
 40  اقتصاد  االحد ١٣ مارس ٢٠١١ 
 أكد أن ٢٠١٠ بداية االنطالقة الصحيحة للبنك وعموميته أقرت عدم توزيع أرباح

 الجراح: «الدولي» يجري مفاوضات مع شركات كبرى للتمويل والمرابحات 
في مشاريع تنموية بالكويت.. وخطة إستراتيجية جديدة للبنك

 نعتزم إصدار صكوك جديدة بالتعاون مع بنوك عالمية تصل مدتها لـ ٥ سنوات لضمان توافر سيولة طويلة المدى 
 إستراتيجية البنك الجديدة تتمتع برؤية طموحة منها االستحواذ على حصة أكبر في سوق المصارف اإلسالمية

ووضع األولويات األساسية.
  واعتبر أن حتقيق هذه النتائج 
املالية هي ثمار اجلهود التي بذلت 
من قبل جميع أفراد أجهزة البنك، 
اإلدارة وانتهاء  بدءا من مجلس 
إلى أن  العاملني، مشيرا  بجميع 
«الدولي» قد مت وضع األولويات 
األساسية التي من خاللها استطاع 
أن يخطو خطوة تأسيسية ناجحة 

في وقت قصير نسبيا.

  ثالثة فروع جديدة

  وذكر اجلـــراح أن البنك عزز 
عملياتـــه خالل العـــام املاضي 
مبواصلته فتح املزيد من الفروع 
ليصل عـــدد فروعه إلى ١٥ فرعا 
غير الفرع الرئيسي، متوقعا ان 
يتم افتتاح ٣ فروع جديدة خالل 
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البنك في    واكد على جنـــاح 
استقطاب كوادر جديدة تتمتع 
بخبرات مهنية عالية في مختلف 
العلـــوم املصرفية على رأســـها 
الرئيس  أبوالعيـــون  د.محمود 
التنفيذي للبنـــك والذي يتمتع 

بخبرة مصرفية واسعة.
  وكشـــف اجلراح أنه مع هذه 
اخلطوات وفي ظل إدارة تنفيذية 
واعدة أطلق «الدولي» إستراتيجية 
جديدة للبنك للســـنوات الثالث 
املقبلة حتـــى نهاية العام ٢٠١٣، 
وذلك بعد أن انتهت اإلستراتيجية 
األولى التي بدأ البنك في تنفيذها 
منذ التحول للعمل وفق املعامالت 

اإلسالمية في العام ٢٠٠٧.
«ان  بقولـــه    وأوضـــح 
اإلستراتيجية اجلديدة بخالف 
أنها تتمتع برؤية طموحة تتناسب 
مع املرحلة القادمة، فإنها ستراعي 
االرتقاء بالعمل وحتسني األداء 
والكفاءة حتى حتقق أهدافها، وهي 
تعظيم قيمة حقوق املســـاهمني 
وتنمية قدرات وإمكانيات العاملني 
واتباع منوذج أعمال مرن يساهم 
في تفـــادي املخاطر التي حتيط 

بعمل البنك».
  هذا، وكانت اجلمعية العمومية 
للبنك قـــد وافقت علـــى جميع 
توصيات مجلس اإلدارة والتي 
تتضمن تقريـــر مجلس اإلدارة 
املنتهية في  املالية  الســـنة  عن 
٢٠١٠/١٢/٣١ وتقريـــر مراقبـــي 
احلســـابات، وهيئـــة الفتـــوى 
املوافقة على  والتشريع وأيضا 
عدم توزيع أرباح للمســـاهمني، 
مع اعتماد مكافأة أعضاء مجلس 
اإلدارة واســـتقطاع ١٠٪ لصالح 
االحتياطي االختياري، والتعامل 
مع األطراف ذات الصلة وإعادة 
الفتوى  تعيـــني كل من هيئـــة 
والتشريع ومراقبي احلسابات.

ما عكســــته فعال البيانات املالية 
لعام ٢٠١٠، فقد بلغ صافي محفظة 

التمويل ٧١٤ مليون دينار.
  وتابع بقوله: كما بلغت ودائع 
العمالء واملؤسســــات املالية ٩٢٥ 
مليــــون دينــــار، وبلــــغ إجمالي 
املوجودات ١٫١٤٢مليــــون دينار، 
وتعكــــس هذه النتائج بال شــــك 
اجلهود املثمرة التي بذلها مجلس 
إدارة البنك وإدارة البنك التنفيذية 
من خالل العمل على االســــتغالل 
األمثل ملوارد البنك البشرية واملادية 

