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 بنك الكويت الوطني

 2019عام الربع الثاني من الالمؤتمر الهاتفي بشأن األرباح في 

 

 2019 يوليو 17

 يوليو 15الموافق  االثنيننسخة من محضر المؤتمر الهاتفي بشأن أرباح بنك الكويت الوطني والذي عقد يوم 

 الساعة الثالثة من بعد الظهر بالتوقيت المحلي لدولة الكويت.  2019

 

 السادة المشاركين من البنك:

 

 الرئيس التنفيذي للمجموعةنائب  – شيخة البحر /ةالسيد

 المجموعة الماليةمدير عام  –السيد/ جيم ميرفي 

 ؤسسيواإلتصال الم رئيس وحدة عالقات المستثمرين –السيد/ أمير حنا 

 

 إدارة المؤتمر:

 إلينا سانشيز /السيدة

 EFG Hermesمن  المجموعة المالية هيرمس 
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اهال ومرحباً بكم في االجتماع الهاتفي المنعقد لمناقشة النتائج المالية لبنك الكويت الوطني   عامل البدالة:

اقدم لكم  وأود اآلن أن . سيتم تسجيل احداث هذا االجتماع.2019للربع الثاني من العام 

 ي، تفضل(EFG HERMES) من  المجموعة المالية هيرمس إلينا سانشيز /ةالسيد

 .إلينا

 أشكرك.  :إلينا سانشيز

هالً امن المجموعة المالية هيرمس.  إلينا سانشيزمعكم مساء الخير أو صباح الخير. 

ً بكم  ً ومرحبا يت بنك الكولفي االجتماع الهاتفي المنعقد لمناقشة النتائج المالية جميعا

يذي الرئيس التنفنائب ينضم إلينا اليوم  .2019العام الربع الثاني من الوطني عن 

د/ ة، السي، ومدير عام المجموعة الماليشيخة البحر /ةلمجموعة بنك الكويت الوطني السيد

مرين واإلتصال المؤسسي في بنك الكويت عالقات المستث وحدةجيم ميرفي، ورئيس 

 الوطني، السيد/ أمير حنا. سأترك الكالم اآلن للسيد / أمير. 

 شكراً لكم.

 على هذه المقدمة.  إليناشكرا   أمير حنا:

 مساء الخير.

عراض نحن سعداء النضمامكم لنا خالل هذا المؤتمر الهاتفي الذي نجريه اليوم الست 

 . 2019للنصف األول / الربع الثاني من العام النتائج المالية 

ً بأن بعض التصريحات في هذا العرض قد تتسم ،قبل أن نبدأ  أود أن أحيطكم علما

عض بتوقعات البنك وقد تنطوي تلك البيانات على التصريحات تعكس بالتطلعية. وهذه 

 ري وقدبشكل جوهالمخاطر ودرجة عدم اليقين بما قد يؤدي إلى اختالف النتائج الفعلية 

ً على النتائج واآلثار المالية للخطة المبينة هنا. لتزامات نك أي اوال يتحمل الب يؤثر سلبا

لتي ااجعات لتحديث آرائه المتعلقة بكل المخاطر والشكوك أو االعالن علنا عن نتائج المر

بعدم  نتباهالاويتعين عليكم  يتم استحداثها فيما يتعلق بالبيانات التطلعية المبينة هنا".

ن لى بياع. كما أود أن أشير بأن يمكنكم االطالع االعتماد على تلك البيانات التطلعية

 اخالء المسؤولية الكامل الموجود في العرض المقدم لكم اليوم. 

الرئيس التنفيذي للمجموعة،  نائب بتعليقات افتتاحية من قبلجدول أعمال اليوم  يبدأ

، حيث المدير المالي للمجموعة السيد/جيم ميرفي ذلك كلمة ثم يتبعبحر ال شيخة /ةالسيد

بعد االنتهاء من و للربع الثاني من العام بمزيد من التفاصيل.إلى النتائج المالية سيتطرق 

والرجاء  العرض المقدم من قبل فريق ادارة البنك، سوف نرحب بتلقي جميع أسئلتكم

متابعة كما يسعدنا  لمة عبر منصة البث.التفضل بكتابة أسئلتكم في أي وقت أثناء المكا

على من خالل تلقيها بالبريد االلكتروني التي لم يتم اإلجابة عليها الردود على اسئلتكم 
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بنك الكويت مجموعة كتروني للالمستثمرين المتوفر على الموقع اال قسم عالقاتعنوان 

  الوطني. 

موعة الرئيس التنفيذي للمجنائب ، بحرال شيخة /ةواآلن، أولي زمام المحادثة للسيد

 وافيكم ببعض المالحظات االفتتاحية.  تل

 شكراً لك أمير.  :شيخة البحر

 ً  ، وشكراً النضمامكم لنا اليوم.تحياتي لكم جميعا

 لعام، ثماول من أود أن ابدأ بتقديم تعليقاً موجزاً عن النتائج المالية الفصلية والنصف األ

، اتنالعملي ببعض المناطق الرئيسية االعمال بيئة عنتبع ذلك بعرض بعض المالحظات سأ

 واخيراً سأوافيكم بأحدث التطورات المتعلقة بتطبيق استراتيجيتنا.

ا ي شهدناهالت ةااليجابي استفاد ادائنا في الربع الثاني من العام من استمرار نفس االتجاهات

ى لمحلي إلاالقتصادي للسوق ا األداءالسابقة، بدءاً من قوة  المالية على مدار الفترات

ان. حيث ك بوبيالمساهمة الملحوظة لعملياتنا الدولية والبنك اإلسالمي التابع للمجموعة، بن

مليون دينار كويتي في النصف األول من  209.1سجلت المجموعة صافي ربح بقيمة 

 12.5مريكي بنمو سنوي بلغت نسبته مليون دوالر ا 689.7، أي ما يعادل 2019العام 

ن دينار مليو 101.4. وخالل الربع الثاني من العام، ارتفع صافي الربح إلى في المائة

  .2018مقارنة بالربع الثاني من العام  في المائة 9.9كويتي، بزيادة نسبتها 

ً في اتباع مسارنا االستراتيجي للحفاظ على ريادت  على ناوما زلنا نواصل المضي قدما

ً ألن شطة مستوى السوق الكويتي والعمل على ترسيخها وتنمية وتنويع عملياتنا وفقا

 األعمال والمناطق الجغرافية المختلفة.   

تراوح توعلى مستوى الكويت، ما زلنا نتوقع نمو النشاط االقتصادي غير النفطي بنسبة 

النسبة ب. أما 2021لى إ 2019في المائة خالل الفترة الممتدة من  2.8إلى  2.5ما بين 

تمديد ؤخراً بمنظمة األوبك وحلفائها م قيام، سيظل النمو ضعيفاً على خلفية يقطاع النفطلل

 .2020اتفاقية خفض اإلنتاج حتى مارس 

 ي،المركز من السياسة النقدية التيسيرية للبنكمن جهة أخرى، انتعش نمو االئتمان بدعم 

فع رحيث قام بنك الكويت المركزي برفع سعر الفائدة أربع مرات فقط على الرغم من 

 ود علىاالحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة تسع مرات، كما قام المركزي بتخفيف القي

خذ في سقف القروض الشخصية في أواخر العام الماضي. أما اإلنفاق االستهالكي فانه آ

يد يتزا الترسية،كبير من المشاريع الحكومية في طور  االرتفاع، وفي ظل وجود عدد

 االئتمان المقدم للشركات بوتيرة سريعة.
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لنا نا مازوعلى الرغم من ان اسناد المشاريع لم يرتقي مؤخراً لمستوى تطلعاتنا، إال أن

يتم ساد التي المشاريع قيد االعد لحجمنحتفظ بتفاؤلنا تجاه تحسن النشاط االقتصادي نظراً 

ثابة ريع بمادها بما يوفر آفاق نمو جيدة. حيث نعتبر التباطؤ األخير في اسناد المشااسن

ياً ذاً قومرحلة لتوحيد األعمال عقب المرحلة السابقة من دورة االنفاق التي شهدت تنفي

ين ة لتحسللمشاريع. وما زلنا نرى توافر كافة محركات اإلنفاق الحكومي بدءاً من الحاج

 .نجاز ذلكقوم بإلحالية إلى توافر اإلرادة والقدرة المالية لدى الحكومة لتالبنية التحتية ا

لكويت يظل بنك الكويت الوطني في طليعة الجهات المعنية بخطة التنمية الوطنية في ا

ب رة وترتيهيمنتنا على صعيد إدا باعتبارمن ذلك ويتميز بمكانة مميزة تؤهله لالستفادة 

 وتنفيذ الصفقات المالية الكبرى.  

