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عمومية البنك وافقت على إطفاء اخلسائر املتراكمة في ميزانية البنك البالغ قيمتها 32.3 مليون دينار

القاضي: 941 مليون دينار حجم ودائع العمالء في »بوبيان« بنمو %33
و1.32 مليار دينار إجمالي أصول البنك بنهاية 2010 بارتفاع %36

قال رئيس مجلس إدارة بنك 
القاضي ان عام  ابراهيم  بوبيان 
2010 مثل نقطة حتول هامة في 
مس���يرة البنك من خالل جناحه 
في العودة مرة أخرى إلى مسار 
الربحية متج���اوزا بذلك الكثير 
مما خلفته األزمة املالية العاملية 
وانعكاس���اتها عل���ى االقتصاد 
احملل���ي وذلك بفض���ل مجموعة 
من العوامل في مقدمتها موارده 
البشرية واستراتيجية الواضحة 
وخططه املرسومة بدقة إلى جانب 
تغير هيكل ملكيته بدخول بنك 
الكويت الوطني إلى قائمة كبار 

املساهمني.
حديث القاضي جاء على هامش 
انعقاد اجلمعية العمومية للبنك 
التي انعقدت أمس بنسبة حضور 
أنه  نس���بتها 73.09%، وأوضح 
مع نهاي���ة 2010 متكن »بوبيان« 
م���ن حتقيق صافي رب���ح قدره 
6.1 ماليني دينار وذلك باملقارنة 
مع صافي خس���ارة قدرها 51.7 
ملي���ون دينار ع���ام 2009، وان 
تلك االرباح قد حتققت بعد خصم 
مخصصات التسهيالت االئتمانية 
واالستثمارات مببلغ 18.18 مليون 
دينار منها مخصصات حتوطية 
مببلغ 9.8 ماليني دينار لتعزيز 

املركز املالي للبنك.

إيرادات التمويل

وأض���اف القاضي قائال: »من 
املؤشرات االيجابية األخرى التي 
حققها البنك خالل العام املاضي 
التمويل  اي���رادات  زيادة صافي 
إل���ى 30.9 مليون دينار  لتصل 
خالل عام 2010 مقارنة مع 21.9 
مليون دينار في 2009 وبنسبة 
منو قدره���ا 41%، باإلضافة إلى 
زيادة ودائع العمالء التي بلغت 
941 ملي���ون دينار كما في نهاية 
في 2010 مقارنة مع 709 ماليني 
دينار في نهاية 2009 وبنس���بة 

منو قدرها %33«.
وأشار القاضي إلى أن إجمالي 
أصول البنك بلغ 1.32 مليار دينار 
كما في نهاي���ة عام 2010 مقارنة 
مع 965 مليون دينار في 2009، 
وبنسبة منو قدرها 36% باإلضافة 
إلى منو محفظة التمويل للبنك 
التي بلغت 825 مليون دينار كما 
في نهاية ع���ام 2010 مقارنة مع 
577 مليون دينار في نهاية 2009 

وبنسبة منو قدرها %43.
ولفت إلى أن املؤشرات املتعلقة 
بجودة االصول أظهرت حتسنا 
ملحوظ���ا حي���ث بلغت نس���بة 
القروض غير املنتظمة إلجمالي 
الق���روض نح���و 0.7% بنهاي���ة 
ديس���مبر 2010 مقارنة مع %8.8 
بنهاية 2009، مشيرا إلى اجمالي 
قيمة حقوق امللكية في البنك قد 
ارتفع ليصل إلى 238 مليون دينار 
في نهاية ديسمبر 2010 مقارنة 
مع 87 مليون دينار بنهاية 2009 
والذي ترتب عليه أن بلغ معدل 
كفاية رأسمال البنك 27.58% مقابل 
احلد األدنى املطلوب من قبل بنك 

الكويت املركزي وهو %12.

صحة مسار البنك

وأوضح أن هذه املؤشرات تؤكد 
صحة مسار البنك وأن ما شهده من 
تطورات خالل العام املنصرم قد 
بدأت تؤتي ثمارها املرجوة بفضل 
اجلهود املبذولة من اجلميع سواء 
على مس���توى مجلس اإلدارة أو 
اإلدارة التنفيذية وجميع العاملني 
في البنك والذين لم يدخروا جهدا 

في حتقيق االهداف املرجوة.
وأض���اف أن 2010 كان ع���ام 
التحوالت اجلذرية بالنسبة لبنك 
بوبيان، السيما أنه كان العام األول 
في استراتيجية البنك اخلمسية 
2010 � 2014 والتي تهدف إلى املزيد 
من التوسع في السوق الكويتي 

