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 بهبهاني: اإلدارة القوية للمخاطر والمراقبة الدقيقة لمحفظة القروض 
ساهمتا في تقليل نسبة القروض غير المنتظمة لـ «األهلي» في ٢٠١٠

 أحمد مغربي 
  قال رئيس مجلس إدارة البنك 
األهلـــي الكويتي أحمد يوســـف 
بهبهاني ان البنك متكن من حتقيق 
نسبة منو جيدة في صافي األرباح 
بلغـــت ٣٦٪، حيـــث حقق ربحا 
صافيا مببلغ ٥٣٫٢ مليون دينار 
خالل العام ٢٠١٠ بربحية للسهم 
بلغت ٣٨ فلسا وبزيادة نسبتها 
١٩٪ مقارنة بالعام ٢٠٠٩، مشيرا 
إلـــى ان العائد على األصول بلغ 
١٫٨٠٪ فيما بلغ العائد على حقوق 

املساهمني حوالي ١٣٫٣٪.
  حديث بهبهاني جاء على هامش 
انعقاد اجلمعية العمومية العادية 
للبنك التي عقدت أمس في مقر 
البنك بنسبة حضور للمساهمني 
بلغت ٩٣٪، وأوضح بهبهاني ان 
االداء املالي اجليد والسليم للبنك 
إلى  العام املاضي يشـــير  خالل 
تطور كل أعمال البنك التشغيلية 
األساسية بشكل نشط مما أسهم 
في زيادة ثقة املساهمني في عمليات 

البنك وأداء إدارته التنفيذية.

  أفضل البنوك

  وبني ان األهلي يعد أحد أفضل 
أداء في منطقة اخلليج،  البنوك 
السيما ان معدل كفاية رأس املال 
يبلـــغ ٢٥٫٥٪ وهـــو يعتبر من 
أعلى املعدالت بني البنوك احمللية 
والعاملية، مشيرا إلى ان البنك به 
أقل نسبة للقروض غير املنتظمة 

إلى إجمالي احملفظة االئتمانية.
  وأكد بهبهاني في كلمته بتقرير 
مجلس االدارة السنوي أن اإلدارة 
القوية للمخاطر واملراقبة الدقيقة 
حملفظة القروض ساهمت في تقليل 
القروض غير املنتظمة  نســـبة 
واحملافظة على املركز املالي القوي 
للبنك األهلي، مشيرا الى ان البنك 
جنح في تطبيق سياسة احترازية 
ورصد مخصصات حتوطية كافية 
ملواجهة أي ظروف استثنائية غير 

متوقعة خالل العام املاضي.

  أعلى التصنيفات

البنـــك حصل على  ان    وقال 
تقييم «قـــوي» من بنك الكويت 
املركزي حسب معيار تقييم أداء 
البنوك احمللية باستخدام أسلوب

CAMEL ، الى جانب محافظة البنك 
على أعلى التصنيفات االئتمانية 

مـــن وكاالت التصنيف العاملية 
مثل ستاندرد آند بورز وموديز 
وفيتش إبيكا مع نظرة مستقبلية 

مستقرة.
  وعن إجنـــازات البنك األهلي 
الكويتي خالل ٢٠١٠، أشار بهبهاني 
إلـــى أن مـــن بني أبـــرز األعمال 
العام، عملية  واألنشـــطة خالل 
زيادة رأســـمال البنك مببلغ ١٠١ 
مليون دينار في شهر مايو ٢٠١٠، 
وقرار وكاالت التصنيف العاملية 
باحملافظة على درجات التصنيف 
االستثمارية للبنك بشكل يعكس 
القوة املالية ومتانة وضع البنك 
خالل هـــذه الظـــروف الصعبة 
التي مرت بها األســـواق العاملية 

واحمللية. 
  وحتدث بهبهاني عن الوضع 
االقتصادي احمللي والعاملي بشكل 
عام مشـــيرا إلـــى أن االقتصاد 
العاملي قد واصل التعافي بشكل 
تدريجي خالل العام املاضي وجنح 
فـــي اخلروج من األزمـــة املالية 
العاملية التي استمرت تداعياتها 
خالل العامني املاضيني، مشـــيرا 
الـــى ان االقتصـــادات اإلقليمية 
أظهـــرت اجتاها نحـــو التعافي 
بدأت عالماته تنعكس على حجم 
األعمـــال واالســـتثمار في دول 
فـــي اإلمارات  اخلليج وبخاصة 
العربية املتحدة حيث توجد لدى 
البنك أعمال مهمة في فرعي دبي 

وأبوظبي.

