
االثنين 26 أبريل 2010   41اقتصاد

أعلنت ش���ركة مش���اريع 
الكوي���ت »كيبكو« عن تعيني 
مسعود حيات رئيسا تنفيذيا 
البن���وك في  جدي���دا لقطاع 
أعل���ن بنك  املجموع���ة، كما 
اخلليج املتحد، الذراع املصرفي 
االس���تثماري التابع للشركة 
ومقره مملك���ة البحرين، عن 
انتخاب حيات رئيسا ملجلس 
إدارة البنك، حيث كان يشغل 
منصب العض���و املنتدب في 
البن���ك خالل الفت���رة ما بني 
عام���ي 1997 و2009، كما كان 
عضوا في مجلس إدارته منذ 

عام 1990.
وبهذه املناس���بة، قال نائب رئيس مجلس 
إدارة شركة مشاريع الكويت فيصل العيار ان 
خبرة مسعود حيات ستكون لها أهمية بالغة 
ضمن إطار استمرار الشركة في تطوير أنشطة 
أعمالها املصرفية وخدماتها املالية، مس���تدركا 
بالقول: »يتمتع السيد مسعود حيات بسنوات 
طويلة من اخلبرة الواسعة النطاق واملعارف 
واخلبرات املهنية العالية في قطاع اخلدمات املالية 
اإلقليمية. وهذه اخلبرة وتلك املعرفة ستكون 
لهما أهمية بالغة في سياق توسيعنا حلضورنا 

أنحاء  وعملياتنا في مختلف 
املنطقة«. 

م���ن جانبه ق���ال الرئيس 
التنفيذي اجلديد لقطاع البنوك 
في مجموعة مشاريع الكويت 
مس���عود حيات:«يسرني أن 
أتولى ه���ذا املنصب اجلديد، 
وأتطلع إلى املشاركة في تطوير 
استراتيجية شركة مشاريع 
الكويت في إطار قيامنا بتعزيز 
تواجدنا املصرفي في مختلف 
أنحاء منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا. فاملناخ املالي 
احلالي يوفر الكثير من الفرص 
للنمو وعمليات االستحواذ في هذا القطاع، ولذلك 
أتطلع إلى تسلم مهام منصبي اجلديد ومواكبة 

ما ينطوي عليه من حتديات«. 
اجلدير بالذكر أن مس���عود حيات يش���غل 
العديد من املناص���ب التنفيذية الرفيعة منها 
أيضا منصب رئيس مجلس إدارة بنك سورية 
واخلليج وبنك تونس العاملي، إضافة إلى منصب 
نائب رئيس مجلس إدارة بنك اخلليج اجلزائر 
والبنك األردني الكويتي، وهو أيضا عضو في 
مجلس إدارة مصرف بغداد وشركة شمال أفريقيا 

القابضة. 

الرشيد: 291 ألف دينار أرباح »الدولي« للربع األول بارتفاع %113 
35% نموًا في اإليرادات التشغيلية ومخصصات البنك فاقت 10 ماليين دينار

إجمالي الموجودات بلغ 1.1 مليار دينار وصافي محفظة التمويل إلى 735 مليونًا وودائع العمالء والمؤسسات المالية بلغت 905 ماليين
استمرارا ملسيرة النجاح في ظالل العمل 
وفقا ألحكام الش����ريعة اإلسالمية، حقق بنك 
الكويت الدولي بنهاية الربع األول من العام 
احلالي أرباح����ا صافية بلغت 291 ألف دينار 
بزيادة نس����بتها 113% قياسا بالربع األول من 
العام الس����ابق وذلك في ظ����ل تكوين البنك 
ملخصصات فاق����ت 10 ماليني دينار. هذا وقد 
أفاد العضو املنتدب للبنك حميد الرشيد بأن 
بنك الكويت الدولي قد استطاع حتويل خسائر 

الربع األول من 2009 والتي بلغت 2.2 مليون 
دينار إلى صافي أرباح بلغت 291 ألف دينار 
والتي انعكست على ربحية سهم بنك الكويت 
الدولي، حيث بلغت الربحية للسهم 0.31 فلس 
في الربع األول من العام احلالي مقارنة بخسائر 
على السهم بلغت 2.36 فلس في الربع األول 

