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أشادت بجودة األصول وسجل األداء المالي للبنك ومتانته الرأسمالية وإدارة المخاطر القوية وعدم انكشافه على شركات االستثمار

 »A+« ستاندارد آند بورز« تؤكد التصنيف االئتماني  طويل المدى للبنك الوطني عند«
لعب دورًا محوريًا في تقديم الضمانات الالزمة لإلفراج عن األرصدة »المجمدة«

فرع الوطني في نيويورك يحتفل  بمرور 25 عامًا على تأسيسه

يحتفل فرع بنك الكويت الوطني في نيويورك 
مبناسبة مرور 25 عاما على بدء نشاطه املصرفي 
في نيوي���ورك والذي بدأ في 24 س���بتمبر 1984 
مسجال بذلك أول تواجد مصرفي عربي في القارة 
األميركية، وقد مت تأسيس فرع بنك الكويت الوطني 
في نيويورك والترخيص له من قبل الهيئة املالية 
الفيدرالية - وزارة املالية األميركية في عام1984، 
 وذل���ك في إطار إس���تراتيجية التوس���ع العاملي 
الت���ي انتهجها بن���ك الكويت الوطني وأس���فرت 
 على مدى الس���نوات عن تعزيز انتش���اره على 
املستويني اإلقليمي والعاملي وتكريس تواجده في 
أهم املراكز املالية واألسواق العاملية الرئيسية على 
غرار باريس ولندن ونيويورك وجنيڤ وسنغافورة، 
عالوة على مكاتب الوطني التمثيلية املتواجدة في 
كل من ش���انغهاي والعاصمة الڤيتنامية هوشي 

مينه. 
وجاءت عملية التوس���ع هذه استكماال ملا يقدمه 
البنك الوطني من خدمات مصرفية متكاملة ومتميزة 
عبر شبكة فروعه الواسعة االنتشار في الدولة األم 
الكويت ولتوفير املزيد من اخلدمات املالية لعمالئه من 
الشركات واألفراد ذوي املالءة املالية العالية والسيما 
في مجال القروض التجارية واالستشارات العقارية 
وخدمات اخلزان���ة وإدارة النقد والتمويل التجاري 

وحتويل األموال واخلدمات املصرفية اخلاصة.

عطاء وتجدد ونمو مطرد

وانطالقا من بداياته املتواضعة بعشرين موظفا في 
عام 1984، جنح البنك الوطني في نيويورك من خالل 
النمو واالرتقاء املتواصل بخدماته في تكريس وجوده 
الفعال على الساحة املصرفية واملالية بحيث بات عضوا 
في شبكة نيويورك خلدمات حتويل األموال لالحتياطي 
الفيدرالي وإحدى اجله����ات املعتمدة كمكتب للمقاصة 
للبنوك التي تتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها وذلك 
منذ عام 1987. وقد أتاح هذا اإلجناز لشبكة فروع البنك 
الوطني الواسعة االنتشار وشركاته التابعة ومكاتبه 
التمثيلية االس����تفادة من اخلدم����ات التي يوفرها فرع 
نيويورك في مجال عمليات املقاصة لكافة حتويالتها 

ودفعاتها الدولية بالدوالر األميركي.

دور قائد خالل أزمة الغزو العراقي

وخالل فترة الغ����زو العراقي اآلثم للكويت في عام 
1991، لعب ف����رع البنك في نيويورك دورا محوريا في 
تق����دمي الضمانات الالزمة للحكومة األميركية من أجل 
اإلفراج ع����ن األرصدة »املجمدة« للبنك وذلك في بداية 
أي����ام الغزو حيث كان بنك الكويت الوطني منهمك في 
تنظيم عملية مواصلة أعماله ونشاطاته بصورة مؤقتة 

من مكتبه الرئيس����ي في العاصم����ة البريطانية لندن. 
وقد س����اهم ذلك في متكني البنك من مواصلة أنشطته 
والوفاء بالتزاماته في ظل أسوأ وأحلك الظروف التي 
واجهتها البالد.  ومع تسارع وتنامي التطورات التقنية 
على صعيد الصناعة املصرفية، قام البنك الوطني في 
نيويورك بطرح خدمة »وطني إنتربانك« للتحويالت 
متيحا أمام عمالئه الفرصة إلدارة حساباتهم عبر شبكة 
اإلنترنت مبزيد من الس����رعة واألم����ان وبقدر أقل من 

حيث التكاليف.

