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الصقر: أرباح «الوطني» في ٢٠٢٠ تبرهن على قوة عالمتنا املصرفية
قــال الرئيــس التنفيــذي 
ملجموعة بنك الكويت الوطني 
عصام الصقر «إن منوذج أعمال 
البنك أظهر قوة ومرونة خالل 
الظروف الصعبة التي فرضتها 
اجلائحة، كما شــكلت قدرات 
البنك الرقمية عامال حاســما 
لضمــان ســرعة وسالســة 
عملياتنــا، األمر الــذي مكننا 
من احلفــاظ على إحراز تقدم 
على صعيــد معظــم أهدافنا 

االستراتيجية».
وأضاف على هامش مؤمتر 
احملللني لنتائــج العام املالي 
٢٠٢٠ أن الوطنــي حقق خالل 
العام ٢٠٢٠ صافي ربح قدره 
٢٤٦٫٣ مليون دينار، بانخفاض 
نسبته ٣٨٫٦٪ مقارنة بالعام 
املاضي، موضحا أن انخفاض 
الربحية جاء بسبب بيئة أسعار 
الفائــدة املنخفضة، باإلضافة 
إلى الزيادة فــي املخصصات 

االحترازية.
مركز مالي قوي

وأوضح الصقر أن مجلس 
اإلدارة أوصــى بتوزيع أرباح 
نقدية بواقع ٢٠ فلسا للسهم 
باإلضافة إلى ٥٪ كأسهم منحة، 
وذلك بعد احلصول على موافقة 
اجلمعية العمومية، مشيرا إلى 
أن البنــك يتمتع مبركز مالي 
قوي مكنه من االســتمرار في 
توزيع األرباح على مساهميه، 
وذلك على الرغم مما نشــهده 

من ظروف استثنائية.
وأشار إلى أن البنك سيركز 
في ٢٠٢١ على مواصلة استغالل 
انتشــاره اجلغرافي الواســع 
لتعزيز ربحيته، حيث سيسعى 
إلى حتقيق النمو في عملياته 
األساسية باألسواق الرئيسية، 

السيما مصر والسعودية.
وأضاف أن السوق املصري 
تتوافــر به فــرص واعدة في 
قطاعــي اخلدمــات املصرفية 
للتجزئة والشــركات، ونحن 
على أمت االستعداد الستغالل 
هذه الفرص. أما في الســوق 
السعودي، فقد حققت أنشطة 

الرقمية على املستوى اإلقليمي، 
حيث سيؤدي ذلك إلى حتسني 
كفاءة العمليات، ويساعدنا على 

احلد من زيادة التكاليف».
وبني الصقر أن التزام البنك 
بتطوير القنوات املصرفية عبر 
اإلنترنت واملوبايل ســيمنح 
عمــالءه جتربة أكثــر تكامال 
وشــمولية، وبالتالــي تلبية 
احتياجات شــرائح أوسع من 
العمالء، مشــيرا إلى أن العام 
٢٠٢٠ برهــن على أن القنوات 

مواجهة الظروف غير املواتية 
وحالة عدم اليقني.

وأضــاف أن منوذج أعمال 
البنك متتع مبرونة انعكست 
على أداء اإليرادات التشغيلية، 
كما شــهدنا منــوا جيــدا في 
الودائع الرئيسية للمجموعة 
وترشيدا على صعيد التكاليف، 
فضال عن املستويات املريحة 
الرســملة  للســيولة وقــوة 
خالل العام ٢٠٢٠، مشيرا إلى 
أن املركــز املالي للمجموعة ال 
يزال قويا ويتمتع مبستويات 
عالية من اجلودة االئتمانية.

وأكــد رونغــي أن صافــي 
الفائدة شــهد حتسنا  هامش 
خــالل الربع الرابع من العام، 
وذلك متاشــيا مع التوقعات، 
موضحــا أن هيكل املطلوبات 
لدينا ومــع اســتحقاق آجال 
الودائــع ألجــل خاصــة تلك 
التي تكون مرتفعــة الفائدة، 
مت اســتبدالها بودائــع ذات 
أســعار فائــدة أقــل وهــذا ما 
شــهدناه بالفعل خــالل العام 
املاضي مع اســتحقاق آلجال 
ودائع طويلة األجل، لذلك رأينا 
حتســنا ملحوظا في تكاليف 
التمويــل خالل الربــع الرابع 
من العام ٢٠٢٠. وشدد رونغي 
على أن البنك حقق االستفادة 
بشكل كبير على صعيد تكلفة 
التمويل اإلجمالية، مشيرا إلى 
صافي هامش الفائدة اخلاص 
بشــكل عــام ســيظل ضمــن 
املستويات التي سجلها خالل 
الربــع األخير من العام ٢٠٢٠ 

