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»الوطني«: الدوالر يرتفع 2.3% أمام العمالت في أسبوع

..والبنك على أتم االستعداد لخدمة 
عمالئه خالل عطلة عيد األضحى »الوطني« يحتفل بمرور 58 عامًا على افتتاحه

يحتفل بنك الكويت الوطني 
الي���وم بم���رور 58 عاما على 
افتتاحه، ليكون أول مصرف 
وطني وأول شركة مساهمة في 

الكويت ومنطقة الخليج.
ففي الخامس عشر من شهر 
نوفمبر من العام 1952، شرع 
البنك الوطني أبوابه ليؤسس 
لمرحل���ة جديدة ف���ي تاريخ 
المنطقة وليحقق قفزة نوعية 

في مسيرتها االقتصادية.
وتأتي هذه الذكرى تتويجا 
لمس���يرة من النج���اح تحول 
خاللها الوطني من بنك صغير 
انطلق من مساحة ثالثة دكاكين 
وبضعة موظفين إلى أحد أكبر 
مص���ارف المنطق���ة وأكثرها 
ربحية وريادة وانتشارا بشبكته 
الدولية في أهم عواصم المال 

واألعمال حول العالم.

افتتاح البنك

وجاء افتتاح البنك الوطني 
ترجمة عملية للمرسوم األميري 
السامي القاضي بتأسيس البنك 
كأول مصرف وطني وأول شركة 
الكويت ومنطقة  مساهمة في 

الخليج.
فمثل افتتاح الوطني قفزة 
نوعي���ة م���ن عم���ر المنطقة 
االقتصادي، معلنا بداية عصر 
جديد من االستقالل االقتصادي 
بعد سنوات طويلة من االنتداب 
البريطاني.وفي مثل هذا اليوم 
قبل 58 عاما، وفي مبنى صغير 
الثالثة  ال تتجاوز مس���احته 
دكاكين في الشارع الجديد بقلب 
المنطقة التجارية في الكويت 
آنذاك، باشر البنك أول أعماله 
المصرفية بعدد قليل من األفراد 
لم يتجاوز عددهم أصابع اليد 

الواحدة.
وقد زاول البنك في بداياته 
أعماال مصرفية بسيطة وبدائية 

تلخص���ت في فت���ح ومتابعة 
التجارية، وتبادل  االعتمادات 
العمالت، والحواالت  وصرف 
المصرفية البسيطة، باإلضافة 
إلى عمليات السحب واإليداع.

تخطي األزمات

لكن البنك الوطني أثبت مع 
م���رور األيام كفاءت���ه وقدرته، 
متخطيا بثبات كل الصعوبات 
واألزمات التي واجهها بدءا من 
العراقيل التي وضعت في طريقه 
قبل صدور المرس���وم األميري 
القاضي بتأسيسه، ومرورا بأزمة 
سوق المناخ وأزمة الغزو العراقي 
الى األزمة  الغاش���م، ووصوال 
العالمية،  االقتصادية والمالية 
ليتحول من بنك صغير ش���رع 
أبوابه قبل 58 عاما، إلى أفضل 
بنوك الشرق األوسط وأكبرها، 
وليكون البن���ك األكثر أمانا في 
العربي، محتفظا بأعلى  العالم 
ائتمان���ي بين جميع  تصنيف 

البنوك في األسواق الناشئة.

مسيرة من النجاح تحول خاللها »الوطني« من بنك صغير انطلق من مساحة ثالثة دكاكين إلى أحد أكبر مصارف 
المنطقة وأكثرها أمانًا وربحية ..والبنك أثبت كفاءته وقدرته بتخطيه بثبات جميع األزمات التي عصفت بالعالم

أن  الوطني  الكويت  أكد بنك 
اخلدمة الهاتفية والسحب اآللي 
واخلدمات املصرفية االلكترونية 
ستكون متوافرة على مدار الساعة 
العم���الء وتلبية جميع  خلدمة 
احتياجاتهم خ���الل عطلة عيد 

األضحى املبارك.
 وقال مدي���ر الفروع احمللية 
في مجموعة اخلدمات املصرفية 
الش���خصية لدى البن���ك خالد 
فالح العل���ي، ان »الوطني« قد 
قام بجميع االستعدادات خلدمة 
جميع عمالئه على النحو األمثل 
من خالل توافر اخلدمة الهاتفية 

واالنترنت وأجهزة الس���حب واإليداع اآللي على مدار الساعة خالل 
عطلة عيد األضحى املبارك.

