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»استمر في أدائه القوي... ونتائجه املتميزة«

الساير: 
»الوطني« يواصل تعزيز موقعه الريادي بالسوق

الــبــنــك |  كتب محمد الجاموس  | الـــســـايـــر أن  وأضــــــــاف 
ــا صـــافـــيـــة بــقــيــمــة  ــ ــاحـ ــ حـــقـــق أربـ
295.2 مليون دينار خالل 2016، 
بنمو بلغت نسبته 4.6 في املئة 
عــلــى أســــاس ســـنـــوي، مــوضــحــا 
ــاد األربـــــــــاح  ــعــ ــبــ ــتــ ــد اســ ــعــ أنـــــــه بــ
العام  فــي  املحققة  االستثنائية 
بيع حصة  عن  والناجمة   2015
»الوطني« في بنك قطر الدولي، 
فــإن نسبة نمو صــافــي األربـــاح 
في   11.2 إلـــى  سترتفع  املحققة 
املـــئـــة، بــمــا يــؤكــد مـــجـــددًا نــجــاح 
للبنك،  املتحفظة  االستراتيجية 
باإلضافة إلى إدارتــه الحصيفة 
لــلــمــخــاطــر والــــتــــزامــــه بــتــطــبــيــق 
أعـــلـــى املـــعـــايـــيـــر عـــلـــى مــســتــوى 

قطاعات األعمال املختلفة. 
وبـــــــــــّن الـــــســـــايـــــر أنـــــــــه »بــــعــــد 
تــحــول بــنــك بــوبــيــان اإلســالمــي 
للمجموعة،  تــابــعــة  شــركــة  إلـــى 
ــك اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــ ــزز ذلـ ــ ــ فــــقــــد عـ
)الــوطــنــي( الــرامــيــة إلـــى تنويع 
التي  مصادر الدخل والخدمات 
ــلـــعـــمـــالء، بـــاإلضـــافـــة  يـــقـــدمـــهـــا لـ
إلــــى تــوســيــع قـــاعـــدة عــمــالئــه«، 
مــؤكــدًا فــي الــوقــت نفسه الــتــزام 
الــبــنــك املــســتــمــر تــجــاه دعـــم بنك 
بـــوبـــيـــان، وتـــعـــزيـــز مـــوقـــعـــه فــي 
ســـوق الــصــيــرفــة اإلســالمــيــة مع 

املحافظة على استقالليته.

نصف مليار دوالر 
  لتنمية املجتمع

قال الساير إن البنك الوطني 
ــا  ــزامــ ــتــ ــه الــ ــقــ ــاتــ ــلــــى عــ يـــحـــمـــل عــ
ــاه مــجــتــمــعــه الــــذي  راســــخــــا تـــجـ
إلــيــه، والــــذي جــعــلــه من  ينتمي 
أكــــبــــر املــــســــاهــــمــــن فـــــي تــنــمــيــة 
بمساهمات  الــكــويــتــي  املجتمع 
تــصــل إلـــى نــصــف مــلــيــار دوالر 
خـــالل الــعــقــود املــاضــيــة بسجل 
حافل من املبادرات االجتماعية 
والنشاطات،  املــجــاالت  كافة  في 
ويبقى مستشفى البنك الوطني 
ــقــــونــــة مـــســـاهـــمـــات  ــفــــال أيــ لــــأطــ
البنك االجتماعية، حيث واصل 
الــبــنــك ســعــيــه إلــــى تــطــويــر هــذا 
ــن خــــــالل إنـــشـــاء  ــ املـــســـتـــشـــفـــى مـ
لـــزراعـــة  مــتــخــصــص  مـــركـــز  أول 
الــنــخــاع الــشــوكــي لــأطــفــال في 
في  البنك  استمر  كما  الــكــويــت، 
دعمه ملختلف الجهات الخيرية 
ــيــــت عــبــد  ــثــــل بــ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ واإلنـ
ــلـــه وجــمــعــيــة الــــهــــالل األحـــمـــر  الـ

الكويتية ولوياك.
واشــار إلى تقديم كافة أوجه 
الـــــدعـــــم واملـــــســـــانـــــدة لــأنــشــطــة 
ــة عــلــى  ــظـ ــافـ ــة إلــــــى املـــحـ ــادفــ ــهــ الــ
 عـــــن األنـــشـــطـــة 

ً
ــــال ــــضـ الـــبـــيـــئـــة فـ

الــتــعــلــيــمــيــة والــــريــــاضــــيــــة مــثــل 
سباق الوطني السنوي للمشي، 
الخير في شهر  »افعل  وحملته 
ــهـــر رمـــضـــان  ــــالل شـ الــــخــــيــــر« خــ

املبارك.

