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أحمد بهبهاني

53.2 مليون دينار صافي ربح »األهلي« في 2010 بنمو %36
اعلن البنك األهلي الكويتي عن حتقيقه 
أرباحا صافية بلغت 53.2 مليون دينار عن 
السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2010، 
باملقارنة مع 39.2 مليون دينار عن الفترة 
ذاتها من العام السابق، محققا زيادة بنسبة 
36%، وارتفعت ربحية السهم من 32 إلى 38 
فلسا، كما زاد العائد على األصول من نسبة 
1.31% إلى 1.80%، وارتفع العائد على حقوق 

املساهمني من نسبة 12.19% إلى %13.31.
وفي ضوء هذه النتائج، أوصى مجلس 
اإلدارة اجلمعي���ة العمومية للبنك بتوزيع 
أرباح نقدية بنسبة 20% )أي عشرين فلسا 
لكل س���هم( على املس���اهمني املسجلني في 
س���جالت البنك بتاريخ انعق���اد اجلمعية 
وتخضع ه���ذه التوصية ملوافقة اجلمعية 

العمومية للبنك واجلهات املختصة.
وتعليقا على ه���ذه النتائج املالية، قال 
رئيس مجلس إدارة البنك يوسف بهبهاني 
»ان ما حققه البنك األهلي الكويتي من أرباح 
في ظل هذه الظروف االقتصادية الصعبة 

وتداعيات األزمة املالية العاملية واستمرار 
حال���ة الركود االقتص���ادي، يعتبر إجنازا 
كبيرا بكل املقايي���س ويؤكد تعافي البنك 
من اآلثار السلبية لألزمة املالية العاملية بعد 
الكافية خالل  التحوطية  أخذ املخصصات 
العامني السابقني، وجناح البنك في زيادة 
رأس���ماله مببلغ 100 مليون في عام 2010. 
والسبب الرئيسي في حتقيق هذه األرباح هو 
السياسة املتحفظة التي انتهجها البنك، وإلى 
اخلطة اإلستراتيجية التي تهدف إلى تعظيم 
األرباح من األعمال التش���غيلية األساسية 
وإلى التحوط في منح التسهيالت االئتمانية 
مع التركيز على التدفقات النقدية للعميل 

وقدرته املالية على الوفاء بالتزاماته«.
وأك���د بهبهاني في تصري���ح صحافي 
أن اجله���ود املتواصلة الت���ي بذلتها إدارة 
البنك وكوادرها في مواجهة األزمة املالية 
خالل الس���نتني املاضيتني وتركيزها على 
تنويع االستثمارات والتوسع في األنشطة 
التش���غيلية وتطبيق أدوات فعالة إلدارة 

املخاطر، باإلضافة إلى التوس���ع في شبكة 
الفروع وإدخال منتجات مصرفية جديدة ذات 
نوعية عالية تلبي احتياجات العمالء كان لها 

األثر الواضح في حتقيق هذه النتائج.
وأش���اد بهبهاني ب���أداء مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية وموظفي البنك نتيجة 
للسياس���ة التي ينتهجه���ا البنك في إدارة 
محفظت���ه االئتمانية والتركيز على تقليل 
املخاطر لتدعيم مركزه املالي، مش���يرا إلى 
أن جناح البن���ك األهلي في حتقيق نتائج 
مالية قياس���ية ومنو متوازن ومستمر في 
األرباح حتى خالل فترة األزمة املالية قد عزز 
من ثقة املس���اهمني في سالمة وضع البنك 
وقوة مركزه املالي ف���ي مواجهة الظروف 
االقتصادية واملالية الصعبة وركز على ارتفاع 
معدل كفاية رأس املال الذي جتاوز نسبة 
25%، وه���و يعتبر بذلك من أعلى املعدالت 
ويعكس الق���وة املالية للبنك وقدرته على 

حتمل املخاطر. 
وعن درجات تصنيف األهلي عامليا، أشار 

بهبهاني إلى أحدث تقرير صدر عن وكالة 
الكويتي  البنك األهلي  »موديز« لتصنيف 
البن���ك بتصنيفه االئتماني  حيث احتفظ 
العالي A2 بالنسبة لودائع البنك الطويلة 
األجل، مع توقعات مس���تقبلية مستقرة، 
ويتمتع البنك كذلك بأعلى درجات التصنيف 
االئتماني من باق���ي الوكاالت العاملية مثل 

ستاندرد آند بورز وفيتش إيبكا.
وأضاف انه نتيجة للمركز املالي القوي 
للبنك األهلي، واملعدل العالي لكفاية رأس 
املال، فق���د أصبح البنك جاه���زا لتطبيق 

