
)شركة مساهمة كويتية عامة تأسست في دولة الكويت(

سندات دين مساندة بقيمة اسمية 125 مليون دينار كويتي مقسمة على شريحتني:
سندات بقيمة 62.5 مليون دينار كويتي بفائدة ثابتة تعادل %4.75 تستحق بتاريخ 18 نوفمبر 2025 

وسندات بقيمة 62.5 مليون دينار كويتي بفائدة متغيرة تعادل %2.50 فوق سعر اخلصم املعلن من قبل بنك الكويت املركزي تستحق بتاريخ 18 نوفمبر 2025 

تتألـف السـندات غيـر املضمونـة املصـدرة مـن قبـل بنـك الكويـت الوطنـي ش.م.ك.ع. )»البنـك« أو »اجلهـة املصـدرة«( والتـي تبلـغ قيمتهـا اإلسـمية 125 مليـون دينـار كويتـي، مـن شـريحتني 
كالتالـي: 1( سـندات بفائـدة ثابتـة بقيمـة 62.5 مليـون دينـار كويتـي تسـتحق بتاريـخ 18 نوفمبـر 2025 )»السـندات ذات الفائـدة الثابتـة«( و2( سـندات بفائـدة متغيـرة بقيمـة 62.5 مليـون 
دينـار كويتـي تسـتحق بتاريـخ 18 نوفمبـر 2025 )»السـندات ذات الفائـدة املتغيـرة«، ويشـار إليهـا سـوية مـع السـندات ذات الفائـدة الثابتـة بــ »السـندات«(. ويبلـغ سـعر إصـدار السـندات 100 

باملائـة مـن قيمتهـا اإلسـمية، شـريطة أال يتجـاوز مجمـوع الشـريحتني 125 مليـون دينـار كويتـي. 

سـيتم سـداد كافـة مبالـغ الفوائـد املترتبـة علـى السـندات وفقـاً للشـروط واألحـكام احملـددة فـي القسـم املنصـوص عليـه فـي نشـرة االكتتـاب )»النشـرة« أو »نشـرة االكتتـاب«( هـذه )»شـروط 
وأحـكام اإلصـدار«(. وتسـري الفائـدة اعتبـاراً مـن تاريـخ إصـدار السـندات وستسـدد بشـكل نصـف سـنوي علـى دفعـات وذلـك بعـد انقضاء السـتة أشـهر األولى مـن تاريخ إصدار السـندات. 
وسـيتم سـداد الفوائـد دون أي اسـتقطاع أو خصـم لغـرض أحـكام قانـون الضرائـب الكويتـي وفقـاً ملـا هـو محـدد فـي هـذه النشـرة. تسـتحق علـى السـندات ذات الفائـدة الثابتـة فائـدة ثابتة 
حتتسـب علـى أسـاس مجمـوع سـعر اخلصـم )كمـا هـو معـرف فـي هـذه النشـرة( املعلـن بتاريـخ اإلصـدار )كمـا هـو معـرف فـي هذه النشـرة( و%2.75 سـنوياً لفترة السـنوات اخلمس األولى 
التـي تلـي تاريـخ إصـدار السـندات ذات الفائـدة الثابتـة. أمـا بالنسـبة للسـنوات الالحقـة، فيتـم حتديـد سـعر الفائـدة علـى السـندات ذات الفائـدة الثابتـة علـى أسـاس فائـدة ثابتـة حتتسـب 
سـنوياً ومكونـة مـن مجمـوع سـعر الفائـدة املعـاد حتديـده )كمـا هـو معـرف فـي هـذه النشـرة( زائـد %2.75. ويسـتحق على السـندات ذات الفائـدة املتغيرة عن فتـرة الفائـدة )كما هي معرفة 
فـي هـذه النشـرة( فائـدة حتتسـب علـى أسـاس مجمـوع سـعر اخلصـم )كمـا هـو معـرف فـي هذه النشـرة( السـاري اعتباراً من السـاعة 12:00 ظهـراً بتوقيت دولة الكويت فـي تاريخ حتديد 
الفائـدة )كمـا هـو معـرف فـي هـذه النشـرة( و%2.50 ، شـريطة أال يتجـاوز إجمالـي سـعر الفائـدة هـذا فـي أي حـال مـن األحـوال سـعر الفائـدة )كمـا هـو معـرف فـي هـذه النشـرة( املطبـق 

علـى السـندات ذات الفائـدة الثابتـة فـي ذلـك التاريـخ باإلضافـة إلى %1.00 سـنويا.

لقـد مت تقييـم التصنيـف االئتمانـي )املؤقـت( للسـندات املسـاندة غيـر املضمونـة بدرجـة Baa1 مـن قبـل مؤسسـة موديـز )»وكالـة التقييـم«( بتاريخ 5 أكتوبر 2015. ال يعتبر تقييم السـندات 
توصيـة بشـرائها أو بيعهـا أو االحتفـاظ بهـا، كمـا أنـه مـن املمكـن إعـادة النظـر فـي هـذا التقييـم أو تعليقـه أو سـحبه فـي أي وقـت مـن قبـل وكالـة التقييـم. وقـد أعطـت وكالـة التقييـم 
موافقتهـا النهائيـة علـى ذكـر التصنيـف االئتمانـي فـي هـذه النشـرة، كمـا مت تقـدمي صـورة عـن هـذه املوافقـة لهيئـة أسـواق املـال فـي دولة الكويـت )»هيئة أسـواق املال«(، مع اإلشـارة إلى أن 

وكالـة التقييـم لـم تسـحب هـذه املوافقـة قبـل تاريـخ تقـدمي هـذه النشـرة لهيئـة أسـواق املـال للموافقـة عليها. 

يتـم اسـترداد السـندات بقيمتهـا االسـمية بتاريـخ 18 نوفمبـر 2025، مـا لـم يتـم اسـتردادها أو إلغائهـا قبـل ذلـك التاريـخ. ويجـوز اسـترداد السـندات كليـاً أو جزئيـاً باختيـار البنـك )وذلـك 
بعـد اسـتيفاء الشـروط ذات الصلـة( وذلـك بعـد مـرور خمـس سـنوات مـن تاريـخ إصـدار السـندات )يرجـى مراجعـة الشـرط رقـم 4)د( )خيـار االسـترداد((.

سـتتمثل كل شـريحة مـن السـندات بسـند شـامل )Global Bond( دائـم حلاملـه )ويشـار إلـى كل سـند منهـا مبصطلـح »سـند شـامل«(، دون قسـائم فائـدة، وذلـك بقيمـة اسـمية 62.5 مليـون 
دينـار كويتـي لشـريحة السـندات ذات الفائـدة الثابتـة، وبقيمـة اسـمية 62.5 مليـون دينـار كويتـي لشـريحة السـندات ذات الفائـدة املتغيـرة. ويكـون كل سـند شـامل قابـل للتحويـل فـي حـاالت 
محـددة منصـوص عليهـا بالتفصيـل فـي السـند الشـامل إلـى سـندات فرديـة حلاملـه تكـون قيمـة كل سـند فـردي منهـا 50,000 د.ك )خمسـون ألـف دينـار كويتـي(. يرجـى مراجعـة القسـم 

املنصـوص عليـه فـي نشـرة االكتتـاب هـذه بشـأن »موجـز أحـكام السـندات املمثلـة فـي شـكل السـند الشـامل«.

لقـد متـت املوافقـة علـى إصـدار السـندات مبوجـب قـرار اجلمعيـة العموميـة للبنـك بتاريـخ 7 مـارس 2015 وكذلـك قـرار مجلـس إدارة البنـك املـؤرخ فـي 16 سـبتمبر 2015. كمـا حصـل 
البنـك علـى موافقـة كل مـن بنـك الكويـت املركـزي بتاريـخ 19 أغسـطس 2015 وهيئـة أسـواق املـال بدولـة الكويـت بتاريـخ 1 أكتوبـر 2015 إلصـدار وطـرح وتسـويق السـندات.

تبـدأ فتـرة االكتتـاب فـي السـندات بعـد موافقـة هيئـة أسـواق املـال وتنتهـي خـالل فتـرة ال تزيـد عـن 20 يـوم عمـل مـن تاريـخ هـذه النشـرة. ويقصـد بيـوم العمـل، أي يـوم )باسـتثناء أيـام 
اجلمعـة والسـبت( وباسـتثناء أيـام العطـالت الرسـمية والتـي تفتـح فيـه البنـوك ملباشـرة أعمالهـا فـي دولـة الكويـت.

تنبيه للمستثمرين احملتملني

حـول محتويـات هـذه الوثيقـة ننصـح بـأن تستشـير شـخصاً مرخصـاً لـه طبقـاً للقانـون ومتخصصـا فـي تقـدمي املشـورة حـول شـراء األسـهم واألوراق املاليـة األخـرى قبل اتخـاذ قرار 
اإلكتتاب.

إن هيئـة أسـواق املـال )وبنـك الكويـت املركـزي بالنسـبة للبنـوك ولشـركات التمويـل اخلاضعـة لرقابتـه( هـي السـلطة املوجلـة بإصـدار التراخيـص واملوافقـات الالزمـة إلصـدار وطـرح 
السـندات فـي دولـة الكويـت. مت احلصـول علـى موافقـة هيئـة أسـواق املـال بدولـة الكويـت علـى هـذه النشـرة. وقـد مت إعـداد هـذه النشـرة وفقاً ألحكام قانون هيئة أسـواق املال رقم 7 لسـنة 
2010 والئحتـه التنفيذيـة الصـادرة بتاريـخ 13 مـارس 2011، وقانـون الشـركات الكويتـي رقـم 25 لسـنة 2012 وتعديالتـه. ويتحمـل أعضـاء مجلـس اإلدارة الذيـن وردت أسـماؤهم فـي هـذه 
النشـرة حتـت عنـوان )اإلدارة(، مجتمعـني ومنفرديـن، املسـؤولية الكاملـة عـن دقـة وصحـة كافـة املعلومـات الـواردة فـي هـذه النشـرة واملتعلقـة بالبنـك والسـندات، كما يؤكـدون على أنه على 
حـد علمهـم وبعـد قيامهـم بكافـة االستفسـارات املعقولـة، ليـس هنالـك ثمـة حقائـق أو معلومـات أخـرى قـد يؤثـر إغفالهـا علـى دقـة أو صحـة أي بيـان أو إفـادة أو معلومـات وردت فـي هـذه 
النشـرة. وال تتحمـل هيئـة أسـواق املـال أي مسـؤولية تتعلـق مبحتويـات هـذه النشـرة، وال تضمـن دقتهـا أو متامهـا، كمـا تخلـي نفسـها بشـكل واضـح وصريـح مـن أي مسـؤولية أًيـا كان نوعهـا 

بسـبب أي خسـارة ميكـن أن تنشـأ أو حتـدث بسـبب االعتمـاد علـى أي جـزء مـن هـذه النشـرة.

 حررت نشرة االكتتاب هذه بتاريخ 18 نوفمبر 2015.

مدراء اإلصدار املشتركني ووكالء االكتتاب 

شركة الوطني لالستثمار ش.م.ك.م. )»الوطني لالستثمار«( و شركة كامكو لالستثمار ش.م.ك.ع. )»كامكو«(





مالحظات هامة

تتضمـن نشـرة االكتتـاب هـذه معلومـات تتعلـق ببنـك الكويـت الوطنـي ش.م.ك.ع. )»البنـك« أو »اجلهـة املصـدرة«( والسـندات. لـم يصـرح 
البنـك ألي جهـة مـن الغيـر بتقـدمي أي بيـان أو معلومـات أو تعهـدات فيمـا يتعلـق بالبنـك أو بالسـندات باسـتثناء تلـك التـي وردت فـي هـذه 
النشـرة أو التـي متـت املوافقـة عليهـا واعتمادهـا مـن قبـل البنـك لهـذا الغـرض. وال ميكـن االعتمـاد علـى مثـل تلـك البيانـات أو املعلومـات 
أو التعهـدات أو االفتـراض بـأن البنـك أو مـدراء االكتتـاب املبينـة أسـماؤهم علـى غـالف هـذه النشـرة )»املـدراء«( قـد أقـروا ووافقـوا علـى 

تلـك البيانـات واملعلومـات والتعهـدات.

وبالرغـم مـن أن البنـك قـد قـام بكافـة االستفسـارات فـي احلـدود املعقولـة للتأكـد مـن دقـة املعلومـات الـواردة في نشـرة االكتتـاب هذه كما 
هـي فـي تاريـخ هـذه النشـرة، فـإن بعـض املعلومـات املتعلقـة بالسـوق والقطـاع املصرفـي التـي تضمنتهـا نشـرة االكتتـاب أخـذت مـن مصادر 
أخـرى. لذلـك، وبالرغـم مـن أنـه ليـس لـدى أي مـن البنـك أو املـدراء ومستشـاريهم أي سـبب يدفعهـم للتشـكيك في دقة تلـك املعلومات، إال 
أنه تقتضي اإلشـارة إلى أنه لم يتم التحقق من تلك املعلومات بشـكل مسـتقل، وبالتالي فإن هذه النشـرة ال تتضمن أي تعهد أو ضمانات 

فيمـا يتعلـق بدقـة أي مـن تلـك املعلومـات أو بأنها مكتملة.

إن املعلومـات املبينـة فـي نشـرة االكتتـاب هـذه وكمـا هـي واردة فـي تاريـخ هـذه النشـرة هـي قابلـة للتعديـل. وعلـى وجـه اخلصـوص، فـإن 
الوضـع املالـي الفعلـي للبنـك وكذلـك قيمـة السـندات قـد تتأثـر سـلبياً بفعـل التطـورات املسـتقبلية املتعلقـة بعوامـل التضخـم أو تكاليـف 
التمويـل أو الضرائـب أو أيـة عوامـل اقتصاديـة أو سياسـية أخـرى أو أيـة عوامـل أخـرى خارجـة عـن إرادة البنـك. وال يجـوز بـأي شـكل من 
األشـكال تفسـير أو االعتمـاد علـى أن تسـليم نشـرة االكتتـاب هـذه، أو أن أي تصريـح شـفهي أو خطـي أو مطبـوع يتعلـق بالسـندات، يشـكل 

وعـداً أو تعهـداً أو ضمانـات بشـأن أيـة أربـاح أو نتائـج أو أحـداث مسـتقبلية. 

ال يجـوز اعتبـار نشـرة االكتتـاب هـذه علـى أنهـا توصيـة مـن جانـب البنـك أو املـدراء أو أي مـن مستشـاريهم أو التابعـني لهـم لالشـتراك في 
عمليـة طـرح السـندات. إن املعلومـات الـواردة فـي نشـرة االكتتـاب هـذه هـي ذات طابـع عـام، وقـد مت إعدادهـا دون األخـذ فـي االعتبـار أي 
أهـداف اسـتراتيجية أو ظـروف ماليـة أو احتياجـات اسـتثمارية معينـة ألي مسـتثمر محتمـل. ويتحمـل كل مـن توجـه إليـه نشـرة االكتتـاب 
هـذه مسـؤولية احلصـول، قبـل اتخـاذ أي قـرار اسـتثماري بشـأن السـندات، علـى استشـارة مهنيـة مسـتقلة بطريقتـه اخلاصة بشـأن البنك 
أو طرح السـندات، وكذلك مسـؤولية القيام بتقييمه اخلاص املسـتقل للبنك ولالسـتثمار في السـندات وللمعلومات واالفتراضات الواردة 
في نشـرة االكتتاب هذه واالسـتعانة بتلك االستشـارة والتحليل والتوقعات عندما يرتئي ضرورة لذلك من أجل اتخاذ أي قرار اسـتثماري 
بشـأن السـندات. وال يجـوز للمسـتثمرين احملتملـني تفسـير محتويـات هـذه النشـرة علـى أنهـا متثـل استشـارة ضريبيـة أو اسـتثمارية أو 
قانونيـة. وقبـل شـراء أيـة سـندات، يتعـني علـى كل مسـتثمر محتمـل الرجـوع إلـى مستشـار مالـي مرخـص أصـوالً مـن قبـل هيئـة أسـواق 
املـال فـي دولـة الكويـت طلبـاً ملشـورته، باإلضافـة إلـى مستشـاريه القانونيـني والضريبيـني ومستشـاري األعمـال لتحديـد مالئمـة وتبعـات 
االسـتثمار في السـندات بالنسـبة لذلك املسـتثمر والتوصل إلى تقييم مسـتقل لذلك االسـتثمار. إن الغرض والهدف الوحيد لهذه النشـرة 
هـو تقـدمي معلومـات أساسـية عـن البنـك ملسـاعدة كل مـن توجـه إليهـم هـذه النشـرة فـي إجـراء تقييـم مسـتقل لعمليـة طـرح السـندات وأي 

اسـتثمار محتمـل فـي تلك السـندات.

إن توزيـع هـذه النشـرة وعـرض السـندات أو بيعهـا هـو محظـور فـي بعـض األنظمـة القانونيـة خـارج دولـة الكويـت. ويتعـني على األشـخاص 
احلائزيـن علـى هـذه النشـرة التحقـق مـن تلـك القيـود ومراعاتهـا وذلـك تلبيـة لشـروط مـدراء اإلصـدار والبنك.

لـم يتـم السـماح ألي شـخص بإعطـاء أي معلومـات أو تقـدمي أي تعهـدات فيمـا يتعلـق بطـرح السـندات، باسـتثناء األشـخاص املذكوريـن فـي 
هـذه النشـرة. وفـي حالـة تقـدمي تلـك املعلومـات أو التعهـدات، فإنـه ال ميكـن االعتمـاد عليهـا واعتبارهـا على أنها معتمـدة ومقبولة من قبل 
املـدراء أو البنـك. وال يجـوز أن يـؤدي أي توزيـع لهـذه النشـرة أو أي عمليـة بيـع للسـندات تتـم مبوجبهـا بـأي حـال مـن األحـوال إلـى تكويـن 

انطبـاع ضمنـي بأنـه لـم يطـرأ أي تغيـر فـي أوضـاع البنـك منـذ تاريخ هذه النشـرة.

يجـوز للمـدراء فيمـا يتعلـق بطـرح السـندات، أن يقومـوا )دون أن يتحمـل البنـك أيـة مسـؤولية نتيجـة لذلـك( بإجـراء صفقـات مـن أجـل 
احلفـاظ علـى اسـتقرار أو تثبيـت السـعر السـوقي للسـندات عنـد مسـتويات بخـالف تلـك املسـتويات التـي قـد تكـون سـائدة فـي احلـاالت 
األخـرى. ويجـوز القيـام بتلـك الصفقـات فـي السـوق املفتوحـة أو بـأي طريقـة أخـرى، كمـا يجـوز فـي حالـة البدء فـي تنفيذ تلـك الصفقات 

وقفهـا فـي أي وقـت ودون إخطـار مسـبق.

إن املعلومـات املاليـة الـواردة فـي هـذه النشـرة واملتعلقـة بـأي فتـرة تنتهـي بعـد تاريـخ 31 ديسـمبر 2014 لـم تخضـع للتدقيـق املالـي. إال أنـه 
مت مراجعـة املعلومـات املاليـة للفتـرة املنتهيـة فـي 30 يونيـو 2015 مـن قبـل مدققـي حسـابات البنـك وذلـك وفقـاً ملـا تتطلبـه اللوائـح واجبـة 

التطبيق.



تدوير األرقام

لقـد مت تعديـل وتدويـر بعـض األرقـام والنسـب املئويـة املشـار إليهـا فـي هـذه النشـرة. وقـد مت االعتمـاد علـى األرقـام واملبالـغ الـواردة فـي 
البيانـات املاليـة املعنيـة مـن أجـل احتسـاب بعـض األرقـام والنسـب املئويـة املشـار إليهـا فـي هـذه النشـرة وذلـك بـدالً عـن األرقـام املـدورة 
املذكـورة فـي هـذه النشـرة. بنـاًء عليـه، فـإن األرقـام املدرجـة فـي نفـس الفئـة في اجلـداول املذكورة في النشـرة قد تتغير بشـكل طفيف بني 
جـدول وآخـر، كمـا أن مجمـوع األرقـام املذكـورة فـي بعـض اجلـداول ال متثـل املجمـوع احلسـابي الفعلـي لألرقـام الـواردة في ذلـك اجلدول.

جميع اإلشارات الى »د.ك« و »دينار كويتي« في نشرة االكتتاب هذه تعني الدينار الكويتي، العملة الرسمية لدولة الكويت. 

إن بعـض البيانـات التـي وردت فـي نشـرة االكتتـاب هـذه قـد تشـير إلـى نظرة مسـتقبلية تطلعية. وتتضمن البيانات املسـتقبلية بيانات تتعلق 
بخطط اجلهة املصدرة وأهدافها وأغراضها واسـتراتيجياتها وعملياتها املسـتقبلية وأداؤها املسـتقبلي، وكذلك االفتراضات التي تنطوي 
عليهـا تلـك البيانـات املسـتقبلية. تشـير الكلمـات التاليـة فـي هـذه النشـرة: »يتوقـع« و »يقـدر« و »يـرى« و »ينـوي« و »يخطـط« و »يعتقـد« 
و »يهـدف« و »يسـعى« و »قـد« و »سـوف« و »يجـب« وكذلـك أيـة تعابيـر مشـابهة، إلـى البيانـات املسـتقبلية. وقـد بنـت اجلهـة املصـدرة هـذه 
البيانـات املسـتقبلية علـى الرؤيـة احلاليـة إلدارتهـا فيمـا يتعلـق باألحـداث املسـتقبلية واألداء املالـي املسـتقبلي. وعلـى الرغـم مـن أن اجلهة 
املصـدرة تـرى أن التوقعـات والتنبـؤات التـي تعكسـها البيانـات املسـتقبلية للجهـة املصـدرة تعتبـر معقولـة كمـا هـي فـي تاريخ نشـرة االكتتاب 
هـذه، فـإن النتائـج الفعليـة لعمليـات اجلهـة املصـدرة فـي حـال حتقـق واحـد أو أكثـر مـن املخاطـر أو ثبـوت عـدم جديـة التوقعـات املشـار 
إليهـا، مبـا فـي ذلـك تلـك املخاطـر التـي حددهـا البنـك، أو فـي حـال ثبـوت عـدم صحـة أو دقـة التوقعـات الـواردة فـي نشـرة االكتتـاب هذه، 
قـد تختلـف عمـا هـو متوقـع أو متنبـأ بـه. إن دالالت تلـك البيانـات املسـتقبلية تنحصـر بتاريـخ نشـرة االكتتـاب هذه. ومع عـدم اإلخالل بأية 
متطلبـات أو شـروط منصـوص عليهـا مبوجـب القوانـني واللوائـح واجبـة التطبيـق، فإن اجلهة املصدرة تخلي مسـؤوليتها بشـكل صريح إزاء 
أي التـزام أو تعهـد بتوزيـع أي حتديثـات أو تعديـالت ألي مـن البيانـات املسـتقبلية الـواردة فـي نشـرة االكتتـاب هـذه بعـد تاريخ هذه النشـرة 
ليعكـس أي تغيـر فـي التوقعـات اخلاصـة بتلـك البيانـات، أو أي تغيـر فـي األحـداث أو الظـروف أو األوضـاع التي بنيت عليهـا تلك البيانات 

املسـتقبلية املتوقعة.
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موجز عن السندات

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع. اجلهة املصدرة

صندوق بريد 95، الصفاة 13001، دولة الكويتعنوان اجلهة املصدرة

الشـريحة نوع السندات فـي  تـدرج  الكويتـي  بالدينـار  صـادرة   )subordinated( مسـاندة  ديـن  سـندات 
)Tier 2 bonds( املـال  رأس  مـن  الثانيـة 

125 مليون د.كالقيمة االسمية للسندات

50,000 د.ك للسند فئات السندات

إجمالي الطرح 2,500 سنداً بقيمة 50,000 د.ك للسند الواحد.عدد السندات

10 سـنوات. وال يجوز متديد التاريخ النهائي السـترداد السـندات إال مبوافقة هيئة أسـواق مدة أستحقاق السندات
املـال وبنـك الكويتـي املركـزي والهيئة املوحدة حلملة السـندات مجتمعني.

بعـد خيار االسترداد وذلـك  البنـك  الختيـار  وفقـاً  فقـط  منهـا  جـزء  أو  السـندات  اسـترداد جميـع  يجـوز 
اسـتيفاء شـروط االسـترداد )كمـا هـي معرفـة فـي شـروط وأحـكام السـندات( فـي أي تاريـخ 
سـداد للفائـدة يقـع عنـد أو بعـد مـرور خمـس سـنوات من تاريخ إصدار السـندات باإلضافة 
إلـى الفائـدة املسـتحقة عليهـا حتـى التاريـخ احملـدد لالسـترداد. وال يؤكـد البنـك وال يعطـي 
أي توقعـات حلاملـي السـندات بأنـه سـيمارس خيـار االسـترداد. باإلضافـة إلـى ذلـك، ال 

يجـوز للبنـك ممارسـة خيـار االسـترداد مـا لـم:

يقم البنك باستبدال السندات برأس مال ذو جودة مماثلة أو بجودة أعلى، وأن يتم   )1(
هذا االستبدال بشروط مناسبة لقدرة البنك املالية، 

أو يثبت البنك أن مستوى كفاية رأس املال لدى البنك أعلى من إجمالي متطلبات   )2(
رأس املال الرقابي املطبقة بعد ممارسة خيار اإلسترداد. إّن التحّقق من هذا األمر 

يخضع لتقييم كفاية رأس مال البنك من قبل بنك الكويت املركزي.

ال يجوزحتويل السندات إلى أسهم

ال يوجد. ال يجوز للمسـتثمرين تعجيل سـداد السـندات )سـواء القيمة االسـمية أو الفوائد( خيار البيع
إال فـي حـاالت اإلفالس والتصفية.

تصنيف )مؤقت( بدرجة Baa1 من قبل مؤسسة موديز بتاريخ 5 أكتوبر 2015التصنيف االئتماني للسندات
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السـندات ذات الفائـدة الثابتـة: بالنسـبة للسـنوات اخلمـس األولـى التـي تلـي تاريـخ إصـدار سعر الفائدة 
السـندات، يحـدد سـعر الفائـدة )كمـا هـو معـرف فـي الشـرط )3( )الفائـدة(( املطّبـق علـى 
فتـرة الفائـدة ذات العالقـة )كمـا هـي معرفـة فـي الشـرط )3( )الفائـدة(( مبجمـوع سـعر 
اخلصـم )كمـا هـو معـرف فـي الشـرط )3( )الفائـدة(( السـائد بتاريـخ اإلصـدار )كمـا هـو 
معـرف فـي الشـرط )3( )الفائـدة(( زائـد %2.75 سـنوياً. أمـا بالنسـبة للفتـرات الالحقـة، 
فيحـدد سـعر الفائـدة املطّبـق علـى فتـرة الفائـدة ذات العالقـة مبجمـوع سـعر الفائـدة املعـاد 

حتديـده )كمـا هـو معـرف فـي الشـرط )3( )الفائـدة(( زائـد %2.75 سـنوياً.

السـندات ذات الفائـدة املتغيـرة: فائـدة متغيـرة حتـدد بشـكل نصـف سـنوي بتاريـخ حتديـد 
الفائـدة )كمـا هـو معـرف فـي الشـرط )3( )الفائـدة(( حتتسـب علـى أسـاس %2.50 فـوق 
سـعر اخلصـم، شـريطة أال يتجـاوز إجمالـي سـعر الفائـدة هـذا فـي أي حـال مـن األحـوال 
سـعر الفائـدة املطبـق علـى السـندات ذات الفائـدة الثابتـة فـي ذلـك التاريـخ باإلضافـة الـى 
%1.00 سـنويا. وتسـدد الفائدة بشـكل نصف سـنوي على دفعات، وبحيث يبدأ سـداد هذه 

الفائـدة بعـد سـتة أشـهر مـن تاريـخ إصـدار السـندات.

سـوف يسـتخدم البنـك عوائـد إصـدار السـندات لزيـادة الشـريحة الثانيـة مـن رأس مـال غرض استخدام عوائد السندات
البنـك )Tier 2 Capital( وذلـك مـن أجـل تعزيـز كفايـة رأس املـال لـدى البنـك عماًل باألطر 

الصـادرة عـن جلنـة بـازل )3(، ولألغـراض العامـة اخلاصـة بالبنـك. 

وغيـر مرتبة السندات وعامـة  مباشـرة  التزامـات  السـندات،  هـذه  عـن  الناجتـة  البنـك  التزامـات  تعتبـر 
مشـروطة وغير مضمونة ومسـاندة )subordinated( وذات حق رجوع محدود على البنك، 
وتصنـف فـي جميـع األوقـات )أ( علـى أنهـا أدنـى مرتبـة مـن مرتبـة التزامـات البنـك ذات 
األولويـة )Bank Senior Obligations(، )ب( بنفـس املرتبـة مـع جميـع التزامـات البنـك 
مـن ذات املرتبـة )Bank Parity Obligations( و)ج( ذات أولويـة بالنسـبة جلميـع التزامـات 
البنـك األدنـى مرتبـة )Bank Junior Obligations( )وذلـك كلـه وفقـاً للتعريفـات املشـار 
إليهـا فـي الشـرط 2 )مرتبـة السـندات((. وبشـكل خـاص، تكـون السـندات تاليـة فـي املرتبـة 

حلقـوق املودعـني ودائنـي البنـك.

الكويـت عدم جدوى االستمرار بنـك  قبـل  مـن  احملـددة  واإلجـراءات  للمتطلبـات  وفقـاً  السـندات  شـطب  ميكـن 
 Trigger املركـزي والسـارية فـي تاريـخ الشـطب، وذلـك فـي حـال حـدوث أحـداث محـددة
Events )كمـا هـي معرفـة فـي هـذه النشـرة(، مـا لـم يصـدر بنـك الكويت املركـزي تعليمات:

تفرض بشكل عام شطب تلك األدوات في حال حدوث مثل تلك احلاالت؛   )1(

أو، تفرض على تلك األدوات أن متتص اخلسائر بشكل كامل قبل حتميل املودعني   )2(
ألي خسائر.

األحـداث احملـددة Trigger Events– تتحقـق حالـة عـدم جـدوى اإلسـتمرار، فـي حـال )أ( 
صـدور تعليمـات للبنـك مـن اجلهـة الرقابيـة بشـطب هـذه األدوات والذي من دونه )أي في 
حال عدم شـطبها( سـوف يصبح البنك في مرحلة عدم جدوى اإلسـتمرار، أو )ب( وجود 
 ،Emergency Intervention حاجـة للبنـك إلـى ضـخ أمـوال فـي رأس مالـه بشـكل عاجـل

والـذي مـن دونـه يصبـح البنـك فـي حالـة عـدم جدوى اإلسـتمرار.
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يجـوز للبنـك، وفقـاً للشـرط رقـم 4 )االسـترداد والشـراء( مـن أحـكام وشـروط اإلصـدار اإلسترداد 
أو  بالضرائـب  تتعلـق  ألسـباب  السـندات  اسـترداد  النشـرة،  هـذه  فـي  عليهـا  املنصـوص 

ألسـباب تتعلـق بكيفّيـة احتسـاب رأس املـال الرقابـي، مـن بـني أسـباب أخـرى.

للشـرط رقـم 4)ب( مـن أحـكام  تتعلـق بالضرائـب وفقـاً  وفـي حالـة اإلسـترداد ألسـباب 
وشـروط اإلصـدار املنصـوص عليهـا فـي هـذه النشـرة، فإنـه يجـوز للبنـك وفقـاً الختيـار 
البنـك وفـي حـال حصـول تعديـل فـي القوانـني الضريبيـة في دولـة الكويت، اسـترداد جميع 
السـندات )وليـس جـزءاً منهـا( فـي أي وقـت )بعـد اسـتيفاء الشـروط ذات الصلـة( شـريطة 
قيـام البنـك بإرسـال إخطـار إلـى حاملـي السـندات ال تقـل مدتـه عـن 30 يومـاً وال تتجـاوز 
60 يوماً )ويعتبر ذلك اإلخطار غير قابل لإللغاء(، وبقيمتها االسـمية املسـتحقة باإلضافة 

إلـى الفائـدة املسـتحقة عليهـا حتـى التاريـخ احملـدد لالسـترداد.

كمـا يجـوز للبنـك اسـترداد جميـع السـندات )وليـس جـزءاً منهـا( وذلـك فـي حـال نشـوء 
أسـباب تتعلـق بكيفّيـة احتسـاب رأس املـال الرقابـي وفقـاً للشـرط رقـم 4)ج( مـن أحـكام 
وشـروط اإلصـدار املنصـوص عليهـا فـي هذه النشـرة واسـتمرارها، فـي أي وقت بعد تاريخ 
إصـدار السـندات )وبعـد اسـتيفاء الشـروط ذات الصلـة(، وشـريطة قيـام البنـك بإرسـال 
إخطـار إلـى حاملـي السـندات ال تقـل مدتـه عـن 30 يومـاً وال تتجـاوز 60 يومـاً )ويعتبر ذلك 
اإلخطـار غيـر قابـل لإللغـاء(، وبقيمتهـا االسـمية باإلضافـة إلـى الفائـدة املسـتحقة عليهـا 

حتـى التاريـخ احملـدد لالسـترداد.

اإلطار الزمني الستالم السندات بعد 
االكتتاب والتخصيص 

يتم استالم السندات في غضون 7 أيام عمل بعد تخصيصها للمكتتبني.

ال يجـوز للبنـك أو ألي طـرف ذات صلـة خاضـع لسـيطرة أو نفـوذ مؤثـر للبنـك، شـراء قيود على املستثمرين ومتويلهم
السـندات، كما ال يجوز للبنك متويل شـراء السـندات سـواًء بشـكل مباشـر أو غير مباشـر.

قـد يقـوم البنـك فـور إصـدار السـندات أو فـي أي وقـت الحـق، بـإدراج السـندات فـي سـوق إدراج السندات 
الكويـت لـأوراق املاليـة أو فـي أي سـوق أوراق ماليـة أجنبيـة.

503,971,768.700 دينـار كويتـي مـوزع علـى 5,039,717,687 سـهم بقيمـة اسـمية تبلـغ رأس مال البنك
100 فلـس لـكل سـهم كمـا فـي 30 يونيـو 2015.

ال يوجدتقدميات عينية

 موجز النتائج املالية املجمعة كما في
 30 يونيو 2014

األصول: 20.030 مليار دينار كويتي

رأس املال: 480 مليون دينار كويتي

املطلوبات: 17.303 مليار دينار كويتي

مجموع حقوق امللكية: 2.727 مليار دينار كويتي

حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي البنك: 2.516 مليار دينار كويتي

 موجز النتائج املالية املجمعة كما في
 30 يونيو 2015

األصول: 22.952 مليار دينار كويتي

رأس املال:504 مليون دينار كويتي

املطلوبات: 19.854 مليار دينار كويتي

مجموع حقوق امللكية: 3.098 مليار دينار كويتي

حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي البنك: 2.667 مليار دينار كويتي
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شركة الوطني لالستثمار ش.م.ك. )مقفلة( مدراء االصدار املشتركني

شركة كامكو لالستثمار ش.م.ك. )عامة(

 شركة الوطني لالستثمار ش.م.ك. )مقفلة(وكالء االكتتاب

شركة كامكو لالستثمار ش.م.ك. )عامة(

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.الوكيل املالي ووكيل السداد

الشركة الكويتية للمقاصة، ش.م.ك.وكيل املقاصة واإليداع

القانون الكويتيالقانون الواجب التطبيق

احملاكم الكويتيةاالختصاص القضائي 

السيد/ ناصر مساعد عبداهلل السايرأعضاء مجلس إدارة البنك

السيد/ غسان أحمد سعود اخلالد

السيد/ حمد عبدالعزيز الصقر

السيد/ يعقوب يوسف الفليج

السيد/ حمد محمد عبدالرحمن البحر

السيد/ مثنى محمد أحمد احلمد

السيد/ هيثم سليمان اخلالد

السيد/ لؤي جاسم اخلرافي

السيد/ عماد محمد عبدالرحمن البحر
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أحكام اإلكتتاب والبيع

اتفق مدراء االصدار املشتركني مع البنك مبوجب اتفاقية االكتتاب املؤرخة في 18 نوفمبر اتفاقية االكتتاب
على  العرض  أو  االكتتاب  على  الصلة،  ذات  الشروط  بعض  استيفاء  وشريطة   ،2015
املكتتبني لالكتتاب في السندات بسعر اإلصدار )الذي ميثل %100 من القيمة االسمية 
للسندات(. ويحق ملدراء االصدار املشتركني ووكالء االكتتاب اعتبار انفسهم معفيني من 
أي وقت سابق لسداد  الظروف في  االكتتاب في بعض  اتفاقية  الناشئة عن  التزاماتهم 
عوائد السندات إلى البنك. إن مدراء االصدار املشتركني غير ملزمني باإلكتتاب بأي من 

السندات التي لم يتم اإلكتتاب بها من قبل املستثمرين احملتملني.

واللوائح بيع السندات القوانني  بكافة  االلتزام  على  االكتتاب  ووكالء  املشتركني  االصــدار  مــدراء  وافق 
واجبة التطبيق في دولة الكويت حيث قد يقومون بطرح أو بيع السندات أو توزيع نشرة 

االكتتاب.

يتعهد البنك وكذلك كل من مــدراء االصــدار املشتركني ووكــالء االكتتاب بااللتزام بكافة 
القوانني واللوائح واجبة التطبيق على السندات والتي تكون سارية في أي دولة أجنبية 
قد يرغبون في تسويق أو طرح أو بيع السندات أو توزيع نشرة االكتتاب فيها، كما يلتزم 
البنك ومدراء االصدار املشتركني باحلصول على كافة املوافقات أو التراخيص الالزمة 
والتي تشترطها تلك الدول بغرض القيام بأي من األنشطة سالفة البيان مبوجب القوانني 

واللوائح السارية في كل دولة أجنبية ذات صلة.

ال يضمن البنك وال مــدراء االصــدار املشتركني بيع السندات في أي وقت بشكل يتوافق 
مع الشروط واملتطلبات واجبة التطبيق في أي دولة أجنبية، أو وفقا ألي إعفاء قد مينح 
مبوجب القوانني الواجبة التطبيق في تلك الدول، كما ال يتحملون أي مسؤولية عن تسهيل 

عملية البيع تلك.

تقّدم طلبات اإلكتتاب بالسندات بواسطة مدراء االكتتاب. تبدأ فترة اإلكتتاب بالسندات إجراءات عملية االكتتاب
بعد موافقة هيئة أسواق املال النهائية على النشرة، وتنتهي خالل فترة ال تزيد عن 20 يوم 

عمل من تاريخ النشرة، ما لم يتم متديد فترة االكتتاب من قبل البنك.

الرسمية  العطالت  وأيام  والسبت(  اجلمعة  أيام  )باستثناء  يوم  أي  العمل،  بيوم  ويقصد 
والتي تفتح فيه البنوك ملباشرة أعمالها في دولة الكويت.

جميع األشخاص الطبيعيني واجلهات املعنوية مبا في ذلك الشركات واملؤسسات والبنوك، املكتتبون
على  يوافقون  والذين  السندات،  عليهم متلك  يكن محظوراً  لم  ما  اإلستثمار،  وصناديق 
شروط اإلصدار وكذلك نشرة االكتتاب. إال أنه ال يجوز للبنك أو أي طرف ذات صلة 
يخضع لسيطرة البنك أونفوذه املؤثر شراء السندات، كما ال يجوز للبنك متويل شراء 

السندات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
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االصـــدار طلبات االكتتاب مــــدراء  لــدى  واملتوفر  لذلك  املعد  الطلب  منــوذج  على  االكتتاب  طلبات  حتــرر 
تعزيزه  مع  مقدمه  من  وتوقيعه  مقروء  وبخط  كاملة  بياناته  استيفاء  ويجب  املشتركني. 

باملستندات املطلوبة. 

وتقدم طلبات إكتتاب األفراد خالل مدة االكتتاب ويراعى إحضار أصل البطاقة املدنية 
)سارية املفعول( وصورة عنها.

بعد  بتمثيلها  املخول  من  وتوقع  االكتتاب  مدة  الشركات خالل  إكتتاب  طلبات  تقدم  كما 
االعتباري  الشخص  بتمثيل  املخول  على صفة  يدل  ما  بها  ويرفق  الشركة  بختم  ختمها 
والرخصة  التجاري  السجل  من  مستخرج  بصورة  مقروناً  االكتتاب،  طلب  على  والتوقيع 

التجارية )شريطة أن تكون جميعها سارية املفعول(.

تقبل طلبات االكتتاب من املكتتبني بالسندات لدى مدراء اإلصدار املشتركني فقط في حال نسب اإلكتتاب في السندات
تضمنت الطلبات التزام املكتتبني باإلكتتاب بنسب مماثلة في كل من السندات ذات الفائدة 

الثابتة والسندات ذات الفائدة املتغّيرة.

تسدد قيمة االكتتاب مبوجب حوالة مصرفية على النحو املبني بطلب االكتتاب. ولن يقبل سداد قيمة االكتتاب
السداد النقدي. ويجب استالم قيمة االكتتاب كاملة بحساب االكتتاب لدى مدراء اإلصدار 
املشتركني كما هو محدد في كتاب التخصيص وذلك قبل الساعة الثانية عشر ظهراً من 
اليوم الذي يتم حتديده من قبل مدراء اإلصدار املشتركني بعد غلق باب االكتتاب وتخصيص 

السندات للمكتتبني وإخطارهم بعدد السندات والقيمة االسمية املخصصة لهم.

التاريخ تخصيص السندات يتم تخصيص السندات للمكتتبني خالل مدة أقصاها )7( سبعة أيام عمل بعد 
احملدد لغلق باب االكتتاب. ويحتفظ مــدراء االصــدار املشتركون بحقهم برفض أي طلب 
إكتتاب أو أي جزء منه أو إلغاء االكتتاب كلياً أو جزئياً حسبما يرونه مالئماً. وال يلتزم 
السندات. وسيتم إخطار  باتباع طريقة معينة في تخصيص  مــدراء االصــدار املشتركون 

املكتتبني بعدد السندات والقيمة االسمية املخصصة لهم.

لن يتم استالم مبالغ تزيد عن قيمة السندات التي مت تخصيصها للمكتتبني.رد فائض مبالغ االكتتاب 

في حال عدم استكمال عملية إصدار السندات ألّي سبب كان، فإنه سيتم إرسال إخطار 
مناسب لكل مكتتب في غضون 7 أيام عمل من تاريخ اتخاذ قرار عدم إصدار السندات. 
عند استالم مدراء االصدار املشتركني لتعليمات املكتتبني املتعلقة بكيفية رد هذه املبالغ، 
مبا في ذلك على سبيل املثال تفاصيل احلساب البنكي وطريقة السداد، سيتم حتويل أّي 
من األموال التي يقتضي إعادتها إلى املكتتبني إما من خالل شيكات بنكية أو من خالل 
حتويل إلكتروني. ويتم إعادة األموال في غضون 7 أيام عمل من تاريخ استالم تعليمات 

املكتتبني بهذا الشأن.
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باب ضوابط االكتتاب األخرى غلق  تاريخ  قبل  ولو  كان  فيها ألي سبب  الرجوع  يجوز  وال  نهائية  االكتتاب  طلبات 
االكتتاب. كما ال يجوز للمكتتب إضافة أي شروط أو قيود إلى طلب االكتتاب. ويجب أن 
يكون االكتتاب جدياً، ويحظر االكتتاب الصوري أو االكتتاب بأسماء وهمية أو بغير ذلك 
من الطرق. ويجب تقدمي الطلبات وفقاً ملا ورد بنشرة االكتتاب قبل املوعد احملدد لغلق 
باب االكتتاب. وسيتم استبعاد الطلبات املكررة، والطلبات غير املستوفاة للبيانات املطلوبة 
تقدمي طلب  االكتتاب. وفي حال  فترة  يتم تصحيحها خالل  لم  ما  للقانون،  املخالفة  أو 
االكتتاب ممن ينوب عن املكتتب املؤهل لالكتتاب طبقاً للقوانني السارية والنظم والقواعد 
ذات العالقة، تخصص السندات بإسم ذلك املكتتب الوارد إسمه بطلب االكتتاب. ويحتفظ 
مــدراء االصــدار املشتركون – دون الرجوع للمكتتب – باحلق في رفض أي طلب إكتتاب 
إذا  أو  بياناته  إذا لم يستوف كافة  أو  نشرة اإلصدار  إذا تبني مخالفته لشروط وأحكام 
التي قد يطلبها  نشرة االكتتاب أو باملستندات األخرى  لم يقترن باملستندات املبينة في 
مدراء االصدار املشتركون. وسوف يصدر مدراء االصدار املشتركون إشعار تخصيص لكل 
مكتتب ثابت به عدد السندات املخصصة له وقيمتها االسمية الواجبة السداد في التاريخ 
املتوقع إلصدار السندات. إن إشعارات التخصيص ال تعني أن املكتتب هو مالك السندات 
املخصصة له إال بعد سداد كامل قيمتها االسمية في التاريخ احملدد إلصدار السندات 
ومن ثم ال تعتبر دلياًل على ملكية السندات كما ال تكون قابلة للبيع أو التنازل أو التداول 
أو املبادلة أو التصرف فيها بأي شكل كان. وستعمد الشركة الكويتية للمقاصة، ش.م.ك. 
بتسليم املكتتب الذي قام بسداد القيمة االسمية الكاملة للسندات املكتتب بها في املوعد 
له  التي خصصت  السندات  عدد  في  ملكيته  يثبت  إيصاالً  االكتتاب  في حساب  احملدد 
إيداعه لدى  يتم  الذي  الشامل  السند  املمثلة بشهادة  السندات  بعدد محدد من  واملمثلة 
الشركة الكويتية للمقاصة، ش.م.ك. في تاريخ اإلصدار والذي ميثل عدد )2,500( سند 
فردي بفئة سندات بقيمة 50,000 د.ك )خمسون ألف دينار كويتي( لكل سند )وملزيد من 

التفاصيل يرجى مراجعة موجز أحكام السندات املمثلة في شكل السند الشامل( .
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أحكام وشروط اإلصدار

فيما يلي أحكام وشروط السندات التي ستدون خلف كل سند، والتي سيتم تعديلها وتعبئة البيانات فيها

مت التصريـح بإصـدار السـندات مبوجـب قـرارات صـادرة عـن اجلمعيـة العموميـة لبنـك الكويـت الوطنـي ش.م.ك.ع. )»البنـك«( بتاريـخ 7 
مـارس 2015 وقـرارات صـادرة عـن مجلـس إدارة البنـك بتاريـخ 16 سـبتمبر 2015. كمـا مت احلصـول علـى موافقـة بنـك الكويـت املركـزي 
بتاريـخ 19 أغسـطس 2015 إلصـدار السـندات، وكذلـك موافقـة هيئـة أسـواق املـال فـي دولـة الكويـت بتاريـخ 1 أكتوبـر 2015. كمـا وافقـت 
هيئـة أسـواق املـال بتاريـخ 22 أكتوبـر 2015 علـى بنـود نشـرة االكتتـاب النهائيـة بشـأن إصـدار السـندات. مت إبـرام اتفاقيـة وكالـة ماليـة 
ووكالـة السـداد فـي 18 نوفمبـر 2015 )»اتفاقيـة الوكالـة املاليـة ووكالـة السـداد«( بـني البنـك بصفتـه مصـدر السـندات والبنـك بصفتـه 
كوكيـل مالـي ووكيـل سـداد رئيسـي )»الوكيـل املالـي«، ويتضمـن هـذا املصطلـح خلفـاء الوكيـل املالـي املذكـور مبوجـب اتفاقيـة الوكالـة املاليـة 
ووكالـة السـداد وأي طـرف آخـر يتـم تعيينـه كوكيـل سـداد علـى النحـو املنصـوص عليـه فيهـا )ويشـار إليهـم مجتمعني بعبـارة »وكيـل أو وكالء 
السـداد«((، وذلـك بشـأن الدفعـات املتعلقـة بالسـندات والقسـائم اخلاصـة بتلـك السـندات )»القسـائم«(. وتتوفـر نسـخ مـن اتفاقيـة الوكالـة 
املاليـة ووكالـة السـداد لإلطـالع عليهـا فـي املكاتـب احملـددة اخلاصـة بالـوكالء املاليـني ووكالء السـداد وفقـاً ملا هو مبني أدنـاه. يلتزم حاملو 
السـندات )»حاملـو السـندات«( وكذلـك حاملـو القسـائم )إن وجـدوا( )»حاملـو القسـائم«( بجميـع األحـكام املنصـوص عليهـا فـي اتفاقيـة 

الوكالـة املاليـة ووكالـة السـداد، ويعتبـر بأنهـم قـد أخطـروا بجميـع تلـك األحـكام.

الشكل والفئة وحق امللكية   .1

تصدر السـندات بشـكل سـندات حلاملها ويرفق بها قسـائم من فئة الـ 50,000 د.ك. وينتقل حق امللكية في السـند بالتسـليم بحيث يجوز 
للبنـك ولوكيـل السـداد )إلـى أقصـى درجـة يسـمح بهـا القانـون الواجـب التطبيـق ووفقـاً التفاقيـة الوكالـة املاليـة ووكالـة السـداد( اعتبـار 
ومعاملـة حامـل أي سـند وحامـل أي قسـيمة كمالـك مطلـق لذلـك السـند أو تلـك القسـيمة وفقـاً ملـا يكـون عليـه الوضـع )سـواء أصبـح ذلـك 
السـند أو تلـك القسـيمة مسـتحق األداء أم ال وبالرغـم مـن أي تأشـيرة بشـأن امللكيـة أو أي مالحظـة خطيـة أخـرى مكتوبـة علـى السـند 
أو على القسـيمة أو أي إخطار بشـأن فقدان سـابق أو سـرقة سـابقة للسـند أو القسـيمة أو اإلحتفاظ بهما على سـبيل األمانة أو وجود 
أي مصلحـة أخـرى فـي السـند أو القسـيمة(، وذلـك لغـرض اسـتالم املبالـغ عنـد اسـتحقاقها، سـواء بالكامـل أو جزئيـاً، وجلميـع األغـراض 

األخرى. 

مرتبة السندات  .2

بالرغـم مـن أي أحـكام أخـرى مخالفـة تضمنتهـا هـذه الشـروط، تشـكل السـندات التزامـات مباشـرة وغيـر مشـروطة وغيـر مضمونـة 
ومسـاندة )Subordinated( فـي ذمـة البنـك وذات حـق رجـوع محـدود علـى البنـك وتكـون فـي جميـع األوقـات متسـاوية مـن حيـث املرتبـة 

فيمـا بينهـا. 

إّن مطالبات حاملي السندات في مواجهة البنك واملتعلقة بالسندات، تصّنف وسوف تصّنف في جميع األوقات:

)Senior Obligations( على أنها أدنى مرتبة من جميع التزامات البنك األخرى ذات األولوية أ. 

)Parity Obligations( بنفس املرتبة مع جميع التزامات البنك األخرى من ذات املرتبة ب. 

)Junior Obligations( ذات أولوية بالنسبة جلميع التزامات البنك األدنى مرتبة جـ. 

وجتنباً ألي غموض في هذا املجال، تكون اإللتزامات الناجتة عن السندات تالية في املرتبة إلى حقوق املودعني ودائني البنك.

في هذه الشروط:

»التزامات البنك األدنى مرتبة« تعني حقوق ومطالبات جميع مسـاهمي البنك وأي التزامات سـداد أخرى على البنك متعلقة بالشـريحة 
األولـى لـرأس املـال )Tier 1 Capital( ، وأي التزامـات سـداد أخـرى مسـاندة حاليـة أومسـتقبلية )إن وجـدت( علـى البنـك والتـي هـي أقـل 

مـن مرتبـة السـندات أو يتـم النـص صراحـة علـى أنهـا ذات مرتبـة أدنى من مرتبة السـندات. 

»التزامـات البنـك مـن املرتبـة ذاتهـا« تعنـي جميـع التزامـات السـداد املسـاندة األخـرى علـى البنـك )إن وجـدت( سـواء كانـت حاليـة أو 
مسـتقبلية والتـي تكـون بنفـس مرتبـة السـندات أو يتـم النـص صراحـًة علـى اعتبارهـا مـن ذات املرتبـة. 

»التزامـات البنـك ذات األولويـة« تعنـي جميـع التزامـات السـداد اخلاصـة بالبنـك بخـالف التزامـات البنـك مـن املرتبـة ذاتهـا والتزامـات 
البنـك األدنـى مرتبـة، مبـا فـي ذلـك، علـى سـبيل املثـال ال احلصـر، االلتزامـات ذات األولوية/االمتيـاز طبقـاً ألحـكام القانـون.
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»رأس املـال مـن الشـريحة األولـى« )Tier 1 Capital( يعنـي تلـك الشـريحة مـن رأس املـال املؤهلـة لتكـون )أو التـي كانـت سـوف تؤهـل كذلـك 
فـي حـال عـدم وجـود أي تقييـد علـى مبلـغ رأس املـال هـذا(، كشـريحة أولـى مـن رأس املال التـي وافقت اجلهـة الرقابية علـى اعتبارها من 

ضمـن هـذه الشـريحة )وفقـاً للتعريـف املنصـوص عليـه في الشـرط 4 أدناه(.

سـوف يتـم إطفـاء قيمـة السـندات املتبقيـة واحملسـوبة فـي رأس املـال الرقابـي لـدى البنـك فـي السـنوات اخلمـس األخيـرة قبـل تاريـخ 
االسـتحقاق بطريقـة القسـط الثابـت سـنوياً.

الفائدة  .3

تسـتحق علـى السـندات فائـدة سـنوّية وفقـاً لسـعر الفائـدة )احملـّدد أدنـاه( )»سـعر الفائـدة«( اعتبـاراً مـن تاريـخ 18 نوفمبـر 2015  أ. 
شـاملة ذلـك التاريـخ )»تاريـخ اإلصـدار«( وتدفـع بشـكل نصـف سـنوي علـى دفعات فـي نهاية مدة الفائدة بتاريـخ 18 مايو و18 نوفمبر 
مـن كل سـنة )ويشـار إلـى كل تاريـخ مـن هـذه التواريـخ بعبـارة »تاريـخ سـداد الفائـدة«(، ويسـتحق سـداد أّول دفعـة مـن الفائـدة بتاريـخ 
18 مايـو 2016. ويشـار فيمـا يلـي إلـى كل فتـرة تبـدأ بتاريـخ اإلصـدار أو فـي أي تاريـخ سـداد للفائـدة وتنتهـي بتاريـخ سـداد الفائـدة 
التالي بـ »مدة الفائدة«. وسـوف يتوقف احتسـاب الفائدة على السـندات في تاريخ اسـتحقاق اسـتردادها، ما لم يتم احتجاز القيمة 
االسـمية للسـندات بطريقـة غيـر صحيحـة أو مت رفضهـا عنـد تقدميهـا )أو فـي حـال حصـول إخـالل يتعلق بالسـداد(. وفي مثل هذه 
احلالـة، يسـتمر اسـتحقاق الفائـدة لكامـل املـدة باسـتثناء التاريـخ الـذي يتـم فيـه تقدميـه السـندات وسـداد قيمتها املسـتحقة بالكامل 
أو لغايـة اليـوم السـابع بعـد إرسـال إخطـار رسـمي إلـى حامـل السـند )سـواء مبوجـب الشـرط 14 أو بشـكل مسـتقل( يذكـر فيـه بأنـه 
سـوف يتـم سـداد السـندات إذا مت تقدميهـا مـّرًة أخـرى بالشـكل املطلـوب، أّيهمـا يحـل أّوالً، علـى أن يجـري هـذا السـداد فعـاًل عنـد 

التقـدمي الالحـق لتلـك السـندات بالشـكل املطلوب. 

حتتسـب الفائـدة التـي تدفـع بشـكل نصـف سـنوي عـن كل سـند بضـرب القيمـة االسـمية للسـند بسـعر الفائـدة وقسـمة النـاجت علـى  ب. 
اثنني. 

باسـتثناء ما مت بيانه في الشـرط 3)ب(، في حال وجود ضرورة الحتسـاب سـعر الفائدة بشـأن أي سـند لفترة تقل عن سـتة أشـهر،  جـ. 
حتتسـب هـذه الفائـدة علـى أسـاس أن السـنة تتكـون مـن 365 يومـاً.

)سـوف يظهـر هـذا البنـد فقـط فـي أحـكام وشـروط السـندات ذات الفائـدة املتغّيـرة(. سـوف يتـم حتديـد سـعر الفائـدة املطّبـق علـى  د. 
فترة الفائدة ذات العالقة بشـكل نصف سـنوي ومن قبل الوكيل املالي وذلك قبل تاريخ بدء فترة الفائدة ذات العالقة بيومي عمل 
)»تاريـخ حتديـد الفائـدة«( . ويحـّدد سـعر الفائـدة مبجمـوع سـعر اخلصـم احملـدد مـن قبل بنك الكويت املركزي والنافذ عند السـاعة 
12:00 ظهـراً بتوقيـت دولـة الكويـت فـي تاريـخ حتديـد الفائـدة و %2.50 سـنوياً، شـريطة أاّل يتجـاوز مجمـوع سـعر الفائـدة هذا في 
أي وقـت مـن األوقـات سـعر الفائـدة )كمـا هـو معـّرف فـي اتفاقّيـة الوكالـة املاليـة ووكالـة السـداد( املطّبـق علـى السـندات ذات الفائدة 
الثابتـة فـي ذلـك الوقـت باإلضافـة الـى %1.00 سـنويا. وفـي حالـة تعذر حتديد سـعر اخلصم الـذي يحّدده بنك الكويت املركزي في 
تاريـخ حتديـد الفائـدة، فيؤخـذ بأحـدث سـعر خصـم مّت حتديـده مـن قبـل الوكيـل املالـي فـي أي مـن تواريـخ حتديـد الفائدة السـابقة.

)سـوف يظهـر هـذا البنـد فقـط فـي الشـروط واألحـكام اخلاصـة بالسـندات ذات الفائـدة الثابتـة( يحـدد سـعر الفائـدة املطّبـق علـى  هـ. 
فتـرة الفائـدة ذات العالقـة بالنسـبة للسـنوات اخلمـس األولـى مـن تاريـخ إصـدار السـندات مبجمـوع سـعر اخلصـم السـائد بتاريـخ 
اإلصدار زائد %2.75 سـنوياً. أما بالنسـبة للفترات الاّلحقة فسـوف يحّدد سـعر الفائدة املطبق على فترة الفائدة املعنية مبجموع 

سـعر الفائـدة املعـاد حتديـده و%2.75 سـنوياً.

تسـّدد الفائـدة عـن كل سـند مقابـل تقـدمي وتسـليم القسـيمة ذات الصلـة، مـع مراعـاة الشـرط 6 والشـرط 10 والتقّيـد مبا ورد بهما،  و. 
شـريطة أن ال يصادف تاريخ اإلسـتحقاق السـترداد أي سـند 18 نوفمبر 2025 )نتيجة ألسـباب أخرى غير تلك الناجتة عن تطبيق 
الفقـرة )د( مـن الشـرط 6((، أو أن ال يتـم حجـز أو رفـض سـداد القيمـة اإلسـمية ألي سـند عـن طريـق اخلطـأ، إذ أنـه سـيتم عندهـا 
سـداد الفائـدة املسـتحقة عـن ذلـك السـند مـن 18 نوفمبـر السـابق، )وتشـمل املـدة ذلـك التاريـخ( أو 18 مايـو )حسـب مـا تكـون عليـه 

احلـال(، وذلـك مقابـل تقـدمي ذلـك السـند وقبـض قيمتـه أو تسـليمه )حسـب مـا تكـون عليـه احلال(.

في هذه الشروط: 

»يوم العمل« يعني اليوم )باسـتثناء يوم اجلمعة أو يوم السـبت( الذي ال يكون يوم عطلة رسـمية والذي تكون فيه البنوك مفتوحة ملمارسـة 
أعمالها بشـكل عام في دولة الكويت. 

»سـعر اخلصـم« يعنـي السـعر الـذي يتـم عرضـه علـى مؤسسـة إيـداع مؤهلـة فـي دولـة الكويـت مقابـل اقتـراض األمـوال لفتـرة قصيـرة مـن 
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اجلهـة الرقابيـة وذلـك علـى النحـو املبـني )أ( فـي صفحـة اجلهـة الرقابيـة علـى صفحـة نظـام رويتـرز )رمـز CBKK كــ DISC RATE( أو 
)ب( فـي أي صفحـة أخـرى حتـل محـل صفحـة رويتـرز ألغـراض عـرض هـذه املعلومـات أو )ج( إذا توقفـت تلـك اخلدمـة عـن عـرض هـذه 

املعلومـات، فعلـى الصفحـة التـي تعـرض هـذه املعلومـات مـن خـالل أي موقـع يقـدم خدمـات مماثلـة. 

»اجلهـة الرقابيـة« تعنـي بنـك الكويـت املركـزي و/أو أي كيـان آخـر يخلـف بنـك الكويـت املركـزي ويحـل مكانـه وتكـون مهمتـه األساسـية 
ممارسـة سـلطة الرقابـة املصرفيـة علـى البنـك فـي دولـة الكويـت. 

