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٢٧٥ مليون دينار اإليرادات التشغيلية في العام الحالي و٥٦ مليونًا المخصصات

البحر: ١٢٦ مليون دينار أرباح «الوطني» الصافية للنصف األول

دبدوب: ٢٫٨ مليون دينار انكشافات مجموعة الوطني 
على شركتي سعد والقصيبي ولدينا سياسة متحفظة 

للبنـــك قام ببيعهـــا لعمالء 
إلـــى خفض قيمة  باإلضافة 
احملفظة االستثمارية للبنك في 

حدود ٢٠٪ وأخذ مخصصات 
عامة إضافية فوق متطلبات 

البنك املركزي.

التنفيذي  الرئيس  كشف 
البنـــك الوطني  ملجموعـــة 
إبراهيم دبدوب أن انكشافات 
«الوطني» على مجموعتي سعد 
والقصيبي السعوديتني تقدر 
بـ ٢٫٨ مليون دينار، مشـــيرا 
إلى انـــه مت اخذ مخصصات 

لها بالكامل.
 وأوضح في السياق ذاته 
انها متثـــل جزءا من قروض 
مشتركة مجمعة عاملية صدرت 
قبل سنة، الفتا إلى انه كما هو 
الدولية  القروض  ان  معلوم 
املجمعة تكـــون عادة لثالث 

سنوات أو خمس سنوات.
وقال ردا على سؤال حول 
حجـــم املخصصـــات التي مت 
أخذها في النصـــف األول في 
حوار على قناة «العربيـــة» 
ان هـــذه املخصصـــات تقدر 
بنحو ٥٦ مليون دينار، وعزا 
ذلك إلى عدة عوامل منها اخذ 
احتياطات تتعلق مبنتجات 

أن  دبـــدوب  وأضـــاف 
املخصصـــات التي مت أخذها 
كانت في الربع األول والثاني 
ولم يذكر حجمها حفاظا على 
سرية األرقام واقتصر فقط 
على القـــول انها مخصصات 
كافية فـــوق املتطلبات التي 

يطلبها البنك املركزي.
وعن توقعاته بخصوص 
حتقيـــق أرباح وفق األهداف 
املرسومة من قبل «الوطني»، 
أكـــد دبـــدوب أن «الوطني» 
سيصل إلى حتقيق أكثر من 
الهدف املتوقع املقدر بـ ٢٥٥ 
مليون دينار، مشيرا إلى أن 
البنك قام بتنظيف ما ميكن أن 
ينظف في امليزانية في النصف 

األول من العام احلالي.
وتوقع أن يحقق الوطني 
في النصف الثاني من العام 
احلالي أرباحـــا أفضل، الفتا 
إلى أن عملية اخذ مخصصات 
إضافية مقيدة بالظروف وال 

ميكن استباق األحداث.
على صعيد متصل، أكد أن 
«الوطني» بنك متحفظ لديه 
ثقافة متحفظة وهو بالتالي 
متحفظ في أخذه ملخصصات 
إضافية فوق متطلبات البنك 

املركزي.
 ونفى دبـــدوب أي رفض 
من قبـــل البنـــوك األجنبية 
لكفالـــة أي بنـــك كويتـــي، 
التي  الشـــائعات  مفندا هذه 
يروجهـــا البعـــض، وأكد أن 
البنك املركـــزي لم يتلق أي 
إعــــــالم مـــن أي بنك محلي 
فيه رفـــض لكفالـــة من قبل 
أي بنك أجنبـــي، واشاد في 
البنوك  ذات االطـــار مبالءة 
الى ان  الكويتيـــة، مشـــيرا 
الكويت لديها احتياطات تقدر 
بـ ٢٥٠ مليـــار دوالر تديرها 

هيئة االستثمار.
وفيمـــا يتعلق بالقروض 
املقدمـــة من طـــرف الوطني 
التي تدخل حتت مظلة قانون 
االستقرار ملالي، كشف دبدوب 
ان هـــذه القروض تزيد على 
٥٠ مليون دينار، مشددا في 
االطـــار ذاته على ان الوطني 
سيواصل منح القروض وفق 

القانون او خارجه.
ولفت إلى انه ال تخوف من 
قانون االستقرار املالي، مشيرا 
الى انه قانون فعال والبنوك 
كلها دون استثناء تقدم قروضا 
حتت مظلـــة القانون ودون 
مظلة هـــذا القانون وعملية 

اإلقراض مستمرة.

