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وداعًا للمخصصات 
الكبيرة االستثنائية

أعطينا »بوبيان«
دعمًا كبيرًا... فأعطى 

لحملة سهمه قيمة 

أكثر من ثلث قطاع 
التجزئة في الكويت

... لـ »الوطني«

ال نتوّسع ليقال
إننا األكبر... 

أفرعنا الجديدة 
تعزز خدمة عمالئنا

لم نندم على استثمارنا 
في مصر... نجحنا

 في تعويض 
تراجع الجنيه 

ال يوجد أي تأثير علينا
في تركيا... استثمارنا 

صغير مقارنة 
بحجم املجموعة

إيراداتنا من األفرع 
الخارجية 

تشكل 25 في املئة
... و32 كأرباح 

إستراتيجيتنا للنمو 
تركز على الشركات 

والتجزئة واملشروعات 
الصغيرة

أخذ العميل بمشورتنا 
غير مرتبط بتمويله... 

نقّدم خبرتنا ورأينا 
غير ملزم

منتجاتنا املصرفية 
متنوعة 

ومرنة وبها ننافس 
على توسيع القاعدة 

»أميال الوطني«
تجعل العميل يحصل 

على خدماته كأنه
يدفع كاش 

»NBK Tap & Pay«
الوحيدة التي تستخدم 

 بأكثر من 3 آالف 
متجر محليًا

زيادة رأس املال األخيرة
كافية ملساعدة البنك

على اقتناص فرص النمو

التتمة ص 37

أكد أن »الوطني« يركز حاليًا أكثر على الشرق األوسط 

الفليج لـ »الراي«: إذا وجدنا فرصة مميزة 
لالستحواذ على بنوك قائمة... فلن نتجاهلها

|  كتب رضا السناري  |

بعيدًا عن صفات البعير، سيد شعار البنك الوطني، والتي يختزل الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني 
- الكويت صالح الفليج، الكثير منها في مساره اإلداري والتنفيذي، فإن من يعرفه عن قرب يضيف إلى تلك 

الصفات جنوحه إلى الفرادة في موضوع أساسي يتعلق باتخاذ القرار.
عندما تحدث الجراح والكاتب األميركي ماكسويل مالتز، عن الناجح والفاشل، اعتبر أن الفرق بينهما ليس 

في القدرات أو األفكار األفضل، بل في الشجاعة التي يتحلى بها الشخص في الرهان على أفكاره وفي فعله، 
وفي تحمل املخاطر املحسوبة.

وهذا تحديدًا سر تميز الفليج في موقعه، وهو السر الذي يريد أن يشيعه يوميًا لدى فريق العمل املحيط 
به كي تصبح الشجاعة في الرهان على تنفيذ األفكار مصدرًا التخاذ القرار.

فلسفة الرجل في عمله بسيطة، وهي أن النجاح »رحلة وليس محطة وصول«، فرقميًا يستحوذ »الوطني« 
تقريبًا على 40 في املئة من إجمالي أرباح القطاع املصرفي املحلي مجتمعًا، فيما يكشف الفليج عن أن 

حصة البنك من قطاع التجزئة تتجاوز أكثر من ثلث السوق.
أما بالنسبة لتمويل الشركات فيشعر الفليج بالزهو، حيث قال أكثر من ربع تمويالت الشركات املحلية من 

»الوطني«، مشيرًا إلى انه يسيطر أيضا على أكثر من 75 في املئة من تمويالت الشركات األجنبية.
ويؤكد الرئيس التنفيذي على أن »الوطني« لم يندم على استثماره في مصر،  وانه يسعى إلى تعزيز 
عملياته هناك، موضحا أن تراجع سعر صرف الجنيه لم يشكل أي ضغوط على ميزانية البنك، باعتبار 

ان خصومه ومستحقاته بالعملة نفسها، مشيرا إلى ان البنك يدرس أيضا تعزيز عملياته في السعودية 
واالمارات.

أما بالنسبة لـ »بوبيان« فقال »أعطيناه الدعم املناسب فأعطانا كحملة سهمه قيمة«، مشيرًا إلى أن العديد 
من البنوك أخطأت قبل 2008 في منح تمويالتها على أساس استثماري 100 في املئة، لكنه بني أن 

السياسة املصرفية باتت تركز على كفاءة التدفقات النقدية وليس على حجم الضمانات، مؤكدا أن البنوك 
املحلية باتت اآلن مرتاحة جدًا، لدرجة انه يمكن القول »وداعًا للمخصصات االحترازية الكبيرة االستثنائية«.

الفليج أظهر في املقابلة اطمئنانا واسعا بموقف »الوطني« ومستقبله، والذي وصفه بالقوي بفضل متانة 
جميع مؤشراته، ويرى أن زيادة رأسماله األخيرة كافية ملساعدة البنك على اقتناص فرص النمو، وفي ما 

يلي تفاصيل الحوار:

صالح الفليج 

● فـــي الـــبـــدايـــة نــــود أن نــســأل عن 
اقتصاديا  املــحــلــي  لــلــوضــع  تقييمكم 

وماليا؟
- اقـــتـــصـــاديـــا، يــمــكــن الـــقـــول إن 
اســـــتـــــدانـــــة الــــكــــويــــت مـــــن الــــســــوق 
الــدولــيــة بــهــذا الــحــجــم مــن طلبات 
الـــتـــغـــطـــيـــة، أكـــــد الـــنـــظـــرة الــعــاملــيــة 
اإليــجــابــيــة لــنــا كـــســـوق مـــهـــم، كما 
تــنــويــع  ــى  إلــ ــذا اإلجـــــــراء أدى  ان هــ
مصادر التمويل، بدال من االعتماد 
العجز،  لتمويل  واحـــد  مـــورد  على 

وهذا مؤشر صحة مالي للدولة.
 لكن من الناحية املالية، أعتقد 
لبذل  الكويت التــزال في حاجة  أن 
ــافــــي، فـــي مـــا يتعلق  مــجــهــود إضــ
ــام  ــ ــأرقـ ــ بـــضـــبـــط مــــصــــروفــــاتــــهــــا، فـ
الــعــامــة تظهر حتى اآلن  املــيــزانــيــة 
وجود معدالت صرف مرتفع أكثر 
مما ينبغي، وهذا يحتاج إلى شد 

حزام أكثر.
● وبالنسبة للقطاع املصرفي؟

- قــــوي جــــدا، فــالــبــنــوك نجحت 
خــــال الـــســـنـــوات الــتــســع املــاضــيــة 
فـــي تــنــظــيــف مــيــزانــيــاتــهــا، بــبــنــاء 
املخصصات  من  عالية  مستويات 
االحترازية، وهي حاليا في مرحلة 
ــا، رغــم  تــســجــيــل نــمــو فـــي أربـــاحـــهـ
مــاحــظــتــنــا تــأثــر عــجــلــة املــشــاريــع 
ــددا بــالــبــيــروقــراطــيــة  الـــكـــبـــرى مـــجـ
استبشرنا  ان  بعد  قليا،  املفرطة 
املناقصات،  خيرا في 2016 بطرح 
لكن عموما عندما يزور املستثمر 
تبنى  مدنا  يــرى  الكويت  األجنبي 
وشــــــوارع تــنــشــأ، كــمــا ان مــشــروع 
ــار مــفــيــد لــلــكــويــت ولــلــنــظــرة  ــطــ املــ
تعطي  مؤشرات  وجميعها  إليها، 
ــرا لـــلـــنـــمـــو،  ــيــ ــبــ ــاال كــ ــ ــــجـ لـــلـــبـــنـــوك مـ
في  الدولة  استمرت  إذا  خصوصا 

طرح املشاريع الكبرى.

● لــكــن هـــنـــاك مـــن يــــرى أن كــثــرة 
طبقات مخصصات البنوك ليس دليل 
عــافــيــة بــقــدر مــا تعكسه مــن مشكلة 

عميقة عالجها بكلفة عالية؟
- لـــكـــنـــهـــا فـــــي املــــقــــابــــل تــتــمــتــع 
ــا لــم  ــ ــهـ ــ ــا انـ ــمــ بـــرســـمـــلـــة عــــالــــيــــة، كــ
ــى تــكــويــن مــخــصــصــات  تــضــطــر إلــ
تــــوقــــف  ــا  ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ عـ إال  احـــــــتـــــــرازيـــــــة 
االقـــــــتـــــــصـــــــاد، وهـــــبـــــطـــــت أســـــعـــــار 
األصول، وعندما حدث ذلك لجأت 
إلـــــى بــــنــــاء مـــخـــصـــصـــات إضـــافـــيـــة 
وإذا  مستقبلية،  أزمـــة  أي  لــتــفــادي 
ــان ال يــمــكــن إنــكــار خــطــأ الــبــنــوك  كـ
أنـــهـــا كــانــت  قـــبـــل أزمــــــة 2008 فــــي 
 100 كاستثمار  التمويات  تمنح 
ــيــــس الن عـــمـــاءهـــا  ــة، ولــ ــ ــئـ ــ ــــي املـ فـ
ــذا يــنــســحــب على  ــ تــشــغــيــلــيــني، وهـ
كثير من البنوك محليا وخارجيا، 
أزمــة  مــن مواجهة  انها خرجت  إال 
التعثرات برسملة عالية، في حني 
أن هناك بنوكا عاملية لم تحتملها 
التمويل  آلية  أن  واألهـــم  وأفلست، 
مــحــلــيــا تــغــيــرت بـــالـــكـــامـــل، فنحن 
كالبنك الوطني ال نقرض العماء 
ملجرد امتاكهم ضمانات حتى لو 
كانت تغطي 200 في املئة، بل وفقا 

لكفاءة تدفقاتهم النقدية.
● وهــل بـــدأت حــاجــة الــبــنــوك تجاه 

بناء مخصصات إضافية تتراجع؟
أشــرت  فكما  وبــقــوة،  بالطبع،   -
ميزانيتها  الــبــنــوك  نظفت  ســابــقــا 
كثيرا في السنوات املاضية، وبات 
نحو  أكــثــر  مــوجــه  تركيزها حاليا 
املـــســـتـــقـــبـــل، وبـــــنـــــاء مــخــصــصــات 
السابق،  بعكس  لــتــقــديــراتــه،  وفــقــا 
املــاضــي،  والـــذي كــانــت تطالع فيه 

