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قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الدولي د. محمود أبو 
العيون، تعليقا على نتائج أعمال البنك في 31 ديسمبر 2010: 
ان النتائ��ج االيجابية التي حتققت ف��ي نهاية عام 2010 تعد 
مبثابة انطالقة نحو حتقيق نتائج مستقبلية واعدة وذلك في 
اطار االستراتيجية التي مت وضعها للبنك واعتمدها مجلس 
اإلدارة عن الثالث سنوات املقبلة )2011 – 2013( وخطة العمل 

املعتمدة لذات الفترة.
 وأش��ار ابوالعيون في تصريح صحاف��ي إلى أن الربح 
احملقق هو من نواجت جهد موظفي البنك وقياداته التي تضع 
مصلح��ة البنك ومنوه وجودة أعماله نصب أعينها، وهو ما 
تقدره اإلدارة العليا للبنك وتثني عليه وتعتز به، مشيرا إلى 
أن اإلجراءات التي مت اتخاذها خالل الشهور الستة األخيرة، 
بش��أن تنظيم العمل داخل البنك، فضال عن تعزيز أنشطة 
البنك محليا وخارجيا، قد ب��دأت تؤتي ثمارها، كما كان لها 

األثر االيجابي في حتقيق البنك لنتائج مالية طيبة.
 وأكد على أن اإلدارة التنفيذية مستمرة في حتسني األداء 
ومراجعة السياسات والقواعد واإلجراءات مبا مينح البنك قدرة 
أكبر على االستجابة ملتطلبات تنفيذ إستراتيجيته املعتمدة، 
مضيفا بأن البنك »وضع قدميه على طريق اإلنطالق لتعويض 
ما فات، وس��وف يثبت أقدامه في خدمة عمالئه الذين نعتز 

بهم في خدمة اقتصاد الكويت«.

الجراح: »الكويت الدولي« يحقق 16.8 مليون دينار صافي ربح لـ 2010
معدل العائد على حقوق المساهمين قفز من ـ 4.87% في 2009 إلى + 9.1% في 2010

نتائج اختبارات الضغط تؤكد قوة مركز البنك وقدرته المالية المتميزة وإستراتيجية طموحة حتى 2013

بنمو بلغ 303% مقارنة بـ 2009 و18 فلسًا معدل العائد على السهم

الشيخ محمد اجلراح

د.محمود أبو العيون

حقائق عن المركز المالي للبنك )مليون دينار(
714صافي محفظة التمويل االجمالية

75صافي محفظة االستثمارات االجمالية
320اصول متداولة

689حسابات العمالء
196حقوق املساهمني

حقائق عن أداء البنك )مليون دينار(
42.6ايرادات التمويل
3.8اتعاب وعموالت

1.6ايرادات االستثمار
48.0اجمالي االيرادات

32.2التوزيعات ومصروفات التشغيل بدون املخصصات

الكاملة بالرؤية اإلستراتيجية 
املرسومة للبنك، وبقدرة البنك 
على االنطالق لس���المة وقوة 
مركزه املالي واللتزامه الكامل 
بالتعليمات الرقابية احلصيفة 
في كاف���ة قراراته، وحملافظته 
على اجلوانب الشرعية لعمله 

املصرفي.
اجلدير بالذكر أن عدد فروع 
البنك قد بل���غ 14 فرعا بنهاية 
عام 2010، وبلغ عدد العاملني 
بالبنك نحو 545 موظفا بزيادة 
11 موظف���ا عن ع���دد العاملني 
بنهاية ع���ام 2009 والذي بلغ 
534 موظفا، ولقد توسع البنك 
خالل 2010 في أعداد ماكينات 
الصرف اآللي، وأعداد نقاط البيع 
املنتشرة في املواقع واحملالت 
التجارية، كما بدأ البنك خالل 
2010 تقدمي خدماته املصرفية 
الودائع واحلسابات  ألصحاب 
من خ���الل موقعه االلكتروني 
على شبكة االنترنت، ومن خالل 
أجهزة الهات���ف النقال الذكية 
كأجهزة اآلي فون والبالك بري 
سعيا وراء استقطاب نوعيات 
جديدة من العمالء، ومتاش���يا 
مع متطلبات العديد من عمالئه 
احلاليني، وهو ما يحول العمل 
املصرفي اإلس���المي إلى عمل 
يتفاعل م���ع معطيات العصر 
ويستجيب للتطورات التقنية 
باستمرار ويستغلها لصاحله 

ولصالح عمالئه. 

أبوالعيون: األرباح المحققة نتاج 
جهد العاملين وثقة العمالء بالبنك

بالبنك نحو آفاق حتس���ن من 
أدائه وتزيد من ربحيته وحتقق 
األمان للمودعني واملساهمني، 
البنك يس���اند  إدارة  ومجلس 
التنفيذي���ة لقناعت���ه  اإلدارة 

املستقبل القريب، فالعاملون في 
البنك قد بذلوا جهدا متميزا هذا 
العام، وإدارة البنك التنفيذية 
وقياديوها فريق عمل متوازن 
ومتوافق ومصمم على االنطالق 

النمو وحتقيق االنطالق.
واختتم اجلراح حديثه بأن 
الدولي كبنك إس���المي  البنك 
سيحتل مكانته التي يستحقها 
ب���ني البن���وك الكويتي���ة في 

