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 تتنافس بسوق البحرين 
ً
فردان لـ �.: ٧٥ مصرفا

«والوطني» متميز ومبادر ومتفرد في خدماته 
«الوطني البحرين» مدرسة مصرفية وامتداد للبنك األم في الكويت 

يرى المدير العام لبنك الكويت الوطني - البحرين، علي يوسف فردان، أن عضوية 
«الوطني البحرين» في مجموعة البنك الوطني تعني االعتزاز بالريادة والكفاءة 

المصرفية الفريدة، «وهذا جزء من أسرار التفوق في أصعب الظروف، وفي ظل 
األزمات الصعبة».

وقال إن مدرسة «الوطني في البحرين»، هي امتداد لمدرسة البنك الوطني األم في 
الكويت، «نحن مدرسة موحدة المنهج والهدف والرؤية، نعمل في مناطق مختلفة 

تغطي ٤ قارات، لكن وفق انضباط مهني وثقافة تخطيط والتزام وتحفظ في العمل 
المصرفي». 

واعتبر فردان في مقابلته مع «الجريدة»، أن سوق البحرين، الذي يحوي ٢٥ مصرفا 
تجاريا، بين تقليدي وإسالمي، وأكثر من ٥٠ بنكا من بنوك الجملة، من أهم األسواق 

في التنافس.
 من أن يخسر المصرف سمعته 

ً
، أفضل كثيرا

ً
فردان يؤمن بقاعدة «أن تخسر عميال

أو أمواله».
في هذا اللقاء تفاصيل وأرقام مهمة، كأن نسبة النمو المستهدفة لن تقل عن 

١٠ في المئة، رغم السنوات الصعبة المقبلة، مرورا بنسبة مساهمة «الوطني 
البحرين» بنحو ١٠ في المئة من أرباح المجموعة ككل، وإلى التفاصيل:

محمد اإلتربي

ــعـــرف عــلــى  ــتـ ● بــــدايــــة، نـــــود الـ
البنك الوطني البحرين، من حيث 
حصته السوقية، ودوره التنموي 

في االقتصاد البحريني؟
- وجودنا في مملكة البحرين 
يرجع إلى عام 1977، أي ما يقارب 
40 سنة. كنا «بنك أوفشور» يعمل 
تـــحـــت اســــــم بـــنـــك فــــــــراب لــلــشــرق 
األوســـــــــــط، أو الـــبـــنـــك الـــفـــرنـــســـي 
العربي، وكان مكتبنا الرئيس في 
باريس، وكنا نقدم جميع األعمال 
الــمــصــرفــيــة الــتــجــاريــة بــالــجــمــلــة 
(Wholesale)، بما فيها اإلقراض 
واالســتــثــمــار، وأعـــمـــال الــخــزيــنــة، 
ــا بـــكـــل  ــ ــحـ ــ ــاجـ ــ ــا نـ ــ ــرفـ ــ ــــصـ وكـــــــــــان مـ
المقاييس، لهذا السبب قــام بنك 
الكويت الوطني باالستحواذ عليه 
عــام 1985، والــهــدف هــو التوسع 
الخارجي، وكــان فعال استحواذا 
ناجحا بكل المقاييس، وأصبحنا 
فرعا كامال لبنك الكويت الوطني 

في البحرين.
إذن، دخلنا مجموعة الوطني 
بثقافة ومهنية وخبرة مصرفية 
دولــيــة مكنتنا مــن إضــافــة قيمة 
مــضــافــة إلــــى مــجــمــوعــة الــوطــنــي 
الدولية، التي ساعدت في تطوير 

أعماله الخارجية. 
ــا مــن  ــدنـ ــفـ ــتـ فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، اسـ
قـــــوة مـــجـــمـــوعـــة الـــبـــنـــك الـــوطـــنـــي 
ــة، ومــــــــــوارده الــمــتــنــوعــة،  ــيـ ــالـ ــمـ الـ
وتصنيفه االئتماني العالي، ما 
جعلنا نتمكن من تأسيس وحدة 
مـــصـــرفـــيـــة مـــتـــكـــامـــلـــة ونـــاجـــحـــة، 
وتــلــعــب دورا مــهــمــا وأســـاســـيـــا، 
وســاهــمــنــا فـــي تــطــويــر الــتــوســع 

الخارجي للمجموعة.

