
االحد 21 مارس 2010 39اقتصاد
أكد أن البنك سيعود بالربحية في الربع األخير ونفى سعي مستثمر »خليجي« لحصة استراتيجية فيه وأكد استمراره في اإلجراءات القضائية بشأن المشتقات

البدر: »الخليج« يولي أقصى اهتمامه لتحقيق العائد المناسب لمساهميه في الفترة المقبلة
عمر راشد 

نفى رئيس مجلس إدارة بنك 
اخلليج على رشيد البدر علم إدارة 
البنك بسعي مس����تثمر خليجي 
لش����راء حصة إس����تراتيجية في 
البنك خالل املرحلة املاضية، الفتا 
الى أن إستراتيجية البنك ستركز 
على الفرص املوجودة في السوق 
احمللي بعيدا عن الفرص اخلارجية 
والسعي لزيادة حصته السوقية 
في الفترة املقبلة من خالل تنوع 
خدماته املطروح����ة أمام العمالء. 
وأوضح البدر أن سعر السهم في 
البورصة »عادل« وأقل من »عادل« 
بالنظر للفرص املستقبلية للبنك 
ودوره وحصته في السوق املصرفي.  
ولفت الى أن صعود الس����هم من 
285 إلى 350 فلس����ا للسهم يعود 
لرغبات املستثمرين وتقديراتهم 
ملستقبل البنك وقوى السوق هي 
الوحيدة املتحكمة في س����عر أي 
سهم موجود في السوق.  وتوقع 
الب����در في تصريح صحافي عقب 
انتهاء اجلمعية العمومية للبنك، 
أمس، أن يكون المتام صفقة بيع 
أصول »زين- أفريقيا« انعكاسات 
جيدة على معظم األصول املالية في 
الكويت وسيكون لها أثر مضاعف 
على التدفق����ات النقدية للمدينني 
مما ميكنهم من س����داد التزاماتهم 

أمام البنوك.
وحول وضع العمالء املتعثرين 
للبنك، أوضح أن بنك اخلليج وعدد 
م����ن البنوك األخرى قامت بإعادة 
جدولة ديون الكثير من الشركات 
والعمالء املتعثرين، الفتا الى أن 
ملف ش����ركتي س����عد والقصيبي 
يختلف عن وضع العمالء املتعثرين 

في الداخل. 
وقال إن عودة البنك لتحقيق 
أرباح من جديد سيكون نهاية العام 
احلالي ش����رط استمرار األوضاع 
االقتصادية في التحس����ن وكذلك 

عدم تدهور قيمة األصول.
وق����ال إن البنك مس����تمر في 
سياسة املخصصات خالل النصف 
األول من العام احلالي وفي الربع 
الثالث، موضحا أن املخصص ليس 
خسارة ولكنه حتوط من البنك ملا 
ميكن أن يؤول إليه الدين وخطوة 
احترازي����ة تتوقف على حتس����ن 

األوضاع في املستقبل. 
وردا عل���ى تس���اؤل عما إذا 
كان البنك سيبتعد عن النشاط 
البنك  أن  االس���تثماري، أوضح 
ركز ومنذ تأسيسه على أعماله 
التجارية األساس���ية التقليدية، 
مضيفا أن األعمال االستثمارية 
هي أعمال »رديفة« للبنك وليست 

أساسية. 
وفيما يتعلق بالقضايا املرفوعة 
البنك بخصوص  ضد أحد عمالء 
مسألة املش����تقات املالية، أوضح 
أن األمر منظور أمام القضاء وهي 
تأتي في إطار ق����رارات اجلمعية 
العمومية للعام املاضي، حيث أقر 
العمل على  املساهمون بضرورة 
مالحقة العمالء املتسببني في قضية 

املشتقات قضائيا. 
 وردا على س����ؤال ل� »األنباء« 
حول تعليقه على نية أحد املساهمني 
الرئيسيني بالتخارج من حصته 
ورغبة أحد املس����اهمني في زيادة 
حصته إلى 23.5%، أوضح رشيد 
باقتضاب: ال علم لي مبا يدور بني 
املساهمني في هذا الشأن فهو أمر 
يخصهم، وحول نسبة املخصصات 
إلى إجمالي القروض، أوضح البدر 
أن نس����بتها »كافية« من إجمالي 

القروض. 
وأبدى رش����يد استعداد البنك 
لتمويل كل العمالء التي تتطلبها 
النقاب عن  التنمية، كاشفا  خطة 
تقدم ع����دد ال بأس به من العمالء 
لتموي����ل مش����روعات ذات قيمة 
إنتاجية مضافة وال تدخل ضمن 