الصقر 
ــيــــس  مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد الــــرئــ
»الــوطــنــي«  ملجموعة  التنفيذي 
عصام جاسم الصقر، »أن البنك 
واصل خالل العام 2016 تحقيق 
نــمــو جــيــد فـــي صـــافـــي األربـــــاح 
املئة على  في   4.6 بلغت  بنسبة 
ــوي، لـــتـــصـــل إلــــى  ــ ــنــ ــ أســـــــــاس ســ
295.2 مليون دينار، مضيفا أنه 
االستثنائي  الــربــح  بــاســتــبــعــاد 
صــافــي  فـــــإن   ،2015 الــــعــــام  فــــي 
نموًا  التشغيل سجلت  إيـــرادات 
بــنــســبــة 5.4 فـــي املــئــة فـــي الــعــام 
2016، حيث ارتفعت لتصل إلى 
إلى  الفــتــا  ديــنــار،  مليون   745.3
أن نمو إيرادات التشغيل ناتجة 
ــاع  ــ ــفـ ــ ـــن ارتـ ـــي عـــ ـــاســـ بـــشـــكـــل أســـ

صافي إيرادات الفوائد.
إيــــــــــرادات  ــــي  ــافـ ــ أن صـ وبـــــــــّن 
الــفــوائــد وصــافــي اإليـــــرادات من 
الــتــمــويــل اإلســــالمــــي قـــد بلغت 
570 مليون ديــنــار خــالل 2016، 
مــقــارنــة مـــع 530 مــلــيــون ديــنــار 
خالل 2015 بنمو بلغت نسبته 
7.5 فـــي املـــئـــة، كــمــا بــلــغ صــافــي 
األتعاب والعموالت 133 مليون 
دينار بنسبة نمو بلغت 2.3 في 
املئة. وأضاف الصقر أن إجمالي 
حقوق املساهمن ارتفع بنسبة 
ــــى 2.7  إلـ لــيــصــل  املــــئــــة،  فــــي   4.3
مليار   2.6 مقابل  ديــنــار،  مليار 
كما  الـــعـــام 2015،  خــــالل  ديـــنـــار 
ارتـــــفـــــع إجــــمــــالــــي املــــــوجــــــودات 
املئة ليبلغ 24.2  بنسبة 2.6 في 
مــلــيــار ديـــنـــار مــقــارنــة مـــع 23.6 

مليار دينار في العام السابق.
ونــــــوه بـــــأن الـــنـــتـــائـــج املــالــيــة 
ــــذي  ــــوي الــ ــقــ ــ ــ ــو ال ــمــ ــنــ تـــعـــكـــس الــ
حققه«الوطني«في كافة مجاالت 
البنك  إلــى تمكن  األعــمــال، الفتا 
مـــن تــحــقــيــق عـــوائـــد قـــويـــة على 
املــوجــودات وحــقــوق املساهمن 
العائد  بلغ  إذ   ،2016 الــعــام  فــي 
 1.22 املـــوجـــودات  متوسط  على 
فـــي املــئــة والـــعـــائـــد عــلــى حــقــوق 

املساهمن 10.8 في املئة.

جودة األصول
ــــى  ــلـ ــ وشـــــــــــــــــــــــــّدد الـــــــــصـــــــــقـــــــــر عـ
أن«الـــــــوطـــــــنـــــــي«حـــــــريـــــــص عـــلـــى 
ــــي نــســب  الـــتـــحـــّســـن املـــســـتـــمـــر فـ
جــــــــودة األصــــــــــول لـــــديـــــه، حــيــث 
تــــــراجــــــعــــــت نــــســــبــــة الــــــقــــــروض 
املحفظة  إجــمــالــي  إلــى  املتعثرة 
 1.28 لتبلغ  لــلــبــنــك،  االئــتــمــانــيــة 
فـــي املـــئـــة، مــقــارنــة مـــع 1.34 في 
ارتــفــعــت  كـــمـــا   ،2015 فــــي  املـــئـــة 
نسبة تغطية القروض املتعثرة 
لتبلغ 365 في املئة، مقابل 322 

في املئة في العام السابق.
ولــــفــــت الـــصـــقـــر إلـــــى أن نــمــو 

ــــوة الــعــالمــة  ــــع يــعــكــس قـ ــــودائـ الـ
وقدرتها  للمجموعة  التجارية 
على جــذب املــودعــن فــي جميع 
األســــواق، حيث ارتــفــعــت ودائــع 
الـــعـــمـــالء بــنــســبــة 4.6 فـــي املــئــة، 
لتبلغ 12.6 مليار دينار، مقارنة 
مع 12.1 مليار دينار في 2015، 
مــوضــحــا أن مــحــفــظــة الــقــروض 
والــســلــف والــتــمــويــل اإلســالمــي 
للعمالء بلغت 13.6 مليار دينار، 
عن  بسيطا  نــمــو  مــعــدل  محققة 
ــــك  وذلـ  ،2015 ــام  ــ ــعـ ــ الـ مـــســـتـــوى 
ــداد  نــتــيــجــة الرتــــفــــاع مـــعـــدل ســ
باإلضافة  املعتاد،  عن  القروض 
إلى تحرير سعر صرف الجنيه 
املـــــــصـــــــري، ومــــــــا صــــاحــــبــــه مــن 
القروض  محفظة  في  انخفاض 
والسلف لبنك الكويت الوطني - 
مصر عند تحويلها إلى الدينار 
بــغــرض إعـــداد الــبــيــانــات املالية 

املجمعة للمجموعة.