ــــن الــــــــقــــــــول إن  ــكـ ــ ــمـ ــ ومـــــصـــــرفـــــيـــــا يـ
وانــه  جـــدا،  مرتاحة  حاليا  البنوك 
ــا لــلــمــخــصــصــات اإلضـــافـــيـــة  ــ ــ وداعـ
االستثنائية، وانه لن يبقى امامها 
إال بناء املخصصات العادية التي 

ترتبط بأعمالها التقليدية.
● وهل يعني ذلك أن اسم العميل لم 

يعد وحده يكفي ملنح التمويل؟
- االسم والشخصية اعتبار مهم 
بالنسبة  كــذلــك  وسيظل  بــاألمــس، 
الــيــوم وغـــدا، فجزء من  للمصارف 
بمعرفة  يرتبط  االئتماني  قــرارنــا 
ــه،  ــالـ ــمـ الـــعـــمـــيـــل، ومـــيـــزانـــيـــاتـــه واعـ
االئــتــمــانــي، وضماناته،  وتــاريــخــه 
ــة فــي  ــزمــ ــــن حــ لـــكـــنـــه بــــــات عـــــــودا مـ

صناعة القرار.
إلى تمويالت  البنوك  ● متى تعود 

األسهم؟
- مــنــح الــتــمــويــل فــقــط مـــن أجــل 
شـــراء األســهــم وبــضــمــانــهــا يعتبر 
مــــــن األصــــــــــــول عــــالــــيــــة املــــخــــاطــــر، 
ــمــــويــــات  والـــــســـــبـــــب فــــــي جــــعــــل تــ
أنه  للبنوك  مشجعة  غير  األســهــم 
تدفقات  على  االعــتــمــاد  يمكنها  ال 
نــقــديــة مــتــأتــيــة فــقــط مـــن االســـهـــم، 
والـــتـــي لـــو تــراجــعــت »لـــــراح الــبــنــك 
والـــعـــمـــيـــل بــســبــبــهــا«، فـــانـــا كــبــنــك 
يــمــكــن ان اعـــطـــي الــعــمــيــل تــمــويــا 
إذا كـــانـــت ضــمــانــاتــه مـــن األســهــم 
جزءًا من محفظة تتضمن عقارات 
كأسهم  لكن  مجدية،  واستثمارات 

فقط ال. 
اإلدارة  يقف خلف  النهاية  ففي 
ينتظر  للبنوك مساهم،  التنفيذية 
ان تقدم له قيمة مضافة من خال 
قــــــــرارات الـــبـــنـــك االئـــتـــمـــانـــيـــة، وإال 
ارباحنا  تــأثــرت  إذا  سيحاسبني، 

واعمالنا.
● مـــع الــتــحــســنــات الـــتـــي شــهــدهــا 
ســــوق األســـهـــم فـــي بـــدايـــة الـــعـــام، هل 
من  املــصــرفــي مستمرا  القلق  اليـــزال 
مستقبال  البنوك  نتائج  تأثر  احتمال 

بحركة األسهم؟
ــات الــــســــوق األخـــيـــرة  ــاعــ ــفــ - ارتــ
تــعــد أمــــرًا ايــجــابــيــا لــيــس للقطاع 
املــصــرفــي فــقــط، ولــكــن لــاقــتــصــاد 
بشكل عام، ولكن هذا لن يؤثر على 
ومنذ  املتحفظة،  البنوك  سياسية 
الـــقـــدم انـــكـــشـــاف »الـــوطـــنـــي« على 
اســهــم الــشــركــات الــعــامــلــة وليست 
البنك  سياسة  وكــذلــك  املضاربية، 
فقط  الــقــروض  تمنح  ال  املتحفظة 
لــكــن وفقا  كـــون أن فيها رهـــونـــات، 
ــتــــي تـــحـــدد  ــقــــتــــرض الــ لـــســـيـــولـــة املــ
ــقــــرض  ــد الــ ــلــــى تــــســــديــ مــــقــــدرتــــه عــ

وخدمة الدين.
● مـــع تــوقــعــاتــكــم بــتــراجــع حــاجــة 
البنوك للمخصصات االحترازية، هل 
العام  القطاع خــالل  أربــاح  ستتحسن 

الحالي؟
- نعم، ستكون أفضل، خصوصا 
الــبــنــوك، واملــؤشــر  أداء  مــع تحسن 
لذلك كان في بيانات الربع األخير، 
والتي كانت أكثر ايجابيا، واتوقع 
األول من  الـــربـــع  نــتــائــج  تـــكـــون  ان 

2017 استمرارا لهذا التحسن.
● مـــا رأيـــكـــم فـــي مـــا تــقــولــه بعض 
الـــبـــنـــوك لم  شـــركـــات االســـتـــثـــمـــار إن 

تحاسب على أزمة 2008 مثلها؟
املــــصــــارف  كــــونــــت  إذًا  وملــــــــاذا   -
مــخــصــصــات عـــالـــيـــة؟ فـــمـــن أخــطــأ 
ل الفاتورة جيدا في السنوات  تحمَّ
املــــاضــــيــــة، وتـــمـــت مــحــاســبــتــه مــن 
مساهميه الذين لم يسكتوا عندما 

تراجعت ارباحهم.
● عـــــودة إلــــى »الـــوطـــنـــي« مــجــددا 

ــؤال عـــن »شـــيـــفـــرة« الـــســـر في  ــســ ــ وال
مختلفا  تجعله  الــتــي  إستراتيجيته 

عن 22 بنكا؟
ــانــــت حــصــة  ــــوات كــ ــنـ ــ - قـــبـــل سـ
»الــــوطــــنــــي« مــــن الــــســــوق املــحــلــي، 
تــتــجــاوز 40 فــي املــئــة، حــيــث كــان 
وقــتــهــا عــــدد الـــبـــنـــوك أقــــل بكثير 
ألي  ــعـــي  ــيـ ــبـ ــطـ الـ ومـــــــن  اآلن،  ــن  ــ مــ
شـــركـــة كـــبـــرى فـــي أي قـــطـــاع عــدم 
االســتــمــرار فــي االحــتــفــاظ بحصة 
ــادة  ــ ــــط زيـ الــغــالــبــيــة نــفــســهــا، وسـ
ــداد الـــبـــنـــوك املــنــافــســة، ولــذلــك  ــ أعــ
إلى  التوسع  استراتيجية  جــاءت 
الــخــارج، وهــي استراتيجية ذكية 
ــا لــتــعــويــض  ــ ــهــ ــ نـــســـعـــى مـــــن ورائــ
أي تـــراجـــع يــمــكــن ان يــحــصــل في 
حصتنا املحلية ولزيادة عوائدنا 

من الخارج في الوقت نفسه.
ــلــــى   ولـــــــــعـــــــــل مـــــــــــا حـــــــــافـــــــــظ عــ
محليا  املــؤثــرة  السوقية  حصتنا 
»بوبيان«،  بنك  على  استحواذنا 
ــيـــرا  ــبـ الــــــــــذي اعــــطــــيــــنــــاه دعـــــمـــــا كـ
فأعطانا في املقابل قيمة مضافة 
بــاعــتــبــارنــا حــمــلــة ســهــمــه، واآلن 
ــواق  ــنـــي« مـــتـــواجـــد فـــي أســ »الـــوطـ
عـــديـــدة ويـــركـــز حــالــيــا أكــثــر على 
ــــط الــــذي بـــدأ يكبر،  الـــشـــرق األوسـ
أفرعنا  وشبكة  خبراتنا  وبحكم 
ــة جــــــاء تــــواجــــدنــــا فــي  ــيــ ــارجــ الــــخــ

االسواق الرئيسة.
ــــض  ــريــ ــ ــعــ ــ ــ أمـــــــــــــا الـــــــــعـــــــــنـــــــــوان ال
الستراتيجية نمو »الوطني«، في 
أن نحافظ على عمائنا وحصتنا 
القوية من خــال معرفة  السوقية 
عمائنا، والوصول إليهم بجميع 
بالتميز  تــتــمــتــع  الــتــي  الـــخـــدمـــات 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، واســتــخــدامــهــا 

بسهولة.
● كم تبلغ حصتكم السوقية في 

الوقت الحالي؟
التجزئة  قطاع  ثلث  مــن  أكثر   -

بالكويت لـ »الوطني«.
● تحديدا... ماذا أضاف »بوبيان« 

ملجموعة »الوطني«؟
ــا مــن الــنــفــاذ إلـــى الــســوق 

َّ
- مــكــن

نجح  حيث  اإلسامية،  املصرفية 
ــع الــــدخــــل،  ــويـ ــنـ ــــي تـ ــــان« فـ ــيـ ــ ــــوبـ »بـ
ــة الــــســــوقــــيــــة  ــ ــــصـ ــــحـ وتـــــوســـــيـــــع الـ
ــي«، بـــــاإلضـــــافـــــة إلــــى  ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ »الــ ـــ ــ ــ ل
مــــســــاهــــمــــتــــه فــــــي زيــــــــــــادة أربــــــــاح 

املجموعة.
ــــي« بــتــقــديــم  ــنـ ــ ــــوطـ ــتــــزم »الـ ــلــ ويــ
ــيــــان« فــي  »بــــوبــ ـــ الــــدعــــم الـــكـــامـــل لــ
سعيه للبحث عن فرص توسعية 
ــــوق املـــصـــرفـــيـــة  ــسـ ــ ــي الـ ــ ــدة فـ ــ ــديـ ــ جـ
ــة، ويــــتــــزامــــن ذلــــــك مــع  ــ ــيـ ــ ــــامـ اإلسـ

املحافظة على استقاليته.
● مع التسليم بأنه جرت العادة ان 
تشكل نتائج »الوطني« املالية الحصة 
ــاح الــبــنــوك، إال أنــه في  األكــبــر مــن أربـ
الــعــامــن املــاضــيــن لــوحــظ أن مــعــدل 
النمو السنوي ليس كبيرا؟ فما السر 

وماذا تتوقعون لـ2017 و2018؟
- هذا يؤكد نجاح إستراتيجية 
ــكـــن مــا  »الــــوطــــنــــي« املـــتـــحـــفـــظـــة، لـ
قـــراءة  أكــثــر  الــتــركــيــز عليه  يتعني 
مـــــــؤشـــــــرات الــــبــــنــــك الـــــتـــــي تــظــهــر 
ــل  ــنــــي« واصــ بــــوضــــوح أن »الــــوطــ
و2016،   2015 الــقــوي خــال  ه  أداء
مــــلــــيــــون   295.2 حــــــقــــــق  حــــــيــــــث 
ديــنــار أربـــاحـــا صــافــيــة بــنــمــو 4.6 
ــة عـــلـــى أســـــــاس ســـنـــوي،  ــئــ ــــي املــ فـ
وإدارتــــــــــه الــحــصــيــفــة لــلــمــخــاطــر، 
املعايير  أعــلــى  بتطبيق  والــتــزامــه 
عــلــى مــســتــوى جــمــيــع الــقــطــاعــات 

املختلفة.

