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 كونا: افتتحت شركة عاملية متخصصة في انتاج افالم 
العزل احلراري للزجاج فرعها احلصري في الكويت لتوافر 
هذه النوعية من االفالم من مادة السراميك بتكنولوجيا 

النانو املتقدمة في عالم العزل احلراري.
  وقال مدير شــــركة جيوشــــيلد فرع الكويت احمد 
عبدالوهاب املسباح لوكالة االنباءالكويتية (كونا) ان 
الشركة األميركية طورت افالما شديدة العزل للحرارة 

متت صناعتها من مادة السراميك املطورة بتكنولوجيا 
النانو الذكية التي تستخدمها وكالة ناسا الفضائية لعزل 
املكوك الفضائي من حرارة الشمس. وذكر املسباح ان علم 
النانو هو أحدث علم فيزيائي عرفته البشرية وهو علم 
التحكم التام والدقيق بتفاعالت الذرة، مضيفا ان الشركة 
انتجت افالما قادرة على التحمل واملقاومة لكل الظروف 

املناخية ومتنع تطاير الزجاج عند احلوادث. 

 شركة عالمية تفتتح فرعًا إلنتاج أفالم العزل الحراري للزجاج في الكويت

 محمد عبدالرحمن البحر

 البحر: نتائج «الوطني» القياسية في ٢٠١٠ تؤكد مكانته محليًا وعالميًا

 أكـــد رئيس مجلـــس إدارة 
بنـــك الكويـــت الوطني محمد 
النتائج  أن  البحر  عبدالرحمن 
القياسية التي حققها بنك الكويت 
الوطني خالل عام ٢٠١٠ اثبتت 
متانة مركـــزه املالي ووجوده 
الراســـخ في ســـوق اخلدمات 
املصرفية على املستويني احمللي 

واإلقليمي وحتى العاملي. 
التقرير  فـــي    وفـــي كلمته 
الســـنوي الثامن واخلمســـني 
لبنك الكويـــت الوطني والذي 
تضمن أهم اإلجنازات التي حققها 
البنك خالل العام املاضي، قال 
البحر ان العام ٢٠١٠ كان عاما 
آخـــر من األداء املالـــي املتميز 
بالنسبة ملجموعة بنك الكويت 
الوطني على الرغم من األوضاع 
االستثنائية نتيجة لألزمة املالية 
العاملية، مؤكدا أن الوطني متكن 
من حتقيق منو جيد في جميع 
مجاالت األعمال خالل عام ٢٠١٠ 
مقارنة بالعام املاضي، وما عكس 
ذلك هو ارتفاع ربحية السهم إلى 
٨٧ فلسا للسهم الواحد بنهاية 
العام مقارنة مع ٧٩ فلسا للسهم 

الواحد في العام ٢٠٠٩.
  وأضاف البحـــر أن األرباح 
الصافية القياسية التي حققها 
«الوطنـــي» فـــي العـــام ٢٠١٠ 
والبالغـــة ٣٠١٫٧ مليون دينار 
كويتي جاءت لتؤكد من جديد 
جناح البنك فـــي التعاطي مع 
معطيات األزمة املالية العاملية 
والتعامل املـــرن مع تداعياتها 
وتفوقه في مواجهة حتدياتها 
بفضل إدارته احلصيفة للمخاطر 
ومعايير السالمة املصرفية التي 
إدارته وعدم انكشافه  تتبناها 
على أي من الشركات أو مجاميع 
األعمال املتعثرة محليا وإقليميا. 
الســـريعة  القراءة  وتعكـــس 
مليزانية «الوطني» صالبة مركزه 
املالي واســـتمراره في حتقيق 
عوائد متميزة على املوجودات 
وحقوق املساهمني، إذ بلغ العائد 
علـــى املوجودات ما نســـبته 
٢٫٣٧٪ وبلغ العائد على حقوق 
املساهمني ما نسبته ١٧٫٧٪. وهذه 
املعدالت تفوق املعدالت احمللية 

والعاملية.
  وكما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠، 
فقد بلغ إجمالي موجودات البنك 
١٢٫٨٩٩ مليـــار دينـــار وبلغت 
حقوق املساهمني ٢٫٠٣٨ مليار 
دينار. وعلى الرغم من الظروف 
واألوضاع التي فرضتها األزمة 
املالية، دأب «الوطني» بفضل 
نتائجه املالية القياسية وأرباحه 
اجليـــدة، على توزيـــع أرباح 
مجزية على مساهميه حتى في 
ظل هذه الظروف الصعبة. ومن 
هذا املنطلق، قرر مجلس إدارة 
البنك التوصية للجمعية العامة 
بتوزيع أرباح نقدية بواقع ٤٠٪ 
من القيمة االسمية للسهم، أي 
٤٠ فلسا لكل سهم، وأسهم منحة 
بواقع ١٠٪ للمساهمني املسجلني 
في سجالت البنك بتاريخ انعقاد 

اجلمعية العامة.

