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اقتصـاداالثنني ٣٠ يناير ٢٠٢٣

٥٠٩٫١ ماليني دينار أرباح «الوطني» في ٢٠٢٢.. بنمو ٤٠٫٥٪
أعلن بنك الكويت الوطني عن 
نتائجه املالية للسنة املنتهية 
فــي ٣١ ديســمبر ٢٠٢٢، حيث 
حققت املجموعة صافي أرباح 
بلغ ٥٠٩٫١ ماليني دينار، مقابل 
٣٦٢٫٢ مليــون دينار في ٢٠٢١، 
بنمو بلغت نسبته ٤٠٫٥٪ على 

أساس سنوي.
وأوضــح البنــك فــي بيان 
صحافي أن املوجودات اإلجمالية 
منت كما في نهاية ديسمبر ٢٠٢٢

بواقع ٩٫٣٪ على أساس سنوي، 
لتبلــغ ٣٦٫٣ مليار دينار، فيما 
ارتفعت ودائع العمالء بنسبة 
١٠٫٤٪ على أساس سنوي لتصل 

إلى ٢٠٫٢ مليار دينار.
القــروض  بلغــت  كمــا 
٢١ اإلجماليــة  والتســليفات 

مليــار دينار بنهاية ديســمبر 
٢٠٢٢، مرتفعــة بنســبة ٦٫٥٪ 
عن مســتويات العام السابق، 
في حــني بلغ إجمالــي حقوق 
املســاهمني ٣٫٤ مليارات دينار 
بنهاية ٢٠٢٢ بنمو نسبته ٣٫٣٪ 

على أساس سنوي.
توصية التوزيعات

التوزيعات،  وعلى صعيــد 
قرر مجلــس اإلدارة التوصية 
توزيع ٢٥ فلسا للسهم كأرباح 
نقدية عــن النصف الثاني من 
٢٠٢٢، لتصبــح بذلــك إجمالي 
التوزيعــات النقدية عن العام 
بالكامل ٣٥ فلســا نقدا لتعادل 
إجمالــي قيمة التوزيعات ٥٢٪ 

من صافي األرباح.
كما أوصي مجلــس اإلدارة 
بتوزيع أسهم منحة بنسبة ٥٪، 
التوزيعات املقترحة  وتخضع 
ملوافقــة اجلمعيــة العموميــة 
العادية املقرر انعقادها في مارس 
٢٠٢٣، وقد بلغت ربحية السهم 
٦٥ فلسا للسهم الواحد بنهاية 

العــام مقابل ٤٥ فلســا بنهاية 
العام ٢٠٢١.

أرباح قياسية

وفــي ســياق تعليقــه على 
النتائج املالية السنوية للبنك، 
قــال رئيس مجلــس إدارة بنك 
الكويــت الوطني حمــد البحر: 
«يتزامن حتقيقنا أرباحا قياسية 
مــع احتفالنــا مبــرور ٧٠ عاما 
علــى تأســيس أول بنك وطني 
في الكويــت، الــذي كان طوال 
تلــك العقود الســبعة رائدا في 
تعزيز جهود التنمية االقتصادية 
وركيزة أساسية لتمكني األعمال 
عبــر كل القطاعــات، ومنوذجا 
يحتذى في كيفية التزام القطاع 
اخلاص بأداء مسؤولياته جتاه 

املجتمع».
البحــر: «نعتــز  وأضــاف 
بتحقيقنا أعلى أرباح سنوية في 
تاريخ البنك، التي استندت إلى 
أداء تشغيلي قوي على صعيد 
كل قطاعــات األعمــال، ما يؤكد 
حصافــة اســتراتيجيتنا وقوة 

مركزنا املالي».
وأفاد بأن األرباح القياســية 
للبنك تدفع جهوده الرامية إلى 
دعم االقتصاد وتوظيف العمالة 
الوطنية وزيادة االســتثمارات 
املجتمعية، مشيرا إلى أن ٢٠٢٢