وهو مســــتعد أيضا لتطبيق أي 
تعديــــالت جديدة تتقــــرر وفقا 

ملقررات بازل.
  وعلى صعيد آخر كشف عن أن 
البنك قد حقق منوا ملحوظا على 
كل املستويات والقطاعات بقوله 
ان العام ٢٠١٠ كان مبثابة االنطالقة 
نحو املؤشرات املالية املمتازة وهو 
نقطة البداية الصحيحة لتحقيق 
نتائــــج مالية واعــــدة، موضحا 
أن البنك بدأ فــــي تعزيز هياكله 
التنظيمية وكوادره املؤهلة وهذا 

التحوط واالحتراز ألي  مقومات 
أحداث مســــتقبلية، قام بتدعيم 
مخصصاته بحوالي ٣ ماليني دينار، 
إلى حتقيق معدالت  حيث وصل 

تغطية جيدة ألصوله.

  معايير المركزي

البنك  أن    وأكد اجلراح علــــى 
ملتــــزم باملعايير التــــي اعتمدها 
البنك املركزي، مبينا أن «الدولي» 
يعتبر من أوائل البنوك التي أبلغت 
«املركزي» بتطبيق نظام اآليبان، 

ناحية، وزيادة ربحية أنشــــطته 
من ناحية أخرى، مع احلفاظ على 
ســــالمة عملياته والتزامه الكامل 

بتعليمات بنك الكويت املركزي.
  وبني أن «الدولي» قد جنح في 
ترسيخ أقدامه في السوق الكويتي 
وذلك من خالل تسخير إمكانياته 
الذي  الوطني  خلدمة االقتصــــاد 
ينتظره مستقبل واعد، مشيرا إلى 
أن البنك واســــتمرارا للسياسات 
املتحفظة التي يســــعى من خالل 
تطبيقهــــا إلى اســــتكمال جميع 

 أحمد يوسف
  كشف رئيس مجلس إدارة بنك 
الكويت الدولي الشيخ محمد اجلراح 
عن ان البنك يجري مجموعة من 
املفاوضات مع شــــركات محلية 
كبرى للتمويل واملرابحات ملشاريع 
تنموية، وذلك على غرار التمويل 
الذي قدمه البنك مؤخرا الى شركة 

املباني بقيمة ٢٥ مليون دينار.
  وقــــال اجلراح عقــــب انعقاد 
اجلمعيــــة العموميــــة العاديــــة 
للبنك أمس بنسبة حضور بلغت 
٦٦٫٧١٪، ان مجلس اإلدارة كان قد 
اعتمد خطة إســــتراتيجية تهدف 
الى استقرار البنك باإلضافة الى 
العمل على ارتفاع معدالت النمو 
التشــــغيلي وزيادة أصول البنك 

خالل الفترة املقبلة.

  نتائج مالية أفضل

  وتوقع اجلراح ان يحقق البنك 
أداء ونتائــــج مالية أفضل خالل 
العام احلالي وذلك مقارنة بأدائه 
عن العــــام املاضي، مؤكد على ان 
األداء والنتائج اجليدة ترجع الى 
جناح البنك في برامج إعادة الهيكلة 

التي قام بها.
  وأشار الى ان جزءا من األرباح 
التي حتولت الى مخصصات وقد 
اليه، ســــيتحول  انتفت احلاجة 
الى أرباح مرة أخرى في ميزانية 
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  وأكد على اعتزام البنك مواصلة 
جناحه في مزيد من االســــتحواذ 
علــــى حصــــة أكبــــر في ســــوق 
املصارف اإلســــالمية في الكويت 
مع اإلستراتيجية اجلديدة، وان 
نتائج هذه احلصة ستظهر خالل 

السنوات املقبلة.

  التوسع المدروس

  وأشار اجلراح في ذات الوقت 
إلى أن البنك يخطط لالستمرار في 
تنفيذ سياسته الرامية إلى تقوية 
مركزه املالي وزيادة ربحيته، مع 
التوســــع املدروس في عدد منافذ 
الوصــــول للعمالء خــــالل العام 

احلالي.
  وبــــني أن «الدولي» متكن من 
حتقيق نتائج مالية جيدة خالل 
العام املاضي، فقد بلغ صافي ربحية 
البنك عن هذه الفترة ١٦٫٧٥ مليون 
دينار بزيادة بلغت نسبتها ٣٠٣٪، 
مقارنة مع خسارة مسجلة بلغت 
نحــــو ٨٫٢ ماليني دينار في العام 
٢٠٠٩، والتي جنمت عن الظروف 
االقتصادية ومــــا واكبها من اخذ 
مخصصــــات احترازيــــة في تلك 