أداء متميز خالل األزمة المالية العالمية

وق���د اتضح حجم الثقة الت���ي يحظى بها البنك 
الوطني في نيويورك ومتيز الدور الذي ينهض به 
في خدمة عمالئه من الشركات واألفراد خالل األزمة 
املالية العاملية األخيرة، حيث شهدت هذه الفترة زيادة 
ملحوظة في حج���م التعامالت واخلدمات املصرفية 
الت���ي يقدمها البنك وإقباال الفت���ا من جانب العديد 
من املؤسس���ات احلكومية والشركات االستثمارية 
واملؤسسات املالية والبنوك املراسلة التي وجدت في 
البنك الوطني مالذا آمنا في ظل األزمة املالية العاملية 
وتداعياتها والسيما بعد أن مت اختيار بنك الكويت 
الوطني ليكون البن���ك العربي الوحيد ضمن قائمة 

أكثر البنوك أمانا في العالم لعام 2009. 

لقطة جماعية تضم من اليمني إبراهيم دبدوب واملرحوم محمد عبد احملسن اخلرافي ويعقوب احلمد وناصر مساعد الساير وأحمد صالح الشايع

أكدت وكالة التصنيف 
العاملي���ة  االئتمان���ي 
آن���د بورز  س���تاندارد 
)S&P( اليوم التصنيف 
االئتماني طويل املدى 
لبن���ك الكويت الوطني 
عند مرتبة +A، مشيرة 
إل���ى أنه لم يت���م رفع 

النظرة املس���تقبلية للبنك عند املراجعة األخيرة 
بسبب تراجع الوضع االقتصادي في الكويت. 

وقال تقرير ستاندارد آند بورز الذي صدر ظهر 
اليوم ان ما يدعم تصنيف البنك الوطني بقوة هو 
الوضع الرأس���مالي القوي للبنك إلى جانب أدائه 
التشغيلي املتني وإدارة مخاطره الرصينة وريادته 
التجارية الواضحة في السوق احمللي. في حني توقعت 
الوكالة العاملية أن يؤدي تراجع الوضع االقتصادي 
احمللي إلى وضع املزي���د من الضغوط على جودة 

أصول البنك وأدائه املالي في املستقبل.
 وأوضح تقرير ستاندارد آند بورز أن عدم تعرض 
البنك الوطني وانكش���افه على شركات االستثمار 
املتعثرة في الكويت أو تعرضه لتعثر مجموعتي سعد 
والقصيبي كان من أهم العوامل التي دعمت موقع 
البنك املالي واالئتماني في التقييم، مشيرة في ذات 
الوقت الى أن الوطني يتمتع بتاريخ طويل من األداء 
املالي القوي والنتائج اجليدة على الرغم من صعوبة 
حتقيق ذات النتائج في الفترة القريبة القادمة في 
ظل تراجع الوضع االقتصادي احمللي وحالة الركود 
االئتماني التي تشهدها البالد.  وذكرت ستاندارد آند 
بورز في موضع آخر أن مستوى رأس املال املعدل 
باملخاطرة للبنك )RAC( والبالغ 10.6% يأتي أعلى 
من املتوسط الذي تتمتع به أغلب البنوك العاملية 

