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6.1 ماليين دينار صافي ربح »بوبيان« في 2010 ونمو أصول البنك %36
تجنيب 12.7 مليون دينار مخصصات عامة وتحوطية لتعزيز المركز المالي للبنك

القاضي: النتائج تعكس المسار الصحيح للبنك وبداية جيدة لمرحلة مهمة في تاريخه و238 مليون دينار إجمالي قيمة حقوق الملكية
صافي إيرادات التمويل تقفز 41% إلى 30.9 مليون دينار ومعدل كفاية رأسمال البنك بلغ 27.58% وودائع العمالء ترتفع %33

أعلن بنك بوبيان عن حتقيقه لصافي 
ربح قدره 6.1 ماليني دينار عن 2010 وذلك 
باملقارنة مع صافي خس���ارة قدرها 51.7 

مليون دينار عن 2009.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك ابراهيم 
القاضي في تصريح صحافي امس ان هذه 
النتائج ناجتة عن أرباح البنك التشغيلية 
بعد تسجيل مخصصات عامة وحتوطية 
مببلغ 12.7 ملي���ون دينار لتعزيز املركز 

املالي للبنك.
وأضاف ان هذه النتائج االيجابية تؤكد 
ان البنك يسير في مساره الصحيح وان 

التطورات التي شهدها في الفترة األخيرة 
ق���د بدأت تؤتي ثماره���ا املرجوة خاصة 
مع عودة البنك الى حتقيق الربحية مرة 
أخرى كما انها متثل بداية جيدة ملرحلة 

مهمة في تاريخه.
وأوضح انه من املؤش���رات االيجابية 
التمويل  إيرادات  امللحوظة زيادة صافي 
لتصل إلى 30.9 مليون دينار خالل 2010 
مقارنة م���ع 21.9 مليون دينار في 2009 
وبنس���بة منو قدرها 41%، باإلضافة إلى 
زيادة ودائع العمالء حيث بلغت 941 مليون 
دينار مقارنة مع 709 ماليني دينار وبنسبة 

منو قدرها %33.
وذكر القاضي أن إجمالي أصول البنك 
كما في نهاية ديس���مبر 2010 قد بلغ 1.32 
مليار دينار مقارنة مع 965 مليون دينار 
في نهاية ديس���مبر 2009 وبنس���بة منو 

قدرها %36.
وأوضح أن إجمالي قيمة حقوق امللكية 
في البنك ارتفع ليص���ل إلى 238 مليون 
دينار مقارنة مع 87 مليون دينار والذي 
ترتب عليه أن بلغ معدل كفاية رأس���مال 
البنك 27.58% مقابل احلد األدنى املطلوب 
من قب���ل بنك الكويت املركزي وهو %12. 
يذكر أن بنك بوبيان قد بدأ العام املاضي 
مدفوعا مبجموعة من العوامل االيجابية لعل 
أهمها دخول مساهمني جدد في هيكل ملكية 
البنك على رأس���هم بنك الكويت الوطني 
وامتام عملية زيادة رأس���مال البنك الى 

جانب االستراتيجية اجلديدة للبنك التي 
عمل على اعداده���ا واحد من اكبر بيوت 
االستشارات العاملية بالتنسيق مع مجلس 
التنفيذية باالضافة  البنك وإدارته  ادارة 
الى استقطاب فريق فني إداري محترف 

من افضل اخلبرات املصرفية.
وكان البنك قد حصل على جائزة أفضل 
بنك اسالمي في الكويت ل� 2010 من مجلة 
»اربيان بزنس« املعروفة تقديرا على ما 
حققه خالل الفترة األخيرة من تطورات 
ايجابية سواء على مستوى التشغيل او 

إبراهيم القاضيالربحية.

لقطة جماعية ملوظفي »التجاري« اخلريجني

»المثنى لالستثمار«: االرتياب مازال مسيطرًا
على السوق قبل إعالن النتائج المالية لعام 2010

»التجاري« يحتفل بتخريج موظفيه المشاركين
في البرامج االحترافية في معهد الدراسات المصرفية 

اعلن البنك التجاري الكويتي عن احتفاله بتخريج 
دفعة جديدة من موظفيه الذين اجتازوا بنجاح وتفوق 
البرام���ج االحترافي���ة بالتعاون مع معهد الدراس���ات 
املصرفية، واملعتمدة من قبل معهد الدراس���ات املالية 
في بريطانيا، في شهادات: إدارة االئتمان، إدارة ائتمان 
متقدم، مدير فرع، ومساعد مدير فرع، وقد أقيم حفل 
التخرج في غرفة جتارة وصناعة الكويت بحضور فريق 
من اإلدارة التنفيذية لدى البنك ولفيف من املصرفيني 

العاملني في القطاع املصرفي.