العاملـــي وخاصـــة  االقتصـــاد 
املخاوف الناشئة من اقتصادات 
منطقة اليورو والواليات املتحدة 
األميركيـــة ونتيجة ملـــا يحدث 
في منطقة الشـــرق األوسط من 
اضطرابات سياســـية مما يؤثر 
سلبا على األوضاع االقتصادية 
اإلقليمية، مبينا انه من السابق 
ألوانه احلكم على النتائج املباشرة 
لهذه االضطرابات وتأثيراتها على 
املدى البعيـــد، لكن ميكن القول 
بشكل عام ان مستويات األعمال 
واملناخ االقتصادي قد شـــهدت 

بعض التحسن.
   وفيما يتعلق بالزيادة الكبيرة 
في أســـعار النفـــط وأثرها على 
حتســـن االقتصاد العاملي أشار 
بهبهاني إلى أن الزيادة في أسعار 
النفط بشكل متوازن، متنح املزيد 
من الثقة في املستقبل، فإذا حافظت 
األسعار على مستوياتها احلالية، 
فسيكون لها أثر إيجابي على دفع 
عجلة التنمية والبدء في املشاريع 

الكبرى.

  الجمعية العمومية

  هذا وقـــد وافقـــت اجلمعية 
العاديـــة للبنك على  العمومية 
جميع بنود جدول األعمال حيث 
وافقت على تقرير مجلس االدارة 
عن السنة املالية املنتهية في ٣١ 
ديســـمبر ٢٠١٠ وتقرير مراقبي 
امليزانية  احلســـابات واعتمـــاد 

العموميـــة وحســـاب األربـــاح 
املالية  الســـنة  واخلســـائر عن 
املاضية، كما وافقت على توزيع 
أرباح نقدية عن الســـنة املالية 
املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ بواقع 
٢٠٪ من القيمة االسمية للسهم أي 

٢٠ فلسا لكل سهم.
   ووافقت اجلمعية كذلك على 
الترخيص ملجلس االدارة بأن مينح 
قروضا أو سلفا وان يقدم كفاالت 
لعمالئه من أعضاء مجلس االدارة 
خالل السنة املالية احلالية وذلك 
وفقا للنظم والشروط التي يطبقها 
البنك بالنسبة للغير، واملوافقة 
أيضـــا علـــى جتديـــد تفويض 
مجلس االدارة في شـــراء أسهم 
البنك في حدود النسبة والشروط 
والضوابط التي يسمح بها القانون 
والقرارات الوزارية وتعليمات بنك 
الكويت املركزي، على ان يستمر 
هذا التفويض ساريا ملدة ثمانية 

عشر شهرا من تاريخ صدوره.
  كما وافقت اجلمعية العمومية 
كذلك على اصدار سندات بالدينار 
أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة 
وبحد أقصى ١٥٠ مليون دينار او 
ما يعادله من العمالت األجنبية مع 
تفويض مجلس االدارة في حتديد 
مدة تلك السندات وقيمتها االسمية 
وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها 
وسائر شروطها وأحكامها، كما 
متت اعادة تعيني مراقبي حسابات 

البنك للسنة املالية ٢٠١١. 

   وأضـــاف بهبهانـــي قائـــال: 
املالية على وجه  «لكن األسواق 
اخلصـــوص ال تـــزال عرضـــة 
للتقلبات بســـبب عـــدم اكتمال 
معاجلة أوضاعها، ومن الصعب 
وضع تقييم لآلثار االقتصادية 
الناجمـــة عن هذه األوضاع على 

املدى البعيد».