لمحلي، هناك موطن قوة رئيسي آخر يتمتع به بنك الكويت الوطني على المستوى ا نأ كما

 يجيتناال وهو بنك بوبيان. حيث يحتفظ بنك بوبيان بمكانته كمساهم رئيسي في إستراتأ

لدفاع هلنا لنافسية هامة في السوق المحلية بما يؤللتنويع بما يوفره للمجموعة من ميزة ت

 عن حصتنا السوقية وتوسعتها.

مية العال وباالنتقال إلى عملياتنا خارج الكويت، لقد شهدنا مساهمة مطردة من عملياتنا

 .2019في المائة في النصف األول من العام  26والتي بلغت حتى االن 

نتحمل  إننا اليجية التوسع منذ فترة طويلة، لذا فستراتاوكما تعلمون جمعياً، بدأنا تطبيق 

 أي مخاطر توحيد أو تكامل أنشطة األعمال في المستقبل، بل على العكس من ذلك،

ركيزنا ينصب تبالتالى ، ومن مرحلة النضوجالمناطق الجغرافية أعمالنا فى جميع  تقترب

ذج من ذلك النمو على مستويات المساهمةأفي الوقت الحاضر على كيفية الحصول على 

 المتنوع.

رص فهم األسواق والتي يتوافر بها أونظراً لضيق الوقت، سأركز فقط على أثنين من 

ا مصر هائلة نتوقع من خاللها زيادة حصتنا السوقية وتوسيع انتشارنا في السوق، وهم

 والسعودية.

 صالحأداءه الجيد في إطار تطبيق الحكومة لبرنامج اإل يواصل االقتصادفي مصر، 

لسنة المالية في المائة خالل ا 5.5االقتصادي، ويقدر نمو الناتج المحلي اإلجمالي بحوالي 

فض ى، انخالحالية، ومن المتوقع أن يظل قوياً على مدار العامين المقبلين. من جهة أخر

 . وتواصل الحكومة2017معدل التضخم مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة في العام 

المالي وتهدف إلى خفض الدين العام. أدت تلك تعزيز وضعها السعى لالمصرية 

 يراداتالخطوات إلى تعزيز ثقة المستثمرين ورفعت من القدرة التنافسية لمصر وزادت إ

 .السياحة وتحويالت العاملين بالخارج
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رتكز وفي ظل تلك الخلفية االقتصادية القوية وتحسن افاق نمو البيئة التشغيلية، ت

لسوقية الخاصة بالسوق المصري بتحقيق المزيد من النمو وتوسيع حصتنا استراتيجيتنا ا

تم يتي لم مع زيادة التركيز على قطاع التجزئة الذي ال يزال ملئ بالفرص المستقبلية ال

 استغاللها بعد.

لمائة في في ا 2.5وبالمثل في السعودية، من المتوقع أن يتسارع النمو غير النفطي إلى 

سي في القيا قنفااإل مستوى بدعم من 2018في المائة في العام  2.0ل مقاب 2019العام 

ات موجه بصفة رئيسية نحو مبادرالمليار دوالر أمريكي  290ي بلغ ذالميزانية وال

إلنفاق االبيانات زيادة في  أحدث تطوير البنية التحتية وتنمية القطاع الخاص. وتظهر

 االستهالكي ونمو االئتمان الخاص.

عين على الموافقات الالزمة لتأسيس فر 2018وقد حصل بنك الكويت الوطني في العام 

الزمة نية الجديدين ألنشطته المصرفية، ونعمل حالياً على اعدادهما وتوفير الكفاءات المه

ضاً لنا ايوغيرها من االستعدادات المطلوبة لمواكبة عملياتنا الموجودة بالفعل. كما حص

رة ال إداوق المالية السعودية التي تتيح لنا مزاولة أعمالنا في مجعلى رخصة هيئة الس

ت الثروات بما يتيح لبنك الكويت الوطني تقديم خبراته الواسعة في مجال الخدما

األسواق  أحدالمصرفية الخاصة وإدارة األصول. وننظر للسوق السعودي باعتباره 

 الحيوية التي يتوافر بها فرص واعدة للمجموعة.   

ً خاص للتكنلوجيا المصرفية. وفي هو ذا على مستوى المجموعة، فإننا نولي اهتماما

ي، على احدث التطورات على صعيد خارطة طريق التحول الرقم أطلعكمن أود أالصدد، 

ً في وضع  ألسس انظراً ألهميته المتزايدة لنمو المجموعة. حيث احرزنا تقدما ملحوظا

 د مركزالالزمة للمنصة اإللكترونية للمعامالت المالية الرقمية للمجموعة، والذي يع

وقع أن ة. ونترقمية في أسواقنا المختلفاالبتكار والتنفيذ المركزي لتقديم كافة الحلول ال

للمضي ولرقمي تمثل هذه المنصة أساساً مرناً وديناميكياً وراسخاً الستراتيجيتنا للتحول ا

 .قدماً بخطى ثابتة وسريعة لنصبح بنك المستقبل

 MSCIر ؤشوكما تعلمون جميعاً، تم ترقية الكويت لم وأخيراً قبل ان اترك الساحة لجيم،

ً في مايو لألسواق الن أثر  . كان لتلك الترقية2020اشئة وسيتم ضمها للمؤشر رسميا

ي فمدرجة وأود أن أنتهز هذه الفرصة لتهنئة الشركات ال إيجابي على سوق المال الكويتي

لتحقيق هذا المميزة بورصة الكويت وبورصة الكويت وهيئة أسواق المال لجهودهم 

  اإلنجاز.

ية لية لتغطالمجموعة الما مدير عامنتقل إلى جيم ميرفي، وهنا أود أن أختتم تعليقاتي لن

 2019 ن العامللربع الثاني منتائجنا المالية الفصلية والقاء الضوء على نتائجنا المالية 

 .بمزيد من التفصيل ولإلجابة عن استفساراتكم
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 تفضل جيم.

