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في إطار إستراتيجيته لتعزيز وجوده في السوق املصرفية املصرية

»الوطني« يطلق عالمته التجارية اجلديدة في مصر: بنك الكويت الوطنيـ  مصر

البنوك اخلليجية التي دخلت 
السوق املصرية. 

وبن����ك الكويت الوطني 
الذي تأسس في العام 1952 
كأقدم بنك وطني وش����ركة 
الكوي����ت  ف����ي  مس����اهمة 
ومنطقة اخللي����ج العربي، 
هو أكبر مؤسسة مالية في 
الكويت وأحد أكبر املصارف 
العربية. وميتلك بنك الكويت 
الوطني شبكة فروع محلية 
ودولية تصل إلى 170 فرعا 
ح����ول العال����م تغطى أهم 
امل����ال واألعمال  عواص����م 
اإلقليمي����ة والعاملي����ة مثل 
لندن ونيويورك وباريس 
وجنيڤ وس����نغافورة إلى 
جان����ب البحري����ن ولبنان 
وقطر واألردن والسعودية 
واإلمارات والعراق ومصر 

وتركيا والصني.
كما يحتفظ بنك الكويت 
التصنيفات  الوطني بأعلى 
االئتمانية بإجماع وكاالت 
التصني���ف العاملية موديز 
وستاندرد أند بورز وفيتش، 
كما يحتفظ مبوقعه بني أكثر 
50 بنكا أمانا في العالم للمرة 

الثامنة على التوالي.

التط����ورات  واس����تيعاب 
العاملية وانعكاس����اتها من 
ناحية واحتياجات العمالء 
املتغيرة من ناحية أخرى، 
ونسعى إلى تعزيز هذا األداء 
الكويت  بالعمل باسم بنك 
الوطني مبا يحمله من شهرة 
عاملية وإمكانيات وتطلعات 

ال حدود لها.
وأضاف حسن انه في إطار 
التوسع واالنتشار اجلغرافي 
املتميز لشبكة فروع البنك، 
قمنا منذ االستحواذ بافتتاح 
15 فرع����ا جدي����دا ليص����ل 
البنك  ف����روع  إجمالي عدد 
حاليا إلى 39 فرعا منتشرة 
بأفضل املواقع احليوية في 
مختلف احملافظات واملدن 
البنك  افتتح  املصرية، كما 
املقر الرئيس����ي اجلديد في 
القاهرة اجلديدة مبا يعكس 
التزام البنك بتطوير خدماته 
ومنتجات����ه خلدمة عمالئه 
على النحو األفضل وليكون 

األقرب إليهم.
يذك����ر أن بن����ك الكويت 
الوطني كان قد استحوذ على 
الوطني املصري في  البنك 
العام 2007 ليكون من أوائل 

قدما في استراتيجيته للنمو 
التركيز عل����ى تطوير  مع 
خدمات����ه املوجه����ة لألفراد 
والشركات على حد سواء، 
وذلك من خالل توفير احللول 
التمويلية وطرح املنتجات 
املصرفية الراقية واملبتكرة 
التي تلبي احتياجات مختلف 
العمالء. من جهة ثانية، قال 
حس����ن إن البن����ك الوطني 
املصري يعمل منذ انضمامه 
إل����ى مجموعة بنك الكويت 
الوطن����ي في الع����ام 2007 
وفق استراتيجية واضحة 
املعالم لتعزيز مكانتنا في 
الس����وق املصرية وحتقيق 
الرؤية التوس����عية للبنك. 
البنك قفزة  ومنذئذ، يشهد 
كبيرة ف����ي أدائه ونتائجه 
ويواص����ل حتقيق معدالت 
منو تفوق متوسط القطاع 
املصرفي املصري، والسيما 
في السنوات األخيرة ورغم 
التطورات وانعكاسها على 
بيئة األعمال عموما، ويتبنى 
البنك الوطني املصري منوذج 
أعمال يتسم باملرونة ويعتمد 
على املواءمة بني الدراس����ة 
املتعمقة للس����وق املصرية 

خيارا اس����تراتيجيا طويل 
الثقة  األج����ل مبنيا عل����ى 
باالقتصاد املصري وآفاقه 
اإليجابية، مشيرا إلى السوق 
املصرية تشكل إحدى أبرز 
األس����واق التي تركز عليها 
اس����تراتيجية بنك الكويت 
الوطني اخلارجية، لكونها 
سوقا واعدة وتوفر فرصا 

