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بودي: أرباح «اخلليج» مستدامة.. ونركز على االبتكارات الرقمية

عقد بنــك اخلليــج اجتماع 
اجلمعية العامة العادية السنوي 
الـ ٦٤ واجتماع اجلمعية العامة 
غير العادية الـ٤١، التي انعقدت 
فــي املقر الرئيســي للبنك، مع 
اكتمال النصاب بنسبة ٧٦٫٧٩٪، 
وشهدت تطبيق نظام التصويت 

اإللكتروني ألول مرة.
وأقرت عمومية البنك توصية 
مجلــس اإلدارة بتوزيــع ١٠٪ 
أرباح نقدية (مبقدار ١٠ فلوس 
للسهم الواحد) أي بنسبة ٥١٪ 
من األرباح، وتوزيع ٥٪ أســهم 
منحة عن عام ٢٠٢٢، واســتهل 
رئيس مجلس إدارة بنك اخلليج 
جاسم مصطفى بودي، االجتماع 
مرحبا باملساهمني، وسلط الضوء 
على األعمال الرئيســية للبنك 
وإجنازاته االستراتيجية خالل 

عام ٢٠٢٢.
«أظهــرت  بــودي:  وقــال 
نتائــج اخلليج في ٢٠٢٢ تقدما 
استراتيجيا ممتازا مع حتقيق 
بنك اخلليج ألرباح صافية قوية 
ومســتدامة، عبــر زخــم النمو 
بأعمالنــا األساســية، وجننــي 
ثمار إستراتيجيتنا في احملافظة 
على تركيزنا محليا والتعامل مع 
املتغيرة لعمالئنا  االحتياجات 
من خــالل االبتــكارات الرقمية 
ومواصلة االســتثمار باحللول 
االستثمارية املختلفة لعمالئنا 
وكذلك في رأسمالنا البشري».

وأضــاف: «قطعنا أشــواطا 
متقدمة نحو استيفاء أولوياتنا 
اإلســتراتيجية الرئيسية التي 
ترتكــز على مبــادرات التحول 
الرقمي الهادفة إلى تعزيز جتربة 
العمالء، وتسريع عملية التطوير، 
وزيادة الكفاءة التشغيلية، وذلك 
في إطار ســعينا املســتمر إلى 
حتقيق النمو املستدام والقيمة 

املضافة على املدى الطويل».
أن االقتصــاد  إلــى  وأشــار 

احمللــي حافظ على اســتقراره 
خالل العــام املاضــي، مدعوما 
بأسعار النفط اجليدة وتعافي 
النشــاط االقتصادي، الســيما 
في القطاع اخلاص، وذلك على 
الرغــم مــن حتديــات الســوق 
العاملي والتوقعات االقتصادية 
العاملية التي تشوبها حالة من 
عدم اليقــني، ومن بينها ارتفاع 
معدل التضخم واتباع سياسات 

نقدية أكثر تشددا، وغيرها.
مؤشرات النمو

من جانبه، استعرض نائب 
الرئيــس التنفيــذي والرئيس 
التنفيــذي بالوكالــة فــي بنك 
اخلليج وليد خالد مندني أبرز 
املؤشرات املالية الرئيسية ألداء 
بنــك اخلليــج، مشــيرا إلى أن 

البنك حقق جملــة من النتائج 
اجليــدة خالل عام ٢٠٢٢، حيث 
ارتفعت األرباح الصافية بنسبة 
٤٧٪ إلــى ٦١٫٨ مليون دينار، ما 
يعكس األداء القوي في أعمالنا 

األساسية.
وأضــاف: «ارتفعت قروض 
العمالء اإلجمالية بنسبة ٧٪ إلى 
٥٫٢ مليارات دينار في ٢٠٢٢ أي 

بزيادة ٣١٩ مليون دينار مقارنة 
بعــام ٢٠٢١، وجــاء هــذا النمو 
من قطاعي الشــركات واألفراد 

بالبنك».
وأشار إلى أن نسبة القروض 
غير املنتظمة بلغت ١٫١٪ في نهاية 
عــام ٢٠٢٢، فيما بلغت نســبة 
التغطيــة باملخصصات ٥٠٤٪، 
شــاملة إجمالــي املخصصــات 

والضمانات، مبينا أن البنك قام 
بتجنيب مخصصــات ائتمانية 
بلغت ٣١٣ مليون دينار في ٢٠٢٢، 
في حني بلغت تغطية املتطلبات 
الدولــي  احملاســبية للمعيــار 
للتقارير املالية رقم ٩ بواقع ١٩٠

مليون دينار محققة مستوى جيد 
جدا مــن املخصصات اإلضافية 

بواقع ١٢٤ مليون دينار».

