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قال س���وق الكويت لألوراق املالية ان اجلمعية العمومية العادية لش���ركة املجموعة 
البترولية املستقلة ستنعقد االربعاء املوافق 3 مارس املقبل في وزارة التجارة والصناعة، 
حيث سيتم خاللها مناقشة توصية مجلس االدارة عن السنة املالية املنتهية في 2009/12/31 
بتوزيع ارباح نقدية   بنسبة 30% من القيمة االسمية للسهم )30 فلسا لكل سهم(  وذلك 
للمس���اهمني املسجلني بسجالت الش���ركة بتاريخ انعقاد اجلمعية العمومية، كما سيتم 
مناقشة بنود اخرى على جدول االعمال.  علما أن هذه التوصية تخضع ملوافقة اجلمعية 

العمومية واجلهات املختصة. 

عمومية »المجموعة البترولية«  3 مارس المقبل

إدارة المخاطر لعبت دورًا 
حيويًا في تحييد البنك عن 
أي قروض مشكوك في 
تحصيلها في الفترة الماضية

.. والبنك ينظم ندوة حول مستجدات األزمة 
لموظفي »ناقالت النفط«

انكماش عرض النقد بمفهومه الواسع »M2« في ديسمبر بواقع %0.4

»الوطني«: 6.1% نمو االئتمان خالل 2009 
مقارنة بـ 17.5% في 2008

اش���ار بنك الكوي���ت الوطني 
في موجزه االقتص���ادي االخير 
الى ان  النقدية،  التطورات  حول 
بيانات ش���هر ديس���مبر املاضي 
اظهرت تراجعا طفيفا في معدل 
الرئيسية،  منو بعض املؤشرات 
اذ تراجع حجم القروض املمنوحة 
من البنوك بواقع 50 مليون دينار 
عن مستواه للشهر االسبق، مسجال 
بذلك التراجع الشهري الثاني له في 
عام 2009 بعد تراجعه في ابريل، 
فيما كان يشهد منوا متواصال منذ 
ديسمبر 2005، وبالنسبة لكامل 
العام 2009، من���ا حجم االئتمان 
بنهاية ديسمبر املاضي بواقع %6.1 

)مقارنة مع 17.5% في 2008(. 
ورأى »الوطني« ان بنك الكويت 
املركزي قام مؤخرا بخفض اسعار 
الفائدة على ادوات السياسة النقدية 
في اطار سعيه لتحفيز االئتمان 
ومساعدة االقتصاد، حيث خفض 
س���عر اخلصم مبقدار 50 نقطة 

اساس من 3% الى %2.5.
وحلظ »الوطن���ي« ان عرض 
 )M2( النق���د مبفهومه الواس���ع
انكمش في ديسمبر بواقع %0.4 
مقارنة مع الشهر االسبق، بعدما 
كان قد س���جل من���وا قويا خالل 
االش���هر الثالثة الس���ابقة، وكان 
هذا التباطؤ ظاهرا اكثر في عرض 
النقد مبفهومه الضيق )M1( الذي 
انخفض 6.2%، بعدما قام بعض 
املودعني بتحوي���ل ودائعهم من 
حسابات جارية الى ودائع ثابتة، 
كما ان النش���اط التجاري يشهد 

عادة تباطؤا في الشهر االخير من 
العام، مع تركيز الش���ركات على 
الشؤون االدارية وتنظيف البيت 

الداخلي.
واش���ار »الوطن���ي« ال���ى ان 
اجمالي حجم القروض املمنوحة 
الى املقيمني تراجع في ديس���مبر 
مبقدار 50 مليون دينار، عقب منوه 
القوي في الشهر االسبق، وأدى هذا 
التراج���ع الى خفض معدل منوه 
الس���نوي الى 6.1% في ديسمبر، 

مقارنة مع 7.1% في نوفمبر. 
ورأى »الوطني« ان منو االئتمان 
في ديس���مبر ج���اء متباينا بني 