والوصول إلى مختلف الشرائح 
من خالل منتجات وخدمات متميزة 
تلبي االحتياجات وترضي مختلف 

الطموحات.
ولفت إلى حصول البنك على 
جائزة أفضل بنك إس���المي في 
الكويت لعام 2010 من مجلة اربيان 
بيزنس ومنحه لقب جائزة أفضل 
بنك إس���المي خلدمة العمالء في 
الكويت من مؤسس���ة سيرفيس 
هيرو، وهو ما يؤكد على االجتاه 
الصحيح الذي يس���ير فيه بنك 
بوبيان س���واء من حيث تطوير 
منتجات���ه وخدماته أو من حيث 

متيزه في خدمة عمالئه.

مبادئ الشريعة

وقال القاضي ان مبادئ الشريعة 
اإلسالمية السمحة ساهمت في بناء 
ميثاق القيم واملبادئ التي يتبناها 
بنك بوبيان ويتعامل وفقها في 
جميع اإلدارات واألقسام والفروع 
ليلمس عمالء البنك مدى اهتمامه 
بهويتنا وقيمنا التي تشمل النزاهة 
والشفافية واألمانة، هذا باإلضافة 
إلى ال���دور احملوري الذي يلتزم 
به بنك بوبيان نحو مجتمعه من 
خالل برامج ومبادرات املسؤولية 
االجتماعية، والتي شهدت توسعا 
ملحوظا مبا في ذلك العمل على 
اس���تقطاب الشباب الكويتي من 
ذوي املواهب والكفاءات لالنضمام 
إلى بيئة عم���ل مصرفية رائدة 

وواعدة.
وذكر أن البنك ش���هد العديد 
العمليات  التطورات شملت  من 
واخلدم���ات املصرفية اخلاصة 
والتوس���ع في ش���بكة الفروع، 
حيث مت افتتاح املزيد من الفروع 
اجلديدة ضمن استراتيجية قطاع 
اخلدمات املصرفية الش���خصية 
للوصول إلى أكبر ش���ريحة من 
العم���الء ف���ي مختل���ف مناطق 
الكويت، فبلغ ع���دد الفروع مع 
نهاية هذا العام 17 فرعا، إضافة 
إلى زيادة عدد أجهزة الس���حب 
اآللي التي مت توسع نطاق مواقعها 
لتغطي معظم املناطق التجارية 

والسكنية.
وذك���ر أن البنك قام بافتتاح 
فروع خاصة للس���يدات، وذلك 
التزاما منه بخدمة السيدات، وفي 
نفس الوقت شهدت نقاط البيع 
انتش���ارا أوسع لتشمل مختلف 
التجارية األساس���ية  القطاعات 
وخاصة معارض السيارات، حيث 
افتتح بنك بوبيان عددا من هذه 
النقاط الت���ي يقوم عليها فريق 
مؤهل قادر على توفير أنس���ب 
املتوافقة  التمويلي���ة  احلل���ول 
مع أحكام الش���ريعة اإلسالمية 

للعمالء.
وعن خدمات البنك املصرفية 
ق���ال القاضي ان خدمات بوبيان 
املصرفي���ة اخلاص���ة أكدت من 
جديد قدرتها على التجاوب املثمر 

مع العميل املتعثر، مما أدى إلى 
إعادة جدولة العديد من امللفات 
وحتس���ني نس���بة الضمان���ات 
وتصحي���ح أوض���اع وتركيبة 

احملفظة االئتمانية للبنك.
وذك���ر ان دائ���رة اخلزان���ة 
)غرف���ة التداول( اس���تمرت في 
الس���يولة  إدارة  القيام بوظيفة 
في البنك ولعب دورها احملوري 
في إدارة تكلفة األموال، باإلضافة 
إلى احلفاظ على س���يولة البنك 
واملس���اعدة في النمو الكبير في 
األص���ول من خ���الل مجموعتي 
اخلدم���ات املصرفية واخلدمات 
املصرفية للش���ركات إلى جانب 
دورها في إدارة املخاطر اخلاصة 
بالقطاع األجنبي الناش���ئة عن 
بالكفاءة  العمالء بطريقة تتسم 

لتحقيق أعلى األرباح للبنك.
وذكر القاضي أن البنك حصل 
على موقع كمقر رئيس���ي وجار 
العمل الستكمال اإلجراءات الالزمة 
من اجلهات احلكومية، لبدء بنائه، 
كما مت االنتهاء من جتهيز دليل 
خطط الطوارئ ومركز استمرارية 
مواصلة األعمال في حال حدوث 
أي طارئ كما مت تصميم وتنفيذ 
مركز تدريب ملوظفي البنك لرفع 
مستوى كفاءتهم، والذي يعتبر 
البنوك  األحدث على مس���توى 

