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»GUST« موظفو »التجاري« في جامعة اخلليج

احدى الفائزات متسلمة جائزتها

»الوطني« مستمر في حصد التصنيفات املتميزة بفضل استراتيجية عمله 

البنك يتمتع بحصة سوقية مرتفعة ومتانة مالية وتوسع إقليمي مدروس وتخطيط إستراتيجي جيد
أحد البنوك القليلة في المنطقة التي تتمتع بقدرة على هيكلة وتمويل التحويالت الضخمة 

إستراتيجية التوسع اإلقليمي من شأنها أن توفر للبنك في المدى المتوسط فرص النمو 
ثبتت وكالة »موديز« العاملية 
للتصنيف االئتماني تصنيفها لبنك 
الكويت الوطني طويل املدى عند 
Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، 
وقال����ت ان »الوطن����ي يبقى في 
موق����ع متقدم عن منافس����يه في 
الس����وق احمللي، بحصة سوقية 
مرتفعة«، وأوضح����ت »موديز« 
أن هذا التصنيف يعكس نظرتها 
إلى »اس����تقرار وخب����رة اجلهاز 
الوطني،  الكوي����ت  اإلداري لبنك 
الواضحة، وقوة  واستراتيجيته 
مؤشراته املالية، السيما من حيث 
جودة أصوله وقوة ربحيته في ظل 

ضعف البيئة التشغيلية«.
 ورأت »مودي����ز« في تقريرها 
األخير ع����ن بنك الكويت الوطني 
أن دوافع هذا التصنيف تتلخص 
بكون الوطني يتمتع بحصة سوقية 
مرتفعة في السوق احمللي، ومتانة 
مالية، وتوس����ع إقليمي مدروس، 
ما يتيح له املجال أمام املزيد من 
التنوع وتعزيز ش����بكته بش����كل 
التخطيط  إلى جان����ب  إضاف����ي، 
االستراتيجي اجليد وقوة واستقرار 
جهازه اإلداري املدعوم من مجلس 

إدارة يتمتع بخبرة واسعة.
 وأكدت أن »بنك الكويت الوطني 

في املنطقة التي تتمتع بقدرة على 
هيكلة ومتويل التحويالت الضخمة 

في أسواق رأس املال«.
وأشارت إلى أن »استراتيجية 
الوطني للتوسع اإلقليمي من شأنها 
أن توف����ر له في املدى املتوس����ط 
فرص النم����و التي يفتق����ر اليها 
الس����وق احملل����ي«، باإلضافة إلى 
متلك����ه حصة في بنك بوبيان، ما 
من شأنه أن يوفر له موطئ قدم في 
السوق املصرفي اإلسالمي.  وأكدت 
أن »اجلهاز اإلداري لبنك الكويت 
الوطني يتميز بخبرته واتس����اع 
إلى جانب استراتيجيته  رؤيته، 
الواضحة«. ورأت أن »إدارة املخاطر 

هو املؤسس����ة املالي����ة األكبر في 
الكويت، والبنك األكبر بفارق كبير 
عن منافسيه، إذ تبلغ موجوداته 
اإلجمالية 12.54 مليار دينار كما في 
نهاية يونيو 2010، تشكل ما نسبته 
28% من إجمالي موجودات القطاع 

املصرفي في الكويت«.
وقالت ان »كافة العقود الكبيرة 
إلى الشركات األجنبية  املمنوحة 
تقريبا يقود بنك الكويت الوطني 
عملية متويلها، كما أنه أكبر ممول 
الكويت،  التجارية في  للمبادالت 
إلى نحو  بحصة س����وقية تصل 
39%«، ورأت أن »بن����ك الكوي����ت 
الوطني هو أح����د البنوك القليلة 

لديه قوية وعلى ق����در كبير من 
انه  الى  االستقاللية«، واش����ارت 
»رغم ضعف البيئة االئتمانية في 
الع����ام 2009، إال أن جودة أصول 
بنك الكوي����ت الوطني قد تخطت 
جودة أصول أقرانه، ما يشير إلى 
إدارة أفض����ل للمخاطر االئتمانية 

لديه«.
 وقالت »موديز« ان »بنك الكويت 
الوطني كان البنك الكويتي الوحيد 
الذي اس����تطاع حتقي����ق منو في 
أرباحه الصافية خالل العام 2009، 
التي بلغت 265.2 مليون دينار رغم 

ظروف السوق حينها«.
 وقد حقق بنك الكويت الوطني 

145.2 مليون دينار أرباحا صافية 
في النصف األول من العام احلالي، 
بنمو بل����غ 15% مقارنة مع الفترة 

نفسها من العام املاضي.
وارتفعت قيمة حقوق املساهمني 
إلى 1.9 مليار دينار بنهاية يونيو 
2010، فيم����ا ارتف����ع العائد على 
املوجودات إلى 2.4% والعائد على 

حقوق املساهمني إلى %18.1.
 كما يتمتع البنك بأعلى تصنيف 
ائتماني على مس����توى مصارف 
األسواق الناشئة والشرق األوسط 
من قب����ل مؤسس����ات التصنيف 
العاملية مثل: »موديز« و»فيتش« 

و»ستاندارد أند بورز«.

