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+ 11.8

عمر راشد
أفادت مصادر لـ »األنباء« بأن شركات الوساطة ستجتمع 
األســــبوع املقبل ملناقشة بنود العقد املقترح من شركات 
الوســــاطة الـ 14، الذي يجب ان يوقعه العميل قبل بيع 
او شــــراء اي سهم لتفادي املشاكل التي تقع بني شركات 
الوساطة واملتداولني. وبينت ان الشركات أرسلت الى ادارة 
السوق األســــبوع املاضي كل التفاصيل اخلاصة بالعقد 

ومالحظات الشــــركات عليها، مستدركة بان الشركات لم 
تتلق ردا من إدارة السوق على العقد املرسل إليها.

ولفتــــت املصادر الى ان االجتمــــاع املتوقع بني ادارة 
السوق وشركات الوســــاطة سيناقش جميع املالحظات 
من قبل الشــــركات، وكذلك مالحظات ادارة السوق عليه 
متهيدا العتماده للعمل بشكل رسمي بني شركات الوساطة 

والعمالء على مستوى الشركات واألفراد

»الوساطة« تجتمع مع إدارة السوق األسبوع المقبل لمناقشة المالحظات النهائية لعقود بيع وشراء األسهم

مخصصات »الوطني« 
األقل بين جميع المصارف 
ما يعكس انخفاض 
القروض المتعثرة لديه

دوره الطليعي في صفقة 
»زين« داللة على قدرته 
وعلى الثقة التي يحظى بها 
إقليميًا والمنافسة عالميًا

رغم األزمة.. اإلدارة التنفيذية 
اتخذت قرارًا فريدًا 
بإنقاذها بنك »بوبيان«

الربحية والسالمة 
رافقتا التوسع والنمو 
السريع رغم األزمة 
العالمية الطاحنة

»الوطني« يحقق المعادلة الصعبة..
التحوط والنمو القوي والتوسع في زمن األزمة

هشام ابوشادي 
على الرغم من السجل احلافل لبنك الكويت 
الوطني على املستوى االقتصادي واالجتماعي منذ 
تأسيسه إال أن األزمة املالية العاملية األخيرة جاءت 
لتظهـــر مدى قدرة البنك على إضافة املزيد من 
االجنازات لهذا السجل املتميز، ولتؤكد مصداقية 
الوصـــف الذي اطلقته »األنبـــاء« على البنك.. 
»يا جمل مـــا يهزك ريح «.. والذي عكس قدرة 
»الوطني« على جتاوز تلك األزمة التي عصفت 

بأكبر البنوك العاملية.
فقد جنح بنك الكويت الوطني خالل مرحلة 
األزمة املالية العاملية في حتقيق املعادلة الثالثية 

الصعبة، واملتمثلة في التالي:
أوال: التحوط في التوجهات العامة والذي 
ترافق مع سعيه لتحقيق منو متواصل ومستقر 
إلى جانب االستمرار في دراسة الفرص لتعزيز 
التوسع نحو األسواق الواعدة، فقد استطاع 
البنك ان ينأى بنفســـه عـــن بعض النماذج 
االستثمارية املتعثرة مســـتندا في ذلك إلى 
إستراتيجية محكمة للتحوط وكفاءة عالية 
من إدارة املخاطـــر لديه، في وقت كانت فيه 
معظم املصارف الكويتية واخلليجية جتنب 

نسبا عالية من املخصصات.
ثانيا: حافظ »الوطني« على وتيرة النمو في 
مختلف بنـــود ميزانيته، وقد جتلى هذا من 
خـــالل البيانات املالية للبنك في عامي 2008 
و2009، فرغـــم ان البنوك الكويتية تقلصت 
ارباحها بشـــكل كبير وبعضها تكبد خسائر 
خالل هذين العامني، إال أن النتائج املالية للبنك 
الوطني أظهرت قدرة اإلدارة التنفيذية على ان 
جتعل ارباح البنك هي األفضل، بل إنه خالل 
األزمة اتخذت االدارة التنفيذية للبنك قرارا 

