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البنك الوطني يتفوق على األزمات
 ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو والتوسع

»جي بي مورغ����ان« وبنك »يو بي 
اس« سوستيه جنرال، ويلز فارغو 
وكريديه س����ويس، ويعد الوطني 
املصرف العربي الوحيد ضمن القائمة 
العاملية ملرتني متتاليتني خالل ذات 
العام، وقالت جلوبال فاينانس ان 
االستقرار واالمان مازاال على رأس 
قائمة األولويات حاليا في عالم املال 
واألعمال واول اهتمامات املستثمرين 
حول العالم، ومن هنا تأتي اهمية 
هذه القائمة تضم اكثر البنوك اآلمنة 
في العال����م والتي خلت من العديد 
من االس����ماء الكبيرة في عالم املصارف، واوضحت جلوبال 
فاينانس ان العامني االخيرين كانا مليئني بالتقلبات لوكاالت 
التصنيف والبنوك التي تعمل على تصنيفها، لذلك فإن الكثير 
من املستثمرين والعمالء حول العالم اصبحوا ينظرون الى 
اجلدارة االئتمانية والتصنيفات طويلة املدى للبنوك كمعيار 
اساسي ومقياس حقيقي ملستوى امان البنوك التي يتعاملون 
معها. هذا ويتم اختيار قائمة البنوك اخلمسني االكثر امانا في 
العالم بناء على مقارنة للتصنيفات االئتمانية طويلة املدى 
للبن����وك. وكذلك اجمالي اصول أكبر 500 بنك في العالم من 
قبل وكاالت التصنيف العاملية »موديز« و»فيتش« و»ستاندر 

اند بورز«.

النشاط االستثماري

اما على مستوى الصيرفة االستثمارية، فقد طور البنك 
بحس����ب »موديز« عمليات ادارة األصول لديه خصوصا في 
ظل وجود نحو 100 شركة اس����تثمار محلية، باإلضافة الى 
مصارف أجنبية عاملة في السوق، وقد ساهمت هذه اخلطوات 
في تعزيز حصته السوقية في مجال ادارة الثروات اخلاصة 
واملؤسساتية مستفيدا في ذلك من خبرته في السوق احمللية 
الى عراقته املعهودة. وأشارت الوكالة في الوقت نفسه الى 
ان هذا النش����اط ال يعد من األنش����طة الرئيسية التي يلعب 
فيها البنك دورا مهما، وهو ما يضيف بحسب »موديز« نقطة 
اضافية الى رصيد الوطني تتمثل في ان األداء السيئ الذي 
شهده قطاع االستثمار في الكويت لن يؤثر على أداء البنك 

على املدى البعيد.

أفضل بنك في هذا النشاط

بهدف مواكبة التطورات في الصناعة املصرفية العاملية، 
أسس بنك الكويت الوطني في العام 2005 شركة استثمارية 
تابعة ل� »الوطني لالستثمار« NBK Capital وباتت تتواجد 
في تركيا ودبي، وكان من الالفت ان الش����ركة س����ارت على 
خطى املؤسس����ة األم، في حتقيق االجنازات املتتالية، والتي 
عكس����ها مؤخرا منحها جائزة »أفضل بنك اس����تثماري في 
الش����رق األوس����ط« لعام 2009، من قبل مجلة »ذي بانكر« 
التابعة ملجموعة »فاينانش����ل تاميز« العاملية واملتخصصة 
في الش����ؤون املالية واملصرفية، وذلك ضمن جوائز »أفضل 
البنوك االستثمارية العاملية« السنوية. علما ان هذه اجلائزة 
هي اجلائزة الثالثة املرموقة التي تتلقاها الشركة هذا العام 
حيث سبق لها احلصول على لقب »أفضل بنك استثماري في 
الكويت« لعام 2009 من قبل مجلة جلوبال فينانس ومجلة 

يورومني املالية العاملية.
وعل����ى الرغم من هذه االجن����ازات املتالحقة، اال ان قيادة 
»الوطن����ي« تعي أهمية التعاطي مع ال����دروس والعبر التي 
افرزتها األزمة، وفي هذا السياق يوضح دبدوب: ان »الوطني 
لالس����تثمار« تشهد يوما بعد يوم مزيدا من االستقاللية عن 
بنك الكوي����ت الوطني، وذلك على الرغم من مرحلة التكامل 
الت����ي وصلنا اليها خالل املرحلة املاضية، وانطالقا من هذه 
الوقائع البد للشركة ان تبتكر منوذجا جديدا كما هو احلال 
بالنسبة ملختلف املؤسسات االستثمارية األخرى، وهو بال شك 
يعد حتديا حقيقيا. ويضيف: »اما بالنسبة ملفهوم املصرف 
الشامل، فالشك ان األزمة أظهرت ضرورة الفصل بني نشاط 
املصرف التجاري واملصرف االستثماري، بناء على ذلك أعتقد 

ان جتربة املصرف الشامل لم يحالفها النجاح«.