من العام السابق وبزيادة نسبتها %113.
كما سجل العائد على متوسط موجودات 
البنك نسبة 0.1% سنويا وارتفع العائد على 

حقوق املساهمني إلى 0.7% سنويا، كما ارتفعت 
االيرادات التشغيلية بنسبة 35%. وأفاد بأن 
2010 يعد مبنزلة االنطالقة نحو املؤشرات املالية 
املمتازة وهو نقطة البداية الصحيحة لتحقيق 
نتائج مالية مستقبلية واعدة، حيث بلغ إجمالي 
املوجودات 1.1 ملي����ار دينار، كما بلغ صافي 
محفظة التمويل 735 مليون دينار، أما ودائع 
العمالء واملؤسسات املالية فقد بلغت 905 ماليني 
دينار. وأكد الرشيد سعي إدارة البنك لتحسني 

ربحية البنك في ظل التحديات التي تفرضها 
الظروف االقتصادية الراهنة، وذلك من خالل 
العمل على التوظيف األمثل لكافة املوارد املادية 
والبشرية للبنك. كما أشار إلى أنه وفق خطة 
البنك الرامية للتوسع واالنتشار في مختلف 
مناطق الكويت للوصول إلى أكبر شريحة من 
العمالء وتسهيل معامالتهم املصرفية، فإن البنك 
وبعون اهلل مستمر في توسيع شبكة فروعه 
للوصول بخدماته املصرفية اإلسالمية املتميزة 

إلى قاعدة عمالئه املتس����عة إرضاء لرغباتهم 
املشروعة وحتقيقا ألهدافه املرسومة.

ومن املتوقع أن يستمر البنك في حتقيق 
نتائج مالية أفضل في ضوء اجلهود املبذولة 
ألجل تنمية األصول ورفع كفاءة األداء وزيادة 
أرباحه وعوائده، فضال عن حتقيق نقلة نوعية 
في العمل املصرفي اإلس����المي مبا يثمر عن 
أرباح قياس����ية جديدة تعم باخلير والرخاء 

على جميع عمالء ومساهمي البنك.

عبداحلكيم اخلياط 

مسعود حيات 

حميد الرشيد

عدنان عيسى

مازن ساتر يتسلم اجلائزة

»بيتك ـ البحرين« يفوز بجائزة 
»أفضل بطاقة تمويل إسالمية« من بانكر ميدل إيست

فاز بي���ت التمويل الكويتي- 
البحرين »بيتك � البحرين« بجائزة 
»أفضل بطاقة متويل إسالمية عن 
بطاقة بيتك � إجارة« نظرا ملا توفره 
البطاقة من مزايا وخدمات عديدة 
ملس���تخدميها وباعتبارها فكرة 
مبتك���رة جعلت بيتك � البحرين 
أول بن���ك اس���المي يوف���ر هذه 
التي  املتميزة  التمويلية  اخلدمة 
متثل مفهوما جديدا في اخلدمات 
املصرفية والتمويل اإلسالمي، وقد 
تسلم اجلائزة خالل حفل توزيع 
جوائز بانكر ميدل إيس���ت الذي 
جرى باإلمارات مؤخرا نائب مدير 
املجموعة املصرفية مازن ساتر.

وقال العضو املنتدب والرئيس 
التنفيذي ل�»بيتك � البحرين« عبد 
احلكيم اخلياط: نشعر باالعتزاز 
حلصولن���ا على ه���ذه اجلائزة 
املرموقة خصوصا إذا ما وضعنا 
في االعتبار املكانة املتميزة التي 
حتتلها مجلة بانكر ميدل إيست 
وش���هرتها الواس���عة في مجال 
تقدير التفوق والتميز، وبيتك � 
البحرين يقدم تشكيلة واسعة من 
اخلدمات املصرفية واملالية على 
صعيد االفراد والشركات وينفذ 
خطة طموحة للنمو والتوس���ع 
البحرين واخلارج باالضافة  في 
الى عدد من املشاريع الكبرى في 
مملكة البحرين مثل درة البحرين 
وديار احملرق ومش���روع الواحة 

الصناعية.
واشار الى ان الفوز بهذه اجلائزة 
يعزز الدور الرائد الذي لعبه بيتك 
� البحري���ن في ابت���كار واضافة 
منتجات مالية ومتويلية وخدمية 
مميزة الى سلة املنتجات االسالمية 
اخذا في االعتبار اخلصوصية التي 
يتميز بها السوق املالي البحريني 
العميل ومتطلباته  وخصوصية 
التمويل وآلياته  وطبيعة سوق 
وهو ما جعل املنتج يحظى باقبال 
كبير من العمالء، مؤكدا ان من بني 
املعايير التي ساعدت على متيز 
البطاقة وتبؤوها مركز الطليعة 
أن بيتك -البحرين هو أول بنك 
اس���المي يوفر مثل هذه اخلدمة 
التمويلية املتميزة والفريدة من 

نوعها. 