بنسبة ٢٫٢٢٪ للعام بأكمله.
وأوضح رونغي أنه وخالل 
العام ٢٠٢٠، استفادت املجموعة 
من ارتفــاع النمو في الودائع 
التجزئة،  الشخصية وودائع 
ودائــع  رئيســي  وبشــكل 
احلسابات اجلارية وحسابات 
التوفير. كما شهد الربع األخير، 
وعلــى الرغــم من بدء ســداد 
أقساط القروض وبداية الفتح 
التدريجي للنشاط االقتصادي، 
اســتقرار ودائع احلســابات 

اجلارية وحسابات التوفير.

الرقمية كانت عامال حاســما 
لتوفيــر املرونــة لعملياتنــا 
ووفرت بديال عن الفروع في 

ظل ظروف اجلائحة.
وتيرة املخصصات

وحــول وتيــرة جتنيــب 
العــام  املخصصــات خــالل 
إنــه  قــال الصقــر  املاضــي، 
وخالل الربعني الثاني والثالث 
من العــام ٢٠٢٠، كانت هناك 
ضبابيــة كبيــرة وحالــة من 
عــدم اليقني فيما يخص بيئة 
التشغيل، وهو ما دفع اإلدارة 
التباع سياسية متحفظة للغاية 
بشأن توفر السيولة لدى بعض 
العمالء، األمــر الذي أدى إلى 
جتنيب مســتويات عالية من 
املخصصات أغلبها مخصصات 
محددة لهــذه املجموعات من 
العمالء، وعلى اجلانب اآلخر 
انعكس ذلك بدوره على تخفيف 
مستويات جتنيب املخصصات 
للربع الرابع بشــكل رئيسي 
لتتحســن وتيــرة جتنيــب 
املخصصات خالل الربع الرابع 
مقارنة بالربعني الثاني والثالث 

من العام.
وقال الصقــر تعليقا على 
إمكانية إقرار قانون الّدين العام 
في املدى القريب: «لدينا برملان 
جديد مت انتخابه منذ شهرين، 
وأعتقد أنه سيتم إقرار قانون 
الدين العام، فهو في األساس 
قرار سياسي يجب أن يتخذه 
البرملــان. وباإلضافة إلى ذلك 
ومن أجل توفير التمويل الالزم 
للمشاريع احلكومية التنموية 
الضخمة، فإنه من الضروري 
أن تضغط احلكومة من أجل 

إقرار قانون الدين العام».
نتائج جيدة

من جانبه، أكد املدير املالي 
للمجموعة باإلنابة سوجيت 
رونغي، أن البنك حقق نتائج 
جيــدة للعــام ٢٠٢٠ فــي ظل 
الظروف التشغيلية الصعبة 
التي شــهدناها، حيث تعكس 
هذه النتائج قدرة البنك على 

الرئيس التنفيذي ملجموعة البنك الوطني على هامش مؤمتر احملللني لنتائج السنة املالية املاضية

عصام الصقر

إدارة الثروات لدينا زخما قويا. 
وعلى املستوى احمللي، يبقى 
النمو في اخلدمات املصرفية 
اإلســالمية مــن خــالل بنــك 
بوبيان التابع للمجموعة أحد 
أهم العوامل احملركة لتنويع 
أرباح املجموعة. وقال الرئيس 
التنفيذي ملجموعة بنك الكويت 
الوطني: «ســنواصل تسريع 
برنامجنــا للتحــول الرقمي، 
ســعيا منا لتحقيــق الريادة 
في مجال اخلدمات املصرفية 

«الوطني»: ٨٪ ارتفاعًا في أسعار النفط خالل يناير
قال تقريــر صادر 
عن بنك الكويت الوطني 
إن أســعار النفط أنهت 
تداوالت يناير على ارتفاع 
بقرابة ٨٪ تقريبا، إذ وصل 
سعر خام النفط املرجعي، 
مزيج خــام برنت، إلى 
٥٥٫٨٨ دوالرا للبرميــل 
(+ ٧٫٩٪ على أســاس 
شهري) بنهاية يناير، كما 
أنهى خام غرب تكساس 
الوسيط تداوالت الشهر 

عند مســتوى ٥٢٫٢ دوالرا للبرميل (+ ٧٫٦٪ 
على أساس شهري). واضاف التقرير ان العقود 
املســتقبلية ملزيج خام برنت أنهت تداوالت 
يناير املاضي على تراجع (أي ارتفاع أســعار 
العقود الفورية باملقارنة بأسعار العقود اآلجلة) 
في إشــارة إلى توقع السوق استمرار قيود 
االمدادات على املدى القريب. وقد يكون قرار 
السعودية خفض انتاجها من جانب واحد في 
فبراير ومــارس مبقدار مليون برميل يوميا 
هو العامل الرئيسي الذي أدى لتلك التطورات.

