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املؤشر 
السعري   اعلنت شـــركة مجموعـــة األوراق املالية أنها 

حصلت على موافقة بنـــك الكويت املركزي على 
البيانات املالية املرحلية للشـــركة لفترة التسعة 
اشـــهر املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ حيث حققت 
الشـــركة أرباحا قدرها ١٫٩ مليون دينار ما يعادل 
٧٫٥٩ فلوس للسهم، مقارنة مع ربح بلغ ٣٫٨ ماليني 
دينار ما يعادل ١٥٫٠٥ فلسا للسهم للفترة املناظرة 

من العام املاضي. وأوضحت الشركة في بيان نشر 
على موقع البورصة أن أصول الشركة تتضمن  ما 
قيمته ٣٩٫٦ مليون دينار أسهم مدرجة في سوق 
الكويـــت لألوراق املالية، ومـــا قيمته ٦١٠٫٢ آالف 
دينار أسهم مدرجة بسوق الدوحة لألوراق املالية، 
وما قيمته ٢٫٨ مليون دينار أسهم مدرجة بسوق 

تونس لألوراق املالية.  

 ١٫٩ مليون دينار أرباح «مجموعة األوراق» في ٩ أشهر 

٦٨٠٥٫٢
بتغير قدره

-٥٤

 ٣٠٢ مليون دينار أرباح «الوطني» الصافية عن ٢٠١٠ بنمو ١٤٪
 مجلس إدارة البنك يوصي بتوزيع ٤٠٪ نقدًا و١٠٪ منحة

 البحر: النتائج تؤكد متانة وضعنا المالي وقدرتنا على مواصلة النمو وتحقيق األرباح
 ٨٧ فلسًا ربحية السهم وإجمالي الموجودات إلى ١٢٫٩ مليار دينار و٢٫١ مليار حقوق المساهمين

 محمد البحر

 هشام أبوشادي
  جتاوز ارباح بنك الكويت الوطني حاجز املليار 
دوالر ألول مرة في تاريخه لم يأت من فراغ، بل 
ــود حثيثة لإلدارة التنفيذية  جاء نتيجة ثمار جه
وجميع العاملني في البنك الذين تعلموا االنضباط 
وااللتزام في مدرسة الرئيس التنفيذي ملجموعة 
بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب والتي كانت 
ــك لألزمات التي مرت  ــم عامل في جتاوز البن أه
ــة التي التزال  ــة األزمة العاملي ــا الكويت خاص به
ــن البنوك العاملية واخلليجية  تؤثر على العديد م
في الوقت الذي أظهرت فيه جميع البيانات املالية 

 اعلن بنك الكويت الوطني عن 
أرباحا صافية قياسية  حتقيقه 
بلغت ٣٠١٫٧ مليون دينار (١٠٧٥ 
مليون دوالر) عن عام ٢٠١٠، مقابل 
٢٦٥٫٢ مليون دينار (٩٤٥ مليون 
دوالر) عن عام ٢٠٠٩، أي بزيادة 

قدرها ١٤٪ عن العام املاضي. 
  وارتفعت ربحية السهم في 
العام ٢٠١٠ إلى ٨٧ فلسا للسهم 
الواحد مقابل ٧٩ فلسا في العام 
٢٠٠٩، كمـــا بلغـــت املوجودات 
اإلجمالية للبنـــك الوطني ١٢٫٩ 
مليار دينار، وارتفعت قيمة حقوق 
مســـاهميه إلى ٢٫١ مليار دينار 
بنمو نســـبته ٢١٪، فيما بلغت 
العائد على املوجودات  نســـبة 
٢٫٤٪ ونسبة العائد على حقوق 
املساهمني ١٧٫٧٪ بنهاية ديسمبر 
٢٠١٠. كمـــا انخفضـــت نســـبة 
القروض املتعثـــرة إلى إجمالي 
احملفظـــة االئتمانية لدى البنك 
الوطني إلى ١٫٦٥٪ بنسبة تغطيه 

قدرها ٢٠٩٪.