وفي مكانة قوية مقارنة 
بباقي البنوك اإلقليمية 
الكبرى، وهو ما توقعت 
الوكالة ان يظل في  له 
مس���تويات قوي���ة في 
ظ���ل توجه البنك لرفع 
الفترة  ف���ي  رأس���ماله 
الوكالة  املقبلة. وقالت 
أن البن���ك الوطني – وهو أكبر البنوك الكويتية - 
يعد بنكا عامليا شامل اخلدمات يحتل مكانة بارزة 
في السوق احمللي للخدمات املصرفية التقليدية في 
جميع اخلدمات املصرفية األخرى. كما متثل األصول 
احمللية للبنك الوطني نحو 25% من إجمالي األصول 
احمللية للقط���اع املصرفي احمللي في الكويت وفق 

بيانات 30 يونيو 2009. 
وأشارت ستاندارد آند بورز الى أن ريادة الوطني 
وسيطرته على السوق احمللي قد دعمها مؤخرا متلك 
البنك حلصة بلغت 40% من بنك بوبيان اإلسالمي إلى 
جانب تنوع شبكة فروعه اإلقليمية وفريق إدارته 
املستقر، وقد تدفع كل هذه العوامل البنك لتحقيق 

نتائج إيجابية خالل الفترة املقبلة.  
على جانب آخر، أشارت الوكالة إلى أن بنك الكويت 
الوطني قد حقق أعلى أرباح صافية على مستوى 
البنوك الكويتية خالل النصف األول من عام 2009 
بلغت 439 مليون دوالر )126 مليون دينار(، في حني 
بلغ إجمالي موجودات البنك 42.6 مليار دوالر فيما 
بلغت حقوق مساهميه 5.6 مليارات دوالر بنهاية 
يونيو 2009. كما لدى البنك أكبر حصة في السوق 
احمللي إلى جانب خطته االستراتيجية التوسعية 
على مس���توى املنطقة والتي أثبتت جناحها خالل 

الفترة املاضية. 

شعار بنك الكويت الوطني

باستخدام قاعدة بورصة سوق تداول السلع في بورصة ماليزيا

»غيت هاوس« التابع لـ »بيت األوراق« ينجز أول صفقة 
عابرة للحدود مع »سي. آي. إم. بي إسالميك«
حيوي ودائم التطور«.

وتأتي عملي���ة املرابحة هذه 
الس���وق  بالدوالر األميركي في 
النقدي اإلسالمي مع »سي.آي.إم.

بي االسالمي« � وهي أكبر مؤسسة 
ف���ي العالم لترتي���ب إصدارات 
الصكوك وعضو في خامس أكبر 
مؤسسة مقرضة في جنوب شرق 
آسيا »سي.آي.إم.بي« � كأول صفقة 
دولية تستخدم منصة بورصة 
ماليزيا. وقد جاءت هذه الصفقة 
على خلفية مب���ادرة طرحتها » 
UKTIيو.كي.تي.آي« في يوليو 
2009 لتشجيع مثل هذه الصفقات 
الدولية والعابرة للحدود. وفي 
خط���وة لدعم تط���ور التمويل 
اإلسالمي العاملي، توضح الصفقة 
أيضا وجود جهود متزايدة تعبر 
عن رغبة سياسية حقيقية لتوثيق 
عالقات العمل بني األسواق املالية 
اإلس���المية الشرقية في ماليزيا 
واألسواق املماثلة في الغرب عن 

طريق مدينة لندن.
وتقوم بورصة ماليزيا � وهي 
شركة صيرفة قابضة ماليزية � 
بإدارة بورصة متكاملة اخلدمات، 
وهي اليوم واح���دة من أضخم 
البورصات في آسيا للمستثمرين 
احملليني والدولي���ني. علما بأن 
منصة التداول فيها املتوافقة مع 
أحكام الشريعة اإلسالمية، والتي 
كان القصد منها مبدئيا استخدامها 
محليا لتداول السلع بالتوافق مع 
القانون املاليزي، قد مت توسيعها 