وشهد األسبوع املاضي حترك أسعار مزيج 
خام برنت ضمن نطاق محدود للغاية تراوح 
ما بني ٥٥ و٥٦ دوالرا للبرميل، إذ ســاهمت 
مخاوف تعافي الطلب على املدى القريب نتيجة 
لظهور ســالالت أشــد خطورة من ڤيروس 
كورونا في كبح جماح ارتفاع االسعار. وكان 
للبيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة 
األميركية تأثير إيجابي على النفط، إذ كشفت 
عن تسجيل أعلى معدل انخفاض في مخزونات 
النفط اخلام التجارية منذ يوليو املاضي، هذا 
إلى جانب إشــارة بعض التقارير إلى إمكانية 
قيام شــركات النفط الروسية بإعادة توجيه 
املزيد من النفط لالستخدام احمللي (بدال من 
تصديره). كما رحبت األسواق بأنباء تفيد بأن 
أحدث لقاح مضاد لڤيروس كوفيد- ١٩ طورته 
شركة جونســون آند جونسون، يؤخذ على 
جرعة واحدة، مظهرا نتائج تشير إلى التحصني 
من اإلصابة ضد بعض السالالت اجلديدة من 
الڤيروس، إال أن تلك االنباء لم تنجح في دفع 
أسعار مزيج خام برنت خارج نطاق التداوالت 

احملدودة ليتجاوز أعلى مستوياته املسجلة في 
١١ شهرا عند مستوى ٥٦٫٥٨ دوالرا.

وأوضح التقرير ان معنويات التفاؤل التي 
سادت منذ بداية يناير على خلفية طرح اللقاحات 
ساهمت في التخفيف من حدة املخاوف املتعلقة 
بارتفاع حاالت اإلصابة ودخول املستشفيات 
للڤيروس.  املتحــورة  بالســالالت  املرتبطة 
واضطــرت العديد من االقتصادات إلى إعادة 
فرض أو تشديد قيود التنقل، إضافة إلى الصني 
التي اضطرت إلى إعادة فرض التدابير االحترازية 

بعد تفشي العدوى في مقاطعة خبي.
ومتثــل إمكانية ضعف اســتهالك النفط 
الصيني في بداية الربع األول من ٢٠٢١ تناقضا 
كبيرا مع النشاط النفطي بنهاية ٢٠٢٠. وقامت 
مصافي التكرير، التي ركزت على موسم السفر 
في العام القمري اجلديد، مبعاجلة كميات قياسية 
من النفط اخلام في نوفمبر وديسمبر وصلت 
إلى ١٤٫٢ مليــون برميل يوميا و١٤٫١٣ مليون 
برميل يوميا على التوالي، وفقا ملكتب اإلحصاء 
الوطني. إال أن واردات الصني من النفط اخلام 
تراجعت في ديســمبر إلى أدنى مستوياتها 
املسجلة في ٢٧ شهرا وصوال إلى ٩٫٠٦ ماليني 
برميل يوميا (-١٨٪ على أساس شهري)، فيما 
يعزى جزئيا على األقل إلى استنفاد منشآت 
التكرير حصص الواردات املسموح بها لعام 
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مواصلة النهج املتحّفظ 
جتاه املخاطر

شدد الصقر على أن «الوطني» سيحافظ على نهجه املتحفظ 
جتاه املخاطر، وكذلك االستمرار في التحوط حتسبا حلالة 
عدم اليقني على مستوى كافة القطاعات، وهو ما سيسمح 
باقتناص الفرص مع عودة املســتويات الطبيعية لألنشطة 
االقتصادية والطلب على االئتمان. وقال الصقر: «سنواصل 
مراقبة التكاليف، حيث مكنتنا اخلطوات التي اتخذناها في 
هذا اإلطار من احلفاظ على تكاليف التشغيل عند املستوى 
املناسب». وأكد الصقر أن البنك يجني ثمار مرونة منوذج 
أعماله واستراتيجيته، مدعوما بقوة ميزانيته العمومية وجودة 
أصوله ومســتويات سيولة عالية، مؤكدا أن تلك امليزات لم 
تتغير وستساعد البنك على تخطي تبعات األزمة احلالية ومن 

ثم العودة إلى مستويات النمو والربحية القوية.