احمللية.
من جهة أخرى أشار القاضي 
الى أن ش���ركة بوبيان كابيتال 
تس���عى خالل عام 2011 إلطالق 
مجموعة من صناديق االستثمار 
اجلدي���دة لعمالء بن���ك بوبيان 
الوساطة  إلى خدمات  باإلضافة 
املالية اإللكترونية لدول مجلس 

التعاون اخلليجي بأسرها.
كما تستمر ش���ركة بوبيان 
للتأمني التكافلي في أنش���طتها 
التي تتعلق بتقدمي كل اخلدمات 
التأمينية وفق أحكام الشريعة 
اإلسالمية بينما يتم العمل حاليا 
على تأسيس شركة متخصصة 

في املجال العقاري.

الجمعية العمومية

ه���ذا وق���د أق���رت اجلمعية 
العمومية كافة بنودها مبا فيها 
بند إلطفاء خسائر البنك املتراكمة 
والبالغة 32.3 مليون دينار وذلك 
عبر خصمها م���ن االحتياطيات 
االختيارية مببلغ 3.5 ماليني دينار 
ب� 3.9  القان��وني  واالحتي��اطي 
ماليني دينار وعالوة اإلصدار ب� 
24.8 ملي���ون دينار، كما وافقت 
العمومية على تفويض مجلس 
االدارة بالتعامل مع االطراف ذات 
الصلة وشراء ما ال يتجاوز 10% من 
أسهم البنك حسب أحكام القانون، 
كما أعادت العمومية تعيني مراقبي 
احلس���ابات وأقرت إخالء طرف 
اعضاء مجلس االدارة عن تعامالت 

العام املاضي 2010.
أحمد مغربي  ٭

والفعال مع العمالء من خالل تقدمي 
مجموعة من اخلدمات الرائدة التي 
تشمل وضع خطط عمل إلدارة 
الثروات ومراجعة األوضاع املالية 
للعمالء ودعم االستثمار املالي لهم 
من خالل االستشارات االئتمانية 
التي نقدمها حلماية  والشرعية 
العمالء  اس���تثمارات وأص���ول 
وتوفير الدعم املصرفي لهم في 

أي وقت يحتاجونه.
ان األهداف  القاضي  وأضاف 
التي يسعى البنك الى حتقيقها 
خ���الل 2011 كثي���رة وتصب في 
اجتاه حتسني مس���توى خدمة 
الى االستحواذ  العمالء س���عيا 
على شريحة س���وقية تتناسب 
والتطور في اخلدمات واملنتجات 
التي سيقوم البنك بطرحها التي 

تواكب تطلعات كل الشرائح.
ولفت القاضي الى ان أهم ما 
مييز البنك هو ارتفاع العنصر 
الوطني من اجمالي العاملني في 
البن���ك ليصل ال���ى 63% بنهاية 
ديسمبر 2010 مع احلرص الكامل 
على استمرار سياسة رفع هذه 
النسبة ومبا يساهم في حتقيق 

االهداف التنموية للدولة.

المحفظة االئتمانية

وذكر القاضي انه وعلى الرغم 
من األوضاع االقتصادية الصعبة 
التي مرت بها األسواق العاملية، 
فقد متكن بنك بوبيان من حتقيق 
معدالت منو متميزة في احملفظة 
االئتمانية للشركات وصلت إلى 
30% مع نهاية الع���ام وهي من 
النمو في السوق  أعلى معدالت 
احمللي ع���ن طريق جذب العديد 
من الش���ركات املنتجة املعروفة 
املالي���ة واالقتصادية،  مبالءتها 
وذلك مع التمسك الشديد بأعلى 
معايير اجلودة االئتمانية ودراسة 

وتنويع املخاطر.
وأضاف قائ���ال: »تقوم إدارة 
هيكلة التمويل والتمويل املشترك 
ب���دور مهم ف���ي توفي���ر أدوات 
متويلية جديدة مع التركيز على 
النمو في التمويل املشترك لصالح 
الش���ركات اإلنتاجية ومشاريع 
التنمية، حي���ث قامت  خط���ط 
بترتيب عملية متويل مش���ترك 
لصالح ش���ركة زين السودان، 
حيث تولت اإلدارة بنجاح جتميع 
عدد من البنوك احمللية والعاملية 
للمش���اركة في هذه الصفقة مما 
رفع قيمة التمويل إلى 270 مليون 
ي���ورو. كما تولت اإلدارة عملية 
إعادة هيكل���ة بعض التمويالت 
املش���تركة لصالح عدة شركات 
محلية حيث ساعدت إدارات تلك 
الش���ركات على تخطى مصاعب 

