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»جلوبل« تعّين فؤاد درويش رئيسًا 

إلدارة الوساطة المالية في منطقة الخليج 

أعلن بيت االستثمار العاملي )جلوبل( امس عن 
تعيني فؤاد درويش رئيسا إلدارة الوساطة املالية 
ف����ي منطقة اخلليج العرب����ي، وتأتي هذه اخلطوة 
ضمن استراتيجية جلوبل والتي تهدف إلى تطوير 
منوذج أعمالها من خالل التركيز على تقدمي أفضل 

اخلدمات لعمالئها.
وبهذه املناسبة، قال الرئيس التنفيذي جللوبل 
بدر السميط : »يس����رنا أن نرحب بانضمام السيد 
درويش لفريق عم����ل جلوبل ونحن على ثقة بأنه 
سيساهم بخبرته في تطوير خدمات الوساطة املالية 
في الشركة. يعكس تعيني درويش التزامنا بتقدمي 
خدمات ذات قيمة مضافة لعمالئنا في الكويت ومنطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا«.
بدوره أعرب فؤاد درويش عن سعادته باالنضمام 
إلى الشركة مؤكدا أن لديه العديد من اخلطط لتطوير 
إدارة الوساطة املالية في جلوبل مستفيدا بذلك من 

خبرته في هذا املجال.
ويتمتع درويش بخبرة عريقة في األسواق املالية. 
وقبل انضمامه جللوبل، شغل منصب رئيس قسم 
املبيعات املؤسسية وخدمة العمالء في شركة أبوظبي 

للخدمات املالية، ذراع الوساطة املالية لبنك أبوظبي 
الوطني، وكان املسؤول عن تأسيس وحدة املبيعات 
املؤسسية ومكاتب الوساطة باإلضافة إلى اإلشراف 
على فريق خدمة العمالء املتواجدين في أنحاء اإلمارات 
العربية املتحدة. وكان أيضا عضوا نشطا في اللجنة 
التنفيذية التابعة للشركة، وقبل انضمامه إلى شركة 
أبوظبي للخدمات املالية، عمل لدى البنك املركزي 
لدولة اإلمارات ومتكن من اكتساب اخلبرة واملعرفة 
بالقطاع املصرفي اإلماراتي بصفته مدققا في إدارة 
اإلشراف والتدقيق على البنوك، كما لعب دورا مهما 
في التنس����يق بني البنك املركزي والهيئات الدولية 
مثل صندوق النقد الدولي والبنك املركزي األوروبي 

وغيرهما من اجلهات العاملية. 
كما شارك في العديد من املؤمترات التي أقامها 
البن����ك املركزي اإلماراتي وبن����ك أبوظبي الوطني. 
وأصبح مش����اركا منتظما في تقدمي أوراق عمل في 
املؤمترات الرائدة في املنطقة واحللقات النقاش����ية 
حول املواضيع الرئيسية ذات الصلة بأسواق رأس 
املال مثل األنظمة وإدخال منتجات جديدة كاملشتقات 

واألوراق املالية. 

فؤاد درويش مع بدر السميط عقب انضمامه لـ »جلوبل«

 QNB 2.7 مليار ريال صافي أرباح مجموعة
للنصف األول وإجمالي الموجودات إلى 186 مليارًا

بنمو نسبته 30.8% وارتفاع العائد على السهم إلى 6.9 رياالت

مستويات إنتاج قياسية 
لمصنع »رولز ـ رويس« في بريطانيا

.. وتوسعات مستمرة للمجموعة في الخارج
في مجال التوسع اخلارجي يقوم البنك 
حاليا برفع عدد شبكة فروعه اخلارجية في 
كل من سلطنة عمان والسودان لتعزيز قدرته 
على حتقيق منو متواصل في ظل االرتفاع 
 QNB امللحوظ ألنشطته، وكذلك من خالل
- سورية حيث مت مؤخرا افتتاح عدد من 
الفروع اجلديدة. ويجري العمل حاليا على 
قدم وساق لتنفيذ وجتهيز فروع إضافية 
في مختلف احملافظات السورية لرفع عدد 
شبكة الفروع لتصل إلى 15 موقعا في مطلع 
العام القادم. هذا، وقد مت مؤخرا إدراج سهم 
QNB - سورية في السوق املوازي في سوق 
دمشق لألوراق املالية. وكذلك سوف يتم 
رفع حصة مجموعة QNB في QNB – سورية 
م���ن%49 حاليا إلى %55 وأيضا رفع رأس 
امل���ال من 100 مليون دوالر حاليا إلى 300 
مليون دوالر. وهذا دليل واضح على الثقة 
التي يوليها البنك للمستقبل املزدهر للقطاع 
املصرفي في سورية والفرص املتنامية ل� 

QNB - سورية.
ويس���تمر البنك في لعب دور رئيسي 
لتمويل مشاريع القطاعني اخلاص والعام في 
مختلف النشاطات االقتصادية، كما شارك 
البنك بفاعلية في التس���هيالت االئتمانية 

