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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 تلكالصفات 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  40في 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  75في 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  2008في منح تمويالتها على أساس استثماري  100في 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:

وداعًا للمخصصات
الكبيرة االستثنائية
أعطينا «بوبيان»
دعمًا كبيرًا ...فأعطى
لحملة سهمه قيمة
أكثر من ثلث قطاع
التجزئة في الكويت
 ...لـ «الوطني»
ال ّ
نتوسع ليقال
إننا األكبر...
أفرعنا الجديدة
تعزز خدمة عمالئنا
لم نندم على استثمارنا
في مصر ...نجحنا
في تعويض
تراجع الجنيه
صالح الفليج

● ف ــي ال ـبــدايــة ن ــود أن ن ـســأل عن
تقييمكم لـلــوضــع املـحـلــي اقتصاديا
وماليا؟
 اق ـت ـص ــادي ــا ،ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إناس ـ ـتـ ــدانـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت م ـ ــن الـ ـس ــوق
الــدول ـيــة ب ـهــذا الـحـجــم مــن طلبات
ال ـت ـغ ـط ـي ــة ،أك ـ ــد ال ـن ـظ ــرة ال ـعــامل ـيــة
اإلي ـجــاب ـيــة ل ـنــا ك ـس ــوق م ـه ــم ،كما
ان ه ــذا اإلج ـ ــراء أدى إل ــى تـنــويــع
مصادر التمويل ،بدال من االعتماد
على م ــورد واح ــد لتمويل العجز،
وهذا مؤشر صحة مالي للدولة.
لكن من الناحية املالية ،أعتقد
أن الكويت التــزال في حاجة لبذل
م ـج ـهــود إض ــاف ــي ،ف ــي م ــا يتعلق
ب ـض ـب ــط مـ ـص ــروف ــاتـ ـه ــا ،فـ ــأرقـ ــام
املـيــزانـيــة الـعــامــة تظهر حتى اآلن
وجود معدالت صرف مرتفع أكثر
مما ينبغي ،وهذا يحتاج إلى شد
حزام أكثر.
● وبالنسبة للقطاع املصرفي؟
 ق ــوي جـ ــدا ،فــال ـب ـنــوك نجحتخـ ــال ال ـس ـن ــوات ال ـت ـســع املــاض ـيــة
ف ــي تـنـظـيــف م ـيــزان ـيــات ـهــا ،بـبـنــاء
مستويات عالية من املخصصات
االحترازية ،وهي حاليا في مرحلة
تـسـجـيــل ن ـمــو ف ــي أرب ــاح ـه ــا ،رغــم
مــاحـظـتـنــا تــأثــر عـجـلــة املـشــاريــع
ال ـك ـب ــرى م ـج ــددا بــالـبـيــروقــراطـيــة
املفرطة قليا ،بعد ان استبشرنا
خيرا في  2016بطرح املناقصات،
لكن عموما عندما يزور املستثمر
األجنبي الكويت يــرى مدنا تبنى
وشـ ـ ــوارع ت ـن ـشــأ ،ك ـمــا ان م ـشــروع
املـ ـط ــار م ـف ـيــد ل ـل ـكــويــت ول ـل ـن ـظــرة
إليها ،وجميعها مؤشرات تعطي
لـ ـلـ ـبـ ـن ــوك م ـ ـجـ ــاال كـ ـبـ ـي ــرا ل ـل ـن ـم ــو،
خصوصا إذا استمرت الدولة في
طرح املشاريع الكبرى.
● ل ـكــن ه ـن ــاك م ــن يـ ــرى أن كـثــرة
طبقات مخصصات البنوك ليس دليل
عــافـيــة بـقــدر مــا تعكسه مــن مشكلة
عميقة عالجها بكلفة عالية؟
 ل ـك ـن ـه ــا ف ـ ــي املـ ـق ــاب ــل ت ـت ـم ـتــعب ــرسـ ـمـ ـل ــة عـ ــال ـ ـيـ ــة ،كـ ـم ــا ان ـ ـهـ ــا لــم
تـضـطــر إل ــى ت ـكــويــن مـخـصـصــات
احـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرازي ـ ـ ــة إال ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ت ــوق ــف
االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاد ،وهـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــت أسـ ـ ـع ـ ــار
األصول ،وعندما حدث ذلك لجأت
إل ـ ــى بـ ـن ــاء م ـخ ـص ـص ــات إضــاف ـيــة
لـتـفــادي أي أزم ــة مستقبلية ،وإذا
ك ــان ال يـمـكــن إن ـكــار خـطــأ الـبـنــوك
ق ـب ــل أزمـ ـ ــة  2008ف ــي أنـ ـه ــا كــانــت
تمنح التمويات كاستثمار 100
فـ ــي امل ـ ـئـ ــة ،ولـ ـي ــس الن ع ـم ــاء ه ــا
تـشـغـيـلـيــني ،وهـ ــذا يـنـسـحــب على
كثير من البنوك محليا وخارجيا،
إال انها خرجت مــن مواجهة أزمــة
التعثرات برسملة عالية ،في حني
أن هناك بنوكا عاملية لم تحتملها
وأفلست ،واأله ــم أن آلية التمويل
مـحـلـيــا ت ـغ ـيــرت ب ــال ـك ــام ــل ،فنحن
كالبنك الوطني ال نقرض العماء
ملجرد امتاكهم ضمانات حتى لو
كانت تغطي  200في املئة ،بل وفقا
لكفاءة تدفقاتهم النقدية.
● وهــل ب ــدأت حــاجــة الـبـنــوك تجاه
بناء مخصصات إضافية تتراجع؟
 بالطبع ،وب ـقــوة ،فكما أشــرتســابـقــا نظفت الـبـنــوك ميزانيتها
كثيرا في السنوات املاضية ،وبات
تركيزها حاليا مــوجــه أكـثــر نحو
املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ،وبـ ـ ـن ـ ــاء م ـخ ـص ـصــات
وفـقــا لـتـقــديــراتــه ،بعكس السابق،
وال ــذي كــانــت تطالع فيه املــاضــي،

ومـ ـ ـص ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــا ي ـ ـم ـ ـكـ ــن ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــول إن
البنوك حاليا مرتاحة جــدا ،وانــه
وداع ـ ــا لـل ـم ـخ ـص ـصــات اإلضــاف ـيــة
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 مهمبــاألمــس ،وسيظل كــذلــك بالنسبة
للمصارف الـيــوم وغ ــدا ،فجزء من
قــرارنــا االئتماني يرتبط بمعرفة
ال ـع ـم ـي ــل ،وم ـي ــزان ـي ــات ــه واع ـم ــال ــه،
وتــاريـخــه االئـتـمــانــي ،وضماناته،
ل ـك ـن ــه بـ ـ ــات ع ـ ـ ــودا مـ ــن ح ــزم ــة فــي
صناعة القرار.
● متى تعود البنوك إلى تمويالت
األسهم؟
 م ـنــح ال ـت ـمــويــل ف ـقــط م ــن أجــلش ــراء األس ـهــم وبـضـمــانـهــا يعتبر
مـ ـ ــن األصـ ـ ـ ـ ـ ــول عـ ــال ـ ـيـ ــة امل ـ ـخـ ــاطـ ــر،
والـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــب فـ ـ ــي ج ـ ـعـ ــل تـ ـم ــوي ــات
األسـهــم غير مشجعة للبنوك أنه
ال يمكنها االعـتـمــاد على تدفقات
ن ـقــديــة مـتــأتـيــة ف ـقــط م ــن االس ـه ــم،
وال ـت ــي ل ــو تــراج ـعــت «ل ـ ــراح الـبـنــك
وال ـع ـم ـيــل ب ـس ـب ـب ـهــا» ،ف ــان ــا كـبـنــك
يـمـكــن ان اع ـط ــي ال ـع ـم ـيــل تـمــويــا
إذا ك ــان ــت ض ـمــانــاتــه م ــن األس ـهــم
جزءًا من محفظة تتضمن عقارات
واستثمارات مجدية ،لكن كأسهم
فقط ال.
ففي النهاية يقف خلف اإلدارة
التنفيذية للبنوك مساهم ،ينتظر
ان تقدم له قيمة مضافة من خال
قـ ـ ـ ــرارات ال ـب ـن ــك االئ ـت ـم ــان ـي ــة ،وإال
سيحاسبني ،إذا تــأثــرت ارباحنا
واعمالنا.
● م ــع ال ـت ـح ـس ـنــات ال ـت ــي شـهــدهــا
س ــوق األس ـه ــم ف ــي ب ــداي ــة الـ ـع ــام ،هل
الي ــزال القلق املـصــرفــي مستمرا من
احتمال تأثر نتائج البنوك مستقبال
بحركة األسهم؟
 ارتـ ـف ــاع ــات الـ ـس ــوق األخـ ـي ــرةت ـعــد أم ـ ـرًا اي ـجــاب ـيــا ل ـيــس للقطاع
امل ـصــرفــي ف ـقــط ،ول ـكــن لــاقـتـصــاد
بشكل عام ،ولكن هذا لن يؤثر على
سياسية البنوك املتحفظة ،ومنذ
الـ ـق ــدم ان ـك ـش ــاف «ال ــوطـ ـن ــي» على
اسـهــم ال ـشــركــات الـعــامـلــة وليست
املضاربية ،وكــذلــك سياسة البنك
املتحفظة ال تمنح ال ـقــروض فقط
كــون أن فيها رهــونــات ،لـكــن وفقا
ل ـس ـي ــول ــة املـ ـقـ ـت ــرض الـ ـت ــي ت ـحــدد
م ـ ـقـ ــدرتـ ــه عـ ـل ــى تـ ـس ــدي ــد الـ ـق ــرض
وخدمة الدين.
● م ــع تــوقـعــاتـكــم ب ـتــراجــع حــاجــة
البنوك للمخصصات االحترازية ،هل
ستتحسن أربــاح القطاع خــالل العام
الحالي؟
 نعم ،ستكون أفضل ،خصوصامــع تحسن أداء الـبـنــوك ،واملــؤشــر
لذلك كان في بيانات الربع األخير،
والتي كانت أكثر ايجابيا ،واتوقع
ان ت ـكــون ن ـتــائــج ال ــرب ــع األول من
 2017استمرارا لهذا التحسن.
● م ــا رأي ـك ــم ف ــي م ــا تـقــولــه بعض
ش ــرك ــات االس ـت ـث ـم ــار إن ال ـب ـن ــوك لم
تحاسب على أزمة  2008مثلها؟
 وملـ ـ ـ ــاذا إذًا ك ــون ــت املـ ـص ــارفم ـخ ـص ـصــات ع ــال ـي ــة؟ ف ـم ــن أخ ـطــأ
َّ
تحمل الفاتورة جيدا في السنوات
امل ــاضـ ـي ــة ،وتـ ـم ــت م ـحــاس ـب ـتــه مــن
مساهميه الذين لم يسكتوا عندما
تراجعت ارباحهم.
● ع ـ ــودة إلـ ــى «ال ــوطـ ـن ــي» م ـجــددا

