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احلساوي: إصدار أول عدد إلكتروني من مجلة املصارف
كشف األمني العام الحتاد 
مصــارف الكويــت ورئيس 
حتريــر مجلــة املصــارف، 
د.حمد احلساوي عن إطالق 
العــدد رقــم ١٤٦ مــن مجلة 
املصارف بحلتها اإللكترونية 
املواكبــة للعصر  اجلديــدة 

والتكنولوجيا الرقمية.
وقال احلساوي إن مجلة 
املصــارف واكبــت بحلتهــا 
الرقمية  التطورات  اجلديدة 
لتصدر بنســخة الكترونية 
متميــزة بنســبة ١٠٠٪ الى 
جانــب النســخة الورقيــة، 

التواصــل االجتماعي بهدف 
الوصول الى أكبر شــريحة 

من اجلمهور خصوصا أولئك 
املهتمني بالشأن االقتصادي 

واملصرفي.
وأشــار احلســاوي إلــى 
أن إصــدار مجلــة املصارف 
بالنســخة االلكترونية أتاح 
التوسع في طرح املوضوعات 
املصرفيــة  والتحليــالت 
واالقتصاديــة على أنواعها، 
فضال عن املقابالت احلصرية 
مــع نخبــة مــن املصرفيني 
واالقتصاديني واملؤثرين في 

عالم املال واالعمال.
وأوضــح أن العــدد الـــ 
١٤٦ مــن مجلــة «املصارف» 
والــذي يصــدر الكترونيــا 
بالكامل سيكون على مستوى 
طموحــات وتطلعات قرائها 
على أمل االستفادة من محتواه 
الغني مشيدا بجهود القائمني 
على املجلة، معربا عن تقديره 
الهيئة االستشــارية  لــدور 
اخلاصة بها والتي تضم كال 
من عامر التميمي، د.صادق 
أبل، د.سعادة الشامي، طارق 

الصالح وهبة عيتاني.
كمــا شــكر احلســاوي 
مدير التحرير بالوكالة فجر 
القناعي مثنيا على جهودها 
املتميزة وبصمتها في تطوير 
محتوى مجلة املصارف بحلة 
عصريــة متجــددة مواكبة 

لتطورات العصر الرقمية.
احلســاوي:  وأضــاف 
تســتكمل مجلــة املصارف 
بحلتهــا العصرية اجلديدة، 
مســيرة حافلــة بالنجــاح 
يناهــز  عمرهــا  والتميــز 
العشــرين عاما. وكما كانت 
مصــدرا موثوقــا ألخبــار 
البنوك وأنشطتها وفعاليتها 
والتحليــالت االقتصاديــة 
أنواعها،  واملصرفيــة علــى 
ســتبقى «املصــارف» على 
النهج ذاته، لكنها ستتوسع 
الكترونيــا وعلــى منصات 
التواصل االجتماعي املختلفة 
AlmasarefOnline@ للوصول 
الى مختلف شرائح املجتمع.
احلســاوي:  واختتــم 
ســيكون لـ «املصارف» دور 
مكثف في التوعية املصرفية 
موضوعــات  خــالل  مــن 
خاصــة ومقابالت مــع أبرز 
الشــأن  املتخصصــني فــي 
املصرفي، إضافة إلى مقاالت 
الكتاب والتقارير االقتصادية 

النوعية.

توسع في طرح املوضوعات والتحليالت املصرفية واالقتصادية

غالف مجلة «املصارف» د.حمد احلساوي

معــززة بصفحــات خاصة 
بهــا علــى مختلف وســائل 

٢٩٫٧ مليون دينار أرباح «األهلي املتحد» خالل ٢٠٢٠
أعلن البنك األهلي املتحد 
في بيان صحافي عن نتائجه 
املالية للسنة املنتهية في ٣١ 
ديســمبر ٢٠٢٠، حيث حقق 
صافي أرباح بلغ ٢٩٫٧ مليون 
دينار عــن ٢٠٢٠، مقابل ٥٥ 
مليون دينار عن ٢٠١٩ بتراجع 
٤٦٪، مؤكدا أنه يواصل قيامه 
بكل التدابيــر الالزمة ورفع 
مخصصات انخفاض القيمة 
واملخصصــات االحترازيــة 
ملواجهــة تداعيات انتشــار 
ڤيــروس كورونا املســتجد 
على االقتصــاد بصفة عامة 
وعلى القطاعات التي تأثرت 