قوية للنمو.
وأضاف ريشاني أن بنك 
الكوي����ت الوطن����ي يتمتع 
بأوسع شبكة فروع خارجية 
تصل إلى 170 فرعا منتشرة 
في 16 دولة و4 قارات حول 
العال����م. ويح����رص بن����ك 
الكويت الوطني على تكريس 
ش����بكته املصرفية العاملية 
لتق����دمي أفض����ل اخلدمات 
لعمالئه في كل س����وق من 
هذه األس����واق. وميثل هذا 
التحول الذي يشهده البنك 
الوطني املصري اليوم خطوة 
إلى األمام في مسار حتقيق 
الفروع  التكامل بني شبكة 
الدولية والشركات التابعة 
على نط����اق مجموعة بنك 
الكويت الوطني. وسيمضي 
بنك الكويت الوطني � مصر 

الناجحة التي استطاع البنك 
حتقيقها منذ دخولنا السوق 

املصرية في العام 2007.
وأشار الصقر إلى أن اسم 
بنك الكويت الوطني ارتبط 
باجلودة والثقة واألمان منذ 
تأسيسه كأول مصرف وطني 
وأول شركة مساهمة في دول 
اخلليج، وذلك بفضل التزامه 
بأرقى معايير العمل املصرفي 
وتق���دمي أفض���ل اخلدمات 
لعمالئه وحرصه على بناء 
عالقات وثيقة معهم أساسها 
الثقة، كم���ا أن العمل حتت 
اس���م بنك الكويت الوطني 
من ش���أنه أن يعزز موقع 
البنك في مصر بفضل املكانة 
املرموقة التي يتمتع بها بنك 
الكويت الوطني على الساحة 
اإلقليمي���ة كأعرق مصرف 
خليجي وأحد أكبر املصارف 
العربية، إلى جانب سمعته 
البنوك  أكثر  العاملية كأحد 
أمان���ا في العال���م وأعالها 
تصنيف���ا بإجم���اع وكاالت 

التصنيف العاملية. 
ب����دوره، قال ريش����اني 
الكويت  إن وج����ود بن����ك 
الوطن����ي في مص����ر ميثل 

أطلق بنك الكويت الوطني 
التجارية اجلديدة  العالمة 
الوطن���ي املصري-  للبنك 
عضو مجموعة بنك الكويت 
الوطني- حتت اسم »بنك 
الكوي���ت الوطني- مصر«، 
وذلك في إطار استراتيجيته 
الرامية إلى تعزيز وجوده في 
السوق املصرفية املصرية.

وقد أطل���ق بنك الكويت 
الوطن���ي العالمة التجارية 
اجلديدة في مصر خالل مؤمتر 
صحافي عق���ده مؤخرا في 
املقر الرئيسي لبنك الكويت 
الوطني � مصر وحتدث فيه 
كل من الرئي���س التنفيذي 
ملجموعة بنك الكويت الوطني 
إدارة بنك  ورئيس مجلس 
الكوي���ت الوطن���ي- مصر 
عصام جاسم الصقر، ورئيس 
مجموعة الفروع اخلارجية 
والشركات التابعة في بنك 
الكوي���ت الوطن���ي ونائب 
إدارة بنك  رئيس مجل���س 
الكوي���ت الوطن���ي- مصر 
جورج ريش���اني والعضو 
املنت���دب للبن���ك الوطني 

املصري د.ياسر حسن.
وقال الصق���ر إن إطالق 
التجارية اجلديدة  العالمة 
الوطن���ي املصري  للبن���ك 
والعمل حتت اسم املجموعة 
األم يعكس ثقتنا باالقتصاد 
املصري وآفاق منوه بفضل ما 
ميتلكه من مقومات وأسس 
قوية، كما يؤكد أهمية السوق 
املصري���ة التي متثل خيارا 
اس���تراتيجيا طويل األجل 
بالنس���بة ملجموع���ة بنك 

الكويت الوطني.
وأكد الصقر أن االقتصاد 
أبرز  املص���ري يبقى م���ن 
االقتصادات العربية ويتمتع 
بآف���اق إيجابية للنمو، وقد 
أظهر مناعة قوية في وجه 
التط���ورات التي ش���هدتها 
الس���احة املصري���ة خالل 
الس���نوات األخيرة. ويأتي 
العمل حتت اسم بنك  قرار 
الكوي���ت الوطن���ي � مصر 
كترجمة الس���تراتيجيتنا 
الرامية إلى تعزيز وجودنا 
في مصر وتتويجا للمسيرة 

