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»يوروموني«: نتائج »الوطني« القوية تعزز موقعه كأفضل بنك في الشرق األوسط في 2010

ومحفظة قروضه بواقع 12% في العام املاضي، كما انه 
حافظ على موقعه القوي في عمليات متويل الصفقات 
الضخمة وترتيب القروض املجمعة، إذ جنح في ترتيب 
قرض بقيمة 2.65 مليار دوالر حملطة الصبية بنهاية 
العام املاض���ي، إلى جانب تكليفه بترتيب العديد من 

التسهيالت االئتمانية الضخمة في املنطقة.
اجلدير بالذكر أن »يوروموني« منحت بنك الكويت 
الوطني لقب »أفضل بنك في الشرق األوسط« ولقب 
»أفضل بنك في الكويت« للعام 2010 في وقت سابق من 
العام احلالي تأكيدا على متانة البنك وصالبة موقفه 
املالي وريادته في املج���ال املصرفي محليا وإقليميا، 
وصحة نهجه في إدارة املخاطر وحماية أصوله وأصول 
عمالئه، ما أهله مجددا وبإجماع شامل على نيل هذين 

اللقبني.
وإلى جانب امتالك البنك الوطني ألكبر شبكة فروع 
محلية تربو على 70 فرعا، فإنه ينفرد بأكبر ش���بكة 
فروع خارجية تضم 175 فرعا ومكتبا متثيليا وشركة 
تابعة تتواجد في 17 بلدا موزعة في أربع قارات حول 
العالم من ضمنها 10 بلدان في الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، إلى جانب احتفاظ البنك بأعلى التصنيفات 
االئتمانية على مس���توى الشرق األوسط واألسواق 
الناشئة من قبل مؤسسات ووكاالت التصنيف العاملية 
املعتمدة »موديز« و»ستاندارد أند بورز« و»فيتش«، 
واختياره مرتني متتاليتني ضمن قائمة البنوك اخلمسني 

األكثر أمانا في العالم.

جن���اح بنك الكويت الوطني في منو أرباحه«، مؤكدة 
أن »نتائج الوطني القوية تعزز موقعه ليس كأفضل 
بنك في الكويت فحس���ب، بل كأفضل بنك في منطقة 

الشرق األوسط أيضا«.
 وقالت »يوروموني« ان »البنك الوطني يواصل النمو 
في مجاالت خدمات التجزئة واخلدمات املصرفية اخلاصة 
واخلدمات االس���تثمارية، وإدارة األموال واخلزينة، 

واخلدمات املصرفية للشركات«.
 وأش���ارت إلى أن بنك الكوي���ت الوطني قد تفوق 
على جميع منافسيه في منو حجم ودائعه بنحو %20 

أكدت مجلة »يوروموني« العاملية في عددها األخير 
أن نتائج بنك الكوي���ت الوطني القوية تعزز موقعه 
ليس كأفضل بنك في الكويت فحسب، بل كأفضل بنك 
في منطقة الشرق األوس���ط أيضا، ورأت أن: »متانة 
الوطني وقدرته على مواجهة األزمات تشكالن شهادة 

على تطور هذه املؤسسة وصالبة جهازه اإلداري«.
 وقال���ت »يوروموني« في تقري���ر لها عن أفضل 
البنوك واملؤسس���ات املالية العاملي���ة للعام 2010 أن 
»اس���تمرار أرباح بنك الكويت الوطني في النمو يعد 
إجنازا ملحوظا نظرا إلى الظروف الراهنة في الكويت 
واملنطقة، وذلك على الرغم من استمراره في التوسع 
محليا وإقليميا، وافتتاحه فروعا جديدة في األسواق 
التي يعمل فيها من قطر إلى العراق، ومواصلة االستثمار 
في أنظمت���ه التقنية في مج���االت مختلفة كعمليات 

متويل التجارة«.
وأشارت إلى أن اضطرابات شركات االستثمار في 
الكويت منذ أكثر من 18 شهرا، إلى جانب املشاكل التي 
برزت في دبي ومجموعتي سعد والقصيبي، مازالت 
تنعكس سلبا على أداء عدد من البنوك الكويتية، ورأت 
أنه في بعض احلاالت، عانت هذه البنوك من تراجع 
حاد في أرباحه���ا، إال أن بنك الكويت الوطني، وعلى 
خالف منافسيه، قد شهد منوا في أرباحه وانخفاضا 

