار ريال قطري عن 
نف����س الفترة من العام املاضي كما منت الودائع 
بنسبة 24.8% لتصل إلى 27.2 مليار ريال قطري 
كما ف����ي 31 مارس 2010 باملقارنة مع 24.8 مليار 
ريال قطري عام 2009، األمر الذي يعكس متانة 

السيولة املتوافرة لدى البنك. 
من جانبه قال العضو املنتدب الشيخ عبدالرحمن 
بن محمد بن جبر آل ثاني إن البنك قد أصبح عبر 
الس����نوات يتمتع مبالءة مالية قوية، حيث بلغ 
إجمالي حقوق املساهمني كما في 31 مارس 2010 
مبلغ 5.3 مليارات ريال قطري مسجال بذلك زيادة 

قدرها 13.2% خالل االثني عشر شهرا املاضية. 
كما حقق رأس املال املدفوع لدى البنك ارتفاعا 
كبيرا عبر الس����نوات ووصل إلى 1.9 مليار ريال 
قطري كم����ا في 31 مارس 2010 مما يعكس الثقة 
القوية التي يتمتع بها البنك من قبل املساهمني 
فيه وعلى مس����توى منطقة اخلليج. ومن خالل 
االس����تخدام األمثل حلقوق املساهمني وحتسني 
مستوى األداء فقد حققنا نسبة عائد على متوسط 
حقوق املساهمني تعادل 25% كما في 2010/03/31 
وهي النسبة األفضل في هذا القطاع. وبالنظر إلى 
اتساع نطاق عمليات البنك فقد حققنا أيضا نسبة 
عوائد مرتفعة على متوسط إجمالي املوجودات 
حيث بلغت 2.8% كما في 2010/03/31 مما يدل على 
مدى كفاءة استخدام حقوق املساهمني وفعالية 
استراتيجيات توظيف املوجودات. كما أضاف قائال 
إن البنك قد حقق نسبة منو ملحوظة في مصادر 
الدخل الرئيسية مما يعكس مدى قدرة البنك على 

حتقيق اإليرادات وحسن األداء التشغيلي فيه.
وأما عن أبرز التطورات واملبادرات التي شهدها 
بنك الدوحة خالل الربع األول من عام 2010، فقد 
قال– الرئيس التنفيذي للبنك ر.سيتارامان إنه 
اس����تمرارا لريادة بنك الدوحة الدائمة في تقدمي 
كل ما هو جديد على مستوى اخلدمات واملنتجات 
املصرفية، فقد مت وبنجاح إطالق برنامج »إنفينيت« 
بالتعاون مع ش����ركة كيوتل، وهو برنامج جديد 
لألعمال الصغيرة واملتوسطة احلجم، وهو يجمع 
بني توفير خدمات عالية املستوى لألعمال وتقدمي 
حلول متقدمة في مجالي االتصاالت والدعم. كما 

يوفر هذا البرنامج ميزة الدخول املجاني إلى خدمة 
سوق الدوحة - منفذ التجارة اإللكترونية الفريد 
للبن����ك والذي يعد املبادرة األولى من نوعها من 
قبل كيان مالي رائد في منطقة الش����رق األوسط 

في مجال التجارة اإللكترونية. 
وتابع سيتارامان حديثه قائال إن بنك الدوحة 
قد تقدم مرة أخرى بعرض فريد عبارة عن جائزة 
تع����ادل قيمتها 25 كيلوغرام����ا من الذهب، وهي 
أكبر جائزة على اإلطالق في دولة قطر. وتندرج 
هذه اجلائزة حتت مظلة برنامج الدانة للتوفير 
بهدف مكافأة عمالء البنك على عادة االدخار لديهم 
ووفائهم لبنك الدوحة، كما إنها جتعل منه أكثر 
برامج التوفير جاذبية وتنافسية في دولة قطر، 
كما أشار سيادته إلى إطالق برنامج حتويل الراتب 
الذي يحظى مبوجبه العمالء بفرصة الفوز بسيارة 
من طراز بورش 911 إضافة إلى فرصة إلغاء مبلغ 
لغاية 500 ألف ريال قطري من القروض اخلاصة 