تعليمات اتفاقية بازل � 3.
ولفت الى ان البنك يركز على االستثمار 
في املوارد البشرية وتطوير العنصر البشري 
من خالل اس���تقطاب وتوظي���ف وتدريب 
الكفاءات الوظيفية في جميع قطاعات البنك 
عن طريق أكادميي���ة األهلي لدعم عمليات 
التوس���ع والنمو، كما يقوم البنك سنويا 
بإرس���ال النخبة من موظفيه للتدريب في 
أفض���ل اجلامعات األميركية، كما تس���اعد 

برامج التدريب التي يوفرها ملوظفيه على 
االرتقاء بإمكانياتهم وحفزهم للعمل لتقدمي 
أفضل اخلدمات لعمالئهم، الفتا الى ان البنك 
األهلي يعتبر من البنوك الرائدة في جذب 

العمالة الوطنية.
واختتم بهبهاني بالتأكيد على استمرار 
البن���ك في تطبيق خططه الطموحة بهدف 
الوص���ول إل���ى مركز متقدم ب���ني البنوك 
الكويتية عن طريق تقدمي أفضل اخلدمات 
املصرفية والتوس���ع في شبكة فروعه في 
جميع أنحاء الكويت والتي وصلت إلى 25 
فرعا داخليا، باإلضافة إلى فرعني خارجيني 
في دبي وأبوظبي لتقدمي خدمات مصرفية 
شاملة س���واء لعمالئه الكويتيني أو عمالء 
اإلمارات العربية املتحدة، معبرا عن تفاؤله 
بأداء البنك وقدرته على النمو للوصول إلى 
األهداف املخطط لها خالل عام 2011، ومؤكدا 
استعداد البنك لتمويل ودعم اخلطة التنموية 
للدولة وقدرة البنك على متويل املشاريع 

احلكومية الكبرى حاملا يبدأ التنفيذ.

مستمرة حتى منتصف مارس المقبل على باقة من السلع الفخمة

تغطيان الموظفين والمسؤولين عن األموال والممتلكات

»بيتك«: 10% خصومات بالسوق الحرة 
بمطار الكويت لحاملي بطاقات ڤيزا

»وثاق« تطرح وثيقتي
»خيانة األمانة« و»األموال«

الكويتي  التمويل  أعلن بيت 
)بيت���ك( ع���ن الب���دء بتقدميه 
عرض���ا حصري���ا لعمالئه من 
حاملي بطاقات »ڤيزا« االئتمانية 
بالتعاون مع »ڤيزا انترناشيونال« 
مينح حامل البطاقة خصما بنسبة 
10% في متاجر الس���وق احلرة 
مبط���ار الكوي���ت الدولي وذلك 
حتى 15 مارس املقبل، تزامنا مع 
موسم السفر خالل فترة الربيع 
املتعاقبة  الرس���مية  والعطالت 

خالل هذه الفترة.
وأوض���ح نائب مدي���ر إدارة 
البطاقات املصرفية في »بيتك« 
س���الم الدويس���ان أن العرض 
يس���ري على باقة مختارة من 
أفخم العالمات التجارية العاملية 
من الساعات والعطور وغيرها، 
مشيرا إلى أن هذه اخلطوة تأتي 
ضمن س���عي »بيت���ك« إلى نيل 
رضا العميل من خالل العروض 
املتواصلة طوال العام باإلضافة 
إلى تنظيم املهرجانات الترويجية 
لتشجيع العمالء على استخدام 
بطاقات االئتمان كوسيلة معززة 
بأحدث معايير األمان كما أن خبرة 
»بيتك« في هذا املجال تساهم في 
تعزيز حصته السوقية باإلضافة 
إلى مواكبته لتطورات الس���وق 

املتجددة.
وقال إن حصة بيتك في سوق 
البطاقات املصرفية تتزايد بشكل 
متواصل بفضل ما يقدمه بيتك من 
منتجات مهمة وعديدة في مجال 
البطاقات مثل »بطاقة األسرة« 
و»بطاقة اخلير« وغيرها، بجانب 
املهرجانات واحلمالت الترويجية، 
كما كان بيتك أول بنك في حتويل 
 Chip بطاقاته إلى البطاقة الذكية
Card وتبع ذلك بتحويل أجهزة 
نقاط البيع لتتالءم مع البطاقات 
اجلديدة األمر الذي يوفر مزيدا 

من األمان للمستخدمني.

