
السبت 10 ابريل 2010   35اقتصاد
خالل تكريم البنك بحضور مدير جامعة الكويت وعميد كلية العلوم اإلدارية في دراسة شملت أكبر 500 شركة عربية من حيث القيمة السوقية

موّزعة على 70 موقعاً و37 جهازاً لخدمة السيارات و7 في مجمع األڤنيوز

المخيزيم: »بيتك« يتطلع لمستوى تعليمي 
يضاهي جامعات هارفارد واكسفورد وبرمنغهام

»الوطنية لالتصاالت« ترعى »Wink«  الشايع 
على »فنون« كل خميس وجمعة

أعلن���ت ش���ركة الوطنية 
لالتصاالت عن رعايتها للبرنامج 
التلفزيوني »Wink« الذي يبث 
حاليا على قناة فنون ويقدمه 
المذيع مشعل الشايع ويعرض 

يومي الخميس والجمعة.
الش���ركة في بيان  وذكرت 
المبادرة  ان  أم���س  صحاف���ي 
الوطنية تعزز من استراتيجيتها 
الهادفة الى نشر أكبر قدر من 
الوعي والمعرفة حول خدماتها 
ومنتجاتها عبر وسائل إعالمية 
من ش���أنها أن تدع���م الغرض 

التسويقي بامتياز.
هذا ويتأل���ف البرنامج من 
مس���ابقات مش���وقة وألعاب 
ال���ى جذب  تخميني���ة تهدف 
الشباب  المش���اهدين من فئة 
لالتصال والمش���اركة والفوز 
وبإم���كان  قيم���ة،  بجوائ���ز 
المش���اهدين المش���اركة ف���ي 
البرنامج عبر إرس���ال رسالة 
قصيرة الى األرقام التي يعلنها 

البرنامج.
وحول الرعاية التي تقدمها 
الوطنية ومشاركتها من خالل 
تقديم جوائز للمشاهدين، أكد 
مدير العالقات العامة واإلعالم 
عبدالعزي���ز البال���ول على أن 
برنام���ج »Wink« يعد بمنزلة 
مس���ابقات تش���ويقية جذابة 
تعرض بشكل معاصر وشبابي، 
وقال »إن الفكرة مشابهة لفكرة 
خط الشباب األول في الكويت 
»Wink« والذي أطلقته »الوطنية« 
في العام الماضي لفئة الشباب 
فقط في الكويت، والذي يتضمن 
عروضا لخدمات ذات أس���عار 
مخفضة وخصومات من محالت 

ومطاعم، وقد القى صدى طيبا 
في األوس���اط الشبابية، حيث 
تس���عى »الوطنية« برعايتها 
البرنامج بتوثيق الصلة  لهذا 
بينه���ا وبين المش���اهدين من 
الشباب خاصة الذين تعتبرهم 
»الوطنية« من عمالئها المميزين 
وتعدهم بمزي���د من الخدمات 

المتطورة والمبتكرة«.
وشدد البالول بالقول انه من 
الصعب ان نجد برنامجا يحمل 
رسالة وهدفا ويجمع بين اسلوب 
ايصال الهدف واسلوب التشويق 
والترفي���ه والفائدة في الوقت 
نفسه، لكن برنامج »Wink« أثبت 

إقباال وتجاوبا  العكس وحقق 
من قبل المشاهدين.

ال���ى ان  تج���در االش���ارة 
البرنامج استوحى من  اس���م 
برنامج »Wink« ال��ذي أطلق�ته 
»الوطني���ة« كخدمة حصرية 
خاصة بفئة الش���باب. وخالل 
البرنامج س���وف يكون هنالك 
المباش���ر  فرص���ة للتواصل 
المقدم والمشاهدين عبر  بين 
االتصاالت الهاتفية مما سيسمح 
لهم بالتعرف أكثر على خدمات 
»الوطنية« للشباب عبر االجابة 
على االسئلة المطروحة عليهم 

