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الساير: 265.2 مليون دينار أرباح »الوطني« الصافية بنمو 4% في 2009
و518 مليونًا األرباح التشغيلية رغم تجنيب مخصصات عامة احترازية إضافية

12.907 مليار دينار الموجودات و1.7 مليار حقوق المساهمين ما يؤكد على متانة البنك وقدرته على مواجهة التحديات
فواز كرامي 

أكد نائ���ب رئيس مجلس إدارة 
بنك الكويت الوطني ناصر مساعد 
الس���اير في كلمته أم���ام اجلمعية 
العامة للبنك أن���ه على الرغم من 
التحديات التي فرضتها األوضاع 
االقتصادية االستثنائية خالل عام 
2009، فقد جنح بنك الكويت الوطني، 
بتوفيق من اهلل وبجهود إدارة البنك 
والعاملني فيه، في حتقيق منو عام 
جيد خالل عام 2009 مقارنة بالعام 
السابق، ليؤكد مجددا على صحة 
خياراته اإلس���تراتيجية ومتتعه 
مبناعة قوية جتاه األزمات اإلقليمية 
والعاملية ومرونة مطلقة في التعاطي 
مع املتغيرات والظروف االقتصادية 
بالتزامن مع قدرة فائقة على مواصلة 
النمو وحتقيق اإلجنازات في أصعب 
الظروف. وقد أقرت اجلمعية العامة 
للبنك توصية مجلس اإلدارة بتوزيع 
أرب���اح نقدية بواقع 40% من قيمة 
الس���هم االسمية )أي 40 فلسا لكل 
س���هم( وذلك للمساهمني املقيدين 
في س���جالت البنك بتاريخ انعقاد 
اجلمعي���ة العامة. كما قرر مجلس 
اإلدارة أيضا التوصية بتوزيع أسهم 
منحة بواقع 10% )أي 10 أسهم لكل 
100 سهم(، وأيضا زيادة رأس املال 
بنسبة 10% ليصل إلى 359.8 مليون 

دينار.

أداء مالي متميز

وأوضح الس���اير أن البنك قد 
جنح ف���ي حتقيق أرب���اح صافية 
بلغت 265.2مليون دينار )نحو 925 
ملي���ون دوالر( خالل العام 2009، 
مس���جال زيادة بنسبة 4% مقارنة 
بأرباح قيمتها نح���و 255 مليون 
دينار في العام السابق، وذلك على 
الرغم من جتنيب مخصصات عامة 
احترازية إضافية للمزيد من التحفظ 
حيال تداعيات األزمة العاملية على 
االقتصاد احمللي، مع اإلشارة إلى ان 
بند املخصصات تضمن ما قيمته 
نحو 66 مليون دوالر، كتعويض 
لعمالء من الذين اكتتبوا في منتجات 
مادوف االستثمارية، وقد أتت هذه 
اخلطوة في سياق مبادرة طوعية من 
البنك جتاه عمالئه، وعلى خط مواز 

العليا لبنك الكويت الوطني في مطلع 
العام 2009 إستراتيجية مرنة في 
التعاطي مع الواقع اجلديد، جتلت 
من خالل تركيز اجلهود على ترسيخ 
واستيعاب خطط التوسع اإلقليمي 
التي انتهجها البنك خالل السنوات 
املاضية، وذلك من خالل العمل على 
حتقيق التكامل واالندماج بني وحدات 
املجموعة، خصوصا على مستوى 
إدارة املخاطر وتوسيع نطاق اخلدمات 
واملنتجات واحللول املصرفية التي 
يوفرها البنك لعمالئه ضمن منظومة 
املجموعة، علم����ا أن التركيز على 
هذا التوجه لم يثن إدارة البنك عن 
رصد العديد من الفرص التي يبقى 
البنك على أهبة االستعداد القتناصها 
عندما تتوافر الظروف املالئمة، وذلك 
استكماال خلطط التوسع املدروسة.  
وأضاف أنه في الوقت الذي شكلت 
فيه التوسعات اخلارجية عبئا على 
الكثير م����ن املصارف العربية التي 

ملخاطره وريادته التجارية الواضحة 
في السوق احمللية، هذا في الوقت 
ال���ذي ثبت���ت فيه وكال���ة فيتش 
ريتنغز التصنيف االئتماني للبنك 
عند درجة-AA ، فيما أكدت وكالة 
موديز تثبيت التصنيف االئتماني 
عند درجة Aa2، مس���تندة في ذلك 
إلى قوة بن���ك الكويت الوطني في 
السوق احمللية وجناح إستراتيجيته 
للتوس���ع اإلقليمي، مشيرة إلى أن 
أهم العوام���ل التي تدعم تصنيف 
الوطن���ي متتعه بعالم���ة جتارية 
مسيطرة محليا تترافق مع توسع 
إقليمي مدروس، فضال عن تخطيط 
إدارة  إس���تراتيجي عميق وطاقم 

تنفيذية مستقر ومتمكن.