والـ ـس ــؤال ع ــن «ش ـي ـف ــرة» ال ـس ــر في
إستراتيجيته الـتــي تجعله مختلفا
عن  22بنكا؟
 قـ ـب ــل س ـ ـنـ ــوات ك ــان ــت حـصــة«ال ــوطـ ـن ــي» م ــن الـ ـس ــوق امل ـح ـلــي،
ت ـت ـجــاوز  40فــي امل ـئــة ،حـيــث كــان
وق ـت ـهــا عـ ــدد ال ـب ـن ــوك أقـ ــل بكثير
م ـ ــن اآلن ،وم ـ ـ ــن ال ـط ـب ـي ـع ــي ألي
ش ــرك ــة ك ـب ــرى ف ــي أي ق ـط ــاع عــدم
االسـتـمــرار فــي االحـتـفــاظ بحصة
ال ـغــال ـب ـيــة ن ـف ـس ـهــا ،وسـ ــط زيـ ــادة
أع ـ ــداد ال ـب ـنــوك امل ـنــاف ـســة ،ولــذلــك
جــاءت استراتيجية التوسع إلى
الـخــارج ،وهــي استراتيجية ذكية
ن ـس ـع ــى م ـ ــن ورائ ـ ـه ـ ــا ل ـت ـعــويــض
أي ت ــراج ــع يـمـكــن ان يـحـصــل في
حصتنا املحلية ولزيادة عوائدنا
من الخارج في الوقت نفسه.
ولـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ــا ح ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــظ عـ ـل ــى
حصتنا السوقية املــؤثــرة محليا
استحواذنا على بنك «بوبيان»،
الـ ـ ـ ـ ــذي اع ـ ـط ـ ـي ـ ـنـ ــاه دعـ ـ ـم ـ ــا ك ـب ـي ــرا
فأعطانا في املقابل قيمة مضافة
بــاع ـت ـبــارنــا حـمـلــة س ـه ـمــه ،واآلن
«ال ــوط ـن ــي» م ـت ــواجــد ف ــي أس ــواق
ع ــدي ــدة وي ــرك ــز حــال ـيــا أك ـثــر على
ال ـشــرق األوسـ ــط ال ــذي ب ــدأ يكبر،
وبحكم خبراتنا وشبكة أفرعنا
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة جـ ـ ــاء تـ ــواجـ ــدنـ ــا فــي
االسواق الرئيسة.
أم ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــوان ال ـ ـع ـ ــري ـ ــض
الستراتيجية نمو «الوطني» ،في
أن نحافظ على عمائنا وحصتنا
السوقية القوية من خــال معرفة
عمائنا ،والوصول إليهم بجميع
ال ـخ ــدم ــات ال ـتــي تـتـمـتــع بالتميز
وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ،واس ـت ـخــدام ـهــا
بسهولة.
● كم تبلغ حصتكم السوقية في
الوقت الحالي؟
 أكثر مــن ثلث قطاع التجزئةبالكويت لـ «الوطني».
● تحديدا ...ماذا أضاف «بوبيان»
ملجموعة َّ «الوطني»؟
 مـكــنــا مــن الـنـفــاذ إل ــى الـســوقاملصرفية اإلسامية ،حيث نجح
«بـ ــوب ـ ـيـ ــان» فـ ــي ت ـن ــوي ــع ال ــدخ ــل،
وت ـ ــوسـ ـ ـي ـ ــع ال ـ ـح ـ ـصـ ــة الـ ـس ــوقـ ـي ــة
ل ـ ــ«ال ـ ــوط ـ ـن ـ ــي» ،ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
مـ ـس ــاهـ ـمـ ـت ــه فـ ـ ــي زيـ ـ ـ ـ ـ ــادة أربـ ـ ـ ــاح
املجموعة.
ويـ ـلـ ـت ــزم «الـ ــوط ـ ـنـ ــي» ب ـت ـقــديــم
الـ ــدعـ ــم الـ ـك ــام ــل لـ ــ«ب ــوبـ ـي ــان» فــي
سعيه للبحث عن فرص توسعية
جـ ــديـ ــدة فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق امل ـص ــرف ـي ــة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ،وي ـ ـتـ ــزامـ ــن ذلـ ـ ــك مــع
املحافظة على استقاليته.
● مع التسليم بأنه جرت العادة ان
تشكل نتائج «الوطني» املالية الحصة
األكـبــر مــن أرب ــاح الـبـنــوك ،إال أنــه في
ال ـعــامــن املــاض ـيــن لــوحــظ أن مـعــدل
النمو السنوي ليس كبيرا؟ فما السر
وماذا تتوقعون لـ 2017و2018؟
 هذا يؤكد نجاح إستراتيجية«الـ ــوط ـ ـنـ ــي» امل ـت ـح ـف ـظ ــة ،ل ـك ــن مــا
يتعني الـتــركـيــز عليه أكـثــر ق ــراءة
م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات ال ـ ـب ـ ـنـ ــك الـ ـ ـت ـ ــي ت ـظ ـهــر
ب ــوض ــوح أن «ال ــوطـ ـن ــي» واص ــل
أداءه الـقــوي خــال  2015و،2016
ح ـ ـ ـيـ ـ ــث ح ـ ـ ـقـ ـ ــق  295.2م ـ ـل ـ ـيـ ــون
دي ـنــار أرب ــاح ــا صــافـيــة بـنـمــو 4.6
فـ ــي املـ ـئ ــة عـ ـل ــى أس ـ ـ ــاس سـ ـن ــوي،
وإدارتـ ـ ـ ـ ــه ال ـح ـص ـي ـفــة ل ـل ـم ـخــاطــر،
والـتــزامــه بتطبيق أعـلــى املعايير
ع ـلــى م ـس ـتــوى جـمـيــع الـقـطــاعــات
املختلفة.

وت ـض ـم ــن  2015ص ــاف ــي رب ــح
م ـح ــاس ـب ــي ب ـق ـي ـمــة  16.7م ـل ـيــون
دي ـ ـنـ ــار ت ـت ـع ـلــق ب ـص ـف ـقــة ت ـخ ــارج
املجموعة من استثمارها في بنك
قطر الدولي التي تمت في ،2014
وب ـم ـقــارنــة ص ــاف ــي ال ــرب ــح امل ـعــدل
ل ـ ـ  2015ب ـع ــد خ ـص ــم هـ ــذا ال ــرب ــح
االس ـت ـث ـن ــائ ــي ،ف ـ ــإن ص ــاف ــي رب ــح
 2016قــد ارت ـفــع بنسبة  11.2في
املئة على أساس سنوي ،وهو أمر
ينطبق أيضا على صافي إيرادات
ال ـت ـش ـغ ـي ــل ال ـ ـتـ ــي س ـج ـل ــت ن ـم ـوًا
بنسبة  4.5فــي املـئــة خــال ،2016
ونـ ـت ــوق ــع م ــواصـ ـل ــة «ال ــوطـ ـن ــي»
ألدائه القوى خال  2017و .2018

● بعد شنغهاي هــل لديكم النية
الفتتاح أفرع جديدة؟
 ج ـم ـي ــع قـ ـ ـ ـ ــرارات «ال ــوطـ ـن ــي»م ــدروس ــة ،ول ــن نـتــوســع م ــن أجــل
ال ـ ـتـ ــوسـ ــع ،أو ألن ي ـ ـقـ ــال ع ـل ـي ـنــا
انـنــا الـبـنــك االك ـبــر ،وفتحنا أفــرع
ف ـ ــي أسـ ـ ـ ـ ــواق ج ـ ــدي ـ ــدة يـ ــأتـ ــي مــن
أجـ ـ ــل تـ ـك ــري ــس دور «ال ــوطـ ـن ــي»
واس ـ ـت ـ ـجـ ــابـ ــة لـ ـطـ ـم ــوح زب ــائ ـن ـن ــا
سـ ـ ـ ــواء م ـ ــن الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــني أو مــن
القطاع الخاص ،ومقابلة التبادل
التجاري.

وخـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوات امل ــاضـ ـي ــة
نجحنا في ترسيخ استراتيجية
ال ـ ـتـ ــوسـ ــع اإلق ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــي مـ ـ ــن خـ ــال
اس ـت ـحــداث م ـصــادر دخ ــل جــديــدة
وتـنــويــع مــوجــدات الـبـنــك ،وخــال
 2016ح ـق ـقــت األفـ ـ ــرع ال ـخــارج ـيــة
ن ـم ـوًا قــويــا وم ـس ـتــويــات مرتفعة
مــن ج ــودة األص ــول رغــم الـظــروف
اإلقليمية سواء كانت سياسية أو
اقتصادية.
ورغ ـ ـ ــم اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـت ـح ــدي ــات
الـتـشـغـيـلـيــة ف ــي األس ـ ـ ــواق إال ان
«ال ــوطـ ـن ــي» ي ـس ـعــى خـ ــال ال ـع ــام
الـحــالــي السـتـثـمــار نـجــاحــاتــه في
تعزيز وجــوده في هــذه األســواق،
بـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات مـ ـص ــرفـ ـي ــة م ـت ـن ــوع ــة
تـ ـن ــاس ــب اح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات عـ ـم ــائ ــه،
وبتطوير منتجاته وقنواته.
وح ــالـ ـي ــا ن ـس ـعــى إل ـ ــى ت ـعــزيــز
ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات «ال ـ ـ ــوطـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي» ف ـ ـ ــي ك ــل
اس ـ ــواق ال ـخ ـل ـيــج ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
الـســوق املـصــري وال ــذي حقق فيه
ب ـن ــك الـ ـك ــوي ــت ال ــوطـ ـن ــي  -مـصــر
أداء قــويــا خــال  2016ونـجــح في
تعويض تــراجــع العملة املصرية
بعد تحرير سعر صــرف الجنيه
املصري مقابل الدوالر.

الفائدة من «املركزي»
و«الهيئة» ...ممتازة
أبــدى الفليج تقديرًا واسعا لسياسة كل من محافظ بنك
الكويت املركزي الدكتور محمد الهاشل ،ورئيس هيئة أسواق
املال الدكتور نايف الحجرف ،ونظرتهما الرقابية املستقبلية،
مشيدًا بجهود املسؤولني والعاملني في الجهتني.
وق ـ ــال «فـ ــي رأي ال ـب ـعــض ت ــوج ــد أخـ ـط ــاء لـ ــدى الـنــاظـمــني
الرقابيني ،لكني أرى أنها ال تحمل وزنا مؤثرًا مع مساعيهم
في تثبيت القواعد الرقابية محليا» ،مضيفا «أرى أن الفائدة
من الهيئة واملــركــزي ممتازة ،فقواعدهما ساعدت كثيرًا في
تشجيع املستثمر األجنبي واملحلي في اإلقبال على السوق،
ربـمــا تختلف بعض الـجـهــات مــع ناظمها الــرقــابــي ،لكن في
النهاية يتعني أن نتفهم أن نظرة الرقيب تختلف عن املراقب،
كونها شاملة أكثر».
وأشــار الفليج إلى أن البنوك كانت تشتكي بعد  2008من
قــرارات «املــركــزي» التحوطية ،لكن التجربة أثبتت الحقا أنه
كان صاحب نظرة حصيفة في قراءة املشهد العام.

أسوار صينية بني «الوطني»
و«الوطني لالستثمار»
أفــاد الفليج بــأن «الوطني» و«الوطني لاستثمار»
أث ـب ـتــا لـلـعــالــم ان ــه ك ــان بـيـنـهـمــا «أسـ ـ ــوار صـيـنـيــة» في
العديد من عمليات التمويل املشتركة ،موضحا انه في
بعض االمور كانت الشركة تضغط على البنك أكثر من
أي مستشار اخر ،ولذلك نجحنا.

انسحاب الشركات غير مقلق
اعـتـبــر الـفـلـيــج أن ظ ــاه ــرة ان ـس ـحــاب ال ـشــركــات من
البورصة خال الفترة األخيرة غير مقلقة بالنسبة له،
حيث أوض ــح أن ت ــداول معظم هــذه الـشــركــات لــم يكن
قــويــا ،وبـعــد ان اصبحت مـصــاريــف الحوكمة مكلفة
عليها ق ــررت االن ـس ـحــاب ،مـشـيــرا إل ــى ان ــه قــد ينزعج
النسحاب الشركات التشغيلية القوية من البورصة
مثل «أمريكانا» ،باعتبار ان ذلك ليس جيدا ،لكن أكد
احترامه لقرار املالك.

أمـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ــالـ ـ ـنـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــة لـ ـ ـ ــأسـ ـ ـ ــواق
ال ـع ــامل ـي ــة وخـ ـص ــوص ــا فـ ــي ل ـنــدن
ون ـ ـيـ ــويـ ــورك وسـ ـنـ ـغ ــاف ــورة ،فـقــد
نـجـحــت إسـتــراتـيـجـيـتـنــا القائمة
ع ـ ـلـ ــى األم ـ ـ ـ ـ ــان واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــرار فــي
جــذب اإليــداعــات مــن قبل العماء
مــن ذوي املـ ــاءة املــالـيــة املرتفعة
وبعض الشركات الكبرى في هذه
االسواق.
وافـ ـتـ ـت ــح الـ ـبـ ـن ــك أخ ـ ـيـ ــرا ف ــرع ــا
جــديــدا فــي الـصــني ليصبح بذلك
أول ب ـن ــك خ ـل ـي ـجــي ي ـف ـت ـتــح فــرعــا
ً
مـتـكــامــا فــي ال ـصــني ،بـمــا يؤهله
الق ـت ـن ــاص فـ ــرص م ــن ش ــأن ـه ــا أن
تـ ــوسـ ــع الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات ب ـ ــني ال ـص ــني
ومنطقة الـشــرق األوس ــط وشمال
أف ــري ـق ـي ــا ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى تـعــزيــز
التعاون االستثماري لدول الشرق
األوسط في الصني والعكس.

● لكن البعض اليــزال يشكك في
ان «الوطني  -مصر» ال يــزال يشكل
ضغوطا على ميزانية «الوطني»؟
 ت ــراج ــع س ـعــر ص ــرف الـعـمـلــةامل ـص ــري ــة ل ـي ــس م ـش ـك ـلــة ل ـن ــا كـمــا
ي ـع ـت ـقــد ال ـب ـع ــض ،ف ـق ـي ـمــة أص ــول
ال ـب ـنــك مـ ـح ــددة بــال ـع ـم ـلــة وكــذلــك
ض ـم ــان ــات ــه ،وودائـ ـ ـع ـ ــه ،ول ــذل ــك ال
ن ــواج ــه أي خ ـس ــارة حـقـيـقـيــة في
م ـ ـصـ ــر ،إال إذا قـ ـمـ ـن ــا ب ـت ـح ــوي ــل
األرب ــاح مــن مصر للكويت ،وهــذا
لــم ي ـحــدث بــاعـتـبــار ان الـبـنــك في
طور النمو ،ولذلك توجهنا نحو
االحتفاظ بهذه العوائد لعمليات
ال ـب ـنــك ،م ــا يــوفــر عـلـيـنــا تـكـبــد أي
خسائر من فروقات سعر الصرف.
● بـصــراحـتـكــم امل ـع ـهــودة وبعيدا
عن الديبلوماسية أال تشعرون بالندم
على استثماركم في مصر؟
 نـ ـه ــائـ ـي ــا ،وب ــالـ ـعـ ـك ــس ن ـحــنن ـ ـتـ ــوسـ ــع ف ـ ـ ــي أن ـ ـش ـ ـطـ ــة ال ـ ـب ـ ـنـ ــك،
وب ـ ـ ــاألرق ـ ـ ــام اسـ ـتـ ـط ــاع «الـ ـك ــوي ــت
الــوط ـنــي  -م ـصــر» تـحـقـيــق طـفــرة
ف ــي األداء خ ــال  2016ن ـجــح من
خ ــالـ ـه ــا فـ ـ ــي تـ ـع ــوي ــض ت ــراج ــع
العملة املصرية بعد تحرير سعر
صـ ــرف ال ـج ـن ـيــه م ـق ــاب ــل ال ـ ـ ــدوالر،
لتبلغ أرباحه الصافية نحو 27،5
مـلـيــون دي ـن ــار ،بنمو بلغت 47.5
فــي املـئــة ،مقارنة مــع  18.6مليون
دينار خال .2015
ون ـمــت امل ــوج ــودات اإلجـمــالـيــة
للبنك بواقع  43.7في املئة لتبلغ
 1.75مليار ديـنــار كما فــي نهاية
 ،2016م ـق ــارن ــة م ــع  1.22مـلـيــار
ديـ ـن ــار ف ــي  ،2015ك ـم ــا ارت ـف ـعــت
ودائــع العماء اإلجمالية كما في
نهاية  2016بــواقــع  25.3فــي املئة
لـتـبـلــغ ن ـحــو  1.23م ـل ـيــار دي ـن ــار،
مقارنة مــع  985مليون فــي العام
.2015
كما نمت القروض وتسهيات
العماء بواقع  80.4في املئة لتبلغ
 809مايني دينار كما في نهاية
 ،2016م ـق ــارن ــة م ــع  448مـلـيــون
دينار في العام .2015
وتـظـهــر قـ ــراءة ه ــذه األرقـ ــام أن
«ال ـكــويــت الــوط ـنــي  -م ـصــر» أحــد
انجح استثمارات «الــوطـنــي» في
ال ـخ ــارج ،كـمــا نــراهــن عـلــى تـطــور
الـ ـس ــوق املـ ـص ــري لــأف ـضــل خــال
الفترة املقبلة.
● وبــال ـن ـس ـبــة الن ـخ ـف ــاض ال ـل ـيــرة
ال ـتــرك ـيــة إلـ ــى أي درج ـ ــة اث ـ ــرت على
ادائكم؟
 ال يــوجــد لها أي تأثير يذكرعلى تعامات البنك ،فاستثمارنا

فــي تركيا صغير مـقــارنــة بحجم
املجموعة.