الفترة.
  وقال إن هذه األرباح نتجت عنها 
ربحية للسهم بلغت ١٧٫٩٤ فلسا، 
مقابل خسارة بنحو ٨٫٨٢ فلوس 
للعام قبل املاضي وبزيادة بلغت 
نسبتها ٣٠٣٪، فيما حقق معدل منو 
مجموع حقوق املساهمني ارتفاعا 
قدره ١٣٪، كما بلــــغ العائد على 
البنك نسبة  متوسط موجودات 
١٫٥٪، والعائد على متوسط حقوق 
املســــاهمني ٩٪ مقابل -٥٪ لعام 
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  السياسات الجديدة 

  وأوضح أن البنك مستمر في 
مسيرته الناجحة حيث بدأت ثمار 
السياسات اجلديدة التي يطبقها 

في الظهور.
  وأكد على ان البنك قد استمر في 
تكثيف جهوده خالل العام املاضي 
في تدعيم وتقوية مركزه املالي من 

 اعترض عدد من مساهمي البنك على مكافأة أعضاء مجلس 
اإلدارة، مشيرين إلى ان املساهمني لم يحصلوا خالل العامني 
املاليني على أي أرباح ومن األولى تنازل أعضاء مجلس اإلدارة 
عن مكافأتهم، وهنا حتدث رئيس مجلس إدارة بنك الكويت 
الدولي الشيخ محمد جراح الصباح عن اجلهود الكبرى التي 
قام بها أعضاء املجلس من اجتماعات شبه أسبوعية وتشكيل 
ــتقرار  جلان خالل العام املاضي، وهو األمر الذي اعاد االس
ومنو األرباح مرة أخرى. وقال ردا على احد املساهمني الذي 
ــب بتوزيع أرباح مبقدار ٥٪: «نحن نريد أن نبني البنك،  طال
وان هذه التوزيعات ستؤثر على املركز املالي للبنك في الوقت 
ــي، وان البنك قد وزع أرباحا بواقع ٥٪ منحة عن العام  احلال

٢٠٠٨ حينما سمحت امليزانية».

 قال اجلراح ان البنك لديه النية في التخلص من القروض 
ــبه املعدومة، لكن ال يوجد في الوقت الراهن  املعدومة أو ش
ــمية للتخلص منها، كان  ــروض حقيقة أو مفاوضات رس ع
ذلك ردا على استفسار احد املساهمني الذي طالب بضرورة 

تنظيف ميزانية البنك منها.

 أكد اجلراح على ان البنك سيقوم ببيع أسهم اخلزينة التي 
ــب وبالسعر  ميلكها والتي تصل الى ٩٫٩٪ في الوقت املناس
ــك ردا على مالحظة احد  ــبا، جاء ذل الذي يرها البنك مناس
ــاهمي البنك الذي قال ان هذه النسبة تؤثر على حقوق  مس

املساهمني.

 اعتراض على مكافأة 
  أعضاء مجلس اإلدارة

 القروض المعدومة أو شبه المعدومة

 حقوق المساهمين 

 فجوة في السيولة طويلة وقصيرة المدة 

 ٧٠ ألف غرامة

 اعتذار البزيع

 تساءل احد املساهمني عن وجود فجوات في سيولة البنك بني 
القصيرة والطويلة املدة، وان هذه الفجوة قد تكون مصدرا من 
مصادر املخاطر واألزمات التي قد تواجه البنك مستقبال، وهنا 
أكد اجلراح اعتزام البنك معاجلة هذه الفجوة عبر إصدار صكوك 
طويلة املدة بالتعاون مع بنوك عاملية قد تصل الى ٥ سنوات وذلك 

من اجل ضمان سيولة مالية على املدى الطويل للبنك.

ــراح ان البنك قد دفع غرامة مقدارها ٧٥٫٥ ألف   قال اجل
دينار لبنك الكويت املركزي كمخالفات عن العام املالي املنتهية 

في في ٢٠١٠/١٢/٣١.