كفاية رأس املال
ونــــــــــوه الــــصــــقــــر بــــــــأن مـــعـــدل 
ــافـــظ عــلــى  ــال حـ ــ كـــفـــايـــة رأس املــ
ــة، وذلــــــك مــع  ــعـ ــفـ ــرتـ مـــعـــدالتـــه املـ
بـــلـــوغ مـــعـــدل كــفــايــة رأس املـــال 
مـــعـــيـــار  وفـــــــق  ــة  ــ ــئـ ــ املـ ــي  ــ فــ  17.7
ــا يــتــخــطــى  ــ )بــــــــــــــــازل3(، وهـــــــو مــ
مــتــطــلــبــات الـــجـــهـــات الــرقــابــيــة، 
مـــشـــيـــرًا إلـــــى أن«الــــوطــــنــــي«قــــام 
ــــن خــــالل  بــــــزيــــــادة رأســـــمـــــالـــــه مــ
ــــدار اســهــم حــقــوق االولـــويـــة  إصـ
 أن 

ّ
بنسبة 6.5 فــي املــئــة، مــؤكــدا

هـــــذه الـــــزيـــــادة ســـتـــســـاعـــد عــلــى 
مواصلة البنك اقتناصه لفرص 
الــنــمــو الــتــي يــوفــرهــا اســتــمــرار 
تنفيذ الحكومة الكويتية لخطة 
اإلنــفــاق الــرأســمــالــي، بــاإلضــافــة 
إلى الحفاظ على دوره الريادي 
ــاع تـــمـــويـــل املــــشــــاريــــع،  ــطــ ــــي قــ فـ
مـــشـــيـــرًا إلـــــى أن هـــــذه الــخــطــوة 
تأتي في إطار حرص البنك على 
بــمــســتــويــات رسملة  االحــتــفــاظ 

ــيـــة بـــمـــا يــــفــــوق املــتــطــلــبــات  كـــافـ
الرقابية. 

البنك واصــل تمّيزه  أن  وأكــد 
واحــتــفــاظــه بــمــكــانــتــه الــريــاديــة 
فــي الــقــطــاع املــصــرفــي، وهـــو ما 
ــول الـــبـــنـــك عــلــى  يـــعـــكـــســـه حــــصــ
أعــلــى الــتــصــنــيــفــات االئــتــمــانــيــة 
من قبل أبرز املؤسسات العاملة 
فــي هـــذا املــجــال وهــي«مــوديــز«، 
و«ستاندر آند بورز«و«فيتش«، 
ــــى  ــلـ ــ والـــــــــتـــــــــي تــــــعــــــد ضــــــمــــــن أعـ
مستويات التصنيف االئتماني 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، ومنطقة 
الــــشــــرق األوســــــــط، مـــنـــوهـــا بـــأن 
إجــــمــــاع هـــــذه املــــؤســــســــات يـــدل 
ــة مـــــؤشـــــرات الــبــنــك  ــانـ ــتـ ــلـــى مـ عـ
املرتفعة  املالية، وجودة أصوله 
ــلــــتــــه الــــقــــويــــة ووضـــــــوح  ورســــمــ
االســتــراتــيــجــيــة، مشيرًا  رؤيـــتـــه 
ــافــــظ عــلــى  ــنــــي«حــ ــى أن«الــــوطــ ــ إلـ
ــلـــى مــــدار  ــة عـ ــوقــ ــرمــ ســمــعــتــه املــ
الـــســـنـــوات، مـــن خـــالل احــتــفــاظــه 
عـــلـــى مـــوقـــعـــه املـــتـــمـــيـــز كــالــبــنــك 
ضمن  املـــدرج  الوحيد  الكويتي 
العالم،  فــي  أمــانــا  أكــثــر 50 بنكا 
وذلــك للمرة الحادية عشر على 

التوالي.

تنويع مصادر الدخل
»الوطني«  بــأن  الصقر  وأفــاد 
اســتــمــر فـــي ســيــاســتــه الــخــاصــة 
لتكون  الــدخــل  مــصــادر  بتنويع 
ــر تـــنـــوعـــا عـــلـــى مــســتــوى  ــ ــثـ ــ األكـ
الكويت، بما يعزز مركزه املالي 
وقدرته على مواجهة التقلبات، 
حــيــث بــلــغــت مــســاهــمــات قــطــاع 
ــات  ــدمــ ــخــ خـــــدمـــــات األفـــــــــــراد والــ
الــخــاصــة نــحــو 33 فــي املــئــة من 
إجمالي إيرادات التشغيل، فيما 
بــلــغــت مــســاهــمــات قــطــاع شبكة 
املئة،  فــي   25 الخارجية  الــفــروع 
ــا قــطــاع الــشــركــات فــقــد بلغ  وأمــ
الصيرفة  املــئــة، وقــطــاع  فــي   23
اإلسالمية 14 في املئة، وخدمات 

بنوك االستثمار 3 في املئة.
وأشــار الصقر إلــى أن صافي 
أرباح الفوائد استحوذ على 76 
فـــي املــئــة مـــن إجــمــالــي إيـــــرادات 
ــيـــل، فـــيـــمـــا اســـتـــحـــوذت  ــتـــشـــغـ الـ
نسبة  على  والعموالت  األتعاب 
18 فــــي املــــئــــة، وخــــدمــــات الــنــقــد 

األجنبي على نسبة 5 في املئة.