● هل لديكم النية لالستحواذ على
بنوك قائمة؟
 حاليا ال توجد فرص محددةم ـط ــروح ــة ع ـل ــى الـ ـط ــاول ــة ،وه ــذا
ي ـت ــوق ــف ع ـل ــى ال ـق ـي ـم ــة امل ـض ــاف ــة،
والتي إذا وجدت لن نتجاهلها.
● ك ـ ــم إيـ ـ ــرادات ـ ـ ـكـ ـ ــم م ـ ــن األف ـ ـ ــرع
الخارجية؟
 كحصة  25في املئة وكارباحنحو  32في املئة.
● ه ـ ـ ــل ت ـ ـخ ـ ـط ـ ـطـ ــون م ـس ـت ـق ـب ــال
لزيادتها؟
 ال ـس ــوق الـكــويـتــي مـهـمــا كبريظل صغيرا ،وخطتنا في التوسع
الـخــارجــي ان نستمر فــي تحقيق
ال ـن ـمــو ب ـم ـع ــدالت مــرض ـيــة س ــواء
ان ـك ـم ــش ال ـ ـسـ ــوق امل ـح ـل ــي وقـ ــوي
ال ـ ـسـ ــوق الـ ـخ ــارج ــي أو ال ـع ـك ــس،
وهـنــا ستتغير نسبة الـعــائــد من
كل سوق بحسب أماكن االنكماش
والنمو لكن ذلك سيتضمن زيادة
حصتنا وعمائنا.
● عــ َ
ـالم ت ــرك ــز اسـتــراتـيـجـيـتـكــم
أكثر ...الشركات أم التجزئة؟
 االثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان مـ ـ ـع ـ ــا ،مـ ـ ــع األخـ ـ ــذباالعتبار ان اهتمامنا بالشركات
ال يـ ـنـ ـحـ ـص ــر فـ ـ ـق ـ ــط عـ ـ ـل ـ ــى م ـن ــح
ال ـت ـمــويــل ،ب ــل ع ـلــى ت ـقــديــم الــدعــم
املـ ـن ــاس ــب ل ـه ــا وم ـس ــاع ــدت ـه ــا فــي
تحسني أعمالها ،ف ـ «الــوطـنــي» ال
يفكر فــي مجرد العميل بــل حتى
ف ــي أح ـ ـفـ ــاده وم ـس ـت ـق ـب ـل ـهــم ،فــانــا
كبنك أخــدمــك كشركة النني اريــد
ملبيعاتك ان تنمو ،وهــذا يدعونا
لتقديم املشورة التي تفيد العميل.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــد واص ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة
الـ ـخ ــدم ــات امل ـص ــرف ـي ــة ل ـل ـشــركــات
س ـيـطــرت ـهــا ع ـلــى ال ـح ـصــة األك ـبــر
مـ ــن ال ـ ـسـ ــوق املـ ـحـ ـل ــي فـ ــي مـعـظــم
القطاعات االقـتـصــاديــة ،كنتيجة
لتميز خدماتها وتنوع املنتجات
ال ـت ــي ت ـقــدم ـهــا ل ـع ـمــائ ـهــا ،وعـلــى
الصعيد املحلي لقطاع الشركات،
ي ـح ـت ـف ــظ الـ ـبـ ـن ــك ب ــأعـ ـل ــى ح ـصــة
سوقية تفوق  25في املئة ،أما على
صعيد الشركات األجنبية ،فتقدر
الحصة السوقية للبنك بأكثر من
 75في املئة.
ك ـم ــا ح ــاف ــظ «الـ ــوط ـ ـنـ ــي» عـلــى
مركزه الرائد باعتباره البنك رقم
واحد بالكويت في تقديم العديد
من الحلول والخدمات املصرفية
ل ـل ـش ــرك ــات امل ـح ـل ـيــة واألج ـن ـب ـي ــة،
وال ـ ـ ـتـ ـ ــي اسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــاع مـ ـ ــن خ ــال ـه ــا
اقتناص حصة كبيرة من الفرص
املتاحة بدعم من مكانته البارزة
فــي الـســوق وخـبــراتــه الـفــريــدة في
ال ـه ـي ـك ـلــة واكـ ـتـ ـت ــاب ــات ال ـش ــرك ــات
الكبرى وصفقات أســواق األوراق
امل ــال ـي ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة ل ــذل ــك أثـبـتــت
م ـج ـم ــوع ــة الـ ـخ ــدم ــات امل ـصــرف ـيــة
ل ـل ـش ــرك ــات ن ـجــاح ـهــا مـ ـج ــددًا فــي
تـلـبـيــة اح ـت ـي ــاجــات ع ـمــائ ـهــا من
الـ ـش ــرك ــات امل ـح ـل ـي ــة واألج ـن ـب ـي ــة،
وت ـق ــدي ــم ال ــدع ــم ال ـ ـ ــازم مل ـســانــدة
األهـ ـ ـ ـ ـ ــداف الـ ـت ــوسـ ـعـ ـي ــة ل ـل ـق ـط ــاع
الخاص وخطط الدولة التنموية
طويلة األجل.
● لكن اال تــرون ان ربــط املشورة
بتمويل العميل قــد يصنف على انه
تدخل في شؤونهم؟
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ال يوجد أي تأثير علينا
في تركيا ...استثمارنا
صغير مقارنة
بحجم املجموعة
إيراداتنا من األفرع
الخارجية
تشكل  25في املئة
 ...و 32كأرباح
إستراتيجيتنا للنمو
تركز على الشركات
والتجزئة واملشروعات
الصغيرة
أخذ العميل بمشورتنا
غير مرتبط بتمويله...
ّ
نقدم 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  3آالف
متجر محليًا
زيادة رأس املال األخيرة
كافية ملساعدة البنك
على اقتناص فرص النمو
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ال كيانات تشغيلية سوى البنوك
وكم شركة أخرى ...والبقية أموات
تتمة المنشور ص 36
 نهائيا ،فالدعم املقدم يعكسرؤيتي املصرفية للعميل ،دون أي
إل ــزام ،حيث نعتبر أنفسنا كبنك
شــركــاء مـعــه فــي مــركــب واح ــد إذا
غــرق سنغرق ســويــا ،وتوجيهنا
يـ ــأتـ ــي لـ ـ ــزيـ ـ ــادة اربـ ـ ـ ـ ــاح ال ـع ـم ـي ــل،
وتنبيهه ألي خلل فــي ميزانيته،
وم ـ ـسـ ــاعـ ــدتـ ــه فـ ـ ــي م ـع ــال ـج ـت ـه ــا،
بالنصيحة ،ويمكن املقاربة هنا
ب ـمــديــر املـحـفـظــة الـ ــذي ق ــد يــوجــه
إلـ ـ ــى ش ــرك ــة مـ ــا بـ ـع ــض االس ـئ ـل ــة
ه ـ ــل يـ ـع ــد ذل ـ ـ ــك تـ ــدخـ ــا مـ ـن ــه فــي
اعمالها؟ بالطبع ال ،ففي النهاية
العميل يتحدث عن استراتيجية
وي ـح ـت ـفــظ ب ـم ـع ـلــومــاتــه ال ـخــاصــة
لنفسه ،علما ب ــان خــدمــة العميل
ف ــي هـ ــذا ال ـخ ـص ــوص ال تـقـتـصــر
عـلــى امل ـشــروعــات ال ـك ـبــرى ،لكنها
مـ ــوج ـ ـهـ ــة أيـ ـ ـض ـ ــا إلـ ـ ـ ــى أص ـ ـحـ ــاب
املشروعات الصغيرة واملتوسطة،
ف ــال ـش ــاب ع ـن ــدم ــا ي ـب ــدأ م ـشــروعــا
يـحـتــاج إل ــى النصيحة حـتــى في
ت ـب ــوي ـب ــه ل ـل ـم ـص ــاري ــف وت ـح ــدي ــد
رواتـ ـ ـ ـ ـ ــب امل ـ ــوظـ ـ ـف ـ ــن ومـ ـ ـ ــن واقـ ـ ــع
خبرتنا نقدم ذلك.