مشروعات اخلطة. 
 وفي تعليقه على دخول دار 
االس���تثمار حتت مظلة قانون 
االستقرار املالي، أوضح البدر 
أنها خطوة جيدة، موضحا أن 
الفريق االقتصادي املكلف بوضع 
القانون انتهت مهمته بخروج 
القانون، مك���ررا: خطوة الدار 
جيدة لوضع الش���ركة وكذلك 

 وقال البدر انه إميانا من البنك 
بضرورة وجود بيئة عمل مستندة 
إلى القيم واألهداف املشتركة عمد 
البنك خالل 2009 إلى تعزيز إدارته 
التنفيذية وإعادة هيكلة 50% خالل 

العام املاضي. 
 وأفاد ب����أن البنك على قناعة 
بضرورة متيزه باملعارف وخبرات 
عاملية في العمل املصرفي تتمتع 
بالسمعة واملصداقية العالية، ألن 
ذلك يؤهلهم ليكونوا اخليار األفضل 
بالنسبة للبنك ومتطلبات منوه 

وجناحه. 

تحصين البنك من المخاطر 

وأشار البدر إلى أن بنك اخلليج 
بنى أسسا متينة ملواكبة التحديات 
والفرص القادمة، وينصب تركيزه 
األساسي في املرحلة الراهنة على 
تقوية ميزانياته العمومية وتطوير 
أصول البنك في خطوة تهدف إلى 
حتصني البنك من املخاطر املمكنة 

ومن تقلبات اإليرادات. 
وأوضح أن البنك يولي أقصى 
اهتمام����ه بتحقيق معدالت العائد 
املناسب ملس����اهميه في السنوات 
املقبل����ة، وأعلى مس����توى لرضا 
العمالء من خالل منتجات وخدمات 
جديدة مبتكرة تلبي احتياجاتهم 
املصرفية واملالية وتنطوي على 
قيمة تنافسية متميزة، مفيدا بأنه 
س����يركز على األنشطة املصرفية 
األساسية، بسياس����ة تركز على 
العم����الء وتعم����ل على تنس����يق 
وتبسيط عمليات البنك مبا يوفر 
الوق����ت ملوظفين����ا للتركيز على 
العمالء واحتياجاتهم املصرفية، 
ومبا ميكن البنك من تنمية محفظة 
التس����هيالت االئتماني����ة ويدعم 

مصادره التمويلية العامة. 

خطة التنمية

وأعرب عن أمله في أن يحقق 
البنك نتائج إيجابية مع بدء تنفيذ 

التي  التنموية  مش����اريع اخلطة 
الدولية مؤخرا، باإلضافة  أقرتها 
إلى برامج تنشيط حركة اإلصالح 
االقتصادي التي تهدف إلى زيادة 
انشطة قطاعات االقتصاد الوطني 
املختلفة من خ����الل زيادة فرص 
االستثمار املنتجة املتاحة ملؤسسات 

األعمال والشركات احمللية 

إنجازات كثيرة 

ولفت البدر إلى أن فترة السنة 
التي مض����ت منذ انتخاب مجلس 
إدارة جديد ش����هدت متكن فريق 
العمل في البنك من إجناز الكثير 
من األمور الت����ي ما كان باإلمكان 
حتقيقها من دون دعم ومس����اندة 
العديد من األطراف التي تعاونت 
بروح العم����ل اجلماعي والفريق 

الواحد. 

4.1 مليارات دينار 

وبدوره أملح الرئيس التنفيذي 
ورئيس املدراء العامني في البنك 
ميش����ال العق����اد ال����ى أن اجلهاز 
املصرفي االئتماني بالبنك مستمر 
في تطوي����ر األداء وذلك لتمويل 
وإقراض الشركات واملقاولني وإمتام 
املعامالت التجارية بأفضل صورة 
ممكنة، وأكد أن اإلدارة ستس����عى 
إل����ى تعزيز األرباح التش����غيلية 
خالل 2010، متابعا أن التسهيالت 
االئتمانية بلغت 3.6 مليار دينار في 
2009، وأن قيمة الودائع انخفضت 
من 4.5 إلى 4.1 مليارات دينار وذلك 
بسبب انخفاض نسبة الفائدة على 
اخلصم واملقررة من بنك الكويت 
املركزي، باإلضافة إلى خفض نسبة 

السيولة من 20% إلى %15.5. 
وقال العقاد ان الوائع أصبحت 
في ص����ورة إيجابي����ة ألن تكلفة 
التمويل انخفضت وعائدات الودائع 
ارتفعت في ظل هذه القرارات وتابع 
أن اخلليج مس����تمر في التوسع 
محليا في ع����دد األفرع حيث قام 
بافتتاح 5 أفرع جديدة في 2009، 
وسيفتتح 4 أفرع أخرى خالل العام 
احلالي، كما ارتفع عدد املوظفني من 
1300 إلى 1460 موظفا، متماشيا مع 
ارتفاع نسبة املوظفني الكويتيني 
في البن����ك إلى 66% بعد أن كانت 

51% في عام 2008. 