اآلن لتشمل االستخدام الدولي.
 وق���د اس���تخدم بن���ك غيت 
هاوس و»سي.آي.إم.بي« اتفاقيات 
املرابحة القياسية فيما بني البنوك 
واتفاقيات الوكالة الرئيسية التي 
أعدها احتاد املؤسس���ات املالية 
اإلس���المية في ماليزيا، لتوثيق 
هذه الصفقة. وهذه هي املرة األولى 
التي تس���تخدم فيها مستندات 
احتاد املؤسسات املالية اإلسالمية 
في ماليزيا لتوثيق صفقة عابرة 
للحدود في الس���وق النقدي بني 
ماليزيا واململك���ة املتحدة. وقد 
مت إج���راء عدد م���ن التعديالت 
على مناذج املستندات القياسية 

لتسهيل هذه العملية.

الصفقة الدولية األولى في بورصة 
سوق السلع تؤكد مجددا حيوية 
واستمرارية ومنو منصة تداول 
الس���لع في بورصة ماليزيا من 
العابر  التمويل  حيث تس���هيل 
للحدود. وهذا يعني أيضا فتح 
أس���واقنا اإلسالمية باعتبار أنه 
إبرام الصفق���ات متعددة  ميكن 
العمالت عبر هذه املنصة. وإضافة 
إلى ذلك، فإن هذه الصفقة تشير 
الروابط بني الشرق  إلى تعزيز 
والغرب. وسعيا نحو هذا الهدف، 
أبدى كل م���ن غيت هاوس بانك 
و»سي.آي.إم.بي إسالميك« ابتكارا 
حقيقيا وتفكي���را متقدما لعالم 
التمويل اإلس���المي. وبتسريع 
العملية الت���ي ميكن أن تتم بها 
التعامل  املعامالت، الش���ك بأن 
الدولي بني هاتني الدولتني سيلقى 
التشجيع والدعم واالرتقاء به إلى 

مستوى أعلى«.
الرئيس  ومن جانبه، صرح 
التنفيذي ملؤسسة »سي.آي.إم.
بي االس���المية« بادليسياه عبد 
الغني بأنه باعتبارنا مزودا عامليا 
رائدا خلدمات التمويل اإلسالمي، 
العمل لدينا بأكمله  فإن منوذج 
االبت���كار وتطوير  يركز عل���ى 
املنتجات واخلدم���ات اجلديدة 
الرائدة لعمالئنا. وتشعر »سي.

آي.إم.بي االسالمية« وبنك غيت 
هاوس بكل ثقة أن هذه الصفقة 
في السوق النقدي اإلسالمي سوف 
متهد الطريق ملزيد من الصفقات 
العابرة للحدود ومبا يظهر التمويل 
اإلسالمي كأسلوب مصرفي عاملي 

أعلن بنك غيت هاوس بي.إل.
سي � اململوك بالكامل لشركة بيت 
االوراق املالية � أنه قد أجنز أول 
صفقة خ���ارج ماليزيا تش���مل 
عملي���ات عبر منص���ة بورصة 
سوق السلع في بورصة ماليزيا 
وذلك في 15 من سبتمبر املاضي، 
وهي عبارة ع���ن قاعدة لتداول 
الس���لع طبقا ألحكام الشريعة 

اإلسالمية.
وفي ه���ذه املناس���بة صرح 
الرئي���س التنفي���ذي لدى غيت 
هاوس ريتشارد توماس بأن البنك 
يش���رفه أن يكون أحد األطراف 
في أول صفقة دولية عبر منصة 
بورصة ماليزيا. فنحن لم نعقد 
مع »س���ي.آي.إم.بي االسالمي« 
أول صفقة متويل إسالمي عابرة 
للحدود من خالل بورصة ماليزيا 
فحسب، بل وأسسنا أيضا سابقة 
ميك���ن مبوجبها إبرام الصفقات 
بصورة أس���رع وأكث���ر كفاءة 
من أي وقت مض���ى. ونأمل أن 
يحذو حذونا الكثير من البنوك 
اإلسالمية األخرى، فنحن ننوي 
أن نقدم لها كل مس���اعدة ممكنة 
للقيام بذلك.فاخلصائص املبتكرة 
العملية س���وف  والفريدة لهذه 
الذي يستغرقه  الوقت  تس���رع 
إجناز الصفقات بالنسبة جلميع 
البنوك واملؤسسات التي تستخدم 
هذه املنصة، ممهدة بذلك الطريق 
للنمو املستقبلي للتمويل اإلسالمي 
حول العالم. فقد مت إنشاء غيت 
هاوس بانك ليكون رائد الطريق 
للمعام���الت املتوافقة مع أحكام 
الغربي.  الس���وق  الشريعة من 
وتبني ه���ذه العملية أننا نحرز 
تقدما حقيقيا نحو هدفنا املتمثل 

