
الجمعة 21 يناير 2011 31اقتصاد
محمد بوهاوال يفوز بـ »بي أم دبليو 2011« 

في السحب الشهري التاسع لـ »الوطنية«

عبدالعزيز البالول

الفائز متسلما مفتاح السيارة من عادل اجلناعي

العمر والصبيح مع فريق »بيتك« الفائز ببطولة املصارف

أعلنت الشركة الوطنية لالتصاالت عن فوز عميلها محمد اصغر 
بوهاوال بجائزة السحب الشهري التاسع والذي اجري خالل يناير 
اجلاري ضمن برنامج »رايكم ش���باب« واجلائزة عبارة عن سيارة 

»بي أم دبليو« موديل 2011.
وقالت الش���ركة في بيان صحافي انها تس���عى دوما الى مفاجأة 
عمالئه���ا بجوائز نوعية حت���رص على أن تالقي ص���دى طيبا في 
نفوسهم، مشددة على انها مستمرة في تدليل عمالئها حتى السحب 

األخير في ابريل 2011.
ووجه مدير العالقات العامة في الوطنية لالتصاالت عبدالعزيز 
البالول تهانيه جلميع الفائزين وقال: »ان سحوبات الوطنية الشهرية 
تشهد جناحا منقطع النظير، ونحن نعد باملزيد من اجلوائز القيمة 
واملميزة في الشهور املقبلة، حصريا لعمالئنا ومشتركينا، وما عليهم 
في ذلك سوى استخدام خدمات الشركة واالستفادة من عروضنا«.

6.77 مليارات ريال أرباح مصرف الراجحي
أعلن العضو املنتدب والرئيس 
التنفيذي ملصرف الراجحي عبداهلل 
الراجحي أن املصرف حقق أرباحا 
صافية لعام 2010 بلغت 6.771 مليارات 
ريال مقابل 6.767 مليارات ريال في 
2009. وأوضح الراجحي أن النتائج 
املالية السنوية للفترة املنتهية في 
2010/12/31 مقارن����ة بالفترة املالية 
الس����نوية املنتهية في 2009/12/31 
العمليات  أظهرت أن إجمالي دخل 
بلغ 11.661 مليار ريال مقابل 11.505 
ارتفاع بلغت  مليار ريال وبنسبة 
1.4%، ف����ي حني بلغ صافي إيرادات 
التمويل 8.861 مليارات ريال مقابل 
8.390 مليارات ريال وبنسبة ارتفاع 

قدرها 5.6%، وبلغت إيرادات اخلدمات املصرفية 1.634 
مليار مقارنة ب� 1.427 مليار ريال في 2009 وبنس����بة 
ارتفاع بلغ����ت 14.5%، وبلغت أرباح املصرف الصافية 
قبل املخصصات املالي����ة 8.680 مليارات ريال مقارنة 
ب� 8.528 مليارات ريال للعام املالي الس����ابق وبنسبة 
ارتفاع بلغت 2%. وأضاف الراجحي أن املصرف تدعيما 
لسياسته املالية املتحفظة قد قام بتجنيب مخصصات 
ماليه بأكثر من 1.909 مليار ريال وبنسبة زيادة بلغت 
8.4% عن العام املالي الس����ابق، وهو ما انعكس بشكل 
ايجابي على ق����وة املركز املالي للمصرف، كما ارتفعت 
نس����بة تغطية القروض غير العاملة لتصل إلى %136. 
وأفاد العضو املنتدب والرئيس التنفيذي للمصرف بأن 
املصرف واصل تنمية موارده االستثمارية واملصرفية 
على حد سواء حيث بلغ إجمالي دخل العمليات للربع 
الرابع 2.864 مليار ريال مقابل 2.750 مليار ريال للربع 
املماثل من العام املالي الس����ابق وبنسبة ارتفاع بلغت 
4.2%، في حني بلغ صافي إيرادات التمويل 2.149 مليار 
ريال مقابل 2.086 مليار ريال وبنسبة ارتفاع بلغت %0.3، 
وبلغت إيرادات اخلدمات املصرفية 415 مليون مقارنة ب� 
280 مليون ريال في عام 2009م وبنسبة ارتفاع بلغت 
48.2%، في حني بلغت األرباح الصافية للربع الرابع 1.668 
مليار ريال في مقابل 1.470 مليار ريال للفترة نفسها من 

