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فواز كرامي34
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في املجموعة االس����تثمارية 
العقارية الكويتية ان بنك االسكان للتجارة والتمويل االردني الذي 
متتلك الشركة فيه حصة تتجاوز 10% حقق ارباحا تتجاوز 27 مليون 
دينار عن السنة املالية املنتهية في 30 سبتمبر 2009. وبينت املصادر 
ان البيان����ات املالية للبنك مت ارس����الها الى البنك االردني املركزي 
بانتظ����ار موافقتها واعتمادها الفتة الى ان هذه االرباح جاءت بعد 

حتييد البنك ملخصصات احتياطية. واشارت املصادر الى ان بنك 
االسكان للتجارة والتمويل ميتلك فروعا في العديد من الدول مبا 
فيها االراضي احملتلة واجلزائر وسورية والبحرين، باالضافة الى 
مكتب متثيلي في العراق وليبيا واالمارات العربية املتحدة. مشيرة 
الى ان املالك الرئيسيني في »االسكان للتجارة والتمويل« هم بنك 
قطر الوطني بنسبة تتجاوز 35% والبنك اخلارجي الليبي بنسبة 

15%، اضافة الى املجموعة االستثمارية العقارية الكويتية.

بنك »اإلسكان للتجارة« يربح 27 مليون دينار عن 2009

تقدم
27 مرتبة ضمن 

التصنيف العالمي

أرباحه لـ 2009 
ستشكل أكثر من %50 

من إجمالي أرباح البنوك

يحتل المرتبة الخامسة عربيًا
ألشهر 500 عالمة تجارية مصرفية

ووفقا للتقرير، فإن البنك الوطني قد تفوق على عدة مصارف 
عربي����ة مرموقة من بينها بنك قطر الوطني وبنك اخلليج االول 
ومجموعة سامبا السعودية والبنك العربي وبنك املشرق والبنك 
االهل����ي، فيما جاء في املرتبة االولى بنك دبي الوطني ومصرف 
الراجحي في املرتبة الثانية. وميثل هذا االجناز للبنك الوطني 
اهمية مضاعفة باعتبار ان هذه االحصائية صادرة من جهة عاملية 
مرموقة ومتخصصة في العمل املصرفي ويعد اضافة جديدة الى 

اجنازات البنك الوطني على املستوى العاملي.
ويعكس هذا التقدم في ترتيب »الوطني« السمعة الطيبة التي 
اكتسبها البنك، خصوصا جلهة قدرته على مواجهة تداعيات االزمة 
املالية العاملية، باالضافة الى جناحه في تكريس استراتيجيته 
التوس����عية التي جنح من خاللها في تواجده في اكثر من سوق 
خالل االعوام املاضية، مكرسا نفسه كأحد ابرز املصارف العربية 
العمالقة. كما ان تواجد »الوطني« على خريطة العواصم املالية 
في العالم كسويسرا ونيويورك والعديد من العواصم االوروبية، 
والتي يصل عددها بني فروع وشركات تابعة الى نحو 106، ساهم 
الى حد كبير في تعزيز انتشار العالمة التجارية »الوطني« وزيادة 
شهرتها. ويضاف هذا االجناز اجلديد الى االجنازات التي حققها 
البن����ك خالل العام 2009، وكان ابرزها حلوله في املرتبة 38 في 
قائمة أكثر 50 مصرفا امانا حول العالم، املمنوحة من قبل مجلة 

»جلوبل فاينانس« العاملية.

تقارير متخصصة تشيد بالتجربة

ويأتي هذا التقرير لينضم الى سلس����لة تقارير متخصصة 
س����لطت الضوء على التجربة الناجحة ل� »الوطني« خصوصا 
بعد ص����دور نتائجه املالية عن العام املاضي، والتي بلغت فيها 

االرباح نحو مليار دوالر.
صدر مؤخرا تقرير عن بنك HSBC اعتبر فيها ان نوعية االصول 
لدى »الوطني« هي االكثر جودة مقارنة بأصول جميع املصارف 
احمللية االخرى، مستندا في ذلك الى انخفاض مخصصات تغطية 

خسائر القروض الى نحو 37 مليون دينار في العام 2009، من 
نحو 59 مليون دينار في العام 2008، ومن املؤش����رات االخرى 
التي اس����تند اليها تقرير املصرف البريطاني انخفاض نس����بة 
املخاطر االئتمانية الى نحو 49 نقطة أس����اس في العام املاضي 
من املس����توى الذي كانت عليه ف����ي العام 2008، وهي 88 نقطة 

أساس في العام 2008.

