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أحمد يوسف بهبهاني

موظفو »التجاري« يشرحون خدماته املصرفية في »األدلة اجلنائية«

جانب من املشاركني في ورشة العمل

22.8% معدل كفاية رأس المال وهو من أعلى المعدالت ويعكس القوة المالية للبنك وقدرته على تحمل المخاطر

41.5 مليون دينار صافي أرباح »األهلي« لـ 9 أشهر بنمو %71
حقق البنك األهلي الكويتي أرباحا صافية 
بلغت 41.5 مليون دينار عن فترة األش����هر 
ال� 9 املنتهية في 30 سبتمبر 2010 باملقارنة 
مع 24.3 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 
العام الس����ابق، محققا زيادة بنسبة %71، 
وارتفعت ربحية السهم من 20 فلسا إلى 30 
فلس����ا بزيادة بلغت نسبتها 50% باملقارنة 

مع الفترة ذاتها من العام السابق.
وفي تصريح له عن هذه النتائج املالية، 
أوضح رئيس مجلس اإلدارة أحمد يوسف 
بهبهاني قائال: »انتهج البنك األهلي الكويتي 
خطة إس����تراتيجية متحفظة تتماشى مع 
ظروف الس����وق الصعبة منذ العام 2008، 
ته����دف إلى تعظي����م األرباح م����ن األعمال 

التشغيلية األساسية وهذا أدى بدوره إلى 
زيادة األرباح مبعدالت قياسية على الرغم 

من تداعيات األزمة املالية العاملية«.
وأكد ان اجلهود املتواصلة التي بذلتها 
إدارة البنك وكوادره����ا في مواجهة األزمة 
املالية وتركيزها على تنويع االستثمارات 
والتوسع في األنشطة التشغيلية وتطبيق 
أدوات فاعلة إلدارة املخاطر، باإلضافة إلى 
التوسع في شبكة الفروع وإدخال منتجات 
مصرفية جدي����دة ذات نوعية عالية تلبي 
احتياجات العم����الء كان لها األثر الواضح 

في حتقيق هذه النتائج.
وأشاد بهبهاني بثقة املساهمني في أداء 
البنك ممثال مبجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

وإميانهم مبا تنتهجه من سياسة حتفظية 
وإدارة فعالة لنوعية املخاطر املقبولة لتعزيز 
املركز املالي للبنك، وأشار إلى أن جناح البنك 
األهلي في حتقيق نتائج مالية قياسية ومنو 
متوازن ومستمر في األرباح حتى خالل فترة 
األزمة املالية قد عزز من ثقة املساهمني في 
سالمة وضع البنك وقوة مركزه املالي في 
مواجهة الظروف االقتصادية واملالية الصعبة 
وركز على ارتفاع معدل كفاية رأس املال الذي 
جتاوز نسبة 22.8%، وهو يعتبر بذلك من 
أعلى املعدالت ويعكس القوة املالية للبنك 
وقدرته على حتم����ل املخاطر. وأضاف انه 
نتيجة للمرك����ز املالي القوي للبنك األهلي 
الكويتي، والسيولة العالية التي يتمتع بها 

قد أصبح في مص����اف البنوك األولى التي 
أصبحت جاهزة لتطبيق تعليمات اتفاقية 

بازل III متى مت اعتمادها مستقبال.
هذا، ويركز البنك على االس����تثمار في 
املوارد البشرية وتطوير العنصر البشري 
من خالل اس����تقطاب وتوظي����ف وتدريب 
الكفاءات الوظيفية في كافة قطاعات البنك 
عن طريق أكادميي����ة األهلي لدعم عمليات 

التوسع والنمو.
كما يقوم البنك سنويا بإرسال نخبة من 
موظفيه للتدريب في أفضل اجلامعات مثل 

جامعة هارفرد في الواليات املتحدة.
واختتم بهبهاني حديثه مشيرا الى أن 
البنك مستمر في تطبيق خططه الطموحة 

بهدف الوصول إلى مركز متقدم بني البنوك 
الكويتية عن طريق تقدمي أفضل اخلدمات 
املصرفية والتوس����ع في شبكة فروعه في 
جمي����ع أنحاء الكويت والت����ي وصلت إلى 
27 فرع����ا، منها فرع����ان خارجيان في دبي 
وأبوظبي لتقدمي خدمات مصرفية ش����املة 
س����واء لعمالئه الكويتيني أو عمالء دولة 

اإلمارات العربية املتحدة.
كما عبر عن تفاؤله بأداء البنك وقدرته 
عل����ى النمو للوصول إلى األهداف املخطط 
لها خالل ع����ام 2010 واألعوام املقبلة وأكد 
عل����ى جهوزية البنك لتمويل ودعم اخلطة 
التنموية للدولة وقدرة البنك على متويل 

املشاريع احلكومية الكبرى.

»التجاري« يقدم خدماته المصرفية 
في اإلدارة العامة لألدلة الجنائية 

تعود بنفع كبير عليهم وتسهل 
تسوقهم داخل وخارج الكويت 
بأمان وراحة بال، مشددا على 
سعيه الدائم لتقدمي خدمة أفضل 
لعمالئه مباشرة وعبر ثاني اكبر 
شبكة فروع مصرفية متكاملة 

في الكويت. 