 شكراً شيخة.   جيم ميرفي:

ً واهال بكم ائجنا ن اقتنص هذه الفرصة الستعرض معكم نتيسعدني أ. عمتم مساًء جميعا

 .  2019فترة المنتهية في يونيو السنوية لل نصفالمالية 

ون دينار ملي 209.1أرباح بقيمة  لقد قمنا باإلعالن مؤخراً عن نتائجنا المالية وتسجيل

في  12.5بما يمثل نمواً بنسبة  2019يونيو المنتهية في  الستة أشهرفترة كويتي عن 

كس تلك وتع .الماضيام الفترة المماثلة من الع بصافي الربح المسجل فيالمائة مقارنة 

ً للمجموعة بما يؤكد مواصلتنا للنمو من حيث  ة أنشط ةاستمرار ربحيالنتائج اداًء قويا

 . اعمالنا

ابل مق 2019من العام  الثانيمليون دينار كويتي في الربع  101.4وبلغ صافي الربح 

في  5.9ليون دينار كويتي في الربع األول من العام، أي بتراجع بلغت نسبته م 107.7

فترة قارنة بالنه بالمأ. إال قوية للربع األولالنتائج المشيرا في الوقت نفسه إلى ، المائة

 ة.  في المائ 9.9بنسبة  الحاليالمماثلة من العام السابق، ارتفع صافي ربح الربع 

ء على الضو ألقىود اوالً ان أ، التفاصيل الخاصة بتلك النتائجفي  أكثروقبل التعمق 

 منذ بداية العام الحالي حتى االن. تشغيليةالبيئة الأوضاع 

ألعمال اعلى الرغم من توافر فرص نه إإال ، مواتية بصفة عامة األوضاع التشغيلية ظلت

 ً  إال أنالسوق. خصائص هم أالحرص على التسعير من  وأصبحتزايدت المنافسة ايضا

لزخم استمرار ا إلى الفترة الحاليةشير أوضاع وتالتوجهات العامة للسوق تعد مشجعة 

  العام الماضي. شهدناهالذي القوي 

 مدى لىعالتي يتم تنفيذها الجهود الحثيثة لتنفيذ خطة التنمية الحكومية  تواصلتكما 

أبطأ  من التوقعات وبمعدلن كانت وتيرة اسناد المشاريع جاءت أقل إو .سنوات متعددة

 ،2019لعام تنفيذ المشاريع منذ بداية اتباطؤ وتيرة على الرغم من و من األعوام السابقة

نأمل وشاريع مازلنا نرى انها ال تتعدى كونها مسألة وقت فقط من خالل ترحيل الم إال اننا

 في غضون العام.  نشاطهاوتيرة  في تسارع

نفيذ بتة المرتبطات التأثيرسيتمثل في القطاع المصرفي ومن ثم فإن انعكاس ذلك على 

رص وف لألعمال آفاق جيدة، وهو األمر الذي سيساهم في استمرار توفير خطة التنمية

 .تمويل مع مرور الوقتال

كما ذكرت سابقاً، لقد وبالعودة مرة أخرى إلى نتائجنا المالية وادائنا خالل تلك الفترة، 

على قوة األداء في المائة بما يعكس  12.5رباح بلغت نسبته نمواً جيداً في األسجلنا 
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 اعمالنا الدولية في في وأالكويت  داخلمستوى كافة عمليات المجموعة سواء كان ذلك 

 الخارج. 

. على تحقيق معدالت نمو قوية لبنك االسالمي التابع للمجموعةا -بنك بوبيان حافظ كما 

من  في الستة أشهر األولى ليون دينار كويتيم 28.9حيث بلغ صافي ربح بنك بوبيان 

 في المائة. 12.1، بنمو بلغت نسبته العام

ً الضوء  ألقىوسوف ، كما واصلت عملياتنا الخارجية تحقيق اداًء مميزاً  الل هذا خالحقا

 قطاعاتاالستعراض على أهمية وجوهرية تنوع اعمالنا عند التطرق إلى مساهمة 

 إلى إجمالي أرباح المجموعة. األعمال المختلفة والمتنوعة

 ة()ربح التشغيل قبل مخصص خسائر االئتمان وانخفاض القيم التشغيلي الفائضبلغ و

ً عن العام الماضيمليون دينار كويت 306.0 ً هامشيا جمالي ا ارتفعو. ي، مسجالً تراجعا

 في المائة. 7.9نمو التكاليف  بلغ، في حين في المائة 2.2الدخل بنسبة 

ً بصفة رئيسية بان 12.5لذا فان نمو صافي الربح بنسبة  خفاض في المائة كان مدفوعا

ل مليون دينار كويتي مقاب 66.5حيث بلغ اجمالي مخصصات القروض تكلفة المخاطر، 

 مليون دينار كويتي في العام الماضي.  86.5

حالي عام الأما على صعيد األداء الفصلي، بلغ الفائض التشغيلي للربع الثاني من ال

عام مليون دينار كويتي، أي أقل من الفائض التشغيلي في الربع األول من ال 151.7

اح أربو تااالستثمار بإيراداتفيما يعزى بصفة رئيسية لتأثير التقييمات المتعلقة  2019

دينار كويتي  مليون 151.7. كما يقارن الفائض التشغيلي البالغ التعامل بالعمالت األجنبية

مليون  158.2ارتفاعا بقيمة  أكثريقابل فائضاً تشغيلياً  2019في الربع الثاني من العام 

 ، وذلك على خلفية تراجع ايرادات2018دينار كويتي في الربع الثاني من العام 

 ية وارتفاع التكاليف.االستثمارات وأرباح التعامل بالعمالت األجنب

دينار  مليون 451.9وبالنسبة لصافي إيرادات التشغيل للنصف األول من العام فقد بلغ 

بنمو  مليون دينار كويتي، 442.2البالغ  2018كويتي مقارنة بالنصف األول من العام 

 في المائة. 2.2

ينار دمليون  226.3 التشغيل صافي إيرادات بلغ، من العامثاني ال للربعأما بالنسبة 

ً مقارنة بأداء الربع األول من العام  ً هامشيا مليون  225.6البالغ  2019كويتي، مرتفعا

 دينار كويتي. 

في المائة على أساس  2.2بنسبة   التشغيل إيرادتوتتمثل العوامل الرئيسية وراء نمو  

األتعاب  صافي وزيادة في المائة 2.3بنسبة صافي إيرادات الفوائد سنوي في زيادة 

. ويعزىنمو صافي إيرادات الفوائد إلى النمو القوي في  في المائة 2.9بنسبة والعموالت 
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ً إلى حد ما على خلفية التراجع الهامشي  حجم القروض واالستثمارات، إال انه تأثر سلبا

 في صافي هامش الفائدة.

 ند تغطيةوالتكاليف عش والهوامالدخل  حركةوسأتطرق الحقاً إلى الدوافع الرئيسية وراء 

 الرسوم البيانية الالحقة.

ليمنى. التشغيل في أسفل شريحة العرض األولى من الجهة ا إيراداتويمكنكم رؤية مزيج 

يل في التشغ إيراداتفي المائة من اجمالي  76حيث ساهم صافي إيرادات الفوائد بنسبة 

 .لماضيالعام ابما يتماشى مع أداء  في المائة 24حين كان نصيب إيرادات غير الفوائد 

 ننتقل اآلن إلى الرسم البياني الثاني.

هذا لمحركة إيرادات الفوائد خالل العام ودوافع النمو ال صافي سوف اتطرق اآلن إلى أداء

 األداء. 