)سـوف يظهـر هـذا البنـد فقـط فـي الشـروط واألحـكام اخلاصـة بالسـندات ذات الفائـدة الثابتـة( »سـعر الفائـدة املعـاد حتديـده« يعنـي سـعر 
اخلصم السـائد عند السـاعة 12:00 ظهرا بتوقيت الكويت في تاريخ حتديد الفائدة والذي يقع بعد خمس سـنوات من تاريخ اإلصدار. 
وفـي حالـة تعـذر حتديـد سـعر اخلصـم الـذي يحـّدده بنـك الكويـت املركـزي فـي تاريـخ حتديـد الفائـدة، فيؤخـذ بأحـدث سـعر خصـم مّت 

حتديـده مـن قبـل الوكيـل املالـي فـي أي مـن تواريـخ حتديـد الفائـدة السـابقة.

ال تتضّمن السندات أي أحكام تسمح بتعديلها بشكٍل قد يزيد من قيمتها. كما أنها ال تتضمن أية شروط تشجيعية للسداد املبكر.

االسترداد والشراء  .4

االسترداد النهائي أ. 

ما لم يتم اسـتردادها أو شـراؤها وإلغاؤها مسـبقاً، سـوف يتم اسـترداد السـندات بقيمتها االسـمية وذلك بتاريخ 18 نوفمبر 2025. 
وال يجـوز متديـد تاريـخ االسـترداد النهائـي إال مبوافقـة هيئـة أسـواق املـال واجلهـة الرقابيـة والهيئـة املوّحـدة حلاملـي السـندات )كما 

هـي معّرفـة فـي الشـرط 13 أدنـاه( مجتمعـني. وال يحـّق حلاملـي السـندات اسـترداد السـندات قبل التاريخ احملّدد السـتحقاقها.

االسترداد ألسباب تتعلق بالضريبة ب. 

فـي حـال تبـني للبنـك أنـه سـيتوجب عليـه عنـد حلـول موعـد سـداد الدفعـة التاليـة املسـتحقة علـى السـندات - وألسـباب خارجة عن 
سـيطرته - سـداد أي مبالـغ إضافيـة مبوجـب الشـرط 7، فإنـه يجـوز للبنـك فـي تلـك احلالـة ووفقـاً لتقديـره املنفـرد، وبعـد إرسـاله 
إخطـاراً حلاملـي السـندات ال تقـل مدتـه عـن 30 يومـاً وال تزيـد عـن 60 يومـاً وفقـاً ألحـكام الشـرط 14 )ويكـون هـذا اإلخطـار نهائياً 
ويجب أن يحدد التاريخ احملدد لالسـترداد( ومع مراعاة شـروط االسـترداد، أن يسـترد جميع السـندات )وليس جزءاً منها( بقيمتها 
االسـمية املسـتحقة باإلضافة إلى الفائدة املترتبة عليها لغاية )ولكن باسـتثناء( التاريخ احملدد لالسـترداد، على أنه ال ميكن إرسـال 

إخطـار بهـذا االسـترداد في احلـاالت التالية: 

قبـل مـا ال يقـل عـن 90 يومـاً مـن التاريـخ الـذي يتوجـب فيـه علـى البنـك إجراء ذلـك االقتطاع، أو الـذي كان يتوجب فيه على   .1
البنـك إجـراء ذلـك اخلصـم أو احلجـز وذلـك فـي حـال اسـتحقت دفعـة علـى البنـك فيمـا يتعلـق بالسـندات؛

مـا لـم يقـم البنـك وحلـني قيامـه بتسـليم أو العمـل علـى تسـليم مـا يلـي إلـى الوكيـل املالـي: )أ( نسـخة عـن رأي مستشـار   .2
ضريبـي مسـتقل معتـرف بـه يفيـد بأنـه قـد مّت اقتطـاع أو خصـم أو حجـز أي مبلـغ علـى النحـو املبـني فـي الشـرط 4)ب()1( 
أعـاله، و )ب( نسـخة عـن شـهادة موقعـة مـن قبـل اثنـني مـن مديـري البنـك تفيـد بأنـه )أأ( قـد مت اقتطـاع أو خصـم أو حجـز 
أي مبلـغ علـى النحـو املبـني فـي الشـرط 4)ب()1( أعـاله ودون أن يتمكـن البنـك مـن جتنبـه، وفقـاً ملـا تكـون عليـه احلـال، 
عـن طريـق اتخـاذ اإلجـراءات املعقولـة املتاحـة لـه، و )ب ب( أنـه قـد مت االلتـزام بكافة الشـروط املسـبقة السـترداد السـندات 
الـرأي والشـهادة  مبوجـب هـذا الشـرط 4)ب( )باسـتثناء اإلخطـار بالسـداد املبـني أعـاله(. ويحـق للوكيـل املالـي اعتبـار 
املذكوريـن أعـاله، وبـدون إجـراء أي تدقيـق إضافـي، دلياًل كافياً على اسـتيفاء الشـروط املسـبقة املبينة أعـاله، وبحيث يعتبر 

فـي هـذه احلالـة الـرأي والشـهادة نهائيـان وملزمـان حلاملـي السـندات.

اإلسترداد ألسباب تتعلق بكيفّية احتساب رأس املال الرقابي جـ. 

يجـوز للبنـك، عنـد حصـول أو اسـتمرار أي حالـة تعديـل فـي القواعـد الّرقابيـة املتعلقـة بـرأس املـال فـي أي وقـت الحـق لتاريـخ إصـدار 
السـندات، ومـع مراعـاة شـروط االسـترداد، إرسـال إخطـار كتابـي مسـبق ال تقـل مدتـه عـن 30 يومـاً وال تزيـد عـن 60 يومـاً إلـى حاملـي 
السـندات وفقـا للشـرط 14 )ويكـون هـذا اإلخطـار نهائيـاً ويجـب أن يتضمـن تاريخـاً محـدداً لالسـترداد(، اسـترداد كامـل السـندات ولكـن 
ليس جزءاً منها، بقيمتها اإلسـمية باإلضافة إلى الفائدة املترتبة لغاية )ولكن باسـتثناء( التاريخ احملدد لالسـترداد. ويتوجب على البنك 
قبل إرسـال أي إخطار باالسـترداد بناء على هذا الشـرط 4)ج(، أن يسـلّم أو أن يعمل على تسـليم الوكيل املالي نسـخة عن شـهادة موقعة 
مـن قبـل اثنـني مـن مديـري البنـك تفيـد )أ( بأّنـه مت اسـتيفاء كّل مـن املتطلّبـات أو الظروف ذات الصلة املشـار إليها في هذا الشـرط 4)ج( 
)باسـتثناء اإلخطار باإلسـترداد املشـار إليه أعاله( و)ب( أن حالة التعديل في القواعد الرقابية املتعلقة برأس املال قد طرأت وال زالت 
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قائمة في تاريخ الشـهادة. ويحق للوكيل املالي في هذه احلالة اعتبار هذه الشـهادة، وبدون إجراء أي استفسـار أو تدقيق إضافي، دلياًل 
كافيـاً علـى اسـتيفاء الشـروط املسـبقة املبينـة أعـاله، وبحيـث تعتبـر الشـهادة فـي هـذه احلالـة نهائية وملزمـة حلاملي السـندات.

في هذه الشروط: 

»تعليمـات اجلهـات الرقابيـة املتعلقـة مبتطلبـات رأس املـال« تعنـي أي متطلبـات منصـوص عليهـا فـي القواعد الرقابيـة املتعلقة بكفاية رأس 
املـال املطلـوب واملطبقـة علـى البنـك مـن وقـت آلخـر، مبـا في ذلك القواعـد واألحكام اإلنتقالية واإلعفـاءات املمنوحة في هذا اخلصوص. 

»حالـة تعديـل فـي القواعـد الرقابيـة املتعلقـة بـرأس املـال« تعنـي احلالـة التـي يتـم فيهـا إبـالغ البنـك خطيـاً مـن قبـل اجلهـة الرقابيـة مبـا 
يفيـد بـأن الســندات لـم تعـد قابلـة للتصنيـف )كليـاً أو جزئيـاً( مـن ضمن الشــريحة الثـانيــة من رأس مـال البنـك )Tier 2 Capital( لغرض 
القواعـد الرقابيـة. وإذا تعـذر التصنيـف نتيجـًة ألي قيـد يحـّد مـن مبلـغ رأس املـال املطبـق علـى البنـك، فـان ذلـك لـن يشـّكل حالـة تعديـل 

فـي القواعـد الرقابيـة املتعلقـة بـرأس املـال. 

»القواعـد الرقابيـة« تعنـي فـي أي وقـت، القواعـد واملتطلبـات والتوجيهـات والسياسـات املطبقـة علـى البنـك واملتعلقـة بكفايـة رأس املـال 
واملعمـول بهـا فـي حينـه فـي دولـة الكويـت، مبـا فـي ذلـك تلـك الصـادرة عـن اجلهـة الرقابيـة.

»مديري البنك« يعني أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيني وغير التنفيذيني للبنك والذين يتكّون منهم مجلس إدارته من وقت آلخر. 

»شروط االسترداد« تعني الشروط التالية والتي يجب استيفاؤها وحتّققها من أجل استرداد السندات مبوجب هذا الشرط 4: 

املوافقة املسبقة من اجلهة الرقابية.  .1

أن يكـون البنـك أو يصبـح )حسـب مـا تكـون عليـه احلـال(، عنـد إرسـال إخطـار االسـترداد املعنـي، وفـوراً بعـد أي اسـترداد- ملتزمـاً   .2
لشـروط تعليمـات اجلهـات الرقابيـة املتعلقـة مبتطلبـات رأس املـال.  ومسـتوفياً 

و)بالنسـبة للشـرطني 4)ب( أو 4)ج( فقـط(، وجـوب أن يكـون السـبب الـذي يعطـي البنـك احلـق فـي ممارسـة حقـه فـي االسـترداد   .3
مـرده تغييـر فـي القانـون أو فـي املمارسـات أو القواعـد املنشـورة )مبـا فـي ذلـك بالنسـبة للشـرط 4)ج(، تعليمـات اجلهـات الرقابيـة 
املتعلقـة مبتطلبـات رأس املـال( فـي دولـة الكويـت أو، بالنسـبة للشـرط 4)ب( لدولـة الكويـت أو أي جهـة سياسـية أو أي سـلطة تابعـة 
لها أو فيها، يكون لها سـلطة فرض الضرائب أو تغيير تفسـير ذلك القانون أو املمارسـات املنشـورة أو القواعد، من قبل أي محكمة 

أو سـلطة مخّولـة للقيـام بذلـك، وبحيـث يصبـح التغييـر، أو ميكـن أن يصبـح نافـذاً بتاريـخ اإلصـدار أو بعـده. 

)باستثناء احلاالت التي ال تتطلب فيها اجلهة الرقابية استيفاء ذلك، بالنسبة للفقرتني )أ( و )ب( أعاله، فقط(.

»الشـريحة الثانيـة مـن رأس املـال« تعنـي تلـك الشـريحة مـن رأس املـال املؤهلـة لتكـون )أو التـي كانـت سـوف تؤهـل لتكـون كذلـك فـي حـال 
عـدم وجـود أي تقييـد منطبـق علـى مبلـغ رأس املـال هـذا( شـريحة ثانيـة مـن رأس املـال مبوافقة اجلهـة الرقابيـة ووفقاً للقواعـد الرقابية.

خيار اإلسترداد د. 

يجـوز للبنـك، فـي أي تاريـخ سـداد للفائـدة يقـع عنـد أو بعـد انقضـاء فتـرة خمـس سـنوات مـن تاريـخ اإلصـدار، ومـع مراعـاة شـروط 
االسـترداد وشـريطة قيامه بإرسـال إخطار كتابي مسـبق حلاملي السـندات ال تقل مدته عن 30 يوماً وال تزيد عن 60 يوماً وفقا للشـرط 
14 )علـى أن يكـون هـذا اإلخطـار نهائيـاً وأن يتضمـن التاريـخ احملـدد لإلسـترداد(، اسـترداد كل أو جـزء مـن السـندات وفقـاً لهذه الشـروط 
بقيمتهـا اإلسـمّية باإلضافـة إلـى الفائـدة املترتبـة، لغايـة )ولكـن باسـتثناء( تاريـخ االسـترداد )»خيـار اإلسـترداد«(. ال يؤّكد البنـك كما أّنه ال 

يوحـي بأنـه سـيقوم مبمارسـة خيـار اإلسـترداد. باإلضافـة إلـى ذلـك، ال يجـوز للبنـك ممارسـة خيـار االسـترداد مـا لـم:

يقـم البنـك باسـتبدال السـندات بـرأس مـال باجلـودة ذاتهـا أو بجـودة أعلـى منهـا، وأن يتـم هـذا االسـتبدال بشـروط مناسـبة لقـدرة   .1
البنـك املاليـة ، أو

يثبـت البنـك أن مسـتوى كفايـة رأس املـال لـدى البنـك هـو أعلـى مـن متطلبـات رأس املـال الرقابـي املطبقـة بعـد ممارسـة خيـار   .2
املركـزي.  الكويـت  بنـك  قبـل  مـن  البنـك  مـال  رأس  كفايـة  لتقييـم  األمـر يخضـع  هـذا  مـن  التحّقـق  وإّن  اإلسـترداد. 

يلتـزم البنـك، وقبـل إرسـال أي إخطـار اسـترداد بنـاء علـى هـذا الشـرط 4)د(، بـأن يسـلم أو أن يعمـل علـى تسـليم الوكيل املالي نسـخّة عن 
شـهادة موقعـة مـن قبـل اثنـني مـن مديـري البنـك، تفيـد بأنـه قـد مت اسـتيفاء كافـة املتطلّبـات أو حتقـق الظـروف ذات الصلـة املشـار إليهـا 
أعـاله فـي هـذا الشـرط 4)د( )باسـتثناء اإلخطـار باالسـترداد املفّصـل أعـاله(. ويحـق للوكيـل املالـي اعتمـاد هـذه الشـهادة، بـدون إجـراء 
أي استفسـار أو تدقيـق إضافـي كدليـل كاف علـى اسـتيفاء الشـروط املسـبقة املبينـة أعـاله، بحيـث تعتبـر هـذه الشـهادة نهائيـة وملزمـة 

حلاملـي السـندات.
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وفي حال اسـترداد السـندات بشـكل جزئي في أي وقت وفقاً لهذا الشـرط 4)د( )خيار اإلسـترداد(، فإنه يتم اختيار السـندات التي سـيتم 
اسـتردادها عـن طريـق سـحب بالقرعـة فـي املـكان الـذي يحـّدده البنـك ووفقـاً لإلجـراءات التـي يراها البنك مناسـبًة، مع مراعـاة االلتزام 
بالقانـون املطّبـق وقواعـد كل هيئـة إدراج، أو سـوق مالـي و/أو نظـام عـرض أسـعار )إن وجـد( تكون مبوجبها السـندات قد سـجلت لإلدراج، 
أو للتـداول و/أو لعـرض األسـعار. ويجـب أن يحـّدد اإلخطـار املرسـل حلاملـي السـندات واملشـار إليـه أعـاله، األرقـام التسلسـلية للسـندات 

التـي سـيتم اسـتردادها علـى هذا النحو.

شطب السندات في حالة عدم جدوى اإلستمرار  .5

يجـب علـى البنـك عنـد حـدوث حالـة عـدم جـدوى اإلسـتمرار، إخطـار حاملـي السـندات بذلـك، فـي يـوم العمـل الثالـث بعـد حـدوث  أ. 
حالـة عـدم جـدوى اإلسـتمرار هـذه، وذلـك وفقـاً للشـرط 14 )»إخطـار عـدم اجلـدوى«(. عنـد إرسـال هذا اإلخطـار بحدوث حالة عدم 

جـدوى اإلسـتمرار، سـوف يتـم شـطب السـندات فـي تاريـخ الشـطب الناشـئ عـن حالـة عـدم جـدوى اإلسـتمرار. 

يجـب علـى البنـك، فـي حالـة إجـراء شـطب كلـي أو جزئـي ألي أدوات أخـرى حتتسـب من ضمن الشـريحة الثانية لرأس املـال، وذلك  ب. 
نتيجـًة حلـدوث حالـة عـدم جـدوى أو أي حالـة مماثلـة، إخطـار حاملـي السـندات بذلـك وفقـاً للشـرط 14، بحيـث يتـم عندها شـطب 

السـندات بالتناسـب مـع، وفـي الوقـت ذاتـه الـذي يجـري فيـه تخفيـض، تلـك األدوات األخـرى مـن الشـريحة الثانيـة لـرأس املـال. 

في هذا الشرط رقم 5:

 Trigger حالـة عـدم جـدوى اإلسـتمرار« تعنـي أن اجلهـة الرقابيـة قـد قامـت بإخطـار البنـك خطيـاً بأنهـا قـررت أن األحـداث احملـددة«
Event قـد وقعـت.

»تاريـخ الشـطب الناشـئ عـن حالـة عـدم جـدوى اإلسـتمرار« يعنـي التاريـخ الـذي سـيجري فيـه شـطب السـندات علـى النحـو احملـدد فـي 
اإلخطـار بعـدم اجلـدوى، علـى أن ال يتجـاوز هـذا التاريـخ 10 أيـام عمـل بعـد تاريـخ اإلخطـار بعـدم اجلـدوى.

يعتبر أن هنالك »أحداثا محددة« Trigger Event قد وقعت في حالة حدوث أي من احلالتني التاليتني، وذلك وفقاً للقواعد الرقابّية: 

صـدور تعليمـات للبنـك مـن اجلهـة الرقابيـة بشـطب هـذه األدوات والتـي مـن دونـه )أي فـي حـال عـدم شـطبها( سـوف يصبح البنك   .1
بـرأي اجلهـة الرقابيـة فـي حـال عـدم جـدوى اإلسـتمرار، أو 

وجـود حاجـة للبنـك إلـى ضـخ أمـوال فـي رأس مالـه بشـكل عاجـل )Emergency Intervention(، والـذي مـن دونه يصبـح البنك في   .2
حالـة عـدم جـدوى اإلسـتمرار. 

»أدوات من الشـريحة الثانية لرأس املال« تعني أي سـندات )بخالف السـندات موضوع نشـرة اإلكتتاب هذه( صادرة بشـكل مباشـر أو غير 
مباشـر عـن البنـك أو أي التزامـات أخـرى للبنـك تكـون: )أ( مصّنفـة فـي وقـت إصدارهـا أو تصبـح مصّنفـة فـي أي وقـت الحـق، كليـاً أو 
جزئيـاً، كشـريحة ثانيـة فـي رأس مـال البنـك، و )ب( قابلـة للشـطب بشـكل جزئـي أو كلّـي سـواء مبوجـب أحكامها أو مبوجـب القانون، عند 

حـدوث أو كنتيجـة حلالـة عـدم جـدوى اإلسـتمرار أو حـدوث أي حالـة مماثلـة. 

»الشطب« يعني: 

إلغـاء السـندات )فـي حالـة الشـطب الكلـي( أو الشـطب اجلزئـي بالتناسـب )فـي حالة الشـطب اجلزئي( حسـبما يقرره البنـك ووفقاً   .1
للقواعـد الرقابيـة النافـذة فـي حينـه؛

وأن كافـة حقـوق أي حامـل للسـندات فـي احلصـول علـى أي مبالـغ ناجتـة عـن السـندات )مبـا فـي ذلك، على سـبيل املثال ال احلصر،   .2
أي مبالـغ ناشـئة نتيجـًة حلالـة إخـالل أو تكـون مسـتحقة وموجبـة السـداد عنـد حـدوث حالـة إخـالل( ووفقـاً ملـا تكـون عليـه احلـال، 
سـوف تلغـى أو تخفـض بالتناسـب بـني حاملـي السـندات، وفـي كل حالـة، لـن تتـم إعادتهـا فـي أي ظـروف بغـض النظر عمـا إذا كانت 
تلـك املبالـغ قـد أصبحـت مسـتحقة وواجبـة السـداد قبـل تاريـخ اإلخطـار بعـدم اجلـدوى أو تاريـخ الشـطب الناشـئ عـن حالـة عـدم 

جـدوى اإلسـتمرار وحتـى لـو لـم تعـد حالـة عـدم اجلـدوى اإلسـتمرار قائمـة. 

وجتنبـًا للغمـوض، فإّنـه اعتبـاراً مـن تاريـخ أي تخفيـض للسـندات بنـاء علـى هـذا الشـرط 5، )أ( تفّسـر اإلشـارات فـي هـذه الشـروط إلـى 
»املبلـغ االسـمي« أو »املبلـغ االسـمي املسـتحق« للسـندات تبعـاً لذلـك، و)ب( سـوف يتـم إلغـاء املبلـغ االسـمي الـذي مت شـطبه علـى النحـو 
املذكور وسـوف يسـتمر اسـتحقاق الفائدة فقط على املبلغ االسـمي املسـتحق بعد الشـطب و)ج( ال يجوز رد املبلغ االسـمي الذي مت شـطبه 

علـى النحـو املذكـور فـي أي ظـروف، حتـى فـي حـال بقـاء حالـة عـدم جـدوى اإلسـتمرار قائمـة.
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إّن أي شـطب للسـندات علـى هـذا النحـو لـن يشـّكل حالـة إخـالل. ويقـر حاملـو السـندات بأنـه لـن يكـون بإمكانهـم الرجـوع علـى اجلهـة 
الرقابيـة بشـأن أي قـرار صـادر مـن قبلهـا فيمـا يتعلـق بحـدوث حالـة عـدم جـدوى اإلسـتمرار، ولـن يصـار إلـى سـداد أي تعويـض آخـر إلـى 

حاملـي السـندات نتيجـة ملثـل هـذا الشـطب.

شراء السندات ج. 

يجوز للبنك بعد احلصول على موافقة مسبقة من اجلهة الرقابية، شراء السندات بأي سعر في السوق أو بأي طريقة أخرى. 

إلغاء السندات د. 

يتـم إلغـاء كافـة السـندات التـي يتـم اسـتردادها مـن قبـل البنـك مبوجـب الفقـرات )أ( إلـى )د( أعاله، وكذلك كافة القسـائم غير املسـتحقة 
املرفقـة بهـا فـوراً وال يجـوز إعـادة بيعها أو إعـادة إصدارها. 

سداد الدفعات  .6

يتـم سـداد القيمـة اإلسـمية للسـندات مقابـل تقـدمي وتسـليم السـندات، كمـا يتـم سـداد الفائـدة مقابـل تقـدمي وتسـليم القسـائم ذات  أ. 
الصلـة فـي املقـر احملـدد للوكيـل املالـي، أو فـي مقـر أي وكيـل سـداد آخـر بنـاًء علـى اختيـار حامـل السـند أو حامـل القسـيمة. ويتـم 
سـداد تلـك الدفعـات وفقـاً ملـا يقـرره حامـل السـند إمـا عـن طريـق التحويـل إلـى حسـاب بنكـي خـاص به، أو مبوجب شـيك مسـحوب 
علـى بنـك مرخـص فـي مدينـة الكويـت، مـع مراعـاة أيـة قوانـني أو لوائـح ضريبيـة محليـة أو غيرهـا ممـا يكـون واجـب التطبيـق علـى 

سـداد تلـك الدفعـات، وذلـك مـع عـدم اإلخـالل باألحـكام املنصـوص عليهـا فـي الشـرط 7.

يجـوز للبنـك فـي أي وقـت اسـتبدال أو إنهـاء تعيـني الوكيـل املالـي أو أي وكيـل سـداد و/أو تعيـني وكالء سـداد إضافيـني أو آخريـن.  ب. 
وسوف يتم نشر إخطار بإجراء أي تغيير للوكيل املالي، أو أي تغيير في وكالء السداد أو تعيني وكالء سداد إضافيني، أو أي تغيير 

فـي مكاتبهـم احملـددة، وذلـك وفقـاً للشـرط رقـم 14.

يتعـني تقـدمي السـندات لإلسـترداد مصحوبـة بهـا كافـة القسـائم غيـر املسـتحقة املتعلقـة بتلـك السـندات، وذلـك حتـت طائلـة اقتطاع  جـ. 
القيمـة اإلسـمية أليـة قسـيمة غيـر مسـتحقة مت فقدانهـا مـن املبلـغ املتوجـب سـداده. ويتـم سـداد أي دفعـة يتم اسـتقطاعها من املبلغ 
اإلسـمي بهذه الطريقة عند تقدمي وتسـليم القسـيمة املفقودة في أي وقت قبل انتهاء مدة خمس سـنوات بعد التاريخ املعني )وفقاً 

للتعريـف احملـدد لذلـك التاريـخ فـي الشـرط رقـم 7( لسـداد قيمـة تلك القسـيمة.

فـي حـال لـم يصـادف تاريـخ اسـتحقاق سـداد أي مبلـغ نـاجت عـن السـندات سـواء كان مبلغـاً إسـمياً أو مبلـغ فائـدة، يـوم عمـل فـي أي  د. 
مـكان للسـداد، فإنـه لـن يتـم سـداد املبلـغ املسـتحق حلامـل ذلـك السـند فـي مـكان السـداد إال فـي يـوم العمـل التالـي، كمـا لـن يكـون 
مسـتحقاً ألي فائـدة إضافيـة أو أي مبلـغ آخـر نـاجت عـن مثـل ذلـك التأخيـر. ويقصد »بيوم العمل« في هذه الفقرة )كما وفي الشـرط 
رقـم 8( أي يـوم تفتـح فيـه البنـوك ملمارسـة أنشـطتها فـي املـكان احملـدد للسـداد، وفـي حـال كان السـداد سـيتم عـن طريـق حتويـل 
إلـى حسـاب بنكـي وفقـاً ملـا هـو مشـار إليـه فـي الفقـرة )أ( أعـاله، يقصـد بيـوم العمـل اليـوم الـذي يتـم فيـه تنفيـذ عمليـات العمـالت 

األجنبيـة فـي كل مـن مدينـة الكويـت واملـكان احملـدد للسـداد.

الضرائب  .7

سـيقوم البنـك بسـداد كافـة دفعـات املبالـغ اإلسـمية والفوائـد دون حجـز أو اقتطـاع حلسـاب أيـة ضرائـب أو رسـوم أو تكاليـف حاليـة أو 
مسـتقبلية أياً كانت طبيعتها )»الضرائب«( تفرض أو تقّرر أو حتّصل في دولة الكويت أو في أي سـلطة سياسـية أو أي سـلطة فيها متلك 
سـلطة فـرض الضرائـب، إال إذا كان مثـل ذلـك اإلقتطـاع أو احلجـز أو التقريـر أو التحصيـل مفروضـاً بحكـم القانـون. وفـي تلـك احلالـة، 
سـيقوم البنـك بسـداد تلـك املبالـغ املقتطعـة وفقـاً ملـا يكـون ضروريـاً بحيـث تكـون املبالـغ الصافيـة التـي يحصـل عليهـا حاملـو السـندات أو 
حاملـو القسـائم بعـد ذلـك احلجـز أو اإلقتطـاع، معادلـة للمبالـغ التـي كانوا سـيحصلون عليها من السـندات أو القسـائم وفقاً ملا يكون عليه 
الوضـع، فـي حالـة عـدم وجـود مثـل ذلـك احلجـز أو اإلقتطـاع. ويسـتثنى مـن ذلـك أنـه لـن يكـون البنـك ملـزم بسـداد تلـك املبالـغ اإلضافية 

املتعلقـة بالسـندات أو القسـائم فـي حـال تقدميهم للسـداد:

مـن قبـل حامـل السـند أو حامـل القسـيمة )أو نيابـًة عنهمـا( والـذي يكـون مسـؤوالً عـن دفـع تلـك الضرائـب أو الرسـوم املترتبـة علـى  أ. 
السـند أو القسـيمة، وذلـك بسـبب وجـود صلـة حلامـل تلـك السـندات أو القسـائم مـع دولـة الكويـت جتعلـه خاضعـاً لتلـك الضرائـب 

والرسـوم وليـس فقـط نتيجـة ملجـرد امتالكـه لتلـك السـندات أو القسـيمة.
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أو بعـد مـرور أكثـر مـن ثالثـني يومـاً بعـد التاريـخ املعنـي، باسـتثناء احلـاالت التـي كان يحـق فيهـا حلامـل السـند أو القسـيمة اسـتالم  ب. 
تلـك املبالـغ اإلضافيـة لـو قـام بتقـدمي السـند، أو القسـيمة السـتالم املبالـغ فـي غضـون تلـك املـدة البالغـة 30 يومـاً. 

يقصـد بــ »التاريـخ املعنـي« فـي هـذه النشـرة أي تاريـخ مـن التواريـخ التاليـة، أيهمـا يحـل الحقـاً: )أ( تاريـخ أول اسـتحقاق لذلـك السـداد، 
و)ب( إذا كان وكيـل السـداد لـم يسـتلم كامـل املبالـغ املسـتحقة الدفـع فـي تاريـخ ذلـك اإلسـتحقاق أو قبلـه، التاريـخ الـذي مّت فيـه اسـتالم 
كامل تلك املبالغ ونشـر إخطار في هذا اخلصوص وفقاً للشـرط رقم 14. وتعتبر أي إشـارة في هذه الشـروط للمبلغ اإلسـمي أو الفائدة 

فيمـا يتعلـق بالسـندات، مبثابـة إشـارة أليـة مبالـغ إضافيـة قـد يسـتحق سـدادها مبوجـب هـذا الشـرط.

حاالت اإلخالل  .8

في حالة حدوث أي من حاالت اإلخالل التالية )ويشار إليها مبصطلح »حالة اإلخالل«(: أ. 

عـدم السـداد: عـدم سـداد البنـك ألي مـن القيمـة اإلسـمية للسـندات فـي تاريـخ اسـتحقاقها أو عـدم سـداد البنـك أليـة فائـدة   .1
بالنسـبة للسـندات وذلـك خـالل مـدة خمسـة )5( أيـام عمـل مـن تاريـخ اسـتحقاقها، أو

تصفية البنك: في حال صدور أمر أو اتخاذ قرار بتصفية البنك.   .2

عندئـذ، وعنـد وقـوع أي مـن حـاالت اإلخـالل املشـار إليهـا فـي الشـرط رقـم 8)أ()1( أعـاله، واسـتمرارها، فإنـه ال يحـق حلاملـي  ب. 
السـندات إال التقـدم بدعـوى للمحكمـة يطالبـون مبوجبهـا بتصفيـة البنـك وإثبـات حقوقهـم واملطالبـة بهـا فـي إجـراءات تصفيـة 
البنـك. وعنـد وقـوع حالـة اإلخـالل املنصـوص عليهـا فـي الشـرط رقـم 8)أ()2( أعـاله، فإنـه لـن يحق حلاملي السـندات سـوى إثبات 
مديونيتهـم فـي إجـراءات تصفيـة البنـك. ولـن يكـون هنـاك أي حقـوق أخـرى حلاملـي السـندات )بخـالف املشـار إليهـا أعـاله( عنـد 
وقـوع أي حالـة اإلخـالل، مبـا فـي ذلـك، علـى سـبيل املثـال ال احلصـر، حـق مقاضـاة البنـك للمطالبة باملبالـغ املتوجبة عن السـندات. 
وال يجـوز تقـدمي أي طلـب حلـل البنـك وتصفيتـه أو أي طلـب متعلـق بإثبـات املديونيـة واملطالبـة بهـا خـالل إجـراءات تصفيـة البنـك 
مـن قبـل حاملـي السـندات نتيجـة وقـوع حالـة اإلخـالل واسـتمرارها، إال مـن قبـل الهيئـة )كمـا هي معرفة في الشـرط 13 فيما بعد( 

نيابـة عـن حاملـي السـندات. وال يجـوز ألي مـن حاملـي السـندات التقـدم بـأي طلـب حلـل البنـك وتصفيتـه بشـكل منفـرد.

عدم جواز املقاصة  .9

ال يجـوز ألي مـن حاملـي السـندات إجـراء املقاصـة أو املطالبـة بإجرائهـا بـني أي مبالـغ مسـتحقة عليـه للبنـك مقابـل املبالـغ املسـتحقة 
لـه بذمـة البنـك وناشـئة عـن أو متعلقـة بالسـندات. ويعتبـر كل مـن حاملـي السـندات باعتبـاره حامـل للسـند، علـى أنـه قـد تنـازل عـن كافـة 

حقوقـه املتعلقـة باملطالبـة باملقاصـة. 

سقوط احلق بالتقادم   .10

يسـقط حـق كل مـن حاملـي السـندات وحاملـي القسـائم فـي اسـتالم القيمـة اإلسـمية للسـندات وللقسـائم، خـالل فتـرة عشـرة أعـوام 
وخمسـة أعـوام )علـى التوالـي( مـن التاريـخ املعنـي )كمـا هـو معـرف فـي الشـرط رقـم 7(.

الوكيل املالي ووكيل السداد   .11

التفاقيـة الوكالـة املاليـة ووكالـة السـداد، علـى كونهـم وكالء للبنـك فقـط، وال  يقتصـر عمـل الوكيـل املالـي ووكيـل )وكالء( السـداد تبعـاً 
يتحملـون أي التـزام، كمـا ال تربطهـم أي عالقـة وكالـة أو اتفاقيـة أمانـة جتـاه حاملـي السـندات أو حاملـي القسـائم.

ويجـوز تعديـل اتفاقيـة الوكالـة املاليـة ووكالـة السـداد مـن قبـل أطرافهـا وذلـك دون حاجـة للحصـول علـى موافقـة حاملـي السـندات أو 
حاملـي القسـائم لغـرض توضيـح أي غمـوض أو شـرط يشـوبه خلـل أو نقـص أو لتصحيـح أي خطـأ واضـح، أو تعديلهـا بأيـة طريقـة يراهـا 
أطراف تلك اإلتفاقية ضرورية أو مرغوب فيها، على أال يتعارض ذلك مع أحكام السندات أو القسائم، وعلى أال يؤّثر مثل ذلك التعديل 

فـي رأي هـؤالء األطـراف بشـكٍل سـلبي علـى مصالـح حاملـي السـندات أو حاملـي القسـائم أو الوكيـل املالـي أو وكيـل )وكالء( السـداد. 

استبدال السندات والقسائم   .12

فـي حالـة تعـرض أي مـن السـندات أو القسـائم للتلـف أو فـي حالـة محـو محتوياتهـا أو في حالة السـرقة أو فقدانها، فإنه يجوز اسـتبدالها 
فـي مقـر الوكيـل املالـي فـي دولـة الكويـت )أو فـي أي مقـر آخـر أو مقـار أخـرى وفقـاً ملـا يقـرره الوكيـل املالـي والبنـك مـن وقـت ألخـر، ويتم 
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اإلخطـار بـه مبوجـب الشـرط رقـم 14(، وذلـك مقابـل قيـام الطـرف الذي يطلب اسـتبدال السـند أو القسـيمة بسـداد املصروفات اخلاصة 
بذلـك، مـع مراعـاة تلـك الشـروط اخلاصـة بإثبـات مـا تعـرض لـه السـند أو القسـيمة وتقـدمي التعويـض وبـراءة الذمـة الالزمـة وفقـاً ملـا 
يطلبـه البنـك فـي احلـدود املعقولـة. كمـا يتعـني تسـليم السـندات أو القسـائم التـي تعرضـت للتلـف أو التـي محيـت محتوياتهـا قبـل إصـدار 

السـندات أو القسـائم البديلـة عنهـا.

الهيئة املوحدة حلاملي السندات   .13

تنـص املـادة 202 مـن قانـون الشـركات الكويتـي رقـم 25 لسـنة 2012، وتعديالتـه، علـى أّنـه تشـّكل مبوجـب القانـون هيئـة موحـدة حلاملـي 
السـندات املصـدرة والتـي تنتمـي لإلصـدار ذاتـه. ويتـم تشـكيل هـذه الهيئـة املوحـدة )ويشـار إليهـا فيما بعد بــ »الهيئة«(، بهـدف الدفاع عن 
حقـوق حاملـي السـندات. حتـدد حقـوق والتزامـات الهيئـة فـي نظامهـا األساسـي، ويجـوز اإلطـالع علـى النـص الكامـل لذلـك النظـام فـي 

الوقـت املناسـب فـي مقـر الوكيـل املالـي وكل مـن وكالء السـداد.

ويتمثـل الغـرض مـن الهيئـة فـي توحيـد وجمـع حاملـي السـندات سـوّية مبـا يحقـق مصلحتهـم وممارسـة احلقـوق واملطالبـات، والضمانـات 
املشـتركة )احلاليـة واملسـتقبلية( فيمـا يتعلـق بالسـندات. سـوف تعمـل الهيئـة وحدهـا علـى الدفـاع عـن مصالـح حاملـي السـندات، وبحيـث 
ال يسـمح ألي مـن حاملـي السـندات أن يتصـرف بشـكل منفـرد ملمارسـة أو حتقيـق تلـك احلقـوق واملطالبـات وذلـك بالّرغـم مـن حـدوث أو 
اسـتمرار أي حالـة إخـالل. وتالفيـاً للشـك، فـإن حـدوث أي حالـة إخـالل لـن تؤثـر علـى حقـوق والتزامـات ووجـود هيئـة حاملـي السـندات، 
وسـوف تكـون جميـع القـرارات )السـابقة واملسـتقبلية( املتخـذة فـي أي اجتمـاع حلاملـي السـندات متـت الدعـوة إليه وعقده وإدارته حسـب 

األصـول، ملزمـًة جلميـع حاملي السـندات. 

وتـدار الهيئـة مـن قبـل ممثـل يعـني طبقـاً ألحـكام املـادة رقـم 202 سـالفة الذكـر. ويتـم انتخـاب ذلـك املمثـل فـي اجتمـاع الهيئـة الـذي يدعـو 
البنـك إلـى انعقـاده لذلـك الغـرض والعتمـاد النظـام األساسـي للهيئة.

اإلخطارات   .14

تعتبـر اإلخطـارات أنهـا قـد سـلمت بصـورة رسـمية إلـى حاملـي السـندات كمـا تعتبـر منتجـة آلثارهـا إذا مت نشـرها فـي إحـدى الصحـف 
الرئيسـية التـي يتـم توزيعهـا بصفـة عامـة فـي دولـة الكويـت. وإذا كان اإلخطـار يتعلق باجتماع الهيئة، يتم نشـر ذلـك اإلخطار في اجلريدة 
الرسـمية )الكويت اليوم( أيضاً وفقاً ألحكام القانون الكويتي، ويعتبر أن اإلخطار قد أرسـل في تاريخ النشـر في تلك الصحيفة اليومية. 
أمـا إذا كان اإلخطـار يتعلـق بالدعـوة الجتمـاع الهيئـة، فـإن ذلـك اإلخطـار يعتبـر أنـه أرسـل فـي تاريـخ نشـره فـي اجلريـدة الرسـمية. فـي 

حالـة نشـر ذلـك اإلخطـار أكثـر مـن مـرة، يعتبـر علـى أنـه قـد أرسـل فـي تاريخ أول نشـر له.

يعتبر حاملي القسائم أنه قد مت إخطارهم مبحتويات أي إخطار إذا مت إرساله إلى حاملي السندات وفقاً ألحكام الشرط رقم 14. 

القانون الواجب التطبيق واالختصاص القضائي  .15

تخضـع السـندات والقسـائم وكافـة الوثائـق األخـرى املتعلقـة بهـا لقوانـني دولـة الكويـت وتفّسـر وفقـاً لهـا. وتكـون محاكـم دولـة الكويت هي 
احملاكـم ذات اإلختصـاص القضائـي للنظـر فـي أي نـزاع ينشـأ عـن السـندات أو القسـائم أومـا يتعلـق بهـا. 

سـوف تظهـر أسـماء الوكيـل املالـي ووكالء السـداد وعناوينهـم املسـجلة، فـي نهايـة الشـروط املطبوعـة علـى ظهـر كل سـند وبشـكل نهائـي، 
كمـا تبـدو بظهـر هذه النشـرة. 
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موجز أحكام السندات املمثلة في شكل السند الشامل

تتضمـن السـندات الشـاملة بعـض األحـكام اخلاصـة التـي قـد تنطبـق علـى السـندات التـي متثلهـا هـذه السـندات الشـاملة، مـع اإلشـارة إلى 
أن البعـض مـن تلـك األحـكام اخلاصـة تعـدل فـي تأثيـر شـروط وأحـكام السـندات املنصـوص عليهـا فـي هـذه النشـرة. وفيمـا يلـي بيـان آثار 

تلـك األحـكام الـواردة في السـندات الشـاملة.

يتـم إثبـات السـندات ذات الفائـدة الثابتـة مبوجـب سـند شـامل حلاملـه دون قسـائم فوائـد بقيمـة 62.5 مليـون دينـار كويتـي. وسـوف يتـم 
إثبات السـندات ذات الفائدة املتغيرة مبوجب سـند شـامل حلامله دون قسـائم بقيمة 62.5 مليون دينار كويتي. وسـوف يتم إيداع كل سـند 
شـامل حلسـاب املكتتبـني لـدى الشـركة الكويتيـة للمقاصـة ش.م.ك. )مقفلـة( )»الشـركة الكويتيـة للمقاصـة«( بتاريـخ أو بحلـول 18 نوفمبر 
2015. وطـوال الفتـرة التـي تكـون فيهـا السـندات مثبتـة مبوجـب سـندات شـاملة، فإنـه يجـوز نقـل ملكيـة تلـك السـندات مـن خـالل الشـركة 

الكويتيـة للمقاصـة وفقـاً للقواعـد واإلجـراءات املطبقـة لـدى هذه الشـركة.

وسـوف تكـون السـندات الشـاملة قابلـة للمبادلـة كليـاً وليـس جزئيـاً بشـهادات سـندات فرديـة نهائيـة وذلـك فـي احلـاالت التاليـة: )أ( إذا 
أصبح أي سـند مسـتحقاً مبوجب الشـرط 8، )ب( إذا توقفت الشـركة الكويتية للمقاصة عن مباشـرة أعمالها لفترة 14 يوم عمل متصلة 
)باسـتثناء حـاالت العطـالت الرسـمية ومـا شـابه ذلـك( أو أعلنـت عـن نيتهـا فـي التوقـف عـن العمـل، أو إذا توقفـت بالفعـل عـن مباشـرة 
أعمالهـا، )ج( إذا فقـد البنـك ألي ميـزة نتيجـة ألي تغييـر يطـرأ علـى أيـة قوانـني أو لوائـح )أو حـدوث أي تغييـر فـي تفسـيرها مـن قبـل 
اجلهـات الرسـمية املعنيـة( أو نتيجـة حلـدوث تعديـل فـي طريقـة ممارسـة الشـركة الكويتيـة للمقاصـة لعملهـا والتـي لـم تكـن لتحـدث لـو 
اتخـذت السـندات شـكل شـهادات سـندات نهائيـة. وألغـراض هـذه الفقـرة، فـإن »يـوم العمـل« يقصـد بـه أي يـوم تفتـح فيـه البنـوك ملباشـرة 

أعمالهـا فـي مـكان ممارسـة الشـركة الكويتيـة للمقاصـة لنشـاطها.

وطـوال فتـرة اإلحتفـاظ بالسـندات الشـاملة لـدى الشـركة الكويتيـة للمقاصـة، فإنـه يجـوز تسـليم اإلخطـارات التـي يتعـني إرسـالها إلـى 
حاملـي السـندات إلـى الشـركة الكويتيـة للمقاصـة وذلـك طاملـا كانـت اإلخطـارات تنشـر أيضـاً فـي الكويـت وفقـاً للشـروط احملـددة فـي 

هـذه النشـرة.

يعتبـر حامـل السـندات الشـاملة هـو الشـخص الوحيـد الـذي يحـق لـه اسـتالم القيمـة االسـمية للسـندات باإلضافـة إلـى الفائـدة اخلاصـة 
بالسـندات التي متثلها السـندات الشـاملة. ويتعني على كل شـخص صاحب حق في أي سـند من السـندات التي متثلها السـندات الشـاملة 

أن يراجـع الشـركة الكويتيـة للمقاصـة فقـط السـتالم حصتـه مـن كل دفعـة يسـددها البنـك حلامـل السـند الشـامل.

وسـوف يتـم سـداد دفعـات املبالـغ االسـمية أو الفائـدة، أو كليهمـا، فيمـا يتعلـق بالسـندات التـي متثلهـا السـندات الشـاملة مقابـل تقـدمي 
السـند الشـامل للتأشـير عليـه مبـا يفيـد ذلـك. وفـي حالـة عـدم اسـتحقاق أيـة مبالـغ أخـرى فيمـا يتعلـق بالسـندات، فإنـه يتـم تسـليم أصـل 
السـند الشـامل للوكيـل املالـي. وسـوف يتـم التأشـير بـكل دفعـة علـى اجلـدول املرفـق بالسـند الشـامل مـن قبـل الوكيـل املالـي أو نيابـة عنه.
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استخدام عوائد اإلصدار
  

لـن يتجـاوز إجمالـي حصيلـة إصـدار السـندات 125 مليـون د.ك، وسـوف يتـم اسـتخدامها لزيـادة الشـريحة الثانيـة مـن رأس مـال البنـك 
املسـاند )Tier 2 Capital( وذلـك مـن أجـل تعزيـز كفايـة رأس املـال اخلاصـة بالبنـك عمـاًل باألطـر الصـادرة عـن جلنـة بـازل )3(، وكذلـك 
لألغـراض العامـة للبنـك، وذلـك بعـد اسـتقطاع عمـوالت مـدراء اإلصـدار املشـتركني وبعـض املصروفـات والتكاليـف املتعلقـة بإصـدار 

السـندات. 

يتحمل البنك مسؤولية كافة التكاليف املتعلقة بإصدار السندات. 

ويوضح اجلدول التالي االستخدامات التقديرية لعوائد السندات:

املبلغ )د.ك(االستخدامات

124,450,000األغراض العامة للبنك

550,000تكاليف إصدار السندات 

125,000,000إجمالي مبلغ السندات
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وصف أعمال البنك

التأسيس

تأسـس بنـك الكويـت الوطنـي ش.م.ك.ع. )»البنـك«( بتاريـخ 19 مايـو 1952 فـي دولـة الكويـت مبوجـب مرسـوم أميـري كشـركة مسـاهمة 
عامة وباشـر عملياته بتاريخ 15 نوفمبر 1952. البنك مسـجل لدى بنك الكويت املركزي و أدرج في سـوق الكويت لألوراق املالية بتاريخ 

29 سـبتمبر 1984، وعنـوان مكتبـه املسـجل ص ب 95 الصفـاة، 13001 الكويـت. 

تاريخ البنك 

كان البنـك أول بنـك وطنـي خـاص فـي الكويـت ومنطقـة اخلليـج، وركـز أعمالـه علـى السـوق الكويتيـة فـي الفتـرة التـي تلـت إنشـاءه، واجتاز 
عدة أزمات، مبا فيها أزمة انهيار سـوق املناخ )البورصة غير الرسـمية لألسـهم في الكويت( وأزمة الغزو العراقي في سـنة 1990، ولعب 

البنـك دورا حيويـا فـي إعـادة بنـاء االقتصـاد الكويتـي بعـد حترير البالد في سـنة1991. 

بـدأ البنـك توسـيع أعمالـه خـارج الكويـت فـي الثمانينـات )أو العقـد الثامـن( مـن القـرن املاضـي حـني افتتـح فـروع تقـدم خدمـات مصرفية 
كاملـة فـي مراكـز دوليـة رئيسـية )نيويـورك، لنـدن، باريـس، جنيـف، سـنغافورة(، ومراكـز إقليميـة )البحرين ولبنان( لالسـتحواذ على حصة 
جاذبـة مـن التبـادالت التجاريـة واالسـتثمارية مـع الكويـت وخلدمـة العمـالء الكويتيني وتوفير مواقع آمنة لودائعهم. وفي سـنة 2004، اتخذ 
البنـك قـرارا اسـتراتيجيا بتوسـيع تواجـده فـي منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيـا فـي األسـواق التـي من املمكـن أن توفر فرص منو 
واعـدة، فقـام البنـك باسـتكمال عـدة اسـتحواذات فـي قطـر والعـراق ومصـر وتركيـا وأنشـأ وجـودا محليـا لـه فـي األردن واململكـة العربيـة 

السـعودية )جـدة( ومؤخـرا فـي اإلمـارات العربيـة املتحـدة )دبـي وأبو ظبي(. 

وفـي أعقـاب حالـة عـدم االسـتقرار السياسـي التـي شـهدتها عـدة دول عربيـة فـي منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيـا، ركـزت 
اسـتراتيجية البنـك علـى التوسـع فـي بعـض دول مجلـس التعـاون اخلليجـي التي متتاز باالسـتقرار السياسـي وتتمتع بأساسـيات اقتصادية 

قويـة. وكجـزء مـن هـذه االسـتراتيجية، افتتـح البنـك فرعـه فـي أبـو ظبـي فـي سـنة 2013. 

اسـتحوذ البنـك علـى حصـة صغيـرة نسـبيا فـي بنـك بوبيـان فـي سـنة 2009. تبعهـا زيـادات متتابعة ملسـاهماته في البنك خـالل الفترة من 
2009 و2012، حيـث ارتفعـت حصـة بنـك الكويـت الوطنـي فـي بنـك بوبيـان إلـى مسـتواها احلالـي، لتصـل إلى %58.4، وبذلـك أصبح بنك 
بوبيـان شـركة تابعـة لبنـك الكويـت الوطنـي فـي سـنة 2012. يقـدم بنـك بوبيـان، الـذي يعمـل حصريـا فـي مجـال تقـدمي منتجـات وخدمـات 
مصرفيـة إسـالمية، فرصـة واعـدة لتعزيـز ميزانيـة البنـك وتنويـع مصـادر دخلـه وتقويـة حصتـه السـوقية فـي السـوق الكويتـي حيـث أنـه 

أصبـح املؤسسـة املاليـة الوحيـدة فـي الكويـت التـي توفـر خدمـات مصرفيـة تقليدية وإسـالمية.

املقر الرئيسي

يقع املقر الرئيسي للبنك في شارع عبداهلل األحمد، ص.ب. 95 ، صفاة 13001, الكويت.
هاتف: 2011 2242 965+

السجل التجاري رقم 8940 في وزارة التجارة بدولة الكويت

األغراض وفق النظام األساسي

األغـراض التـي أسـس مـن أجلهـا البنـك هـي القيـام بكافـة أعمـال البنـوك املصرفيـة والتجاريـة والتعامـل فـي األسـهم والسـندات واألوراق 
املاليـة بكافـة أوجـه التصـرف القانونـي، وجميـع األعمـال األخـرى التـي جتيـز القوانـني للبنـوك واملؤسسـات املاليـة القيـام بهـا، وجميـع 
األعمال الالزمة لتحقيق هذه األغراض أو الناشـئة عنها أو املتعلقة بها أو املسـاعدة لها بصورة مباشـرة أو غير مباشـرة ويجوز للشـركة 
مـن أجـل حتقيـق هـذه األغـراض أن تنشـئ وأن تشـترك بـأي شـكل مـن األشـكال وأن تكـون لهـا مصلحـة مـع الهيئـات التـي تـزاول أعمـاال 
شـبيهة بأعمالهـا أو التـي قـد تعاونهـا علـى حتقيـق أغراضهـا، ولهـا أن تشـتري هـذه املؤسسـات أو تسـاهم فيهـا أو تلحقهـا بهـا أو تدمجهـا 

معهـا، سـواء فـي دولـة الكويـت أو فـي اخلـارج. 

اإلدراج واخلصخصة

أدرج البنك في سوق الكويت لألوراق املالية بتاريخ 29 سبتمبر 1984.
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رأس املال املصرح به واملدفوع

بتاريـخ 30 يونيـو 2015، بلـغ رأس املـال املصـرح بـه واملصـدر واملدفـوع 503,971,768.700، د.ك مـوزع على 5,039,717,687 سـهما بقيمة 
0.100 د.ك للسـهم، وهـذه األسـهم )1( مدرجـة فـي سـوق الكويـت لـألوراق املاليـة و )2( هـي األوراق املاليـة الوحيـدة التـي أصدرها البنك 

فيمـا عـدا السـندات التـي سـبق لـه أن أصدرهـا علـى النحـو املبـني فـي »اإلصـدار السـابق للسـندات من قبـل البنك« في هذه النشـرة.

ميلك املساهمون املذكورون أدناه أسهما تزيد نسبتها على %5 من رأس املال العادي املصدر للبنك وذلك كما في 30 يونيو 2015:

نسبة املساهمةاملساهم

%5.03املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

الشركات التابعة

الشركات التابعة للبنك كما في 30 يونيو 2015:

نسبة املساهمةالنشاط األساسيبلد التأسيساالسم

%100.0إدارة االستثمارسويسرابنك الكويت الوطني بنك بريفيه )سويس( اس.ايه.

%100.0األعمال املصرفيةاململكة املتحدةبنك الكويت الوطني )إنترناشيونال( بي.أل.سي.

%100.0إدارة االستثمارجزر الكاميانناشيونال إنفسترز جروب هولدنغز ليمتد

%99.9شركة استثمارالكويت شركة الوطني لالستثمار ش.م.ك.)مقفلة(

%98.5األعمال املصرفيةمصربنك الكويت الوطني مصر ش.م.م.

%86.7الوساطة املالية الكويتشركة الوطني للوساطة املالية ش.م.ك. )مقفلة(

%85.5األعمال املصرفيةلبنانبنك الكويت الوطني )لبنان( ش.م.ل.

%84.3األعمال املصرفيةالعراقبنك االئتمان العراقي أس.أيه.

%58.4األعمال املصرفية اإلسالميةالكويت بنك بوبيان ش.م.ك.ع.

وفـي 30 يونيـو 2015 كانـت مـا نسـبته %38.1 مـن حصـة البنـك فـي بنـك الكويـت الوطنـي )لبنـان( ش.م.ل. مملوكـة باسـم شـركة قابضـة 
وسـيطة هـي شـركة بنـك الكويـت الوطنـي هولدنـغ )لبنـان( ش.م.ل. 

وضع املجموعة 

البنـك ليـس جـزء مـن مجموعـة شـركات، لكـن احـد مسـاهمي البنـك ميلـك أكثـر مـن %5 مـن رأس املـال العـادي للبنـك، وهـو املؤسسـة 
العامـة للتأمينـات االجتماعيـة، وهـو ليـس ممثـال فـي مجلـس إدارة البنـك، واملؤسسـة العامـة للتأمينـات االجتماعيـة متلـك شـركات أخـرى 

ال صلـة لهـا بالبنـك. 
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نبذة عن األعمال واستراتيجيتها

البنـك، الـذي يشـار إليـه مـع شـركاته التابعـة بعبـارة »املجموعـة« وهـو الشـركة القابضـة األصلية ضمـن املجموعة، كان البنـك احمللي األول 
والشـركة املسـاهمة األولـى التـي مت إنشـاؤها فـي الكويـت، واملجموعـة هـي املجموعـة املصرفيـة الرائـدة فـي الكويـت مـن حيـث األصـول 
والودائـع وقـروض وسـلف العمـالء، كمـا تتمتـع بحصـص كبيـرة فـي السـوق مـن حيـث ودائـع العمـالء وعمـالء خدمـات األعمـال املصرفيـة 
االسـتهالكية واسـتخدام بطاقات االئتمان االسـتهالكي وله حصة مهيمنة في السـوق في قطاع الشـركات األجنبية ومتويل التجارة. وهي 

املجموعـة املصرفيـة الوحيـدة فـي الكويـت التـي لهـا حضـور بـارز فـي أسـواق األعمـال املصرفيـة التقليدية واإلسـالمية. 

بلـغ إجمالـي موجـودات املجموعـة 22,952 مليـون د.ك كمـا فـي 30 يونيـو 2015 وبلغـت حقـوق امللكيـة اخلاصـة مبسـاهمي البنـك 2,667 
مليـون د.ك. 

وتتمثل أنشـطة األعمال األساسـية للمجموعة في اخلدمات املصرفية االسـتهالكية واخلاصة واخلدمات املصرفية للشـركات واخلدمات 
املصرفيـة اإلسـالمية واخلدمـات املصرفيـة االسـتثمارية وإدارة األصـول. تركـز املجموعـة بشـكل أساسـي علـى تقدمي منتجاتهـا وخدماتها 
فـي الكويـت ودول أخـرى ضمـن منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيـا مبـا فـي ذلـك البحريـن ومصـر والعـراق واألردن ولبنـان واململكـة 

العربيـة السـعودية واإلمـارات العربيـة املتحـدة مـن خـالل شـركاتها التابعـة أو فروعها فـي تلك الدول. 

توفر املجموعة لعمالئها مجموعة واسـعة من اخلدمات املصرفية واملالية من خالل أكبر شـبكة فروع في الكويت تضم 66 فرعا وشـبكة 
أجهـزة سـحب آلـي ووحـدات نقـاط بيـع وأعمـال مصرفيـة بواسـطة الهاتـف واخلدمـات املصرفية بواسـطة اإلنترنت واخلدمـات املصرفية 

عبـر الهاتف النقال. 

بلـغ حجـم محفظـة قـروض عمـالء املجموعـة 12,716 مليـون د.ك كمـا فـي 30 يونيو 2015 وبلغ مجمـوع ودائع العمالء والودائع من البنوك 
و املؤسسـات املاليـة 18,876 مليـون د.ك. بلـغ ربـح املجموعـة لألشـهر السـتة األولـى املنتهيـة فـي 30 يونيـو 2015 مـا مجموعـه 170 مليـون 
د.ك مقارنـة بــ 150 مليـون د.ك أربـاح األشـهر السـتة املنتهيـة فـي 30 يونيـو 2014. وبلـغ ربـح املجموعـة اخلـاص مبسـاهمي البنـك 163 
مليـون د.ك لفتـرة السـتة أشـهر املنتهيـة فـي 30 يونيـو 2015 مقارنـة بــ 145 مليـون د.ك لفتـرة السـتة أشـهر املنتهيـة فـي 30 يونيـو 2014. 

بلـغ معـدل كفايـة رأس املـال اإلجمالـي والشـريحة األولـى مـن رأس مـال املجموعـة كمـا فـي 30 يونيـو 2015، احملتسـبة وفقـا لقواعـد بـازل 
3 الرقابيـة املطبقـة مـن قبـل بنـك الكويـت املركـزي %16.1 و%14.9 علـى التوالـي، وبلغـت نسـبة الرفـع، احملتسـبة وفقـا ملتطلبـات بنـك 

الكويـت املركـزي 8.3%. 

البنـك مـدرج فـي سـوق الكويـت لـألوراق املاليـة منـذ 29 سـبتمبر 1984، وبلـغ مجمـوع رأس مالـه السـوقي 4.33 مليـار د.ك كمـا هـو فـي 
30 يونيـو 2015. 

يقـع املكتـب املسـجل للبنـك فـي شـارع عبـد اهلل األحمـد، وعنوانـه ص.ب. 95 الصفـاة 13001 الكويـت، ورقـم هاتفـه 2011 2242 965+ 
ورقـم تسـجيله فـي السـجل التجـاري لـدى وزارة التجـارة والصناعـة هـو 8490. 

االستراتيجية

تركـز اسـتراتيجية البنـك علـى الدفـاع عـن مركـزه الريـادي وتعزيـز هـذا املركـز فـي الكويـت بالتزام مع التنويـع اجلغرافـي ألعماله )خاصة 
فـي منطقـة دول مجلـس التعـاون اخلليجـي( وزيـادة تنـوع املنتجات التـي يقدمها.

الدفاع عن املركز الريادي للبنك وتعزيزه 

تتمثـل االسـتراتيجية العامـة للبنـك فـي سـوقه احملليـة فـي احملافظـة علـى مكانتـه املتميـزة ومركـزه الريـادي فـي السـوق عـن طريـق تقـدمي 
اخلدمـات املصرفيـة وتوظيـف مركـزه املالـي القـوي لتوسـيع حصتـه احلالية في أسـواق القروض وودائع العمالء ومتويل املشـاريع والتجارة 
والتمسـك باألسـلوب امللتـزم فـي إدارة املخاطـر والتكاليـف. وضمـن مجموعـة منتجاتـه احملليـة األساسـية التـي تتكـون مـن اخلدمـات 
املصرفيـة للشـركات واخلدمـات املصرفيـة االسـتهالكية واخلدمـات املصرفيـة اخلاصـة، ينـوي البنـك تطبيـق هـذه االسـتراتيجية علـى 

النحـو التالـي: 

اخلدمات املصرفية للشركات 

 تشمل أهداف املجموعة ضمن قطاع اخلدمات املصرفية للشركات في الكويت ما يلي: 
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احلفـاظ علـى دور البنـك الرئيسـي ملعظـم الشـركات احملليـة الرائـدة مـع االسـتمرار فـي املسـاهمة النشـطة في خدمة شـركات القطاع   •
األوسـط للسـوق؛

أن يبقى البنك املختار لدى الشركات األجنبية العاملة في الكويت واالستمرار في خدمة ما ال يقل عن %75 من تلك الشركات؛ و  •

احملافظة على احلصة السوقية احلالية للبنك في مجال متويل التجارة، والتي يعتقد البنك أنها تزيد على 30%.   •

تنـوي املجموعـة حتقيـق هـذه األهـداف عـن طريـق تقـدمي خدمـات متميـزة لعمالئهـا مـن الشـركات و االسـتفادة مـن مختلـف اخلدمـات 
التـي تقدمهـا املجموعـة وتوسـيع تطبيـق منـط التغطيـة املعتمـد وتوسـيع نطـاق اخلدمـات واملنتجـات املعروضـة. كمـا تركـز اسـتراتيجية 
املجموعـة علـى بقـاء البنـك فـي طليعـة البنـوك التـي تقـدم التمويـل واخلدمـات املصرفيـة للمشـاريع احلكوميـة الكبيـرة نظـراً ألن قاعدتهـا 
املاليـة الكبيـرة وتصنيفاتهـا االئتمانيـة ووجودهـا علـى املسـتوى الدولـي متيزهـا علـى غيرهـا مـن البنـوك الكويتيـة عنـد املنافسـة على هذه 
املشـاريع وعنـد السـعي للحصـول علـى األمـوال ألغـراض متويـل هـذه املشـاريع. تشـمل اسـتراتيجية النمـو التـي تعتمدهـا املجموعـة تعزيـز 
موقعهـا القيـادي بـني الشـركات الكويتيـة الكبيـرة وزيـادة اختراقهـا لشـركات القطـاع األوسـط من السـوق من خالل التسـويق الهادف وبناء 
عالقـات جديـدة. تركـز املجموعـة علـى تعزيـز العالقـات مـع العمـالء علـى كافـة مسـتويات خدماتهـا املصرفيـة للشـركات، وتعكـف حاليـا 
علـى تعزيـز خدماتهـا للشـركات عـن طريـق اإلنترنـت مـن خـالل توفيـر خدمـات متويـل التجـارة بواسـطة اإلنترنـت وإعـداد عـروض إدارة 
السـيولة ينافـس خدمـات إدارة النقـد املقدمـة حاليـا مـن قبـل البنـوك الدوليـة. وضمن إطـار األعمال املصرفية للشـركات، تعمل املجموعة 
أيضـاً علـى احتـواء التكاليـف وزيـادة كفـاءة العاملـني مـع االسـتثمار فـي احملافظـة علـى الكفـاءات وتوظيـف الكـوادر ذات املهـارات املطلوبـة 

وتطويـر تكنولوجيـا املعلومـات اخلاصـة بهـا. 