البدر: التخارج من حصص »إستراتيجية« أو زيادتها أمر يعود للمساهمين وال علم لي به
نسبة المخصصات إلى إجمالي القروض في 2009 »كافية« ونبني أسسًا متينة لمواكبة التحديات

للسوق بشكل عام. 

األزمة أحدثت تغييرات »جذرية«

الب����در ان األزمة املالية  وقال 
العاملية أحدثت تغييرات جذرية 
ف����ي السياس����ات واألوضاع على 
مس����توى العالم وأدت إلى حتول 
في االجتاهات االقتصادية واملالية 
لالقتصاد العاملي، موضحا أنه رغم 
انعكاسات هذه األزمة على السوق 
احمللي فقد س����جل »اخلليج« أداء 
قويا خالل عام 2009 كنتاج مباشر 
للعمل ال����دؤوب لكافة موظفينا، 
وبفضل إستراتيجيتنا املتحفظة 
الهادفة إلى تركيز أنش����طة البنك 
على ما يلبي في النهاية احتياجات 
ومتطلبات السوق املصرفية على 

أفضل وجه. 
وأضاف أن األداء اجليد لم يترجم 
أرب����اح صافية لهذه  إلى حتقيق 

السنة الصعبة، إال أن قدرات البنك 
املالية عل����ى موجة تبعات األزمة 
أصبحت أقوى من ذي قبل، حيث 
جنح »اخلليج« في بناء أسس قادرة 
التحديات والفرص  على مواكبة 
املقبلة كما استمر في تنمية محفظة 
التسهيالت االئتمانية العامة فمنح 
تسهيالت جديدة وممتدة بحدود 
10% من إجمالي احملفظة خالل السنة 
املاضية فساهمت في حتسني أداء 

احملفظة بشكل عام. 
وأش����ار إلى أن البن����ك تبنى 
إستراتيجية جديدة متحفظة خالل 
2009 ق����ام مبوجبها بتجنيب كل 
األرباح التشغيلية للبنك والبالغة 
83 مليون دين����ار، باإلضافة إلى 
مبالغ إضافية أخرى، كمخصصات 
احترازية الزمة حملفظتنا االئتمانية، 
األمر الذي أدى إل����ى تكبد البنك 
خلسارة صافية بلغت 28 مليون 

دينار ومت ترحيل هذه اخلس����ارة 
إلى عام 2010. 

دعم العمالة الوطنية 

ولفت البدر إلى أن البنك واصل 
تطوير رأسماله البشري بهدف رفع 
مستوى املعايير املهنية وتطبيق 
أفضل املمارس����ات ف����ي الصناعة 
املصرفية، مب����ا ميكنه من خدمة 
عمالئه بطريقة أفضل ومبا يعود 
على مساهميه بعوائد جيدة، حيث 
جنح من خالل مبادرات مجموعة 
املوارد البش����رية التي تركز على 
تطوي����ر العمال����ة الوطنية، ومن 
ضمنها البرامج املصممة لتدريب 

العاملني وتطويرهم وظيفيا. 
أنه بالرغم من  البدر  وأوضح 
النتائج الس����لبية الصافية للعام 
املنصرم، إال انه يظل ملتزما بالعمل 
عل����ى حتقيق أقص����ى معدل من 

العوائد املمكنة ملساهميه للسنوات 
القادمة، مع احلرص على حتقيق 
أعلى مستوى لرضا العمالء وعلى 
تزويدهم بخدمات ومنتجات مبتكرة 
تس����توفي أعلى املعايير العاملية 

وتنفرد بقيمة تنافسية كبيرة. 
وزاد البدر أن بنك اخلليج ملتزم 
الش����باب على حتقيق  مبساعدة 
تطلعاته����م الوظيفية في القطاع 
املصرفي، ونتيج����ة لهذا االلتزام 
سجل البنك واحدة من أعلى نسب 
العمالة الكويتية على مس����توى 
القطاع اخلاص في الكويت، األمر 
الذي أهله للفوز في نوفمبر 2009 
الوظائف  بجائزة توطني وإحالل 
للسنة اخلامسة على التوالي وهي 
اجلائزة التي مينحها مجلس وزراء 
العمل والشؤون االجتماعية لدول 
مجلس التعاون اخلليجي تقديرا 

للتميز في هذا املجال. 