بهم. 
وخالل الربع األول من هذا العام قام بنك الدوحة 
بإنشاء مركز مكرس متاما للعناية بالعمالء حتت 
مسمى »تواصل« وذلك لضمان توحيد مستوى 
اخلدمات املصرفية املقدمة لألفراد من حيث جودتها 
والعمل على حتسينها على مستوى البنك ككل. 
كما أطلق البنك أيض����ا برنامجا جديدا لتحويل 
الرصي����د ميكن مبوجبة جلمي����ع العمالء اجلدد 
واحلالني حتوي����ل أرصدتهم القائمة في بطاقات 
االئتم����ان اخلاصة بهم إلى بطاقة درمي الصادرة 
عن بن����ك الدوحة والتي ال يتم تقاضي أي فائدة 
مبوجبها ملدة 90 يوما، هذا باإلضافة إلى نسبة 
الفائ����دة املنخفضة التي يحظى بها عمالء بطاقة 

درمي احلاليون. 
كم����ا مت أخذ مبادرات أخرى من قبل »الدوحة 
اإلسالمي« مع إطالق احلس����اب اجلديد املصمم 
خصيصا للمدخرين الصغار حتت اسم »أجيال«، 
فهذا احلس����اب الفريد من نوع����ه يوفر للعمالء 
الصغار مجموعة من املزايا واملنافع التي تتضمن 
احلصول على حقيبة مدرسية وجوائز متنوعة 

والعديد من املميزات األخرى. 
ووقع بنك الدوحة خالل الربع األول من عام 
2010 على اتفاقية ش����راكة مع اليونسكو بهدف 
املواظبة على الس����عي إل����ى تخضير دولة قطر 
وتنظيفها. وفي هذا املجال قال سعادة الشيخ فهد 
إن الشراكة بني بنك الدوحة واليونسكو ستعزز 
مهمة بنك الدوحة اخلضراء ورؤيته الرامية إلى 
حماية البيئة والتقليل م����ن انبعاثات الكربون 
بهدف خلق بيئة نظيفة وصحية. ويواصل بنك 
الدوح����ة تطوير املنتجات واخلدمات التي تعزز 
مفهومي توفير الطاقة والتخضير البيئي. وأشار 
سعادته إلى أن ريادتنا في هذا املجال ومساهماتنا 
فيه جعلت بنك الدوح����ة أفضل بنك أخضر في 
الشرق األوسط، وصاحب أفضل حملة للتوعية 
العامة وذلك بحسب مجلة »قطر اليوم«. كما أدت 
مب����ادرات البنك في هذا املجال إلى حصوله على 
التقدير احلكومي ملشاركته الفعالة في حملة »قطر 
خضراء« وفي مشاريع تنظيف البيئة مما عكس 
مس����توى االلتزام بالقضايا واملبادرات البيئية 

لدى بنك الدوحة.

نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين قد بلغت %25

لقطة جماعية ملجلس إدارة بنك الدوحة

عبداهلل الفوزان مهنئا احد الفائزين

محمد اخلنيني

»الوطني« ينّفذ بنجاح أول نظام في الشرق األوسط 
إلدارة المستندات بأحدث المواصفات التقنية

اشتملت املرحلة الثانية على 
 OpenText ECM تركيب نظام
في االدارات الرئيس���ية لبنك 

الكويت الوطني.
أم���ا املرحل���ة الثالثة فقد 
تضمنت رب���ط جميع فروع 
النظام،  الوطني احمللية بهذا 
فيما ستشتمل املرحلة األخيرة 
على رب���ط جمي���ع وحدات 
النظام  العمل بهذا  وقطاعات 

اجلديد.
إدارة  نظ���ام  ويش���تمل 
املستندات اجلديد على تسعة 
مستويات من األمان للحماية من 
أي هج���مات عبر الشب������كة، 
فيما يق��وم بتخ���زين جميع 
البيانات واملعلومات بش���كل 

مشفر. 
كما يق���وم النظام بتوفير 
آلية دعم احتياطية عبر تخزين 
نسخ من البيانات واملعلومات، 
ال���ذي يضم���ن توفير  األمر 
أقصى ق���در ممكن من األمان 

للمعلومات.