● مــا أب ــرز خططكم للتوسع في
قطاع التجزئة بـ 2017؟
 إن تـ ـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــةال ـخــدمــات املـصــرفـيــة الشخصية
نـ ـم ــوه ــا املـ ـسـ ـتـ ـم ــر عـ ـل ــى ص ـع ـيــد
ال ـع ـم ـل ـيــات اإلس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـتــي
ت ـم ـه ــد الـ ـط ــري ــق ن ـح ــو م ــزي ــد مــن
التطور على أكثر من صعيد ،فقد
حــرص ـنــا ع ـلــى ت ـنــويــع مـجـمــوعــة
مـنـتـجــاتـنــا وح ـلــول ـنــا املـصــرفـيــة
املرنة والبسيطة لتوسيع قاعدة
عمائنا الجدد من خال التركيز
عـ ـل ــى شـ ـبـ ـك ــة فـ ــروع ـ ـنـ ــا امل ـح ـل ـي ــة
املتنامية ودعم قنواتنا املصرفية
الرقمية الذكية ،بما يعكس النقلة
النوعية الحاصلة فــي عملياتنا
اإللكترونية والرقمية.
كما سنواصل جهودنا الرامية
إلــى تبسيط وتسهيل املـعــامــات
واإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات لـ ـ ــزيـ ـ ــادة م ـس ـت ــوى
الـ ـكـ ـف ــاءة وال ـف ــاع ـل ـي ــة إلـ ــى جــانــب
اسـتـكـمــال املـنـصــة التكنولوجية
امل ـ ــوح ـ ــدة فـ ــي عـ ـ ــام  ،2016حـيــث
حرصنا على االرتـقــاء بمجموعة
خــدمــاتـنــا لـيــس مــن أج ــل الحفاظ
ع ـلــى مــوقـعـنــا ال ــرائ ــد ف ــي امل ـجــال
الرقمي والتكنولوجي فحسب ،بل
لتلبية متطلبات عمائنا في ظل
الـتـســارع املـضـطــرد ال ــذي تشهده
الصناعة املصرفية التكنولوجية،
الس ـي ـم ــا وان الـ ـقـ ـن ــوات الــرق ـم ـيــة
تشهد طلبًا عاليًا وملحوظًا من
قبل العماء.
لـ ـه ــذا ال ـس ـب ــب ق ـم ـنــا بـتــوسـعــة
ن ـ ـطـ ــاق الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل م ـ ــع الـ ـعـ ـم ــاء
م ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال وس ـ ــائ ـ ــل ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االجتماعي ،وحافظنا على موقع
ريــادي قوي من خال جذب أعلى
عــدد من املتابعن على تطبيقات
«الـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــس ب ـ ـ ـ ـ ـ ــوك» ،و«تـ ـ ــوي ـ ـ ـتـ ـ ــر»،
و«ان ـس ـت ـغــرام» ،و«س ـن ــاب ش ــات»،
وذلك بهدف خلق الوعي اإلعامي
لـهــذه امل ـبــادرات الـجــديــدة ،إضافة
إل ــى مــواص ـلــة تــوف ـيــر املـعـلــومــات
املـتـعـلـقــة بــال ـخــدمــات واملـنـتـجــات
ال ـحــال ـيــة ،إل ــى ج ــان ــب ذلـ ــك ،قمنا
بـ ــإطـ ــاق خ ــدم ــة ال ـ ـتـ ــواصـ ــل عـبــر
ت ـط ـب ـيــق «الـ ــواتـ ــس آب» ،لـيـنـفــرد
«الوطني» بهذه املبادرة.
● م ــا أه ــم ال ـخــدمــات ال ـتــي تجعل
«الــوط ـنــي» مـنــافـســا قــويــا ف ــي قـطــاع
التجزئة؟
 مــن حيث املـبــدأ أود أن أشيرإلى أن»الوطني«وباعتباره األكبر
في الكويت ،لديه مسؤولية توفير
أفـضــل الـخــدمــات املـصــرفـيــة ،بناء
على معايير متخصصة ،تحقق
الـ ـق ــوة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ف ــي جــذب
العماء والتزامه الدائم بتزويدهم
ب ــأرق ــى امل ـن ـت ـج ــات امل ـب ـت ـك ــرة ذات
القيمة املضافة.
ول ـعــل مــن مـعــالــم الـتـمـيــز الـتــي
يـتـمـتــع ب ـهــا ع ـم ـيــل»الــوط ـنــي«أنــه
ب ـ ــإمـ ـ ـك ـ ــان ـ ــه ت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذ م ـ ـعـ ــامـ ــاتـ ــه
اليومية بسهولة وأمان وبأحدث
ال ـت ـق ـن ـي ــات ،وي ـش ـم ــل ذل ـ ــك خــدمــة
املـ ــوبـ ــايـ ــل وال ـ ـخـ ــدمـ ــة ال ـه ــات ـف ـي ــة،
وخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــة ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي أون الي ـ ـ ــن،
وجميعها خــدمــات مـتــاحــة أثـنــاء
التنقل وعلى مدار الساعة.
ك ـمــا أط ـل ــق ال ـب ـنــك ال ـع ــدي ــد من
ال ـح ـلــول امل ـصــرف ـيــة ،ال ـتــي تعتبر
األكـثــر انـتـشــارا لجهة نوعها في
الـ ـس ــوق ،م ـثــل ت ـق ـن ـي ــة»NBK Tap
 ،« & Payوال ـت ــي تـتـيــح للعميل
ت ـس ــدي ــد ق ـي ـمــة م ـش ـت ــري ــات ــه ال ـتــي
تقل عــن  10دنــانـيــر ،مـبــاشــرة من
دون إدخ ــال الــرقــم ال ـســري وعـنــاء
االن ـت ـظ ــار ،وهـ ــذه امل ـي ــزة حصرية
لعماء «الــوطـنــي» فــي أكثر مــن 3
آالف متجر بالكويت ،وكــذلــك في
آالف املتاجر العاملية.
ول ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ــن ضـ ـ ـ ـم ـ ـ ــن م ـ ـ ــزاي ـ ـ ــا
«الـ ــوط ـ ـنـ ــي» ال ـت ـن ــاف ـس ـي ــة ،ت ـف ــرده
بـتـفــاصـيــل خ ــدم ــات ــه ،وم ــن صــور
ذلك خدمة «أميال الوطني» التي

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

ت ـج ـعــل ب ــإم ـك ــان ال ـع ـم ـيــل م ـعــادلــة
رصـيــده مــن الـنـقــاط املـكــونــة لديه
بــال ـح ـقــوق نـفـسـهــا ال ـت ــي يحصل
عليه من يشتري املنتج نقدًا ومن
دون إلـ ــزامـ ــه ب ـق ـي ــود أو مــواع ـيــد
م ـح ــددة م ــا يـجـعــل ه ــذه امل ـكــافــأة
فـ ــريـ ــدة مـ ــن ن ــوعـ ـه ــا ،ب ــاإلض ــاف ــة
إل ــى خــدمــة م ـكــافــآت ال ـتــي تعتبر
األفـ ـض ــل مـحـلـيــًا ب ـم ـشــاركــة أكـثــر
من  600محل تجزئة تتناسب مع
نمط حياة عمائنا.
عـ ـ ـ ـ ـ ــاوة عـ ـ ـل ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك يـ ـح ــرص
«الـ ــوط ـ ـنـ ــي» ع ـل ــى ت ــوف ـي ــر أف ـضــل
ت ـ ـجـ ــربـ ــة مـ ـص ــرفـ ـي ــة عـ ـ ــن ط ــري ــق
أجـ ـه ــزة ال ـس ـح ــب اآللـ ـ ــي م ـت ـعــددة
الـ ـعـ ـم ــات وامل ـن ـت ـش ــرة ف ــي م ـطــار
ال ـك ــوي ــت ال ــدول ــي ب ــاالض ــاف ــة الــى
فـ ــرع ـ ـنـ ــا وال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـخ ـ ــدم م ـن ـط ـقــة
«املـغــادرون» و«املـســافــرون» كفرع
ف ــري ــد مـ ــن ن ــوع ــه ب ــال ـع ــال ــم ب ـهــذه
ال ـخــاص ـيــة م ــع خ ــدم ــات اإلصـ ــدار
الفوري للبطاقات وتقديم خطوط
للتواصل املجاني لتوفير أفضل
تجربة مصرفية اثناء السفر.

● عالم سيركز «الوطني» اهتمامه
االئتماني أكثر على الشركات الكبرى
أم على املشروعات الصغيرة؟
 خ ـ ـ ــال الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوات امل ــاضـ ـي ــةزدن ـ ـ ـ ـ ــا ب ــالـ ـفـ ـع ــل ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــز ع ـلــى
ش ــرك ــات املـ ـش ــروع ــات ال ـص ـغ ـيــرة،
وه ـ ـ ـ ــذا ي ـن ـس ـج ــم م ـ ــع ت ــوق ـع ــات ـن ــا
ورؤي ـ ـت ـ ـنـ ــا ل ـ ـهـ ــذا الـ ـقـ ـط ــاع لـجـهــة
زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة أعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات
ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــة فـ ـ ـي ـ ــه ،ولـ ـ ــذلـ ـ ــك جـ ـ ــاءت
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة»ال ــوط ـن ــي«ل ــزي ــادة
خدمة هذه املشروعات.
وتاريخيًا دأب «الوطني» على
دعـ ــم ال ـش ـب ــاب ال ـكــوي ـتــي وتـلـبـيــة
مـ ـتـ ـطـ ـلـ ـب ــات ــه وم ـ ـقـ ــاب ـ ـلـ ــة ن ـج ــاح ــه
بـمـنـحــه الـ ـف ــرص امل ـنــاس ـبــة ألخــذ
وإط ـ ــاق امل ـ ـبـ ــادرات ال ـت ــي تضمن
تـ ـ ـط ـ ـ ّـوره املـ ـسـ ـتـ ـم ــر ،وال يـقـتـصــر
دوره عـ ـل ــى تـ ـق ــدي ــم ال ـت ـم ــوي ــات
والـ ـخ ــدم ــات امل ـص ــرف ـي ــة امل ـب ـت ـكــرة
واملـ ـن ــاسـ ـب ــة ل ـت ـط ـل ـع ــات ال ـش ـب ــاب
ف ـقــط ،ولـكـنــه يـمـتــد لـيـكــون داعـمــًا
وشريكًا قويًا لهم من خال سعيه
املتواصل إلطاق ودعم املبادرات
االجتماعية الشبابية الهادفة.
ويجب أن نشيد بمدى اهتمام
الـ ــدولـ ــة ب ـف ـئــة ال ـش ـب ــاب ودع ـم ـهــا
لـتـنـمـيــة امل ـش ــروع ــات الـصـنــاعـيــة،
وال ـ ـتـ ــي س ـت ـك ــون ن ـ ـ ــواة مل ـش ــاري ــع
كبرى في املستقبل القريب ،ونرى
أن اس ـت ـم ــرار امل ـ ـبـ ــادرات الــداع ـمــة
للشباب سواء من جانب الحكومة
أو من القطاع الخاص من شأنها
أن تساعد على تصحيح تركيبة
س ــوق ال ـع ـمــل ،والـ ــذي يـعــانــي من
اخ ـتــال واض ــح ملصلحة الـقـطــاع
الـحـكــومــي ،وي ـجــب أن يـتـبــع هــذه
املـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــادرات ب ـ ـعـ ــض اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
الـحـكــومـيــة واملـجـتـمـعـيــة األخ ــرى
ل ـت ـغ ـي ــر ثـ ـق ــاف ــة الـ ـت ــوظـ ـي ــف ل ــدى
الشباب وحديثي التخرج.
وم ـ ـن ـ ــذ سـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات ق ـ ـ ـ ــام الـ ـبـ ـن ــك
بـ ـت ــأسـ ـي ــس إدارة م ـت ـخ ـص ـصــة
بتقديم جميع الخدمات للشركات
ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة ،وذل ـ ـ ـ ــك قـ ـب ــل إنـ ـش ــاء
صـ ـن ــدوق املـ ـش ــروع ــات الــوط ـن ـيــة
للمشاريع الصغيرة واملتوسطة،
حـيــث ق ــدم مــن خ ــال ه ــذه اإلدارة
خدمات مميزة تضمنت تسهيات
وب ـ ـط ـ ــاق ـ ــات ائـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة وإدارة
حـ ـس ــاب ــات الـ ـعـ ـم ــاء ال ـك ـت ــرون ـي ــا،
وغ ـي ــره ــا م ــن املـ ـمـ ـي ــزات املـفـصـلــة
املخصصة لهذه الشريحة.
● قــام «الــوطـنــي» بتدعيم قاعدته
الرأسمالية وآخــرهــا بنسبة  6.5في
املئة ،اآلن هل لديكم أي خطط جديدة
على املدى القصير أو املتوسط ملزيد
من التدعيم لكفاية رأس املال ضمن
معايير «بازل»3 -؟
 ب ــال ـف ـع ــل ،وج ـ ــاء ذل ـ ــك ضـمــناستراتيجية البنك للحفاظ على
ن ـســب رسـم ـلــة ج ـيــدة م ــع تطبيق
معدل كفاية رأس املال وفقا ملعيار
بــازل  3 -ومتطلبات بنك الكويت
امل ــرك ــزي ،حـيــث ق ــام ب ــزي ــادة رأس
امل ــال فــي  ،2016مــن خ ــال إص ــدار
أسهم حقوق األولوية بنسبة 6.5
فــي املـئــة وإص ــدار  343.96مليون
سهم وبــذلــك بلغ رأس مــال البنك
املـصــدر واملــدفــوع  563.57مليون
ديـ ـن ــار ،وب ـل ــغ م ـع ــدل ك ـفــايــة رأس
املال وفق متطلبات بازل ( 17.7 )3
فــي املـئــة بـنـهــايــة  2016مـتـجــاوزًا
بــذلــك ال ـحــد األدنـ ــى للمستويات
املطلوبة.
ونـ ـح ــن ن ـ ــرى أن ت ـل ــك ال ــزي ــادة
كافية حاليا ملساعدة البنك على
اقتناص فرص النمو التي تظهر
جـ ـ ـ ــراء ت ـن ـف ـي ــذ الـ ـحـ ـك ــوم ــة لـخـطــة
اإلن ـفــاق الــرأسـمــالــي ،كما تحافظ
ع ـل ــى م ـكــان ـتــه ف ــي ق ـط ــاع تـمــويــل
املشاريع.
● ف ــي ظ ــل اس ـت ـم ــرار م ــا تعيشه
األس ــواق مــن اضـطــراب إلــى أي مدى
«الوطني» مطمئن إلى متانة ميزانيته
وجودة أصوله؟
 م ـط ـم ـئ ــن جـ ـ ـ ـ ـدًا ،ومـ ـ ـ ــا ي ـع ــززموقفه القوي ،انعكاس أداء وقوة
ومتانة البنك على مستوى جميع
مــؤشــراتــه املــالـيــة ،فعلى مستوى

