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37% نسبة نمو أرباح 
»الدوحة« في الربع الثالث

أعلن رئيس مجلس إدارة بنك 
الدوحة الشيخ فهد بن محمد بن 
جبر آل ثاني عن النتائج املالية 
للبنك كما في نهاية الربع الثالث 
من عام 2010، مبينا ان البنك سجل 
منوا ملحوظ����ا في صافي أرباح 
الربع الثالث بنسبة 37% أي خالل 
فترة »الثالثة أشهر املنتهية في 30 
سبتمبر 2010، وذلك باملقارنة مع 
نفس الفترة من العام املاضي، كما 
حقق البنك نسبة منو بواقع %5.2 
في صافي أرباح فترة التس����عة 
أش����هر املنتهية في 30 سبتمبر 
2010 باملقارن����ة مع نفس الفترة 

من العام املاضي. 
واوضح الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني في تصريح صحافي 
أن صافي الدخل من الفوائد عن تلك الفترة ارتفع بنسبة 22.5% ليصل 
إلى 973 مليون ريال قطري، وأن صافي الدخل من الرسوم والعموالت 

قد ارتفع بنسبة 12.8% ليصل إلى 307 ماليني ريال قطري.
واضاف ان البنك سجل زيادة في صافي القروض والسلف بنسبة 
6.6% لتصل إلى 26.63 مليار ريال قطري كما في 30 س����بتمبر 2010 
باملقارن����ة م����ع 24.99 مليار ريال قطري عن نف����س الفترة من العام 
املاضي، وأن الودائع منت بنس����بة 6.8% لتصل إلى 28.27 مليار ريال 
قطري كما في 30 سبتمبر 2010 باملقارنة مع 26.48 مليار ريال قطري 
في عام 2009.  واش����ار الى أن مجلس اإلدارة قرر في االجتماع الذي 
عقد في 2010/10/19 دعوة اجلمعية العامة العادية للمس����اهمني لعقد 
اجتماع خالل شهرين من هذا التاريخ للنظر في شأن إصدار سندات 
دين رئيسية مببلغ 500 مليون دوالر وذلك بعد أخذ املوافقات الالزمة 

من اجلهات الرقابية ذات االختصاص. 
من جانبه، قال العضو املنتدب للبنك الشيخ عبدالرحمن بن محمد 
بن جبر آل ثاني ان النتائج املالية لبنك الدوحة عن الربع الثالث لعام 
2010 ال تعب����ر فقط عن قوة عمليات البنك ب����ل وتعكس أيضا مدى 
االستخدام األمثل حلقوق املساهمني، مشيرا الى ان البنك حقق نسبة 
عائد على متوسط حقوق املساهمني تعادل 22.38% كما في 2010/9/30 
وه����ي تعتبر من بني أعلى النس����ب املوجودة في منطقة دول مجلس 
التعاون اخلليجي.  ولفت الى ان البنك حقق أيضا نسبة عائد مرتفعة 
جدا على متوسط إجمالي املوجودات حيث بلغت 2.63% األمر الذي يدل 
على مدى فعالية استراتيجيات توظيف املوجودات لدى البنك، مشيرا 
الى ان البنك حقق نس����ب منو ملحوظة في مصادر الدخل الرئيسية 
باملقارنة مع الفترة الس����ابقة األمر الذي يعكس مدى قدرة البنك على 
حتقيق اإليرادات وحسن األداء التشغيلي ويظهر ذلك من خالل حتقيق 
البنك لنس����بة منو بواقع 31% في صافي األرباح بعد استبعاد صافي 
الدخل من االستثمارات املالية للتسعة شهور املاضية املنتهية في 30 

سبتمبر 2010 باملقارنة مع نفس الفترة من العام املاضي.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة ر. سيتارامان ان 
البن����ك قد حقق إجنازات مهمة خالل الربع الثالث، إذ لم يحقق نتائج 
مالية قوية فحس����ب بل فاز أيضا بجائزة الطاووس الذهبي املرموقة 
لألداء املس����تدام. وقد مت تس����لم اجلائزة من رئيس وزراء الس����ويد 
السابق أوال أولسنت، على هامش املؤمتر الدولي اخلامس للمسؤولية 
االجتماعية للشركات الذي حضره لفيف من الشركات التجارية الكبرى 
من مختلف القطاعات واملجاالت في لش����بونة بالبرتغال بتاريخ 24 
سبتمبر 2010، حيث جاءت هذه اجلائزة تقديرا ملبادرات بنك الدوحة 
التي اتخذها في خضم مس����اعيه لتحمل مسؤولياته االجتماعية مثل 
الصيرفة اخلض����راء وطرح العديد من املزاي����ا التعليمية والصحية 