لتحسني العالمة التجارية والتنويع 
فضال عن تخطيط استراتيجي عميق 
وطاقم ادارة تنفيذية مستقر ومتمكن 
تدعمه توجه����ات مجلس ادارة له 
خبرة طويلة واساسيات مالية قوية، 
ومن بني العوامل االخرى التي اشارت 
اليها »موديز« الرسملة اجليدة للبنك 
والتي تزيد من قدرته على امتصاص 
اي خس����ائر محتملة، مم����ا يدعم 
تصنيفات����ه احلالية خصوصا انه 
من غير املرجح ان تواجه قوته املالية 

اي ضغوط في املدى القريب.

ال انكشاف على الشركات

من جهة اخرى وفي الوقت الذي يعاني فيه القطاع املصرفي 
في الكويت من انكشاف باجلملة على قطاع شركات االستثمار، 
وما تبعه ذلك من تعثر العديد منها في تس����ديد التزاماتها، 
تؤكد وكال����ة »موديز« ان اهم ما مييز مس����يرة »الوطني« 
هو عدم تعرضه او انكش����افه على هذا النوع من الشركات 
في مقابل تعرض محدود على مجموعتي س����عد والقصيبي 
السعوديتني، وعلى الرغم من انه يعد من اكبر البنوك احمللية 
وصاحب اكبر ش����بكة فروع خارجية اال انه استطاع تفادي 
الدخول في التزامات متويلية مع هاتني املجموعتني 
في الوقت الذي تعاني فيه مصارف محلية 
اخرى من انكشافها عليها، ويبرر دبدوب 
عدم التعامل مع ش����ركات االستثمار 
احمللية بالقول: ل����م نتعامل معها 
لسبب رئيسي، وهو ان منوذج 
عملها Business Model لم يكن 
مقنعا مبعنى انه كان يفترض 
بها ان تعمل حلس����اب الغير 
وليس حلسابها، اي ان تلعب 
دور الوس����يط، وهي اعتمدت 
النموذج الذي ادى الى انهيار 
 Lehman»بنك »ليم����ان براذرز
Brothers ويضاف الى هذا الواقع 
ان هذه الشركات كانت تدخل في 
عمليات متويل قصيرة االجل مقابل 
استثمارات طويلة االجل او حتى في 

اصول يصعب تسييلها.

حصة األسد في السوق المحلية

اما بالنس����بة لواقع الوطني في السوق احمللية، 
فقد اشارت »موديز« الى ان البنك يعد من كبرى املؤسسات 
املالية ف����ي الكويت، كما انه اكبر بن����ك جتاري، حيث تقدر 
قيمة اصوله بنحو 12.114 مليار دينار اي ما يعادل نحو 41.9 
مليار دوالر، وذلك استنادا الى تقديرات شهر يونيو املاضي، 
في حني ان اجمالي موجودات����ه تبلغ نحو 30% من اجمالي 
موجودات القطاع املصرفي في الكويت، اما احلصة السوقية 
للبنك جلهة القروض التقليدية فهي تشكل ما نسبته 34% في 
حني تشكل الودائع ما نسبته 29% من اجمالي ودائع القطاع 
واذا ما متت اضافة املصارف االسالمية تصبح النسبتان 29 

و22% على التوالي.
وحول قطاع التجزئة قال تقرير الوكالة ان البنك يسيطر 
على ما نسبته 36% من القروض االستهالكية باستثناء شركات 
التمويل )32% من االجمالي( وما نسبته 35% من مجمل حسابات 
الرواتب في الكويت، الى جانب متويله التجاري والذي تبلغ 

نسبته نحو 40% من اجمالي خطابات الضمان.
ف����ي خطوة تعكس املكانة املرموقة التي بات يحتلها بني 
املصارف العاملية، اختارت املطبوعة الدورية »جلوبال فاينانس« 
العاملية وللمرة الثانية خالل نفس العام، بنك الكويت الوطني 
ضمن احدث قائمة ألكثر 50 بنك آمنا على مس����توى العالم 
لعام 2009 حيث تقدم الى املرتبة 38 بعد ان قفز ست مراتب 
عن موقعه في القائمة السابقة والتي كان يحتل فيها املرتبة 
44، وتقدم الوطني على عدة مصارف عاملية مرموقة كبنك 