خدمات «الوطني البحرين»

● مــا أهـــم الــخــدمــات واألعــمــال 
التي يقدمها الوطني البحرين؟ 

- الــبــنــك يــقــدم جــمــيــع األعــمــال 
والـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة لـــألفـــراد 
ــــمــــــؤســــــســــــات  والـــــــــشـــــــــركـــــــــات والــ
الحكومية، وبنطاق واسع، وقوة 
مــالــيــة كــبــيــرة، وتـــم الــتــنــوع أكــثــر 
في األعمال المصرفية، والتوسع 
فـــــــي اإلقــــــــــــــــراض واالســـــتـــــثـــــمـــــار، 
وزادت وتــــيــــرة أعــــمــــال الــخــزيــنــة 
لـــخـــدمـــة عـــمـــالء الـــمـــجـــمـــوعـــة، مــن 
شـــــــركـــــــات ومــــــؤســــــســــــات مـــالـــيـــة 
حكومية وخــاصــة كــبــيــرة وكــبــار 

المستثمرين. 
حـــــصـــــتـــــنـــــا داخــــــــــــــــل الـــــــســـــــوق 
ــيـــرة، ألن حــجــم  الــبــحــريــنــي صـــغـ
السوق صغير، لكن تركيزنا على 
تــقــديــم األعـــمـــال الــمــصــرفــيــة على 
نـــطـــاق مــنــطــقــة الــــشــــرق األوســـــط 
وشــــمــــال إفـــريـــقـــيـــا، والــــهــــدف هــو 
توسيع نطاق عمل البنك، وعدم 

االعتماد على السوق المحلي.
أما بالنسبة لدورنا في تنمية 
االقــتــصــاد البحريني، فهو كبير 
وواضــــــــح ومـــســـتـــمـــر، عــــن طــريــق 
إقراض األفراد والشركات، وكذلك 
شراء السندات وأذونات الخزينة، 
والصكوك التي يصدرها مصرف 
ــابـــة عــن  ــيـ ــركــــزي نـ ــمــ ــبـــحـــريـــن الــ الـ
حــكــومــة الــمــمــلــكــة، واالســتــثــمــار 
فــي تلك الــســنــدات والــصــكــوك هو 
ــي الــتــنــمــيــة  مــســاهــمــة مـــبـــاشـــرة فـ
االقتصادية، ألن بعض السندات 
تسميها حكومة المملكة سندات 
التنمية، إذن مساهمتنا كبيرة 

الة. وفعَّ

- حــجــم ودائــــع الــعــمــالء لدينا 
يبلغ أكــثــر مــن 6 مــلــيــارات دوالر 

حـــالـــيـــا، وحـــجـــم ودائــــــــع الــبــنــوك 
3 مـــــــلـــــــيـــــــارات. إذن اعــــتــــمــــادنــــا 
عـــــلـــــى الـــــــعـــــــمـــــــالء، ولــــــيــــــس عـــلـــى 
ــــال شـــك  ــ ــ ــك، وبـ ــ ــنــ ــ ــربــ ــ ــتــ ــ ــوق اإلنــ ــ ــ ــ سـ
االعــــتــــمــــاد عـــلـــى ودائـــــــع الــعــمــالء 
ــتــــربــــنــــك. ـــــوق اإلنــ ــل مــــــن ســ أفـــــضـــ

يتميز بها الوطني البحرين؟
ــيــــب وإدارة  ــرتــ ــتــ - يـــتـــمـــيـــز بــ
الـــــقـــــروض الـــكـــبـــيـــرة، مـــنـــفـــرديـــن، 
وتمويل الشركات واالستثمارات، 
مثل السندات والصكوك، واألهم 
من ذلك ممارسة أعمال الخزينة، 
ومنها إدارة األصــول والخصوم، 
وبـــيـــع وشــــــراء الـــعـــمـــالت بــمــبــالــغ 

كبيرة والصيرفة التجارية.
نحن ننفرد ونتميز بذلك على 
مــســتــوى الــمــجــمــوعــة، ونــنــافــس 
بأعمال الخزينة البنوك العالمية 
الـــكـــبـــيـــرة، كــمــا نــتــمــتــع بـــالـــريـــادة 
ــال الــخــزيــنــة،  ــمـ ــار فـــي أعـ ــكـ ــتـ واالبـ
وبالقيادة في األعمال المصرفية 
.(Wholesale) التجارية بالجملة