وفي سياق تعليقه على فوز 
بيت التمويل الكويتي � البحرين 
باجلائزة، أشار الرئيس التنفيذي 
ملجموعة سي بي آي فايننشيال 
ناش���ر مجلة بانكر ميدل إيست 
نايجل رودريج���وس، »إن هذه 
اجلائ���زة مبثاب���ة تقدير واضح 
جله���ود البنك الرامي���ة إلى أخذ 

»بيتك« إجارة إلى مستوى جديد 
وآف���اق أبعد باعتبارها وس���يلة 
متويل إسالمية مبتكرة وفريدة 

من نوعها«. 
وحتظى مجل���ة بانكر ميدل 
إيست مبكانة متميزة على نطاق 
واسع وتعد واحدة من أهم املجالت 
املوثوقة في املجال املصرفي في 

املنطقة، وهي تضع أرقى املعايير 
اخلاصة للعمل الصحافي في املجال 
املالي، وقد اكتسبت شهرة واسعة 
وسمعة ممتازة ملا تتميز به من 
قدرة عالي���ة على إعداد التقارير 
الدقيقة والشاملة والتحليل املعمق 
فضال عم���ا تتمتع به من حرفية 

ونزاهة ومنهجية موضوعية.

»هيونداي« تطلق عرضها الصيفي

»رولز - رويس« تسجل  نتائج قوية في الربع األول من 2010

مبتابعة التصفيات واملباري���ات. ولتوفير املزيد من 
الفرص بالفوز باجلوائز القيمة، فقد نظمت هيونداي 
سحبا خاصا لكل شخص يقوم بتجربة قيادة إلحدى 
سيارات هيونداي وذلك للفوز باجلائزة اخلاصة وهي 

تذكرة حضور كأس العالم في جنوب أفريقيا«.
وكانت شركة شمال اخلليج التجارية قد احتفلت 
مؤخرا بافتتاح أحدث مع���رض لهيونداي من نوعه 
في اخلليج والش���رق األوس���ط، يحمل في تصميمه 
وهندسته العصرية الهوية العاملية لشركة هيونداي 
ويضم في صالته الراقية مجموعة من أحدث سيارات 
هيونداي التي تتضمن موديالت العام 2010 من سيارات 
سينتينيال الفائقة الفخامة التي استطاعت أن حترز 
مكانة تنافسية رائدة حول العالم وسيارة جينيسيس 
وتوسان وسانتافي، وكذلك سيارة سوناتا 2011 اجلديدة 

كليا.
ويضم املعرض مساحات رحبة مت توظيفها لتمنح 
الزوار متعة التجول والتعرف على موديالت هيونداي 
برفقة موظفي املبيعات املؤهلني، بينما ميكن للعائالت 
أن يترك���وا أطفالهم في رك���ن األلعاب داخل املعرض 
لالس���تمتاع بجولة هادئة، إضاف���ة إلى وجود مراكز 
ومكاتب متثيلية لشركات التمويل الكبرى في الكويت 
داخل معرض هيونداي اجلديد، فإن التجديد شمل مركز 
الصيانة الذي أصبح يشبه عيادة متكاملة اإلمكانات 
والطاقات البشرية واملعدات املتطورة لتكون هيونداي 

اختيارا يحمل االبتسامة دائما.