ربـــح  ــافــــي  صــ  2015 ــمـــن  وتـــضـ
مــلــيــون   16.7 بــقــيــمــة  مـــحـــاســـبـــي 
ديــــنــــار تــتــعــلــق بــصــفــقــة تـــخـــارج 
املجموعة من استثمارها في بنك 
التي تمت في 2014،  الدولي  قطر 
وبــمــقــارنــة صـــافـــي الـــربـــح املــعــدل 
الـــربـــح  ــذا  ــ ـــ 2015 بـــعـــد خـــصـــم هـ لــ
ــائـــي، فـــــإن صــــافــــي ربـــح  ــنـ ــثـ ــتـ االسـ
في   11.2 بنسبة  ارتــفــع  قــد   2016
املئة على أساس سنوي، وهو أمر 
ينطبق أيضا على صافي إيرادات 
ــلـــت نـــمـــوًا  ــجـ ــــي سـ ــتـ ــ ــيـــل الـ ــغـ ــتـــشـ الـ
املــئــة خــال 2016،  بنسبة 4.5 فــي 
ــنــــي«  ــوطــ ــة »الــ ــلــ ــواصــ ــع مــ ــوقــ ــتــ ونــ

ألدائه القوى خال 2017 و 2018.
النية  لديكم  هــل  بعد شنغهاي   ●

الفتتاح أفرع جديدة؟
- جـــمـــيـــع قــــــــــرارات »الــــوطــــنــــي« 
مـــدروســـة، ولـــن نــتــوســع مـــن أجــل 
عــلــيــنــا  ــــال  ــقـ ــ يـ ألن  أو  ــع،  ــ ــــوسـ ــتـ ــ الـ
انــنــا الــبــنــك االكــبــر، وفتحنا أفــرع 
ــــي مــن  ــأتـ ــ فـــــي أســــــــــواق جـــــديـــــدة يـ
ــنــــي«  ــوطــ »الــ دور  تـــكـــريـــس  أجــــــل 
ــنـــا  ــنـ ــمــــوح زبـــائـ ــطــ واســــتــــجــــابــــة لــ
الـــحـــكـــومـــيـــني أو مــن  ســــــــواء مـــــن 
التبادل  القطاع الخاص، ومقابلة 

التجاري.

وخــــــــــال الـــــســـــنـــــوات املــــاضــــيــــة 
استراتيجية  ترسيخ  في  نجحنا 
ــع اإلقــــلــــيــــمــــي مــــــن خــــال  ــ ــــوسـ ــتـ ــ الـ
اســتــحــداث مــصــادر دخـــل جــديــدة 
وتــنــويــع مــوجــدات الــبــنــك، وخــال 
الــخــارجــيــة  األفــــــرع  حــقــقــت   2016
نــمــوًا قــويــا ومــســتــويــات مرتفعة 
مــن جـــودة األصـــول رغــم الــظــروف 
اإلقليمية سواء كانت سياسية أو 

اقتصادية.
ــرار الـــتـــحـــديـــات  ــمــ ــتــ  ورغـــــــم اســ
الــتــشــغــيــلــيــة فـــي األســـــــواق إال ان 
ــــال الـــعـــام  ــنــــي« يــســعــى خـ »الــــوطــ
الــحــالــي الســتــثــمــار نــجــاحــاتــه في 
تعزيز وجــوده في هــذه األســواق، 
ــة مـــتـــنـــوعـــة  ــيــ ــرفــ بـــــخـــــدمـــــات مــــصــ
ــاســــب احــــتــــيــــاجــــات عـــمـــائـــه،  ــنــ تــ

وبتطوير منتجاته وقنواته.
 وحـــالـــيـــا نــســعــى إلـــــى تــعــزيــز 
عــــمــــلــــيــــات »الـــــــوطـــــــنـــــــي« فـــــــي كـــل 
ــواق الــخــلــيــج، بـــاإلضـــافـــة إلــى  ــ اســ
الــســوق املــصــري والـــذي حقق فيه 
ــك الــــكــــويــــت الــــوطــــنــــي - مــصــر  ــنـ بـ
أداء قــويــا خــال 2016 ونــجــح في 
املصرية  العملة  تــراجــع  تعويض 
الجنيه  صــرف  سعر  تحرير  بعد 

املصري مقابل الدوالر.

أمــــــــــــا بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــــــــأســــــــواق 
ــيـــة وخـــصـــوصـــا فــــي لــنــدن  الـــعـــاملـ
ــورة، فــقــد  ــافــ ــغــ ــنــ ونــــيــــويــــورك وســ
القائمة  إســتــراتــيــجــيــتــنــا  نــجــحــت 
عــــلــــى األمـــــــــــان واالســــــتــــــقــــــرار فــي 
جــذب اإليــداعــات مــن قبل العماء 
املرتفعة  املــالــيــة  املــــاءة  ذوي  مــن 
وبعض الشركات الكبرى في هذه 

االسواق. 
ــرا فـــرعـــا  ــ ــيـ ــ ــتــــح الـــبـــنـــك أخـ ــتــ وافــ
جــديــدا فــي الــصــني ليصبح بذلك 
أول بـــنـــك خــلــيــجــي يــفــتــتــح فــرعــا 
 فــي الــصــني، بــمــا يؤهله 

ً
مــتــكــامــا

ــــرص مــــن شـــأنـــهـــا أن  القـــتـــنـــاص فـ
ــــني الـــصـــني  ــع الـــــعـــــاقـــــات بــ ــ ــوسـ ــ تـ
الــشــرق األوســـط وشمال  ومنطقة 
أفـــريـــقـــيـــا، بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــعــزيــز 
التعاون االستثماري لدول الشرق 

األوسط في الصني والعكس.
● لكن البعض اليــزال يشكك في 
ان »الوطني - مصر« ال يــزال يشكل 

ضغوطا على ميزانية »الوطني«؟
- تـــراجـــع ســعــر صــــرف الــعــمــلــة 
املـــصـــريـــة لـــيـــس مــشــكــلــة لـــنـــا كــمــا 
ــعـــض، فــقــيــمــة أصــــول  ــبـ يــعــتــقــد الـ
الـــبـــنـــك مــــحــــددة بــالــعــمــلــة وكـــذلـــك 
ضـــمـــانـــاتـــه، وودائـــــعـــــه، ولــــذلــــك ال 
ــارة حــقــيــقــيــة في  ــه أي خـــسـ ــواجـ نـ
بـــتـــحـــويـــل  قـــمـــنـــا  إذا  إال  ــر،  ــ ــــصـ مـ
األربـــاح مــن مصر للكويت، وهــذا 
لــم يــحــدث بــاعــتــبــار ان الــبــنــك في 
النمو، ولذلك توجهنا نحو  طور 
االحتفاظ بهذه العوائد لعمليات 
الــبــنــك، مـــا يــوفــر عــلــيــنــا تــكــبــد أي 
خسائر من فروقات سعر الصرف.
املــعــهــودة وبعيدا  بــصــراحــتــكــم   ●
عن الديبلوماسية أال تشعرون بالندم 

على استثماركم في مصر؟
ــالــــعــــكــــس نــحــن  ــا، وبــ ــيــ ــائــ ــهــ - نــ
ــة الــــبــــنــــك،  ــ ــطـ ــ ــشـ ــ ــع فـــــــي أنـ ــ ــوسـ ــ ــتـ ــ نـ
ــاع »الـــكـــويـــت  ــطــ ــتــ وبـــــــاألرقـــــــام اســ
الــوطــنــي - مــصــر« تــحــقــيــق طــفــرة 
من  نــجــح   2016 خــــال  األداء  فـــي 
ــع  ــراجــ ــويــــض تــ ــعــ ــا فــــــي تــ ــهــ ــالــ خــ
العملة املصرية بعد تحرير سعر 
ــــرف الــجــنــيــه مـــقـــابـــل الـــــــدوالر،  صـ
لتبلغ أرباحه الصافية نحو 27،5 
 47.5 بلغت  بنمو  ديـــنـــار،  مــلــيــون 
فــي املــئــة، مقارنة مــع 18.6 مليون 

دينار خال 2015. 
ونــمــت املــــوجــــودات اإلجــمــالــيــة 
لتبلغ  املئة  في   43.7 بواقع  للبنك 
نهاية  فــي  كما  ديــنــار  مليار   1.75
مــلــيــار   1.22 مــــع  ــة  ــارنـ ــقـ مـ  ،2016
ارتــفــعــت  كـــمـــا   ،2015 فــــي  ــار  ــنــ ديــ
ودائــع العماء اإلجمالية كما في 
املئة  فــي  بــواقــع 25.3  نهاية 2016 
لــتــبــلــغ نــحــو 1.23 مــلــيــار ديـــنـــار، 
العام  فــي  مليون   985 مــع  مقارنة 

 .2015
القروض وتسهيات  كما نمت 
العماء بواقع 80.4 في املئة لتبلغ 
نهاية  في  كما  دينار  809 مايني 
مــلــيــون   448 مــــع  ــقـــارنـــة  مـ  ،2016

دينار في العام 2015.
ــام أن  ــ وتــظــهــر قــــراءة هـــذه األرقـ
»الــكــويــت الــوطــنــي - مــصــر« أحــد 
في  »الــوطــنــي«  استثمارات  انجح 
ــارج، كــمــا نـــراهـــن عــلــى تــطــور  الـــخـ
الـــســـوق املـــصـــري لــأفــضــل خــال 

الفترة املقبلة.
● وبــالــنــســبــة النـــخـــفـــاض الــلــيــرة 
اثـــــرت على  الــتــركــيــة إلــــى أي درجـــــة 

ادائكم؟
يذكر  تأثير  أي  لها  يــوجــد  - ال 
على تعامات البنك، فاستثمارنا 

بحجم  مــقــارنــة  تركيا صغير  فــي 
املجموعة.