ــف اجلراح اعتذار رئيس مجلس إدارة هيئة الفتوى   كش
والتشريع في البنك الشيخ احمد بزيع الياسني، وذلك نظرا 
ــى ان البنك ومجلس إدارة هيئة  لظروفه الصحية، وأكد عل

الفتوى والتشريع سيعمل من دون البزيع.  جانب من احلضور ويبدو عضو مجلس اإلدارة أنور جواد بوخمسني

 الشيخ محمد اجلراح 

 أكد أن األمان والربحية جناحا البنوك نحو النمو والتوسع

 أبو العيون: «الدولي» يستعد لالنطالقة بروح جديدة
 قال الرئيس التنفيذي في بنك الكويت الدولي د.محمود أبو العيون 
ــي نهاية العام املاضي تعد مبثابة  ــج االيجابية التي حتققت ف ان النتائ

انطالقة قوية للبنك نحو حتقيق نتائج مستقبلية واعدة.
  وأضاف خالل تعليقه على النتائج املالية في أعمال اجلمعية العمومية 
العادية أن «الدولي» سيواصل هذا األداء القوي مبشيئة اهللا مع تنفيذ 
ــتراتيجية اجلديدة التي اعتمدها مجلس اإلدارة لفترة السنوات  اإلس
الثالث املقبلة، والتي يطمح من خاللها البنك إلى تعزيز عملياته وتعظيم 

حصته السوقية. 
  وأوضح بقوله: «بعد عام كامل عانت فيه كل املؤسسات املالية املصرفية 
وغير املصرفية في غالبية دول العالم من الصعوبات في تغطية املخاطر 
املرتبطة بأعمالها، جاء العام ٢٠١٠ بشكل مختلف نوعا ما، حيث ظهرت 
فيه املصارف أكثر قوة ومتانة وقدرة على مقابلة املخاطر والضغوط 

احملتملة، خصوصا في السوق املصرفية الكويتية».
  وأشار إلى أن اإلدارة التنفيذية اجلديدة للبنك ومنذ تسلمها عملها 
في يونيو املاضي أولت اهتمامها نحو األعمال التي تقوى قدرة البنك 
على امتصاص واستيعاب األزمات مستقبال، باإلضافة إلى زيادة قدرة 
ــطة البنك على حتقيق الربحية، موضحا أن األمان والربحية هما  أنش
جناحا البنوك القوية القادرة على النمو والتوسع في األسواق املالية. 
ــكيل كاملة    وبني أن البنك مير في الوقت الراهن بعملية إعادة تش
ــلوب إدارته  ــتنعكس على طريقة أدائه وأس ــوذج عمله، والتي س لنم
ــا يضمن خفض معدالت املخاطر التي ميكن أن يواجهها البنك من  مب

ناحية، وتوفير احتياجات عمالئه املتنوعة مع السرعة املنشودة واألمان 
الضروري من ناحية أخرى.

  وقال: «رغم أن البنك يعمل في أجواء شديدة املنافسة فانه يسعى 
ــار املدروس والوصول إلى العميل لتقدمي خدمات  إلى التميز واالنتش

جديدة تغير شكل وجوهر أسلوب تقدمي اخلدمة للعمالء». 
ــتجابة العاملني  ــهد قدرا متميزا من اس ــاد بأن العام ٢٠١٠ ش   وأف
للروح اجلديدة التي سرت في جسد البنك، حيث شهد النصف الثاني 
ــاء قواعد جديدة لتقدير التميز في العمل واالبتكار  من ذلك العام إرس
واإلجادة في األداء وذلك بعد مراجعة غالبية معوقات مساهمة العاملني 

في حتقيق التميز للبنك.
  وتابع قائال: «ولقد عملت اإلدارة التنفيذية خالل توليها مهام عملها 
من خالل منوذج عمل يتصف مبراعاة قواعد احلوكمة واإلدارة الرشيدة، 
فمجلس إدارة البنك الذي ميارس وظائفه الرقابية وسلطاته اإلدارية بكل 

حصافة قد ساند خالل العام ٢٠١٠ التوجهات اجلديدة لإلدارة».
  وأعرب عن أمله في أن حتقق اإلدارة التنفيذية في ظل هذه األجواء 
املواتية واملساندة الفاعلة أن يحقق «الدولي» ومن خالل النخبة املتميزة 

من العاملني والقيادات الواعدة االنطالقة املنشودة.
ــة تقدمي منتجات مبتكرة  ــيواصل بعزمية قوي   ووعد بان البنك س
ــس الوقت االرتقاء  ــالمية، وفي نف ــريعة اإلس متوافقة مع أحكام الش
مبستوى خدماته التي تلبي احتياجات عمالئه وتساعدهم على حتقيق 

أهدافهم وطموحاتهم بثقة ويسر. 