في حجم املخصصات التي استقطعها.
 وأضافت ان »بعض هذه البنوك كبير احلجم ولديه 
تواجد إقليمي، مما يش���كل دليال إضافيا على أهمية 

في تقرير لها عن أفضل البنوك والمؤسسات المالية العالمية

استمرار أرباح البنك في النمو يعد إنجازًا ملحوظًا نظرًا للظروف الراهنةقدرته على مواجهة األزمات شهادة على تطوره وصالبة جهازه اإلداري

»بوبيان« يجري مسابقة بين موظفيه 
وأبنائهم لحفظ القرآن الكريم

الجتال يفوز بـ 100 ألف ريال قطري
في سحب »مليونير الدوحة«

األولى من نوعها بمناسبة شهر رمضان

بنك الدوحة يواصل حملة جوائزه المتميزة

المهزع: البنك يولي اهتماماً كبيراً لعمالئه من أفراد وشركات

فواز الكليب

أحمد رزاق أمام أحد القطارات ويظهر شعار »بيتك«

مسؤولو البنك مع الطالب والطالبات املتدربني

أحمد املهزع

لألوقاف هذا العام حتت ش���عار 
»هذا رصيدي«.

واشار الى حرص إدارة البنك 
على دعم جمي���ع موظفي البنك 
س���واء من خالل أنش���طة البنك 
الداخلية او من خالل مشاركتهم 
في األنش���طة اخلارجي���ة إميانا 
من اإلدارة بأن موظفي البنك هم 
واجهته اخلارجية وخير سفراء 
له في مختل���ف احملافل احمللية 

واإلقليمية.
واكد ان اإلدارة التنفيذية للبنك 
حريصة على تقدير جهود موظفيها 
إميان���ا منها بضرورة دعمهم في 
كل األنشطة س���واء الداخلية او 
اخلارجية، مبا ينعكس ايجابيا على 
صورة البنك اخلارجية باعتباره 
احد البنوك التي تعمل وفق أحكام 

الشريعة اإلسالمية.
وفاز في املسابقة من املوظفني 
واملوظفات كل من: سليمان العثمان 
وفضل اهلل سالم وفراس قدومي 
وبش���اير العثمان وسهاد بعباع 
وأميرة شوشة، ومن االبناء كل من: 
حمدان أنور سيد ومحمد عبداهلل 
الهزمي وعلي محمد ابراهيم وشهد 
الشاهني ومرمي محمد عبداخلالق 

ومينا أنور سيد.

املتميزين الذي����ن لديهم رصيد 
ثابت ب����� 500 دينار لفترة أكثر 
من 12 شهرا فسيحصلون على 
ث����الث فرص لدخول الس����حب 
الش����هري عن كل 100 دينار في 

أرصدتهم.
وحول الهدف من إطالق احلملة 
اجلديدة لبنك الدوحة للعام 2010/ 
2011، أك����د املدير االقليمي لفرع 
البنك في الكويت احمد املهزع، ان 
البنك يولي اهتماما كبيرا بخدمة 
العمالء من أفراد وش����ركات من 
خالل تقدمي خدمات متميزة من 
املتميزين  العمالء  جهة، ومنح 
الفرصة لربح مبالغ مالية تبدأ 
من 100 ألف ريال قطري وتصل 
إلى مليون ريال إضافة الى 25 

كيلوغراما من الذهب.

أفضل بنك

وعلى هامش الس����حب، ذكر 
املهزع ان بنك الدوحة، فاز مؤخرا 
بجائ����زة أفضل بنك جتاري في 
منطقة الشرق األوسط لعام 2010 
وذلك للمرة الرابعة خالل ست 
سنوات بتكرمي من مجلة بانكر 
ميدل إيست، وهي اجلائزة الثانية 
التي يفوز بها بنك الدوحة هذا 
العام بعد حصوله على جائزة 
أفضل بنك في مجال رعاية العمالء 

في شهر أبريل املاضي.