وبغـض النظـر عـن اسـتراتيجية النمـو، تنـوي املجموعـة كذلـك احملافظـة علـى جـودة األصـول مـع التركيـز بشـكل خـاص علـى الرقابـة على 
االئتمـان وإدارة املخاطـر وضمـان وجـود إطـار حوكمـة فعـال.

اخلدمات املصرفية االستهالكية

تهدف املجموعة لتحقيق ما يلي ضمن قطاع اخلدمات املصرفية االستهالكية في الكويت: 

احملافظـة علـى مركزهـا القيـادي الـذي يتجلـى مـن خـالل أعلـى درجـات اختـراق السـوق فـي مجال القـروض وبطاقـات االئتمان بني   •
البنـوك الكويتيـة فـي الكويـت وأكبـر نسـبة مـن العمـالء الكويتيـني مقارنـة بجميـع البنـوك األخـرى، علـى أسـاس البيانـات الداخليـة 

للمجموعـة وتقاريـر بنـك الكويـت املركـزي حـول القطـاع املصرفـي الكويتـي؛

االستمرار في التركيز على تقدمي خدمة عمالء متميزة وأعلى الدرجات على مؤشر رضا العمالء الذي يبلغ %92 حاليا؛ و  •

حتقيق أدنى تكلفة متويل بني البنوك الكويتية التقليدية.  •

تنـوي املجموعـة توسـيع قاعـدة عمالئهـا فـي القطـاع االسـتهالكي بالتركيـز علـى القطاعـات االسـتهالكية املربحـة ومنها قطاعـات العمالء 
األثريـاء وعلـى جـذب عمـالء جـدد كاملؤسسـات والشـركات الصغيـرة واملتوسـطة احلجـم. وملسـاعدة احلكومـة الكويتيـة فـي حتقيـق هدفها 
االجتماعـي، تنـوي املجموعـة الدخـول فـي شـراكة مـع الصنـدوق الوطنـي لرعايـة وتنميـة املشـاريع الصغيــرة واملتوسطــة عـن طريـق منـح 
التسـهيالت االئتمانيـة للمؤسسـات الصغيـرة واملتوسـطة، كمـا قامـت املجموعـة بتطويـر حلـول توزيع مبتكرة متعددة القنوات تشـمل شـبكة 
اإلنترنـت واألعمـال املصرفيـة بواسـطة الهاتـف النقـال وخدمـات مركـز االتصـال كمـا تركـز علـى حتسـني عمليـات البيـع املقابـل واختـراق 

املنتجـات باسـتخدام أحـدث األدوات والتقنيـات املتاحـة. 

تنـوي املجموعـة زيـادة التركيـز علـى التسـويق الرقمـي مبـا فـي ذلـك وسـائل التواصـل االجتماعـي لتعزيـز رضـا العمالء وتلبيـة الطلب، كما 
تنوي االسـتفادة من عالمتها التجارية املرموقة في جميع أنشـطة البنك على مسـتوى اخلدمات املصرفية االسـتهالكية وتطوير أسـاليب 

ومسـتويات ثابتـة مـن االتصـال فيمـا يتعلـق بجميـع حمالت املنتجـات وخدمات األعمال املصرفية االسـتهالكية. 

اخلدمات املصرفية اخلاصة 

تشمل أهداف املجموعة ضمن قطاع اخلدمات املصرفية اخلاصة في الكويت ما يلي: 

االسـتمرار فـي تقـدمي عـروض متميـزة لعمالئهـا مـن ذوي املـالءة املاليـة الكبيـرة وذلـك بالتعـاون مـع شـركة الوطنـي لالسـتثمار   •
باملجموعـة؛ اخلاصـة  الدوليـة  والشـبكة 

االسـتفادة مـن اخلبـرة املمتـازة فـي مجـال إدارة الثـروات والتـي يتمتـع بهـا البنك اخلـاص التابع للمجموعة بنـك الكويت الوطني بنك   •
بريفيـه )سـويس( اس.ايـه.، فـي جنيـف، الـذي ميكـن عمالئـه مـن الوصـول إلـى الصناديـق االسـتثمارية الدوليـة الرائـدة، خالفـاً إلى 
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توسـيع محفظـة منتجاتـه لتلبيـة االحتياجـات املتناميـة لعمالئـه؛

تقـدمي خدمـة رفيعـة املسـتوى عـن طريـق فريـق يضـم أكثـر مـن 30 مصرفيـا ميلكـون خبـرات متميـزة فـي مجال اخلدمـات املصرفية   •
اخلاصـة؛ و

االستفادة من عالمتها التجارية القوية جلذب عمالء جدد واالحتفاظ بعمالئها احلاليني.  •

التنويع اجلغرافي وتنويع املنتجات واخلدمات 

تنطـوي اسـتراتيجية املجموعـة فـي السـعي للتنويـع اجلغرافـي وتنويـع املنتجـات واخلدمـات وكذلك توسـيع وجودها على املسـتوى اإلقليمي 
وتعزيـز األعمـال املصرفيـة اإلسـالمية وبنـاء بنك اسـتثماري إقليمي رائد. 

توسيع احلضور اإلقليمي

تهـدف اسـتراتيجية املجموعـة فـي مجـال التنويـع اجلغرافـي إلـى توظيـف نقـاط القـوة والقـدرات األساسـية للمجموعـة، مبـا فيها شـبكتها 
الدوليـة الواسـعة وعالقاتهـا القويـة ضمـن منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيـا لبنـاء منصـة إقليميـة ودعـم النمو في أسـواق رئيسـية 
كبعـض دول مجلـس التعـاون اخلليجـي األخـرى ومصـر. وعلـى وجـه اخلصـوص، تركـز املجموعـة علـى األسـواق التـي تعتبرهـا ذات فـرص 
جيـدة علـى املـدى البعيـد وذلـك مـن خـالل مجموعـة مـن االقتصاديات ذات معدالت النمـو املرتفعة واجتاهات دميوغرافيـة إيجابية وقدرة 
املجموعـة علـى اسـتغالل واحـد أو أكثـر مـن املزايـا التنافسـية كوجـود عناصـر كفـاءة حالية أو اسـتحداث أخرى جديدة والقـدرة على البيع 

املتقابـل للمنتجـات واخلدمات األخـرى للمجموعة.

عند توسيع حضورها على املستوى اإلقليمي، تنوي املجموعة: 

االستفادة من سمعتها املمتازة وعالمتها التجارية والشهرة من خالل اعتماد معايير قياسية وثابتة في جميع أسواقها؛  •

تبني منوذج أعمال مرن ميكنها من التكيف بسهولة مع االجتاهات واألوضاع املتغيرة في مختلف األسواق التي تعمل فيها؛  •

تقدمي مستويات عالية من اخلدمات الثابتة واملوثوقة واملتجاوبة مع متطلبات العمالء والعمالء احملتملني في جميع أسواقها؛ و   •

احملافظة على نظام وحوكمة فعالة في مجال إدارة املخاطر وعلى عملية التزام موحدة في جميع األسواق.   •

إرساء عالمة مصرفية إسالمية 

بعد أن اسـتحوذت املجموعة في البداية على حصة أقلية في بنك بوبيان في سـنة 2009، رفعت املجموعة مسـاهمتها في البنك املذكور 
في سـنة 2012 إلى %58.4 ليصبح بنك بوبيان شـركة تابعة يتم جتميع بياناتها املالية مع تلك اخلاصة باملجموعة منذ 31 يوليو 2012. 
بنـك بوبيـان بنـك إسـالمي ذو حجـم صغيـر نسـبيا وتقـدر حصتـه مـن إجمالـي املوجـودات وودائـع العمـالء فـي السـوق الكويتيـة، بــ 4.3% 

و%5.6 علـى التوالـي كمـا فـي 30 يونيو 2015. 

تتمثـل اسـتراتيجية املجموعـة فيمـا يتعلـق ببنـك بوبيـان فـي التركيـز على إبراز متّيزه عن البنوك اإلسـالمية األخـرى في الكويت من خالل 
التركيـز الواضـح علـى العمـالء األثريـاء وذوي املـالءة املاليـة العاليـة والعمـالء من املؤسسـات والشـركات الكبيرة واملتوسـطة احلجم، وعلى 

قـدرة البنـك علـى االعتمـاد علـى عناصـر القوة األساسـية والتميز التي تتمتـع بها املجموعة. 

تدل البيانات املالية التي نشرتها البنوك الكويتية على ما يلي: 

بتاريـخ 30 يونيـو 2015، بلغـت حصـة البنـوك اإلسـالمية %39 مـن إجمالـي موجـودات البنـوك الكويتيـة و%43 مـن إجمالـي ودائـع   •
البنـوك الكويتيـة فـي الكويـت.

على مدى السنوات اخلمس حتى 30 يونيو 2015، بلغ متوسط نسبة منو موجودات البنوك اإلسالمية الكويتية %10 مقارنة   •
 بنسبة منو بلغت %8 للموجودات اخلاصة بالبنوك التقليدية الكويتية. 

بناء بنك استثمار إقليمي رائد

تتمثـل اسـتراتيجية املجموعـة فيمـا يتعلـق باخلدمـات املصرفيـة االسـتثمارية وأعمـال إدارة األصول في إنشـاء أعمال مصرفية اسـتثمارية 
إقليميـة رائـدة وأعمـال إدارة األصـول والوسـاطة واألبحـاث تخـدم العمـالء احلاليـني للمجموعـة وجتـذب عمـالء جـدد. تنـوي شـركة 
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الوطنـي لالسـتثمار علـى التركيـز علـى زيـادة األمـوال واألصـول املـدارة مـن قبلهـا مـن خالل توسـيع مجموعـة منتجاتها لتلبية طلب السـوق 
واالسـتثمار فـي التكنولوجيـا واملـوارد البشـرية واسـتكمال بنـاء قاعـدة منتجاتهـا احلاليـة. باإلضافـة إلـى ذلـك، تخطـط املجموعـة لتوسـيع 

شـبكة التوزيـع اخلاصـة بشـركة الوطنـي لالسـتثمار. 

نقاط القوة والتميز

تتمتع املجموعة بعدد من نقاط القوة والتميز، وخاصة: 

أكبر مجموعة مصرفية في الكويت ومركز مهيمن في السوق

بتاريـخ 30 يونيـو 2015، بلـغ مجمـوع موجـودات املجموعـة 22,952 مليـون د.ك، وبلـغ مجمـوع قروض و سـلف العمـالء 12,716 مليون د.ك 
ومجمـوع ودائـع العمـالء 12,016 مليـون د.ك، لتكـون بذلـك أكبـر مجموعـة مصرفيـة فـي الكويـت فـي جميـع هـذه املقاييـس الثالثـة. حيـث 
تـرى املجموعـة بأنهـا تتمتـع بأعلـى حـدود إقـراض بـني البنـوك التقليديـة الكويتيـة، كمـا متلـك أكبـر شـبكة توزيـع وأكثرهـا تنوعـا داخـل 
الكويـت، و تتمتـع بحصـص سـوقية كبيـرة مـن حيـث عمـالء اخلدمـات املصرفيـة االسـتهالكية واسـتخدام بطاقـات االئتمـان االسـتهالكية 

وحصـة مهيمنـة فـي قطـاع الشـركات األجنبيـة وفـي مجـال متويـل التجـارة. 

املجموعة املصرفية الوحيدة في الكويت التي تقدم خدمات مصرفية تقليدية وإسالمية

بعـد جتميـع البيانـات املاليـة لبنـك بوبيـان مـع البيانـات املاليـة اخلاصة باملجموعة في سـنة 2012، أصبحت مجموعـة بنك الكويت الوطني 
املجموعـة املصرفيـة الوحيـدة فـي الكويـت التـي تقـدم خدمـات مصرفيـة تقليديـة وإسـالمية علـى حـد سـواء. وكمـا ورد فـي اجلـزء الـذي 
يحمـل عنـوان »االسـتراتيجية -التنويـع اجلغرافـي وتنويـع املنتجـات واخلدمـات – إرسـاء عالمـة مصرفية إسـالمية« يركز بنـك بوبيان على 
العمـالء األثريـاء وذوي املـالءة املاليـة العاليـة والعمـالء مـن املؤسسـات والشـركات كبيرة ومتوسـطة احلجم، مسـتفيدا بذلـك من الكثير من 

عناصـر القوة األساسـية للمجموعة. 

شبكة إقليمية ودولية قوية 

ضمـن منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيـا، يشـغل البنـك التابـع للمجموعـة، بنـك الكويـت الوطنـي – مصـر ش.م.م. 39 فرعـا فـي 
جمهوريـة مصـر العربيـة بينمـا تشـغل البنـوك التابعـة للبنـك فـي العـراق )بنـك االئتمـان العراقـي أس.أيـه.( ولبنـان )بنـك الكويـت الوطنـي 
)لبنـان( ش.م.ل. 14 فرعـا و 6 فـروع علـى التوالـي. وميلـك البنـك نفسـه فرعـني فـي البحريـن وثالثـة فـروع فـي األردن و فـرع واحـد فـي 
اململكـة العربيـة السـعودية و فرعـني فـي اإلمـارات العربيـة املتحـدة ومتلـك شـركة زميلـة، توركيـش بانـك أيـه.أس. 19 فرعـا فـي تركيـا فـي 

حـني ميلـك بنـك بوبيـان اسـتثمارات مـا بـني 21 و 34 باملائـة فـي شـركات زميلـة فـي إندونيسـيا واململكـة املتحـدة والسـودان. 

وعلـى الصعيـد الدولـي، ميلـك البنـك شـركات تابعـة فـي لنـدن )بنـك الكويـت الوطنـي )إنترناشـيونال( بي.أل.سـي.( وجنيـف )بنـك الكويت 
الوطنـي بنـك بريفيـه )سويسـرا( اس.ايـه.( وفـروع فـي باريـس ونيويـورك وسـنغافورة ومكتـب متثيلـي في شـنغهاي. 

قدرات أعمال مصرفية استثمارية قوية 

تديـر املجموعـة أعمالهـا املصرفيـة االسـتثمارية وإدارة األصـول مـن خـالل شـركتها التابعـة، شـركة الوطنـي لالسـتثمار ش.م.ك.)مقفلـة( 
)املعروفـة بإسـم أن بـي كيـه كابيتـال NBK Capital(. باإلضافـة إلـى ذلـك تقـدم املجموعـة خدمـات الوسـاطة املاليـة مـن خـالل شـركة 
الوسـاطة املاليـة التابعـة للبنـك، شـركة الوطنـي للوسـاطة املاليـة ش.م.ك )مقفلـة( وتـرى املجموعـة بـأن وحـدات األعمـال ضمـن شـركة 
الوطنـي لالسـتثمار متلـك نقـاط قـوة ,ومتيـز فريـدة تخـدم ذلـك القطـاع بالـذات. حيـث يسـتفيد فريـق إدارة األصـول مـن شـبكة التوزيـع 
القويـة للمجموعـة ومـن سـجلها احلافـل فـي هـذا املجـال. يوفـر فريـق الوسـاطة املاليـة واألبحـاث تغطيـة عاليـة اجلـودة وواسـعة النطـاق 
للشـركات وقـدرات تنفيـذ احترافيـه، علمـا بـأن سياسـة االسـتثمار البديـل القويـة و القـدرات الكبيـرة علـى احلصـول علـى األمـوال والتـي 
يتمتـع بهـا فريـق االسـتثمار متيـز هـذا الفريـق عـن غيـره مـن الفـرق املماثلـة فـي الكويـت. باإلضافـة إلـى ذلـك، يسـتفيد فريـق األعمـال 
املصرفيـة االسـتثمارية مـن خبرتـه فـي التنفيـذ ومعرفتـه الوثيقـة لهـذا القطـاع وقدرتـه علـى عـرض خدماتـه لقاعـدة كبيـرة مـن عمـالء 

املجموعـة.

قاعدة مساهمني مستقرة وفريق إدارة قوي

أنشـئ البنك في سـنة 1952 من قبل مجموعة من كبار التجار الكويتيني وحافظ منذ ذلك الوقت على قاعدة املسـاهمني األساسـيني. و 
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تـرى املجموعـة بـأن لديهـا مجلـس إدارة قـوي وثابـت وفريـق تنفيـذي يعمـل بالبنـك منذ فترات طويلة ويتمتع بسـجل أداء قـوي في الكويت. 
املزيـد مـن التفاصيـل حـول إدارة املجموعـة موجـودة في اجلزء الـذي يحمل عنوان »اإلدارة«. 

أداء مالي قوي ومستمر

تتمتـع املجموعـة بسـجل حافـل وطويـل مـن الربحيـة وحافظـت علـى ربحيتهـا خـالل األزمـة املاليـة العامليـة. وخـالل الفتـرة مـن سـنة 2009 
إلـى سـنة 2014، سـجل الفائـض التشـغيلي للمجموعـة )الـذي ميثـل الربـح التشـغيلي قبـل املخصصـات ملقابلـة خسـائر االئتمـان وخسـائر 
انخفـاض القيمـة( معـدل منـو سـنوي مركـب بلـغ %6، وارتفـع مجمـوع موجوداتهـا مبعـدل منـو سـنوي مركـب بلـغ %11 كمـا ارتفعـت حقوق 
املسـاهمني اخلاصـة مبسـاهمي البنـك مبعـدل منـو سـنوي مركـب بلـغ %8. باإلضافـة إلـى ذلـك، تسـتفيد املجموعـة مـن انخفـاض تكلفـة 
التمويـل الـذي يعـزى لقـوة مركـز سـيولتها، و موجوداتهـا عاليـة اجلـودة كمـا تـرى املجموعـة، وذلـك يتضـح مـن املسـتويات املنخفضة نسـبيا 

للقـروض املتعثرة. 

تصنيفات ائتمانية مرتفعة وإحدى أعلى العالمات التجارية والشهرة قيمًة على املستوى اإلقليمي

تتمتـع املجموعـة بأحـد أعلـى التصنيفـات االئتمانيـة فـي منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيـا وعلـى املسـتوى الدولـي، مـع توقعـات 
مسـتقبلية ثابتـة هـي Aa3 مـن موديـز و +A مـن سـتاندرد أنـد بـورز و  -AA مـن فيتـش. باإلضافـة إلى ذلك، تعتبر العالمـة التجارية لبنك 
الكويـت الوطنـي إحـدى أبـرز العالمـات التجاريـة وأشـهرها علـى املسـتوى اإلقليمـي. وقـد مت وضـع املجموعـة مـن قبـل غلوبـال فاينانـس 
ضمن اخلمسـني بنكا األكثر أمانا في العالم وبشـكل مسـتمر سـنة بعد سـنة، وفاز البنك في سـنة 2015 بجائزة العالمة املصرفية األكثر 
قيمـة فـي الكويـت وإحـدى العالمـات العشـر األكثـر قيمـة فـي منطقـة الشـرق األوسـط وذلك من قبـل براند فاينانس بقيمـة عالمة جتارية 

مصرفيـة تزيـد علـى مليـار دوالر أميركـي كمـا فـي 31 ديسـمبر 2014. 
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اإلدارة

مجلس اإلدارة

تعمـل املجموعـة بتوجيـه مـن مجلـس اإلدارة الـذي يضـم تسـعة أعضـاء غيـر تنفيذيـني. ينتخـب كل عضـو مـن أعضـاء املجلـس مـن قبـل 
املسـاهمني فـي اجتمـاع اجلمعيـة العموميـة ولفتـرة ثـالث سـنوات. وبالتوافق مع متطلبات قانون الشـركات الكويتـي، يجتمع مجلس اإلدارة 

سـت مـرات علـى األقـل كل سـنة. 

 ويتمثـل دور املجلـس األبـرز فـي حتقيـق التناسـق بـني األهـداف االسـتراتيجية للمجموعـة وقابليـة املخاطـر واإلطـار العـام لنظـام حوكمـة 
الشـركات واملصالـح األفضـل واألنسـب للمجموعـة، التـي مـن شـأنها تعظيـم املنفعـة للمسـاهمني. ويرتبـط هـذا الـدور مـع املسـؤولية فـي 

املتابعـة واحملافظـة علـى االسـتقرار املالـي واالقتصـادي للمجموعـة وحمايـة حقـوق ومنافـع جميـع مسـاهمي املجموعـة. 

الـدور الـذي يقـوم بـه كل مـن رئيـس املجلـس والرئيـس التنفيـذي للمجموعـة منفصـل ومسـتقل عـن اآلخـر وهنـاك فصـل واضـح للواجبـات 
واملسـؤوليات، حيـث يتـم حتديـد مسـؤوليات رئيـس مجلـس اإلدارة فـي ميثـاق مجلـس اإلدارة وفـي البنـود املرجعيـة للمجلـس. 

للجمعيـة العموميـة سـلطة تعيـني وعـزل رئيـس مجلـس اإلدارة، وملجلـس اإلدارة سـلطة تعيـني وعـزل الرئيـس التنفيـذي للمجموعـة فـي أي 
وقـت علـى أن يكـون نصـاب اجتمـاع مجلـس اإلدارة مكتمـال. 

فيما يلي أسماء أعضاء مجلس اإلدارة للبنك بتاريخ نشرة االكتتاب :

املنصباالسم 

الرئيسناصر مساعد عبد اهلل الساير

نائب الرئيسغسان أحمد سعود اخلالد 

عضوحمد عبد العزيز الصقر

عضويعقوب يوسف الفليج

عضو حمد محمد عبد الرحمن البحر 

عضومثنى محمد أحمد احلمد 

عضو هيثم سليمان اخلالد 

عضولؤي جاسم اخلرافي

عضو عماد محمد عبد الرحمن البحر

وفيما يلي نبذة موجزة عن السيرة الذاتية لكل من أعضاء مجلس اإلدارة:

ناصر مساعد عبد اهلل الساير

يشـغل السـيد السـاير عضويـة مجلـس اإلدارة منـذ سـنة 1980 ونائبـاً لرئيـس املجلـس اإلدارة منـذ عـام 1993، حتـى مت انتخابـه رئيسـا 
للمجلـس فـي شـهر أغسـطس 2014. ويـرأس أيضـا جلنـة احلوكمـة التابعـة ملجلـس اإلدارة. 

وشـغل السـيد السـاير منصـب عضـو مجلـس إدارة احتـاد مصـارف الكويـت منـذ سـنة 1999 حيـث كان رئيسـا ملجلـس إدارة االحتـاد للفترة 
مـن 1999 إلـى 2006. وكان أيضـا عضـوا فـي املجلـس األعلـى للتخطيـط والتنميـة )الـذي يرأسـه سـمو رئيـس مجلـس الـوزراء بدولـة 
الكويـت(، كمـا كان عضـوا فـي جلنـة التمويـل واالسـتثمار بغرفـة جتـارة وصناعة الكويت خالل الفترة من سـنة 2003 إلى سـنة 2012. هذا 
وميلـك السـيد السـاير خبـرة كبيـرة فـي األعمـال املصرفية واالسـتثمار والتخطيط االسـتراتيجي واحلوكمة في القطاعـني العام واخلاص. 

هذا ويحمل السيد الساير درجة بكالوريوس في االقتصاد من جامعة والية أوكالهوما، الواليات املتحدة األميركية. 

غسان أحمد سعود اخلالد 

يشـغل السـيد اخلالـد منصـب عضـو مجلـس اإلدارة منـذ سـنة 1987، وهـو رئيـس جلنـة املخاطـر و جلنـة الترشـيحات واملكافـآت التابعتني 
للمجلس. 
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ويشـغل السـيد اخلالـد منصـب نائـب رئيـس مجلـس اإلدارة والعضـو املنتـدب فـي شـركة أسـيكو للصناعـات، ويتمتـع بخبـرة فـي األعمـال 
املصرفيـة للشـركات ومتويـل التجـارة واالئتمـان وقطـاع التجزئـة. 

هذا وقد درس السيد اخلالد الهندسة املدنية في جامعة وست فرجينيا، الواليات املتحدة األميركية.

حمد عبد العزيز الصقر

شـغل السـيد الصقر منصب عضو مجلس اإلدارة منذ سـنة 1983، وسـبق له أن كان عضوا خالل الفترة من سـنة 1975 إلى سـنة 1976، 
وهـو عضـو فـي جلنة االئتمان وجلنة احلوكمـة التابعتني للمجلس.

ويشـغل السـيد الصقـر منصـب عضـو مجلـس إدارة شـركة الكـوت للمشـاريع الصناعيـة، الكويـت، وميلـك خبـرة واسـعة فـي الصناعـة 
املصرفيـة وخاصـة فـي مجـال ائتمـان الشـركات. 

هذا ويحمل السيد الصقر درجة بكالوريوس في االقتصاد – من إيرلندا. 

يعقوب يوسف الفليج

يشـغل السـيد الفليـج منصـب عضـو مجلـس اإلدارة منـذ سـنة 1998، وهـو عضـو فـي جلنـة االئتمـان وفـي جلنـة احلوكمـة التابعتني ملجلس 
اإلدارة.

هـذا وسـبق للسـيد الفليـج أن شـغل منصـب مديـر عـام بالبنـك مـن سـنة 1983 إلـى سـنة 1998، األمـر الـذي أكسـبه خبـرة واسـعة فـي 
األنشـطة املصرفيـة مبـا فـي ذلـك إدارة املخاطـر والرقابـة الداخليـة. 

هذا ويحمل السيد الفليج درجة بكالوريوس في إدارة أعمال، من جامعة ميامي، الواليات املتحدة األميركية.

حمد محمد عبد الرحمن البحر

يشـغل السـيد البحـر منصـب عضـو مجلـس اإلدارة منـذ سـنة 2005، وهـو رئيـس جلنـة التدقيـق وعضـو فـي جلنـة الترشـيحات واملكافـآت 
التابعتـني للمجلس. 

كان السـيد البحـر عضـوا فـي مجلـس إدارة الشـركة الكويتيـة لالسـتثمار خـالل الفتـرة مـن 1981 إلى 1991 شـغل خاللهـا منصب الرئيس 
والعضـو املنتـدب، كمـا شـغل منصـب العضـو املنتـدب لبنـك البحريـن والكويـت. ميلـك السـيد البحـر خبـرة واسـعة فـي األعمـال املصرفيـة 

االسـتثمارية وإدارة األصـول باإلضافـة إلـى اخلبـرة فـي مجـال الرقابـة الداخلية. 

ويحمل السيد البحر درجة بكالوريوس في االقتصاد – من جامعة اإلسكندرية، مصر. 

مثنى محمد أحمد احلمد

يشغل السيد احلمد منصب عضو مجلس اإلدارة منذ سنة 2007، وهو عضو في جلنة االئتمان وجلنة احلوكمة التابعتني للمجلس. 

هـذا ويشـغل السـيد احلمـد منصـب رئيـس مجلـس إدارة شـركة الوطيـة العقاريـة، وسـبق لـه شـغل منصـب رئيـس مجلـس إدارة شـركة 
املسـتقبل العامليـة لالتصـاالت )لغايـة سـنة 2014( وعضـو مجلـس إدارة الشـركة العربيـة األوروبيـة لـإلدارة املاليـة من سـنة 1987 إلى سـنة 
1993 وعضـو مجلـس إدارة البنـك التجـاري الكويتـي مـن سـنة 1993 إلـى 1997، وعضـو مجلـس إدارة بنـك الكويـت املتحـد من سـنة 1996 

إلـى 1997 وميلـك خبـرة واسـعة فـي التمويـل واقتصاديـات األعمـال. 

هذا ويحمل السيد احلمد درجة البكالوريوس في االقتصاد والعلوم السياسية – من جامعة الكويت. 

هيثم سليمان اخلالد

السيد اخلالد عضو في مجلس اإلدارة منذ سنة 2010، وهو عضو في جلنة التدقيق وجلنة املخاطر التابعتني للمجلس. 

 يشـغل السـيد اخلالـد منصـب عضـو فـي مجلـس إدارة شـركة الشـال لالستشـارات واالسـتثمار منـذ سـنة 2006 وشـركة أرجـان العامليـة 
العقاريـة منـذ سـنة 2010، ويشـغل منصـب رئيـس مجلـس إدارة شـركة أرجـان العامليـة العقاريـة منـذ سـنة 2014، وسـبق لـه أن شـغل عـدة 
مناصب رفيعة بشـركة زين لالتصاالت املتنقلة منها رئيس مسـؤولي تطوير األعمال، والرئيس التنفيذي ملنطقة الشـرق األوسـط ورئيس 
مسـؤولي االسـتراتيجية وتخطيـط األعمـال. ميلـك السـيد اخلالـد خبـرة واسـعة فـي التخطيـط االسـتراتيجي واالسـتثمار وعمليات الدمج 

واالسـتحواذ واحلوكمـة والرقابـة الداخلية.

يحمل السيد اخلالد درجة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية، من جامعة الكويت. 



28

لؤي جاسم اخلرافي

يشـغل السـيد اخلرافـي منصـب عضـو فـي مجلـس اإلدارة منـذ سـنة 2011، وهـو عضـو فـي جلنـة التدقيـق وجلنـة املخاطـر التابعتـني 
للمجلـس. 

هـذا وشـغل السـيد اخلرافـي منصـب نائـب رئيـس مجلـس إدارة بنـك الكويـت الصناعـي مـن سـنة 1999 إلـى سـنة 2003 ومـن سـنة 2005 
إلـى سـنة 2008، وكان رئيسـا للجنـة التدقيـق التابعـة ملجلـس اإلدارة فـي البنـك الصناعـي خـالل الفترتـني املذكورتـني. وشـغل كذلـك عددا 
مـن املناصـب االستشـارية والتجاريـة ضمـن مجموعـة شـركات اخلرافـي، كمـا أنه املؤسـس والشـريك املدير ملكتب لؤي اخلرافـي للمحاماة 

واالستشـارات القانونيـة. يتمتـع السـيد اخلرافـي بخبـرة كبيـرة فـي مسـائل االلتـزام التنظيمي والشـؤون القانونية. 

هذا ويحمل السيد اخلرافي درجة البكالوريوس في احلقوق من جامعة الكويت.

عماد محمد عبد الرحمن البحر

يشـغل السـيد البحـر منصـب عضـو فـي مجلـس إدارة البنـك منـذ شـهر أغسـطس 2014 بعـد وفـاة رئيـس مجلـس اإلدارة السـابق املرحـوم 
محمـد عبـد الرحمـن البحـر. وهـو عضـو فـي جلنـة االئتمـان وجلنـة الترشـيحات واملكافـآت التابعتـني ملجلـس اإلدارة. 

ويشـغل السـيد البحـر منصـب عضـو مـن أعضـاء املجلـس التنفيـذي ملجموعـة املغفور له محمـد عبد الرحمن البحـر التابعة لرئيس مجلس 
اإلدارة السـابق، وهـي إحـدى أقـدم وأعـرق املجموعـات التجاريـة فـي الكويـت ومنطقـة الشـرق األوسـط، كمـا أنـه عضـو فـي مجلـس إدارة 

الشـركة األهليـة للتأمـني وعـدد من الشـركات أخـرى خارجية. 

هذا يحمل السيد البحر درجة بكالوريوس في إدارة األعمال من اجلامعة األميركية في واشنطن، الواليات املتحدة األميركية. 

ومـن اجلديـر بالذكـر هنـا ان عنـوان العمـل لـكل مـن أعضـاء مجلـس اإلدارة هـو: بنـك الكويـت الوطنـي ش.م.ك.ع. ص.ب. 95 الصفـاة، 
13001، الكويـت، شـارع عبـد اهلل األحمـد، الشـرق، دولـة الكويـت. ال يوجـد ألي مـن أعضـاء مجلـس اإلدارة أي تعـارض حقيقي أو محتمل 

للمصالـح بـني واجباتـه جتـاه البنـك ومصاحلـه و/أو واجباتـه اخلاصـة.

فيما يلي عدد ونسبة أسهم رأس املال اململوكة من قبل كل عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك كما في 8 أكتوبر 2015:

نسبة امللكية املباشرة

النسبة املئويةاألسهمأعضاء مجلس اإلدارة

%1,557,5890.030ناصر مساعد عبد اهلل الساير

%4,940,2770.098غسان أحمد سعود اخلالد 

%34,494,5120.684حمد عبد العزيز الصقر

%2,132,6400.042يعقوب يوسف الفليج

%40,652,3450.806حمد محمد عبد الرحمن البحر 

%2,902,0330.057مثنى محمد أحمد احلمد 

%0.002  127,114هيثم سليمان اخلالد 

%127,1140.002لؤي جاسم اخلرافي

%42,215,9350.837عماد محمد عبد الرحمن البحر
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تعويضات اإلدارة الرئيسية 

 كما في البيانات املالية

للنصف األول من سنة 2015

)ألف دينار كويتي(

)bonus 2,989رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل )مبا في ذلك املكافآت

260مزايا ما بعد التوظيف

190التعويض القائم على أساس األسهم

3,439املجموع

ال يتلقى مجلس اإلدارة أي مكافآت على شكل أتعاب أو رواتب أو مكافآت bonus لقاء خدماتهم املقدمة للبنك

تأكيد البيانات املالية من قبل املجلس

اعتمـد مجلـس اإلدارة بتاريـخ 14 يوليـو 2015 النتائـج املاليـة للفتـرة املنتهيـة فـي 30 يونيـو 2015. وكانـت النتائـج املاليـة للفتـرات املنتهيـة 
فـي 31 ديسـمبر 2014 و31 ديسـمبر 2013 و 31 ديسـمبر 2012 قـد دققـت واعتمـدت مـن قبـل اجلمعيـة العموميـة ملسـاهمي البنـك. 
مجلـس إدارة البنـك ملـزم مبوجـب أحـكام قانـون الشـركات رقـم 25 لسـنة 2012 وتعديالتـه، بتقـدمي النتائـج املاليـة للبنـك، ويقبـل مجلـس 

اإلدارة بهـذه املسـؤولية. 

وصف العقود املبرمة بني أعضاء مجلس اإلدارة مع البنك أو مع أي شركات تابعة للبنك

فيمـا يلـي تفاصيـل األمـور املاديـة لألطـراف ذات الصلـة مبـا فيهـا أي عقـود ماديـة مبرمـة بـني أي عضـو مجلـس إدارة أو أي مـن أفـراد 
عائلتـه املباشـرة والبنـك أو أي مـن شـركاته التابعـة؛

خـالل السـنة، كان بعـض األطـراف ذات الصلـة )أعضـاء مجلـس إدارة املجموعـة ومسـؤوليها وأفـراد عائالتهـم والشـركات التـي يكونـون 
مالكـني رئيسـيني لهـا( عمـالء للمجموعـة فـي السـياق العـادي لألعمـال. فيما يلي بنـود املعامالت املعتمدة من قبـل إدارة املجموعة، وكانت 

األرصـدة فـي تاريـخ البيانـات املاليـة املجمعـة كمـا يلي: 
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عدد أعضاء مجلس اإلدارة أو املسؤولني 
التنفيذيني

 عدد األطراف ذات
 العالقة

30 يونيو 
2015

31 ديسمبر 
2014

30 يونيو 
2014

30 يونيو 
2015

31 ديسمبر 
2014

30 يونيو 
2014

30 يونيو
2015

31 ديسمبر 
2014
مدققة

30 يونيو
2014

ألف د.ك

أعضاء مجلس اإلدارة

44410916205,985195,562179,003قروض )مضمونة(

11211111421,79112,49528,854مطلوبات طارئة

7682510456270بطاقات ائتمان 

98961656530,85825,01037,000ودائع 

ضمانات مقابل 
تسهيالت ائتمانية

444121115300,028293,532385,032

3,7946,7183,169إيرادات فوائد ورسوم

357339مصاريف فائدة 

شراء معدات 
ومصروفات أخرى

3431362

مبيعات عقارات تسديدا 
لديون

-18,000-

ربح على بيع عقار 
لتسديد ديون 

969

املسؤولون التنفيذيون

4361125251851,165قروض

222---554مطلوبات طارئة

1253022-1211111بطاقات ائتمان 

1211122319233,0202,0561,964ودائع 

364623إيرادات فوائد ورسوم

اجلهات ذات العالقة

ودائع اجلهات ذات 
العالقة

-174,15110,857

تـرد تفاصيـل أوفـى حـول معامـالت األطـراف ذات العالقـة املبرمـة مـن قبـل املجموعـة فـي 2012 و2013 و 2014 فـي املالحظـة رقـم 24 
مـن البيانـات املاليـة لسـنة 2013 والبيانـات املاليـة لسـنة 2014. كمـا تـرد تفاصيـل حـول معامـالت األطـراف ذات العالقـة املبرمـة من قبل 
املجموعـة فـي النصـف األول مـن 2014 والنصـف األول مـن 2015 فـي املالحظـة رقـم 12 فـي كل مـن املعلومـات املاليـة املرحليـة املوحـدة 

املوجـزة بتاريـخ 30 يونيـو 2015.

عقود مع البنك التي حصل عن طريقها أي عضو مجلس إدارة من على ربح شخصي

يبـرم أعضـاء مجلـس اإلدارة وأفـراد عائالتهـم املباشـرة تعامـالت مـع الشـركات التابعـة للبنـك كعمـالء وفـق بنـود جتاريـة مسـتقلة ضمـن 
السـياق العادي ألنشـطة أعمال كل شـركة تابعة، ويشـمل هذا, احلسـابات املصرفية ومنتجات التوفير واالسـتثمار وغيرها من اخلدمات 

املماثلـة. لـم تتـم أي مـن هـذه املعامـالت لقـاء مبالـغ مادية.
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اإلدارة التنفيذية

يقـوم علـى إدارة البنـك فريـق إدارة تنفيـذي يعمـل بالبنـك منـذ فتـرات طويلـة ومسـؤول عـن اإلشـراف اليومـي واملراقبـة ألعمـال البنـك 
وخاصـة فيمـا يتعلـق بضمـان االلتـزام والتحكـم باملخاطـر واسـتقاللية الوظائـف. إن سياسـات األعمـال والسياسـات احملاسـبية وإجراءات 
العمليـات وضوابطهـا موثقـة ويتـم إبالغهـا إلـى املعنيـني مـن خـالل أدلـة اإلجـراءات التشـغيلية القياسـية للسياسـات التـي تغطـي كافـة 

مجـاالت أنشـطة املجموعـة. تتـم مراجعـة جميـع السياسـات الهامـة واعتمادهـا مـن قبـل مجلـس اإلدارة. 

يتكون فريق اإلدارة التنفيذية للبنك من املذكورين أدناه:

سنوات اخلبرة

املنصب احلالياالسم
خبرة

لدى البنك
خبرة
سابقة

ال يوجد37الرئيس التنفيذي للمجموعةعصام جاسم الصقر

ال يوجد38نائب الرئيس التنفيذي للمجموعةشيخة خالد البحر

ال يوجد30الرئيس التنفيذي للكويتصالح يوسف الفليج

2810مدير عام - مجموعة الفروع اخلارجية و الشركات التابعةجورج ريشاني

2222مدير عام - مجموعة إدارة املخاطر باركسون شيوجن

1622مدير عام - مجموعة الرقابة املاليةجيم ميرفي

720 مجموعة البحوث االقتصاديةد. إلياس بخعازي

1441املستشار القانوني العامد. سليمان عبد املجيد

ال يوجد36مدير عام - مجموعة اخلدمات املصرفية للشركات احملليةمصطفى اجلندي

براديب هاندا
مدير عام - مجموعة اخلدمات املصرفية للشركات األجنبية والتمويل 

التجاري 
ال يوجد35

220مدير عام - مجموعة تقنية املعلومات والعملياتدمييتريوس كوكوسوليس

1022مدير عام - مجموعة اخلدمات املصرفية اخلاصةمالك ج. خليفة

620رئيس إدارة التدقيق الداخلي كارل إينجر

127مدير عام - مجموعة املوارد البشريةعماد العبالني

103مدير عام - مجموعة اخلزانةسليمان براك املرزوق

فيما يلي بيانات موجزة عن السيرة الذاتية لكل من أعضاء فريق اإلدارة التنفيذية: 

عصام جاسم الصقر
الرئيس التنفيذي للمجموعة 

انضـم السـيد الصقـر للبنـك فـي سـنة 1978 ومت تعيينـه فـي منصـب الرئيـس التنفيـذي للمجموعـة في شـهر مارس 2014، وسـبق له شـغل 
منصـب نائـب الرئيـس التنفيـذي للمجموعة منذ سـنة 2010. 

يشـغل السـيد الصقـر أيضـا منصـب رئيـس مجلـس إدارة بنـك الكويـت الوطنـي – مصـر وهـو عضـو فـي مجلـس إدارة بنك الكويـت الوطني 
)إنترناشيونال( بي.أل.سي.، و أن بي كيه بروبرتيز )جيرزي( ليمتد و أن بي كيه ترستيز )جيرزي( ليمتد و أن آي جي آسيان إنفستمنت 

كومباني. 

يحمـل السـيد الصقـر درجـة البكالوريـوس فـي العلـوم – تخصـص إدارة أعمال – من جامعة بوليتكنيك بواليـة كاليفورنيا، الواليات املتحدة 
األميركية.
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شيخة خالد البحر
نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة

انضمت اآلنسـة البحر للبنك في سـنة 1977 وتشـغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة منذ شـهر مارس 2014 وسـبق لها شـغل 
منصـب الرئيـس التنفيـذي لعمليـات البنـك في الكويت منذ سـنة 2010. 

وتشـغل اآلنسـة البحر منصب رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني )لبنان( إضافة الى عضوية مجلس إدارة كل من أن بي كيه غلوبل 
أسـيت منجمنـت ليمتـد ووتوركيـش بانـك فـي تركيـا، كمـا أنهـا عضـو في مجلس إدارة شـركة االتصـاالت املتنقلة )مجموعة زيـن(، الكويت. 
ولهـا خبـرة واسـعة فـي أمـور اخلصخصـة ومتويـل املشـاريع واخلدمـات االستشـارية وإصـدار السـندات ومتويـل مشـاريع البنـاء والتشـغيل 

والتحويـل و اإلصـدار األولـي العـام وصفقـات إيصـاالت اإليداع العاملـي واالكتتابات العامة. 

وحتمـل اآلنسـة البحـر درجـة البكالوريـوس فـي العلـوم – تخصـص تسـويق دولـي مـن جامعـة الكويـت والتحقـت ببرامـج إدارة متخصصـة 
وإدارة تنفيذيـة بجامعـة هارفـرد لألعمـال وجامعـة سـتانفورد وجامعـة ديـوك. 

صالح يوسف الفليج 
الرئيس التنفيذي للكويت

انضـم السـيد الفليـج للبنـك فـي سـنة 1985 ومت تعيينـه فـي منصـب الرئيـس التنفيـذي للكويـت فـي شـهر ينايـر 2015، وسـبق لـه شـغل 
منصـب الرئيـس التنفيـذي لشـركة الوطنـي لالسـتثمار ش.م.ك.م. منـذ سـنة 2007. 

هذا وقبل انضمامه لشـركة الوطني لالسـتثمار، شـغل السـيد الفليج مناصب رئيسـية عدة في البنك وكان آخر منصب له في تلك الفترة 
هو مدير عام ملجموعة اخلزانة وخدمات االسـتثمار.

وتخـرج السـيد الفليـج مـن جامعـة ميامـي بدرجـة بكالوريـوس فـي الهندسـة الصناعيـة ودرجـة ماجسـتير فـي إدارة األعمـال. وقـد شـارك 
فـي العديـد مـن البرامـج التنفيذيـة فـي جامعـة هارفـرد وجامعـة سـتانفورد وجامعـة ديـوك. 

جورج ريشاني
مدير عام - مجموعة الفروع اخلارجية والشركات التابعة 

انضم السيد ريشاني للبنك في سنة 1987 ويشغل منصب مدير عام - مجموعة الفروع اخلارجية و الشركات التابعة منذ سنة 2012. 

تشـمل املناصـب التـي شـغلها فـي البنـك قبـل ذلـك منصـب رئيـس اخلزانـة للمجموعة ووظائـف إدارة املوجـودات واملطلوبـات، وميلك خبرة 
واسـعة فـي أعمـال اخلزانـة والتمويـل وإدارة السـيولة وإدارة امليزانيـة العموميـة وإدارة مخاطـر السـوق )وخاصـة مخاطـر أسـعار العمـالت 

ومخاطـر أسـعار الفائـدة( باإلضافـة إلـى اخلبـرة فـي إدارة االسـتثمار وأسـواق املـال مبـا فيهـا أسـواق الدخل الثابـت العاملية. 

يحمـل السـيد ريشـاني درجـة بكالوريـوس فـي العلـوم مـن اجلامعـة األميركيـة فـي بيـروت، لبنـان ودرجـة املاجسـتير فـي إدارة األعمـال 
والتمويـل مـن جامعـة لنـدن لألعمـال. وقـد شـارك فـي عـدد مـن البرامـج التنفيذيـة في جامعـة هارفرد وجامعـة سـتانفورد وجامعة ديوك. 

باركسون شيوجن
مدير عام - مجموعة إدارة املخاطر 

 
انضـم السـيد شـيوجن للبنـك فـي سـنة 1993 ويشـغل منصـب مديـر عـام - مجموعـة إدارة املخاطـر منـذ سـنة 2008، ويـرأس حاليـا أو هـو 

عضـو فـي عـدة جلـان إشـرافية علـى مسـتوى اإلدارة فـي البنـك. 

ميلك السـيد شـيوجن خبرة كبيرة في مجاالت اخلدمات املصرفية التجارية واإلقراض املشـترك واألعمال املصرفية االسـتثمارية ومتويل 
الشركات. 

يحمـل السـيد شـيوجن درجـة بكالوريـوس فـي العلـوم – تخصـص اقتصـاد، مـن جامعـة ويلـز باململكـة املتحـدة ودرجـة ماجسـتير فـي إدارة 
األعمـال – تخصـص متويـل مـن كليـة وورتـون بجامعـة بنسـلفانيا، الواليـات املتحـدة األميركيـة. 
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جيم ميرفي
مدير عام - مجموعة الرقابة املالية

انضم السيد ميرفي للبنك في سنة 1999 ويشغل منصب مدير عام - مجموعة الرقابة املالية منذ سنة 2010. 

قبل انضمامه للبنك، شـغل السـيد ميرفي منصب رئيس احملاسـبة اإلدارية إليرلندا واململكة املتحدة في أحد البنوك اإليرلندية الكبرى، 
وميلـك خبـرة واسـعة في مجـال التمويل واألعمال املصرفية.

السيد ميرفي محاسب إدارة معتمد )اململكة املتحدة( وسكرتير معتمد )اململكة املتحدة( ويحمل شهادة تخرج في التسويق من إيرلندا.

 

د. إلياس بخعازي
مجموعة البحوث اإلقتصادية

إنضـم د. بخعـازي للبنـك فـي سـنة 2008 ويشـغل منصـب كبيـر االقتصاديـني للمجموعـة منـذ أوائـل سـنة 2013، وهـو أيضـا نائـب مديـر 
عـام فـي إدارة األبحـاث االقتصاديـة للبنـك.

ميلك د. بخعازي خبرة واسعة في التحليل االقتصادي واألسواق املالية مبا فيها خبرة تزيد على 20 سنة في مجال األسواق األميركية. 

يحمـل د. بخعـازي درجـة بكالوريـوس فـي االقتصـاد مـن اجلامعـة األميركيـة في بيروت ودرجة ماجسـتير ودرجة دكتـوراه في االقتصاد من 
جامعـة كاليفورنيـا اجلنوبيـة، لوس أجنلـوس، الواليات املتحدة األميركية.

د. سليمان عبداملجيد 
املستشار القانوني العام

انضـم د. عبداملجيـد للبنـك فـي سـنة 2001 مبنصـب املستشـار القانونـي العـام ، وميلـك خبـرة تزيـد علـى 31 سـنة فـي الشـؤون القانونيـة 
فـي البنـوك الكويتية. 

بعـد التخـرج، بـدأ د. عبداملجيـد حياتـه املهنيـة بالنظـام القضائـي املصـري أسـتاذ جامعـي. يحمـل د. عبـد املجيـد درجـة الدكتـوراه فـي 
احلقـوق مـن جامعـة القاهـرة وحصـل علـى جائـزة اجلمعيـة املصريـة للقانـون الدولـي ونشـرت لـه مؤلفـات عـدة فـي مجـال القانـون. 

مصطفى اجلندي
مدير عام - مجموعة اخلدمات املصرفية للشركات احمللية 

انضـم السـيد اجلنـدي للبنـك فـي سـنة 1979 ويشـغل منصـب مديـر عـام -مجموعـة اخلدمـات املصرفيـة للشـركات احملليـة بالبنـك منـذ 
سـنة 2013. 

ميلك السيد اجلندي خبرة واسعة في جميع مجاالت إدارة االئتمان واخلدمات املصرفية للشركات. 

يحمـل السـيد اجلنـدي درجـة البكالوريـوس فـي احملاسـبة مـن جامعـة عـني شـمس، مصـر، والتحـق بـدورات تدريـب ونـدوات فـي جامعـة 
لنـدن لألعمـال وجامعـة هارفـرد. 

براديب هاندا
مدير عام - مجموعة اخلدمات املصرفية للشركات األجنبية والتمويل التجاري

 
انضـم السـيد هانـدا للبنـك فـي سـنة 1980 ويشـغل منصـب مديـر عـام - مجموعـة اخلدمـات املصرفيـة للشـركات األجنبيـة والتمويـل 

التجـاري منـذ سـنة 2012. 

تشمل املناصب التي سبق وأن شغلها السيد هاندا منصب مساعد مدير عام ومدير تنفيذي ومدير أول في مجموعة اخلدمات املصرفية 
للشركات في الكويت، وميلك خبرة تزيد على 30 سنة في مجال اخلدمات املصرفية للشركات األجنبية والنفط والتمويل التجاري. 

يحمل السيد هاندا درجة ماجستير من جامعة دلهي، الهند. 
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دمييتريوس كوكوسوليس
مدير عام - مجموعة تقنية املعلومات والعمليات 

انضم السيد كوكوسوليس للبنك في سنة 2013 في منصب مدير عام - مجموعة تقنية املعلومات والعمليات. 

تشـمل املناصب التي سـبق وأن شـغلها السـيد كوكوسـوليس رئيس ونائب رئيس إدارة العمليات ورئيس العمليات خلدمات التمويل الدولي 
لألفـراد ونائـب رئيـس ومديـر للخدمـات املصرفيـة لألفـراد وعمليـات بطاقـات االئتمـان فـي مختلـف البنـوك احملليـة والدوليـة فـي جنـوب 
وشـرق أوروبـا ، وميلـك خبـرة واسـعة فـي مجـال إدارة العمليـات والتخطيـط والتحليـل املالـي وإدارة املشـاريع وأنشـطة الدمـج واالسـتحواذ 

وإعـادة الهيكلة. 

يحمـل السـيد كوكوسـوليس درجـة املاجسـتير فـي إدارة األعمـال – تخصـص متويـل – مـن جامعـة دي بـول فـي شـيكاغو، الواليـات املتحـدة 
األمريكيـة ودرجـة البكالوريـوس فـي علـوم االقتصـاد مـن جامعـة روتشسـتر، روتشسـتر، الواليـات املتحـدة األميركية. 

مالك ج. خليفة
مدير عام - مجموعة اخلدمات املصرفية اخلاصة

انضـم السـيد خليفـه للبنـك فـي سـنة 2005 ويشـغل منصـب مديـر عـام - مجموعـة اخلدمـات املصرفيـة اخلاصة بالبنك منذ سـنة 2008، 
وهـو عضـو فـي عـدد مـن اللجـان اإلدارية فـي البنك. 

كان آخـر منصـب شـغله السـيد خليفـه قبـل منصبـه احلالـي بالبنـك هـو منصـب املديـر التنفيـذي للخدمـات املصرفيـة اخلاصـة باملكتـب 
التمثيلـي ألحـد البنـوك األميركيـة فـي لبنـان. ميلـك السـيد خليفـة خبـرة تزيـد علـى 31 سـنة فـي اخلدمـات املصرفيـة اخلاصـة واألسـواق 

املاليـة فـي منطقـة الشـرق األوسـط ودول مجلـس التعـاون اخلليجـي. 

يحمل السيد خليفه درجة املاجستير في العلوم االقتصادية من جامعة سانت جوزيف في لبنان. 

كارل إينجر
رئيس إدارة التدقيق الداخلي

انضم السيد إينجر للبنك في سنة 2009 ويشغل منصب رئيس إدارة التدقيق الداخلي منذ سنة 2012.

تشـمل املناصـب السـابقة التـي شـغلها السـيد إينجـر نائـب رئيـس التدقيـق الداخلـي فـي البنـك ورئيـس التدقيـق الداخلـي في بنـك إقليمي 
فـي البحريـن، وميلـك خبـرة واسـعة فـي اخلدمـات التدقيـق الداخلـي ) في كافة مجاالت اخلدمات املصرفيـة الدولية( واخلدمات التدقيق 

اخلارجـي إلـى جانـب اخلبـرة فـي مجال االستشـارات في اململكـة املتحدة. 

يحمل السيد إينجر درجة املاجستير في إدارة األعمال من جامعة ستراثكاليد باململكة املتحدة. 

عماد العبالني
مدير عام - مجموعة املوارد البشرية

انضـم السـيد العبالنـي للبنـك فـي شـهر مـارس 2003 ومت تعيينـه فـي منصـب مديـر عـام – مجموعة املوارد البشـرية في سـنة 2014، وهو 
أيضـا عضـو فـي عـدد من اللجـان اإلدارية فـي البنك. 

تشـمل املناصـب التـي شـغلها بالبنـك نائـب املديـر العـام املـوارد البشـرية –و مسـاعد املديـر العـام إدارة التعيينـات والعمليـات فـي املـوارد 
البشـرية. وقـد اكتسـب السـيد العبالنـي خبـرات واسـعة فـي مجـال املـوارد البشـرية علـى مـدى 23 سـنة. 

يحمـل السـيد العبالنـي درجـة املاجسـتير فـي إدارة األعمـال مـن اجلامعـة األميركيـة فـي بيـروت ودرجـة البكالوريـوس فـي علـم النفـس 
التربـوي مـن جامعـة الكويـت. 
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سليمان براك املرزوق
مدير عام - مجموعة اخلزانة

انضـم سـليمان بـراك املـرزوق إلـى مجموعـة اخلزانـة ببنـك الكويت الوطني في سـنة 2002 بوظيفة مسـؤول خزانة للشـركات، وبعد خمس 
سـنوات أسـس سـليمان وتولى إدارة مكتب االجتار بعقود املسـتقبل قبل أن يرأس مكتب متويل السـوق النقدية بالدينار الكويتي، ثم مّتت 

ترقيتـه إلـى منصـب نائـب أمـني خزانة املجموعة في أواخر سـنة 2008. 

فـي سـنة 2012، انضـم السـيد املـرزوق إلـى بنـك الكويـت املركـزي مبنصـب رئيـس إدارة العمليـات األجنبيـة ويتبـع شـاغل هـذا املنصـب 
محافـظ البنـك املركـزي مباشـرة. أثنـاء عملـه فـي بنـك الكويـت املركـزي، شـغل السـيد املـرزوق منصـب عضـو مجلـس إدارة ببنـك الكويـت 
الصناعـي وبنـك االئتمـان الكويتـي، وبقـي فـي منصبـه ملـدة سـنتني ونصـف السـنة قبـل أن ينضـم مـرة أخـرى لبنـك الكويـت الوطنـي فـي 

منصـب مديـر عـام مجموعـة اخلزانـة. 

يحمـل سـليمان درجـة البكالوريـوس فـي االقتصـاد مـن جامعـة واليـة بورتالند بالواليات املتحدة، وقد التحق بعـدد كبير من الدورات عالية 
املسـتوى فـي املجـاالت الفنيـة واإلداريـة مبـا فيهـا برنامـج تدريبـي تنفيـذي فـي كليـة هارفرد لألعمـال وبرنامج تدريبي عملـي على التداول 

)كامبريدج، اململكة املتحدة( وبرنامج أيه سـي آي لشـهادة التداول. 

هـذا ويتمثـل عنـوان العمـل كل مـن أعضـاء اإلدارة العليـا للبنـك هـو: بنـك الكويت الوطني ش.م.ك.ع، ص ب 95 الصفـاة، 13001، الكويت، 
شـارع عبـد اهلل األحمـد، الشـرق، دولـة الكويـت. ال يوجـد ألي مـن أعضـاء اإلدارة التنفيذيـة أي تعـارض حقيقـي أو محتمـل للمصالـح بـني 

هـذا وواجباتـه جتـاه البنـك ومصاحلـه و/أو واجباته اخلاصة. 
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الهيكل التنظيمي
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الشركات التابعة واالستثمارات الرئيسية

بنك الكويت الوطني بنك بريفيه )سويس( اس.ايه.

أنشـئ بنـك الكويـت الوطنـي بنـك بريفيـه )سويسـرا( اس.ايـه. )أن بـي كيـه سـويس( فـي سـنة 1984، وهـو بنـك سويسـري مسـتقل خـاص 
يقـدم خدمـات إدارة الثـروات واالسـتثمار لألفـراد واملؤسسـات مـن دول مجلـس التعـاون اخلليجـي. تشـمل خدمـات إدارة الثـروات بشـكل 
رئيسـي اخلدمـات املصرفيـة اخلاصـة وتخطيـط التـركات وإدارة األصـول بينمـا تشـمل خدمـات إدارة االسـتثمار التعـرف علـى أفضـل 

مديـري األصـول ومقدمـي املنتجـات واخلدمـات لتلبيـة احتياجـات العمـالء.

بنك الكويت الوطني )إنترناشيونال( بي.أل.سي.

أنشـئ البنـك فـي سـنة 1983 كجـزء مـن االسـتراتيجية األوليـة لبنـك الكويـت الوطنـي جلـذب تدفقـات االسـتثمار والتجـارة مـع الكويـت. 
يقـدم بنـك الكويـت الوطنـي )إنترناشـيونال( بي.أل.سـي.، لنـدن، حاليـا مجموعـة واسـعة مـن اخلدمـات للعمـالء مبـا فـي ذلـك اخلدمـات 
عبـر احلاجـز counter services واخلدمـات املصرفيـة اخلاصـة باإلضافـة إلـى مجموعـة شـاملة مـن أنشـطة اخلدمـات املصرفيـة باجلملة 
wholesale لقاعـدة عمـالء البنـك التقليديـة منهـم مصّدريـن وشـركات مقـاوالت تربطهـم عالقـات مـع القطـاع العـام وقطاعـات األعمـال 

اخلاصـة فـي الكويـت ومنطقـة الشـرق األوسـط.

شركة الوطني لالستثمار ش.م.ك. )مقفلة(

مت تأسـيس شـركة الوطني لالسـتثمار ش.م.ك.)مقفلة( )»ن بي كي كابيتال«( في سـنة 2005 وأصبحت الشـركة اآلن إحدى أبرز شـركات 
االسـتثمار فـي املنطقـة وتعمـل مـن الكويـت ودبـي والقاهـرة وتركيـا ويقـوم علـى إدارتهـا فريـق يضـم أكثـر مـن 170 مـن احملترفـني. تضـم 
شـركة الوطنـي لالسـتثمار نقـاط قـوى ومتيـز عديـدة ومـوارد وشـبكة بنـك الكويـت الوطنـي التـي متكنهـا مـن تزويـد العمـالء مبجموعـة 

متنوعـة مـن املنتجـات واخلدمـات املاليـة املبتكـرة ومنهـا: 

إدارة األصول

تتم عملية إدارة األصول في شركة الوطني لالستثمار من خالل أربعة أقسام: 

قسـم أسـهم منطقة الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيا يسـتثمر في األسـهم املدرجة في جميع أنحاء منطقة الشـرق األوسـط وشـمال   .1
أفريقيـا بالنيابـة عـن مسـتثمرين مـن املؤسسـات وأفـراد مـن ذوي املـالءة املاليـة العاليـة. يعـرض القسـم ثالثـة صناديق أسـهم تشـمل 

صنـدوق الوطنـي لألسـهم اخلليجيـة وصنـدوق الوطنـي لألسـهم الكويتيـة وصنـدوق الوطنـي لألسـهم القطريـة.