البحر 
مــــن جـــهـــتـــهـــا، تـــوقـــفـــت نــائــب 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي ملــجــمــوعــة 
البحر،  خالد  شيخة  »الوطني« 
عند اآلفاق اإليجابية لالقتصاد 
املحلي، وذلــك بفضل ما تتمتع 
ــن مـــكـــانـــة مــالــيــة  ــويـــت مــ ــكـ ــه الـ بــ
قــويــة، إضــافــة إلــى االحتياطات 
الــــــضــــــخــــــمــــــة، وحـــــــجـــــــم الــــــديــــــن 
الـــســـيـــادي املــنــخــفــض، والـــقـــدرة 
الــعــالــيــة عــلــى طـــرح أدوات ديــن 
استمرارية  ضــمــان  مــن  تمّكنها 
استمرار  رغــم  املالية  سياستها 
ــار الـــنـــفـــط فــي  ــ ــعـ ــ ــفــــاض أسـ انــــخــ
اآلونة األخيرة، مؤكدة أن تأثير 
ــار  ــعــ ــفـــــاض أســ ــ ــــخـ اســـــتـــــمـــــرار انـ
ــفــــط يـــبـــقـــى مــــــحــــــدودًا عــلــى  ــنــ الــ
الكويت  فــي  التشغيلية  البيئة 
مـــع اســـتـــمـــرار تــأكــيــد الــحــكــومــة 
عــزمــهــا عــلــى مــواصــلــة اإلنـــفـــاق 
ــثــــمــــار فــي  ــتــ الــــرأســــمــــالــــي واالســ

املشاريع التنموية الضخمة«.

الــحــكــومــة  إلـــــى أن  وأشــــــــارت 
واصـــلـــت فـــي الـــعـــام 2016 طــرح 
ــع  ــاريــ ــشــ ــن املــ ــ وتــــنــــفــــيــــذ عـــــــدد مــ

مجّسم مقر البنك الجديد

سليمان املرزوق 

لفت رئيس مجلس إدارة بنك 
الكويت الوطني، ناصر مساعد 

الساير، إلى أن البنك واصل 
تطبيق استراتيجيته الناجحة 

والهادفه إلى تعزيز موقعه 
الريادي في السوق املصرفية، كما 

واصل خالل العام 2016 ريادته 
املصرفية بأدائه القوي ونتائجه 

املتميزة.
وأشار الساير إلى أن حصة البنك 

من إجمالي أرباح القطاع بلغت ما 
نسبته 40 في املئة، لتبقى األعلى 

بني الشركات محليًا وعربيًا، 
مضيفًا أن الكويت تبقى سوقًا 
رئيسيًا لعمليات البنك، مشّددًا 

على أن »الوطني« يواصل قيادة 
السوق املحلي في مجال تمويل 

املشاريع الناتجة عن الخطة 
الضخمة لتنمية البنية التحتية.

وبني الساير في تقريره إلى 
الجمعية العمومية العادية، 
وغير العادية للبنك، واللتني 
عقدتا أمس، وبنسبة حضور 

بلغت 79.52 في املئة، أن البنك 
واصل خالل العام 2016 تطبيق 

استراتيجيته الناجحة والهادفه 
إلى تعزيز موقعه الريادي في 

السوق املصرفية، وبأدائه القوي 
ونتائجه املتميزة، حيث بلغت 

حصة البنك من إجمالي أرباح 
القطاع ما نسبته 40 في املئة 

لتبقى األعلى بني الشركات محليًا 
وعربيًا، وذلك بفضل ما يتمتع 
به من مكانة مالية قوية وفهم 

عميق الحتياجات العمالء، حيث 
واصل »الوطني« تقديم املنتجات 

املبتكرة واملتنوعة، مكرسًا 
ريادته في السوق املحلية، كما 

حافظ على مركزه القوي في 
قيادة وتمويل املشاريع التنموية.

الصقر: 
نتائج 2016 تعكس 

النمو القوي في حجم 
األعمال والنشاط 

التشغيلي الحقيقي

مصادر الدخل األكثر 
تنوعًا في الكويت 

... تعّزز املركز املالي

حافظنا على نسب 
رسملة جيدة بعد 
تطبيق »بازل 3« 

البحر: 
متفائلون باآلفاق 

االقتصادية اإليجابية 

تأثير استمرار 
انخفاض النفط 

يبقى محدودًا 
على البيئة التشغيلية

النمو القوي 
لـ »الوطني - مصر« 
ساعد في تعويض 
تراجع قيمة الجنيه

الفليج: 
45 في املئة حصة 

»الوطني« من إجمالي 
توزيعات البنوك

البنك واصل تصّدر 
القطاع على مستوى 

مختلف املؤشرات 

»الوطني« أكبر مؤسسة 
مالية محلية بموجودات 

24.2 مليار دينار 

أرقام تختصر ريادة »الوطني«

1  أكبر مؤسسة مالية فـي مستوى الكويت وأعرق بنك خليجي
2  أعلى األرباح بني كافة الشركات الكويتية، وبني األعلى في املنطقة

