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تداعيات غير مواتية تخلفها األزمة 
املالية العاملية، حيث من الصعب 
التنبؤ مبا ستكون عليه األوضاع 
العاملي���ة وتأثيرها على  املالي���ة 
السوق احمللي، فضال عن أن هذه 
املخصصات اإلضافية توفر للبنك 
مزيدا من االطمئنان عند ممارسة كل 
أنشطة أعماله في ظل االضطرابات 
املالية التي تعاني منها األس���واق 

وتداعياتها على السوق احمللي.
وفض���ال ع���ن املخصص���ات 
التقديري���ة املتواف���رة لدى البنك 
الرقابية،  والتي تفوق املتطلبات 
فقد بلغت األرباح احملتفظ بها لدى 
البنك 91.9 مليون دينار مما يعزز 
حقوق مساهمي البنك، والتي بلغت 
440 مليون دينار مع نهاية العام 

املنصرم.
ويتمتع »التجاري« أيضا بقاعدة 
رأسمالية قوية، حيث بلغت نسبة 
كفاية رأس املال 18.22% وهذه النسبة 
تفوق النسبة احملددة من قبل بنك 

الكويت املركزي وهي %12. 
ولقد قام البنك بإجراء اختبارات 
الفصلية  املالي للفترات  الضغط 
املنتهي����ة ف����ي م����ارس ويونيو 
وس����بتمبر 2009 وكذلك لنهاية 
العام في 31 ديسمبر 2009 ومتت 
مراجعتها من قب����ل أحد البيوت 
االستشارية العاملية وقد أثبتت هذه 
االختبارات القوة واملتانة املالية 
حتى في ظل الظ����روف الصعبة 
كما قام مجلس اإلدارة بالتعاون 
مع أحد أكبر البيوت االستشارية 
العاملي����ة لوضع إس����تراتيجية 
جديدة للس����نوات ال����� 5 املقبلة 
تهدف إلى استمرار وجود البنك 
في طليعة املؤسسات املصرفية 

في الكويت.

أبرز اإلنجازات

استمر البنك في االستثمار في 
شبكة فروعه ونظمه املعلوماتية 
وموظفيه حيث يقوم بتشغيل ثاني 
أكبر شبكة فروع مصرفية متكاملة 
في الكويت تضم 55 فرعا تغطي 
كل مناطق الكويت، إذ مت خالل عام 
2009 افتتاح فرعني جديدين في كل 
من منطقة الدسمة ومنطقة هدية 
كما مت جتديد كل من فرع خيطان 

وفرع شرق.
وقد مت حتدي����د مواقع جديدة 
للفروع وسوف يتم افتتاح املزيد 
من الفروع خالل عام 2010. ومن 
خالل شبكة فروع البنك املوزعة 
على كل مناطق الكويت، يقدم البنك 
مجموعة متنوع����ة من اخلدمات 
واملنتج����ات املصرفي����ة املبتكرة 
والتي مت تصميمها خصوصا لتلبية 
التركيز  العمالء م����ع  احتياجات 
على تق����دمي عدد م����ن العروض 
املتمي����زة لعمالء التجاري للوفاء 
باحتياجاتهم ومتطلباتهم، كما قام 
البنك بالتعاون مع ش����ركة تأمني 
كبرى بتوفير مجموعة كبيرة من 

اخلدمات التأمينية لعمالئه.
كما واص����ل قط����اع االئتمان 
التج����اري أنش����طته نحو تنويع 
وزيادة حجم محفظة التسهيالت 
القطاع  املقدمة لعمالء  االئتمانية 
مع التركيز على تلك التسهيالت 
املوجهة للقطاع����ات االقتصادية 
املنتجة وباتباع األسس الرشيدة 

ملنح االئتمان.

التشغيلية إلى 157 مليون دينار. 
وقد بل����غ الربح قبل املخصصات 
130.9 مليون دين����ار، وقد ارتأى 
مجلس إدارة البنك جتنيب املبلغ 
كمخصص����ات مقاب����ل محفظتي 
القروض واالنخفاض في احملفظة 
االستثمارية، وعليه فقد بلغ صافي 

الربح 0.15 مليون دينار. 
وأضاف انه مت خفض املصاريف 
مقارن����ة بالعام الفائ����ت وهو ما 
جعل البنك يحتفظ بأفضل نسب 
التكاليف إلى اإليرادات عند %16.74 
وزاد إجمالي القروض والتسهيالت 
بنس����بة 2.8% أو74 مليون دينار 
موجهة بصورة أساس����ية لعمالء 
البنك من الش����ركات. من ناحية 
أخرى فقد بلغ إجمالي أصول البنك 
3.6 مليارات دينار، وبلغت حقوق 
املساهمني 440 مليون دينار تقريبا 