بشكل سلبي.
وقــال البنــك انــه مازال 
مســتمرا فــي التوســع في 
أنشــطة التمويــل وتقــدمي 
الدعم الكامل لقطاعات األعمال 
وللعمــالء املتضرريــن من 
اجلائحــة من خــالل تأجيل 

أقساط التمويل. 
رصيــد  ان  وأوضــح 
إجمالي املوجودات بلغ ٤٫٤ 
مليارات دينار كما في نهاية 
ديسمبر من ٢٠٢٠ كما منت 
محفظة التمويل لتصل إلى 
٣٫١ مليــارات دينار، كما في 
نهاية ديسمبر من العام ٢٠٢٠ 
(٢٠١٩: ٣ مليــارات دينــار)، 
وكذلك ارتفعت ودائع العمالء 
لتصل إلى ٣ مليارات دينار 
بنسبة ارتفاع ١١٫٥٪ عن العام 
املاضي حيث بلغت آنذاك ٢٫٧ 
مليار دينار، كما بلغ إجمالي 
حقوق املساهمني ٤٤٣ مليون 
دينار كما في نهاية ديسمبر 
٢٠٢٠، في حني بلغت ربحية 
السهم ١٣٫٥ فلسا للعام ٢٠٢٠ 
مقارنة بربحية السهم للعام 
٢٠١٩ والتي بلغت ٢٦٫٥ فلسا.
ونظــرا للظــروف غيــر 
املسبوقة خالل السنة املنتهية 
والتحديــات التي صاحبتها 
والنتائج املالية، فقد أوصى 
مجلس اإلدارة بتوزيع أسهم 
منحة بنسبة ١٠٪ متثل عشرة 
أســهم مقابل كل مائة ســهم 
محتفــظ بهــا فــي التاريخ 
السجل. وتخضع توزيعات 
األســهم املقترحــة ملوافقــة 
اجلمعية العامة العادية املقرر 

ورفع املخصصات االحترازية 
اإلضافية للتأثيرات املستقبلية 
التي قد حتدث نتيجة لتفشي 
جائحة كورونا. وهي تعكس 
السياســة املتحفظــة للبنك 
وكفاءة خطط إدارة املخاطر 
احلصيفة التي تتماشــى مع 
توجيهات بنك الكويت املركزي 

املتضرريــن. وكذلك لم نكن 
قادريــن علــى احتــواء هذه 
األزمة دون دعم مســاهمينا 
وثقة عمالئنا وقدرات إدارتنا 
العليا وكل أعضاء فريق العمل 
في البنك وجهودهم املتفانية 
وخاصة العاملني في الصفوف 
األماميــة بالفــروع لتلبيــة 

ســلبا على معــدالت النمو 
باألســواق وتضعــف قوى 
العرض والطلب والتدفقات 
املالية وأسواق املال واألعمال 
وأســعار النفــط العامليــة. 
وســيظل هدفنــا األول هــو 
حتقيق املواءمة بني االلتزام 
باالشتراطات الصحية ودفع 
عجلــة التنميــة مــن جهــة 
وحتمل دورنــا في تخفيف 
األعباء عــن كاهــل العمالء 
وخدمتهم وحتقيق النمو من 
جهة أخرى. وكذلك ومن خالل 
موقعنا كمؤسسة مصرفية 
رائدة، فنحــن نحرص على 
القيام بدورنا املجتمعي لدعم 
الشرائح املتأثرة باجلائحة.

