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أحمد بهبهاني

بنمو 30% عن الفترة نفسها من 2009 وربحية السهم إلى 20 فلساً

بهبهاني: 26.2 مليون دينار صافي أرباح »األهلي« للنصف األول
وإستراتيجية واضحة وأداء مالي متميز رغم األزمة المالية

البنك نجح في التوسع وتنويع االستثمارات في األنشطة وتطبيق أدوات فعالة إلدارة المخاطر
أعل���ن البنك األهل���ي الكويتي عن 
حتقيق أرباح صافية بلغت 26.2 مليون 
دينار خالل النصف األول من عام 2010، 
باملقارنة مع 20.2 ملي���ون دينار عن 
الفترة ذاتها من العام الس���ابق بزيادة 
بنسبة 30%، كما ارتفعت ربحية السهم 
إلى 20 فلسا مقابل 17 فلسا للفترة ذاتها 

من العام السابق.
وفي تعقيب ل���ه على هذه النتائج 
املالية، قال رئيس مجلس إدارة البنك 
أحمد يوس���ف بهبهاني: »إن ما يحققه 
البنك األهلي الكويتي من أرباح قياسية 
في ظل تداعيات األزمة املالية لهو دليل 
جناح ف���ي األداء املمتاز بكل املقاييس 
املهنية واملصرفي���ة وذلك عن طريق 
انتهاج رؤية واضحة وخطة إستراتيجية 
تتماشى وظروف السوق الصعبة التي 
تهدف إلى تعظيم األعمال التشغيلية 

األساسية والتركيز على نوعية العمالء 
مما أدى إلى زي���ادة األرباح مبعدالت 
قياس���ية واالرتق���اء بتق���دمي خدمات 
مصرفية متطورة تواكب حاجة العمالء 

سواء التجارية أو الفردية«.
وأضاف أن اجلهود املتواصلة التي 
بذلتها إدارة البنك وكوادرها في مواجهة 
األزمة املالي���ة وتركيزها على تنويع 
االس���تثمارات والتوسع في األنشطة 
وتطبيق أدوات فعالة إلدارة املخاطر، 
مش���يرا الى أن التوس���ع في منتجات 
وخدمات البنك وابتكار منتجات مصرفية 
جديدة مع حتقيق مستويات عالية من 
اجلودة النوعية للوصول إلى مستوى 
عال من رضا العميل قد أسهم في هذا 

النمو القياسي في أرباح البنك. 
وأشاد بهبهاني بثقة املساهمني في 
البن���ك وفي مجل���س اإلدارة واإلدارة 

التنفيذي���ة التي جتل���ت بكل وضوح 
ف���ي النجاح الكبير في تغطية اكتتاب 
زيادة رأس املال بنسبة 115% من رأسمال 

البنك.
وأشار إلى أن إقبال املساهمني على 
االكتتاب ف���ي زيادة رأس���مال البنك، 
وتغطية نسبة االكتتاب بالكامل خالل 
الفترة األولى احملددة إمنا يعكس ثقة 
املساهمني في اإلدارة التنفيذية للبنك 
وإميانهم مبا تنتهجه من سياسة حتفظية 
وإدارة فاعلية للمخاطر لتعزيز املركز 
املالي للبنك، الفتا الى أن جناح البنك 
األهلي في حتقيق نتائج مالية قياسية 
ومنو متوازن ومستمر في األرباح حتى 
خالل فترة األزم���ة املالية قد عزز من 
ثقة املساهمني في سالمة وضع البنك 
وقوة مركزه املالي في مواجهة الظروف 

االقتصادية واملالية الصعبة«. 

أما عن درج���ات تصنيف »األهلي« 
عامليا، فقد أش���ار بهبهاني إلى أحدث 
تقرير صدر عن وكالة موديز لتصنيف 
البنك األهلي الكويت���ي حيث احتفظ 
 A2 البنك بتصنيف���ه االئتماني العالي
بالنسبة لودائع البنك الطويلة األجل، 

مع توقعات مستقبلية مستقرة. 
وأعرب بهبهاني ع���ن تفاؤله بأداء 
البنك وعن أمله في استمرار هذا األداء 
القياسي والنمو في األرباح خالل عام 

.2010
وعلى صعيد االستثمار في املوارد 
البشرية وتطوير العنصر البشري فقد 
ركز البنك على اس���تقطاب وتوظيف 
وتدريب الكفاءات الوظيفية في جميع 
قطاعات البنك عن طريق أكادميية األهلي 
لدعم عمليات التوسع في األعمال، كما 
أن برامج التدريب العالية اجلودة التي 

يوفرها ملوظفيه تس���اعد على حفزهم 
للعمل بأفضل ما لديهم من إمكانيات. 
ولدى األهلي إميان راس���خ بسياس���ة 
التكويت حيث يعتبر من البنوك الرائدة 

في جذب العمالة الوطنية.
اجلدي���ر بالذكر أن البن���ك األهلي 
الكويتي يحقق زيادة متنامية في أرباحه 
منذ عام 2001. وسوف يستمر األهلي في 
حتقيق خططه الطموح بهدف الوصول 
إلى مركز متقدم بني البنوك الكويتية عن 
طريق تقدمي خدمات مصرفية نوعية 
ومبتكرة لعمالئه والتوسع في شبكة 
فروعه ف���ي جميع أنحاء الكويت التي 
تض���م حاليا 25 فرع���ا، باإلضافة إلى 
االعتماد على فرع دبي وفرع أبوظبي 
لتقدمي خدمات مصرفية شاملة سواء 
لعمالئه كويتي���ني أو عمالء اإلمارات 

العربية املتحدة. 