شركة البحر األبيض املتوسط 
الكمبيوتر،  واخلليج ألنظمة 
التي تتولى تركيب هذا النظام 
الريادي اجلديد عاصم رشيدي 
ان هذا النظام س���يتيح لبنك 
الوطن���ي االطالع  الكوي���ت 
إل���ى أي معلومة  والع���ودة 
تتعلق بالبيانات واملستندات 
احلس��اسة اخلاصة بأي عميل 
من عمالء البنك مبنتهى السرعة 

والفاعلية«.
وكان تنفيذ مشروع نظام 
إدارة املس���تندات اجلديد قد 
بدأ في ش���هر ابريل من عام 
2007 عل���ى ث���الث مراح���ل 
تضمنت املرحلة األولى قيام 
بنك الكويت الوطني ببلورة 
وبن���اء رؤية واضحة املالمح 
واألهداف بشأن هذه املبادرة 
والتعاقد مع إحدى الشركات 
االستش���ارية العاملية لوضع 
الدراسات والركائز الرئيسية 
الت���ي متهد الطري���ق لتنفيذ 
النظام على النحو األمثل، فيما 

إلى  أنه باإلضافة  إلى  مشيرا 
املباش���رة  املزاي���ا والفوائد 
إدارة  التي س���يوفرها نظام 
املس���تندات اجلديد، سيتيح 
لبن���ك الكويت الوطني تبني 
أي تقنيات مستقبلية تستند 
إلى هذا النظام املعياري العاملي 
إلدارة املستندات مبنتهى اليسر 

والسهولة.
من جانب���ه، ق�����ال مدير 

يأتي من أجل حتسني وتعزيز 
جودة وفاعلية اخلدمات التي 
الوطني  الكويت  يقدمها بنك 
لعمالئه، وذلك انس���جاما مع 
البنك ونهجه  إس���تراتيجية 
الثاب���ت ف���ي احل���رص على 
استثمار وتبني أحدث وأرقى 
التقنيات املعروفة عامليا من أجل 
ضمان توفير أفضل اخلدمات 

املصرفية لعمالئه«.
وأوضح اخلنيني في بيان 
صحافي أمس أن تنفيذ مشروع 
نظام إدارة املس���تندات الذي 
يسخر أحدث التقنيات ونظم 
العمل املعروفة في هذا املجال 
يأتي انطالق���ا من رغبة بنك 
الكويت الوطني وحرصه على 
التقني����ات  مواكبة أح���دث 
ومناه���ج العمل املعروفة في 
الصناعة املصرفي���ة، وذلك في 
الوقت الذي باتت فيه أساليب 
تن���اول ومعاجل���ة البيانات 
واملعلومات واملستندات جتري 
وفق معايير عاملية معروفة، 

قام بن���ك الكويت الوطني 
مؤخرا بتنفيذ نظام جديد يعد 
األول على مس���توى الشرق 
األوس���ط إلدارة املس���تندات 
يضاهي أح���دث املواصفات 
التقنية العاملية املعروفة في 

هذا املجال.
ويتولى هذا النظام إدارة كل 
مستندات البنك على اختالف 
أنواعها، األمر الذي س���يوفر 
الوق���ت ويضفي  الكثير من 
املزيد من السهولة والسرعة 
في الوصول إلى املس���تندات 
وتناولها ومعاجلتها وتخزينها 
من قبل البنك في الوقت الذي 
س���يتيح فيه لعم����الء بنك 
الكويت الوطني مس���تقب���ال 
ف���ي االط��الع  أكبر  مرون���ة 
إل���ى أي عمليات  والع���ودة 

مصرفية.
املناسبة قال نائب  وبهذه 
مدير عام ل���دى بنك الكويت 
الوطني محمد حمد اخلنيني 
»إن تنفيذ هذا املشروع الريادي 

يعد أحدث نظام لمعالجة وحفظ المستندات المصرفية

»الخليج« يعلن 10 فائزين جدد في سحب »الدانة«
أعلن بنك اخلليج عن تقدميه املزيد من فرص 
الف���وز بجوائز نقدية على مدار الس���نة لعمالء 
»الدانة« حيث يقدم البنك س���حوبات أسبوعية، 
ربع سنوية وسنوية للعمالء الذين يقومون بفتح 
حساب »الدانة« ويحتفظون بأموالهم فيه ألطول 