جناح مستمر

ومن جهتها، قالت الرئيس 
التنفيــذي بالوكالــة للبنــك 
األهلي املتحد جهاد احلميضي: 
علــى الرغم من هذه الظروف 
االســتثنائية، استطاع البنك 
األهلي املتحد أن يواصل حتقيق 
النجاح باالعتماد على منوذج 
أعمال مرن واستراتيجية عمل 

في هذا الصدد.
واضاف املضف إن جناحنا 
في إدارة تبعات اجلائحة لم 
يكــن ليتحقــق لــوال جهود 
حكومة الكويت وبنك الكويت 
املركــزي وتفانيهــم حلماية 
صحــة املواطنــني واملقيمني 
البنــوك  ومســاعدة عمــالء 

امللحة  العمــالء  احتياجــات 
خالل مراحل األزمة املختلفة.
واســتطرد املضف: نحن 
مســتمرون فــي مواجهــة 
الصحيــة  التحديــات 
واالقتصاديــة الناجتــة عن 
انتشــار جائحــة ڤيــروس 
كورونا والتي مازالت تؤثر 

واضحة لتحقيق منو مستدام، 
وهو ما يتضح من خالل نيله 
لباقة من اجلوائز ومن بينها: 
جائــزة أفضل بنــك في إدارة 
النقــد عبــر اإلنترنــت للعام 
٢٠٢٠ على مســتوى الكويت 
ضمن قطاع اخلدمات املصرفية 
للشــركات للعام الرابع على 
التوالي وهو ما يدعم توجهات 

البنك نحو التقنية الرقمية.
واضافــت احلميضي: مع 
إدراك البنك املســتمر ألهمية 
أمــن املعلومات وفرض نظم 
متقدمــة حلمايــة  وقائيــة 
معلومــات العمــالء وأنظمة 
البنك فقد حصد البنك جائزة 
«أفضل بنك فــي حماية أمن 
املعلومــات وإدارة عمليــات 
االحتيــال في الكويــت لعام 
٢٠٢٠» تقديرا للجهود املبذولة 
في هذا املجال، حيث مت منح 
اجلائزتــني من مجلة جلوبل 
فاينانس العاملية، ومن جهة 
أخــرى لــم يغفــل البنك عن 
دوره االساســي نحو تنمية 
املجتمع وجاءت خطة العمل 
اخليري واملجتمعي لتحظى 
بتقدير ودعم املجتمع ويحصد 
البنــك جائــزة «أفضــل بنك 
للمســؤولية املجتمعيــة في 
الكويت للعــام ٢٠٢٠» وذلك 
من قبل مجلة «إنترناشيونال 
املاليــة  فاينانــس» املجلــة 
العامليــة املتخصصــة، ثــم 
جاءت جائزة أفضل مبادرات 
ألجهزة الصراف اآللي ومراكز 
اخلدمات املالية املتنقلة ضمن 
جوائز االبتكار التكنولوجي 
 Asian Banker» املالي من قبل
Middle East and Africa» لتؤكد 
تفوق البنك في مواكبة التطور 
التكنولوجي هــذا فضال عن 
إعــادة اعتمادنــا باحلصول 
على شــهادة املعيــار العاملي 
ISO/ «آيــزو ٢٠١٣: ٢٧٠٠١»
IEC والتــي تؤكــد تطبيــق 
البنك األهلــي املتحد ألحدث 
إجراءات ونظم ومعايير أمن 
املعلومــات والتزامه بتقييم 
وإدارة املخاطر األمنية وإدارة 
البيانــات مبــا ينعكس على 
احلفاظ علــى املكانة الرائدة 

التي ينفرد بها.