يقـوم قسـم تطويـر املنتجـات بهيكلـة وإطـالق وتسـويق وترتيـب منتجـات االسـتثمار لبنك الكويت الوطني وشـركة الوطني لالسـتثمار،   .2
ويعـرض مجموعـة منتجـات مصنفـة ضمـن سـت فئـات مـن األصـول تشـمل صناديـق السـوق النقديـة وصناديـق األسـهم وصناديـق 

اإلجـارة وصناديـق األصـول املتعـددة وصناديـق األصـول العقاريـة. 

يـزّود قسـم االستشـارات االسـتثمارية عمـالء بنـك الكويـت الوطنـي فـي مجـال اخلدمـات املصرفيـة اخلاصـة واخلدمـات املصرفيـة   .3
للشـركات بحلـول وخدمـات اسـتثمارية مصممـة خصيصـا لتلبيـة احتياجاتهـم احملـددة. 

يقـوم قسـم تطويـر األعمـال باختيـار مديـري أصـول ذو مهـارات عامليـة ويتابـع أداءهـم لكـي يحافـظ علـى مركـز شـركة الوطنـي   .4
لالسـتثمار كالعـب رئيسـي فـي هـذا القطـاع. يقـوم القسـم أيضـا بترويـج منتجـات وخدمـات أسـواق املـال مـن خـالل أسـلوب متعـدد 

األنظمـة للشـركات واملؤسسـات املاليـة واألفـراد ذوي املـالءة املاليـة املرتفعـة. 

الوساطة املالية

تتضمن إدارة الوساطة املالية في شركة الوطني لالستثمار قسمني: 

قسـم الوسـاطة الـذي يقـدم خدمـة ذات جـودة عاليـة مـن خـالل فريـق مـن احملترفـني ذوي اخلبـرات الطويلـة والذيـن يسـتخدمون   .1
التقنيـات.  أحـدث 

قسـم األبحـاث يوفـر معلومـات شـاملة ألوضـاع السـوق ورؤيـة مسـتقبلية فيمـا يتعلـق باالسـتثمار تتضمـن املخاطـر والعوائـد حـول   .2
أسـواق رأس املـال فـي منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيـا، لكـي تتوفـر للعمـالء ميـزة تنافسـية فـي تفسـير األحـداث وانتهـاز 



38

الفـرص السـانحة فـي السـوق. تشـمل نتائـج قسـم األبحـاث ملخصـات للسـوق وتقاريـر فنيـة وتقريـر MENA IN FOCUS و 
 .KUWAIT IN FOCUS

اخلدمات املصرفية االستثمارية

تتضمن إدارة اخلدمات املصرفية االستثمارية قسمني: 

يوفـر قسـم االستشـارات املاليـة وأسـواق رأس املـال املشـورة املاليـة االسـتراتيجية للشـركات املتوسـطة واملمتـازة فـي جميـع دول منطقة   .1
الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيـا ويقـدم خدمـات االكتتـاب العـام واخلاص والعـروض العامة األولية واخلدمات االستشـارية املتعلقة 

باإلدراج.

قسـم أسـواق رأس مال الدين مرّتب رئيسـي لسـندات وأدوات الدخل الثابت للشـركات في منطقة الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيا،   .2
ويقـوم القسـم بهيكلـة حلـول ديـن تقليديـة مبتكـرة وأخـرى متوافقـة مـع أحـكام الشـريعة اإلسـالمية لتلبيـة املتطلبـات الـرأس ماليـة 

اخلاصـة بـكل عميـل.

أن بي كيه كابيتال بارتنرز ليمتد

أن بـي كيـه كابيتـال بارتنـرز ليمتـد شـركة تابعـة لشـركة الوطنـي لالسـتثمار تركـز الشـركة بشـكل أساسـي علـى حقـوق امللكيـة اخلاصـة 
private equity واالسـتثمارات الوسـطية Mezzanine في منطقة الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيا. الشـركة مرخص لها بتقدمي املشـورة 
حـول صفقـات االسـتثمار واالئتمـان وترتيـب تلـك الصفقـات. يتمتـع فريـق أن بـي كيـه كابيتـال بارتنـرز بسـجل حافـل مـن النجـاح فـي 

االسـتثمار فـي الشـركات الناميـة املتوسـطة فـي جميـع القطاعـات االسـتثمارية والـدول. 

بنك الكويت الوطني مصر ش.م.م.

كان هـذا البنـك يعـرف باسـم البنـك الوطنـي املصـري قبـل أن يصبح بنك الكويت الوطنـي مصر ش.م.م. )»بنك الكويت الوطني – مصر«(، 
وكان قـد أسـس فـي سـنة 1980 مـن خـالل الرؤيـة املسـتقبلية لعـدد مـن رجـال األعمـال املصريني. أسـتحوذ بنك الكويـت الوطني على بنك 
الكويـت الوطنـي – مصـر فـي سـنة 2007 فـي وقـت كان ينمـو علـى وقـع خطـى منـو اقتصاد واعـد، وأصبح ينظر إليه على أنـه البنك األبرز 
لقطـاع املؤسسـات والشـركات متوسـطة احلجـم. وفـي سـنة 2008، رفـع بنـك الكويـت الوطنـي رأس مـال بنـك الكويت الوطنـي – مصر إلى 
مليـار جنيـه مصـري. ومنـذ بـدء تطبيـق خطـة بنـك الكويـت الوطنـي االسـتراتيجية ونتيجـة لتطبيـق تلـك اخلطـة، ارتفـع عـدد فـروع بنـك 
الكويـت الوطنـي – مصـر مـن 24 إلـى 38 فرعـا فـي سـنة 2014. وتقـع الفـروع فـي مناطـق اسـتراتيجية فـي أكثـر األماكن حيويـة في أنحاء 
اجلمهوريـة، حيـث تتواجـد تلـك الفـروع فـي القاهـرة واإلسـكندرية واجليـزة واملنصـورة وسـوهاج، ومـن هـذا املنطلـق اسـتطاع بنـك الكويـت 
الوطنـي – مصـر توفيـر القـروض إلـى اآلالف مـن كبـار وصغـار املسـتثمرين والعمـالء مـن املؤسسـات والشـركات، األمـر الـذي انعكس على 

أداء محفظـة قروضه. 

جنـح بنـك الكويـت الوطنـي – مصـر علـى مـر السـنني فـي بنـاء مؤسسـة مصريـة متطـورة تقـدم مجموعـة متكاملـة مـن اخلدمـات واحللـول 
املاليـة واالسـتثمارية املبتكـرة لألفـراد والشـركات واملؤسسـات، وإلـى جانـب اسـتقرار إدارة البنـك ومـن خـالل اعتماد وتطبيق اسـتراتيجية 

بالغـة الوضـوح، مـع اجلـودة العاليـة لألصـول والرسـملة القويـة، اكتسـب البنـك سـمعة طيبـة »كبنـك تعرفـه وتثـق به«.

شركة الوطني للوساطة املالية ش.م.ك. )مقفلة(

أنشـئت شـركة الوطنـي للوسـاطة املاليـة ش.م.ك. )مقفلـة( )املعروفـة سـابقا باسـم شـركة الكويـت للوسـاطة املاليـة احملـدودة( فـي سـنة 
1983، وأصبحـت فـي شـهر فبرايـر 2007 شـركة تابعـة لبنـك الكويـت الوطنـي )الـذي ميلـك %86.7 مـن رأسـمالها(. تعـرض الشـركة 
مجموعـة مـن خدمـات الوسـاطة فـي مجـال األوراق املاليـة فيمـا يتعلـق بشـراء وبيـع األسـهم املدرجـة وغيـر املدرجـة والتـداول املباشـر 
فـي األسـواق الرسـمية وأسـواق املشـتقات واخليـارات، والشـركة هـي إحـدى شـركات الوسـاطة املرخـص لهـا مـن قبـل هيئـة أسـواق املـال 

الكويتيـة. يبلـغ رأس مـال الشـركة 5 ماليـني د.ك وهـو مـوزع علـى 50 مليـون سـهم.

بنك الكويت الوطني )لبنان( ش.م.ل. 

اسـتحوذ بنك الكويت الوطني على بنك الكويت الوطني )لبنان( ش.م.ل.، والذي كان يعرف سـابقا باسـم »بنك الريف«، في سـنة 1996، 
وأصبـح بنـك الكويـت الوطنـي )لبنـان( يعمـل حاليـا مـن خـالل سـتة فـروع تقـع فـي مناطـق جتاريـة وسـياحية اسـتراتيجية تشـمل الصنايـع 
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)املكتـب الرئيسـي( واألشـرفية والشـياح والـدوره وجونيـه وبحمـدون. يقـدم بنـك الكويـت الوطنـي )لبنـان( لعمالئـه مجموعـة مـن املنتجـات 
واخلدمـات املصرفيـة بالتجزئـة واخلدمـات املصرفيـة للشـركات واملنتجـات واخلدمـات املصرفيـة اخلاصـة بأعلـى املسـتويات العاملية، مبا 
فيهـا، علـى سـبيل املثـال ال احلصـر، اخلدمـات املصرفيـة بواسـطة الهاتـف النقـال واخلدمـات املصرفيـة عبـر اإلنترنت وبطاقـات االئتمان 

وبطاقـات القيـد، والتمويـل التجـاري والعقـاري السـكني واخلدمـات العقارية. 

يسـعى بنـك الكويـت الوطنـي، مـن خـالل بنـك الكويـت الوطنـي )لبنـان( ألن يصبـح البنـك الـذي يختـاره الكويتيـون سـواء كانـوا مقيمـني أو 
غيـر مقيمـني فـي لبنـان وغيرهـم مـن مواطنـي دول مجلـس التعـاون اخلليجـي في لبنان. عزز بنك الكويت الوطني وجوده في مدن رئيسـية 
فـي منطقـة اخلليـج والشـرق األوسـط لتحقيـق أهدافـه فـي تركيبـات سـكانية متفاوتـة وذلـك فـي مجـال اخلدمـات املصرفيـة بالتجزئـة 

وللشـركات وفـي مجـال اخلدمـات املصرفيـة اخلاصـة للعمـالء فـي لبنـان.

بنك االئتمان العراقي أس.أيه.

أنشـئ بنـك االئتمـان العراقـي أس.أيـه. فـي سـنة 1998 مـن قبـل مجموعـة مـن العائـالت التجاريـة العراقيـة، وأدرج فـي سـوق العـراق 
لـألوراق املاليـة فـي سـنة 2004. وفـي سـنة 2005 اسـتحوذ بنـك الكويـت الوطنـي علـى حصـة األغلبيـة فـي مصـرف االئتمـان العراقـي ثـم 
رفـع رأس مالـه إلـى 250 مليـار دينـار عراقـي فـي ديسـمبر 2014. وأصبـح مصـرف االئتمـان العراقي اليوم أحد أكبر خمسـة بنوك جتارية 
فـي العـراق ويقـدم مجموعـة مـن اخلدمـات لعمـالء التجزئـة وخدمـات التحويـل والتمويـل التجـاري للشـركات احمللية واملقاولـني، كما يقدم 
خدمـات متويـل املشـاريع إلـى الشـركات الدوليـة العاملـة فـي العـراق علـى أن يخضـع ذلـك ملوافقـة مصـرف العـراق املركـزي. تشـمل شـبكة 
فـروع مصـرف االئتمـان العراقـي عشـرة فـروع فـي بغـداد )مبـا فـي ذلـك مركـز أعمـال فـي مرافـق زيـن – العـراق فـي حـي املنصـور( وفـرع 

فـي كل مـن محافظـات البصـرة وكربـالء واحللـة وإربيـل. 

بنك بوبيان ش.م.ك.ع.

أنشـئ بنـك بوبيـان ش.م.ك.ع. )»بوبيـان«( فـي سـنة 2004 برأسـمال يبلـغ 100 مليـون د.ك، ويعمـل وفـق أحـكام الشـريعة اإلسـالمية مـن 
خـالل تطبيـق التعاليـم اإلسـالمية فـي جميـع معامالتـه مع املسـتثمرين والعمالء والدائنني. في سـنة 2009، اسـتحوذ بنـك الكويت الوطني 
علـى %47.29 مـن رأس مـال بوبيـان، وارتفعـت مسـاهمته بحلـول سـنة 2012 إلـى %58.4. وبعـد ذلـك، ومبسـاعدة إحـدى كبـرى شـركات 
االستشـارات العامليـة، مت وضـع اسـتراتيجية جديـدة للبنـك اعتبـارا مـن سـنة 2010، وتهـدف هـذه االسـتراتيجية إلـى إعـادة تركيـز البنـك 
علـى اخلدمـات املصرفيـة بالتجزئـة واالسـتثمار فـي املـوارد البشـرية واالبتـكار، وأّدى تطبيـق هـذه االسـتراتيجية إلـى حتسـني مجموعـات 
اخلدمـة واملنتجـات التـي يعرضهـا البنـك لألفـراد واملؤسسـات والشـركات وصناديـق ومحافـظ االسـتثمار علـى حـّد سـواء، ويعمـل بوبيـان 

حاليـا مـن خـالل شـبكة تضـم 30 فرعـا. 
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هيكل رأس املال واالقتراض

يبـني اجلـدول التالـي هيـكل رأس مـال واقتـراض البنـك كمـا فـي 30 يونيـو 2015 وهيكل رأس املال واالقتـراض املبدئي املتوقع بعد إصدار 
السندات: 

30 يونيو 2015)مليون د.ك(
بعد إصدار السندات
في 30 يونيو 2015

)صورية(

حقوق امللكية

504504رأس املال 

--أسهم املنحة املقترحة 

240240االحتياطي القانوني 

700700حساب عالوة إصدار األسهم

)78()78(أسهم اخلزينة 

1414احتياطي أسهم اخلزينة 

1,2871,287احتياطيات أخرى 

2,6672,667حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي البنك 

211211األوراق املستدامة املالية – الشريحة 1

220220احلصص غير املسيطرة 

3,0983,098إجمالي حقوق امللكية 

املطلوبات

6,8606,860مستحق للبنوك ومؤسسات مالية األخرى

12,01612,016ودائع العمالء 

698698شهادات إيداع مصدرة

125-سندات ثانوية / مساندة

280280مطلوبات أخرى

19,85419,979إجمالي املطلوبات 

22,95223,077مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

تأكيد رأس املال املدفوع

علـى  مـوزع  د.ك   503,971,768.700 مببلـغ  بالكامـل  مدفـوع  البنـك  مـال  رأس   )1( كان:  يونيـو2015   30 فـي  كمـا  بأنـه  البنـك  يؤكـد 
5,039,717,687 سـهم بسـعر 0.100 د.ك للسـهم الواحـد، و )2( أن االحتياطيـات غيـر القابلـة للتوزيـع واخلاصـة بالبنـك بلغـت 308,481 

ألـف د.ك.
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توزيعات األرباح من قبل البنك

توزيع 
األرباح 

العام املنتهي 
في 31 ديسمبر 

2010

العام املنتهي 
في 31 ديسمبر 

2011

العام املنتهي 
في 31 ديسمبر 

2012

العام املنتهي 
في 31 ديسمبر 

2013

العام املنتهي 
في 31 ديسمبر 

2014

07 مارس 092015 مارس 2014 09 مارس 112013 مارس 062012 مارس 2011تاريخ املوافقة

4040303030التوزيع النقدي )فلس(

%5%5%5%10%10أسهم منحة )%(
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معلومات مالية مختارة

مت استخالص املعلومات التالية من البيانات املالية ويجب أن تقرأ مع البيانات املالية، وهي تخضع بالكامل ملا تضمنته البيانات املالية.

بيان مجمع لبيانات املركز املالي 

يبني اجلدول التالي البيان املجّمع لبيانات املركز املالي كما في 31 ديسمبر 2012 و2013 و 2014 و 30 يونيو 2014 و 2015.

201220132014مليون د.ك
النصف األول

2014
النصف األول

2015

املوجودات 

1,6112,4123,1322,4713,163نقد وودائع بإشعارات قصيرة األجل

614534535676693سندات بنك الكويت املركزي 

356320345338348سندات خزانة حكومة الكويت

1,2039002,0511,7582,157ودائع لدى البنوك 

9,86110,69511,90911,26712,716قروض وسلف ومتويل إسالمي للعمالء

1,5772,3502,4942,2032,683استثمارات في أوراق مالية

213260119256113استثمار في شركات زميلة 

191192203196216أراضي ومباني ومعدات 

723700696693684الشهرة وموجودات أخرى غير ملموسة 

143236162173179موجودات أخرى 

--138--استثمار في شركة زميلة محتفظ بها للبيع

16,49218,60021,78420,03022,952إجمالي املوجودات

املطلوبات 

4,1554,9456,7065,7946,860مستحق لبنوك ومؤسسات مالية أخرى

9,50810,47811,26010,91112,016ودائع العمالء

241675349698-شهادات إيداع مصدرة 

214224273249280مطلوبات أخرى

13,87615,88818،91417,30319,854إجمالي املطلوبات

حقوق امللكية 

435457480480504رأس املال 

--222324أسهم منحة مقترح إصدارها 

218229240229240احتياطي القانوني

700700700700700حساب عالوة إصدار أسهم 

)78()79()79()80()79(أسهم اخلزينة

1816151514احتياطي أسهم اخلزينة

1,1131,1651,2731,1721,287أحتياطيات أخرى 

2,4272,5092,6532,5162,667حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.

211----أوراق االستدامة املالية – الشريحة 1

189203217211220احلصص الغير مسيطرة 

2,6162,7122,8712,7273,098إجمالي حقوق امللكية 

16,49218,60021,78420,03022,952مجموع املطلوبات وحقوق امللكية 
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بيان الدخل املجمع

يبني اجلدول أدناه البيان املجمع لبيانات الدخل للمجموعة لكل من السنوات 2012 و2013 و 2014 و النصف األول من 2014 والنصف 
األول من 2015.

201220132014مليون د.ك 
النصف األول

2014
النصف األول

2015

491489514248282إيرادات فوائد

1191021145465مصروفات فوائد

373387399194217صافي إيرادات الفوائد

3074874150إيرادات مرابحة وإيرادات متويل إسالمي أخرى 

51017711توزيعات للمودعني وتكاليف املرابحة

2564703439صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي

398451469227256صافي إيرادات الفوائد وصافي إيرادات التمويل اإلسالمي

1031111226065صافي أتعاب وعموالت 

11019332234صافي إيرادات استثمارات 

2426271316صافي أرباح التعامل بالعمالت األجنبية

-131688حصة في نتائج الشركات الزميلة

13222إيرادات تشغيلية أخرى 

252175192104117إيرادات غير الفوائد

650626661332373صافي إيرادات التشغيل 

1021151226167مصروفات موظفني

6472723536مصروفات إدارية أخرى 

14151588استهالك مباني واملعدات

46533إطفاء موجودات غير ملموسة 

184207215106113مصروفات التشغيل 

ربح التشغيل قبل مخصصات خسائر االئتمان وخسائر 
انخفاض القيمة

466419446225260

1241441366258مخصص خسائر ائتمان محمل 

15511212خسائر انخفاض القيمة

327270299161190الربح التشغيلي قبل الضرائب

1919261220الضرائب

309252274150170ربح السنة / الفترة

اخلاص ب: 

305238262145163مساهمي بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.

3131257احلصص غير املسيطرة 
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بيان الدخل الشامل املجمع

يبـني اجلـدول أدنـاه البيـان املجمـع لبيانـات الدخـل الشـامل اخلـاص باملجموعـة لـكل مـن السـنوات 2012 و2013 و 2014 و النصـف األول 
مـن 2014 والنصـف األول مـن 2015.

201220132014مليون د.ك
النصف األول

2014
النصف األول

2015

309252274150170ربح السنة / الفترة

)4()19()27()14()27(صافي الربح من االستثمارات املتاحة للبيع - محول إلى بيان الدخل املجمع 

خسائر انخفاض القيمة من استثمارات متاحة للبيع - محولة إلى بيان الدخل 
املجمع

15511-4

161425225التغيير في القيمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع 

فروق حتويل عمالت أجنبية وحصة في اإليرادات الشاملة األخرى محولة الى 
بيان الدخل املجمع من بيع شركة زميلة

----)8(

---12احلصة في اإليرادات )اخلسائر( الشاملة األخرى لشركات زميلة

)4()7(9)38()3(فروق حتويل عمالت أجنبية ناجتة من حتويل عمليات أجنبية

إجمالي الدخل )اخلسارة( اآلخر للفترة ميكن إعادة تصنيفها الى بيان الدخل 
املجمع في فترات الحقة

1)30(19)4()8(

310221293146162إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة / الفترة

اخلاص ب: 

306212279141155مساهمي بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.

491347احلصص غير املسيطرة 

بيان التدفقات النقدية املجمع

يلخـص اجلـدول أدنـاه البيـان املجمـع لبيانـات التدفقـات النقديـة اخلـاص باملجموعـة لـكل مـن السـنوات 2012 و2013 و 2014 و النصـف 
األول مـن 2014 والنصـف األول مـن 2015.

201220132014مليون د.ك
النصف األول

2014
النصف األول

2015

4661,7819762815صافي النقد من أنشطة التشغيل 

)45(172)130()811(82صافي النقد الناجت من / )املستخدم في( أنشطة االستثمار

64)134()134()131()205(صافي النقد الناجت من / )املستخدم في( أنشطة التمويل

1,2711,6112,4122,4123,132نقد وودائع بإشعارات قصيرة األجل في بداية السنة / الفترة

1,6112,4123,1322,4713,163نقد وودائع بإشعارات قصيرة األجل في نهاية السنة / الفترة
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نسب مالية مختارة 

يلخـص اجلـدول أدنـاه نسـب مجمعـة مختـارة للمجموعـة لـكل مـن السـنوات املنتهيـة فـي 31 ديسـمبر 2012 و2013 و 2014 والفترتـني 
املرحليتـني املنتهيتـني فـي 30 يونيـو 2014 و 30 يونيـو 2015.

201220132014
النصف األول

2014
النصف األول

2015

قياس األداء

%1.45%1.48%1.28%1.32%2.03العائد على متوسط األصول )1(

%12.7%11.9%10.5%10.0%13.4العائد على متوسط حقوق امللكية )2(

%30.4%32.1%32.5%33.1%28.3نسبة التكلفة إلى الدخل )3(

النسب املالية

%2.41%2.50%2.45%2.70%2.86صافي هامش الفائدة )4(

%43.8%43.7%39.6%38.0%46.9صافي هامش الربح )5(

جودة املوجودات

%1.55%1.81%1.50%1.96%2.75نسبة القروض املتعثرة )6(

%276.8%229.6%276.1%199.8%157.1نسبة تغطية خسارة القروض )7(

%39.0%36.6%38.8%34.6%32.4نسبة األصول السائلة )8(

%77.7%78.0%78.1%76.8%79.5نسبة القروض إلى ودائع العمالء واملؤسسات املالية )9(

نسب أخرى

)CET1( 13.3%13.2%13.2--نسبة كفاية رأس املال األساسي الشريحة 1 - حقوق املساهمني%

%14.9%13.2%13.3%16.8%17.7نسبة كفاية رأس املال األساسي الشريحة 1

%16.1%14.4%14.5%17.3%18.3نسبة كفاية إجمالي رأس املال 

%8.3-%7.8--نسبة االستدانة إلى حقوق امللكية )الرفع املالي( )12(

 
مالحظات:

ربح السنة / الفترة اخلاص مبساهمي البنك مقسوم على متوسط األصول للسنة / الفترة، ويحتسب متوسط األصول كمجموع األصول على أساس ربع سنوي   )1(
مقسـوما على 5. وللفترات املرحلية، متوسـط األصول محسـوبا كمجموع األصول على أسـاس ربع سـنوي مقسـوما على 3. 

ربـح السـنة / الفتـرة اخلـاص مبسـاهمي البنـك مقسـوم علـى متوسـط حقـوق املسـاهمني للسـنة / الفتـرة، ويحتسـب متوسـط حقـوق املسـاهمني للسـنة / الفتـرة   )2(
كجموع حقوق املساهمني على أساس ربع سنوي مقسوما على 5 وللفترات املرحلية، يحتسب متوسط حقوق املساهمني كمجموع حقوق املساهمني على أساس 

ربـع سـنوي مقسـوما على 3.

املصروفات التشغيلية مقسومة على صافي اإليرادات التشغيلية.  )3(

صافي إيرادات الفوائد وصافي اإليرادات من التمويل اإلسـالمي مقسـوم على متوسـط املوجودات التي تدّر فوائد للسـنة / الفترة ويحتسـب متوسـط املوجودات   )4(
التـي تـدّر الفوائـد كمجمـوع املوجـودات املـدّرة للفوائـد علـى أسـاس ربـع سـنوي مقسـوم علـى 5، وبالنسـبة للفتـرات املرحليـة، متوسـط املوجـودات املـدّرة للفوائـد 
مقسـم علـى 3. تتكـون املوجـودة املـدّرة للفوائـد مـن النقـد واألمـوال قصيـرة األجـل وسـندات بنـك الكويت املركزي سـندات خزانة احلكومة الكويتيـة والودائع لدى 

البنـوك وقـروض وسـلف ومتويـل إسـالمي للعمـالء واسـتثمارات فـي أوراق مالية.

ربح السنة / الفترة اخلاص مبساهمي البنك مقسوم على صافي إيرادات التشغيل للسنة / الفترة.  )5(

القروض املتعثرة كنسبة مئوية من املجموع الكلي للقروض.   )6(

مخصصات خسارة القروض كنسبة مئوية من القروض املتعثرة.   )7(

مجموع املوجودات السائلة، أوراق مالية متداولة، أوراق مالية غير متداولة والودائع مقسوم على إجمالي املوجودات.   )8(
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إجمالي القروض مقسوم على مجموع ودائع العمالء والودائع من املؤسسات املالية.   )9(

للسـنة املنتهية في31 ديسـمبر 2014 والفترات املنتهية في 30 يونيو 2014 و 30 يونيو 2015، محتسـب وفقا ملتطلبات بنك الكويت املركزي وأنظمة كفاية رأس   )10(
املـال الصـادرة عـن بنـك الكويـت املركـزي كمـا وردت فـي تعميـم بنـك الكويـت املركـزي رقـم 2/رب /ر ب إ /2014/336 املـؤرخ فـي 24 يونيـو 2014 )بـازل 3، املطبـق 

فـي الكويت(. 

للسنوات املنتهية في 31 ديسمبر 2012 و 31 ديسمبر 2013 محسوب وفقا لتعميم بنك الكويت املركزي رقم 2/ر ب أ / 2015/184 املؤرخ في 21 ديسمبر 2014   )11(
)علـى أسـاس إطـار عمـل بـازل 2( وللسـنة املنتهيـة فـي 31 ديسـمبر 2014 والفتـرات املنتهيـة فـي 30 يونيـو2014 و30 يونيو 2015، محتسـب وفقـا لبازل 3، املطبق 

فـي الكويت.

للسـنة املنتهيـة فـي31 ديسـمبر2014 والفتـرة املنتهيـة فـي 30 يونيـو 2015، محتسـب فـي وفقـا لتعميـم بنـك الكويـت املركزي رقـم 2/رب/2014/342 املـؤرخ في 21   )12(
أكتوبـر 2014. 
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املراجعة املالية

ينبغي أن يقرأ النقاش والتحليل التاليان مع املعلومات املتضمنة في »املعلومات املالية املختارة« والبيانات املالية.

يقـوم بحـث الوضـع املالـي للمجموعـة ونتائـج عملياتهـا علـى أسـاس البيانـات املالية التـي مت إعدادها وفقا لتعليمـات IFRS املعتمدة في دولة 
الكويـت ملؤسسـات اخلدمـات املاليـة التـي تخضـع لرقابـة بنـك الكويـت املركـزي وفقاً لقانون الشـركات الكويتي )القانون رقم 25 لسـنة 2012 
وتعديالتـه(. وتتطلـب هـذه التعليمـات تطبيـق كافـة املعاييـر الدوليـة للتقاريـر املاليـة الصـادرة عـن مجلس معايير احملاسـبة الدولية باسـتثناء 
متطلبـات معيـار احملاسـبة الدولـي )IAS( »39« , األدوات املاليـة: التحقـق والقيـاس« حـول املخصص املجمع والتي حتل محلها متطلبات بنك 
الكويت املركزي حول احلد األدنى للمخصص العام.  وقد مت اسـتبدال هذا املعيار باملتطلبات احملددة من قبل بنك الكويت املركزي بوجود 
مخصـص عـام ال يقـل عـن حـد أدنـى علـى جميـع التسـهيالت االئتمانيـة )صافـي  فئات معينة مـن الضمانات( التـي ال توجد لها مخصصات 
محـددة. يتضمـن هـذا النقـاش بيانـات متوقعـة تنطـوي علـى مخاطـر وأوجـه غيـر مؤكـدة. مـن املمكـن أن تختلـف النتائـج الفعليـة للمجموعـة 
ماديـا عـن تلـك املتوقعـة فـي البيانـات  املذكـورة نتيجـة لعوامـل مختلفـة، مبـا فيها تلك التي سـيتم ذكرهـا أدناه وفي أماكن أخرى ضمن نشـرة 

االكتتـاب، وخاصـة حتـت عنوان »عوامـل املخاطرة«.  

نبذة موجزة

متثـل املجموعـة أكبـر بنـك كويتـي مـن حيـث إجمالـي املوجودات وإجمالي القروض وسـلف العمالء وإجمالي الودائع حسـب التقارير السـنوية 
املعلنـة مـن قبـل البنـوك الكويتيـة. هـذا وتعتبـر املجموعـة بنك إقليمي يقوم بإقراض الشـركات واألفراد في الكويت ومنطقة الشـرق األوسـط 
وشـمال أفريقيا بشـكل أساسـي، علما بأن األنشـطة األساسـية للمجموعة هي اخلدمات املصرفية التقليدية لألفراد والشـركات، باإلضافة 
إلى مسـاهمة بحصة أغلبية في بنك إسـالمي كما تقدم اخلدمات املصرفية االسـتثمارية وخدمات إدارة األصول عن طريق شـركة الوطني 

لالستثمار التابعة.

تهـدف املجموعـة بشـكل أساسـي إلـى احلفـاظ علـى مركزهـا الريـادي فـي الكويـت وتعزيـزه باإلضافـة إلـى السـعي لتنويـع أعمالهـا جغرافيـا 
ومـن حيـث املنتجـات املتوفـرة. 

بلغ إجمالي محفظة قروض عمالء املجموعة 12,716 مليون د.ك وبلغ مجموع ودائع عمالئها 12,016 مليون د.ك كما في 30 يونيو 2015. 
و قـد بلـغ صافـي اإليـرادات التشـغيلية للمجموعـة 373 مليـون د.ك كمـا بلـغ ربحهـا للفتـرة 170 مليـون د.ك، منـه 163 مليـون د.ك خـاص 

مبسـاهمي البنـك لفتـرة السـتة أشـهر املنتهية في 30 يونيـو 2015. 

العوامل الرئيسية التي تؤثر على نتائج العمليات

فيما يلي بحث للعوامل الرئيسية التي كان لها أثر أو من املتوقع أن تؤثر على نتائج عمليات املجموعة.

األوضاع االقتصادية

املجموعـة عبـارة عـن بنـك إقليمـي يوفـر خدمـات اإليـداع واإلقـراض للمؤسسـات والشـركات واألفـراد املقيمـني فـي دولـة الكويـت ومنطقـة 
الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيـا، ونتيجـة لذلـك، تتأثـر إيراداتهـا ونتائـج عملياتهـا باألوضاع االقتصادية وظروف السـوق في الكويت بشـكل 

خـاص وفـي دول منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيـا بدرجـة أقـل. 

تفيـد تقاريـر اإلدارة املركزيـة لإلحصـاء بـان، النـاجت احمللـي اإلجمالـي احلقيقـي للكويـت قـد انخفـض بنسـبة %1.6 فـي 2014 مقارنـة بعـام 
2013، ويعـزى هـذا االنخفـاض بشـكل رئيسـي إلـى القطـاع النفطـي الـذي انخفض منوه بنسـبة %1.7 خـالل 2014 مقارنة بنمو القطاع غير 
النفطي بنسـبة %2.1، وكان الدافع وراء هذه الزيادة التي سـجلها القطاع غير النفطي في الكويت في 2014 هو الزيادة التي بلغت 5.3% 
في القطاع املالي والتأمني و %3.2 في قطاع اإلدارة العامة والدفاع و %1.6 في قطاع العقار وخدمات األعمال. وعلى أسـاس ما ورد في 
تقريـر صنـدوق النقـد الدولـي لشـهر مايـو 2015 بشـأن التوقعـات االقتصاديـة اإلقليميـة مـن املتوقـع أن ينمو الناجت احمللـي اإلجمالي للكويت 
بنسـبة %1.7 فـي 2015 و بنسـبة %1.8 فـي 2016. ووفقـاً لتقريـر )موظفـي صنـدوق النقـد الدولـي لشـهر ديسـمبر 2014 حـول مشـاورات 
الصندوق مع الكويت( مبوجب املادة الرابعة فإن التوقعات االقتصادية بالنسـبة للكويت إيجابية على املدى القريب واملتوسـط. ومن املتوقع 
أن يبلـغ متوسـط معـدل منـو النـاجت احمللـي اإلجمالـي غيـر النفطـي فـي الكويـت 4.0 – 4.5 باملائـة فـي 2015 و2016 علـى التوالـي مدعومـا 
مـن االسـتثمار احلكومـي فـي البنيـة التحتيـة وفـي القطـاع النفطـي، وكذلك االسـتهالك، ويذكر التقرير أن العامل السـلبي الرئيسـي سـيكون 
اسـتمرار تدنـي الطلـب العاملـي علـى النفـط وبقـاء أسـعار الطاقـة عنـد مسـتوياتها املتدنيـة لفتـرة طويلة مما قـد أن يؤدي إلى تراجـع إيرادات 
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الدخـل احلكومـي واإليـرادات اخلارجيـة وهـو مـا قـد يؤثـر سـلباً على ثقة القطـاع اخلاص. 

باإلضافـة إلـى ذلـك، إن أي إخفـاق أو تأخيـر مـن قبـل احلكومـة الكويتيـة ومجلـس األمـة فـي تنفيـذ خطـة التنميـة احلكوميـة )وفـق تعريـف 
هـذه العبـارة أدنـاه( ميكـن أن يؤثـر علـى الثقـة فـي األعمـال عمومـا وفـي املنـاخ االقتصادي في الكويت، مما سـيؤدي إلـى انخفاض معدل منو 

القطـاع غيـر النفطـي عمـا هـو متوقع له. 

ال تـزال املجموعـة منكشـفة علـى مخاطـر التغييـرات اخلارجيـة كالزيـادة فـي تقلبـات األسـواق املاليـة العامليـة التـي ميكـن أن تترتـب عليهـا 
مخاطـر متويليـة ومخاطـر السـوق و املخاطـر االئتمانيـة لشـركات االسـتثمار والبنـوك. 

العوامل التي تؤثر على صافي إيرادات الفوائد وصافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي 

يساهم صافي إيرادات الفوائد وصافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي ) اللذان يشكالن معا »صافي اإليراد من التمويل«( بشكل رئيسي 
فـي إجمالـي إيـرادات التشـغيل الصافيـة مـن عمليـات املجموعـة وقـد بلغت نسـبة هذه املسـاهمة %68.7 من صافي إيرادات التشـغيل خالل 

فترة السـتة أشـهر املنتهية في 30 يونيو 2015 و%68.6 خالل فترة السـتة أشـهر املنتهية في 30 يونيو 2014. 

شّكل صافي اإليراد من التمويل %71.0 و%72.1 من صافي إيرادات التشغيل في سنتي 2014 و2013 على التوالي، وجدير بالذكر أن: 

اإليراد من الفائدة على القروض وسلف للعمالء قد شكل %65.0 من إيراد التمويل في 2014 و%68.9 من إيراد التمويل في2013.   •
بينمـا سـاهمت إيـرادات الفوائـد مـن االسـتثمارات فـي األوراق املاليـة بنسـبة %15 فـي 2014 و%13.9 في 2013 مـن إجمالي إيرادات 
التمويل، باإلضافة إلى مسـاهمة إيرادات املرابحات وغيرها من إيرادات التمويل اإلسـالمي بنسـبة %14.5 في 2014 و %13.1 في 

2013 مـن إجمالـي إيـرادات التمويل. 

الفائـدة املدفوعـة علـى ودائـع العمـالء قـد بلغـت %63.1 مـن إجمالـي مصاريـف التمويـل فـي 2014 و%67.7 مـن إجمالـي مصاريـف   •
التمويـل فـي 2013. 

يتأثـر صافـي إيـراد املجموعـة مـن عمليـات التمويـل بعـدد مـن العوامـل، حيـث يتوقـف أساسـا علـى حجـم املوجـودات املـدّرة للفائـدة / الدخل 
مقارنـة باملطلوبـات التـي حتمـل فوائـد / تكاليـف، كمـا يتأثـر بالفـرق بني النسـب املكتسـبة علـى املوجودات املـدّرة للفائدة / الدخـل وتلك التي 
تدفـع علـى املطلوبـات التـي حتمـل فوائـد / تكلفـة. تتكـون موجـودات املجموعـة املـدّرة للفائـدة / الدخـل بشـكل رئيسـي مـن محفظـة قـروض 
العمـالء وأوراق الديـن املاليـة التـي متلكهـا. أمـا مطلوبـات املجموعـة التـي حتمل فوائد / تكاليف، فإنها تتكون أساسـا مـن ودائع العمالء التي 

حتمـل فوائـد والودائـع من املؤسسـات املالية. 

نتجـت التغييـرات فـي صافـي إيـراد املجموعـة مـن التمويـل خـالل فتـرة السـتة أشـهر املنتهيـة فـي 30 يونيو 2015 مقارنة بفترة السـتة أشـهر 
املنتهيـة فـي 30 يونيـو 2014، وبشـكل أساسـي، عـن منـو حجـم األعمـال، وبلـغ متوسـط حجم محفظة قـروض العمالء )على أسـاس األرصدة 
فـي بدايـة ونهايـة كل فتـرة( 12,313 مليـون د.ك فـي 30 يونيـو 2015 مقارنـة بــ 10,981 مليـون د.ك فـي 30 يونيـو2014، بزيـادة بلغـت 1,332 

مليـون د.ك، أو 12.1%.

ونتجت التغييرات في صافي إيراد املجموعة من التمويل لسنة 2014 مقارنة بسنة 2013 وبشكل رئيسي عن زيادة اإليراد من الفائدة على 
أوراق الدين املالية حيث عكسـت تلك الزيادة منو في حجم االسـتثمارات و زيادة اإليراد من الفائدة على الودائع لدى البنوك لتعكس زيادة 
نشاط األعمال في جميع وحدات املجموعة، حيث بلغ متوسط حجم محفظة القروض )على أساس األرصدة كما كانت عليه في بداية كل 
سنة وفي نهايتها( 11,302 مليون د.ك لسنة 2014 مقارنة بـ 10,278 مليون د.ك لسنة 2013، بزيادة بلغت 1,024 مليون د.ك، أو 10.0%. 

وممـا يعـزز النتائـج املبينـة أعـاله، انخفـاض صافـي هامـش التمويـل للمجموعـة )صافـي إيـراد املجموعة من التمويل مقسـوما على متوسـط 
حجـم موجوداتهـا املـدّرة للفائـدة - وهـي مجمـوع املوجـودات املـدّرة للفائدة على أسـاس ربع سـنوي مقسـوما على 3( وذلك خالل فترة السـتة 
أشـهر املنتهيـة فـي 30 يونيـو 2015 إلـى %2.4 مـن %2.5 مقارنـة بفتـرة السـتة أشـهر املنتهيـة فـي30 يونيـو 2014. كما انخفـض أيضاً الفرق 
بـني إيراد/تكلفـة التمويـل للمجموعـة )وهـو الفـرق بـني العائـد )إجمالـي إيـرادات الفوائـد التمويـل مقسـوما على متوسـط اإليراد مـن الفائدة 
واملوجـودات املـدّرة للفائـدة( وتكلفـة األمـوال )مصروفـات الفوائـد وتكلفة التمويل مقسـومة على متوسـط املطلوبات التي حتمل فائدة وتكلفة 
متويـل علـى أسـاس ربـع سـنوي مقسـوما علـى 3(( وذلـك خـالل فتـرة السـتة أشـهر املنتهيـة فـي 30 يونيـو 2015 إلـى %2.3 مـن %2.4 لفتـرة 

السـتة أشـهر املنتهية في 30 يونيو 2014.

انخفض صافي هامش التمويل net interest margin لدى املجموعة في سـنة 2014 إلى %2.4 من %2.7 في سـنة 2013، وانخفض فارق 
التمويل financing spread لدى املجموعة في سـنة 2014 الى %2.4 من %2.6 في سـنة 2013.
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التغير في مخصصات خسائر االئتمان

بلغـت مخصصـات خسـائر االئتمـان 58 مليـون د.ك عـن فتـرة السـتة أشـهر املنتهيـة فـي 30 يونيـو 2015 مقارنـة بــ 62 مليـون د.ك عـن فتـرة 
السـتة أشـهر املنتهية في 30 يونيو2014. بالنسـبة لفترة السـتة أشـهر املنتهية في 30 يونيو 2015، تضمن مبلغ مخصصات خسـائر االئتمان 
19 مليـون د.ك كمخصصـات محـددة و40 مليـون د.ك كمخصصـات عامـة ونشـأت هـذه املخصصـات فـي كلتـا احلالتني وبشـكل رئيسـي عن 
تسـهيالت نقديـة مقدمـة لشـركات. أمـا بالنسـبة لفتـرة السـتة أشـهر املنتهيـة فـي 30 يونيـو 2014، فقـد تضمـن مبلغ املخصصـات عن الفترة 
26 مليـون د.ك كمخصصـات محـددة و36 مليـون د.ك كمخصصـات عامـة، وكانـت مخصصـات هـذه الفتـرة تتعلـق أيضـاً بتسـهيالت نقديـة 

مقدمة لشـركات. 

بالنسـبة لسـنة 2014، بلغ مخصص خسـائر االئتمان 136 مليون د.ك مقارنة بـ 144 مليون د.ك عن سـنة 2013 و124 مليون د.ك عن سـنة 
2012. في سـنة 2014، كان مبلغ املخصصات يتكون من 49 مليون د.ك كمخصصات خاصة و87 مليون د.ك كمخصصات عامة، ونشـأت 
هذه املخصصات في كلتا احلالتني وبشـكل رئيسـي عن تسـهيالت نقدية مقدمة لشـركات، وبالنسـبة لسـنة 2013، تضمن مبلغ املخصصات 
67 مليـون د.ك علـى شـكل مخصـص محـدد و 77 مليـون د.ك علـى شـكل مخصصـات عامـة، وكانـت مخصصـات هـذه الفتـرة تتعلـق أيضـا 

بتسـهيالت نقدية مقدمة لشـركات. 

يعكس انخفاض املخصصات احملددة في كل سـنة، وبشـكل أساسـي، انخفاض مسـتوى القروض املتعثرة، ومبوجب املعايير الدولية للتقارير 
املاليـة التـي تبّنتهـا دولـة الكويـت وبنـاء علـى أنظمـة بنـك الكويـت املركـزي املتعلقـة باملخصصـات، يسـمح للبنـوك بإنشـاء مخصصـات عامـة 
احترازيـة، وبالتالـي فـإن زيـادة املخصصـات العامـة للمجموعـة لفتـرة السـتة أشـهر املنتهيـة فـي 30 يونيـو 2015، وكذلـك فـي سـنتي 2014 

و2013، تعكـس رفـع املخصصـات العامـة إلـى مسـتويات تراهـا إدارة البنـك مناسـبة. 

السياسات احملاسبية الهامة 

أعـّدت البيانـات املاليـة وفقـا للمعاييـر الدوليـة للتقاريـر املاليـة التـي تبّنتهـا دولـة الكويـت. لالطـالع علـى السياسـات احملاسـبية التي تطبقها 
املجموعـة بشـكل عـام، يرجـى الرجـوع إلـى اإليضـاح رقـم 2 فـي البيانـات املاليـة لسـنة 2014. 

أحكام هامة تتعلق باحملاسبة وعدم اليقني بشأن مصادر التقدير الرئيسية

أثناء القيام بإعداد البيانات املالية للمجموعة، يتوجب على اإلدارة إجراء تقديرات وافتراضات معينة تؤثر على مبالغ موجودات ومطلوبات 
املجموعـة كمـا وردت فـي البيانـات املاليـة، مبـا فيهـا الكشـف عـن املوجـودات واملطلوبـات الطارئـة كمـا فـي تاريـخ البيانـات املاليـة واملبالـغ 
اخلاصـة باإليـرادات واملصروفـات أثنـاء الفتـرات املشـمولة بالبيانـات. تعـّد اإلدارات تقديراتهـا وافتراضاتهـا علـى أسـاس اخلبـرة التاريخيـة 
وغيرهـا مـن العوامـل التـي تعتقـد أنهـا معقولـة فـي وقـت إعـداد التقديـرات واالفتراضـات، وتقـوم بتقييـم التقديـرات واالفتراضـات بشـكل 
مسـتمر. إال أن األحـداث املسـتقبلية وانعكاسـاتها ال ميكـن التكهـن بهـا بشـكل مؤكـد، علمـا بـأن حتديـد التقديـرات واالفتراضـات املناسـبة 
يتطلب تقدير اإلدارة. وقد تختلف النتائج الفعلية عن أي تقديرات أو افتراضات وميكن لهذا االختالف أن يكون له أثر كبير على البيانات 
املاليـة. لالطـالع علـى أهـم التقديـرات واالفتراضـات احملاسـبية التـي أخـذت بعـني االعتبـار فـي إعـداد البيانـات املاليـة للمجموعـة، أنظـر 

اإليضـاح رقـم 2.36 فـي البيانـات املاليـة لسـنة 2014. 

نتائج العمليات

صافي إيرادات الفوائد

متثـل إيـرادات الفوائـد مصـدر الدخـل الرئيسـي للمجموعـة. حتقـق املجموعـة إيـراد مـن الفائـدة علـى القـروض التـي تقدمهـا للعمـالء ومـن 
محفظـة أوراق الديـن املاليـة اخلاصـة بهـا وودائعهـا لـدى بنـك الكويـت املركـزي والبنـوك األخـرى. وتتكبـد املجموعـة مصاريـف الفائـدة علـى 
ودائـع عمالئهـا والبنـوك واملؤسسـات املاليـة األخـرى وعلـى شـهادات اإليـداع التـي تصدرها. وينعكـس إيراد وتكلفة الفائدة علـى بيان الدخل 

باسـتخدام معـدل الفائـدة الفعليـة علـى النحـو املوصـوف فـي اإليضـاح رقـم 2.5 فـي البيانـات املاليـة لسـنة 2014. 
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يتضمن اجلدول أدناه حتليل لصافي إيراد الفوائد للمجموعة في كل من السنوات 2012 و2013 و 2014. 

 201220132014

مليون 
د.ك 

% من 
اإلجمالي 

مليون 
د.ك 

% من 
اإلجمالي 

مليون 
د.ك 

% من 
اإلجمالي 

      إيرادات الفوائد

%234.5%142.9%112.3 ودائع لدى البنوك

%39176.1%38879.3%39881.0 قروض وسلف للعمالء

%9017.6%7816.0%7114.5 استثمارات في أوراق دين مالية

%101.9%91.9%112.3 أخرى

%514100.0%489100.0%491100.0 إجمالي إيرادات الفوائد

مصروفات الفوائد

%3026.4%2625.3%3731.3 مستحق لبنوك ومؤسسات مالية أخرى 

%8372.6%7674.4%8268.7 ودائع العمالء

%10.9%0.3-%0.0- شهادات إيداع مصدرة

%114100.0%102100.0%119100.0 إجمالي مصروفات الفوائد

-399-387-373صافي إيرادات الفوائد

بلغ مجموع إيرادات الفوائد للمجموعة 282 مليون د.ك للنصف األول من 2015 مقارنة بـ 248 مليون د.ك للنصف األول من 2014، وتعزى 
الزيادة البالغة 34 مليون د.ك أو %13.5 في النصف األول من 2015 إلى ارتفاع إجمالي القروض واملوجودات األخرى. 

وبلغ مجموع إيرادات الفوائد للمجموعة 514 مليون د.ك في 2014 مقارنة بـ 489 مليون د.ك في 2013، وتعكس الزيادة البالغة 25 مليون 
د.ك أو %4.9 فـي 2014 وبشـكل رئيسـي زيـادة بلغـت 12 مليـون د.ك أو %15.3 فـي إيـرادات الفوائـد مـن االسـتثمارات فـي أوراق دين مالية 

وزيـادة مببلـغ 9 ماليـني د.ك أو %64.0 فـي إيـراد الفائـدة مـن الودائع لدى البنوك. 

بلـغ مجمـوع مصروفـات الفوائـد 65 مليـون د.ك فـي النصـف األول مـن 2015 مقارنـة بــ 54 مليـون د.ك فـي النصف األول مـن 2014، ويعزى 
هـذا االرتفـاع إلـى متطلبـات التمويـل الناجتـة عن منو القـروض وموجودات اجلملـة األخرى. 

بلغت مصروفات الفوائد 114 مليون د.ك في 2014 مقارنة بـ 102 مليون د.ك في 2013. ويعكس االرتفاع البالغ 12 مليون د.ك أو 12.2% 
فـي سـنة 2014 بشـكل أساسـي ارتفاعـا بلـغ 7 ماليـني د.ك أو %9.6 فـي مصروفـات الفائـدة علـى ودائع العمالء وزيـادة بلغت 4 ماليني د.ك 

أو %17.4 من مصروفات الفائدة على املبالغ املسـتحقة لبنوك ومؤسسـات مالية أخرى. 

وتعزيزاً للعوامل املذكورة أعاله، بلغ صافي إيرادات الفوائد للمجموعة 217 مليون د.ك في النصف األول من 2015 بزيادة 23 مليون د.ك 
أو %12.0 عـن صافـي إيـرادات الفوائـد فـي النصـف األول من 2014 والذي بلغ 194 مليون د.ك.

وبلـغ صافـي إيـرادات الفوائـد للمجموعـة 399 مليـون د.ك فـي 2014، بزيـادة 12 مليـون د.ك أو %3.0 عـن صافـي إيـرادات الفوائـد والـذي 
بلـغ 387 مليـون د.ك فـي 2013. 

صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي

تكتسـب املجموعـة إيـراد مـن التمويـل اإلسـالمي علـى عمليـات التمويـل اإلسـالمي الـذي تقدمـه لعمالئهـا، وتتكبـد املجموعـة تكاليـف متويل 
إسـالمي مـن خـالل التوزيعـات التـي جتريهـا إلـى املودعـني فـي احلسـابات املتوافقـة مـع الشـريعة وتكاليـف تتعلـق بالتمويـل بنظـام املرابحـة. 
ينعكـس إيـراد التمويـل اإلسـالمي فـي بيـان الدخـل علـى أسـاس يعكـس عائـدا دوريـا دائمـا علـى صافـي االسـتثمار القائـم واملتعلـق بذلـك 
التمويـل، وتنعكـس تكاليـف التمويـل اإلسـالمي علـى حسـب نـوع ودائـع العمـالء. يتم احتسـاب تكلفة عمليـات منتجات املرابحـة والوكالة على 
أسـاس عائـد فعلـي يحـدد عنـد االعتـراف األولـي بااللتـزام، أمـا املنتجـات األخـرى فيتـم احتسـاب التكلفـة على أسـاس معدالت/أسـعار تقرر 

بالرجـوع إلـى نتائـج أعمـال بنـك بوبيـان فـي نهايـة كل شـهر.
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بلـغ إيـراد املجموعـة مـن التمويـل اإلسـالمي 50 مليـون د.ك للنصـف األول مـن 2015 مقارنـة بــ 41 مليـون د.ك فـي النصـف األول من 2014، 
ويعـزى االرتفـاع البالـغ 9 ماليـني د.ك والـذي ميثـل %22.7 إلـى زيـادة حجـم التمويـل اإلسـالمي الذي قدمتـه املجموعة لعمالئها. 

بلـغ إيـراد التمويـل 87 مليـون د.ك لسـنة 2014 مقارنـة بــ 74 مليـون د.ك لسـنة 2013 و30 مليـون د.ك لسـنة 2012. يعكـس االرتفـاع البالـغ 
13 مليـون د.ك أو %17.9 فـي سـنة 2014، وبشـكل أساسـي، زيـادة حجـم التمويـل اإلسـالمي الـذي تقدمـه املجموعـة لعمالئهـا، أمـا الزيـادة 
البالغـة 44 مليـون د.ك أو %148.1 فـي سـنة 2013 فتعـزى بشـكل أساسـي إلـى جتميـع البيانـات املاليـة لبنـك بوبيـان ضمـن البيانـات املاليـة 

اخلاصـة باملجموعة. 

بلغـت تكاليـف التمويـل اإلسـالمي التـي تكبدتهـا املجموعـة 11 مليـون د.ك للنصـف األول مـن 2015 مقارنـة بــ 7 ماليـني د.ك للنصـف األول 
مـن 2014، وتعـزى هـذه الزيـادة إلـى منـو حجـم الودائـع املتوافقـة مـع الشـريعة لـدى املجموعة. 

بلغـت تكلفـة التمويـل اإلسـالمي التـي تكبدتهـا املجموعـة 17 مليـون د.ك فـي 2014 مقارنـة مـع 10 ماليـني د.ك لسـنة 2013 و5 ماليـني د.ك 
لسـنة 2012، وتعكـس الزيـادة البالغـة 7 ماليـني د.ك أو %70.7 فـي 2014 بشـكل رئيسـي منـو حجـم الودائـع املتوافقـة مـع الشـريعة لـدى 
املجموعـة. أمـا الزيـادة البالغـة 5 ماليـني د.ك أو %116.7 فـي سـنة 2013 فتعـزى بشـكل رئيسـي إلـى جتميـع البيانـات املاليـة لبنـك بوبيـان 

ضمـن البيانـات املاليـة اخلاصـة باملجموعة.

وقـد انعكسـت آثـار العوامـل أعـاله علـى صافـي إيـرادات التمويـل اإلسـالمي للمجموعـة فـي النصـف األول مـن سـنة 2015 لتصـل إلـى 39 
مليـون د.ك، بزيـادة 5 ماليـني د.ك أو %16.5 عـن صافـي اإليـراد مـن التمويـل اإلسـالمي والـذي بلـغ 34 مليـون د.ك فـي النصـف األول مـن 

سـنة 2014. 

بلغـت صافـي إيـرادات التمويـل اإلسـالمي للمجموعـة 70 مليـون د.ك فـي سـنة 2014 بزيـادة 6 ماليـني د.ك أو %9.6 عـن صافـي إيـرادات 
التمويـل اإلسـالمي والـذي بلـغ 64 مليـون د.ك فـي سـنة 2013، والـذي كان بـدوره أعلـى بــ 39 مليـون د.ك أو %154.0 عـن صافـي إيـرادات 

التمويـل اإلسـالمي لسـنة 2012 والـذي بلـغ 25 مليـون د.ك. 

صافي األتعاب والعموالت 

تكتسـب املجموعـة أتعابـا وعمـوالت علـى القـروض التـي تقدمهـا للعمـالء وعلـى التسـهيالت االئتمانية األخرى )كشـهادات القبـول وخطابات 
االعتمـاد والضمانـات الصـادرة عنهـا( وعلـى غيرهـا مـن اخلدمـات املصرفيـة التي تقدمها، مبا فيها أتعاب إدارة األصول وخدمة احلسـابات 

وخدمـات القـروض املشـتركة واألتعـاب املتعلقـة بالبطاقـات. وتدفـع املجموعة أتعابا وعموالت على البطاقات بشـكل رئيسـي. 

بلـغ دخـل املجموعـة الصافـي مـن األتعـاب والعمـوالت 65 مليـون د.ك فـي النصـف األول مـن سـنة 2015 مقارنـة بــ 60 مليـون د.ك للنصـف 
األول مـن سـنة 2014، وتعكـس هـذه الزيـادة بشـكل رئيسـي زيـادة نشـاط متويـل التجـارة وزيـادات فـي رسـوم البطاقـات اخلدمـات املصرفيـة 

االسـتثمارية ورسـوم اإلقـراض. 

 بلـغ إجمالـي اإليـرادات مـن األتعـاب والعمـوالت 141 مليـون د.ك فـي سـنة 2014 مقارنـة بــ 128 مليـون د.ك لسـنة 2013 و117 مليـون د.ك 
لسـنة 2012. وتعكـس الزيـادة البالغـة 13 مليـون د.ك أو %10.6 فـي سـنة 2014 زيـادة نشـاط متويـل التجـارة زيـادات فـي رسـوم البطاقـات 
وإدارة األصـول وخدمـة احلسـابات. أمـا الزيـادة البالغـة 11 مليـون د.ك أو %9.0 فـي سـنة 2013 فتعـزى بشـكل رئيسـي إلـى العوامـل ذاتهـا 

وإلـى زيـادة فـي رسـوم اإلقـراض. 

بلغت مصروفات األتعاب والعموالت 20 مليون د.ك لسنة 2014 مقارنة بـ 17 مليون د.ك لسنة 2013 و14 مليون د.ك لسنة 2012. وتعكس 
الزيادة البالغة 3 ماليني د.ك أو %15.9 في سـنة 2014 والزيادة البالغة 3 ماليني د.ك أو %21.7 في سـنة 2013 وبشـكل رئيسـي الزيادة 

في األنشـطة املتعلقة بالبطاقات. 

بلـغ صافـي إيـراد املجموعـة مـن األتعـاب والعمـوالت 122 مليـون د.ك فـي سـنة 2014 بزيـادة 11 مليـون د.ك أو %9.8 عـن صافي الدخل من 
األتعـاب والعمـوالت الـذي بلـغ 111 مليـون د.ك فـي سـنة 2013 والـذي كان بـدوره أعلـى بــ 8 ماليـني د.ك أو %7.3 عـن صافـي اإليـراد مـن 

األتعـاب والعمـوالت والـذي بلـغ 103 ماليـني د.ك فـي سـنة 2012. 

املصادر األخرى إليرادات التشغيل 

بلغـت املصـادر األخـرى إليـرادات التشـغيل املجموعـة 52 مليـون د.ك فـي النصـف األول من سـنة 2015 مقارنة بــ 44 مليون د.ك في النصف 
األول لسـنة 2014، وتعـزى هـذه الزيـادة ملصـادر إيـرادات التشـغيل األخـرى إلـى زيـادة بلغـت 12 مليـون د.ك أو %55.0 فـي صافـي إيـرادات 
االستثمار والذي قابله انخفاض بلغ 8 ماليني د.ك أو %98.8 في حصة املجموعة من نتائج أعمال شركات زميلة. وكان الدافع األبرز وراء 
هذه الزيادة في صافي إيرادات االسـتثمار للمجموعة خالل النصف األول من سـنة 2015 ربح بلغ 28 مليون د.ك حتقق من بيع بنك قطر 
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الدولي والذي قابله مكاسـب محققة أقل على اسـتثمارات متاحة للبيع. وقد انعكس هبوط حصة املجموعة في نتائج شـركاتها الزميلة في 
النصف األول من سنة 2015 على موافقة املجموعة بتاريخ 1 أكتوبر 2014 على بيع استثمارها البالغ %30 في بنك قطر الدولي ش.م.ق. 

وانخفاض مسـاهمة شـركتها الزميلة األخرى، بنك سـيارية معامالت إندونيسـيا تي.بي.كيه. 

بلغـت املصـادر األخـرى إليـرادات التشـغيل 70 مليـون د.ك لسـنة 2014 مقابـل 64 مليـون د.ك لسـنة 2013 و149 مليـون د.ك لسـنة 2012. 
تعكـس الزيـادة البالغـة 6 ماليـني د.ك أو %9.5 فـي 2014 ارتفاعـا مببلـغ 14 مليـون د.ك أو %76.9 فـي صافـي إيـرادات االسـتثمار والـذي 
قابلـه انخفـاض بلـغ 9 ماليـني د.ك أو %53.0 فـي حصـة املجموعـة فـي نتائـج شـركات زميلـة. وكان الدافـع األبرز وراء زيـادة صافي إيرادات 
االسـتثمار في سـنة 2014 هي ارتفاع بلغ 13 مليون د.ك أو %93.1 في األرباح الصافية احملققة من بيع اسـتثمارات متاحة للبيع، حيث مت 
حتقيـق مكاسـب عنـد بيـع أسـهم واسـتثمارات فـي أوراق ديـن ماليـة. وعكـس انخفـاض حصـة املجموعـة في نتائج شـركاتها الزميلة في سـنة 
2014 االتفـاق الـذي توصلـت إليـه املجموعـة فـي 1 أكتوبـر 2013 علـى بيـع مسـاهمتها البالغـة %30 فـي بنـك قطـر الدولـي ش.م.ق. وتكبـد 

شـركتها الزميلة الرئيسـية األخرى، بنك سـيارية معامالت إندونيسـيا تي.بي.كيه. خسـارة في سـنة 2014 مقارنة بربح في سـنة 2013. 