3  أعلى التصنيفات االئتمانية في منطقة الشرق األوسط
 

4 بني أكثر 50 بنكًا أمانًا فـي العالم للمرة الحادية عشرة على التوالي
5  أكبر شبكة مصرفية محلية وأوسع انتشار دولي في 4 قارات 

حول العالم

6  العالمة املصرفية األعلى قيمة في الكويت، وبني األفضل 
في املنطقة

7  أكبر مساهم في تنمية املجتمع الكويتي، ومن أكبر الشركات 
توظيفًا للعمالة الوطنية

8 الشريك املصرفي األول للقطاع النفطي وللشركات األجنبية 
العاملة في الكويت

9 دور قيادي في تمويل أكبر املشاريع التنموية في الكويت 
10 الخيار األول لكبرى الشركات الكويتية واإلقليمية لتمويل 

خططها التوسعية

11 في موقع طليعي لالستفادة من فـرص النمو التي توفرها 
خطة التنمية

صالح الفليجعصام الصقر  شيخة البحرناصر الساير 
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تحية للمساهمني

حوار جانبي

ثقة كبيرة

عالمة مرموقة

ريادة عاملية

حضور حاشد 

نظرة إلى املستقبل

)تصوير نايف العقلة( الساير مترئسًا االجتماع    

جانب من االجتماع 

 إقرار التوزيعة
 

فـــــــــي خــــــــتــــــــام أعــــــمــــــال 
ــيـــة،  ــيـــة الـــعـــمـــومـ الـــجـــمـــعـ
وافـــــق املـــســـاهـــمـــون على 
اإلدارة  مجلس  تــقــريــري 
ــي الـــحـــســـابـــات  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ومـ
وعــلــى الــبــيــانــات املــالــيــة 
املــالــيــة 2016،  السنة  عــن 
تــوصــيــة مجلس  وعـــلـــى 
ــاح  ــ أربـ ــتـــوزيـــع  بـ اإلدارة 
فلسًا   30 بـــواقـــع  نــقــديــة 
للسهم و5 في املئة أسهم 
ــنــــحــــة مــــجــــانــــيــــة، كــمــا  مــ
ــقــــوا عــلــى ابــــــراء ذمــة  وافــ
اإلدارة،  مــجــلــس  أعــضــاء 
مراقبي  تعيني  ــادوا  ــ وأعـ
الحسابات للسنة املالية 

التالية.
وفـــــــــــــــي الـــــعـــــمـــــومـــــيـــــة 
ــر الـــــــعـــــــاديـــــــة، وافـــــــق  ــ ــيـ ــ غـ
تعديل  على  املساهمون 
املــادة الرابعة من كل من 
والنظام  التأسيس  عقد 
األســــــــاســــــــي واملـــتـــعـــلـــقـــة 
البنك، وتعديل  بأغراض 
ــة مـــن  ــ ــسـ ــ ــامـ ــ ــخـ ــ املـــــــــــــادة الـ
والنظام  التأسيس  عقد 
األســــــــاســــــــي واملـــتـــعـــلـــقـــة 
برأسمال البنك، وزيادته 
 591.74 إلـــى   563.56 مــن 

مليون دينار.

العمليات 
الخارجية

ذكــر الــســايــر أنــه على 
ــطــــورات  ــتــ ــن الــ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ الـ
ــــي املـــنـــطـــقـــة،  األخـــــيـــــرة فـ
ــمــــرار الــتــحــديــات  ــتــ واســ
الـــــــتـــــــشـــــــغـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة فـــــي 
الــــعــــديــــد مـــــن األســــــــواق 
البنك  أن  إال  اإلقــلــيــمــيــة، 
ــيــــز عــلــى  ــتــــركــ واصــــــــل الــ
ــه الــتــكــامــل  ــ تـــعـــزيـــز أوجــ
واالندماج في ما يخص 
الــعــمــلــيــات الــخــارجــيــة، 
بــذلــك مساهمة  لــتــرتــفــع 
الــــــــشــــــــركــــــــات الــــتــــابــــعــــة 
والــــــــفــــــــروع الــــخــــارجــــيــــة 
فــــي أربــــــــاح املـــجـــمـــوعـــة، 
قـــوة سمعة  بــمــا يعكس 
عــــامــــتــــهــــا الــــتــــجــــاريــــة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى املــنــطــقــة 

والعالم.
أن  إلــــــــــــــــى  وأشــــــــــــــــــــــــار 
ــفــــظ  ــتــ »الــــــــوطــــــــنــــــــي« احــ
ــار  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــالـ ــ بــــــتــــــمــــــّيــــــزه كـ
األول  املــــــــــــصــــــــــــرفــــــــــــي 
ــة  ــيــ ــلــ ــحــ لــــــلــــــشــــــركــــــات املــ
واألجــنــبــيــة الــعــامــلــة في 
املــنــطــقــة نـــظـــرًا ملــعــرفــتــه 
األســـــــــواق بــاإلقــلــيــمــيــة، 
ومـــركـــزه املـــالـــي الـــقـــوي، 
إلـــى سمعته  بــاإلضــافــة 
ــة عــــلــــى مــــــدار  ــ ــوقــ ــ ــرمــ ــ املــ

السنوات.