مع نهاية عام 2009.
و على الرغم من اآلثار السلبية 
التي خلفتها األزمة املالية العاملية 
على االقتصاد الوطني وبيئة العمل 
املصرفي استطعنا احلد من اآلثار 
السلبية على نتائج عمل مصرفنا 
واملضي نحو بناء قاعدة رأسمالية 
قوية ميكن االعتماد عليها وتعزز 
م����ن القدرة التنافس����ية ملصرفنا 
وتساهم في التعامل مع التعثرات 

املستقبلية. 
مع نهاية عام 2009، بلغ إجمالي 
مخصصات القروض 285.5 مليون 
دينار منها 210.5 ماليني دينار في 
صورة مخصص���ات محددة و75 
مليون دينار في صورة مخصصات 
عامة. ويتضمن بند املخصصات 
العامة مبل���غ 42.6 مليون دينار 
هو عبارة عن مخصصات إضافية 
تقديرية تف���وق متطلبات تكوين 
املخصصات احملددة من قبل اجلهات 
البنك  أن  الرقابية. ومن املعروف 
يقوم بتكوين مثل هذه املخصصات 
التقديرية اإلضافية حتس���با ألي 

فروع مصرفية في الكويت.
ولعل االجن����ازات التي حققها 
التجاري خالل الفترة السابقة هي 
خير دليل على استراتيجيات العمل 
السليمة التي طاملا قامت إدارة البنك 
باتباعها حتى في أصعب الظروف، 
وبالتأكيد فإن كل هذه اإلجنازات ما 
كانت لتتحقق لوال تفاني موظفي 
البنك في أداء أعمالهم وكذلك جهود 
اإلدارة التنفيذية التي ساهمت في 
احملافظة على مكانة البنك، وبالفعل 
فقد أنهينا ع����ام 2009 ومصرفكم 
مستمر في احملافظة على ثاني أعلى 
تصنيف بني املص����ارف الكويتية 
ويتمتع بقاعدة رأسمالية قوية، إذ 
بلغ معدل كفاية رأس املال %18.22 

بنهاية عام 2009.

أداء جيد

وقال الش����طي عام 2009 كان 
عاما صعبا لبيئة العمل املصرفي 
والتي تأثرت بتداعيات األزمة املالية 
العاملية التي ش����هدت أوجهها في 
الربع األول من عام 2009، إضافة 
إلى غياب االستقرار السياسي حيث 
مت حل مجلس األمة والدعوة إلى 

انتخابات جديدة. 
وأقفل املؤشر السعري لسوق 
املالية منخفضا  الكويت لألوراق 
بنسبة 10% لعام 2009. ودون شك 
فإن هذه العوامل مجتمعة قد أثرت 
سلبا في بيئة العمل املصرفي وطال 
العمالء أيضا،  الس����لبي  تأثيرها 
وللحد من هذه التأثيرات السلبية 
على مصرفنا كان من الضروري 
انتهاج سياس����ة متحفظة جتعل 
من احلفاظ على حقوق املساهمني 
وتعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك 

هدفا أساسيا لعملنا في 2009. 

اإليرادات التشغيلية

بالرغ����م من الظروف الصعبة 
متكن البنك من أن يصل باإليرادات 

فواز كرامي
استعرض رئيس مجلس اإلدارة 
التجاري  املنتدب للبنك  والعضو 
عبداملجي����د الش����طي التط����ورات 
الضخمة التي ش����هدها البنك على 
مدى 50 عاما منذ تأسيسه، مشيرا 
إلى انه سيحتفل بهذه املناسبة في 

يونيو املقبل.
ف����ي كلمة له  الش����طي،  وقال 
خالل اجلمعي����ة العمومية للبنك 
التي انعقدت أمس بنسبة حضور 
85.49%، أن العق����د الفائت ش����هد 
تطورات ملحوظة في تاريخ البنك 
جعلته يتب����وأ مكانة مرموقة بني 
املص����ارف الكويتية ليصبح ثاني 
الكويتية تصنيفا  البن����وك  أعلى 
بحسب وكاالت التصنيف الدولية 
ملا يتمتع به من مالءة مالية عالية 
وقاعدة رأس����مالية قوية تعكسها 
مع����دالت األداء املرتفعة والتواجد 
القوي في سوق اخلدمات املصرفية 
لألفراد والشركات على حد سواء مع 