ويعكس انخفاض مصادر إيرادات التشغيل األخرى للمجموعة بـ 85 مليون د.ك أو %57.1 في سنة 2013 وبشكل رئيسي انخفاض صافي 
إيرادات االستثمار بـ 91 مليون د.ك الذي كان مدفوعا بربح على التقييم عند جتميع بيانات بنك بوبيان مع بيانات املجموعة. 

مصروفات التشغيل

تتكون مصروفات التشغيل اخلاصة باملجموعة من تكاليف املوظفني واملصروفات اإلدارية األخرى واالستهالك واإلطفاء. 

يعرض اجلدول أدناه حتليال للمصروفات التشـغيلية للمجموعة في كل من السـنوات 2012 و2013 و 2014 و النصف األول من سـنة 2014 
والنصف األول من سـنة 2015. 

 201220132014
النصف األول

 2014
النصف األول

 2015

 
مليون 
د.ك 

% من 
اإلجمالي 

مليون 
د.ك 

% من 
اإلجمالي 

مليون 
د.ك 

% من 
اإلجمالي 

مليون 
د.ك 

% من 
اإلجمالي 

مليون 
د.ك 

% من 
اإلجمالي 

10255.611555.512256.96157.26759.3مصروفات املوظفني  

6434.77234.77233.73533.33631.8 مصروفات إدارية أخرى

147.5157.0157.187.186.7 استهالك املباني واملعدات

42.262.852.432.432.2 إطفاء املوجودات غير امللموسة

184100.0207100.0215100.0106100.0113100.0 إجمالي مصروفات التشغيل 

بلـغ إجمالـي مصروفـات التشـغيل للمجموعـة 113 مليـون د.ك فـي النصـف األول مـن سـنة 2015 مقارنـة بــ 106 مليـون د.ك فـي النصـف 
األول مـن سـنة 2014. ويعـزى االرتفـاع البالـغ 7 ماليـني د.ك أو %6.7 إلـى ارتفـاع بلـغ 6 ماليـني د.ك أو %10.6 فـي مصروفـات املوظفـني.

بلـغ إجمالـي مصروفـات التشـغيل للمجموعـة 215 مليـون د.ك فـي سـنة 2014 مقارنـة بــ 207 مليـون د.ك فـي سـنة 2013 و184 مليـون د.ك 
فـي سـنة 2012. تعكـس الزيـادة البالغـة 8 ماليـني د.ك أو %3.9 فـي سـنة 2014 وبشـكل رئيسـي ارتفاعـا بلـغ 7 ماليـني د.ك أو 6.5% 
فـي مصروفـات املوظفـني نتيجـة لزيـادة عـدد املوظفـني وارتفـاع األجـور السـنوية، كمـا يعـزى االرتفـاع البالـغ 23 مليـون د.ك أو %12.7 فـي 
سـنة 2013 وبشـكل رئيسـي إلـى ارتفـاع بلـغ 13 مليـون د.ك أو %12.5 فـي مصروفـات املوظفـني وارتفـاع بلـغ 8 ماليـني د.ك أو %12.6 فـي 

املصروفـات اإلداريـة األخـرى عكسـت بشـكل رئيسـي جتميـع البيانـات املاليـة لبنـك بوبيـان مـع البيانـات املاليـة للمجموعـة. 

املخصصات وخسائر انخفاض القيمة

فـي كل تاريـخ تقريـر ووفقـا ألنظمـة بنـك الكويـت املركـزي املتعلقة بأسـلوب احتسـاب مخصصات محـددة وتقديرات وفقا للمعيار احملاسـبي 
الدولـي 39 كمـا تبّنتـه دولـة الكويـت بشـأن املؤسسـات املاليـة اخلاضعة لرقابة بنك الكويت املركـزي، تقوم املجموعة بتقييم موجوداتها املالية 

لتحديـد مـا إذا كان هنـاك انخفـاض فـي قيمتها، وعلـى وجه اخلصوص: 

يجـري تقييـم فـردي لـكل مـن القـروض والتسـليفات الكبيـرة و احلساسـة واملقدمة للعمالء للتحقق ممـا إذا كان هناك انخفاض محدد   •
فـي قيمـة كل منهـا وذلـك وفقـا ملعيـار احملاسـبة الدولـي 39. 
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خسائر انخفاض القيمة احملددة لألصول احملتفظ بها بتكلفة مطفأة )مبا في ذلك محفظة قروض عمالء املجموعة( تقاس وتشكل   •
الفرق بني القيمة املرحلة لألصل املعني والقيمة احلالية املقدرة للتدفقات النقدية املستقبلية من هذا األصل مخصومة على أساس 

سـعر الفائـدة األصلـي الفعلي على هـذا األصل.

يجـري مخصـص عـام بحـد أدنـى علـى جميـع التسـهيالت االئتمانيـة باسـتثناء فئـات معينة من الضمانات حسـبما مت حتديـده من قبل   •
بنـك الكويـت املركـزي باإلضافـة إلـى مخصصـات عامـة إضافيـة وفـق تقديـر اإلدارة ومبوافقـة بنـك الكويـت املركـزي.

يعتـرف بخسـائر انخفـاض قيمـة اسـتثمارات األوراق املاليـة املتاحـة للبيـع بتحويـل اخلسـارة التراكميـة التـي مت االعتـراف بهـا فـي   •
التصنيـف.  إلعـادة  كتعديـل  الدخـل  بيـان  إلـى  األخـرى  الشـاملة  اإليـرادات 

للمزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إلى اإليضاح 2.9 في البيانات املالية سنة 2014. 

يعرض اجلدول أدناه تفاصيل املخصصات وخسائر انخفاض القيمة للمجموعة في كل من السنوات 2012 و2013 و 2014 و النصف األول 
من سنة 2014 والنصف األول من سنة 2015. 

201220132014مليون د.ك 
النصف األول

 2014
النصف األول

 2015

7367492619 محدد

5177873640 عام 

1241441366258 إجمالي مخصص خسائر االئتمان احململ 

15511212خسائر انخفاض القيمة

1391491476470اإلجمالي 

بلـغ مجمـوع مبلـغ املخصـص وخسـارة انخفـاض القيمـة 70 مليـون دينـار كويتي للنصف األول من سـنة 2015 مقارنة بـ 64 مليون دينار كويتي 
للنصف األول من سـنة 2014. 

الزيـادة البالغـة 6 ماليـني د.ك أو%9.4 فـي النصـف األول مـن سـنة 2015 تعكـس ارتفاعـا بلـغ 10 ماليـني د.ك أو %560.9 فـي خسـارة 
انخفـاض االسـتثمارات املتاحـة للبيـع والشـركات التابعـة والشـركات الزميلـة والتـي قابلهـا انخفـاض بلـغ 4 ماليـني د.ك أو %6.6 فـي مبلـغ 
مخصص خسـائر االئتمان، ويعكس مبلغ املخصص األعلى بشـأن انخفاض محفظة االسـتثمارات املتاحة للبيع في النصف األول من سـنة 

2015 هبوطـا لقيمـة اسـتثمارات املجموعـة فـي األسـهم. 

بلـغ إجمالـي املخصـص ومبلـغ اخلسـارة الناجتـة عـن انخفـاض القيمـة 147 مليـون د.ك لسـنة 2014 مقارنـة بــ 149 مليـون د.ك لسـنة 2013 
و139 مليـون دينـار كويتـي لسـنة 2012.

االنخفاض الذي بلغ مليوني د.ك أو %1.4 في سنة 2014 يعكس انخفاضا بلغ 8 ماليني د.ك أو %5.6 في مبلغ مخصص خسائر االئتمان 
وقـد قابلـه ارتفـاع بلـغ 6 ماليـني د.ك أو %115.2 فـي اخلسـارة الناجتـة عـن انخفـاض قيمة االسـتثمارات املتاحة للبيـع، ويعكس ارتفاع مبلغ 

املخصص بشأن محفظة االستثمارات املتاحة للبيع في سنة 2014 انخفاض قيمة استثمارات املجموعة في األسهم والصناديق.

تعكـس الزيـادة البالغـة 10ماليـني د.ك أو %7.0 فـي سـنة 2013 ارتفاعـا بلـغ 19 مليـون د.ك أو %15.5 فـي مبلـغ مخصص خسـائر االئتمان 
والـذي قابلـه انخفـاض بلـغ 10 ماليـني د.ك أو%64.8 فـي خسـائر انخفـاض القيمة على االسـتثمارات املتاحة للبيع. 

األرباح التشغيلية قبل الضرائب

بلغت األرباح التشغيلية قبل الضرائب للمجموعة 190 مليون د.ك في النصف األول من سنة 2015 مقارنة بـ 161 مليون د.ك في النصف 
األول مـن سـنة 2014. ترجـع هـذه الزيـادة بشـكل رئيسـي الـى زيـادة بلغـت 29 مليـون د.ك في صافي إيـرادات الفوائد وصافـي اإليرادات من 

التمويل اإلسالمي. 

بلغت األرباح التشغيلية قبل الضريبة للمجموعة 299 مليون د.ك لسنة 2014 مقارنة بـ 270 مليون د.ك لسنة 2013 و327 مليون د.ك لسنة 
2012، بزيـادة بلغـت 29 مليـون د.ك أو %10.7 فـي سـنة 2014 وانخفاضـا بلـغ 57 مليـون د.ك أو %17.4 فـي سـنة 2013. البيانـات املاليـة 

لسـنة 2012 تضمنت أرباح اسـتثنائية بسـبب إدراج البيانات املالية لبنك بوبيان ضمن احلسـابات املجمعة للمجموعة. 
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الضرائب 

يتضمـن العـبء الضريبـي للمجموعـة الضريبـة التـي تدفـع مـن قبـل فروعهـا وشـركاتها التابعـة خـارج الكويت وضريبـة دعم العمالـة الوطنية 
فـي الكويـت واملسـاهمة جتـاه مؤسسـة الكويـت للتقـدم العلمـي ومبلـغ زكاة املجموعـة، وقـد بلـغ مجمـوع هـذه األعبـاء 20 مليـون د.ك للنصـف 
األول مـن سـنة 2015 و12 مليـون د.ك للنصـف األول مـن سـنة 2014. ويعـزى االرتفـاع البالـغ 8 ماليـني د.ك أو %69.1 فـي املبلـغ اإلجمالـي 
للضرائـب إلـى الضريبـة علـى الربـح احملقـق عنـد بيـع حصـة املجموعـة فـي بنـك قطـر الدولـي وارتفـاع فـي مبالـغ الضرائـب املدفوعـة علـى 

العمليـات اخلارجيـة للمجموعة. 

في سنة 2014، بلغ املبلغ اإلجمالي للضريبة 26 مليون د.ك لسنة 2014 مقارنة بـ 19 مليون د.ك لكل من سنتي 2013 و 2012، بزيادة بلغت 
7 ماليـني د.ك أو %35.6 فـي سـنة 2014 تعـزى بشـكل رئيسـي لزيـادات فـي الضريبـة املدفوعـة مـن قبل املجموعـة على عملياتها اخلارجية 

وزيـادة فـي مبلـغ ضريبة دعم العمالة الوطنية. 

الـربــح

بلـغ ربـح املجموعـة 170 مليـون د.ك فـي النصـف األول مـن سـنة 2015 مقارنـة بــ 150 مليـون د.ك فـي النصـف األول مـن سـنة 2014، بزيادة 
20 مليـون د.ك أو %13.5 ترجـع هـذه الزيـادة بشـكل رئيسـي الـى صافـي إيـرادات الفوائـد وصافـي اإليـرادات من التمويل اإلسـالمي.

بلغ ربح املجموعة اخلاص مبساهمي البنك 163 مليون د.ك في النصف األول من سنة 2015 مقارنة بـ 145 مليون د.ك في النصف األول 
من سنة 2014، بزيادة بلغت 18 مليون د.ك أو 12.8%.

بلغ ربح املجموعة 274 مليون د.ك عن سنة 2014 مقارنة بـ 252 مليون د.ك في سنة 2013 و309 مليون د.ك في سنة 2012، بزيادة بلغت 
22 مليـون د.ك أو %8.8 فـي سـنة 2014 وانخفـاض بلـغ 57 مليـون د.ك أو %18.5 فـي سـنة 2013. البيانـات املاليـة لسـنة 2012، تضمنـت 

أرباح اسـتثنائية بسـبب إدراج البيانات املالية لبنك بوبيان ضمن احلسـابات املجمعة للمجموعة. 

في سـنة 2014، بلغ ربح املجموعة اخلاص مبسـاهمي البنك 262 مليون د.ك مقارنة بـ 238 مليون د.ك في سـنة 2013 و 305 مليون د.ك 
في سـنة 2012، بزيادة بلغت 24 مليون د.ك أو %9.9 في سـنة 2014 وانخفاض بلغ 67 مليون د.ك أو %22 في سـنة 2013. 

إيرادات )خسائر( شاملة أخرى 

تتكـون إيـرادات )خسـائر( املجموعـة الشـاملة األخـرى بشـكل رئيسـي مـن فـروق حتويـل عمـالت لعمليـات املجموعـة األجنبيـة وتغييـرات فـي 
القيمـة العادلـة لالسـتثمارات املتاحـة للبيـع وإعـادة تصنيـف خسـائر انخفـاض القيمـة والربـح الصافـي مـن بيـع اسـتثماراتها املتاحـة للبيـع. 

في النصف األول من سـنة 2015، سـجلت املجموعة خسـارة فروق حتويل عمالت أجنبية ناجتة من حتويل عمليات أجنبية بلغت 4 ماليني 
د.ك مقارنـة بــ 7 ماليـني د.ك فـي النصـف األول مـن سـنة 2014، وفـي النصـف األول مـن سـنة 2015 تأثـرت إيـرادات )خسـائر( املجموعـة 
الشـاملة األخـرى بشـكل سـلبي مببلـغ 8 مليـون د.ك بإعـادة تصنيـف لإليـرادات الشـاملة األخـرى الناجتـة عـن بيـع شـركة زميلـة. إيـرادات 
)خسـائر( املجموعـة الشـاملة األخـرى مـن االسـتثمارات املتاحـة للبيـع )بعـد إعـادة التصنيف( بلغـت 4 مليون د.ك في النصف األول من سـنة 

2015 باملقارنـة مـع 3 مليـون د.ك فـي النصـف األول مـن سـنة 2014.

فـي سـنة 2014، سـجلت املجموعـة أربـاح فـروق حتويـل عمـالت أجنبيـة ناجتـة مـن حتويـل عمـالت أجنبيـة بلغـت 9 ماليـني د.ك، مقارنـة 
بخسـائر فروق أسـعار عملة بلغت 38 مليون د.ك في سـنة 2013. خسـائر املجموعة نتيجة انخفاض قيمة االسـتثمارات املتاحة للبيع أثرت 
بشـكل إيجابـي علـى اإليـرادات الشـاملة األخـرى مببلـغ 11 مليـون د.ك فـي سـنة 2014 مقارنـة بربـح بلـغ 5 ماليني د.ك في سـنة 2013. وفي 
كل من سـنتي 2014 و2013، قابلت التغيير اإليجابي في القيمة العادلة السـتثمارات املجموعة املتاحة للبيع، وبدرجة كبيرة، إعادة تصنيف 

لألربـاح الصافيـة علـى اسـتثماراتها املتاحـة للبيـع، والتـي مت حتويلها إلى بيـان الدخل. 

فـي سـنة 2013، سـجلت املجموعـة خسـائر فـروق حتويـل عمـالت أجنبيـة ناجتـة مـن حتويـل عمليـات أجنبيـة بلغـت 38 مليـون د.ك مقارنـة 
بخسـائر فروق عملة بلغت 3 ماليني د.ك في سـنة 2012. خسـائر املجموعة نتيجة انخفاض قيمة االسـتثمارات املتاحة للبيع أثرت بشـكل 
إيجابـي علـى اإليـرادات الشـاملة األخـرى مببلـغ 5 مليـون د.ك فـي سـنة 2013 مقارنـة بربـح بلـغ 15 مليـون د.ك فـي سـنة 2012. وفـي سـنة 
2012، قابلـت التغييـر اإليجابـي للقيمـة العادلـة السـتثمارات املجموعـة املتاحـة للبيـع والذي بلغ 16 مليون د.ك إعـادة تصنيف ألرباح صافية 

بلغـت 27 مليـون د.ك فـي اسـتثماراتها املتاحـة للبيـع والتـي مت حتويلهـا إلـى بيـان الدخل. 
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الدخل الشامل اإلجمالي للسنة

انعكسـت العوامـل املذكـورة أعـاله وربـح املجموعـة فـي الفتـرات املرحليـة علـى الدخـل الشـامل اإلجمالـي للمجموعـة للنصـف األول مـن سـنة 
2015 والـذي بلـغ 162 مليـون د.ك مقارنـة بــ 146 مليـون د.ك للنصـف األول مـن سـنة 2014، بارتفـاع بلـغ 16 مليـون د.ك أو 11.1%. 

ربح املجموعة للسـنة، إجمالي اإليرادات الشـاملة للمجموعة لسـنة 2014 بلغ 293 مليون د.ك مقارنة بـ 221 مليون د.ك لسـنة 2013 و310 
مليون د.ك لسـنة 2012، بارتفاع بلغ 72 مليون د.ك أو %32.1 في سـنة 2014 وانخفاض مببلغ 89 مليون د.ك أو %28.6 في سـنة 2013. 

حتليل القطاعات

تشمل قطاعات املجموعة املشمولة بالتقارير ما يلي: 

•  اخلدمـات املصرفيـة االسـتهالكية واخلاصـة: توفـر اخلدمـات املصرفيـة االسـتهالكية مجموعـة متنوعـة مـن املنتجـات واخلدمـات 
لألفـراد، وتشـمل القـروض االسـتهالكية وبطاقـات االئتمـان والودائـع والعمـالت األجنبيـة وغيرهـا مـن اخلدمات ذات الصلـة بالفروع. 
وتوفـر اخلدمـات املصرفيـة اخلاصـة خدمـات مصرفيـة مصممـة خصيصا لتلبية متطلبات األفراد ذوي املـالءة املالية العالية والعمالء 

مـن املؤسسـات. 

اخلدمـات املصرفيـة للشـركات: تقـدم منتجـات وخدمـات شـاملة ملؤسسـات األعمـال والشـركات مبـا فيهـا خدمـات اإلقـراض وقبـول   •
االستشـارية.  واخلدمـات  األجنبيـة  والعمـالت  التجـاري  والتمويـل  الودائـع 

اخلدمات املصرفية االسـتثمارية وإدارة األصول: تقدم اخلدمات املصرفية االسـتثمارية اخلدمات االستشـارية املتعلقة بأسـواق رأس   •
املـال وخدمـات التنفيـذ، بينمـا تقـدم إدارة األصـول خدمـات إدارة الثـروات وإدارة األصـول واحلفـظ والوسـاطة واألبحـاث. 

اخلدمـات املصرفيـة اإلسـالمية: متثـل اخلدمـات املصرفيـة اإلسـالمية النتائـج املاليـة لبنـك بوبيـان، وهـو الشـركة التابعـة للمجموعـة   •
الشـريعة.  مـع  املتوافقـة  املصرفيـة  باخلدمـات  واملختصـة 

مركز املجموعة، الذي يشـمل اخلزانة واالسـتثمارات واألنشـطة األخرى للمجموعة. تقدم اخلزانة خدمات اخلزانة لعمالئها وتتولى   •
مسؤولية سيولة املجموعة وإدارة مخاطر السوق. ويتضمن مركز املجموعة أيضا تسعير التحويل بني القطاعات والتخصيصات فيما 

بني القطاعـات املختلفة. 

القطاع الدولي يتضمن أنشطة جميع الفروع والشركات التابعة والشركات الزميلة خارج الكويت.   •
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تعـرض اجلـداول أدنـاه بعـض بنـود بيـان الدخـل لـكل مـن قطاعـات املجموعة لكل من السـنوات 2013 و2014 و النصف األول من سـنة 2014 
والنصف األول من سـنة 2015. 

مليون
د.ك

اخلدمات املصرفية 
االستهالكية 

واخلاصة

اخلدمات املصرفية 
للشركات

اخلدمات املصرفية 
االستثمارية وإدارة 

األصول

اخلدمات املصرفية 
اإلسالمية

مركز
املجموعة

اإلجماليالدولية 

النصف األول من 2015 

1127912453787373صافي إيرادات التشغيل

38170)22(6864616ربح )خسارة( الفترة

النصف األول من 2014

1057713402175332صافي إيرادات التشغيل

35150)27(6854713ربح )خسارة( الفترة

2014

1601150.27017107469صافي إيرادات التمويل

214156268131154661صافي إيرادات التشغيل

74274)85(1351081429ربح )خسارة( السنة

2013

1531230.2642489451صافي إيرادات التمويل

202165246926140626صافي إيرادات التشغيل

70252)61(1151021313ربح )خسارة( السنة

%

اخلدمات املصرفية 
االستهالكية 

واخلاصة

اخلدمات املصرفية 
للشركات

اخلدمات املصرفية 
االستثمارية وإدارة 

األصول

اخلدمات املصرفية 
اإلسالمية

مركز 
املجموعة

اإلجماليالدولية 

النصف األول من 2015

30.021.23.212.210.023.4100.0صافي إيرادات التشغيل

النصف األول من 2014 

31.723.33.912.16.322.7100.0صافي إيرادات التشغيل

2014

34.124.60.014.93.622.8100.0صافي إيرادات التمويل

32.323.64.012.24.723.3100.0صافي إيرادات التشغيل

2013

33.827.20.014.15.219.6100.0صافي إيرادات التمويل

32.326.33.911.04.122.4100.0صافي إيرادات التشغيل

مالحظـة: لـم يتـم توفيـر حتليـل بالنسـبة املئويـة لربـح / خسـارة السـنة ألن توفيـر مثـل هـذا التحليـل لـن يكـون مؤشـرا ذا قيمـة بالنظـر إلـى 
اخلسـائر التـي يسـجلها قطـاع مركـز املجموعـة. 

اخلدمات املصرفية االستهالكية واخلاصة

صافي إيرادات التشغيل بلغ 112 مليون د.ك في النصف األول من سنة 2015 مقارنة بـ 105 مليون د.ك في النصف األول من سنة 2014. 
وتعـزى الزيـادة البالغـة 7 ماليـني د.ك أو %6.7 إلـى منـو أنشـطة األعمـال. ربـح الفتـرة كان 68 مليـون د.ك فـي النصف األول من سـنة 2015 

في نفس مسـتوى النصف األول من سـنة 2014 بسـبب زيادة في قيمة مخصصات القروض.
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صافـي إيـرادات التشـغيل بلـغ 214 مليـون د.ك فـي سـنة 2014 مقارنـة بــ 202 مليـون د.ك فـي سـنة 2013، ويعكس االرتفـاع البالغ 12 مليون 
د.ك أو مـا يعـادل %5.6 بشـكل رئيسـي إلـى منـو أنشـطة األعمـال. وبلـغ ربـح قطـاع اخلدمـات املصرفيـة االسـتهالكية واخلاصـة 135 مليـون 
د.ك في سـنة 2014 مقارنة بـ 115 مليون د.ك في سـنة 2013 بارتفاع بلغ 20 مليون د.ك أو %17.5 يعزى بشـكل أساسـي إلى منو صافي 

إيـرادات التشـغيل وعكس املخصصات. 

اخلدمات املصرفية للشركات

صافـي إيـرادات التشـغيل للخدمـات املصرفيـة للشـركات بلـغ 79 مليـون د.ك فـي النصـف األول مـن سـنة 2015 و77 مليـون د.ك في النصف 
األول مـن سـنة 2014، ويعـزى االرتفـاع البالـغ مليونـي د.ك أو%2.4 إلـى منـو صافـي إيـرادات الفوائـد. ربـح )خسـارة( الفتـرة كان 64 مليـون 
د.ك فـي النصـف األول مـن سـنة 2015 مقارنـة مـع 54 مليـون د.ك فـي النصـف األول مـن سـنة 2014 بزيـادة بلغـت 10 ماليـني د.ك أو 19% 

بسـبب انخفـاض فـي قيمة مخصصـات القروض.

صافـي إيـرادات التشـغيل بلـغ 156 مليـون د.ك فـي سـنة 2014 مقارنـة بــ 165 مليـون د.ك فـي سـنة 2013، ويعكـس التراجـع البالغ 9 ماليني 
د.ك أو ما يعادل %5.5 وبشـكل رئيسـي، انخفاض صافي إيرادات الفوائد نتيجة النخفاض الهوامش. وبلغ ربح قطاع اخلدمات املصرفية 
للشـركات 108 ماليـني د.ك فـي سـنة 2014 مقارنـة بــ 102 مليـون د.ك فـي سـنة 2013، بارتفـاع بلـغ 6 ماليـني د.ك أو %5.3، يعكـس بشـكل 

رئيسـي انخفاض مخصصات القروض في سـنة 2014. 

اخلدمات املصرفية االستثمارية وإدارة األصول

صافـي إيـرادات التشـغيل بلـغ 12 مليـون د.ك فـي النصـف األول مـن سـنة 2015 و13 مليـون د.ك فـي النصـف األول مـن سـنة 2014، وبلـغ 
ربـح قطـاع اخلدمـات املصرفيـة االسـتثمارية وإدارة األصـول 6 ماليـني د.ك فـي النصـف األول مـن سـنة 2015 و 7 ماليـني د.ك فـي النصف 

األول مـن سـنة 2014. 

صافـي إيـرادات التشـغيل بلـغ 26 مليـون د.ك فـي سـنة 2014 مقارنـة بــ 24 مليـون د.ك فـي سـنة 2013. وسـجل قطـاع اخلدمـات املصرفيـة 
االسـتثمارية وإدارة األصـول ربحـا بلـغ 14 مليـون د.ك فـي سـنة 2014 مقارنـة بــ 13 مليـون د.ك فـي سـنة 2013. 

اخلدمات املصرفية اإلسالمية

صافـي إيـرادات التشـغيل بلـغ 45 مليـون د.ك فـي النصـف األول مـن سـنة 2015 مقارنـة بــ 40 مليـون د.ك في النصف األول من سـنة 2014، 
ويعـزى هـذا االرتفـاع البالـغ 5 ماليـني د.ك أو مـا يعـادل %13.2 إلـى النمـو القـوي ألنشـطة األعمـال. ربـح الفتـرة كان 16 مليـون د.ك فـي 
النصـف األول مـن سـنة 2015 مقارنـة مـع 13 مليـون د.ك فـي النصـف األول مـن سـنة 2014 بزيـادة بلغـت 3 ماليـني د.ك أو %27.5 بسـبب 

زيـادة فـي قيمـة مخصصـات القروض. 

فـي سـنة 2014، صافـي إيـرادات التشـغيل بلـغ 81 مليـون د.ك مقارنـة بــ 69 مليـون د.ك فـي سـنة 2013، وبلـغ ربـح هـذا القطـاع 29 مليـون 
د.ك في سـنة 2014 مقارنة بـ 13 مليون د.ك في سـنة 2013، بارتفاع بلغ 16 مليون د.ك أو %124.1 يعزى بشـكل رئيسـي إلى النمو القوي 

لـألداء التشـغيلي وانخفـاض املخصصات في سـنة 2014. 

مركز املجموعة

في النصف األول من سـنة 2015، صافي إيرادات التشـغيل بلغ 37 مليون د.ك مقارنة بـ 21 مليون د.ك في النصف األول من سـنة 2014. 
يعزى هذا االرتفاع البالغ 16 د.ك أو %77 إلى الربح احملقق من بيع املجموعة حلصتها البالغة %30 في بنك قطر الدولي. خسارة الفترة 
كانت 22 مليون د.ك في النصف األول من سنة 2015 مقارنة مع 27 مليون د.ك في النصف األول من سنة 2014 بانخفاض بلغ 5 ماليني 

د.ك أو %17.3 بسبب زيادة في خسائر انخفاض القيمة.

صافي إيرادات التشغيل بلغ 31 مليون د.ك في سنة 2014 مقارنة بـ 26 مليون د.ك في سنة 2013. ويعكس االرتفاع البالغ 5 ماليني د.ك 
أو %21.1 بشـكل رئيسـي املكاسـب احملققة من بيع اسـتثمارات. بلغت خسـائر قطاع مركز املجموعة 85 مليون د.ك في سـنة 2014 مقارنة 
بـ 61 مليون د.ك 2013 بزيادة بلغت 24 مليون د.ك أو %39.5 تعزى بشكل رئيسي الى ارتفاع املخصصات العامة للقروض في سنة 2014. 
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القطاع الدولي

 في النصف األول من سـنة 2015، صافي إيرادات التشـغيل بلغ 87 مليون د.ك مقارنة بـ 75 مليون د.ك في النصف األول من سـنة 2014، 
ويعـزى هـذا االرتفـاع البالـغ 12 مليـون د.ك أو %16.4 الـى زيـادة فـي صافـي إيـرادات الفوائـد. ربـح الفتـرة كان 38 مليـون د.ك فـي النصـف 
األول مـن سـنة 2015 مقارنـة مـع 35 مليـون د.ك فـي النصـف األول مـن سـنة 2014 بزيـادة بلغـت 3 ماليـني د.ك أو %7.6 بسـبب زيـادة فـي 

قيمة مخصصـات القروض.

صافي إيرادات التشغيل بلغ 154 مليون د.ك في سنة 2014 مقارنة بـ 140 مليون د.ك في سنة 2013، بارتفاع بلغ 14 مليون د.ك أو 9.4% 
بسـبب الزيـادة فـي صافـي إيـرادات الفوائـد. وبلـغ ربـح هـذا القطـاع 74 مليـون د.ك في سـنة 2014 مقارنة بـ 70 مليون د.ك في سـنة 2013، 

بارتفـاع بلـغ 4 ماليـني د.ك أو %6.4، ناجتـا عـن زيادة في التكاليف والضرائب. 

السيولة والتمويل 

نظرة عامة 

تنشأ حاجة املجموعة للسيولة بالدرجة األولى عن تقدمي القروض وسلف والتمويل اإلسالمي املقدم للعمالء ودفع التكاليف واالستثمارات 
فـي األوراق املاليـة. وحتـى اآلن، مت متويـل احتياجـات سـيولة املجموعـة بشـكل رئيسـي عبـر الودائـع والتدفـق النقـدي التشـغيلي مبـا في ذلك 

الفائـدة واألربـاح التـي حتصـل عليهـا املجموعـة من محفظة قروض عمالئها ومحفظة االسـتثمار فـي أوراق دين مالية. 

السيولة 

يظهـر اجلـدول أدنـاه التدفـق النقـدي للمجموعـة مـن األنشـطة التشـغيلية واألنشـطة االسـتثمارية واألنشـطة املاليـة لـكل من السـنوات 2012 
و2013 و 2014 والنصـف األول مـن السـنة 2014 والنصـف األول مـن السـنة 2015. 

201220132014مليون د.ك
النصف األول 

من 2014
النصف األول 

من 2015

4661,7819762815صافي النقد من أنشطة التشغيل 

)45(172)130()811(82صافي النقد من / )املستخدم في( أنشطة االستثمار 

64)134()134()131()205(صافي النقد من / )املستخدم في( أنشطة التمويل

1,2711,6112,4122,4123,132نقد وودائع بإشعارات قصيرة األجل في بداية السنة 

1,6112,4123,1322,4713,163نقد وودائع بإشعارات قصيرة األجل في نهاية السنة 

صافـي النقـد مـن أنشـطة التشـغيل بلـغ 15 مليـون د.ك و28 مليـون د.ك فـي النصـف األول مـن سـنة 2015 والنصـف األول مـن سـنة 2014 
علـى التوالـي. ويعـزى االنخفـاض مببلـغ 13 مليـون دينـار كويتـي أو مـا يعـادل %44.6 فـي صافي النقد من األنشـطة التشـغيلية إلى التغيرات 

فـي املوجـودات واملطلوبـات التشـغيلية وزيـادة فـي دفعـات الضرائـب فـي النصـف األول من سـنة 2015.

صافـي النقـد مـن األنشـطة التشـغيلية فـي سـنة 2014 بلـغ 976 ملـني دينـار كويتـي مقابـل 1,781 مليـون دينـار كويتـي فـي 2013 و466 مليـون 
دينار كويتي لسـنة 2012. يعكس صافي النقد للمجموعة من أنشـطة التشـغيل قبل التغييرات في املوجودات واملطلوبات التشـغيلية بشـكل 

رئيسـي أرباحهـا للسـنة املعدلـة لتعكـس املخصصـات املخصومـة للخسـائر االئتمانية، وصافي عائداتها االسـتثمارية في سـنة 2012. 

صافـي النقـد املسـتخدم فـي أنشـطة االسـتثمار فـي النصـف ألول مـن سـنة 2015 بلـغ 45 مليـون دينـار كويتـي مقارنـة بصافـي النقـد مـن 
األنشـطة االسـتثمارية الذي بلغ 172 مليون دينار كويتي في النصف األول من سـنة 2014. ويعزى االنخفاض مببلغ 217 مليون دينار كويتي 
أو ما يعادل %126.2 في صافي النقد من أنشـطة االسـتثمار إلى الزيادة الكبيرة في شـراء االسـتثمارات واالنخفاض في بيع االسـتثمارات 

خـالل النصـف األول مـن سـنة 2015 مقارنـة بالنصـف األول مـن سـنة 2014. 

وبلغ صافي النقد املسـتخدم في أنشـطة االسـتثمار في سـنة 2014 مبلغ 130 مليون دينار كويتي مقارنة بسـنة 2013 التي بلغ فيها صافي 
النقـد 811 مليـون دينـار كويتـي. وبلـغ صافـي النقـد مـن أنشـطة االسـتثمار الذي سـجلته املجموعة في سـنة 2012 ما يقـارب 82 مليون دينار 
كويتي. وفي كل فترة، كانت األنشـطة االسـتثمارية الرئيسـية تتمثل في عمليات االسـتحواذ والبيع أو االسـترداد لألوراق املالية املتاحة للبيع 

مع تنفيذ املزيد من املبيعات واالسـتردادات في سـنة 2014 وسـنة 2012 مقارنة بتلك التي مت تنفيذها في سـنة 2013. 
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صافـي النقـد مـن أنشـطة التمويـل فـي النصـف األول مـن سـنة 2015 بلـغ 64 مليـون دينـار كويتـي مقارنـة ب 134 مليون دينـار كويتي لصافي 
نقد مسـتخدم في النصف األول من سـنة 2014. وتعزى الزيادة بنسـبة 199 مليون دينار كويتي أو ما يعادل %147.9 في صافي النقد من 
أنشـطة التمويل إلى إصدار أوراق االسـتدامة املالية – الشـريحة 1 والتي بلغت 700 مليون دوالر أمريكي في النصف األول من سـنة 2015. 

وفـي سـنة 2014، بلـغ صافـي النقـد املسـتخدم فـي أنشـطة التمويـل 134 مليـون دينـار كويتـي مقابـل 131 مليـون دينـار كويتـي في سـنة 2013 
و205 مليـون دينـار كويتـي فـي 2012 والتـي تعكـس بشـكل رئيسـي األربـاح املدفوعـة مـن قبـل املجموعـة فـي كل سـنة، وتعكـس شـراء أسـهم 

اخلزانـة فـي سـنة 2012. 

التمويل 

إن املصادر الرئيسـية لتمويل املجموعة هي من ودائع عمالئها، وتأتي بدرجة أقل من الودائع بني البنوك. ومتتلك املجموعة إمكانية توفير 
مجموعـة مـن األوراق املاليـة احلـرة والسـائلة علـى شـكل أذون وسـندات اخلزانـة وسـندات بنـك الكويت املركزي باإلضافة إلـى األوراق املالية 
املتداولـة واملتاحـة للبيـع والتـي ميكنهـا احلصـول عليهـا للوفـاء مبتطلبـات السـيولة، عـالوة علـى أرصدتهـا وإيداعاتهـا النقديـة لـدى البنـوك 

املركزيـة واملؤسسـات املالية األخرى. 

بتاريـخ 30 يونيـو 2015، وصلـت ودائـع عمـالء املجموعـة إلـى 12,016 مليـون دينـار كويتـي وشـكلت ما نسـبته %60.5 مـن إجمالي املطلوبات. 
وميثـل هـذا زيـادة بقيمـة 1,105 مليـون دينـار كويتـي أو بنسـبة %10.1 مـن تاريـخ 30 يونيـو 2014 عندمـا بلغـت قيمـة ودائـع العمـالء 10,911 

مليـون دينـار كويتـي وشـكلت %63.1 من إجمالـي املطلوبات. 

وبلغـت ودائـع عمـالء املجموعـة 11,260 مليـون دينـار كويتـي أو مـا نسـبته %59.5 مـن إجمالـي مطلوباتهـا بتاريـخ 31 ديسـمبر 2014 وبلغـت 
10,478 مليـون دينـار كويتـي أو مـا نسـبته %65.9 مـن إجمالـي مطلوباتهـا بتاريـخ 31 ديسـمبر 2013 وبلغـت 9,508 مليـون دينـار كويتـي أو ما 
نسبته %68.5 من إجمالي مطلوباتها بتاريخ 31 ديسمبر 2012. وبلغت الودائع من احلكومة الكويتية ووكاالتها ذات الصلة ما يقارب 20% 

إلـى %25 مـن إجمالـي متويـل املجموعـة طـوال السـنوات الثـالث حتى تاريخ 31 ديسـمبر 2014. 

ال يوجـد علـى املجموعـة أي قـروض مسـتحقة، الديـن املسـتحق هـو علـى شـكل شـهادات إيـداع قصيـرة األجـل صـدرت عـن البنـك بتاريخ 30 
يونيـو 2015 وبتاريـخ 30 يونيـو 2014 بقيمـة 698 مليـون دينـار كويتـي و349 مليـون دينـار كويتـي علـى التوالـي. أوراق االسـتدامة املاليـة – 
الشـريحة 1 مببلـغ 211 مليـون د.ك )700 مليـون دوالر أمريكـي( املصـدرة فـي 2015 تشـكل جـزء مـن متويـل األسـهم. باإلمـكان االطـالع على 

»متويـل األسـهم« أدناه.

يظهـر اجلـدول التالـي متويـل املجموعـة علـى شـكل ودائـع العمـالء وودائـع البنـوك وشـهادات اإليـداع املصـدرة بتاريخ 31 ديسـمبر في كل من 
2012 و2013 و 2014 باإلضافـة إلـى 30 يونيـو 2014 و 2015. 

 
201220132014

النصف األول 
2014

النصف األول
2015

مليون 
د.ك 

% من 
اإلجمالي 

مليون 
د.ك 

% من 
اإلجمالي 

مليون 
د.ك 

% من 
اإلجمالي 

مليون 
د.ك 

% من 
اإلجمالي 

مليون 
د.ك 

% من 
اإلجمالي 

مستحق لبنوك ومؤسسات 
مالية أخرى

4,155 30.4% 4,94531.6% 6,70636.0%5,794 34.0% 6,86035.0%

%12,01661.4 %10,91164.0 %11,26060.4 %10,47866.9 %9,50869.6  ودائع العمالء

%6983.6 %3492.0 %6753.6 %2411.5 %00.0 شهادات إيداع مصدرة

%19,574100.0%17,054100.0%18,641100.0%15,664100.0%13,663100.0 اإلجمالي

تشكل ودائع عمالء املجموعة احلسابات اجلارية واحلسابات حتت الطلب وحسابات التوفير والودائع اآلجلة. 

غالبـاً مـا تكـون حسـابات املجموعـة اجلاريـة وحتـت الطلـب حسـابات بـدون فائـدة وميكـن سـحب املبالـغ مـن هـذه احلسـابات فـي أي وقت 
دون إخطـار. أمـا حسـابات التوفيـر للمجموعـة فهـي حسـابات بفائـدة ولكـن ميكـن سـحب املبالـغ مـن هـذه احلسـابات فـي أي وقـت ودون 

إخطار. 

وتـرى املجموعـة بـأن احلسـابات اجلاريـة واحلسـابات حتـت الطلـب وحسـابات التوفيـر اخلاصـة بهـا متنوعـة وثابتـة بطبيعتهـا وتشـكل 
للتمويـل منخفـض التكاليـف. تشـكل احلسـابات اجلاريـة واحلسـابات حتـت الطلـب وحسـابات التوفيـر اخلاصـة  وآمنـاً  ثابتـاً  مصـدراً 

باملجموعـة جـزءاً كبيـراً مـن إجمالـي ودائـع عمالئهـا. 

تقبل املجموعة الودائع اآلجلة ملجموعة من الفترات أقصاها ثالث سنوات. 
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وفي تاريخ 30 يونيو 2015، بلغت ودائع عمالء املجموعة ما نسبته %61.4 من إجمالي متويالتها. 

بيان االستحقاق اخلاص بإجمالي ودائع املجموعة وشهادات اإليداع

يظهـر اجلـدول املبـني أدنـاه بيـان االسـتحقاق اخلـاص بإجمالـي ودائـع املجموعـة وشـهادات اإليـداع املصـدرة بتاريـخ 31 ديسـمبر 2012 
و2013 و 2014. ويسـتند هـذا التحليـل علـى التدفقـات النقديـة التعاقديـة وتاريـخ االسـتحقاق. 

مليون د.ك 
 لغاية

 3 شهور
 12 – 3 

شهرا
 أكثر من 

 سنة
اإلجمالي

2014

4,5052,0131886,706مستحق لبنوك ومؤسسات مالية أخرى

9,6241,48115411,260 ودائع العمالء

675-62154شهادات إيداع مصدرة

14,7503,54834218,641 اإلجمالي

2013

3,954917734,945مستحق لبنوك ومؤسسات مالية أخرى

9,0391,23120810,478 ودائع العمالء

241-2356شهادات إيداع مصدرة

13,2282,15428115,664 اإلجمالي

2012

3,330732934,155مستحق لبنوك ومؤسسات مالية أخرى

7,9541,2592949,508 ودائع العمالء

----شهادات إيداع مصدرة

11,2841,99138713,663 اإلجمالي

نظـراً لطبيعـة االقتصـاد احمللـي الـذي تديـره الدولـة ويتأثـر بقطـاع النفـط، مـن املتوقـع أن تبقـى قاعـدة ودائـع املجموعـة، فـي املسـتقبل 
القريـب علـى األقـل، متركـزة حسـب نـوع املـودع وخصوصـاً احلكومـة الكويتيـة والهيئات احلكومية الغنية بالسـيولة. وتقسـم الودائع اآلجلة 
املهمـة مـن كبـار العمـالء مبوافقـة العمـالء علـى ودائـع أصغـر بتواريخ اسـتحقاق مختلفـة، وبالتالي ميكن احلد من املخاطـر املرتبطة بتركز 

وديعـة الطـرف الواحد. 

متويل األسهم 

ملناقشـة رأس مـال أسـهم املجموعـة واالحتياطـات بتاريـخ 30 يونيـو 2015 و2014، يرجـى اإلطـالع علـى املالحظـة 6 مـن كل مـن املعلومـات 
املاليـة املرحليـة املوحـدة املوجـزة بتاريـخ 30 يونيـو 2015 و2014 بالتوالـي، هـذا وميكـن االطـالع علـى املالحظـة 7 مـن املعلومـات املاليـة 

املرحليـة املكثفـة املجمعـة بتاريـخ 30 يونيـو 2015 ملعلومـات عـن أوراق االسـتدامة املاليـة – الشـريحة 1 املصـدرة فـي 2015.

وملناقشـة رأس مـال أسـهم املجموعـة واالحتياطـات بتاريـخ 31 ديسـمبر 2014 و2013 و 2012، يرجـى اإلطـالع علـى املالحظـة 17 مـن كل 
مـن البيانـات املاليـة لسـنة 2014 والبيانـات املالية لسـنة 2013.
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اإلقراض 

)بخـالف  للعمـالء  املتوفـر  اإلسـالمي  والتمويـل  والسـلف  الديـون  مـن  تتكـون  )والتـي  املجموعـة  عمـالء  قـروض  محفظـة  إجمالـي  بلـغ 
 .2015 يونيـو   30 بتاريـخ  كويتـي  دينـار  مليـون   12,716 قيمتـه  مـا  املخصصـات(( 

يظهـر اجلـدول أدنـاه محفظـة قـروض عمـالء املجموعـة واملخصصـات والقـرض بالنسـبة ملعـدالت اإليـداع بتاريـخ 31 ديسـمبر فـي كل مـن 
2013 و2014 وبتاريـخ 30 يونيـو فـي كل مـن 2014 و 2015. 

في 31 ديسمبر

20132014مليون د.ك

11,13112,423إجمالي القروض )1(

)515()435(ناقصا: املخصصات

10,69511,909صافي القروض )3(

105.8%102.1%صافي القروض / ودائع العمالء

63.9%68.3%صافي القروض / إجمالي ودائع العمالء )2(

في 30 يونيو

20142015مليون د.ك

11,26712,716صافي القروض )3(

%105.8%103.3صافي القروض / ودائع العمالء

%65.0%66.1صافي القروض / إجمالي ودائع العمالء )2(
مالحظات: 

يشكل إجمالي القروض إجمالي القروض والسلف والتمويل اإلسالمي املتوفر للعمالء بغض النظر عن انخفاض القيمة.   )1(
يشكل إجمالي الودائع ودائع العمالء,املستحق للبنوك واملؤسسات املالية األخرى وشهادات اإليداع املصدرة.   )2(

يشكل صافي القروض إجمالي القروض ناقصاً املخصصات.  )3(

يهيمـن الدينـار الكويتـي بشـكل رئيسـي علـى محفظـة قـروض عمـالء املجموعـة علـى الرغـم مـن أنـه يتـم تقدمي قـروض بالـدوالر األمريكي 
واجلنيـه املصـري واجلنيـه االسـترليني واليـورو وعـّدة عمـالت أخـرى. وتـرى املجموعـة بـأن هنـاك انكشـاف هيكلـي محـدود فيمـا بـني 
العمـالت إذ أن أغلـب أصولهـا والتزاماتهـا تتـم مواءمـة متويلهـا مـن حيـث العملـة. عـالوة علـى ذلـك، تتحـّوط املجموعـة بشـأن جـزء مـن 

االنكشـاف علـى العملـة عبـر اسـتخدام عقـود املشـتقات املاليـة مثـل عقـود الصـرف األجنبـي اآلجلـة. 

وحتتـوي غالبيـة القـروض فـي محفظـة قـروض عمـالء املجموعة في الكويت على شـروط تسـمح لها بتعديل سـعر الفائـدة املدفوع من قبل 
العميـل مبوجـب أي تغييـر فـي سـعر اخلصـم املعلـن مـن قبـل بنـك الكويـت املركـزي أو املؤشـر بني البنـوك ذات الصلة. وتـرى املجموعة بأن 
هنـاك انكشـاف هيكلـي محـدود خلطـر حتـركات سـعر الفائـدة إذ يتـم إعـادة تسـعير غالبيـة أصولهـا والتزاماتها خالل السـنة الواحدة. إال 
أن جتربـة املجموعـة أظهـرت أنـه بينمـا تتـم إعـادة تسـعير األصـول بشـكل عـام فـور تغييـر سـعر اخلصـم اخلـاص ببنـك الكويـت املركـزي، 

فسـيكون هنـاك فـارق زمنـي علـى إعـادة تسـعير الودائـع ممـا يعنـي أن صافـي هامـش الفائـدة يتحسـن في بيئـة ارتفاع سـعر الفائدة. 

كما ميكن للمجموعة من وقت آلخر أن تدخل في عقود آجلة إلدارة االنكشاف على معدالت الفائدة اخلاصة بها. 
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توزيع قروض العمالء حسب االستحقاق 

يظهـر اجلـدول الـوارد أدنـاه توزيـع املجموعـة حملفظـة قـروض العمالء حسـب االسـتحقاق )بناء على التدفقـات النقديـة التعاقدية وتواريخ 
االسـتحقاق( بتاريخ 31 ديسـمبر في كل من 2014 و2013 .

اإلجماليأكثر من سنة3 – 12 شهرالغاية 3 أشهرمليون د.ك

313,8241,6576,42811,909 ديسمبر 2014

313,8631,4675,36610,695 ديسمبر 2013

توزيع قروض العمالء حسب املنطقة اجلغرافية وشريحة العميل 

يظهر اجلدول الوارد أدناه توزيع املجموعة حملفظة قروض العمالء حسب املنطقة اجلغرافية بتاريخ 31 ديسمبر في كل من 2014 و2013. 

اإلجمالي أخرى آسيا أوروبّا
أميركا

الشمالية
الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

مليون د.ك

11,909 272 181 306 187 10,963 31 ديسمبر 2014

10,695 182 133 285 153 9,942 31 ديسمبر 2013

يظهر اجلدول الوارد أدناه توزيع املجموعة حملفظة قروض العمالء حسب شريحة العميل بتاريخ 31 ديسمبر في كل من 2014 و2013. 

صافي املخاطر بعد املخصصاملخصص احملددإجمالي املخاطرمليون د.ك

31 ديسمبر 2014

8,564)69(8,633شركات

3,720)70(3,790أفراد

12,284)139(12,423محفظة قروض العمالء

)376(ناقصا املخصص العام 

11,909اإلجمالي 

31 ديسمبر 2013

7,603)83(7,686شركات

3,382)63(3,445أفراد

10,985)146(11,131محفظة قروض العمالء

)290(ناقصا املخصص العام 

10,695اإلجمالي

توزيع احلد األقصى لتعرض املجموعة ملخاطر االئتمان حسب القطاع 

ال تكشـف املجموعـة عـن تقسـيم محفظـة قـروض عمالئهـا حسـب القطـاع فـي البيانـات املاليـة علـى الرغـم مـن أنهـا تكشـف عن التقسـيم 
القطاعـي للحـد األقصـى لتعرضهـا للمخاطـر االئتمانيـة والـذي يشـكل محفظـة قروض عمالئها إضافة إلى اسـتثماراتها فـي أوراق الدين 
املاليـة واألرصـدة النقديـة والودائـع لـدى البنـوك وبعـض األصـول األخـرى. يظهـر اجلـدول املبـني أدنـاه توزيـع احلـد األقصـى لتعـرض 

املجموعـة ملخاطـر االئتمـان حسـب القطـاع بتاريـخ 31 ديسـمبر فـي كل مـن 2013 و2014.
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في 31 ديسمبر

20132014مليون د.ك

1,9102,198جتاري

1,2011,231صناعي

5,8937,967بنوك ومؤسسات مالية أخرى

1,0941,211انشاءات

2,1142,448عقارات

3,3423,676جتزئة

1,5561,818حكومة

2,7653,022أخرى

19,87523,571اإلجمالي

تسـعى املجموعـة إلـى احلـد مـن مخاطـر االئتمـان عبـر تنويـع أصولهـا حسـب القطـاع اجلغرافـي والصناعـي. وبتاريـخ 31 ديسـمبر 2014، 
بلـغ تعـرض املجموعـة للبنـوك واملؤسسـات املاليـة األخـرى قبـل األخـذ بعني االعتبار الضمانات املرهونة والتحسـينات االئتمانية ما نسـبته 
%33.8 مـن إجمالـي االنكشـاف مقارنـة مبـا نسـبته %29.6 كمـا فـي31 ديسـمبر 2013. وكان مـا يقـارب %35 مـن انكشـاف املجموعـة 
بنسـبة %33.8 للبنـوك واملؤسسـات املاليـة األخـرى بتاريـخ 31 ديسـمبر 2014علـى شـكل إيداعـات بنكيـة قصيـرة األجـل وكان مـا يقـارب 

%12 علـى شـكل انكشـافات لتمويـل التجـارة. 

أما القطاع الرئيسـي الثاني من االنكشـاف االئتماني للمجموعة فهو شـريحة اخلدمات املصرفية لألفراد والتي بلغت ما نسـبته 15.6% 
مـن إجمالـي االنكشـاف االئتمانـي للمجموعـة بتاريـخ 31 ديسـمبر 2014، ومثلـت القـروض املقدمـة لقاعـدة واسـعة مـن املقترضني األفراد 

وعـدد صغيـر من الشـركات الصغيرة ومتوسـطة احلجم. 

 وتشـمل هـذه االنكشـافات بشـكل أساسـي مجموعـة مـن املنتجـات واخلدمـات لألفـراد مبـا فـي ذلـك القـروض املقدمـة لألفـراد وبطاقـات 
االئتمـان والودائـع والتسـهيالت االئتمانيـة بالنقـد األجنبـي املقدمـة للشـركات الصغيرة ومتوسـطة احلجـم واخلدمات األخـرى املتعلقة بالفرع. 

وشـكل قطـاع العقـارات مـا نسـبته %10.4 مـن انكشـاف املجموعـة بتاريـخ 31 ديسـمبر 2014. ووفقـاً لتعليمـات بنـك الكويـت املركـزي، ال 
يشـمل قطـاع العقـارات التسـهيالت االئتمانيـة املمنوحـة للشـركة العاملـة فـي القطـاع العقـاري فقط بل يشـمل كذلك التسـهيالت املمنوحة 
للمقترضني حيث يكون الغرض من التسـهيالت املمنوحة متويل الترميم العقاري واالسـتحواذ . وينتشـر انكشـاف املجموعة لهذا القطاع 
فـي جميـع أنحـاء الكويـت وبعـض املـدن الرئيسـية فـي العالـم مبـا فـي ذلـك الواليـات األمريكيـة املّتحـدة واململكـة املّتحـدة. وفـي جميـع 
األحـوال، ميكـن للمجموعـة أن تسـتعني بشـكل كامـل بجميـع األصـول واملصـادر اخلاصـة باملقتـرض املعنـي والتـي تشـتمل، باسـتثناءات 

محـدودة فقـط، علـى األصـول غيـر املشـمولة فـي التمويـل. 

يتـم تنظيـم ومراقبـة القـروض املمنوحـة مـن قبـل املجموعـة لتمويـل تـداول األوراق املالية املدرجة في سـوق الكويت لـألوراق املالية من قبل 
بنـك الكويـت املركـزي الـذي يتطلـب بـأن ال يتجـاوز هـذا النـوع مـن اإلقـراض احلـد األدنـى وهـو مـا نسـبته %10 مـن إجمالـي التسـهيالت 

االئتمانيـة املمنوحـة للعمـالء املقيمـني و%25 مـن رأس املـال الرقابـي للبنك. 

محفظة األوراق املالية االستثمارية 

تتكـون محفظـة األوراق املاليـة االسـتثمارية اخلاصـة باملجموعـة مـن أذون وسـندات اخلزانـة )والتـي تتراوح تواريخ اسـتحقاقها بني فترات 
قصيـرة األمـد إلـى مـا يزيـد علـى ثـالث سـنوات( والصـادرة عـن بنـك الكويت املركـزي نيابة عن وزارة املاليـة الكويتية، والسـندات الصادرة 
عـن بنـك الكويـت املركـزي )والتـي تقـل تواريـخ اسـتحقاقها عـن سـنة واحـدة( ومحفظـة أسـهم األوراق املاليـة وأوراق الديـن املتاحـة للبيـع. 

تسـتثمر املجموعـة فـي هـذه األوراق املاليـة مـن أجـل حتقيـق العائـدات وتوفيـر مصـدر إضافي للسـيولة عنـد احلاجة. 
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يلخص اجلدول التالي محفظة األوراق املالية االستثمارية للمجموعة بتاريخ 31 ديسمبر 2012 و2013 و 2014. 

201220132014مليون د.ك 

614535535سندات بنك الكويت املركزي )محتفظ بها حتى االستحقاق(

356320345سندات خزانة حكومة الكويت )محتفظ بها حتى االستحقاق(

أوراق دين مالية حكومية – غير حكومة الكويت 

1973108محتفظ بها حتى اإلستحقاق

7471,0321,165متاحة للبيع 

أوراق دين مالية – غير حكومية 

644 محتفظ بها حتى اإلستحقاق

431920919 متاحة للبيع

أسهم

101117112 متاحة للبيع

3443 القيمة الصافية من خالل بيان الربح واخلسارة

استثمارات أخرى

158146119 متاحة للبيع

815464 القيمة العادلة من خالل بيان الدخل

2,5483,2053,373إجمالي االستثمار في األوراق املالية

تتطلـب سياسـة اسـتثمار املجموعـة أن يكـون جلميـع االسـتثمارات فـي أوراق الديـن تصنيـف لدرجـة االسـتثمار باسـتثناء األوراق املاليـة 
السـيادية املسـيطر عليهـا واملمولـة فـي العمـالت احملليـة فـي الـدول التـي يوجـد للمجموعـة فيهـا حضـور تشـغيلي. 

تقـاس األوراق املاليـة للمجموعـة املتوفـرة للبيـع والقيمـة العادلـة مـن خـالل بيـان الدخـل بالقيمـة العادلة. ملزيد من املعلومـات حول طريقة 
حتديـد القيمـة العادلـة لهـذه األوراق املاليـة، يرجـى اإلطـالع علـى املالحظـة 20 من البيانات املالية لسـنة 2014. 

كفاية رأس املال 

يتـم مراقبـة كفايـة رأس املـال ونسـبة االسـتدانة )الرفـع املالـي( واسـتخدام املسـتويات املختلفـة لـرأس املـال التنظيمـي بشـكل مسـتمر مـن 
قبـل إدارة املجموعـة كمـا حتكمهـا املبـادئ التوجيهيـة للجنـة بـازل للرقابـة املصرفيـة )»جلنـة بـازل«( املتبعـة مـن قبـل بنك الكويـت املركزي. 

فـي يونيـو 2014، أصـدر بنـك الكويـت املركـزي توجيهاتـه حـول اتبـاع معاييـر كفايـة رأس املـال مبوجـب إطـار عمـل بـازل 3 املنطبـق علـى 
البنـوك املرخصـة فـي الكويـت، والـذي يسـتبدل ويحـل محـل متطلبـات بـازل 2. مـا مييـز إصالحـات بـازل 3 أنهـا تقـوي جـودة رأس املـال 
وتقـدم العديـد مـن املتطلبـات العازلـة مبـا يتـالءم مـع املقترحـات املقدمـة مـن جلنـة بـازل. يشـتمل إطـار عمـل بـازل 3 املعتمـد مـن قبل بنك 

الكويـت املركـزي علـى ثـالث ركائـز: 

يوفـر الركـن األول إطـار عمـل لقيـاس متطلبـات كفايـة رأس املـال للمخاطـر االئتمانيـة والتشـغيلية ومخاطـر السـوق مبوجـب »املنهـج   •
املعيـاري«.

يتعلـق الركـن الثانـي بعمليـة املراجعـة الرقابيـة ويركـز علـى أهميـة عمليـة التقييـم الداخلـي لكفايـة رأس املـال التـي يتـم إجراؤهـا من   •
قبـل البنـوك. 

يهـدف الركـن الثالـث إلـى تعزيـز متطلبـات كفايـة رأس املـال الـواردة فـي الركنـني األول والثانـي عـن طريـق مطالبـة البنـوك بتقـدمي   •
إطـار عمـل متسـق وقابـل لالسـتيعاب يسـهل املقارنـة، وبالتالـي يعـزز مـن سـالمة وقـوة القطـاع املصرفـي فـي الكويـت. 
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يعمـل إطـار بـازل 3 علـى رفـع كل مـن جـودة وقيمـة قاعـدة رأس املـال وزيـادة متطلبـات رأس املـال لبعـض احلـاالت. يتركز احلـد األدنى من 
متطلبـات رأس املـال علـى نسـبة االسـتدانة )الرفـع املاليـة( التـي متثـل مسـاندة لتدابيـر رأس املـال القائمـة علـى املخاطـر. كذلـك هنـاك 
العديـد مـن املصـدات املاليـة املتطلبـة علـى شـكل املصدات الرأسـمالية التحوطية، املصدات الرأسـمالية للتقلبات االقتصادية واملتطلبــات 

الرأسماليـــة اإلضافيـة علـى البنــوك احملـددة كذات تأثيـــر نظامي. 

أحـد األهـداف الرئيسـية للمجموعـة هـو زيـادة قيمـة حقـوق املسـاهمني مـع املسـتويات املثلـى للمخاطـر، واحلفـاظ فـي نفـس الوقـت علـى 
قاعـدة رأس مـال قويـة لدعـم تطويـر أعمالهـا وااللتـزام مبتطلبـات رأس املـال املفروضـة خارجيـاً. تهـدف املجموعـة إلـى ضمـان االلتـزام 
مبتطلبـات بنـك الكويـت املركـزي عبـر مراقبـة كفايـة رأس مالهـا وتبنـي عمليـة توقـع رأس املـال التـي تضمـن اتخـاذ اإلجـراءات االسـتباقية 
عنـد اللـزوم وتبنـي االسـتراتيجية التـي تضمـن احلفـاظ علـى رأس املـال الكافـي فـوق احلـّد األدنـى مـن املسـتويات املطلوبـة فـي جميـع 
األوقـات. يدعـم اسـتخدام طريقـة تخطيـط رأس املـال املسـجل هـذه العمليـة والتـي تأخذ في عـني االعتبار متطلبـات رأس املال التنظيمي 

ووجهـات نظـر وكاالت التصنيـف واختبـار الضغـط واآلراء حـول خطـط العمـل مـن األسـفل إلـى األعلـى. 