في ريادة السوق.
التنفيذي  الرئي���س  وصرح 
لبورصة ماليزيا داتو يوس���لي 
محمد يوسف بأن ماليزيا تعتبر 
سلفا مركز لتميز وابتكار التمويل 
اإلس���المي على مستوى العالم، 
وقد مت توجي���ه كل اجلهود من 
الرقابية واملؤسس���ات  اجلهات 
املالية في ماليزيا جلعل التمويل 
املتوائم مع أحكام الشريعة أكثر 
سهولة ويسرا حول العالم. وهذه 

ريتشارد توماس

يعتبر البوابة الرئيسية لتطوير جزيرة الريم

»الوطنية العقارية« تبدأ تنفيذ المرحلة األولى من مشروع 
»الريم مول ومجمع كارينا السكني« في أبوظبي

يشهد مطلع أكتوبر املقبل البدء في أعمال بناء املرحلة 
األولى من مجمع »كارينا فيوز السكني »الواقع ضمن إطار 
مشروع »الرمي مول ومجمع كارينا فيوز السكني »والذي 
يعتبر البوابة الرئيسية لتطوير جزيرة الرمي الواقعة في 
قلب العاصمة اإلماراتية أبوظبي، ويعد أحد املشاريع الكبرى 
للش����ركة الوطنية العقارية، الرائدة في مجال االستثمار 

والعقار في الكويت واملنطقة. 
ويعتبر مشروع »الرمي مول ومجمع كارينا فيوز السكني« 
صرحا راقيا متعدد االستخدامات، يتكون من أربعة أبراج 
س����كنية ذات تصميم معماري فريد من نوعه، ويتضمن 
مكاتب، وشققا سكنية وفندقية، ومجمعا جتاريا متطورا 
يتميز بالفخامة وسيحتوي الكثير من العالمات التجارية 
الشهيرة. وسيقام هذا املشروع بكامله على مساحة أرض 
تبل����غ 120 ألف متر مربع ومس����احة بناء تتجاوز املليون 

متر مربع.
 وأقيم احتفال خاص ج����رى خالله توقيع عقد أعمال 
احلفريات والتمهيدات اإلنشائية، مع شركة »باور العاملية«، 
وقام الرئيس التنفيذي بالشركة الوطنية العقارية خليل 
إبراهيم العبداهلل بتمثيل الشركة عند التوقيع على العقد، 
بينما أنابت شركة »باور العاملية« مدير العقود لديها السيد 

مارسيل دويهي للتوقيع.
 وبهذه املناس����بة، صرح الرئيس التنفيذي للش����ركة 
الوطنية العقارية خليل العبداهلل بان املرحلة األولى من 
مشروع »الرمي مول ومجمع كارينا فيوز السكني »هو عبارة 

عن بناء أبراج »كارينا فيوز« السكنية التي تهدف إلى منح 
قاطنيها جتربة معيشية استثنائية، من حيث الرحابة في 
املساحة، مع إطاللة رائعة على السمات اجلغرافية الطبيعية 