ويعد نشاط وعمليات الخزينة 
لدينا في البحرين من أهم وأنشط 
األعــمــال الــمــصــرفــيــة الــتــي نتميز 
بها ونتفرد فيها بخدمات عالية 
المستوى تغطي الشرق األوسط 
وشــمــال إفــريــقــيــا، ونــحــظــى بثقة 
عالية من كبار العمالء، بما فيهم 
بــنــوك عالمية نــقــدم لــهــا خــدمــات 

تسعير عمالت وغيرها. 

منافسة مصرفية

المصرفية في سوق البحرين؟
- هــنــاك مــا يــقــارب 25 مصرفا 
ــا الــــتــــقــــلــــيــــدي  ــهـــ ــ ــنـ ــ تـــــــجـــــــاريـــــــا، مـ
واإلســـالمـــي الــمــحــلــي واألجــنــبــي، 
ــلــــى ســــــــوق صــغــيــر  ــافــــس عــ ــنــ ــتــ تــ
ومـــتـــشـــبـــع نـــســـبـــيـــا بــــــاإلقــــــراض، 
وخـــاصـــة عــلــى مــســتــوى األفـــــراد. 
ــــوك الـــجـــمـــلـــة  ــنـ ــ ــاك بـ ــ ــنـ ــ ــا أن هـ ــمــ كــ
والكبيرة، ربما أكثر من 50 بنكا 
كذلك تنافس البنوك التجارية في 
السوق المحلي، وخاصة من جهة 
إقــــراض الــشــركــات والــمــؤســســات 
الــحــكــومــيــة، فــالــمــنــافــســة شــديــدة 

.
ً
جدا

الوطني البحرين؟
- حجم الديون المتعثرة هو اقل 
من ١ في المئة من حجم المحفظة 
 
ً
 مــقــارنــتــا

ً
ــدا ــ وهــــو رقــــم صــغــيــر جـ

بحجم االربــاح الكبيرة للوطني- 
البحرين ورقــم ال يذكر باالعراف 

المصرفية.

مطلوب مخصصات إضافية؟

ــقـــروض الــمــتــعــثــرة مغطاة  - الـ
ــة، وال  ــئـ ــمـ ــي الـ ــن 100 فــ بـــأكـــثـــر مــ
توجد أي حاجة ألخذ مخصصات 

إضافية.

الفائدة المالية

المالية؟ وكيف ترى تحركها في 
ظل الظروف االقتصادية المالية؟
ــيـــة  ــالـ - أســـــعـــــار الـــــفـــــوائـــــد الـــمـ
مــنــخــفــضــة، وال تــعــكــس مستوى 
ــة  الـــتـــضـــخـــم الــــمــــوجــــود، وخـــاصـ
بعد رفع أسعار بعض الخدمات، 
وزيـــــادة الـــرســـوم فــي بــعــض دول 
الـــمـــنـــطـــقـــة، كـــمـــا أن االحـــتـــيـــاطـــي 
الــــفــــيــــدرالــــي األمــــيــــركــــي ســيــقــوم 
برفع الفائدة والبنوك المركزية 
في المنطقة ستلحق به، لوجود 
االرتباط الوثيق بين عمالت دول 

المنطقة والدوالر.
أعتقد أننا سنشهد رفع الفائدة 
األميركية على األقل مرتين خالل 
هذه السنة، وكل مرة بمقدار ¼ في 
المئة، ألن مستوى التضخم آخذ 
في االرتفاع، ولو بوتيرة بطيئة، 
واالقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي مــتــمــاســك، 
وأعتقد أنه ال يوجد خوف من أي 
تداعيات على االقتصاد العالمي 
من رفع مستوى الفائدة األميركية.

