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البدر: »الخليج« يعتزم تنفيذ خطة إعادة هيكلة في 2011 
ويضع خطة عمل تنموية في الربع الثالث تغطي الـ 3 سنوات القادمة

ضرورة إجراء اختبارات الضغط للتأكد من سالمة إدارة المخاطر لدى البنوك وتسكين عمليات القطاع المصرفي للتمكن من التعامل مع األزمات المستقبلية
توقعات بتحقيق أرباح جيدة خالل 2011 إذا ما استمرت األوضاع على استقرارها ومعدل كفاية رأس المال ارتفع إلى 17.6% من 15.9% في 2009

البنك سجل إيرادات تشغيلية قوية بـ 135 مليون دينار منها بنود غير متكررة بقيمة تتجاوز 40 مليون دينار مقارنة بـ 83 مليون دينار 

تتضمن بناء ميزانية متينة وتركز على النمو المتواصل والمتوازن.. وعمومية البنك وافقت على عدم توزيع أرباح عن 2010

لقطات وتساؤالت.. من عمومية البنك

6 مخالفات صدرت بموجبها جزاءات 

 في رده على استفسار ألحد املساهمني حول اتخاذ 
إجراءات قانونية ضد أحد عمالء البنك، والذي انخفضت 
ضماناته مبعدل 140%، وفي نفس الوقت تتمثل هذه 
الضمانات في ملكيته ألسهم بنك اخلليج، ومدى تأثير 
ذلك على س���هم البنك في حال تس���ييل هذه األسهم، 
أشار البدر الى أن البنك يراعي كل اخلطوات الالزمة 
عبر سياسات متحفظة تدرس كل االحتماالت، جتنبا 

حلدوث أي تأثير على البنك.
 أوضح البدر أن البنك حقق أرباحا تشغيلية بقيمة 135 
مليون دينار، مت أخذ مخصصات قيمتها 115 مليون دينار، 

ما جعل البنك يعلن عن أرباح بلغت 19 مليون دينار.
 أش���ار البدر الى أن هناك اس���تثمارات بقيمة 14 
مليون دينار مدونة بسعر التكلفة متثل في ملكيات 
ألس���هم عاملية ليس لها س���وق رسمي يحدد سعرها 

احلقيقي.
 حول احتفاظ البنك مبلكية كبيرة في أسهم اخلزينة 
وتأثي��ر ذلك على حقوق املس��اهمني، قال ان البنك يقوم 
بعمليات بيع وش��راء على أس��هم اخلزين��ة وفق رؤيته 
االس��تثمارية في ذل��ك الصدد، والتزام��ا مبعايير البنك 

املركزي.

أوضح البدر انه انطالقا من مبدأ احلوكمة 
والشفافية وتنفيذا لضوابط وتعليمات بنك 
الكويت املركزي هناك 6 مخالفات ارتكبها 
البنك خالل العام 2010 صدرت مبوجبها 
جزاءات بقيمة 71 ألف دينار معظمها يتعلق 
بشروط اجرائية في تقدمي تقارير في مواعيد 
معينة يطلبها املرك���زي، منها التأخر في 
تقدمي تقرير ديس���مبر 2009 خالل الوقت 

احملدد، وعدم إبالغ املركزي بتس���هيالت 
ائتماني���ة لعدد من العمالء، باالضافة الى 
تصويب بعض املخالفات التي تتعلق ب� 3 
عمالء واخلاصة ببطاقات االئتمان، تأخر 
البنك في تصويب قرض استهالكي ألحد 
العمالء، مش���يرا الى أنه مت تصحيح هذه 
املخالفات التي تعتبر في مجملها مخالفات 

اجرائية.

