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ناصر الساير

عصام الصقر

صالح الفليج

شيخة البحر

«استمر في أدائه القوي ...ونتائجه املتميزة»

الساير:

«الوطني» يواصل تعزيز موقعه الريادي بالسوق
| كتب محمد الجاموس |

لفت رئيس مجلس إدارة بنك
الكويت الوطني ،ناصر مساعد
الساير ،إلى أن البنك واصل
تطبيق استراتيجيته الناجحة
والهادفه إلى تعزيز موقعه
الريادي في السوق املصرفية ،كما
واصل خالل العام  2016ريادته
املصرفية بأدائه القوي ونتائجه
املتميزة.
وأشار الساير إلى أن حصة البنك
من إجمالي أرباح القطاع بلغت ما
نسبته  40في املئة ،لتبقى األعلى
بني الشركات محليًا وعربيًا،
سوقًا
مضيفًا أن الكويت
تبقى ّ
مشددًا
رئيسيًا لعمليات البنك،
على أن «الوطني» يواصل قيادة
السوق املحلي في مجال تمويل
املشاريع الناتجة عن الخطة
الضخمة لتنمية البنية التحتية.
وبني الساير في تقريره إلى
الجمعية العمومية العادية،
وغير العادية للبنك ،واللتني
عقدتا أمس ،وبنسبة حضور
بلغت  79.52في املئة ،أن البنك
واصل خالل العام  2016تطبيق
استراتيجيته الناجحة والهادفه
إلى تعزيز موقعه الريادي في
السوق املصرفية ،وبأدائه القوي
ونتائجه املتميزة ،حيث بلغت
حصة البنك من إجمالي أرباح
القطاع ما نسبته  40في املئة
لتبقى األعلى بني الشركات محليًا
وعربيًا ،وذلك بفضل ما يتمتع
به من مكانة مالية قوية وفهم
عميق الحتياجات العمالء ،حيث
واصل «الوطني» تقديم املنتجات
املبتكرة واملتنوعة ،مكرسًا
ريادته في السوق املحلية ،كما
حافظ على مركزه القوي في
قيادة وتمويل املشاريع التنموية.

وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـس ــاي ــر أن ال ـب ـنــك
ح ـق ــق أرب ـ ــاح ـ ــا ص ــاف ـي ــة بـقـيـمــة
 295.2مليون دينار خالل ،2016
بنمو بلغت نسبته  4.6في املئة
ع ـلــى أسـ ــاس س ـن ــوي ،مــوضـحــا
أن ـ ـ ــه بـ ـع ــد اسـ ـتـ ـبـ ـع ــاد األرب ـ ـ ـ ــاح
االستثنائية املحققة فــي العام
 2015والناجمة عن بيع حصة
«الوطني» في بنك قطر الدولي،
فــإن نسبة نمو صــافــي األرب ــاح
املحققة سترتفع إل ــى  11.2في
امل ـئ ــة ،بـمــا يــؤكــد م ـج ــددًا نـجــاح
االستراتيجية املتحفظة للبنك،
باإلضافة إلى إدارتــه الحصيفة
ل ـل ـم ـخــاطــر والـ ـت ــزام ــه بـتـطـبـيــق
أعـ ـل ــى امل ـع ــاي ـي ــر ع ـل ــى م ـس ـتــوى
قطاعات األعمال املختلفة.
وب ـ ـ ـ ـ ـ ّـن الـ ـ ـس ـ ــاي ـ ــر أن ـ ـ ـ ــه «بـ ـع ــد
ت ـحــول بـنــك بــوب ـيــان اإلســامــي
إل ــى شــركــة تــابـعــة للمجموعة،
فـ ـق ــد ع ـ ـ ــزز ذل ـ ـ ــك اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
(الــوط ـنــي) الــرام ـيــة إل ــى تنويع
مصادر الدخل والخدمات التي
ي ـق ــدم ـه ــا ل ـل ـع ـم ــاء ،ب ــاإلض ــاف ــة
إلـ ــى تــوس ـيــع ق ــاع ــدة ع ـمــائــه»،
مــؤك ـدًا فــي الــوقــت نفسه الـتــزام
الـبـنــك املـسـتـمــر تـجــاه دع ــم بنك
ب ــوبـ ـي ــان ،وت ـع ــزي ــز م ــوق ـع ــه فــي
س ــوق الـصـيــرفــة اإلســام ـيــة مع
املحافظة على استقالليته.