اقتصاد

 زيــادة سعر الخصم سيؤديإلـ ــى اجـ ـت ــذاب م ــزي ــد م ــن ال ــودائ ــع
إلى القطاع املصرفي ،وهذا يعزز
س ـيــولــة ال ـب ـن ــوك وهـ ــو أمـ ــر جـيــد،
وت ــأثـ ـي ــره ال ـح ــال ــي ل ـي ــس الـسـبــب
ال ــرئ ـي ــس ال ـ ــذي أدى إلـ ــى تـبــاطــؤ
االئ ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــان ،وهـ ـ ـ ــو مـ ـ ــا ي ـ ـجـ ــب أن
تعالجه الحكومة بــزيــادة وتيرة
طرح املشاريع التنموية.
كما أن رفع سعر الخصم يأتي
ف ــي إط ـ ــار ح ــرص»امل ــرك ــزي«ع ـل ــى
ضمان تنافسية وجاذبية الدينار
كوعاء للمدخرات وترسيخ دعائم
االستقرار النقدي واملالي وتوفير
مصادر التمويل للقطاع املصرفي
واملالي.

«الوطني» ...ثقة كبيرة

األص ـ ـ ـ ــول واص ـ ـ ــل ت ـح ـس ــن نـســب
جــودة األص ــول ،وتــراجـعــت نسبة
ق ــروض ــه امل ـت ـع ـث ــرة إلـ ــى إج ـمــالــي
املحفظة االئتمانية إلــى  1.28في
املئة مع نهاية  ،2016وذلك مقارنة
بنسبة  1.34فــي امل ـئــة فــي ،2015
ك ـم ــا ارتـ ـفـ ـع ــت ت ـغ ـط ـيــة الـ ـق ــروض
املتعثرة إلــى  365في املئة مقابل
 322في املئة.
وارتـ ـ ـف ـ ــع إجـ ـم ــال ــي مـ ــوجـ ــودات
مجموعة»الوطني«إلى  24.2مليار
دينار بنمو  2.6في املئة في نهاية
 ،2016وارت ـف ـع ــت ح ـق ــوق املـلـكـيــة
إلى  2.7مليار دينار بنمو سنوي
 4.3ف ــي امل ـئ ــة ،وب ـل ــغ ال ـعــائــد على
امل ــوج ــودات خ ــال ال ـعــام  1.22في
امل ـئــة ،وجميعها مــؤشــرات عافية
تؤكد قــوة ومتانة»الوطني«حتى
في أصعب الظروف.

● ما مدى رضاكم على التعليمات
الرقابية في شأن الفواتير؟ وهل أثرت
فعليا على النمو؟
 يـ ـ ـح ـ ــرص «الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي» ع ـلــىت ـط ـب ـيــق ج ـم ـيــع ت ـع ـل ـي ـمــات الـبـنــك
امل ـ ــرك ـ ــزي ،وت ـع ـل ـي ـم ــات ــه ال ـخ ــاص ــة
بضبط سوق القروض الشخصية،
وم ـتــاب ـعــة ال ـع ـمــاء ف ــي م ــا يخص
ت ـ ـقـ ــديـ ــم ال ـ ـفـ ــوات ـ ـيـ ــر الـ ـ ـت ـ ــي ت ــؤي ــد
اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـ ـقـ ــرض فـ ــي ال ـغ ــرض
امل ـم ـنــوح م ــن أج ـلــه وه ــو أم ــر ن ــراه
ملـصـلـحــة ال ـع ـم ـيــل وال ـب ـن ــك ف ــي آن
واحد.
أمـ ــا بــال ـن ـس ـبــة ل ـتــأث ـيــرهــا عـلــى
النمو ،أرى أن البنوك ق ــادرة على
م ــواج ـه ــة ت ــراج ــع ن ـمــو االئ ـت ـم ــان،
الس ـي ـمــا ف ــي م ــا ي ـخــص ال ـق ــروض
ال ـش ـخ ـص ـي ــة ،ع ـب ــر إي ـ ـجـ ــاد ح ـلــول
مـ ـبـ ـتـ ـك ــرة واس ـ ـت ـ ـق ـ ـطـ ــاب شـ ــرائـ ــح
جـ ــديـ ــدة مـ ــن الـ ـعـ ـم ــاء والـ ـت ــوس ــع
الجغرافي وهي أمور تدخل ضمن
استراتيجية «الوطني» ،وننصح
العماء بأن يقوموا بتقديم فواتير
تسهياتهم.
● ه ــل اقـتـنـعـتــم ب ــرؤي ــة الـحـكــومــة
2035؟
 مـ ــن وجـ ـه ــة نـ ـظ ــري تـتـضـمــنً
أع ـم ــاال وأه ــداف ــًا م ـم ـت ــازة ،وتـمـثــل
ن ـق ـل ــة ن ــوع ـي ــة وخ ـ ـطـ ــوة اي ـجــاب ـيــة
نحو مشاركة القطاع الخاص مع
ال ـق ـط ــاع ال ـح ـكــومــي ف ــي الـتـنـمـيــة،
وك ـ ـق ـ ـطـ ــاع م ـ ـ ـصـ ـ ــارف نـ ـنـ ـظ ــر إل ــى
الخطوات التنفيذية لهذه الخطة
الطموحة والـتــي نتمنى أن تكون
ســريـعــة ،السـيـمــا وأن ـهــا ستضمن
اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرارا ف ـ ــي ط ـ ـ ــرح املـ ـش ــاري ــع
الـتـنـمــويــة ال ـك ـبــرى وسـتـسـهــم في
تحقيق طفرة في تحريك االقتصاد

الفليج متحدثًا إلى الزميل رضا السناري

امل ـح ـل ــي وس ـت ـح ـفــز ق ـي ــام ش ــرك ــات
وطنية قوية.
ولـكــن التنمية الحقيقية يجب
ان ت ـ ـكـ ــون م ـ ـت ـ ــوازن ـ ــة ،م ـ ــن خ ــال
ط ــرح مـشــاريــع تـنـمــويــة وخــدمـيــة،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ـ ــى ط ـ ـ ــرح م ـش ــاري ــع
اسـتـثـمــاريــة وإنـتــاجـيــة تسهم في
زيـ ــادة إيـ ـ ــرادات ال ــدول ــة ومـعــالـجــة
اخـ ـ ـت ـ ــاالت املـ ـي ــزانـ ـي ــة عـ ــن ط ــري ــق
ت ـخ ـف ـيــف االعـ ـتـ ـم ــاد ال ـك ــام ــل عـلــى
ال ـ ـن ـ ـفـ ــط ،أي أن خـ ـط ــة ال ـت ـن ـم ـي ــة
م ــوج ــودة ل ـكــن ن ـجــاح ـهــا يـتــوقــف
على التنفيذ وأال تكون مجرد حبر
على ورق.

