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النتائج المالية لـ 2010
اس��تعرض دبدوب ابرز نتائج العام 2010 مبينا ان تنويع 
مصادر االيرادات س��اهم ف��ي حمايتها م��ن التقلبات، الفتا 
الى 28% من صاف��ي االيرادات جاءت من مصادر اخرى غير 
اي��رادات الفوائ��د في حني بلغت 72% م��ن الفوائد، وان نحو 
21% م��ن صافي االيرادات من اخلارج، في حني بلغت 79% من 

الكويت.
ولفت ال ان معدل كفاية رأس املال في 2010 ارتفع بنسبة 
18.3%، مقارن��ة م��ع 15% ف��ي 2009 و15.3% في ع��ام 2008، 
مش��يرا الى ا نه مت اس��تقطاع مخصصات طوعية بقيمة 62 
مليون دينار خالل العامني 2008 و2009 لتصل نسبة تغطية 

القروض املتعثرة الى %209.
واشار دبدوب الى ان معدل النمو السنوي لودائع العمالء 
خالل الفترة من 2005 وحتى 2010 ارتفع بنسبة 10%، وارتفع 
معدل النمو السنوي للقروض والسلف بنسبة 18% خالل ذات 
الفترة، وبلغ النمو الس��نوي للموجودات بنسبة 16% في ذات 
الفترة، وارتفع معدل النمو السنوي لألرباح الصافية بنسبة 
8%، وارتفع معدل النمو الس��نوي حلقوق املساهمني بنسبة 
26%، اضاف��ة الى ذلك ارتفع معدل النمو الس��نوي لألصول 

املدارة بنسبة 8% خالل الفترة من 2005 وحتى 2010.

الساير: 2010 أثبت صحة إستراتيجية »الوطني« وقدرته على تحقيق اإلنجازات
عمومية البنك وافقت على توزيع 40% نقداً و10% أسهم منحة و6.1 مليارات دينار إجمالي توزيعات البنك منذ التأسيس منها 1.84 مليار دينار نقداً بما يعادل ثلثي األرباح المحققة

دبدوب: أداء البنك كان متميزًا بكل المعايير اإلقليمية والعالمية ووضعه قوي للمضي في مسيرة النمو
نمو أرباح »الوطني« 14% في 2010 رغم األزمة وحقوق المساهمين قفزت 21% إلى 2.1 مليار

البنك وّظف أكثر من 234 كويتيًا وكويتية في 2010 ونسبة العمالة الوطنية لديه تتجاوز الـ %60

)محمد ماهر( ناصر الساير وإبراهيم دبدوب وعصام الصقر وشيخة البحر خالل اجلمعية العمومية ل� »الوطني«   حوار بني ناصر الساير وإبراهيم دبدوب قبل انطالق عمومية البنك

شريف حمدي
أكد نائب رئيس مجلس إدارة 
بنك الكويت الوطني ناصر مساعد 
الس����اير أن بنك الكويت الوطني 
الريادية  جنح في تعزيز مكانته 
على الساحتني احمللية واإلقليمية 
على الرغم من األوضاع االقتصادية 
االستثنائية التي شهدها العام 2010، 
مشيرا إلى أن »الوطني« استطاع في 
العام املاضي أن يحافظ على وتيرة 
أرباحه ليثبت مجددا صحة  منو 
خياراته االستراتيجية وقوته املالية 
وقدرته على حتقيق اإلجنازات في 
املناعة  الظ����روف بفضل  أصعب 
واملرون����ة التي يتمت����ع بهما في 
التعاطي مع املتغيرات والظروف 

االقتصادية.

أداء مالي متميز

وقال الس����اير في كلمته أمام 
اجلمعية العمومي����ة التي عقدها 
البنك أم����س أن »الوطني« جنح 
في حتقيق أرب����اح صافية بلغت 
301.7 مليون دينار )1075 مليون 
دوالر( خالل العام 2010، مسجال 
منوا بواقع 14% مقارنة مع 265.2 
مليون دين����ار )نحو 925 مليون 
دوالر( في العام 2009، مشيرا إلى 
أن تخطي األرباح عتبة املليار دوالر 
في 2010 يؤكد متانة الوطني املالية 
وقدرته عل����ى مواصلة النمو في 