120 مليار دوالر، هذا باالضافة الى الفرص املس����تقبلية بعد 
تعزيز ش����راكتها مع أوروبا« ولكنه يلفت باملقابل الى ان اي 
توجهات توسعية مستقبلية ستتم ببطء، اي ليس قبل عام 
او عامني، اذ يتطلب األمر بداية استيعاب التوسعات األخيرة 
التي أمتها البنك، الس����يما في مصر بعد االستحواذ على بنك 
كبير ميلك نحو 25 فرعا، كما ان عملية التكامل مع املصارف 
املس����تحوذ عليها )Integration( ليست س����هلة. اما بالنسبة 
لألس����واق التي تدخل ضمن اهتماماتنا مس����تقبال فيأتي في 

مقدمتها سورية«.

تقييم التوسعات الخارجية

هذا وجتدر االشارة الى انه سبق ل� »الوطني« ان استحوذ 
على معظم اسهم البنك الوطني املصري، ونحو 30% من اسهم 
بنك قطر الدولي، ونحو 40% من رأسمال البنك التركي، وفي 
تقييمه لواقع هذه االستثمارات خصوصا بعد التداعيات التي 
تركتها األزمة وما رافقها من انخفاض في قيم األصول يوضح 
دبدوب »ان نتائج االستثمارات اخلارجية للبنك جتاوزت جميع 
توقعاتنا، كما هو احلال في االس����تحواذ على البنك الوطني 
املصري، وكذلك اس����تثماراتنا في قطر كانت نتائجها ممتازة 
بالنظر الى الفورة ومستويات النمو، في حني انه في تركيا كانت 
العوائد متوازنة، علما ان تواجدنا هناك مت من خالل االستحواذ 
على نس����بة صغيرة تعادل ما نسبته نحو 40% من رأسمال 

البنك الترك����ي )Turkish Bank(، ومع بداية األزمة 
اعتمدنا توجها يقضي بالتحفظ في هذا السوق 

كون تركيا تأثرت وتعرضت النكش����اف 
يفوق ما حصل في دول اخلليج، بالنظر 

الى طبيعة االقتص����اد الذي يعتمد 
على التصدير والسياحة كموارد 

رئيسية«.

ويتفوق على أداء السوق

لم تقتصر النتائج االيجابية 
التي حققها الوطني على االداء 
املالي خالل املرحلة املاضية، بل 
تفوق اداؤه كما جاء في التقرير 
االستثماري الذي اعدته مؤسسة 

»ش����يفرو« التابعة لبنك كريديه 
اجريك����ول العاملي، وقد اش����ارت 

املؤسسة الى نظرتها االيجابية للبنك 
خصوص����ا في ظل االداء املميز في ظل 

االزمة املالية العاملية والتي استطاع البنك 
خاللها ان يثبت صالبة قاعدته املالية مشيرة 

الى ان اداء البن����ك خالل املرحلة االخيرة تفوق على 
اداء مؤشر سوق الكويت لألوراق املالية مقدرة بالسعر العادل 
للس����هم بنحو 1.450 دينار وهو ما يتجاوز القيمة السوقية 
للس����هم في بورصة الكويت، ورأى التقرير ان صالبة البنك 
املالية واالئتمانية متثل حجر الزاوية ألدائه مستقبال وعنصرا 
اساسيا لتحقيق نتائج ايجابية خالل املرحلة املقبلة متوقعا ان 
يحقق البنك مزيدا من النمو على مستوى القروض والتمويل 
واحلصة السوقية في السوق احمللية، هذا باالضافة الى تطور 
اسهام الفروع اخلارجية للبنك في نتائجه املالية النهائية، كما 
لفت التقرير الى ان »الوطني« يتمتع بأكثر سياسة مخصصات 
متحفظة على مستوى املنطقة اذا ما متت مقارنتها باملصارف 
العربية الكبرى كبنك قطر الوطني، ومجموعة بنك االمارات 
دبي، وبنك ابوظبي الوطني، واش����اد التقرير بجودة االصول 

لدى البنك ومخصصاته ومعدالت التغطية لديه.