العام املاضي 2009 وبنسبة ارتفاع 
قدره����ا 14%. وأوضح الراجحي أن 
حقوق املس����اهمني ارتفعت لتصل 
إل����ى 30 مليار ري����ال في مقابل 29 
ارتفاع بلغت  مليار ريال وبنسبة 
5.5%، وارتفع إجمالي املوجودات 
إلى 185 ملي����ار ريال في مقابل 171 
مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت %8، 
في ح����ني بلغت األصول التمويلية 
للمصرف 120 مليار ريال وبنسبة 
ارتفاع بلغت 7%. كما بلغت أرصدة 
العم����الء 143 مليار ريال في مقابل 
123 مليار ريال بنسبة ارتفاع %16. 
ه����ذا وقد حقق املصرف عائدا على 
معدل املوجودات بلغ 4%، في حني 
بل����غ العائد على معدل حقوق املس����اهمني 23%، وبلغ 
ربح الس����هم الواحد 4.51 رياالت. وأفاد الراجحي بأن 
املصرف حافظ على متيزه بكفاءة التشغيل حيث بلغت 
نسبة املصاريف لإليرادات 26% وهي األقل بني البنوك 
السعودية، كما حافظ املصرف على التصنيف االئتماني 
املمنوح له م����ن قبل أكبر منظمات التصنيف العاملية، 
حيث حصل على تصني����ف A1 من Moody’s وA+ من 
Fitch. وأكد الراجحي أن املصرف ورغم التحديات التي 
واجهت القطاع املصرفي واملالي في الفترة الراهنة إال 
أنه استطاع أن يحافظ على صدارته للعام السادس على 
التوالي كأعلى أرباح بني البنوك السعودية، وهو األمر 
الذي س����اعد على ثبات املصرف بتوزيع أرباح مجزية 
ومستمرة ملساهميه، حيث أوصى مجلس إدارة املصرف 
في جلس����ته التي عقدت بتاريخ 2011/01/19 للجمعية 
العام����ة العادية اعتماد توزيع مبلغ 2.250 مليار ريال 
أرباحا على املس����اهمني عن النص����ف الثاني من العام 
املالي 2010 بواقع 1.5 ريال لكل سهم بعد خصم الزكاة 
املس����تحقة، وبالتالي يكون إجمالي ما س����وف يوزعه 
املصرف للمس����اهمني هو من 4.500 ماليني ريال خالل 
العام املالي 2010 بواقع 3 رياالت عن كل سهم، باعتبار 
أن املصرف قد قام بتوزيع أرباح عن النصف األول من 

العام املالي 2010 بواقع 1.50 ريال لكل سهم.

محققًا أعلى أرباح بين البنوك السعودية للعام 2010

عبداهلل الراجحي 

فريق إحدى الشركات املشاركة في البطولة 

»الوطني« يمنح حسين أشكناني فرصة قيادة
»مرسيدس AMG SLS كوبيه« الفاخرة

انطالق المرحلة الثانية من بطولة »بيتك«
لكرة القدم للشركات اليوم بمشاركة 48 فريقًا

م���ن املوردين وحرصه على 
تنمية العالقات معهم وتعزيز 
الروابط األخوية فيما بينهم من 
خالل نشاط رياض�ي وترفيهي 
كبير ينفرد بتنظيمه انطالقا 
الكبير في السوق  من دوره 
وتلمس���ه الحتياج موظفي 
معظم الشركات وذويهم ملثل 
هذه األنش��طة التي تخرج عن 
نطاق العمل الروتيني وهو ما 
يبدو واضحا في أعداد املتابعني 
واملشاركني في الدورة، التي 
وصلت إلى نحو الفي شخص 

خالل األسبوعني املاضيني.
ويتم على هامش البطولة 
إجراء مسابقات وفقرات منوعة 
تستهدف إش���راك اجلمهور 
وتقدمي جوائز قيمة للحضور 
مع بعض األنشطة الترفيهية 
املصاحبة واملوجهة بش���كل 
خاص لألطفال أبناء املوظفني 