مواجهة األزمة.
وأضاف الساير أن ربحية سهم 
البن����ك الوطني ارتفعت في العام 
2010 إلى 87 فلسا للسهم الواحد 
مقابل 79 فلس����ا في العام 2009، 
كما بلغت املوج����ودات اإلجمالية 
للبنك الوطني 12.9 مليار دينار ، 
وارتفعت قيمة حقوق مساهميه 
إلى 2.1 مليار دينار بنمو نسبته 
21%، فيما بلغت نسبة العائد على 
املوجودات 2.4% ونس����بة العائد 
على حقوق املساهمني 17.7% بنهاية 

ديسمبر 2010. 
وأشار الساير إلى أن الوطني 
عزز تواج����ده في مجال اخلدمات 
املصرفية اإلسالمية بزيادة حصته 
في بن����ك بوبيان إل����ى 47%، وقد 
جنحت االستراتيجية التي وضعها 
الوطني في حتول بنك بوبيان إلى 

العمومية للبنك الوطني على جدول 
اعمال اجلميعة العمومية، وصادقت 
على تقرير مجلس االدارة عن السنة 
املالي����ة املنتهية في 31 ديس����مبر 
2010 وتقرير مراقبي احلس����ابات 
وامليزاني����ة العمومية وحس����اب 
االرباح واخلسائر، ووافقت على 
وقف االقتطاع حلساب االحتياطي 
اإلجباري عن السنة املالية املنتهية 
في 31 ديس����مبر 2010 لبلوغه ما 
يزيد على نصف رأس����مال البنك 
بدون ع����الوة اإلصدار، وذلك بعد 
تدعيم االحتياطي االجباري مببلغ 
وقدره 250/31.221.723 دينارا من 
أرباح السنة املالية املنتهية في 31 

ديسمبر 2010.
كما وافقت على املوافقة على 
السنة  أرباح نقدية عن  توزيع 
املالية املنتهية في 31 ديس����مبر 
2010 بنس����بة 40% م����ن القيمة 
االسمية للسهم )40 فلسا لكل 
سهم(، وتوزيع اسهم منحة بواقع 
10% )10 أسهم لكل 100 سهم( وذلك 
للمساهمني املقيدين في سجالت 
البن����ك بتاريخ انعقاد اجلمعية 
العام����ة، كما وافق����ت اجلمعية 
العمومية العادية وغير العادية 
على اقتراح زيادة رأسمال البنك 
من 200/359.793.192 دينارا إلى 
400/395.772.511 دينارا موزعا 
على 3.957.725.114 سهما، قيمة 
كل سهم منها 100 فلس، ومتثل 
البالغ����ة مبلغا وقدره  الزيادة 
35.979.319.200 دينارا ما نسبته 
10% من رأس املال املدفوع، وذلك 
بإصدار 359.793.192 سهما جديدا، 
توزع كأسهم منحة مجانية على 
املساهمني املقيدين في سجالت 
البن����ك بتاريخ انعقاد اجلمعية 
العامة غير العادية، كل بنسبة 
ما ميلكه )وبواقع 10 أسهم عن 
كل 100 س����هم(، وتغطية قيمة 
هذه الزيادة من حساب األرباح 
واخلسائر، مع تفويض مجلس 
اإلدارة في التصرف ببيع كسور 
األس����هم الناجتة عنها والتبرع 
بحصيلة بيعها في أوجه اخلير، 
ووافقت العمومية على الترخيص 
للبنك بأن مينح قروضا أو سلفا 
وأن يقدم كف����االت لعمالئه من 
أعض����اء مجل����س اإلدارة خالل 
الس����نة املالية 2011، وذلك وفقا 
التي يطبقها  للنظم والشروط 
البنك بالنس����بة للغير، وكذلك 
تفويض مجلس اإلدارة في شراء 
أس����هم البنك في حدود النسبة 
وبالش����روط والضواب����ط التي 
يس����مح بها القانون والقرارات 
الوزارية وتعليمات »املركزي« في 
هذا اخلصوص، وعلى أن يستمر 
هذا التفويض ساريا ملدة 18شهرا 

اعتبارا من تاريخ صدوره.
ومت����ت املوافقة عل����ى إصدار 
سندات مبا ال يجاوز احلد األقصى 
املصرح به قانونا، سواء بالدينار 
الكويت����ي أو ب����أي م����ن العمالت 
األجنبي����ة، وتفوي����ض مجل����س 
اإلدارة في حتديد مدة تلك السندات 
وقيمتها االس����مية وسعر الفائدة 
وموعد وفائها ومكان طرحها داخل 
أو خارج الكويت وسائر شروطها 

وأحكامها.
العمومية غير  أما اجلمعي����ة 
العادية فوافقت على زيادة رأس 
املال كما ورد في اجلمعية العمومية 
العادية، كما مت����ت املوافقة على 
تعديل املادة )5( من عقد التأسيس 
والنظام األساسي للبنك ليصبح 
رأس����مال البن����ك بع����د التعديل 
395.772.511.400 دين����ارا موزعا 
على 3.957.725.114 سهما، قيمة 

كل سهم منها 100 فلس.