التنموية، حيث تخطى اإلنفاق 
ــثــــمــــاري فــــي إطـــــــار خــطــة  ــتــ االســ
الــتــنــمــيــة الـــحـــكـــومـــيـــة لــتــحــفــيــز 
الكويت نحو  فــي  األعــمــال  بيئة 
مــا  وهـــــو  دوالر،  ــارات  ــيــ ــلــ مــ  10
انــعــكــس إيــجــابــيــًا عــلــى النشاط 
ــــادي املـــحـــلـــي والـــنـــمـــو  ــــصـ ــتـ ــ االقـ

االئتماني.
مـــــوقـــــع  أن  إلـــــــــــــى  ولـــــــفـــــــتـــــــت 
ــــادي يــتــيــح لــه  ــريـ ــ »الــــوطــــنــــي« الـ
االستفادة من فرص النمو التي 
أبـــرزتـــهـــا هــــذه املـــشـــاريـــع، حيث 
تمويل  فـــي  رئــيــســيــًا  دورًا  لــعــب 
ــــروض الـــخـــاصـــة  ــقــ ــ ــ ــيــــب ال ــرتــ وتــ
ألكـــبـــر املـــشـــروعـــات الــحــكــومــيــة، 
ومـــن ذلـــك مــشــروع بــنــاء الــقــاعــة 
الكويت  لتوسعة مطار   )2( رقم 
مليار   1.3 بلغت  بقيمة  الــدولــي 
دينار، ومشروع شركة البترول 
استيراد  محطة  لبناء  الوطنية 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي املـــســـال بقيمة 

2.9 مليار دوالر.

توسعات خارجية
شــبــكــة  أن  ــر  ــحــ ــبــ الــ وأفـــــــــــــادت 
الــــفــــروع الــخــارجــيــة والـــشـــركـــات 
تواصل  البنك  ملجموعة  التابعة 
ــا الـــقـــوي، وهـــو مــا يعكس  ــ أداءهـ
نــجــاح إســتــراتــيــجــيــة »الــوطــنــي« 
ــادر  ــويـــع مـــصـ ــنـ ــة إلــــــى تـ ــادفــ ــهــ الــ
موقعه  تعزيز  ومواصلة  الدخل 
فـــي األســــــواق الـــتـــي يــعــمــل فيها 

حاليًا.
ــم اســتــمــرار  ــه رغــ وأضــــافــــت أنــ
التحديات التشغيلية في العديد 
بانخفاض  األســـواق متأثرة  مــن 
ــهــــرت  ــد أظــ ــقــ ــار الــــنــــفــــط، فــ ــ ــعــ ــ أســ
ــــي األســــــــواق  ــيـــات الـــبـــنـــك فـ ــلـ عـــمـ
الخليجية السيما في السعودية 
واإلمــــــــارات تــصــديــًا قـــويـــًا تــجــاه 
هذه التداعيات، وأثبتت قدرتها 
النمو  على االستفادة من فرص 

املتاحة هناك.
وذكرت البحر أنه عقب تطبيق 
ــول مــنــذ  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ اســ
»البنك  تمكن   ،2015 العام  بداية 
الـــوطـــنـــي - مـــصـــر« مــــن تــحــقــيــق 
نــمــوًا قــويــًا فـــي الـــعـــام 2016، ما 
ــة الـــعـــمـــلـــة  ــمـ ــيـ عـــــــوض تـــــراجـــــع قـ
املصرية بعد تحرير سعر صرف 
الـــدوالر،  مقابل  املــصــري  الجنيه 
وتــوقــعــت أن يــســتــمــر الــبــنــك في 
اســتــقــرار  مـــع  قـــويـــًا  أداًء  تــقــديــم 
ــة وتــحــقــيــق  ــيـ ــاسـ ــيـ ــة الـــسـ ــئـ ــيـ ــبـ الـ
نــــــتــــــائــــــج بـــــــرنـــــــامـــــــج اإلصـــــــــــاح 
االقـــتـــصـــادي، حــيــث »أنــنــا ننظر 
إلــــى مــصــر كـــســـوق واعـــــد ومــهــم 
الطويل  املــدى  على  استراتيجيًا 

للمجموعة«.

