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عصام الصقر وصالح الفليج وناصر سعيدي

حمد البحر وعصام الصقر وشيخة البحر وصالح الفليج خالل اجتماع اجلمعية العمومية لبنك الكويت الوطني

اجلمعية العامة لبنك الكويت الوطني
مارس ٢٠٢٣

عصام الصقر:حمد البحر:

ع ١٫٨ مليار دينار نقدًا في ١٠ سنوات  حمد البحر: «الوطني» وزَّ

عقــد بنك الكويــت الوطني 
اجلمعية العامــة العادية لعام 
٢٠٢٢ أمس، وذلك بنسبة حضور 
بلغــت ٧١٫٤٧٪، حيــث وافقت 
اجلمعيــة على توصية مجلس 
اإلدارة بتوزيــع أربــاح نقدية 
بواقع ٢٥٪ عن النصف الثاني من 
العام (٢٥ فلسا لكل سهم)، ليصل 
بذلك إجمالي التوزيعات النقدية 
إلى ٣٥٪ (٣٥ فلسا لكل سهم)، 
باإلضافة إلى أسهم منحة بواقع 

٥٪ (٥ أسهم لكل ١٠٠ سهم).
وفي كلمته التي ألقاها خالل 
االجتماع، قــال رئيس مجلس 
الوطنــي  الكويــت  إدارة بنــك 
حمــد البحر: «حقــق البنك في 
٢٠٢٢ نتائج استثنائية بفضل 
التنوع اجلغرافي والتقدم الذي 
مت إحرازه على الصعيد الرقمي 
وقوة املركز املالي، حيث ساهمت 
تلك العوامل في تعزيز اإليرادات، 
جنبا إلى جنب مع االستمرار في 
االســتفادة من سياسات البنك 
الرشيدة على مر السنني والتي 
انعكســت على جودة األصول 

والرسملة القوية». 
وأكد البحــر على أن نتائج 
الوطنــي خــالل العــام املاضي 
ارتكزت إلى التوجه االستراتيجي 
خللق التوازن بني االستثمارات 
طويلة األجل والوفاء بااللتزامات 
املالية اجلارية، وذلك في إطار 
املساعي للتغلب على صعوبات 
البيئة االقتصادية والتحديات 

املفروضة في الوقت احلالي.
توزيعات األرباح 

وأضاف أن توصية مجلس 
اإلدارة بتوزيع أكثر من نصف 
األرباح تؤكد حرص البنك على 
تعظيم القيمة املضافة ملساهميه، 
ورؤيتــه لضــرورة إعادة ضخ 
األرباح في قطاعات مختلفة مبا 
يعظم من استفادة شريحة أكبر 
وينعكس إيجابا على االقتصاد 

الوطني.
وأوضح أن تلك التوزيعات 
تأتــي ضمــن سياســة البنــك 
الراسخة اخلاصة بالتوزيعات 
النقدية، حيث قام الوطني، وعلى 
مدى ١٠ سنوات بتوزيع ١٫٨ مليار 
دينــار نقــدا، باإلضافــة إلى ما 
قيمته ٣٫٢ مليارات دينار أسهم 
منحة، مشيرا إلى أن البنك قام 
بزيادة استثماراته لدعم عالمته 
التجارية، كما حافظ على ريادته 
ضمن أفضل ٥ عالمات جتارية 
مصرفية على مستوى املنطقة.

رؤية جديدة
وأكد البحر أن البنك أطلق في 
العام ٢٠٢٢ استراتيجيته برؤية 

أربــاح  «منــت  وأضــاف: 
املجموعة بنسبة ٤٠٫٥٪ خالل 
العــام ٢٠٢٢ لتصــل إلى ٥٠٩٫١

ماليني دينــار، وتزامن ذلك مع 
اســتمرار توسع مركزنا املالي، 
حيث منت املوجودات اإلجمالية 
٩٫٣٪ على أساس سنوي، لتبلغ 
٣٦٫٣ مليار دينار، بدعم من منو 
محفظة القروض واالستثمارات، 
مــع االحتفــاظ مبعايير جودة 
أصول قوية حيث بلغت نسبة 
القروض املتعثــرة من إجمالي 
احملفظة االئتمانية ١٫٤٢٪، فيما 
بلغت نســبة تغطية القروض 
املتعثــرة ٢٦٧٪، كمــا احتفظنا 
مبســتويات رسملة مريحة مع 
بلوغ معــدل كفايــة رأس املال 
١٧٫٤٪، متجــاوزا احلــد األدنى 