فريدا هو انقاذها لبنك بوبيان.
ثالثا: استمرار البنك في استراتيجية التوسع 
في وقت شهد القطاع عزوفا من جانب املصارف 
األخرى عن التوجهات التوســـعية، وما تعيني 
»الوطني« من قبل مؤسسة اإلمارات لالتصاالت 
كمستشـــار محلي في صفقة استحواذها على 
نسبة 46% من أسهم »زين« إال داللة على الثقة 
التي يحظى بها البنك على املستوى اإلقليمي، 
باإلضافة إلى قدرته على مقارعة املصارف العاملية 

في مثل هذه الصفقات.
وفي الوقت الـــذي تأثرت فيه نتائج معظم 
املصارف احمللية واخلليجية بحاالت تعثر سواء 
لبعض املؤسسات العائلية في املنطقة أو مناذج 
اســـتثمارية معينة، كان مـــن الالفت بقاء بنك 
الكويت الوطني بعيدا عنها، وهو ما عكســـته 
على سبيل املثال محدودية انكشافه على شركات 

االستثمار في الكويت.
 هـــذا الواقع يختصـــره الرئيس التنفيذي 
ملجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم شكري 
دبدوب بالقول: »ان الثقافة املؤسســـاتية التي 
ينتهجها البنك هي ثقافة محافظة، وهذا الواقع 
مرده إلى كون املؤسسني األوائل، وهم شريحة من 
التجار العريقني، قد اعتمدوا استراتيجية متحفظة 
في أعمالهم، وقد ورث بنك الكويت الوطني هذا 
النهج عنهم«، مشيرا إلى أن »اإلجنازات احملققة 

ما كانت لتتم لوال إدارة مخاطر تتمتع بكفاءة 
عالية، وتضم كوادر من أصحاب الكفاءة وكان 
لها دور أساســـي في حســـم بعض التوجهات 

االستثمارية للبنك خالل املرحلة املاضية«.

المحافظة على وتيرة النمو

وتأكيـــدا على األداء املالي القوي منذ ظهور 
تداعيات األزمة املالية العاملية، عاد البنك ليحقق 
أرباحا قياسية خالل األشهر التسعة املنصرمة من 
العام احلالي، بلغت قيمتها نحو 224.5 مليون 
دينار مقارنة مبا قيمته نحو 201.5 مليون دينار 
عن الفترة نفسها من العام املاضي، مسجال منوا 

نسبته نحو %11.4.
وبلغت أرباح الربع الثالث وحده نحو 79.3 
مليون دينار، بزيادة نسبتها 15% عن الربع الثاني 
من العام احلالي، كما ارتفعت ربحيته إلى 70 
فلسا للسهم الواحد مقابل 64 فلسا للفترة ذاتها 
من العام املاضي، بينما ارتفع إجمالي موجودات 
البنك إلى نحو 12.5 مليار دينار، وارتفعت قيمة 
حقوق مساهميه إلى 2 مليار دينار، كما ارتفعت 
أيضا نسبة العائد على املوجودات إلى %2.37 
ونسبة العائد على حقوق املساهمني إلى %17.6 

كما في نهاية سبتمبر املاضي. 
وتعليقا على هـــذه النتائج يوضح دبدوب 
أن »البنك يثبت مرة جديدة قدرته على النمو 
وحتقيق األرباح بالرغم من استمرار تداعيات 
األزمة املالية العاملية، وذلك بفضل السياســـة 
املتحفظة التي انتهجها منذ تأسيسه في العام 
1952، والتي مكنته من مواجهة كافة األزمات«، 
مشيرا إلى أن »نسبة النمو احملققة في نتائج 
األشهر التسعة من العام احلالي هي خير دليل 
على صوابية السياسة املتحفظة التي ورثناها 
عن املؤسسني والتي دفعت مبؤسسات التصنيف 
العاملية الى أن تختارنا مجددا هذا العام البنك 
األكثر أمانا في العام العربي واألفضل في الشرق 

األوسط«.
وإذا كانت معظم املصارف العربية واخلليجية 
قد استعادت وتيرة حتقيق األرباح، إال أن القراءة 
املتأنيـــة واملعمقة ألرباح بنك الكويت الوطني 

تستدعي التوقف عند النقاط التالية:
تعد نسبة املخصصات لدى البنك األقل على 
مستوى القطاع املصرفي، وهذا الواقع مرده 
بطبيعة احلال إلى انخفاض نسبة القروض املتعثرة 

من إجمالي محفظة قروض البنك. 
متكن »الوطني« من خفض تكلفة التمويل  

لديه بوتيرة أسرع من تراجع العائدات في 
الكويت، ما حسن من هوامش ربحيته. 