القطاعات االقتصادية، فالقطاعات 
االنتاجية اظهرت حتسنا في الطلب 
على القروض رحبت به البنوك، 
فاالقتصاد مازال يبحث عن دالالت 
ايجابية وواعدة من هذه القطاعات، 
وينظر اليها كمصدر اساسي للنمو 
ف���ي 2010. وبالتحديد، س���جلت 
القروض املمنوحة الى كل من قطاع 
التجارة والصناعة والعقار منوا 
تراوح بني 35 مليون دينار و52 
مليون دينار مقارنة مع الش���هر 
االس���بق. اال ان هذا النمو قابله 
تراجع اكبر ف���ي حجم القروض 
الى قطاع االنش���اءات  املمنوحة 

املالية والقروض  واملؤسس���ات 
املمنوح���ة لغرض ش���راء اوراق 
مالية، والتي شهد كل منها تراجعا 

بنحو 50 مليون دينار. 
من جهة ثانية، اشار »الوطني« 
الى ان ودائ���ع املقيمني تراجعت 
في ديس���مبر مبقدار 43 مليون 
دينار مقارنة مع الشهر االسبق، 
معظمها بالعملة االجنبية، وشهدت 
حتوي���الت ضخمة مبق���دار 300 
مليون دينار من حسابات جارية 
الى ودائع ثابتة. وقد جاء تراجع 
الودائع في ديسمبر خالفا للنمط 
الذي ش���هدته في االشهر الثالثة 

االخيرة، والت���ي ارتفعت خاللها 
بنحو 440 مليون دينار، وكذلك 
الودائع من  احلال، تراجع حجم 
غير املقيم���ني بواقع 195 مليون 
دينار في ديسمبر، كما تراجعت 
الودائع احلكومية مبقدار 44 مليون 

دينار.
وفي املقابل، شهدت املوجودات 
السائلة لدى البنوك احمللية »والتي 
تشمل صافي الودائع املتبادلة في 
س���وق ما بني البنوك« استقرارا 
للشهر الثاني على التوالي، بعدما 
حولت البنوك نحو 100 مليون دينار 
من ودائعها لدى البنك املركزي الى 
ادوات الدين العام واذونات البنك 
املركزي. وقد حافظت السيولة لدى 
البنوك على مستوياتها املريحة. 
ونتيجة لذلك، اس���تقر متوسط 
اس���عار الكايبور قريبا من ادنى 
مستوياته. وفي االسبوع اجلاري، 
قام البنك املركزي بخفض اسعار 
الفائدة، فخفض س���عر اخلصم 
من 3% الى 2.5%، ما من شأنه ان 
يخفض تكلفة االقتراض. كذلك، 
خفض سعر الريبو الجل اسبوع 
واحد والجل ش���هر واحد مبقدار 
25 نقطة اساس لكل منهما، ما من 
شأنه ان يعزز مستويات السيولة 

في اجلهاز املصرفي.
وحل���ظ »الوطني« ان س���عر 
صرف الدينار كان يتحرك مؤخرا 
في نطاق ضي���ق مقابل الدوالر، 
ليواكب حركة االخير في اسواق 
العمالت االجنبية، وبالتالي ارتفع 
سعر صرف الدينار مقابل اليورو 
العملة  الدوالر مقابل  ارتفاع  اثر 
االوروبية خالل الشهرين املاضيني، 
ما اتاح للدينار ان يعوض بعض 
اخلسائر التي سجلها في 2009.