● هل لديكم النية لالستحواذ على 
بنوك قائمة؟

- حاليا ال توجد فرص محددة 
ــذا  ــة، وهــ ــاولــ ــطــ ــة عـــلـــى الــ مـــطـــروحـ
يـــتـــوقـــف عـــلـــى الـــقـــيـــمـــة املـــضـــافـــة، 

والتي إذا وجدت لن نتجاهلها. 
ــن األفـــــــرع  ــ ــم إيــــــراداتــــــكــــــم مــ ــ ● كــ

الخارجية؟
- كحصة 25 في املئة وكارباح 

نحو 32 في املئة.
مـــســـتـــقـــبـــال  تــــخــــطــــطــــون  هـــــــل   ●

لزيادتها؟
- الـــســـوق الــكــويــتــي مــهــمــا كبر 
يظل صغيرا، وخطتنا في التوسع 
فــي تحقيق  ان نستمر  الــخــارجــي 
الــنــمــو بـــمـــعـــدالت مــرضــيــة ســـواء 
انـــكـــمـــش الــــســــوق املـــحـــلـــي وقــــوي 
الـــعـــكـــس،  أو  ــارجــــي  ــخــ الــ الــــســــوق 
من  الــعــائــد  وهــنــا ستتغير نسبة 
كل سوق بحسب أماكن االنكماش 
والنمو لكن ذلك سيتضمن زيادة 

حصتنا وعمائنا.
● عـــــالَم تـــركـــز اســتــراتــيــجــيــتــكــم 

أكثر... الشركات أم التجزئة؟
- االثـــــــنـــــــان مـــــعـــــا، مــــــع األخــــــذ 
باالعتبار ان اهتمامنا بالشركات 
فـــــقـــــط عـــــلـــــى مـــنـــح  ــر  ــحــــصــ ــنــ يــ ال 
الــتــمــويــل، بـــل عــلــى تــقــديــم الــدعــم 
املـــنـــاســـب لـــهـــا ومـــســـاعـــدتـــهـــا فــي 
فـــ »الــوطــنــي« ال  تحسني أعمالها، 
بــل حتى  العميل  فــي مجرد  يفكر 
فــــي أحــــفــــاده ومــســتــقــبــلــهــم، فــانــا 
اريــد  أخــدمــك كشركة النني  كبنك 
يدعونا  وهــذا  تنمو،  ان  ملبيعاتك 
لتقديم املشورة التي تفيد العميل.

وقـــــــــــــد واصــــــــــلــــــــــت مــــجــــمــــوعــــة 
الـــخـــدمـــات املـــصـــرفـــيـــة لــلــشــركــات 
ســيــطــرتــهــا عــلــى الــحــصــة األكــبــر 
ــــي مــعــظــم  ــــوق املـــحـــلـــي فـ ــــسـ ــن الـ ــ مـ
كنتيجة  االقــتــصــاديــة،  القطاعات 
لتميز خدماتها وتنوع املنتجات 
الـــتـــي تــقــدمــهــا لــعــمــائــهــا، وعــلــى 
الصعيد املحلي لقطاع الشركات، 
ــلــــى حــصــة  ــأعــ ــك بــ ــنــ ــبــ ــفـــظ الــ ــتـ يـــحـ
سوقية تفوق 25 في املئة، أما على 
صعيد الشركات األجنبية، فتقدر 
الحصة السوقية للبنك بأكثر من 

75 في املئة.
كـــمـــا حــــافــــظ »الــــوطــــنــــي« عــلــى 
البنك رقم  الرائد باعتباره  مركزه 
العديد  واحد بالكويت في تقديم 
املصرفية  والخدمات  الحلول  من 
لـــلـــشـــركـــات املــحــلــيــة واألجـــنـــبـــيـــة، 
ــا  والــــــتــــــي اســـــتـــــطـــــاع مــــــن خـــالـــهـ
اقتناص حصة كبيرة من الفرص 
البارزة  مكانته  من  بدعم  املتاحة 
فــي الــســوق وخــبــراتــه الــفــريــدة في 
الــهــيــكــلــة واكـــتـــتـــابـــات الـــشـــركـــات 
األوراق  أســواق  الكبرى وصفقات 
ــة لـــذلـــك أثــبــتــت  ــافـ ــة، بـــاإلضـ ــيـ ــالـ املـ
مـــجـــمـــوعـــة الــــخــــدمــــات املــصــرفــيــة 
لـــلـــشـــركـــات نــجــاحــهــا مــــجــــددًا فــي 
تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات عــمــائــهــا من 
الــــشــــركــــات املـــحـــلـــيـــة واألجـــنـــبـــيـــة، 
ــم الـــــــازم ملــســانــدة  ــدعــ ــم الــ ــديـ ــقـ وتـ
األهــــــــــــداف الــــتــــوســــعــــيــــة لـــلـــقـــطـــاع 
التنموية  الدولة  وخطط  الخاص 

طويلة األجل.
● لكن اال تــرون ان ربــط املشورة 
انه  على  يصنف  قــد  العميل  بتمويل 

تدخل في شؤونهم؟

الفائدة من »املركزي«
و»الهيئة«... ممتازة

بنك  من محافظ  كل  لسياسة  واسعا  تقديرًا  الفليج  أبــدى 
الكويت املركزي الدكتور محمد الهاشل، ورئيس هيئة أسواق 
املال الدكتور نايف الحجرف، ونظرتهما الرقابية املستقبلية، 

مشيدًا بجهود املسؤولني والعاملني في الجهتني.
وقـــــال »فــــي رأي الــبــعــض تـــوجـــد أخـــطـــاء لــــدى الــنــاظــمــني 
الرقابيني، لكني أرى أنها ال تحمل وزنا مؤثرًا مع مساعيهم 
في تثبيت القواعد الرقابية محليا«، مضيفا »أرى أن الفائدة 
في  كثيرًا  ساعدت  فقواعدهما  ممتازة،  واملــركــزي  الهيئة  من 
تشجيع املستثمر األجنبي واملحلي في اإلقبال على السوق، 
الــرقــابــي، لكن في  الــجــهــات مــع ناظمها  ربــمــا تختلف بعض 
النهاية يتعني أن نتفهم أن نظرة الرقيب تختلف عن املراقب، 

كونها شاملة أكثر«.
وأشــار الفليج إلى أن البنوك كانت تشتكي بعد 2008 من 
أنه  أثبتت الحقا  التجربة  التحوطية، لكن  »املــركــزي«  قــرارات 

كان صاحب نظرة حصيفة في قراءة املشهد العام.

لاستثمار«  و»الوطني  »الوطني«  بــأن  الفليج  أفــاد 
أثــبــتــا لــلــعــالــم انــــه كــــان بــيــنــهــمــا »أســــــوار صــيــنــيــة« في 
العديد من عمليات التمويل املشتركة، موضحا انه في 
بعض االمور كانت الشركة تضغط على البنك أكثر من 

أي مستشار اخر، ولذلك نجحنا.

أسوار صينية بني »الوطني«
و»الوطني لالستثمار« 

اعــتــبــر الــفــلــيــج أن ظـــاهـــرة انــســحــاب الــشــركــات من 
البورصة خال الفترة األخيرة غير مقلقة بالنسبة له، 
حيث أوضـــح أن تـــداول معظم هــذه الــشــركــات لــم يكن 
مكلفة  الحوكمة  مــصــاريــف  اصبحت  ان  وبــعــد  قــويــا، 
عليها قـــررت االنــســحــاب، مــشــيــرا إلـــى انـــه قــد ينزعج 
البورصة  من  القوية  التشغيلية  الشركات  النسحاب 
مثل »أمريكانا«، باعتبار ان ذلك ليس جيدا، لكن أكد 

احترامه لقرار املالك.

انسحاب الشركات غير مقلق



- نهائيا، فالدعم املقدم يعكس 
رؤيتي املصرفية للعميل، دون أي 
كبنك  أنفسنا  نعتبر  حيث  ــزام،  إلـ
شــركــاء مــعــه فــي مــركــب واحـــد إذا 
وتوجيهنا  ســويــا،  سنغرق  غــرق 
يــــأتــــي لــــــزيــــــادة اربــــــــــاح الـــعـــمـــيـــل، 
ميزانيته،  فــي  خلل  ألي  وتنبيهه 
ــا،  ــهـ ــتـ ــالـــجـ ــعـ ــه فــــــي مـ ــ ــدتـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ومـ
هنا  املقاربة  ويمكن  بالنصيحة، 
ــــذي قـــد يــوجــه  بــمــديــر املــحــفــظــة الـ
ــا بـــعـــض االســـئـــلـــة  ــ ــة مـ ــركــ إلــــــى شــ
ــنــــه فــي  ــــا مــ ــــدخـ ــعــــد ذلـــــــك تـ هـــــل يــ
النهاية  اعمالها؟ بالطبع ال، ففي 
استراتيجية  عن  يتحدث  العميل 
ويــحــتــفــظ بــمــعــلــومــاتــه الــخــاصــة 
العميل  خــدمــة  بـــان  علما  لنفسه، 
ــذا الـــخـــصـــوص ال تــقــتــصــر  ــ فــــي هـ
عــلــى املــشــروعــات الــكــبــرى، لكنها 
مــــوجــــهــــة أيـــــضـــــا إلــــــــى أصــــحــــاب 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة، 
ــبـــدأ مــشــروعــا  فـــالـــشـــاب عـــنـــدمـــا يـ
النصيحة حــتــى في  إلـــى  يــحــتــاج 
تـــبـــويـــبـــه لـــلـــمـــصـــاريـــف وتـــحـــديـــد 
رواتــــــــــــب املـــــوظـــــفـــــن ومــــــــن واقــــــع 

خبرتنا نقدم ذلك.
في  للتوسع  أبـــرز خططكم  مــا   ●

قطاع التجزئة بـ 2017؟
مــــجــــمــــوعــــة  تــــــــــواصــــــــــل  إن   -
الشخصية  املــصــرفــيــة  الــخــدمــات 
ــلــــى صــعــيــد  ــا املـــســـتـــمـــر عــ نــــمــــوهــ
الــعــمــلــيــات اإلســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
تـــمـــهـــد الــــطــــريــــق نـــحـــو مــــزيــــد مــن 
التطور على أكثر من صعيد، فقد 
حــرصــنــا عــلــى تــنــويــع مــجــمــوعــة 
مــنــتــجــاتــنــا وحــلــولــنــا املــصــرفــيــة 
قاعدة  لتوسيع  والبسيطة  املرنة 
عمائنا الجدد من خال التركيز 
ــا املـــحـــلـــيـــة  ــ ــنـ ــ ــــروعـ ــلــــى شـــبـــكـــة فـ عــ
املتنامية ودعم قنواتنا املصرفية 
الرقمية الذكية، بما يعكس النقلة 
عملياتنا  فــي  الحاصلة  النوعية 