مـن املقـرر أن يرتفـع معـدل كفايـة رأس املـال املطلـوب مـن قبـل بنـك الكويـت املركـزي مـن 12.0 باملائـة إلـى 12.5 باملائـة فـي 31 ديسـمبر 
2015 ومـن املقـرر أن يرتفـع إلـى 13 باملائـة فـي 31 ديسـمبر 2015. مت إخطـار املجموعـة مـن قبـل بنـك الكويـت املركـزي بأنـه سـوف يتـم 
تصنيفهـا علـى أنهـا بنـك كـذات تأثيـــر نظامـي محلـي مـع زيـادة فـي متطلبـات حقـوق امللكيـة األساسـية – رأس املـال الشـريحة 1 بنسـبة 2 
باملائـة اعتبـاراً مـن 31 ديسـمبر 2016. نتيجـة لذلـك، مـن املتوقـع أن يصـل احلـد األدنـى إلجمالـي متطلـب رأس مال املجموعـة اعتباراً من 

هـذا التاريـخ إلـى 15 باملائـة والـذي يشـمل املصـدات املاليـة املتطلبـة.

 يظهـر اجلـدول املبـني أدنـاه تكويـن رأس املـال التنظيمـي للمجموعـة ومعـدالت رأس املـال بتاريـخ 30 يونيـو 2015 وبتاريـخ 31 ديسـمبر 
2014 )والتـي مت حتديدهـا وفقـاً التفاقيـة بـازل 3 املطبقـة فـي الكويـت( وبتاريـخ 31 ديسـمبر 2013 و2012 )واحملـددة وفقـاً التفاقية بازل 

2 املطبقـة فـي الكويـت(.

30 يونيو31 ديسمبر

2012201320142015مليون د.ك 

10,29911,25313,46513,768املوجودات املرجحة بأوزان املخاطر

1,2361,3501,6161,652رأس املال املطلوب

راس املال املتاح
حقوق امللكية األساسية – رأس املال الشريحة 1

1,7831,827

9220رأس املال اإلضافي الشريحة 1

1,8211,8921,7922,047– رأس املال الشريحة 1

6256163169– رأس املال الشريحة 2

1,8831,9481,9552,216إجمالي رأس املال

%13.3%13.2معدل حقوق امللكية األساسية – رأس املال الشريحة 1

%14.9%13.3%16.8%17.7معدل كفاية رأس املال الشريحة 1

%16.1%14.5%17.3%18.3معدل كفاية إجمالي رأس املال

كمـا تخضـع املجموعـة ملتطلـب الرفـع املالـي بنسـبة 3 باملائـة والـوارد فـي اتفاقيـة بـازل 3 املعتمدة مـن قبل بنك الكويت املركـزي. بلغ معدل 
الرفـع للمجموعـة فـي 30 يونيـو 2015 مـا نسـبته 8.3 باملائـة بينمـا بلغ 7.8 باملائة في 31 ديسـمبر 2014. 

املصروفات الرأسمالية وااللتزامات األخرى 

باسـتثناء مبنـى املكتـب الرئيسـي للمجموعـة والـذي ال يـزال حتـت اإلنشـاء، ال تتحمـل املجموعـة أي نفقـات رأس ماليـة فعليـة حاليـاً أو أي 
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التزامـات أخـرى باسـتثناء مـا هـو مبـني حتـت عنـوان »مطلوبات طارئـة« أدناه. 

مطلوبات طارئة 

علـى املجموعـة مطلوبـات طارئـة فيمـا يتعلـق بالتزامـات التمويـل التـي قدمتهـا املجموعـة باإلضافـة إلـى مـا يتعلـق بشـهادات القبـول 
وخطابـات االعتمـاد والضمانـات الصـادرة عـن املجموعـة. يظهـر اجلـدول الـوارد أدنـاه هـذه املطلوبـات الطارئة بتاريخ 31 ديسـمبر في كل 

مـن 2014 و 2013 و2012 وبتاريـخ 30 يونيـو مـن سـنتي 2015 و 2014. 

30 يونيو31 ديسمبر

20122013201420142015مليون د.ك

318419645515806التزامات غير قابلة للنقض لتقدمي االئتمان

8647116145143حواالت مقبولة

307299302286383خطابات ضمان

2,0682,2382,4572,3792,766ضمانات

2,7793,0023,5213,3254,098اإلجمالي

املعامالت مع األطراف ذات العالقة

إن معامـالت املجموعـة مـع األطـراف ذات العالقـة هـي معامـالت مـع أعضـاء مجلـس إدارتهـا ومديريهـا التنفيذيـني وأفـراد عائالتهـم 
املقربـني والشـركات التـي يسـيطرون عليهـا هـم أو أفـراد عائالتهـم املقربـني باإلضافـة إلـى الشـركات الزميلـة للمجموعـة. تتطلـب املعايير 
الدوليـة للتقاريـر املاليـة الصـادرة عـن مجلـس معاييـر احملاسـبة الدوليـة اإلفصـاح عـن األطـراف ذات العالقـة املسـاهمة فـي املجموعـة 
فقـط فـي احلـاالت التـي متـارس فيهـا هـذه األطـراف ذات العالقـة تأثيـراً كبيـراً. وعلـى هـذا األسـاس، قـررت املجموعـة بأنـه ال ميـارس 
أي مسـاهم أي تأثيـر مهـم وبالتالـي لـم يتـم اإلفصـاح عـن أي معامـالت مـع األطـراف ذات العالقـة مـن املسـاهمني. تعتبـر بعـض األطـراف 
ذات العالقـة عمـالء لـدى املجموعـة فـي السـياق الطبيعـي للعمـل. وتعقـد املعامـالت مـع األطـراف ذات الصلـة بنـاء علـى نفـس الشـروط 
بشـكل أساسـي مبا في ذلك أسـعار الفائدة والضمان التي تسـري في نفس الوقت على املعامالت املشـابهة مع أطراف أخرى وال تنطوي 
علـى قـدر مـن املخاطـر التـي تنطـوي عليهـا املعامـالت املشـابهة مـع األطـراف األخـرى. يتم تأمني عمليـة اإلقراض ألعضـاء مجلس اإلدارة 

واألطـراف ذات العالقـة بهـم مبوجـب ضمانـات ملموسـة وفقـاً ألنظمـة بنـك الكويـت املركـزي بهـذا اخلصـوص. 

تلتـزم املجموعـة باملبـادئ التوجيهيـة الصـادرة عـن بنـك الكويـت املركـزي فيما يخص اإلقراض إلى األطـراف ذات العالقة. وميكن املوافقة 
علـى التسـهيالت االئتمانيـة املمنوحـة إلـى أعضـاء مجلـس اإلدارة فقـط مبوجـب شـروط يحددهـا بنـك الكويـت املركـزي والتـي تشـمل مـا 

يلي: 

يجـب املوافقـة علـى جميـع التسـهيالت املمنوحـة ألعضـاء مجلـس اإلدارة أو جتديدهـا أو تعديلهـا فقـط علـى مسـتوى مجلس اإلدارة   •
وال تُمنـح هـذه الصالحيـة ألي جلنـة فـي أي هيئـة أخـرى، 

متنـح املوافقـة علـى اعتمـاد أو جتديـد أو تعديـل أي مـن التسـهيالت االئتمانيـة املمنوحـة ألعضـاء مجلـس اإلدارة فقـط عنـد موافقة   •
ثالثـة أربـاع أعضـاء مجلـس اإلدارة؛ و 

يتعني على البنك أن يحصل على ضمانات كافية.   •

كمـا تخضـع التسـهيالت االئتمانيـة اإلضافيـة املمنوحـة لألطـراف ذات العالقـة لاللتـزام باحلـدود اإلجماليـة التـي يضعهـا بنـك الكويـت 
املركـزي والتـي تشـمل أال يتجـاوز إجمالـي انكشـافات الطـرف ذو العالقـة مـا نسـبته 50 باملائـة مـن رأس مـال البنـك. 

تـرد تفاصيـل أوفـى حـول معامـالت األطـراف ذات العالقـة املبرمـة مـن قبـل املجموعـة فـي 2012 و2013 و 2014 فـي املالحظـة رقـم 24 
مـن البيانـات املاليـة لسـنة 2013 والبيانـات املاليـة لسـنة 2014. كمـا تـرد تفاصيـل حـول معامـالت األطـراف ذات العالقـة املبرمـة من قبل 
املجموعـة فـي النصـف األول مـن 2014 والنصـف األول مـن 2015 فـي املالحظـة رقـم 12 فـي كل مـن املعلومـات املاليـة املرحليـة املوحـدة 
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املوجـزة بتاريـخ 30 يونيـو 2015.

إصدارات السندات السابقة من قبل البنك
 

لقـد سـبق للبنـك ان أصـدر سـندات وأوراق ماليـة فـي السـنوات املاضيـة، كان أولهـا سـندات بقيمـة 450 مليـون دوالر أمريكـي فـي سـنة 
2002 وآخرها أوراق مالية متوافقة مع رأس املال اإلضافي من الشريحة األولى )»Additional Tier1«( بقيمة 700 مليون دوالر أمريكي 
في عام 2015. ويوجز اجلدول التالي عمليات إصدارا السـندات أو األوراق املالية السـابقة من قبل البنك وجميعها مت تسـديدها بالفعل 

أو ال زالـت قيـد التسـديد وفقـاً للشـروط التي صـدرت مبوجبها. 

تاريخ اإلصدار
القيمة
)مليون(

الفترة
)سنوات(

الكوبوناألساس
فترات دفع 

الفائدة

19 فبراير 
2002

450
دوالر أميركي

فائدة متغيرة3

معدل الفائدة بني 
بنوك لندن ملده 

ثالثة أشهر + 25 
نقطة أساس

بشكل ربع سنوي
)كل ثالثة أشهر(

09 أبريل 
*2015

700
دوالر أميركي

أوراق مالية دائمة مع 
خيار االسترداد بعد 

مرور ست سنوات على 
تاريخ اإلصدار أو أي يوم 

سداد للفائدة بعد ذلك

فائدة ثابتة ملدة ست 
 Perpetual( سنوات
NC6( ويعاد حتديد 
سعر الفائدة بعد ذلك 

التاريخ بشكل ثابت وفي 
كل ست سنوات بعدها

5.75%
نصف سنوي

)كل ستة أشهر(

أنشـأت اجلهـة املصـدرة شـركة ذات غـرض خـاص هـي NBK Tier 1 Financing Limited إلصـدار األوراق املاليـة. وقـد قامـت اجلهـة املصـدرة، بصفتهـا الكفيـل،   *
بضمـان وبشـكل غيـر مشـروط وغيـر قابـل للنقـض تسـديد املبلـغ االسـمي والفائـدة املتعلقـة بـاألوراق املاليـة. 
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عوامل املخاطر

يتعـني علـى املسـتثمرين احملتملـني التحقـق بعنايـة مـن عوامـل املخاطـر املبينـة أدنـاه باإلضافـة إلـى كافـة املعلومـات األخـرى الـواردة فـي 
هـذه النشـرة وذلـك قبـل االسـتثمار فـي أي مـن السـندات. ويـرى البنـك أن العوامـل التاليـة متثـل املخاطـر الرئيسـية املرتبطـة باالسـتثمار 
فـي السـندات، مـع اإلشـارة إلـى أن هـذه املخاطـر ال تعتبـر شـاملة، ذلـك أن هنـاك ثمـة اعتبـارات أخـرى بعـض منهـا قد ال يكـون معلوماً من 

البنـك فـي الوقـت احلالـي أو قـد يعتبرهـا البنـك أنهـا غيـر جوهريـة، والتـي قـد تؤثـر علـى أي اسـتثمار فـي السـندات.

كمـا يجـب علـى املسـتثمرين احملتملـني قـراءة املعلومـات التفصيليـة املنصـوص عليهـا فـي أي جـزء آخـر مـن هـذه النشـرة وتكويـن رأيهـم 
اخلـاص قبـل اتخـاذ أي قـرار اسـتثماري مرتبـط بالسـندات.

العوامل التي قد تؤثر على قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته مبوجب السندات 

واألوضـاع  واإلقليميـة  العامليـة  املاليـة  باألسـواق  وآفاقهـا  أعمالهـا  ونتائـج  املالـي  ووضعهـا  املجموعـة  أعمـال  تتأثـر 
االقتصادية وأي تدهور في األوضاع االقتصادية في الكويت ومنطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا والتي قد تؤثر 

بشـكل مـادي سـلبي علـى املجموعـة

لقـد حـدث تقلـب واضطـراب كبيـر فـي أسـواق راس املـال واالئتمـان العامليـة منـذ بداية األزمة املاليـة العاملية في أواخـر 2007. وفي بعض 
األوقـات منـذ ذلـك احلـني، كان هنـاك أيضـا تخفيـض جوهـري فـي توفـر التمويـل، لـكل مـن املؤسسـات املاليـة وعمالئهـا. ونتيجـة لذلـك، 
أجبـرت العديـد مـن املؤسسـات املاليـة علـى االعتمـاد علـى البنـوك املركزيـة واحلكومـات لتوفيـر السـيولة وفـي بعـض األحـوال، راس املـال 
اإلضافـي. وقـد قامـت احلكومـات حـول العالـم، مبـا فـي ذلـك فـي الكويـت وبلـدان أخـرى فـي منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا 
)منطقة MENA( باتخاذ إجراءات هدفت السـتقرار األسـواق املالية ومنع فشـل املؤسسـات املالية. وبالرغم من هذه التدابير، اسـتمرت 

أسـواق راس املـال واالئتمـان العامليـة فـي التعـرض للتقلـب. 

وقـد تتأثـر أعمـال املجموعـة ونتائـج عملياتهـا سـلبا بهـذه األوضـاع وتأثيرهـا علـى الكويـت والـدول األخـرى فـي منطقـة الشـرق األوسـط 
وشـمال إفريقيـا. وبوجـه خـاص، تعرضـت منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا النخفـاض شـديد في أسـعار العقارات وفي مؤشـرات 
بورصـات األسـهم وقـد أثـرت هـذه العوامـل سـلبا علـى الشـركات فـي قطـاع العقـارات )وتشـمل املطوريـن وشـركات البنـاء والشـركات 
األخـرى( وشـركات االسـتثمار. ونظـراً لعـدم التنويـع فـي االقتصـاد، فـإن هـذه الشـركات شـكلت جـزء هـام مـن مقترضـي البنـوك الكويتية، 
ونتيجـة للصعوبـات التـي تعرضـت لهـا، قامـت البنـوك الكويتيـة – مبـا فـي ذلـك املجموعة بزيادة املخصصات بشـكل كبير فـي عامي 2008 
و2009 مقارنـة باألعـوام السـابقة، ممـا أثـر سـلبا بالتالـي علـى نتائـج العمليـات. وفـي حالـة املجموعـة، انخفـض ربحهـا التشـغيلي قبـل 
الضريبـة فـي عـام 2008 مبقـدار 18.6 مليـون دينـار كويتـي أو 6.5 باملائـة، مدفوعـة بالزيـادة النوعيـة والعامـة فـي مخصصـات خسـائر 
االئتمان وخسـائر انخفاض قيمة األوراق املالية االسـتثمارية. وفي عام 2009، الذي عكس اسـتمرار الظروف الصعبة في السـوق، وكان 
دخلها التشـغيلي ثابت بشـكل أساسـي وبالرغم من ان ربحها التشـغيلي قبل الضريبة زاد مبقدار 14.7 مليون دينار كويتي أو 5.5 باملائة، 

إال ان الزيـادة كانـت ال تـزال مقيـدة باملخصصـات املرتفعـة وخسـائر انخفـاض القيمـة، بالرغـم مـن إنهـا كانـت اقـل مقارنـة بعـام 2008.

وفـي حالـة تكـرر حـدوث االضطرابـات املشـابهة فـي السـوق ومسـتويات التقلـب، قـد تتعـرض املجموعة الـى انخفاضات في أنشـطة العمل 
وزيـادة فـي نفقـات التمويـل وضغـوط متويـل وانخفـاض فـي قيمـة األصـول وخسـائر ائتمـان و خسـائر انخفـاض القيمـة وربحيـة وتدفقـات 
نقديـة اقـل. كمـا ميكـن ان يتأثـر األداء املالـي لعمـل املجموعـة سـلبا مبعـدالت التعافـي املسـتقبلية لألصـول وخاصـة فـي حـال تبـني عـدم 

صحـة االفتراضـات التاريخيـة بشـأن معـدالت تعافـي األصول.

وتتعـرض املجموعـة للتقلـب فـي أسـعار النفـط العامليـة واالنخفـاض الشـديد مؤخـرا فـي هـذه األسـعار ميكـن ان يؤثـر 
ماديـا علـى نحـو سـلبي علـى نتائـج أعمـال املجموعـة

تتركـز أعمـال املجموعـة فـي الكويـت ومنطقـة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا. وفـي عـام 2014، نتـج 76.7 باملائـة مـن الدخـل التشـغيلي 
للمجوعـة مـن عملياتهـا فـي الكويـت وتتركـز 80.1 باملائـة مـن أقصـى تعـرض للمجموعـة فـي مخاطـر االئتمـان )مبـا فـي ذلـك املطلوبـات 
الطارئـة( فـي منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا، وبشـكل أساسـي فـي الكويـت. ويعتمـد اقتصـاد الكويـت واقتصاديـات عـدد مـن 
البلـدان األخـرى فـي منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا علـى النفـط والغـاز والصناعـات ذات الصلـة، وكذلـك أسـعار وكميـات إنتاج 
هـذه السـلع. ومـع ذلـك، تعرضـت أسـعار النفـط للتقلـب فـي السـنوات األخيـرة، ممـا أثـر علـى النمـو االقتصـادي فـي الكويـت. علـى سـبيل 
املثـال، بعـد االنخفـاض الشـديد فـي أسـعار النفـط العامليـة فـي النصـف الثانـي مـن عـام 2008 واألسـعار املنخفضـة بشـكل شـديد نسـبيا 
خـالل معظـم عـام 2009، انكمـش إجمالـي النـاجت احمللـي احلقيقـي فـي الكويـت بنسـبة 7.1 باملائـة فـي عـام 2009 و2.4 باملائـة فـي عـام 
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2010 وفقـا لبيانـات بنـك الكويـت املركـزي. ومنـذ منتصـف عـام 2014، انخفضـت أسـعار النفـط العامليـة بشـكل شـديد، حيـث انخفـض 
متوسـط السـعر الشـهري لسـلة األوبيـك املرجعيـة مـن 107.9 دوالر أمريكـي فـي يونيـو 2014 إلـى مسـتوى منخفـض مبقـدار 44.7 دوالر 
أمريكي في يناير 2015. ومنذ ذلك الوقت، تعافت األسـعار نوعا ما حيث صعد متوسـط سـعر سـلة األوبك الى 56.5 دوالر أمريكي في 
يوليـو 2015. ويجـوز ان يكـون لهـذا التدهـور فـي األسـعار تأثيـر جوهـري سـلبي و جـذري علـى االقتصـاد الكويتـي فـي 2015 وعـام 2016، 
ممـا قـد يؤثـر جوهريـاً سـلبا علـى العديـد مـن مقترضـي املجموعـة واألطـراف املقابلـة التعاقديـني. ولذلـك سـوف يؤثـر سـلبا بالتالـي علـى 
أعمـال املجموعـة ووضعهـا املالـي ونتائـج وأفـاق أعمالهـا، وعلـى وجـه التحديـد مـن خـالل زيـادة مخصصـات خسـائر االئتمـان وانخفـاض 
الطلـب علـى القـروض واخلدمـات املصرفيـة األخـرى. راجـع »تتركـز محفظة قروض عمالء املجموعة وقاعدة الودائع ومحفظة االسـتثمار 

فـي األوراق املاليـة فـي الكويـت ومنطقـة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا« أدنـاه.

قد تتأثر أعمال املجموعة بسبب استمرار االضطراب في منطقة الشرق األوسط

يقـع العديـد مـن عمـالء املجموعـة وجـزء كبيـر مـن أعمالهـا فـي منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا. وتهـدف املجموعـة لالسـتمرار 
فـي التركيـز علـى النمـو فـي أعمالهـا فـي منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا )مبـا فـي ذلـك منطقة مجلـس التعاون اخلليجي بشـكل 
هـام( فـي املسـتقبل القريـب. ومنـذ بدايـة 2011، كان هنـاك اضطـراب سياسـي فـي عـدد مـن الـدول داخـل أو بالقـرب مـن منطقـة الشـرق 
األوسـط وشـمال إفريقيـا، وتشـمل سـوريا والعـراق ومصـر وتركيـا والبحريـن واجلزائـر وليبيـا وإيـران ولبنـان واألردن وتونـس واليمن. وقد 
تـراوح هـذا االضطـراب مـن املظاهـرات العامـة الـى – فـي حـاالت شـديدة-النزاعات املسـلحة واحلـرب املدنيـة – التـي أدت الـى انهيـار 
األنظمـة السياسـية فـي تونـس ومصـر وليبيـا واحلـرب املدنيـة فـي سـوريا والعصيـان املسـلح فـي العـراق وأدى الـى زيـادة شـديدة فـي عدم 
االسـتقرار السياسـي فـي املنطقـة. وقـد تسـبب هـذا الوضـع فـي اضطـراب شـديد فـي اقتصاديات الدول املتضررة وعدم اسـتقرار أسـعار 

النفـط والغاز.

وتقـع نسـبة كبيـرة مـن عمـالء املجموعـة فـي منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا. وقـد تؤثـر احلـروب واألعمـال اإلرهابيـة واآلفـاق 
السياسـية أو االقتصادية غير املسـتقرة أو عدم االسـتقرار في الكويت أو منطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا بشـكل عام سـلبا على 
األسـواق املاليـة اإلقليميـة وأعمـال املجموعـة. وميكـن ان يـؤدي جتديـد االحتجاجـات فـي منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا – مبـا 
في ذلك الكويت – الى عدم اسـتقرار سياسـي شـديد في عدد من الدول. وميكن ان يؤدي عدم االسـتقرار في السـوق املالي والسياسـي 
فـي منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا فـي انخفـاض ودائـع عمـالء املجموعـة أو طلـب عمالئهـا على القـروض أو املنتجـات األخرى 
التـي تقدمهـا املجموعـة. وميكـن ان يؤثـر اسـتمرار عـدم االسـتقرار فـي منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا، وخاصـة فـي بلـدان مثل 
مصـر والعـراق ولبنـان وتركيـا حيـث يكـون للمجموعـة وجـود، علـى عمليـات املجموعـة واسـتثماراتها فـي منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال 
إفريقيـا وميكـن ان يؤثـر ماديـا علـى اآلفـاق املاليـة لعمالئهـا القائمـني فـي منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا وظروفهـم، وبالتالـي 

أعمـال املجموعـة. كمـا ميكـن ان يـؤدي عـدم االسـتقرار هـذا الـى تأثيـر سـلبي علـى قيمـة اسـتثماراتها فـي الـدول املتضـررة.

تتعـرض املجموعـة الـى خطـر ائتمـان املقترضـني والنمـو املسـتقبلي املرتقـب فـي محفظة قروض املجموعة أو تدهورها 
ميكـن ان يـؤدي الـى زيـادة فـي مخاطرها االئتمانية 

ان املخاطـر الناجتـة عـن التغييـرات السـلبية فـي نوعيـة وجـودة االئتمـان وقابليـة اسـترداد القـروض واألوراق املاليـة واملبالـغ املسـتحقة 
مـن األطـراف املقابلـة متأصلـة فـي تشـكيلة عريضـة مـن أعمـال املجموعـة، وبشـكل رئيسـي فـي أنشـطتها اخلاصـة باإلقـراض واألنشـطة 
االسـتثمارية. وبوجـه خـاص، تتعـرض املجموعـة خلطـر عـدم سـداد املقترضـني لقروضهـم طبقـا لشـروطها التعاقديـة وان الضمـان )ان 
وجـد( لتأمـني دفـع هـذه القـروض قـد يكـون غيـر كاف. وتقـوم املجموعـة بشـكل منتظـم مبراجعـة وحتليـل محفظتهـا اخلاصـة بالقـروض 
ومخاطرهـا االئتمانيـة، ويسـتند مخصـص املجموعـة للخسـائر عـن القـروض علـى حتليلـه ملعـدالت التأخيـر التاريخيـة وإدارة القـروض 
وتقييـم األصـول املعنيـة وكذلـك عـدد آخـر مـن افتراضـات اإلدارة. ومـع ذلـك، قـد تـؤدي هـذه التحليـالت واالفتراضـات الداخليـة الـى 
تنبـؤات غيـر صحيحـة بشـأن األداء االئتمانـي وخاصـة فـي البيئـة االقتصاديـة املتقلبة. راجع »قد تكون سياسـات وإجـراءات إدارة مخاطر 

املجموعـة غيـر فعالـة فـي كافـة الظـروف وقـد تتركهـا معرضـة ملخاطـر غيـر محـددة أو غيـر متوقعـة« أدنـاه.

وفي 31 ديسـمبر 2014 بلغ إجمالي القروض والسـلف إضافة الى التمويل اإلسـالمي املقدم من املجموعة الى العمالء )محفظة قروض 
عمالئـه( 11,909 مليـون دينـار كويتـي مقارنـة مببلـغ 10,695 مليـون دينـار كويتـي فـي 31 ديسـمبر 2013. وقـد بلـغ مخصـص املجموعـة 
خلسـائر االئتمـان فيمـا يتعلـق مبحفظـة قـروض عمالئهـا 4.1 باملائـة و3.9 باملائـة مـن إجمالـي محفظـة قـروض عمالئهـا فـي 31 ديسـمبر 

2014 و 31 ديسـمبر 2013 تباعـا. 

وتتصـور اسـتراتيجية املجموعـة ان حصصهـا فـي السـوق فـي الكويـت سـوف تنمـو وسـوف تتوسـع فـي أعمالهـا اإلقليميـة والدولية )بشـكل 
أساسـي فـي مجلـس التعـاون اخلليجـي( وسـوف تقـوم بتطويـر منتجـات معينـة، علـى سـبيل املثـال مـن خـالل بنـاء ترخيـص امتيـاز األعمال 
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املصرفيـة اإلسـالمية لديهـا والتحسـني مـن قدراتهـا املصرفيـة االسـتثمارية. ومـع توسـع املجموعـة فـي محفظـة قـروض عمالئهـا، سـوف 
يزيـد ذلـك مـن تعرضهـا االئتمانـي وسـوف حتتـاج إدارة املجموعـة للمراقبـة املسـتمرة فـي نوعيـة ائتمـان محفظـة قـروض العمـالء. راجـع 
»قـد تكـون سياسـات وإجـراءات إدارة مخاطـر املجموعـة غيـر فعالـة فـي كافـة الظـروف وقـد تتركهـا معرضـة ملخاطـر غيـر محـددة أو غير 

متوقعـة« أدناه.

كمـا ميكـن ان تنشـأ خسـائر االئتمـان أيضـأ مـن التدهـور فـي النوعيـة االئتمانيـة للمصدريـن احملدديـن واألطـراف املقابلـة للمجموعـة، 
مـن التدهـور العـام فـي الظـروف احملليـة أو العامليـة االقتصاديـة أو مـن املخاطـر النظاميـة فـي هـذه األنظمـة املاليـة، ممـا ميكـن ان يؤثـر 
علـى قابليـة اسـترداد وقيمـة أصـول املجموعـة ويتطلـب زيـادة فـي مخصصاتهـا مقابـل انخفـاض قيمـة القـروض واألوراق املاليـة واملخاطر 

االئتمانيـة األخـرى.

وميكـن ان يـؤدي أي إخفـاق مـن جانـب املجموعـة فـي احلفـاظ علـى جـودة أصولهـا مـن خـالل سياسـات إدارة املخاطـر الفعالـة الـى زيـادة 
فـي مخصصـات خسـائر قـروض وينتـج عـن ذلـك مسـتويات أعلـى للتأخـر فـي السـداد وشـطب الديـون، ممـا ميكـن ان يـؤدي بالتالـي الـى 

تأثيـر مـادي سـلبي علـى أعمـال املجموعـة ووضعهـا املالـي ونتائـج وآفـاق أعمالهـا.

قد ال تكون مصالح الضمان أو ضمانات القروض املقدمة لصالح املجموعة كافية لتغطية أي خسائر وقد تكون غير 
قابلة للتنفيذ مبوجب القانون 

قـد تخضـع ممارسـة رهـن األصـول )مثـل محافـظ األسـهم واألصـول العقاريـة( للحصـول علـى قـرض مصرفـي الـى بعـض القيـود والقيـود 
اإلداريـة مبوجـب القانـون الكويتـي. وبوجـه خـاص، قـد ال يتـم تنفيـذ هـذا الضمـان بـدون قـرار مـن احملكمـة. ونتيجـة لذلـك، فـإن الضمـان 
علـى بعـض األصـول املرهونـة قـد ال يتـم تنفيـذه فـي احملاكـم الكويتيـة. لـذا قـد تواجـه املجموعـة صعوبـة فـي تنفيـذ الرهونـات علـى 
الضمانـات املقدمـة للمجموعـة )مبـا فـي ذلـك أي ضمـان عقـاري( أو تنفيـذ الكفـاالت أو أي تعهـدات دعـم ائتمـان أخـرى مـن الغيـر عندما 

يقـوم املدينـني بالتقصيـر فـي تسـديد قروضهـم.

باإلضافـة الـى ذلـك، حتـى وان كانـت مصالـح الضمـان املذكـورة قابلـة للتنفيـذ فـي احملاكـم الكويتيـة، فـإن الوقـت والتكلفة املرتبطـة بتنفيذ 
مصالـح الضمـان فـي الكويـت قـد يقلـل مـن جـدوى تلـك الضمانـات للمجموعـة ، ممـا يؤثـر سـلبا علـى قـدرة املجموعـة السـترداد خسـائر 
قروضهـا. وكمـا فـي 31 ديسـمبر 2014، مت ضمـان حوالـي 50 باملائـة مـن قـروض الشـركات مـن املجموعـة بواسـطة ضمانـات تشـمل رهـن 

األسـهم الـذي يتـم التحكـم فيـه بواسـطة القانـون الكويتـي باإلضافـة الـى الضمانـات العقارية.

وتطلـب املجموعـة بشـكل منطـي ضمـان إضافـي بصيغـة نقـد و/أو أصـول أخـرى فـي األوضـاع التـي قـد ال تتمكـن فيهـا املجموعـة مـن 
ممارسـة احلقـوق علـى األسـهم املرهونـة أو حينمـا تدخـل فـي ضمانـات أو ترتيبـات دعـم ائتمـان آخـر مـع الغيـر للقـروض املسـددة الـى 
أفـراد وشـركات. وأي انخفـاض فـي قيمـة أو سـيولة هـذا الضمـان قـد متنـع املجموعـة مـن التنفيـذ علـى الرهـن مبوجـب هـذا الضمـان 
بقيمتـه الكاملـة أو علـى اإلطـالق فـي حالـة إعسـار املقتـرض ودخولـه فـي حالـة إفـالس، وبالتالي ميكن ان يؤثر سـلبا على قـدرة املجموعة 

السـترداد املبالـغ الكاملـة املسـددة مقدمـا الـى املقتـرض.

وميكـن ان يـؤدي حـدوث أي مـن السـابق ذكـره الـى تأثيـر جوهـري سـلبي علـى أعمـال املجموعـة ونتائـج عملياتهـا ووضعهـا املالـي وأفـاق 
أعمالها.

تتركـز محفظـة قـروض عمـالء املجموعـة وقاعـدة الودائـع ومحفظـة االسـتثمار فـي األوراق املاليـة فـي الكويت ومنطقة 
الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا

تتركـز قـروض عمـالء املجموعـة ومحافـظ أوراقهـا املاليـة االسـتثمارية جغرافيـا فـي الكويت ومنطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا. وقد 
مثلـت محفظـة قـروض عمـالء املجموعـة ومحفظـة األوراق املاليـة االسـتثمارية )مبـا فـي ذلـك حيازتهـا لسـندات خزانـة احلكومـة الكويتيـة 
وسـندات بنـك الكويـت املركـزي( علـى 70.3 باملائـة مـن إجمالـي أصولهـا أو 15,282 مليـون دينـار كويتـي في 31 ديسـمبر 2014 و74.7 باملائة 
مـن إجمالـي أصولهـا أو 13,900 مليـون دينـار كويتـي فـي 31 ديسـمبر 2013. وقـد مت منـح أكثـر مـن 90 باملائـة مـن محفظـة قـروض عمـالء 
املجموعة في 31 ديسـمبر 2014 الى مقترضني في منطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا، بشـكل أساسـي في الكويت، ومن حيث أقصى 
تعـرض للمجموعـة ملخاطـر االئتمـان فـإن 80.1 باملائـة مـن هـذا التعـرض فـي 31 ديسـمبر 2014 كان فيمـا يتعلق بأطـراف مقابلة في منطقة 

الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا، وبشـكل أساسـي في الكويت.

فـي 31 ديسـمبر 2014 شـملت محفظـة األوراق املاليـة االسـتثمارية للمجموعـة بشـكل أساسـي أدوات الديـن التـي تبلـغ 2,476 مليـون دينـار 
كويتـي أو 80.5 باملائـة مـن محفظـة أدوات الديـن يشـمل التعـرض الـى مصدريـن فـي منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا. وهـؤالء 

املصدريـن يشـملون بشـكل أساسـي احلكومـة الكويتيـة وحكومـات أخـرى.
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وقـد مثلـت ودائـع عمـالء املجموعـة 60.5 باملائـة مـن إجمالـي مطلوباتهـا أو 12,016 مليون دينار كويتي كما في 30 يونيـو 2015 و63.1 باملائة 
مـن إجمالـي مطلوباتهـا أو 10,911 مليـون دينـار كويتـي كمـا فـي 30 يونيـو 2014. وحتديـدا، املجموعة لديهـا تركيز كبير للودائع من احلكومة 
الكويتيـة واألجهـزة ذات الصلـة بهـا تبلـغ تقريبـا مـن 20 الـى 25 باملائة من إجمالي متويل املجموعة خالل السـنوات الثالثة حتى 31 ديسـمبر 

.2014

ونتيجـة لذلـك، فـإن أي تدهـور فـي األوضـاع االقتصاديـة العامـة فـي الكويـت ومنطقـة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا بشـكل عـام أو أي 
إخفـاق مـن جانـب املجموعـة فـي اإلدارة الفعالـة لتركيـزات مخاطرهـا اجلغرافيـة ميكـن ان يكون له تأثير مادي سـلبي على أعمالها ووضعها 
املالـي ونتائـج عملياتهـا وأفاقهـا. راجـع »وتتأثـر أعمـال املجموعـة ووضعهـا املالـي ونتائج أعمالها وآفاقها باألسـواق املاليـة العاملية واإلقليمية 
واألوضـاع االقتصاديـة وأي تدهـور فـي األوضـاع االقتصاديـة فـي الكويـت ومنطقـة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا والتـي قـد تؤثـر بشـكل 

مـادي سـلبي علـى املجموعـة« أعاله.

املجموعة لديها تركيزات كبيرة للعمالء والقطاعات

لقـد بلغـت نسـبة أكبـر 20 قـرض وسـلفة ومتويـل إسـالمي مقـدم مـن املجموعـة الـى العمـالء املسـتحقة كنسـبة مئويـة من إجمالـي محفظة 
قـروض عمالئهـا كمـا فـي 31 ديسـمبر 2014 نسـبة 16 باملائـة مقارنـة بــ 18 باملائـة فـي 31 ديسـمبر 2013. عالوة على ذلـك، فإن حيازات 
املجموعـة لسـندات خزانـة احلكومـة الكويتيـة وسـندات بنـك الكويـت املركـزي بلغـت 27.9 باملائـة مـن محفظـة األوراق املاليـة االسـتثمارية 

للمجموعـة بقيمـة 3,724 مليـون دينـار كويتـي كمـا فـي 30 يونيـو 2015.

وبالرغـم مـن تنويعهـا وفقـا لقطاعـات الصناعـة، إال ان أقصـى تعـرض للمجموعـة ملخاطـر االئتمـان يتسـم بتركيـزات تعـرض للبنـوك 
واملؤسسـات املالية األخرى التي مثلت في 31 ديسـمبر 2014 نسـبة 33.8 باملائة من أقصى تعرض لديها خلطر االئتمان مقارنة بـ 29.6 
باملائـة فـي 31 ديسـمبر 2013. وكانـت أعلـى تركيـزات قطاعـات تاليـة فـي 31 ديسـمبر 2014 فـي قطـاع التجزئـة الـذي مثـل 15.6 باملائـة 
مـن أقصـى تعـرض للمجموعـة خلطـر االئتمـان والقطـاع العقـاري بنسـبة 10.4 باملائـة مـن أقصـى تعـرض للمجموعـة خلطـر االئتمـان. 
ويشـمل دفتـر قـروض املجموعـة إقـراض كبيـر يتعلـق باالسـتثمار )مثـل قـروض الهامـش املنظمـة واسـتثمار متويـل القروض فـي االكتتابات 
العامـة واألسـهم العامليـة( الـذي قـد يعرضهـا لزيـادة فـي خطـر االئتمـان فـي حالـة انخفاض أسـواق األسـهم واألسـواق املاليـة األخرى التي 

قـام عمالئنـا باالسـتثمار فيهـا بشـكل كبيـر.

ونتيجـة لذلـك، فـإن الضعـف اجلوهـري فـي نوعيـة االئتمـان أو التقصيـر بواسـطة أي عميـل واحـد أو أكثـر لقـروض املجموعـة الكبيـرة أو 
مصـدري األوراق املاليـة للديـن أو أي عوامـل أثـرت بشـكل خـاص سـلبا علـى القطـاع املالـي أو القطاعـات األخـرى التـي يكـون للمجموعـة 
تعـرض كبيـر لهـا، ميكـن ان ينتـج عنـه وضـع املجموعـة ملخصصـات خسـائر قـروض إضافيـة كبيـرة والتعـرض الـى انخفـاض فـي دخـل 
الفائـدة. وبشـكل مشـابه، فـإن سـحب أو عـدم جتديـد ودائعهـا بواسـطة واحـد أو أكثـر مـن كبـار املودعـني لـدى املجموعـة قـد يتطلـب مـن 
املجموعـة احلصـول علـى متويـل بديـل مـن مصـادر أخـرى قـد ال يتـاح بشـكل جاهـز أو قـد يكـون أكثـر كلفـة بشـكل كبيـر. ومـن احملتمـل ان 

يـؤدي أي مـن االحتمالـني الـى تأثيـر جوهـري سـلبي علـى أعمـال املجموعـة ووضعهـا املالـي ونتائـج عملياتهـا وآفاقهـا.

املجموعة لديها مطلوبات طارئة وارتباطات كبيرة تتعلق باالئتمان قد تؤدي الى خسائر محتملة 

كجـزء مـن أعمالهـا املصرفيـة املعتـادة، تقـوم املجموعـة بإصـدار ضمانـات وخطابـات ائتمـان وقبـول يتـم إدراجهـا خـارج امليزانيـة العمومية 
للمجموعـة حتـى الوقـت الـذي يتـم فيـه متويلهـا فعـال أو إلغائهـا. وعـالوة علـى ذلـك، تقـوم املجموعة بارتباطـات غير قابلـة للنقض لتقدمي 
االئتمـان الـى عمالئهـا. وبالرغـم مـن ان هـذه االرتباطـات طارئـة، إال أنهـا مـع ذلـك تخضـع املجموعـة الـى مخاطـر االئتمـان والسـيولة. 
وفـي 31 ديسـمبر 2014، كان علـى املجموعـة مطلوبـات وارتباطـات مسـتحقة بقيمـة 3,521 مليـون دينـار كويتـي أي تعـادل 22.8 باملائـة 
مـن محفظـة قـروض عمالئهـا واملطلوبـات الطارئـة معـا. وبالرغـم مـن ان املجموعـة تتوقـع ان فقـط جـزء مـن التزاماتهـا فيمـا يتعلـق بهـذه 
االلتزامـات سـوف يتـم تنشـيطه ويقـوم بتمويـل نفسـه طبقـا لذلـك، إال ان املجموعـة قـد تكـون بحاجـة لتسـديد املدفوعـات فيمـا يتعلـق 
باجلـزء األكبـر مـن هـذه االرتباطـات وخاصـة فـي احلـاالت التـي يكـون فيهـا تدهـور عـام فـي أوضـاع السـوق. وسـوف ينتج عـن ذلك حاجة 
املجموعـة للحصـول علـى متويـل إضافـي، ومـن احملتمـل ان يكـون ذلـك مبوجـب إشـعار قصيـر نسـبيا، ممـا قـد يكـون لـه تأثيـر سـلبي علـى 

وضعهـا املالـي ونتائـج أعمالهـا.
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تتعرض املجموعة الى مخاطر السمعة ذات الصلة بالعمليات والقطاع

تعتمـد املؤسسـات املاليـة علـى ثقـة عمالئهـا للنجـاح فـي أعمالهـا. وتتعـرض املجموعـة الـى خطـر ان الدعـاوى القضائيـة وسـوء السـلوك 
واإلخفـاق التشـغيلي والدعايـة السـلبية والتنـاول الصحفـي – سـواء كان صحيـح أم ال – سـوف يضـر بسـمعتها. كمـا ميكـن ان تتأثـر سـمعة 
املجموعـة سـلبا أيضـا بسـبب سـلوك الغيـر الـذي ال يكـون لديـه سـيطرة عليـه، مبـا فـي ذلـك اجلهـات التـي تقـوم بإقـراض األمـوال إليها أو 
التـي قامـت باالسـتثمار فيهـا. علـى سـبيل املثـال، فـي حالـة ارتبـاط أحـد املقترضـني مـن املجموعـة بفضائـح ماليـة أو سـلوك غيـر صحيـح 

مت أإلعـالن عنـه بشـكل عريـض، قـد تتأثـر سـمعة املجموعـة أيضـا.

وعلـى نحـو مشـترك مـع البنـوك األخـرى، فـإن املجموعـة معرضـة أيضـا الـى الدعايـة السـلبية ذات الصلـة بقطـاع اخلدمـات املاليـة ككل. 
فقـد تؤثـر سـلباً بعـض اإلشـاعات املغرضـة والتـي ال صلـة لهـا باملجموعـة أو سـلوك غيـر تنافسـي مـن جانـب أحـد املنافسـني علـى سـمعة 
القطـاع وتؤثـر علـى منظـور املسـتثمرين والـرأي العـام وسـلوك املنظمـني. وميكـن ان يـؤدي بسـمعة املجموعـة الـى قيـام العمـالء احلاليـني 
بسـحب أعمالهـم ويـؤدي العمـالء احملتملـني للتـردد فـي القيـام بالعمـل مـع املجموعـة. وأي مـن هـذه التطـورات ميكـن ان يكـون لهـا تأثيـر 

سـلبي علـى أعمـال املجموعـة ونتائـج أعمالهـا ووضعهـا املالـي. 

ميكـن ان تتعـرض املجموعـة لتأثيـر سـلبي بسـبب سـالمة أو السـالمة املتصـورة للمؤسسـات املاليـة األخـرى واألطـراف 
املقابلة

مقابـل القيـود علـى السـيولة والتكلفـة املرتفعـة لألمـوال فـي سـوق اإلقـراض بـني البنـوك وفي ضوء املسـتوى املرتفع لالعتمـاد املتبادل بني 
املؤسسـات املاليـة الـذي اتضـح بشـكل كبيـر بعـد إفـالس Lehman Brothers فـي عـام 2008، تخضـع املجموعة الى خطر تدهور السـالمة 
التجاريـة واملاليـة أو السـالمة املتصـورة للمؤسسـات املاليـة األخـرى. وفـي قطـاع اخلدمـات املاليـة، ميكـن ان يـؤدي التقصيـر مـن جانـب 
مؤسسـة واحـدة الـى خسـائر كبيـرة وتقصيـر محتمـل مـن جانب املؤسسـات األخرى. ووفقـا للتجربة في عامـي 2008 2009، فإن املخاوف 
أو التقصيـر مـن جانـب مؤسسـة واحـدة ميكـن ان يـؤدي الـى مشـاكل كبيـرة فـي السـيولة واخلسـائر أو التقصيـر مـن جانـب املؤسسـات 
األخـرى، وذلـك اآلن السـالمة التجاريـة واملاليـة للعديـد مـن املؤسسـات املاليـة مترابطـة عـن كثـب نتيجـة لعالقتهـا االئتمانيـة وعالقـات 
التـداول واملقاصـة أو العالقـات األخـرى بينهـا. وحتـى انعـدام الصالحيـة االئتمانية املنظور أو االستفسـارات بشـأن طرف مقابل قد تؤدي 
الى مشـاكل سـيولة على نطاق السـوق وخسـائر أو تقصير من جانب املجموعة أو املؤسسـات األخرى. ان هذا اخلطر الذي يتم اإلشـارة 
إليـه غالبـا بـ«املخاطـر النظاميـة« قـد يؤثـر سـلبا أيضـا علـى الوسـطاء املاليـني اآلخريـن مثـل وكاالت املقاصـة وبيـوت املقاصـة ومؤسسـات 
وبورصـات األوراق املاليـة التـي تتفاعـل معهـا املجموعـة يوميـا. وميكـن ان يـؤدي اخلطـر النظامـي – فـي حالـة حدوثـه – الـى تأثيـر مـادي 

سـلبي علـى قـدرة املجموعـة جلمـع التمويـل اجلديـد وعلـى أعمالهـا ووضعهـا املالـي ونتائـج أعمالهـا وأفاقها.

تخضـع املجموعـة الـى خطـر إمكانيـة عـدم توفـر السـيولة بشـكل جاهـز دائمـا أو قـد تتوفـر فقـط مقابـل نفقات قد تؤثر 
سـلبا على أعمالها أو نتائج عملياتها

خطـر السـيولة هـو خطـر عـدم متكـن املجموعـة مـن الوفـاء بالتزاماتهـا مبـا فـي ذلـك التزامـات التمويـل عنـد اسـتحقاقها. ويتأصـل هـذا 
اخلطـر فـي العمليـات املصرفيـة وميكـن ان يـزداد بسـبب عـدد من العوامل احملددة على الشـركات وتشـمل اإلفـراط باالعتماد على مصدر 
معـني للتمويـل )مبـا فـي ذلـك علـى سـبيل املثـال التمويـل قصيـر املـدى وحتـى صبـاح اليـوم التالـي overnight funding( والتغييـرات فـي 
التصنيفـات االئتمانيـة أو الظواهـر علـى نطـاق السـوق مثـل فوضـى السـوق والكـوارث الرئيسـية. وقـد تعرضت أسـواق االئتمـان في أنحاء 
العالـم الـى انخفـاض شـديد فـي السـيولة خـالل الربـع األخيـر مـن عـام 2008 والنصـف األول مـن عـام 2009. ومنـذ ذلـك احلـني، كانـت 

أوضـاع السـوق متقلبـة مـع اسـتمرار املؤسسـات املاليـة فـي التعـرض لفتـرات مـن انخفـاض السـيولة.

كمـا ان إدراك خطـر الطـرف املقابـل بـني البنـوك زاد بشـكل كبيـر منـذ الربـع األخيـر مـن عـام 2008 ممـا أدى الـى انخفـاض فـي بعـض 
املصـادر التقليديـة للسـيولة مثـل أسـواق الديـن ومبيعـات األصـول واسـترداد قيمـة االسـتثمارات. ان حصـول املجموعـة علـى هـذه املصادر 
التقليديـة للسـيولة قـد يكـون مقيـد أو يتـاح فقـط مقابـل تكلفـة أعلـى وال ميكـن ان يكـون هنـاك ضمان ان احلكومة الكويتية سـوف تسـتمر 
فـي توفيـر مسـتويات الدعـم التـي قامـت بتقدميهـا حتـى تاريخـه الـى القطـاع املصرفـي الكويتـي. راجـع »احلكومـة الكويتيـة ليسـت حتـت 
أي التـزام لدعـم املجموعـة وليـس هنـاك ضمـان ان املجموعـة سـوف حتصـل علـى دعـم مسـتقبلي يتفـق مـع الدعـم الذي حصلـت عليه في 

السـابق« أدناه.

عـالوة علـى ذلـك، فـإن عـدم االسـتقرار أو التقلـب فـي أسـواق راس املـال واالئتمـان قـد يقيـد مـن قـدرة املجموعـة علـى إعـادة متويـل 
املطلوبـات املسـتحقة بواسـطة متويـل طويـل املـدى أو زيـادة تكلفـة هـذا التمويـل. وسـوف يعتمـد حصـول املجموعـة علـى أي متويـل إضافي 
قـد حتتـاج إليـه علـى عوامـل مختلفـة تشـمل أوضـاع السـوق وتوفر االئتمان عمومـا وعلى املقترضني في صناعة اخلدمـات املالية حتديدا، 

والوضـع املالـي للمجموعـة والتصنيفـات االئتمانيـة والقـدرة االئتمانيـة.
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وفـي السـابق، اعتمـدت املجموعـة علـى ودائـع العمـالء والودائـع بـني البنـوك للوفـاء مبعظـم متطلباتهـا التمويليـة. ويخضـع توفـر الودائـع 
الـى التقلـب بسـبب عوامـل خـارج سـيطرة املجموعـة وتشـمل احتمـال فقـد الثقـة والضغـوط التنافسـية وقـد ينتـج عـن ذلـك تدفـق صـادر 
كبيـر للودائـع خـالل فتـرة زمنيـة قصيـرة. وفـي 31 ديسـمبر 2014، 79.1 باملائـة مـن التمويـل غيـر األسـهم لـدى املجموعـة )الـذي يتألـف 
مـن مبالـغ مسـتحقة الـى البنـوك واملؤسسـات املاليـة األخـرى وودائـع العمـالء وشـهادات اإليـداع املصـدرة( كان لديـه اسـتحقاق تعاقـدي 
يصـل الـى ثالثـة اشـهر أو يسـتحق الدفـع عنـد الطلـب و 98.2 باملائـة كان اسـتحقاقه املتبقـي سـنة واحـدة أو اقـل أو كان واجـب الدفع عند 
الطلـب. عـالوة علـى ذلـك، فـإن ودائـع املجموعـة متركـزة جغرافيـا وتعتمـد املجموعـة علـى بعـض الودائـع الكبيـرة مـن مجموعـة محـدودة 
مـن العمـالء مـن الشـركات ذات الصلـة باحلكومـة ومـن القطـاع اخلـاص. راجـع »تتركـز محفظـة قـروض عمـالء املجموعة وقاعـدة الودائع 
ومحفظـة االسـتثمار فـي األوراق املاليـة فـي الكويـت ومنطقـة الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيـا« أعـاله و »املجموعـة لديها تركيـزات كبيرة 

للعمـالء والقطاعـات« أعـاله.

وفـي حالـة قيـام جـزء كبيـر مـن املودعـني لـدى املجموعـة أو أي مـن كبـار مودعيهـا بسـحب ودائعهـم حتـت الطلـب أو عـدم القيـام بتجديـد 
ودائعهـم محـددة املـدة عنـد االسـتحقاق، قـد حتتـاج املجموعـة للسـعي للحصـول علـى مصـادر متويـل أخـرى أو يجـوز ان تضطـر لبيـع أو 
الدخـول فـي بيـع وإعـادة شـراء معامـالت التوريـق علـى بضـع مـن أصولهـا مـن اجـل الوفـاء مبتطلباتهـا التمويليـة. وليـس هنـاك ضمـان ان 
املجموعـة سـوف تتمكـن مـن احلصـول علـى متويـل إضافـي متـى وحـني يكـون ذلـك مطلوب أو مقابل أسـعار لـن تؤثر على قدرتهـا للتنافس 

بفاعليـة، وفـي حالـة إجبـار املجموعـة علـى بيـع األصـول للوفـاء مبتطلباتهـا التمويليـة، قـد تتعـرض الـى خسـائر جوهريـة نتيجـة لذلـك.

وفـي حـاالت متطرفـة فـي حالـة عـدم متكـن املجموعـة مـن إعـادة متويـل أو اسـتبدال هـذه الودائـع مبصـادر بديلـة للتمويـل من اجـل الوفاء 
باحتياجاتهـا مـن السـيولة مـن خـالل الودائـع، واألسـواق بـني البنـوك وأسـواق رأس املـال العامليـة أو مـن خـالل مبيعـات األصـول، سـوف 
يكـون لذلـك تأثيـر مـادي سـلبي علـى أعمالهـا ووضعهـا املالـي ونتائـج عملياتهـا وأفاقهـا ومـن احملتمـل ان ينتـج عـن ذلك إعسـار املجموعة.

تخضـع املجموعـة الـى تنظيـم وتغييـرات موسـعة فـي تنظيمهـا أو تفسـير وتنفيـذ تنظيمهـا أو أي إخفـاق مـن جانـب 
املجموعـة فـي االلتـزام بهـذه اللوائـح قـد يكـون لـه تأثيـر مـادي سـلبي علـى املجموعـة

باألغـراض  التزامهـا  البنـوك وضمـان  وأمـان  علـى سـالمة  للحفـاظ  املصممـة  التنظيميـة  الضوابـط  مـن  عـدد  الـى  املجموعـة  تخضـع 
االقتصاديـة واألغـراض األخـرى وتقييـد تعرضهـا الـى املخاطـر. وتشـمل هـذه الضوابـط القوانـني واللوائـح الصـادرة عـن بنـك الكويـت 

املركـزي وهيئـة أسـواق املـال وسـوق الكويـت لـألوراق املاليـة.

وقـد تقيـد اللوائـح التـي تخضـع إليهـا املجموعـة مـن قدرتهـا علـى القيـام بأجـزاء معينـة مـن أعمالهـا أو لزيـادة محفظتهـا مـن القـروض أو 
جمـع رأس املـال وقـد تزيـد أيضـا مـن تكلفتهـا للقيـام باألعمـال. عـالوة علـى ذلـك، فـإن الزيـادة فـي اللوائـح أو التغييـرات علـى القوانـني 
واللوائـح املعمـول بهـا واألسـلوب الـذي يتـم تفسـيرها وتطبيقهـا بـه في الكويت قـد يفرض تكاليف إضافية كبيرة علـى املجموعة وقد يكون 
لـه تأثيـر مـادي سـلبي علـى أعمـال املجموعـة ووضعهـا املالـي ونتائـج عملياتهـا أو أفاقهـا. باإلضافـة لذلـك، فـإن عـدم االلتـزام مـن جانـب 

املجموعـة بـأي لوائـح معمـول بهـا قـد يعرضهـا الـى التزامـات وغرامـات شـديدة محتملة.

ولكـي يتـم تنفيـذ والتوسـع فـي أعمالهـا، هنـاك ضـرورة لكي تقوم املجموعة باحلفاظ علـى أو احلصول على تراخيص وتصاريح وموافقات 
مختلفـة مـن جهـات رقابيـة وقانونيـة وإداريـة وضريبيـة أو هيئـات ودوائـر حكوميـة أخـرى. وتكـون إجـراءات احلصـول على هـذه التصاريح 
والتراخيـص واملوافقـات مطولـة فـي الغالـب ومعقـدة وغيـر قابلـة للتوقـع ومكلفـة. وفـي حالـة عـدم متكـن املجموعـة مـن احلفـاظ علـى أو 
احلصـول علـى التراخيـص والتصاريـح واملوافقـات املطلوبـة، فـإن قدرتهـا علـى حتقيـق أهدافهـا االسـتراتيجية ميكـن ان يتـم التقليل منها.

كمـا ان املجموعـة مطالبـة أيضـا بااللتـزام بقوانـني ولوائـح »اعـرف عميلـك« ومكافحـة غسـل األمـوال ومكافحـة متويـل اإلرهـاب املعمـول 
بهـا فـي الكويـت وفـي أماكـن تواجدهـا وتشـمل تلـك املرتبطـة بـدول تخضـع الـى عقوبـات مكتـب مراقبـة األصـول األجنبيـة التابـع للواليات 
املتحـدة ولوائـح مشـابهة صـادرة عـن االحتـاد األوروبـي واألماكـن األخـرى، وقوانـني مكافحـة الفسـاد املعمـول بهـا فـي األماكـن التـي تقـوم 
بالعمـل فيهـا. وللحـد الـذي تخفـق مبوجبـه املجموعـة أو يتـم اعتبـار أنهـا أخففـت فـي االلتـزام بهذه القوانـني واللوائح املعمـول بها وقوانني 
ولوائـح أخـرى، فـإن سـمعتها ميكـن ان تتعـرض الـى ضـرر مـادي وقـد تخضـع الى مخالفـات أو عقوبات مالية أخرى، مع أثار سـلبية الحقة 

علـى أعمالهـا ووضعهـا املالـي ونتائـج عملياتهـا وأفاقها.
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ميكـن للتغييـر السـلبي فـي التصنيـف االئتمانـي للبنـك ان يقيـد مـن قدرتـه علـى جمـع التمويـل وقـد يزيد من تكاليف 
االقتراض لديها

البنـك حاصـل علـى تصنيـف مصـدر عمـالت أجنبيـة طويـل املـدى يبلـغ AA- مـع نظـرة مسـتقبلية مسـتقرة مـن وكالـة Fitch وتصنيـف 
للودائـع املصرفيـة طويلـة املـدى يبلـغ Aa3 مـن وكالـة Moody’s مع نظرة مسـتقبلية مسـتقرة، وتصنيف ائتمانـي للمصدر يبلغ A+ مع نظرة 
مسـتقبلية مسـتقرة مـن وكالـة S&P. وتعتبـر هـذه التصنيفـات التـي يقصـد بهـا قياس قدرة البنـك على الوفاء بالتزامـات الدين عليها عند 

اسـتحقاقها عامـل هـام لتحديـد تكلفـة اقتـراض األمـوال لـدى البنك.

وليـس هنـاك ضمـان ان التصنيفـات سـوف تظـل سـارية املفعـول ألي مـدة زمنيـة محـددة أو ان التصنيفـات لـن يتـم تخفيضهـا أو سـحبها 
بالكامـل إذا بـررت الظـروف ذلـك فـي املسـتقبل. ويجـوز ان يعمـل تخفيـض التصنيفـات االئتمانيـة للبنـك أو التغييـر السـلبي فـي نظرتهـا 

املسـتقبلية علـى مـا يلـي:

تقييد قدرة البنك أو أي عضو في املجموعة على جمع التمويل؛  •

زيادة تكلفة االقتراض على البنك أو أي عضو في املجموعة ؛ و  •

تقييد قدرة البنك أو أي عضو في املجموعة على جمع راس املال,  •

وكل مـن النتائـج املذكـورة أعـاله ميكـن ان تؤثـر سـلبا علـى أعمالهـا ووضعهـا املالـي ونتائـج عملياتهـا وآفاقهـا. عـالوة علـى ذلـك، فـإن 
التغييـرات الفعليـة أو املتوقعـة فـي تصنيـف ائتمـان البنـك قـد يؤثـر علـى القيمـة السـوقية للسـندات.

ووفقـا لـكل مـن Moody’s وS&P وFitch، فـإن العامـل الهـام الـذي تنطـوي عليـه تصنيفـات البنـك هـو تقييمهـا ان هنـاك احتمـال مرتفـع 
للغايـة حلصـول البنـك علـى دعـم مـن السـلطات الكويتيـة. وأي حـادث قـد يتسـبب فـي قيـام وكاالت التصنيـف هـذه أو وكاالت أخـرى فـي 
املسـتقبل فـي تعديـل رؤيتهـا هـذه مـن احملتمـل ان ينتـج عنـه تغييـر سـلبي علـى تصنيـف البنـك. راجـع »احلكومـة الكويتيـة ليسـت حتـت أي 
التـزام لدعـم املجموعـة وليـس هنـاك ضمـان ان املجموعـة سـوف حتصـل علـى دعـم مسـتقبلي يتفـق مـع الدعـم الـذي حصلـت عليـه فـي 

السـابق« أدناه.

عـالوة علـى ذلـك، فـإن التصنيفـات االئتمانيـة املخصصـة للبنـك قـد ال تعكـس التأثيـر احملتمـل لكافـة املخاطـر ذات الصلـة باالسـتثمار 
فـي السـندات، والسـوق والعوامـل اإلضافيـة التـي متـت مناقشـتها فـي نشـرة االكتتـاب املاثلـة والعوامـل األخـرى التـي قـد تؤثـر علـى قيمـة 
السـندات. ان تصنيـف األوراق املاليـة ليـس توصيـة لبيـع وشـراء أو االحتفـاظ بـاألوراق املاليـة. وقـد تخضـع التصنيفـات الـى التعديـل أو 

السـحب فـي أي وقـت بواسـطة املؤسسـة الصـادرة للتصنيـف ويجـب تقييـم كل تصنيـف بشـكل مسـتقل عـن أي تصنيـف آخـر.

احلكومـة الكويتيـة ليسـت حتـت أي التـزام لدعـم املجموعـة وليـس هنـاك ضمـان ان املجموعـة سـوف حتصـل علـى دعـم 
مسـتقبلي يتفـق مـع الدعـم الـذي حصلـت عليـه فـي السـابق

فـي ضـوء األزمـة املاليـة العامليـة وتأثيرهـا علـى القطـاع املصرفـي الكويتي، شـرعت احلكومة الكويتية في عدة خطـط لدعم بنوكها احمللية 
)شـاملة البنـك(. وبالرغـم مـن ان احلكومـة الكويتيـة قامـت فـي السـابق بدعـم القطـاع املصرفـي احمللـي )مبـا فـي ذلك البنـك( ليس هناك 
ضمـان أنهـا سـوف تسـتمر فـي تقـدمي الدعـم الـى القطـاع املصرفـي احمللـي )مبـا فـي ذلـك البنـك( فـي املسـتقبل. كمـا ان السـندات غيـر 

مضمونـة مـن احلكومـة الكويتيـة وأي مـن مسـاهمي البنـك أو أي طـرف آخر. 