األزمة املالية العاملية«.
وقال انه مت تخصيص إدارة 
متخصص���ة ملتابعة الش���ركات 
االس���تثمارية، تق���وم مبتابعة 
العمالء وتعتمد على لغة التفاهم 

)محمد ماهر( القاضي وعادل املاجد خالل اجلمعية العمومية   إبراهيم القاضي

إشادة بأرباح 2010 

شهادة اآليزو في أمن تكنولوجيا املعلومات

ثقة املستثمرين في زيادة 
رأسمال البنك بنسبة %50

»إدارة املخاطر« طّورت نظامًا خاصًا
بالتقارير الدورية واألدوات الرقابية

تطلعات البنك اجلديدة في 2011

أشاد احد املساهمني خالل اجلمعية العمومية 
باألرباح التي حققها البنك خالل العام املاضي 

والتي بلغت 6.1 ماليني دينار، مرجعا حتول النتائج 

املالية للبنك إلى حتقيق األرباح بعد اخلسائر 
نتيجة اجلهد الكبير الذي بذله مجلس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذية في البنك خالل العام املاضي.

ذكر القاضي أن »بوبيان« حصل على شهادة 
آيزو 27001 المتثاله للسياسات واإلجراءات 

األمنية وفقا ملعايير األيزو التي تغطي قسم أمن 
تكنولوجيا املعلومات، مشيرا إلى ان البنك حقق 

اجنازات مهمة كان من أهمها مشاريع البنك 

اجلديدة التي بدأت هذا العام وهي في مراحل 
مختلفة من التنفيذ وتشمل مكافحة غسيل 

األموال وخدمات اإلنترنت املصرفية للشركات 
ونظام متويل جتارة الشركات عن طريق 

االنترنت.

أوضح القاضي ان جناح بوبيان في زيادة 
رأسماله بنسبة 50% خالل فبراير 2010 كان مبثابة 

التأكيد على الثقة التي يتمتع بها البنك من قبل 
املساهمني، مشيرا الى ان البنك حصل خالل العام 

املاضي على جائزتني األولى جائزة أفضل بنك 

إسالمي من مجلة اربيان بزنس والثانية جائزة 
أفضل بنك إسالمي خلدمة العمالء في الكويت من 
مؤسسة سيرفس هيرو وهو ما يؤكد متابعة وثقة 

العديد من املؤسسات في االجنازات التي حققها 
البنك والتطورات التي شهدها خالل تلك الفترة.

ذكر القاضي أن ادارة املخاطر في »بوبيان« 
طورت نظام خاص بالتقارير الدورية واألدوات 

الرقابية التي ستساعد إدارة املخاطر بشكل أكثر 
فاعلية ألداء واجبها ودورها وذلك لتحديد قياس 
وإدارة جميع مواطن املخاطر املعرض لها البنك، 

وقامت إدارة املخاطر بوضع األسس املطلوبة 
للقياس.

وزاد القاضي قائال: »على سبيل املثال والتزاما 
بتعليمات بنك الكويت املركزي مت تطبيق عملية 

 )ICAAP( التقييم الداخلي لكفاية رأس املال
بنجاح ألكثر من مرة والتي أظهرت توافر 

رأسمال كاف امام املخاطر التي قد يتعرض 
لها البنك، كما جنح البنك في إجناز اختبارات 

الضغط )Stress Testing( حيث أظهرت نتائج تلك 
االختبارات متانة قاعدة رأس املال للبنك حتت 

أسوأ السيناريوهات«.
وأوضح أن اإلدارة استمرت في أداء مهامها 

املتعلقة مبخاطر االئتمان ومخاطر السوق الى 
جانب مخاطر التشغيل حيث قامت بتطبيق 

معايير رقابية أكثر فاعلية في بيئة أعمال البنك 
التشغيلية وذلك عن طريق فحص وحتديث 

سياسات وإجراءات العمل كما مت بنجاح إجناز 
 )Buisness Continuity Plan( خطة الطوارئ
واالنتهاء من تطبيق العديد من السياسات 

التي ستساعد بشكل فعال على إدارة مخاطر 
التشغيل.