 Aa2 موديز« تثبت تصنيف »الوطني« طويل المدى عند«
مع نظرة مستقبلية مستقرة بفضل جودة أصوله ومؤشراته المالية القوية

»التجاري« يستعرض خدماته بجامعة الخليج
ضمن خطة البنك التجاري الكويتي 
التوسعية لتعزيز التواصل الدائم مع 
شريحة الشباب في الكويت في مختلف 
األماكن، تواجد فريق املبيعات التابع 
لقسم التسويق والبحوث للبنك في 
جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
»GUST« الى وقت قريب ليكون الفريق 
على مقربة من طلبة اجلامعة لتعريفهم 
مبزايا حساب »Tijari@« الذي يخدم 
هذه الش���ريحة ويوفر مجموعة من 

املزايا واخلدمات املناسبة لهم.
وقدم الفريق لطلبة اجلامعة شرحا 
املزاي���ا والعروض  »تفصيليا« عن 
التس���ويقية املتوافرة فقط حلاملي 
بطاقات حساب »Tijari@« وكيف أن 
عمالء حس���اب »Tijari@« يحظون 

الترويجية  الع���روض  بالعديد من 
املصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم 
العام وفي  ومتطلباتهم على م���دار 
فترات الصي���ف وتأتي هذه الزيارة 
ضم���ن برنام���ج زي���ارات لعدد من 
اجلامعات اخلاصة واملعاهد التطبيقية 
وخصوصا في فترة التسجيل للطلبة 
املستجدين بهدف الوصول الى أكبر 
قدر من املنفعة واالس���تفادة جلميع 

الطلبة والطالبات.
ويولي البنك التجاري اهتماما كبيرا 
بالشباب الذي يشكل شريحة املستقبل 
من عمالء البنك ويكون االهتمام بهم 
منذ بداية حياتهم اجلامعية ذات أهمية 
عالية لنيل ثقتهم وتلبية احتياجاتهم 

بصورة دائمة ومستمرة.

»@Tijari«ضمن االهتمام بشريحة الشباب ولتعريفهم بمزايا حساب

»الخليج« يعلن أول 100 فائز 
في عرضه »مفاجآت الصيف«

أعل����ن بنك اخلليج عن تهنئ����ة أول 100 فائز في عرض »مفاجآت 
الصيف« حيث مت السحب األول في 15 يوليو اجلاري وحصل جميع 
الفائزي����ن على جهاز »آي باد« لكل منهم.  وميتد عرض بنك اخلليج 
طوال فترة الصيف مانح����ا أصحاب بطاقات البنك االئتمانية فرص 
الفوز ب� 300 جهاز »آي باد« سعة )64 جيجا بايت مع خاصية الواي 
فاي(، حيث بإمكان جميع عمالء بنك اخلليج املشاركة بالعرض الذي 
يس����ري حتى 14 سبتمبر املقبل، شريطة استخدامهم أيا من بطاقات 
بنك اخلليج االئتمانية خالل موس����م الصيف باإلضافة لفترة شهر 
رمضان املبارك، محليا أو دوليا. اجلدير بالذكر أن عدد الس����حوبات 
الش����هرية املتبقية من عرض »مفاجآت الصيف«، سحبان يتم إجراء 
األول منهما في 15 أغسطس املقبل، والسحب األخير فسيتم إجراؤه 
في 15 سبتمبر 2010، كما ستمنح كل فترة من فترات العرض، فرص 
الفوز ب� 100 جهاز »آي باد« جديد من خالل الس����حب. هذا وسيتأهل 
جميع العمالء لدخول السحب تلقائيا وذلك بواقع فرصة فوز واحدة 
ل����كل 20 دينارا يقومون بإنفاقها محليا، وبواقع فرصتني للفوز لكل 
20 دينارا يتم إنفاقها دوليا. وقد هنأ بنك اخلليج جميع الفائزين في 
السحب األول في عرض »مفاجآت الصيف« الذي حظي بشعبية واسعة 
واملس����تمر خالل فترة الصيف، حيث سيتأهل جميع العمالء لدخول 
السحب تلقائيا وذلك بواقع فرصة فوز واحدة لكل 20 دينارا يقومون 
بإنفاقها من خالل اس����تخدام أي من بطاقات بنك اخلليج االئتمانية. 
وع����الوة على ذلك، هناك العديد من أجه����زة »اآلي باد« التي ما زال 
بإمكان عمالء بنك اخلليج من أصحاب البطاقات االئتمانية ربحها حيث 
يستمر العرض حتى 14 سبتمبر املقبل. وتوفر بطاقات بنك اخلليج 
االئتمانية للعمالء فرصة شراء املنتجات واخلدمات التي تتوافق مع 
متطلباتهم الشرائية اليومية بخصومات حصرية وبأكثر الطرق أمانا، 
كما يعتبر هذا العرض اجلديد إضافة قيمة للمميزات التي يتمتع بها 

