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بهبهاني: إستراتيجية «األهلي» في ٢٠٢١.. مواصلة النمو والتحول الرقمي

عقد البنك األهلي الكويتي 
اجتماعــي اجلمعيــة العامة 
العادية وغير العادية أمس، 
وذلك بنســبة حضور ٩٣٪، 
حيث متــت مناقشــة نتائج 
البنك املالية للسنة املنتهية 
في ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠ وبقية 
بنود جدولي أعمال اجلمعية 
العامة العادية وغير العادية، 
وقــد بــدأ اجتمــاع اجلمعية 
العامــة العادية أوال، ثم عقد 
اجتماع اجلمعية غير العادية، 
ومتــت املصادقة علــى كافة 
البنود بجدولي األعمال خالل 

االجتماعني. 
وقــد صادقــت اجلمعية 
العامــة العاديــة على تقرير 
مجلــس اإلدارة الذي يغطي 
أعمال وأنشطة البنك للسنة 
املالية املنتهية في ٣١ ديسمبر 
٢٠٢٠، كما وافقت على توصية 
مجلس اإلدارة بتوزيع أسهم 
منحة مجانية بنسبة ٥٪ من 
رأس املال املصدر واملدفوع، 
وذلــك بإصــدار ٨٠٫٩٥٨٫٣١١ 
ســهما جديدا توزع كأســهم 
منحة مجانية على املساهمني 
املسجلني في سجالت مساهمي 
البنك بنهاية يوم االستحقاق 
احملدد له اخلميس ٢٠٢١/٤/٢٢ 
(بواقع ٥ أسهم لكل ١٠٠ سهم).
وستتم تغطية قيمة هذه 
الزيــادة الناجتة عن ذلك في 
رأس املــال املصدر واملدفوع 
والبالغــة ٨٫٠٩٥٫٨٣١ دينارا 
من األرباح املرحلة، وتفويض 
مجلس اإلدارة في التصرف في 
كسور األسهم الناشئة عنها 

وفقا ملا يراه مناسبا.
تدابير حصيفة

وفي ســياق كلمتــه أمام 
العامــة للبنــك،  اجلمعيــة 

إجمالــي  أن  وأضــاف 
التشــغيلية بلغ  اإليــرادات 
١٤١٫٥ مليون دينار، في حني 
وصلت األصــول االئتمانية 
٣٫١ مليــارات دينار، وودائع 
العمالء ٣٫٥ مليارات دينار، 
وبلغــت حقوق املســاهمني 
٤٩٩ مليــون دينار، في حني 
بلغت نسبة القروض املتعثرة 
١٫٥٧٪ وهي مغطاة بضمانات 
تصل نسبتها إلى ٣٣٩٪، كما 
وصل معدل كفاية رأس املال 

إلى ١٧٫٢٦٪.
وأشار إلى أن البنك األهلي 
الكويتي حافظ على تصنيفات 
قوية بالدرجة االستثمارية 
من وكاالت التصنيف العاملية، 
حيث حافظت املجموعة على 
تصنيفها بالدرجة (A+) من 
 (A٢) وكالة فيتش، وبالدرجة
من وكالــة موديز، وتعكس 
هذه التصنيفات هيكل رأس 

وأضاف بأن مجلس اإلدارة 
قــد وافــق علــى االســتعانة 
مبستشارين خارجيني لتقدمي 
دراسة شاملة الستراتيجية 
البنــك خالل الفتــرة القادمة 
والتي تتطلب استخدام أفضل 
اخلبرات العاملية املتوافرة في 

هذا املجال.
كما أوضح أن االستراتيجية 
اجلديدة ســتركز على متكني 
املزيد من وسائل التكنولوجيا 
احلديثة املستخدمة من قبل 
املنتجات  العمالء، وتطويــر 
املستهدفة مع التميز في اخلدمة 
واألداء، وترســيخ ألفضــل 
املمارســات عبــر املجموعــة 
ســتواصل  كمــا  بأكملهــا، 
املجموعة االستثمار بقوة في 
توظيف الكفاءات واحملافظة 
على الكودار الوطنية لديها، 
وتطوير أداء املوارد البشرية، 
ودمج العمليات اخلارجية في 

املجموعة.
أمــا اجلمعية العامة غير 
العاديــة فقد اعتمــدت البند 
اخلاص بزيادة رأسمال البنك 
مبقــدار ٨٫٠٩٥٫٨٣١ دينــارا، 
وهو ميثل ما نسبته ٥٪ من 
رأس املــال، وذلــك بإصدار 
٨٠٫٩٥٨٫٣١١ سهما جديدا توزع 
على املساهمني املسجلني في 
سجالت البنك كأسهم منحة 
مجانية بواقع ٥٪ (٥ أســهم 

لكل ١٠٠ سهم).
كما وافقــت على تعديل 
املادة (٦) من عقد التأسيس 
النظــام  واملــادة (٥) مــن 
األساســي للبنــك األهلــي 
الكويتــي ليصبح رأســمال 
الشركة ١٧٠٫٠١٢٫٤٥٤ دينارا، 
موزعا على ١٫٧٠٠٫١٢٤٫٥٤٥ 
ســهما، قيمة كل ســهم ١٠٠ 

فلسا.