نصف مليار دوالر
لتنمية املجتمع
قال الساير إن البنك الوطني
يـ ـحـ ـم ــل ع ـ ـلـ ــى عـ ــات ـ ـقـ ــه ال ـ ـتـ ــزامـ ــا
راسـ ـخ ــا ت ـج ــاه مـجـتـمـعــه ال ــذي
ينتمي إل ـيــه ،والـ ــذي جـعـلــه من
أك ـ ـبـ ــر املـ ـس ــاهـ ـم ــن ف ـ ــي ت ـن ـم ـيــة
املجتمع الـكــويـتــي بمساهمات
تـصــل إل ــى نـصــف مـلـيــار دوالر
خ ــال ال ـع ـقــود املــاض ـيــة بسجل
حافل من املبادرات االجتماعية
في كافة املـجــاالت والنشاطات،
ويبقى مستشفى البنك الوطني
ل ــأطـ ـف ــال أيـ ـق ــون ــة م ـس ــاه ـم ــات
البنك االجتماعية ،حيث واصل
ال ـب ـنــك سـعـيــه إل ــى ت ـطــويــر هــذا
امل ـس ـت ـش ـف ــى م ـ ــن خـ ـ ــال إنـ ـش ــاء
أول م ــرك ــز مـتـخـصــص ل ــزراع ــة
ال ـن ـخــاع ال ـشــوكــي لــأط ـفــال في
الـكــويــت ،كما استمر البنك في
دعمه ملختلف الجهات الخيرية
واإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة مـ ـث ــل بـ ـي ــت ع ـبــد
ال ـل ــه وج ـم ـع ـيــة الـ ـه ــال األح ـم ــر
الكويتية ولوياك.
واشــار إلى تقديم كافة أوجه
ال ـ ــدع ـ ــم واملـ ـ ـس ـ ــان ـ ــدة لــأن ـش ـطــة
ال ـ ـهـ ــادفـ ــة إلـ ـ ــى املـ ـح ــافـ ـظ ــة عـلــى
ً
الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن األنـ ـشـ ـط ــة
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة وال ــري ــاضـ ـي ــة مـثــل
سباق الوطني السنوي للمشي،
وحملته «افعل الخير في شهر
الـ ـخـ ـي ــر» خـ ـ ــال ش ـه ــر رم ـض ــان
املبارك.

الصقر
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،أكـ ـ ـ ــد ال ــرئـ ـي ــس
التنفيذي ملجموعة «الــوطـنــي»
عصام جاسم الصقر« ،أن البنك
واصل خالل العام  2016تحقيق
ن ـمــو ج ـيــد ف ــي ص ــاف ــي األرب ـ ــاح
بنسبة بلغت  4.6في املئة على
أس ـ ـ ـ ــاس س ـ ـ ـنـ ـ ــوي ،لـ ـتـ ـص ــل إلـ ــى
 295.2مليون دينار ،مضيفًا أنه
بــاسـتـبـعــاد الــربــح االستثنائي
فـ ــي ال ـ ـعـ ــام  ،2015ف ـ ــإن صــافــي
إي ــرادات التشغيل سجلت نموًا
بـنـسـبــة  5.4ف ــي امل ـئــة ف ــي الـعــام
 ،2016حيث ارتفعت لتصل إلى
 745.3مليون دي ـنــار ،الفـتــا إلى
أن نمو إيرادات التشغيل ناتجة
بـ ـشـ ـك ــل أسـ ـ ــاسـ ـ ــي عـ ـ ــن ارتـ ـ ـف ـ ــاع

صافي إيرادات الفوائد.
وب ـ ـ ـ ـ ّـن أن صـ ــافـ ــي إيـ ـ ـ ـ ــرادات
الـفــوائــد وصــافــي اإلي ـ ــرادات من
ال ـت ـمــويــل اإلس ــام ــي ق ــد بلغت
 570مليون ديـنــار خــال ،2016
م ـقــارنــة م ــع  530مـلـيــون ديـنــار
خالل  2015بنمو بلغت نسبته
 7.5ف ــي امل ـئ ــة ،ك ـمــا ب ـلــغ صــافــي
األتعاب والعموالت  133مليون
دينار بنسبة نمو بلغت  2.3في
املئة .وأضاف الصقر أن إجمالي
حقوق املساهمني ارتفع بنسبة
 4.3ف ــي املـ ـئ ــة ،ل ـي ـصــل إلـ ــى 2.7
مليار دي ـنــار ،مقابل  2.6مليار
دي ـن ــار خ ــال ال ـع ــام  ،2015كما
ارتـ ـ ـف ـ ــع إج ـ ـمـ ــالـ ــي املـ ـ ــوجـ ـ ــودات
بنسبة  2.6في املئة ليبلغ 24.2
م ـل ـيــار دي ـن ــار م ـقــارنــة م ــع 23.6
مليار دينار في العام السابق.
ونـ ـ ــوه ب ـ ــأن ال ـن ـت ــائ ــج املــال ـيــة
تـ ـعـ ـك ــس ال ـ ـنـ ـمـ ــو ال ـ ـ ـقـ ـ ــوي الـ ـ ــذي
حققه»الوطني»في كافة مجاالت
األعـمــال ،الفتًا إلــى تمكن البنك
م ــن تـحـقـيــق ع ــوائ ــد ق ــوي ــة على
املــوجــودات وحـقــوق املساهمني
فــي الـعــام  ،2016إذ بلغ العائد
على متوسط امل ــوج ــودات 1.22
ف ــي امل ـئــة وال ـع ــائ ــد ع ـلــى حـقــوق
املساهمني  10.8في املئة.