ــلــــى الـــتـــمـــويـــل   عــ
ً
ــا ــئــ ــبــ ــلــــى عــ لــــألعــ

والبنوك في آن واحد؟
- أعـــتـــقـــد أن تـــحـــريـــك الـــفـــائـــدة 
لـــألعـــلـــى ســيــنــعــكــس ســلــبــا عــلــى 
التمويل التجاري، ألن المقترضين 

سيدفعون فائدة أعلى. 
ــوك،  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ ــــوص ال ــــصــ ــخــ ــ أمـــــــــــا بــ
فسينعكس إيجابيا على أرباحهم، 
ألنهم سيحصلون على عائد أعلى 
على رؤوس أموالهم، وسيولتهم 
التي سيوظفونها بفائدة أعلى، 
ا  ــار أن جــــزء ــبــ ــتــ آخــــذيــــن فــــي االعــ
مــن سيولة البنوك مــن حسابات 
جارية، والتي ال تدفع البنوك أي 
فائدة عليها، وكذلك من حسابات 
التوفير، التي تدفع عليها فائدة 

بسيطة نسبيا.

عضوية «الوطني»

مجموعة الوطني؟
- تــعــنــي لــنــا الــكــثــيــر، االعـــتـــزاز 
ة الــمــصــرفــيــة  ــاء ــفـ ــكـ ــادة والـ ــريـ ــالـ بـ
والمهنية والقوة المالية والخبرة، 
وكذلك تعني لنا ثقافة التخطيط 
واالنـــضـــبـــاط الــمــهــنــي وســيــاســة 
الــتــحــفــظ فــــي الـــعـــمـــل الــمــصــرفــي 
وعدم التفريط في سلوك المهنة، 

وأن نراعي أنظمة ولوائح البنك، 
ــتــــواجــــد، وأن  ــكــــون أو نــ أيـــنـــمـــا نــ
يكون تعاملنا نابعا من مهنيتنا 
المصرفية، والحفاظ على كل ما 
يــكــون فــي حــوزتــنــا ســوى للبنك، 
أو لــعــمــالئــنــا، وخـــاصـــة الــســريــة 
المصرفية، ومراعاة وتطبيق كل 
مـــا يــتــعــلــق بــلــوائــح بــنــك الــكــويــت 
المركزي، ومــا تفرضه السلطات 
المصرفية أو التجارية في البلد 

الذي نتواجد فيه.

العقاري، الذي يبدو كضمان غير 
مفضل، وفق معايير «بازل 3»؟

-حاليا وحتى 2018، تستفيد 
البنوك في حالة اإلقــراض مقابل 
الــضــمــان الـــعـــقـــاري حــتــى 50 في 
المئة من الضمان عند احتساب 
كــفــائــة رأس الـــمـــال، لــكــن مـــن عــام 
2018 سيطبق معيار «بـــازل 3»، 
الــــذي يــنــص عــلــى احــتــســاب 100 
فــي الــمــئــة عــنــد احــتــســاب ترجيع 
 Risk Weighted ــمــــخــــاطــــر ( لــ ا

.(Assets

الوطني في البحرين؟
- فــي الــواقــع، نحن نعمل وفق 
تفويض مكتوب، واستراتيجية 
واضحة، وإطار عمل موافق عليه 
مــن قبل مجلس اإلدارة واإلدارة 
الــعــامــة فــي الــكــويــت، وهـــذا طبعا 
وفقا لمتطلبات حوكمة الشركات، 
وتعليمات السلطات الرقابية في 
الكويت والبحرين، ألننا نخضع 
لتعليمات وقــوانــيــن ورقــابــة بنك 
الكويت المركزي، ولوائح مصرف 
البحرين الــمــركــزي، فيما يتعلق 
بـــفـــروع الـــبـــنـــوك األجــنــبــيــة الــتــي 

تعمل في البحرين.
نحن نعمل بحرية تامة ضمن 
نطاق تلك االستراتيجية، وإطار 
العمل الــمــصــادق عليهم مــن قبل 

اإلدارة العامة في الكويت.