سلفا عمالء بنك اخلليج من أصحاب البطاقات االئتمانية.

»برقان« يعلن الفائز بسحب »الثريا«

»الدولي«: خصومات في أشهر مطاعم الكويت

أعلن بنك برق����ان عن اجرائه 
السحب نصف السنوي على حساب 
الراتب الثريا والذي تبلغ اجلائزة 
فيه 60.000 دينار )يتم دفعها على 
دفعات شهرية بقيمة 5000 دينار 
للفائز على مدى سنة(، حيث كان 
احلظ من نصيب العميلة: انتصار 
عبد العال التي حتول راتبها في 
حس����اب الثريا إلى ثروة متميزة 
تستمتع بها على مدار عام كامل.

وقامت رئي����س مديري قطاع 

اخلدمات املصرفي����ة لألفراد في 
بنك برقان منيرة املخيزمي بتهنئة 
الفائزة وتسليمها اجلائزة، وقالت 
:»إن حساب راتب الثريا هو حساب 
يؤهل العمي����ل ويعطيه الفرصة 
للفوز باجلائزة 60.000 دك مرتني 

في السنة«.
ويعتبر حس����اب راتب الثريا 
اختي����ارا مرنا لقط����اع كبير من 
الذين يبحث����ون عن  املوظف����ني 
حساب راتب مرن ومتعدد املزايا، 

وهو حساب ال يقدم الفائدة على 
الرصيد املوجود فيه، غير أن كل 
10 دنانير أو 30 دوالرا أو 20 جنيها 
اس����ترلينيا أو 30 يورو متوسط 
رصيد احلس����اب تؤهل صاحب 
احلساب الى دخول السحب نصف 
السنوي على اجلائزة، وهو األمر 
الذي أضاف حلساب راتب الثريا 
قيمة أخرى جعلته بامتياز من أكثر 
حسابات الراتب جناحا في القطاع 

املصرفي في الكويت.

أعلن بنك الكويت الدولي أن برنامج خصومات 
»الدولي مول« الذي أطلقه البنك مؤخرا بالتعاون 
مع العديد من الش���ركات، يقدم خصومات مميزة 
لعمالء البنك في عدد من أش���هر مطاعم ومقاهي 
الكويت، وذلك عند الدفع أو التعامل بأحد بطاقات 

البنك االئتمانية، أو بطاقات السحب اآللي.
وأوضح البنك في بيان صحافي أن قائمة املطاعم 
واملقاهي املشاركة في البرنامج تضم: مطعم دعوات، 
مطعم تال، مطعم GreatSteak، مطعم التيسيمو، 
مطعم كويت فش ماركت، مطعم Osaka، مطعم تي 
أرت كومباني، مطعم saladboutique، فندق ومطعم 

كوي���ت باالس، مطع���م sushi club، مطعم فلكس 
غورميه، ومطعم ميلز اون ويلز.

ويشارك في برنامج اخلصومات أكثر من 80 شركة 
تلبي احتياجات العميل في مختلف اخلدمات مثل: 
املجوهرات واإلكسسوارات، األثاث وااللكترونيات، 
األندية الصحية، املالبس واألحذية، الصيدليات، 
املطاعم واملقاهي، الس���ياحة والسفر، العطورات 
والبخور، التعليم والتدريب، مستحضرات التجميل، 
صالونات جتميل وسبا، احللويات، ركن األطفال، 
الزهور، املستشفيات والعيادات الطبية، وخدمات 

السيارات.

أهم المؤشرات المالية لبنك الكويت الوطني للنصف األول من العام 2010
نسبة النموالنصف األول 2009النصف األول 2010

15%126 مليون دينار145.2 مليون ديناراألرباح الصافية
3.5%12.114 مليار دينار12.545 مليار دينارإجمالي املوجودات
15.5%1.608 مليار دينار1.856 مليار دينارحقوق املساهمني

40 فلسا45 فلساربحية السهم
17.7%18.1%العائد على حقوق

2.11%2.30%العائد على املوجودات