جودة األصول

وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدد الـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــر ع ـ ـلـ ــى
أن»ال ـ ـ ــوطـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي»ح ـ ـ ــري ـ ـ ــص ع ـل ــى
الـ ـتـ ـح ـ ّـس ــن امل ـس ـت ـم ــر فـ ــي نـســب
جـ ـ ـ ــودة األصـ ـ ـ ـ ــول ل ـ ــدي ـ ــه ،ح ـيــث
تـ ـ ــراج ـ ـ ـعـ ـ ــت ن ـ ـس ـ ـبـ ــة ال ـ ـ ـقـ ـ ــروض
املتعثرة إلــى إجـمــالــي املحفظة
االئـتـمــانـيــة لـلـبـنــك ،لتبلغ 1.28
ف ــي امل ـئ ــة ،م ـقــارنــة م ــع  1.34في
املـ ـئ ــة ف ــي  ،2015ك ـم ــا ارت ـف ـعــت
نسبة تغطية القروض املتعثرة
لتبلغ  365في املئة ،مقابل 322
في املئة في العام السابق.
ولـ ـف ــت ال ـص ـق ــر إل ـ ــى أن نـمــو

الـ ــودائـ ــع ي ـع ـكــس قـ ــوة ال ـعــامــة
التجارية للمجموعة وقدرتها
على جــذب املــودعــن فــي جميع
األسـ ــواق ،حيث ارتـفـعــت ودائــع
ال ـع ـم ــاء بـنـسـبــة  4.6ف ــي امل ـئــة،
لتبلغ  12.6مليار دينار ،مقارنة
مع  12.1مليار دينار في ،2015
مــوضـحــا أن مـحـفـظــة ال ـقــروض
وال ـس ـلــف وال ـت ـمــويــل اإلســامــي
للعمالء بلغت  13.6مليار دينار،
محققة مـعــدل نـمــو بسيطًا عن
مـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـعـ ــام  ،2015وذلـ ــك
ن ـت ـي ـجــة الرت ـ ـفـ ــاع مـ ـع ــدل س ــداد
القروض عن املعتاد ،باإلضافة
إلى تحرير سعر صرف الجنيه
املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــري ،ومـ ـ ـ ــا صـ ــاح ـ ـبـ ــه مــن
انخفاض في محفظة القروض
والسلف لبنك الكويت الوطني -
مصر عند تحويلها إلى الدينار
بـغــرض إع ــداد الـبـيــانــات املالية
املجمعة للمجموعة.

كفاية رأس املال
ونـ ـ ـ ـ ــوه ال ـ ـص ـ ـقـ ــر بـ ـ ـ ــأن مـ ـع ــدل
ك ـف ــاي ــة رأس املـ ـ ــال ح ــاف ــظ عـلــى
مـ ـع ــدالت ــه امل ــرتـ ـفـ ـع ــة ،وذلـ ـ ــك مــع
ب ـل ــوغ م ـع ــدل ك ـفــايــة رأس امل ــال
 17.7فـ ـ ــي املـ ـ ـئ ـ ــة وف ـ ـ ــق م ـع ـي ــار
(بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازل ،)3وه ـ ـ ــو مـ ـ ــا ي ـت ـخ ـطــى
م ـت ـط ـل ـبــات ال ـج ـه ــات الــرقــاب ـيــة،
م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن»الـ ــوط ـ ـنـ ــي»قـ ــام
بـ ـ ــزيـ ـ ــادة رأسـ ـ ـم ـ ــال ـ ــه م ـ ــن خ ــال
إصـ ــدار اس ـهــم ح ـقــوق االول ــوي ــة
ّ
بنسبة  6.5فــي املـئــة ،مــؤكــدا أن
ه ـ ــذه ال ـ ــزي ـ ــادة س ـت ـس ــاع ــد عـلــى
مواصلة البنك اقتناصه لفرص
ال ـن ـمــو ال ـتــي يــوفــرهــا اس ـت ـمــرار
تنفيذ الحكومة الكويتية لخطة
اإلن ـفــاق الــرأسـمــالــي ،بــاإلضــافــة
إلى الحفاظ على دوره الريادي
فـ ــي ق ـ ـطـ ــاع تـ ـم ــوي ــل املـ ـش ــاري ــع،
م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن ه ـ ــذه ال ـخ ـطــوة
تأتي في إطار حرص البنك على
االح ـت ـفــاظ بـمـسـتــويــات رسملة

أرقام تختصر ريادة «الوطني»

1
 2أعلى األرباح بني كافة الشركات الكويتية ،وبني األعلى في املنطقة
 3أعلى التصنيفات االئتمانية في منطقة الشرق األوسط
 4بني أكثر  50بنكًا أمانًا فـي العالم للمرة الحادية عشرة على التوالي
 5أكبر شبكة مصرفية محلية وأوسع انتشار دولي في  4قارات
حول العالم
 6العالمة املصرفية األعلى قيمة في الكويت ،وبني األفضل
في املنطقة
 7أكبر مساهم في تنمية املجتمع الكويتي ،ومن أكبر الشركات
توظيفًا للعمالة الوطنية
 8الشريك املصرفي األول للقطاع النفطي وللشركات األجنبية
العاملة في الكويت
 9دور قيادي في تمويل أكبر املشاريع التنموية في الكويت
 10الخيار األول لكبرى الشركات الكويتية واإلقليمية لتمويل
خططها التوسعية
 11في موقع طليعي لالستفادة من فـرص النمو التي توفرها
خطة التنمية
أكبر مؤسسة مالية فـي مستوى الكويت وأعرق بنك خليجي