EFG-Hermes تقرير

ب����دوره، لفت التقرير الصادر ع����ن »املجموعة املالية اي اف 
ج����ي � هيرمس« الى  ان النتائج املالي����ة لبنك الكويت الوطني 
فاقت توقعات املجموعة باالستناد الى حتليالت وابحاث اخلبراء 
واملتخصصني لديها، مشيرة الى ان هذه النتائج السيما في الربع 
الرابع من العام تؤش����ر على جودة االئتمان لدى البنك والتي ال 
تتوافر لدى معظم املصارف احمللية االخرى، ولفت التقرير الى 
ان »الوطن����ي« هو بنك متحفظ متاما، وي����كاد ال يكون لديه اي 
انكشاف على قطاع االس����تثمار في الكويت. واستنادا الى ذلك 
قيمت املجموعة املالية السعر العادل لسهم بنك الكويت الوطني 
عند مس����توى 1.270 دينار، وهو أقل بقليل من قيمته املتداولة، 
ما يعكس قدرة على النمو، وثقة املستثمرين بأداء السهم كسهم 

قيادي في السوق.
و تناول تقرير صادر عن شركة »ميدل ايست كونسالتينغ« 
االستشارية االقليمية بش����كل مفصل نتائج البنك خالل العام 
املاضي، مش����يرا الى ان هذه النتائج كانت مفاجأة على مستوى 
القطاع املصرفي احمللي متوقع����ا ان يكون »الوطني« املصرف 
الوحيد الذي يحقق منوا في الكويت، وذلك اس����تنادا الى نتائج 
بيت التمويل الكويتي. وأضاف التقرير انه من املتوقع ان تشكل 
ارباح البنك ما يزيد على نسبة 50% من ارباح القطاع، مع االشارة 
الى ان االزمة أتت لتجعل »الوطني« يحلق في الصدارة، ولتظهر 
في الوقت نفس����ه ان ارباح الوطني تساوي 2.3 مرة أرباح بيت 

التمويل الكويتي.

 لقطة لفرع بنك قطر الوطني اجلديد

محافظ مصرف قطر املركزي الشيخ عبداهلل سعود آل ثاني وإبراهيم دبدوب أثناء قص الشريط

»الوطني«

»قطر الدولي« يفتتح فرعًا إسالميًا جديدًا 
في منطقة الريان في قطر

عزز بن���ك قط���ر الدولي - 
البنك الش���ريك لبن���ك الكويت 
الوطن���ي- في قطر تواجده في 
القطري بافتتاح فرع  الس���وق 
جديد مؤخ���را لفرع »اليس���ر 
للخدمات املصرفية اإلسالمية« 
في منطقة الريان في دولة قطر، 
وذلك حتت رعاية سعادة الشيخ 
عبداهلل سعود آل ثاني، محافظ 
مصرف قطر املركزي، وبحضور 
إبراهيم دبدوب الرئيس التنفيذي 
ملجموع���ة بنك الكويت الوطني 
نائ���ب رئيس مجلس إدارة بنك 
الدول���ي، وأعضاء آخرين  قطر 
من مجل���س اإلدارة. وتأتي هذه 
اخلطوة باالنس���جام مع التزام 
البنك بتوسيع شبكة اخلدمات 

املصرفية اإلسالمية
وقال بنك قط���ر الدولي انه 
اس���تكماال للنجاح الكبير الذي 
حققه »اليسر للخدمات املصرفية 
اإلس���المية« التاب���ع لبنك قطر 
الدولي منذ انطالق أعماله في العام 
املاضي، يس���عدنا اليوم افتتاح 
فرع جديد وذلك تعزيزا لشبكة 
اخلدمات املصرفية اإلس���المية. 
كما يعد هذا التوس���ع جزءا من 
التزامنا املستمر باالرتقاء مبدى 
ونوعي���ة خدماتنا االس���المية، 
إلى  وتس���هيل عملية الوصول 

هذه اخلدمات.
هذا وتشير آخر التقارير الى أن 
أصول املصارف اإلسالمية ازدادت 
بنسبة 25% عامليا خالل عام 2009. 
كما جاء هذا النمو امللحوظ في 
وقت واجه فيه القطاع املصرفي 
العديد من العقبات التي نتجت 
عن األزمة املالية العاملية. وتعد 
منطقة اخللي���ج العربي وقطر 
على وجه التحديد منصة صلبة 
تدفع عجلة الطلب على اخلدمات 
املصرفية اإلسالمية. والشك أن 
إس���تراتيجية اخلدمات في بنك 
قطر الدولي ستعزز مكانة البنك 
وقدرته على تلبية هذا الطلب، 
وكذلك ستكون الدافع الذي يقف 