لمنتهية االستة أشهر مليون دينار كويتي في فترة  344.4بلغ صافي إيرادات الفوائد حيث 

السابق،  المماثلة من العاممليون دينار كويتي في الفترة  336.8 مقابل 2019يونيو  في

عيد ص، بما يعكس بصفة رئيسية النمو القوي على في المائة 2.3أي بنمو بلغت نسبته 

 واالستثمار. اإلقراض حجم 

 173.2 قد بلغأن صافي إيرادات الفوائد  نلحظ، 2019وبالنسبة للربع الثاني من العام 

حالي وعند نفس بالربع األول من العام الفي المائة مقارنة  1.1مرتفعاً بنسبة مليون دينار 

 . 2018مستويات الربع الثاني من العام 

مليار دينار كويتي في المتوسط خالل  26.3 الفوائد الموجودات المدرة إليرادات تبلغو

. ويعكس السابق قارنة بالعاممفي المائة  3.8بزيادة ، 2019الستة أشهر األولى من العام 

ً في  القروض  محفظةهذا النمو في الموجودات المدرة إليرادات الفوائد نمواً قويا

 ، وسوف أتطرق لها الحقاً بمزيد من التفاصيل.  االستثمارية المحفظةو

ً في صافي هامش الفائدة مقارنة بالفترة الم ً هامشيا ن العام مماثلة إال اننا واجهنا تراجعا

ً إلى تأثير توقيت رفع سعر الخصم المحلي في  الماضي، وهو األمر الذي يعزى جزئيا

لربح ا، حيث عادة ما تتزايد هوامش محفظة القروضالربع األول من العام الماضي على 

ينما ب القروضفي الدورة التصاعدية نظراً لخصائص إعادة تسعير  بوتيرة سريعة نسبيا

 ننتظر التأثير اآلجل لتكاليف التمويل حتى تصبح نافذة المفعول.

وبالنظر إلى الجانب األيسر في أسفل هذه الشريحة نالحظ أن متوسط صافي هامش 

 2.68مقابل  في النصف األول من العام الحالي في المائة 2.64الفائدة قد بلغ ما نسبته 

 .2018العام النصف األول من في المائة في 
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األولى  خالل الستة أشهرفي المائة في المتوسط  2.16للمجموعة  تمويلال كاليفت توبلغ

 .  2018العام النصف األول من في المائة في   1.57مقابلمن العام الحالي 

 .  2018العام  النصف األول من في المائة في 4.08 مقابل في المائة 4.55عائد البلغ و

التي  المكونات الرئيسية نتعرف علىالجانب األيمن في أسفل شريحة العرض  وفي

 في المائة 2.68من  أي نقاط أساس، 4 صافي هامش الفائدة بمعدلتراجع ساهمت في 

 العامالنصف األول من في  في المائة 2.64إلى  2018 العام النصف األول من في

ظة فضل محفنقطة أساس ب 47 بواقعبشكل إيجابي صافي هامش الفائدة  . وقد تأثر2019

 على صافي هامشتكلفة الودائع  القروض والموجودات األخرى، في حين أثر ارتفاع

 .نقطة أساس 51الفائدة في حدود 

 ننتقل اآلن إلى الرسم البياني الثالث.

 وسنستعرض اآلن كيفية أداء إيرادات غير الفوائد خالل العام. 

 ولى منفترة الستة أشهر األ مليون دينار كويتي في 107.5بلغت إيرادات غير الفوائد 

 عام الماضي. مقارنة بالفترة المماثلة من الفي المائة  2.0 نسبتهبنمو بلغت ، 2019العام 

من  ويتيمليون دينار ك 107.5إيرادات غير الفوائد البالغ قيمته  إجمالي ويتكون صافي

مالت وصافي أرباح التعامل بالع مليون دينار كويتي 78.7االتعاب والعموالت بقيمة 

ي من مليون دينار كويت 9.5باإلضافة إلى  مليون دينار كويتي 19.3األجنبية بقيمة 

 األخرى. فوائدالغير إيرادات صافى 

ً بأن  الفترة في المائة مقارنة ب 2.9 ارتفعت بنسبةاالتعاب والعموالت قد  صافيعلما

 .المماثلة من العام الماضي

مليون  53.1الفوائد ، بلغ اجمالي إيرادات غير 2019من العام  الثانيوبالنسبة للربع 

تقلب  نتيجة لتأثير 2019بتراجع هامشي مقارنة بالربع األول من العام  دينار كويتي

فاع نا هي ارتهن النقطة األبرز أ. إال تعمالالاالستثمارات وإيرادات المتعلقة ب التقييمات

  في المائة على أساس ربع سنوي. 10.1صافي االتعاب والعموالت بنسبة 

ً مقارنة بالربع الثاني من ال  2018عام كما انخفض إجمالي إيرادات غير الفوائد هامشيا

ن أة. إال سنداتنا الدوالري سعر الصرف إصداراتنا منفيما يعزى بصفة رئيسية إلى تأثير 

 في المائة. 4.6قد ارتفع بنسبة  والعموالتصافي األتعاب 

تظل موزعة بشكل جيد عبر العديد  والتالعموكما أود أن أذكر هنا أن مصادر األتعاب 

من خطوط أعمالنا والمناطق الجغرافية المختلفة. حيث واصلت أعمالنا التجارية بما في 
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ذلك الخدمات المصرفية واإلقراض وبطاقات االئتمان والتمويل التجاري والوساطة 

 تشغيلي المميز.المالية وإدارة األصول في توفير إيرادات أتعاب قوية على خلفية األداء ال

 ً رفية طة المصن األنشغير الفوائد جاء مإيرادات ، فإن الجزء األكبر من وكما اعتدنا دائما

ة ألجنبيالرئيسية، حيث يعد صافي االتعاب والعموالت وصافي أرباح التعامل بالعمالت ا

داوالت التال تزال األرباح المتعلقة بوغير الفوائد. من المصادر الرئيسية إليرادات 

فقط من إجمالي  في المائة 1.6 ساهمت بنسبةضئيلة للغاية، حيث واالستثمارات 

 .، كما كان الحال في العام الماضييراداتاإل

 ن اجمالي مصروفات التشغيل فييفية أداء مصروفات التشغيل، نجد أباالنتقال إلى ك

ً بنسبة مليون دينار كويتي،  145.8قد بلغ  2019العام  الستة أشهر األولى من مرتفعا

  .عن الفترة المماثلة من العام الماضي في المائة 7.9

رصة وأود أن أغتنم الف زيادة التكاليفوكان هناك عدد من العوامل التي ساهمت في 

 .لتوضيح تلك األسباب

 عمالناأحد تلك األسباب يعود إلى الزيادات االنتقائية في االستثمارات في عدد من أ

في  والمناطق الجغرافية التي نعمل بها. حيث بدأنا عمليات جديدة إلدارة الثروات

ات الخدمالسعودية بنهاية العام الماضي، ونحن بصدد توسيع بصمتنا من خالل زيادة 

ً في توسيع نطهناك. باإل المصرفية التجارية اق ضافة إلى أننا نواصل المضي قدما

 -لوطني اعملياتنا المصرفية اإلسالمية من خالل بنك بوبيان وعملياتنا في بنك الكويت 

 مصر.

ً تكاليف متعلقة بانفصال  ة وبي نتيجالمتحدة عن االتحاد األورالمملكة كما تكبدنا أيضا

ة كاملة للمجموعة كوسيلة لحمايلتحويل فرعنا السابق في فرنسا إلى شركة تابعة 

 .المتحدة عن االتحاد األوروبيالمملكة استمرارية العمل بعد انفصال 

ً في األعمال المعتادة للبنك، فإننا بالطبع ما زلن مين ا ملتزباإلضافة إلى المضي قدما

عزيز تبالمحافظة على استثمارات مناسبة وإضافية في مجاالت التشغيل التي تساهم في 

 طويلة األجل ومستدامة للمجموعة.قيمة 

نموذج وواصلنا برنامجنا المستمر لالستثمار في تكنولوجيا المعلومات، حيث يواجه ال

لة في المصرفي العالمي تحديات شديدة، ليس أقلها االضطراب الرقمي من الجهات الفاع

أن  هذا المجال ولكن أيًضا من قطاع التكنولوجيا المالية سريع التطور. لذلك يجب

 نستجيب بشكل مناسب لهذه التحديات.
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ر تطويال( 1وبهذا الصدد، ضخت المجموعة استثمارات هائلة في النواحي التالية: )