ك ــاف ـي ــة ب ـم ــا يـ ـف ــوق امل ـت ـط ـل ـبــات
الرقابية.
وأكــد أن البنك واصــل ّ
تميزه
واح ـت ـفــاظــه بـمـكــانـتــه الــريــاديــة
فــي الـقـطــاع امل ـصــرفــي ،وه ــو ما
ي ـع ـك ـس ــه ح ـ ـصـ ــول الـ ـبـ ـن ــك عـلــى
أع ـلــى الـتـصـنـيـفــات االئـتـمــانـيــة
من قبل أبرز املؤسسات العاملة
فــي ه ــذا امل ـجــال وهــي»مــوديــز»،
و»ستاندر آند بورز»و»فيتش»،
والـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـعـ ـ ــد ض ـ ـ ـمـ ـ ــن أعـ ـ ـل ـ ــى
مستويات التصنيف االئتماني
عـلــى مـسـتــوى ال ـعــالــم ،ومنطقة
الـ ـش ــرق األوسـ ـ ـ ــط ،م ـن ــوه ــا ب ــأن
إج ـ ـمـ ــاع ه ـ ــذه امل ــؤسـ ـس ــات ي ــدل
عـ ـل ــى مـ ـت ــان ــة م ـ ــؤش ـ ــرات ال ـب ـنــك
املالية ،وجودة أصوله املرتفعة
ورسـ ـمـ ـلـ ـت ــه ال ـ ـقـ ــويـ ــة ووض ـ ـ ــوح
رؤي ـت ــه االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،مشيرًا
إل ـ ــى أن»ال ــوطـ ـن ــي»ح ــاف ــظ عـلــى
س ـم ـع ـتــه املـ ــرمـ ــوقـ ــة ع ـل ــى مـ ــدار
ال ـس ـن ــوات ،م ــن خ ــال احـتـفــاظــه
ع ـل ــى م ــوق ـع ــه امل ـت ـم ـي ــز كــالـبـنــك
الكويتي الوحيد امل ــدرج ضمن
أكـثــر  50بنكًا أمــانــا فــي العالم،
وذلــك للمرة الحادية عشر على
التوالي.

تنويع مصادر الدخل
وأفــاد الصقر بــأن «الوطني»
اسـتـمــر ف ــي سـيــاسـتــه الـخــاصــة
بتنويع مـصــادر الــدخــل لتكون
األك ـ ـثـ ــر تـ ـن ــوع ــا عـ ـل ــى م ـس ـتــوى
الكويت ،بما يعزز مركزه املالي
وقدرته على مواجهة التقلبات،
ح ـيــث بـلـغــت م ـســاه ـمــات قـطــاع
خ ـ ــدم ـ ــات األف ـ ـ ـ ـ ــراد وال ـ ـخـ ــدمـ ــات
الـخــاصــة نـحــو  33فــي املـئــة من
إجمالي إيرادات التشغيل ،فيما
بـلـغــت مـســاهـمــات ق ـطــاع شبكة
الـفــروع الخارجية  25فــي املئة،
وأم ــا ق ـطــاع ال ـشــركــات فـقــد بلغ
 23فــي امل ـئــة ،وق ـطــاع الصيرفة
اإلسالمية  14في املئة ،وخدمات
بنوك االستثمار  3في املئة.
وأشــار الصقر إلــى أن صافي
أرباح الفوائد استحوذ على 76
ف ــي امل ـئــة م ــن إج ـمــالــي إي ـ ــرادات
ال ـت ـش ـغ ـي ــل ،ف ـي ـم ــا اسـ ـتـ ـح ــوذت
األتعاب والعموالت على نسبة
 18ف ــي املـ ـئ ــة ،وخـ ــدمـ ــات الـنـقــد
األجنبي على نسبة  5في املئة.

البحر
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ت ــوق ـف ــت نــائــب
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ملـجـمــوعــة
«الوطني» شيخة خالد البحر،
عند اآلفاق اإليجابية لالقتصاد
املحلي ،وذلــك بفضل ما تتمتع
بـ ــه الـ ـك ــوي ــت مـ ــن م ـك ــان ــة مــال ـيــة
قــويــة ،إضــافــة إلــى االحتياطات
ال ـ ـ ـض ـ ـ ـخ ـ ـ ـمـ ـ ــة ،وحـ ـ ـ ـج ـ ـ ــم الـ ـ ــديـ ـ ــن
ال ـس ـي ــادي امل ـن ـخ ـفــض ،وال ـق ــدرة
الـعــالـيــة عـلــى ط ــرح أدوات ديــن
ّ
تمكنها مــن ضـمــان استمرارية
سياستها املالية رغــم استمرار
انـ ـخـ ـف ــاض أس ـ ـعـ ــار الـ ـنـ ـف ــط فــي
اآلونة األخيرة ،مؤكدة أن تأثير
اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض أس ـ ـعـ ــار
الـ ـنـ ـف ــط يـ ـبـ ـق ــى م ـ ـ ـحـ ـ ــدودًا ع ـلــى
البيئة التشغيلية فــي الكويت
م ــع اس ـت ـم ــرار تــأك ـيــد الـحـكــومــة
عــزم ـهــا ع ـلــى مــواص ـلــة اإلن ـف ــاق
ال ــرأسـ ـم ــال ــي واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فــي
املشاريع التنموية الضخمة».