القدرة على حتقيق األرباح.
وأضاف: خالل السنوات العشر 
املاضية زادت حقوق املساهمني من 
183 مليون دينار في عام 2000 إلى 
440 مليون دين����ار في عام 2009 
وارتفعت املوجودات من 1.5 مليار 
دينار في عام 2000 إلى 3.6 مليارات 
دينار في ع����ام 2009، وكذلك فقد 
إيرادات التشغيل من 54  ارتفعت 
مليون دينار في عام 2000 إلى حوالي 
158 مليون دين����ار في عام 2009، 
وباملثل فقد شهد سعر سهم البنك 
ارتفاعا ملحوظا خالل الس����نوات 
العش����ر املاضية من 255 فلسا في 
عام 2000 وأغلق على س����عر 930 
فلسا في نهاية عام 2009 وجتاوز 
السعر دينارا ونصف الدينار في عام 
2007.  أما بالنسبة لصافي أرباح 
البنك، فقد كانت 30 مليون دينار 
في ع����ام 2000 وارتفعت إلى 120 
مليون دينار في عام 2007 ثم 100 
مليون دينار في عام 2008، ولوال 
األزمة املالية العاملية وتوجه البنك 
لتدعيم قاعدته الرأسمالية باملزيد 
من املخصصات لتحسني محفظة 
القروض الستمر البنك في حتقيق 
ربحية صافية مبعدالت منو جيدة 

خالل عام 2009.
ولزيادة القدرة التنافسية للبنك، 
قام البنك باالستثمار في العنصر 
البش����ري حيث جتاوزت نس����بة 
العمال����ة الوطنية لدى البنك %60 
واستمر حتديث اجلوانب املرتبطة 
بتقنية املعلومات ملواكبة التطورات 
العاملية وكذلك االستثمار في شبكة 
االفرع، والتي تضاعفت تقريبا من 
28 فرعا في عام 2000 إلى 55 فرعا 
في عام 2009، متثل ثاني أكبر شبكة 

استعرض خالل عمومية البنك التطورات المالية في 10 سنوات أبرزها ارتفاع حقوق المساهمين من 183 إلى 440 مليون دينار

الشطي: اختبارات الضغط المالي لـ »التجاري« قوية ومتينة
بشهادة أحد البيوت االستشارية العالمية

علي املوسى متحدثا خالل السجاالت التي شهدتها اجلمعية

العمومية  انتخبت اجلمعية 
مجلس إدارة جديدا بعد قبولها 
الستقالة املجلس القدمي للفترة 
2010 وحت���ى 2012 ضم كال من 
الرب���اح وعلي العوضي  ضرار 
وعنود احلذران واحمد املشاري 
العثمان  وبدر األحمد وط���ارق 
ومهدي اجلزان وعلي املوس���ى 

كعضو احتياط أول.
ويذكر أن الشطي اعترض على 
ترشيح احمد املشاري كونه عضو 
مجلس ادارة سابقا ولم تبرأ ذمته 

بناء على مقترح املوسى.

انتخاب مجلس إدارة 
جديد لـ »التجاري«

)سعود سالم(عبداملجيد الشطي متحدثا خالل اجلمعية العمومية

الموسى يطالب بـ »المحاسبة الخالقة« لمجالس اإلدارات

تحّفظ على بند عدم إبراء ذمة مجلس اإلدارة يشعل العمومية
مت البيع هي من حق املساهمني 
ولكل مساهم احلق في التصرف 
فيها واتخاذ اجلمعية العمومية 
لهذا القرار يعتبر مصادرة حلق 
املساهمني فضال عن أن القرار 
يس����تبق االحداث فيما يخص 

بيع األسهم.
وعن وضع البنك املستقبلي 
الش����طي ان مجل����س  ق����ال 
االدارة اس����تدعى احد البيوت 
االستش����ارية العاملية لوضع 
خطة خمسية جديدة ستكون 
امام مجلس االدارة اجلديد وله 
احلق في األخذ بها من عدمه، 
مشيرا الى أن اخلطوط العريضة لهذه اخلطة تتمثل في التركيز 
على الس����وق احمللي في الكويت خاصة س����وق التجزئة السيما 
مع طرح احلكومة خلطة تنمية فيها العديد من املش����اريع التي 