ممارسته من أنشطة، وتوفيره 
للعمالء من منتجات وخدمات، 
وأك���د على أن البن���ك متفائل 
ببوادر النجاح التي حتققت في 
2010 باعتبارها حافزا قويا على 

أكد رئيس مجلس إدارة بنك 
الدولي الشيخ محمد  الكويت 
جراح الصب���اح أن 2010 كان 
مبثاب���ة بداية عه���د جديد في 
الدولي  الكويت  مس���يرة بنك 
كبنك إسالمي فاعل في الكويت، 
فخالل ه���ذا العام متكن البنك 
من تعويض كامل خس���ائره 
الت���ي حتققت في ع���ام 2009 
من جراء األزمة املالية الدولية 
وانعكاساتها احمللية وحتول 
البنك إلى حتقيق أرباح صافية 
بلغت 16.8 مليون دينار، حيث 
بدأت ثمار السياسات اجلديدة 
التي طبقه���ا البنك خالل عام 

2010 في الظهور.
وبني اجل���راح في تصريح 
البنك  صحافي أن سياس���ات 
التي راعت في صياغتها تدعيم 
قوة وسالمة مركز بنك الكويت 
الدولي ماليا، والتزامه الصارم 
بتعليمات بنك الكويت املركزي، 
وسعيه إلى التواصل االيجابي 
مع عمالئه مبا يساعد على منو 
ربحيت���ه قد تأك���دت صحتها 
وسالمتها مبرور الوقت، فبعد 
أرباح متواضعة في الربع األول 
من العام، تزاي���د صافي ربح 
البنك حلوالي 5 ماليني دينار 
حتى النصف األول ثم إلى 13.1 
مليون دينار حتى نهاية الربع 
العام  اكتمل  الثالث، ثم أخيرا 
بربح صاف بل���غ 16.8 مليون 
البنك منوا بلغ  دينار، وحقق 

303% في صافى أرباحه.
وبني رئي���س مجلس إدارة 
البنك أن اهتمام اإلدارة بجودة 
عمليات البنك قد انعكس على 
وصول اإليرادات اإلجمالية للبنك 
في 2010 إلى نحو 48 مليونا على 
الرغم من عدم حدوث تغير كبير 
في حجم أص���ول وموجودات 
البنك، ما انعكس في شكل زيادة 
في متوس���ط العائد على تلك 
األصول م���ن - 0.74% بنهاية 
2009 إلى +1.47% بنهاية 2010، 
وهي نقلة نوعيه بسبب تركيز 
اإلدارة التنفيذي���ة على جودة 
األص���ول ومردوديتها في ظل 
هذه األجواء التنافسية السائدة 
في القطاع املصرفي اإلسالمي 

بالكويت.
وق���د متكن البنك بس���بب 
األرباح التي حققها خالل 2010 
 EPS من الوصول بعائد السهم
إلى حوالي 18 فلسا باملقارنة مع 
خسائر بلغ معدلها 8.8 فلوس 
للسهم، وهو األمر الذي يدعم ثقة 

حملة األسهم في أداء البنك.
واستكماال لتحليل ربحية 
الش���يخ محمد  البنك، أضاف 
ج���راح الصب���اح أن البنك قد 
متكن من زي���ادة معدل العائد 
على حقوق املساهمني بالبنك من 
سالب 4.87% في نهاية 2009 إلى 

موجب 9.1% في نهاية 2010.
وأش���ار إل���ى أن إجمال���ي 
موجودات البنك قد بلغت نحو 
1.142 مليار دينار في نهاية 2010، 
التمويل  وبلغ صافي محفظة 
نحو 714 مليون دينار، في حني 
بلغ مجموع استثمارات البنك 
نحو 75 ملي���ون دينار، وفي 
املقابل بلغ مجموع املطلوبات 
946 مليون دين���ار منها 689 
مليون دينار متثل حس���ابات 
عمالء البنك في حني بلغ مجموع 
حقوق مساهمي البنك نحو 196 

مليون دينار.
وبالنس���بة ملستوى املالءة 
املالية للبن���ك أوضح رئيس 
مجلس إدارة البنك أن ارتفاع 
حقوق املساهمني إلى 196 مليون 
دين���ار، وانخفاض مس���توى 
األصول اخلطرة والتي عملت 
إدارة البنك جاهدة على تقليصها 
بشكل كبير حلماية البنك قد أدى 
ارتفاع معيار كفاية رأس  إلى 
املال إل���ى حوالي 24.3% ومبا 
يفوق املتطلبات الرقابية احلالية 
والتي حددت احلد األدنى لقيمة 

هذا املعيار بنسبة %12.
وأضاف أنه قد تأكد للبنك 
أن املخصصات املكونة ملقابلة 
مخاطر التمويل واالس���تثمار 
كافي���ة في نهاي���ة 2010، وقد 
تأكد ملجل���س إدارة البنك من 
واقع النتائج اجليدة الختبارات 
الضغط التي قام البنك بإجرائها 
طواعية في نهاية 2010 قوة مركز 
املتميزة  املالية  البنك وقدرته 

على حتمل أسوأ االحتماالت.
وفي نظرته املستقبلية، أكد 
الشيخ محمد اجلراح أن مجلس 
إدارة البنك أقر إس���تراتيجية 
البنك للس���نوات الثالث 2011 
– 2013، والت���ي أعدتها اإلدارة 
إلى  التنفيذية للبنك مستندة 
واقع السوق الكويتي، ودرجة 
حدة املنافسة، وما ينوي البنك 

نتائج أعمال عام 2010