األسواق العاملية
ولــــــفــــــتــــــت الــــــبــــــحــــــر إلــــــــــــى أن 
»الــوطــنــي« واصــــل تـــواجـــده في 
ــرى من  ــ ــواق الــعــاملــيــة األخــ ــ ــ األسـ
ــه أوســــــــع شــبــكــة  ــتــــاكــ خــــــال امــ
ــوزع فــي  ــ ـــتـ ـــة تــ ـــيــ ــ ــيـــة دول ــرفـ مـــصـ
ــر خــدمــاتــهــا  ــوفـ أربـــــع قــــــارات وتـ
املصرفية فــي 15 ســوقــًا دولــيــة، 
الخارجية  العمليات  أن  مؤكدة 
ــا، بــمــا  ــمــــوهــ ــل نــ ــ ــواصـ ــ لـــلـــبـــنـــك تـ
يــعــكــس قــــوة ســمــعــتــه وعــامــتــه 

التجارية.
وأكــــــــــــــــــــدت عـــــــلـــــــى مــــــواصــــــلــــــة 
»الـــــوطـــــنـــــي« تـــحـــقـــيـــق الـــتـــكـــامـــل 
واالنـــــــــــــدمـــــــــــــاج عــــــلــــــى مــــســــتــــوى 
الــعــمــلــيــات الــخــارجــيــة لــتــوســيــع 
نــــطــــاق خــــدمــــاتــــه فـــــي األســــــــواق 
اإلقليمية والعاملية التي يتواجد 
ــروع  ــ ــ فـ أن  إلـــــــــى  ــــرة  ــيـ ــ ــــشـ مـ ــا،  ــ ــهــ ــ بــ
البنك فــي كــل مــن لــنــدن، باريس، 
ــيـــويـــورك، ســنــغــافــورة  جــنــيــف، نـ
ــة لــانــتــشــار  ــارقـ تــعــتــبــر عـــامـــة فـ
الـــواســـع الــــذي يتمتع بــه الــبــنــك، 
مــقــارنــة مـــع أقـــرانـــه فـــي املــنــطــقــة، 
القوية  التدفقات  استمرت  حيث 
لـــرأس املـــال واإليـــداعـــات مــن قبل 
املالية  املــــاءة  الــعــمــاء مــن ذوي 
ــة، املــــؤســــســــات املـــالـــيـــة،  ــيــ ــالــ ــعــ الــ
املراسلة  البنوك  النفط،  شــركــات 
والــــــــوكــــــــاالت الـــحـــكـــومـــيـــة الـــتـــي 
ــعـــى جـــمـــيـــعـــهـــا إلـــــــى األمـــــــان  تـــسـ
واالستقرار والخدمات املصرفية 

املميزة التي يوفرها البنك.

الفليج 
للبنك  التنفيذي  الرئيس  أما 
الـــــكـــــويـــــت، صــــاح   - ــــي  ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
يوسف الفليج، فقال من جهته، 
تــــصــــدره  ــنــــك  ــبــ الــ مــــواصــــلــــة  إن 
مستوى  على  املصرفي  القطاع 
تؤكد  بنتائجه  املــؤشــرات  كــافــة 

مــــجــــددًا عـــلـــى مـــوقـــعـــه الــــريــــادي 
ــنـــوك  ــبـ ــتــــوى كــــافــــة الـ ــلــــى مــــســ عــ
املـــحـــلـــيـــة، الفــــتــــًا إلـــــى أن الــبــنــك 
كـــرس صـــدارتـــه مــحــلــيــًا كالبنك 
ــلـــى ربــحــيــة واألفــــضــــل أداًء  األعـ
مــع ارتـــفـــاع أربـــاحـــه مــقــارنــه مع 
مـــجـــمـــوع أربـــــــاح كـــافـــة الــبــنــوك 
ــل  األخـــــــــــــرى، وتـــحـــقـــيـــقـــه ألفـــضـ
ــــرات املـــالـــيـــة فــــي الــقــطــاع  ــــؤشـ املـ
الــكــويــتــي، مضيفًا أن  املــصــرفــي 
البنك استحوذ على 45 في املئة 
مــن إجــمــالــي تــوزيــعــات الــبــنــوك 

في العام 2016.

قيادة املشاريع
هــو  ــنــــي«  ــوطــ »الــ أن  أن  وأشـــــــار 
الكويت،  فــي  مالية  مؤسسة  أكــبــر 
بلغت  مـــوجـــودات  ويــنــفــرد بحجم 
كــبــيــر  بــــفــــارق  مـــلـــيـــار ديــــنــــار   24.2
ــيـــه، كـــمـــا يـــعـــتـــبـــر مــن  ــنـــافـــسـ ــن مـ ــ عـ
الــبــنــوك الــقــلــيــلــة فــي املــنــطــقــة التي 
وتمويل  قيادة  على  بقدرة  تتمتع 
املـــشـــاريـــع والـــصـــفـــقـــات الــضــخــمــة، 
الفــــتــــًا إلــــــى بــــقــــاء الـــبـــنـــك الـــخـــيـــار 
الكويتية  الــشــركــات  لــكــبــرى  األول 
واإلقليمية في خططها التوسعية، 
فــي  ــيــــًا  ــيــــســ رئــ دورًا  لــــعــــب  حــــيــــث 
الـــتـــمـــويـــات املـــقـــدمـــة مــــن جــانــبــه 