استعاد بند املوجودات منوه خالل فترة 
التسعة أشهر من العام احلالي لترتفع إلى 
نحو 44 مليـــار دوالر، مقارنة بنحو 43 مليار 
دوالر خالل الفترة نفسها من العام املاضي، وهذا 
املؤشر يشـــير إلى ان البنك ركز جهوده على 
الربحية والســـالمة إلى جانب التوسع والنمو 

السريع. 
بلغـــت أرباح الفروع اخلارجية للبنك ما 
نسبته نحو 20% من إجمالي األرباح الصافية 
للبنك، ما يعني ان التوجهات اإلســـتراتيجية 

الهادفة إلى رفع مساهمة الفروع اخلارجية للبنك 
إلى ما نســـبته نحو 50% مـــن إجمالي األرباح 

الصافية للمجموعة تسير بخطى حثيثة. 

توسعات جديدة في األفق

وعلـــى الرغم من ان األزمـــة املالية العاملية 
جعلـــت العديد من املؤسســـات املصرفية في 
املنطقة تتراجع عن خططها التوسعية أو تؤجلها 
إلى أجل غير مســـمى، جاء توجه بنك الكويت 
الوطني مخالفا لهذه التوجهات، وان بقي حريصا 
في الوقت نفســـه على تقييم خطوات التوسع 
مبزيد من التشدد، إذ ترجم توجهاته هذه بداية 
باالستحواذ على نســـبة 47% من بنك بوبيان 
اإلسالمي احمللي، متخذا بذلك موضعا مهما في 

قطاع الصيرفة اإلسالمية.
وفي الوقت الذي كان يجني فيه ثمار توسعاته 
في كل من قطر ومصر، بدأ البنك بدراسة اخلطوات 
املثلى لدخول السوق السوري مع قرار احلكومة 
هناك بالسماح لألجانب برفع نسبة مساهماتهم 
في املصارف إلى 55%، وفي السياق نفسه، يعتزم 
»الوطني« تعزيز حضوره في السوق التركي 
بعد ان استحوذ قبل سنوات قليلة على نسبة 

مؤثرة من رأسمال البنك التركي. 
وفي هذا السياق يلفت دبدوب إلى »ان البنك 
بدأ تنفيذ اســـتراتيجيته التوسعية منذ العام 
1979«، مشيرا إلى »وجود نية لتعزيز التواجد 
في تركيا التي ننظـــر إليها باهتمام كبير، كما 
بدأنا باتخاذ اإلجراءات لدخول السوق السوري 
الذي نظن أنه ســـوق واعد، نظرا إلى إمكاناته 
الضخمة وعدد سكانه، كذلك نأمل تعزيز وجودنا 
في العراق الذي كنا أول من حاز رخصة للعمل 
فيه منذ العام 2003، والذي يتوقع أن يشهد منوا 

قويا عندما يستقر السالم فيه«.
وقد بدأت اســـتعدادات البنك لهذه املرحلة 
اجلديدة من خالل استدعاء زيادة رأسماله بنسبة 
10%، والتي تعادل قيمتها االسمية 32.7 مليون 
دينار بتكلفة 500 فلس للسهم، ما يرفع إجمالي 

رأسمال البنك إلى نحو 359.8 مليون دينار. 

