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أكدت وكالة التصني���ف االئتماني العاملية فيتش 
ريتنغز تصنيفها االئتماني طويل املدى لبنك الكويت 
الوطني عند مرتبة - AA مع توقعات مستقبلية مستقرة 
للبنك، وهو أعلى تصنيف ائتماني على مستوى بنوك 
منطقة اخلليج العربي والش���رق األوسط. كما أكدت 

.B فيتش التصنيف الفردي للبنك عند مرتبة
وقال التقرير الذي صدر أمس من لندن عن وكالة 
فيتش ريتنغز العاملية )وه���ي إحدى أكبر 3 وكاالت 
للتصنيف االئتماني على مستوى العالم( إن التصنيف 
االئتماني الفردي لبنك الكويت الوطني يعكس متتع 
البنك بعالمة جتارية مس���يطرة محليا، وقدرته على 
مواصلة النمو وحتقيق مستويات قوية من الربحية، 
عالوة على اجلودة الفائقة ألصوله، وإدارته الرصينة 
للمخاطر وتدني تكالي���ف التمويل لديه. كما تعكس 
هذه التصنيفات في الوقت نفس���ه قدرة بنك الكويت 
الوطني على مواصلة االنتش���ار والتوسع اجلغرافي 

في أسواق جديدة.

معدالت ربحية قوية

وأضاف تقرير فيتش ان بنك الكويت الوطني حافظ 
على معدالت ربحية قوية خالل عام 2009، حيث سجلت 
أرباحه زيادة س���نوية بنسبة 4% وبلغت 925 مليون 
دوالر وه���ي من أعلى األرباح على مس���توى املنطقة 
نتيجة ارتفاع صافي إيرادات الفوائد واستقرار إيرادات 
الرسوم إلى جانب ارتفاع أرباح االستثمارات وانخفاض 

مخصصات تغطية انخفاض قيمة االستثمارات.
وقال���ت وكال���ة فيتش ان 
القوي جل���ودة أصول  املعدل 
البنك يعكس بصورة واضحة 
سياساته املتحفظة والرصينة 
حيال مخاطر االئتمان، مشيرة 
ف���ي الوقت ذاته إل���ى أن بنك 
الكويت الوطني، وعلى النقيض 
من معظم نظرائه من البنوك، 
جنح خالل عام 2009 في حتقيق 
ارتف���اع ف���ي مع���دالت جودة 

القروض.
وأوضح���ت الوكالة انه في 
الوقت الذي تراجعت فيه نسبة 
منو القروض إلى 12% في عام 
2009 بس���بب تراج���ع البيئة 
االقتصادية والتش���غيلية في 
الكويت، فقد شهدت الودائع في 
املقابل منوا كبيرا بلغت نسبته 

أعلن بنك الكويت الدولي عن 
تكليف مساعد املدير العام لإلدارة 
املصرفية لألفراد ضياء العصفور 
بالقيام مبهام املدير العام للبنك 
بجانب منصبه���ا احلالي وذلك 
اعتبارا من تاريخ 2010/2/7 حتى 

إشعار آخر.
ويأتي تكليف ضياء العصفور 
بالقيام مبه���ام املنصب اجلديد 
ضمن استراتيجية البنك لتحقيق 
األهداف والسياسات املوضوعة 
املميزة في  والستثمار خبراتها 
مجال العمل املصرفي ألكثر من 
25 سنة والتي اكتسبتها من خالل 

تدرجها الوظيفي في البنك التجاري الكويتي كمسؤول 
أول في دائرة الكفاالت واالعتمادات املصرفية، وبنك 
اخلليج التي شغلت فيه منصب مساعد املدير العام 
للخدمات املصرفي���ة لألفراد ثم انتقلت إلى البنك 
األهلي الكويتي لتشغل منصب مدير عام اخلدمات 

املصرفية لألفراد.