«املركز»: ١٣٢٫٧ مليار دوالر إصدارات 
السندات والصكوك اخلليجية في ٢٠٢٠

قــال املركز املالي الكويتي 
(املركز) إن ســوق الســندات 
األولية في دول اخلليج شهد 
أعلى قيمة إجمالية لإلصدارات 
خالل عــام ٢٠٢٠، وذلك رغم 
تداعيــات جائحــة ڤيــروس 
كوفيد-١٩ والتراجع احلاد في 
أسعار النفط، اللذين تسببا في 
الدول  تراجع منو اقتصادات 
اخلليجية، ما ساهم في تفاقم 

ويتألــف ســوق الصكوك 
والسندات في دول اخلليج من 
الصكوك والسندات الصادرة 
من قبل احلكومات والشركات 
أو املؤسسات املالية ألغراض 
التمويل، وتكــون مقومة إما 
بالعمالت احمللية أو األجنبية.
وأوضح تقريــر «املركز» 
أن إجمالي إصدارات الصكوك 
والسندات األولية اخلليجية 

بلــغ ١٣٢٫٧ مليار دوالر خالل 
٢٠٢٠ بارتفاع ١٦٪ على أساس 
ســنوي، مقارنــة بإجمالــي 
إصدارات بقيمــة ١١٤٫٢ مليار 
دوالر خالل ٢٠١٩، كما بلغ عدد 
اإلصدارات األولية ٣٦٠ إصدار 
خــالل ٢٠٢٠، مقارنــة بـ ٤٠٩ 

إصدارات خالل ٢٠١٩.
وتصدرت اإلمارات إجمالي 
الســندات  إصــدارات ســوق 
والصكــوك اخلليجيــة فــي 
٢٠٢٠ بقيمــة إجماليــة بلغت 
٤٨٫٥ مليار دوالر تشكل ٣٧٪ 
من إجمالــي قيمة اإلصدارات 
اخلليجية عبــر ١٩٥ إصدارا، 
وتلتها السعودية بنسبة ٣٢٪ 
من إجمالــي قيمة اإلصدارات 
اخلليجية، وحلت بعدها قطر 
في املركز الثالث بنسبة ١٨٪، 
في حني بلغت حصة اإلصدارات 
الكويتيــة ٤٫٦ مليارات دوالر 
متثــل ٣٪ مــن إجمالــي قيمة 
اإلصــدارات اخلليجية خالل 
العــام. وقــد بلغــت قيمــة 
اإلصدارات األولوية السيادية 
اخلليجية في ٢٠٢٠ نحو ٦٦٫٣ 
مليار دوالر، بارتفاع قدره ٢٥٪ 
على أساس ســنوي، مقارنة 
بإجمالي إصدارات بقيمة ٥٢٫٩ 
مليار دوالر في ٢٠١٩. وبلغت 
إصدارات الشركات ٦٦٫٤ مليار 
دوالر في ٢٠٢٠، بارتفاع قدره 
٨٪ على أساس سنوي مقارنة 
بإجمالي إصدارات بقيمة ٦١٫٣ 

مليار دوالر في ٢٠١٩.
وارتفعت إصدارات السندات 
التقليدية خالل ٢٠٢٠ بنسبة 
١٠٪ على أساس سنوي، حيث 
بلغت قيمتها ٩٣٫٤ مليار دوالر 
مثلت ٧٠٪ من إجمالي إصدارات 
ســوق الصكوك والســندات 

اخلليجية. 
من جهة أخــرى، ارتفعت 
إصدارات الصكوك بنسبة ٣٥٪ 
على أساس سنوي لتبلغ ٣٩٫٣ 
مليار دوالر خالل ٢٠٢٠، حيث 
مثلت ٣٠٪ من إجمالي إصدارات 
ســوق الصكوك والســندات 
اخلليجية، وذلــك مقارنة مع 

٢٩٫١ مليار دوالر في ٢٠١٩.

بارتفاع سنوي ١٦٪.. وبالتزامن مع تفاقم عجز ميزانياتها نتيجة تداعيات «كورونا» وهبوط النفط

عجز امليزانيات لديها وارتفاع 
حاجتها للتمويل.

جاء ذلك في التقرير الذي 
أصدره «املركز» مؤخرا بعنوان: 
«أســواق الصكوك والسندات 
اخلليجيــة - ٢٠٢٠»، والذي 
يسلط الضوء على إصدارات 
الصكوك والسندات املصدرة 
في منطقة دول مجلس التعاون 
اخلليجي خالل العام املاضي.