عراب صفقة »اتصاالت« و»زين«

وشكل تعيني بنك الكويت الوطني من قبل 
مؤسسة اإلمارات لالتصاالت كمستشار محلي 
في صفقة استحواذها على نسبة 46% من أسهم 
»زين«، داللة على الثقة التي يحظى بها البنك 
على املســـتوى اإلقليمي، باإلضافة إلى قدرته 
على منافســـة املصـــارف العاملية في مثل هذه 
الصفقات، إذ غالبا ما تلجأ مؤسســـات املنطقة 
إلى املصارف العاملية في صفقات أقل حجما من 
صفقة »زين«، والتي تعد األضخم على مستوى 
منطقة الشرق األوسط، ولم تكن هذه الصفقة 
إال تأكيدا على اخلبرة الطويلة التي يتمتع بها 
فريق عمل اخلدمات املصرفية اخلاصة بالشركات، 
وحتديدا الرئيس التنفيذي للبنك شيخة البحر 
التي لعبت على مدى السنوات دورا محوريا في 
هذا املجال كان أبرزها ترتيب وإدارة بيع شركة 

»عراقنا« إلى زين »العراق«.
ولعل األمانة تقتضي القول ان اجلهود املضنية 

التي بذلها »الوطني« على مدى األشهر املاضية 
كانت عامال حاسما في إمتام االتفاق، خصوصا 
ان املعلومات كشفت عن وجود هوة كبيرة كانت 
موجودة بني البائع واملشتري في املراحل األولى 
للصفقة، وتابع البنك الصفقة من ألفها إلى يائها 
بدءا من تقييم »زين« والسعر العادل للسهم، 
إلى مباشرة االتصاالت بني الشاري ومساهمي 
»زين«، ثم الدخول في مفاوضات إلمتام االتفاق، 
وسيشـــمل دوره في املرحلة املقبلة ترتيبات 
البرنامج الزمني لتنفيذ الصفقة وفتح الدفاتر 

والفحص النافي للجهالة، وآلية سداد الثمن.
كما ُكلف البنك من قبل الطرف الشاري باإلعداد 
مللف متويل الصفقة ودراســـة كافة اخليارات 
املتاحة ســـواء عبر قروض مجمعة أو أساليب 
أخرى، ومـــن املتوقع ان يلعب دورا قياديا في 
أي قرض مجمع.  وفي الســـياق نفســـه، علم 
ان »الوطنـــي« دخل كذلك على خط البحث عن 
شاٍر محتمل لنسبة مســـاهمة »زين« في زين 
السعودية والبالغة نحو 25%، وبحسب أوساط 
مصرفية متابعة تكمن أهمية دور البنك في أنه 
أعاد التأكيد على قدرات املصارف الكويتية، ما 

يعزز فرص استعادتها لعناصر الثقة. 

المجلس االستشاري الدولي.. التجربة الفريدة

وفي ســــياق احلديث عن جتربة بنك الكويت 
الوطني خالل املرحلة املاضية، كان من الالفت الدور 
الذي لعبه املجلس االستشاري الدولي للبنك في 
توجهاته العامة، خصوصا جلهة تقدمي اخلبرات 
واالستشارات واملساهمة في رسم االستراتيجيات 
املستقبلية ملجموعة بنك الكويت الوطني بشكل 
عام، ودعم تواجده ومبادراته على الساحة الدولية، 
ودعم أسس احلوكمة والتحفظ واإلدارة الرشيدة 
للبنك، إلى جانب تعزيز شبكة العالقات الدولية 
والسياسية واإلستراتيجية للبنك على املستويني 

اإلقليمي والعاملي. 
وقد ســــاهمت هذه التجربة في تعميق نظرة 
البنك إلى الوقائع اجليوسياســــية واالجتماعية 
على مستوى العالم، باإلضافة إلى تعميق نظرته 
لالقتصاد العاملي والعوامل احمليطة به، وما ميكن 
ان تتركه هذه العوامل واملؤشرات من نتائج على 
البيئة االقتصادية احمليطة ســــواء في األســــواق 
العاملية أو في أسواق املنطقة، مع اإلشارة في الوقت 
نفسه إلى أن هذه التجربة أغنت البنك على مستوى 
استشرافه لطبيعة املراحل املستقبلية التي مير 
بها االقتصاد، باإلضافة إلى وضع تصور متكامل 
لكيفية التعاطي معها، ما يساهم في استبعاد عنصر 
املفاجأة.  ولتحقيق هذه األهداف، كان البد من ان 
يضم املجلس حتت مظلته شــــخصيات مرموقة 
لعبت دورا مهما وحيويا في قطاعات وأســــواق 
مختلفة، فمنهم من عايش جتربة األسواق األوروبية 
واألميركية، ومنهم من لديهم جتارب في األسواق 
الناشئة وأســــواق املنطقة، واليوم بات املجلس 
الذي يترأسه رئيس وزراء بريطانيا األسبق السير 
جون ميجور، يضم في عضويته 22 شــــخصية، 
وذلك بعد انضمام أحد كبار مستشاري مجموعة 
»ســــيتي غروب« املالية العاملية ورئيس مجلس 