رحالتنا ملباريات ضمن التصفيات، بل للمباراة النهائية 
التي س���تكون األكثر إثارة بال شك. وإضافة إلى هذه 
الفرصة، فإن كل عميل سيحصل مع سيارته اجلديدة 
على اش���تراك في قناة اجلزيرة الرياضية ليستمتع 

أطلقت هيون���داي الكويت، عبر وكيلها احلصري 
شركة شمال اخلليج التجارية، واحدة من أكثر شركات 
السيارات منوا وديناميكية في الكويت والعالم، عرضها 
املتميز لصيف العام 2010 في جو رياضي استلهمته 
من اس���تعداد العالم بأجمعه ملشاهدة مباريات كأس 

العالم 2010 املقامة في جنوب أفريقيا.
وتقدم هيونداي عرضها اجلديد على جميع السيارات 
ومنها سوناتا وتوسان اجلديدة كليا، وهي مجموعة 
اس���تطاعت منذ الكشف عنها في األسواق العاملية أن 
حتقق إقباال كبيرا نتيجة للثقة املتنامية واإلبداع الفريد 
الذي توظفه ش���ركة هيونداي في تصميم وصناعة 
سياراتها العصرية التي أصبحت تنافس على املراكز 
األولى عامليا في مجال الرفاهية والفخامة والس���المة 

واجلمال واالعتمادية.
عن هذا العرض، حتدث مدير املبيعات في ش���ركة 
هيون���داي الكويت عدنان عيس���ى قائال »إن حرصنا 
الكبي���ر على تقدمي القيمة املضاف���ة واجلائزة األكثر 
جاذبية في الكويت، فقد أضفنا لروعة س���ياراتنا 3 
جوائز قيمة هي رحالت مدفوعة املصاريف من وإلى 
املطار مع اإلقامة وحضور املباراة النهائية لكأس العالم 

في جنوب أفريقيا 2010«.
ويشرح عيسى تفاصيل العرض »ان كل مبلغ 1000 
دينار من قيمة السيارة سيمنح العميل فرصة واحدة 
لدخول الس���حب على 3 تذاكر سفر وتذاكر حلضور 
املباراة النهائية لكأس العالم. وما ميزنا أننا ال نقدم 

لحضور المباراة النهائية لكأس العالم

تعيين مسعود حيات رئيسًا تنفيذيًا جديدًا 
لقطاع البنوك في »مشاريع الكويت«

»أمالك بهبهاني العقارية« تعلن رعايتها
 لمعرض المال واالستثمار 

صرح مدير املعرض بشركة مجموعة اجلابرية 
للمعارض واملؤمترات محمود عفيفي ان شركة امالك 
بهبهاني العقارية أعلنت عن رعايتها البالتينية 
ملعرض املال واالستثمار الذي ينطلق في مايو املقبل 

وحتت رعاية وزير املالية مصطفى الشمالي.
وبني ان االس���تثمار اآلمن م���ازال يوجد في 
القطاع العقاري الذي بدأ يحظى باالنتعاش في 
اآلون���ة األخيرة بعد الركود الذي أصاب القطاع 
لفترات طويلة ومازالت الش���ركات واملؤسسات 
تعلن عن مش���اركتها وهذا يدل على انه يوجد 
حاليا في السوق الكويتي حراك اقتصادي قوي، 
فاإلقبال على املشاركة في املعرض بهذا احلجم 
يدل على ذلك مما يؤكد ثقتنا في رغبة الشركات 
الكويتية على االستثمار واقتحام الصعاب في 

أحلك الظروف.
واضح انه يوجد حاليا نوع من اثبات الذات 
لدى جميع الشركات وهي تعلن عن انها مازالت 
قوية ومؤثرة من خالل طرح احدث مش���اريعها 
في أنشطة املعرض الذي س���يجمع الصناديق 
والصكوك واحملافظ االستثمارية والعقارية في 
وقت واحد لتتم االستفادة من العروض التي ستقام 

خالل فترة عمل املعرض ويستفيد منها اجلميع 
سواء الشركات التي تبحث عن متويل او األفراد 
الذين يحتاجون الى متويل ملشروعاتهم اخلاصة، 
فالصناديق واحملافظ االس���تثمارية تلعب دورا 
كبيرا وهاما في تطوير الصناعة املالية وتوفر 
أفضل الفرص للمستثمرين على حدة سواء عن 
طريق جمع مواردهم وإدارتها مبعرفة مؤسسات 
مالية لتحقيق املزايا التي ال ميكن ان تتحقق لهم 
منفردين فضال عن ان تلك الصناديق واحملافظ 
تتعرض الى اقل نس���بة مخاطر خاصة في ظل 
االوضاع الس���ائدة حاليا بعد االزمة املالية وما 
تبعها من مشكالت جمة على مستوى االقتصاد 