عن فوز ثالثة متسابقني باملستوى 
نفسه والدرجة نفسها وهو ما يؤكد 
مدى حدة املنافسة والقدرات التي 

يتمتع بها موظفو البنك.
ولف���ت الى ان البن���ك يذخر 
بامل���وارد البش���رية التي تتمتع 
بقدرات ومواهب كبيرة، مشيرا 
الى نيل احد موظفي البنك وهو 
املراقب الشرعي في البنك عبداهلل 
الهزمي، تكرميا خاصا من صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
مبناسبة فوزه في مسابقة الكويت 
الكبرى الثالثة عشرة حلفظ القرآن 
الكرمي، والتي نظمتها األمانة العامة 

أدنى 100 دينار، ويشتمل  بحد 
على جوائز ش����هرية تصل الى 
الى  مليون ريال قطري إضافة 
جوائ����ز الذهب والتي تصل في 
مجموعها الى 25 كيلوغراما من 

الذهب اخلالص.
وملزيد من التميز لعمالء »بنك 
الدوح����ة« في الكويت، فقد قرر 
البنك منح العمالء الذين لديهم 
أرص����دة بقيم����ة 500 دينار في 
الدوحة وملدة  حساب مليونير 
6 أشهر، احلصول على فرصتني 
عن كل 100 دين����ار مودعه في 
حس����ابهم للدخول في السحب 
الشهري للفوز باجلوائز النقدية 

املميزة.
البنك  أما بالنس����بة لعمالء 

اعلن بنك بوبيان عن تنظيم 
العاملني فيه  مسابقة بني جميع 
وابنائهم في حفظ وتالوة القرآن 
الكرمي شارك فيها عدد من املوظفني 
م���ن مختل���ف االدارات واالفرع 
الى جانب عدد م���ن ابنائهم من 
اجلنسني، وذلك سعيا من البنك 
خللق املزيد من االجواء التنافسية 
التي تتناس���ب مع شهر رمضان 

املبارك.
وبهذه املناس���بة، قال مساعد 
مدير ادارة الرقابة الشرعية بالبنك 
الشيخ فواز الكليب في تصريح 
صحاف���ي ان االقب���ال كان جيدا 
من قبل املوظفني للمش���اركة في 
املسابقة على الرغم من انها االولى 

التي ينظمها البنك ملوظفيه.
واضاف ان هذه املسابقة تأتي 
في اطار حرص االدارة على تنظيم 
االنشطة التي من شأنها ان تزيد 
من روح املنافس���ة بني املوظفني 
وذويهم، مشيرا الى ان االدارة ال 
تدخر اي جهد في العمل على خلق 
املزيد م���ن االجواء االيجابية في 

بيئة العمل داخل البنك.
واشار الكليب الى ان املنافسة 
كانت شديدة بني جميع املتسابقني 
الى حد ان مسابقة الرجال اسفرت 

استكماال حلملته املميزة التي 
أطلقها لعام 2010 خصيصا لعمالء 
الكويت، أعلن »بنك الدوحة« عن 
الفائزين في س����حب »مليونير 
الدوح����ة« وبرنام����ج »الدوحة 
الذهبي«، باإلضافة الى الفائزين 
في الس����حب الشهري السادس 
هذا الع����ام مببلغ 10 آالف ريال 

لشهر يوليو.
وفاز بدر فرج اجلتال بجائزة 
100 ألف ريال قطري في سحب 
الش����هري،  الدوحة«  »مليونير 
بينما حصل عبد اللطيف يعقوب 
الش����ويطر على جائزة وزنها 
كيلوغرام من الذهب في سحب 

»الدوحة الذهبي«.
وحصل عشرة عمالء آخرون 
من سعداء احلظ على اجلائزة 
النقدي����ة الت����ي قيمتها 10 آالف 
دينار، وهم عب����د القادر محمد 
االحمد، وجاكوب كوشي، وعادل 
عبدالرحم����ن االنباري، وطارق 
الكثيري، وخالد احمد  س����ليم 
احلميدي، وعبداهلل عبدالرحمن 
بوحميد، وردينا احمد ش����اكر، 
وفينكا تيس����واراراو فاراساال، 
ونادمي توفي����ق البالء، وموبني 

احمد صاحب.
ويدخل في الس����حب جميع 
عمالء حساب »مليونير الدوحة« 
من الذي����ن لديهم أرصدة نقدية 