تطوير المنتجات

اجلدير بالذكر أن العصفور قد 
انضمت ألسرة بنك الكويت الدولي 
في يناير 2009 وقد ش����هدت هذه 
الفترة طفرة في تطوير املنتجات 
واخلدمات املصرفية وإعادة هيكلة 
وتطوير الهيكل البشري في اإلدارة 
املصرفي����ة لألف����راد باإلضافة إلى 
مساهمتها الفعالة في تنشيط دور 
البنك في التواصل مع املجتمع مما 
عزز صورة البنك وتعزيز قدراته 
التنافس����ية. ويأت����ي تقلد ضياء 
العصف����ور لهذا املنصب الذي هو أرفع منصب المرأة 
تصل إليه في البنوك اإلسالمية في الكويت ليؤكد كفاءتها 
ومتيزها اللذين جعالها تتب����وأ هذا املنصب الرفيع. 
وتتمتع العصفور مبهارات قيادية كبيرة تؤهلها إلى 

العمل كمدير عام بالوكالة خالل الفترة القادمة.

املنامة � رويترز: قال العضو املنتدب لألعمال 
املصرفية االسالمية لدى كريدي أجريكول، ساميون 
اي���دل، امس، إن اط���الق أول قالب معياري موحد 
لعقود مش���تقات إس���المية يجري تداولها خارج 

البورصة بات »وشيكا«.
 وكان م���ن املقرر إطالق ه���ذا القالب منذ عام. 
ومن املتوقع أن ميهد الطريق إلدارة أرخص وأسرع 
للمخاطر االسالمية ويؤدي إلى زيادة الصفقات التي 

جتري بعمالت مختلفة على فترات أقصر.
وقال ايدل في قمة رويترز للتمويل االس���المي 

»سيجري إطالقه على الفور«.
 ويعمل كريدي اجريكول إلى جانب السوق املالية 
االسالمية الدولية � التي حتظى بدعم البنوك املركزية 
لعدة دول إسالمية � مع االحتاد الدولي للمبادالت 

واملشتقات منذ فترة على االعداد لهذا العقد.
ومن شأن هذا العقد � الذي اطلق عليه اسم عقد 
التحوط � أن يضع اطارا قانونيا معياريا للمشتقات 
التي يجري تداولها خارج البورصة في الس���وق 
االسالمية مقارنة بالوضع الذي يجري فيه إعداد 

العقود على أساس كل حالة على حدة.
وقال ايدل إنه »سيوفر وقتا« مضيفا أنه سيساعد 

القطاع أيضا في إدارة التزامات أصوله.
 وعقود املشتقات أو املبادالت هي اتفاقات يجري 
التفاوض بشأنها بش���كل خاص وتستخدم على 
نطاق واس���ع للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة 

والعجز عن السداد.
 وقدرة املؤسس���ات االس���المية على الوصول 
للمشتقات محدودة، إذ تشترط الشريعة االسالمية 
أن تكون األصول في أي صفقة أصوال ملموس���ة، 
وهو ما يس���تثني عمليا معظم أدوات املش���تقات 

السائدة.
 وقال ايدل إن موافقة االحتاد الدولي للمبادالت 
واملشتقات على القالب ستعني سرعة قبوله من 

جانب البنوك واملؤسسات.
 وأضاف: »حقيقة أن االحتاد الدولي للمبادالت 
واملشتقات أقره ستجبر البنوك الغربية على قبول 
هذا املعيار بس���رعة كبيرة ألن ثقافة املخاطر في 

البنوك التقليدية هي االلتزام مبعايير السوق«.
 وتاب���ع: باالضافة إلى ذلك فاملؤسس���ات التي 
تساورها شكوك بشأن شرعية استخدام تلك األدوات 

للتحوط من املخاطر قد تقتنع اآلن بذلك.
وانقسم املستشارون الشرعيون بشأن شرعية 
املشتقات، إذ يراها بعضهم أدوات مباحة للتحوط 
من املخاطر، بينما يرى آخرون أنها تعامالت تنطوي 

على مضاربة محرمة.
وتستخدم بعض الشركات االسالمية عقدا يعرف 
باس���م عقد العربون في مح���اكاة لعقود خيارات 
الش���راء. وقال ايدل »بالطب���ع ال نريد لالتفاق أن 
يش���جع املضاربة. الغرض من هذه الوثيقة ليس 

تشجيع محاكاة األعمال املصرفية التقليدية«.

