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علي الرشيد البدر 

106.2 ماليين دينار أرباح »الخليج« التشغيلية في 9 شهور 

أعلن بنك اخلليج أنه قد حقق أرباحا صافية 
للربع الثالث من هذا العام بلغت 8.4 ماليني 
دينار، وبذلك وصل����ت األرباح الصافية عن 
التسعة شهور األولى إلى 10.4 ماليني دينار 
مقارنة بخسائر بلغت 7 ماليني دينار للفترة 
املماثلة من العام السابق. وأوضح البنك أن 
األرباح التشغيلية للربع الثالث وحده كانت 
19.1 مليون دينار، وبذلك بلغت تلك األرباح عن 
التسعة شهور املنصرمة 106.2 ماليني دينار، 
مقارنة مببلغ 93.9 مليون دينار عن ذات الفترة 

من العام السابق، أي بزيادة قدرها 13%. وهذا ما 
يعزز مسار ربحية البنك واجتاهها التصاعدي، 
بعد التعافي التدريجي واستعادة الثقة مبركز 
البنك وقدرته على حتقيق األرباح. وقد جاء 
ذلك بفضل مجموعة من العوامل اإليجابية ومن 
أهمها حتسني محفظة القروض واالستثمار، 
والتعام����ل اإليجابي مع األوضاع الراهنة في 
السوق احمللي الذي يش����هد حتسنا نسبيا، 
واالرتقاء بجودة خدم����ة العمالء واملنتجات 
املصرفية، وبأداء البنك في مختلف مجاالت 

أنشطته وعملياته.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس اإلدارة 
علي الرشيد البدر ان هذه النتائج وإن كانت ال 
تزال أقل من طموحات البنك، إال أنها تعكس 
التحسن املستمر في أداء البنك وعملياته والزخم 
االقتصادي املتزايد والذي يواكب بدء تنفيذ 
الدولة خلطتها التنموية اخلمسية اجلديدة، 
وتعكس أيضا سياسة البنك املتحفظة في بناء 
مستويات املخصصات العامة إلى مستوى أعلى 
مناس����ب يؤمن مركزا ماليا قويا للبنك يعزز 

من قدراته على التوسع والنمو. 
جتدر اإلشارة إلى أن بنك اخلليج قد فاز 
بالعديد من اجلوائز املرموقة خالل العام 2010 
ومن ضمنها: جائ����زة »أفضل بنك للخدمات 
املصرفية لألفراد« من مجلة آريبيان بيزنس، 
وجائزة »أفضل حمل����ة عالقات عامة ضمن 
إطار املس����ؤولية االجتماعية للمؤسسات«، 
وجائزة »أفضل برنامج والء«، وجائزة »أفضل 
مرك����ز خلدمة العمالء« من مجلة بانكر ميدل 
إيست، وجائزة »سيتي لألداء املتميز« تقديرا 

إلجنازاته في مج����ال املدفوعات اإللكترونية 
الدولية، وجائزة »شهادة اجلودة« من جي بي 

مورغان تقديرا لتميزه التشغيلي.
كما فاز بنك اخلليج بجائزة »إحالل وتوطني 
الوظائف« من مجلس وزراء العمل والشؤون 
االجتماعية بدول مجلس التعاون اخلليجي 
للعام اخلامس على التوالي، وجائزة »أفضل 
جه����ة توظيف« التي ناله����ا خالل ثاني حفل 
لتوزيع جوائز التميز في املوارد البش����رية 

لدول مجلس التعاون اخلليجي. 

بزيادة قدرها 13% عن العام الماضي 

البدر: التحس�ن المس�تمر في أداء البنك والزخم االقتصادي المواكب لبدء تنفيذ خطة التنمي�ة وراء تحقيق أرباح صافية

..ويرعى فريق »إنجاز الكويت« في المسابقة
اإلقليمية السنوية الرابعة في مراكش بالمغرب

أعلن بنك اخلليج عن توليه رعاية الشركة 
الطالبية الكويتية Generations Q8 من مدرسة 
الكويت الوطنية اإلجنليزية في مسابقة أفضل 
ش����ركة طالبية على املستوى اإلقليمي التي 
تنظمها »إجناز العرب« للسنة الرابعة على 
التوالي وستقام أنشطتها في مراكش باملغرب 
من 23 الى 26 اجلاري، حيث تهدف الى تنمية 
روح املبادرة واحل����س التجاري لدى جيل 
الشباب وتشج��يعهم على ترسي�خ قيمهم، 
حيث يرعى بنك اخلليج فريق إجناز الكويت 
للمرة الثالثة على التوالي في مسابقة إجناز 
العرب اإلقليمية. وقد صممت هذه املسابقة 
اإلقليمية لتساهم في تطوير املواهب الشابة 
وتعميق فهمها لألعمال، إضافة الى تعزيز الثقة 

في الذات لدى هؤالء الشباب وتطوير قدراتهم على تنفيذ أفكارهم 
 Generations Q8 وتأسيس مشروعاتهم اخلاصة. وستقوم شركة
 Generations Q8 بتمثيل الكويت في املس����ابقة، وفكرة ش����ركة

منصبة في توفير فرص ترفيهية اقتصادية 
لعمالئه����ا متمثلة في ك����رة القدم واأللعاب. 
وخالل املسابقة، سيتسنى للطالب اكتساب 
خبرة مهني����ة في مجاالت القيادة واالتصال 
واالبت����كار والتفاوض وع����رض املنتجات. 
وبهذه املناس����بة، قال الرئيس التنفيذي في 
»إجناز« الكويت رنا كمشاد: »ان بنك اخلليج 
بدعمه ملختلف برامج »إجناز الكويت« يساعد 
الشباب الكويتي على تفعيل دوره في مسيرة 
تنمية الكويت وازدهارها مستقبال«، مشيرة 
الى ان »إجناز الكويت« تس����عى جاهدة الى 
مساعدة الطالب وإعدادهم لتحقيق تطلعاتهم 
املهارات الضرورية  املستقبلية واكتس����اب 
لتحقيق النجاح. ولفتت الى ان مسابقة أفضل 
شركة طالبية هي مسابقة فريدة من نوعها تشجع على النجاح، 
معربة عن وافر الش����كر الى بن����ك اخلليج على دعمه، مضيفة: 

»ونتمنى لفريقنا كل التوفيق في هذه املسابقة«.