فترة ممكنة. 
وذكر البنك في بيان صحافي أمس أنه أجرى 
في 19 أبريل اجلاري السحب األسبوعي احلادي 
عشر حلساب »الدانة« معلنا بذلك عن أسماء 10 
فائزين يحصل كل منهم على جائزة قدرها 1000 
دينار، وهم كاآلتي: فارس محمد معدي العتيبي، 
عائشة غازي أحمد مندي، ابراهيم حمد ابراهيم 
الشايع، سعود عبدالعزيز علي بوكحيل، وليام 
جافير بومان كاسترو، جوباكومار سانكارا بالي، 
دليل خليفة دليل املطي���ري، عباس علي زلزلة، 

حمد مرزوق فهد بن هران وساندرا نوري مساعد 
الصالح

هذا، ويتعني عل���ى العمالء إيداع احلد األدنى 
لفتح حساب »الدانة« وهو 200 دينار والذي يؤهل 
العميل للدخول في السحوبات األسبوعية، ربع 
السنوية والس���نوية تلقائيا. كما يتميز حساب 
»الدانة« من بنك اخلليج بأنه باإلضافة إلى كونه 
حس���ابا مينح فرصا متعددة للفوز، فهو يشجع 

العمالء أيضا على توفير املال. 
كما مينح حس���اب »الدانة« أيضا العديد من 
اخلدمات املتميزة منها خدمة »بطاقة الدانة« لإليداع 
احلصري فقط« التي متنح عمالء »الدانة« حرية 
إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة 
»احلاسبة« التي متكن عمالء »الدانة« من حساب 

ما لديهم من فرص للفوز في سحب »الدانة«.

تأجيل عمومية 
»األولى للوقود«

استقالة 
عبداهلل ناصر الصباح 

من »العقارات المتحدة«

»عارف« تتكبد خسارة 
في حدود 127.5 

مليون دينار

محمود فاروق
تأجلت اجلمعية العمومية 
العادية لشركة األولى للتسويق 
احمللي للوقود، وذلك بناء على 
طلب تقدمت به الش���ركة إلى 

وزارة التجارة والصناعة.
وسيتم اإلعالن عن املوعد 
اجلدي���د النعق���اد اجلمعي���ة 
العمومية خالل األيام املقبلة. 
وكان مجلس إدارة الشركة قد 
أوصى بتوزي���ع أرباح نقدية 
بنسبة 10% من القيمة االسمية 

بواقع 10 فلوس لكل سهم.

أعلن سوق الكويت لألوراق 
املالية أن شركة العقارات املتحدة 
أفادته بأن مجلس إدارة الشركة 
وافق على قبول استقالة الشيخ 
عبداهلل ناصر صباح األحمد 
الصباح من رئاسة مجلس إدارة 

الشركة.

أعلن سوق الكويت لألوراق 
املالية أن شركة مجموعة عارف 
االستثمارية أفادته بأنها حصلت 
على موافقة بنك الكويت املركزي 
على بياناتها املالية السنوية   
املنتهية في 31ديسمبر  للسنة 
2009، حيث تكبدت خس����ارة 
في حدود 127.5 مليون دينار 
أي ما يعادل 120 فلسا خسارة 
أرباح في حدود  للسهم مقابل 
4.5 ماليني دينار في 2008 فيما 
بلغت املوجودات املتداولة 41.74 
ملي����ون دين����ار مقارنة مببلغ 
61.3 ملي����ون دينار في 2008. 
أما إجمالي املطلوبات املتداولة 
فقد بلغ 347.62 مليون دينار 
فيما بلغت حقوق املس����اهمني 
174.12 مليون دينار. هذا وقد قرر 
مجلس إدارة الشركة عدم توزيع 
أرباح عن السنة املالية املنتهية 
في   31 ديسمبر 2009، علما بان 
التوصية تخضع ملوافقة  هذه 
اجلمعي����ة العمومية  واجلهات 

املختصة.