  ارباح تاريخية

  وقال رئيس مجلس إدارة بنك 
الكويت الوطني محمد عبدالرحمن 
البحر: «أن منو أرباح «الوطني» 
وجتاوزها عتبة املليار دوالر هذا 
العام ألول مرة في تاريخه رغم 
األزمة املالية العاملية وتداعايتها 
على الكويت واملنطقة، يؤكد مجددا 
متانة وضعنا املالي وقدرتنا على 
مواصلة النمو وحتقيق األرباح، 
لنتمكن من احملافظة على أعلى 
التصنيفات االئتمانية بني كافة 
بنوك الشـــرق األوسط من قبل 
كبرى وكاالت التصنيف العاملية، 
وليؤكد ريادتنا كأفضل بنك في 
الشـــرق األوســـط للعام ٢٠١٠ 
بإجماع عاملي من أكبر املؤسسات 

الدولية».
  وأشـــار البحر إلى أن نتائج 
«الوطني» لهذا العام تثبت قدرة 
البنك على تخطي األزمات وجتاوز 

عن كل مائة ســـهم) للمساهمني 
املقيدين في سجالت البنك بتاريخ 

انعقاد اجلمعية العامة.
  وأضـــاف أن الوطني واصل 
في العام ٢٠١٠ مسيرة إجنازاته، 
الســـيما على صعيد التوســـع 
محليـــا وإقليميا، ومـــن أهمها 
دخول السوق املصرفي اإلسالمي 
بشـــراء حصة استراتيجية في 
بنك بوبيان، واالكتتاب القياسي 
في زيادة رأسماله الذي تخطى 
خمسة أضعاف األسهم املصدرة، 
إلى جانب احلصول على رخصة 
العمل في سورية والنمو القوي 
في نشـــاطات وإيرادات فروعنا 

اخلارجية. 

  تصنيفات البنك

  ويحتفظ بنك الكويت الوطني 
التصنيفـــات االئتمانية  بأعلى 
على مســـتوى الشرق األوسط 
مـــن وكاالت التصنيف العاملية 
وهي موديـــز وســـتاندارد أند 
بورز وفيتش، اعتمادا على أدائه 
املتنامي وجودة أصوله ومتانة 
قاعدته الرأسمالية واستراتيجيته 
الواضحة. كما اختير الوطني هذا 
العام بإجماع عاملي أفضل بنك 
في الشرق األوسط من قبل كل 
من «ذي بانكر» و«يوروماني» 
التـــي  و«جلوبـــل فاينانـــس» 
اختارته أيضا البنك األكثر أمانا 
الثاني  العربي للعام  العالم  في 

على التوالي.
  ومتتلك مجموعة بنك الكويت 
الوطني أكبر شبكة فروع محلية 
ودوليـــة تبلـــغ ١٧٧ فرعا حول 
العالم من بينها ٧٠ فرعا محليا 
وتغطي أهم عواصم املال واألعمال 
اإلقليمية والعاملية وتنتشر في 
لندن وباريس وجنيڤ ونيويورك 
والصني وسنغافورة وڤيتنام إلى 
جانب البحريـــن ولبنان وقطر 
والسعودية واإلمارات واألردن 

والعراق ومصر وتركيا. 

التحديات، كما انه اســـتطاع أن 
يحافظ على مر الســـنوات على 
جودة أصوله التي تعتبر األفضل 
باملعايير اإلقليميـــة والعاملية، 
السياسة املتحفظة  وذلك بفعل 
التـــي ينتهجها منذ تأسيســـه 
وإدارة املخاطـــر الرصينة لديه 
وأسس احلوكمة الرشيدة التي 
يتبعها، إلى جانب استقرار إدارته 

البنك  ووضوح رؤيته، ليكون 
األكثر أمانـــا في العالم العربي. 
وشدد البحر على أن جميع أرباح 
الوطني املعلنـــة جاءت نتيجة 
مباشـــرة للنشـــاط التشغيلي 
احلقيقي للبنك محليا وإقليميا، 
حيث بلغت اإليرادات التشغيلية 
٤٩٩ مليون دينار كويتي بنهاية 
٢٠١٠، وذلـــك تأكيـــدا على قوة 

منوذج أعمالنا واستراتيجيتنا 
التوسعية الناجحة.