.»Wink« حول خدمة

»زين« تحتل المرتبة األولى و»الوطني« ثانيًا 
وتراجع ترتيب 6 بنوك محلية

التويجري: »الوطني« يمتلك أكبر شبكة
 ألجهزة السحب اآللي في الكويت

يوفر بنك الكويت الوطني كل خدماته 
المصرفية من خالل أكبر شبكة ألجهزة 
الس���حب اآللي في الكويت، تنتشر في 
جميع أنحاء الكوي���ت، وذلك في إطار 
حرصه على خدم���ة عمالئه والتزامه 
بتلبية احتياجاتهم المصرفية وتوفير 
المزيد من المرون���ة والراحة لعمالئه 
متيحا لهم إمكانية الدخول إلى حساباتهم 
وإجراء عمليات الس���حب النقدي على 

مدار الساعة.
وقال نائب مدير عام مجموعة الخدمات 
المصرفية الشخصية بالبنك عبداهلل 
التويجري إن أجهزة الوطني للسحب 

اآللي ال تقتصر خدماتها على عمليات 
السحب النقدي، بل إنها تتيح للعمالء 
إجراء العديد من العمليات المصرفية 
مثل تغيير الرقم السري، وطلب كشف 
حساب، وعمليات التحويل من حساب 

آلخر وطلب دفتر شيكات.
وأوضح التويجري في بيان صحافي 
امس أن هذا العدد الكبير من األجهزة 
الموزعة عل���ى 70 موقعا في الكويت 
يتي���ح للعمالء أيضا إج���راء عمليات 
اإليداع النقدي، علما ب���أن هناك ما ال 
يقل عن 37 جهازا توفر خدمة السحب 
اآللي للسيارات باإلضافة إلى 13 جهازا 

تتواجد في محطات الوقود في مختلف 
أنحاء الكويت.

 في حي���ن حرص البن���ك الوطني 
على توفير خدماته هذه لعمالئه الذين 
يفضل���ون قضاء المزيد من الوقت في 
المجمعات  التس���وق والتواجد داخل 
الكبرى عبر تواجده القوي في مجمع 
األڤنيوز الذي يضم 7 أجه��زة للسح��ب 
اآلل��ي موزعة في مختلف أنحائه لتتيح 
لمرتادي المجمع ألغراض التسوق أو 
تناول الطعام ف���ي مطاعمه المختلفة 
المزيد من الراحة والسهولة في الوصول 

إلى حساباتهم المصرفية.

الوطني في  الكويت  حل بنك 
املرتبة الثانية على اساس معيار 
القيمة الس����وقية بني الش����ركات 
الكويتية املدرجة في سوق الكويت 
لالوراق املالية، فيما جاء ترتيبه في 
املرتبة ال� 11 عربيا من حيث القيمة 
السوقية، وذلك في الترتيب الذي 
اعدته مجلة »االقتصاد واالعمال« 
الول 500 ش����ركة عربية مدرجة 
النتائج املنتهية في  الى  استنادا 
31 ديسمبر من العام املاضي، وفي 
الوقت نفسه حل البنك في املرتبة 
الرابعة عربيا بني املصارف املدرجة، 
فيما جاء ترتيبه اوال بني املصارف 

الكويتية.
واعتب����رت املجلة ان الترتيب 
الذي حققه »الوطني« سواء كان 
محليا او عربيا يعد الفتا، مشيرة 
الى ان التعمق في فهم الترتيب الذي 
على اساسه حل البنك ثانيا بعد 
شركة االتصاالت املتنقلة )زين( 
يفترض ان يأخذ حجم التداوالت 
القياسية وارتفاع الطلب على سهم 
الشركة، اما على الصعيد العربي 
فلفتت املجلة الى ان هذا الترتيب 
يفت����رض ان يأخذ بعني االعتبار 
بع����ض العوامل الس����لبية التي 
تأثرت بها سوق الكويت لالوراق 
املالية خالل العام املاضي والتي 
نتج عنها ضعف كبير في حجم 
التداوالت، ما شكل ضغوطا على 

مؤشر السوق.