بــني زيــادة إيراداتنــا وتنويع 
مصادرها، وحتقيق أقصى قيمة 
مضافة لكافة أصحاب املصالح، 
كما يؤكد قدرتنا على حتقيق منو 
مستدام خالل مختلف الدورات 
االقتصادية بفضل منوذج عملنا 
املرن والتزامنا بنهج حكيم في 

إدارة املخاطر».
وأكد أن من بني أبرز أهداف 
البنك االستراتيجية يأتي احلفاظ 
علــى ريــادة الوطنــي وتفوقه 
فــي تقدمي اخلدمــات املصرفية 
الرقميــة، حيــث يتــم التركيز 
على دمج االبتــكار الرقمي في 
كل أعمال البنك واحلرص على 
توفير أحدث احللول املصرفية 
التي تتســم بأعلى مســتويات 

املرونة والكفاءة. 

من مجموعة شاملة حللول إدارة 
الثروات التي تستهدف األهداف 
االستثمارية املستدامة اعتمادا 
على استراتيجية تهدف إلى إثراء 
جتربة العمالء وتنمية ثرواتهم».
وقــال: «اســتكماال لدورنــا 
الوطنــي املمتد منذ التأســيس 
في دعم االقتصاد، واصل البنك 
دعم مســيرة التنمية من خالل 
احلرص علــى توافــق أهدافنا 
االستراتيجية مع خطة التنمية 
الوطنيــة للكويــت، ومواصلة 
تقــدمي التمويــل الــالزم لعدد 
كبيــر من املشــاريع الضخمة. 
ومنــذ إطالق احلكومــة «رؤية 
٢٠٣٥»، كان لنــا دور محــوري 
فــي دفع أجنــدة التنميــة، كما 
قدمنا خبراتنــا املتنوعة لدعم 
استراتيجيات الدولة، وخاصة 

في مجال التحول الرقمي».
تعزيز االستدامة واحلياد الكربوني

مســار  صعيــد  وعلــى 
االســتدامة، قال الصقــر: «كان 
٢٠٢٢ عامــا اســتثنائيا، حيث 
أدخلنا خالله تغييرات جوهرية 
املتعلقة  علــى اســتراتيجيتنا 
باحلوكمة البيئية واالجتماعية 
واملؤسســية، وقطعنا خطوات 
كبيرة نحو مستقبل من النمو 
املستدام في إطار التزامنا بلعب 
دور حيوي في مســيرة انتقال 
املنطقة نحو اقتصاد مســتدام 

ومنخفض الكربون».
وأكمل الصقر: «أطلقنا إطارا 
عامــا للتمويــل املســتدام، كما 
حصل البنك على التصنيف من 
الدرجة «C» على صعيد مكافحة 

للمستويات املطلوبة».
حتديات عديدة 

البيئــة  وأكــد الصقــر أن 
التشغيلية لم تخل من التحديات، 
خاصــة على الصعيــد العاملي، 
حيث اســتمر تأثيــر تداعيات 
أزمــة الوباء، إضافة إلى تباطؤ 
منو االقتصاد الصيني وتصاعد 
التوترات بســبب احلــرب في 
أوكرانيا، ممــا أدى إلى وصول 
معدالت التضخم في االقتصادات 
املتقدمة إلى مستويات قياسية، 
والتــي لــم تنجح السياســات 

النقدية في احلد من ارتفاعها.
وأضــاف: «يعكــس أداؤنــا 
القوي رغم تلك التحديات، جناح 
استراتيجيتنا ونهجنا املتوازن 

وأوضح أن تلك اجلهود على 
مدار العام قد أثمرت إطالق هوية 
جديــدة لتطبيــق الوطني عبر 
املوبايــل مطلع العــام احلالي، 
كمــا جنــح «بنــك ويــاي» في 
اســتقطاب مزيــد مــن العمالء 
مبعدالت تفوق التوقعات، هذا 
باإلضافة إلى النجاح في تقدمي 
حلول استثمارية رقمية متطورة 
لعمالء الوطني من األفراد، عن 
طريق توفير خدمة «ســمارت 
ويلث» من خالل تطبيق الوطني 
عبر املوبايل بالتعاون مع شركة 