مخصصاتنا في 2009 سببها
مديونية بعض دول الجوار 

 قال البدر أن هناك ظروفا طرأت على البنك تتعلق بتوقف 
بعض دول اجلوار عن سداد تسهيالت ائتمانية بسبب الضغوط 
املالية التي تعرضت لها ولكن حسب القواعد وضعنا مخصصات 

لها بنسبة %100. 
وحول سؤال ألحد املساهمني عن تفاصيل ومديونيات أحد 
املس���اهمني، قال البدر ال ينبغي اخلوض في تفاصيل س���رية 

ومعلومات خاصة باملدينني. 

ثاني أكبر بنك 
أوض���ح البدر أن »اخلليج« يعد ثاني أكبر بنك في الكويت 
حي���ث يعتمد على قاعدة صلبة من املس���اهمني وجهاز إداري 
ق���وي خاصة بعد أن مت تغيير مركز اإلدارة وحوالي 50% من 
اإلدارة التنفيذية عقب مشكلة املشتقات التي تسببت في أزمة 
البنك، مؤكدة قدرة اإلدارة على حتس���ني أوضاع البنك خالل 

الفترة املقبلة.

قصور إدارة المخاطر
سأل أحد املساهمني على القصور في اإلدارة التنفيذية في 
البنك خالل أزمة 2008، والتي كان من نتائجها تكبد خسائر 
فاقت 75% من حقوق املس���اهمني ما كان يؤدي إلى تصفية 
البنك وتعرضه لإلفالس وفقا لألطر والضوابط القانونية 
املعروفة، متسائال كيف تكون زيادة رأس املال 333 مليون 
دينار وواجه البنك أخذ مخصصات وصلت إلى 444 مليون 
دينار، مشيرة إلى أنها خطوة غير سليمة في القواعد العامة 

لتشغيل البنك. 
 ورد البدر قائال ان األزمة التي واجهت البنك والتي تسبب 
فيها أحد عمالئه متت مناقش���تها واتخاذ إجراءات مضادة 

لها، وعليه مت اتخاذ اإلجراءات القانونية جتاه املتس���ببني 
في األزمة ومازالت اإلجراءات في ساحة القضاء للفصل في 
القضي���ة، حيث انه مت رفع دعوى قضائية قبل ش���هر ضد 
املتورطني في عقود املش���تقات، مضيفا ان املس���اهمني في 
ذلك الوقت قاموا بزيادة رأس املال لتغطية حجم اخلسائر 

وتخطي أزمة املشتقات. 
 وأوضح ان إدارة »اخلليج« حصرت املخصصات لصالح 
محفظة التسهيالت االئتمانية واحملفظة االستثمارية، مبينا 
أن تغطي���ة املخصصات في 2009 س���تتم معاجلتها ضمن 

موجودات البنك. 

احتجاز األرباح 
 قال رئيس مجلس إدارة البنك على البدر ان البنك قام 
باحتجاز أرباح 2009 بالكامل ملواجهة حساب املخصصات 
التي بلغت 130 مليون دينار وهو األمر الذي منع البنك من 

حتقيق ارباح.
وأع���رب عن أمله في أن تدفع هذه املخصصات لتحقيق 
أرباح مع نهاية الربع األخير من العام احلالي، الس���يما في 
ظل بدء تفعيل اخلطة اخلمسية في الدولة وإجناز املشاريع 

التنموية الكبرى. 

ال تعامل في المشتقات مستقباًل
وفي سؤال آخر عن استمرار البنك في تعامالت املشتقات 
املالية والدخول بشراء نس����بة 10% من أسهم البنك أجاب 
البدر بقوله ليس لدينا حاليا تعامالت باملشتقات املالية، 
مش����يرا إلى أن الوقت احلالي ال يس����مح للبنك مبثل هذا 

النوع من األنشطة.
وأكد أن ش����راء األسهم هو أمر »نادر« جدا، وليس لديه 

الرغبة في شراء نسبة 10% من أسهم خزينته. 

البنك مستعد لتمويل كل احتياجات العمالء التي تتطلبها خطة التنمية
علي رشيد البدر مترئسا عمومية البنك ومتوسطا ميشال العقاد وفوزي الثنيان

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار املساهمني خالل عمومية البنك 

)أسامة البطراوي( 