اإللكترونية والرقمية. 
كما سنواصل جهودنا الرامية 
املــعــامــات  وتسهيل  تبسيط  إلـــى 
واإلجــــــــــــــــراءات لــــــزيــــــادة مـــســـتـــوى 
ــــى جــانــب  الـــكـــفـــاءة والـــفـــاعـــلـــيـــة إلـ
التكنولوجية  املــنــصــة  اســتــكــمــال 
حــيــث   ،2016 عــــــام  فــــي  املـــــوحـــــدة 
االرتــقــاء بمجموعة  حرصنا على 
خــدمــاتــنــا لــيــس مــن أجـــل الحفاظ 
عــلــى مــوقــعــنــا الــــرائــــد فـــي املــجــال 
الرقمي والتكنولوجي فحسب، بل 
لتلبية متطلبات عمائنا في ظل 
الــتــســارع املــضــطــرد الـــذي تشهده 
الصناعة املصرفية التكنولوجية، 
الــرقــمــيــة  الــــقــــنــــوات  وان  الســـيـــمـــا 
من  وملحوظًا  عاليًا  طلبًا  تشهد 

قبل العماء.
لـــهـــذا الـــســـبـــب قــمــنــا بــتــوســعــة 
ــع الـــعـــمـــاء  ــ ــاق الـــــتـــــواصـــــل مــ ــ ــطـ ــ نـ
ــــل  ــــواصـ ــتـ ــ ــل الـ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــن خـــــــــال وسـ ــ ــ مـ
االجتماعي، وحافظنا على موقع 
ريــادي قوي من خال جذب أعلى 
املتابعن على تطبيقات  عــدد من 
»الـــــفـــــيـــــس بـــــــــــــوك«، و»تــــــويــــــتــــــر«، 
و»انــســتــغــرام«، و»ســـنـــاب شـــات«، 
وذلك بهدف خلق الوعي اإلعامي 
لــهــذه املــبــادرات الــجــديــدة، إضافة 
إلــــى مــواصــلــة تــوفــيــر املــعــلــومــات 
املــتــعــلــقــة بــالــخــدمــات واملــنــتــجــات 
ــك، قمنا  ــ الــحــالــيــة، إلــــى جـــانـــب ذلـ
ــة الــــتــــواصــــل عــبــر  ــدمــ ــــاق خــ ــإطـ ــ بـ
لــيــنــفــرد  آب«،  ــــواتـــــس  »الـ تــطــبــيــق 

»الوطني« بهذه املبادرة.
● مـــا أهـــم الــخــدمــات الــتــي تجعل 
»الـــوطـــنـــي« مــنــافــســا قــويــا فـــي قــطــاع 

التجزئة؟
- مــن حيث املــبــدأ أود أن أشير 
إلى أن«الوطني»وباعتباره األكبر 
في الكويت، لديه مسؤولية توفير 
أفــضــل الــخــدمــات املــصــرفــيــة، بناء 
تحقق  متخصصة،  معايير  على 
الـــقـــوة االســتــراتــيــجــيــة فـــي جــذب 
العماء والتزامه الدائم بتزويدهم 
بــــأرقــــى املـــنـــتـــجـــات املـــبـــتـــكـــرة ذات 

القيمة املضافة. 
ولــعــل مـــن مــعــالــم الــتــمــيــز الــتــي 
يــتــمــتــع بــهــا عــمــيــل«الــوطــنــي»أنــه 
بـــــإمـــــكـــــانـــــه تــــنــــفــــيــــذ مــــعــــامــــاتــــه 
اليومية بسهولة وأمان وبأحدث 
الـــتـــقـــنـــيـــات، ويـــشـــمـــل ذلـــــك خــدمــة 
املــــوبــــايــــل والــــخــــدمــــة الـــهـــاتـــفـــيـــة، 
اليـــــــن،  أون  الـــــوطـــــنـــــي  وخـــــــدمـــــــة 
أثــنــاء  مــتــاحــة  وجميعها خــدمــات 

التنقل وعلى مدار الساعة.
كــمــا أطـــلـــق الــبــنــك الـــعـــديـــد من 
الــحــلــول املــصــرفــيــة، الــتــي تعتبر 
انــتــشــارا لجهة نوعها في  األكــثــر 
 NBK Tap»الــــســــوق، مــثــل تـــقـــنـــيـــة
للعميل  تــتــيــح  ــتـــي  والـ  ،«  & Pay
تـــســـديـــد قــيــمــة مـــشـــتـــريـــاتـــه الــتــي 
تقل عــن 10 دنــانــيــر، مــبــاشــرة من 
دون إدخــــال الــرقــم الــســري وعــنــاء 
االنـــتـــظـــار، وهــــذه املـــيـــزة حصرية 
لعماء »الــوطــنــي« فــي أكثر مــن 3 
في  وكــذلــك  بالكويت،  متجر  آالف 

آالف املتاجر العاملية.
ولــــــــعــــــــل مــــــــــن ضـــــــمـــــــن مـــــــزايـــــــا 
»الــــوطــــنــــي« الـــتـــنـــافـــســـيـــة، تـــفـــرده 
بــتــفــاصــيــل خـــدمـــاتـــه، ومــــن صــور 
التي  الوطني«  »أميال  ذلك خدمة 

تــجــعــل بـــإمـــكـــان الــعــمــيــل مــعــادلــة 
رصــيــده مــن الــنــقــاط املــكــونــة لديه 
بــالــحــقــوق نــفــســهــا الـــتـــي يحصل 
عليه من يشتري املنتج نقدًا ومن 
مــواعــيــد  أو  بـــقـــيـــود  إلــــزامــــه  دون 
ــذه املــكــافــأة  ــا يــجــعــل هــ مـــحـــددة مـ
ــا، بـــاإلضـــافـــة  ــهــ ــن نــــوعــ ــ ــدة مـ ــ ــريـ ــ فـ
إلـــى خــدمــة مــكــافــآت الــتــي تعتبر 
األفـــضـــل مــحــلــيــًا بــمــشــاركــة أكــثــر 
من 600 محل تجزئة تتناسب مع 

نمط حياة عمائنا.
ــحــــرص  عــــــــــــاوة عـــــلـــــى ذلــــــــــك يــ
»الــــوطــــنــــي« عـــلـــى تـــوفـــيـــر أفــضــل 
ــة عــــــن طـــريـــق  ــيــ ــرفــ تــــجــــربــــة مــــصــ
ــزة الـــســـحـــب اآللــــــي مــتــعــددة  ــهــ أجــ
ــي مــطــار  ــرة فــ ــتـــشـ ــنـ الـــعـــمـــات واملـ
ــافـــة الــى  الـــكـــويـــت الــــدولــــي بـــاالضـ
فــــرعــــنــــا والـــــــــــذي يـــــخـــــدم مــنــطــقــة 
»املــغــادرون« و»املــســافــرون« كفرع 
فــــريــــد مــــن نــــوعــــه بـــالـــعـــالـــم بــهــذه 
ــدار  ــ الــخــاصــيــة مـــع خـــدمـــات اإلصـ
الفوري للبطاقات وتقديم خطوط 
أفضل  لتوفير  املجاني  للتواصل 

تجربة مصرفية اثناء السفر.
● عالم سيركز »الوطني« اهتمامه 
االئتماني أكثر على الشركات الكبرى 

أم على املشروعات الصغيرة؟
املـــاضـــيـــة  الـــــســـــنـــــوات  - خـــــــال 
ــــز عـــلـــى  ــيـ ــ ــــركـ ــتـ ــ ــل الـ ــعــ ــفــ ــالــ زدنـــــــــــا بــ
شـــركـــات املـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة، 
وهـــــــــذا يـــنـــســـجـــم مـــــع تـــوقـــعـــاتـــنـــا 
ــاع لــجــهــة  ــطــ ــقــ ورؤيــــتــــنــــا لــــهــــذا الــ
زيــــــــــــــــــــــادة أعــــــــــــــــــــــداد الــــــــشــــــــركــــــــات 
الــــعــــامــــلــــة فـــــيـــــه، ولــــــذلــــــك جــــــاءت 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة«الـــوطـــنـــي»لـــزيـــادة 

خدمة هذه املشروعات.
»الوطني« على  وتاريخيًا دأب 
ــم الـــشـــبـــاب الـــكـــويـــتـــي وتــلــبــيــة  ــ دعـ
مـــتـــطـــلـــبـــاتـــه ومــــقــــابــــلــــة نـــجـــاحـــه 
بــمــنــحــه الـــفـــرص املــنــاســبــة ألخــذ 
وإطـــــاق املــــبــــادرات الـــتـــي تضمن 
يــقــتــصــر  املـــســـتـــمـــر، وال  تـــــطـــــّوره 
الـــتـــمـــويـــات  تـــقـــديـــم  عـــلـــى  دوره 
والــــخــــدمــــات املـــصـــرفـــيـــة املــبــتــكــرة 
واملـــنـــاســـبـــة لـــتـــطـــلـــعـــات الـــشـــبـــاب 
فــقــط، ولــكــنــه يــمــتــد لــيــكــون داعــمــًا 
وشريكًا قويًا لهم من خال سعيه 
املتواصل إلطاق ودعم املبادرات 

االجتماعية الشبابية الهادفة.
ويجب أن نشيد بمدى اهتمام 
ــبـــاب ودعــمــهــا  الــــدولــــة بــفــئــة الـــشـ
لــتــنــمــيــة املـــشـــروعـــات الــصــنــاعــيــة، 
ــكـــون نـــــــواة ملـــشـــاريـــع  ــتـ ــــي سـ ــتـ ــ والـ
كبرى في املستقبل القريب، ونرى 
ــادرات الــداعــمــة  ــ ــبـ ــ أن اســـتـــمـــرار املـ
للشباب سواء من جانب الحكومة 
أو من القطاع الخاص من شأنها 
تركيبة  تصحيح  على  تساعد  أن 
ــذي يــعــانــي من  ــ ســـوق الــعــمــل، والـ
الــقــطــاع  اخــتــال واضــــح ملصلحة 
الــحــكــومــي، ويــجــب أن يــتــبــع هــذه 
املـــــــــبـــــــــادرات بــــعــــض اإلجــــــــــــــراءات 
الــحــكــومــيــة واملــجــتــمــعــيــة األخـــرى 
ــيــــف لــــدى  ــتــــوظــ ــافــــة الــ ــقــ لـــتـــغـــيـــر ثــ