في اطار حرصه عل���ى تعزيز تعاونه 
الوثي���ق وعالقاته الراس���خة مع كبريات 
الشركات الوطنية، السيما تلك التي تتولى 
إدارة وتش���غيل القطاع النفطي الكويتي، 
نظم بنك الكويت الوطن���ي مؤخرا ندوة 
خاصة لكبار موظفي شركة ناقالت النفط 
الكويتي���ة التابع���ة لمؤسس���ة البترول 
الكويتية، تخللتها محاضرة اس���تعرض 
خاللها خبراء البنك الوطني أحدث التطورات 
االقتصادي���ة ومس���تجدات األزمة المالية 
العالمية وتداعياتها في األسواق المحلية 

واإلقليمية.
حضر الندوة م���ن جانب بنك الكويت 
الوطني كل من مدير عام الخزينة جورج 
ريشاني، نائب مدير عام مجموعة الخدمات 
المصرفية للشركات براديب هاندا، وسعود 
القمالس وفادي شلوحي المديرين التنفيذيين 
لوحدة قطاع النفط والبتروكيماويات بالبنك 
إلى جانب العديد من مديري وكبار موظفي 
البنك الوطني، فيم���ا حضرها من جانب 
شركة ناقالت النفط الكويتية العديد من 
كبار موظفي الشركة يتقدمهم نبيل بورسلي 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب، 
والشيخ علي حمود نائب رئيس مجلس 

اإلدارة والعضو المنتدب للشركة.
وأكد جورج ريشاني، الذي تولى اإلشراف 
على الندوة والرد على أسئلة الحضور، أن 
هذه الندوة تأتي في إطار التزام بنك الكويت 
الوطني بدوره ومسؤولياته االجتماعية 
وس���عيه الدائم لتأكيد دعمه للش���ركات 
الوطنية الكبرى وتعزيز شراكته المتميزة 
مع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها 
التابعة والتي تتولى إدارة وتشغيل القطاع 
النفطي الذي يش���كل العصب الرئيس���ي 

القتصاد الكويت.
وكانت الندوة ق���د بدأت بعرض معزز 
بالوس���ائط الصوتية والسمعية تضمن 
استعراضا للتطورات التي شهدها العام 2009 
باإلضافة إلى أبرز مالمح وأبعاد األوضاع 
الحالية للسوق والسيناريوهات المتوقع 
حدوثها خالل عام 2010، ثم جولة من األسئلة 
تولى جورج ريش���اني الرد عليها مسلطا 
الضوء على جملة من القضايا والجوانب 
ذات الصلة بالقطاع النفطي، السيما تأثر 
أسعار النفط بالطلب على الدوالر األميركي، 
وأبعاد التداعيات المتوقعة لألزمة المالية 
العالمية عالوة عل���ى العديد من القضايا 

االقتصادية والمالية األخرى.

لقطة جماعية ملسؤولي شركة الناقالت مع مسؤولي »الوطني«

البيانات النقدية – ديسمبر 2009تقــرير
التغير

ديسمبر
2009

عن الشهر
األسبق

عن األشهر الثالثة 
السابقة

عن األشهر
ال� 12 السابقة

مليون 
دينار

مليون 
مليون %دينار

مليون %دينار
%دينار

9592.41.1112.8-1.3-40.354545موجودات البنوك احمللية

-3.8-1.920191.0191.076املطالب على احلكومة

3261.31.4456.1-0.2-25.10550التسهيالت االئتمانية للمقيمني

-16.4-0.05638.31.440-7.3562املوجودات األجنبية

)M2( 3181.32.94613.4-0.4-24.89696عرض النقد

3061.32.87813.5-0.2-24.12043ودائع القطاع اخلاص

2767.5-4.9-203-6.1-3.938257ودائع حتت الطلب

2349.4-3.0-86-2.8-2.72379ودائع االدخار

14.7063552.55083.61.51411.5ودائع ألجل وشهادات اإليداع

873.385445.0-2.2-2.75361ودائع بالعمالت األجنبية

4 دراسة متخصصة أكدت أن 
أثرها سيكون مهمًا 
على المناخ االقتصادي
 في الكويت في 2010