املشتركة التي بلغت قيمتها 2 مليار دوالر 
لصالح ش���ركة كيوتل حي���ث لعب البنك 
دور مدير مشارك رئيسي ومدير حلسابات 
القرض ومستشار مالي عام. وقد القى هذا 
القرض إقباال قويا من قبل املس���تثمرين 
حيث جتاوزت القيمة اإلجمالية املعروضة 
لتغطية القرض م���ا يقارب ضعفي املبلغ 

املستهدف. 
واس���تمرارا للدور الريادي ل� QNB في 
 QNB اإلصدارات األولية مت مؤخرا اختيار
Capital جلائزة أفضل عملية اكتتاب أولي 
 emeafinance في الشرق األوسط من مجلة
لدورها كمدير رئيسي مشارك واملستشار 
املالي والبنك املستلم لطلبات التسجيل في 
عملية االكتتاب األولي بقيمة مليار دوالر 
ألسهم شركة فودافون قطر والتي تعتبر 
أكبر عملية اكتتاب أولي في املنطقة خالل 

عام 2009.
وتعد تصنيفات QNB من قبل كل وكاالت 
التصنيف العاملية مثل ستاندرد اند بورز، 
كابيتال إنتليجينس، فيتش وموديز من 
ب���ني األعلى في املنطق���ة، وال يتمتع بها 
سوى عدد محدود من املؤسسات املصرفية 

املتميزة.

احلفاظ على منو متواصل في جميع 
أنش���طته، قامت وكالة س���تاندرد 
اند بورز في م���ارس 2010 بتأكيد 
 A+ عند QNB �التصنيف االئتماني ل
على امل���دى الطويل، وعند A1 على 
آفاق مستقبلية  القصير مع  املدى 

. )Stable Outlook(مستق�����رة
وكدليل آخر ملوقع QNB الريادي 
في القط����اع املصرفي مت اختياره 
مجددا لعام 2010 جلائزة »أفضل 
بن����ك في قط����ر« من قب����ل مجلة 
يورومون����ي )Euromoney( حيث 
تعتبر جوائز يوروموني لالمتياز 
ضمن أهم اجلوائز العاملية للقطاع 
املصرفي، والتي تأخذ بعني االعتبار 
حجم األعمال، االبتكار والقيادة، 
التصنيف����ات االئتماني����ة، جودة 
األصول، معدل الكفاءة ومؤشرات 
الرئيسية كمعايير اختيار  األداء 

لهذه اجلائزة.

أرباح عمليات النقد األجنبي مببلغ 
24.8 مليون ريال )16.3%( لتبلغ 

176.6 مليون ريال. 
وبلغ إجمال����ي حقوق امللكية 
العائد إلى مساهمي البنك في 30 
يونيو 2010 مبلغ 21.1 مليار ريال، 
بارتفاع مقداره 3.4 مليارات ريال 
)19%( مقارنة مع نفس الفترة من 

العام السابق.
كم����ا متكن »QNB«اإلس����المي 
من مواصلة حتقيق نتائج مالية 
متميزة بنهاية النصف األول من 
عام 2010، حيث ارتفع صافي أرباح 
»QNB«اإلسالمي بنسبة 140% ليصل 
إلى 443.2 مليون ريال، كما ارتفع 
إجمالي األنشطة التمويلية ليبلغ 
23.5 مليار ريال بزيادة مقدارها 
15.8 ملي����ار ريال )203%( منذ 30 
يوني����و 2009. كما ارتفع إجمالي 
املوج����ودات مببلغ 15 مليار ريال 

)106%( ليص����ل إل����ى 29.2 مليار 
ريال.

وم���ن جهته أوض���ح الرئيس 
التنفيذي ملجموعة QNB علي شريف 
العمادي، أن النتائج املتميزة التي 
مت حتقيقه���ا في النصف األول من 
عام 2010 تعكس بوضوح النجاح 
في تطبيق اخلطط اإلستراتيجية 
في كل مج���االت العم���ل مبا فيها 
توسع التواجد اخلارجي، وتعكس 
هذه النتائج أيضا سياس���ة إدارة 
املخاطر والت���ي كان لها دور كبير 
في تفادي البنك النعكاسات األزمة 
املالية العاملية. وأضاف العمادي أن 
مجموعة QNB حريصة دائما على 
التميز من خالل تقدمي أفضل مستوى 
من اخلدمات واملنتجات املصرفية 
التي تواك���ب تطلعات  املبتك���رة 
عمالء البنك وتوقعاتهم. واعترافا 
مبكانة QNB الريادية وقدرته على 

أصحاب ودائع االستثمار املطلق 
منذ 30 يونيو 2009 مببلغ 36.4 
مليار ريال )35.4%( لتبلغ 139.2 
مليار ريال. وهذه النتائج املتميزة 
تؤكد قدرة مجموعة »QNB«على 
حتقيق منو ق����وي ومتوازن في 