وأكد أن خدمة »الوطني« الهاتفية الشخصية 1801801 ستعمل أيضا 
على مدار الس���اعة لتلبية جميع احتياجات وخدمات واستفسارات 
العمالء خالل هذه الفترة فضال عن توافر السيولة والنقد في جميع 
أجهزة الس���حب واإليداع اآللي التابع���ة للوطني لتلبية احتياجات 

العمالء طوال الوقت سواء للسحب أو اإليداع النقدي.
وأشار العلي إلى أنه ميكن للعمالء أيضا إجراء معامالتهم وتنفيذ 
طلباتهم عن طريق خدمة الوطني أون الين عبر االنترنت املتوافرة 
طوال الوقت للعمالء عبر املوقع االلكتروني www.nbk.com، مؤكدا 
أن البنك قد اتخذ جميع اإلجراءات واالحتياطات خلدمة ومس���اعدة 

العمالء خالل هذه العطلة. 

أول مصرف وطني وأول شركة مساهمة في الكويت ومنطقة الخليج

ذكر تقرير 
لبن��������ك  ا
الوطني أنه 
الرغم  على 
من القلق حول إمكانية أن تؤدي 
اجلول����ة الثانية م����ن »التخفيف 
إلى  الواليات املتحدة  الكمي« في 
إضعاف العمل����ة األميركية، كان 
الدوالر أقوى خالل األسبوع املاضي 
مما كان عليه في األسابيع السابقة 
في وقت حت����ول فيه تركيز كبار 
الالعبني في السوق إلى مشكالت 
ديون الدول األوروبية األضعف، 
وخاصة إيرلندا، فقد ارتفع »مؤشر 
الدوالر« الذي يقيس قيمة العملة 
األميركي����ة مقابل س����لة تضم 6 
عمالت عاملية، بنسبة 2.30% خالل 
األسبوع. وفي بداية األسبوع مت 
تداول اليورو فوق مستوى ال� 1.40 
قبل أن يهبط بشكل مطرد ليصل إلى 
1.3574 وهو أدنى مستوياته خالل 
األس����بوع، متأثرا بتصاعد القلق 
بشأن إعادة هيكلة ديون إيرلندا، 
قبل أن يقفل مساء اجلمعة على 
1.3691، واتخذ اجلنيه االسترليني 
مسارا موازيا لليورو واستطاع هو 
اآلخر وقف اخلسائر في تداوالت 
ضمن نطاق 1.5952 – 1.6182 قبل 
أن يقفل في نهاية األسبوع على 
1.6114 بتراج����ع قدره 0.4%، ومن 
جهة أخرى جنح الني الياباني في 
تخفيف الضغوط على املصدرين 
إلى  اليابانيني من خالل تراجعه 
82.53 مقابل العملة األميركية، وهو 
مستوى يقل مبقدار نقطتني عن 

أعلى مستوياته منذ 15 سنة. 

ميزان التجارة

من جانب آخر تقلص العجز 
في مي����زان التجارة األميركي في 
شهر سبتمبر مببلغ فاق التوقعات 
نتيجة الرتفاع الصادرات إلى أعلى 
مس����توى لها منذ سنتني، في ما 
يدل عل����ى أن ضعف الدوالر بات 
يدعم عملية التعافي االقتصادي، 
فقد انخفض العجز بنسبة %5.3 
ليصل إلى 44 مليار دوالر نتيجة 
الرتفاع الصادرات بنس����بة %0.3 

لتصل إلى 154.1 مليار دوالر. 
كما أفاد املؤش����ر األولي لثقة 
املس����تهلكني الذي تع����ده جامعة 
ميشيغان بتحسن في شهر نوفمبر 
للمرة األولى منذ ثالثة أشهر، األمر 
ال����ذي يعني أن ما مت حتقيقه من 
مكاس����ب على صعي����د الوظائف 
ب����دأ يرف����ع معنويات  واألجور 
وتوقعات األميركيني، وقد ارتفع 
املؤش����ر إلى 69.3 نقطة في شهر 
نوفمبر مقارنة ب� 67.7 نقطة في 

أكتوبر. 