  أعلى البنوك تصنيفا وأكثرها أمانًا

التصنيفات  أن  البحر    وأكد 
املرتفعة التي حصل عليها بنك 
الكويت الوطني خالل العام ٢٠١٠ 
واإلشادة مبركزه املالي القوي 
وجودة أصوله واستراتيجيته 
الواضحة وحصته املهيمنة من 
السوق املصرفي كانت هي القاسم 
املشـــترك بني جميـــع وكاالت 
التصنيف االئتماني املرموقة 
التي أكدت احتفاظ بنك الكويت 
الوطنـــي بأعلـــى التصنيفات 
االئتمانية بـــني املصارف على 
مستوى منطقة الشرق األوسط. 
وفي هذا السياق، قامت وكالة 
«موديز» بتأكيد تصنيفها لبنك 
 Aaالكويت الوطني عند مرتبة ٢
النظرة املســـتقبلية  وتعديل 
إلى مستقرة. وبصورة مماثلة 
قامت وكالـــة «فيتش» بتأكيد 
تصنيفهـــا للبنك الوطني عند 
مرتبة –AA مع تعديل النظرة 
املستقبلية إلى مستقرة، بينما 
قامـــت وكالة «ســـتاندرد أند 
بـــورز» بتأكيد تصنيف البنك 
 .A+ طويل األجـــل عند مرتبة
كما حافظ بنك الكويت الوطني 

خالل عام ٢٠١٠ على موقعه في 
قائمة جلوبال فاينانس ضمن 
البنوك اخلمســـني األكثر أمانا 
في العالم، ومت اختياره أيضا 
كأفضل بنك في منطقة الشرق 
األوسط بإجماع عاملي من أهم 
املؤسسات املالية املرموقة، مثل 
ذي بانكر ويوروماني وجلوبال 

فاينانس.

  تواجد مميز محليًا وإقليميًا

  وأشـــار البحر إلى أن بنك 
الكويـــت الوطني واصل خالل 
العـــام ٢٠١٠ تأكيـــد تواجـــده 
الراســـخ محليـــا وإقليميا في 
سوق اخلدمات املصرفية لألفراد 
والشركات على حد سواء، وعلى 
الصعيد احمللي اســـتمر البنك 
في سياسته التوسعية الرامية 
إلى الوصول مبنتجات وخدمات 
الوطنـــي املصرفيـــة املبتكرة 
وحلولـــه املاليـــة الفريدة إلى 
جميع العمـــالء من خالل أكبر 
شبكة فروع مصرفية متكاملة 
في الكويت، ولتأكيد هذا التوجه، 
واصل البنك االستثمار في شبكة 
فروعه ونظمه املعلوماتية وقام 
خالل النصف األول من عام ٢٠١٠ 
بتشغيل أحدث نظام مصرفي 
إلكتروني في العالم والذي دخل 
الكويتي  القطاع املصرفي  إلى 
الوطني، وبالتأكيد  عبر بوابة 
فإن هذا النظام اجلديد سيوفر 
للبنك املزيد مـــن املرونة عند 
طرح منتجات وخدمات مصرفية 
جديدة أكثر ابتكارا وتنوعا تلبي 
احتياجات كافة شرائح العمالء. 
وفـــي خطوة أخرى تنســـجم 
واستراتيجية البنك الرامية إلى 
تأكيد مكانته في السوق احمللي 
واالستثمار في بنيته التحتية، 
يعمل البنك اآلن على تشـــييد 
مقر رئيسي جديد في قلب احلي 
املالي بالكويت ملواكبة التوسع 
الكبير الذي شهدته أعمال البنك 
وأنشطته وتوسعاته الداخلية 
واخلارجية والذي بات يتطلب 
بناء مقر جديد يضم كل إدارات 

البنك وأقسامه.

  دخول بوابة العمل اإلسالمي

  وأشـــار البحر إلى أن العام 
٢٠١٠ شـــهد زيادة حصة بنك 
الكويت الوطني في بنك بوبيان 
الـــذراع املصرفي  اإلســـالمي، 
اإلسالمي ملجموعة بنك الكويت 
الوطني إلى ٤٧٪. ومن املعروف 
أن البنـــك الوطني كان قد قام 
خالل عام ٢٠٠٩ باالســـتحواذ 
على حصة مقدارها ٤٠٪ من بنك 
بوبيان وكانت هذه اخلطوة املهمة 
مبنزلة نقطة عبور الوطني إلى 
الصيرفة اإلسالمية، ومما ال شك 
فيه أن بنك بوبيان سيستفيد من 
اخلبرة الطويلة التي يتمتع بها 
بنك الكويت الوطني مع التأكيد 
البنكني.  التام على استقاللية 
وقد هدف بنك الكويت الوطني 
من زيادة حصته في بنك بوبيان 
إلى تعزيز تواجده في ســـوق 
اخلدمات املصرفية اإلسالمية 
الذي يشهد منوا ملحوظا، كما 
أن دخول الوطني كمســـتثمر 
استراتيجي في بنك بوبيان قد 
انعكس ايجابيا على البنك خالل 
الفترة املاضيـــة. وأكد أن بنك 