دعت شركة »وثاق« للتأمني 
التكافلي الشركات واملؤسسات 
املالية خاصة التي لديها موظفون 
مسؤولون عن األموال إلى ضرورة 
حماية أموالهم من خيانة األمانة 
من خالل وثيقتي »خيانة األمانة« 
و»األموال« لتوفير احلماية املالية 

ألرباب العمل. 
وفي هذا اإلطار، أوضح رئيس 
دائرة املوارد البشرية واخلدمات 
والش���ؤون القانونية بالشركة 
ناصر الطاهر أن وثيقة »خيانة 
الش���ركة  التي تقدمها  األمانة« 
تغطي وحتمي مالك الش���ركات 
واملؤسس���ات واحملال التجارية 
ضد اخلسائر املالية بسبب خيانة 
أمان���ة موظفيهم كاالختالس أو 
السرقة أو التزوير أو االحتيال، 
التأمني يغطي  باإلضافة إلى أن 
أي خسائر ملبالغ نقدية أو بضائع 
العمل  عينية يتحملها أصحاب 

بسبب تلك التصرفات. 
وأش���ار الطاهر في تصريح 
صحاف���ي الى أن���ه فيما يتعلق 
بوثيق���ة »األموال« فإنها تغطي 
أصحاب األعم���ال من احتمالية 
تع���رض أموالهم خ���الل نقلها 
من م���كان إلى آخر، أو في أثناء 
وجودها في اخلزنة إلى السرقة، 
حيث ان الشحنة املنقولة أو خزنة 
الشركة قد حتتوي على شيكات 
أو أموال يسبب ضياعها أو تلفها 
خسائر وأضرارا مادية وأدبية 
بالغة للشركة، مؤكدا أن الوثيقة 
تغطي تأمني األموال سواء كانت 
ورقية أو معدنية أو ش���يكات، 
وح���واالت أو طوابع بريدية أو 

أوامر الدفع. 

أن  إلى  الدويس���ان  وأش���ار 
»بيتك« و»ڤي���زا« حرصا على 
اختيار عالمات جتارية متميزة 
له���ذا الع���رض مثل: ش���وبارد 
 ،Givinchy جيفينشي ،Chopard
 ،Gucci وغوتشي ،Tag Heur تاغ
وفيرساتشي Versace، وغيرها 
التي لها  العاملي���ة  املاركات  من 
جمهور واس���ع على مس���توى 
الس���اعات والعطور، مؤكدا أن 
مثل هذه العروض التي ينظمها 
»بيت���ك« لهم تأتي تقديرا للثقة 
التي يولونه���ا البنك من خالل 

مختلف تعامالتهم.
وأض���اف أن حاملي بطاقات 
»بيتك« االئتمانية يحظون بعالم 
متكامل من الرفاهية واالمتيازات 
الراقية التي تلب���ي متطلباتهم 
وتناسب أسلوب حياتهم حيث 
ميكن استخدامها في معظم دول 
العالم سواء في احملالت التجارية 
التسوق والفنادق  او مجمعات 
الطي���ران واملطاعم  وش���ركات 
ومحطات البترول وغيرها، كما 
ميكن الس���حب النقدي من أكثر 
من 900 ألف جهاز صراف آلي في 
العالم، باإلضافة إلى تقدمي العديد 
من املميزات األخرى التي متنحهم 

أرقى اخلدمات دائما.

وبني أن وثيقتي التأمني على 
األموال وخيانة األمانة تش���مل 
فئات من املوظف���ني وهم الذين 
يقع عليهم مسؤوليات مالية مثل: 
أمني اخلزينة، مندوبي ومسؤولي 
املبيع���ات، صراف���ي البن���وك، 
احملاسبني، مسؤولي املستودعات، 
وكل من يكون حتت مسؤوليته 
حيازة أو نق���ل أو تقدمي مبالغ 
مالية خاصة باجلهة التي يعمل 
بها، مشيرا إلى أن قيمة الوثيقة 
يحددها املبالغ التي بحوزة املوظف 
أو املوظف���ني، حيث ترتفع كلما 
ارتفعت قيمة املبالغ واملمتلكات 
التي بحوزتهم.  واش���ار الطاهر 
الى أن هات���ني الوثيقتني حتمي 
أرباب العمل الذين يحصلون على 
تدفقات نقدية كبيرة، وتساعدهم 
على اس���ترداد أموالهم في حال 
حدث���ت عملي���ات اختالس من 
قبل املوظف���ني الذين تقع حتت 
مسؤولياتهم األموال، فضال عن 
املمتلكات األخرى كالش���حنات 

واخلزائن وغيرها.

سالم الدويسان

ناصر الطاهر