ولفــت إلــى أن نســب رأس 
املــال الرقابــي للبنــك حافظت 
على مســتويات مريحة، حيث 
بلغت نسبة الشــريحة األولى 
لرأس املال١٤٫٢٪، أي أعلى بواقع 
٣٫٧٪ من احلــد األدنى الرقابي 
املطلوب البالغ ١٠٫٥٪، بينما بلغ 
معدل كفاية رأس املال ١٦٫٤٪، أي 
أعلى بواقع ٣٫٩٪ من احلد األدنى 
الرقابي املطلوب البالغ ١٢٫٥٪».

اجلمعية العمومية

يذكــر أن اجلمعيــة العامــة 
العادية وافقت على جميع بنود 
جــدول األعمال وأقرت توصية 
مجلس إدارة البنك بتوزيع ١٠٪ 
أرباحا نقدية (مبقدار ١٠ فلوس 
للسهم الواحد) أي بنسبة ٥١٪ 
من األرباح، وتوزيع ٥٪ أســهم 

منحة عن عام ٢٠٢٢، ويستحق 
تلــك التوزيعــات املســاهمون 
املقيدون في سجالت مساهمي 
البنك بتاريخ يوم االســتحقاق 

احملدد له ١٣ أبريل ٢٠٢٣.
العامــة  ووافقــت اجلمعــة 
غير العادية علــى جميع بنود 
جدول أعمــال اجلمعية العامة 
غيــر العادية مبا فيهــا، زيادة 
رأسمال البنك املصدر واملدفوع 
مــن ٣٢٠ مليون دينار إلى ٣٣٦
مليــون دينار، وتعديل املادتني 
٢ و٤ من عقد التأســيس للبنك 
وتعديل املادتني ٢ و٥ من النظام 

األساسي للبنك وفقا لذلك.
اجلدارة االئتمانية

وأكد مندني أن بنك اخلليج 
اليزال يحظى بتصنيفات جيدة 
من حيــث جدارتــه االئتمانية 
املالية على املســتوى  وقوتــه 
الدولي، حيث قامت وكالة فيتش 
للتصنيــف االئتماني في ٢٠٢٢

برفع تصنيــف اجلدوى املالية 
 «+bb» من «-bbb» للبنــك إلى
وتثبيت تصنيف عجز املصدر 
عن السداد على املدى الطويل عند 
املرتبة «A» مع نظرة مستقبلية 

«مستقرة».
كمــا قامت «فيتــش» برفع 
تصنيف اجلدوى املالية للبنك 
وتثبيت تصنيف عجز املصدر 
عن السداد على املدى الطويل في 
املرتبة «A» مع نظرة مستقبلية 
مستقرة، فيما حصل تصنيف 
العمــالت األجنبية على املدى 
 «A» الطويل للبنك على املرتبة
مع نظرة مستقبلية مستقرة 
من قبل «كابيتال إنتليجنس»، 
الودائــع  وحصــل تصنيــف 
علــى املــدى الطويــل للبنــك 
علــى املرتبــة «A٣» مع نظرة 
مســتقبلية مســتقرة من قبل 

وكالة «موديز».

عمومية البنك أقّرت توزيع ١٠٪ نقداً و٥٪ منحة عن ٢٠٢٢

وليد خالد مندني جاسم مصطفى بودي

جاسم مصطفى بودي ووليد خالد مندني وضاري الرشيد البدر خالل اجلمعية العمومية الـ ٦٤ لبنك اخلليج

جانب من احلضور خالل اجلمعية العمومية

جنني ثمار إسـتراتيجيتنا في احملافظـة على تركيزنا محليـاً والتعامل مـع االحتياجات املتغيرة

االقتصـاد الكويتـي أظهـر مرونـة ومؤشـرات إيجابيـة رغـم حتديـات السـوق العاملي

وليد مندني: جودة األصول حافظت على متانتها.. ١٫١٪ قروضًا غير منتظمة و٥٠٤٪ تغطيتها

إجمالي مخصصات االئتمان جتاوز متطلبات «املعيار الدولي رقم ٩» مببلغ ١٢٤ مليون دينار
«اخلليج» يحظى بتصنيفات جيدة من حيث جدارته االئتمانية وقوته املالية على املستوى الدوليقطعنا أشواطًا متقدمة نحو استيفاء أولوياتنا اإلستراتيجية التي ترتكز على مبادرات التحول الرقمي

شكر وتقدير
قال جاسم مصطفى بودي: «بالنيابة عن مجلس 
اإلدارة، أود أن أعبر عن وافر الشكر واالمتنان التقدير 
إلى بنك الكويت املركزي وهيئة أســواق املال على 
جهودهما الدؤوبة في دعم وتعزيز القطاع املصرفي 

الكويتي، وإلى جميع عمالئنا وشركائنا، ومساهمينا، 
على دعمهم لنا طــوال العام ٢٠٢٢ وكذلك ألعضاء 
مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وموظفينا على 

مساهمتهم في مسيرة جناح مصرفنا».