هيثم العيسى فاز بنصف مليون دينار

»األهلي المتحد« يعلن الفائز
بجائزة حساب الحصاد اإلسالمي

المؤسسة الخيرية التابعة
لـ »داو« تقدّم رعاية لـ »لوياك«

أعلن البنك األهلي املتحد عن اجراء سحبه الربع سنوي بتاريخ 
2010/6/30 حيث فاز باجلائزة الربع س���نوية الكبرى »راتب مدى 
احلياة« بقيمة 2000 دينار ش���هريا: هيثم طارق خالد العيس���ى، 
باالضافة الى فوز كل من محمود موس���ى جعفر محمد، وفتحية 
محمد التناك حلساب غادة محمود مببلغ 250 الف دينار لكل منهما 

عبارة عن راتب شهري مدى احلياة بقيمة 1000 دينار شهريا.
وعند سؤال الفائز باجلائزة الكبرى عن ردة فعله عند سماعه 
بخبر الفوز قال: »انني أقيم باخلارج منذ 10 سنوات وقد قام البنك 
األهل���ي املتحد باالتصال بوالدتي ومن ثم االتصال بي في اخلارج 
وعند سماعي للخبر من البنك لم أصدقه في البداية واعتبرت أن 
األم���ر مجرد مزحة ولكن بعد اتصال والدت���ي مرة أخرى بالبنك 
وباألخت التي بشرتني باخلبر من خدمة »حياكم املتحد« الهاتفية 
تأك���دت من اخلبر والذي كان مبثابة مفاجأة كبرى وغير متوقعة 
ومن هنا اطمأن قلبي وتأكدت فعال أنني فزت بهذا املبلغ الكبير 500 
الف دينار »2000 دينار ش���هريا« راتب مدى احلياة، وشكرت اهلل 
تعالى على هذه النعمة الكبيرة، وقد جئت خصوصا من اخلارج 

حيث اقيم لتسلم هذه اجلائزة املميزة«.

أعلنت ش���ركة داو للكيماويات عن تعهده���ا، من خالل ذراعها 
اخليرية، املؤسسة اخليرية لش���ركة داو للكيماويات، مبنح مركز 
لوذان إلجنازات الشباب )لوياك( مبلغ 325 ألف دوالر، ويأتي ذلك 

في إطار التزام الشركة املتواصل بتمكني ودعم الشباب الكويتي.
وقالت الش���ركة في بيان صحافي انه متاشيا مع تطلعاتها نحو 
مس���اعدة ودعم املجتمع الكويتي، فقد تعاونت الش���ركة مع مركز 
»لوياك« بهدف إطالق برنامج تطوعي جديد يهدف الى الترفيه عن 
نزالء املستشفيات ودور الرعاية وذوي االحتياجات اخلاصة، ويسمح 
للش���باب املتطوع بالتواصل مع النزالء من خالل زيارات ترفيهية 
مخصصة للنزالء. وسيتضمن البرنامج احتفاالت دورية لتشجيع 
املتطوعني والترفيه ع���ن النزالء. وان رعاي���ة »داو« ملركز لوياك 
ستسهم في دعم جميع برامج لوياك احمللية االساسية وتطويرها، 
إلى جانب تقدمي الرعاية احلصرية للعمل املس���رحي عمر اخليام، 
املقرر إقامته في الكويت، وتدور أحداث هذا العمل املس���رحي الذي 
تنتجه أكادميية لوياك للفنون األدائية، حول حياة عالم الرياضيات 
والفيلسوف الشهير. وفي هذا الصدد، قالت نائب الرئيس والعضو 
املنتدب بلوياك فارعة السقاف: »يسعدنا أن حتظى مبادراتنا لعام 
2010 بهذا الدعم من شركة داو. ويسعى مركز لوياك إلى دعم التفكير 
اإلبداعي لدى الشباب الكويتي، باإلضافة إلى تشجيعهم على خدمة 
املجتمع، ويتيح لنا التزام شركة داو املتواصل مبركز لوياك مواصلة 
جهودنا لوضع برامج تلبي احتياجات املواهب الكويتية املختلفة، 

باإلضافة إلى لعب دور فاعل في تطوير هذه املواهب وتنميتها«.

الفائز هيثم العيسى يتسلم اجلائزة من الشيخ مشاري اخلراز

فارعة السقاف وماركوس وايلدي عند توقيع العقد