نصيحة مصرفية

وخــبــرات طويلة وعريقة، ما أهم 
نصيحة مصرفية بــعــد الــخــروج 

من األزمة؟
- على جميع المصارف التعلم 
مــن أخــطــائــهــا، فــهــي خــيــر دروس 
للمستقبل، وعــــدم الــتــســاهــل في 
ســـيـــاســـة أو شــــــــروط اإلقـــــــــراض، 
فـــخـــســـارتـــكـــم لــعــمــيــل أفـــضـــل مــن 

خسارتكم أموالكم أو سمعتكم.
ــمــــالء  ــعــ ــلــ أمـــــــــــا نــــصــــيــــحــــتــــي لــ
والمستثمرين، فهي أن يحسنوا 
 Business) ويعززوا نموذج العمل
Model) لــديــهــم مـــع الــــزمــــن، ألن 
نـــــجـــــاحـــــات الـــــمـــــاضـــــي ربــــــمــــــا ال 
تــكــون األســــاس األفــضــل للنجاح 
فـــي الــمــســتــقــبــل، ألن بــيــئــة العمل 
وظروف الزمن تتغير باستمرار.

الوطني في البحرين؟
- لُحسن الحظ ليس لدينا أي 
منافسين هــنــاك، ألن منافسينا 
يــتــمــثــلــون فـــي الــبــنــوك الــعــالــمــيــة 
الكبيرة وبــنــوك المنطقة الكبار، 
ــيـــقـــا مــع  لـــكـــن لـــديـــنـــا تـــعـــاونـــا وثـ
الـــبـــنـــوك الــكــويــتــيــة والــخــلــيــجــيــة 
الكبيرة، وخاصة في مجال عمل 
الــخــزيــنــة، الـــذي ُيــعــد مــن األعــمــال 
الرائدة في العمل المصرفي، وهو 

مجال تميزنا.

المصرفية في السنوات الخمس 
المقبلة؟

- هــنــاك عـــدة تــحــديــات للعمل 
المصرفي، لكن في اعتقادي، هناك 
أربــعــة تحديات رئيسة ستواجه 
ــنـــوك فــــي الـــســـنـــوات الــخــمــس  ــبـ الـ

المقبلة، هي:
ــة  ــابــ ــرقــ ــي الــ ــ ــرات فــ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ -1 الـ
الـــمـــصـــرفـــيـــة، ومـــنـــهـــا مــتــطــلــبــات 
ــازل 3»، وIFRS9، ألنــهــا ستحد  «بـ
ــــراض ونمو  مــن الــتــوســع فــي اإلقـ
ــفـــرض عــلــى الــبــنــوك  األربــــــــاح، وتـ
ــادة رأس الــــمــــال، واالقــــتــــراض  ــ زيــ
عــن طــريــق ســنــدات طويلة األجــل 
ودائــمــة، وبــأســعــار فــائــدة عالية، 
وهذا يؤثر سلبا في أرباح البنوك 

ويشكل عبئا ماليا.
-2 تــحــدي السيولة ليس فقط 
في الحصول عليها، لكن لاللتزام 
بمعدالت السيولة التي تفرضها 
الــســلــطــات الــرقــابــيــة فـــي أي بــلــد، 
وهذا عادة يتطلب ودائع لفترات 

طويلة. 
إن انـــخـــفـــاض أســــعــــار الــنــفــط 
ــه حـــــكـــــومـــــات الـــمـــنـــطـــقـــة  ــ ــوجـــ ــ ــ وتـ
لـــالقـــتـــراض خــلــق وضـــعـــا صعبا 
عــلــى الــبــنــوك فــي الــحــصــول على 
الــســيــولــة، ألنـــه مــن جــهــة سحبت 
الــحــكــومــات ومؤسساتها بعض 
الـــودائـــع الــتــي كــانــت مــع الــبــنــوك، 
ــات  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ وكــــــــذلــــــــك دخـــــــلـــــــت الـ
كمقترضة من النظام المصرفي، 
ا كــبــيــرا من  وهـــــذا اســتــنــفــد جـــــزء

سيولة النظام المصرفي.
-3 ارتفاع أسعار الفوائد، وهنا 
ال أعــنــي مــا يــقــوم بــه االحتياطي 
الــفــيــدرالــي األمــيــركــي أو الــبــنــوك 
الـــمـــركـــزيـــة األخـــــــرى، لــكــن تــوســع 
الــفــارق بــيــن ســعــر الــلــيــبــور مثال، 
وأســــعــــار الـــــودائـــــع بـــيـــن الــبــنــوك 
ـــع الـــعـــمـــالء،  ــ ــنـــك، أو ودائــ ــربـ ــتـ اإلنـ
فمثال سعر الليبور لمدة 3 أشهر 
بـــالـــدوالر حــالــيــا 0.50 فــي المئة، 
لكن بين البنوك يصل إلــى 1.20 
فــي الــمــئــة، وربــمــا 1.5 فــي المئة، 
أي ضعف سعر الليبور، وودائع 
ــر مــــن ذلـــــــك، وعــلــى  ــثــ الــــعــــمــــالء أكــ
العمالت األخرى الفارق أكثر، وهذا 
يكون على حساب أرباح البنك، ألن 
قروضه المقومة بــالــدوالر تكون 
مسعرة على أساس الليبور، وهو 
يقترض بأعلى، فيذهب جزء من 