مجلس إدارة البنك أوصى بتوزيع ١٠٪ أسهم منحة

جهاد احلميضي د.أنور املضف

انعقادها في مارس ٢٠٢١.
التعامل مع «كورونا»

وفي تعليقه على النتائج، 
قال رئيس مجلس إدارة البنك 
األهلي املتحد د.أنور املضف: 
لقد أصبحت جائحة ڤيروس 
كورونا حقيقة واقعة بحلول 
مــارس ٢٠٢٠ مما كان له أثر 
ســلبي علــى كل القطاعــات 
االقتصادية ومن بينها القطاع 
املالي في مختلف دول العالم. 
وعلى الرغم مما سبتته تلك 
اجلائحة من ظروف استثنائية 
صعبة لم نشهدها من قبل فقد 
كانــت خبرتنا العريضة في 
التعامل مع األزمات املختلفة 
وإدارتها بنجاح بصفتنا أول 
بنك تأسس في الكويت منذ 
نحــو ٨٠ عاما مبنزلة صمام 
أمان ســاعدنا علــى التعامل 
مع تبعات هذه األزمة، حيث 
استطعنا بفضل إطار عملنا 
املتكيــف إلدارة املخاطر مع 
تطور الوباء وتفاني ومتيز 
إدارتنا التنفيذية وموظفينا، 
من احلفاظ على جودة األصول 

أرقام ذات داللة
٭ ٤٫٤ مليارات دينار رصيد إجمالي املوجودات.

٭ ٣٫١ مليارات دينار محفظة التمويل.
٭ ٣ مليارات دينار ودائع العمالء بارتفاع ١١٫٥٪.

٭ ٤٤٣ مليون دينار إجمالي حقوق املساهمني.
٭ ١٣٫٥ فلسا ربحية السهم.

قالــت جهاد احلميضي إن هدفنا األول ما زال هو احلفاظ 
على سالمة عمالئنا وموظفينا، مع تلبية احتياجات عمالئنا ومن 
هذا املنطلق ما زلنا نواصل تنفيذ خطتنا الســتمرار األعمال 
واخلدمات بالكفاءة الالزمــة واعتمدنا على منصاتنا الرقمية 
املتميزة والتي أثبتت جاهزيتها وكفاءتها في تقدمي خدمات آمنة 
ومالئمة أتاحت للعمالء مواصلة إجناز معامالتهم املصرفية، وذلك 
حرصا على سالمتهم وسالمة عائالتهم واملجتمع الكويتي ككل.

وأضافت: نحن مستمرون في تقدمي خدماتنا املصرفية على 
مدار الساعة، ونحرص كل احلرص على استقبال عمالئنا من 
خالل فروع البنك مع تطبيق أفضل اإلجراءات الصحية والوقائية 
السليمة لكل من عمالء البنك وموظفيه ومع العودة التدريجية 
لألنشطة االقتصادية، بدأنا نشهد حتسنا في حجم األعمال. 

وأكدت احلميضي: نحن متفائلون بالتطورات اإليجابية 
األخيرة التي شهدها العالم لكبح انتشار وعالج أثار جائحة 
ڤيروس كورونا املســتجد من خــالل التوصل إلى لقاحات 
وقائية ونظم عالجية حديثة، ونأمل أن يشــهد العام ٢٠٢١ 
انفراجا تدريجيا في هذه األزمة مبا ينعكس على زيادة ثقة 
املســتهلكني ودعم اإلنفاق مع احلفاظ على سالمة وصحة 

املجتمعني احمللي والدولي.
واختتمت احلميضي بتقدمي الشكر واالمتنان إلدارة وموظفي 
البنك األهلي املتحد على ما أبدوه من تعاون وإخالص ملواجهة 
التحديات التي سببتها تلك اجلائحة، وأكدت على جاهزية البنك 
ومتانة وضعه املالي مبا سيمكنه دائما من التعامل مع مرحلة 
ما بعد كورونا ومواجهة التحديات التي قد تنجم عنها الحقا.

املضف: خبرتنا العريضة في التعامل مع األزمات 
وإدارتها بنجاح ساعدتنا على التعامل مع تبعات «كورونا»

احلميضي: استطاع البنك حتقيق النجاح باالعتماد
على منوذج أعمال مرن وإستراتيجية عمل واضحة

منصات رقمية متميزة