الوطني لالستثمار. 
وبــني أن تلك اجلهود قد مت 
تتويجها بحصد البنك باقة من 
اجلوائــز املتخصصــة تقديرا 
لتفوقــه الرقمــي، حيث حصل 
الوطنــي علــى ١٣ جائــزة مــن 
مجلة جلوبــال فاينانس، منها 
٥ جوائز على مستوى املنطقة، 
باإلضافــة إلى احلصــول على 
جائزة أفضــل مختبر لالبتكار 
املالي فــي الكويــت، وحصول 
بنك «وياي» على جائزة أفضل 
االبتــكارات املاليــة فــي تقدمي 
اخلدمات املصرفية عبر املوبايل.

توسيع العمليات الدولية 
وأكمل الصقر قائال: «نواصل 
التركيز على توســع عملياتنا 
الدوليــة، من خالل اســتهداف 
مواصلة النمو وزيادة حصتنا 
فــي األســواق الرئيســية التي 
نعمل بهــا. كما اســتثمرنا في 
عمليات إدارة الثروات لتعزيز 
النمــو، مــن خــالل مــا تقدمه 
منصة إدارة الثــروات العاملية 

التغيــرات املناخيــة وحمايــة 
الغابات من مشــروع اإلفصاح 
عن انبعاثــات الكربون، حيث 
نأتي بني أعلى املؤسسات املالية 
تصنيفا بدول مجلس التعاون 
املالية  اخلليجــي، واملؤسســة 
الوحيدة في الكويت التي تقدمت 
بهــذا النــوع من اإلفصــاح، ما 
يؤكد التزام املجموعة مبواصلة 
حتسني أدائها البيئي واملساهمة 
في تسريع التحول نحو اقتصاد 
منخفــض الكربــون وحتقيــق 

صافي انبعاثات صفرية».
وأعلن البنك العام املاضي عن 
التزامه بتحقيق احلياد الكربوني 
بحلــول عــام ٢٠٦٠، فــي إطار 
جهوده لدعم املبادرة الوطنية 
التي أطلقتهــا الكويت لتعزيز 
االزدهــار البيئــي واالجتماعي 

واالقتصادي.
وأضاف الصقر: «وفي إطار 
رؤيتنا طويلــة املدى، نواصل 
العمل وفق منوذج أعمالنا الذي 
أثبــت جناحــه، والتركيز على 
تعظيم القيمــة لكافة أصحاب 
املصالح، والتركيز على حتقيق 
منو مستدام لإليرادات، وتنفيذ 
االســتثمارات االســتراتيجية، 
وتعزيز مساهماتنا خالل املرحلة 
االنتقالية للتحول إلى اقتصاد 
الكربــون، وتقــدمي  منخفــض 
منتجــات وخدمــات مبتكــرة، 
الرقميــة،  وتوســيع قدراتنــا 
وتعزيــز جهود إرســاء مبادئ 
املســاواة والتنمية املجتمعية، 
واحلفاظ علــى دورنا الريادي 
في املساهمة بصورة مؤثرة في 

منو االقتصاد الكويتي».
منهج حكيم باإلدارة 

وعلــى هامــش اجلمعيــة 
العموميــة قالت نائب الرئيس 
التنفيذي ملجموعة بنك الكويت 
الوطني شيخة خالد البحر: «إن 
أداء البنك في العام املاضي عكس 
مزيــج أعمالنا املتنوع ونهجنا 
إدارة املخاطــر  احلكيــم فــي 
باإلضافة إلى التقدم الكبير الذي 
أحرزناه في تنفيذ استراتيجيتنا 

التي تركز على عمالئنا».
وأوضحت البحر أن الوطني 
حافظ خالل العام املاضي على 
زخم كبير في العديد من الركائز 
التي شــملت بلوغ مستويات 
قويــة من الرســملة واجلودة 
االئتمانيــة العالية إضافة إلى 
توطيــد العالقات مــع العمالء 
والذي ســاهم في زيادة حجم 
العمليــات، موضحــة أن هذه 
العناصر ستشــكل نقاط قوة 
في أداء العام ٢٠٢٣ كما ستساهم 
في خلق قيمة مضافة طويلة 