موديز وقوة »الوطني«

على الرغم من النظرة التش����اؤمية التي ابدتها »موديز« 
جتاه القطاع املصرفي بشكل عام في الكويت، إال انها عادت 
لتؤكد على قوة بنك الكويت الوطني في السوق احمللية وجناح 
استراتيجيته للتوسع االقليمي، وجاء في تقرير الوكالة ان من 
اهم العوامل التي تدعم تصنيف الوطني متتعه بعالمة جتارية 
مسيطرة محليا وتوسعه االقليمي احلذر، مما يوفر امكانيات 
منو واس����عة مس����تقبال، وذلك الى جانب الفرص املوجودة 

ارتبط اسم بنك الكويت الوطني على مدى 
السنوات املاضية بنموذج التفوق على 
األزم����ات، واألزمة املالية األخيرة اثبتت 
مج����ددا صحة خياراته االس����تراتيجية 
واالس����تثمارية وقدرته في التعاطي مع 
الظروف االقتصادية السيئة، مقدما بذلك منوذجا يحتذى في 
وقت قاست فيه شريحة واسعة من مؤسسات القطاع املالي 
في الكويت واملنطقة. واذا كان البعض يعزو سر هذا التفوق 
الى اخلبرة التي اكتس����بها الوطني على مدى العقود املاضية 
بعد خروجه بأقل خسائر ممكنة إبان أزمة املناخ ومن ثم خالل 
االجتياح العراقي للكويت، فإن املطلع بدقة على جتربة البنك 
يلحظ متس����ك ادارته العليا باعتماد سياس����ة متحفظة حتى 
خالل زمن الفورة. هذه املعطيات تتزامن مع دينامية مطلقة 
في التعاطي مع املتغيرات والظروف االقتصادية وفقا لطبيعة 
كل مرحلة، وما عكسه قرار االدارة العليا في اعادة اعتماد خيار 
التوسع االقليمي خالل الس����نوات املقبلة، بعد ان كان البنك 
اتخذ في فبراير املاضي وبالتعاون مع املجلس االستش����اري 
الدولي قرارا باالنكفاء الى الداخل. وفي الوقت الذي ش����كلت 
فيه التوسعات اخلارجية عبئا على بعض املصارف العربية، 
حققت توسعات »الوطني« اخلارجية السيما في مصر وقطر 
نتائج فاقت التوقعات، في وق����ت يتطلع البنك فيه الى رفع 
مس����اهمة فروعه خارج الكويت ملا نس����بته 50% من اجمالي 

األرباح الصافية في العام 2012.
يقول الرئيس التنفيذي في مجموعة بنك الكويت الوطني 
ابراهيم دبدوب: »أثبت البنك خالل املرحلة الس����ابقة قدرته 
على جتاوز اصعب االزمات، وذلك بفضل سياسته املتحفظة 
وادارته الفعالة للمخاطر على مستوى املجموعة، مشيرا الى 
ان االداء كان جيدا مقارنة مع املؤسسات املالية االخرى سواء 
في الكويت او املنطقة، وهنا البد من االش����ارة الى ان الثقافة 
املؤسس����اتية التي ينتهجها البنك ه����ي ثقافة محافظة، وهذا 
الواقع مرده الى ان املؤسسني األوائل وهم مجموعة من التجار 
العريقني الذين اعتمدوا اس����تراتيجية متحفظة في أعمالهم، 
وقد ورث بنك الكويت الوطني ه����ذا النهج. من جهة اخرى، 
م����ن املعلوم ان »الوطني« عاصر عدة ازمات خالل مس����يرته 
الطويلة، بدءا بأزمة املناخ مرورا باحتالل الكويت وصوال الى 
االزمة احلالية، وفي جميع هذه املراحل لم يتأثر البنك بشكل 
كبير، وأي تأثير حصل نتج بطبيعة احلال عن تباطؤ النمو 
االقتصادي س����واء في الكويت او اخلليج وحتى في األسواق 

العاملية، وهو ما ترك اثره على تباطؤ أرباح البنك.