الكويت الوطني يدرك أن حتقيق 
النجاح والنمو املستدام يكمن في 
توافر عدة عوامل أهمها وجود 
التي  البشرية املؤهلة  الكوادر 
تساهم ليس فقط في حتقيق 
النجاح للبنك بل وتساهم أيضا 
في احملافظة على النجاحات التي 
حققتها مجموعة بنك الكويت 
الوطني. وفي هذا اإلطار واصل 
البنك خـــالل عام ٢٠١٠ انتهاج 
سياســـته القائمة على تطوير 
كفاءات وقدرات كوادره البشرية 
من اجلنسني بتنظيم العديد من 
الـــدورات واحللقات والبرامج 
التدريبيـــة الرامية إلى تنمية 
مهارات املوظفني وصقل خبراتهم 
وتوســـيع مداركهم، حيث قام 
البنك خالل عام ٢٠١٠ بتنظيم 
١٧٤ دورة تدريبيـــة حضرها 
عدد كبير مـــن موظفي البنك 
مـــن كل اإلدارات. كمـــا واصل 
البنك خالل العام سعيه الدائم 
لتوطني الوظائف وزيادة نسبة 
العمالة الوطنية لديه وقام خالل 
عام ٢٠١٠ بتوظيف ٢٣٤ مواطنا 
كويتيـــا لرفع نســـبة العمالة 
الوطنيـــة لدى البنـــك والتي 
جتاوزت نسبتها ٦٠٪ من إجمالي 
القـــوى العاملة، وهو ما يؤكد 
الشامل للخطط  دعم مصرفنا 
احلكوميـــة الهادفة إلى تأهيل 
الكوادر الوطنية الشابة وتنمية 
الثروة البشرية إلعداد جيل واعد 

من املصرفيني اجلدد.

  الوطني والمجتمع

  وفيما يتعلق باملســـؤولية 
االجتماعية، قال البحر ان بنك 
الوطني نهجه واصل  الكويت 
الثابـــت في التواصـــل مع كل 
الفعاليات املجتمعية والتعليمية 
واإلنسانية واخليرية، ولكونه 
أحـــد املؤسســـات املصرفيـــة 
املرموقـــة في الكويـــت كانت 
املســـؤولية االجتماعية دوما 
الكويت  أولويـــات بنك  ضمن 
البنك مفهوم  الوطني. ويدرك 
التي  املســـؤولية االجتماعية 
تســـاعد على تنميـــة املجتمع 
وتكريس القيم املشـــتركة وال 
يدخر وسعا في االضطالع بدوره 
االجتماعي املنشـــود حتى في 
ظل األزمة املالية التي فرضت 
نهجـــا متحفظا علـــى العديد 
من املؤسســـات املاليـــة. وقد 
بلغ مجموع مســـاهمات البنك 
الوطني في األنشطة االجتماعية 
واإلنســـانية خالل الســـنوات 
األخيرة ما يزيد على ١٢ مليون 
دينار. وخالل العام ٢٠١٠ كان 
البنـــك حاضرا ومشـــاركا في 
العديد من الفعاليات املجتمعية 
املهمـــة. وواصلـــت جلنة بنك 
الوطنـــي واملجتمع  الكويـــت 
دعمها لدور الرعاية االجتماعية 
واملستشـــفيات وكل املبادرات 
اإلنسانية واخليرية التي جتسد 
التي  التعاون واملشاركة  روح 
طاملا كرس البنك كل إمكانياته 
الكويت  لدعمها. واستمر بنك 
الوطني في تقدمي كل أوجه الدعم 
واملساندة لألنشطة الهادفة إلى 
البيئة، فضال  احملافظة علـــى 
عن دعمه لألنشطة التعليمية 
والرياضيـــة ورعايـــة العديد 

منها.  

 البنك تمكن من تحقيق نمو جيد في جميع مجاالت األعمال و٢٠١٠ كان عامًا آخر من األداء المتميز رغم األزمة
 األرباح القياسية تؤكد مجددًا نجاح «الوطني» في التعاطي مع األزمة والتعامل المرن مع تداعياتها بفضل إدارته الحصيفة للمخاطر

 التصنيفات المرتفعة واإلشادة بقوته المالية وجودة أصوله وإستراتيجيته الواضحة كانت القاسم المشترك بين جميع وكاالت التصنيف االئتماني

 أكد في كلمته بالتقرير السنوي الثامن والخمسين أن البنك وظف ٢٣٤ مواطناً في ٢٠١٠ ونظم أكثر من ١٧٤ دورة تدريبية لموظفيه 