قال القاضي ان البنك سيواصل النجاح حيث 
نتطلع ان يكون عام 2011 استمرارا ملا بدأناه في 
عام 2010 وأن يتواصل النجاح الذي حتقق في 

إطار االستراتيجية التي مت وضعها والتي نهدف 
من وراء تنفيذها ان نكون في مصاف بنوك 

املقدمة خالل سنوات قليلة وان نكون احد اهم 
البنوك االسالمية التي تقدم خدماتها ومنتجاتها 

ملختلف قطاعات وشرائح املجتمع.
وأضاف قائال: ولعل اهم ما ميدنا بالثقة في 

املستقبل هو التطورات التي يشهدها وسيشهدها 
االقتصاد الكويتي مدفوعا ببدء الدولة تنفيذ 

خطتها االمنائية اخلمسية والتي يتوقع ان 
تستفيد منها مختلف القطاعات االقتصادية ومن 

بينها البنوك والقطاع املالي عموما.
وأوضح ان االهداف التي يسعى البنك الى 

حتقيقها خالل عام 2011 كثيرة وعديدة وهي كلها 
تصب في اجتاه واحد يركز على حتسني مستوى 

خدمة العمالء.

منو محفظة 
التمويل 34% بالغة 

825 مليون دينار 
مقارنة مع 577 مليونًا 

في 2009

نسبة القروض 
غير املنتظمة إلجمالي 

القروض نحو %7.0 
بنهاية 2010 مقارنة 

مع 8.8% بنهاية 2009

»أستون مارتن«: نتائج متميزة عقب إطالق »رابيد« باخلليج
أعلن���ت »أس���تون مارتن«، 
الشركة البريطانية املتخصصة 
في صناعة السيارات الرياضية 
الفاخرة، ع���ن حتقيقها نتائج 
مبشرة العام املاضي 2010 عقب 
رفع حصتها السوقية في قطاع 
الفاخرة في املنطقة  السيارات 

مقارنة بعام 2009. 
ويعود الفضل، في زيادة حجم 
مبيعات الش���ركة، الى إطالقها 
الرياضية اجلديدة  س���يارتها 
ذات األربعة أبواب »رابيد« التي 
جنحت في استقطاب شريحة 
جديدة م���ن العمالء وتصدرت 
السيارات األكثر مبيعا في عائلة 
»أس���تون مارتن« في غضون 
سبعة أشهر فقط. وأشار مدير 
عام قطاع السيارات »ألستون 
مارتن« الشرق األوسط وشمال 
افريقيا مارك كينورثي، إلى أنه 

بش���ريكنا اجلدي���د مجموعة 
احلشار العمانية التي افتتحت 
مقرا جديدا في منطقة السروج 
العام  الثال���ث من  الربع  خالل 
املاضي«، موضحا أن العام احلالي 
2011 سيشهد توقيع املزيد من 
اتفاقيات الشراكة ومبينا »نتطلع 
للترحيب بشركائنا اجلدد في 
اس���طنبول ومومباي ودلهي، 
الذين ستكون معارضهم جاهزة 
للبدء ف���ي العمل بحلول ابريل 
2011«. وب���دوره أعرب الرئيس 
التنفيذي ل� »أس���تون مارتن« 
الشرق االوسط وشمال افريقيا 
ادهم شران اوغلو، عن سعادته 
باألداء الذي حققته الشركة خالل 
عام 2010، قائال: »في إطار خطط 
التوسع الطموحة التي نعتزم من 
خاللها دخول أسواق جديدة في 

كل من املغرب وكزاخستان«.

مبيعات ع���ام 2009 األمر الذي 
انعكس إيجابيا على األداء العام 
للشركة. وأضاف كينورثي: »كان 
2010 عاما متميزا ومهما ألستون 
مارتن، فقد شهد إطالق عدد من 
الط���رازات اجلديدة التي لعبت 
دورا فاعال في تعزيز اخليارات 

املقدمة في تاريخ الشركة«.
وأوضح: »إلى جانب سيارة 
Rapide شملت قائمة السيارات 
اجلدي���دة ط���رازات حصري���ة 
 V12 مح���دودة الع���دد ضم���ت
 DBS Carbon Black وVantage
 Vantage V82010 و-DBS UBو
N420. واشار إلى أنه بالرغم من 
أن عام 2010 كان عاما صعبا إال 
أن »استون مارتن« حازت على 
اهتمام a من قبل مستثمرين في 
بلدان لم يسبق للشركة التواجد 
فيها. وقال: »يسعدنا الترحيب 

في الوقت ال���ذي تراجعت فيه 
الرياضية  الس���يارات  مبيعات 
الفاخرة مبعدل 11% خالل العام 
املاضي 2010، حققت »اس���تون 
مارتن« نتائج جيدة متجاوزة 

سيارة: »رابيد« من »أستون مارتن« اجلديدة