العاملي ككل.
وأكد على ان املعرض سيضم مجموعة كبيرة 
من الشركات املشاركة الرائدة في مجال الصناديق 
والصكوك واحملافظ محليا ودوليا وسيتم تبادل 
األعمال بينهم كما سيس����اعد على التعرف على 
احدث الصناديق واحملافظ املوجودة املطروحة 
ومن أهداف املعرض الرئيسية طرح اخلدمات على 
العمالء بشكل مباشر والتعرف على هواجسهم 

وتبديد اخلوف من اإلقبال على االستثمار.

»المحاسبون« 
تصدر عددها الجديد
صدر العدد الس���ادس 
واالربعون م���ن مج���لة 
وه���ي  »احملاس���ب��ون« 
الدوري���ة العلمي���ة التي 
تص�������در ع��ن جمعي����ة 
احملاس���بني واملراجع���ني 
الكويتي���ة، حامال العديد 
العلمية  من املوضوعات 
واملهني���ة والثقافية على 
جميع املستويات احمللية 

واالقليمية والدولية.
حيث اوض���ح رئيس 
مجل���س ادارة اجلمعي���ة 
ورئي���س هيئ���ة حترير 
مجلة »احملاسبون« محمد 
العدد يحفل  ان  الهاجري 
باملوضوع���ات واالبواب 
والزواي���ا التخصصي���ة 
والعامة، حي���ث يتناول 
جانب منها االمور العلمية 
واملهنية من واقع الدراسات 
واالبحاث واملقاالت، وكذلك 
االم���ور الثقافي���ة الت���ي 
تتضمن العديد من االخبار 
املالية واالقتصادية على 
املستوى احمللي واالقليمي 
والدول���ي، كم���ا احتوى 
العدد على اخبار اجلمعية 
ومجهودات مجلس االدارة 
وبعض االنشطة واملقاالت 

العامة.

Rolls- »سجلت »رولز-رويس موتور كارز
Royce Motor Cars نتائج قوية خالل الربع األول 
من العام احلال����ي، حيث زادت مبيعاتها عامليا 
بنسبة 60% مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي، 
وتضاعفت املبيعات ف����ي دول احمليط الهادي 
اآلسيوية، مع جتاوز مبيعات الشركة في الصني 
ثالثة أضعاف مبيعات نفس الفترة من 2009، 
في حني حقق����ت املبيعات في الواليات املتحدة 

وأوروبا والشرق األوسط منوا ملحوظا.
وق����ال الرئيس التنفيذي اجلديد للش����ركة 
تورس����تني مولر ان نتائج الربع األول القوية 
تبرهن على ثقة عمالء الشركة في »رولز-رويس« 
ومنتجاتها، وأشار إلى تنامي االقبال على الطراز 
اجلديد »جوست«Ghost الذي يستقطب أعدادا 
كبيرة من العمالء لعالمة »رولز-رويس«، مؤكدا 
على استمرار الشركة في ريادة قطاع السيارات 

الفاخرة في العالم. 

وعق����ب التدش����ني الدولي للط����راز اجلديد 
»جوست« Ghost، جرى تقدمي السيارة اجلديدة 
بنجاح في عدد من األسواق العاملية ومن بينها 
الواليات املتحدة التي تعد أضخم سوق لسيارات 
»رولز-رويس«، ومن املالحظ أن الطراز اجلديد 
لم يطرح بعد في الصني ولكن الشركة ضاعفت 
مبيعاتها هناك أكثر من ثالث مرات بفضل مبيعاتها 
من سيارات »فانتوم« Phantom، ومن املتوقع 
 Ghost »استمرار هذا النجاح مع تقدمي »جوست

إلى السوق الصيني.
 وفي ضوء جناح الش����ركة في بيع جميع 
الطرازات حتى منتصف العام، شهد إنتاج الربع 
األول مستويات قياس����ية، واستمرت الشركة 
ف����ي تلقي رغبات العم����الء احملتملني مبعدالت 
متزايدة، مما دفع مصنع الشركة في »جودوود« 
إلى زيادة إنتاجه ملواكبة الطلب املتنامي عامليا 

على سيارات »رولز-رويس«.