الثاني محليا

وفي معرض حتليلها للمرتبة 
التي حققها بنك الكويت الوطني 
محليا، قالت املجلة: ان البنك جاء 
في املرتبة الثانية محليا مسجال 
نس����بة منو تقدر بنحو 14% على 
مستوى القيمة السوقية، مشيرة 
ف����ي الوقت نفس����ه ال����ى ان هذا 
الترتيب يس����ترعي التوقف عند 

6 مالحظات:
� االولى واالهم: ان بنك الكويت 
الوطني حل ثانيا بني كل الشركات 
املدرجة في الكويت بعد شركة زين، 

وفي هذا السياق تقول »االقتصاد 
واالعمال« ان مث����ل هذه املقاربة 
تفترض االخ����ذ بعني االعتبار ما 
دار من احادي����ث على مدى عدة 
اشهر حول صفقة محتملة تدور 
في فلك الشركة من خالل امكانية 
بيع اصول في افريقيا وانتهت الى 
توقيع اتفاقية بيع اصول زين في 
15 دولة افريقية بقيمة 9 مليارات 

دوالر.
� ح����ل بنك الكوي����ت الوطني 
في املرتبة االولى على مس����توى 
املصارف الكويتي����ة، وكان بيت 
اليه،  الكويت����ي االقرب  التمويل 
اذ ح����ل في املرتبة ال����� 15 عربيا 
والثاني محلي����ا فيما جاء البنك 
التج����اري الكويتي في املرتبة ال� 
40 عربيا والرابع محليا، تاله بنك 
اخلليج ال����ذي جاء في املرتبة ال� 

66 عربيا.
� حقق »الوطني« النسبة االعلى 
في النمو في القيمة السوقية بني 

املصارف احمللية، بنس����بة بلغت 
نحو 14%، فيما جاء االهلي املتحد 
� الكويت )الشرق االوسط سابقا( 
في املرتبة الثانية بنسبة منو بلغت 

.%8.6
� اقتص����رت قائم����ة املصارف 
احمللية التي حققت منوا ايجابيا 
عل����ى بنك الكوي����ت الوطني الى 
جان����ب كل من االهل����ي املتحد � 
الكويت )الشرق االوسط سابقا( 
وبنك بوبيان بنمو نسبته %3.7، 
فيما حققت الش����ريحة االوس����ع 
من املصارف احمللية منوا سالبا، 
تصدرها بنك برقان بنمو سالب 
بلغت نس����بته -56.5%، ثم بنك 
الكويت الدولي بنمو سالب بلغت 
نس����بته -51.7%، ومن ثم البنك 
االهلي الكويتي بنمو سالب بنسبة 
-37.4%، ف����ي املقابل تذيل بيت 
التمويل الكويتي قائمة املصارف 
احمللية التي سجلت منوا سالبا في 

القيمة السوقية بنسبة -%4.2.

� اضاف����ت املجل����ة ان ه����ذه 
االحصائية تعكس الدور القيادي 
لس����هم بنك الكويت الوطني، ما 
يجعله صانع س����وق حقيقي في 
بورصة الكويت، كما ان مثل هذه 
الثقة  املؤش����رات تعكس مجددا 
البنك  الكبيرة التي يحظ����ى بها 
في اوساط املستثمرين، ما يؤكد 
مجددا انه لم يتأثر بتداعيات االزمة 
املالية العاملية، كما ان س����همه لم 
يكن ضمن قائمة االسهم التي نالت 

نصيبها من عقاب املتداولني.
� من املالحظات التي يعكسها 
التقرير ان بنك الكويت الوطني كان 
املصرف الوحيد محليا، الذي حقق 
تقدما في الترتيب على املستوى 
العرب����ي، اذ انه حق����ق تقدما من 
املرتبة ال� 12 عربيا كما في نهاية 
العام 2008 الى املرتبة ال� 11 عربيا 
في العام 2009، فيما كان التراجع 
االكبر عربيا من نصيب بنك برقان 
الذي تراجع ترتيبه نحو 78 مرتبة 

من املرتبة ال� 60 الى 138، وتراجع 
ترتيب بيت التمويل الكويتي من 
املرتبة ال����� 13 الى املرتبة ال� 15،. 
كما تراجع ترتيب البنك التجاري 
الكويت����ي من املرتب����ة ال� 25 الى 
املرتبة ال� 44، كذلك بنك اخلليج 
من املرتبة ال� 36 الى املرتبة ال� 66، 
فيما تراجع ترتيب االهلي الكويتي 
من املرتبة ال� 48 الى املرتبة ال� 81، 
واحلال كذلك بالنسبة لبنك بوبيان 
الذي تراجع من املرتبة ال� 86 الى 
املرتبة ال� 89، والش����رق االوسط 
من املرتبة ال� 103 الى املرتبة ال� 
105، والدولي م����ن املرتبة ال� 118 

الى املرتبة ال� 124 عربيا.

