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 بنك الكويت الوطني

 2019 عامالمؤتمر الهاتفي بشأن األرباح في 

 

 2019يناير  26األحد الموافق 

 ايرين 23الموافق  الخميسنسخة من محضر المؤتمر الهاتفي بشأن أرباح بنك الكويت الوطني والذي عقد يوم 

 الساعة الثالثة من بعد الظهر بالتوقيت المحلي لدولة الكويت.  2020

 

 السادة المشاركين من البنك:

 

 ئيس التنفيذي للمجموعةالر –السيد/ عصام الصقر 

 المجموعة الماليةمدير عام  –السيد/ جيم ميرفي 

 ؤسسيواإلتصال الم ئيس وحدة عالقات المستثمرينر –السيد/ أمير حنا 

 

 إدارة المؤتمر:

 أحمد الشاذلي /السيد

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

 لشاذلياأحمد . سيتم تسجيل احداث هذا االجتماع. وأود اآلن أن اقدم لكم السيد/ 2019 للعام

 .أحمد ، تفضل(EFG HERMESمن  المجموعة المالية هيرمس )

 أشكرك.  :أحمد الشاذلي

اهالً من المجموعة المالية هيرمس.  أحمد الشاذليمعكم مساء الخير أو صباح الخير. 

لكويت الوطني افي االجتماع الهاتفي المنعقد لمناقشة النتائج المالية لبنك جميعاً ومرحباً بكم 

سيد/ الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ال ينضم إلينا اليوم .2019عن العام 

ي، ، السيد/ جيم ميرففي بنك الكويت الوطني مدير عام المجموعة الماليةو عصام الصقر،

رين واإلتصال المؤسسي في بنك الكويت الوطني، السيد/ عالقات المستثموحدة ورئيس 

 أمير حنا. سأترك الكالم اآلن للسيد / أمير. 

 شكراً لكم.

 على هذه المقدمة. أحمد شكرا   أمير حنا:

 .على الجميع مساء الخير

لنتائج انحن سعداء النضمامكم لنا خالل هذا المؤتمر الهاتفي الذي نجريه اليوم الستعراض  

 . 2019 للعامة المالي

طلعية. أود أن أحيطكم علماً بأن بعض التصريحات في هذا العرض قد تتسم بالت ،قبل أن نبدأ

التصريحات تعكس توقعات البنك وقد تنطوي تلك البيانات على بعض المخاطر وهذه 

لباً سودرجة عدم اليقين بما قد يؤدي إلى اختالف النتائج الفعلية بشكل جوهري وقد يؤثر 

تحديث آرائه وال يتحمل البنك أي التزامات لعلى النتائج واآلثار المالية للخطة المبينة هنا. 

حداثها ر والشكوك أو االعالن علنا عن نتائج المراجعات التي يتم استالمتعلقة بكل المخاط

اد على تلك فيما يتعلق بالبيانات التطلعية المبينة هنا. ويتعين عليكم االنتباه بعدم االعتم

ية الكامل البيانات التطلعية. كما أود أن أشير بأن يمكنكم االطالع على بيان اخالء المسؤول

 مقدم لكم اليوم. الموجود في العرض ال

بعد االنتهاء من العرض المقدم من قبل فريق ادارة البنك، سوف نرحب بتلقي جميع و

كما  .والرجاء التفضل بكتابة أسئلتكم في أي وقت أثناء المكالمة عبر منصة البث أسئلتكم

لبريد من خالل تلقيها باالتي لم يتم اإلجابة عليها متابعة الردود على اسئلتكم يسعدنا 

وعة مجمكتروني للالمستثمرين المتوفر على الموقع اال قسم عالقاتعلى عنوان االلكتروني 

  بنك الكويت الوطني. 

 ، ليوافيكمالرئيس التنفيذي للمجموعة، عصام الصقرللسيد/  واآلن، أولي زمام المحادثة

 .  ببعض المالحظات االفتتاحية
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 شكراً لك أمير.  :عصام الصقر

 .صباح الخير وأهال بكممساء الخير أو 

ض النتائج شكراً النضمامكم إلينا خالل هذا المؤتمر الهاتفي الذي نجريه اليوم الستعرا

 .2019 لعام  الفصلية للمجموعة عن الربع الرابع والسنة المالية

يدة كما عاًما قويًا آخر لمجموعة بنك الكويت الوطني، حيث حققنا أرباحاً ج 2019شكل 

ل من كميزانية عمومية قوية األمر الذي يبرهن من جديد على جودة وتنوع حافظنا على 

 إيراداتنا وعملياتنا التشغيلية.

و بنم 2019مليون دينار كويتي في العام  401.3حققت المجموعة صافي أرباح بلغت 

 % على أساس سنوي، فيما سجلت صافي أرباح في الربع الرابع من 8.2بلغت نسبته 

العام  مليون دينار كويتي بارتفاع طفيف عن الربع المماثل من 99.1ت بلغ 2019العام 

2018. 

زلنا  شهد بعض التباطؤ في ترسية المشاريع إال أننا ما 2019وعلى الرغم من أن عام 

. حيث وبالنظر نعتقد أن البيئة التشغيلية في الكويت سوف تدعم آفاق النمو المستقبلي للبنك

ي عام لحكومة فإننا نتوقع تسارع وتيرة ترسية المشاريع فإلى الوضع المالي القوي ل

2020. 

ي عام ف% 2.5وكذلك من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي إلى 

اإلضافة كما أن قائمة المشاريع المتوقع إسنادها وترسيتها تبدو صحية للغاية، ب 2020

راسخ بدعم عات ترسية المشاريع والتزامنا الإلى ذلك ما نزال متفائلين فيما يتعلق بتوق

لريادية كالخيار " ، انطالقاً من مكانتنا ا2035تنفيذ خطة التنمية الوطنية "الكويت الجديدة 

 األول في تمويل المشروعات التي يتم تطويرها بالشراكة مع الحكومة.

فة ية مختلعلى مدار السنوات الماضية وعبر دورات اقتصادية وسياستمكنت المجموعة 

نا من جني ثمار استراتيجية التنويع، حيث برهنت جهودنا الرامية إلى تنويع أصول

ي فومصادر الدخل عبر المناطق الجغرافية وقطاعات األعمال المختلفة على قدرتنا 

 2019الحفاظ على نمو ربحيتنا ونجاح استراتيجيتنا في الحد من المخاطر. ففي عام 

ا نمًوا % من صافي أرباح المجموعة. كما شهدنا أيضً  28بنسبة ساهمت عملياتنا الدولية 

بنسبة  متواصاًل لبنك بوبيان الذراع اإلسالمي للمجموعة والذي حقق نمواً في أرباحه

 % على أساس سنوي ليوفر المزيد من التنوع لمصادر إيرادات المجموعة.11.7

ويت على ترسيخ بصمتنا سينصب تركيزنا خارج الك ما بالنسبة لآلفاق المستقبلية،أ

وتعزيز مكانتنا في األسواق الرئيسية التي نتواجد بها مثل مصر والسعودية، ففي مصر 

نرى في قطاع التجزئة فرصا واعدة لعملياتنا في ظل تحسن أداء االقتصاد المصري، 
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وفي السعودية بدأنا العمل في فروعنا الجديدة كما نستهدف في الوقت نفسه زيادة قاعدة 