لتلبية احتياجات تلك الشركات.
وأضـــــــــــــــاف أنــــــــــه عـــــلـــــى صـــعـــيـــد 
قــطــاع الــنــفــط والـــغـــاز، فــقــد تكليف 
الــبــنــك لــلــقــيــام بــقــيــادة الــعــديــد من 
الـــتـــحـــالـــفـــات املـــصـــرفـــيـــة لــتــوفــيــر 
ــــدد مــن  ــعـ ــ الــــتــــمــــويــــات الــــــازمــــــة لـ
ــا فــي  ــمــ ــات الـــــكـــــبـــــرى، بــ ــ ــروعــ ــ ــشــ ــ املــ
ــــروع  ــــشـ ــــل مـ ــــويـ ــمـ ــ ــــب تـ ــيـ ــ ــرتـ ــ ذلـــــــــك تـ
البترول  لشركة  البيئي«  »الــوقــود 
ــبــــر  ــد أكــ ــ ــعـ ــ الـــــوطـــــنـــــيـــــة، والـــــــــــــذي يـ
الكويتي  بــالــديــنــار  بــنــكــي  تــمــويــل 
فـــي تـــاريـــخ الـــكـــويـــت، إضـــافـــة إلــى 
تــــوفــــيــــر قـــــــرض مــــمــــتــــاز بـــقـــيـــمـــة 5 
مـــلـــيـــارات دوالرلـــشـــركـــة »إيــكــويــت 
لــلــبــتــروكــيــمــاويــات« لــاســتــحــواذ 
عــلــى شــركــة »إم أي جــلــوبــل« لكي 
تصبح مــن بــني الــشــركــات الــرائــدة 
املــنــتــجــة لــلــبــتــروكــيــمــاويــات على 

مستوى العالم. 
ــام  قــ ــنــــك  ــبــ الــ أن  ــــول  ــقـ ــ يـ وتـــــابـــــع 
مصرفية  تسهيات  بتوفير  كذلك 
للشركة  دوالر  مليون   280 بقيمة 
الــكــويــتــيــة لــلــســتــايــريــن، كــمــا يعد 
أكـــبـــر الـــبـــنـــوك املـــشـــاركـــة فـــي طــرح 
االكــتــتــاب الــعــاملــي لــســنــدات شركة 
إيــكــويــت لــلــبــتــروكــيــمــاويــات، وأنــه 
ــهــــد الـــرئـــيـــســـي  ــعــ ــتــ قــــــــام بــــــــــدور املــ
لإلصدار واملنسق ووكيل االكتتاب 
ــود الــبــيــئــي لــشــركــة  ــوقــ ملـــشـــروع الــ

البترول الوطنية. 

محطة الزور
وذكــر الفليج أنــه خــال العام 
املـــرحـــلـــة  ــكـــمـــال  ــتـ اسـ تــــم   ،2016
ـــة 

ّ
ــروع مـــحـــط ــ ــشــ ــ ــن مــ ــ األولـــــــــــى مــ

الطاقة  إلنــتــاج  الشمالية  الـــزور 
ــاه،  ــيــ الـــكـــهـــربـــائـــيـــة وتـــحـــلـــيـــة املــ
بــاكــورة مشروعات  والـــذي يعد 
الـــشـــراكـــة بـــني الــقــطــاعــني الــعــام 
والخاص، حيث كان »الوطني« 
أكبر البنوك املشاركة في توفير 
الــتــمــويــل الـــتـــجـــاري لــلــمــشــروع، 
املشارك  الوحيد  املحلي  والبنك 
الــعــاملــي لترتيب  الــتــحــالــف  فـــي 
قــام البنك بتوفير  الــقــرض، كما 
الـــحـــســـاب املـــصـــرفـــي لــلــمــشــروع 
وقد لعب دور الوكيل املحلي له.

تنمية املوارد البشرية 
»الــوطــنــي«  أن  الفليج  أوضـــح 
الجهات  أكبر  أحــد  يفخر بكونه 
ــخــــاص تــوظــيــفــًا  ــي الـــقـــطـــاع الــ فــ
لــلــعــمــالــة الـــوطـــنـــيـــة، حــيــث عــزز 
اســتــثــمــاراتــه فــي تنمية مـــوارده 
موظفًا   311 بتوظيف  البشرية 
ــام 2016، من  ــعـ الـ خــــال  ــدًا  ــديـ جـ
ضمنهم 279 كويتيًا، لتبلغ بذلك 
نسبة الكوادر الوطنية 66.4 في 
املــئــة مــن إجــمــالــي الــعــامــلــني في 
فــي  مـــقـــابـــل 66.1  ــك  ــ الـــبـــنـــك، وذلــ
املئة في الفترة املماثلة من العام 
ــابــــق، كـــمـــا تــــم اإلعــــــــان عــن  الــــســ
تــوفــيــر 81 فــرصــة عــمــل داخــلــيــة 
ــنــــك تـــمـــكـــنـــهـــم مــن  ــبــ ــفــــي الــ ملــــوظــ
املختلفة  اإلدارات  بــني  االنــتــقــال 

خال العام 2016.
البشرية  املــــوارد  أن  وأضــــاف 
لــلــمــجــمــوعــة قــامــت خـــال الــعــام 
2016 بتوفير نحو 2.370 فرصه 
تــدريــبــيــة، مـــن ضــمــنــهــم 75 في 
ــئـــة مــــن املـــوظـــفـــني املــبــتــدئــني،  املـ
وتم توجيه نحو 57 في املئة من 
بــرامــج الــتــدريــب نــحــو املــهــارات 

املتخصصة والفنية.

حوار مع املساهمني
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