وقد صرحت مساعد مدير عام إدارة املوارد البشرية 
هدى ص���ادق، بأن أحد أس���اليب التدريب املتبعة في 
البنك التجاري الكويتي هو إشراك املوظفني في دورات 
التدريب االحترافية واملتخصصة، إلكسابهم املهارات 
والس���لوكيات املطلوبة، لينعكس إيجابا على أدائهم 
في العمل، مش���يرا ال���ى ان تخريج هذه املجموعة من 
املوظفني يأتي استكماال للنهج الذي يتبعه البنك لالرتقاء 

وتقدمي األفضل. 
وش���ددت صادق في تصريح صحافي على أن مثل 

ه���ذه البرامج التدريبية حتقق جزءا من أهداف البنك 
التجاري الكويتي بتشجيع الكوادر الوطنية وتدريبهم 
لشغل مناصب إشرافية وقيادية في املستقبل، مشيرة 
إلى إن قدرة البنك التجاري على التوسع والنمو بصورة 
كبيرة، تعتمد بشكل أساس���ي على العنصر البشري 
املدرب بكفاءة عالية، حيث يبذل البنك قصارى جهده 
في احلفاظ على املستوى املهني العالي والسمعة الطيبة 
التي يتمتع به���ا موظفو التجاري، من خالل تدريبهم 

وتطويرهم وحتفيزهم بشكل مستمر.

نش���اطا وبحصة م���ن حجم 
الس���وق بلغت34.71% وتاله 
قطاع العقار بحصة س���وقية 
بلغ���ت 29.04% مقارن���ة مع 
نس���بة 12.02% املس���جلة في 
األسبوع املاضي، وحل قطاع 
االستثمار في املركز الثالث بعد 
أن شهد انخفاضا في حصته 

السوقية.
 وتابع سهم شركة الوطنية 
للميادين مسيرته محافظا على 
مركز الس���هم األكثر نش���اطا 
لألسبوع الثاني على التوالي 
حيث ش���هد ارتفاعا في حجم 
التداول من 12.67 مليون سهم 
في األسبوع املاضي إلى 95.72 
مليون سهم خالل هذا األسبوع، 
ارتفاع  الزيادة  وصاحب هذه 
في قيمة السهم بنسبة %23.8 
وتبعه س���هم شركة مجموعة 
املستثمرون القابضة ومبعدل 
تداول أس���بوعي بل���غ 62.22 

مليون سهم. 
فيما احتل س���هم ش���ركة 
العام���ة  صف���وان للتج���ارة 
واملقاوالت مركز السهم األكثر 
ربحا مسجال ارتفاعا في القيمة 
بنس���بة 28.81%، وتبعه سهم 
الوطنية للميادين  الش���ركة 
والذي حافظ على املركز الثاني 
لألسبوع الثاني على التوالي، 
بينم���ا واصل س���هم ش���ركة 
مراكز جتارة العقار رحلته في 
أكثر  القيمة ليكون  استنزاف 
األسهم خسارة لألسبوع الثالث 
على التوالي ومبعدل أسبوعي 

بلغ %28.12.

التقري���ر  ق���ال 
االسبوعي لشركة 
املثنى لالستثمار 
ال��م��ؤش�ر السعري لسوق  ان 
املالية هبط  ل���الوراق  الكويت 
بش���كل مفاجئ خالل اجللس���ة 
األخيرة للتداول بنهاية األسبوع 
املاضي مبقدار 32 نقطة ليغلق 
على ارتفاع 47.8 نقطة مقارنة 

مع األسبوع املاضي.
 وذلك بعد االرتفاع الذي شهده 
املؤشر مبقدار 79.8 نقطة خالل 
جلس���ات التداول االربع األولى 
لالسبوع، حيث كان هذا االرتفاع 
مدعوما بتداول كميات أسهم جيدة 
خالل األسبوع، وظل كل من مؤشر 
املثنى MUDX واملؤش���ر الوزني 
للس���وق في نفس مس���تواهما 
ليسجال ارتفاعا بلغ 3.37 نقاط 
و3.3 نقاط بالترتيب خالل نفس 
املدة.  واحتفظ املؤشر السعري 
للسوق مبركزه كأقل املؤشرات 
تقلبا بنس���بة 6.31% مقارنة مع 
نسبة 4.3% املسجلة في األسبوع 
 MUDX املاضي، وتابع مؤشر املثنى
مس���يرته كأكثر املؤشرات تقلبا 
بنس���بة 16.15% وبزيادة بلغت 
2.74% عن األسبوع املاضي، بينما 
ارتفعت نسبة تقلب املؤشر الوزني 
إلى 6.57% لتصل إلى مس���توى 
12.6% خالل نفس املدة.  واشار 
التقرير الى ان مؤش���رات حجم 
التداول عكس���ت اجتاه مسارها 
لترتف���ع بنس���بة 150.7% خالل 
األس���بوع مقارنة مع هبوط في 
حجم التداول بنسبة 53.6% في 
األس���بوع املاضي، وكان مؤشر 