● ب ـح ـكــم مـ ــا ل ــدي ـك ــم مـ ــن ق ــاع ــدة
مـسـتـثـمــريــن م ـت ـنــوعــة ...م ــا أك ـثــر ما
يقلق املستثمر األجنبي؟
 املـ ـ ـخ ـ ــاوف ال ـج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــة،فــالــوضــع ال ـعــام للمنطقة ملتهب
وس ــط وج ــود حــربــن فــي املنطقة،
ل ـك ــن امل ـس ـت ـث ـمــر األجـ ـنـ ـب ــي يـشـعــر
بــاالط ـم ـئ ـنــان ك ـث ـيــرا ت ـج ــاه وضــع
الكويت ،ومستقبلها االستثماري،
خـ ـص ــوص ــًا فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة امل ــاض ـي ــة
وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا بـ ـع ــد ت ــأسـ ـي ــس هـيـئــة
األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق امل ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة ،والـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــول
اإليـ ـ ـج ـ ــاب ـ ــي فـ ـ ــي طـ ــري ـ ـقـ ــة ت ـع ــام ــل
الـ ـب ــورص ــة الـ ـت ــي أص ـب ـح ــت أك ـثــر
ت ـن ـظ ـي ـمــا ووضـ ــوحـ ــًا ف ــي عـمـلـهــا،
ف ـع ـنــدمــا يـسـتـطـيــع امل ـس ـت ـث ـمــر أن
يـ ـشـ ـت ــري ويـ ـبـ ـي ــع وف ـ ـقـ ــا ل ـق ــواع ــد
محددة تزداد ثقته بالسوق.
ك ـم ــا أنـ ــه م ـح ـل ـيــًا ي ـت ــرق ــب ط ــرح
ع ـ ـقـ ــود ومـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع بـ ــامل ـ ـل ـ ـيـ ــارات،
وهــي محل اهتمام واســع مــن قبل
املستثمر األجـنـبــي ،وال ــذي يرجح
ان ي ـ ــزداد تــرك ـيــزه ع ـلــى امل ـشــاريــع
التي ستطرح.
● برأيك ماذا ينقص البورصة؟
 إدراج شركات تشغيلية أكثر،ف ــا ي ــوج ــد حــال ـيــا سـ ــوى ال ـق ـطــاع
امل ـصــرفــي وك ــم شــركــة أخ ـ ــرى ،أمــا
البقية فـعـبــارة عــن شــركــات ميتة،
لــدرجــة أن امل ـتــداول منها ضعيف
جدا وفي بعض الجلسات منعدم،
ولــذلــك بعضها خــرج مــن الـســوق،
وهذا ال يمنع وجود بعض األسهم
الـتـشـغـيـلـيــة ال ـج ـي ــدة ال ـت ــي ب ــدأت
تضيف إلى السوق قيمة تشغيلية.
● لكن هناك من يعتبر أن مجرد
بناء مــدن ومــد طــرق لن ينعكس اثره
بشكل كبير على االقتصاد؟
 أختلف مع هذا الرأي ،فوجودمشاريع بنية تحتية كبرى يعني
وجود فرص لتنفيذ هذه املشاريع
عن طريق التجار املحلين ،وهذا
يفيد السوق ،وفي الوقت نفسه ال
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يمكن إغفال أهمية الحاجة لبناء
عقول ،وللتعليم الجيد ومحاسبة
امل ــوظ ــف وع ــدم تـكــديــس املــوظـفــن
فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـحـ ـك ــوم ــي ،ألن كــل
هــذه الـعــوامــل عـبــارة عــن محددات
ل ـل ـت ـن ـم ـيــة ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ع ـل ــى املـ ــدى
البعيد.
ول ــاس ــف ن ـجــد حــال ـيــا شـبــابــا
ي ـف ـض ــل ال ـع ـم ــل ال ـح ـك ــوم ــي طـلـبــا
للراحة ،وفــي املقابل هناك شباب
مـتـعـلــم يــريــد ان يـضــاعــف جـهــده،
وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا م ـ ـ ــاح ـ ـ ــظ ف ـ ـ ـ ــي أصـ ـ ـح ـ ــاب
املشروعات الصغيرة واملتوسطة،
بدءا من املطاعم ومــرورا بخدمات
االن ـت ــرن ــت ،فــالـعـقـلـيــات بــالـكــويــت
مـ ــوجـ ــودة ل ـك ــن ال ـح ـك ــوم ــة يـتـعــن
ع ـل ـي ـهــا ان ت ـه ـتــم بــال ـت ـع ـل ـيــم ،وإال
س ـن ـخــرج مـسـتـقـبــا جـيــا يجلس
في مبنى ال نستفيد منه.

● برأيكم ما األنشطة التي تنقص
السوق املحلي؟
 زي ــادة االهـتـمــام االستثماريبـ ـقـ ـط ــاع ــي الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم وال ـ ـص ـ ـحـ ــة،
فالخدمات والتجزئة والصناعة
أنشطة موجودة في الكويت ،حتى
مواد الصناعة يمكن ان نصنعها
مـحـلـيــا ،لـكــن ل ــو ادرج ـ ــت شــركــات
في القطاعن التعليمي والصحي
سـيـتــم ال ـت ـقــاط ـهــا ،الهـمـيـتـهــا من
حيث تحقيق دخل مستدام ،وهذا
مـ ــا ش ـج ــع ال ـح ـك ــوم ــة ع ـل ــى ط ــرح
شركة عافية.
● كيف تنظرون إلى أهمية درجة
التصنيف السيادي وآفاق االقتصاد
الكويتي على الـبـنــوك ،ومــا الخطوات
امل ـ ـط ـ ـلـ ــوبـ ــة ل ـ ـت ـ ـفـ ــادي أي ت ـخ ـف ـيــض
مستقبلي للتصنيف؟
 التصنيف السيادي للدولة أمرمـهــم بالنسبة للقطاع املـصــرفــي،
فـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــر الـ ـتـ ـصـ ـنـ ـي ــف سـ ـي ــؤث ــر
ع ـلــى ال ـب ـن ــوك ن ـظ ـرًا ألنـ ــه مــرتـبــط
بالحكومة ،ولكن من املستبعد أن
يتم تخفيض التصنيف السيادي
ل ـل ـكــويــت ،الس ـي ـمــا وأنـ ـه ــا تمتلك
العديد مــن العناصر التي تشكل
دعمًا لتصنيفها السيادي والتي
م ــن أه ـم ـه ــا ،االح ـت ـي ــاط ـي ــات الـتــي
تراكمت خــال السنوات املاضية،
والتحسن النسبي ألسعار النفط
خال الفترة املاضية.
ولكن علينا أال ننتظر لحدوث
مـثــل ه ــذه الـتـغـيــرات ،فيجب على
الكويت أن تقوم بإجراء إصاحات
فــوريــة لـعــاج اخ ـتــاالت امليزانية
ومواجهة العجز ،مع إيقاف الهدر
وت ـن ــوي ــع مـ ـص ــادر ال ــدخ ــل وع ــدم
االعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى ال ـن ـف ــط ك ـم ـصــدر

(تصوير سعد هنداوي)