القطاع املصرفي تنافسي وتتعرض املجموعة الى منافسة شديدة في الكويت

تواجه املجموعة مستويات مرتفعة من املنافسة لكافة منتجاتها وخدماتها في الكويت. وبوجه خاص، تتنافس املجموعة مع البنوك احمللية 
األخرى )التقليدية واإلسـالمية( وقد تزداد وتيرة هذه املنافسـة.

يتألف القطاع املصرفي الكويتي من 5 بنوك جتارية تقليدية يقع مقرها الرئيسي محليا وفروع 11 بنك غير كويتي آخر. عالوة على ذلك، 
مت ترخيص بنك متخصص و5 بنوك تعمل طبقا األحكام الشـريعة اإلسـالمية )إحداها شـركة تابعة للبنك( وفرع تابع لبنك سـعودي للعمل 

في الكويت طبقا ألحكام الشـريعة اإلسـالمية.

وتعتقـد املجموعـة انـه لكـي تتنافـس بفاعليـة، حتتـاج الـى رفع كفاءة قدراتها في تكنولوجيـة املعلومات والبنية التحتية لديها، مع تركيز خاص 
على األمتتة واحلاجة لتجاوز اطر العمل نحو مجموعة أكبر من القدرات مبعدالت أعلى في مجال نشر احللول القائمة على التكنولوجية.
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عالوة على ذلك، تعتقد املجموعة ان احلجم الكبير للبنك شـكل قيد حلد ما على قدرته لنمو دفتر القروض لديه عبر مجموعات مختلفة 
من العمل حيث ان حجم دفتر القروض يجعل من التسـويات أكبر مقارنة باألقران من البنوك احمللية األصغر حجما و التي تتطلب بشـكل 

كبير جهد أكبر للنمو على نحو أسـرع من السـوق على املسـتوى اإلجمالي واحلفاظ على صافي حصة محفظة البنك في السـوق.

وقـد تأثـر الطبيعـة التنافسـية للسـوق املصرفـي الكويتـي وأي إخفـاق مـن جانـب املجموعة لالسـتمرار في التنافس بنجاح في الكويت سـيؤثر 
بشـكل سـلبي علـى أعمـال املجموعـة ووضعها املالي ونتائـج أعمالها وأفاقها.

ميكن ان يتأثر الوضع املالي للمجموعة ونتائج عملياتها بشكل سلبي بسبب مخاطر السوق

ميكـن ان يتأثـر الوضـع املالـي للمجموعـة ونتائـج عملياتهـا بشـكل سـلبي بسـبب مخاطـر السـوق التـي تقـع خـارج نطـاق سـيطرتها، وتشـمل 
بـدون حصـر التقلـب فـي أسـعار الفائـدة وأسـعار األوراق املاليـة وأسـعار صـرف العمـالت. وعلـى وجـه اخلصـوص، قـد تعمـل الزيـادة فـي 
أسـعار الفائـدة عمومـا علـى تخفيـض قيمـة القـروض ذات املعـدل الثابـت لـدى املجموعـة وأوراق الديـن املاليـة فـي محفظـة أورافهـا املالية 
االسـتثمارية وقـد يزيـد مـن تكاليـف التمويـل لـدى املجموعـة. عـالوة علـى ذلـك، فـإن التقلـب في أسـعار الفائـدة قد ينتج عنه فجوة أسـعار 
بـني أسـعار الفائـدة لـدى املجموعـة لألصـول احلساسـة واملطلوبـات، وخاصـة ان املجموعـة لديهـا عمومـا حـق اختيـاري لتغييـر األسـعار 
التـي تفرضهـا علـى قـروض وسـلف عمالئهـا )باخلضـوع الـى احلـد األقصـى احملـدد أدنـاه( بينما ان األسـعار التي تقوم بدفعهـا عن جانب 
مـن قاعـدة ودائـع عمالئهـا )وهـي الودائـع محـددة املـدة( ثابتـة تعاقديـا خـالل مـدة الوديعـة. ونتيجـة لذلـك، تتعـرض املجموعـة عموما الى 
زيـادة فـي الدخـل الصافـي للفائـدة لديهـا فـي حالـة زيـادة أسـعار الفائـدة وانخفـاض فـي صافـي دخـل الفائدة فـي أوفات انخفاض أسـعار 
الفائـدة. ويتـم دفـع االنخفـاض بسـبب حقيقـة ان أسـعار الفائـدة التـي يتـم فرضهـا مـن جانـب املجموعـة علـى قـروض عمالئهـا املسـعرة 
بالدينـار الكويتـي يتـم حتديدهـا عنـد نسـب مئويـة محـددة فـوق سـعر اخلصـم احملـدد مـن بنـك الكويـت املركـزي. راجـع امللحوظـة 26.3.1 
بالبيانـات املاليـة التـي توضـح حساسـية البنـك بزيـادة بنسـبة 0.25 باملائـة فـي أسـعار الفائـدة كمـا فـي 31 ديسـمبر 2014 و31 ديسـمبر 
2013. ان أسـعار الفائـدة حساسـة جتـاه العديـد مـن العوامـل التـي تتجـاوز سـيطرة املجموعـة وتشـمل سياسـات البنـوك املركزيـة مثل بنك 

الكويـت املركـزي واالحتياطـي الفيدرالـي األمريكـي والعوامـل السياسـية واألوضـاع االقتصاديـة احملليـة والعامليـة.

وحتتفـظ املجموعـة مبحفظـة صغيـرة مـن األوراق املاليـة مـن األسـهم املتاحـة للبيـع في محفظة أورافهـا املالية االسـتثمارية. وأي تغييرات 
علـى القيمـة العادلـة لهـذه األوراق املاليـة – علـى سـبيل املثال-نتيجـة للتغييـر فـي أسـعار األسـهم حيـث يتـم إدراج األوراق املاليـة فـي سـوق 
نشـط، سـوف يكون له تأثير على أسـهم املجموعة، وامللحوظة 26.3.3. بالبيانات املالية التي توضح حساسـية املجموعة بزيادة بنسـبة 5 
باملائـة فـي مؤشـرات األسـواق ذات الصلـة فـي 31 ديسـمبر 2014 و31 ديسـمبر 2013. باإلضافـة لذلـك فـإن دخـل املجموعـة مـن عمليات 
األوراق املاليـة يعتمـد علـى عوامـل عـدة خـارج نطـاق سـيطرتها مثـل نشـاط التـداول اإلجمالـي فـي السـوق ومسـتويات معـدالت الفائـدة 

والتقلبـات فـي أسـعار صـرف العمـالت والتقلـب العام بالسـوق.

وبصفتهـا وسـيط مالـي، تتعـرض املجموعـة الـى خطـر أسـعار الصـرف األجنبـي. ويشـمل هـذا اخلطـر احتمـال تغيـر قيمـة األصـل أو 
املطلوبـات بعملـة أجنبيـة بسـبب التغييـرات فـي أسـعار صـرف العمالت وكذلـك احتمال اضطرار املجموعة إلغـالق أي مركز مفتوح بعملة 
أجنبيـة باخلسـارة بسـبب احلركـة السـلبية فـي أسـعار الصـرف. وحتـاول املجموعـة مطابقـة عمـالت أصولهـا ومطلوباتهـا ويتـم احلفـاظ 
علـى أي مركـز عملـة مفتـوح ضمـن احلـدود احملـددة مـن بنـك الكويـت املركـزي. ومع ذلـك، في حالة عدم حتوط املجموعـة كما هو مذكور، 
سـوف تكـون معرضـة للتقلبـات فـي أسـعار الصـرف األجنبـي وأي نشـاط حتـوط مذكـور قـد ال يحمـي املجموعـة فـي كافـة األحـوال ضـد 
هـذه املخاطـر. راجـع امللحوظـة 26.3.2 بالبيانـات املاليـة التـي توضـح حساسـية املجموعـة بزيـادة بنسـبة 5 باملائـة فـي سـعر صـرف عـدد 

مـن العمـالت املختلفـة مقابـل الدينـار الكويتـي فـي 31 ديسـمبر 2014 و31 ديسـمبر 2013.

وتدخـل املجموعـة فـي معامـالت املشـتقات مثـل مقايضـة أسـعار الفائـدة وعقـود الصـرف األجنبـي اآلجلـة لكـي تقـوم بـإدارة خطـر سـعر 
الفائـدة لديهـا عـن أصولهـا ومطلوباتهـا املنتجـة للفائـدة وإدارة مراكزهـا بالعمـالت األجنبيـة والتدفقـات النقديـة. وتبلـغ القيمـة االسـمية 
لعقـود املشـتقات املذكـورة 2,278 مليـون دينـار كويتـي فـي 30 يونيـو 2015 و2,149 مليـون دينـار كويتـي فـي 30 يونيـو 2014، وبلغـت صافي 
القيمـة العادلـة الصافيـة حملفظـة مشـتقات املجموعـة 22 مليـون دينـار كويتـي فـي 30 يونيـو 2015 و2 مليـون دينـار كويتـي فـي 30 يونيـو 
2014. وليـس هنـاك ضمـان ان عقـود مشـتقات املجموعـة سـوف يحالفهـا النجـاح فـي تخفيـض التعرض لسـعر الفائـدة والصرف األجنبي 

أو ان املجموعـة لـن تتعـرض الـى خسـائر كبيـرة فـي عقـود املشـتقات لديهـا مـن حـني الـى آخـر. 

كما ان احلركات السـلبية في أسـعار الفائدة والصرف األجنبي قد يكون لها تأثير سـلبي على إيرادات والوضع املالي ملودعي ومقترضي 
املجموعـة والـذي قـد يؤثـر – بالتالـي – علـى قاعدة ودائع املجموعة ونوعية تعرضها ملقترضني معينني. 

وبالتالـي ليـس هنـاك ضمـان ان املجموعـة سـوف تتمكـن مـن حمايـة نفسـها مـن أي أثار سـلبية إلعادة تقييم العمالت أو التقلب املسـتقبلي 
فـي سـعر الفائـدة أو أسـعار صـرف العمـالت الـذي ميكـن ان يكـون لـه تأثيـر مادي على أعمالهـا ووضعها املالي ونتائـج عملياتها وأفاقها. 
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تتعـرض املجموعـة الـى عـدد مـن املخاطـر التشـغيلية. وبوجـه خـاص، أي إخفـاق فـي نظـم تكنولوجيـة املعلومـات لـدى 
املجموعـة قـد يكـون لـه تأثيـر جوهـري سـلبي علـى أعمالهـا وسـمعتها

ميكـن ان تنتـج املخاطـر التشـغيلية واخلسـائر بسـبب االحتيـال واألخطـاء مـن جانـب املوظفـني واإلخفـاق فـي توثيـق املعامـالت بشـكل 
صحيـح أو احلصـول علـى تفويـض داخلـي صحيـح واإلخفـاق فـي االلتزام باملتطلبـات التنظيمية ولوائح القيام بالعمـل والعطل في األنظمة 
واملعـدات )وتشـمل بوجـه خـاص أعطـال تكنولوجيـة املعلومـات( والكـوارث الطبيعيـة أو تعطـل النظـم اخلارجيـة )علـى سـبيل املثـال لـدى 
األطـراف املقابلـة أو املورديـن التابعـني للبنـك(. لقـد قامـت املجموعـة بتنفيـذ اسـتراتيجيات ضوابـط املخاطـر وتخفيـض اخلسـائر ويتـم 
تكريـس مـوارد كبيـرة لتطويـر اإلجـراءات الفعالـة وتدريـب املوظفني ولكن يسـتحيل التخلص بالكامل من كل خطر تشـغيلي محتمل تواجهه 
املجموعـة. وميكـن للخسـائر بسـبب إخفـاق نظـام الضوابـط الداخليـة باملجموعـة ان تـؤدي الـى تأثيـر سـلبي علـى أعمالهـا ووضعهـا املالي 

ونتائـج عملياتهـا وأفاقهـا وتؤثـر بشـكل مـادي سـلبي علـى سـمعتها.

وتعتمـد املجموعـة علـى أنظمـة تكنولوجيـة املعلومـات لديهـا لتنفيـذ عـدد كبيـر مـن املعامـالت بشـكل صحيـح وفـي الوقـت احملـدد وحفـظ 
وتنفيـذ تقريبـا جميـع أعمـال البنـك وبياناتـه التشـغيلية. ويعتبـر التشـغيل السـليم لنظـم املراقبـة املاليـة وإدارة املخاطـر وحتليـل وتقاريـر 
االئتمـان واحملاسـبة وخدمـة العمـالء ونظـم تكنولوجيـة املعلومـات األخـرى لـدى املجموعـة وكذلـك شـبكات االتصـال بـني فروعـه ومراكـز 
معاجلـة البيانـات الرئيسـية حاسـم ألعمـال املجموعـة وقدرتهـا علـى التنافـس بفاعليـة. وسـوف تتأثـر أنشـطة أعمـال املجموعـة ماديـا في 
حالـة العطـل اجلزئـي أو الكامـل فـي أي مـن نظـم تكنولوجيـة املعلومـات أو شـبكات االتصال املذكورة. وميكن ان تنتج هذه األعطال بسـبب 
عوامـل مختلفـة، يقـع العديـد منهـا بالكامـل أو جزئيـا خارج سـيطرة املجموعة، مبا في ذلك الكـوارث الطبيعية واالنقطاع الكهربائي املمتد 
وفيروسـات الكمبيوتـر والتدخـل الضـار مـن جانـب الغيـر. ويعتمـد أيضـا التنفيـذ الصحيـح لوظائـف تكنولوجيـة املعلومـات باملجموعة على 
البيانـات الصحيحـة واملوثـوق فيهـا واملدخـالت األخـرى فـي النظـام التـي تخضـع الـى أخطـاء بشـرية. وأي عطـل أو تأخيـر فـي تسـجيل أو 
معاجلـة بيانـات معامـالت املجموعـة ميكـن ان يعرضهـا الـى مطالبـات بسـبب اخلسـائر وغرامـات وعقوبـات رقابيـة. وقد قامـت املجموعة 
بتنفيـذ واختبـار خطـط وعمليـات اسـتمرارية العمـل وكذلـك إجـراءات اسـتئناف األعمـال بعـد الكـوارث، ولكـن ال يوجـد ضمـان ان تدابيـر 

احلمايـة هـذه سـوف تكـون فعالـة بالكامـل وان أي عطـل قـد يكـون لـه تأثيـر مـادي سـلبي علـى أعمـال وسـمعة املجموعـة.

قـد تكـون سياسـات وإجـراءات أداره مخاطـر املجموعـة غيـر فعالـة فـي كافـة الظـروف وقـد تتركهـا معرضـة ملخاطـر غيـر 
محـددة أو غيـر متوقعـة

ليـس هنـاك ضمـان ان سياسـات وإجـراءات املجموعـة إلدارة املخاطـر والضوابـط الداخليـة سـوف تعمـل بشـكل كافـي علـى التحكـم في أو 
حمايتهـا ضـد كافـة مخاطـر االئتمـان والسـيولة والسـوق واملخاطـر التشـغيلية واملخاطـر األخـرى. عالوة على ذلك، قـد ال يتم حتديد كمية 
بعـض املخاطـر بشـكل صحيـح بواسـطة نظـم أداره املخاطـر باملجموعـة. وتسـتند بعـض وسـائل املجموعـة إلدارة املخاطـر علـى اسـتخدام 
بيانـات السـوق التاريخيـة التـي – كمـا أثبتـت احلـاالت الناجتـة عـن األزمـة املاليـة العامليـة – قـد ال تتنبـأ بشـكل صحيـح دائمـا بالتعـرض 
املسـتقبلي للمخاطـر التـي قـد تكـون أعلـى بكثيـر عـن مـا تشـير إليـه التدابيـر السـابقة. باإلضافـة الى ذلـك، ميكن ان تكون بعـض املخاطر 

أعلـى مـن تلـك التـي تبينهـا البيانـات التجريبيـة لـدى املجموعـة خـالف ذلك.

وتعتمـد وسـائل أداره املخاطـر األخـرى علـى تقييـم للمعلومـات بشـأن األسـواق التـي تعمـل فيهـا املجموعـة وعمالئهـا أو األمـور األخـرى 
املتاحـة عامـة أو املعلومـات التـي ميكـن لهـا االطـالع عليهـا بخـالف ذلـك. وقـد ال تكـون هـذه املعلومـات صحيحـة وكاملـة وحديثـة أو مت 
تقييمهـا بشـكل صحيـح فـي كافـة األحـوال. وأي خلـل جوهـري فـي أداره مخاطـر املجموعـة أو سياسـات أو إجـراءات املراقبـة الداخليـة 
األخـرى قـد يعرضهـا الـى مخاطـر كبيـرة تتعلـق باالئتمـان والسـيولة والسـوق أو املخاطـر التشـغيلية، والـذي قد نتج عنه تأثير مادي سـلبي 

علـى أعمالهـا ووضعهـا املالـي ونتائـج أعمالهـا وأفاقهـا. 

قد ال تكون نظم االمتثال الداخلية باملجموعة فعالة بالكامل في كافة الظروف 

تعتمـد قـدرة املجموعـة علـى االمتثـال بكافـة اللوائـح املعمـول بهـا علـى احتفاظهـا باالمتثـال ونظم املراجعـة والتقارير واإلجـراءات وقدرتها 
علـى جـذب واالحتفـاظ باملوظفـني املؤهلـني إلدارة ومراقبـة هـذه النظـم واإلجـراءات. وبالرغـم مـن ان املجموعـة تخضـع الـى إشـراف 
السـلطات الرقابيـة، مبـا فـي ذلـك أعمـال الفحـص املنتظمـة، وتقـوم بـأداء عمليـات مراجعـة داخليـة منتظمـة وتسـتخدم مؤسسـة تدقيـق 
حسـابات خارجيـة ملراجعـة نظـم املراقبـة الداخليـة لديهـا، ال ميكـن للمجموعـة التأكـد ان هـذه النظـم واإلجـراءات سـوف تكـون فعالـة 
بالكامـل فـي كافـة الظـروف، وخاصـة فـي حالـة سـوء التصـرف املتعمـد مـن جانـب املوظفـني أو عمليـات االحتيـال األخرى التي يتـم القيام 
بهـا ضدهـا. وفـي حالـة عـدم االمتثـال الفعلـي أو املزعـوم باللوائـح املعمـول بهـا، ميكـن ان تخضـع املجموعـة الـى التحقيقـات واإلجـراءات 
القضائيـة أو اإلداريـة التـي قـد ينتـج عنهـا غرامـات كبيـرة أو دعـاوى مدنيـة بسـبب األضـرار. وميكـن ان ينتـج عـن أي مـن هـذه العوامـل 

تأثيـر مـادي سـلبي علـى أعمـال املجموعـة ووضعهـا املالـي ونتائـج عملياتهـا وأفاقهـا.
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كفاية رأس املال

حـددت جلنـة بـازل للرقابـة املصرفيـة )»جلنـة بـازل«( املعاييـر الدوليـة لكفايـة رأس املـال في البنـوك. وقد أصدر بنـك الكويت املركزي في 
شـهر يونيـو فـي عـام 2014 تعليمـات تتعلـق باعتمـاد معاييـر كفايـة رأس املـال )بـازل 3( التي تطبق على البنـوك املرخصة في دولة الكويت، 
والتـي حلـت محـل التعليمـات السـابقة املتعلقـة مبعـدل كفايـة رأس املـال الصـادرة وفقـاً للتعميـم الصـادر فـي عـام 2005 )بـازل 2(. وفـي 
30 يونيـو 2015، بلغـت نسـبة كفايـة رأس املـال للشـريحة األولـى مـن رأس املـال اخلـاص باملجموعـة )والتـي احتسـبت وفقـاً ملعايير بازل 3( 
%14.9، كمـا بلـغ مجمـوع كفايـة رأس املـال اخلـاص باملجموعـة %16.1، وبحيـث جتـاوزت هـذه املعـدالت املتطلبـات احملـددة مـن قبل بنك 

الكويـت املركـزي والتـي حـددت بنسـبة %12.5 بتاريخ 31 ديسـمبر 2015.

وسيتم زيادة مجموع نسبة كفاية رأس املــــال املفروض من قبل بنـــك الكــــويت املركــــزي إلى %13 اعتبــــاراً من 31 ديسمبر 2016. وقد 
 domestically systemic important( أخطـر بنــــك الكــــــويت الـــــمركزي البنـــــك أنـه سـيتم اختيـار املجمـوعــة كــبنك ذات تأثيـر نظامـي
 )CET1( وبحيـث يتعـني اإللتـزام اعتبـاراً مـن 31 ديسـمبر 2016 باملتطلبـات الرأسـمالية اإلضافيـة اخلاصـة بشـريحة ))bank )D-SIB
املطبقـة علـى الــبنوك ذات التأثيـر النظامـي احمللـي والتـي حددهـا بنـك الكويـت املركـزي بنسـبة %2. ونتيجـة لذلـك، فـإن مجمـوع احلـد 
 Capital( األدنى لرأس املال اخلاص باملجموعة سـيبلغ %15 اعتباراً من ذلك التاريخ، والذي سـيتضمن املصدات الرأسـمالية التحوطية

 .)Conservation Buffer

كمـا أن املجموعـة تخضـع ملتطلبـات بنـك الكويـت املركـزي بـازل 3 اخلاصـة بــالرفع املالـي بنسـبة %3. وقـد بلغـت نسـبة الرفـع املالـي 
اخلاصـة باملجموعـة %8.3 بتاريـخ 30 يونيـو 2015. وتتوقـع املجموعـة أن تدخـل عـدة تعليمـات ناجتـة عـن بـازل 3 حيـز التطبيق في املدى 
القصيـر واملتوسـط وذلـك فيمـا يتعلـق مبعاييـر السـيولة، كمـا يتوقـع صـدور تعليمـات جديـدة مرتبطـة بحزمـة إجـراءات بـازل اإلصالحيـة 

عـن اجلهـات الرقابيـة فـي املركـز الرئيسـي للمجموعـة وكذلـك فـي الـدول حيـث متـارس املجموعـة أنشـطتها.

وكمـا ذكرنـا أعـاله، فـإن نسـبة كفايـة رأس املـال لـدى البنـك تتجـاوز في الوقـت احلالي احلد األدنى املطلوب من قبـل بنك الكويت املركزي 
وجلنـة بـازل. وبالرغـم مـن ذلـك، فـإذا اسـتمر منـو محفظـة قـروض البنـك بدرجـة كبيرة، أو في حال ارتفاع نسـبة الديـون املتعثرة، دون أن 
يتمكـن البنـك مـن حتقيـق مسـتوى كافـي مـن األربـاح لضمـان منـو مسـتمر فـي حقـوق املسـاهمني مـن خـالل األربـاح املـدورة، فـإن ذلـك قد 
يؤثـر علـى مسـتوى كفايـة رأس املـال األمـر الـذي قـد يحتـاج البنـك معـه لضـخ رأس مـال جديـد للحفـاظ علـى احلـد األدنـى لنسـبة كفايـة 
رأس املـال احملـددة مـن قبـل بنـك الكويـت املركـزي. وقـد ال يتوفـر رأس املـال اجلديـد املطلـوب، سـواء كان عـن طريـق االقتـراض أو ضـخ 

رأسـمال إضافـي، بشـروط مناسـبة للبنـك، كمـا قـد ال يتوفـر كلياً.

وقـد يـؤدي أي إخفـاق مـن جانـب البنـك فـي احلفـاظ علـى نسـب كفايـة رأس املـال املطلوبـة إلـى فـرض عقوبـات مـن جانـب بنـك الكويـت 
املركـزي مبـا فـي ذلـك فـرض قيـود علـى قـدرة البنـك علـى توزيـع أربـاح، أو إصـدار بنـك الكويـت املركـزي تعليمـات للبنك لزيـادة رأس املال 
و/أو بيـع أو تخفيـض األصـول، أو فـرض غرامـات، عـالوة علـى زيـادة تكلفـة التمويـل للبنـك. ومن املمكن أن تؤثر أي من تلك النتائج بشـكل 

سـلبي علـى نشـاط البنـك ومركـزه املالـي ونتائج ومسـتقبل عملياته.

قـد ال تتمكـن املجموعـة مـن توظيـف واالحتفـاظ باملوظفـني املؤهلـني واملتمرسـني ممـا قـد ينتـج عنـه تأثيـر سـلبي علـى 
أعمالهـا وقدرتهـا علـى تنفيذ اسـتراتيجيتها 

يعتمد جناح املجموعة وقدرتها على احلفاظ على مسـتويات العمل احلالية والنمو املسـتدمي جزئيا على قدرتها على توظيف واالحتفاظ 
مبوظفـني مصرفيـني وإداريـني مؤهلـني ومتمرسـني. ويعتبـر سـوق هـؤالء املوظفـني فـي الشـرق األوسـط تنافسـي بشـكل حـاد وميكـن ان 

تواجـه املجموعـة حتديـات فـي توظيـف واالحتفـاظ بهـؤالء املوظفـني إلدارة أعمالها.

وتعتمـد املجموعـة علـى جهـود ومهـارات وسـمعة وخبـرة إدارتهـا العليـا وكذلـك التعـاون بني مجـاالت خبراتهم ومعلوماتهـم املتعددة. وميكن 
ان يـؤدي خسـارة كبـار املوظفـني الـى تأخيـر أو منـع املجموعـة مـن تنفيذ اسـتراتيجياتها. كما ان املجموعة غير مؤمن عليها ضد اخلسـائر 
التـي قـد يتـم التعـرض لهـا فـي حالـة خسـارة أي فـرد مـن موظفيهـا الرئيسـيني. وميكن ان ينتـج عن أي من هذه العوامل تأثير مادي سـلبي 

علـى أعمـال املجموعـة ووضعها املالي ونتائـج عملياتها وأفاقها.
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تعتبـر السياسـات والوسـائل احملاسـبية لـدى املجموعـة حاسـمة فـي الكيفيـة التـي تقـوم بهـا باإلبـالغ عـن وضعهـا املالـي 
ونتائـج األعمـال وتتطلـب مـن اإلدارة إجـراء تقييمـات بشـأن أمـور غيـر مؤكـدة

تعتبـر السياسـات والوسـائل احملاسـبية جوهريـة بشـأن الكيفيـة التـي تقـوم بهـا املجموعـة بتسـجيل واإلبـالغ عـن وضعهـا املالـي ونتائـج 
أعمالهـا ويتعـني علـى اإلدارة ممارسـة احلكـم فـي اختيـار وتطبيـق العديـد مـن هـذه السياسـات والوسـائل احملاسـبية بحيث تلتـزم باملعايير 

الدوليـة للتقاريـر املاليـة.

وقـد قامـت اإلدارة بتحديـد اهـم أحـكام وتقديـرات قامـت بهـا فـي اإليضـاح رقـم 2.36 بالبيانات املالية. وتشـمل هذه األحـكام والتقديرات 
علـى سـبيل املثـال حتديـد متـى يحـدث تدهـور فـي األصـول وتصنيف األصـول املالية وحتديد مخصصات خسـائر االئتمـان والقيم العادلة 

لألصول واملطلوبات.

وميكـن ان تؤثـر سلسـلة متنوعـة مـن العوامـل علـى القيمـة النهائيـة التـي يتـم احلصول عليهـا إما عند حتقيق اإليـراد أو حتقيق مصروفات 
واسـترداد األصـل أو تخفيـض املطلوبـات. وقـد وضعـت املجموعـة سياسـات وإجـراءات مراقبـة يقصـد بهـا ضمـان التحكـم اجليـد فـي 
التقديرات واألحكام احملاسـبية الهامة لديها وتطبيقها بشـكل متسـق. باإلضافة لذلك، تقصد السياسـات واإلجراءات لضمان ان عملية 
تغييـر املنهجيـات حتـدث بأسـلوب مناسـب. ومـع ذلـك، نظـرا لعـدم اليقني الـذي يحيط بأحكام وتقديرات املجموعة بشـأن هـذه املواضيع، 
ال ميكـن للمجموعـة ضمـان أنهـا لـن تكـون مطالبـة بإجـراء تغييـرات في التقديرات احملاسـبية أو إعادة صياغتها قبـل فترة البيانات املالية 

في املسـتقبل

املخاطر ذات الصلة باملنطقة التي يعمل فيها البنك

ينطوي االستثمار في األوراق املالية في األسواق الناشئة عموما على خطر مبستوى أعلى

يجب على املسـتثمرين في األسـواق الناشـئة – مثل الكويت – العلم ان هذه األسـواق تخضع الى مخاطر أكبر من األسـواق األكثر تطورا، 
مبـا فـي ذلـك وال يقتصـر علـى مسـتوى أعلـى للتقلـب ومحدوديـة السـيولة والتغييرات في البيئة السياسـية واالقتصاديـة. باإلضافة لذلك، 
ليـس هنـاك ضمـان ان سـوق األوراق املاليـة املعرضـة خلطـر األسـواق الناشـئة – مثـل السـندات – لـن تتأثر سـلبا باألحـداث في مكان آخر 

وخاصة في األسـواق الناشـئة.

وتشـمل املخاطـر احملـددة فـي الكويـت ومنطقـة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا التـي ميكـن ان ينتـج عنهـا تأثيـر مادي سـلبي على أعمال 
املجموعـة ووضعهـا املالـي ونتائـج أعمالهـا وأفاقهـا مـا يلي بـدون حصر:

عدم االستقرار السياسي واالقتصادي أو االجتماعي  •

أعمال خارجية تتعلق باحلرب والنزاعات املدنية أو العداءات أو النزاعات األخرى  •

االضطراب أو العنف احمللي   •

زيادة التضخم وتكلفة املعيشة  •

النظـم الضريبيـة والقوانـني الضريبيـة املتغيـرة مبـا فـي ذلـك فـرض الضرائـب فـي األماكـن اخلاليـة مـن الضرائـب أو زيـادة الضرائـب فـي 
األماكـن منخفضـة الدخل

التدخالت وسياسة احلماية احلكومية   •

التغييرات السلبية احملتملة في القوانني واملمارسات الرقابية وتشمل الهياكل القانونية والقوانني الضريبية   •

الصعوبات في توظيف املوظفني وإدارة العمليات  •

النظم القانونية التي ميكن ان جتعل من الصعب على املجموعة تنفيذ حقوق ملكيتها الفكرية والتعاقدية  •

القيود على حق حتويل أو إخراج العملة أو تصدير األصول  •

خطر أكبر للحسابات غير القابلة للتحصيل ودورات حتصيل أطول  •

الصعوبات اللوجستية وصعوبات االتصال  •
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لـذا ينبغـي علـى املسـتثمرين احملتملـني ممارسـة العنايـة اخلاصـة لتقييـم املخاطـر املعنيـة ويجـب عليهـم حتديـد مـا إذا كان االسـتثمار فـي 
السـندات مالئـم فـي ضـوء تلـك املخاطر.

وعموما، فإن االستثمار في األسواق الناشئة مناسب فقط للمستثمرين املتطورين الذين يقدرون بالكامل أهمية املخاطر املعنية. 

تسـتمر األنظمـة القانونيـة فـي الكويـت ودول مجلـس التعـاون اخلليجـي األخـرى فـي التطـور وقـد ينشـأ عـن ذلـك بيئـة 
غيـر مسـتقرة لالسـتثمار واألعمـال التجارية

متـر الكويـت والعديـد مـن بلـدان مجلـس التعـاون اخلليجـي مبراحـل مختلفـة مـن تطويـر مؤسسـاتها القانونيـة والرقابيـة التـي متيـز الدول 
األكثـر تطـورا. ونتيجـة لذلـك، قـد ال يتـم تطبيـق تدابيـر احلمايـة اإلجرائيـة وكذلـك اللوائـح الرسـمية والقوانـني بشـكل متسـق، وفي بعض 
األحيـان قـد ال يكـون مـن املمكـن احلصـول علـى التدابيـر القانونيـة التـي يتـم توفيرهـا مبوجـب القوانـني واللوائـح ذات الصلـة فـي الوقـت 
املطلـوب. ومبـا ان البيئـة القانونيـة تظـل خاضعـة الـى التطويـر املسـتمر، قد يواجه املسـتثمرين في الكويـت ودول مجلس التعاون اخلليجي 
الغمـوض مـن حيـث أمـن اسـتثماراتهم. كمـا أن أيـة تغييـرات غيـر متوقعـة فـي األنظمـة القانونيـة فـي الكويـت ومجلـس التعـاون اخلليجـي 
قـد يكـون لهـا تأثيـر مـادي سـلبي علـى حقـوق حملـة السـندات أو االسـتثمارات التـي قامـت بهـا املجموعـة أو قـد تقـوم بهـا فـي املسـتقبل، 

وبالتالـي قـد يكـون لذلـك تأثيـر سـلبي مـادي علـى أعمـال املجموعـة ووضعهـا املالـي ونتائـج أعمالهـا وأفاقها.

دعم حكومة الكويت لقطاع اخلدمات املصرفية احمللية

بالرغـم مـن أن حكومـة دولـة الكويـت والهيئـة العامـة لالسـتثمار وبنـك الكويـت املركـزي قـد عمـدوا إلـى دعـم قطـاع اخلدمـات املصرفيـة 
الوطنيـة خـالل األزمـة االقتصاديـة العامليـة التـي حدثـت مؤخـراً، إال أنـه ال ميكـن اجلـزم بـأن مثـل ذلـك الدعـم سـوف يقـدم إلـى البنـك أو 

إلـى القطـاع املصرفـي فـي حـال حصـول أي اضطـراب اقتصـادي جوهـري مماثـل فـي املسـتقبل.

األنظمة القانونّية والرقابّية

ميكـن لألنظمـة القانونّيـة والرقابيـة أن تخلـق بيئـة غيـر مالئمـة لإلسـتثمار واألنشـطة التجاريـة فـي دول منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال 
أفريقيـا والتـي هـي فـي طـور تطويـر أجهزتهـا احلكوميـة وأنظمتهـا القانونيـة والرقابيـة، والتـي - علـى عكـس مـا هـي عليه احلـال في دول 
أوروبـا الغربيـة والواليـات املتحـدة – مـا زالـت قيـد التطويـر. وقـد اّتخـذت الكويـت، شـأنها شـأن دول أخـرى فـي منطقـة مجلـس التعـاون 
اخلليجـي، إجـراءات تهـدف إلـى تفعيـل وتثبيـت أنظمتهـا القانونيـة والرقابيـة. ومـن ضمـن هـذه اإلجـراءات، التزمـت دولـة الكويـت ودول 
أخـرى مـن مجلـس التعـاون اخلليجـي، بتطبيـق بعـض اإلجـراءات والواجبـات التـي نصـت عليهـا اإلتفاقيـة العامـة للتعرفـات اجلمركيـة 
والتجـارة )GATT( )التـي تشـرف عليهـا منّظمـة التجـارة العاملّيـة )WTO((. وقـد قامـت دولـة الكويـت، مـن ضمـن مـا قامـت بـه، بإصـدار 
تشـريعات تسـمح بزيـادة ملكّيـة الرعايـا األجانـب تطبيقـاً ألحـكام هـذه االتفاقيـة. إاّل أّنـه مـن املمكـن أن تواجـه دولـة الكويـت متغّيـرات 
فـي اقتصادهـا وفـي سياسـاتها احلكومّيـة )ومنهـا، علـى سـبيل الذكـر وليـس احلصـر، السياسـات املتعلّقـة بالزيـادة املسـتمّرة فـي حقـوق 
ملكيـة الرعايـا األجانـب، تبعـاً اللتزامـات دولـة الكويـت مبوجـب اإلتفاقيـة العامـة للتعرفـات اجلمركيـة والتجـارة ومنّظمـة التجـارة العاملّيـة 

)WTO(( األمـر الـذي قـد يؤثـر علـى أعمـال البنـك.

الدور الرقابي لبنك الكويت املركزي

يخضـع البنـك إلشـراف اجلهـات الرقابيـة، وبالتالـي فـإن التغييـرات التـي تطـرأ علـى القوانـني أو اللوائـح املعمـول بهـا أو علـى تفسـير أو 
تطبيـق تلـك القوانـني أو اللوائـح، كمـا أن مخالفـة تلـك القوانـني أو اللوائـح، قـد تؤثـر بشـكل سـلبي علـى نشـاط البنـك أو مركـزه املالـي أو 
نتائج عملياته أو مسـتقبله. كما أن القواعد اإلشـرافية والرقابية لبنك الكويت املركزي وهيئة أسـواق املال بالنسـبة للشـركة التابعة للبنك 
تشـمل بشـكل أكبر - مقارنة مع العديد من الدول األخرى - مسـائل تتعلق بإطار حوكمة الشـركات ومتطلبات كفاية رأس املال والسـيولة 
وترشـيد وتنظيـم السياسـة اإلئتمانيـة وسياسـة تصنيـف التسـهيالت االئتمانيـة وحسـاب املخصصـات ذات الصلـة والتركـز االئتمانـي 
وتنظيـم سياسـة االسـتثمار ونظـم الرقابـة الداخليـة وقيـاس املخاطـر ونظـم اإلدارة والقواعـد واللوائـح املتعلقـة باخلبـرة املطلوبـة ألعضـاء 

مجلـس إدارة البنـك واملسـؤولني التنفيذيـني، ومكافحـة غسـيل األمـوال والعمليـات املشـبوهة ومتويـل اإلرهـاب.

وقـد حتـد هـذه اللوائـح مـن أنشـطة البنـوك، فـي حـني أن أي تعديـالت مـن جانـب البنـك املركـزي وهيئـة أسـواق املـال علـى سياسـات 
وممارسـات اإلشـراف والتنظيـم التـي تقـوم بهـا قـد يؤثـر بدرجات متفاوتة على نشـاط البنك وشـركته التابعة واملنتجـات أو اخلدمات التي 

يقدمهـا أو قـد يقـوم بتقدميهـا مسـتقباًل، وقيمـة أصولـه وتكاليـف ممارسـة أعمالـه ووضعـه املالـي.
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اللوائح اخلاصة برأس املال الرقابي 

فـي ديسـمبر 2009 وافقـت جلنـة بـازل للرقابـة املصرفيـة علـى التشـاور بشـأن حزمـة عـروض تهـدف إلـى تعزيـز مجمـوع رأس املـال 
اللوائـح املتعلقـة بـرأس املـال. وقـد اعتمـد بنـك الكويـت املركـزي هـذه  ومتطلبـات السـيولة لـدى املؤسسـات املاليـة عـن طريـق تغييـر 
املقترحـات التـي يشـار إليهـا ببـازل 3 بتاريـخ 24 يونيـو 2014. وتتضمـن هـذه املقترحـات علـى سـبيل املثـال ال احلصر تغييرات بشـأن رأس 
املـال مـن الشـريحة األولـى والشـريحة الثانيـة؛ وتعزيـز متطلبـات رأس املـال لتغطيـة مخاطـر االئتمـان الناشـئة مـن اسـتخدام املشـتقات، 
وأنشـطة متويـل شـراء األوراق املاليـة وعمليـات إعـادة الشـراء، ووضـع حـد أدنـى للسـيولة بالنسـبة للبنـوك، وتعزيـز تكويـن املخصصـات 

بشـكل تغطـي اخلسـائر املسـتقبلية املتوقعـة.

إن تطبيـق معاييـر بـازل 3 قـد يـؤدي إلـى زيـادة التكاليـف التـي يتكبدهـا البنـك للمحافظـة علـى نسـبة السـيولة ومتطلبـات رأس املال والتي 
قـد تؤثـر علـى نتائـج عمليـات البنـك ومركـزه املالـي وتوقعات أعماله املسـتقبلية.

قانون اإلفالس الكويتي

إن كافـة مطالبـات أو احلقـوق التـي قـد يطالـب بهـا حاملـو السـندات أو مـن ينـوب عنهـم، سـيكون لهـا ذات املرتبـة ودون أي متييـز مـع 
االلتزامـات األخـرى املسـاندة غيـر املضمونـة للبنـك. وفـي حالـة إفـالس البنـك، فـإن قانـون اإلفـالس الكويتـي قـد يؤثـر تأثيـراً سـلبياً على 
قـدرة البنـك علـى االلتـزام بواجباتـه وفقـاً للسـندات، وبالتالـي علـى قـدرة البنـك علـى سـداد الدفعـات حلاملـي السـندات. وتصنـف أي 
مطالبـات مـن حاملـي السـندات أو نيابـة عنهـم بدرجـة أدنـى )مسـاندة( مـن املطالبـات األخـرى التـي يواجههـا البنـك باسـتثناء االلتزامـات 

املسـاندة األخـرى.

العوامل األساسية املؤثرة في تقدير املخاطر املالزمة الستثمار في السندات 

مالئمة االستثمار

يتعـني علـى كل مسـتثمر محتمـل فـي السـندات أن يحـدد مالئمـة ذلـك االسـتثمار لـه وذلـك فـي ضـوء ظروفـه اخلاصـة. وعلـى وجـه 
اخلصـوص، يتعـني علـى كل مسـتثمر محتمـل القيـام مبـا يلـي: 

أن يكـون لديـه معرفـة وخبـرة كافيـة متكنـه مـن القيـام بتقييـم ُمجـدي للسـندات وميـزات ومخاطـر االسـتثمار فـي السـندات، وكذلك   •
املعلومـات الـواردة فـي هـذه النشـرة.

أن يتمكـن مـن الوصـول إلـى األدوات التحليليـة املناسـبة وأن يكـون علـى درايـة بهـا وذلـك لتقييـم أي اسـتثمار فـي السـندات بالنظـر   •
إلـى وضعـه املالـي اخلـاص، وكذلـك تقييـم تأثيـر السـندات علـى محفظتـه االسـتثمارية بصفـة عامـة.

أن يكـون لديـه املـوارد املاليـة والسـيولة الكافيـة لتحمـل كافـة مخاطـر االسـتثمار فـي السـندات، مبـا فـي ذلـك احلـاالت التـي تختلـف   •
فيهـا عملـة سـداد املبالـغ االسـمية ومبالـغ الفائـدة عـن عملـة املسـتثمر احملتمـل.

أن يكون لديه فهم تام بشروط السندات، وأن يكون على دراية بسير األعمال في أية أسواق مالية ذات صلة.  •

أن يكـون قـادراً علـى تقييـم السـيناريوهات احملتملـة للعوامـل االقتصاديـة وغيـر ذلـك مـن العوامـل التـي ميكن أن تؤثر على اسـتثماره   •
وقدرتـه علـى حتمـل املخاطـر احملتملـة )سـواء شـخصياً أم مبسـاعدة مستشـار مالـي(.

احتمالية عدم وجود سوق ثانوي للسندات

تعتبر السـندات أوراق مالية جديدة وقد ال يتم توزيعها والتداول بها على نطاق واسـع، وليس لها سـوق تداول محدد في الوقت احلالي. 
وفي حال تداول السـندات بعد إصدارها األولي، فإنها قد تتداول بسـعر يقل عن سـعر الطرح األولي، ذلك أن سـعر التداول يعتمد على 

أسـعار الفائدة السـائدة وتوافر سـوق األوراق املالية املشـابهة والظروف االقتصادية العامة والوضع املالي للبنك. 

مـن غيـر املؤكـد أنـه سـيكون للسـندات سـوق تـداول ثانـوي محـدد، كمـا أن البنـك ال يضمـن فـي حـال وجـود مثـل تلـك السـوق، أنهـا سـتوفر 
السـيولة حلاملـي السـندات أو أنهـا سـتبقى قائمـة طـوال مـدة السـندات. إن القيمـة السـوقية للسـندات هـي عرضـة للتعديـل، وبالتالـي قد 
ال يتمكـن حاملـو السـندات مـن بيـع السـندات فـي السـوق الثانـوي، فـي حـال وجـود مثـل تلـك السـوق، بسـهولة وبأسـعار حتقـق لهـم عائـداً 
مقارنـة مـع القيمـة االسـمية للسـندات. لذلـك، فإنـه علـى املسـتثمرين األخـذ فـي االعتبـار إمكانيـة االحتفـاظ بالسـندات وعـدم إمكانيـة 

التصـرف بهـا حلـني اسـتردادها أو حلـني سـداد كامـل قيمـة السـندات.
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باإلضافـة إلـى ذلـك، فإنـه يتعـني علـى املسـتثمرين التأكـد مـن الظـروف العامـة لألسـواق العامليـة )والتـي مـا زالـت سـائدة بتاريـخ هـذه 
النشـرة( والتـي ال تتمتـع حاليـاً بسـيولة كافيـة بالنسـبة لـألوراق املاليـة املشـابهة للسـندات. بنـاًء عليـه، فـإن عـدم توفيـر مثـل تلـك السـيولة 
قـد يلحـق اخلسـائر بحاملـي السـندات نتيجـة لبيعهـا فـي السـوق الثانـوي حتـى ولـو لـم تطـرأ أي تعديـالت سـلبية علـى أصـول البنـك. وال 
ميكـن للبنـك أن يتنبـأ بإمكانيـة تعديـل وضـع األسـواق مـن عدمـه، كمـا ال يضمـن فـي حـال حصـول أي تعديـل، أن ذلك سـيوفر سـيولة أكثر 

لسـوق السـندات واألوراق املاليـة املشـابهة للسـندات فـي حينـه.

استرداد السندات قبل تاريخ االستحقاق

فـي حالـة توجـب علـى البنـك زيـادة املبالـغ واجبـة السـداد عـن السـندات نتيجـة ألي اسـتقطاع أو حجـز أو خصـم لغـرض أو بسـبب أي 
ضرائـب أو رسـوم حاليـة أو مسـتقبلية، أو رسـوم حكوميـة مـن أي نـوع كانـت يتـم فرضهـا أو حتصيلهـا أو احتجازهـا أو اعتمادهـا مـن قبـل 
دولـة الكويـت أو نيابـة عنهـا، أو مـن قبـل أي جهـة سياسـية تابعـة لهـا أو أي مؤسسـة فيهـا أو أي جهة لديهـا صالحية لفرض ضرائب، فإنه 

يجـوز للبنـك فـي حـاالت محـددة ووفقـاً للشـروط احملـددة فـي هـذه النشـرة اسـترداد جميع السـندات.

كمـا أنـه فـي حالـة تعـذر اسـتمرار تصنيـف السـندات مـن ضمـن الشـريحة الثانيـة لرأس املـال نتيجة حلـدوث أي تغيير )بعـد تاريخ إصدار 
السـندات( فـي اللوائـح أو املتطلبـات أو اإلرشـادات أو السياسـات واجبـة التطبيـق علـى البنـك، واملتعلقـة مبعاييـر كفاية رأس املال السـارية 
فـي ذلـك الوقـت فـي دولـة الكويـت، فإنـه بإمـكان البنـك فـي بعـض الظـروف ووفقـاً للشـروط احملـددة فـي هـذه النشـرة اسـترداد كافـة 
السـندات. وال يضمـن البنـك ألي مـن حاملـي السـندات أنهـم سـيتمكنون مـن إعـادة اسـتثمار املبالـغ احملصلـة عند االسـترداد بسـعر يحقق 
نفـس العائـد اخلـاص بالسـندات. باإلضافـة إلـى ذلـك، تقتضـي اإلشـارة إلـى أن أي اسـترداد للسـندات يتـم على هذا النحو ألسـباب تتعلق 

بالضرائـب أو رأس املـال الرقابـي يسـتوجب احلصـول علـى املوافقـة اخلطيـة املسـبقة مـن بنـك الكويـت املركـزي. 

وسـوف يعمـد البنـك إلـى تنفيـذ التزاماتـه بالسـداد مبوجـب السـندات عـن طريـق اإليـداع لـدى شـركة املقاصـة الكويتيـة ش.م.ك. وذلـك 
لتوزيـع هـذه الدفعـات علـى أصحـاب احلسـابات املعنيـة. ويجـب أن يعتمـد حامـل أي حصـة انتفـاع فـي السـندات علـى إجـراءات شـركة 
املقاصـة الكويتيـة ش.م.ك. السـتالم الدفعـات مبوجـب السـندات. وال يتحمـل البنـك أي مسـؤولية أو التـزام عـن السـجالت املتعلقـة 

بحصـص االنتفـاع فـي السـندات أو الدفعـات التـي تسـدد وفقـاً لهـا.

وال يحـق حلاملـي السـندات مقاضـاة البنـك بشـكل مباشـر ومنفـرد فـي حالـة تخلـف عـن السـداد، ذلـك أن مقاضـاة البنـك يجـب أن تتـم 
بشـكل جماعـي مـن خـالل الهيئـة املوحـدة حلملـة السـندات.

التصنيفات االئتمانية قد ال تعكس كافة املخاطر

لقـد مت تصنيـف السـندات )بشـكل مؤقـت( بدرجـة Baa1 بتاريـخ 5 أكتوبـر 2015 مـن قبـل وكالـة التقييـم علمـاً أن هـذا التقييـم قابـل 
للتخفيـض تبعـاً )أ( للتوجهـات األخيـرة للسـوق العاملـي نحـو فـرض خسـائر علـى الدائنـني األدنـى املرتبـة )Junior Creditors( فـي حـال 
تقـدمي الدعـم احلكومـي، و)ب( لتطبيـق معاييـر بـازل 3، والتـي تتطلـب أن تتضمن أدوات الشـريحة الثانية من رأس املال )Tier 2( خاصية 
امتصـاص اخلسـائر. ال يعتبـر تقييـم األوراق املاليـة توصيـة بشـرائها أو بيعهـا أو االحتفـاظ بهـا، كمـا أنـه مـن املمكـن إعـادة النظر في هذا 
التقييـم أو تعليقـه أو سـحبه فـي أي وقـت مـن قبـل وكالـة التقييـم املعنيـة. ومـن املمكـن أن يؤثـر أي تغييـر سـلبي فـي أي تصنيـف ائتمانـي 

مطبـق بشـكل سـلبي علـى السـعر السـوقي للسـندات.

التعديالت والتنازالت

تتضمـن شـروط وأحـكام السـندات املنصـوص عليهـا فـي هـذه النشـرة وقوانـني دولـة الكويـت أحكامـاً خاصـة بالدعـوة لعقـد اجتماعـات 
حاملـي السـندات للنظـر فـي األمـور التـي تؤثـر علـى مصاحلهـم بشـكل عـام. وتسـمح هـذه األحـكام ألغلبيـة محـددة مـن حاملـي السـندات 
بإلـزام كافـة حاملـي السـندات بالقـرارات الصـادرة، مبـا فيهـم حاملـي السـندات الذيـن لـم يحضـروا أو يصوتـوا فـي االجتمـاع املعنـي أو 

الذيـن صوتـوا بشـكل مغايـر ألغلبيـة حاملـي السـندات. 

إن املطالبات التي تتم مبوجب السندات سوف تكون أدنى مرتبة )Subordinated( ملعظم التزامات البنك

إن كافـة املطالبـات املتعلقـة بالسـندات سـتكون أدنـى مرتبـة وثانويـة ملعظـم التزامـات البنـك. إذا مت اإلعـالن عـن إفـالس البنـك ومت البـدء 
فـي تصفيتـه، فـإن مطالبـات حاملـي السـندات ضـد البنـك سـوف حتتـل مرتبـة أدنـى وثانويـة، وتصنـف فـي كافـة األوقـات كمطالبـات 
ثانويـة بالنسـبة لكافـة التزامـات البنـك ذات األولويـة، وبنفـس املرتبـة مـع كافـة التزامـات البنـك مـن ذات املرتبـة، كمـا تصنـف علـى أنهـا 
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ذات أولويـة بالنسـبة لكافـة التزامـات البنـك األدنـى مرتبـة. وفـي حـال حـدوث ذلـك، فإنـه قـد ال يتوفـر لـدى البنـك األموال الكافيـة للوفاء 
بكافـة التزاماتـه مبوجـب السـندات علـى نحـو يتفـق مـع تلـك التصنيفـات اخلاصـة بااللتزامـات، وبالتالي فقـد يتعذر الوفـاء بكافة أو بعض 
مطالبـات حاملـي السـندات ضـد البنـك مبوجـب السـندات املذكـورة. تقتصـر اإلجـراءات الوحيـدة املتاحـة حلاملـي السـندات فـي حالـة 
عـدم قيـام البنـك بسـداد التزاماتـه مبوجـب السـندات املسـاندة علـى تقـدمي طلـب لتصفيـة البنك وإثبـات ديونهم مبواجهة البنـك واملطالبة 

بتصفيته.

عدم إمكانية التنبؤ بالظروف التي قد تؤدي إلى شطب السندات 

إن إمكانيـة حصـول حالـة عـدم جـدوى االسـتمرار هـي بطبيعتهـا ال ميكـن التنبـؤ بهـا وتعتمـد على عـدد من العوامل التي هـي إلى حد كبير 
خارجـة عـن إرادة البنـك وسـيطرته. إن حصـول حالـة عـدم جـدوى االسـتمرار تخضـع مـن بـني أمـور أخـرى، لقـرار منفـرد مـن قبـل بنـك 

الكويـت املركـزي ألسـباب قـد تكـون خارجـة عـن سـيطرة البنـك والتـي قـد ال يوافـق عليهـا البنـك أو حاملي السـندات.

مخاطر فرض الضرائب على الدفعات املتعلقة بالسندات

إن الدفعـات التـي يسـددها البنـك واملتعلقـة بالسـندات قـد تخضـع للضرائـب. إن الشـرط رقـم 7 )الضرائـب( املنصـوص عليـه فـي هـذه 
النشـرة يفـرض علـى البنـك أن يسـدد مبلغـاً إضافيـاً فـي ظـروف محـددة وذلـك نتيجـة ألي اسـتقطاع أو حجـز أو خصـم لغـرض أو بسـبب 
أي ضرائـب أو رسـوم حاليـة أو مسـتقبلية، أو رسـوم حكوميـة مـن أي نـوع كانـت يتـم فرضهـا أو حتصيلهـا أو احتجازهـا أو اعتمادهـا مـن 
قبـل دولـة الكويـت أو نيابـة عنهـا، أو مـن قبـل أي جهـة سياسـية تابعـة لهـا أو أي مؤسسـة فيهـا أو أي جهـة لديهـا صالحيـة لفرض ضرائب 
علـى الدفعـات الناجتـة عـن السـندات، وبحيـث أن املبالـغ الصافيـة التـي يتسـلمها حامـل السـندات بعـد إجـراء االسـتقطاع أو اخلصـم أو 
احلجـز املذكوريـن أعـاله تعـادل املبلـغ االسـمي والتوزيعـات التـي كان مـن املفتـرض احلصـول عليهـا لـوال وجود ذلك االسـتقطاع أو اخلصم 

أو احلجـز.

إن حدوث مثل هذه احلاالت قد يسمح للبنك باسترداد كافة )وليس جزء فقط( من السندات.

إن تطبيـق أحـكام قانـون ضريبـة الدخـل هـو غيـر مؤكـد، ومـن املمكـن فـرض ضريبـة الدخـل علـى حاملـي السـندات مـن 
غيـر مواطنـي دول مجلـس التعـاون اخلليجـي فـي حـاالت محـددة

ال ميكـن اجلـزم بإمكانيـة تطبيـق قانـون ضريبـة الدخـل الكويتـي مـن عدمـه علـى حاملي السـندات الـذي هم من غير مواطنـي دول مجلس 
التعـاون اخلليجـي )كمـا هـي معرفـة فـي القسـم املنصـوص عليـه فـي نشـرة االكتتـاب هـذه بشـأن )»الضرائـب«((. إال أن هنالـك احتمـال 
لفـرض ضريبـة الدخـل مسـتقباًل علـى حاملـي السـندات الذيـن هـم مـن غيـر مواطنـي دول مجلس التعـاون اخلليجي وذلك فـي حال قررت 
إدارة ضريبـة الدخـل فـي وزارة املاليـة فـي دولـة الكويـت )»إدارة الضريبـة«( و/أو احملاكـم الكويتيـة أن العوائـد الناجتـة عـن السـندات متثل 
عمليـة »إقـراض لألمـوال فـي دولـة الكويـت« )وبحيـث تشـكل بالتالـي ممارسـة لنشـاط جتـاري فـي دولـة الكويـت لغـرض تطبيـق قانـون 
ضريبـة الدخـل فـي دولـة الكويـت(، حتـى فـي حـال عـدم وجـود أي محـل إقامـة حلامـل السـندات فـي دولـة الكويت أو في حال مت تأسيسـه 

خـارج دولـة الكويت.

لم يصدر حتى تاريخ هذه النشـرة عن إدارة الضريبة أي تصريح رسـمي حول تفسـيرها و/أو تطبيقها للمتطلبات املشـار إليها في الفقرة 
السـابقة أعـاله فـي إطـار عمليـة مشـابهة لعمليـة إصـدار السـندات. كمـا أنـه لـم تعـرض علـى احملاكـم فـي دولـة الكويـت )والتـي يكـون لهـا 
قـرار الفصـل فـي هـذه املسـألة( أيـة قضيـة تتعلـق بتطبيـق ضريبة الدخل على النحو املشـار إليه أعاله. بنـاًء عليه، وبالرغم من عدم وجود 
أي سـوابق لفـرض إدارة الضريبـة لضريبـة الدخـل علـى البنـوك املقرضـة مـن غيـر دول مجلس التعاون اخلليجي في احلاالت املشـار إليها 
أعـاله، فإنـه يسـتحيل التأكيـد بشـكل جـازم كيـف سـيكون موقـف إدارة الضريبـة و/أو احملاكم الكويتية جلهة تطبيـق قوانني الضرائب )كما 
هـي معرفـة فـي القسـم املنصـوص عليـه فـي نشـرة االكتتـاب هـذه بشـأن )»الضرائـب«(( مـن الناحيـة العمليـة. كمـا أن موقـف جهـة تطبيـق 

القوانـني الضريبيـة فـي دولـة الكويـت لـم يكن موحداً بشـكل عام.

فـي حـال قـررت إدارة الضريبـة و/أو احملاكـم الكويتيـة أن العوائـد التـي تسـدد إلـى حامـل السـندات مـن غيـر مواطني دول مجلـس التعاون 
اخلليجـي واملتعلقـة بالسـندات اململوكـة منـه متثـل عمليـة إقـراض داخـل دولـة الكويـت )وتشـكل بالتالـي ممارسـة لنشـاط جتـاري فـي دولـة 
الكويـت لغـرض تطبيـق ضريبـة الدخـل وفقـاً للقانـون الكويتـي(، فـإن الشـركة املذكـورة تصبـح خاضعـة للضرائـب فـي دولـة الكويـت )بواقع 
%15( علـى الربـح الصافـي وإحتماليـاً علـى األربـاح الرأسـمالية العائـدة للشـركة املذكـورة، وكذلـك وجـوب التصريـح وتقـدمي الطلبـات 
املناسـبة فـي هـذا اخلصـوص )مبـا فـي ذلـك وجـوب تقـدمي اإلقـرار الضريبي في دولـة الكويت(. باإلضافة إلى ذلـك، فإنه قد يتوجب على 
البنـك أن يسـتقطع مـا يعـادل %5 مـن أي مبالـغ تسـدد مباشـرة مـن البنـك إلـى حاملـي السـندات في حـاالت محددة، بانتظـار قيام حاملي 
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السـندات املعنيـني بتسـوية وضعهـم الضريبـي، علمـاً أن البنـك ملـزم بزيـادة قيمـة هـذه املبالـغ املسـتقطعة إلـى املبالـغ النهائية املسـددة إلى 
حاملـي السـندات وفقـاً ألحـكام الشـرط 7 )الضرائـب( املنصـوص عليـه فـي هذه النشـرة. 

فـي حـني أن تطبيـق أحـكام قانـون الضرائـب الكويتـي مـن عدمـه هـو غيـر مؤكـد، فـإن البنـك ال يضمن بـأن حاملي السـندات الذين هم من 
غيـر مواطنـي دول مجلـس التعـاون اخلليجـي لـن يخضعـوا لقانـون ضريبـة الدخـل فـي احلـاالت املذكـورة أعـاله. وعليـه، فإنـه يتوجـب على 
املسـتثمرين احملتملـني الرجـوع إلـى مستشـاريهم الضريبيـني للوقـوف علـى النتائـج املترتبـة عن تطبيـق قوانني الضرائب الكويتيـة والبلدان 
األخرى ذات الصلة فيما يتعلق بشـراء ومتلك والتداول في السـندات واسـتالم دفعات الفائدة واملبالغ االسـمية مبوجب السـندات )يرجى 

مراجعـة املنصـوص عليـه فـي نشـرة االكتتـاب هـذه بشـأن - الضرائب - في هـذا اخلصوص(.

تأثير التعديالت على القواعد الرقابية

يخضـع البنـك للقوانـني واللوائـح واإلجـراءات والسياسـات اإلداريـة فـي دولـة الكويـت وكل دولـة أخـرى ميارس فيه نشـاطه. وقد حتد هذه 
اللوائـح مـن أنشـطة البنـك؛ كمـا قـد تؤثـر التغييـرات التـي تطـرأ علـى القواعـد اإلشـرافية واللوائح، وبصفـة خاصة في دولـة الكويت، على 
نشـاط البنـك أو وضعـه املالـي أو نتائـج عملياتـه أو مسـتقبله. وعلـى الرغـم مـن أن البنـك يعمـل مـع اجلهـات الرقابيـة عـن كثـب ويراقـب 
املوقف بشـكل مسـتمر، إال أنه ال ميكن التنبؤ بالتغييرات املسـتقبلية في اللوائح التنظيمية أو السياسـات املالية أو غيرها من السياسـات 

والتـي هـي خارجـة عن سـيطرة البنك.