لم يخل من التحديات، مع تصاعد 
التوتــرات اجليوسياســية في 
أوروبــا عقب اندالع احلرب في 
أوكرانيا، باإلضافة إلى سياسات 
التشديد النقدي الصارمة التي 
اتبعتهــا أغلب البنوك املركزية 
حــول العالم للحد مــن ارتفاع 
معدالت التضخم، ما يهدد بتباطؤ 
قياسي محتمل في معدالت النمو 
االقتصادي خــالل العام ٢٠٢٣، 
مؤكدا أن «الوطني» دائما ما يكون 
على اســتعداد لتلــك الظروف 

االســتثنائية بفضل سياســته 
احلصيفــة فــي إدارة املخاطــر 
القائمــة على  واســتراتيجيته 

التنويع.
تعظيم القيمة للمساهمني

وقال البحر: «تعكس توصية 
مجلــس اإلدارة بتوزيــع أكثر 
مــن نصف األربــاح، التي تأتي 
ضمن سياسته الراسخة اخلاصة 
بالتوزيعات النقدية، حيث قمنا 
بتوزيع ١٫٨ مليــار دينار نقدا، 
باإلضافــة إلــى ما قيمتــه ٣٫٢

مليارات دينار أسهم منحة (وفقا 
لسعر إغالق سهم بنك الكويت 
الوطني كما في نهاية ديسمبر 

٢٠٢٢) على مدى عشر سنوات 
حتى العام ٢٠٢٢، حرص البنك 
علــى تعظيــم القيمــة املضافة 
للمســاهمني، ورؤيته لضرورة 
إعادة ضخ األرباح في قطاعات 
مختلفة مبا يعظم من استفادة 
شــريحة أكبر وينعكس إيجابا 

على االقتصاد الوطني».
وتابــع بالقــول: «ال يقتصر 
التزامنــا علــى تعظيــم القيمة 
املضافة للمســاهمني، بل ميتد 
إلــى جميــع أصحــاب املصالح 
بتقدمينا خدمات فائقة التطور 
والتميز لعمالئنا واســتثمارنا 
في تطوير موظفينا من الكوادر 
الوطنية وزيادة اعتمادنا على 

املوردين احملليني».
منوذج أعمال مرن

من جانبه، قــال نائب رئيس 
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
ملجموعــة بنك الكويــت الوطني 
عصام الصقر: «نفخر بتحقيقنا 
أرباحا اســتثنائية وســط بيئة 
تشــغيلية لم تخل من التحديات 
علــى الصعيد العاملــي، ما يؤكد 
مرونــة منوذج أعمالنــا وقدرته 
على حتقيق أقصى اســتفادة من 
الفرص املتاحة في كافة الظروف 
ويؤكــد مــا نتمتع به من أســس 
صلبة، كما يعكس استمرار جناح 
استراتيجيتنا في رسم مسار من 

النمو املستدام».
وأوضح أن القفزة التي شهدتها 
األرباح السنوية ترتكز على أداء 
تشــغيلي قــوي، حيــث تخطى 
صافي اإليرادات التشغيلية املليار 
دينار بنمو بلغت نســبته ١٢٫٢٪ 
على أســاس ســنوي، باإلضافة 
إلى استمرار حتســن مستويات 
تكلفة املخاطر بفضل نهج البنك 
املتحفظ طوال السنوات املاضية، 
والتحسن التدريجي الذي تشهده 
البيئة التشــغيلية عقب العودة 

للحياة الطبيعية.
وأكــد علــى تعزيــز نتائــج 
والــذراع  الدوليــة  العمليــات 
املصرفيــة للمجموعة ممثلة في 
بنك بوبيان منو األرباح ما يعكس 
اســتمرارية جناح اســتراتيجية 
التنويــع، وخاصــة فــي ظــل 
التركيز على النمو في األســواق 
الرئيســية التي نعمل بها. حيث 
ساهمت العمليات الدولية بنحو 
٢٦٪ من إجمالي أرباح املجموعة، 
كما ساهمت العمليات املصرفية 

اإلسالمية بأكثر من ١٠٪.
مركز مالي صلب

وأشار الصقر إلى صالبة املركز 
املالــي للبنك، التي تعززت خالل 
العــام ٢٠٢٢ بفضل احلفاظ على 
وتيــرة منــو محفظــة القروض 
والنمو القوي في ودائع العمالء 
على أســاس ســنوي، ومواصلة 
منو إجمالي األصول مع االحتفاظ 