الشباب وحديثي التخرج. 
ــذ ســـــــنـــــــوات قـــــــــام الـــبـــنـــك  ــ ــنــ ــ ومــ
مــتــخــصــصــة  إدارة  ــيــــس  ــأســ ــتــ بــ
بتقديم جميع الخدمات للشركات 
ــاء  ــبــــل إنــــشــ الــــصــــغــــيــــرة، وذلـــــــــك قــ
ــات الــوطــنــيــة  ــروعــ ــشــ ــنــــدوق املــ صــ
واملتوسطة،  الصغيرة  للمشاريع 
حــيــث قـــدم مــن خـــال هـــذه اإلدارة 
خدمات مميزة تضمنت تسهيات 
وإدارة  ــة  ــيــ ــانــ ــمــ ــتــ ائــ ــات  ــ ــاقــ ــ ــطــ ــ وبــ
حـــســـابـــات الـــعـــمـــاء الـــكـــتـــرونـــيـــا، 
وغـــيـــرهـــا مــــن املـــمـــيـــزات املــفــصــلــة 

املخصصة لهذه الشريحة.
قاعدته  بتدعيم  »الــوطــنــي«  قــام   ●
في   6.5 بنسبة  وآخــرهــا  الرأسمالية 
املئة، اآلن هل لديكم أي خطط جديدة 
على املدى القصير أو املتوسط ملزيد 
التدعيم لكفاية رأس املال ضمن  من 

معايير »بازل- 3«؟ 
ــاء ذلـــــك ضــمــن  ــ ــ - بـــالـــفـــعـــل، وجـ
على  للحفاظ  البنك  استراتيجية 
نــســب رســمــلــة جــيــدة مـــع تطبيق 
معدل كفاية رأس املال وفقا ملعيار 
بــازل - 3 ومتطلبات بنك الكويت 
ــام بـــزيـــادة رأس  ــركـــزي، حــيــث قـ املـ
املـــال فــي 2016، مــن خـــال إصـــدار 
أسهم حقوق األولوية بنسبة 6.5 
املــئــة وإصــــدار 343.96 مليون  فــي 
سهم وبــذلــك بلغ رأس مــال البنك 
مليون   563.57 واملــدفــوع  املــصــدر 
ديـــنـــار، وبـــلـــغ مـــعـــدل كــفــايــة رأس 
املال وفق متطلبات بازل ) 3( 17.7 
فــي املــئــة بــنــهــايــة 2016 مــتــجــاوزًا 
للمستويات  ــى  ــ األدنـ الــحــد  بــذلــك 

املطلوبة.
ــادة  ــزيــ ونـــحـــن نـــــرى أن تـــلـــك الــ
على  البنك  ملساعدة  حاليا  كافية 
التي تظهر  النمو  اقتناص فرص 
جــــــــراء تـــنـــفـــيـــذ الـــحـــكـــومـــة لــخــطــة 
الــرأســمــالــي، كما تحافظ  اإلنــفــاق 
ــاع تــمــويــل  ــطـ عـــلـــى مــكــانــتــه فــــي قـ

املشاريع.
● فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار مـــا تعيشه 
األســـواق مــن اضــطــراب إلــى أي مدى 
»الوطني« مطمئن إلى متانة ميزانيته 

وجودة أصوله؟
ــزز  ــعـ ــئـــن جـــــــــدًا، ومــــــــا يـ ــمـ ــطـ - مـ
موقفه القوي، انعكاس أداء وقوة 
ومتانة البنك على مستوى جميع 
املــالــيــة، فعلى مستوى  مــؤشــراتــه 

األصـــــــــول واصـــــــل تـــحـــســـن نــســب 
جــودة األصـــول، وتــراجــعــت نسبة 
ــــى إجــمــالــي  قــــروضــــه املـــتـــعـــثـــرة إلـ
في   1.28 إلــى  االئتمانية  املحفظة 
املئة مع نهاية 2016، وذلك مقارنة 
 ،2015 فــي  املــئــة  فــي   1.34 بنسبة 
كـــمـــا ارتـــفـــعـــت تــغــطــيــة الـــقـــروض 
مقابل  املئة  في  إلــى 365  املتعثرة 

322 في املئة.
ــــودات  ــــوجـ ــالــــي مـ وارتـــــفـــــع إجــــمــ
مجموعة«الوطني»إلى 24.2 مليار 
دينار بنمو 2.6 في املئة في نهاية 
املــلــكــيــة  ــقـــوق  حـ وارتـــفـــعـــت   ،2016
إلى 2.7 مليار دينار بنمو سنوي 
الـــعـــائـــد على  ــة، وبـــلـــغ  ــئـ 4.3 فـــي املـ
املـــوجـــودات خـــال الــعــام 1.22 في 
عافية  مـــؤشـــرات  وجميعها  املــئــة، 
ومتانة«الوطني»حتى  قــوة  تؤكد 

في أصعب الظروف.
● ما مدى رضاكم على التعليمات 
الرقابية في شأن الفواتير؟ وهل أثرت 

فعليا على النمو؟
عــلــى  »الــــــوطــــــنــــــي«  يـــــحـــــرص   -
تــطــبــيــق جــمــيــع تــعــلــيــمــات الــبــنــك 
ــزي، وتـــعـــلـــيـــمـــاتـــه الـــخـــاصـــة  ــ ــركــ ــ املــ
بضبط سوق القروض الشخصية، 
ومــتــابــعــة الــعــمــاء فـــي مـــا يخص 
تــــقــــديــــم الـــــفـــــواتـــــيـــــر الـــــتـــــي تـــؤيـــد 
ــغـــرض  ــــي الـ ــقـــــرض فـ ــ اســــتــــخــــدام الـ
املــمــنــوح مـــن أجــلــه وهـــو أمـــر نـــراه 
ملــصــلــحــة الــعــمــيــل والـــبـــنـــك فـــي آن 

واحد.
ــا بــالــنــســبــة لــتــأثــيــرهــا عــلــى  ــ أمـ
على  قـــادرة  البنوك  أن  أرى  النمو، 
مـــواجـــهـــة تــــراجــــع نـــمـــو االئـــتـــمـــان، 
الســيــمــا فـــي مـــا يــخــص الـــقـــروض 
الـــشـــخـــصـــيـــة، عـــبـــر إيــــجــــاد حــلــول 
ــاب شــــرائــــح  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــرة واسـ ــكــ ــتــ ــبــ مــ
ــن الــــعــــمــــاء والـــتـــوســـع  ــ ــــدة مـ ــديـ ــ جـ
الجغرافي وهي أمور تدخل ضمن 
وننصح  »الوطني«،  استراتيجية 
العماء بأن يقوموا بتقديم فواتير 

تسهياتهم.
ــة الــحــكــومــة  ● هـــل اقــتــنــعــتــم بـــرؤيـ

2035؟ 
ــة نــــظــــري تــتــضــمــن  ــهــ - مــــن وجــ
أعـــمـــااًل وأهــــدافــــًا مـــمـــتـــازة، وتــمــثــل 
ــيـــة وخــــطــــوة ايــجــابــيــة  نـــقـــلـــة نـــوعـ
مع  الخاص  القطاع  نحو مشاركة 
الـــقـــطـــاع الــحــكــومــي فـــي الــتــنــمــيــة، 
ــاع مــــــصــــــارف نــــنــــظــــر إلــــى  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ وكـ
الخطة  لهذه  التنفيذية  الخطوات 
تكون  أن  نتمنى  والــتــي  الطموحة 
ســريــعــة، الســيــمــا وأنــهــا ستضمن 
ــاريــــع  اســـــتـــــمـــــرارا فـــــي طـــــــرح املــــشــ
الــتــنــمــويــة الــكــبــرى وســتــســهــم في 
تحقيق طفرة في تحريك االقتصاد 

ــام شـــركـــات  ــيـ املـــحـــلـــي وســتــحــفــز قـ
وطنية قوية.

يجب  الحقيقية  التنمية  ولــكــن 
ــن خــــال  ــ مــ ــة،  ــ ــوازنــ ــ ــتــ ــ مــ ــون  ــ ــكـ ــ تـ ان 
طـــرح مــشــاريــع تــنــمــويــة وخــدمــيــة، 
ــع  ــاريـ ــة إلـــــــى طـــــــرح مـــشـ ــ ــافـ ــ ــاإلضـ ــ بـ
اســتــثــمــاريــة وإنــتــاجــيــة تسهم في 
ــادة إيــــــرادات الـــدولـــة ومــعــالــجــة  ــ زيـ
ــــن طـــريـــق  اخـــــتـــــاالت املــــيــــزانــــيــــة عـ
تــخــفــيــف االعــــتــــمــــاد الـــكـــامـــل عــلــى 
الـــتـــنـــمـــيـــة  خــــطــــة  أن  أي  ــــط،  ــفـ ــ ــنـ ــ الـ
مــــوجــــودة لــكــن نــجــاحــهــا يــتــوقــف 
على التنفيذ وأال تكون مجرد حبر 

على ورق.
● بـــحـــكـــم مــــا لـــديـــكـــم مــــن قـــاعـــدة 
مــســتــثــمــريــن مــتــنــوعــة... مـــا أكــثــر ما 

يقلق املستثمر األجنبي؟
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة،  املـــــخـــــاوف   -
ملتهب  للمنطقة  الــعــام  فــالــوضــع 
وســـط وجـــود حــربــن فــي املنطقة، 
لـــكـــن املــســتــثــمــر األجـــنـــبـــي يــشــعــر 
بــاالطــمــئــنــان كــثــيــرا تـــجـــاه وضــع 
الكويت، ومستقبلها االستثماري، 
ــتــــرة املـــاضـــيـــة  ــفــ ــــي الــ خـــصـــوصـــًا فـ
ــدًا بــــعــــد تــــأســــيــــس هــيــئــة  ــ ــــديـ ــــحـ وتـ
ــة، والـــــتـــــحـــــول  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــالـ ــ ــ األســـــــــــــــــواق املـ
اإليـــــجـــــابـــــي فــــــي طــــريــــقــــة تـــعـــامـــل 
ــبـــحـــت أكـــثـــر  ــتــــي أصـ الــــبــــورصــــة الــ
تــنــظــيــمــا ووضــــوحــــًا فــــي عــمــلــهــا، 
فــعــنــدمــا يــســتــطــيــع املــســتــثــمــر أن 
ــا لـــقـــواعـــد  ــ ــقـ ــ ــيــــع وفـ ــبــ ــتــــري ويــ يــــشــ