  وعلى صعيد التوزيعات، قال 
البحر ان مجلس إدارة بنك الكويت 
الوطني قرر التوصية للجمعية 
العامة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 
٤٠٪ من قيمة السهم االسمية (أي 
٤٠ فلسا للسهم الواحد) وأسهم 
منحة بواقع ١٠٪ (أي عشرة أسهم 

ــاوز تداعياتها بكل  ــك الوطني لعام ٢٠١٠ جت للبن
ــيرة دوره الرئيسي  جدارة واقتدار ليواصل مس
ــة االقتصادية التي يتوقع ان  في عمليات التنمي

يقود البنك عمليات متويل مشاريعها. 

 دبدوب: أرباح «الوطني» يتوقع أن تحقق
  نموًا بين ١٠ و١٥٪ في ٢٠١١

 الخشتي: «نفط الخليج» تطرح مناقصة إنشاء خط 
الغاز قريبًا بقيمة إجمالية تقدر بـ ٣٢ مليون دينار

 «الوطني».. مدرسة االنضباط وااللتزام

 قال رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب في 
شركة نفط اخلليج بدر اخلشتي ان الشركة انتهت 
من إعداد الدراسات والتصاميم الهندسية واملسح 
الشامل ملشروع خط الغاز من منطقة اخلفجي الى 
مدينة الكويت لتغذية الشبكة الرئيسية حملطات 
توليد الكهرباء بكلفة إجمالية تتجاوز ٣٢ مليون 
دينار، متوقعا أن تطرح املناقصة قريبا على أن 
تنتهي الشــــركة من املشروع كما هو مخطط له 

في عام ٢٠١٣.
  وذكر اخلشــــتي الذي حضر احملاضرة التي 
عقدها قطاع التدريب في املؤسسة أمس أن الطاقة 
اإلنتاجية لنفط اخلليج تقدر بحوالي ٣٥٠ ألف 
برميل يوميا ملنطقة اخلفجي، مشيرا الى أن الشركة 

تسعى إلى رفع الطاقة اإلنتاجية اذا كانت احلقول 
تسمح بهذه الزيادة، مبينا أن الشركة تسعى إلى 

توسعة املنشآت لكي تستوعب الزيادة.
  وعن ارتفاع أسعار النفط بشكل قياسي خالل 
األيام املاضية بســــبب االضطرابات السياسية 
في مصر متنى اخلشتي أن تنتهي هذه املشاكل 
بأقصى سرعة وان تعود مصر إلى سابق عهدها 
باعتبارها عصب األمة العربية، مبينا أنه يصعب 
التكهن بأسعار النفط خالل الفترة القادمة خاصة 
في ظل تطور األوضاع السياسية، مشيرا الى أن 
ارتفاع األسعار سوف يكون مؤقتا وسوف تعود 
األسعار إلى سابق عهدها بعد استقرار األوضاع 
ألن األسعار عادة ما ترتبط بالعرض والطلب. 

 البنك يستضيف خبير الطاقة العالمي
  دانيال يرغين في ندوته اليوم

 أعلن بنك الكويت الوطني 
الطاقة  عن استضافته خبير 
العاملي احلائز جائزة بوليتزر 
املرموقة د.دانيال يرغني في 
ندوة بعنوان «مستقبل الطاقة 
اجلديدة»، سيتحدث خاللها 
أمــــام عمالء البنــــك الوطني 
وكبار الضيوف واملسؤولني 
عــــن مســــتقبل الطاقة وآخر 
والتطــــورات  املســــتجدات 
االقتصادية واجليوسياسية 
على الساحة العاملية وتأثيراتها 
على منطقة الشرق األوسط.