نتوقـع نتائج جيـدة بنهايـة العــام والبنـك أثبــت قدرته علـى تخطي األزمـات بفضل سياسـته التحوطية 
حقق بنك الكويت الوطني أرباحا صافية بلغت ١٢٦ مليون دينار عن 

النصف األول من عام ٢٠٠٩.
 وقــــال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني محمد عبدالرحمن 
البحر ان اإليرادات التشــــغيلية للبنك شهدت منوا جيدا مقارنة بنفس 
الفترة من العام املاضي وفي ظل ظروف صعبة تشهدها أسواق االئتمان 
احمللية والعاملية لتؤكد قدرتنا على مواصلة النمو وحتقيق األرباح عبر 

نشاطاتنا األساسية داخل وخارج الكويت.
 وأوضح البحر ان عام ٢٠٠٩ سيكون عاما مليئا بالتحديات احمللية 
واإلقليمية إال أننا واثقــــون بقدرتنا على تخطي هذه املرحلة وحتقيق 
نتائــــج جيدة بنهاية العام. بدوره قال الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك 
الكويت الوطني إبراهيم دبــــدوب ان انخفاض األرباح الصافية مقارنة 
بالعــــام املاضي يعود إلى تعويضنا تطوعا لعمالئنا الذين اكتتبوا عن 

طريقنــــا في منتجات تعود إلى مادوف وكذلك انخفاض قيمة محفظتنا 
االستثمارية احمللية وأخذنا مخصصات عامة إضافية طوعية أكثر من 

متطلبات البنك املركزي ومجموعهما جميعا حوالي ٥٦ مليون دينار.
أما اإليرادات التشــــغيلية وهي الركن األساسي لعملنا فقد منت من 

٢٧٢ مليون إلى ٢٧٥ مليون دينار.
وشــــدد دبدوب على أن جميــــع أرباح البنك املعلنــــة جاءت نتيجة 
مباشــــرة للنشاط التشــــغيلي احلقيقي للبنك محليا وإقليميا، وهو ما 
تعزز باختيارنا لنكون البنك الوحيد في العالم العربي والشرق األوسط 
ضمن قائمة أكثر ٥٠ بنــــكا آمانا في العالم لعام ٢٠٠٩ ودليال على قوة 

منوذج أعمالنا واستراتيجتنا التوسعية الناجحة.
هذا وقد بلغ إجمالي موجودات البنــــك ١٢٫١ مليار دينار فيما بلغت 

حقوق مساهميه ١٫٦ مليار دينار بنهاية يونيو ٢٠٠٩.

ويحتفظ بنك الكويت الوطني بأعلــــى التصنيفات االئتمانية على 
مســــتوى الشرق األوســــط من وكاالت التصنيف العاملية وهي موديز 
وستاندارد آند بورز وفيتش، اعتمادا على أدائه املتنامي وجودة أصوله 

ومتانة قاعدته الرأسمالية واستراتيجيته الواضحة.
كما لدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أكبر شبكة فروع محلية 
من ٦٩ فرعا محليا في الكويت و١٥٥ فرعا حول العالم تغطي أهم عواصم 
املال واألعمال اإلقليمية والعاملية وتنتشــــر في لندن وباريس وجنيڤ 
ونيويورك والصني وســــنغافورة وڤيتنام إلى جانب البحرين ولبنان 

وقطر والسعودية واألردن والعراق ومصر وتركيا.
ويذكر ان تصنيف بنك الكويت الوطني االئتماني طويل املدى بحسب  
وكالة موديز هو Aa٢ وبحســــب وكالة فيتش هو -AA وبحسب وكالة 

.A+ ستاندارد آند بورز هو
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