الـ 11 عربيا

من جه����ة اخرى، اكدت املجلة 
حلول بن����ك الكويت الوطني في 
املرتبة ال� 11 عربيا بني الشركات 
العربية املدرجة، مشيرة الى ان مثل 
هذا الترتيب يكتسب بدوره كما هو 
احلال على املستوى احمللي، اذا ما 
مت االخذ بعني االعتبار املعطيات 

التالية:
الوطني  الكويت  � جاء بن����ك 
ليحقق هذه املرتب����ة على الرغم 
من ان النمو االقتصادي في البالد 
جاء سالبا بنسبة -1.7%، في الوقت 
الذي سجل فيه االقتصاد القطري 
منوا بنسبة 9%، ما يعني ان بعض 
العربية  املص����ارف والش����ركات 
البيئة االقتصادية  استفادت من 
االيجابية في بالدها وهو عنصر لم 

يتحقق لبنك الكويت الوطني.
� تفوق »الوطني« على مصارف 
تفوق����ه حجما كان من بينها بنك 
الرياض الذي حل في املرتبة ال� 12 
عربيا، والبنك العربي )االردن( الذي 

حل في املرتبة ال� 14 عربيا.
� حل بنك الكويت الوطني في 
املرتبة الرابعة بني اكبر املصارف 
العربي����ة املدرج����ة، وتقدمه كل 
الراجحي السعودية  من مصرف 
ومجموعة سامبا املالية السعودية 

وبنك قطر الوطني )قطر(.

كونسورتيوم بقيادة »بيتك« يقدم أقل األسعار 
في مناقصة »المحرق« بالبحرين

ذكرت مجلة »ميد« ان كونسورتيوم يضم بيت 
التمويل الكويتي »بيتك« والش���ركة االسبانية 
»اتشونا« قدم اقل العروض في مناقصة تطوير 
مشروع معالجة المياه - »المحرق« في مملكة 

البحرين.

واضاف���ت المجلة ان العرض جاء االقل بين 
ستة عروض من شركات عالمية بما فيها شركة 
البريطانية وسامس���ونغ للهندسة  اوتيليتيز 
الكوري���ة الت���ي احتل���ت المرتب���ة الثانية في 

العرض.

شدد مدير إدارة التسويق والعالقات العامة 
في بيت التموي���ل الكويتي )بيتك( م.فهد خالد 
المخيزيم على انه ف���ي الوقت الذي يدعم فيه 
»بيتك« المسار التعليمي من خالل توفير بعض 
احتياجات المدارس الحكومية ومساعدة الجهات 
الرسمية التي ترعى طالب العلم، فان بيتك يهتم 
أيض���ا بجودة التعليم ويعتبر اي تقدم في هذا 
المجال إضافة مهمة وقيمة لقدرات المجتمع الذي 
أصبح يتطلع إلى مستوى عالمي من الخدمات 
التعليمية يضاهي الذي تقدمه الجامعات الكبرى 
المعروفة في العالم مثل هارفارد وأكس���فورد 
وبرمنغهام وغيرها، مش���يدا بتجديد االعتماد 
االكاديمي الدولي لكلية العلوم اإلدارية بجامعة 
الكويت وما تقدمه من مضمون علمي رفيع يعزز 