واالنخراط في القضايا االجتماعية.
وأش����ار إلى أن وكالة فيتش فيتش للتصنيف االئتماني قد قامت 
بتثبيت التصنيف االئتماني للبنك عند الدرجة A مع وجود توقعات 
مستقبلية مستقرة، وبذلك فإن الوكالة تواصل اعترافها باألداء القوي 
لبنك الدوحة حيث لم يتغير هذا التصنيف رغم التقلبات التي تشهدها 
األسواق الدولية، مؤكدا ان بنك الدوحة مستمرفي توسيع نطاق خدماته 
ومواصل����ة منوه وتطوره ككيان يقدم خدمات مالية متكاملة وعالية 
اجلودة من منفذ مالي واحد، ومن ناحية أخرى حصلت ش����ركة بنك 
الدوحة للتأمني احملدودة وهي ش����ركة تابعة لبنك الدوحة ومملوكة 
له بالكامل على تصنيف BBB/ مس����تقر ف����ي مجال »ائتمان األطراف 
املقابلة والقوة املالية للمؤمن« من قبل وكالة ستاندرد آند بورز التي 
أشادت بالقوة الرأسمالية ومتانة السيولة لديها إضافة إلى حتقيقها 
ملستوى قوي في مجال كفاية رأس املال املستند إلى املخاطر وتوفير 

غطاء مناسب لعمليات إعادة التأمني.

الشيخ فهد آل ثاني

يقام على أرض المعارض الدولية اليوم

وزير األشغال يرعى افتتاح معرض البناء واإلعمار 
بمشاركة 65 شركة متخصصة محلية ودولية

إنجاز الخدمة في ذات اليوم مع خصم بقيمة 30% على سفايف وديسكات الفرامل

»علي الغانم وأوالده للسيارات« تقدم عرض
الخدمة المميزة لمنح عمالئها راحة البال المطلقة

 .»BMW فريق من اخلبراء املعتمدين من
وتأتي هذه احلملة، عقب حملة رمضان 
»4 + 4« التي حققت جناحا بارزا، وتستمر 
حتى نهاية السنة وتغطي تركيب السفايف 
وديس����كات الفرامل على سيارت BMW في 
ورش����ة عمل ش����ركة علي الغ����امن وأوالده 

للسيارات.

وأضاف: »منذ أن أصبحت ش����ركة علي 
الغامن وأوالده للسيارات الوكيل احلصري 
واملوزع املعتمد ملجموعة BMW في الكويت 
منذ 24 عاما كانت مهمتها الريادة في اخلدمة 
والعالق����ة بالعمالء، وق����د جنحنا في ذلك، 
ونواصل توفير أعلى معايير اجلودة والقيمة 
في قطع BMW األصلية التي يقوم بتركيبها 

مجددا متنح شركة »علي الغامن وأوالده« 
للسيارات لعمالئها راحة البال مع عرض 
الصيانة اجلديد على سيارات BMW كافة.  
حيث يقدم الوكيل احلصري واملوزع املعتمد 
ملجموعة BMW في الكويت للعمالء الذين 
يحضرون س����ياراتهم للخدمة بني أكتوبر 
وديس����مبر 2010، خصما بقيمة 30% على 
سفايف وديسكات الفرامل التي يتم تركيبها 
في ورشة عمل شركة علي الغامن وأوالده 
للسيارات، ويقوم فريق خدمة ما بعد البيع 
املتمتع بكفاءة عالية بإمتام خدمة السيارة 
وتسليمها في اليوم نفسه مما يوفر قيمة 
حقيقية للعمالء ويقلص من الكلفة املترتبة 

 .BMW على امتالك سيارة
وفي هذا الصدد، علق املدير العام لشركة 
علي الغامن وأوالده للسيارات يوسف القطامي 
قائال: »ميثل هذا العرض العناية اخلاصة التي 
توليها شركة علي الغامن وأوالده للسيارات 
لعمالئها ورضاهم، وهو عامل أساسي في منو 
حصتنا في السوق الكويتي، ويأتي احلرص 
على س����المة عمالئنا في طليعة أولوياتنا 
وقد قمنا باستثمارات الفتة للتأكد من أن 
موظفينا ومنشآتنا وقطع BMW تستجيب 
ألعلى املعايير، وسنستمر في توفير أفضل 

مستويات اخلدمة والعروض لعمالئنا«.