محاور ألولويات »الوطني« المستقبلية

وقال����ت الدراس����ة ان ع����دم وجود 
رؤية واضحة لدى ش����ريحة واس����عة 
من الش����ركات يعيد فتح الباب مجددا 
على ملف الشفافية لدى هذه الشركات 
ومدى االلتزام الفعلي مبعايير احلوكمة 
واإلدارة الرش����يدة، إال ان ه����ذا الواقع 
بحسب الدراسة يعيد تسليط الضوء 
بقوة على بعض النماذج الناجحة في 
املنطقة، والتي تأتي في مقدمتها شركات 
بنت سمعة طيبة في أسواقها، يأتي في 
مقدمتها على سبيل املثال كل من الشركة 
السعودية للصناعات األساسية )سابك(، 
مصرف الراجحي في السعودية وبنك 
الكويت الوطني. وفي سياق حديثها عن 
بنك الكويت الوطني أش����ادت الدراسة 
بالرؤية العميقة الت����ي حتملها قيادة 
البنك والتي استطاعت حتديد أولياتها 
خالل املرحل����ة املقبلة وهي في خضم 
األزمة املالية العاملي����ة، وقالت ان هذا 
الواقع يعكس التزاما واضحا مبعايير 
الشفافية، وهو ما جعل البنك مبنأى عن 
العديد من املفاجآت غير الس����ارة التي 
حصلت للعديد من الشركات العاملة في 
القطاع����ني املصرفي واملالي في منطقة 
اخلليج. وأضاف����ت ان مالمح املرحلة 
املقبلة وان كشفتها القيادة على دفعات 
إال أنها كان����ت األكثر تكامال ووضوحا 
بني شركات اخلليجية األخرى، مشيرة 
إلى ان مالمح هذه التوجهات تكمن في 
4 محاور رئيسية هي: االنطالق مجددا 
في مرحلة التوس����عات، املساهمة في 
التنمية احمللية، زيادة حجم  مشاريع 
محفظة اإلقراض وأخيرا استقطاب مزيد 

من الكوادر الوطنية.

االنطالق في مرحلة التوسعات

بات واضحا ان إطالق مرحلة جديدة 
من التوسعات، ميثل أحد معالم أجندة 
قيادة »الوطني« للمرحلة املقبلة، ومع 
تشديد قيادة البنك على أهمية استيعاب 
توس����عات املرحلة املاضية وضرورة 
التركيز على استكمال حتديث وتطوير 
البني����ة التحتية للمص����ارف التي مت 
االستحواذ عليها خالل املرحلة املاضية، 
الس����يما في مصر، فإن هذه اخلطوات 
ستس����ير مبوازاة مرحل����ة جديدة من 
التوس����عات، من هنا أتى قرار مجلس 
اإلدارة بإص����دار توصية إلى اجلمعية 