خلف جناحات البنك املتواصلة 
في إطالق حلول إسالمية مبتكرة 

رائدة للشرق األوسط.
ويوفر الفرع اجلديد محفظة 
متكاملة من املنتجات واحللول 
تتميز بسهولة إجراءاتها والتي 
تتضمن: احلس���ابات اجلارية، 
التوفير واالستثمار  وحسابات 
املتع���ددة، وحل���ول التموي���ل 
الشخصية والعقارية باإلضافة 
إلى اخلدمات املصرفية اخلاصة 
النخبة. ويقدم »اليسر  وخدمة 
للخدمات املصرفية اإلسالمية« 
حاليا ثماني���ة منتجات لقطاع 
األفراد فضال عن عدد من اخلدمات 
قيد التخطيط والتي سيتم طرحها 
خالل عام 2010، حيث ستتضمن 
خدم���ات للبطاق���ات االئتمانية 
واخلدمات املصرفية عبر شبكة 

االنترنت.
وقد شهدت »اليسر للخدمات 
املصرفي���ة اإلس���المية« جناحا 
ملحوظا ومنوا متس���ارعا منذ 
انطالق عمليات األفراد في مايو 
2009. ومتيزت السنة املاضية 
بإطالق 4 خدمات جديدة خالل 
الرب���ع األخير م���ن العام، وهي 
الفترة التي تضاعفت فيها تقريبا 
قاعدة عمالء البنك. ومت اختيار 
موقع الفرع اجلديد بعناية ليخدم 

مجموعة أعمالن���ا املتنامية في 
الدوحة متيحا سهولة الوصول 
والعديد من اخلدمات املتخصصة 

لعمالئنا األعزاء.
الدولي:  وأضاف بنك قط���ر 
»نس���تمر في تعزيز منتجاتنا 
وخدماتنا باملزي���د من احللول 
اجلدي���دة التي س���يتم طرحها 
خالل ع���ام 2010. وانطالقا من 
محفظة حلولنا احلالية واملتكاملة 
فإننا نعمل على تعزيز وتطوير 
خدماتنا وتوسيع شبكتنا عبر 
افتتاح ف���روع جديدة مختصة 

بخدمة العمالء«.
واجلدير بالذكر أن جناح بنك 
قطر الدولي أس���فر عن نتائج 
الس���نوات  مالية مبهرة خالل 
اخلمس األخيرة. ولعل األكثر 
أهمي���ة من النمو ف���ي األرباح 
والعائد على رأس املال هو البعد 
العاملي التي اكتسبه البنك من 
خالل شراكته مع بنك الكويت 
الوطني. حيث يستطيع بنك قطر 
الدولي اليوم االستفادة من شبكة 
الفروع العاملية واخلبرة اإلدارية 
واالسم املعروف لبنك الكويت 
الوطني. كما يس���تطيع توفير 
مجموعة متكاملة من املنتجات 
واخلدمات املصرفية ذات اجلودة 

العاملية.

شريك البنك الوطني في قطر
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هشام أبوشادي
كشف تقرير حول اشهر 500 عالمة جتارية مصرفية عن ان هناك 
20 بنكا عربيا ضمن هـذه القائمة منها 19 بنـكا خليجيا بينها البنك 
الوطني وبيت التمويل الكويتي، وجاء في التقرير الصادر عن مجلة »ذي 
بانكر« الذي حصلت »األنباء« على نسـخة منه ان القائمة ضمت 7 بنوك 
اماراتية و6 بنوك سعودية وبنكني من قطر وبنك مسقط والبنك العربي 

من االردن وبنك االهلي املتحد في البحرين.
وذكر التقرير ان البنك الوطني جاء في املرتبة اخلامسة عربيا كأشهر 
عالمة جتارية مصرفية وتقدم 27 مرتبة على الالئحة محتال املرتبة رقم 
177 عامليا خالل عام 2009 مقارنة بالعام 2008 ليكون البنك الوطني 
من املصارف القليلة التي حققـت هذا التقدم الكبير في الوقت الذي 

شهدت فيه عدة مصارف عربية تراجعا كبيرا في ترتيبها.