املشاركني باملباريات.
ومن املتوقع خالل اجلولة 
الثالث���ة التي جت���ري اليوم 
اجلمعة تأهل 24 فريقا للدور 
النهائي الذي ستتم مبارياته 
األسبوع امل��قبل ويجري في 
نهايته تسلي�م كأس البطولة 
واجلوائ���ز للف���رق الف�ائزة 
باملراكز األول���ى وباإلضافة 
إل���ى س���حب وم�س���ابقات 

للجمهور.

املجموعة األولى املتقدمة للتجارة 
العامة واملقاوالت، املركز العاملي 
للسيارات، شركة الساير للتجارة 
العامة واملقاوالت، ركن املؤيد 
لبيع وشراء السيارات، شركة 
احلميضي احملدودة للتجارة 
العامة، مجموعة شركات الغزال 
لبيع وشراء السيارات، شركة 
التجهيزات، مؤسس���ة  مخزن 
اسبشل كار للسيارات، شركة 
اس���يكو لإلنش���اءات، شركة 
توكيالت اجلزي���رة للتجارة 

العامة.
البطولة س���نويا  وتؤك���د 
اهتمام بيتك بش���ريحة كبيرة 

العامة، ش���ركة رهام للتجارة 
العامة واملق���اوالت، املجموعة 
العربية للسيارات، مجموعة 
البابطني لاللكترونيات، شركة 
ليجند شرق للسيارات، مؤسسة 
اس كالس للس���يارات، شركة 
الوطنية، ش���ركة  الصناعات 
اس���منت بورتالن���د كوي���ت 
للخلط اجلاهز، ش���ركة على 
الغامن وأوالده للتجارة العامة، 
مركز الرواد كارز لبيع وشراء 
الس���يارات، أوالد عبدالرحمن 
الفارس���ي للتجارة  ش���يخان 
العامة، ش���ركة فه���د منصور 
البراك، مركز النصر الرياضي، 

الكهربائية، شركة على الغامن 
وأوالده للتجارة العامة– مواد، 
شركة سدمي الكويت، مؤسسة 
أباتشي لبيع وشراء السيارات 
ش���ركة ت���وب روك لألبواب 
والشبابيك، مركز ركن املقصورة 
لبيع وشراء السيارات، شركة 
ال���واوان للتج���ارة العام���ة، 
ش���ركة األولوية للس���يارات، 
الكترونكس،  بس���ت يونايتد 
الع���راب للس���يارات،  مكتب 
البش���ر  ش���ركة عبدالرحمن 
وزيد الكاظمي، شركة الشايع 
والصقر، شركة االختيار األول 
الكتروزان للتجارة  التجارية، 

تواص���ل اليوم منافس���ات 
البطول���ة الرياضي���ة في كرة 
القدم التي ينظمها بيت التمويل 
الكويت���ي »بيتك« على مالعب 
نادي كاظمة الرياضي لألسبوع 
الثال���ث مبش���اركة 96 فريقا، 
حيث أسفرت التصفيات حتى 
اآلن ع���ن وصول 48 فريقا من 
الشركات واملؤسسات املشاركة 
في البطولة للمرحلة الثانية من 
تصفيات نصف النهائي والتي 
تقام للعام السابع وحتظى بإقبال 
كبير من الشركات واملؤسسات 

واجلمهور.
والفرق التي ستلعب اليوم 
هي: مجموعة اخلدمات الهندسية 
أبيات ميغا  )يورك(، ش���ركة 
ستور، شركة املساكن الدولية 
للتطوير العقاري، شركة اسيكو 
للصناعات، شركة يوسف احمد 
الغ���امن وأوالده، مكتب محمد 
الفضلي لبيع وشراء  صيوان 
السيارات، ش���ركة اجلريوي 
لصناعة األسفنج، شركة الشطي 
موتورز لبيع وشراء السيارات، 
شركة عبدالعزيز إبراهيم الرميح 
وش���ركاه للتجارة، الش���ركة 
الكويتية لإلنش���اء والتجارة، 
شركة السيف الذهبي للتبريد 
والتكييف، ش���ركة اس���منت 
الكويت، مؤسس���ة  بورتالند 
املتح���دة للس���اللم واملصاعد 