محددة تزداد ثقته بالسوق.
ــه مــحــلــيــًا يـــتـــرقـــب طـــرح  ــ كـــمـــا أنـ
ــود ومـــــشـــــاريـــــع بــــاملــــلــــيــــارات،  ــ ــقـ ــ عـ
وهــي محل اهتمام واســع مــن قبل 
والـــذي يرجح  األجــنــبــي،  املستثمر 
ان يـــــزداد تــركــيــزه عــلــى املــشــاريــع 

التي ستطرح.
● برأيك ماذا ينقص البورصة؟

- إدراج شركات تشغيلية أكثر، 
فـــا يـــوجـــد حــالــيــا ســــوى الــقــطــاع 
املــصــرفــي وكــــم شـــركـــة أخـــــرى، أمــا 
فــعــبــارة عــن شــركــات ميتة،  البقية 
املـــتـــداول منها ضعيف  أن  لــدرجــة 
جدا وفي بعض الجلسات منعدم، 
ولــذلــك بعضها خـــرج مــن الــســوق، 
وهذا ال يمنع وجود بعض األسهم 
ــتـــي بــــدأت  الــتــشــغــيــلــيــة الـــجـــيـــدة الـ
تضيف إلى السوق قيمة تشغيلية.
أن مجرد  يعتبر  لكن هناك من   ●
بناء مــدن ومــد طــرق لن ينعكس اثره 

بشكل كبير على االقتصاد؟
- أختلف مع هذا الرأي، فوجود 
مشاريع بنية تحتية كبرى يعني 
وجود فرص لتنفيذ هذه املشاريع 
وهذا  املحلين،  التجار  طريق  عن 
يفيد السوق، وفي الوقت نفسه ال 

لبناء  الحاجة  أهمية  إغفال  يمكن 
عقول، وللتعليم الجيد ومحاسبة 
ــدم تــكــديــس املــوظــفــن  املـــوظـــف وعــ
فــــي الــــقــــطــــاع الـــحـــكـــومـــي، ألن كــل 
هــذه الــعــوامــل عــبــارة عــن محددات 
ــلـــى املــــدى  لــلــتــنــمــيــة الــحــقــيــقــيــة عـ

البعيد.
 ولـــاســـف نــجــد حــالــيــا شــبــابــا 
ــكـــومـــي طــلــبــا  ــمـــل الـــحـ ــعـ يـــفـــضـــل الـ
شباب  هناك  املقابل  وفــي  للراحة، 
مــتــعــلــم يــريــد ان يــضــاعــف جــهــده، 
وهــــــــــــــذا مـــــــاحـــــــظ فـــــــــي أصــــــحــــــاب 
واملتوسطة،  الصغيرة  املشروعات 
ا من املطاعم ومــرورا بخدمات  بدء
ــرنـــت، فــالــعــقــلــيــات بــالــكــويــت  ــتـ االنـ
مــــوجــــودة لـــكـــن الـــحـــكـــومـــة يــتــعــن 
بــالــتــعــلــيــم، وإال  تــهــتــم  ان  عــلــيــهــا 
ســنــخــرج مــســتــقــبــا جــيــا يجلس 

في مبنى ال نستفيد منه.
● برأيكم ما األنشطة التي تنقص 

السوق املحلي؟
االهــتــمــام االستثماري  زيـــادة   -
ــقــــطــــاعــــي الـــتـــعـــلـــيـــم والــــصــــحــــة،  بــ
والصناعة  والتجزئة  فالخدمات 
أنشطة موجودة في الكويت، حتى 
مواد الصناعة يمكن ان نصنعها 
مــحــلــيــا، لــكــن لـــو ادرجـــــت شــركــات 
في القطاعن التعليمي والصحي 
ســيــتــم الــتــقــاطــهــا، الهــمــيــتــهــا من 
حيث تحقيق دخل مستدام، وهذا 
ــلـــى طـــرح  ــة عـ ــكـــومـ ــع الـــحـ مــــا شـــجـ

شركة عافية.
● كيف تنظرون إلى أهمية درجة 
التصنيف السيادي وآفاق االقتصاد 
الخطوات  ومــا  الــبــنــوك،  على  الكويتي 
تــخــفــيــض  أي  ــادي  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ لـ املــــطــــلــــوبــــة 

مستقبلي للتصنيف؟
- التصنيف السيادي للدولة أمر 
املــصــرفــي،  للقطاع  بالنسبة  مــهــم 
ــيــــف ســـيـــؤثـــر  ــنــ ــتــــصــ ــيــــيــــر الــ فــــتــــغــ
ــه مــرتــبــط  ــ عـــلـــى الـــبـــنـــوك نـــظـــرًا ألنـ
بالحكومة، ولكن من املستبعد أن 
يتم تخفيض التصنيف السيادي 
لــلــكــويــت، الســيــمــا وأنـــهـــا تمتلك 
تشكل  التي  العناصر  مــن  العديد 
والتي  السيادي  لتصنيفها  دعمًا 
مـــن أهـــمـــهـــا، االحـــتـــيـــاطـــيـــات الــتــي 
املاضية،  السنوات  خــال  تراكمت 
النفط  النسبي ألسعار  والتحسن 

خال الفترة املاضية.
أال ننتظر لحدوث  ولكن علينا 
مــثــل هـــذه الــتــغــيــرات، فيجب على 
الكويت أن تقوم بإجراء إصاحات 
لــعــاج اخــتــاالت امليزانية  فــوريــة 
ومواجهة العجز، مع إيقاف الهدر 
ــدم  ــل وعــ ــدخــ ــادر الــ وتـــنـــويـــع مــــصــ
ــفـــط كــمــصــدر  ــنـ ــلـــى الـ ــاد عـ ــمــ ــتــ االعــ

وحيد للدخل.
● وفــقــا ملــا لديكم مــن بيانات هل 
البنوك مستعدة لفتح خطوط تمويلية 
تتأثر  أن  دون  الــتــنــمــويــة  لــلــمــشــاريــع 

مقدرتها على تمويل الشركات؟ 
- نعم، فاملصارف املحلية قادرة 
باملساهمة  املــعــادلــة  تحقيق  على 
فــــي تـــمـــويـــل املـــشـــاريـــع الــتــنــمــويــة 
الـــكـــبـــرى، بـــاإلضـــافـــة لــتــمــويــاتــهــا 
عــلــى  تـــأثـــيـــر  أي  دون  لـــلـــشـــركـــات، 
ــا ظهر  خـــطـــوط أحـــدهـــمـــا، وهــــو مـ
واضـــحـــًا مـــن الــتــمــويــات الــكــبــرى 
للمشاريع  الــبــنــوك  قــدمــتــهــا  الــتــي 

العماقة.
ــثـــال عــلــى  ــنــــي« خـــيـــر مـ ــوطــ و»الــ
ذلــك، مع قيامه بــدور البنك القائد 
التسهيات  وتــرتــيــب  تــمــويــل  فـــي 
ــروعـــن  ــــر مـــشـ ــبـ ــ ــة، ألكـ ــيــ ــانــ ــمــ ــتــ االئــ
وهـــمـــا   ،2016 ــــي  فـ طـــرحـــهـــمـــا  ــم  ــ تـ
مــــشــــروع مــبــنــى الــــركــــاب الــجــديــد 
الدولي  الكويت  2( بمطار  )املبنى 
ومشروع  ديــنــار  مليار   1.3 بقيمة 
الكويتية  الوطنية  البترول  شركة 
الخاص بمرافق تسييل واستيراد 
 2.9 بقيمة  املسال  الطبيعي  الغاز 
في  البنك  نجح  كما  دوالر،  مليار 
قـــيـــادة تــرتــيــب الــشــريــحــة األولــــى 
مــــــن مــــــشــــــروع الـــــــوقـــــــود الـــبـــيـــئـــي 
1.2 مليار دينار، بمشاركة  بقيمة 
التقليدية  املحلية  الــبــنــوك  معظم 
حصته  بلغت  حيث  واإلســامــيــة، 

فيها 400 مليون.
ــوك الـــكـــويـــتـــيـــة تــمــتــلــك  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ والـ
الــســيــولــة الــكــافــيــة واملــــاءة املالية 
القوية لتمويل أي مشاريع مماثلة 
ــتـــرة  ــفـ قـــــد يــــتــــم طــــرحــــهــــا خـــــــال الـ

املقبلة. 
املحلية  الــبــنــوك  أن  هــل صحيح   ●
ــل اإلصـــــــدارات قــصــيــرة األجـــل 

ّ
تــفــض

على سندات طويلة األجل؟ 
- وفــــــرت الــــســــنــــدات الــســيــاديــة 
ــوك بــــآجــــال  ــ ــكـ ــ ــــصـ وإصـــــــــــــــــدارات الـ
مــخــتــلــفــة مــنــحــنــى عـــائـــد مــنــاســب 
للبنوك، وهو أمر كان من املطالب 
ــــي تــنــويــع  األســــاســــيــــة لـــلـــبـــنـــوك فـ
اآلجــال املختلفة لهذه اإلصــدارات، 
وهـــو مــا ظــهــر فــي حــجــم التغطية 
ــدار والــتــي بلغت نــحــو 4  لــكــل إصــ
مرات لإلصدارات التي تمت خال 

عام 2016.
لــإلصــدارات  الكبيرة  والتغطية 
املــاضــيــة تــعــد مـــؤشـــرًا قـــويـــا على 
رضا البنوك بعوائد تلك السندات 
ــن يـــجـــب أن يــتــبــعــهــا خــطــط  ــكــ ولــ
الحكومية  االقــتــصــادي  اإلصــــاح 
والـــــــتـــــــي ســـــتـــــزيـــــد الـــــطـــــلـــــب عـــلـــى 
املطلوب  النمو  وتحفز  االئــتــمــان، 
ــلـــقـــطـــاع غـــيـــر الـــنـــفـــطـــي وتــخــلــق  لـ
عـــوائـــد  اســـتـــثـــمـــاريـــة ذات  قــــنــــوات 

جيدة للبنوك.
ــأال تلجأ  ــان يـــدفـــع بــ ● الــبــعــض كــ
ــن الـــدولـــيـــة  ــ ــديـ ــ الـــــدولـــــة إلــــــى ســــــوق الـ
ــفــــادة مـــن فـــوائـــض الــســيــولــة  ــتــ واالســ