الفريدة جلزيرة الرمي واخلليج العربي.
وأشار إلى أن األبراج السكنية األربعة تضم مرافق سكنية 
خاصة، باإلضافة إلى مرافق املجم����ع ومتاجره واملطاعم 
ومرافقه الترفيهية. كما ميتاز املش����روع بتوفير وس����ائل 
الراحة العصرية كتكنولوجيا البيت الذكي وحمامي سباحة، 
جمنازيوم، س����اونا، جاكوزي، إلى جانب مرافق التخزين 

ومواقف السيارات واخلدمات األمنية على مدار الساعة.
 وأكد العبداهلل أن مشروع »الرمي مول ومجمع كارينا 
فيوز الس����كني« سيكون أحد املش����اريع العقارية الرائدة 
لتنمية أعمال الش����ركة وتعزيز مستقبل محفظة األصول 
العقارية الراقية لديها، وانه انطالقا من هذا أولت الوطنية 
العقارية املشروع جل اهتمامها، وسعت إلى اجتذاب كبرى 
الشركات العاملية العاملة في مجال التشييد والبناء للقيام 

على تشييده. 
 واختت����م العبداهلل حديثه باإلش����ارة إلى أن الوطنية 
العقارية قد اهتمت بأدق التفاصيل من أجل تقدمي وحدات 
سكنية مؤثثة بأثاث فخم يتناسب مع احتياجات األسرة 
العصرية، ومجهزة بأحدث املعدات واألجهزة اإللكترونية، 
مع مراعاة تناسبها مع التقاليد السائدة في منطقة اخلليج 

العربي. 
 ومن جهته صرح مدير املشروع محمد إسماعيل من مكتب 

كيوانترناشيونال كونسلتنس العاملي الذي يقوم بأعمال 
التصميم وإدارة املشروع بأن التصميم املعماري للمشروع 
قد أعاد تعريف مفهوم املساحة املعيشية، ووضع تطبيقات 
عملية ألس����س اجلمال داخل املنزل، وذلك بهدف الوصول 

إلى أعلى مستويات اإلحساس بالراحة والهدوء.
 وأش����ار إلى أن أبراج املشروع السكنية األربعة والتي 
يصل ارتفاع كل منها 25 طابقا، حتتل موقعا استراتيجيا 
عند مدخل جزيرة الرمي، التي ال تبعد عن ساحل أبوظبي 
الرئيسي أكثر من 300 متر، وقريبة أيضا من شاطئ املدينة 
الرئيس����ي، وسيجاورها واحد من أكبر مراكز التسوق في 

املنطقة. 
وحول املساحات السكنية قال مدير املشروع إن مجمع 
»كارينا فيوز الس����كني« يقدم خيارات متنوعة تناس����ب 
املواطنني اإلماراتيني، كما تناس����ب أيضا الوافدين هناك، 
الذين يرغبون في احلصول على سكن راق، وبينما سيتوافر 
وحدات األستوديو باألبراج، يوجد كذلك وحدات مكونة من 
غرفة واحدة، وأخرى مكونة من غرفتني، ووحدات مكونة 
من ثالث غرف نوم، كما تتوافر شقق سكنية أكثر فخامة 

في الطوابق العليا.
 واختتم إس����ماعيل تصريحه باإلش����ارة إلى أن مجمع 
»كارينا فيوز الس����كني« يتميز أيضا بوجود منارة أعلى 
األبراج، ستكون من العالمات البارزة جلعل املشروع معلما 
مهما على جزيرة الرمي الظبيانية، وليس مجرد مجموعة 

من األبراج السكنية التقليدية. 

العبداهلل: »كارينا فيوز« أحد أهم المشـاريع المعززة لمحفظة االسـتثمار العقاري بالشـركة
 المرحلـة األولى تضم مجمعًا سـكنيًا يتميز بالفخامة مشـيدًا وفق أحـدث النظم المعمارية

.. ويتبادل وثائق العقد مع ممثل شركة باور العاملية خليل العبداهلل ومارسيل دويهي خالل توقيع العقد

مقر بنك الكويت الوطني