نجاح إستراتيجية التوسع اإلقليمي

وأوضح الس����اير أنه مع ظهور 
األزم����ة املالي����ة العاملي����ة وتفاقم 
التنفيذية  تداعياتها، تبنت اإلدارة 

الوطني متثلت في االستحواذ تباعا 
على نس���بة 40% من بنك بوبيان 
الذراع املصرفية  اإلسالمي ليكون 
اإلسالمية للمجموعة مع تأكيد على 
حرص إدارة البنك على الفصل التام 
بني إدارة املصرفني، وبذلك فقد أوجد 
بنك الكويت الوطني لنفسه موضع 
قدم ثابت���ة في الصناعة املصرفية 
اإلسالمية، وهي فرصة انتظرها البنك 
منذ سنوات وهدف إستراتيجي كان 
يتطلع لتحقيقه منذ فترة طويلة، 
ويؤمل لهذه اخلطوة أن تساهم في 
تعزيز إيرادات املجموعة ككل خالل 

السنوات املقبلة.

مواردنا البشرية

وأضاف الساير أن بنك الكويت 
الوطني واصل خ����الل العام 2009 
انتهاج سياسته القائمة على تطوير 
قدرات وكفاءة كوادره البشرية ودعم 
اخلطط الوطنية الهادفة إلى تأهيل 

اعتمدت مثل هذا اخليار، فقد شكل 
األداء املميز الذي سجلته الوحدات 
اخلارجية للبنك وما حققته من نتائج 
مالية فاقت التوقعات، مؤشرا جديدا 
على جناح إس����تراتيجية التوسع 
اإلقليمي الت����ي انتهجها البنك في 
حتقي����ق األهداف املنش����ودة منها 
واملتمثلة في ضمان حتقيق النمو 
املستدام في ربحية البنك وإضفاء 
املزيد من التن����وع اجلغرافي على 
أصوله وقاعدة عمالئه. وأكد الساير 
أنه انطالقا من هذا الواقع فإن بنك 
الكويت الوطني يتطلع إلى رفع نسبة 
مساهمة فروعه خارج الكويت إلى 
نحو 50% من إجمالي األرباح الصافية 

مع حلول عام 2012.

العبور إلى الصيرفة اإلسالمية

وأشار الساير إلى أن العام 2009 
شهد حتوال إستراتيجيا في خريطة 
استثمارات مجموعة بنك الكويت 

ارتفعت ربحية سهم البنك الوطني 
من 87 فلس���ا في عام 2008 إلى 92 
فلسا للسهم الواحد في عام 2009. 
كما ارتفعت اإليرادات التشغيلية 
للبنك م���ن نحو 508 ماليني دينار 
)1773 مليون دوالر( إلى ما قيمته 518 
مليون دينار )1808 مليون دوالر(، 
فيما بلغ العائد على املوجودات ما 
نسبته 2.17% والعائد على حقوق 
املساهمني ما نسبته 18.4%، وفي حني 
بلغ إجمالي موجودات البنك 12.9 
مليار دينار )45 مليار دوالر(، فقد 
بلغت حقوق مس���اهميه 1.7 مليار 
دينار )6 ملي���ارات دوالر( بنهاية 

عام 2009.
وقد جاءت هذه النتائج االيجابية 
لتدعم متانة املركز املالي للبنك وقوة 
قاعدة حقوق مس���اهميه وحتسن 
كفاية رأس���ماله. ويؤكد هذا النمو 
امللحوظ في األرباح قدرة البنك على 
التوظي���ف األكفأ ألصوله وتنويع 
مصادر دخله وذلك على الرغم من 
التحديات واملصاعب التي واجهت 
االقتصادي���ن احمللي والعاملي، كما 
تعكس ه���ذه النتائج كفاءة البنك 
التي تؤهله للمضي قدما في تبني 
وتنفي���ذ إس���تراجتيته مبا يحقق 
تطلعاته ويلبي احتياجات عمالئه 
مع متيزه في االبتكار واجلودة وإدارة 

املخاطر.

األكثر أمانًا واألعلى تصنيفًا

وقال الساير انه في الوقت الذي 
توجت فيه إجنازات البنك وأداؤه 
املالي باختياره أكثر البنوك أمانا في 
العالم العربي للعام 2009، باإلضافة 
إلى اختياره ضمن قائمة أكبر عشرة 
بنوك على مستوى األسواق الناشئة 
العاملية لنفس العام، فقد احتفظ بنك 
الكويت الوطن���ي خالل عام 2009 
مبس���تويات التصنيف االئتماني 
األعلى بني املصارف على مستوى 
الشرق األوسط، وذلك على الرغم من 
تداعيات األزمة، حيث أكدت وكالة 
ستاندارد أند بورز على تصنيفها 
االئتماني طويل األمد لبنك الكويت 
الوطني بدرجة+A، مستندة في ذلك 
إلى قوة الوضع املالي للبنك وأدائه 
التشغيلي املتني واإلدارة الرصينة 