هامش الربح.
-4 تــطــويــر أنــظــمــة الكمبيوتر 
وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الــــمــــعــــلــــومــــات، 
وخاصة لتنفيذ متطلبات «بازل 
ــافـــحـــة غــســل  ــكـ IFRS9» ومـ 3» و»
ــتــــالس  األمــــــــــوال ومـــكـــافـــحـــة االخــ
واالحتيال وقرصنة المعلومات 
وغيرها، لتتماشى مع متطلبات 
الـــطـــفـــرة فـــي مـــجـــال الــديــجــيــتــال، 
وتــطــور تكنولوجيا المعلومات 
والـــمـــعـــرفـــة، الـــتـــي لــيــس لــهــا حــد، 
ات الالزمة  كذلك استقطاب الكفاء
في مجال تكنولوجيا المعلومات، 
ــمـــــن لـــــهـــــم الــــخــــبــــرة  وخـــــــاصـــــــة مـــ
 Risk) والمعرفة بــإدارة المخاطر
Management)، فكل هذا يفرض 
تــحــديــا عــلــى إدارات الــمــصــارف، 

ويؤثر سلبا في األرباح.

تجربة البحرين

البحرين؟ وكم نسبة مساهمته في 
أرباح المجموعة؟

- تجربة الوطني في البحرين 
ناجحة بكل المقاييس. نحن في 
الــبــحــريــن نـــقـــدم جــمــيــع األعـــمـــال 
الــمــصــرفــيــة الــتــجــاريــة، ونقدمها 
ــاءة ومــهــنــيــة،  ــ ــفـ ــ بـــكـــل جــــــــدارة وكـ

وقد أسسنا قاعدة عمالء وعمل، 
ولدينا نموذج أعمال أثبت كفاءته 
ومرونته في كل األوقات، بما فيها 

األوقات الصعبة.
فــي الــحــقــيــقــة، تــطــورنــا مــطــرد، 
ــاع مــســتــمــر،  ــ ــفـ ــ ــارتـ ــ وأربـــــاحـــــنـــــا بـ
ــا أزمـــــــــــــــــات مــــالــــيــــة  وتـــــــــجـــــــــاوزنـــــــ
واقتصادية كثيرة ومتعددة بكل 
نــت لــديــنــا خبرة  نــجــاح. لــقــد تــكــوَّ
مــصــرفــيــة دولـــيـــة مــتــراكــمــة على 
مدة 35 سنة، مكنتنا من منافسة 
ليس البنوك المحلية أو اإلقليمية، 
بــــل الـــبـــنـــوك األجـــنـــبـــيـــة الــكــبــيــرة 
الــتــي كــانــت تسيطر على أســواق 
المنطقة، وخاصة أعمال الخزينة، 

التي أصبحت لنا الريادة فيها. 
إن حــقــوق المساهمين لدينا، 
رة بأكثر من مليار ومائة  والمقدَّ
ــــاح  مـــلـــيـــون دوالر، جــمــيــعــهــا أربـ
مدورة، وهذا دليل على نجاحنا، 
علما أن الوطني الكويت استثمر 
13 مــلــيــون دوالر قــبــل 25 ســنــة، 
ويساهم بنحو 10 في المئة من 

أرباح المجموعة.