 صول المدارة من خالل شركة الوطني إلدارة الثروات التي تم تأسيسها حديثًا.األ

الل خواصلنا  متابعة جهودنا الحثيثة في رحلة التحول الرقمي من   2019وخالل عام 

يث حالتركيز بشكل كبير على التكنولوجيا الرقمية كمحرك رئيسي للنمو المستقبلي، 

مالئها، وفي لنسبة للمجموعة كي تبقى أكثر قربا من عأصبح التحول الرقمي أمًرا حيويًا با

كية نحو ذسبيل ذلك تم دفع التكنولوجيا الحديثة وصيانة األنظمة وتقديم خدمات مصرفية 

 صدارة المسار االستراتيجي للبنك وعبر جميع الركائز االستراتيجية.

ة المجموع لن تحيد استراتيجيتنا عن مسارها الحالي، حيث ستواصل 2020وفي العام 

نا لتحقيق مزيادة تنويع مصادر الدخل عبر المناطق الجغرافية والقطاعات المختلفة سعياً 

 هدفنا الرئيسي في الحفاظ على نمو إيراداتنا وتقديم خدمة مميزة لعمالئنا.

 بصفقة قوية حيث تمكنا من إصدار أوراق مالية دائمة ضمن 2019لقد أنهينا عام 

بيًرا كمليون دوالر حيث حقق اإلصدار نجاًحا  750مال بقيمة الشريحة األولى لرأس ال

نحاء في جذب طلبات كبيرة ومن قاعدة متنوعة على نحو جيد من المستثمرين في جميع أ

والتي  طلبات االكتتاب على تلك األوراق الماليةالعالم. وقد تم ترجمة ذلك من خالل 

ا حقيقيًا ذلك إننا نعتبر هذا انعكاسً مرات ل 3بأكثر من  مستوي قياسي وبتسعير جيدتخطت 

 لثقة المستثمرين العالميين في بنك الكويت الوطني.

ت التصنيف على قوتنا المؤسسية من قبل وكاال 2019وأخيراً، تم التأكيد مجدًدا في العام 

ماني مع الرئيسية الثالث، فيتش وموديز وستاندرد اند بورز والتي أكدت تصنيفنا االئت

لكويت اظرة مستقبلية مستقرة. وتعد تلك التصنيفات هي األقوى على مستوى االحتفاظ بن

 .وضمن أعلى التصنيفات على مستوى المنطقة

لقاء الضوء إلوهنا أود أن أختتم تعليقاتي لننتقل إلى جيم ميرفي، رئيس المجموعة المالية 

ة عن لإلجاببمزيد من التفصيل و 2019على نتائجنا المالية الفصلية وللسنة المالية 

 .استفساراتكم

 .تفضل جيم 

ائجنا عمتم مساًء جميعاً واهال بكم. يسعدني ان اقتنص هذه الفرصة الستعرض معكم نت جيم ميرفي: 

   .2019المالية عن فترة االثني عشر شهراً المنتهية في ديسمبر 

ينار مليون د 401.3لقد قمنا باإلعالن مؤخراً عن نتائجنا المالية وتسجيل أرباح بقيمة 

  . 2018في المائة مقارنة بأرباح العام  8.2، بنسبة نمو 2019كويتي للسنة المالية 

مليون دينار كويتي مقابل  99.1أما بالنسبة لصافي ربح الربع الرابع من العام فقد بلغ 

في المائة  6.5كويتي في الربع الثالث من العام، أي بنمو بلغت نسبته  مليون دينار 93.1
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ً  2019أرباح الربع الرابع من العام ارتفعت على أساس ربع سنوي. كما  ً  ارتفاعا عن  طفيفا

 . 2018الفترة المماثلة من العام 

ى أوضاع وقبل التعمق أكثر في التفاصيل الخاصة بتلك النتائج، اود اوالً ان ألقى الضوء عل

 البيئة التشغيلية التي عاصرناها على مدار العام الماضي بصفة عامة.  

ال ظلت األوضاع التشغيلية مواتية بصفة عامة، إال انه على الرغم من توافر فرص األعم

لسوق. اتزايدت حدة المنافسة ايضاً وأصبح الحرص على التسعير من اهم المعالم السائدة في 

ى مة للسوق كانت مشجعة وكانت دالالت الزخم اإليجابي واضحة علإال أن التوجهات العا

 صعيد عدد من قطاعات األعمال. 

نوات كما تواصلت الجهود الحثيثة لتنفيذ خطة التنمية الحكومية التي يتم تطبيقها على س

إال  متعددة. وعلى الرغم من ان وتيرة اسناد المشاريع جاءت أقل من المتوقع خالل العام

 عر بالتفاؤل تجاه الفرص الواعدة التي تحملها السنة القادمة.  أننا نش

ت ومن ثم فإن انعكاس ذلك على القطاع المصرفي سيتمثل في التمويل المباشر والتأثيرا

المرتبطة بتنفيذ خطة التنمية بما سيساهم في استمرار توفير فرص جيدة لألعمال في 

 المستقبل. 

  المالية وادائنا خالل تلك الفترة المالية.ونعود مجدداً إلى نتائجنا 

ً خالل العام  ً على المحفظ 2019شهدت أنشطة اعمالنا نمواً قويا ة بما انعكس ايجابيا

 في المائة على أساس سنوي.    6.8االئتمانية للمجموعة التي سجلت نمواً بنسبة 

هم اللمجموعة كأحد وكالعادة، تمكننا من االستفادة من تنوع قاعدة العمليات المصرفية 

 الركائز التي ساهمت في تعزيز نتائجنا المالية.

د ونجحت عملياتنا الخارجية في الحفاظ على أدائها المميز وحققت نتائج قوية على صعي

 كافة المناطق الجغرافية التي نعمل بها.