بنك الكويت الوطني ـ مصر عصام جاسم الصقر وجورج ريشاني وياسر حسن خالل املؤمتر الصحافي

الصقر: العمل 
حتت اسم بنك 
الكويت الوطني 

مصر يعكس ثقتنا 
بالسوق املصرفية 
املصرية وأهمية 

وجودنا فيها كخيار 
إستراتيجي طويل 

األجل 

ريشاني: مصر أحد 
أبرز األسواق التي تركز 

عليها إستراتيجية البنك 
اخلارجية لكونها سوقًا 

واعدة

حسن: البنك في مصر 
حقق قفزة كبيرة في 

أدائه ونتائجه مبعدالت 
منو تفوق متوسط 

القطاع

أعلن بنك برقان عن شراكة 
جديدة مع جراند سينما في 
مجمع احلمرا ليقدم لعمالء 
حساب Youth تذاكر مخفضة 
ملشاهدة أحدث األفالم بسعر 

2 دينار فقط للتذكرة.
وبإمكان عمالء حس���اب 
Youth اآلن االستمتاع مبشاهدة 
أحدث افالم الس���ينما طوال 
األسبوع مقابل 2 دينار بدال 
من 3.5 دنانير عند حجزهم 
التذاكر  للتذاكر في ش���باك 
للسينما في مجمع احلمرا. 

كجزء من التزامه املستمر 
جت���اه الش���باب يؤمن بنك 
برقان بتقدمي عروض تفوق 
توقعاتهم. وتأتي شراكة البنك 
مع جراند س���ينماز لتؤكد 
حرص »برقان« على وضع 
عمالئه الشباب ضمن أولوياته 
في جميع األوقات وانطالقا من 
مكانة بنك برقان كمؤسسة 
مالية رائدة سيستمر البنك 
في توفير ممي���زات عديدة 
تناس���ب تطلعاتهم لثقتهم 

في خدماته.
إن جران���د س���ينماز هي 
شركة تابعة لشركة اخلليج 
لألف���الم أح���د رواد موزعي 
األفالم ف���ي املنطقة وتهدف 
إلى وضع معايي���ر جديدة 
لرواد دور السينما في الشرق 

األوسط.

»برقان« يقدم لعمالء 
 »Youth« حساب

تذاكر مخفضة
 في جراند سينماز

وليد عبدالكرمي

تعيني وليد عبدالكرمي في منصب الرئيس التنفيذي 
ملصرف »الراجحي« فرع الكويت

أعل���ن مص���رف الراجحي 
عن تعيني وليد عبدالكرمي في 
منصب الرئيس التنفيذي لفرع 

املصرف بالكويت. 
وف���ي هذا الص���دد، صرح 
الرئي���س التنفيذي ملجموعة 
مص���رف الراجحي س���ليمان 
عبدالعزي���ز الزبن قائال: »إنه 
ملن دواعي س���رورنا أن نعلن 
ع���ن تعيني ولي���د عبدالكرمي 
في منصب الرئيس التنفيذي 
لف���رع مصرفن���ا بالكوي���ت 
الشقيقة. ونحن نتطلع للعمل 
مع���ه لتنفيذ خط���ة املصرف 

اإلستراتيجية لتطوير أعمال 
فرع الكويت واالرتقاء به إلى 
أعلى املستويات خالل املرحلة 
املقبلة مبا يتناسب مع املكانة 
الرائدة التي يتمتع بها املصرف 

على املستوى اإلقليمي«.
هذا، ويعد الرئيس التنفيذي 
اجلديد من الكفاءات املصرفية 
املتميزة ويتمتع بخبرة مصرفية 
واسعة اكتسبها على مدى أكثر 
من 18 عاما، حيث سبق أن تولى 
القيادية  العديد من املناصب 
البنوك  والتنفيذية بعدد من 
اإلقليمية الكبرى والتي  كان 

إدارة الشركات  آخرها رئيس 
الراجحي  الكبرى مبص���رف 
باململكة العربية الس���عودية 
التنفيذي  الرئي���س  ثم نائب 
للعمليات املصرفية التجارية 
واخلزينة بالبنك األهلي املتحد 
بالكويت وهو حاصل على درجة 
املاجستير في إدارة األعمال. 

يذكر أن مجلس إدارة بنك 
الكويت املركزي كان قد وافق 
مؤخ���را على ترش���يح وليد 
عبدالكرمي لتولي منصب رئيس 
اجلهاز التنفيذي لفرع مصرف 

الراجحي بالكويت.