( 3ات )تكنولوجيا المعلوم منصات( تحديث 2) التقنيةحدث حلول االنتقائي ألتطبيق الو

 على أعلى المستويات. ضمان مرونة وقدرات األمن السيبراني 

ن توجيه االستثمارات بالتساوي نحو التقنيات التي تعمل على تحسي حيث نركز على

فاءة الخدمات المصرفية المقدمة للعمالء وكذلك التقنيات التي تعمل على تحسين الك

 .والفعالية على المدى الطويل لعمليات مكاتب الدعم والمساندة

اديين القين كما قمنا مؤخراً بتعزيز نطاق الوظائف التنفيذية للبنك من خالل تعيين عدد م

مة تكنولوجيا المعلومات. ويصاحب ذلك االلتزام ضخ االستثمارات الالز مجموعةفي 

 بدقة. الرقمية التي تم تحديدهااألنشطة لدفع جدول أعمال  المطلوبةلتدبير الموارد 

ء النتهاع تكنولوجيا المعلومات، أود أن أشير إلى اننا بصدد اوفي اطار تطرقنا لموضو

 ً حدث ألمن تشغيل مركز البيانات الجديد للمجموعة في مدينة الكويت، وهو مصمم وفقا

 معايير األمان وأعلى المستويات العالمية.

حيز  16وبمواصلة التحدث عن موضوع التكاليف، دخل المعيار الدولي للتقارير المالية 

ود اسبية لعقيناير من العام الحالي، ويأثر هذا المعيار على المعالجة المح 1طبيق في الت

ر في التأجير. حيث يتطلب هذا المعيار من الجهات المختلفة االعتراف بعقود اإليجا

 العقاري صلاألر قيمة استخدام يتقدمن خالل أو  مستحقةالميزانية العمومية بالمبالغ ال

ً لمدة عقد  ر في اإليجا االيجار، إلى جانب المطالبات المالية المتعلقة بقيمة دفعاتوفقا

 .المستقبل

تراف ي االعويتمثل أبرز تأثير لهذا المعيار الجديد على بيان المركز المالي للمجموعة ف

ت ج نفقابمصروفات االستهالك والفوائد المرتبطة باإليجارات ذات الصلة بدالً من إدرا

ول من يف اإلدارية األخرى. وتمثل التأثير الجوهري في النصف األاإليجار في المصار

 4.6لي هذا العام في زيادة االستهالك وخفض النفقات اإلدارية األخرى التي بلغت حوا

 مليون دينار كويتي، وبالتالي إعادة التصنيف بين فئات النفقات المختلفة.

ي دخل التفي حين أن نسبة التكاليف إلى ال إنهولنختتم موضوع التكاليف، يمكنني القول 

ً في اآلونة األخيرة استجابةً  قد شهدتفي المائة  32.3بلغت  ً هامشيا لمختلف  ارتفاعا

المدى  تضيف قيمة ومرونة ألعمال المجموعة على إال انهابرامج التكاليف واالستثمار 

ً لالبعيد، ما زلنا نشعر بالرضا عن تلك النسبة التي تعد منخفضة و لية الدو معاييرلفقا

 .  المصرفي للقطاع

 . المخصصات وخسائر انخفاض القيمةاآلن إلى  وننتقل
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ونيو يالمنتهية في الستة أشهر  خسائر انخفاض القيمة عن فترةبلغ إجمالي المخصصات و

نصف مليون دينار كويتي في ال 93.9مقابل مليون دينار كويتي  67.1ما قيمته  2019

 في النصف األول من العام ذلك المبلغ من ضمنونلحظ أن . 2018األول من العام 

مخصص ب متعلقمليون دينار كويتي مخصص خسائر االئتمان  7.4 ، هناك2018

 خسائر انخفاض القيمة لشركة زميلة. 

مليون دينار كويتي في الربع  35.7وقد بلغت المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 

من العام  األولمليون دينار كويتي في الربع  31.4مقابل  2019من العام  الثاني

 . 2018من العام  الثانيمليون دينار كويتي في الربع  51.6، ومقابل 2019

ئة في الما 21.7كنسبة من الفائض التشغيلي للمجموعة وبلغ مخصص خسائر االئتمان 

ضي وهو ، فيما يعد ادنى بكثير من مستويات العام الما2019في النصف األول من العام 

 جداً ألعمال المجموعة.   من التطورات الجيدةاألمر الذي يعد 

ي بنك الكويت المركز بتعليماتسوف اقتنص هذه الفرصة ألعيد التذكير مرة أخرى و

 ما بين األعلىعة كالقيمة امخصص خسائر االئتمان المتوقاحتساب بضرورة الخاصة 

ً لل ساب أو احت 9 رقم لتقارير الماليةألعداد امعيار الدولي طريقة احتسابها وفقا

 ص.الصادرة بهذا الخصوالمركزي  بنك الكويت المخصصات بناًء على توجيهات واحكام

فيما  ةمتوقعونظراً الن الوضع الثاني ينطبق علينا، لذا قمنا باحتساب خسائر االئتمان ال

مالية فترة الى فقط والتي لم يكن لها تأثير يذكر خالل الالمالية األخر بالموجوداتيتعلق 

 .الحالية

 وننتقل اآلن إلى الرسم البياني الرابع.

 إيرادات المجموعة.تنوع  موضوع إلىمجدداً أود اآلن العودة و

افي، الصعيد الجغريتميز بنك الكويت الوطني بوضع فريد من حيث انتشار عملياته على 

ي، إلسالمهذا إلى جانب قدرته على ممارسة األعمال المصرفية على الجانبين التقليدي وا

ميزة  ويمنح هذا التنويع درجة كبيرة من المرونة ألرباح المجموعة ويوفر ما نعتبره

 تنافسية ممتازة للمجموعة.

ق ئة السوتخضع لرقابة هيوكما ذكرنا سابقاً، قمنا بتأسيس شركة جديدة إلدارة الثروات 

ً بصدد افتتاح فرع فيين ين إضاالمالية السعودية في أواخر العام الماضي، كما اننا حاليا

د ن تواجللخدمات المصرفية التجارية هناك. وتعتبر تلك احدى الخطوات الهامة التي تحس

 وانتشار بنك الكويت الوطني في ثالث مدن هي جدة والرياض والخبر.
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 إنشاء خراً بتعزيز قدراتنا على صعيد الخدمات المصرفية الخاصة من خاللكما قمنا مؤ

هيكل مصرفي شامل على مستوى المجموعة تتمثل مهمته في تنمية وتنسيق أعمالنا 

 المصرفية الخاصة عبر شبكتنا الدولية.

ل انفصاالمتعلقة ب والتكاليف ات المشاكلعوكما ذكرنا آنفاً، لم تنجو المجموعة من تب

ً وملكة المتحدة عن االتحاد األوروبي وتأثيرات ذلك على عملياتنا الدولية. الم نا مسعيا

فرنسي لحماية تواجد أعمالنا في أوروبا على أفضل وجه، قمنا بتحويل أنشطة الفرع ال

فرنسا  –لبنك الكويت الوطني )إنترناشيونال( )بي.إل.سي(  إلى بنك الكويت الوطني 

 ي.الوطن رنسية المملوكة بالكامل من قبل مجموعة بنك الكويتش.م، المؤسسة المالية الف

التنوع  تأثير جدول أعمالتوضيح ها الهدف منجد أن بالعودة مجدداً للرسم البياني، نو

 على األداء المالي للمجموعة.