الصقر:
نتائج  2016تعكس
النمو القوي في حجم
األعمال والنشاط
التشغيلي الحقيقي
مصادر الدخل األكثر
تنوعًا في الكويت
ّ ...
تعزز املركز املالي
حافظنا على نسب
رسملة جيدة بعد
تطبيق «بازل »3

البحر:

سليمان املرزوق

متفائلون باآلفاق
االقتصادية اإليجابية
تأثير استمرار
انخفاض النفط
يبقى محدودًا
على البيئة التشغيلية
النمو القوي
لـ «الوطني  -مصر»
ساعد في تعويض
تراجع قيمة الجنيه

الفليج:
 45في املئة حصة
«الوطني» من إجمالي
توزيعات البنوك
البنك واصل ّ
تصدر
القطاع على مستوى
مختلف املؤشرات
«الوطني» أكبر مؤسسة
مالية محلية بموجودات
 24.2مليار دينار

وأشـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن ال ـح ـكــومــة
واص ـل ــت ف ــي ال ـع ــام  2016طــرح
وتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ع ـ ـ ــدد مـ ـ ــن امل ـ ـشـ ــاريـ ــع
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الساير مترئسًا االجتماع
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التنموية ،حيث تخطى اإلنفاق
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري فـ ــي إط ـ ـ ــار خـطــة
ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـح ـك ــوم ـي ــة لـتـحـفـيــز
بيئة األعـمــال فــي الكويت نحو
 10مـ ـلـ ـي ــارات دوالر ،وه ـ ــو مــا
انـعـكــس إيـجــابـيــًا عـلــى النشاط
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي املـ ـحـ ـل ــي وال ـن ـم ــو
االئتماني.
ولـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــت إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن م ـ ــوق ـ ــع
«ال ــوطـ ـن ــي» الـ ــريـ ــادي ي ـت ـيــح لــه
االستفادة من فرص النمو التي
أب ــرزت ـه ــا ه ــذه امل ـش ــاري ــع ،حيث
لـعــب دورًا رئـيـسـيــًا ف ــي تمويل
وت ــرتـ ـي ــب ال ـ ـ ـقـ ـ ــروض ال ـخ ــاص ــة
ألك ـب ــر امل ـش ــروع ــات الـحـكــومـيــة،
وم ــن ذل ــك م ـشــروع ب ـنــاء الـقــاعــة
رقم ( )2لتوسعة مطار الكويت
الــدولــي بقيمة بلغت  1.3مليار
دينار ،ومشروع شركة البترول
الوطنية لبناء محطة استيراد
ال ـغ ــاز الـطـبـيـعــي امل ـس ــال بقيمة
 2.9مليار دوالر.

توسعات خارجية
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ــادت ال ـ ـب ـ ـحـ ــر أن ش ـب ـكــة
الـ ـف ــروع ال ـخــارج ـيــة وال ـش ــرك ــات
التابعة ملجموعة البنك تواصل
أداء هـ ــا ال ـق ــوي ،وه ــو مــا يعكس
نـجــاح إسـتــراتـيـجـيــة «الــوطـنــي»
ال ـ ـهـ ــادفـ ــة إلـ ـ ــى تـ ـن ــوي ــع مـ ـص ــادر
الدخل ومواصلة تعزيز موقعه
ف ــي األسـ ـ ــواق ال ـت ــي يـعـمــل فيها
حاليًا.
وأض ــاف ــت أنـ ــه رغـ ــم اس ـت ـمــرار
التحديات التشغيلية في العديد
مــن األس ــواق متأثرة بانخفاض
أس ـ ـع ـ ــار ال ـ ـن ـ ـفـ ــط ،فـ ـق ــد أظـ ـه ــرت
ع ـم ـل ـي ــات الـ ـبـ ـن ــك ف ـ ــي األسـ ـ ـ ــواق
الخليجية السيما في السعودية
واإلمـ ـ ـ ــارات ت ـصــديــًا ق ــوي ــًا تـجــاه
هذه التداعيات ،وأثبتت قدرتها
على االستفادة من فرص النمو
املتاحة هناك.
وذكرت البحر أنه عقب تطبيق
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــول م ـنــذ
بداية العام  ،2015تمكن «البنك
ال ــوط ـن ــي  -م ـص ــر» م ــن تـحـقـيــق
ن ـم ـوًا قــويــًا ف ــي ال ـع ــام  ،2016ما
ع ـ ـ ــوض ت ـ ــراج ـ ــع قـ ـيـ ـم ــة ال ـع ـم ـل ــة
املصرية بعد تحرير سعر صرف
الجنيه املـصــري مقابل ال ــدوالر،
وتــوق ـعــت أن يـسـتـمــر الـبـنــك في
ت ـقــديــم ً
أداء ق ــوي ــًا م ــع اس ـت ـقــرار
ال ـب ـي ـئ ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة وت ـح ـق ـيــق
ن ـ ـ ـتـ ـ ــائـ ـ ــج ب ـ ـ ــرن ـ ـ ــام ـ ـ ــج اإلص ـ ـ ـ ـ ــاح
االق ـت ـص ــادي ،حـيــث «أن ـنــا ننظر
إلـ ــى م ـصــر ك ـس ــوق واع ـ ــد ومـهــم
استراتيجيًا على املــدى الطويل
للمجموعة».