انخفاض الديون غير المنتظمة
أش��ار البدر الى أن هناك انخفاضا في بند الديون 
غير املنتظمة ف��ي 2010 مقارنة ب� 2009، نظرا لقيام 
البنك بتطبيق معايير املركزي اخلاصة بشطب الديون 
املعدومة والتي تعود الى فترة ما قبل االحتالل، علما 

أنه مت نقلها الى بند احلسابات النظامية، وهذا ال يعني 
ش��طب الديون بشكل نهائي وإمنا نقلها الى حسابات 
خارج إطار امليزانية، ويستمر البنك في حتصيل هذه 

املديونيات، ومالحقاتها قانونيا اذا تطلب األمر.

)كرم ذياب( البدر متوسطا فوزي الثنيان وميشال العقاد خالل اجلمعية العمومية لبنك اخلليج  علي الرشيد البدر

30 مليون دينار حتسبا ألي أحداث 
وتطورات مستقبلية وهو أمر في 
غاية األهمية بالنس����بة ملستقبل 
البن����ك، مؤك����دا أن البنك يتمتع 
حاليا بوضع ممتاز يساند توسعه 
ومنوه املستقبلي املرتقب، حيث 
بلغ صافي الربح للسنة 19 مليون 
دينار باملقارنة مع اخلسارة البالغة 

28 مليون دينار عام 2009.

تميز مصرفي

وأش����ار إلى اس����تمرار البنك 
في حص����د العديد م����ن اجلوائز 
في مج����ال التميز املصرفي العام 
م����ن ضمنها: جائ����زة أفضل بنك 
للخدمات املصرفي����ة لالفراد من 
مجلة »اربيان بيزنس« وجائزة 
أفضل برنامج والء وجائزة أفضل 
مركز خلدمة العم����الء من مجلة 
»بانكر ميدل إيس����ت«، وجائزة 
س����يتي لألداء املتميز إلجنازاته 
في مجال املدفوعات االلكترونية 
الدولية وجائزة شهادة اجلودة من 
»جي بي مورغان« تقديرا لتميزه 

التشغيلي.
ولفت البدر إلى مواكبة احتفال 
بن����ك اخللي����ج مب����رور 50 عاما 
على تأسيس����ه )اليوبيل الذهبي 
للبنك( مع الذكرى اخلمسني للعيد 
الوطني لبالدنا والذكرى العشرين 
لتحريرها، مشيرا إلى طرح البنك 
هويته اجلديدة حتت شعار »معكم 
نستمر«، والتي تركز على التزامنا 
املس����تمر بتقدمي خدمات مبتكرة 
وتنط����وي عل����ى قيم����ة مضافة 

لعمالئنا.

قاعدة مصرفية صلبة

وأضاف أن »اخلليج« يتمتع 
بقاعدة صلب����ة تتيح له حتقيق 
أهدافه، وتعكس اداءه ومدى قدرته 
عل����ى احراز املزيد م����ن النجاح، 
التحس����ن في  متوقعا مزيدا من 
نسبة القروض غير املنتظمة في 
البنك خ����الل هذا العام، الفتا إلى 
نسبة التغطية التي تشهد حتسنا 
ملحوظا بصرف النظر عن نسبة 

الديون املتعثرة.

الجمعية العمومية

هذا، ووافقت اجلمعية العمومية 
العادي����ة على جميع بنود جدول 
اعمالها ال� 9 وهي: املصادقة على 
تقرير مجلس االدارة للسنة املالية 
2010، وتقرير مراقبي احلسابات، 
واعتم����اد، امليزاني����ة العمومية، 
وحس����اب االرباح واخلس����ائر، 
واملوافقة عل����ى توصية مجلس 
االدارة بعدم توزيع ارباح نقدية 
او اسهم منحة للمساهمني، واخالء 
طرف اعض����اء مجل����س االدارة، 
وتفويض مجلس االدارة بشراء 
اس����هم البنك مبا ال يتجاوز %10 
من عدد اسهمه وتفويض مجلس 
االدارة بإصدار سندات طويلة االجل 
والترخيص للبنك مبنح قروض او 
سلف باحلساب اجلاري او تقدمي 
كفاالت وخطابات ضمان وإعادة 
تعيني مدققي حسابات البنك للسنة 

املالية 2011.