حتتاج الى متويل.
وبني أن البن����ك حافظ على سياس����ته التحفظية ألن جميع 
املخصصات ستعود باحملصلة الى املساهمني في البنك متوقعا 
أن يشهد االقتصاد الكويتي حتسنا ابتداء من النصف الثاني من 

العام احلالي.
من جهته وعلى هامش اجلمعية العمومية، قال علي املوسى 
ان املقترح املقدم م����ن قبله ال يتهم احدا كون االتهامات توجهها 
اجله����ات القضائية فقط، مؤكدا أن م����ن حق اجلمعية العمومية 
القي����ام بهذه املقترحات مس����ميا بند مكافآت مجل����س االدارة ب� 

»احملاسبة اخلالقة«.
وأكد املوس����ى أن اجلمعيات العمومي����ة مطالبة في املرحلة 
املقبلة بعدم املواقف السلبية، والتحرك مشددا على مبدأ الشفافية 
واحلوكمة واإلفصاح السيما فيما يتعلق ببند املكافآت والعالوات 
ملجالس االدارات مشبها مقترحه »بالفحص النافي للجهالة« مطالبا 
مساهمي شركة مجموعة األوراق املالية في جمعيتهم العمومية 
اخذ املواقف ذاتها واملس����اءلة عن كل شي ومطالبا املساهمني في 
جميع الشركات بتكريس مرحلة جديدة في الكويت ميارس فيها 

املساهمون حقوقهم كاملة في اجلمعيات العمومية.
وش����دد املوس����ى على ضرورة تقدمي مكافآت ملجالس ادارات 

الشركات مبا فيها البنك التجاري مبعرفة جميع املساهمني.

ف����ي تطور مفاج����ئ وغير 
متوق����ع ش����هدت العمومي����ة 
العادية للبنك التجاري جداال 
س����اخنا، والالفت أن اجلدال 
جاء من رئيس مجلس االدارة 
املنتدب في ش����ركة  والعضو 
املالية علي  مجموعة االوراق 
املوس����ى والتي تعتبر الذراع 
االس����تثمارية ألكبر مالك في 

البنك التجاري.
فبعد مخاض طويل ونقاشات 
اإلدارة  حادة استطاع مجلس 
مترير بنود اجتماع اجلمعية 
العمومية جميعا باستثناء البند 

)9( الذي اضطر ممثلي وزارة التجارة إلجراء تصويت على هذا 
البند وعدم متريره واألخذ باالقتراح املقدم من علي املوسى بتأجيل 
الب����ت »بإخالء طرف أعضاء مجلس اإلدارة وإبراء ذمتهم عن كل 
ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن الس����نة املالية املنتهية في 
ديس����مبر من 2009 الى جلسة قادمة والطلب من مجلس االدارة 
اجلديد للبنك القيام باملراجعة احملاسبية واإلدارية والقانونية ملا 
مت صرفه لرئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب وأعضاء مجلس 
االدارة من رواتب ومكافآت وتعويضات ومزايا خالل السنة املالية 
املاضية وحتى تاريخ انعقاد اجلمعية احلالية على أن يقدم مجلس 
اإلدارة اجلديد الى اجلمعية العمومية املقبلة توصية بهذا الشأن. 

وحاز هذا املقترح موافقة 79.9% من املساهمني.
ولم يستطيع الشطي إخفاء مدى امتعاضه من مقترح املوسى 
الذي اعتبره إهانة شخصية وقال »اننا في مجلس اإلدارة خدمنا 
في البنك التجاري ألكثر من 11 عاما ولم نأخذ فلسا واحدا بل قمنا 
انا وجمال املطوع بخفض نس����بة أجورنا الشهرية بنسبة %15 
لكن ما يحدث اآلن يذكرنا بقصة البقرات الثالث وقال للموس����ى 

»دافنينه سوا يا أبوهاشم«.
كما قرأ الشطي خالل اجلمعية العمومية رد بنك الكويت املركزي 
على قرار اجلمعية العمومية العادية للبنك واملنعقدة بتاريخ 30 
اغسطس املاضي واخلاص بالتصرف بأسهم شركة دار االستثمار 

في حال بيعها أن يتم توزيع أرباحها على املدينني.
وقال الشطي ان »املركزي« أرسل كتابا الى البنك التجاري أخطره 
فيه بعدم موافقته على املقترح حيث ان االرباح احملققة في حال 