العمومية للبنك برفع رأس املال بنسبة 
.%10

وجاء في الدراسة ان القراءة املعمقة 
ملوجة زيادة رؤوس أموال املصارف 
الكويتية تقتضي اإلشارة إلى ان زيادة 
رأسمال بنك الكويت الوطني ال ميكن 
تصنيفها في نفس خانة زيادة رؤوس 
أموال املص���ارف األخرى والتي أتت 
جميعها في س���ياق تعزيز مراكزها 
املالية ومعاجلة بعض االنكش���افات 
في محافظ قروضها، في حني ان مثل 
هذا الواقع ال ينطبق على »الوطني« 
والذي أكدت نتائجه املالية الفصلية 
على ان حاالت االنكشاف تكاد تكون 
معدومة، وفي حال وجدت لم يكن من 
الصعوبة مبكان تغطيتها من خالل 
املخصصات التي مت جتنيبها والتي 
تصل نس���بتها إلى نحو 200%. هذه 
احلقائق يؤكدها خبي���ر في القطاع 
املصرفي ف���ي الكوي���ت بقوله: »ان 
املتابع بدقة ملسيرة »الوطني« خالل 
العامني املاضيني، يستطيع ان يستذكر 
بوضوح التحوالت في مواقف قيادة 
الوطني، ففي خالل األشهر األولى التي 
تلت األزمة، اتخذت قيادة البنك قرارا 
قضى بالتركيز على السوق احمللية 
وجتميد أي نشاط توسعي جديد«، 
ويضيف املصدر: »إال ان معالم هذه 
التوجهات انقلبت رأسا على عقب مع 
بدء انفراج األزمة ومع التأكد من أنها 
بلغت مرحلة القاع« هذا الواقع بحسب 
املصدر: دفع قيادة »الوطني« مجددا 
وفي أكثر من مناسبة إلى اإلعالن عن 
إعادة إحياء خطط التوسع مع حتديد 
األسواق التي تأتي على رأس اهتمامات 
املرحلة املقبلة«. ويوضح: »ان اجلهات 
املعنية بالقطاع، كانت تعني متاما ان 
مثل ه���ذه اخلطوة كان البد ان تليها 
زيادة في رأس���مال البنك دعما لهذه 
التوسعات«. وبالفعل فقد بدأ الوطني 
بترجمة خططه التوسعية على أرض 
الواقع من خالل التأكيد على االلتزام 
برفع رأسمال بنك بوبيان بنسبة %50، 
وتأكيد قيادته عن وجود توجه لرفع 
نسبة مساهمة الوطني في رأس املال 
بنك بوبيان إلى نس���بة تتراوح بني 
50 و60%، وذلك بعد احلصول على 

املوافقات من اجلهات املختصة.

المساهمة في مشاريع التنمية

يعول بن����ك الكويت الوطني كثيرا 
على خطة التنمية االقتصادية اخلمسية 
الش����املة التي أعلن����ت عنها احلكومة 
الكويتية والتي تقض����ي بإنفاق نحو 
125 مليار دوالر خالل 4 سنوات، شأنه 
شأن العديد من املصارف احمللية. وقالت 
الدراسة ان زيادة حجم اإلنفاق احلكومي 
الرأسمالي تعد من املطالب احليوية التي 
عبر عنها أكثر من قيادي في بنك الكويت 
الوطني على مدى الس����نوات املاضية، 
كونه يساهم في زيادة مساهمة القطاع 

اخلاص في النشاط االقتصادي.
 وفي هذا السياق توقعت الدارسة 
ان يك����ون بنك الكويت الوطني الرابح 
االكبر من خالل هذه اخلطة بالنظر إلى 
عدة معطيات يدعمها: زيادة رأس املال 
اجلدي����دة، خروجه بأقل أضرار ممكنة 
من تداعيات األزمة املالية األخيرة وهو 
ما س����يوفر له عنصر قوة إضافية في 
وقت تكون في املصارف األخرى تعيد 
ترتيب أولوياتها للمرحلة املقلبة، أما 
العنصر الثال����ث واألخير، فيتمثل في 
اخلبرة الطويلة التي ميلكها الوطني في 
هذا املجال والتي جتلت من خالل قيادته 
كونسورتيوم ماليا يضم حتت مظلته 
عددا من املص����ارف احمللية ومصارف 
املنطقة أو من خالل املساهمة في توفير 
التمويل لعدة مشاريع مرتبطة بالبنية 
التحتية في الكويت أو مشاريع أخرى 
مرتبطة بصفقات لصالح القطاع اخلاص، 
كان آخرها مشروع محطة الصبية الذي 
 GE( تنفذه شركة جنرال الكتريك للطاقة
Energy( وتبلغ تكلفته نحو 762 مليون 
دينار، وتوفير متويل بقيمة 80 مليون 
الكويت  دينار لصالح شركة مشاريع 

القابضة »كيبكو«.