البنوك في الشرق األوسط، وذلك 
على الرغم من تداعيات األزمة، حيث 
أكدت وكالة ستاندارد أند بورز على 
تصنيفه����ا االئتماني طويل األمد 
 ،+A لبنك الكويت الوطني بدرجة
مستندة في ذلك إلى قوة الوضع 
املال����ي للبنك وأدائه التش����غيلي 
املتني واإلدارة الرصينة ملخاطره 
وريادت����ه التجارية الواضحة في 
السوق احمللي، هذا في الوقت الذي 
ثبتت في����ه وكالة فيتش ريتنغز 
التصني����ف االئتماني للبنك عند 
درج����ة -AA، فيما أك����دت وكالة 
موديز تثبيت التصنيف االئتماني 
عند درجة Aa2، مستندة في ذلك 
إلى قوة بنك الكويت الوطني في 
السوق احمللي وجناح استراتيجيته 
للتوسع اإلقليمي، مشيرة إلى أن 
التي تدعم تصنيف  العوامل  أهم 
»الوطني« متتعه بعالمة جتارية 
مسيطرة محليا تترافق مع توسع 
إقليمي مدروس، فضال عن تخطيط 
اس����تراتيجي عميق وطاقم إدارة 

تنفيذية مستقر ومتمكن.

الجمعية العمومية

ال����ى ذل����ك وافق����ت اجلمعية 

الربحية ف����ي 2010، لينطلق هذا 
العام مبيزانية أقوى ليكون العبا 
أساسيا على الس����احة املصرفية 
احمللية، مشيرا الى انه على الصعيد 
االقليم����ي واخلارجي جنح البنك 
الدمج والتكامل  في تعزيز اوجه 
بني وح����دات املجموعة، مبينا ان 
الفروع اخلارجية ساهمت في نسبة 
تتجاوز ال�� 20% من االرباح الكلية 

للمجموعة.
وقال الساير ان اجنازات البنك 
تكللت باحتفاظه بأعلى التصنيفات 
االئتمانية على مستوى بنوك الشرق 
األوسط من قبل وكاالت التصنيف 
االئتماني املعتمدة واختياره بإجماع 
املؤسسات املالية املرموقة كأفضل 
بنك في الش����رق االوس����ط لعام 
البنك  2010، مش����يرا الى حرص 
على مواصل����ة دوره االجتماعي 
الكويتية،  العمالة  جلهة توظيف 
الى جانب مواصلة تطوير كفاءات 

كوادره البشرية من خالل اكادميية 
الوطني وبرامج التدريب والتطوير 
االخ����رى املوجهة جلميع موظفي 
الوطني، مؤكدا حرص البنك على 
تقدمي جميع سبل الدعم والرعاية 
لالنشطة املجتمعية واالنسانية 

املختلفة. 

الموارد البشرية

واضاف الساير ان بنك الكويت 
الوطن����ي واصل خالل العام 2010 
انتهاج سياسته القائمة على تطوير 
قدرات وكفاءة كوادره البش����رية 
ودعم اخلطط الوطنية الهادفة إلى 
الكويتية وتنمية  الكوادر  تأهيل 
الثروة البشرية التي تشكل اللبنة 

األساسية لقادة املستقبل.
 وفي إطار حرصه على ترسيخ 
صورت����ه كنموذج ح����ي ومتميز 
لقدرة ش����ركات القط����اع اخلاص 
على اس����تقطاب وتأهيل الكوادر 

سلسلة من املبادرات شملت املجاالت 
االجتماعية والتعليمية والصحية 
والرياضية والبيئية وغيرها، الفتا 
الى ان مساهمات البنك الوطني في 
تنمية املجتمع الكويتي جتاوزت ما 
قيمته 105 ماليني دينار بني العامي 
1992 و2010، ليكون بذلك أحد أكبر 
مؤسسات القطاع اخلاص في مجال 
املسؤولية االجتماعية، مشيرا الى 
انه وفي املرحلة املقبلة سيحافظ 
»الوطني« على هذه السياسة التي 
تأتي على رأس أوليات مجلس إدارة 