الت حقيق معدت -الذراع االسالمي للمجموعة  –كما شهدنا خالل العام مواصلة بنك بوبيان 

 مليون دينار كويتي بنمو بلغت نسبته 62.6نمو قوية. حيث بلغ صافي ربح بنك بوبيان 

 في المائة على أساس سنوي. 11.7

ً خالل هذا االستعراض على األهمية الجوهرية الستراتيجية  وسوف ألقى الضوء الحقا

 جموعة.باح المالمختلفة في أر القطاعاتالتنوع الشامل في اعمالنا عند التطرق إلى مساهمة 

مليون  591.2وبلغ الربح التشغيلي للمجموعة )قبل احتساب الضرائب والمخصصات( 

في المائة على أساس سنوي.  بينما ارتفع اجمالي  2.6دينار كويتي، بتراجع بلغت نسبته 
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 10.1في المائة على أساس سنوي، وزادت تكاليف التشغيل بنسبة  1.4اإليرادات بنسبة 

 أساس سنوي. في المائة على

ً بصفة رئيس 8.2لذا فان النمو السنوي في صافي الربح بنسبة  ية في المائة كان مدفوعا

مليون  122.6بانخفاض تكلفة المخاطر، حيث بلغ اجمالي مخصصات خسائر االئتمان 

 .2018مليون دينار كويتي في العام  169.3دينار كويتي مقابل 

( ح التشغيلي )قبل احتساب الضرائب والمخصصاتأما على صعيد األداء الفصلي، بلغ الرب

يلي ، أي أقل من الربح التشغ2019مليون دينار كويتي في الربع األخير من العام  140.3

فيما يعزى بصفة رئيسية لتراجع ايرادات التعامل  2019في الربع الثالث من العام 

 2019لعام للربع الرابع من ابالعمالت األجنبية وارتفاع التكاليف. كما جاء الربح التشغيلي 

تفاع وذلك على خلفية تقلص الهوامش وار 2018أقل من مستويات الفترة المماثلة من العام 

 التكاليف.  

ار مليون دين 895.5وباالنتقال إلى إيرادات التشغيل، نلحظ أن إيرادات التشغيل بلغت 

ه ، أي بنمو بلغت نسبت2018مليون دينار في العام  883.2مقابل  2019كويتي في العام 

 في المائة على أساس سنوي. 1.4

بنسبة  ويعزى نمو االيرادات التشغيلية إلى نمو صافي إيرادات غير الفوائد، والتي ارتفعت

 في المائة على أساس سنوي.  7.0

 222.8ما قيمته  2019وبلغت اإليرادات التشغيلية للربع الرابع المنتهي في ديسمبر 

 ، 2019ي، متجاوزاً المستويات المسجلة في الربع الثالث من العام مليون دينار كويت

 . 2018ومرتفعاً أيضاً مقارنة بالربع الرابع من العام 

غطية وسأتطرق الحقاً إلى الدوافع الرئيسية وراء حركة الدخل والهوامش والتكاليف عند ت

 .الرسوم البيانية الالحقة

ويمكنكم رؤية مصادر اإليرادات التشغيلية في أسفل شريحة العرض األولى من الجهة 

 في المائة من اجمالي االيرادات 77اليمنى. حيث ساهم صافي إيرادات الفوائد بنسبة 

 في 78في المائة، وذلك مقابل  23التشغيلية في حين كان نصيب إيرادات غير الفوائد 

  لعام الماضي. في المائة خالل ا 22المائة و

 .ننتقل اآلن إلى الرسم البياني الثاني

  األداء. سوف اتطرق اآلن إلى أداء إيرادات الفوائد خالل العام ودوافع النمو المحركة لهذا

، بتراجع 2019مليون دينار كويتي في العام  689.2حيث بلغ صافي إيرادات الفوائد 

مليون دينار  690.5إيرادات الفوائد  هامشي عن مستويات العام السابق. حيث بلغ صافي
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. وفي الوقت الذي استفادت أعمالنا من النمو القوي في أحجام 2018كويتي في العام 

، إال أن الضغوط التي تعرضت لها الهوامش 2019القروض واالستثمارات خالل العام 

رتفع في ادت إلى عدم وجود فرصة لنمو صافي ايرادات الفوائد التي كان ينبغي لها ان ت

 ظروف مختلفة .

د بلغ ، نلحظ أن صافي إيرادات الفوائد ق2019وبالنسبة للربع الرابع المنتهي في ديسمبر 

مليون دينار كويتي عند نفس مستويات الربع السابق وان كان أقل من مستويات  172.2

 .  2018الربع الرابع من العام 

العام  مليار دينار كويتي على مدار 26.9وبلغ متوسط الموجودات المدرة إليرادات الفوائد 

ت في المائة على أساس سنوي. ويعكس نمو الموجودات المدرة إليرادا 5.0، بزيادة 2019

رق إليه الحقاً الفوائد انتعاشاً قوياً في االئتمان والمحافظ االستثمارية، وهو األمر الذي سأتط

 مزيد من التفاصيل.الب

، 2018نا تراجعاً في صافي هامش الفائدة مقارنة بالعام إال انه كما أسلفت الذكر، واجه

ً إلى تأثير توقيت رفع سعر الخصم المحلي في بداية الع ام وهو األمر الذي يعزى جزئيا

ع خالل دورة ارتفا. حيث انه عادة ما ترتفع الهوامش لدينا بوتيرة سريعة نسبيا 2018

ئدة في روض القائمة وقت قرار رفع الفاعلى خلفية قيامنا بإعادة تسعير القأسعار الفائدة 

 انتظار رؤية االثار المترتبة على تكاليف التمويل بصورة كاملة في المدى البعيد.

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

 . 2018في العام  2.69مقابل  2019في العام  2.56قد بلغ ما نسبته 

ل مقاب 2019في المائة في المتوسط خالل العام  2.14غت تكاليف التمويل للمجموعة وبل

 .  2018في المائة في العام  1.72

 في المائة في العام 4.23مقابل  2019في المائة في العام  4.45وبلغ متوسط العائد 

2018  . 

 الرئيسية التي ساهمتوفي الجانب األيمن في أسفل شريحة العرض نتعرف على المكونات 

في المائة في العام  2.69نقطة أساس، من  13في تراجع صافي هامش الفائدة بمعدل 

ي . حيث تأثر صافي هامش الفائدة بشكل إيجاب2019في المائة في العام  2.56إلى  2018

نقطة أساس بفضل األداء المشترك لحركة محفظة القروض والموجودات  22بواقع 

 36أثر ارتفاع تكلفة التمويل سلباً على صافي هامش الفائدة في حدود األخرى، في حين 

 .نقطة أساس

 .ننتقل اآلن إلى الرسم البياني الثالث

  .وسوف أبداء باستعراض كيفية أداء إيرادات غير الفوائد خالل العام
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بته ، بنمو بلغت نس2019مليون دينار كويتي في العام  206.3بلغت إيرادات غير الفوائد 

 . 2018في المائة مقارنة بالعام  7.0

 صافي نمليون دينار كويتي ما بي 206.3وتتوزع إجمالي إيرادات غير الفوائد البالغ قيمته 

 مليون دينار كويتي وصافي أرباح التعامل بالعمالت 157.2االتعاب والعموالت بقيمة 

دينار كويتي من مليون  9.8مليون دينار كويتي باإلضافة إلى  39.3األجنبية بقيمة 

 .اإليرادات األخرى من غير الفوائد

ً بأن إيرادات االتعاب والعموالت قد ارتفعت بنسبة  عام في المائة مقارنة بال 4.6علما

2018. 