الكوادر الكويتي����ة وتنمية الثروة 
البشرية التي تشكل اللبنة األساسية 
لقادة املستقبل. وفي إطار حرصه على 
ترسيخ صورته كنموذج حي ومتميز 
لقدرة شركات القطاع اخلاص على 
استقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية 
وتوسيع مشاركتها في أعمال البنك 
وجناحاته، قام البنك بتوظيف 430 
مواطنا كويتيا خ����الل العام 2009 
لترتفع بذلك نسبة العمالة الوطنية 
لدى البنك إلى أكثر من 61% من إجمالي 
القوى العاملة لديه مس����جال بذلك 
واحدة من أعلى املعدالت على مستوى 
البنوك احمللية. كما توج البنك جهوده 
على مدى السنوات املاضية في مجال 
التدري����ب حلديثي التخرج بإطالق 
»جامعة البنك الوطني« للتدريب التي 
انتس����ب إليها أكثر من 500 متدرب 

ومتدربة خالل عام 2009.

في خدمة المجتمع

وأوضح الساير أنه في الوقت 
الذي فرضت فيه الظروف االقتصادية 
التي سادت خالل العام املاضي على 
املؤسسات املالية واملصارف بشكل 
عام توجه���ا نحو خفض النفقات، 

فإن هذا الواق���ع لم يثن إدارة بنك 
الكوي���ت الوطني عن االس���تمرار 
في تأكيد حضور البنك في مجال 
املسؤولية االجتماعية وإثبات دوره 
كواحد من أهم رواد خدمة املجتمع 

في الكويت.

شكر وتقدير

واختتم نائ���ب رئيس مجلس 
إدارة بن���ك الكويت الوطني ناصر 
مساعد الساير كلمته بتوجيه الشكر 
والتقدير جلميع مساهمي البنك على 
ثقتهم ودعمهم الكامل للبنك طوال 
مسيرته املظفرة، مشيدا باجلهود 
الكامل الذي  الكبي���رة وااللت���زام 
تبذل���ه إدارة بنك الكويت الوطني 
م���ن مديرين وموظف���ني وعاملني 
من أجل االرتقاء املتواصل بأعمال 
البنك ونتائجه، مجددا العهد على 
مواصلة اجلهود للحفاظ على مكانة 
هذا البنك الرائدة وصون سمعته 
العطرة وتاريخه العريق مبا يحقق 
أفضل املكاسب والعوائد للمساهمني 
ويحقق طموحات اجلميع في ترسيخ 
تواجد بنك الكويت الوطني كأفضل 

بنك عربي في العالم.

عمومية البنك توافق على رفع رأس المال إلى 359.8 مليون دينار وتنتخب مجلس إدارة جديدًا

أرباح البنك ش�كلت 65% م�ن أرباح جميع البن�وك المحلية

انتخبت اجلمعية العمومية لبنك الكويت الوطني مجلس ادارة 
جديد لفترة الس���نوات الثالث املقبل���ة مع زيادة عدد اعضائه من 8 

الى 9 اعضاء.
وقد مت انتخاب محمد عبدالرحمن البحر رئيس���ا ملجلس االدارة 

وناصر مساعد الساير نائبا للرئيس.

دبدوب: يا »جمل« ما يهزك ريح
استعرض الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك الكويت الوطني البيانات 
املالية للبنك لعام 2009 واملقارنات مع بعض البنوك العربية واألجنبية 
مش��يرا إلى أن أرباح الوطني تش��كل 65٪ من أرب��اح جميع البنوك 

الكويتية. واختتم حديثه بالقول: يا »جمل« ما يهزك ريح.

)هاني الشمري(ناصر الساير مترئسا عمومية البنك الوطني
إبراهيم دبدوب متحدثا خالل اجلمعية العمومية

أعضاء مجلس إدارة »الوطني« وأسهم التصويت في االنتخابات
1.930.243.165محمد عبدالرحمن البحر1
1.861.607.951ناصر مساعد عبداهلل الساير2
1.854.200.998يعقوب يوسف عبدالعزيز الفليج3
1.850.009.121حمد عبدالعزيز احلمد الصقر4
1.847.256.402حمد محمد عبدالرحمن البحر5
1.843.699.360غسان احمد سعود اخلالد6
1.842.559.507ناصر محمد عبداحملسن اخلرافي7
1.827.938.154مثنى محمد احمد عبداللطيف احلمد8
1.768.161.379هيثم سليمان حمود اخلالد9
551.336.263عماد محمد عبدالرحمن البحر � احتياطيا أول10
145.708.670لؤي جاسم محمد اخلرافي � احتياطيا ثانيا11

تصنيف بلدية فئة )ج(دوريـــن ونصـــف

عىل املفتاح

خدمة متابعة مراحل بناء العقار 
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