املحلية؟
اإلصــــــــــــــــدارات  فـــــــي  ــوع  ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــ ال  -
مــهــم بــالــنــســبــة لـــلـــدولـــة ولــلــقــطــاع 
املصرفي، فطرح السندات الدولية 
ســيــؤثــر بــشــكــل مــبــاشــر فـــي جــذب 
على  يساعد  ما  األجنبية،  العملة 
ــوازن املـــطـــلـــوب، كــمــا  ــ ــتـ ــ تــحــقــيــق الـ
ــة،  ــدولـ ــلـ ــة لـ ــيـ ــالـ يـــضـــيـــف ســـمـــعـــة مـ
ــر يــســتــفــيــد مــنــه الــقــطــاع  وهـــــذا أمــ
الــخــاص عبر فتح اســـواق جديدة 

لإلصدارات التي يقوم بها.
ــيــــف تـــقـــيـــمـــون رفـــــــع ســعــر   ● كــ

الخصم الذي أقره »املركزي« أخيرا؟

- زيــادة سعر الخصم سيؤدي 
ــتــــذاب مـــزيـــد مـــن الـــودائـــع  إلــــى اجــ
القطاع املصرفي، وهذا يعزز  إلى 
ســيــولــة الـــبـــنـــوك وهــــو أمــــر جــيــد، 
وتـــأثـــيـــره الـــحـــالـــي لـــيـــس الــســبــب 
الـــرئـــيـــس الـــــذي أدى إلــــى تــبــاطــؤ 
االئــــــتــــــمــــــان، وهــــــــو مــــــا يــــجــــب أن 
وتيرة  بــزيــادة  الحكومة  تعالجه 

طرح املشاريع التنموية.
كما أن رفع سعر الخصم يأتي 
ــلـــى  ــركـــزي»عـ ــار حـــرص«املـ ــ فــــي إطــ
ضمان تنافسية وجاذبية الدينار 
كوعاء للمدخرات وترسيخ دعائم 
االستقرار النقدي واملالي وتوفير 
مصادر التمويل للقطاع املصرفي 

واملالي.
● هل تستطيعون االستغناء عن 
الودائع الحكومية إذا قررت نقلها إلى 

بنوك أجنبية؟ 
- لعل السؤال األوجــه، هو ملاذا 
ــئـــات الــحــكــومــيــة  ــيـ قــــد تـــــــودع الـــهـ
ــا فــــي الـــبـــنـــوك األجــنــبــيــة،  ــهـ ــوالـ أمـ
ولـــــديـــــهـــــا بـــــنـــــوك مـــحـــلـــيـــة قـــويـــة 
تــســتــطــيــع دفـــــع عــــوائــــد فـــوائـــض 

سيولتها؟
غــيــر  أســـــعـــــاركـــــم  ألن  ربـــــمـــــا   -

مشجعة؟
ــإذا كــانــت مع  - مــقــارنــة بــمــن، فــ
األسواق العاملية فالبنوك املحلية 
تــقــدم أســعــارا أفــضــل، وفــي بعض 
األسواق الخارجية نجد أن فائدة 
القروض تصل لـ 6 في املئة مقابل 
أسعار ودائــع بأقل من نصف في 
املــئــة، مــا يجعل األســعــار املحلية 
عــادلــة مــقــارنــة بــاســعــار االئــتــمــان 
ــع األخـــــذ بــاالعــتــبــار  بـــالـــكـــويـــت، مـ
ان«املـــــركـــــزي»عـــــلـــــى درايـــــــــة بـــهـــذه 
األسعار ويحاسب عليها البنوك، 
ــائــــدة عــلــى  ــفــ الــ وكـــلـــمـــا زاد ســـعـــر 

االئتمان ارتفع سعر الوديعة.
ــراض اســـتـــمـــرار  ــتــ ــال افــ ــ ● فــــي حـ
تــبــاطــؤ األعـــمـــال فــي الــكــويــت والــنــمــو 
االئتماني هل يمكن أن تتراجع شهية 

»الوطني« نحو استقبال الودائع؟ 
- ال يــوجــد بــنــك يــرفــض ودائـــع 
عــمــائــه، فــأعــمــال الــبــنــوك قــائــمــة 
واستخدامها  الــودائــع  تلقي  على 
في القنوات االستثمارية املتاحة، 
ولـــكـــن املـــؤثـــر الـــرئـــيـــس لـــذلـــك هو 
وتيرة الحكومة في طرح املشاريع 
ــة وفــــــــي اســــتــــمــــرارهــــا  ــويــ ــمــ ــنــ ــتــ الــ
باالنفاق االستثماري والذي يعد 
العامل الرئيس في تحريك عجلة 
االقـــتـــصـــاد ورفــــع مـــعـــدالت الــنــمــو 

االئتماني.
● الــبــعــض يــتــخــوف مــن أن يــؤدي 
التأثير  إلـــى   3 بــــازل  مــعــايــيــر  تطبيق 
عــلــى مــعــدل كــفــايــة رأســـمـــال الــبــنــوك، 
وتـــحـــديـــدا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــاســتــبــعــاد 
الـــرهـــن الـــعـــقـــاري مـــن الــكــفــايــة، كيف 

ترون انعكاسات ذلك على البنوك؟
- اســتــبــعــاد الــعــقــار مــن النسبة 
عند حساب كفاية رأس املال شيء 
لن يكون مفاجئا، إذ تم استبعاده 
تـــم اســتــبــعــاد  عــلــى مـــراحـــل واآلن 

الغالبية من قيمة العقار. 
ــــرات فــــإن  ــــديـ ــقـ ــ ــتـ ــ ووفـــــــــق آخـــــــر الـ
االنـــكـــشـــاف املـــصـــرفـــي عــلــى قــطــاع 
العقار بلغ 22 في املئة من محفظة 
استخدام  تــراجــع  الــقــروض، حيث 
ليشكل  لــلــقــروض  الــعــقــار كضمان 
ــــدى الــقــطــاع  خـــمـــس الـــضـــمـــانـــات لـ
املصرفي، كما أن القروض العقارية 
غير املنتظمة تعتبر األدنى مقارنة 

بقروض القطاعات األخرى.
وأشــــــــــيــــــــــد بـــــــــــــــــــدور« املــــــــركــــــــزي 
من  للحد  املتحفظة  »وبــســيــاســتــه 
اإلفـــــراط فــي الــتــمــويــات الــعــقــاريــة 
مرتفعة املخاطر، كما أن استخدامه 
حقق  لــلــمــخــاطــر  أوزان  ملــجــمــوعــة 
رأس  كفاية  بن مستويات  توازنا 
املــــال لــلــبــنــوك، خــاصــة مــع تطبيق 
تعليمات بازل 3 في معايير كفاية 
رأس املـــال والــرفــع املــالــي وتغطية 

السيولة.
● هـــل ســتــحــجــم »بـــــازل 3« رغــبــة 
البنوك مستقبال من عمليات التمويل 

العقاري؟
لــكــنــهــا ستحافظ  ال،  بــالــطــبــع   -
على استقرار القطاع املصرفي في 
ظل الظروف االقتصادية الصعبة، 
من تراجع أسعار النفط وصعوبة 
الــبــيــئــة الــتــشــغــيــلــيــة وســتــحــد من 

التمويات مرتفعة املخاطر.
● مـــا مـــدى تــأثــيــر تـــراجـــع أســعــار 
ــرة عــلــى  ــ ــيــ ــ ــار فـــــي اآلونـــــــــة األخــ ــقــ ــعــ ــ ال

الضمانات املصرفية؟
ــار  ــقــ ــعــ - ظــــــل نـــــشـــــاط ســــــــوق الــ
2016، حيث  نسبيًا خــال  ضعيفًا 
شــهــدت األســعــار تــراجــعــًا معتداًل، 
بنحو  املبيعات  إجــمــالــي  وتــراجــع 
23 فــي املــئــة عــلــى أســــاس ســنــوي، 
وشــــهــــد قـــطـــاعـــا الـــعـــقـــار الــســكــنــي 
تراجع،  نسبة  أعلى  واالستثماري 
فــــــي حــــــن ســــجــــل قـــــطـــــاع الــــعــــقــــار 
التجاري تحسنا في أدائه بـ 2016، 

بعد تراجع مبيعاته خال 2015. 
ونرى أن تراجع نشاط املبيعات 
أدى إلى عملية تصحيح محدودة 
فــي أســعــار الــعــقــار خـــال الــعــامــن 
املــاضــيــن، إال أنــهــا لـــم تــؤثــر على 
ــدى الــقــطــاع  ــ جــــــودة الـــضـــمـــانـــات لـ
املصرفي، فالعمليات التصحيحية 

أمر صحي في أي استثمار.
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الفليج متحدثًا إلى الزميل رضا السناري  )تصوير سعد هنداوي(

ملاذا تودع الحكومة 
أموالها في بنوك أجنبية 

واملصارف املحلية 
قوية؟

إستراتيجيتنا للتوّسع 
الخارجي »ذكية«... 

تعوض أي تراجع محلي 

لو أدرجت شركات 
ذات أنشطة تعليمية 

وصحية سيتم التقاطها

مطمئن جدا ملوقف 
»الوطني« القوي

... وملتانة جميع مؤشراته

نعم... العديد من البنوك 
أخطأت قبل 2008 

في آلية منح التمويل
على أساس استثماري

مواجهة تراجع 
نمو االئتمان

باستقطاب شرائح جديدة

نجاح خطة التنمية يتوقف 
على تنفيذها
... وأال تكون 

حبرًا على ورق 

املستثمر األجنبي مطمئن 
إلى وضع الكويت 

رغم قلقه الجيوسياسي

البورصة أصبحت 
أكثر تنظيمًا ووضوحًا

في عملها

زيادة سعر الخصم 
تجذب مزيدًا من الودائع 

وتضمن تنافسية 
وجاذبية الدينار

تصحيح أسعار العقار 
لم يؤثر على جودة 

ضمانات املصارف

امليزانية تظهر
أن الكويت أكثر حاجة 

لشد حزام مصروفاتها 

املصارف املحلية 
خرجت من األزمة 

برسملة عالية فيما 
أفلست بنوك عاملية 

ال كيانات تشغيلية سوى البنوك 
وكم شركة أخرى... والبقية أموات

»الوطني« يستحوذ على ربع تمويالت 
الشركات املحلية وثالثة أرباع »األجنبية«

»الوطني«... ثقة كبيرة
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