اعلن س���وق الكويت ل���ألوراق املالية انه ورد 
اليه من شركة حيات لالتصاالت )حيات كوم( انها 
قامت بالشراكة مع الشركة املاسية للتجارة العامة 
واملقاوالت بتأسيس ش���ركة محدودة املسؤولية 
برأس���مال 10 آالف دينار وباس���م ش���ركة اليف 
انرجي لألدوات الكهربائي���ة ومقاوالتها، علما ان 

احلصص توزعت بني الشركتني بنسبة 50% لكل 
منهما وموضوع الشركة هو اعمال جتارة األدوات 
الكهربائية ومقاوالتها ومت تعيني مشعل االبراهيم 
مديرا للشركة، وجار حاليا امتام اجراءات التأسيس 
لدى وزارة التجارة والصناعة واستصدار الشهادات 

والتراخيص املطلوبة.

أعلن بنك اخلليج انه سيقدم لعمالء الدانة املزيد 
من فرص الفوز بجوائز نقدية على مدار السنة حيث 
يقدم اآلن سحوبات أسبوعية، ربع سنوية وسنوية 
للعمالء الذين يفتحون حساب الدانة ويبقون أموالهم 
فيه ألطول فترة ممكنة.  وقد أجرى »اخلليج« في السابع 
من الشهر اجلاري أول سحب أسبوعي حلساب الدانة 
اجلديد وفي الرابع عشر من نفس الشهر أجرى ثاني 
سحب أسبوعي معلنا بذلك عن أسماء عشرين فائزا 
يحص����ل كل منهم على جائزة قدرها الف دينار وهم 
كاآلتي: خالد أحمد عبدهلل بوقريص، هاني عبدالرحمن 
شحرور، زينب مقدم هشام الدين عبداللطيف، عبد 
النبي عبداهلل عباس الغضبان، إس����ماعيل إبراهيم 
عبدالكرمي الصفار، معصومة سليمان محمد علي، محمد 
أكرم محمد صديق، بش����ر محمد عبدالرحمن البشر، 
وليد خالد سليم أبوزور، مي عبدالرحمن مال حسني، 
محمد طرقي فهد العنزي، روضان محمد روضان الزم، 
مكية عبد الرضا حسني امليل، امل جاسم عبدالعزيز 

الصيرفي، سليمان ثنيان الغامن، إقبال صديقي محمد 
صادق صديقي، محمود عاشور غلوم اجلعفر، فاطمة 
عبد النبي عباس الش����واف، شيخة عبداهلل العثمان 

الراشد، عادل دعيج عبداهلل الدعيج. 
هذا ويتعني على العمالء إيداع احلد األدنى لفتح 
حساب الدانة وهو 200 دينار الذي يؤهل العميل للدخول 
في السحوبات األسبوعية، ربع السنوية والسنوية 
تلقائيا. كما يتميز حساب الدانة من »اخلليج« بأنه 
باإلضافة إلى كونه مينح فرصا متعددة للفوز، فهو 
يشجع العمالء على توفير النقود أيضا فكلما زاد املبلغ 
املودع وطالت مدة بقائه في احلس����اب زادت الفرص 
املتاحة للفوز.  كما مينح أيضا حساب الدانة العديد 
من اخلدمات املتميزة منها خدمة »بطاقة الدانة لإليداع 
اآللي فقط« التي متنح عمالء الدانة حرية إيداع النقود 
في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة »احلاسبة« 
التي متكن عمالء الدانة من حساب ما لديهم من فرص 

للفوز في سحب الدانة.

ضياء العصفور

»فيتش« تؤكد تصنيفها االئتماني لـ »الوطني«  عند - AA وتشيد بجودة أصوله وأدائه المالي

من العمالء األفراد والشركات الذين وجدوا فيه مالذا 
آمنا في األزمات.