أحد ميكانيكيي »BMW« بالشركة

حتت رعاية وبحضور وزير االشغال ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر تشهد ارض املعارض 
الدولية مبش����رف اليوم االحد انطالق دورة جديدة 
ملعرض البناء واالعمار الذي تقيمه وتنظمه ش����ركة 
معرض الكويت الدولي حيث تس����تمر انشطته الى 

الثالثني من الشهر اجلاري.
وقد امتت الشركات املشاركة جميع استعداداتها 
لالفتتاح املقرر فيما وجهت ش����ركة معرض الكويت 
الدولي الدعوة حلضور االفتتاح الى عدد من مسؤولي 
القطاع في الدولة. وقد ارتفع عدد الشركات املتخصصة 
املش����اركة في املعرض الى ما يزيد على 65 ش����ركة 
محلية ودولية حيث حتظى الدورة املقامة بحضور 
عدد كبير من الشركات الدولية التي جاءت من نحو 
12 دولة شملت: الصني ودولة االمارات العربية املتحدة 

واململكة العربية الس����عودية وپولندا وس����لطنة عمان وتركيا وايران 
وقطر والبحرين وجمهورية مصر العربية وبلجيكا واململكة املتحدة. 
وتستعرض الش����ركات املش����اركة جميع انواع مواد البناء والنجارة 
واعمال املقاوالت العامة وكذلك االعمال احلديدية واالملنيوم والديكورات 
الداخلية والرخام واجلرانيت والس����يراميك والبالط املتداخل. وتضم 
قائمة الش����ركات املشاركة كال من: شركة املدد التجارية ومصنع نعمة 
للفيبرجالس � خزانات نعمة وشركة اجلال للتجارة العامة وشركة عربي 
وشركة اسمنت الكويت وش����ركة صناعات التبريد والتكييف وشركة 
هيدروتك الهندسية ومباني ستيل ومعرض ومصنع الجني للمعادن و
Valeron Strength Films وبسامكو لالدوات الصحية ومقاوالتها وشركة 
البرق الفنية ومؤسسة ارسان لالدوات الصحية ومؤسسة احمد صفر 

»خزانات الزامل« واملركز االنشائي لصناعات االملنيوم 
� السيكو وش����ركة هاي رول التجارية وشركة كليك 
الوطنية لصناعة الشباك واالعمال احلديدية وشركة 
علي الغ����امن واوالده للتجارة العامة وش����ركة رهام 
للتجارة العامة واملقاوالت وش����ركة برقان لالعمال 
امليكانيكية وشركة بهبهاني املتحدة للتجارة العامة 
 International Company for Insulation Technologh و
Insutech   وGEA Polacel Cooling Towers FZCO و
Jaj Global Pumps Factory وشركة كوالتي للمعدات 
 The Thai Olympic Fibre - Cementاخلفيفة والثقيلة و
Co ومركز االنابيب االملانية وشركة شواطئ اخلليج 
لالدوات الصحية )اكواسان( وشركة التقنية الدولية 
للتجارة العامة واملقاوالت واجلريوي لصناعة االسفنج 
والسفارة الپولندية وشركة املركز الكويتي للتجارة 
العامة واملقاوالت وشركة مونتريال الوطنية للتجارة العامة واملقاوالت 
ومصنع الزامل للستيل والشركة الكويتية االرمنية لالملنيوم وشركة 
 LUSAVOUGA - INDUSTRIAL و Crystal  Maintenance Estآرمان سامان و
HARDWARE AND TOOLS وarab bolts وشركة باب الريان وكيربي و

alomi Real Wood Floors وDossier Co وش����ركة ودلن للتجارة العامة 
وTurkel fair Organizations وش����ركة جدة للمعارض الدولية وش����ركة 
توب دور لالبواب والش����بابيك وشركة توب روك لالبواب والشبابيك 
واملصنع الوطني للفيبرجالس وشركة املورد الكويتي وشركة كيوكتشن 
ومؤسسة جاسكو لالستيراد والتصدير ووزارة االشغال العامة وشركة 
الس����يف العاملية وKing Long Construction Hardware ومؤسسة دور 
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