األسواق العاملية
ول ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــت ال ـ ـ ـب ـ ـ ـحـ ـ ــر إلـ ـ ـ ـ ـ ــى أن
«الــوط ـنــي» واص ــل ت ــواج ــده في
األس ـ ـ ــواق ال ـعــامل ـيــة األخـ ـ ــرى من
خـ ـ ــال ام ـ ـتـ ــاكـ ــه أوسـ ـ ـ ــع شـبـكــة
م ـص ــرف ـي ــة دولـ ـ ـي ـ ــة تـ ـ ـت ـ ــوزع فــي
أرب ـ ــع قـ ـ ــارات وت ــوف ــر خــدمــاتـهــا
املصرفية فــي  15ســوقــًا دولـيــة،
مؤكدة أن العمليات الخارجية
ل ـل ـب ـن ــك ت ـ ــواص ـ ــل نـ ـم ــوه ــا ،بـمــا
يـعـكــس ق ــوة سـمـعـتــه وعــامـتــه
التجارية.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى مـ ـ ــواص ـ ـ ـلـ ـ ــة
«ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي» ت ـح ـق ـي ــق ال ـت ـك ــام ــل
واالن ـ ـ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ـ ــاج ع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى
الـعـمـلـيــات ال ـخــارج ـيــة لـتــوسـيــع
ن ـ ـطـ ــاق خـ ــدمـ ــاتـ ــه ف ـ ــي األسـ ـ ـ ــواق
اإلقليمية والعاملية التي يتواجد
ب ـ ـه ـ ــا ،م ـ ـش ـ ـيـ ــرة إل ـ ـ ـ ــى أن ف ـ ـ ــروع
البنك فــي كــل مــن لـنــدن ،باريس،
ج ـن ـيــف ،ن ـي ــوي ــورك ،سـن ـغــافــورة
تـعـتـبــر ع ــام ــة ف ــارق ــة لــانـتـشــار
ال ــواس ــع ال ــذي يتمتع بــه الـبـنــك،
م ـقــارنــة م ــع أق ــران ــه ف ــي املـنـطـقــة،
حيث استمرت التدفقات القوية
ل ــرأس امل ــال واإلي ــداع ــات مــن قبل
الـعـمــاء مــن ذوي امل ــاءة املالية
الـ ـع ــالـ ـي ــة ،املـ ــؤس ـ ـسـ ــات امل ــالـ ـي ــة،
شــركــات النفط ،البنوك املراسلة
والـ ـ ـ ــوكـ ـ ـ ــاالت الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ال ـت ــي
ت ـس ـع ــى ج ـم ـي ـع ـه ــا إل ـ ـ ــى األم ـ ـ ــان
واالستقرار والخدمات املصرفية
املميزة التي يوفرها البنك.

الفليج
أما الرئيس التنفيذي للبنك
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي  -الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،صـ ــاح
يوسف الفليج ،فقال من جهته،
إن مـ ــواص ـ ـلـ ــة الـ ـبـ ـن ــك تـ ـص ــدره
القطاع املصرفي على مستوى
كــافــة املــؤشــرات بنتائجه تؤكد

اقتصاد
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مـ ـج ــددًا ع ـل ــى م ــوق ـع ــه ال ــري ــادي
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى كـ ــافـ ــة الـ ـبـ ـن ــوك
امل ـح ـل ـي ــة ،الفـ ـت ــًا إل ـ ــى أن ال ـب ـنــك
ك ــرس ص ــدارت ــه مـحـلـيــًا كالبنك
األعـ ـل ــى رب ـح ـيــة واألفـ ـض ــل ً
أداء
مــع ارت ـف ــاع أرب ــاح ــه مـقــارنــه مع
م ـج ـم ــوع أرب ـ ـ ــاح ك ــاف ــة ال ـب ـنــوك
األخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــه ألفـ ـض ــل
املـ ــؤشـ ــرات امل ــال ـي ــة ف ــي ال ـق ـطــاع
املـصــرفــي الـكــويـتــي ،مضيفًا أن
البنك استحوذ على  45في املئة
مــن إجـمــالــي تــوزي ـعــات الـبـنــوك
في العام .2016