عمومية البنك أقرت توزيع ٢٥٪ أرباحاً نقدية عن النصف الثاني من ٢٠٢٢ ليبلغ إجمالي التوزيعات النقدية للعام املاضي ٣٥٪.. وتوزيع ٥٪ أسهم منحة

جديدة ترتكز في صميمها على 
تبني معايير احلوكمة البيئية 
واالجتماعية واملؤسســية، مبا 
يتماشــى مــع قيمه الراســخة 
كالبنك الــذي تعرفه وتثق به، 
وتوجهه للتركيز على احلوكمة 
البيئية واالجتماعية واملؤسسية 
كإحدى الركائز االســتراتيجية 
لترسيخ ريادة البنك وموثوقيته 
في هذا العالم الديناميكي الذي 

يتطور باستمرار.
وشدد على أن استراتيجية 
البيئية واالجتماعية  احلوكمة 
واملؤسســية تركز على تعزيز 
االزدهــار االقتصــادي والعمل 
كنمــوذج يحتذى فــي التنمية 
املســتدامة مــن خــالل تعزيز 
التزاماته املصرفية املســؤولة 
ودمج سياسات مرنة للحوكمة 
بعملياته واحلد مــن املخاطر، 
حيث يسعى البنك لتمكني جميع 
أصحاب املصالح وإحداث تأثير 
إيجابي على املجتمع وحتقيق 

أعلى العوائد ملساهميه.
تعزيز النمو املستدام

من جانبه، قال نائب رئيس 
والرئيــس  اإلدارة  مجلــس 
التنفيذي ملجموعة بنك الكويت 
الوطني عصام جاســم الصقر 
خالل كلمته إن البنك جنح خالل 
العــام املاضي في حتقيق أعلى 
أربــاح على مدار تاريخه املمتد 
منذ ٧٠ عاما، وذلك بفضل األداء 
التشغيلي واملالي القوي، األمر 
الذي يؤكد مرونة منوذج أعمال 
الوطني وجناح اســتراتيجيته 
في تعزيز مسار النمو املستدام. 

حققنا في ٢٠٢٢ نتائج استثنائية 
بفضل قوة مركزنا املالي والتقدم 

في أجندتنا الرقمية 

دورنا راسـخ مـنـذ التـأسيس 
في دعم االقتصاد الوطني.. 

ومتويل املشروعات التنموية

قطعنا خطوات كبيرة مبسار 
االستدامة ونلتزم بتعزيز االنتقال 

القتصاد دون كربون

نركز على دمج االبتكار الـرقمي 
في كل  أعمالنا وتوفير أكثر احللول 

املصرفية كفاءة

التوزيعات القوية تعكس مدى 
التزامنا بتحقيق قيمة مضافة 

وطويلة األجل ملساهمينا

أطلقنا إستراتيجية برؤية جديدة 
لتبني معايير احلوكمة البيئية 

واالجتماعية واملؤسسية

ملشاهدة الڤيديو

عصام الصقرحمد البحر

جانب من احلضور خالل عمومية البنك الوطني

٢٦٠ كويتيًا مت توظيفهم
في «الوطني» خالل ٢٠٢٢

قال صالح الفليج إنه لم يكن للبنك حتقيق 
ذلك األداء التشــغيلي واملالي القوي دون أن 
يكــون لديه كــوادر متميزة متثــل الركيزة 
األساسية لكافة جناحاته، مشيرا إلى أن املوارد 
البشرية للمجموعة واصلت جهودها لتوفير 
بيئــة عمل تعزز قــدرة املوظفني على تقدمي 
أفضــل أداء وبذل مزيد من اجلهد وحتســني 

مستويات االبتكار.
وأضاف: «أنفقنا على مدار العام ١٫٢ مليون 
دينار كما قدمنا ٢١ ألف ســاعة تدريب لكافة 
موظفي البنــك بزيادة كبيرة عن متوســط 
الســنوات الســابقة، كما أنه ورغم املنافسة 
الشــديدة على استقطاب املواهب في العديد 
من التخصصات بســوق العمل، جنحنا في 
اســتقطاب أفضل املواهب الوطنية وتعيني 

نحو ٢٦٠ موظفا كويتيا العام املاضي».
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اجلمعية العامة لبنك الكويت الوطني
مارس ٢٠٢٣