ون دينار ملي 50.5، بلغ اجمالي إيرادات غير الفوائد 2019وبالنسبة للربع الرابع من العام 

، 2019 مائة مقارنة بأداء الربع الثالث من العامفي ال 4.6كويتي، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 

مو القوي في المائة مقابل الربع الرابع من العام الماضي. ويعزى الن 9.8وبنمو بلغت نسبته 

عموالت العام لتزايد إيرادات االتعاب والللربع الرابع من إلجمالي إيرادات غير الفوائد 

 .  سنوي على أساس في المائة 12.8والتي ارتفعت بنسبة 

لعديد اما زالت تحتفظ بتوزيع جيد عبر والعموالت كما أود أن أذكر هنا أن مصادر األتعاب 

من أنشطة األعمال والمناطق الجغرافية المختلفة. حيث واصلت أنشطتنا بما في ذلك 

وفير تاإلقراض وبطاقات االئتمان والتمويل التجاري وإدارة األصول والوساطة المالية في 

 قوية على خلفية األداء التشغيلي المميز. وعموالت أتعاب إيرادات

لمصرفية وكما اعتدنا دائماً، فإن الجزء األكبر من إيرادات غير الفوائد جاء من األنشطة ا

ية الرئيسية، حيث يعد صافي االتعاب والعموالت وصافي أرباح التعامل بالعمالت األجنب

ت د. وال تزال األرباح المتعلقة بالتداوالمن المصادر الرئيسية إليرادات غير الفوائ

 .اداتفي المائة فقط من إجمالي اإلير 1واالستثمارات ضئيلة للغاية، حيث ساهمت بأقل من 

 304.3باالنتقال إلى أداء مصروفات التشغيل، نجد ان اجمالي مصروفات التشغيل قد بلغ 

 ،2018كويتي في العام  مليون دينار 276.3مقابل  2019مليون دينار كويتي في العام 

 في المائة على أساس سنوي 10.1أي بزيادة بنسبة 

المزيد ان اتطرق إليها بوأود وكان هناك عدد من العوامل التي ساهمت في زيادة التكاليف، 

 .من التفاصيل

االنتقائية في االستثمار في عدد من أنشطتنا والمناطق  الزياداتأحد تلك األسباب يعود إلى 

ة التي نعمل بها. حيث بدأنا تدشين عمليات إلدارة الثروات في السعودية بنهاية الجغرافي

ً بتوسيع نطاق 2019والتي امتد أثر تكاليفها حتى العام  2018العام  . كما قمنا أيضا

انتشارنا الجغرافي من خالل زيادة عدد فروعنا هناك. باإلضافة إلى أننا نواصل المضي 
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تنا المصرفية اإلسالمية من خالل بنك بوبيان وعملياتنا في بنك قدماً في توسيع نطاق عمليا

 .مصر -الكويت الوطني 

ً بعض التكاليف المتعلقة بانفصال المملكة المتحدة2019وخالل العام  عن  ، تكبدنا أيضا

وسيلة كاالتحاد األوروبي نتيجة لتحويل فرعنا السابق في فرنسا إلى شركة تابعة للمجموعة 

بعض  وتعتبر .رية العمل بعد انفصال المملكة المتحدة عن االتحاد األوروبيلحماية استمرا

واجدنا تظروف  تقضيهاالخر سيتكرر وفقاً لما  بعضهاتكاليف استثنائية غير متكررة، بينما ال

 في تلك الدولة.  

ً في األعمال المعتادة للبنك، فإننا بالطبع ما زلنا مل تزمين وباإلضافة إلى المضي قدما

نمو التي تساهم في تعزيز الالعمليات محافظة على ضخ استثمارات مناسبة وإضافية في بال

 .المستقبلي طويل األجل والمستدام للمجموعة

في  والمضيكذلك استكملنا متابعة برنامجنا المستمر لالستثمار في تكنولوجيا المعلومات 

النموذج المصرفي  استراتيجية المجموعة للتحول الرقمي. حيث ال يخفى على أحد ان

ذا هالعالمي يواجه تحديات شديدة، ليس أقلها التغيرات الرقمية من الجهات الفاعلة في 

ن سريع التطور. لذلك يجب أ Fintechالمجال، بل وأيضا من قطاع التكنولوجيا المالية 

يستجيب بنك الكويت الوطني بشكل مناسب لمثل تلك التحديات وهو األمر الذي يتطلب 

 .زيد من االستثماراتضخ الم

( التطوير 1وبهذا الصدد، ضخت المجموعة استثمارات هائلة في النواحي التالية: )

نولوجيا ( تحديث البنية التحتية لتك2والتطبيق االنتقائي ألحدث حلول التقنية التمكينية )

  .( ضمان مرونة وقدرات األمن السيبراني عند أعلى المستويات3المعلومات )

هذا اإلطار على توجيه االستثمارات نحو التقنيات التي تعمل على تحسين ونركز في 

الفعالية والخدمات المصرفية المقدمة للعمالء وكذلك التقنيات التي تعمل على تحسين الكفاءة 

كثافة بوفي هذا الصدد، نعمل على االستثمار  .على المدى الطويل لعمليات الدعم والمساندة

طة تقنية "الروبوت المصرفي" والتركيز على تحسين مستويات في التشغيل االلي بواس

 الكفاءة وخدمة العمالء، والريادة على صعيد توفير الوقت والتكاليف.  

ياديين كما قمنا مؤخراً بتعزيز نطاق الوظائف التنفيذية للبنك من خالل تعيين عدد من الق

االستثمارات الالزمة  في مجموعة تكنولوجيا المعلومات. ويصاحب ذلك االلتزام ضخ

لرقمية االموارد البشرية المطلوبة وغيرها من المتطلبات لدفع جدول أعمال األنشطة لتطوير 

 ً  .قدما

وفي إطار تطرقنا لموضوع تكنولوجيا المعلومات، أود أن أشير إلى اننا قمنا خالل العام 

مصمم وفقاً ألحدث بإنشاء مركز البيانات الجديد للمجموعة في مدينة الكويت، وهو  2019

 .معايير األمان وأعلى المستويات العالمية وحاصل على الترخيص من المستوى الثالث
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تطبيق حيز ال IFRS16واستكماالً لموضوع التكاليف، دخل المعيار الدولي للتقارير المالية 

يث ر. ح. ويؤثر هذا المعيار على المعالجة المحاسبية لعقود التأجي2019يناير  1بدءاً من 

مومية يتطلب هذا المعيار من الجهات المختلفة االعتراف بعقود اإليجار في الميزانية الع

االيجار،  بالمبالغ المستحقة أو من خالل تقدير قيمة استخدام األصل العقاري وفقاً لمدة عقد

 .إلى جانب المطالبات المالية المتعلقة بقيمة دفعات اإليجار في المستقبل

صروفات لهذا المعيار الجديد على بيان قائمة الدخل للمجموعة في إقرار مويعد أبرز تأثير 

يجار في االهالك وتكلفة الفوائد المرتبطة باإليجارات ذات الصلة بدالً من إدراج نفقات اإل

قات المصاريف اإلدارية األخرى. ويمثل التأثير الجوهري في زيادة االستهالك وخفض النف

ئات فمليون دينار كويتي، وبالتالي إعادة التصنيف بين  9.7ب اإلدارية األخرى بما يقار

 .النفقات المختلفة

لتي ولنختتم موضوع التكاليف، يمكنني القول إنه في حين أن نسبة التكاليف إلى الدخل ا

لف برامج في المائة قد شهدت ارتفاعاً هامشياً في اآلونة األخيرة استجابةً لمخت 34.0بلغت 

بعيد، مارات إال انها تضيف قيمة ومرونة ألعمال المجموعة على المدى الالتكاليف واالستث

ً للمعايير  لدولية الذا ما زلنا نشعر بالرضا عن تلك النسبة التي تعد منخفضة للغاية وفقا

   للقطاع.