وحيد للدخل.
● وفـقــا ملــا لديكم مــن بيانات هل
البنوك مستعدة لفتح خطوط تمويلية
لـلـمـشــاريــع الـتـنـمــويــة دون أن تتأثر
مقدرتها على تمويل الشركات؟
 نعم ،فاملصارف املحلية قادرةعلى تحقيق املـعــادلــة باملساهمة
ف ــي ت ـم ــوي ــل املـ ـش ــاري ــع الـتـنـمــويــة
ال ـك ـب ــرى ،ب ــاإلض ــاف ــة لـتـمــويــاتـهــا
ل ـل ـش ــرك ــات ،دون أي ت ــأث ـي ــر عـلــى
خ ـط ــوط أح ــده ـم ــا ،وهـ ــو م ــا ظهر
واض ـح ــًا م ــن ال ـت ـمــويــات الـكـبــرى
ال ـتــي قــدمـتـهــا الـبـنــوك للمشاريع
العماقة.
و«ال ــوطـ ـن ــي» خ ـي ــر م ـث ــال عـلــى
ذلــك ،مع قيامه بــدور البنك القائد
ف ــي تـمــويــل وتــرت ـيــب التسهيات
االئـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة ،ألك ـ ـبـ ــر م ـش ــروع ــن
تـ ــم ط ــرح ـه ـم ــا فـ ــي  ،2016وه ـم ــا
مـ ـش ــروع م ـب ـنــى الـ ــركـ ــاب ال ـجــديــد
(املبنى  )2بمطار الكويت الدولي
بقيمة  1.3مليار ديـنــار ومشروع
شركة البترول الوطنية الكويتية
الخاص بمرافق تسييل واستيراد
الغاز الطبيعي املسال بقيمة 2.9
مليار دوالر ،كما نجح البنك في
قـ ـي ــادة تــرت ـيــب ال ـشــري ـحــة األولـ ــى
مـ ـ ــن م ـ ـ ـشـ ـ ــروع ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــود ال ـب ـي ـئ ــي
بقيمة  1.2مليار دينار ،بمشاركة
معظم الـبـنــوك املحلية التقليدية
واإلســام ـيــة ،حيث بلغت حصته
فيها  400مليون.
وال ـ ـب ـ ـنـ ــوك الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ت ـم ـت ـلــك
الـسـيــولــة الـكــافـيــة واملـ ــاءة املالية
القوية لتمويل أي مشاريع مماثلة
ق ـ ــد يـ ـت ــم ط ــرحـ ـه ــا خ ـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
املقبلة.
● هــل صحيح أن الـبـنــوك املحلية
ّ
تـفــضــل اإلص ـ ـ ــدارات قـصـيــرة األج ــل
على سندات طويلة األجل؟
 وفـ ـ ــرت الـ ـسـ ـن ــدات ال ـس ـيــاديــةوإص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارات ال ـ ـص ـ ـكـ ــوك بـ ــآجـ ــال
مـخـتـلـفــة مـنـحـنــى ع ــائ ــد مـنــاســب
للبنوك ،وهو أمر كان من املطالب
األس ــاسـ ـي ــة ل ـل ـب ـن ــوك فـ ــي ت ـنــويــع
اآلجــال املختلفة لهذه اإلصــدارات،
وه ــو مــا ظـهــر فــي حـجــم التغطية
لـكــل إص ــدار وال ـتــي بلغت نـحــو 4
مرات لإلصدارات التي تمت خال
عام .2016
والتغطية الكبيرة لــإلصــدارات
املــاض ـيــة ت ـعــد م ــؤش ـرًا قــويــا على
رضا البنوك بعوائد تلك السندات
ولـ ـك ــن يـ ـج ــب أن ي ـت ـب ـع ـهــا خـطــط
اإلص ــاح االق ـت ـصــادي الحكومية
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي س ـ ـتـ ــزيـ ــد ال ـ ـط ـ ـلـ ــب ع ـل ــى
االئـتـمــان ،وتحفز النمو املطلوب
ل ـل ـق ـط ــاع غـ ـي ــر ال ـن ـف ـط ــي وت ـخ ـلــق
قـ ـن ــوات اس ـت ـث ـم ــاري ــة ذات ع ــوائ ــد
جيدة للبنوك.
● ال ـب ـعــض ك ــان ي ــدف ــع ب ــأال تلجأ
ال ـ ــدول ـ ــة إلـ ـ ــى سـ ـ ــوق الـ ــديـ ــن ال ــدولـ ـي ــة
واالسـ ـتـ ـف ــادة م ــن ف ــوائ ــض الـسـيــولــة
املحلية؟
 ال ـ ـت ـ ـن ـ ــوع ف ـ ـ ــي اإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداراتم ـهــم بــالـنـسـبــة ل ـلــدولــة ولـلـقـطــاع
املصرفي ،فطرح السندات الدولية
سـيــؤثــر بـشـكــل مـبــاشــر ف ــي جــذب
العملة األجنبية ،ما يساعد على
ت ـح ـق ـيــق ال ـ ـتـ ــوازن املـ ـطـ ـل ــوب ،كـمــا
ي ـض ـي ــف س ـم ـع ــة م ــال ـي ــة ل ـل ــدول ــة،
وهـ ــذا أم ــر يـسـتـفـيــد م ـنــه الـقـطــاع
الـخــاص عبر فتح اس ــواق جديدة
لإلصدارات التي يقوم بها.
● كـ ـي ــف تـ ـقـ ـيـ ـم ــون رف ـ ـ ــع س ـعــر
الخصم الذي أقره «املركزي» أخيرا؟

● هل تستطيعون االستغناء عن
الودائع الحكومية إذا قررت نقلها إلى
بنوك أجنبية؟
 لعل السؤال األوجــه ،هو ملاذاقـ ــد ت ـ ـ ــودع ال ـه ـي ـئ ــات ال ـح ـكــوم ـيــة
أم ــوال ـه ــا ف ــي ال ـب ـن ــوك األج ـن ـب ـيــة،
ول ـ ــديـ ـ ـه ـ ــا بـ ـ ـن ـ ــوك مـ ـحـ ـلـ ـي ــة ق ــوي ــة
ت ـس ـت ـط ـيــع دف ـ ــع عـ ــوائـ ــد ف ــوائ ــض
سيولتها؟
 ربـ ـ ـم ـ ــا ألن أسـ ـ ـع ـ ــارك ـ ــم غ ـيــرمشجعة؟
 مـقــارنــة ب ـمــن ،ف ــإذا كــانــت معاألسواق العاملية فالبنوك املحلية
تـقــدم أسـعــارا أفـضــل ،وفــي بعض
األسواق الخارجية نجد أن فائدة
القروض تصل لـ  6في املئة مقابل
أسعار ودائــع بأقل من نصف في
املـئــة ،مــا يجعل األس ـعــار املحلية
عــادلــة مـقــارنــة بــاسـعــار االئـتـمــان
بــال ـكــويــت ،م ــع األخ ـ ــذ بــاالع ـت ـبــار
ان»امل ـ ــرك ـ ــزي«عـ ـ ـل ـ ــى دراي ـ ـ ـ ــة ب ـهــذه
األسعار ويحاسب عليها البنوك،
وك ـل ـم ــا زاد س ـع ــر الـ ـف ــائ ــدة عـلــى
االئتمان ارتفع سعر الوديعة.
● ف ــي حـ ــال افـ ـت ــراض اس ـت ـمــرار
تـبــاطــؤ األع ـم ــال فــي الـكــويــت والـنـمــو
االئتماني هل يمكن أن تتراجع شهية
«الوطني» نحو استقبال الودائع؟
 ال يــوجــد بـنــك يــرفــض ودائ ــعع ـمــائــه ،فــأع ـمــال ال ـب ـنــوك قــائـمــة
على تلقي الــودائــع واستخدامها
في القنوات االستثمارية املتاحة،
ول ـك ــن امل ــؤث ــر ال ــرئ ـي ــس ل ــذل ــك هو
وتيرة الحكومة في طرح املشاريع
الـ ـتـ ـنـ ـم ــوي ــة وفـ ـ ـ ــي اس ـ ـت ـ ـمـ ــرارهـ ــا
باالنفاق االستثماري والذي يعد
العامل الرئيس في تحريك عجلة
االق ـت ـص ــاد ورفـ ــع م ـع ــدالت الـنـمــو
االئتماني.
● الـبـعــض يـتـخــوف مــن أن يــؤدي
تطبيق مـعــايـيــر ب ــازل  3إل ــى التأثير
عـلــى م ـعــدل كـفــايــة رأس ـم ــال الـبـنــوك،
وت ـح ــدي ــدا ف ــي م ــا يـتـعـلــق بــاسـتـبـعــاد
ال ــره ــن ال ـع ـق ــاري م ــن ال ـك ـفــايــة ،كيف
ترون انعكاسات ذلك على البنوك؟
 اسـتـبـعــاد الـعـقــار مــن النسبةعند حساب كفاية رأس املال شيء
لن يكون مفاجئا ،إذ تم استبعاده
ع ـلــى م ــراح ــل واآلن ت ــم اسـتـبـعــاد
الغالبية من قيمة العقار.
ووف ـ ـ ـ ــق آخ ـ ـ ــر ال ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــرات ف ــإن
االن ـك ـش ــاف امل ـص ــرف ــي ع ـلــى قـطــاع
العقار بلغ  22في املئة من محفظة
ال ـقــروض ،حيث تــراجــع استخدام
الـعـقــار كضمان لـلـقــروض ليشكل
خ ـم ــس ال ـض ـم ــان ــات لـ ــدى ال ـق ـطــاع
املصرفي ،كما أن القروض العقارية
غير املنتظمة تعتبر األدنى مقارنة
بقروض القطاعات األخرى.
وأش ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور» املـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــزي
«وبـسـيــاسـتــه املتحفظة للحد من
اإلفـ ــراط فــي الـتـمــويــات الـعـقــاريــة
مرتفعة املخاطر ،كما أن استخدامه
ملـجـمــوعــة أوزان لـلـمـخــاطــر حقق
توازنا بن مستويات كفاية رأس
امل ــال لـلـبـنــوك ،خــاصــة مــع تطبيق
تعليمات بازل  3في معايير كفاية
رأس امل ــال والــرفــع املــالــي وتغطية
السيولة.
● ه ــل سـتـحـجــم «ب ـ ــازل  »3رغـبــة
البنوك مستقبال من عمليات التمويل
العقاري؟
 بــالـطـبــع ال ،لـكـنـهــا ستحافظعلى استقرار القطاع املصرفي في
ظل الظروف االقتصادية الصعبة،
من تراجع أسعار النفط وصعوبة
ال ـب ـي ـئــة الـتـشـغـيـلـيــة وس ـت ـحــد من
التمويات مرتفعة املخاطر.
● م ــا م ــدى تــأثـيــر ت ــراج ــع أسـعــار
الـ ـعـ ـق ــار فـ ــي اآلون ـ ـ ـ ــة األخ ـ ـي ـ ــرة عـلــى
الضمانات املصرفية؟
 ظـ ـ ــل نـ ـ ـش ـ ــاط سـ ـ ـ ــوق الـ ـعـ ـق ــارضعيفًا نسبيًا خــال  ،2016حيث
ً
شـهــدت األس ـعــار تــراجـعــًا معتدال،
وتــراجــع إجـمــالــي املبيعات بنحو
 23فــي امل ـئــة عـلــى أس ــاس سـنــوي،
وشـ ـه ــد ق ـط ــاع ــا الـ ـعـ ـق ــار الـسـكـنــي
واالستثماري أعلى نسبة تراجع،
فـ ـ ــي حـ ـ ــن س ـ ـجـ ــل قـ ـ ـط ـ ــاع الـ ـعـ ـق ــار
التجاري تحسنا في أدائه بـ ،2016
بعد تراجع مبيعاته خال .2015
ونرى أن تراجع نشاط املبيعات
أدى إلى عملية تصحيح محدودة
فــي أس ـعــار الـعـقــار خ ــال الـعــامــن
املــاض ـيــن ،إال أن ـهــا ل ــم تــؤثــر على
جـ ـ ــودة ال ـض ـم ــان ــات لـ ــدى ال ـق ـطــاع
املصرفي ،فالعمليات التصحيحية
أمر صحي في أي استثمار.

ملاذا تودع الحكومة
أموالها في بنوك أجنبية
واملصارف املحلية
قوية؟
إستراتيجيتنا ّ
للتوسع
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