إقرار التوزيعة

قيادة املشاريع
وأش ـ ـ ــار أن أن «ال ــوطـ ـن ــي» هــو
أكـبــر مؤسسة مالية فــي الكويت،
ويـنـفــرد بحجم م ــوج ــودات بلغت
 24.2م ـل ـي ــار ديـ ـن ــار بـ ـف ــارق كـبـيــر
عـ ــن م ـن ــاف ـس ـي ــه ،كـ ـم ــا ي ـع ـت ـب ــر مــن
الـبـنــوك الـقـلـيـلــة فــي املـنـطـقــة التي
تتمتع بقدرة على قيادة وتمويل
امل ـش ــاري ــع وال ـص ـف ـقــات الـضـخـمــة،
الف ـ ـتـ ــًا إلـ ـ ــى ب ـ ـقـ ــاء الـ ـبـ ـن ــك ال ـخ ـي ــار
األول لـكـبــرى ال ـشــركــات الكويتية
واإلقليمية في خططها التوسعية،
حـ ـي ــث لـ ـع ــب دورًا رئـ ـيـ ـسـ ـي ــًا فــي
الـ ـتـ ـم ــوي ــات املـ ـق ــدم ــة مـ ــن جــان ـبــه
لتلبية احتياجات تلك الشركات.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ـ ـ ــه عـ ـ ـل ـ ــى ص ـع ـي ــد
قـطــاع الـنـفــط وال ـغ ــاز ،فـقــد تكليف
الـبـنــك لـلـقـيــام ب ـق ـيــادة ال ـعــديــد من
الـ ـتـ ـح ــالـ ـف ــات املـ ـص ــرفـ ـي ــة ل ـتــوف ـيــر
ال ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــات الـ ـ ــازمـ ـ ــة ل ـ ـعـ ــدد مــن
امل ـ ـش ـ ــروع ـ ــات الـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــرى ،بـ ـم ــا فــي
ذل ـ ـ ـ ــك تـ ــرت ـ ـيـ ــب ت ـ ـمـ ــويـ ــل م ـ ـشـ ــروع
«الــوقــود البيئي» لشركة البترول
ال ـ ــوطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ،وال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـعـ ــد أكـ ـب ــر
تـمــويــل بـنـكــي بــالــديـنــار الكويتي
ف ــي ت ــاري ــخ ال ـك ــوي ــت ،إض ــاف ــة إلــى
ت ــوفـ ـي ــر ق ـ ــرض مـ ـمـ ـت ــاز ب ـق ـي ـم ــة 5
م ـل ـي ــارات دوالرلـ ـش ــرك ــة «إي ـكــويــت
ل ـل ـب ـتــروك ـي ـمــاويــات» لــاس ـت ـحــواذ
عـلــى شــركــة «إم أي جـلــوبــل» لكي
تصبح مــن بــني الـشــركــات الــرائــدة
امل ـن ـت ـجــة ل ـل ـب ـتــروك ـي ـمــاويــات على
مستوى العالم.
وت ـ ــاب ـ ــع ي ـ ـقـ ــول أن الـ ـبـ ـن ــك ق ــام
كذلك بتوفير تسهيات مصرفية
بقيمة  280مليون دوالر للشركة
الـكــويـتـيــة ل ـل ـس ـتــايــريــن ،ك ـمــا يعد
أك ـب ــر ال ـب ـن ــوك امل ـش ــارك ــة ف ــي طــرح
االكـتـتــاب الـعــاملــي لـسـنــدات شركة
إيـكــويــت لـلـبـتــروكـيـمــاويــات ،وأنــه
قـ ـ ـ ــام بـ ـ ـ ـ ــدور املـ ـتـ ـعـ ـه ــد ال ــرئـ ـيـ ـس ــي
لإلصدار واملنسق ووكيل االكتتاب
ملـ ـش ــروع ال ــوق ــود ال ـب ـي ـئــي لـشــركــة
البترول الوطنية.

حوار جانبي

ثقة كبيرة

وذكــر الفليج أنــه خــال العام
 ،2016تـ ــم اس ـت ـك ـم ــال امل ــرح ـل ــة
ّ
األول ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ــن م ـ ـ ـشـ ـ ــروع م ـح ــط ــة
ال ــزور الشمالية إلنـتــاج الطاقة
ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة وت ـح ـل ـي ــة املـ ـي ــاه،
وال ــذي يعد بــاكــورة مشروعات
ال ـش ــراك ــة ب ــني ال ـق ـطــاعــني ال ـعــام
والخاص ،حيث كان «الوطني»
أكبر البنوك املشاركة في توفير
ال ـت ـمــويــل ال ـت ـج ــاري لـلـمـشــروع،
والبنك املحلي الوحيد املشارك
ف ــي ال ـت ـحــالــف ال ـعــاملــي لترتيب
الـقــرض ،كما قــام البنك بتوفير
ال ـح ـس ــاب امل ـص ــرف ــي لـلـمـشــروع
وقد لعب دور الوكيل املحلي له.