حصة مهيمنة

وأوضحت وكالة فيتش في هذا اإلطار ان بنك الكويت 
الوطني ميتلك حصة مهيمنة في سوق اخلدمات املصرفية 
الش���خصية وخدمات الش���ركات تتعدى نسبة 30% من 
إجمالي السوق الكويتي. وفي الوقت الذي يقوم فيه بنك 
الكويت الوطني بتقدمي خدماته املصرفية االس���تثمارية 
عن طريق شركته التابعة شركة الوطني لالستثمار، فقد 
بلغت قيمة األصول التي تديرها هذه الشركة 4.2 مليار 

دينار في نهاية عام 2009.
عالوة على ذلك، فإن بنك الكويت الوطني يتمتع بأكبر 
انتش���ار وتواجد عاملي على مستوى البنوك الكويتية. 
ورغم أن الكويت تبقى هي الس���وق الرئيس���ية للبنك، 
إال أن مس���اهمة عملياته العاملية وحصتها في إجمالي 
العائدات تشهد منوا مطردا بحيث بلغت 22% من عائدات 
عام 2009. وتش���تمل شبكة البنك الوطني العاملية على 
شركات تابعة في كل من مصر، البنك الوطني املصري، 
وفي تركيا وفي قطر من خالل بنك قطر الدولي، إضافة إلى 
تواجد البنك في كل من لندن، سويسرا، لبنان واإلمارات 
العربية املتحدة والعراق وفروعه املتواجدة في فرنسا 
والبحرين واألردن واململكة العربية السعودية وسنغافورة 
والواليات املتحدة األميركية عالوة على مكاتبه التمثيلية 
في كل من الصني وڤيتنام. وأشار تقرير وكالة فيتش إلى 
أنه انطالقا من قناعة بنك الكويت الوطني بأن الصيرفة 
اإلسالمية تش���كل قطاعا يحمل 
الكثير من إمكانيات النمو املهمة، 
فقد عمد البنك خالل عام 2009 
إلى شراء حصة بنسبة 40% في 
بنك بوبي���ان، وهو أحد البنوك 
الكويتية اإلسالمية الصغيرة في 
الكويت حيث يعتزم بنك الكويت 
الوطني من خالله تأسيس موقع 
له على ساحة اخلدمات املصرفية 

اإلسالمية في الكويت.
كما أكدت وكالة فيتش احتفاظ 
بنك الكويت الوطني مبعدالت سيولة 
نقدية قوية ومتتعه برسملة متينة، 
حيث بلغ معدل كفاية رأس املال 
لديه 15% في نهاية عام 2009 في 
الوقت الذي بلغت فيه نسبة كفاية 
رأس املال للش����ريحة األولى التي 

تشكل معظم رأس املال %14.

19%. ولفتت الوكالة إلى أن بنك الكويت الوطني ميتلك 
قاعدة قوية من الودائع على مستوى األفراد والشركات، 
وقد ظهر حجم الثقة الكبيرة التي يتمتع بها البنك خالل 
جميع األزمات السابقة من خالل الزيادة امللحوظة في 
حجم الودائع التي تدفقت على البنك من جانب العديد 

تفوق في إدارة األصول بـ 2.4 مليار دينار بنهاية 2009 وفروعه الخارجية ساهمت بـ 22% من اإليرادات

قوة معدل جودة أصول البنك تعكس سياساته المتحفظة حيال مخاطر االئتمان

التصنيف االئتماني الفردي عكس تمتع البنك بعالمة تجارية مسيطرة محلياً وعربياً 

معدالت سيولة نقدية قوية ورسملة متينة للبنك تدعم توجهاته المستقبلية

معدل كفاية رأس المال بلغ 15% بنهاية 2009 وحصته السوقية مسيطرة على مستوى جميع القطاعات

ضياء العصفور مديرًا عامًا بالوكالة في »الدولي«

إيدل: إطالق معيار للمشتقات اإلسالمية قريبًا

»حيات كوم« تؤسس شركة بـ 10 آالف دينار

تتمتع بخبرة كبيرة في مجال العمل المصرفي اكتسبتها خالل أكثر من 25 عامًا»الخليج« يعلن أسماء الفائزين بسحب »الدانة«