  وننتقل اآلن إلى المخصصات وخسائر انخفاض القيمة.

مليون دينار  129.7لقيمة بلغ إجمالي مخصصات خسائر االئتمان وخسائر انخفاض ا

 . 2018مليون دينار في العام  179.7مقابل  2019كويتي في العام 

صصات ، فقد بلغت قيمة المخ2019أما بالنسبة للربع الرابع من العام المنتهي في ديسمبر 

 مليون دينار كويتي في الربع الثالث من العام 37.5مليون دينار كويتي مقابل  25.1

 . 2018مليون دينار كويتي في الربع الرابع من العام  34.3ومقابل  2019

في المائة في  20.7من الربح التشغيلي للمجموعة وبلغ مخصص خسائر االئتمان كنسبة 

وهو األمر الذي يعد من  2018، فيما يعد أدنى بكثير من مستويات العام 2019العام 

تلك  التطورات الجيدة جداً ألعمال المجموعة بما يتسق أيضاً مع توقعاتنا الخاصة بتطور

 المخصصات.

بتعليمات بنك الكويت المركزي  وسوف اقتنص هذه الفرصة ألعيد التذكير مرة أخرى

 الخاصة بضرورة احتساب مخصص خسائر االئتمان المتوقعة كالقيمة األكثر ارتفاعاً ما

ً للمعيار الدولي ألعداد التقارير المالية   ساب أو احت IFRS9بين طريقة احتسابها وفقا

صوص، المخصصات بناًء على توجيهات واحكام بنك الكويت المركزي الصادرة بهذا الخ

 .ايهما أعلى
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ة فيما ونظراً الن الوضع الثاني ينطبق علينا، لذا قمنا باحتساب خسائر االئتمان المتوقع

مليون  4.3يتعلق بالموجودات المالية غير االئتمانية فقط والتي أثرت على بيان الدخل بقيمة 

 دينار كويتي. 

خسائر ائتمان وفقا وفي النهاية وفيما يخص موضوع المخصصات فقد تم توقع مخصصات 

مليون دينار كويتي في الوقت الذي يصل فيه إجمالي  395بقيمة  IFRS9لمعيار 

 مليون دينار كويتي  541مخصصات خسائر االئتمان في الوقت الحالي 

 .وننتقل اآلن إلى الرسم البياني الرابع

ية ت الخارجوأود اآلن العودة مجدداً إلى موضوع تنوع إيراداتنا بفضل مساهمات العمليا

 .والذارع اإلسالمي  للمجموعة

ب الجغرافي، هذا إلى جان انتشارهيتميز بنك الكويت الوطني بوضع فريد من حيث اتساع 

ذا قدرته على ممارسة األنشطة المصرفية على الجانبين التقليدي واإلسالمي، ويمنحنا ه

 .متازةه ميزة تنافسية مالتنويع درجة عالية من المرونة ألرباح المجموعة ويوفر ما نعتبر

تخضع  فعلى صعيد عملياتنا الخارجية، ذكرنا مسبقاً تأسيسنا لشركة جديدة إلدارة الثروات

 2019. كما قمنا في العام 2018لرقابة هيئة السوق المالية السعودية في أواخر العام 

هامة ات الافتتاح فرعين إضافيين للخدمات المصرفية في المملكة. وتعتبر تلك احدى الخطوب

التي ترسخ تواجد وانتشار بنك الكويت الوطني في ثالث مدن سعودية رئيسية وهي جدة 

 .والرياض والخبر

يكل وقمنا مؤخراً بتعزيز قدراتنا على صعيد الخدمات المصرفية الخاصة من خالل إنشاء ه

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

 .الخاصة عبر شبكتنا الدولية

ال المملكة وكما ذكرنا آنفاً، لم تنجو المجموعة من تبعات المشاكل والتكاليف المتعلقة بانفص

لى المتحدة عن االتحاد األوروبي. وفي إطار سعينا لحماية تواجد أعمالنا في أوروبا ع

إنترناشيونال( أفضل وجه، قمنا بتحويل أنشطة الفرع الفرنسي لبنك الكويت الوطني )

فرنسا ش.م، كشركة تابعة مملوكة بالكامل من  –)بي.إل.سي(  إلى بنك الكويت الوطني 

 .قبل مجموعة بنك الكويت الوطني

ع على وبالعودة مجدداً للرسم البياني، نجد أن الهدف منه توضيح تأثير استراتيجية التنو

 .األداء المالي للمجموعة

 .فيوسوف نغطي أوالً التنوع الجغرا
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نار مليون دي 220.7بلغت اإليرادات التشغيلية للعمليات الخارجية لبنك الكويت الوطني 

م . هذا ول2018في المائة مقارنة بالعام  5.5بنمو بلغت نسبته  2019كويتي في العام 

باح مليون دينار كويتي في أر 112.2تشهد مساهمة العمليات الدولية التي بلغت أرباحها 

رات  يذكر عن مستوى العام الماضي، فيما يعزى لتزايد تكاليف االستثماالمجموعة تغيراً 

   والمصاريف المتعلقة بعملياتنا الخارجية كما أسلفنا الذكر.

 ونالحظ من خالل النظر إلى الرسم البياني دائري الشكل على الجانب األيمن في أعلى

ارتفعت  التشغيلية للمجموعة قدالشاشة أن مساهمة العمليات الخارجية في إجمالي االيرادات 

 .2018في المائة في العام  24في المائة مقابل  25هامشياً إلى 

 28أما بالنسبة لمساهمة عملياتنا الخارجية في صافي أرباح المجموعة فقد تراجعت إلى 

فة ، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى تراجع تكل2018في المائة العام  30في المائة مقابل 

 لعملياتنا في الكويت.المخاطر 

ً عمليات المجموعة الدولية في  ع دولة خارج الكويت بما في ذلك بالطب 14وتمتد حاليا

 51إلى  49من  2019صر خالل العام م -مصر، حيث تم زيادة عدد أفرع الوطني 

  فرعاً.