دورها كصانعة لمدراء المستقبل.
وأوضح المخيزيم على هامش احتفال نظمته 
كلية العلوم اإلدارية وجرى خالله تكريم »بيتك« 
لدعمه ومس���اهماته في معظم األنش���طة التي 
نظمتها الكلي���ة، بحضور مدير جامعة الكويت 
د.عبداهلل الفهيد وعمي���د كلية العلوم اإلدارية 
د.راش���د العجمي، أن »بيتك« وشركاته تتبنى 
هذه الرؤية للتعليم، فتس���تثمر في الجامعات 
والمراكز العلمية، وقد انشأ بيتك مؤخرا شركة 
للبحوث والدراسات مقرها ماليزيا بغرض إثراء 
العمل االستثماري ومسيرة المصارف اإلسالمية 
من خالل حصيلة علمية وبحثية موثقة ومتابعة 
دقيقة لتطورات األس���واق ومجرياتها وتقديم 
رؤى وتحلي���الت لألبعاد المختلف���ة للقرارات 
والتوجهات االقتصادية حول العالم وهى تصدر 
تقارير وبحوث بش���كل دوري منتظم كما تقدم 

دراسات حسب الطلب وتنشر الشركة جزءا من 
نتاج أعمالها على موقعها باالنترنت فيما تقدم 
جانبا آخر من جهودها »استش���اري« لمختلف 
الجهات من معظم دول العالم، كما تلقى »بيتك 
� ماليزيا« عروضا إلنشاء جامعة عالمية ضمن 
خطة إنش���اء مدينة متكاملة لألبحاث العلمية 
في مش���روع مديني اسكندر العمالق المقرر أن 
يشمل استثمارات بحوالي 15 مليار دوالر خالل 
السنوات العشر المقبلة، وتشارك شركة المثنى 
لالستثمار في كلية مجان وهى جامعة مرموقة 
بسلطنة عمان، كما انشأ »بيتك« في وقت سابق، 
شركة االستثمار البشري كأول شركة متخصصة 

في مجال التدريب وتقديم االستشارات.
وأضاف المخيزيم »بيتك« يس���عده أن يرى 
جميع كليات الجامعة تعتمد هذا التوجه، فتجديد 
االعتماد االكاديمي الدولي لكلية العلوم اإلدارية 
بجامعة الكويت، حدث مهم ومصدر فخر للجميع 
ويجب أن يكون حافزا لباقي الكليات للبحث عن 
مظلة علمية لمناهجها تضعها في مصاف الكليات 
المهم���ة في العالم، و»بيتك« ي���رى أن التعليم 
ركيزة أساسية للتنمية وتطوير المجتمع وهو 
مطلب اساسي للمواطن وهدف محوري للدولة 
التي يهمها بناء قاعدة علمية، وقد شملت خطة 
التنمية المعلن عنها بعض المشاريع المتعلقة 
بهذا الجانب، وهذا ايجابي، فاالستثمار في التعليم 
ومراكز البحوث والدراسات لم يعد ينظر إليه 
على انه نشاط اقتصادي ومالي بحت وإنما أيضا 
مؤشر حضاري ومصدر قوة، ودليل تقدير من 
المجتمع ومؤسس���اته لدور العلم وأهميته في 

الحاضر والمستقبل.

من اليمني م.فهد املخيزمي يتسلم التكرمي من عميد العلوم اإلدارية ومدير اجلامعة

»Wink« مشعل الشايع وبرنامج

عبداهلل التويجري

أجهزة السحب اآللي لبنك الكويت الوطني  

»الوطني« في املرتبة الثانية محليا على أساس القيمة السوقية

ترتيب المصارف المحلية من حيث القيمة السوقية عربيا
الترتيب في العام 

2009
الترتيب في العام 

الرسملة السوقية كما في اسم الشركة2008
2009/12/31 )مليون دوالر(

الرسملة السوقية كما في 
النمو السنوي %2008/12/31 )مليون دوالر(

11.575.6710.157.8614بنك الكويت الوطني1112
-8.814.649.200.644.2بيت التمويل الكويتي1513
-4.111.855.092.8419.3البنك التجاري الكويتي4025
-2.614.914.070.3635.8بنك اخلليج6636
-2.083.873.329.2237.4البنك االهلي8148
2.025.221.952.563.7بنك بوبيان8986
1.729.531.592.388.6الكويت والشرق االوسط105103
-1.230.632.828.1056.5بنك برقان13860
-656.211.357.8451.7بنك الكويت الدولي214118