البيانات المالية
31 ديسمبر 312008 ديسمبر 2009

44,965.343,389.4إجمالي املوجودات )مليون دوالر أميركي(

12,907.311,973.3إجمالي املوجودات )مليون د.ك(

1,838.71,568.6إجمالي حقوق امللكية )مليون د.ك(

281.8268.2األرباح التشغيلية )مليون د.ك(

266.6257.6صافي الدخل املعلن )مليون د.ك(

2.3%2.3%متوسط العائد على إجمالي املوجودات

16.4%16.9%متوسط العائد على حقوق املساهمني

التصنيفات 
تصنيف العملة األجنبية

AA-طويل املدى
F1+قصير املدى

Bالتصنيف الفردي
1تصنيف الدعم 

AA-مستوى تصنيف الدعم

»بوابة الشعب العقارية« تطرح 
بيوتًا لمتوسطي الدخل في عمان

أعلنت شركة بوابة الشعب العقارية عن مشاركتها 
في املعرض الدولي للعقار السابع والذي تنظمه شركة 
آنه جروب لتنظيم املعارض واملؤمترات خالل الفترة 

من 20 إلى 23 فبراير اجلاري.
وقال رئيس مجل����س االدارة والعضو املنتدب في 
الشركة مشعل عبدالغفور تيفوني ان الشركة ستقوم 
بعرض عقارات مميزة خالل فترة املعرض، حيث تقوم 
الشركة على متلك وبيع وش����راء العقارات واالراضي 

وتطويرها حلسابها داخل وخارج الكويت.
ولفت تيفوني إلى أن الشركة مت تأسيسها كشركة 
مساهمة كويتية مقفلة عام 2000م برأسمال 10 ماليني 
دينار، وللشركة نشاط استثماري سكنى منذ 6 سنوات 
بالكويت وسلطنة عمان ودولة االمارات واالردن ولبنان 
وأسبانيا )ملقا- سانبدرو( وهناك أراض معروضة في 
املعرض العقاري املقام حاليا في فندق ريجنسي سلطنة 
عمان بوالية بركاء مدين����ة اجلينينه وقرحة البلوش 
مواقع مميزة ذات طابع خاص وقريبة جدا من الشريط 

الساحلي 7 كيلو ومدينة الزرقاء العاملية.
وأشار تيفوني إلى أن الشركة ستقوم بتنفيذ خطة 
تس����ويقية جديدة وهي تختص بتقدمي مساكن بيوت 

ملتوسطي الدخل بسلطنة عمان.

أعلنت شركة »دينار الدولية« عن مشاركتها في 
املعرض الدولي للعقار السابع.

وقال مدير إدارة التسويق في الشركة هاني عبد 
الهادي إن الشركة ستقوم خالل وجودها ومشاركتها 
في هذا املعرض بطرح حق االنتفاع بڤلل املهنا اخليران. 
ولفت إلى أن إستراتيجية الشركة تقوم على تقدمي 
باقة من املش���اريع املتميزة في الكويت في توليفة 
فريدة حتت مظلة حقوق االنتفاع التي تتيح للمنتفع 
الفرصة باالنتفاع للفترة املختارة والتي تتناسب مع 

احتياجه الشخصي طيلة ال� 25 عاما.
وبني أنه أصبح لزاما علينا ان نكون اكثر انتقائية 
في مشاريعنا املستقبلية مبا يتناسب مع مستوي 

املنتجات والفنادق من الدرجة االولى.
وأش���ار إلى أن املش���اركة في املعارض العقارية 
في الكويت تعد أكثر الوسائل فعالية للوصول الى 

مختلف شرائح السوق الكويتي.
وأكد عبد الهادي بترحيبه الدائم باملنافسة القائمة 
على االداء املهني املتميز ملا لذلك من انعكاسات ايجابية 
على مستوى االداء االقتصادي في املنطقة ومن ناحية 
اخري فإننا نعمل من خالل اس���تراتيجية واضحة 

وفكر اصيل يتناغم من احتياجات العصر.

»دينار الدولية« تواصل تسويق 
حقوق انتفاع بڤلل المهنا

»فيتش« تؤكد متانة وقوة اداء البنك الوطني

جانب من تسلم اجلائزة