صالح الفليج:شيخة البحر:

عصام الصقر: األرباح القياسية تؤكد جناح مسار النمو املستدام

األجل ملساهمينا.
وقالت البحر إن البنك واصل 
خالل العام ٢٠٢٢ التركيز على 
توســيع نطاق أنشــطة أعماله 
لتشــمل مجموعة متنوعة من 
العمــالء مــع حتســني جــودة 
اخلدمات التي يقدمها، باإلضافة 
إلى حتسني منط حياة عمالئه، 
حيث أصبح البنك جزءا ال يتجزأ 

من حتقيق تطلعاتهم املالية.
أداء قوي

وشددت البحر على أن العام 
٢٠٢٢ شــهد مواصلة مجموعة 
الفروع اخلارجية والشــركات 
التابعــة أداءها القــوي واملرن، 
وجنحــت في تعزيــز امليزانية 
العمومية واملساهمة في تعظيم 
العوائــد، حيــث حافظت على 
قــوة املعامــالت التجاريــة مبا 
يتماشــى مع نهــج البنك نحو 
التنويع في احملفظة االئتمانية 
وقاعدة التمويل.  وأوضحت أن 
تلك االستراتيجية ساهمت في 
توسيع نطاق األعمال بصورة 
مربحــة، إذ شــكلت العمليــات 
العــام ٢٠٢٢ اخلارجيــة فــي 
نحــو ٢٦٪ من صافي اإليرادات 
التشــغيلية للمجموعــة كمــا 
ســاهمت العمليــات املصرفية 

اإلسالمية بأكثر من ٢١٪.
وأشــارت إلى أن املجموعة 
علــى  التركيــز  واصلــت 
اســتراتيجية التنويع وتعزيز 
تواجدها باألسواق العاملية عبر 
تنمية قطاعات األعمال باألسواق 
الرئيســية، مع التركيز بصفة 
خاصة على مصر ودول مجلس 
التعاون اخلليجي، مؤكدة على 
أن الفترة القادمة ستشهد تركيز 
التابعــة  الشــركات  مجموعــة 
والفروع اخلارجية على فرص 
البيــع املتبادل للمســاهمة في 
تكامــل األعمــال داخل شــبكة 

املجموعة.
وبينــت البحــر أن األصول 
املدارة تشهد منوا مستمرا نتيجة 
للزخم اجليد لتدفقاتنا املالية، 
إذ جتاوزت قيمة األصول املدارة 
في الســعودية، إحدى اســواق 
النمــو الرئيســية للمجموعة، 
مليــار دوالر أميركي منذ بداية 

تأسيسها.
وقالت إن البنك استثمر في 
عمليات إدارة الثروات لتعزيز 
النمــو، حيــث أصبحت منصة 
إدارة الثــروات العامليــة تقــدم 
مجموعــة شــاملة مــن حلول 
إدارة الثروات لتحقيق االهداف 
االستثمارية املستدامة طويلة 
األجــل بصورة جيدة من خالل 
اســتراتيجية مخصصة إلثراء 

بشــكل كامــل، كمــا أن الطلب 
املكبوت طوال فترة الوباء ساهم 
في زيادة اإلنفاق االســتهالكي 
بشكل كبير، وكذلك عزز حتسن 
أسعار النفط من مستويات ثقة 
قطاع األعمال ما انعكس إيجابا 

على منو االئتمان. 
إلــى جناح  الفليج  وأشــار 
مجموعــة اخلدمــات املصرفية 
الشــخصية في حتقيق أقصى 
اســتفادة مــن زخــم اإلنفــاق 
والعمليــات  االســتهالكي 
التشــغيلية بفضــل اخلدمــات 
واملنتجــات املصرفية املتميزة 
التي طرحتها علــى مدار العام 
وتطبيق استراتيجية تأخذ في 
االعتبار عند تصميم املنتجات 
حرية اختيار العميل مبا يناسب 

للحفاظ على الريــادة الرقمية 
وتقدمي حلول تالئم منط حياة 
الشــباب وميكنها املنافسة مع 
املالية  التكنولوجيــا  شــركات 

