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524 ألف دينار األرباح الصافية وارتفاع معدل كفاية رأس المال لدى البنك إلى %17.4 

44.3 مليون دينار أرباح »الخليج« التشغيلية في الربع األول بنمو %280 

.. والبنك يوّقع اتفاقية تسهيالت مصرفية مع »المالحة العربية« بـ 25 مليون دينار
أعلنت ش���ركة املالح���ة العربية 
املتحدة امس عن توقيع عقد تسهيالت 
مصرفية من دون ضمانات بقيمة 25 
ملي���ون دينار مع بنك اخلليج الذي 
تولى دور املقرض الوحيد في هذه 
الصفقة الثنائية، حيث سيتم استثمار 
القرض في متويل خطط شركة املالحة 
العربية املتحدة للتوسع واملتعلقة 
ببرنامج بناء 9 سفن سعة الواحدة 
منها 13.1 ألف حاوية منطية في حوض 
بناء السفن التابع لشركة سامسونغ 
للصناعات الثقيلة في كوريا، وتقدر 
تكلفة البرنامج االجمالية ب� 1.6 مليار 
دوالر مبا في ذلك جتهيز هذه السفن 
بأنظمة حماية البيئة وخفض استهالك 
الوقود، ومن ش���أن هذه الصفقة ان 
العربية  تدعم منو ش���ركة املالحة 
املتحدة كشركة ش���حن رائدة على 
التجارة بني آسيا والشرق  خطوط 
االوسط واوروبا فضال عن التوسع 

في االسواق االخرى.
التنفيذي  الرئيس واملدير  وقال 
العربي���ة املتحدة  لش���ركة املالحة 
يورن هنج���ة معلقا على ابرام عقد 
التس���هيالت: اننا نعتز مبدى الثقة 
التي يوليها ايانا بنك اخلليج وهو 
احد البنوك الرائدة في دول مجلس 
التعاون اخلليجي، ويعد ذلك مبنزلة 
برهان على صالبة اسس شركة املالحة 
العربية املتح���دة وادائها القوي في 

خضم حتديات السوق احلالية.
من جانبه، قال مدير عام اخلدمات 
املصرفي���ة الدولية في بنك اخلليج 
خالد املطوع: متثل شراكتنا مع شركة 
املالحة العربية املتحدة معلما مهما 
لبنك اخلليج ألن هذه الصفقة تساعد 
على تنوي���ع محفظة القروض لدى 
مصرفنا على الصعيد االقليمي، ويعد 
هذا التمويل عالمة فارقة في تاريخ 
بنك اخلليج السيما خالل هذه املرحلة 
االقتصادية املهمة فهي تسلط الضوء 
على االهمية املتزايدة لدور محافظ 
القروض االقليمي���ة لدى مصرفنا، 
واالهم م���ن ذلك ان ه���ذه الصفقة 
تثبت وبوضوح قدراتنا على متويل 
صفقات لكبرى الش���ركات العاملية 

واالقليمية.
في السياق ذاته، قال رئيس القطاع 
املالي والفني لشركة املالحة العربية 
املتحدة باس���ل الزيد: نحن نفتخر 
ونعتز بالعالقة املمتدة واملثمرة التي 
تربطنا مع شريكنا املالي االستراتيجي 
بنك اخلليج، ومما ال شك فيه ان هذه 
الصفقة ستسهم في تطوير البنية 
التحتية لش���ركة املالح���ة العربية 
املتحدة وتعزز القدرات االستيعابية 
السطول الشركة وتزيد من كفاءته 
مبا في ذلك التحسينات املخطط لها 
لشبكة التغطية، وزيادة االستثمارات 

في نظم تكنولوجيا املعلومات.

أعلن بن���ك اخلليج عن حتقي���ق أرباح 
تش���غيلية مببلغ 44.3 مليون دينار للربع 
األول مقارنة ب� 15.6 مليون دينار مت حتقيقها 
في الربع األول من 2009، أي ما ميثل نسبة 
منو ناهزت 280%. وقد تضمنت نتائج الربع 
األول أرباحا استثنائية مببلغ 14 مليون دينار 

من بيع محفظة استثمارية.
وفي مع���رض تعليقه على حتقيق هذه 
النتائج اإليجابية، قال رئيس مجلس اإلدارة 
في بنك اخلليج علي رشيد البدر: »بالنظر 
إلى أن االقتصاد الكويتي مازال في املراحل 
األولية من التعافي من ذيول األزمة املالية 

واالقتصادية العاملية، فقد كان لزاما على البنك 
أن يواكب أوضاع السوق من خالل االستمرار 
في تنفيذ خطط التحوط والوفاء مبتطلبات 
املخصصات الفنية الالزمة، األمر الذي استدعى 
حجز غالبية األرباح التشغيلية البالغة 44.3 
مليون دينار للربع األول من 2010 وإضافتها 
إلى املخصصات اخلاصة املكونة ملقابلة مخاطر 
بعض التسهيالت االئتمانية القائمة. وعلى 
ذلك بلغت األرب���اح الصافية املعلنة لفترة 
الربع األول من ه���ذا العام 524 ألف دينار. 
وبفضل تعزيز املخصصات والتحس���ن في 
الضمانات، ارتفع معدل كفاية رأس املال لدى 

البنك من 15.9% كما في 31 ديس���مبر 2009 
إلى 17.4% كما في 31 مارس 2010«.