  االستثمار في الموارد البشرية

  وعن استثمار البنك األهلي في 
املوارد البشرية أكد بهبهاني على 
استمرار البنك في تطوير قطاع 

املسؤولية االجتماعية للبنك، ألننا 
نؤمن بأن الصناعة املصرفية املالية 
جزء أساسي وجوهري من نسيج 
املالية  املجتمع، وأن مؤسساتنا 
ينبغي أن تساهم في حتمل جزء 

من مسؤوليتها االجتماعية».
   واوضح ان البنك قام بتعزيز 
دعمه لشرائح عديدة من املجتمع 
التبرعات واملساعدات  لتشـــمل 
املاليـــة للكثير من املؤسســـات 
واألندية واجلمعيات التي توفر 
اخلدمـــات والفرص فـــي مجال 
الرعاية االجتماعيـــة والتعليم 

املوارد البشرية، السيما ان البنك 
قدم العديد من البرامج والدورات 
التدريبية في أكادميية األهلي التي 
ساهمت بشكل مباشر في تدريب 
املوظفني اجلدد من خالل دورات 
تدريبية وميدانية مكثفة لتطوير 
واكتساب اخلبرات الالزمة لتقدمي 
اخلدمات املصرفية بشكل مهني 

ومحترف لكافة العمالء.
   وبخصوص مسؤولية البنك 
االجتماعية أوضح بهبهاني قائال: 
«إنني سعيد بشكل خاص بإبراز 
منجزاتنـــا املســـتمرة في مجال 

والترفيه واألنشـــطة الرياضية 
بشكل خاص، وقام البنك بتقدمي 
املســـاعدة والرعايـــة في مجال 
تعليم األطفال ذوي االحتياجات 
اخلاصة والرعاية الصحية خالل 

العام املاضي.

  نظرة غير واضحة

  وعن األحداث السياسية التي 
تشـــهدها املنطقـــة العربية قال 
بهبهاني إن النظرة املســـتقبلية 
لعـــام ٢٠١١ ال تزال غير واضحة 
نتيجـــة للقلق من عـــدم تعافي 

 «األهلي» نجح في رفع أرباحه بنسبة ٣٦٪.. وكفاية رأس المال البالغة ٢٥٫٥٪ من أعلى المعدالت بين البنوك المحلية والعالمية 

 البنك نجح في تطبيق سياسة احترازية ورصد مخصصات تحوطية كافية لمواجهة أي ظروف استثنائية غير متوقعة 

 عمومية البنك وافقت على توزيع ٢٠٪ نقدًا عن العام الماضي 

ــو املنتدب علي هالل املطيري انه مت  ــال نائب رئيس مجلس اإلدارة والعض  ق
ــا ان البنك قام بأخذ  ــى البنك مببلغ ١٧٫٥ ألف دينار، مبين ــع جزاء مالي عل توقي

اإلجراءات الكفيلة لتجنب هذا األمر في املستقبل.

 ١٧٫٥ ألف دينار جزاء ماليًا 

٥٣٫٢ مليون دينار أرباح البنك الصافية خالل العام املاضي مقارنة مع أرباح   
بلغت ٣٩٫٢ مليون دينار خالل العام ٢٠٠٩.

٤٦٩ مليون دينار إجمالي حقوق املساهمني خالل العام ٢٠١٠ مقارنة بـ ٣٣٠    
مليون دينار خالل العام ٢٠٠٩.

٢٥٫٥٠٪ معدل كفاية رأس املال خالل ٢٠١٠ مقارنة بـ ١٧٫٢٣٪ خالل ٢٠٠٩.    
٣٨ فلسا ربحية السهم خالل ٢٠١٠ مقارنة بـ ٣٢ فلسا خالل ٢٠٠٩.    

 أرقام من النتائج المالية لـ «األهلي»

١٧٫٥ ألف دينار جزاء ماليًا 

 (فريال حماد) بهبهاني وعلي هالل املطيري وكولني بلومان وعبداهللا السميط وعبداهللا األسطى خالل عمومية «األهلي»  

 جانب من احلضور خالل اجلمعية العمومية

  كولني بلومان وعبداهللا السميط خالل املؤمتر الصحافي  (فريال حماد)

 أحمد بهبهاني

 السميط: القوة الرأسمالية للبنك تفوق نصف المليار دينار 

التقديرية لتمويل خطة التنمية 
تتراوح بني ٢٠٠ و٣٠٠ مليون 
دينار، مشيرا الى انه ال حاجة 
لتأسيس بنك «جامبو» لتمويل 
خطة التنمية ما دامت البنوك 