تأثيرا بالطبع ولكن التأثير االكبر 
سيكون تأثيرا نفسيا على قرارات 

املستثمرين.
وتوقع البدر ان يحقق البنك 
ارباحا جيدة خ����الل 2011، اذا ما 
استمرت األوضاع على استقرارها، 
مش����يرا الى ان ع����دم اتخاذ قرار 
بتوزي����ع ارباح عن 2010 كان من 
أجل اطفاء خسائر بقيمة 28 مليون 
دينار مرحلة من 2009، باالضافة 
الى التزام البنك بسياسة حتفظية 
وحتوطية في أخذ مخصصات كافية 

مقابل الديون املشكوك فيها.

قضية المشتقات

وفي رده على تساؤل للمساهم 
عبداملنعم الشهواني حول قضية 
املش����تقات، أكد الب����در أن البنك 
م����ازال يتابع قضيت����ه ضد أحد 
عمالء املش����تقات، مشيرا الى أن 
القضية التي مت حفظها في النيابة 
العامة قضية أخرى كانت مرفوعة 
من قبل الهيئة العامة لالستثمار 
ضد عمالء املش����تقات، مبينا أن 
س����بب احلفظ جاء بناء على أن 
»الهيئة« ليست طرفا مباشرا في 
األمر، وبخصوص تكهن الشهواني 
بوجود فجوة سيولة لقيام البنك 
بتمويل استثمارات طويلة األجل 
مقابل ضمان����ات قصيرة األجل، 
أك����د البدر أن البن����ك يعمل على 
وجود ت����وازن بني طرفي العالقة 
سواء كانت للقروض املمنوحة أو 

الضمانات التي يحصل عليها.
وذك����ر أن البنك ق����ام باتخاذ 
اج����راءات قانوني����ة ضد بعض 
عمالئه وهم: شركة دار االستثمار، 
ومجموع����ة س����عد والقصيبي، 
لعدم جناح عملي����ة املفاوضات، 
آمال في الوصول الى حلول لتلك 

املديونيات.

إيرادات تشغيلية

هذا، واوضح البدر في كلمته 
بالتقرير السنوي أن البنك حقق 
في 2010 إيرادات تشغيلية قوية 
بلغت 135 مليون دينار منها بنود 
غير متكررة تبلغ 40 مليون دينار، 
وذلك باملقارنة مع 83 مليون دينار 
مت حتقيقها في عام 2009، موضحا 
أن هذه النتائج تتضمن منوا مبعدل 
7% في ايرادات الرسوم والعموالت، 
كما شهد حتسنا في هوامش الفائدة 
وهو ما يعكس التحسن املستمر 
في أداء البنك وعملياته، بالتزامن 
م����ع الزخم املتزاي����د واملصاحب 
لتنفيذ اخلطة التنموية اخلمسية 

اجلديدة.
وأضاف أن معدل كفاية رأس 
املال لدى البنك ارتفعت إلى %17.6 
بعد أن كانت 15.9% في عام 2009، 
البنك احتجز اجلزء  أن  موضحا 
األكبر م����ن األرباح التش����غيلية 
لزيادة املخصصات احملددة وتكوين 
العام����ة للقروض،  املخصصات 
وذل����ك التزام����ا منه بسياس����ته 

التحوطية.
واضاف الب����در أن البنك قام 
بتجنيب مخصص����ات احترازية 
اضافية للقروض مببلغ يزيد على 

محمود فاروق 
إدارة  كش����ف رئيس مجلس 
بنك اخلليج علي الرش����يد البدر 
عن توجه البنك لتنفيذ خطة اعادة 
هيكلة للبنك في 2011 تشمل هيكلة 
إداري����ة وفنية ومالية، فضال عن 
البنك وض����ع خطة عمل  اعتزام 
تنموية جديدة خالل الربع الثالث 
من 2011 تغطي ال� 3 سنوات القادمة 
وتركز بصورة أساسية على النمو 
املتواصل واملت����وازن، مبينا أنها 
تتضمن بن����اء ميزانية عمومية 
متينة تركز عل����ى تطوير ورفع 
كفاءة أوجه النش����اط األساسية 
للبن����ك وخلق مج����االت جديدة 