 .التنوع الجغرافيسوف نغطي أوالً و

ن دينار مليو 109.1الخارجية لبنك الكويت الوطني  عملياتلاإليرادات التشغيلية ل بلغت

بنحو أقل  مساهمتها وبلغتفي المائة مقارنة بالعام السابق.  7.1بنمو بلغت نسبته كويتي 

العام  النصف األول منرباح المجموعة في أ في المائة من 3.2 من العام الماضى بنسبة

ً من مستويات العام الماضي نظراً 2019  ماراتتزايد تكاليف االستثل ، أي اقل هامشيا

 عملياتنا الخارجية كما اسلفنا الذكر.  والمصاريف المتعلقة ب

 في أعلى الشاشة الدائري على الجانب األيمنرسم البياني الوستالحظون اآلن بالنظر إلى 

إلى زادت بشكل طفيف لمجموعة قد ل ةالتشغيليلإليرادات العمليات الخارجية مساهمة أن 

 .في العام الماضي مائةفي ال 23مقابل  في المائة 24 نسبة

 26عت إلى جمالي أرباح المجموعة فقد تراجاأما بالنسبة لمساهمة عملياتنا الخارجية في 

خاطر في فيما يعزى بصفة رئيسية إلى تراجع تكلفة المفي المائة،  30في المائة مقابل 

 الكويت.

ً عمليات المجموعة في  بما في ذلك بالطبع مصر،  خارج الكويتدولة  14وتمتد حاليا

 50إلى  46حيث تمت زيادة عدد افرع البنك في مصر خالل هذه الفترة المالية من 

 فرعاً. 

 اعالذر ،أما على صعيد األعمال المصرفية اإلسالمية للمجموعة، يواصل بنك بوبيان

يمتها أرباح بلغت ق، حيث تمكن من تحقيق  ممتازاً أداءً للمجموعة، تحقيق  ةاالسالمي

ار مليون دين 25.7مقابل  2019 العامالنصف األول من مليون دينار كويتي في  28.9

لى عفي المائة  12.1بلغت نسبته  قوىبنمو ، 2018 العامالنصف األول من كويتي في 

 .  أساس سنوي
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في المجموعة في المائة من موجودات  47 نلحظ تركزالرسم البياني بالنظر إلى اخيراً و

 17والعمليات الخارجية، في  في المائة 36الكويت، و  داخلعمليات التقليدية المحلية ال

  .في بنك بوبيان في المائة

 ننتقل اآلن إلى الرسم البياني الخامس.

ل خال الرئيسية األعمالأهم حجم ب الحركة المتعلقةونستعرض من خالل هذه الشريحة 

 هذه الفترة المالية. 

الماضي  في المائة مقارنة بالعام 2.3ن صافي إيرادات الفائدة قد ارتفع بنسبة أ نذكر

خالل  وكان من اهم العوامل التي ساهمت في تحقيق ذلك النمو الهائل في حجم األعمال

 تلك الفترة.

ي ف 3.4بنمو بلغت نسبته مليار دينار كويتي  27.9ارتفع إجمالي الموجودات إلى و

ة مو محفظفيما يعزى بصفة أساسية لنالفترة المماثلة من العام الماضي المائة مقارنة ب

 .  واالستثمارات القروض

مليار دينار كويتي  1.0مليار دينار كويتي، بنمو  16.2حيث بلغت محفظة القروض 

 6.5، بما يمثل نمواً قوياً بنسبة 2019 يونيوخالل فترة االثني عشر شهراً المنتهية في 

 . على أساس سنوي في المائة

ً بأن الجزء األكبر من ذلك الرقم  سجلت  ، حيث2019تم تحقيقه منذ بداية العام علما

 .2018في المائة منذ نهاية العام  4.6محفظة القروض نمواً بنسبة 

في  5.7مليار دينار كويتي بنمو بلغت نسبته  15.5من جهة أخرى، بلغت ودائع العمالء 

أود أن و ،2018في المائة مقارنة بديسمبر  7.4و حوبن 2018يو يون معالمائة بالمقارنة 

ة ات الماليال تشمل ودائع المؤسسالواردة هنا أن ودائع العمالء أشير هنا بهدف التوضيح 

نة المعل ، بما يتماشى مع أسلوب عرض ودائع العمالء في البيانات الماليةغير المصرفية

 للمجموعة.

على صعيد نا مازلنا نواصل تسجيل حركة جيدة عرضها هنا انهم النقاط التي نود أمن و

ً في نا دشهالتمويلي العام للمجموعة. حيث مزيج ال ، الرئيسية للمجموعةودائع النمواً قويا

في  للودائع المصرفية لألفرادممتاز النمو العلى وجه الخصوص إلى  وأود أن اشير

 المؤسسية.ذات الطبيعة الودائع  لىع تقليل من اإلعتمادلل، بما يؤهلنا الكويت

في هذا الجانب من اعمالنا التركيز على عمالء التجزئة يعكس النمو المطرد في ودائع و

منتجات جديدة وذات صلة  استحداث وابتكاراآلونة األخيرة، بما في ذلك التركيز على 

العالمة التجارية الرائدة لبنك االستفادة من تمكننا من  ، هذا الى جانبالسوقإلى  وتقديمها

 سمعته الطيبة وقوة تصنيفه االئتماني.والكويت الوطني 
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ان  لبيانيوبالنسبة لمزيج التمويل بصفة عامة، نرى على الجانب األيمن في أسفل الرسم ا

ً ودائع العمالء  مرتفعاً  والذي يعدة، مزيج تمويل المجموع في المائة من 66 تشكل حاليا

 الفترات السابقة.  إلى حد ما عن 

 .قبل األخيرة عرضالوصلنا إلى شريحة 

يس مقايالمعايير وبعض ونستعرض من خالل هذه الشريحة تأثير النتائج المالية على 

 .األداء الرئيسية

لعام الستة أشهر األولى من افترة ل الملكيةبلغ معدل العائد على متوسط حقوق حيث 

ام النصف األول من العفي  في المائة 12.3في المائة مقابل  13.2ما نسبته  2019

 بأكمله.   2018في المائة للعام  12.0و 2018

 يففي المائة  1.41في المائة مقابل  1.53في حين بلغ العائد على متوسط األصول  

 . بأكمله 2018في المائة للعام  1.38و 2018 العام النصف األول من

 17.2بل في المائة مقا 16.6ما نسبته  2019يونيو بنهاية كفاية رأس المال  معدل بلغو

في االعتبار  خذهاالسنة الحالية لم يتم ا ارباح، علماً بان 2018نهاية ديسمبر ب في المائة

 المرحلية.عند احتساب نسبة الفترة المالية 

ة نسب في المائة، في حين تصل 14.6كفاية رأس المال للشريحة األولى  ويبلغ معدل

كما في  في المائة 13.3إلى  قوق المساهمينح - 1كفاية رأس المال األساسي الشريحة 

   .2019نهاية يونيو 

لى الى إجما المتعثرةنسبة القروض ل، نجد ان جودة األصومعايير ب أما فيما يتعلق

المتعثرة  بة تغطية القروضفي المائة في حين بلغت نس 1.39 تقد بلغ المحفظة االئتمانية

ما تزال  هاأن أي، 2018النسب المحتسبة بنهاية العام ، بما يتماشى مع في المائة 234.3

 . مريحة جداً عند مستويات 

  .2019قبل أن أختتم كلمتي، اسمحوا لي أن أعلق على توقعاتنا للعام 

 ام.اآلن هذا العبصفة عامة، نتوقع استمرار الزخم واالتجاهات التي شهدناها حتى 

لستة اوعلى وجه التحديد، فيما يتعلق بنمو القروض. حيث بلغ نمو القروض في األشهر 

النمو  في المائة. ونتوقع أن نشهد المزيد من 4.6ما نسبته  2019المنتهية في يونيو 

 األحادي الرقم لفترة االثني عشر شهراً مع إمكانية تحقيق ارتفاعاً اعلى.