الناشئة. 
اقتناص الفرص

أوضــح الفليج أنــه ورغم 
العمل في ظروف صعبة العام 
املاضــي، مــن انخفــاض قيمة 
ترســية املشــروعات بنســبة 
٤٦٫٦٪ على أساس سنوي نتيجة 
التوريد  اضطرابــات سالســل 
التكاليــف، جنحــت  وارتفــاع 
مجموعــة اخلدمــات املصرفية 
للشــركات فــي دعــم عمالئهــا 
وتعزيز عالقاتها االستراتيجية 
العمــالء  جتــارب  وحتســني 

احتياجاته ومنط حياته، وكذلك 
احلفــاظ على التفــوق الرقمي 
بفــارق كبيــر عن املنافســني، 
مــا انعكــس على زيــادة أعداد 
مستخدمي برنامج الوطني عبر 
املوبايل بشكل كبير واستحواذه 
على ٦٤٪ من إجمالي املعامالت 

املصرفية خالل العام ٢٠٢٢.
أكــد على أن مــا حققه بنك 
«ويــاي»، أول بنــك رقمــي في 
الكويت والوحيد حتى اآلن، من 
جناح قد ساهم في الوصول إلى 
شريحة كبيرة من الشباب، حيث 
زاد عــدد عمــالء «وياي» خالل 
العــام ٢٠٢٢ بنحــو ٣ أضعاف 
التقديرات األولية وقت اإلطالق، 
كما أوضح أن «وياي» يعد ركيزة 
رئيسية في استراتيجية الوطني 

واالستفادة من قدراتها في تقدمي 
أفضل احللول املالية. حيث أثبت 
منــوذج أعمــال املجموعة مدى 
فعاليته في احلفاظ على مكانته 
الرائدة بصفتــه البنك املفضل 

للشركات. 
وأشــار إلى جناح البنك في 
اقتناص فرص جديدة ومميزة 
في العديد من القطاعات، خاصة 
قطاع النفط والغــاز، الذي بدأ 
يشهد بعض النمو نهاية العام 
٢٠٢٢ على خلفية ارتفاع أسعار 
النفــط. وقــال: «مع اســتمرار 
التوريــد  مشــكالت سالســل 
وارتفاع معــدل التضخم العام 
اإلدارة  املاضــي، زادت أهميــة 
الذكية للنقد وخدمات اخلزينة 
أكثر من أي وقت مضى، وقد زاد 
البنك استثماراته من أجل تطوير 
أنظمة مجموعة اخلزينة التقنية 
وبنيتها التحتية بهدف خفض 
التكاليف وزيادة مستوى رضا 
العمالء، ما ساهم في زيادة كفاءة 
إدارة الســيولة والتحوط ضد 
مخاطر تقلب أســعار الصرف، 
ومت تتويج تلــك اجلهود بفوز 
البنــك بجائزة أفضل بنك على 
مســتوى الكويــت فــي مجــال 
خدمات اخلزينة وإدارة النقد».

حصة مهيمنة
أن  إلــى  الفليــج  أشــار 
«الوطنــي» واصــل العمل على 
توطني الوظائف ومت تتويج تلك 
اجلهود باحلصول على جائزة 
الريادة في مجال إحالل وتوطني 
الوظائــف على مســتوى دول 
مجلس التعــاون اخلليجي من 
جلنة وزراء الشؤون االجتماعية 
لدول مجلس التعاون اخلليجي. 
الفليــج حديثــه  واختتــم 
قائــال: «بينما نتطلع إلى العام 
٢٠٢٣، نعمــل علــى الدفاع عن 
حصتنــا املهيمنــة فــي مجــال 
الشــركات واحلفــاظ  متويــل 
علــى تفوقنا الرقمي ونقل تلك 
اخلبرات الرقمية إلى باقي فروع 
املجموعة، باإلضافة إلى مواصلة 
تقوية عالقاتنا االســتراتيجية 
بكل الشركات الكبرى وخاصة 
بقطاع النفط والغاز بصفتنا أكبر 
ممول للمشــروعات احلكومية 
البترول  ومشروعات مؤسسة 
وشركاتها التابعة، ما يسمح لنا 
بتحقيق أقصى استفادة ممكنة 
مــن متويل مشــروعات البنية 
التحتية في الكويت، إضافة إلى 
مواصلة عملنا على الدفاع عن 
حصتنا الســوقية على صعيد 
األفــراد، معتمدين على تفوقنا 
الرقمي ومــا نقدمه من خدمات 
وعروض استثنائية لعمالئنا».