الديون  وح����ول مش����كالت 
اإليرلندية ومدى تأثيرها على 
الدول األوروبي����ة فقد واصلت 
سندات دين احلكومة اإليرلندية 
تراجعه����ا متأثرة بتنامي القلق 
حول احتمال أن تضطر إيرلندا 
إلعادة هيكلة ماليتها العامة، األمر 
الذي كان له أثر واضح على وضع 
ديون كل من إسبانيا والبرتغال 
فاتسع نتيجة لذلك فرق السعر 
بني العرض والطلب على سندات 
الدين احلكومية للبلدين، لكن 
هذا الوضع انعكس إيجابا على 
السندات احلكومية األملانية التي 
استفادت من حتول املستثمرين 
نحو أدوات أكثر أمانا، وعلى هذا 
الصعي����د، صرح وزي����ر املالية 
الفرنسية بأن على املستثمرين 
حتمل تكلفة إعادة هيكلة الدين 

التصريح  السيادي، وجاء هذا 
دعما لتصريح أملاني سابق ساهم 
السندات  العوائد على  في رفع 
السيادية اإليرلندية والبرتغالية 

إلى مستويات قياسية. 
كم���ا تباطأت وتي���رة النمو 
االقتصادي في دول منطقة اليورو 
خالل الربع الثالث من سنة 2010 
متأثرة بإجراءات التقشف التي 
اتخذتها احلكومات املختلفة، فقد 
ارتفع الناجت احمللي اإلجمالي في 
منطقة اليورو بنسبة 0.4% خالل 
الفترة املذكورة مقارنة بربع السنة 
السابق الذي ارتفع خالله بنسبة 
1%، وجاء هذا األداء متوافقا بشكل 
عام مع توقعات األس���واق بأن 
يبلغ معدل النمو 0.5%، وبذلك 
يصل معدل النم���و خالل فترة 
إلى  السابقة  اإلثني عشر شهرا 

ارتفع  1.9%. بالنس���بة ألملانيا، 
الناجت احمللي اإلجمالي بنس���بة 
0.7% مقارنة بفترة الثالثة أشهر 
السابقة التي حقق خاللها ارتفاعا 
كبيرا بل���غ 2.3%، بينما بلغ في 
فرنسا 0.4% مقارنة بربع السنة 
السابق الذي ارتفع خالله بنسبة 
0.7%، وفي سياق منفصل، ارتفع 
اإلنتاج الصناعي في دول منطقة 
اليورو بنسبة 5.2% خالل شهر 
س���بتمبر مقارنة مبستواه في 
الشهر ذاته من السنة السابقة، 
وكان قد قفز بنس���بة 8.4% في 

الشهر السابق. 

نشاط صناعي

النش����اط الصناعي  وش����هد 
اس����تمرارا في النمو حيث سجل 
اإلنتاج الصناعي في اململكة املتحدة 
منوا بلغ 0.1% في شهر سبتمبر 
ليبلغ معدل النمو خالل فترة االثني 
عشر شهرا السابقة 4.8%، وجاء 
هذا األداء اإليجابي للشهر اخلامس 
على التوالي وكان أعلى مستوى 
يبلغه منذ حوالي س����نتني في ما 
ميكن تفسيره بأنه دليل على أنه 
بات من املرجح أن حتافظ مسيرة 
التعافي االقتصادي على قوة دفعها. 
ومن فئات اإلنتاج الصناعي الثالث 
عشرة، كانت هناك 7 فئات سجلت 
أداء إيجابيا، جاءت في طليعتها 
الكيماويات  منتجات »صناع����ة 
واأللياف االصطناعية« و»املعادن 
األساس����ية واملنتجات املعدنية« 

و»الطعام والشراب والتبغ«.

عمالء داخل مقر الوطني القدميمقر »الوطني« قبل 58 عاما

ماكينة خدمة السحب اآللي

خالد العلي

تقــرير