»بيتك ـ ماليزيا« يطلق حملة ترويجية لعالمته التجارية

»األرجوان العقارية« تشارك في معرض المال واالستثمار الثاني
أعلنت مجموعة اجلابرية للمعارض أن شركة االرجوان 
العقارية أعلنت عن مشاركتها في معرض املال واالستثمار 
الثاني الذي ينطلق نوفمبر املقبل وذلك بعد النجاح الكبير 

الذي شهدته الدورة األولى ملعرض املال واالستثمار.
 وبهذه املناسبة قال الرئيس التنفيذي بشركة مجموعة 
اجلابرية محمود عفيفي ان معرض املال واالس���تثمار 
في دورته الثانية سيضم العقار والصناديق واحملافظ 
االس���تثمارية والعقارية في الكوي���ت والوطن العربي 
خالل الفترة من 23 الى 25 نوفمبر 2010 بفندق كورت 
يارد ماريوت – قاعة الراي���ة مبينا أن القطاع العقاري 
بدأ اآلن في التعافي حيث أكد خبراء عقاريون ان وضع 

السوق في 2010 أفضل بكثير من الفترة السابقة السيما 
بفضل مجموعة من العوامل اإليجابية التي س���اهمت 
في اعادة الثقة بالسوق العقاري خالل األشهر املاضية 
والتي كان يتعلق أبرزها بعمليات إعادة جدولة ديون 
بعض الشركات عالوة على االرتفاع الذي شهده سوق 
الكويت لألوراق املالي���ة خالل تداوالت الفترة املاضية 
حيث ساهمت تلك العوامل مجتمعة في عودة الثقة في 
السوق العقاري من جديد كونه من أكثر األسواق تأثرا 
مبا حوله من تداعيات السيما وان هناك عالقة وثيقة بني 
سوقي العقار واالستثمار حيث تأثر كل منهما بنشاط 

وكساد اآلخر.

وأوضح عفيفي أن املعرض في دورته الثانية يهدف 
الى تسليط الضوء على أهم وأحدث الصناديق والصكوك 
واحملافظ االس���تثمارية والعقارية ودورها الفاعل في 
تطوي���ر الصناعة املالية كما ان املعرض يضيف فرصا 
كبيرة للمستثمرين األفراد عن طريق االلتقاء مبديري 
الصناديق والصكوك واحملافظ والتعرف بش���كل أكبر 
على آلية عمل كل منها والعوائ���د املتحققة واملتوقعة 
خاصة ان البعض منها قد حقق عوائد مجزية وصلت 
الى 100% فس���اهمت في رفع عجلة االقتصاد الى األمام 
واستطاعت ان تنجح هذه التجربة االستثمارية املتميزة 

من دون أى مخاطر.

»الدولي« يحتفل بخريجي برنامجه  للتدريب الصيفي

العمالء  بموجبها بتموي���ل 
القتن���اء س���يارات »بيجو« 
عبر الموزع الرسمي لها في 
ماليزيا وهي مجموعة »نسيم« 
وذلك لتوسيع نطاق الخدمات 
والمنتجات التي يقدمها وفق 
إلى جانب  أحكام الشريعة، 
تمكي���ن العمالء من ش���راء 
ما يرغبون ف���ي اقتنائه من 

المركبات.
وكان »بيت���ك � ماليزيا« 
قد اعتمد إس���تراتيجية فتح 
المنافذ البيعية لطرح منتجاته 
في مراحل منتظمة بدءا من 
الخدمات المصرفية للشركات 
ومن ثم الخدمات االستثمارية، 
التجزئة  وأخي���را تج���ارة 
والخدمات المصرفية لألفراد، 
وهو ما يجعله يتقدم بخطوات 
ثابتة لألمام ولديه خطة على 
المدى الطويل في زيادة نمو 
البنك وخصوصا في  أعمال 

تجارة التجزئة.