أما على صعيد األنشطة المصرفية اإلسالمية للمجموعة، يواصل بنك بوبيان الذراع 

 62.6مي للمجموعة، تحقيق أداًء ممتازاً، حيث تمكن من تسجيل أرباح بلغت قيمتها االسال

، 2018مليون دينار كويتي في العام  56.1مقابل  2019مليون دينار كويتي في العام 

  في المائة على أساس سنوي. 11.7بنمو بلغت نسبته 

موجودات المجموعة في  في المائة من 44واخيراً بالنظر إلى الرسم البياني نلحظ تركز 

 18في المائة في العمليات الخارجية، و 38األنشطة المصرفية التقليدية داخل الكويت، و

  .في المائة في بنك بوبيان

 .ننتقل اآلن إلى الرسم البياني الخامس

ت ونستعرض من خالل هذه الشريحة أبرز التطورات المتعلقة بحجم أهم األعمال والمؤشرا

 الفترة المالية الحالية.الرئيسية خالل 

بلغت  ، أي بنمو2019مليار دينار كويتي بنهاية العام  29.3ارتفع إجمالي الموجودات إلى 

لك ذ. وكما أسلفنا الذكر، يعزى 2018في المائة بالمقارنة بمستويات ديسمبر  6.7نسبته 

 للنمو الهائل الذي شهدته أنشطة اإلقراض واالستثمارات.  

مليار دينار كويتي  1مليار دينار كويتي بنمو قدره  16.6قروض إلى وارتفع إجمالي ال

 6.8بما يمثل نمواً قوياً بنسبة  2019خالل فترة االثني عشر شهراً المنتهية في ديسمبر 

  من الظروف والتحديات القائمة.   سنوي على الرغمفي المائة على أساس 
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ي ف 10.7ار كويتي بنمو بلغت نسبته مليار دين 15.9من جهة أخرى، بلغت ودائع العمالء 

 . وأود أن أشير هنا بهدف2018المائة على أساس سنوي مقارنة بقيمتها نهاية ديسمبر 

رفية، التوضيح أن ودائع العمالء الواردة هنا ال تشمل ودائع المؤسسات المالية غير المص

 .ة للمجموعةبما يتماشى مع أسلوب عرض ودائع العمالء في البيانات المالية المعلن

عيد جيدة على ص نمو ومن اهم النقاط التي نود عرضها هنا اننا مازلنا نواصل تسجيل حركة

ً في الودائع الرئيسية لل مجموعة، المزيج التمويلي العام للمجموعة. حيث شهدنا نمواً قويا

وأود أن اشير على وجه الخصوص إلى النمو الممتاز للودائع المصرفية لألفراد داخل 

 الكويت على الصعيدين اإلسالمي والتقليدي. 

ي فة التركيز على هذا الجانب من اعمالنا ويعكس النمو المطرد في ودائع عمالء التجزئ

طني وسمعته اآلونة األخيرة من خالل االستفادة من العالمة التجارية الرائدة لبنك الكويت الو

 وقوة تصنيفه االئتماني.المرموقة 

ي ان وبالنسبة لمزيج التمويل بصفة عامة، نرى على الجانب األيمن في أسفل الرسم البيان

فعاً في المائة من مزيج تمويل المجموعة، والذي يعد مرت 65ل حالياً ودائع العمالء تشك

 في المائة. 62حيث كانت تشكل  2018عن العام المالي 

 .وباالنتقال الى شريحة العرض التالية

على بعض  2019سوف نستعرض من خالل هذه الشريحة تأثير النتائج المالية للعام 

 .المعايير ومقاييس األداء الرئيسية

في  12.3ما نسبته  2019يث بلغ معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين في العام ح

  .  2018في المائة في العام  12.0المائة مقابل 

عام في ال 1.38في المائة مقابل  1.42في حين بلغ العائد على متوسط اجمالي الموجودات 

2018.  

 17.2في المائة مقابل  17.8سبته ما ن 2019وبلغ معدل كفاية رأس المال بنهاية العام 

 2019 . علماً بأن معدالت الرسملة قد استفادت خالل العام2018في المائة بنهاية ديسمبر 

ألولى سنوات ضمن الشريحة ا 6من قيامنا بإصدار أوراق مالية دائمة قابلة لالسترداد بعد 

وراق )أ( من قانون األ 144مليون دوالر، وذلك وفقاً للقاعدة رقم  750لرأس المال بقيمة 

%، فيما يعد أقل معدل ألي 4.5( بعائد RegS/144المالية األميركي والتنظيم )س( )

 إصدار مصرفي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بما يمثل شهادة قوية على مكانة

 بنك الكويت الوطني في األسواق الدولية. 
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ة في المائة في حين تصل نسبة كفاي 15.9وبلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة األولى 

في المائة كما بنهاية ديسمبر  13.5مين إلى حقوق المساه - 1رأس المال األساسي الشريحة 

2019. 

في  1.1أما فيما يتعلق بنسب جودة األصول، نجد ان نسبة القروض المتعثرة قد بلغت 

متعثرة بة تغطية القروض الفي حين بلغت نس 2019المائة من اجمالي االئتمان بنهاية العام 

 في المائة، بما يمثل تحسناً واضحاً عن الفترات السابقة. 272.2

نا قبل أن أختتم كلمتي، اسمحوا لي أن استعرض باختصار االحداث التي رسمت معالم ادائ

  .2020، كما أود أيضاً أن أعلق على توقعاتنا للعام 2019المالي في العام 

. حيث نجحنا في تسجيل نمو قوي 2019مالنا أداء جيد خالل بشكل عام شهدت أنشطة أع

انية، في المائة في اجمالي المحفظة االئتم 6.8على صعيد الموجودات، وزيادة قوية بنسبة 

 والذي قابله تراجع في الهوامش.

فترة هذا باإلضافة للضغوط المتزايدة على االيرادات التشغيلية نتيجة لمرور المجموعة ب

لرقمي اخاللها النفقات في الوقت الحاضر على خلفية االلتزام بجدول اعمال التحول تتزايد 

 بما يترتب عليه التأثير على بيان الدخل.

لى خلفية في نمو األرباح ع 2019كما تمثلت الميزة األخرى البارزة لنتائجنا المالية للعام 

 تراجع كلفة المخاطر. 

نتقل إلى حد كبير. ون 2019ث السائدة خالل العام كان ذلك باختصار السياق العام لألحدا

ة المقبلة . بأخذ كافة األمور في االعتبار، نتوقع أن تتسم السن2020اآلن إلى توقعات العام 

 بنفس الديناميكيات بصفة عامة. 

لى ع، وفي هذه المرحلة، نتوقع ان نشهد نفس المستويات نمو األعمالحيث نتوقع استمرار 

لى ، أي تسجيل معدل نمو يتراوح ما بين المتوسط إالقادم ض خالل العامصعيد نمو القرو

 المرتفع في خانة اآلحاد عن فترة االثني عشر شهراً. 

وان  2019أما بالنسبة لمتوسط صافي هامش الفائدة، فيتوقع أن يتراجع مقارنة بأداء العام 

ً 2019يصل إلى نفس الحدود التي شهدناها في الربع األخير من العام  من  ، وذلك انطالقا

االبقاء على  افتراضنا ان أسعار الفائدة لن يطرأ عليها تغيراً ملحوظاً خالل العام المقبل، مع

 أسعار الفائدة الرئيسية دون تغير يذكر.   