البنك وإدارته التنفيذية.
 واختتم الساير كلمته بتوجيه 
التهنئة الى صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 
عه����ده األمني وحكوم����ة الكويت 
والشعب الكويتي الكرمي مبناسبة 
احتفاالت الكويت مبرور 50 عاما 
عل����ى االس����تقالل و20 عاما على 
التحري����ر و5 أع����وام على تولي 
صاحب السمو األمير مقاليد احلكم 

بالبالد.
كما توجه بالش����كر والتقدير 
جلميع اجلهات الرسمية واحلكومية 
وحملاف����ظ بنك الكوي����ت املركزي 
الشيخ سالم العبدالعزيز الصباح 
لدعمهم املتواصل لكل ما من شأنه 
احلفاظ عل����ى اس����تقرار القطاع 
املصرفي واملالي في البالد مما كان 
له نتائج ملموسة في حتقيق النمو 
االقتصادي الذي تشهده الكويت، 
وكذلك توجه بالش����كر والتقدير 
جلميع مساهمي البنك على ثقتهم 
ودعمهم الكامل للبنك طوال مسيرته 
املظفرة، مشيدا باجلهود الكبيرة 
وااللتزام الكامل الذي تبذله إدارة 
بنك الكويت الوطني من مديرين 
وموظفني 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 
والعوائ����د للمس����اهمني ويحقق 
طموحات اجلميع في ترسيخ تواجد 
بنك الكويت الوطني كأفضل بنك 

عربي في العالم.

األعلى تصنيفًا

من ناحيته أكد الرئيس التنفيذي 
الوطني  الكوي����ت  ملجموعة بنك 
ابراهيم دبدوب أن أداء »الوطني« 

الوطنية وتوسيع مشاركتها في 
أعمال البنك وجناحاته، قام البنك 
بتوظيف 234 مواطنا كويتيا من 
اجلنسني خالل العام 2010 لتتجاوز 
بذلك نسبة العمالة الوطنية لدى 
البن����ك ال� 60% من إجمالي القوى 
العاملة لديه. كما قام البنك بتنظيم 
أكثر من 170 دورة تدريبية لتأهيل 
كوادره الشابة وتخريج جيل شاب 
قادر على تطوير العمل املصرفي 

في البالد. 
وعل����ى صعي����د املس����ؤولية 
االجتماعية، أكد الساير أن الظروف 
االقتصادي����ة لم تث����ن إدارة بنك 
الوطني عن االس����تمرار  الكويت 
في تأكيد حضور البنك في مجال 
املسؤولية االجتماعية وإثبات دوره 
كواحد من أهم رواد خدمة املجتمع 
في الكويت، حيث حرص البنك على 
ترجمة توجهاته على أرض الواقع 
في هذا املجال خالل عام 2010 عبر 

خالل العام 2010 كان متميزا بجميع 
املعايير اإلقليمية والعاملية، وهو 
في وضع ق����وي للمضي قدما في 
النمو والتطور. وأضاف  مسيرة 
أن »الوطني« يتمتع مبالءة مالية 
ممتازة مع جتاوز معدل كفاية رأس 

املال لديه %18.3.
وكش����ف دب����دوب أن إجمالي 
الوطني منذ  البن����ك  توزيع����ات 
التأسيس بلغت 6.1 مليارات دينار، 
منها 1.84 ملي����ار دينار نقدا، أي 
مبا يعادل ثلثي األرباح احملققة، 
مشيرا إلى أن األرباح احملتفظ بها 
اس����تخدمت في متويل منو البنك 
وتوسعاته. وقال دبدوب ان نتائج 
الوطني القياسية في العام 2010 
توجت باختي����اره أفضل بنك في 
الشرق األوسط بإجماع أهم ثالث 
مؤسسات إعالمية دولية متخصصة 
في الصناع����ة املالية واملصرفية، 
كما اس����تطاع البنك في 2010 أن 
يحافظ على موقعه كأكثر البنوك 
أمانا في العالم العربي للعام الثاني 

على التوالي.
وفي الوقت نفسه، احتفظ بنك 
الكويت الوطني خالل العام 2010 
بتصنيفه االئتماني األعلى بني كل 

الوطني في وضع قوي للمضي في مسيرة النمو والتطور

المالءة المالية للوطني ممتازة وفي وضع مريح متجاوزة المعدالت العالمية

أداء متميز بكافة المعايير العالمية واإلقليمية

تنويع مصادر االيرادات يساهم في حمايتها من التقلبات