بمعدالت الفتة من األرباح، ما سر 
هذا التميز؟

- أســـبـــاب نــجــاح الــبــنــك تــرجــع 
إلــى نجاح إدارتـــه في توجهاتها 
ــا ونـــــــمـــــــوذج األعـــــمـــــال  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ورؤيــ
(Business Model) الذي وضعته 

اإلدارة. 
ــمـــد عــلــى  ــتـ ــعـ ــر نــــجــــاحــــنــــا يـ ــ ســ
صــوابــيــة رؤيــتــنــا، وقــدرتــنــا على 
ــراءة جــيــدة،  ــ ة الــمــســتــقــبــل قــ ــراء ــ قــ
ــمــــوذج  ــلــــى فـــاعـــلـــيـــة نــ وكـــــذلـــــك عــ
ــه  ــدرتــ ــــت قــ ــبـ ــ أعــــمــــالــــنــــا، الـــــــــذي أثـ
ومـــرونـــتـــه وفــاعــلــيــتــه فـــي جميع 
األوقــــــــــات، بـــمـــا فــيــهــا الـــعـــمـــل فــي 
أصعب الظروف وفي ظل األزمات.

بــــالــــبــــنــــك حـــــالـــــيـــــا؟ وكـــــــــم حـــجـــم 
الموجودات؟

- حقوق المساهمين تبلغ أكثر 
من مليار ومائة وخمسين مليون 
دوالر، وكما ذكرت جميعها أرباح 
مــدورة، ويبلغ حجم الموجودات 

أكثر من 11 مليار دوالر.

سنويا؟
ــا فــي  ــويــ ــا قــ ــونـ ــمـ ــان نـ ــ ــد كــ ــقـ - لـ
ــل  الـــــســـــنـــــوات الــــمــــاضــــيــــة، ووصــــ
ألكثر من 20 في المئة في بعض 
السنوات األخيرة، وأحب أن أشير 
إلــى أن الــســنــوات الــثــالث المقبلة 
ستكون من السنوات الصعبة جدا 
على القطاع المصرفي، وخاصة 
ات تــطــبــيــق متطلبات  مـــع إجــــــراء
«بــازل 3» وIFRS9 وشــح السيولة 
وارتفاع أسعار الفوائد، ومع هذا 
نحن نستهدف نموا ما يقارب 10 

في المئة سنويا.

للشركات الكويتية في البحرين؟
- نــقــدم الــخــدمــات المصرفية، 
بـــمـــا فـــيـــهـــا الـــتـــمـــويـــل الـــتـــجـــاري 
واالعتمادات والكفاالت وتمويل 
العقار وتسجيله، واالستشارات 
الــفــنــيــة والــمــهــنــيــة والــمــصــرفــيــة، 
وهذا ما يعزز عالقتنا مع عمالئنا 

والثقة المتبادلة بيننا.

البحرين عن غيره؟
- ما يميزنا، أننا نبتكر ونبدع، 
 
ً
ولدينا رؤيتنا الواضحة، ودائما
نــحــاول الــمــحــافــظــة عــلــى تفوقنا 
وريــادتــنــا، ونعمل بــهــدوء، وهــذا 
هــو ســر نجاحنا وتــطــورنــا على 

مدة 25 سنة.

التوافق مع «بازل ٣» نتائج «الوطني البحرين»

فيما يتعلق بتحديات تطبيق «بازل 3» ونسبة التوافق عليه، 
قال فردان: «باختصار، بازل 3 يهدف إلى تعزيز قاعدة رأس المال 
 ،(Leverage) للمصارف، وزيادة حجم السيولة، وتخفيض اإلقراض

بما يتناسب مع حجم المصرف».
وأضاف: الرسالة واضحة للبنوك، وهي إذا أردتم زيادة اإلقراض 
لرفع حجم المحفظة المالية أو للحصول على حصة أعلى في سوق 
 لزيادة األرباح، فعليكم زيادة رؤوس أموالكم، أو 

ً
اإلقراض، وطبعا

االقتراض لفترات طويلة األجل، لتعزيز قاعدة رأس المال لديكم، 
وهــذا طبيعي سيكون له أثــر سلبي على األربـــاح. رسالة بــازل 3 
واضحة، وعلى المصارف االنتباه بأنه ستكون  هناك كلفة مادية 
كبيرة لإلقراض الذي ال يتناسب مع حجم قاعدة رأسمال المصرف.

وأوضح أن «نسبة توافقنا مع بازل 3 حاليا تصل إلى أكثر من 
16.5 في المئة، وهي أعلى من النسبة المطلوبة».