 «الوساطة»: تسونامي اليابان واضطرابات المنطقة يلّبدان أجواء االقتصاد العالمي
 قال التقرير األسبوعي لشركة املجموعة الدولية 
للوساطة املالية ان أفق االقتصاد العاملي أصبح ملبدا 
بالغيوم التي أحدثتها االضطرابات الشرق أوسطية 
ممزوج بها الهزة املدمرة األخيرة التي ضربت في قواعد 
االقتصاد الياباني الى متاعب الديون األوروبية انتهاء 
بالشكوك حول ارتفاع ســــندات اخلزانة األميركية، 
متكهنا انه خالل االســــبوع املقبل ستلوح في األفق 

مخاطر على السوق العاملي في كل مكان تقريبا.
  وتوقع التقرير ان يعود املستثمرون الى مالذهم 
وملجأهم اآلمن الذي تعودوا عليه مع توالي املشكالت 
االقتصادية، وســــيكون للذهب النصيب األكبر من 
االنطالقات االســــتثمارية، خصوصا وان الســــندات 
احلكومية أصبحت من اخليارات األقل جذبا في الوقت 
الراهن، كما ان العمالت أصبحت من االســــتثمارات 

التي ال تقدم عائدا يذكر. وأضاف التقرير ان األسهم 
األميركية أغلقت مرتفعة يوم اجلمعة على الرغم من 
تراجعها على مستوى االسبوع حيث أغلق مؤشر داو 
جونز على خســــائر قدرها ١٪ في حني هبط ستاندر 

اند بورز ١٫٣٪ وناسداك ٢٫٥٪.
  وأنهى خام النفط األميركي االسبوع املاضي منخفضا 
٣٫٢٦ دوالرات مبا نسبته ٣٫١٢٪ ليتكبد اول خسارة 
اســــبوعية منذ أربعة أسابيع وأكبر هبوط اسبوعي 
منذ االسبوع املنتهي في ١١ فبراير عندما هبط ٣٫٤٥ 

دوالرات أو ٣٫٨٨٪.
  وأنهى اخلام األميركي اخلفيف للعقود تســــليم 
ابريل جلسة التعامالت في بورصة نيويورك التجارية 
(ناميكس) منخفضا ١٫٥٤ دوالر أو ١٫٥٪ ليسجل عند 
التسوية ١٠١٫١٦ دوالر للبرميل بعد ان تراوح في نطاق 

من ٩٩٫٠١ دوالرا إلى ١٠٣٫٠٠ دوالرات.
  وعلى صعيد خام برنت، فقد انهى االسبوع منخفضا 
للمرة االولى منذ سبعة أسابيع مع هبوطه ٢٫١٣ دوالر 
مبا نسبته ١٫٨٤٪ وهي اكبر خسارة اسبوعية من حيث 
النســــبة املئوية منذ االسبوع املنتهي في ١٩ نوفمبر 

٢٠١٠ عندما تراجعت األسعار ٢٫٣٢٪.
  وأغلقت اسعار العقود اآلجلة خلام القياس األوروبي 
مزيج برنت منخفضة لرابع جلسة في خمس جلسات 
يوم اجلمعة، فيما أنهت عقود برنت للتسليم في ابريل 
جلســــة التعامالت ببورصة البترول الدولية بلندن 
منخفضة ١٫٥٩ دوالر أو ١٫٣٨٪ لتسجل عند التسوية 
١١٣٫٨٤ دوالرا للبرميل بعد ان تراوحت في نطاق من 

١١٢٫٢٥ دوالرا الى ١١٥٫٦٨ دوالرا.
  وعلى صعيد االرتفاعات فقــــد تخلى الذهب عن 

خســــائره األولية واجته للصعود يوم اجلمعة بعد 
ان تراجع الدوالر مقابل اليورو، وصعد سعر الذهب 
للمعامالت الفوريــــة الــــى ١٤٢٤٫٠٥ دوالرا لألوقية 
(االونصة). ومازال الذهب منخفضا حوالي ٢٠ دوالرا 
عن أعلى مســــتوى له على االطالق البالغ ١٤٤٤٫٤٠ 

دوالرا لالوقية.
  وارتفع الني يوم اجلمعة بعد أســــوأ زلزال ضرب 
اليابان، وتشــــير التوقعات الى أنه ميكن أن تستمر 
االرتفاعات خالل االسبوع القادم اذ ستتبارى شركات 
التأمني جلمع املال من خالل بيع أصولها اخلارجية.

  وهبط الدوالر مقابل العملة اليابانية بنسبة ١٫٢٪ 
الى ٨١٫٧٨ ينا، وهو أكبر انخفاض في يوم واحد منذ 
٣ ديســــمبر، في حني ارتفع الني أيضا مقابل اجلنيه 

واليورو والفرنك السويسري. 

 (كرم ذياب) اجلراح ود.محمود ابوالعيون خالل عمومية «الدولي»
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