العودة لخيار التوسع

مع ظهور األزم����ة املالية العاملية، اتخ����ذت االدارة العليا 
للبن����ك بالتعاون مع املجلس االستش����اري الدولي في البنك 
قرارا باالنكفاء على السوق احمللي وجتميد اي خطط محتملة 
للتوسع، غير ان تبدل املعطيات وظهور آفاق تعافي في األسواق، 
جع����ل ادارة البنك مبا تتمتع به م����ن مرونة في التعاطي مع 
التطورات، تعود عن التوجهات السابقة، وتقوم بدراسة افكار 
توسعية محتملة في املستقبل. هذه التوجهات التوسعية جتد 
لها التقارير والدراسات املتخصصة حول البنك مبررا قويا، 
وفي هذا السياق تقول وكالة »موديز« للتصنيف االئتماني: 
»انه على الرغم من االعتقاد املوجود بأن »الوطني« س����يبقى 
مسيطرا في السوق احمللي، اال ان الكويت تبقى سوقا صغيرا، 
فيم����ا يعتمد اقتصادها على النفط، كما توفر فرصا محدودة 
للنمو«. وتضيف »موديز«: في ضوء هذه احلقائق بدأ البنك 
استراتيجية للتوسع االقليمي في السنوات املاضية، ما قد يوفر 
له على املدى املتوس����ط فرصا للنمو يفتقر اليها في السوق 
احمللي مس����تندا في ذلك الى م����ا حققه من جناح على صعيد 
التوسع خصوصا في استثماراته في مصر، قطر والبحرين. 
وبالفع����ل يعود الرئيس التنفيذي في املجموعة للتأكيد على 
اعتماد التوجهات التوسعية على املستوى االستراتيجي لدى 
الوطني ويقول: »بعد مرور األزمة لدينا توجه لتعزيز توسعنا 
في تركيا، قد يكون من خالل االس����تحواذ على مصرف آخر 
ودمجه مع البنك التركي، وما يعزز هذا التوجه وجود فرص 
مستقبلية للنمو، في ظل تعداد السكان الذي يصل الى نحو 
75 مليون نسمة، في حني ان قيمة الصادرات فيها تبلغ نحو 

ابراهيم دبدوب

تقــرير

نسبة العمالة الوطنية في البنك 
تجاوزت الـ %61

قال بنك الكويت الوطني ان نسبة 
العمالة الوطنية لديه جتاوزت %61 
من اجمالي العاملني ليسجل بذلك 
واحدة م���ن أعلى املع���دالت على 
مستوى املصارف احمللية في الوقت 
الذي بلغ فيه عدد الذين عينوا منذ 
مطلع العام احلالي نحو 400 كويتي 

من جميع املؤهالت.
 وق���ال رئيس مجموعة املوارد 
 البش���رية ف���ي البن���ك الوطن���ي 
العبالن���ي ان الوص���ول   عم���اد 
الى هذه النس���بة ميثل استمرارا 
لتحقيق اهداف هامة ضمن خطة 
البنك طويلة امل���دى والتي بدأها 
منذ س���نوات خللق جيل مصرفي 
كويتي قادر على حتمل املسؤولية 

وحتقيق الذات.
 واضاف العبالني ان البنك اثبت 
انه قادر على مواجهة حتديات االزمة 
املالية العاملية والتى لم تؤثر في 
خططه االستراتيجية ومن بينها 

تل���ك التي تتعلق 
الوطنية  بالعمالة 
انطالقا من حرصه 
م���وارده  عل���ى 
البش���رية السيما 
الكويتي���ة خاصة 
ابرز  انه يعد احد 
جهات التوظيف في 

القطاع االهلي. 
وح���ول خطط 
التدريبية  البن���ك 
ق���ال العبالني انه 
العام  ومنذ مطلع 
احلالي نظم البنك 

حوالي 150 دورة وبرنامجا للتدريب 
والتأهيل والتطوير الوظيفي التي 
شملت كل املس���تويات الوظيفية 
وهي تقريبا نفس معدالت االعوام 
املاضية، مش���يرا الى ان ما يقوم 
به البنك يأتي من منطلق حرصه 
على تطوير موارده البشرية التي 

يعتبرها من أهم 
مقوم���ات ضمان 
جناح���ه وتعزيز 
قدرات���ه للمضي 
قدما ف���ي تنفيذ 
استراتيجيته في 
النمو والتوس���ع 
االقل�ي��م����������ي 

املدروس. 
ال���ى  واش���ار 
ان البن���ك احتفل 
اخي���را بتخريج 
108 متدربي�������ن 
ومتدرب���ات م���ن 
الكويتيني الذي���ن اجتازوا بنجاح 
برنامج التدريب الصيفي املخصص 
لطلبة وطالبات اجلامعات واملعاهد 
العليا في الكويت لعام 2009 فيما 
جتاوز عدد املستفيدين من برامج 
اجلامعة املخصصة لطلبة املرحلة 

الثانوية 400 طالب وطالبة.