الخامسة  الذكرى  بمناسبة 
عل���ى تأسيس���ه أطل���ق بيت 
التموي���ل الكويت���ي الماليزي 
»بيتك � ماليزيا« حملة ترويجية 
لمبيعات التجزئة الخاصة به 
مع ش���عار »بيتك« الذي امتد 
إل���ى 30 عام���ا وه���و »األمان 
واالطمئن���ان« وه���ي العبارة 
الت���ي تعزز الت���زام البنك في 
حفظه لحقوق المتعاملين معه 
وكذلك االطمئنان الشرعي في 
إخضاعه جميع معامالته للرقابة 
الشرعية، وتنتشر الحملة في 

شبكة قطارات ماليزيا.
وبهذه المناسبة أوضح مدير 
إدارة الدع���م والتحويالت في 
»بيتك � ماليزي���ا« أحمد زكي 
رزاق أن البنك يسعى إلى إبراز 
عالمته التجارية بين الجمهور 
خصوصا أن القطارات تعتبر 
من وسائل النقل الرئيسية في 
كوااللمبور وماليزيا بشكل عام 
والتي يس���ع القطار فيها 800 

الدولي  الكويت  احتفل بن���ك 
بالطالب الذي���ن اجتازوا بنجاح 
برنامج التدريب امليداني املخصص 
لطالب وطالبات اجلامعات واملعاهد 
العلي���ا في الكوي���ت لعام 2010، 
حيث مت توزيع شهادات التقدير 
على 17 من الطلبة املشاركني في 
هذا البرنام���ج من طالب جامعة 
الكويت، والهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي، وبرنامج إعادة هيكلة 
الق���وى العاملة، ومعهد س���يمز 
تقدي���را جلهوده���م واجتيازهم 
بنجاح فترة التدريب العملي في 

الفروع ومختلف إدارات البنك.
وبهذه املناس���بة، قالت املدير 
التنفيذي لإلدارة املوارد البشرية 
بالوكالة في البنك لطيفة الدوسري 
في كلمة لها خالل حفل التخريج: 
الدولي  الكويت  ان مشاركة بنك 
الس���نوي  امليداني  التدريب  في 
يأتي ضمن برنامج »الدولي« في 
إيجاد وتوفير ف���رص تدريبية 
متنوعة للطالب من شأنها زيادة 
الوعي املصرفي لديهم، واكتساب 
مهارات العمل املصرفي واالستفادة 

� ماليزي���ا« لدوره في  »بيتك 
سوق التجزئة والذي أبرم من 
خالله قب���ل أيام اتفاقية يقوم 

انتشار اسم »بيتك« في ماليزيا 
أكثر فأكثر.

وتأتي الحملة في إطار تعزيز 

راكب، مش���يرا إلى أن الحملة 
مستمرة حتى الربع األول من 
العام المقبل، مما سيمكن من 

اخلبرات واملعلومات النظرية حول 
طبيعة العمل املصرفي، باإلضافة 
إلى إتاحة الفرصة أمامهم للتدرب 
بشكل ميداني مكثف على آليات 
العمل في إدارات البنك املختلفة.

وقد أعرب الطالب احملتفى بهم 
عن سعادتهم باجتياز هذا البرنامج 

ل���دى بن���ك الكوي���ت الدولي، 
واكتسابهم املهارات واخلبرات 
العملية خالل فترة التدريب في 
إدارات وفروع البنك املختلفة، 
وأش���ادوا مبا لقوه من اهتمام 
وتعامل راق من قبل مسؤولي 

البنك.

على حتمل املسؤولية والنهوض 
ب���دور فاعل في عملي���ة التنمية 
الشاملة وصنع املستقبل األفضل 

في البالد.
وأشادت بالنجاح الالفت لفترة 
التدريب، والتي امتدت على مدار 
شهر كامل ووفرت للطلبة جملة من 

من الفرص التي دأب البنك على 
توفيرها لهم سنويا على امتداد 
فترة الصيف، وذلك انطالقا من 
حرصه على النهوض مبسؤولياته 
الوطنية واالجتماعية وحرصه 
على تسخير خبراته وموارده من 
أجل املساهمة في بناء جيل قادر 

تشمل شبكة القطارات في كوااللمبور

تنظمه مجموعة الجابرية للمعارض في نوفمبر القادم

أفضل البنوك في العالم وفق تصنيف »يوروموني«
أفضل بنكالمنطقة

بنك الكويت الوطنيالشرق األوسط
تي دي بنكأميركا الشمالية
بانكو ستاندرأميركا الالتينية
بي ان بي باريباأوروبا الغربية

أوروبا الوسطى 
سوسيتيه جنرالوالشرقية

ستاندرد تشارتردأفريقيا
ستاندرد تشارتردآسيا