واحملالت املتنوعة.
وأكد البنك في بيان صحافي 
حرصه عل���ى التواجد الدوري 
في مختلف الوزارات لتعريفهم 
باخلدمات املصرفية واحلمالت 
التي  التس���ويقية املتج���ددة 
يطرحها التجاري لعمالئه، التي 

استكماال لبرنامج الزيارات 
التي تقوم بها وحدة املبيعات 
التسويق  املباشرة في قس���م 
والبحوث ف���ي البنك التجاري 
ق���ام موظفو وحدة  الكويتي، 
ادارة  املبيعات بالتواج���د في 
حتقيق وإثبات الشخصية في 
منطقة ش���رق التابعة لالدارة 
العام���ة لالدل���ة اجلنائية في 
وزارة الداخلية، وذلك في إطار 
العمالء  التواص���ل مع  تعزيز 
ضمن خطة تس���ويقية شاملة 
تهدف الى التعريف باملنتجات 
املتنوعة  واخلدمات املصرفية 

التي يقدمها البنك.
وقام موظفو املبيعات بشرح 
العرض اجلديد اخلاصة بتحويل 
الراتب لدى البنك على موظفي 
الوزارة واملراجعني، باالضافة الى 
عرض »حساب النجمة« اخلاص 
باجلوائز و»حس���ابي األول« 
اخلاص باالطف���ال والعروض 
التسويقية املميزة املتوافرة على 
بطاقات التجاري االئتمانية التي 
متنح العمالء تأمينا شامال أثناء 
السفر باالضافة الى خصومات 
عديدة ومتنوعة لدى املطاعم 

»بريدج« نظّمت ورشة عمل حول العالمات التجارية 

اال حق���ن اقتصادية ومؤقتة في 
االوقات التي يعاني فيها السوق من 
الركود وانخفاض املبيعات، ولكنها 
تفش���ل في تقدمي استراتيجيات 

طويلة االجل.
واضاف اللهو ان من اهم القضايا 
التي يتم تداولها في السوق في 
الفترة احلالية هي تساؤل مفاده: 
كيف ستكون »احلياة بعد الركود« 

وكيف يتعافى السوق؟

اجلانب السلبي ملعظم العالمات 
الركود  التجارية خالل فت���رات 
التجارية والذي ميكن ان يؤدي 
الى خل���ق امناط جديدة  بدوره 
لالس���تهالك تتمح���ور بصورة 
رئيسية في عدم شراء املنتجات 
والبضائ���ع م���ا لم تق���دم معها 
حسومات، لقد حاولت العالمات 
التجارية الذكية احلد من اعتمادها 
على التنزيالت التي ال ينتج عنها 

التجارية الى تغيير عدد من قيمها 
املعهودة التي اثرت في السلوك 
العام، واس���همت في احداث خلل 
وعدم تطابق بني صورة العالمة 
التجارية وسلوكها، وبالتالي فقد 
املستهلكون الثقة واصبحوا اقل 

اخالصا لها«.
ووصف اللهو السوق احمللية 
بأنه���ا »تنزي���الت تتكدس فوق 
تنزيالت«، مبينا ان هذا االمر يعد 

امناط حياتهم وتفكيرهم وسلوكهم 
الش���رائي واس���اليب تسوقهم، 
وبالتالي فإن العالمات التجارية 
الزمن  التي مازالت تعي���ش في 
املاضي معتمدة في سياس���اتها 
التس���ويقية على امناط السلوك 
االستهالكي االعتيادية التي تستند 
بدورها الى تصديق كل ما تقوله 
العالمات التجارية، ستواجه قريبا 

جدا نهاية حتمية في السوق.
واض���اف قائ���ال: »لقد اصبح 
اكثر تشككا حول  املس���تهلكون 
التي كانوا  التجاري���ة  العالمات 
موالني لها في الس���ابق، ويعود 
ه���ذه االمر الى جل���وء العالمات 

نظمت شركة بريدج للعالقات 
العام���ة ورش���ة عم���ل بعنوان 
»اساس���يات بناء عالمة جتارية 
ناجحة« تع���د االولى من نوعها 
التي تتطرق ال���ى هذا املوضوع 

في الكويت.
واشرف على عملية التدريب 
في الورشة وائل اللهو املدير العام 
لشركة براندرايز وهي وكالة رائدة 
في مجال التسويق واستشارات 
العالمات التجارية زميلة لشركة 
النرويجية للدعاية  ذي كافل���ي 

وتصميم العالمات التجارية.
وحض���ر ورش���ة العمل عدد 
التجارية  من اصحاب االعم���ال 
واملديرين واملس���وقني واملهنيني 
في قط���اع املص���ارف، التعليم، 
الطاقة، واخلدم���ات ومت خاللها 
طرح كيفية بناء وادارة وتعزيز 
وحماية العالمة التجارية للشركات 

واملؤسسات.
وقال اللهو ان الكويت تشهد 
حاليا توجه���ات جتارية جديدة 
ناش���ئة عن االزمة االقتصادية، 
مضيفا ان الطلب والرغبة اصبحا 
ركيزتني جديدتني في نظام السوق 
الكويتية، حيث ان املستهلكني � 
انطالقا من فقدان الثقة في العالمات 
التجارية � اخذوا يعيدون تشكيل 

وائل اللهو