أداء البنك التشغيلي يؤكد قدرته على النمو مبختلف الدورات االقتصادية.. ومنصة إدارة الثروات العاملية ركيزة أساسية لتعزيز النمو املستقبلي

جتربة العمالء وتنمية ثرواتهم.
القدرات الرقمية

أن  علــى  البحــر  وأكــدت 
الوطني يواصل االستثمار في 
عروضه الرقمية لتزويد عمالئه 
بتجربة مصرفية فريدة ومميزة، 
موضحة أن ذلك يتضمن توفير 
أحدث األدوات املالية واخلدمات 
املصرفية اجلديــدة ومواصلة 
حتديــث تطبيــق الوطني عبر 
املوبايل، والذي يعد من أفضل 
التطبيقــات املصرفيــة علــى 
مستوى القطاع، باإلضافة إلى 
االســتفادة من حتليل البيانات 
والذكاء االصطناعي في الكثير 
من اخلدمــات التي نقدمها، هذا 
إلــى جانب التعلم اآللي لتقدمي 
جتربة شخصية مميزة لتلبية 

وتخطي توقعات عمالئنا. 
البحــر علــى أن  وشــددت 
الوطني ســيواصل االستثمار 
وبقوة في تطوير قدراته الرقمية، 
بهدف رفع كفاءته التشغيلية، 
وحتسني جتارب العمالء، وبناء 
جتربة مصرفية رقمية من اجليل 
التالــي ملواصلة التفــوق على 
املنافسة التي تفرضها الشركات 
العاملة في مجال التكنولوجيا 

املالية.
منو فاق التوقعات 

ومــن جهته، قــال الرئيس 
التنفيذي لبنك الكويت الوطني 
- الكويت صالح يوسف الفليج 
عقب االجتماع، إن بيئة األعمال 
بالكويت قد شهدت حتسنا في 
ظل عودة األنشــطة لطبيعتها 

عملياتنا الدولية تسهم بقـوة 
في التحوط من املخاطر وتنويع 

الدخل 

 الثقة في عالمة «الوطني».. تعزز 
احتـفاظه بحصته السوقية 

املهيمنة

سنوسع االستفادة من حتليل 
البيانات والذكاء االصطناعي 

لتخطي توقعات عمالئنا

مستعدون لتحقيق أقصى استفادة 
من متويل مشروعات البنية 

التحتية في الكويت 

نهجنا متوازن لتعظيم اإليرادات 
والربحية وخلق قيمة مضافة 

ألصحاب املصالح

نعمل على نقل اخلبرات الرقمية 
املتراكمة لدينا إلى باقي الفروع 

اخلارجية للمجموعة

توزيع أكثر من نصف األرباح

شكر وتقدير

٨٤ ألف عميل جديد بالكويت 
خالل ٢٠٢٢

في إطار سياسة توزيعات األرباح اجلديدة التي 
اعتمدها بنك الكويت الوطني هذا العام، أقر البنك 
للمرة األولى توزيع أرباح نقدية نصف ســنوية 
بنســبة ١٠٪ (بواقع ١٠ فلوس للسهم) عن الفترة 

املنتهية في يونيو ٢٠٢٢.
كما أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباحا نقدية 
بقيمة ٢٥ فلسا للسهم عن النصف الثاني من العام، 
ليصــل بذلك إجمالي التوزيعــات النقدية إلى ٣٥

فلســا للسهم، باإلضافة ألســهم منحة بواقع ٥٪، 
وبذلك يرتفع معدل التوزيعات النقدية للعام ٢٠٢٢
إلى ٥٢٪ من صافي األرباح، في خطوة تؤكد مدى 
كفاية رأس املال، وصالبة مركزنا املالي، وقدرتنا 

على مواصلة حتقيق األرباح.