  يعــــد د. دانيــــال يرغــــني 
مرجعا عامليا مرموقا في مجال الطاقة واالقتصاد 
والسياسات الدولية ويلعب دورا مهما في قطاع 
الطاقة العاملي، وقد حاز جائزة بوليتزر العاملية 
عن كتابه «اجلائزة: ملحمة الســــعي إلى النفط، 

املال والسلطة» الذي نال شهرة 
عاملية واسعة وترجم إلى أكثر 
من ١٧ لغة، ليعتمد ســــريعا 
كمرجع موثوق لتاريخ صناعة 
النفط وانعكاساتها السياسية 
واالقتصاديــــة واالجتماعية، 
يدرس في كبــــرى اجلامعات 

واملعاهد العاملية.
  ويحظى يرغني بشــــهرة 
عاملية واسعة كمؤلف وقيادي 
في مجال األعمال، وهو مؤسس 
ورئيس معهد كامبريدج ألبحاث 
الطاقة، من أهم املؤسســــات 
االستشــــارية في هذا املجال، 
وقد ترأس يرغني في مســــيرته املهنية الطويلة 
مركز أبحاث وتطوير استراتيجيات الطاقة التابع 
لوزارة الطاقة األميركية، كما يشغل منصب عضو 

في املجلس الوطني األميركي للطاقة. 

 محمد البدري
  توقع رئيـــس املديرين التنفيذيني في بنك 
الكويت الوطني إبراهيـــم دبدوب ان يتراوح 
معدل منو أرباح البنـــك بني ١٠٪ و١٥٪ خالل 
العام احلالي، مشيرا الى ان «الوطني» يخطط 

للتوسع داخل السوق السوري.
  واضاف دبدوب في مقابلة هاتفية أجرتها 
معه وكالة «بلومبرج» عقب إعالن بنك الكويت 
الوطني أمس عن منو أرباحه الصافية خالل 
العام ٢٠١٠ بنسبة ١٤٪، ان «النمو االئتماني خالل 
العام احلالي سيعتمد على النشاط االقتصادي 
في البالد»، مشـــيرا الى ان «البنوك الكويتية 
سيكون لديها هذا العام منو في إجمالي االئتمان 

الداخلي بنسبة ١٠٪، إن لم يكن أكثر».
  وقال دبـــدوب: «في العام ٢٠١٠، توقعنا ان 
يكون معدل النمو فـــي البنك بني ١٠٪ و١٥٪، 
ومازلنا في املعدل نفسه»، مضيفا: «نحن بنك 
متحفظ، فإذا ما نظـــرت إلى عامل النمو على 
األقل خالل السنوات الـ  ١٠ او الـ ١٥ األخيرة، 
فستجد املعدل نفســـه، بني ١٠٪ و١٥٪، وكحد 

أقصى ٢٠٪».
  وأوضـــح ان احلكومة الكويتية وافقت في 
فبراير من العام املاضـــي على خطة تنموية 
مدتها ٤ ســـنوات تتضمـــن أنفاقا بنحو ٣٠٫٨ 
مليار دينار «١١٠ مليارات دوالر»، والتي تتضمن 
تنفيذ مشاريع تستهدف زيادة إنتاج الدولة من 
النفط والغاز، وإنشـــاء سكك حديدية ومترو 
لألنفاق، وتوسعة مطار الكويت الدولي، وبناء 
مدن ســـكنية جديدة، ومزيدا من اإلنفاق على 
املستشفيات والطرق، وإنشاء ميناء في جزيرة 
بوبيان، مبينا ان نتائـــج هذه اخلطة تعتمد 
بشكل رئيسي على تنفيذ بنودها وما تضمنته 

من مشاريع.
  وأكد دبدوب: «على أي حال، احلكومة وقعت 

عقدين في إطار تنفيذ اخلطة التنموية، ونحن 
نتوقع أنه بنهاية الربع األول من ٢٠١١ يكون هناك 
على األقل عقد او عقدان جديدان»، مشددا على إن 
«الفاعلية والنشاط االقتصادية للبالد يعتمدان 
على اإلنفاق احلكومـــي، فامليزانية موجودة، 
ونحن نأمل في أن نرى نشاطا اقتصاديا اكبر 