فاز في السحب الخاص بالزائرين لجناح البنك في معرض الكويت الدولي للسيارات

أعلن بنك الكويت الوطني عن 
فوز عميله حس���ني حميد مراد 
أشكناني بفرصة قيادة سيارة 
ال�»مرسيدس AMG SLS« اجلديدة 
الفاخرة ملدة ثالثة أيام من خالل 
السحب اخلاص بالزائرين جلناح 
»الوطن���ي« في معرض الكويت 

الدولي للسيارات.
وقد عبر أشكناني عن فرحته 
وسعادته بفوزه بفرصة قيادة 
سيارة فاخرة مبثل هذه القيمة 
ملدة ثالثة أيام كاملة، قائال: »أنا 
سعيد جدا كوني صاحب احلظ 
السعيد بهذا العرض الذي متناه 
الكثير من الن���اس في معرض 
الكويت للسيارات وأبهر العديد 
من الناس حي���ث كان العرض 
مميزا وفريدا من نوعه وهذا ليس 
بجديد على بنك الكويت الوطني 
أن ينفرد بعروضه ويحرص على 
تقدمي عروض مغرية ورائعة«.

وأضاف أشكناني انه لم يتوقع 
أن يربح هذا العرض حيث كانت 
مفاجأة سعيدة بالنسبة له عندما 
تلق���ى االتصال من أحد موظفي 

البنك ليزف له هذا اخلبر.
وأكد أشكناني أن: »بنك الكويت 
الوطني دائما ما يتميز بعروضه 
التي تشد انتباه الكثيرين، وهو 

أكد الرئي���س التنفيذي في 
الكويتي )بيتك(  التمويل  بيت 
محمد سليمان العمر على ضرورة 
االهتمام باملوارد البشرية كونها 
متثل إحدى الدعامات الرئيسية 
لالقتصاد وأن االس���تثمار فيها 
هو االس���تثمار احلقيقي، إذ ان 
العناصر الفاعلة في املؤسسات 
الرافد األساس���ي لتحقيق  هي 
جناحاته���ا وإجنازاتها وهذا ما 
العملية في  التج���ارب  أثبتته 
ميدان االقتصاد وامليادين األخرى 
أيضا، مشددا خالل لقائه بالعبي 
فريق »بيتك« للكريكيت الفائز 
ببطولة املصارف، على أن حتقيق 
هذا اإلجناز هو ثمرة النش���اط 
االجتماعي الذي يحرص »بيتك« 
دائما على تفعيله من خالل التقاء 
املوظفني بعضهم ببعض بعيدا 
عن أجواء العمل، ليتمكنوا من 

ممارسة هواياتهم املختلفة.
الذي جمعه  اللق���اء  وخالل 
بالالعب���ني بحضور مس���اعد 
املدير العام لقطاع االس���تثمار 
عبدالناص���ر الصبي���ح أش���اد 
العمر بإجنازات الفريق األخيرة 
وتفوقه على بقية املصارف في 
3 بط���والت مختلف���ة ليؤكدوا 
النجاح  جدارتهم معزيا ذل���ك 

والفوز باستحسانهم من خالل 
معاملته الراقية وجودة خدمته 

املميزة واهتمامه بهم«.
يذكر ان جناح البنك الوطني 

م���ا يجعله بنكا فريدا من نوعه 
ومميزا. فكل الش���كر إلى أفضل 
بنك في الكويت والشرق األوسط 
لسعيه دوما إلى إرضاء العمالء 

ش���هد إقباال كبيرا من قبل زوار 
معرض الكويت الدولي للسيارات 
الذي استقطب آالف الزوار، وذلك 
التي  املميزة  الع���روض  بفضل 

قدمها والت���ي أتاحت الفرصة 
للجميع لتملك سيارة األحالم 
عبر حلول متويلي���ة تتميز 

بسهولتها ومرونتها.