في المائة كما في الستة أشهر المنتهية في يونيو  2.64الفائدة صافي بلغ متوسط هامش 

. ومستقبلياً، فأنه على الرغم من ان آفاق أسعار الفائدة الدولية عرضة في الوقت 2019

قيام  وقعتت النقاش الساخنة، إال اننا ال نالحاضر لتكهنات عديدة وأصبحت من موضوعا
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. وبطبيعة الحال، 2019م الرئيسي خالل العام بنك الكويت المركزي بتغيير سعر الخص

يمكن لهذا الرأي أن يطرأ عليه التغيير. وعلى الرغم من ذلك، فإنه في الوقت الحالي، إذا 

ظل سعر الخصم الخاص ببنك الكويت المركزي ثابتاً كما افترضنا، فمن ثم سيظل صافي 

لضغوط السلبية التي هامش الفائدة مستقراً على نطاق واسع مع احتمال وجود بعض ا

 .ديات المتعلقة بكل من التسعير والبيئة التشغيليةحتتعكس ال

ة خالل في المائ 32.3فيما يتعلق بنسبة التكلفة إلى الدخل، والتي بلغت في المتوسط 

ستويات ، نتوقع أن تظل هذه النسبة قريبة من الم2019الستة أشهر المنتهية في يونيو 

 اعدي طفيف بسبب التكاليف المرتبطة بجداول أعمالناالحالية مع مالحظة ضغط تص

 وفسنسبة المتعلقة بالتطوير والتوسع الرقمي. لذلك فان التوجهات االسترشادية لتلك ال

 .في المائة 33-32تتراوح ما بين 

ر الستة نقطة أساس في األشه 82وانخفضت تكلفة المخاطر مقارنة بالفترات السابقة إلى 

اً من و قريبأاألولى من العام الحالي، ونفترض حالياً استقرار ذلك المعدل في نفس النطاق 

 ذلك للعام بأكمله.  

ً بقسذكرناه مما  ية حدوثمن هذا المنطلق، فانه عند تجميع كافة العوامل مع افتراض  ،ا

ولى شهر األأفإنه من المتوقع أن يستقر معدل نمو األرباح الذي أعلنا عنه عن فترة الستة 

 من العام الحالي في نطاق رقم ثنائي العدد للعام بأكمله.

في  16.6، فقد بلغ معدل كفاية رأس المال وأخيرا على صعيد معدل كفاية رأس المال

ت اتغييرال بعض هناكأنه سيكون أوضح أود أن . و2019المائة كما في نهاية يونيو 

 حتساب المعدل.بإ علقوالتي تتالقادمة 

 لكم.  أقدمهوبهذا أصل إلى نهاية االستعراض الذي 

لنا استهل وقبل أن ننتقل إلى أمير مرة أخرى، يسعدني ان أوجز ما قدمته لكم بقولي اننا

كافة  القوي والمستدام على صعيداستمر نمو األعمال حيث .  جيدةببداية  2019العام 

 مما اقأنشطة المجموعة وذلك على الرغم من البيئة التنافسية الشديدة في جميع األسو

 .سيؤدى الى بعض الضغوط على هامش صافى الفائدة

، ة أخرىوفي ظل تلك الخلفية، تم تسجيل معدالت نمو معتدلة بالنسبة لإليرادات. من جه

ً ا  لمتدرجةا الزيادة فىالتوجه المستقبلي و راتيجية المجموعةستيعكس بيان الدخل أيضا

ي فتواصل المجموعة االستثمار حيث ما تطرقت إليها سابقاً. كتكاليف االستثمار ل

ا بصمته بشكل انتقائي لترسيخ باإلضافة إلى االستثمار موظفيها وفي التقنيات الناشئة

 أدائه المستقبلي.الجغرافية بهدف الحفاظ على مكانة البنك الريادية و
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ر مصادة ع قاعديتنو استراتيجية من دستفيوكالعادة، من األمور الداعية لالطمئنان ان ن

 .المجموعة بصفة شاملة أداءبما يدعم  الدخل

م ة العاوبالنظر إلى المستقبل، نأمل أن يستمر الزخم الذي شهدناه حتى اآلن منذ بداي

سواق نواجهها على الصعيد المحلى وفى بعض األالتى الحالي بغض النظر عن التحديات 

 ً  .األخرى أيضا

  شكراً لكم على وقتكم الثمين.

 وننتقل االن مرة أخرى إلى أمير.

 شكراً لك جيم. واشكركم جميعا على حسن االستماع.  أمير حنا:

 ً  ا.عليهلرد  في ابدأنا في تلقي األسئلة. سنتوقف لدقيقة حتى تصلنا كل األسئلة ثم نبدأ تباعا

 ع واحدلقد عدنا مجدداً ونحاول اآلن تجميع األسئلة المتشابهة والتي تدور حول موضو

 حتى نسهل اإلجابة عليها مجتمعة.

 

ريع ن المشاعسئلة التي تغطي نطاقاً واسعاً، ولدينا هنا سؤال األسوف نبدأ باإلجابة على 

ي حكومة فالتحدث عن تقدم الالتنموية ورؤية االقتصاد الكلي. يقول السؤال: هل يمكنكم 

ون ار قاناسناد وتنفيذ المشاريع؟ وهل لك ان تطلعنا على أحدث التطورات المتعلقة بإقر

 الدين العام الجديد؟

 

 موضوع المشاريع في الكويت أوالً. أبدأ بالحديث عنحسناً، دعني   شيخة البحر:

بنيتنا  لتطوير أولويةك ىستثماراال نفاقاإلزيادة  على يةالكويتالحكومة ازداد تركيز 

ة، لذا الخليجي الفترة األخيرة بالمقارنة بدول الجوارب استحداثهاالتحتية نظراً للفجوة في 

 ر من العمل المطلوب في هذا المجال.يامامنا الكث

عملية  مشاريع نأمل أن يتم االنتهاء من 5وللعلم، فانه حتى شهر يوليو الحالي هناك 

ة مليار دوالر وترتكز بصف 1.02قيمتها االجمالية إلى  تصلو  ،طرحها هذا الشهر

لحالي حتى امشروعاً منذ بداية العام  12رئيسية في مجال النفط والطاقة.  كما تم اسناد 

 نأ ملياري دوالر، في حين إلى تصل اجمالية بقيمة، 2019يوليو وقتنا الحاضر في 

 2.3جمالية امشروعاً تم االنتهاء من طرحها إال انه لم يتم اسنادها بعد  بقيمة  15هناك 

 مليار دوالر.
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ً بق 32فان الساحة مليئة بالمشروعات في الكويت، فهناك  ،لذا كما ترى يمة مشروعا

 مليار دوالر. 5.5اجمالية تتخطى 

تقد مة. واعل الحكومة ومجلس األفمازال على جدول اعما العام،أما بالنسبة لقانون الدين 

ً الدين القائم  سقفانه سيتم التوصل إلى اتفاق على تجديد  يار دوالر ثم مل 10بقيمة  حاليا

 مليار دوالر.  25رفع ذلك الرقم إلى  على الموافقة تتمقد 

 أرى العديد من األسئلة المتعلقة بصافي هامش الفائدة، وتكلفة التمويل وما لسياسات أمير حنا:

 ق واحد.جميعاً في تعلي نجمعهماالحتياطي الفيدرالي من تأثير على ذلك الجانب. وسوف 

 جيم.