وأفضل العام احلالي».
  وأعرب دبدوب عن أمله في أن يشهد العام 
٢٠١١ مزيدا من التطور ألنشطة الوطني، حيث 
ان عمليات البنك خارج الكويت ســـاهمت في 
أكثر من ٢٠٪ من األربـــاح التي حققها البنك 

في ٢٠١٠».
  واكد دبـــدوب ان «الوطني» لن يقوم ببيع 
سندات في ٢٠١١، نظرا ألنه قام بزيادة رأسماله 
بنسبة ١٠٪ الى ٣٦٠ مليون دينار في أكتوبر 
املاضي، ومن ثم بلغ إجمالي أصوله ١٢٫٩ مليار 

دينار بنهاية عام ٢٠١٠. 

 البنك لن يقوم ببيع سندات في العام الحالي

 إبراهيم دبدوب

 (سعود سالم) فاروق الزنكي ونبيل بورسلي وبدر اخلشتي في مقدمة احلضور خالل احملاضرة 

 د. دانيال يرغني

 الحوطي: النفط يواجه تحدي تأهيل قيادات جديدة
صفات القائد الناجح في العمل والذي خلصها في الهدوء 
واملعرفة والشعور بالسلطة والتواضع والفاعلية والثقة 
بالنفــــس وطيبة القلب واالحتــــرام لآلخرين وان يفهم 

املوظفني لديه وان يعرف ميولهم وتوجهاتهم.

  أسعار غاز البترول المسال 

  من جهة أخرى، أعلنت مؤسســــة البترول الكويتية 
أســــعارها اجلديدة لغــــاز البترول املســــال «البروبان 

والبيوتان» لشهر فبراير اجلاري.
  وقالت املؤسسة في بيان صحافي ان غاز «البروبان» 
سيباع بـ ٨٢٠ دوالرا للطن املتري الواحد خالل الشهر 
اجلــــاري مقارنة بـ ٩٣٥ دوالرا للطن املتري في شــــهر 
يناير املاضي، وأضافت ان غاز «البيوتان» ســــيباع بـ 
٨١٠ دوالرات للطــــن املتري الواحد خالل شــــهر فبراير 
مقارنة بـ ٩٢٠ دوالرا للطن املتري الواحد خالل شــــهر 

يناير املاضي.
  وتتأثر أسعار غاز البترول املسال البروبان والبيوتان 
بأســــعار النفط العاملية التي تعتبر احملدد الرئيســــي 
ألسعار هذه املواد حيث استطاعت أسعار النفط العاملية 
خالل الفترة املاضية من مالمسة أرقام قياسية جديدة 

جتاوزت الـ ٩٠ دوالرا للبرميل.
  ويستعمل غازا «البروبان» و«البيوتان» في العديد من 
االستخدامات السيما في مجال الطبخ والتدفئة وإنتاج 
املواد البتروكيماوية، يذكر ان مؤسسة البترول الكويتية 
أبرمــــت عقدا طويل األمد مع اجلمهورية الباكســــتانية 
األسبوع املاضي تقوم املؤسسة مبوجبه بتزويد شركة 
نفط باكستان احمللية بنحو مليون طن متري من زيت 
الوقود املكسر الســــتخدامه في محطات توليد الطاقة 

الكهربائية. 

 أحمد مغربي
  قال مديــــر دائرة التدريب والتطويــــر الوظيفي في 
مؤسســــة البترول الكويتيــــة عبداللطيف احلوطي ان 
املؤسسة قررت وقف باب الترشح واملشاركة في البرامج 
التدريبية اخلارجية لبعض الدول العربية التي انتشرت 
بهــــا بعض االضطرابات السياســــية وذلك حفاظا على 
موظفي املؤسسة، مشــــيرا الى ان قرار الوقف سيكون 
مؤقتا إلى ان تعود األوضاع السياسية في هذه البلدان 