خالل العام  بشكل طفيف أما فيما يتعلق بنسبة التكلفة إلى الدخل، نتوقع أن ترتفع هذه النسبة

، حيث تقلص هوامش الفائدة في ظل بيئة المليئة 2019العام  الحالي عن مستويات

بالتحديات وتزايد التنافسية من جهة، واستمرار استثماراتنا لتعزيز كافة مبادرات المجموعة 

من جهة أخرى، األمر الذي سوف يساهم في رفع تلك النسبة. كما تواصل المجموعة 
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يات الناشئة وتعزيز االستثمارات االنتقائية إستراتيجية االستثمار في قواها البشرية والتقن

 لترسيخ انتشارها الجغرافي بهدف الحفاظ على مكانة البنك الريادية ونموه المستقبلي.

يها تحسن اما بالنسبة لتكلفة المخاطر، نتوقع استقرارها عند نفس المستويات، او قد يطرأ عل

. ويبقى الجانب 2019عام مقارنة بالمستويات المسجلة في ال 2020طفيف في العام 

راجعي اإليجابي هنا في أنه من غير المتوقع أن يتم العودة للوراء فيما يخص االتجاه الت

 الذي شهدناه في الفترات السابقة.

مل من هذا المنطلق، فانه عند تجميع كافة العوامل ذات الصلة مع افتراض منطقية العوا

يات مع نفس المستو 2020ه األداء في العام التي تم ذكرها ، فإنه من المتوقع أن يتشاب

 ، أي بمعدل نمو متوسط إلى مرتفع في خانة اآلحاد.  2019المسجلة في العام 

في  17.8وأخيراً، أود ان انتقل سريعاً إلى معدل كفاية رأس المال. حيث بلغ هذا المعدل 

لمال ألولى لرأس االمائة على خلفية اصدار المجموعة ألوراق مالية دائمة ضمن الشريحة ا

 17مليون دوالر في الربع األخير من العام. ونتوقع االحتفاظ بنسبة تتخطى  750بقيمة 

يحاً يتخطى في المائة لمعدل كفاية رأس المال حتى نهاية العام الحالي، فيما يعتبر معدالً مر

 متطلبات الجهات التنظيمية وفي حدود نزعة المخاطر المقبولة لدى المجموعة.

 لك أصل إلى نهاية هذا االستعراض.وبذ

  .أشكركم جزيل الشكر على وقتكم الثمين

 .وننتقل االن مرة أخرى إلى أمير

 .شكركم جميعاً على حسن االستماعأشكراً لك جيم. و  أمير حنا:

إذا كانت لديكم سنتوقف لدقيقة حتى تصلنا األسئلة ثم سنبدأ مباشرة في الرد عليها تباعاً. ف

 ( webcastبرجاء إدخالها من خالل منصة البث عبر شبكة اإلنترنت )أي أسئلة 

لة ورد عدد من األسئلة وسوف نبدأ في الرد عليها. ويركز السؤال األول هنا على السيو

 .2020والتمويل واتجاهات صافي هامش الفائدة في العام 

 جيم،  تريد التعليق على هذه النقطة.

ائدة. السيولة جيدة، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو صافي هامش الفنعم، تعتبر مستويات  جيم ميرفي:

، يعتبر  حيث اتسم العام الماضي بتراجع صافي هامش الفائدة وبالتطلع لتوجهات العام المقبل

 الشيء الرئيسي هو كيف سيكون أداء صافي هامش الفائدة. فنحن  نشهد حالياً     حجم

 لفائدة.احداث تغييراً   بالنسبة ألداء صافي  إيرادات اأعمال جيدة، إال أنه من الصعب   
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 ونتوقع استقرار مستويات صافي هامش الفائدة في الوقت الحاضر. حيث أن معدالت صافي

يطرأ  هامش الفائدة التي شهدناها في الربع الرابع سوف تستمر على االغلب، وال نتوقع أن

ماضي الفائدة تراجع على مدار العام ال أي تغير فيما يتعلق بذلك. علماً بان صافي هامش

هر نتيجة لحركة التصحيح التي طرأت على تكاليف التمويل بصفة رئيسية، حيث عادة ما تظ

 االثار المترتبة على تغير أسعار الفائدة في فترات الحقة.

مستوى ، أتوقع أن يستقر هذا ال2.45و 2.40وبالنظر إلى الربع الرابع، والذي سجلنا فيها 

 ل السنة المقبلة.خال

ً تلو اآلخر، من الواضح أنه يتوجب علينا تحقيق أ داًء ولتعويض تأثير ذلك التراجع عاما

قدرتنا  جيداً من جهة حجم األعمال، وتبدو االفاق جيدة، لذا نشعر بالتفاؤل ولدينا ثقة في

 على تقديم اداًء جيداً في هذا المجال.

عات ،  وكذلك التوق2019ل اتجاهات جودة األصول في العام حسناً. لدينا بعض األسئلة حو أمير حنا:

(  9قم )رالمستقبلية. كما تلقينا استفسار عن الفرق بين المعيار الدولي للتقارير المالية 

 والمخصصات الحالية.

 

ا من الواضح أن تكلفة المخاطر تعتبر من أهم معايير األداء الرئيسية التي تتميز به جيم ميرفي:

منذ سنوات عديدة. وبدأنا شق طريقنا للتخلص من النظام القائم على تحمل المجموعة 

مستوى عال من المخصصات التقديرية. حيث نسعى ببساطة للخروج من ذلك اإلطار 

الل العام خوتمكننا من انجاز تقدماً ملحوظاً. وبالفعل شهدنا انخفاضاً ملموساً لتلك النسبة 

ة افتراضية المستقبلية، فكما ذكرت سابقاً، فإننا نضع قيم الماضي. أما فيما يتعلق بالتوقعات

أقل من  لتكلفة المخاطر بما يتوافق مع النسبة التي نتحملها في الوقت الحاضر والتي تعتبر

ن معدالت الفترات السابقة. لذا ال نتوقع حدوث أي تدهور في جودة األصول. بل يمكن أ

اخلياً وال توجد ضمانات بالطبع، لكننا نفترض دنشهد تحسناً فيما يتعلق بتكلفة المخاطر. 

حسن ولكن ثبات تكلفة المخاطر خالل الفصلين المقبلين من السنة المالية، فهناك إمكانية للت

، أعتقد 9رقم  ال يمكننا القطع بذلك. أما فيما يتعلق بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

ً لهذا المعاير في حين تبلغ م 395أننا ذكرنا أن حساب المخصصات بلغ  ليون وفقا

مليون أو شيء من هذا القبيل. وعلى  530أو  525المخصصات التي نحتفظ بها في حدود 

الل هذا األساس، لدينا مستويات مريحة للغاية نجحنا في ترسيخها على مر  السنوات من خ

 حرصنا على تراكم المخصصات التقديرية.