زيادة حجم محفظة اإلقراض

وعلى خط مواز، قالت الدراسة: »أما 
العنصر األهم في التوجهات املستقبلية 
ل� »الوطني« فيكم����ن في زيادة حجم 
محفظة اإلقراض، مش����يرة إلى ان هذا 
التوجه رمبا يعد منطا غير تقليدي في 
سياق التوجهات اجلديدة التي تعتمدها 
املصارف وما يستتبعه ذلك من توجه 
مصارف املنطقة إلى تعزيز سيولتها. 
وينبثق الواقع املغاير الذي يحيط ببنك 

الكويت الوطني من عدة معطيات أولها 
عدم مواجهته أي حاالت تعثر من قبل 
العمالء، بل على العكس إذ ان العديد من 
عمالء البنك جلأوا إلى تسديد قروضهم 
في خضم األزمة انطالقا من توجهاتهم 
املتحفظة، أما املعط����ى الثاني فيتمثل 
املتوفرة  املريحة  السيولة  مبستويات 
في هذه املرحلة، والتي من املتوقع ان 
تكون مدعومة بزيادة رأس املال خالل 

املرحلة املقبلة.
وباملقابل تتطرق الدارس����ة إلى ان 
توسيع محفظة اإلقراض يأتي استنادا 
إلى توجه����ات إدارة املخاطر في البنك 
والت����ي كان لها دور حيوي في حتييد 
البن����ك ع����ن أي قروض مش����كوك في 
حتصيله����ا خالل املرحلة املاضية، هذا 
باإلضافة إلى اإلستراتيجية املتحفظة 
التي تتبناه����ا اإلدارة التنفيذية والتي 
جعلت البنك مبنأى عن املخاطر احمليطة 
ببعض النماذج االستثمارية كشركات 
االستثمار في الكويت. وتورد الدراسة 
في هذا السياق تعليقا للرئيس التنفيذي 
للمجموعة إبراهيم دبدوب يقول فيه: 
»ان البنك اتخذ خط����وات إضافية في 
التركيز على إدارة املخاطر عبر اعتماد 
نظم جديدة أكثر فاعلية والعمل على 
اس����تقطاب ك����وادر بش����رية إضافية، 
مشيرا إلى ان إدارة املخاطر لدى البنك 
تتمتع بكفاءة عالية، وتضم كوادر من 
أصحاب الكفاءة من جنسيات مختلفة، 
وقد كان لهذه اإلدارة دور أساس����ي في 
حس����م بعض التوجهات االستثمارية 
للبنك خالل املرحلة املاضية، وما يعكس 
كفاءة هذه اإلدارة ان »الوطني« لم يعد 
بنكا محليا، بل لديه محفظة قروض في 

أسواق خارج الكويت«.
أما على مس���توى النتائج املالية 
للبنك خالل السنوات املقبلة، فتقول 
الدارس���ة ان التوس���ع ف���ي محفظة 
القروض سيكون له آثار إيجابية على 
األداء املالي للبنك، اذ ان الدراس���ات 
املعمقة حول بنود ميزانية البنك خالل 
املرحلة املاضية ومصادر الربح فيها 
تؤكد إمكانية وجود فرص منو كبيرة 
في مجال اإلقراض خالل العام احلالي 
مقارنة مبا كان عليه في العام 2009، 
خصوصا في ظل أجواء التحفظ من 

جانب شريحة واسعة من العمالء.