لألعمال ضمن هذا اإلطار.
ف����ي تصريحات  البدر  ولفت 
صحافية عل����ى هامش اجلمعية 
العمومية العادية للبنك التي عقدت 
أمس بنسبة حضور بلغت %91.67 
إلى ان البنك يتطلع للمس����اهمة 
في متويل وتنفيذ مشاريع خطط 
التنمية الطموحة التي أقرتها الدولة 
مبا يحقق أهدافها في رفع مستوى 
معيش����ة املواطنني ودورهم في 
متلك وإدارة املشروعات التنموية 
القائمة واجلديدة مبا  واخلدمية 
يعزز قدرة االقتصاد ويساهم في 
حتقيق رؤية مس����تقبل الكويت 
كمرك����ز مالي وجت����اري إقليمي 
رئيس����ي، مضيفا أن البنك ينظر 
إل����ى املردود االقتص����ادي خلطة 
التنمي����ة على جمي����ع القطاعات 
االقتصادي����ة، متضمنة اجلانب 
االس����تثماري ومش����اريع البنية 
التحتي����ة وش����ركات املق����اوالت 
والقطاع املصرفي، والس����يما أن 
املبلغ املرصود للخطة البالغ 37 
مليار دينار س����يتم توجيهه إلى 
جميع القطاعات االقتصادية األمر 
الذي س����ينعكس باإليجاب على 

جميع القطاعات. 
وأشار إلى أن البنوك قدمت عدة 
مقترح����ات بخصوص إعداد آلية 
متويل خطة التنمية وهناك أفكار 
مس����تمرة تتعلق بهذا الشأن يتم 
رفعها إلى احتاد املصارف وجهات 
أخرى للتشاور فيها ويتم أخذها 
في االعتبار، مبينا أن بنك اخلليج 
باعتباره ثان����ي اكبر بنك محلي 
يحتفظ بحصة جيدة في املشاريع 
التنموية التي طرحت خالل الفترة 
املاضية والت����ي مت طرحها على 
شركات املقاوالت، حيث قام البنك 
بإبرام عدة عقود تتعلق بالتمويالت 

في هذا الصدد.
وأكد على التزام البنك بتحقيق 
أفضل قدر من العوائد ملساهميه 
والوصول إلى رضاء عمالئه وفق 
أعلى املعايير العاملية بالتزامن مع 
التزامه باالبتكار والقيمة التنافسية 
في منتجاته، حيث سيواصل تفعيل 
أنشطته األساسية واملضي قدما في 
سياساته التي تركز على العميل، 
وذلك من خالل حتسني عملياته 
وتقوية البنية التحتية للمصرف، 
معربا عن أمله في أن يكون العام 
املقبل أفضل على مستوى حتقيق 

األرباح.

مخصصات تحوطية

وارجع البدر عدم اختالف قيمة 
املخصصات ف����ي 2010 عن 2009 
إلى وج����ود مخصصات إضافية 
وحتوطية بخالف العام املنصرم 
وذلك وفقا ملتطلبات ومعايير بنك 

الكويت املركزي.
وأكد عل����ى ض����رورة اجراء 
اختبارات الضغط للتأكد من سالمة 
إدارة املخاطر وعمليات االستثمار 
واالقراض وتسكني عمليات القطاع 
املصرفي للتمكن من التعامل مع 
االزمات التي قد حتدث مستقبال.

وع����ن تأثي����ر االضطراب����ات 
واالزمات السياسية والطبيعية 
على االقتص����اد احمللي وبالتالي 
على البنوك ق����ال البدر ان هناك 