مقارنة مع نسبة 18.52% املسجلة 
في األسبوع املاضي، بينما سجلت 
52 شركة، والتي متثل نسبة %24.1 
من احلجم الكلي للسوق انخفاضا 
مقارنة مع نسبة 36.57% املسجلة 
في نفس املدة، وبلغ عدد الشركات 
التي لم تشهد تغييرا 60 شركة 
والتي متثل نسبة 27.8% من احلجم 

الكلي للسوق.
وأحرزت 19 شركة من مجموع 
64 شركة اس���المية تقدما خالل 
األسبوع، بينما سجلت 18 شركة 

اسالمية تراجعا في نفس املدة.
من ناحية اخرى، حاز قطاع 
القطاع األكثر  اخلدمات مرك���ز 

أعلن مدير معهد الدراسات 
املصرفية د.يعقوب السيد عن 
تنظيم ورشة عمل ليوم واحد 
من قبل احملاضر العاملي الشهير 
روبن شارما وذلك يوم 16 فبراير 
الرفاعي في  املقبل. واض���اف 
تصريح صحافي ان ورش���ة 
العمل س���تتناول أهم احملاور 
اخلاصة مبوضوع »القيادة من 
غير مسمى«، من خالل إطالع 
احلضور على أهم استراتيجيات 
ومهارات القيادة دون حصولهم 
بالضرورة على مسميات قيادية، 
الكف���اءة للموظفني  مما يرفع 
أداء  مبختلف مستوياتهم في 
أعمالهم ويزيد من فرص النجاح 
والتميز في أعمالهم املختلفة، 
ومما يس���اعد على خلق بيئة 
تنافسية للمؤسسات من شأنها 
زيادة اإلنتاجية والفعالية بني 

األفراد ومن ثم مساعدة املؤسسة 
لتطوي���ر ج���ذري م���ن خالل 
بناء ف���رق عمل متميزة تعمل 
على توفير خدمة اس���تثنائية 
لعمالئها.  واضاف انه س���يتم 

عقد هذه الورشة في 16 فبراير 
املقبل ابتداء من الساعة العاشرة 
صباحا وحتى الساعة الثالثة 
ظهرا، وسيشارك في حضور 
هذه الندوة موظفون من مختلف 
املؤسسات كالبنوك والشركات 
العقارية والشركات اإلستثمارية 

من داخل الكويت وخارجها.
يذكر ان روبن شارما احتل 
الثانية ضمن  املرتب���ة  اخيرا 
افض���ل 30 خبيرا ف���ي مجال 
القيادة والتي تتضمن خبراء 
عامليني مثل جون ماكس���ويل، 
توم بيترز وس���تيفن كوفي، 
ويق���دم روبن ش���ارما ورش 
عمل من شأنها التأثير على أداء 
النخبة املتميزة من العاملني في 
الناجحة،  العاملية  املؤسسات 
ملساعدتهم على حتقيق النتائج 

املستهدفة.

ضمن حملتها »الفرصة متاحة اآلن« طرحت ش���ركة دار الكوثر 
العقارية إحدى ش���ركات املجموعة اخلليجية للتنمية واالستثمار، 
حزمة من األراضي اجلديدة في عمان باألقساط امليسرة خالل احتفاالت 

األعياد الوطنية بالبالد.
وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة في الشركة أحمد الصفار ان الشركة 
أطلقت حزمة من األراضي التجارية اجلديدة في عمان تبدأ مساحاتها 
من 200 متر مربع، بأقساط ميسرة تتيح للعميل متلك قطعة أرض 

سكنية، وتصل قيمة القسط الشهري 188 دينارا شهريا.
ولفت إلى أنها تتيح للعمالء الذين سيغتنمون الفرصة حق تسليم 
الوكالة اخلاصة بالعقار فور صدورها وبراءة الذمة مباش���رة ومن 
دون مقدم أو دفعة أخيرة، وأن العميل يستمتع مبميزات أخرى منها 
حصوله على العقار باألقساط على مدار 3 سنوات ومن دون فوائد. 
وأكد أن الشركة مستمرة في تقدمي كل ما هو أفضل ومبميزات فريدة 

من نوعها سواء خالل املناسبات أو باقي أشهر العام.