جميع أوجه نشاطه.
 كما ارتفع صاف����ي اإليرادات 
التش����غيلية مببلغ 797.7 مليون 
ريال )29.2%( ليتجاوز مبلغ 3.5 
مليارات ريال. وقد س����جل البنك 
ارتفاعا متميزا في معظم مصادر 
دخله، حيث ارتفع صافي إيرادات 
الفوائد وإيرادات األنشطة التمويلية 
واالس����تثمارية اإلسالمية مببلغ 
792.2 مليون ريال )44.7%( ليبلغ 
2.6 مليار ريال. كما ارتفع صافي 
إيرادات العموالت والرسوم مببلغ 
89.5 مليون ريال )18.7%( ليبلغ 
567.6 مليون ريال. كما ارتفعت 

إدارة  أعل����ن رئيس مجل����س 
مجموعة QNB يوس����ف حس����ني 
كمال التي يتواج����د أحد فروعها 
في الكويت، أن البنك متكن مجددا 
خالل الستة أشهر األولى من عام 
2010 من حتقيق منو قوي في جميع 
مجاالت أعماله داخليا وخارجيا 
مما انعكس إيجابيا على مستوى 
األرباح التي جتاوزت مستوى 2.7 
مليار ريال. وجتاوز صافي الربح 
للنصف األول من عام 2010 إجمالي 
الربح الذي مت حتقيقه خالل عام 
2007 بأكمله، مما يعكس بوضوح 
قدرة »QNB« املتميزة على حتقيق 
منو متصاعد ملا فيه من مصلحة 
للمساهمني. وأضاف أن هذه النتائج 
القوية أتت لتثبت مرة أخرى قدرة 
»QNB«املتنامية ومكانته الراسخة 
القطاع املصرفي في  على صعيد 
منطقة الش����رق األوسط وشمال 
أفريقيا. وخالل فترة الستة أشهر 
األول����ى من عام 2010 متكن البنك 
من زيادة صافي أرباحه بنس����بة 
30.8% ليبل����غ 2.7 ملي����ار ريال. 
وارتفع إجمالي املوجودات منذ 30 
يونيو 2009 مببلغ 38.9 مليار ريال 
)26.5%( ليبلغ 186 مليار ريال. كما 
ارتفعت محفظة القروض والسلف 
واألنشطة التمويلية منذ 30 يونيو 
2009 مببل����غ 34.7 ملي����ار ريال 
)41.9%( لتبلغ 117.6 مليار ريال، 
كذلك ارتفعت ودائع العمالء وحقوق 

أعلنت »رولز-رويس« موتور كارز أن مصنعها 
في »جووود« باململكة املتحدة سجل مستويات إنتاج 
قياسية، وذلك في إطار سعي الشركة للتعاطي مع 
اس���تمرار الطلب القوي من العمالء على مختلف 

طرز سيارات »رولز-رويس« .
وأضافت الشركة أن مصنعها يقوم حاليا بإنتاج 
15 سيارة يوميا مبا في ذلك »فانتوم« و»جوست« 
، وشهد يونيو املاضي تصنيع 300 سيارة وكال 
الرقمني قياس���يان منذ تدشني الشركة في يناير 
2003، وأش���ارت الشركة إلى أنها انتهت من بيع 
كافة طرزها حتى سبتمبر املقبل على أقل تقدير، 
مع االنتهاء من بيع سيارات »فانتوم« الصالون 

حتى أكتوبر املقبل.
وزادت مبيعات يونيو بأكثر من أربعة أضعاف 
ح���ول العالم في النصف األول من العام احلالي، 
بنس���بة زيادة وصلت إلى 200% مقارنة بنفس 

الفترة من 2009، وحققت الشركة منوا كبيرا في 
كافة املناطق، وسجلت أداء قويا في دول احمليط 

الهادي اآلسيوية خاصة في الصني.
وصرح تورس���تني مولر، الرئيس التنفيذي 
للشركة، بأن ما حتقق يعد نتائج ممتازة مؤكدا 
أن »رولز-رويس« في طريقها إلجناز هدفها في 
مضاعف���ة – على األقل- مبيعات 2009، وأش���ار 
إلى مواصلة »جوست« و»فانتوم« تصدر قائمة 

السيارات الفارهة في العالم.
وأعرب »مولر« عن سعادته بالتقدم الذي أحرزته 
»رولز-روي���س« خالل إجن���ازه أولى مهامه في 
منصب الرئيس التنفيذي للش���ركة واملتمثل في 
استقرار عملية إنتاج سلسلة الطرز اجلديدة من 
سيارات الش���ركة، وقال إن هذا األمر انعكس في 
انسياب عملية تسليم الس���يارات إلى املوزعني 

والعمالء حول العالم.

كافة  �إنجاز  يمكنكم  و�لعالم،  �لمنطقة  في  �لمنت�شرة  �لوطني  �لبنك  فروع  مع 

معامالتكم �لم�شرفية و�لح�شول على كافة �لخدمات ب�شرعة و�شهولة وفعالية.
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