رنا كمشاد

محافظ الفروانية يتوسط علي شلبي وفوزي الثنيان وجراح املطيري خالل قص شريط افتتاح الفرع اجلديد

)قاسم باشا(بدر العميري وعبداهلل القيسي يكرمان كمال كبشة من سفريات مساعد الصالح

لقطة جماعية لوكالء مكاتب السفر والسياحة املكرمني

.. والبنك يفتتح فرعًا جديدًا في »صباح الناصر«
احتفل بنك اخلليج بافتتاح أحدث فروعه في 
منطقة صباح الناصر، موسعا بذلك نطاق خدماته 
املالية املميزة إلى أنحاء جديدة من الكويت في إطار 
التزامه املتواصل بخدمة العمالء، حيث سيوفر 
فرع صباح الناصر لسكان املنطقة فرصة اختبار 
الفرق والسهولة في إجراء معامالتهم املصرفية 

مع فرع بنك اخلليج في منطقتهم.
وقد حضر حفل االفتتاح، محافظ الفروانية 
الفريق املتقاعد/عبداحلميد احلجي وأعضاء فريق 

إدارة بنك اخلليج.
ومن املنتظر ان يفتح الفرع أبوابه من األحد 
إلى اخلميس من الساعة الثامنة والنصف صباحا 

وحتى الثالثة والنصف عصرا.
اجلدير بالذكر ان ش���بكة فروع بنك اخلليج 
تضم حاليا 52 فرعا تنتشر في مختلف مناطق 
الكويت، ويأتي افتتاح هذا الفرع اجلديد ليشهد 
على جناح استراتيجية البنك القائمة على توفير 
أفضل جتربة مصرفية للعمالء في مختلف مناطق 
الكويت، وتعزيز مجموعة اخلدمات املالية التي 

يقدمها.

العميري: 7% ارتفاعًا في مبيعات »الكويتية« 
بالربع الثاني من 2010 

أحمد يوسف
قال املدير اإلقليمي األعلى 
في مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتي���ة ب���در العميري ان 
املؤسس���ة جتاوزت مبيعاتها 
املرصودة للسنة املالية 2010 
2011 بزي���ادة قدره���ا %2   -
خالل الرب���ع الثاني من العام 
احلالي، مقارن���ة بنظيره من 

العام املاضي.
الثاني  وأض���اف ان الربع 
ارتفعت مبيعاته بنس���بة %7 
الفت���رة من  مقارن���ة بنفس 
املاض���ي، حيث حققت  العام 
مبيعات مببلغ 131 مليون دينار 
بزيادة بلغت اكثر من 4 ماليني 
مقارنة بالفترة ذاتها من العام 

املاضي.
وأشار العميري في كلمته 
خالل حفل تكرمي وكالء السياحة 
والسفر امس، الى ان املنافسة 

اليها املؤسسة  التي تس���عى 
تتضمن طرح عروض تشجيعية 
الى جانب االهتمام  لالسعار، 
بصيانة الطائرات وتطوير اداء 
موظفي الش���ركة، السيما من 
افتتاح محطات جديدة وتبديل 
واحالل احملطات غير النشطة، 
ومنها افتتاح محطة سوهاج 
العربية في  بجمهورية مصر 

شهر نوفمبر املقبل.
وبني العميري انه وبجهود 
موظفي املؤسس���ة مت حتقيق 
اكثر  نس���بة منو جت���اوزت 
م���ن 60% من س���وق رحالت 
العمرة في الكويت عن السنة 

املاضية. 
وتوقع ارتفاع عدد احلجاج 
الذين سوف تنقلهم »الكويتية« 
خالل املوسم القادم الى األراضي 
املقدس���ة الى 8 آالف حاج في 

االجتاه الواحد.

من جهته، اكد مدير دائرة 
التسويق واملبيعات في مؤسسة 
الكويتية  اخلطوط اجلوي���ة 
القيسي ان املؤسسة  عبداهلل 
تعم���ل على تعزي���ز خطتها 
من املبيع���ات وذلك من خالل 
تش���جيع عمالئها ووكالئها، 
مبينا ان املميزات التي تقدمها 
»الكويتية« نتج عنها حتقيق 
اخلطة املس���تهدفة للمبيعات 

خالل 2010.
واضاف للصحافيني خالل 
حفل تكرمي وكالء املؤسسة من 
مكاتب السياحة والسفر، ان 
برنامج اخلصخصة املتوقع بدء 
نشاطه في مارس 2011 سيكون 
له االثر الكبير على رفع مستوى 
اداء »الكويتية« مستقبال، وذلك 
حيث سيتم تعزيز اسطولها 
احلالي وتطوير االدارة الداخلية 

للمؤسسة.

على هامش حفل تكريم وكالء السياحة والسفر