وأضاف البدر: »ورغم املستوى املتواضع 
لهذه األرباح الصافية املعلنة، إال أنها مؤشر 
جيد على اس���تمرار مس���يرة تعافي البنك 
وانتقاله إلى مرحل���ة الربحية، كما تعكس 
استعادته ملكانته املرموقة كمؤسسة مالية 
كويتية رائدة اس���تطاعت جتاوز وتخطي 
األزمة الطارئة التي واجهتها وأصبحت مهيأة 

للنمو والنجاح املستقبلي املستمر«.
وأوضح البدر: »أن البنك استطاع حتقيق 
هذه األرباح التشغيلية املقبولة بفضل مزيج 

من العوامل اإليجابية التي ساهمت في تسجيل 
هذا األداء الطيب خالل الربع األول من عام 
2010. وأه���م هذه العوامل م���ا يبذله البنك 
من جهود كبيرة تهدف إلى حتسني أوضاع 
محافظه االئتمانية واالستثمارية، والتحسن 
الع���ام في مس���توى النش���اط االقتصادي 
احمللي واإلقليمي، وااللتزام باالستراتيجية 
املتحفظة للبنك والرامية إلى التركيز على 
األنشطة املصرفية األساسية التي تستجيب 
لالحتياجات واملتطلبات املصرفية ملختلف 

شرائح العمالء في السوق«.
وتابع البدر تصريح���ه قائال: »وما كان 

لهذه النتائج اجليدة أن تتحقق لوال العمل 
الدؤوب إلدارة البنك وموظفيه سعيا نحو 
حتقيق األهداف التي تقوم عليها استراتيجية 
البنك اجلديدة للثالث سنوات املقبلة، والتي 
بدأ تنفيذها من خ���الل خطة العمل املقررة 

لعام 2010«.
البدر تصريح���ه قائال: »ينظر  واختتم 
بنك اخلليج بتف���اؤل إلى الفترة املقبلة مع 
التحس���ن املتوقع في األوضاع االقتصادية 
العامة في البالد، ومع بدء تنفيذ ما تشمله 
اخلطة التنموية اجلديدة من مشاريع حيوية 

علي رشيد البدرمتعددة«.

مصافحة وتبادل للعقود عقب التوقيع

فريق عمل بنك اخلليج مع ممثلي شركة املالحة العربية عقب توقيع االتفاقية

18.4 مليون دينار إجمالي حقوق المساهمين و172 فلسًا القيمة الدفترية للسهم

»طفل المستقبل« تربح 29.6 ألف دينار
 للربع األول واإليرادات التشغيلية تنمو %40.13

»األبعاد البشرية« توقع اتفاقيتين مع »االستثمار البشري«
أعلنت شركة األبعاد البشرية 
القابضة  التنمية  التابعة لشركة 
عن توقيع اتفاقيتي ش����راكة مع 

»مؤسسة االستثمار البشري«.
وبهذه املناس����بة صرح املدير 
العام لش����ركة األبعاد البش����رية 
غس����ان أحمد بأن هذه الش����راكة 
تعتبر بداية حقيقية حلقبة جديدة 
من الشراكات التي تعتزم الشركة 
إبرامها في منطقة دول الش����رق 
األوسط وش����مال أفريقيا، مبينا 
أن »هذا النوع من الشراكات هو 
أمر طبيعي خاصة وأن املؤسسة 
مختصة بتنمية املوارد البشرية 
في املنطقة، وأنا متفائل جدا بشأن 

مستقبل هذه املشاريع«.
وأض����اف أن ش����ركة األبعاد 
البش����رية هي املوزع احلصري 
ملنتجات وخدمات شركة توماس 
انترناش����يونال � اململكة املتحدة 
ف����ي الكوي����ت ومنطقة الش����رق 
األوس����ط، وهي مختصة بتقدمي 
خدمات استش����ارية باس����تخدام 
االختب����ارات الدولي����ة ألنظم����ة 
توماس انترناشيونال واملتعلقة 

البش����رية من  املوارد  مبوضوع 
تدريب وتوظيف وتطوير وحلول، 
مشيرا إلى أهمية الشراكات املوقعة 
بالنسبة لشركة األبعاد البشرية 
وش����ركة توماس انترناشيونال 
حيث ان شركة االستثمار البشري 
شركة رائدة ومتخصصة في مجال 

التنمي����ة البش����رية، مبا في ذلك 
التعليم والتدريب، واالستشارات 

في الكويت. 
وأش����ار الي أن شركة األبعاد 
البشرية تقوم بالعديد من التقييمات 
واالختبارات التشخيصية املتعلقة 
بإدارة األفراد في العمل والتنمية 