إلى طبيعتها.
  حديــــث احلوطي جاء خــــالل تصريحه للصحافيني 
مبناســــبة تنظيم مؤسسة البترول الكويتية محاضرة 
للكاتب العاملي د.جون جراي بعنوان «كيف تنال ما تريد 
في مكان العمل؟»، بحضور الرئيس التنفيذي للمؤسسة 

فاروق الزنكي والعديد من املوظفني في املؤسسة.
  وأوضــــح احلوطي انه كان مقــــررا عقد عدة دورات 
تدريبية في مصر وتونس ولبنان خالل شــــهر فبراير 
اجلاري، وقام قطاع التدريب بالتنســــيق مع الشركات 
التدريبية العاملية بنقل أماكن عقد هذه الدورات إلى بعض 
الدول األوروبية والعربية املجاورة، مشيرا الى ان قطاع 
التدريب كان له بعد نظر في تطور األوضاع السياسية 
في هذه البلدان منذ ٣ أسابيع ومع تطور االضطرابات 

واالحتجاجات قرر القطاع وقف الدورات.
  وعن احملاضرة قال احلوطي انها تأتي استكماال لسلسلة 
االستضافات التي أطلقها قطاع التدريب بهدف إثراء موظفي 
القطاع النفطي بالتجارب احلية الناجحة ألكبر األسماء 
الالمعة في مجال التدريب والتطوير الوظيفي، مضيفا 
أن القطاع النفطي يواجه حتديا على مســــتوى تأهيل 
قيادات جديدة يتلخص في اختيار خيرة املتخصصني في 
مجال النفط والغاز وتشجيعهم ورعايتهم لكي يتسلموا 

زمام األمور ويتابعوا بشكل حثيث التطور التكنولوجي 
السريع الذي يشهده قطاع النفط والغاز.

  وأضاف احلوطي أن اســــتضافة د.جون جراي هي 
األولى من نوعها بالشــــرق األوسط وتأتي من حرص 
املؤسسة الدائم على تقدمي كل ما هو أفضل ملوظفيها من 
خالل تعزيز مفاهيم التدريب والتطوير وتنوع أساليب 
العرض لتحاكي التطور العاملي في املفاهيم الوظيفية.

   وبني أن القطاع النفطي يقف على أبواب مشــــاريع 
ضخمة معنية بالصناعة النفطية وهي تشــــكل اجلزء 
األكبــــر من خطة التنمية، وهذه املشــــاريع بحاجة الى 
تدريب وتطوير وتأهيل متواصــــل لكوادرنا الوطنية 
وان يكــــون تأهيلهم من خالل تواصلنــــا مع التجارب 
العاملية الناجحة لضمان التميز في التصميم واإلبداع 

والدقة في التنفيذ.
  هذا وقد حتــــدث احملاضر العاملي د.جون جراي عن 

 قطاع التدريب في مؤسسة البترول استضاف المحاضر العالمي جون جراي

 د.جون جراي

 أهم المؤشرات المالية لبنك الكويت الوطني في العام ٢٠١٠ 
 عام ٢٠٠٩  عام ٢٠١٠ 

 ٢٦٥٫٢ مليون د.ك  ٣٠١٫٧ مليون د.ك  األرباح الصافية 
 ١٢٫٩ مليار د.ك  ١٢٫٩ مليار د.ك  إجمالي املوجودات 
 ١٫٧ مليار د.ك  ٢٫١ مليار د.ك  حقوق املساهمني 

 ٧٩ فلساً  ٨٧ فلساً  ربحية السهم 
 ١٨٫٤٪  ١٧٫٧٪  العائد على حقوق املساهمني 

 ٢٫٢٪  ٢٫٤٪  العائد على املوجودات 
 نسبة القروض املتعثرة إلى إجمالي 

احملفظة االئتمانية   ٪١٫٧٦٪  ١٫٦٥ 

 ٢٠٨٪  ٢٠٩٪  نسبة تغطية القروض املتعثرة 
 ١٥٫٠٪  ١٨٫٣٪  معدل كفاية رأس املال  