 استقطاب الكوادر الوطنية

من جهة أخرى يش����كل استقطاب 
الوطنية والعمل على تطوير  الكوادر 
قدراتهم أح����د معالم توجهات الوطني 
خالل العام احلال����ي. وعلى الرغم من 
ان هذه اخلطوة قد ال تكون على رأس 
أولويات املصارف احمللية واإلقليمية 
في هذه املرحلة خصوصا بالنظر إلى 
التحديات الت����ي تواجه القطاع، إال ان 
العديد من األوساط املعنية تؤكد: »على 
ان بنك الكويت الوطني جنى خالل مرحلة 
األزمة ثمرة استثماراته والنتائج املبذولة 
على مدى السنوات املاضية في مجال 
تدريب وتطوير قدرات كوادره البشرية 
خصوصا الوطنية منها«. علما ان البنك 
ضم إلى كوادره نحو 430 موظفا كويتيا 
خالل العام 2009، ومن املتوقع ان يرتفع 

هذا العدد خالل العام 2010.
وبالفعل فقد عمل البنك على تعزيز 
جهوده خالل السنوات املاضية من خالل 
سلسلة من البرامج املشتركة مع عدة 
جامعات ومعاهد مرموقة في املنطقة، 
وتوجت جهود البنك في هذا السياق من 
خالل تأسيس »جامعة الوطني« لتدريب 

وتطوير الكفاءات املصرفية.
وكان من الالفت ان جهود الوطني في 
هذا السياق أتت لتنسجم مع التعميم 
الص����ادر عن بن����ك الكوي����ت املركزي 
والقاضي برفع نسبة العمالة الوطنية في 
املصارف احمللية إلى ما نسبته نحو %60 
من إجمالي عدد العاملني، فبدا الوطني 

مستعدا لهذه اخلطوة قبل حدوثها.
وف���ي هذا الس���ياق يقول مصدر 
رفيع في إحدى اجلهات املعنية بعمل 
املصارف: »تكمن أهمية اجلهود اجلبارة 
التي يقوم بها الوطني في هذا السياق، 
في أنها تعزز س���وق العمل احمللية 
بالكوادر البشرية املتخصصة، وهو 
ما يجعلنا مطمئنني إلى مستقبل هذا 
القطاع على مستوى توفر الكفاءات، 
أما النقطة الثانية واألهم فهي تنطلق 
من ال���دور الذي يلعب���ه »الوطني« 
كمؤسس���ة عمالقة، بحيث تش���كل 
اخلطوات املعتمدة من قبله خارطة 
طريق للمصارف األخرى التي غالبا ما 
حتذو حذوه، وهو ما قد يشجعها على 
القيام بجهود إضافية على مستوى 

استقطاب وتطوير الكوادر.

1234 استقطاب الكوادر الوطنيةزيادة محفظة اإلقراضالمساهمة في مشاريع التنميةاالنطالق في التوسعات
 هشام أبوشادي

رأت دراسة أن توجهات بنك الكويت الوطني في عام 2010 سيكون 
لها أثر مهم على املناخ االقتصادي العام في الكويت، مشيرة الى أنه يتوقع 

ان يقـود قاطرة التعافي، خصوصا ان جميع اخلطـوات املتخذة من قبل 

البنك الوطني ستساهم في إضفاء مزيد من الثقة على املستثمرين وعلى 

الشركات بشكل عام.

وجاء في الدراسة التي تناولت التوجهات املستقبلية للشركات القيادية 

في منطقة اخلليج ان توجهات هذه الشركات ُتعد مؤشرا مهما في إمكانية 

اسـتطالع آفاق املرحلة املقبلة. وقد شملت الدراسة الشركة السعودية 

للصناعات األساسية )سابك( ومصرف الراجحي السعودي، اال ان الدراسة 

ركزت على بنك الكويت الوطني كمؤسسة مصرفية عمالقة لها تواجد في 

أسواق حيوية على املستوى اخلليجي والعربي والعاملي.

وأشادت الدراسة بالرؤية الواضحة لقيادة البنك في املرحلة املقبلة 

خالفا للعديد من الشركات التي مازالت توجهاتها املستقبلية غير واضحة، 

مشيرة الى جرأة البنك الوطني في العام املاضي في التوسع في محفظة 

االقراض والتي واكبها ادارة محكمة للمخاطر، االمر الذي سينعكس ايجابا 

على النتائج املالية للبنك خالل املرحلة املقبلة.