تتعلق بعض من تلك األسئلة باألداء الذي شهدته الهوامش مؤخراً في حين يتعلق البعض  جيم ميرفي:

مش لهواللنسبة . لنبدأ بالجزء األول، بافي معدل الفائدة اآلخر بتأثير أي تغيرات مستقبلية

 التيت لتأثيرالبعض افقد تراجعت كما ذكرت في االستعراض الذي قدمته منذ قليل نتيجة 

ندما ر رجعي عظهر لدينا التأثير على كلفة التمويل بأثوير. خالفائدة األ أسعار رفع الحقت

لفائدة سعار ا، لذا شهدنا ذلك الحاجز وقت رفع أخالل فترة المقارنة تم رفع أسعار الفائدة

ً أن مرور العامالعام الماضي. ومع  ة تسعير كلفة التمويل مع إعاد ترتفع، كان طبيعيا

ً خالل العاألجل طويلةالودائع  ً بسيطا بة ام بالنس. لذا كان من الطبيعي ان يحدث تراجعا

 للهوامش.  

رالي االحتياطي الفيد تبعهايسومستقبلياً، فانه على الرغم من أهمية الخطوات التي 

الكويت  هو التركيز على توجهات بنكلنا  بالنسبةبخصوص أسعار الفائدة، إال انه األهم 

 المركزي وسياساته المتعلقة بسعر الخصم.

ي خفض االحتياطحيث نفترض حتى اآلن انه على الرغم من تزايد التوقعات المساندة ل

صم. إال ر الخالفيدرالي ألسعار الفائدة، إال اننا ال نتوقع قيام المركزي الكويتي بخفض سع

ئمة نقطة أساس، فسيكون تأثير ذلك على قا 25انه في حالة تم خفض سعر الخصم بواقع 

النسبة ب. لكنه على مدار عام كاململيون دينار  10إلى  8الدخل في حدود تتراوح ما بين 

 لتوجهللوقت الحاضر، ال نتوقع قيام المركزي الكويتي بخفض سعر الخصم إ ال ان ذلك ا

 .  فيما بعد قد يتغير بالطبع

السؤال، هل يمكن ان توضح تفاصيل مساهمة العمليات  لعلى صعيد العمليات الدولية، يقو أمير جنا:

التركي  في المائة من اجمالي أرباح المجموعة؟ وما مدى أهمية السوق 26الخارجية بنسبة 

 ومساهمته فيها؟

ً  األكثر رحسناً، تعتبر أعمالنا في مص جيم ميرفي: ، الدولية عملياتنا منفي المائة  26في نسبة ال  اسهاما

في المائة من اجمالي األرباح. اما النسبة  9إلى  8في حدود  العمليات تلك تساهم حيث
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 حيث عديدة سنواتمنذ  واسع. حيث ان لدينا انتشار األسواقعلى باقي  فموزعةالباقية 

يغطي نطاقها العديد من الدول سواء كان ذلك على الصعيد اإلقليمي او الدولي. وكما ذكرت 

وصلت الى مرحلة  عملياتنا الدوليةمتها االفتتاحية، ان السيدة/ شيخة البحر في بداية كل

أرباح المجموعة  فىالتي نعمل بها في المساهمة  األسواق. واجماالً، تشترك بقية النضج

 بتلك النسبة المتبقية.

ل من اي شكبللسوق التركي، ال تلعب مساهمتنا في تركيا دوراً في نتائجنا المالية  بالنسبة

ل وق نعمكسال تساهم في صافي ارباحنا. وننظر إليها اآلن بصفتها استثمار وليس و االشكال

د أي شيء ق يا او. ويمكننا القول اننا ال نتأثر نهائياً باي من االحداث التي قد تقع في تركبه

 يطرأ على استثمار البنك في تركيا.

األصول الثابتة، هل لك ان تساعدنا في جديدة  لديه استثمارات يبدو ان بنك الكويت الوطني  أمير حنا:

 على فهم أي من االستثمارات يتم حالياً؟

مقر رئيسي للبنك في كهناك نوعان من األصول: أوالً: نقوم حالياً بتأسيس تحفة معمارية  جيم ميرفي:

ً  المواقع من العديد في نتواجد حيثمدينة الكويت.  نب المباني إلى جا مستأجرة ومنها، حاليا

 مل ان يتمذي نألكها. لذا سنقوم ببساطة بتوحيد تواجدنا في المقر الرئيسي الجديد والالتي نمت

 إنجازه قبل نهاية العام الحالي او على اقصى تقدير في بداية العام المقبل.  

وقد تم  كما قمنا ايضاً باالستثمار بقوة في مركز البيانات كما اسلفت الذكر في العرض.

ستثمار اً باالالعالمية ويقع هنا في مدينة الكويت. كما نقوم ايض فاتالمواصاعداده على اعلى 

ات لتقدمبصفة عامة في األمور المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وكل ما نتطلبه لمواكبة ا

 التقنية المتواصلة.

  .نتلقى أسئلة مكررة. سننتظر لحظة حتى نحصل على أسئلة جديدة       أمير حنا:

و النم ؤاالً بخصوص العمليات الخارجية، وينصب هذا السؤال على آفاقتلقينا مرة أخرى س

 المتعلقة بعمليات مصر بصفة رئيسية وأداء السوق المصري.

 

بالنسبة لمصر، نواصل ادائنا الجيد في ظل برنامج اإلصالح االقتصادي للحكومة المصرية  شيخة البحر:

في المائة  5.5ج المحلي اإلجمالي بنسبة كما ذكرت من قليل. وتشير التقديرات إلى نمو النات

 ر العامينى مداتقريباً خالل السنة المالية الحالية، كما يتوقع له ان يحتفظ بأدائه القوي عل

 .2017التي سجلها في العام  ارتفاعاته بأقصىالقادمين مع تراجع معدل التضخم مقارنة 
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لذا نرى  وتسعى لتقليص الدين العام.يد موقفها المالي طكما تواصل الحكومة المصرية تو

افسية ان البيئة التشغيلية تعد إيجابية في ظل مساعي الحكومة المصرية لزيادة التن

ن مايرادات السياحة وتحويالت الوافدين زيادة واجتذاب المزيد من االستثمارات و

 الخارج.

 

 ها فيها ومساهمتعملياتنا هناك قوية للغاية كما ذكر جيم. ونرى ان مصر سيتزايد دور

فيه  نرى صافي ربح المجموعة. ويتوجه تركيزنا في المستقبل على قطاع التجزئة والذي

 .فرصاً كبيرة للنمو في المستقبل

يمكنني استقبال سؤال أخير، حيث يطلب أحد المشاركين توضيح أمراً تطرقنا إليه منذ  :ميرفي جيم

 .قليل

ا عما إذا كما يسأل هن في المائة. 9-8ود تصل مساهمة مصر في أرباح المجموعة في حد

بالمزيد من التفاصيل عن خفض المخصصات. لو كنت من المتتبعين يمكن ان اشرح 

د قونوات. ألداء بنك الكويت الوطني خالل السنوات السابقة، ستلحظ اننا  للعديد من الس

 تكلفة ونرى ما يمكن ان نطلق عليه االنأنهينا تلك المرحلة من بناء المخصصات 

 .مقارنة بالسنوات السابقة طبيعيةالمخاطر ال

 حسناً، ال يوجد أي أسئلة إضافية في الوقت الحاضر.  أمير حنا:

  بدالة.لذا سنقوم بإنهاء المكالمة. شكراً لكم على حسن استماعكم ونعود مرة أخرى لل

  .اليوم مكالمة نهاية إلى بذلك نصل وسادتي، سيداتي :البدالة عامل

 .اآلن المكالمة انهاء يمكنكم. الكريمة لمشاركتكم شكراً 

 

 