قدم عصام الصقر الشكر لكل أصحاب املصالح 
على دعمهم املستمر، وكذلك أعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية لتفانيهم في العمل، وما قدموه 
من مساهمات بارزة طوال العام، كما توجه بالشكر 
لعمــالء املجموعة، مؤكدا التقديــر العميق لثقتهم 

الغالية في بنك الكويت الوطني.
وكذلــك قدم الصقر الشــكر ملوظفــي املجموعة 
علــى إخالصهم وتفانيهم في العمل، كما ثمن دور 
بنك الكويت املركزي وهيئة أسواق املال جلهودهما 
املســتمرة من أجل تعزيز ودعم القطاع املصرفي، 
واختتم بتقدمي الشــكر إلى املساهمني على دعمهم 
الدائــم لرؤية اإلدارة وتوجهاتهــا من أجل تعزيز 

ريادة بنك الكويت الوطني.

أشارت شــيخة البحر إلى أن مساعي الوطني 
استمرت في مواصلة تقدمي أفضل جتربة مصرفية، 
والعمل بأعلى مســتويات الكفاءة، واالســتحواذ 
على حصة مسيطرة في السوق من خالل تزويد 
العمــالء بخيارات أكثر تنوعــا وخدمات متعددة 

ذات قيمة مضافة.
وأوضــــحت البـــــحر أنه خالل العام املاضي 
وحده، جنح بنك الكويت الوطـــــني في توسيع 
قاعدة عمالئه بأكثر من ٨٤ ألف عـــــميل جـــديد 
عبر شــبكة البنك في الكويت مبا في ذلك قنواته 

الرقمية.
وأكدت أنه وفي إطار حرص البنك الدائم على 
خلق قيمة مضافة لكل أصحاب املصالح، فقد اتبع 
نهجا متوازنا لزيادة اإليرادات من عدد من املصادر 
املختلفــة والعمل على تعزيــز ربحية املجموعة 
عبر احلفاظ على مكانة البنك الريادية في أعماله 
الرئيســية، وتعزيز النمو من خالل الوصول إلى 
قطاعات خارج أنشطة األعمال الرئيسية، ومواصلة 

حتسني الربحية بوتيرة مستمرة.

متكني املرأة ودعم القيادات النسائية 

٢٣ مليون دينار اإلنفاق على املبادرات والتبرعات اخليرية

قالــت شــيخة البحر إنــه في إطار 
املساعي لتنفيذ استراتيجية املجموعة 
الساعية لتمكني القيادات النسائية على 
الصعيديــن اإلقليمــي والدولي، أطلق 
الوطنــي مبادرتــه العامليــة للقيادات 
النسائية «NBK RISE»، وهو البرنامج 
األول من نوعــه املصمم لدعم ومتكني 

القيادات النسائية للوصول إلى أعلى 
املناصب القيادية كما قطعنا شوطا كبيرا 
في التركيز علــى جوانب متكني املرأة 
واالحتفاظ مبشاركتها في قوى العمل».

وأشارت البحر إلى أن البنك أطلق 
العديد من املبادرات التي تساعد على 
جذب املواهــب النســائية واالحتفاظ 

بها وهو ما ســاهم في وصول نســبة 
املوظفات من القوى العاملة إلى ٤٣٫٦٪ 
باإلضافة إلى توفيره وبشكل مستمر 
برامــج متخصصة لتطويــر القيادات 
النسائية وهو ما ساعد في زيادة عدد 
النساء اللواتي يتولني املناصب القيادية 

واإلشرافية في البنك إلى ٢٩٫٢٪.

أكد صالح الفليج أن ٢٠٢٢ كان عام املسؤولية االجتماعية 
بامتياز، حيث زادت استثمارات البنك على صعيد املبادرات 
والتبرعات اخليرية التي أنفقها على مدار العام إلى ٢٣ مليون 
دينــار بزيادة تفوق ٤٥٪ مقارنة بحجم اإلنفاق املجتمعي 
في ٢٠٢١، وتزامن مع ذلك زيادة ملحوظة في عدد املبادرات، 
التي شملت كافة شرائح املجتمع، وركزت في املقام األول 

على دعم جهود الدولة في تطوير القطاعات احليوية وفي 
مقدمتها الصحة والتعليم، حيث تبرع البنك العام املاضي 
مببلغ ١٣ مليون دينار لتشــييد مبنى جديد في مستشفى 
الوطنــي التخصصي لألطفال، كمــا أطلق مبادرة «بنكي» 
للتثقيف املالي لطلبــة املدارس، التي تدعم جهود تطوير 

منظومة التعليم وحتسني التحصيل الدراسي للطلبة. 

صالح الفليج شيخة البحر

شيخة البحر وعماد البحر