أوض ــح الفليج أن «الــوطـنــي»
يفخر بكونه أحــد أكبر الجهات
فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص تــوظـيـفــًا
ل ـل ـع ـمــالــة ال ــوط ـن ـي ــة ،ح ـيــث عــزز
اسـتـثـمــاراتــه فــي تنمية م ــوارده
البشرية بتوظيف  311موظفًا
ج ــدي ـدًا خـ ــال ال ـع ــام  ،2016من
ضمنهم  279كويتيًا ،لتبلغ بذلك
نسبة الكوادر الوطنية  66.4في
امل ـئــة مــن إجـمــالــي الـعــامـلــني في
ال ـب ـن ــك ،وذلـ ـ ــك م ـق ــاب ــل  66.1فــي
املئة في الفترة املماثلة من العام
الـ ـس ــاب ــق ،ك ـم ــا تـ ــم اإلعـ ـ ـ ــان عــن
تــوفـيــر  81فــرصــة عـمــل داخـلـيــة
مل ــوظـ ـف ــي الـ ـبـ ـن ــك ت ـم ـك ـن ـه ــم مــن
االنـتـقــال بــني اإلدارات املختلفة
خال العام .2016
وأض ــاف أن املـ ــوارد البشرية
لـلـمـجـمــوعــة قــامــت خ ــال الـعــام
 2016بتوفير نحو  2.370فرصه
تــدري ـب ـيــة ،م ــن ضـمـنـهــم  75في
امل ـئ ــة م ــن امل ــوظ ـف ــني امل ـب ـتــدئــني،
وتم توجيه نحو  57في املئة من
بــرامــج الـتــدريــب نـحــو امل ـهــارات
املتخصصة والفنية.

تحية للمساهمني

نظرة إلى املستقبل

العمليات
الخارجية

محطة الزور

تنمية املوارد البشرية

ف ـ ـ ـ ــي خ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــام أع ـ ـ ـمـ ـ ــال
ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـع ـم ــوم ـي ــة،
واف ـ ــق امل ـس ــاه ـم ــون على
تـقــريــري مجلس اإلدارة
وم ـ ــراقـ ـ ـب ـ ــي الـ ـحـ ـس ــاب ــات
وع ـلــى ال ـب ـيــانــات املــالـيــة
عــن السنة املــالـيــة ،2016
وع ـل ــى تــوص ـيــة مجلس
اإلدارة ب ـت ــوزي ــع أرب ـ ــاح
ن ـقــديــة ب ــواق ــع  30فلسًا
للسهم و 5في املئة أسهم
مـ ـنـ ـح ــة م ـ ـجـ ــان ـ ـيـ ــة ،ك ـمــا
وافـ ـق ــوا ع ـلــى ابـ ـ ــراء ذمــة
أع ـضــاء مـجـلــس اإلدارة،
وأع ـ ــادوا تعيني مراقبي
الحسابات للسنة املالية
التالية.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــومـ ـ ـي ـ ــة
غ ـ ـيـ ــر الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادي ـ ـ ــة ،واف ـ ـ ــق
املساهمون على تعديل
املــادة الرابعة من كل من
عقد التأسيس والنظام
األسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــي واملـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة
بأغراض البنك ،وتعديل
امل ـ ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـ ـخ ـ ــامـ ـ ـس ـ ــة م ــن
عقد التأسيس والنظام
األسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــي واملـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة
برأسمال البنك ،وزيادته
مــن  563.56إل ــى 591.74
مليون دينار.

حوار مع املساهمني

ذكــر الـســايــر أنــه على
ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن الـ ـتـ ـط ــورات
األخـ ـ ـي ـ ــرة فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة،
واسـ ـتـ ـم ــرار ال ـت ـحــديــات
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ف ـ ــي
ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن األسـ ـ ـ ــواق
اإلقـلـيـمـيــة ،إال أن البنك
واصـ ـ ـ ــل الـ ـت ــركـ ـي ــز ع ـلــى
ت ـع ــزي ــز أوجـ ـ ــه ال ـت ـكــامــل
واالندماج في ما يخص
ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـخــارج ـيــة،
لـتــرتـفــع بــذلــك مساهمة
ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة
وال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــروع الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
فـ ــي أربـ ـ ـ ــاح امل ـج ـم ــوع ــة،
بـمــا يعكس ق ــوة سمعة
عـ ــام ـ ـت ـ ـهـ ــا ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى املـنـطـقــة
والعالم.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن
«الـ ـ ـ ــوط ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــي» احـ ـتـ ـف ــظ
ب ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ـ ّـيـ ـ ــزه ك ـ ــالـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــار
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ـ ـ ــي األول
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات امل ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــة
واألجـنـبـيــة الـعــامـلــة في
امل ـن ـط ـقــة ن ـظ ـرًا ملـعــرفـتــه
األس ـ ـ ـ ــواق بــاإلق ـل ـي ـم ـيــة،
وم ــرك ــزه امل ــال ــي ال ـق ــوي،
بــاإلضــافــة إل ــى سمعته
املـ ـ ــرمـ ـ ــوقـ ـ ــة ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــدار
السنوات.
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