حتقي���ق النتائ���ج اإليجابي���ة 
واس���تمرار النشاط االجتماعي 
في مختلف الهوايات سواء كانت 
في املج���ال الرياضي أو غيرها 
من املجاالت التي ترسم صورة 
إيجابية أخرى للمؤسسة بخالف 

بعد توفي���ق اهلل إلى تعاونهم 
وتطبيقهم مفهوم روح الفريق 
الواحد خالل تلك املنافسات وهذا 
ما نتطلع إلى غرسه في نفوس 

جميع موظفينا.
ومتنى العمر للفريق مواصلة 

الصورة االقتصادية األساسية 
في عملها.

يذك���ر ان الفري���ق الفائ���ز 
الكويت  ببط���والت مص���ارف 
للكريكيت ضم كال من: رش���يد 
أحمد، تنوير محمد، مس���رور 

صديقي، صباح إس���ماعيل، 
محمد عارف، غامن مس���عود، 
فراز افض���ل، فضل الرحمن، 
زاهد خان، عرفان بهاتي، عرفان 
محمد، ستيفني، منصور علي، 

ساجد، فهيم اقبال، وحميد.

العمر: العنصر البشري هو الرافد األساسي لنجاح المؤسسات
خالل لقائه بفريق »بيتك« للكريكيت الفائز ببطولة المصارف

أسماء الفائزين
بي أم دبليو كشف موديل 2011 محمد اصغر بوهاوال 1

بنشي ياماها بدرية يوسف يعقوب 2
C7 نوكيا مطر عايض غنيم العازمي 3
C7 نوكيا دالل صياح شعيل اخلالدي 4
C7 نوكيا اسراء سامي عثمان سلمان 5
C7 نوكيا علي عبدالرحمن احمد 6
C7 نوكيا فيصل غازي العتيبي 7

U1i سوني أريكسون ثنيان سعود عبدالعزيز القطان 8
U1i سوني أريكسون مديحه محمود خليل 9
U1i سوني أريكسون عيسى فرحان الرشيدى 10
U1i سوني أريكسون سعود الفي املطيري 11
U1i سوني أريكسون باوا صاحب فخر الدين 12

بالكبيري 9000 عفاف محمد احلاج 13
بالكبيري 9000 فول جاند كومار 14
بالكبيري 9000 بهاجواتي براجاد بانشال 15
بالكبيري 9000 غازى ناصر غازى املطيرى 16
بالكبيري 9000 باسل فيراس فرحات 17
بالكبيري 9000 محمد عبداهلل السعيد 18
بالكبيري 9000 وسيلة جري علي 19
بالكبيري 9000 نسرين محمود 20
بالكبيري 9000 املير كابريرا موسنجى 21
بالكبيري 9000 سمنتا اندريا فرناندس 22
بالكبيري 9000 خلود سلطان 23
بالكبيري 9000 منهل مرعي السويدان 24
بالكبيري 9000 عبداهلل فالح العجمى 25
بالكبيري 9000 سعاد كاسب خميس الزهير 26
بالكبيري 9000 عبداهلل محمد ماجد املطيرى 27
بالكبيري 9000 حسني على محمود 28
بالكبيري 9000 اقبال محمد احمد حسني 29
بالكبيري 9000 يوسف زيد الشمري 30
بالكبيري 9000 ناصر عبدالرحمن الشرمي 31
بالكبيري 9000 حسني جاسم حسن اجبيل 32

بالكبيري 8900 مع شهر مجانا عبدالرحمن صالح عبدالبطي 33
بالكبيري 8900 مع شهر مجانا احمد عبداهلل احمد 34
بالكبيري 8900 مع شهر مجانا عاليه عبده محمد علي 35
بالكبيري 8900 مع شهر مجانا فيصل عبداهلل محمد السبيعى 36

جهاز Wnet مع شهر مجانا عبداحلميد محمد مصطفى الربيعى 37
جهاز Wnet مع شهر مجانا زيدان مانع العنزي 38
جهاز Wnet مع شهر مجانا عبداهلل مرزوق معتوق 39
جهاز Wnet مع شهر مجانا أنور ناصر الشخص 40