مبعدالت جودة أصول قوية.
وأفاد بأن «الوطني» جنح في 
تســجيل أداء قــوي على صعيد 
األعمال املصرفية الرئيسية، حيث 
واصل تقــدمي خدمات ومنتجات 
مصرفية متميزة لعمالء اخلدمات 
الشــخصية، الســيما  املصرفية 
الرقميــة، واالحتفاظ  اخلدمــات 
بحصة مهيمنة بســوق اخلدمات 

املصرفيــة للشــركات والتمويل 
التجاري، باإلضافة إلى مواصلة 
تعزيز القدرة التنافســية ملنصة 
إدارة الثــروات العامليــة في ظل 
تطوير رأس املال البشري ومنوذج 
التشغيل وتعزيز التكامل بني ما 

تقدمه املنصة من خدمات.
وقــال: «تعزز تلــك اخلدمات 
واملنتجات متكــني قطاع األعمال 
وقدرته على مواصلة تقدمي قيمة 
اقتصادية مضافة وتوفير الوظائف 
ودفع جهود التنمية املجتمعية، 
هــذا إلى جانب دورنــا الرائد في 
دعم االقتصاد الوطني كوننا أكبر 

ممول ملشروعات التنمية».
مواصلة البناء والنجاح

وأضاف الصقر: «ميثل العام 
٢٠٢٢ نقطــة حتول في مســارنا 
نحــو حتقيــق االســتدامة حيث 
أطلقنا إطــار التمويل املســتدام 
كما جنحنا في التزامنا مبستوى 
الشــفافية فــي نشــر إفصاحات 
األثر البيئي لعملياتنا من خالل 
مشــروع اإلفصاح عن انبعاثات 
الكربــون (CDP)، وذلــك ضمــن 
العديد مــن املبادرات التي تهدف 
البيئيــة  إلــى دمــج احلوكمــة 
واالجتماعية واملؤسسية في كل 
عمليات البنــك وتعزيز االنتقال 
إلى اقتصاد مســتدام ومنخفض 
الكربون واملســاهمة في حتقيق 

رؤية الكويت اجلديدة ٢٠٣٥».
واختتم مؤكدا على اســتمرار 
البنــاء خــالل العــام ٢٠٢٣ على 
النجاحــات التــي حتققــت العام 
املاضي والتركيز على حتقيق منو 
مستدام لإليرادات واالستثمار في 
توسيع القدرات الرقمية للبنك. كما 
أكد العزم على اســتكمال ما بدأه 
اآلباء قبل ٧٠ عاما من املســاهمة 
الفعالة في تعزيز جميع مسارات 

التنمية االقتصادية.

مجلس اإلدارة أوصى بتوزيع ٢٥ فلساً نقداً عن النصف الثاني من العام املاضي.. بإجمالي توزيعات للعام كامالً بلغ ٣٥ فلساً وتوصية بتوزيع ٥٪ منحة

عصام الصقرحمد البحر

املستدامحمد البحر: أرباحنا القياسية تدعم مساهمتنا بنمو االقتصاد وتوظيف العمالة والكوادر الوطنية للنمو  إستراتيجيتنا  وجناح  تشغيلي..  أساس  على  ترتكز  األرباح  قفزة  الصقر:  عصام 

أرقام ذات داللة
٭ ٩٫٣٪ منو إجمالي املوجودات إلى ٣٦٫٣ مليار دينار.
٭ ٦٥ فلسا ربحية السهم الواحد مقابل ٤٥ فلسا في ٢٠٢١.
٭ مليار دينار صافي اإليرادات التشغيلية بنمو ١٢٫٢٪.
٭ ١٠٫٤٪ منوا سنويا بودائع العمالء إلى ٢٠٫٢ مليار دينار.

٭ ٦٫٥٪ منوا بالقروض والتسليفات إلى ٢١ مليار دينار.
٭ ٣٫٤٣ مليارات دينار حقوق املساهمني بنمو ٣٫٣٪.
٭ ١٫٤٢٪ نسبة القروض املتعثرة.. و٢٦٧٪ معدل تغطيتها.
٭ ١٧٫٤٪ معدل كفاية رأس املال.. متجاوزا احلد األدنى.