التي شهدتها األسهم القيادية األثر 
الفعال ف���ي ارتفاع القيمة، حيث 
ارتفعت قيمة قطاع البنوك بنسبة 
41.82% لتصل إلى مستوى %89.87 
وتبعه قطاع اخلدمات الذي شهد 
ارتفاعا في القيمة بنسبة %18.71 
ليستقر على مستوى 32.02% خالل 
نفس املدة.  وشهد السقف الكلي 
لرأس مال السوق ارتفاعا محدودا 
بنسبة 0.7% وارتفع عدد الصفقات 

املتداولة بنسبة %76.4.
أما من ناحية اتس���اع واجهة 
الس���وق، فقد سجلت 79 شركة، 
والت���ي متثل نس���بة 36.6% من 
احلج���م الكلي للس���وق ارتفاعا 

قطاع التأمني الوحيد الذي عاكس 
االجتاه الصعودي حيث س���جل 
هبوطا في حجم التداول بنسبة 
18.9%. وشهدت مؤشرات التداول 
جلميع القطاعات ارتفاعا حيث 
تفوق مؤشر قطاع غير الكويتي 
مسجال نس���بة 566.3%، تبعه 
قطاع العق���ار والذي يعتبر من 
أحد القطاعات القيادية واملؤثرة 
في حجم التداول ليسجل نسبة 

ارتفاع بلغت %328.
الس���وقية  القيمة  وش���هدت 
ارتفاع���ا بنس���بة 79.8% مقارنة 
مع هبوط بنس���بة 41.6% خالل 
األس���بوع املاضي، وكان للقفزة 

في تقريره األسبوعي الخاص لـ »األنباء«

عمر عابدون

روبن شارما

أحمد الصفار

»PiXiL« الشبكة الماسية« تطلق«
لتعزيز توسعاتها اإلستراتيجية بالمنطقة

»الدراسات المصرفية« ينظم
ورشة عمل حول »القيادة«

»دار الكوثر« تطرح أراضي في عمان
بأقساط تصل إلى 188 دينارًا شهريًا

لتوفير تطبيقات الهواتف النقالة واألجهزة الذكية

يحاضر فيها روبن شارما 16 فبراير المقبل

ضمن حملتها »الفرصة متاحة اآلن« بمناسبة األعياد الوطنية

أعلنت شركة الشبكة املاسية 
 PiXiL عن مولد أحدث تابعاتها
في الكويت، وذل���ك في خطوة 
تستهدف تعزيز جهودها الرامية 
إلى التوسع اإلستراتيجي باملنطقة 
وتقدمي باقة متنامية من املنتجات 

واخلدمات واحللول املبتكرة.
وتعنى PiXiL بتوفير تطبيقات 
الهواتف النقالة واألجهزة الذكية 
التي من شأنها إحداث طفرة في 
تطوير األعم���ال، حيث متتلك 
خبرات في العمل مع كل منصات 
الكبرى  الذكية  النقالة  األجهزة 
مثل iPhone وiPad وAndroid و
BlackBerry، فض���ال عن متتعها 
بخبرات متميزة في تقدمي احللول 
التي حتقق أقصى استفادة من 
إمكانيات تلك األجهزة والتقنيات 
املتقدمة الت���ي تتيحها من أجل 
اس���تيفاء متطلبات وتطلعات 

العمالء.
وبهذه املناسبة، قال الرئيس 
التنفيذي ل� PiXiL عمر عابدون 
ان الشركة قائمة على توفير باقة 
متنوعة من خدمات وتطبيقات 

األجهزة الذكية مبا فيها التطوير 
والتصميم والتسويق واإلعالم، 
وذلك باالستعانة بنخبة خالقة 
املهندس���ني واملصمم���ني  م���ن 

املتمرسني. 
وأضاف عابدون في تصريح 
صحافي أن PiXiL تعنى في املقام 
األول مبساعدة األعمال على تغيير 
وسائل التس���ويق اإلليكتروني 
التقليدية التي تستخدمها وتبني 

تطبيقات التسويق املتنقلة كونها 
أحدث أداة تهيمن على الساحة 

التكنولوجية اليوم.
وته���دف ش���ركة PiXiL إلى 
 Androidو iPhone تقدمي تطبيقات
اخلاصة بها، مع مواكبة الطفرات 
والتحديث���ات والتغييرات التي 
قد تطرأ على أي من املنصات أو 
األجهزة أو أنظمة التشغيل التي 

تستند إليها تلك التطبيقات.

تقرير