● 6 مليارات ودائع للعمالء و3 أخرى ودائع البنوك. 

● 1150 مليون دوالر حجم حقوق المساهمين. 

 إجمالي الموجودات. 
ً
● 11 مليارا

● 10 في المئة نسبة النمو المستهدفة رغم التحديات 
والصعوبات. 

● 10 في المئة نسبة مساهمتنا في أرباح مجموعة الوطني. 

● 16.5 في المئة وأكثر توافقنا مع «بازل 3» وهو أعلى من 
النسبة المطلوبة.

 
ً
نلعب دورا

 في تنمية 
ً
مهما

االقتصاد 
 البحريني 

 
ً
وال ندخل أبدا

في أي نوع من 
المضاربات

ثقافة التخطيط 
واالنضباط 

المهني والتحفظ 
والمهنية أهم 

مرتكزاتنا 
وثوابتنا

نغطي بأعمال 
الخزانة 

المصرفية الشرق 
األوسط وشمال 
إفريقيا ونخدم 
مصارف عالمية

في البحرين 
نقدم جميع 

األعمال 
والخدمات 
المصرفية 

لألفراد 
والشركات 

والمؤسسات 
الحكومية 

المالية بنطاق 
واسع وبمهنية 

مصرفية

«الوطني» 
استثمر 5 

ماليين دينار 
بحريني 

كرأسمال اسمي 
في «الوطني 

البحرين» 
 
ً
قبل 20 عاما
وأصبح اآلن 
 
ً
435 مليونا

لدينا القدرة 
المالية والفنية 

على تمويل 
الشركات 
الكبيرة 

والمشاريع 
الضخمة

ال تساهل 
في سياسة 

اإلقراض 
فخسارة عميل 

أفضل من 
خسارة السمعة 

واألموال 

االقتراض لتمويل العجز 
ــردان عـــن االقـــتـــراض الــتــجــاري لتمويل  ــ قـــال فـ
عـــجـــوزات الــمــيــزانــيــات، إنــــه: «ال يــوجــد مــانــع من 
االقــــتــــراض الـــتـــجـــاري لــتــمــويــل عــجــز الــمــيــزانــيــة، 
وخاصة للتنمية، وهــي طريقة متعارف عليها، 
ــــن الـــســـيـــولـــة لــــــدى الـــنـــظـــام  ــتــــصــــاص جــــــزء مـ المــ
ا من أدوات  المصرفي، وتكون تلك األدوات جــزء
السيولة التي يحتاجها البنك، خصوصا السندات 
ــكـــوك، عــلــى أن يــكــون  وأذونــــــــات الــخــزيــنــة والـــصـ
استخدام ذلك االقتراض لتمويل مشاريع التنمية 

وتطوير البنية التحتية طبعا.
وتــابــع: أعتقد أن يكون للبنوك المحلية دور 
في تمويل عجز الميزانية، لكن ال يستغنى عن 

التمويل الخارجي، لألسباب التالية:

1 - توجد سيولة لدى البنوك المحلية، وخاصة 
بالدينار الكويتي، يقابلها عجز يتطلب تغطيته 
بــالــديــنــار الــكــويــتــي. إذن فــائــض مــا لـــدى البنوك 
بــالــديــنــار يــذهــب إلـــى تــمــويــل الــعــجــز بــالــديــنــار، 
ــحــســب هــذه الــســنــدات أو الــصــكــوك أو الــتــورق 

ُ
وت

ضمن أدوات السيولة المطلوبة من البنك المركزي.
2 - هــنــاك عــجــز لـــدى الــحــكــومــة يــجــب تمويله 
بــالــعــمــلــة األجــنــبــيــة، لـــوجـــود مــدفــوعــات مترتبة 
بالعملة األجنبية، وخاصة الــدوالر، فأعتقد أنه 
مــن األفــضــل تمويله بالعملة األجــنــبــيــة، ويكون 
بــالــمــشــاركــة بــيــن بــنــوك محلية وبــنــوك أجنبية، 
وتساهم البنوك المحلية، وفق ما يتوافر لديها 

من سيولة بالعملة األجنبية. 

 إلى الزميل محمد االتربي
ً
فردان متحدثا

ويت 

٢٥ مصرفا 
هم األسواق 

سمعته  ف

قل عن 
طني 