بة تكفلت بتغطية ما بين أربع إلى خمس أسئلة حول اتجاهات القروض أعتقد أن تلك اإلجا أمير حنا:

. وهناك سؤاالن حول توليد رأس المال في 9المتعثرة والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
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الربع الرابع من العام وأسباب األداء القوي على هذا الصعيد؟ يعتبر هذا الجزء من األمور 

 بر برسملة األرباح المحتجزة بنهاية العام.الفنية المتعلقة على نحو أك

لى تمثلت أبرز المالمح الرئيسية لرأس المال في إصدار أوراق مالية ضمن الشريحة األو جيم ميرفي:

ألرباح لرأس المال بنهاية العام، فيما يعد احدى الحلول الفنية االعتيادية للتعامل مع ا

باتنا ا ال ندرج األرباح المحتجزة ضمن حساالمحتجزة. أما من حيث كفاية رأس المال، فإنن

ذا العام على مدار العام، لذلك دائما ما ترتفع قيمتها في الربع الرابع. كما تم تعزيزها ه

 مليون دوالر. 750بإصدار األوراق المالية الدائمة بقيمة 

ً بوضوح تلقينا مجدداً أسئلة متعلقة باإلرشادات االستشرافية والتي ذكرناها مسب أمير حنا: ي فقا

، 2020االستعراض الذي قدمناه بالنسبة للتوقعات الخاصة بنمو القروض في العام 

ك والتوقعات الخاصة بنسبة التكاليف إلى الدخل. حيث تضمنت شرائح االستعراض كافة تل

  .اناتالمعلومات وهي موجودة بالفعل على الموقع اإللكتروني، والذي سيوفر كافة تلك البي

 ؟2019( في العام CASAدل الحسابات الجارية وحسابات االدخار )كم بلغ مع

% على مستوى المجموعة، 35( CASAبلغ معدل الحسابات الجارية وحسابات االدخار ) جيم ميرفي:

جموعة في حين يرتفع ذلك المعدل بالنسبة لسوقنا المحلي هنا في الكويت. اما بالنسبة للم

فقاً لكيفية تعريف معدل الحسابات و% تقريباً 40-35ككل، فيتراوح المعدل عادة ما بين 

 الجارية وحساب االدخار.

وما هي التوقعات الخاصة  2019سؤال آخر حول اتجاهات االتعاب والعموالت في العام  أمير حنا:

 ؟2020بذلك بالنسبة للعام 

ة األعمال مستويات أنشط سجلنا العام الماضي أداءً جيداً بالنسبة لألتعاب والعموالت. وكانت جيم ميرفي:

دفقات ممتازة. كما شهدت العديد من قطاعات األعمال اداًء قوياً. ونشهد بصفة اعتيادية ت

الل دخل جيدة فيما يتعلق بأعمال التمويل التجاري وبالنسبة لبطاقات الوطني ايضاً. وخ

في زاً. والعام الماضي ازدهرت أنشطة أعمالنا الخاصة بإدارة األصول وحققت اداًء ممتا

واقع األمر، ساهمت إدارة األصول بشكل كبير في نمو إيرادات المجموعة من االتعاب 

والعموالت على أساس سنوي. حيث نحرص على االستثمار في تلك الفئة من األعمال. 

وأعتقد أنني ذكرت في وقت سابق أننا نعيد صياغة أسلوب العمل ليرتكز حول إدارة 

نجني سة الخاصة، ونشعر بالتفاؤل حيال ذلك، ولدينا ثقة بأننا الثروات والخدمات المصرفي

 ثمار تلك الجهود والتي ستتمثل في التحسن التدريجي لنمو االتعاب والعموالت.

ون وأكثر نتوقع العام المقبل ان نشهد اداًء مماثالً. وسوف يستمر نفس االتجاه. نحن متفائل عصام الصقر:

 ام المقبل.ى توليد اإليرادات من االتعاب والعموالت خالل العإيجابية فيما يتعلق بقدرتنا عل
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وبفضل  ينبع ارتياحنا تجاه االتعاب والعموالت من حقيقة تمتعنا بالعديد من خطوط االعمال جيم ميرفي:

لمتواجد التنوع الجغرافي الذي نتميز به. ويساهم هذا التنوع في تعزيز ثقتنا تجاه الزخم ا

 الماضي. تامة من أن أداء العام المقبل سيكون مشابهاً تماماً للعام بالفعل. ونحن على ثقة

تتم سننتظر لبضع دقائق لوصول المزيد من األسئلة، وإذا لم يصل إلينا أسئلة جديدة سنخ أمير حنا:

 .المكالمة

مؤخراً  سوف نتناول سؤاال أخيراً وصلنا بشأن نسبة التكاليف إلى الدخل والسبب في ارتفاعه

 ؟2020الذي نتوقعه في العام وما 

وضيح لقد تطرقت إلى هذا األمر جيم، ولكن إذا كان بإمكانك فقط تقديم بعض التعليقات لت

 األمر.

 

ً  جيم ميرفي: على  نعم. باختصار، هناك بالتأكيد بعض الرياح المعاكسة على جانب الدخل بما أثر سلبا

ي المختلفة على مستوى العالم ف الهوامش. ويعمل بنك الكويت الوطني وغيره من البنوك

 بيئة تتسم  بتضييق الهوامش. حيث نبذل جهوداً مضاعفة لتنمية إيراداتنا في ظل تلك

مش الهوامش، وذلك على الرغم من الجودة التي تتميز بها أعمالنا. إال ان تراجع الهوا

 أننا سيترك اثاره . وفي مثل تلك الظروف، يبدو خفض التكاليف هو الحل األسهل. إال

مدى قررنا عدم القيام بذلك. حيث نسعى لالستثمار من أجل تعزيز وترسيخ اعمالنا على ال

 الحكمة.البعيد، لذا نستثمر بكثافة في تكنولوجيا المعلومات وأعتقد أن هذا التصرف يتسم ب

نظر إلى تتمثل حسبتنا ببساطة في أننا سوف نشهد ارتفاعاً في نسبة التكاليف إلى الدخل. ون

ن ألك العامل باعتباره أحد العوامل المؤقتة ونرى أنه خطوة في الطريق السليم. حيث ذ

ل أن % وأعتقد أن هذا الرقم واقعي بالنسبة للمرحلة الحالية. ونأم30النسبة ستحوم حول 

مة ومن نرى، في الوقت المناسب، تراجع تلك النسبة. إال انه بالنسبة للوقت سيكون من الحك

اعمالنا بطريقة تحقق تراجع نسبة التكاليف إلى الدخل في منتصف  األفضل أن ندير

 الثالثينيات تقريباً.

ئلة نظراً لضيق الوقت، نصل بذلك إلى ختام االستعراض. ويسعدنا اإلجابة على كافة االس أمير حنا:

 إللكترونيأو أي أسئلة اخرى للمتابعة التي تصلنا عبر موقعنا االلكتروني او عنوان البريد ا

  لوحدة عالقات المستثمرين. وسوف أعود مجددا إلى عامل البدالة لينهى المكالمة.   

 

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

 .شكراً لمشاركتكم الكريمة. يمكنكم انهاء المكالمة اآلن
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