املال املتني واألســس القوية 
للبنــك األهلي، مبــا في ذلك 
قدرة البنك املرنة على حتقيق 
األربــاح وتوفيــر التمويــل 
املســتقر وتنويــع مصــادر 

السيولة.
اســتعراض  مت  وقــد 
العريضــة  اخلطــوط 
الستراتيجية املجموعة خالل 
عــام ٢٠٢١، بعد انقضاء عام 
املتخــم بالتحديــات،   ٢٠٢٠
حيــث أكد بهبهانــي على أن 
البنك حتت القيادة اجلديدة 
للرئيس التنفيذي للمجموعة 
جــورج ريشــاني، ســيقوم 
بإعــادة صياغــة وحتديــد 
اســتراتيجيته اجلديدة مع 
التركيــز على حتقيق النمو 
املستهدف والتحول الرقمي.

استراتيجية شاملة

من جانبــه، قال الرئيس 
التنفيذي للمجموعة جورج 
ريشــاني: «لقد حافظ البنك 
األهلي الكويتي على التزامه 
بتقدمي جتارب جديدة للعمالء 
والتحول الرقمي ورفع الكفاءة 
التشــغيلية. ويقــوم البنك 
بتنفيذ استراتيجية شاملة 
للتحول والنمو، مع مراجعة 
دقيقة للمخاطر على مستوى 
املجموعــة، وذلــك لتحليل 
وفهم نقاط القوة والضعف 
في املجموعة بشــكل أفضل 
من أجــل التخفيــف من أي 
تهديدات واالستفادة من فرص 
السوق اجلديدة. وستسمح 
لنا النتائج التي ســنتوصل 
إليها صياغة خارطة طريق 
الســنوات  التحــول خــالل 
القادمة التي ســتقودنا إلى 
حتقيق طموحاتنا وتطلعاتنا 

اجلديدة.» 

عمومية البنك أقرت توزيع ٥٪ أسهم منحة على املساهمني

طالل بهبهاني وجورج ريشاني خالل اجلمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك األهلي أمس

اســتعرض رئيــس مجلس 
اإلدارة طالل بهبهاني تقرير 
للســنة  اإلدارة  مجلــس 
املاليــة ٢٠٢٠، مشــيرا إلــى 
أنــه نتيجــة لقــرار مجلس 
التدابيــر  باتخــاذ  اإلدارة 
واالســتباقية  احلصيفــة 
خســائر  مــن  للتخفيــف 
االئتمــان احملتملة، الناجتة 
مــن تعثــر بعــض العمالء 
بســبب األزمــة االقتصادية 
التي تســببت فيهــا جائحة 
ڤيــروس كورونا املســتجد 
والتــي مازالت متثل مخاطر 
حقيقيــة علــى اســتمرارية 
النشاط االقتصادي للشركات 
بشكل طبيعي، فقد اتخذ البنك 
بشــكل متحفظ مخصصات 
مببلــغ ١٣٦٫٥ مليون دينار، 
مما نتج عنه صافي خسارة 
مببلغ ٦٩٫٧ مليون دينار عن 

السنة املنتهية في ٢٠٢٠. 

جانب من احلضور خالل العمومية

طالل بهبهاني

اختيار عضوين مستقلني مبجلس اإلدارة

١٫٥٧٭ ١٫٥٧٭ ١٫٥٧٪ نسبة القروض املتعثرة.. و٣٣٩٪ 

٭ تصنيف بالدرجة (A٢) من وكالة موديز.

وافقــت اجلمعية أيضا علــى اختيار 
عضوين مستقلني الســتكمال باقي مدة 
العضوية للدورة احلالية ملجلس اإلدارة 
(٢٠١٩ – ٢٠٢١)، هما رائد عبد الكرمي املؤمن، 

وزيــد خلدون حســن النقيب، وفوضت 
اجلمعية مجلس اإلدارة بتحديد املكافأة 
السنوية لهما، مع مراعاة قواعد احلوكمة 

الصادرة عن اجلهات الرقابية.

ريشاني: «األهلي» حافظ على التزامه بتقدمي جتارب جديدة للعمالء ورفع الكفاءة التشغيلية

االستعانة مبستشارين خارجيني لتقدمي دراسة شاملة إلستراتيجية البنك خالل الفترة القادمة