وتقييم األداء الوظيفي واإلنتاجية 
الفردية والكفاءات وإدارة املواهب 
وتنميتها وإدارة املوظفني وخدمة 
العمالء وتخطيط القوى العاملة، 
مشددا على أن ذلك يوفر أداة قيمة 
ملديري املوارد البشرية وغيرهم 
من صناع الق����رار حيث ميكنهم 
الش����خص  اس����تخدامها لوضع 
املناسب في املكان املناسب بشكل 
عملي وفعال وس����ريع ومقبول 
التكلفة. وخت����م مؤكدا على نية 
ش����ركة األبعاد البش����رية القيام 
بالعديد من الشراكات املستقبلية 
املشابهة مع شركات رائدة في مجال 
التنمية والتطوير للموارد البشرية 
العاملة في السنة القادمة باإلضافة 
إلى إط����الق خدم����ات ومنتجات 
جديدة متعلقة بتطبيقات التقييم 
واالختب����ارات اخلاص����ة بقياس 
التنمية والتطوي����ر من الناحية 
النفس����ية والوظيفي����ة وتقدمي 
اخلدمات االستشارية إضافة إلى 
عقد املؤمترات وحلقات النقاش ذات 
الصلة بهذا القطاع املهم واملتنامي 

في عالم األعمال.

أعلنت شركة طفل املستقبل الترفيهية 
العقارية »فيوتشركيد« عن نتائجها املالية 
القياس���ية في الربع األول املنتهي في 31 
مارس 2010 حيث حققت الشركة أرباحا 
صافي���ة بلغت نح���و 29.6 ألف دينار ما 
يعادل 0.28 فلس ربحية للس���هم الواحد 
وذلك مقارنة بخس���ائر بلغت 162.5 ألف 
دينار ما يعادل 1.51 فلس خسارة للسهم 
الواحد في نف���س الفترة من العام 2009 
فيما ارتفعت ايرادات الشركة التشغيلية 
بنسبة 40.13% لتصل إلى 1.01 مليون دينار 
في العام 2010 مقارنة بإيرادات الش���ركة 
التي بلغت 721.7 الفا في نفس الفترة من 
العام 2009 وبلغ إجمالي حقوق املساهمني 
18.4 مليون���ا فيما بلغت القيمة الدفترية 
للسهم 172 فلسا حتى نهاية الربع األول 

من العام 2010.
وصرحت رئيسة مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب في الشركة رشا الغنيم بأن هذه 
النتائج جاءت تاريخية ليأتي هذا العام 

مختلفا متاما عن األعوام السابقة لتحقق 
الشركة أرباحا جيدة في الربع األول ترضي 
جميع مساهمي الشركة مشيرة الى أنه على 
الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت 
كل الشركات مبا فيها طفل املستقبل في 
عام 2009 وتداعيات األزمة املالية املستمرة 
ومخاطر تقلبات أسواق املال، فان الشركة 
جنحت في حتقيق نتائج مالية جيدة ومنو 
متوازن ومس���تمر في األرباح، مما يؤكد 
سالمة وضع الشركة وقوة مركزها املالي 
في مواجهة الظروف االقتصادية واملالية 
الصعبة ويدل على تعافي الشركة متاما 

من تداعيات األزمة املالية العاملية.
 وأضافت الغنيم: لقد قامت الش���ركة 
مبراجعة وتعديل استراتيجيتها ملواجهة 
الظروف االقتصادية احلالية واملتوقعة مع 
االلتزام بتقدمي منتجات ونشاطات مختلفة 
وافتتاح فروع جدي���دة واحلصول على 
وكاالت حصرية عاملية مؤكدة أن الشركة 
تسعى خالل املرحلة املقبلة لتعظيم حقوق 

املساهمني وتركيز اجلهود على حتقيق احلد 
األقصى من الكفاءة التشغيلية في جميع 
فروع الشركة وشركاتها التابعة سواء في 

السوق احمللي أو السوق اخلارجي.
وأشارت الغنيم إلى أن الشركة ستستمر 
خالل العام احلالي في تقدمي منتجات جديدة 
ملقابلة احتياجات الشريحة التي تتعامل 
معها الشركة وانطالقا من دورها الراسخ 
الذي تقدمه في السوق احمللي باعتبارها 
الش���ركة الوحيدة التي تقوم بتقدمي هذه 
اخلدمات على أعلى مستوى من اجلودة 
العاملية التي تتواكب مع متطلبات العصر 
يدعمها في ذلك فري���ق العمل الذي لديه 
خب���رات متراكمة، مضيفة أن الش���ركة 
ستسعى إلى حتقيق نتائج جيدة من خالل 
ما لديها من إمكانيات تساعدها على ذلك 
متوقعة عودة االستقرار االقتصادي للبالد 
واملنطقة مع حتسن أسعار النفط ووجود 
مؤشرات قوية على بداية تعافي االقتصاد 

العاملي من األزمة املالية العاملية.