لديها املالءة املالية لذلك.
  وأضــــاف الســــميط قائال: 
«أبواب البنوك مفتوحة أمام كافة 
العمالء لتمويل أي مشروعات 
ضمن خطة التنمية وال يوجد أي 
تشدد في عمليات التمويل، وباب 
البنك األهلي مفتوح للتمويل 
وال توجد لدينا أي مشاكل في 

هذا األمر».
  وقال السميط ان األوضاع 
السياسية ستؤثر بشكل كبير 
على األوضاع االقتصادية ملعظم 
الدول خالل العام احلالي، مشيرا 
في الوقت نفسه إلى ان البنوك 
والشركات احمللية استطاعت 
خالل العــــام املاضي  حتقيق 
أرباح جيدة واخلروج من عنق 
زجاجة االزمــــة املالية، ولكن 
الشك ان األوضاع السياسية 
ســــتؤثر على كافة الشركات 

والبنوك.  

  وشــــدد الســــميط على ان 
البنوك احمللية قادرة على متويل 
مشروعات خطة التنمية ولديها 
رأس املال الكافي لذلك، مبينا انه 
ال حاجة لزيادة رأسمال البنك 
األهلي في الوقت احلالي اال انه 
ميكن استصدار استثناءات من 
بنك الكويت املركزي للبنوك في 
حال القروض املجمعة لتمويل 
خطة التنمية، السيما أن املبالغ 

من خالل اتباع سياسة متحفظة 
وحصيفــــة انتهجها على مدى 
العشر سنوات املاضية من خالل 
اخذ مخصصات كافية، مشيرا 
إلى ان البنك حقق إيرادات جيدة 
كما متكن مــــن جدولة بعض 
املديونيات مع شركات كبرى 
العاملي  مثل بيت االســــتثمار 
«جلوبــــل» ومجموعة عارف 

االستثمارية.

 توقع رئيس املديرين العامني 
التنفيذي في  ورئيس اجلهاز 
البنك األهلي كولــــني بلومان 
ان يستمر البنك في سياسته 
املتحفظــــة واحلصيفــــة التي 
حرص على اتباعها خالل الفترة 
املاضية، متمنيا ان يستمر البنك 
في اتباع هذه السياســــة حتى 
نهايــــة العام احلالي، مشــــيدا 
التي  الواضحة  البنك  بفلسفة 
انتهجها منذ عدة سنوات والتي 
كان لها األثر البالغ في حتقيق 
النمو فــــي األرباح خالل العام 
املاضي. وشــــدد كولني خالل 
املؤمتــــر الصحافي الذي عقده 
انتهــــاء اجلمعية  البنك عقب 
العمومية العادية على نية البنك 
األكيدة في املشاركة مبشروعات 
التنمية الى جانب مشاركته في 
عدد كبير من مشــــاريع كبرى 
في إمارة دبــــي ودول اجلوار، 
مشــــيرا الى أن الزلــــزال الذي 
اليابان مؤخرا ستكون  ضرب 
له تداعيات سلبية على االقتصاد 
العاملي خاصة أن اليابان تعد 
الدول املســــتهلكة  أكبــــر  من 
للنفــــط في العالــــم، مبينا ان 
االضطرابات السياســــية التي 
تهز الشــــرق األوسط والدول 
العربية ســــاعدت على صعود 
أسعار النفط بشكل كبير خالل 

الشهور القليلة املاضية.
  مــــن جانبه كشــــف نائب 
العامني في  املديريــــن  رئيس 
البنك األهلي عبداهللا السميط 
ان القوة الرأسمالية للبنك تفوق 
نصف املليار دينار حاليا، مشيرا 
الــــى عدم وجــــود أي مخاوف 
لدى البنك حيال اي انكشافات 

متوقعة خالل العام احلالي.
  وقــــال ان البنك اســــتطاع 
التغلب على آثار االزمة املالية 

 أكد أن باب البنك مفتوح لتمويل المشاريع الحكومية والخاصة

 أهم املؤشرات املالية لعام ٢٠١٠

 صافي األرباح  ربحية السهم حقوق املساهمني
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