إدارتها سابقا وليام رودز إلى عضويته.

»العدل« تطلب من البورصة وقف بيع أسهم 
شركة استثمارية من قبل أحد البنوك

ماضي الهاجري
طلبـــت وزارة العدل في كتاب 
أرسلته الى سوق الكويت لألوراق 
املالية امس وقف بيع أسهم شركة 
استثمارية كان يعتزم ان يقوم بها 

احد البنوك اليوم في السوق.
وجاء في الكتـــاب: انه يرجى 
التكرم بوقف بيع األســـهم احملدد 
الثالثـــاء، وذلك  اليـــوم  بيعهـــا 
لوجود اشـــكال رقـــم 2010/3528 
واحملدد له جلســـة في الثالث من 
الشهر املقبل، وذلك مبلف التنفيذ 
رقـــم 2009/229837 عادي حولي 
املرفـــوع من احد البنوك ضد احد 
رجـــال األعمال من إحـــدى الدول 

اخلليجية.
وقد كان احد البنوك يعتزم بيع 
أسهم إحدى الشركات االستثمارية 
املرهونة لديه مقابل قرض حصل 

عليه رجل أعمال خليجي.

البورصة تطالب 22 شركة استثمارية مدرجة بمعلومات 
عن تحركات المحافظ المالية واالستثمارية التي تديرها

محمود فاروق
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان ادارة 
سوق الكويت لالوراق املالية طالبت 22 شركة 
استثمارية مدرجة بإيضاحات عن حركة التداول 
التي متت على أسهمها بالسوق من عمليات البيع 
والشراء ومعلومات عن حتركات احملافظ املالية 
واالستثمارية سواء التابعة لها أو التي تديرها 
ملصلحة عمالئها منذ بداية الشهر اجلاري، مبينة 
ان هناك فرق تفتيش حالية من ادارة البورصة 
تدقق في بعض اعمال شركات االستثمار، حيث 
ســـيتم رفع تقرير مفصل الى ادارة الســـوق 
التخاذ االجراءات القانونية ضد أي مخالفات 

سيتم رصدها.
وأفادت املصادر بأن ادارة البورصة أصدرت 
تعليمات مشـــددة للمرة الثانية الى شركات 
الوســـاطة بشـــأن منع أي أوامر مباشرة من 
صاحب أي محفظة مالية مودعة لدى شـــركة 

اســـتثمار تكون بـــإدارة العميـــل، حيـــــث 
يتوجـــــب علـــــى العميل ان يراجع شركتـــه، 
وان تكــــون أوامــــره الى الشركة وليس الى 

الوسيط مباشــــرة.
وأضافت ان ذلك االجـــراء تنظيمي يصب 
في مصلحة جميع االطراف، ســـواء املستثمر 
أو الشركة أو حتى البورصة، من ناحية قراءة 
االوضاع استباقيا واتخاذ ما من شأنه ان يقود 
الى تعامالت آمنة، الفتة الى انه في حال مخالفة 
أي وسيط هذه التعليمات سيتحمل املسؤولية 
كاملة، كما سيتم التحقيق معه وتوقيع اجلزاء 

املناسب للمخالفة.
وســـيمنع ذلك القرار الكثير من االخطاء 
التي كانت حتدث من دون قصد وتربك جميع 
االطراف في اجراءات قانونية، في حني انه اجراء 
تنظيمي بسيط يوضح للجميع الصالحيات 

واملسؤوليات.

إبراهيم دبدوب
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