عماد العبالني

احتفظ الوطني بالتصني��ف االئتماني األعلى بني 
املصارف على مستوى منطقة الشرق األوسط، وذلك على 
الرغم من تداعيات األزمة، حيث عادت وكالة »ستاندر اند 
بورز« للتأكيد على تصنيفها للبنك طويل املدى للودائع 
 +A بالعملة احمللية والودائع على املدى الطويل بدرجة
مستندة في ذلك الى الوضع الرأسمالي القوي للبنك الى 
جانب ادائه التشغيلي املتني وإدارة مخاطره الرصينة 
وريادته التجارية الواضحة في السوق احمللية. بدورها 
ثبتت »فيتش ريتنغز« عند درجة AA- و»موديز« عند 
Aa2 اال ان هذه األخيرة خفضت تصنيف املتانة املالية 
للبنك من درجة B- الى درجة C+ مع نظرة مستقبلية 
مس��تقرة للبنك. وأشارت الوكالة الى انه وعلى الرغم 
من عدم وجود أي انكشاف لبنك الكويت الوطني على 
شركات االستثمار املتعثرة في الكويت مقارنة بغيره 
من البنوك الكويتية أو تعرضه لتعثر مجموعتي سعد 
والقصيبي، اال ان تصنيف البنك اجلديد جاء بس��بب 
تراجع الوضع االقتصادي وتأثير أزمة شركات االستثمار 
احمللية املتعثرة على املناخ االقتصادي العام في البالد، 
الى جانب مخاوفها املتزايدة من تأثير القطاع العقاري 
احمللي سلبا على االقتصاد وارتباطه بعدد من الشركات 
احمللية الكبرى. وق��د أتت خطوة موديز بعد خطوات 
مشابهة لها مع معظم املصارف العربية واألجنبية في 
املنطقة وفي مقدمتها بنك HSBC الذي خفض تصنيفه 
من درجة C+ الى درجة C. وتعليقا على خطوة »موديز« 
يقول دبدوب لدى »موديز« فكرة مس��بقة بأن البيئة 
التشغيلية في الكويت ضعيفة، وحاولنا مناقشة آرائهم 

دون ان تصل الى نتيجة.

التصنيف االئتماني األعلى
شهد العالم احلالي حتوال على املستوى االستراتيجي 
لدى بنك الكويت الوطني متثل في االستحواذ تباعا على 
نسبة 40% من بنك بوبيان االسالمي، ليكون بذلك »الوطني« 
أوجد موطئ قدم له في الصناعة املصرفية االسالمية، وهي 
فرصة انتظرها منذ سنوات خصوصا في ظل النمو الذي 
تش��هده هذه الصناعة، واذا كانت هذه اخلطوة مهمة في 
مسيرة بنك الكويت الوطني وتساهم في تعزيز ايرادات 
املجموعة ككل خالل السنوات املقبلة، فإنها بالتأكيد ستترك 
نتائج على خريطة الصيرفة االسالمية في الكويت بشكل 
عام، كونها ستمكن ألول مرة بنكا تقليديا بحجم »الوطني« 
من النفاذ الى هذه الساحة ومقارعة الكبار خصوصا بيت 
التمويل الكويتي، علم��ا ان القوانني املرعية االجراء في 
هذا الس��ياق، ال تسمح للمصارف التقليدية بفتح نوافذ 
اسالمية لها، وفي تعليقه على هذه اخلطوة املهمة يقول 
دبدوب: »اننا نحرص على ان يكون نش��اط وعمل بنك 
بوبيان منفصال ومس��تقال متاما عن نشاط بنك الكويت 
الوطني وذلك وفقا لضوابط واحكام الشريعة االسالمية، 
من جهة اخرى نعتقد ان البنك امام فرصة كبيرة خصوصا 
في ظل ارتفاع الطلب على اخلدمات املصرفية االسالمية، 
في الوقت الذي مازالفيه عدد املصارف احمللية العاملة وفقا 
ألحكام الشريعة االسالمية قليال علما ان الدخول الى عالم 
الصيرفة االس��المية كان هدفا استراتيجيا ل� »الوطني« 
منذ فترة طويلة، واالس��تحواذ عل��ى حصة مؤثرة في 
بوبيان سيفتح امامنا فرصا وآفاقا واسعة في الصيرفة 
االسالمية. وفي اطار العمل على تطوير نشاطه تعاقدت 
ادارة بنك بوبيان مع شركة ماكينزي لالستشارات بهدف 

اعداد استراتيجية لتطوير نشاطه.

بوبيان وقدم في »اإلسالمية«