تعديل القوانني

تخضـع الشـروط واألحـكام اخلاصـة بهـذه السـندات للقانـون الكويتـي واملمارسـات اإلداريـة السـارية فـي دولـة الكويـت كمـا فـي تاريخ هذه 
النشـرة. وال ميكـن تقـدمي أي تأكيـد بشـأن تأثيـر أي تعديـل محتمـل علـى القانـون الكويتـي أو املمارسـات اإلداريـة بعـد تاريـخ هذه النشـرة، 
كمـا ال ميكـن تقـدمي تأكيـد بشـأن مـا إذا كان مثـل ذلـك التعديـل أو التغييـر قـد يؤثـر سـلباً علـى قـدرة البنك على سـداد الدفعـات أو الوفاء 

بااللتزامـات الناشـئة مبوجب السـندات حسـبما يكـون الوضع.

عدم وجود موانع إلصدار أوراق مالية ذات أولوية أو أوراق مالية ثانوية / مساندة 

ليـس هنالـك مـن موانـع حتـول دون إصـدار البنـك ألوراق ماليـة أخـرى أو اتخـاذ التزامات إضافية أو إصدار كفـاالت أو أي ترتيبات أخرى 
يكـون لهـا نفـس املرتبـة أو ذات أولويـة عـن السـندات. إال أن إصـدار أو إنشـاء مثـل هـذه االلتزامـات قـد يؤثـر علـى قيمـة املبلـغ الـذي قـد 
يحصـل عليـه حاملـو السـندات فـي حـال تصفيـة البنـك. وعليـه، فإنـه فـي مثـل هـذه احلـاالت، قـد ال تتوفـر املبالـغ الكافيـة لسـداد املبالـغ 

املتوجبـة لصالـح حاملـوا السـندات وذلـك بعـد سـداد البنـك اللتزاماتـه األخـرى إلـى الدائنـني اآلخرين.

إمكانيـة شـطب حقـوق حاملـي السـندات فـي احلصـول علـى املبلـغ االسـمي وكذلـك أيـة أربـاح ناجتـة عـن السـندات عنـد 
حـدوث حالـة عـدم جـدوى اإلسـتمرار

عنـد حـدوث حالـة عـدم جـدوى اإلسـتمرار فـي أي وقـت، سـوف يتـم إلغـاء كافـة السـندات )فـي حـال شـطب كافـة السـندات( أو شـطب 
السـندات جزئيـاً وبالتناسـب )فـي حـال الشـطب اجلزئـي(. وفـي هـذه احلالـة، فإنـه سـوف يتـم إلغـاء أو تخفيـض بالتناسـب بـني حاملـي 
السـندات، وفقـاً ملـا تكـون عليـه احلـال، حقوقهـم فـي احلصـول علـى أي مبالـغ ناجتـة عـن السـندات وفـي كل حالـة، ولـن يتـم إعادتهـا فـي 
أي ظـروف بغـض النظـر عمـا إذا كانـت تلـك املبالـغ قـد أصبحـت مسـتحقة وواجبـة السـداد قبـل حـدوث حالـة عـدم جـدوى اإلسـتمرار أو 
اإلخطـار بعـدم اجلـدوى وحتـى لـو لـم تعـد حالـة عـدم اجلـدوى اإلسـتمرار قائمـة. وسيخسـر حاملـو السـندات نتيجـة لذلـك، كامـل قيمـة 
اسـتثماراتهم فـي السـندات أو جـزء كبيـر منهـا ، وفقـاً ملـا تكـون عليـه احلـال. ويجـب علـى املسـتثمرين أن يأخـذوا فـي عـني االعتبـار أنـه 
ال يوجـد أي سـوابق عمليـة فـي دولـة الكويـت جلهـة تطبيـق متطلبـات امتصـاص اخلسـائر عنـد حصـول حالـة عـدم جـدوى اسـتمرار كتلـك 
املنصـوص عليهـا فـي الشـرط 5 )شـطب السـندات فـي حالـة عـدم جـدوى اإلسـتمرار(، وبالتالـي فـإن هنالـك بعـض الغمـوض حـول كيفيـة 

تطبيـق هـذه املسـألة مـن الناحيـة العمليـة.

استرداد السندات عند حدوث حالة تعديل في القواعد الرقابية املتعلقة برأس املال أو ألسباب ضريبية 

ميكـن للبنـك اسـترداد السـندات فـي أي وقـت ودون احلاجـة للحصـول علـى موافقـة حاملـي السـندات وذلـك فـي احلـاالت املنصـوص عليهـا 
في الشـرط 4)ج( )اإلسـترداد ألسـباب تتعلق بكيفّية احتسـاب رأس املال الرقابي( أو الشـرط 4)ب( )االسـترداد ألسـباب تتعلق بالضريبة(.
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ويعتبر أن حالة تعديل في القـــواعد الرقـــابية املتعلقة برأس املــــال قد نشأت في حال مت إبالغ البنك كتابة من قبل اجلـــهة الــرقــابيـــة مبا 
يفيد بأن السـندات لم تعد قــابلــة للتصنيف )كليــاً أو جزئياً( من ضمن الشــريحة الثـانيـــة من رأس مـــال البنك )Tier 2 Capital( لغرض 
القواعـد الرقابيـة )كمـا هـي معرفـة فـي الشـروط(، شـريطة أنـه إذا تعـذر التصنيـف نتيجـًة ألي قيـد يحـّد مـن مبلـغ رأس املـال املطبـق علـى 

البنـك، فـان ذلـك لـن يشـّكل حالـة تعديـل في القواعـد الرقابية املتعلقة بـرأس املال.

إن األسـباب املتعلقة بالضريبة تعني أن البنك أصبح أو سـيصبح ملزماً بسـداد مبالغ إضافية، نتيجة لوجوب إجراء أي اسـتقطاع أو خصم 
أو حجز في احلاالت املشـار إليها في الشـرط 4)ب()1(، ودون أن يتمكن البنك من تفادي ذلك رغم اتخاذه لإلجراءات املعقولة املتاحة له.

عدم وجود سوابق تتعلق بكيفية تطبيق قواعد اإلفالس في القانون الكويتي
 

 فـي حـال إفـالس البنـك، فإنـه سـيتم تطبيـق األحـكام املتعلقـة باإلفـالس فـي القانـون الكويتـي األمـر الـذي سـيؤثر علـى إمكانيـة تنفيـذ 
البنـك إللتزاماتـه مبوجـب السـندات، علمـاً أن إجـراءات دعـاوى اإلفـالس وصـدور احلكـم بإفالس البنك هي إجراءت طويلة وقد تسـتغرق 
سـنوات عديـدة. وجتـدر اإلشـارة، إلـى أنـه ال يوجـد سـوابق كثيـرة تسـاعد فـي التنبـؤ حـول كيفيـة البـت فـي مطالبات حاملي السـندات في 
مواجهـة البنـك، وبالتالـي فإنـه ال يوجـد أي ضمانـات جلهـة حصـول حاملـي السـندات علـى كافـة املبالـغ الناجتة عن السـندات أو أي مبالغ 

فـي مثـل هـذه احلاالت. 
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الضرائب

فيمـا يلـي نبـذة عامـة لبعـض االعتبـارات الضريبيـة الواجبـة التطبيـق فـي دولـة الكويـت واملتعلقـة بالسـندات. تعتمـد هـذه النبـذة علـى فهم 
البنك للتفسـيرات واملمارسـات السـابقة واحلالية لقوانني الضرائب في دولة الكويت من قبل إدارة ضريبة الدخل في دولة الكويت. وال 
يفتـرض أن متثـل هـذه النبـذة حتليـاًل كامـاًل لكافـة االعتبـارات الضريبيـة املتعلقـة بالسـندات. وعلـى املكتتبـني احملتملني للسـندات الرجوع 
إلـى مستشـاريهم الضريبيـني للتأكـد مـن النتائـج املترتبـة علـى تطبيـق قوانـني الضرائـب السـارية فـي البـالد التـي يقيمـون فيهـا ألغـراض 
الضرائـب، وكذلـك علـى القوانـني الضريبيـة فـي دولـة الكويت فيما يتعلق بشـراء ومتلك السـندات والتصرف فيها واسـتالم دفعات الفائدة 
أو املبالـغ االسـمية و/أو أيـة مبالـغ أخـرى قـد تنتـج عـن السـندات. ويعتمـد هـذا املوجـز علـى القانـون السـاري فـي تاريـخ هـذه النشـرة، وهو 
يخضـع بالتالـي ألي تعديـل قـد يطـرأ علـى القانـون )وكذلـك أي تغييـر قـد يطـرأ علـى تفسـيرات وممارسـات إدارة ضريبة الدخـل الكويتية 

لذلـك القانـون( بعد ذلـك التاريخ.

ضريبة الدخل

إن هـذه النبـذة عـن الضرائـب املطبقـة فـي دولـة الكويـت تعتمـد علـى مرسـوم ضريبة الدخل رقم 3 لسـنة 1955 )»املرسـوم«( كما هو معدل 
مبوجـب القانـون رقـم 2 لسـنة 2008 »تعديـل بعـض أحـكام مرسـوم ضريبـة الدخـل الكويتـي رقـم 3 لسـنة 1955 )»التعديـل«(، واللوائـح 
التنفيذيـة للتعديـل )»اللوائـح«( وغيـره مـن القـرارات والتعاميـم الوزاريـة ذات الصلـة والصـادرة عـن وزارة املاليـة )»قوانـني الضرائـب«( كمـا 
هـي مفسـرة ومطبقـة مـن قبـل إدارة الضريبـة علـى الدخـل بـوزارة املالية بدولـة الكويت )»إدارة الضريبة«( على النحو السـاري واملطبق كما 
فـي تاريـخ هـذه النشـرة. إن أي تغييـرات قـد تطـرأ مسـتقباًل علـى قوانـني الضرائـب أو علـى كيفيـة تطبيـق إدارة الضريبـة لتلـك القوانـني 

بعـد التاريـخ املذكـور، سـتؤدي إلـى تعديـل هـذه النبـذة و التأثيـر عليها.

ومبوجـب قوانـني الضرائـب، تفـرض ضريبـة الدخـل بنسـبة مقطوعـة تبلـغ %15 فقـط مـن بـني أمـور أخـرى علـى صافـي الدخـل واألربـاح 
الرأسـمالية التي حتققها الشـركات )والتي تفسـر من قبل إدارة الضرائب على انها تشـمل أي شـركات أياً كان شـكلها(، بغض النظر عن 

مـكان تأسيسـها، والتـي متـارس نشـاطاً جتاريـاً في دولـة الكويت. 

وبالرغـم مـن ذلـك، فـإن إدارة الضريبـة قـد أعفـت حتـى تاريخـه الشـركات املؤسسـة فـي دولـة الكويـت أو أي بلد عضو فـي مجلس التعاون 
اخلليجـي )والتـي يشـار إليهـا فـي هـذه النشـرة بــ »الشـركات التابعـة لـدول مجلـس التعـاون اخلليجـي«( مـن الضريبة علـى الدخل وفرضت 
الضرائـب علـى الدخـل علـى الشـركات غيـر التابعـة لـدول مجلـس التعـاون اخلليجـي )ويشـار إليهـا فـي هـذه النشـرة بــ »الشـركات مـن غيـر 
مواطنـي دول مجلـس التعـاون اخلليجـي«(، والتـي تشـمل منعـاً للشـك، املسـاهمني فـي الشـركات التابعـة لـدول مجلـس التعـاون اخلليجـي 
ولكنهـم غيـر تابعـني لهـذه الـدول والذيـن ميارسـون نشـاطاً جتاريـاً فـي دولـة الكويت. وعليه، فـإن التوضيحات املبينة فيمـا يلي تطبق فقط 

علـى الشـركات مـن غيـر مواطنـي دول مجلـس التعـاون اخلليجي.

مبوجـب اللوائـح، فـإن الدخـل النـاجت عـن االقـراض داخـل دولـة الكويـت يعتبـر أنـه نـاجت عـن القيـام بنشـاط جتـاري داخـل دولـة الكويـت، 
ويخضـع بالتالـي لضريبـة الدخـل فـي دولـة الكويـت.

ومنـذ تاريـخ نفـاذ اللوائـح فـي عـام 2008، فإنـه لـم يصـدر عـن إدارة الضريبـة أي تصريـح رسـمي علنـي حـول تفسـيرها و/أو تطبيقهـا 
للمتطلبـات املشـار إليهـا فـي الفقـرة السـابقة أعـاله فـي إطـار عمليـة مشـابهة لعمليـة إصـدار السـندات، كمـا أنـه لـم تعـرض علـى احملاكـم 

فـي دولـة الكويـت أيـة قضيـة تتعلـق بتطبيـق ضريبـة الدخـل علـى النحـو املشـار إليـه أعـاله.

إن إدارة الضريبـة لـم تفـرض الضرائـب علـى الدخـل اآلنفـة الذكـر )أو اسـتقطاع املبالـغ املشـار إليهـا فـي الفقـرة أدنـاه – االسـتقطاع( علـى 
املقرضـني مـن الـدول غيـر التابعـة لـدول مجلـس التعـاون اخلليجـي فـي إطـار عمليـة إصـدار سـندات مشـابهة للسـندات موضـوع هـذه 

النشـرة.

وبالرغـم ممـا ذكـر أعـاله، فـإن تطبيـق نظـام الضرائـب السـائد فـي دولـة الكويـت مـا زال مبهـم، خاصـة في ظـل غياب أي تفسـير أو وجود 
أحـكام صـادرة عـن إدارة الضريبـة أو احملاكـم الكويتيـة، وكذلـك نظـراً لعـدم اعتمـاد إدارة الضريبـة بشـكل عـام لوجهـة نظـر موحـدة فيمـا 
يتعلـق بفـرض الضرائـب فـي دولـة الكويـت. لذلـك، فإنـه يتوجـب علـى املسـتثمرين احملتملـني األخذ فـي االعتبار أن هنالـك احتمال بفرض 
الضرائـب مسـتقباًل علـى أي شـخص حامـل للسـندات مـن غيـر مواطنـي دول مجلـس التعـاون اخلليجـي )والتـي تسـتوجب تقـدمي إقـرار 
ضريبي إلدارة الضريبة( وذلك في حال اعتبرت هذه األخيرة و/أو احملاكم الكويتية أن الدخل الناجت عن السـندات يشـكل عملية إقراض 
لألمـوال داخـل دولـة الكويـت )وبالتالـي ممارسـة لنشـاط جتـاري داخـل دولة الكويت لغرض النظام الضريبي املشـار إليـه أعاله(، حتى ولو 

لـم يكـن حامـل السـندات مؤسسـاً أو متواجـداً داخـل دولـة الكويـت )أي لديـه محـل إقامـة في دولـة الكويت(. 

بنـاًء عليـه، ونظـراً لعـدم وجـود أي سـوابق تـدل علـى فـرض الضرائـب علـى املقرضـني فـي احلـاالت املشـار إليهـا أعـاله مـن عدمـه، فإنـه 
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يسـتحيل التأكيـد بشـكل جـازم كيـف سـيكون موقـف إدارة الضريبـة ب و/أو احملاكـم الكويتيـة جلهـة تطبيـق وفـرض الضرائـب مـن الناحيـة 
العملية.

ال تطبق ضريبة الدخل على دخل األفراد أو األرباح الرأسمالية الواردة لألفراد.

حجز نسبة من املبالغ الواجب سدادها

وفقـاً للوائـح، فإنـه يتوجـب علـى أي طـرف كويتـي يقـوم بسـداد أي مبالـغ إلـى طـرف آخـر أينمـا وجد، أن يسـتقطع ما يعـادل %5 من قيمة 
أي مبلـغ يتـم سـداده وذلـك حلـني حصـول الطـرف اآلخـر علـى شـهادة صـادرة عـن إدارة الضريبـة فـي وزارة املاليـة تفيـد ببــراءة ذمتـه مـن 
أي مسـتحقات ضريبيـة عليـه وتوافـق مبوجبهـا علـى حتويـل املبلـغ املسـتقطع إلـى الطرف اآلخر. وتقتضي اإلشـارة إلـى أنه ال يتوجب على 
الطـرف الـذي يقـوم بسـداد املبالـغ حتويـل املبالـغ املسـتقطعة فـوراً إلـى إدارة الضريبـة، بـل يجـب عليـه االحتفـاظ بهـذه املبالـغ وسـدادها 
فقـط )أ( إلـى الطـرف اآلخـر عنـد تقـدمي هـذا األخيـر شـهادة صـادرة عـن إدارة الضريبـة تؤكد بـأن الطرف األخير غيـر خاضع للضرائب 
أو هـو معفـي منهـا، أو أنـه لـم يحقـق أيـة أربـاح أو أنـه قـد قـام بسـداد أو بضمـان سـداد ضرائـب الدخـل املتوجبة بذمتـه، أو )ب( إلى إدارة 

الضريبـة بنـاء لطلبهـا فـي حـال عـدم تقـدمي مثل هذه الشـهادة.

وفقـاً للتفسـير احلرفـي للوائـح، فإنـه يجـب االسـتقطاع مـن املبلـغ االسـمي والفوائـد علـى حـد سـواء. لذلـك، فإنـه يتوجـب علـى البنـك 
اسـتقطاع مـا يعـادل %5 مـن أي دفعـة تسـدد إلـى حامـل السـندات، علـى أن يتـم إعـادة املبالغ املسـتقطعة إلـى حامل السـندات عند تقدميه 
للشـهادة الصـادرة عـن إدارة الضريبـة. إال أنـه يجـوز حلاملـي السـندات االعتمـاد علـى أحـكام شـروط اإلصـدار والتـي ميكـن مبوجبهـا 
للجهـة املصـدرة أن تضيـف إلـى أي دفعـة يتـم سـدادها، مبلـغ يعـادل املبلـغ املسـتقطع، سـواء مت تقـدمي الشـهادة عـن إدارة الضرائـب أم ال.

ضرائب أخرى

باسـتثناء مـا مت اإلشـارة إليـه أعـاله، فإنـه يتـم سـداد كافـة الدفعـات املتعلقـة بالسـندات دون اسـتقطاع أو خصـم أو حجز لغرض أو بسـبب 
أي ضرائـب أو رسـوم حاليـة أو مسـتقبلية، أو رسـوم حكوميـة مـن أي نـوع كانـت يتـم فرضهـا أو حتصيلهـا أو احتجازهـا أو اعتمادهـا مـن 

قبـل دولـة الكويـت أو نيابـة عنها.

ال يسـتحق علـى حاملـي السـندات سـداد أي رسـوم طابـع مالـي أو رسـوم تسـجيل أو مـا شـابه ذلـك مـن رسـوم فـي دولـة الكويـت فيما يتعلق 
بإصـدار أو حتويل السـندات.
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العقود الرئيسية

لم يبرم البنك أية عقود رئيسية خارج نطاق أنشطته.
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معلومات عامة

هيئة أسواق املال 

إن هيئـة أسـواق املـال بدولـة الكويـت هـي اجلهـة الرقابيـة املوجلـة، وفقـاً ألحـكام قانـون هيئـة أسـواق املـال رقـم 7 لسـنة 2010 والئحتـه 
التنفيذيـة الصـادرة بتاريـخ 13 مـارس 2011، بتنظيـم عمليـات إصـدار األوراق املاليـة )مبـا فيهـا السـندات( فـي دولـة الكويـت، وإصـدار 

التراخيـص واملوافقـات الالزمـة إلصـدار السـندات.

سلطة إصدار وطرح األوراق املالية

إن سلطة إصدار التراخيص واملوافقات الالزمة إلصدار السندات في دولة الكويت هي هيئة أسواق املال باإلضافة إلى بنك الكويت 
املركزي بالنسبة للبنوك وشركات التمويل اخلاضعة لرقابته.

تغيير الوضع املالي

باستثناء ما مت اإلفصاح عنه في هذه النشرة، لم يحدث أي تغيير سلبي مؤثر في الوضع املالي للبنك منذ تاريخ 31 ديسمبر 2014 
وهو تاريخ آخر بيانات مالية مدققة للبنك.

مدققو احلسابات

عـني البنـك مكتـب ديلويـت و تـوش )الـوزان وشـركاهم( باإلضافـة إلـى إرنسـت و يونـغ )العيبـان والعصيمـي وشـركاهم( كمدققي حسـابات 
البنك.

مت تدقيق البيانات املالية للبنك للعامني املنتهيني في 31 ديسـمبر 2013 و31 ديسـمبر 2014 بالتعاون في ما بني ديلويت وتوش )الوزان 
وشـركاهم( - ترخيص رقم -62 أ - وإرنسـت و يونغ )العيبان والعصيمي وشـركاهم( - ترخيص رقم 68 – أ. 

مت مراجعـة البيانـات املاليـة للبنـك للفتـرة املنتهيـة فـي 30 يونيـو 2015 بالتعـاون فـي مـا بـني ديلويـت وتـوش )الوزان وشـركاهم( - ترخيص 
رقـم -62 أ - وإرنسـت و يونـغ )العيبـان والعصيمـي وشـركاهم( - ترخيـص رقـم 68 – أ.

الدعاوى

البنـك ليـس ولـم يكـن طرفـاً فـي أي إجـراءات حكومّيـة أو إجـراءات تقاضـي أو حتكيـم )سـواء كانـت هـذه اإلجـراءات معلقـة أو محتملـة 
والبنـك علـى معرفـة بهـا( منـذ تاريـخ تأسيسـه والتـي قـد يكـون لهـا أو كان لهـا سـابقاً تبعـات مؤثـرة علـى املركـز املالـي للبنـك أو علـى 
ربحّيتـه. كمـا أن البنـك أو أي عضـو مـن املجموعـة ليـس طرفـاً فـي أي إجـراءات حكومّيـة أو إجراءات تقاضي أو حتكيم )سـواء كانت هذه 
اإلجـراءات معلقـة أو محتملـة والبنـك علـى معرفـة بهـا( خـالل فتـرة اإلثنـي عشـر شـهراً التـي سـبقت تاريـخ هـذه النشـرة، والتـي قـد يكون 

لهـا أو كان لهـا فـي املاضـي القريـب تبعـات مؤثـرة علـى املركـز املالـي للبنـك أو للمجموعـة.

قرار اجلمعية العمومية العادية ومجلس اإلدارة باملوافقة على االصدار

سـيتم إصـدار السـندات مبوجـب قانـون هيئـة أسـواق املـال رقـم 7 لسـنة 2010 والئحتـه التنفيذية الصادرة بتاريـخ 13 مارس 2011 وكذلك 
قانون الشـركات رقم 25 لسـنة 2012.

وقـد متـت املوافقـة علـى إصـدار السـندات مبوجـب قـرار اجلمعيـة العموميـة للبنـك الصـادر بتاريـخ 7 مـارس 2015، وقـرار مجلـس إدارة 
البنـك الصـادر بتاريـخ 16 سـبتمبر 2015.
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املوافقة الرسمية

وافـق بنـك الكويـت املركـزي علـى إصـدار السـندات مـن قبـل البنـك بتاريـخ 19 أغسـطس 2015. كذلـك وافقـت هيئـة أسـواق املـال في دولة 
الكويـت علـى إصـدار السـندات مـن قبـل البنـك بتاريـخ 1 أكتوبـر 2015. اعتمـدت النسـخة النهائيـة لهذه النشـرة من قبل هيئة أسـواق املال 

فـي دولـة الكويـت بتاريـخ 22 أكتوبر 2015.

املقاصة

مت قبول مقاصة السندات من خالل الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك. وذلك مبوجب الرقم املتسلسل العاملي )ISIN( التالي:

 KW0DI0100506 : )ISIN( السندات ذات الفائدة الثابتة رقم

 KW0DI0100514 : )ISIN( السندات ذات الفائدة املتغيرة رقم

التصنيف

وفقـا ملـا ذكـر فـي موضـع آخـر مـن هـذه النشـرة، مّت تقييـم التصنيـف اإلئتمانـي للسـندات )بشـكٍل مؤّقـت( بتاريـخ 5 أكتوبـر 2015 بدرجـة 
Baa1 مـن قبـل موديـز. وال يعتبـر تصنيـف الورقـة املاليـة توصيـة بشـرائها أو بيعهـا أو متلكهـا، كمـا أنـه مـن املمكـن إعـادة النظـر فـي هـذا 

التقييـم أو تعليقـه أو سـحبه فـي أي وقـت مـن قبـل مؤسسـة التصنيـف التـي أصدرتـه.

الرقابة على البنك

يعمـل البنـك فـي دولـة الكويـت وفقـاً ألحـكام قانـون الشـركات الكويتـي رقـم 25 لسـنة 2012 )وتعديالتـه( والئحتـه التنفيذّيـة. ويخضـع 
البنـك لرقابـة بنـك الكويـت املركـزي ووزارة التجـارة والصناعـة فـي دولـة الكويـت. 
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معلومات عن البنك وإدارته

الشكل القانوني للبنك املصدر والتشريعات التي تطبق على تأسيسه وأعماله

تأسـس البنك في 19 مايو 1952 في دولة الكويت مبوجب مرسـوم اميري ومت تسـجيله لدى وزارة التجارة والصناعة حتت سـجل جتاري 
رقـم 8490. البنـك هـو شـركة مسـاهمة عامـة كويتيـة ويخضـع لقانـون الشـركات رقـم 25 لسـنة 2012 وتعديالتـه والقانـون رقـم 32 لسـنة 

1968 فـي شـأن النقـد وبنـك الكويـت املركـزي واملهنة املصرفيـة وتعديالته.

ملخص لألحكام املنصوص عليها في النظام االساسي للبنك:

اغراض البنك:

بشـكل عـام، يجـوز للبنـك القيـام بكافـة األعمـال املصرفيـة والتجاريـة واخلدمـات املسـموح بها مبوجب القانـون واللوائح والتشـريعات التي 
مت ترعـى أعمـال البنـوك التجارية. 

ويجـوز للبنـك االسـتحواذ علـى حصـة محـددة او االرتبـاط بـأي طريقـة يراهـا مناسـبة، مـع كيانـات أخـرى تقـوم بأنشـطة مماثلة ألنشـطته 
والتـي قـد تسـاعد البنـك فـي حتقيـق اغراضـه فـي دولـة الكويـت او فـي اخلـارج، كمـا يجـوز للبنـك ان يقـوم باالسـتحواذ علـى إجمالـي 

األسـهم فـي تلـك الكيانـات او احلاقهـا بـه.

أداره البنك

مت تكليـف أداره البنـك الـى مجلـس أداره مكـون مـن تسـعة اعضـاء منتخبـني بواسـطة اجلمعيـة العموميـة ملسـاهمي البنـك. ويتـم انتخـاب 
اعضـاء مجلـس أداره البنـك ملـدة ثالثـة سـنوات قابلـة للتجديـد. وعنـد انتهـاء هـذه املـدة، يتـم انتخـاب مجلـس إدارة جديـد. ويجـوز إعـادة 

انتخـاب أي عضـو فـي مجلـس اإلدارة ألكثـر مـن مـرة واحـدة. 

ويحـق لرئيـس مجلـس اإلدارة ونائـب رئيـس مجلـس اإلدارة و / أو أي عضـو آخـر معـني بواسـطة مجلـس اإلدارة أن يقـوم بالتوقيـع منفـردا 
نيابـة عـن البنـك. ويجـوز ملجلـس اإلدارة تعيـني رئيـس تنفيـذي أو نائـب رئيـس تنفيـذي للبنـك وحتديـد صالحياتهمـا.

ويجـب علـى مجلـس اإلدارة االجتمـاع علـى االقـل 6 مـرات خـالل السـنة املاليـة للبنـك بنـاء على طلب رئيس مجلـس اإلدارة. كما يجب على 
مجلـس اإلدارة االجتمـاع ايضـا بنـاء علـى طلـب مقـدم مـن عضويـن فـي مجلـس اإلدارة على االقـل. ويعتبر اجتماع مجلـس اإلدارة صحيحاً 

فـي حالـة حضـور مـا ال يقـل عـن نصـف أعضائـه. و ال يجـوز حضور اجتماعات مجلـس اإلدارة بالوكالة.

وتصـدر قـرارات مجلـس اإلدارة بالتصويـت باألغلبيـة بواسـطة االعضـاء احلاضريـن. وفـي حالـة تسـاوي االصـوات، يكـون صـوت رئيـس 
مجلـس اإلدارة مرجحـاً. وسـوف يتـم تسـجيل محاضـر اجتمـاع مجلـس اإلدارة فـي سـجل خـاص ويتـم توقيعـه مـن رئيـس مجلـس اإلدارة. 

ويجـوز للعضـو املعتـرض أن يطلـب تسـجيل رأيـه. 

رأس املال اخلاص بالبنك

فـي 30 يونيـو 2015، بلـغ رأس املـال املسـاهم املصـرح بـه واملدفـوع 503,971,768.700 د.ك مقسـم علـى 5,039,717,687 سـهم بقيمـة 
0.100 د.ك )مائـة فلـس( للسـهم الواحـد.
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البيانات املالية

الصفحة

FS - 1البيانات املالية املرحلية املجمعة ملدة 6 أشهر تنتهي في 30 يونيو 2015

FS - 19البيانات املالية املجمعة عن السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2014

FS - 73البيانات املالية املجمعة عن السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2013 

FS - 125البيانات املالية املجمعة عن السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2012 
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  البيانات المالية المجمعة 
 رقم الصفحة            

   
 1  الحسابات مراقبي تقرير

   المجمعة المالية البيانات
 3 بيان الدخل المجمع 
 4 المجمع الشامل بيان الدخل 
 5 المجمع بيان المرآز المالي 
 6 بيان التدفقات النقدية المجمع 
عبيان التغيرات في حقوق الملكية المجم   7 
   

  إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
   

 8 التأسيس والتسجيل 1
 8 السياسات المحاسبية الهامة 2
 19 تحليل القطاعات 3
 21 إيرادات فوائد 4
وائدمصروفات ف 5  22 
 22 صافي األتعاب والعموالت 6
استثمارإيرادات  7  22 
 22 الضرائب 8
 23  ربحية السهم 9
 23 نقد وودائع بإشعارات قصيرة األجل 10
لعمالءل وتمويل إسالمي فقروض وسل 11  23 
 26 االستثمارات المالية 12
 27 استثمار في شرآات زميلة 13
ملموسةالشهرة وموجودات أخرى غير  14  28 
 29 موجودات أخرى 15
 29 مطلوبات أخرى 16
االحتياطياترأس المال و 17  30 
مقترح توزيعهانقدية أرباح  18  32 
 32 المدفوعات باألسهم 19
 33 القيمة العادلة لألدوات المالية 20
 34 الشرآات التابعة 21
 34 ارتباطات والتزامات طارئة 22
اآلجلة لفائدة وعقود ترجمة العمالت األجنبيةمبادالت أسعار اأدوات  23  35 
ذات عالقةمعامالت مع أطراف  24  36 
 36 مدفوعات لإلدارة العليا  25
 37 دمج األعمال 26
 38 إدارة المخاطر 27
 47 رأس المال 28
 48 صناديق مدارة 29
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  مجموعة بنك الكويت الوطني 
  

 

  .المجمعة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية 29إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
  

3 
 

  المجمع بيان الدخل
  2012ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  اتإيضـاح 

2012  
  ألف

دينار آويتي

2011  
  ألف

دينار آويتي
    

 490,164 491,464 4  إيرادات فوائد
 109,192 118,747 5    فوائد اتمصروف

 
 ───────── ───────── 

 380,972 372,717   صافي إيرادات الفوائد
 

 ───────── ───────── 
    

    - 29,757  إيرادات المرابحة والتمويالت اإلسالمية األخرى
    - 4,650 توزيعات للمودعينوتكاليف مرابحة 

 
 ───────── ───────── 

    - 25,107  صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي
 

 ───────── ───────── 
 380,972 397,824  صافي اإليرادات من التمويل اإلسالميو صافي إيرادات الفوائد

 
 ───────── ───────── 

 104,078 103,397 6  وعموالتأتعاب صافي
 13,976 109,817 7  إيرادات استثمارات

 22,811 24,038   صافي أرباح التعامل بالعمالت األجنبية
 17,111 13,377  حصة في نتائج شرآات زميلة

 1,290 1,477   أخرى تشغيلإيرادات
 

 ───────── ───────── 
 159,266 252,106  غير الفوائدإيرادات

 
 ───────── ───────── 

 540,238 649,930  إيرادات التشغيلصافي
 

 ───────── ───────── 
 91,347 102,169   موظفينمصروفات 

 54,674 63,755   مصروفات إدارية أخرى
 11,880 13,706   مباني ومعداتاسـتهالك

 4,081 4,053 14 إطفاء موجودات غير ملموسة
 

 ───────── ───────── 
 161,982 183,683     ات التشغيلمصروف

 
 ───────── ───────── 

  ربح التشغيل قبل مخصصات خسائر االئتمان 
   وخسائر انخفاض القيمة

 
466,247 

 
378,256 

    
 52,393 124,283 11  ائتمان محملمخصص خسائر 

 4,900 14,735 12 انخفاض قيمة استثمارات في أوراق ماليةخسائر
 

 ───────── ───────── 
 320,963 327,229  ربح التشغيل قبل الضرائب

 

   
 17,311 18,632 8 ضرائب

 
 ───────── ───────── 

 303,652 308,597   السنة ربح
 

 ═════════ ═════════ 
     :الخاص بـ

 302,406 305,125   مساهمي البنك 
 1,246 3,472   الحصص غير المسيطرة

 
 ───────── ───────── 
 308,597 303,652 

 
 ═════════ ═════════ 

      
 فلس 70 فلس 71  9 األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي البنك السهميةربح

  
═════════ ═════════ 
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  المجمع الشامل بيان الدخل
  2012ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

   

2012 
  ألف

دينار آويتي

2011  
  ألف

دينار آويتي
   إيضاحات 

 303,652 308,597   ربح السنة 
    

     اإليرادات الشاملة األخرى 
 (2,798) 16,371  التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

 (8,869) (27,336) 7 صافي األرباح من استثمارات متاحة للبيع محولة إلى بيان الدخل المجمع
  بيع محولة إلى خسائر انخفاض قيمة استثمارات متاحة لل

  بيان الدخل  المجمع
 
12 

 
14,735 

 
4,900 

 (795) 966  الشاملة األخرى لشرآات زميلة)الخسائر(اإليرادات الحصة في 
 (21,140) (3,270) من عمليات أجنبيةفروق ترجمة عمالت أجنبية 

  ───────── ───────── 
 (28,702) 1,466  لملكيةشاملة أخرى للسنة مدرجة ضمن حقوق ا )خسائر(إيرادات

  ───────── ───────── 
 274,950 310,063   إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

  ═════════ ═════════ 
     : الخاصة بـ

 273,748 305,839   مساهمي البنك 
 1,202 4,224   الحصص غير المسيطرة

  

 ───────── ───────── 
  310,063 274,950 

  
 ═════════ ═════════ 
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  بيان التدفقات النقدية المجمع
  2012ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  إيضاحات 

2012 
  ألف

دينار آويتي

2011  
  ألف

دينار آويتي
     أنشطة التشغيل 

 303,652 308,597   ربح السنة
     :لـتعديالت

 (13,976) (109,817) 7  إيرادات استثمارات
 (17,111) (13,377)  حصة في نتائج شرآات زميلة

 11,880 13,706   مباني ومعداتاستهالك
 4,081 4,053 14 إطفاء موجودات غير ملموسة

 52,393 124,283 11 محمل مخصص خسائر ائتمان
 4,900 14,735 12 ارات في أوراق ماليةخسائر انخفاض قيمة استثم
 2,172 1,868 19 احتياطي المدفوعات باألسهم

 17,311 18,632 8  الضرائب
  ───────── ───────── 

 365,302 362,680  ربح التشغيل قبل التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل
    

    :التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل
 (19,136) (159,774)   الكويت المرآزيسندات بنك 
 25,833 40,093   حكومة الكويت نة اسندات خز

 (71,095) (229,985)     ودائع لدى البنوك
 (381,238) (633,781)   لعمالءلوتمويل إسالمي قروض وسلف

 (41,839) 11,369   موجودات أخرى
 236,459 (651,161)  والمؤسسات المالية األخرى مبالغ مستحقة للبنوك

 413,954 1,748,905     ودائع العمالء
 (7,601) (3,852)   مطلوبات أخرى
 (21,782) (18,824)   ضريبة مدفوعة

  ───────── ───────── 
 498,857 465,670  أنشطة التشغيلصافي النقد الناتج من 

  ───────── ───────── 
     أنشطة االستثمار 

 (1,785,644) (1,696,301)  مالية استثمارات في أوراقشراء
 1,600,418 1,739,061  استثمارات في أوراق ماليةاسترداد / المحصل من بيع

 4,543 3,550 7  إيرادات توزيعات أرباح
    - 49,331 26 حيازة شرآة تابعة، بالصافي بعد النقد الذي تم حيازته

 (4,335) (733) 21  حيازة حصص غير مسيطرة
 (22,968)     -   شرآات زميلة  استثمار في

 7,809 10,474  توزيعات أرباح من شرآات زميلة
 310 888  المحصل من بيع أراضي ومباني ومعدات

 (12,042) (23,774)  شراء أراضي ومباني ومعدات
  ───────── ───────── 

 (211,909) 82,496  نشطة االستثمارأ)المستخدم في(الناتج من صافي النقد 
  ───────── ───────── 

     أنشطة التمويل
 (143,567) (157,181)   توزيعات أرباح مدفوعة

 174 6,571   المحصل من بيع أسهم خزينة
 (23,092) (54,773)   شراء أسهم خزينة 

  ───────── ───────── 
 (166,485) (205,383)  أنشطة التمويل صافي النقد المستخدم في

  ───────── ───────── 
 120,463 342,783  الودائع بإشعارات قصيرة األجلفي النقد والزيادة

    
 (21,140) (3,270)  فروق ترجمة عمالت أجنبية من عمليات أجنبية

    
 1,171,929 1,271,252  في بداية السنةالودائع بإشعارات قصيرة األجلالنقد و

  ───────── ───────── 
 1,271,252 1,610,765 10 في نهاية السنةبإشعارات قصيرة األجلالودائع النقد و

  ═════════ ═════════ 
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  التأسيس والتسجيل   - 1
    

 يشار إليهم معًا بـ( وشرآاته التابعة) "البنك". (ك.م.ش تم التصريح بإصدار البيانات المالية المجمعة لبنك الكويت الوطني
لسنوية ا العامةإن الجمعية . 2013 يناير 6قرار مجلس اإلدارة بتاريخ وفقًا ل 2012ديسمبر  31 المنتهية فيللسنة ) "المجموعة"
في عام  إن البنك شرآة مساهمة عامة تأسست في الكويت. بعد إصدارهاالمجمعة لها الحق في تعديل هذه البيانات المالية مساهمين لل

هو حمد وعنوانه البريدي األيقع المكتب الرئيسي للبنك في شارع عبد اهللا . زيومسجلة آمصرف لدى بنك الكويت المرآ 1952
  إن األنشطة الرئيسية للبنك مفصح عنها في  .الكويت 13001الصفاة  95 .ب.ص

  .3إيضاح 
   

  السياسات المحاسبية الهامة  -2
  
   ساس اإلعدادأ2-1

. يت لمؤسسات الخدمات المالية التي تخضع لرقابة بنك الكويت المرآزيتم إعداد البيانات المالية المجمعة وفقًا لتعليمات دولة الكو
باستثناء متطلبات  الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وتتطلب هذه التعليمات تطبيق آافة المعايير الدولية للتقارير المالية

المجمع والتي تحل محلها متطلبات بنك الكويت حول المخصص "التحقق والقياس: األدوات المالية" 39معيار المحاسبة الدولي 
  .الماليةالمرآزي حول الحد األدنى للمخصص العام، آما هو مبين في السياسة المحاسبية النخفاض قيمة الموجودات 

  
وفقًا  ق ماليةلمشتقات واالستثمارات في أوراا، باستثناء قياس على أساس مبدأ التكلفة التاريخيةالمجمعة تم إعداد البيانات المالية 

 بالتفصيلإضافة إلى ذلك، وآما هو موضح . والعقارات االستثمارية المحتفظ بها حتى االستحقاق االستثمارات ما عدا العادلة،للقيمة 
مخاطر تغطية القيمة العادلة، تدرج بالقيمة العادلة في حدود البعالقات أدناه، فإن الموجودات والمطلوبات التي تم تغطيتها، فيما يتعلق 

  .تم تغطيتهايالتي 

  التغيرات في السياسات المحاسبية 2-2
إن التعديالت التالية على المعايير الدولية للتقارير المالية  ،إن السياسات المحاسبية المطبقة مماثلة لتلك المستخدمة في السنة السابقة

لم يكن لها أي تأثير على السياسات  2012ير ينا 1للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  على المجموعة وتسري تسريالتي 
  .المحاسبية أو المرآز أو األداء المالي للمجموعة

  
  ) تعديل(االفصاحات : األدوات المالية -7المعيار الدولي للتقارير المالية 

  ات األساسيةاسترداد الموجود :الضرائب المؤجلة – )تعديل( ضرائب الدخل: 12معيار المحاسبة الدولي 
  

  يير صادرة ولكن لم تسري بعدمعا
  

 1الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  تطبيق عدد من المعايير لم يتم
ت تأثيرًا جوهريًا على وليس من المتوقع أن يكون أليًا من هذه المعايير والتعديال. في إعداد هذه البيانات المالية المجمعة 2013يناير 

  :ما يلي البيانات المالية المجمعة للمجموعة باستثناء
  
  )2015يناير  1يسري في ( التصنيف والقياس : األدوات المالية: 9للتقارير المالية  معيار الدوليال

حاسبة الدولية الستبدال معيار األولى من مشروع مجلس معايير الم، آما أصدر، يعكس المرحلة 9المعيار الدولي للتقارير المالية 
ويسري على تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية آما هو محدد في معيار المحاسبة الدولي رقم  39المحاسبة الدولي رقم 

  .في مراحل الحقةمحاسبة التغطية و انخفاض قيمةسوف يتم معالجة  .39
  

  )2013يناير  1يسري في (الية المجمعة البيانات الم :10المعيار الدولي للتقارير المالية 
البيانات المالية المجمعة والمستقلة  27محل إرشادات التجميع في معيار المحاسبة الدولي  10يحل المعيار الدولي للتقارير المالية 

احد لتجميع آافة المنشآت ذات األغراض الخاصة وذلك من خالل تقديم نموذج و –التجميع  12 –وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة 
أي عما إذا آانت أي منشأة مسيطر عليها من خالل (المنشآت على أساس السيطرة بصرف النظر عن طبيعة الشرآة المستثمر فيها 

وفقًا ). حقوق التصويت للمستثمرين أو من خالل الترتيبات التعاقدية األخرى آما هو شائع في المنشآت ذات األغراض الخاصة
) 2(سيطرة على الشرآة المستثمر فيها؛ و) 1(، تستند السيطرة إلى ما إذا آان مستثمر ما لديه 10لتقارير المالية للمعيار الدولي ل

على  تهالقدرة على استخدام سيطر) 3(للمخاطر أو الحقوق في العائدات المتغيرة من مشارآته في الشرآة المستثمر فيها؛ و التعرض
بإصدار  2012إضافًة إلى ذلك، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في نوفمبر  .بلغ العائداتالشرآة المستثمر فيها للتأثير على م

البيانات المالية المجمعة إلعفاء الشرآات التي تستوفي تعريف شرآة االستثمار من  10تعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية 
االستثمار المحاسبة عن الشرآات التابعة بالقيمة العادلة من خالل األرباح  يتطلب اإلعفاء من التجميع من شرآات. متطلبات التجميع

 1على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  التعديليسري هذا . االدوات المالية 9أو الخسائر وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 
المرآز أو األداء المالي كون لتطبيق هذا المعيار أي تأثير مادي على ليس من المتوقع أن ي. ، مع السماح بالتطبيق المبكر2014يناير 

  للمجموعة
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  )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  -2
  
  )تتمة(التغيرات في السياسات المحاسبية 2-2
  

  )تتمة( معايير صادرة ولكن لم تسري بعد
  

  )2013يناير  1يسري في ( خرىاإلفصاح عن الحصص في الشرآات األ :12المعيار الدولي للتقارير المالية 
رآات غير المجمعة التي تشارك حول آل من الشرآات المجمعة والش محسنةإفصاحات  12يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية 

تقييم هو طلب المعلومات حتى يتمكن مستخدمو البيانات المالية من  12من المعيار الدولي للتقارير المالية  الغرضإن . ما شرآةفيها 
أساس السيطرة وأية قيود على الموجودات والمطلوبات المجمعة والتعرض للمخاطر الناتجة عن المشارآات مع الشرآات المنتظمة 

  .غير المجمعة ومشارآة مالكي الحصص غير المسيطرة في أنشطة الشرآات المجمعة
  

  )2013يناير  1يسري في ( قياس القيمة العادلة 13المعيار الدولي للتقارير المالية 
قياس القيمة العادلة اإلرشادات حول قياس القيمة العادلة في المراجع المحاسبية للمعايير  13يستبدل المعيار الدولي للتقارير المالية 

ل آيفية تحديد القيمة العادلة ويقدم إرشادات حو 13يعرف المعيار الدولي للتقارير المالية . الدولية للتقارير المالية الحالية بمعيار واحد
المتطلبات المتعلقة  13ولكن، ال يغير المعيار الدولي للتقارير المالية . القيمة العادلة ويتطلب إفصاحات حول قياسات القيمة العادلة

  .بتحديد البنود التي يجب قياسها أو اإلفصاح عنها وفقًا للقيمة العادلة
  
  أساس التجميع2-3

ديسمبر من آل سنة وشرآاته التابعة آما في ذلك التاريخ أو  31من البيانات المالية للبنك آما في  تتضمن البيانات المالية المجمعة آًال
يتم إعداد البيانات المالية للشرآات التابعة والزميلة باستخدام سياسات محاسبية  .ديسمبر 31بما ال يزيد عن ثالثة أشهر قبل تاريخ 
يتم عند التجميع استبعاد . افق السياسات المحاسبة من تلك المستخدمة من قبل المجموعةويتم تعديلها، متى لزم ذلك، لكي تتو مماثلة

  .آافة األرصدة والمعامالت بين الشرآات بما في ذلك األرباح غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة
  
  الشرآات التابعة .أ 

التحكم في سياساتها المالية والتشغيلية ويملك فيها بصفة عامة حصة إن الشرآات التابعة هي آافة المنشآت التي يكون للبنك قدرة 
يتم تجميع الشرآات التابعة بالكامل من تاريخ تحويل السيطرة إلى المجموعة، آما يتم . تزيد عن نصف حقوق التصويت فيها

 وأعمالهاالشرآات التابعة الرئيسية  لمعرفة قائمة 21راجع إيضاح . استبعادها من التجميع اعتبارًا من تاريخ توقف تلك السيطرة
  .األساسية وحصة ملكية المجموعة فيها

  
  الحصص غير المسيطرة  .ب 

إن الحصة في حقوق ملكية الشرآات التابعة غير الخاصة بالمجموعة يتم إدراجها في بيان المرآز المالي المجمع آحصص غير 
بالتناسب مع الحصة في صافي الموجودات المحددة للشرآة  يتم قياس الحصص غير المسيطرة في الشرآة المشتراة. مسيطرة
يتم توزيع الخسائر على الحصص غير المسيطرة حتى لو آانت تتجاوز حصة ملكية الحصص غير المسيطرة في الشرآة . المشتراة
الخسائر من بيع  تدرج األرباح أو. يتم معاملة المعامالت مع الحصص غير المسيطرة آمعامالت مع مالكي المجموعة. التابعة

  .الحصص غير المسيطرة بدون فقدان السيطرة ضمن حقوق الملكية
  

  الشرآات الزميلة .ج 
إن الشرآات الزميلة هي آافة المنشآت التي تمارس عليها المجموعة تأثيرًا ملموسًا وليس سيطرة، وتملك فيها المجموعة بصفة عامة 

سجيل االستثمار في أي شرآة زميلة مبدئيًا بالتكلفة ويتم المحاسبة عنه يتم ت. من حقوق التصويت% 50و % 20حصة تتراوح بين 
ويتم تسجيل حصة . إن استثمار المجموعة في شرآات زميلة يتضمن الشهرة الناتجة عند الشراء. الحقًا بطريقة حقوق الملكية

ا أن حصة المجموعة من التغيرات بعد المجموعة في أرباح أو خسائر الشرآات الزميلة بعد الشراء في بيان الدخل المجمع، آم
ويتم تعديل الحرآات المتراآمة فيما بعد الحيازة مقابل . اإليرادات الشاملة األخرىتقيد ضمن  اإليرادات الشاملة األخرىالشراء في 

  .القيمة الدفترية لالستثمار
    

اك أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة االستثمار تجري المجموعة تقدير في تاريخ آل تقارير مالية لغرض تحديد فيما إذا آان هن
فإذا ما توفر ذلك، تحتسب المجموعة مبلغ انخفاض القيمة بالفرق بين القيمة التي يمكن استردادها للشرآة . في الشرآات الزميلة

الشرآة الزميلة، تقوم المجموعة عند فقدان التأثير الملموس على . الزميلة وقيمتها الدفترية ويتم تسجيل المبلغ في بيان الدخل المجمع
يتم احتساب األرباح أو الخسائر من هذه المعاملة بالفرق بين القيمة الدفترية . بقياس وتسجيل االستثمار المتبقي وفقًا لقيمته العادلة

ويتم إدراج ذلك في . لبيعللشرآة الزميلة عند فقدان التأثير الملموس وإجمالي القيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به والمتحصالت من ا
  .بيان الدخل المجمع
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  العمالت األجنبية 2-4
  .وهي العملة الرئيسية للبنك) آالف(تم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي 

  
  ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبية.أ 

يتم ترجمة الموجودات . ئيًا وفقا لسعر صرف العملة الرئيسية السائد في تاريخ المعاملةيتم قيد المعامالت بالعمالت األجنبية مبد
إلى العملة ) خالف البنود النقدية التي تمثل جزءًا من صافي االستثمار في عملية أجنبية(النقدية والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية 

يتم تحديد . يتم إدراج أي أرباح أو خسائر في بيان الدخل المجمع. المرآز الماليالرئيسية وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ بيان 
فروق ترجمة العمالت األجنبية الناتجة عن البنود النقدية التي تمثل جزءًا من صافي االستثمار في عملية أجنبية باستخدام أسعار 

عند استبعاد عملية . عمالت أجنبية ترجمةاحتياطي ة ضمن في اإليرادات الشاملة األخرى وتعرض في حقوق الملكياإلقفال وتدرج 
. وتدرج في بيان الدخل المجمع أجنبية، يتم إدراج المبلغ المتراآم في احتياطي ترجمة العمالت األجنبية المتعلق بهذه العملية األجنبية

رية للموجودات والمطلوبات بالعملة الرئيسية تدرج الشهرة والموجودات غير الملموسة وأي تغييرات في القيمة العادلة للقيمة الدفت
للعملية األجنبية ويتم ترجمتها إلى العملة التي يتم عرض البيانات المالية بها وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ بيان المرآز 

  ).مالت أجنبيةاحتياطي ترجمة ع(تدرج آافة الفروق الناتجة من ترجمة العمالت األجنبية في حقوق الملكية . المالي
  

تدرج األرباح أو الخسائر من تحويل البنود غير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة ضمن حقوق الملكية آجزء من تعديل القيمة العادلة 
  .أوراق مالية متاحة للبيع، ما لم تكون البنود غير النقدية جزء من إستراتيجية التغطية االستثمار على

  
  للشرآات األجنبية ترجمة البيانات المالية.ب 

يتم ترجمة نتائج آافة شرآات المجموعة ومراآزها المالية التي تختلف عملتها الرئيسية عن العملة التي يتم عرض البيانات المالية 
  :المجمعة بها إلى عملة عرض البيانات المالية آما يلي

  
يتم ترجمة بنود اإليرادات . يان المرآز الماليالموجودات والمطلوبات وفقًا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ بيتم ترجمة 

بما في ذلك فروق ترجمة المعامالت التي (إن آافة فروق ترجمة العمالت األجنبية الناتجة . والمصروفات وفقا لمتوسط أسعار السنة
لألصول المرعية في بيان  وتدرج وفقًا) احتياطي ترجمة العمالت األجنبية(حقوق الملكية  مباشرة إلى تؤخذ) تغطي تلك االستثمارات

  .الدخل المجمع عند بيع العملية األجنبية
  
 إيرادات ومصروفات الفوائد2-5

في بيان الدخل المجمع لكافة الموجودات المالية " مصروفات الفوائد"و" إيرادات الفوائد"تتحقق إيرادات ومصروفات الفوائد ضمن 
ن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة احتساب التكلفة المطفأة ألصل مالي أو التزام إ. باستخدام طريقة الفائدة الفعلية التي تحمل فائدة

إن معدل الفائدة الفعلية هو ذلك المعدل الذي يحتسب بعد . مالي وتوزيع إيرادات الفوائد أو مصروفات الفوائد على الفترة ذات الصلة
الل األعمار المتوقعة لألدوات المالية أو فترة أقصر من تلك خصم الدفعات أو التحصيالت النقدية المستقبلية على نحو دقيق خ

تتحقق األتعاب التي تعتبر جزًء متكامًال  .األعمار المتوقعة، متى آان ذلك مناسبًا، إلى صافي القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام المالي
أصل مالي أو مجموعة أصول مالية مماثلة نتيجًة لخسارة عند تخفيض . من العائد الفعلي لألصل المالي باستخدام طريقة العائد الفعلي

انخفاض القيمة، تدرج إيرادات الفوائد باستخدام معدل الفائدة المستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية لغرض قياس انخفاض 
 . القيمة

  
  إيرادات المرابحة والتمويالت اإلسالمية األخرى2-6

  . القائمة االستثمارات صافي على ثابت دوري عائد يعكس بشكل الة الموجودات المؤجرةوالوآالمرابحة  من اإليراداتتتحقق 
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  والعمولة إيرادات األتعاب2-7
 إن األتعاب الناتجة من تقديم خدمة. إن إيرادات األتعاب من تقديم خدمات على مدى فترة زمنية تستحق على مدى فترة الخدمة

تتحقق أتعاب استشارات وخدمات إدارة المحافظ وخدمات اإلدارة األخرى على . المعامالت تتحقق عند اآتمال المعاملة المتعلقة بها
تتحقق أتعاب أدارة األصول المتعلقة بصناديق االستثمار . أساس عقد الخدمات ذات الصلة، ويكون ذلك عادًة على أساس نسبي زمني

ويتم تطبيق نفس المبدأ على خدمات إدارة الممتلكات وخدمات األمانة التي يتم تقدمها بشكل . قدم فيها الخدماتعلى مدى الفترة التي ت
  . مستمر على مدى فترة من زمنية ممتدة

  
  إيرادات توزيعات أرباح 2-8

  .ت الحق في استالم دفعات األرباحاثبإرباح األتتحقق إيرادات توزيعات 
  
  انخفاض قيمة األدوات المالية2-9

أو مجموعة من تقييم لتحديد فيما إذا آان هناك دليًال موضوعيًا بأن أصل مالي محدد بإجراء بتاريخ آل تقارير مالية تقوم المجموعة 
مالية قد انخفضت قيمتها فقط إذا آان هناك دليل اليعتبر األصل المالي أو مجموعة األصول  .اقد تنخفض قيمتهاألصول المالية 

" حدث الخسارة(" ض في القيمة آنتيجة لحدث أو مجموعة أحداث وقعت بعد التحقق المبدئي لألصلموضوعي على االنخفا
وأن حدث الخسارة هذا له تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة األصول المالية التي ) المتكبدة

 . المجمع، يتم إدراج أي خسارة من انخفاض القيمة في بيان الدخل ليلإذا ما وجد هذا الد .يمكن تقديرها بصورة موثوق منها
  

  موجودات مدرجة بالتكلفة المطفأة.أ 
يقاس مبلغ انخفاض القيمة بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل 

مة الدفترية لألصل من خالل استخدام حساب مخصص ويدرج مبلغ الخسارة في بيان الدخل يتم تخفيض القي. الفائدة الفعلية األصلي
في حالة انخفاض خسارة االنخفاض في القيمة، في فترة الحقة، ويمكن ربط االنخفاض في الخسارة موضوعيًا بحدث وقع . المجمع

ويدرج . من خالل تعديل حساب المخصص قة سابقًابعد تحقق االنخفاض في القيمة، يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة المحق
إضافة إلى ذلك، ووفقًا لتعليمات بنك الكويت المرآزي، يتم احتساب الحد األدنى . المبلغ الذي تم عكسه في بيان الدخل المجمع

مخصصات محددة  التي لم يتم احتساب) بالصافي بعد خصم بعض فئات الضمانات(للمخصص العام على آافة التسهيالت االئتمانية 
  .لها

  

  موجودات مصنفة آمتاحة للبيع.ب 
والقيمة العادلة الحالية، ناقصًا أي خسائر من انخفاض القيمة مدرجة سابقًا في  الشراءيقاس مبلغ انخفاض القيمة بالفرق بين تكلفة 

الخسارة في بيان الدخل  يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل من خالل استخدام حساب مخصص ويدرج مبلغ. بيان الدخل المجمع
، في فترة الحقة، يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة لألدوات في أسهم حالة انخفاض خسارة االنخفاض في القيمةفي . المجمع

 زيادة حالةوفي . في بيان الدخل المجمع، بدًال من ذلك، تدرج آزيادة في احتياطي التغيرات المتراآمة في القيمة العادلة المحققة سابقًا
في بيان  موضوعيًا بحدث وقع بعد تحقق االنخفاض في القيمة الزيادةويمكن ربط القيمة العادلة ألدوات الدين المصنفة آمتاحة للبيع 

  . من خالل بيان الدخل المجمع ، يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة المحققة سابقًاالدخل المجمع
  
  انخفاض قيمة األدوات غير المالية2-10

. لغرض تحديد انخفاض القيمةغير محددة ويتم اختبارها سنويًا م إطفاء الشهرة والموجودات غير الملموسة ذات أعمار إنتاجية ال يت
يتم مراجعة الموجودات غير المالية األخرى لغرض تحديد انخفاض القيمة عند وجود أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى عدم 

. تدرج خسارة انخفاض القيمة بالمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية لألصل المبلغ الممكن استرداه. يةإمكانية استرداد القيمة الدفتر
في حالة . إن المبلغ الممكن استرداده هو القيمة العادلة لألصل ناقصًا أي تكاليف حتى البيع أو القيمة أثناء االستخدام أيهما أآبر

كس هذه الزيادة في انخفاض ابقًا، بالنسبة للموجودات غير المالية خالف الشهرة، يتم عانخفاض خسائر انخفاض القيمة المحققة س
  .القيمة
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  التعويضات باألسهم2-11
أو األسهم  يقوم البنك بتطبيق برنامج التعويضات باألسهم ويتم تسجيل القيمة العادلة لخدمات الموظفين المستلمة لقاء منح الخيارات

يتم تحديد المبلغ اإلجمالي الذي يتم تسجيله آمصروف على مدى فترة . آمصروفات وتسجل الزيادة المقابلة في حقوق الملكية
. القيمة العادلة للخيارات أو األسهم الممنوحة في تاريخ المنح ويتم احتسابها باستخدام طريقة تقييم بالك شولز بالرجوع إلىاالستحقاق 
تسجل المجموعة . جموعة بتاريخ آل بيان المرآز المالي بمراجعة تقديراتها بشأن عدد الخيارات التي من المتوقع ممارستهاتقوم الم

  . تأثير مراجعة التقديرات األصلية، إن وجدت، في بيان الدخل المجمع مع تعديل مماثل في حقوق الملكية
  
  مزايا ما بعد التوظيف2-12

 عند انهاءت محددة لبرامج الدولة ودفع مبالغ مقطوعة في إطار برامج المزايا المحددة للموظفين تلتزم المجموعة بتقديم مساهما
إن برنامج المزايا المحددة غير ممول ويحتسب آمبلغ مستحق للموظفين آنتيجة إلنهاء . الخدمة، وفقًا لقوانين الجهة التي يعملون بها

 .يمثل هذا األساس تقريب موثوق به للقيمة الحالية لاللتزام النهائي. ةالخدمة غير االختياري في تاريخ البيانات المالي
  
  الضرائب2-13

 للوائحفيها األرباح وفقا تتحقق آمصروف في الفترة التي ) الحالية الضريبة( ضريبة الدخل على الربح الخاضع للضريبة تدرج 
قابلة المؤقتة ال عن الفروقاألصول الضريبية المؤجلة حقق تت. المجموعة عمل فيهات التيالمالية المعمول بها في البلدان المعنية 

للضريبة لالستفادة من  ةالخاضعالحد الذي  تتوفر فيه األرباح اإلعفاءات والخسائر الضريبية غير المستخدمة ، إلى  وترحلللخصم ، 
ت ومطلوبات الضريبة المؤجلة تتحدد موجودا. درج التزام الضريبة المؤجلة لغرض فروق الضرائب المؤقتةي. تلك اإلعفاءات

   .بيان المرآز المالي المطبقة بتاريخ والقوانينالضريبة  معدلباستخدام 
  
  والمطلوبات الماليةالمالية تحقق الموجودات 2-14

للقيمة والمطلوبات المالية عندما تصبح المجموعة طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة ويتم قياسها وفقًا المالية  يتم تحقق الموجودات
  . يتم إدراج تكاليف المعاملة فقط لتلك األدوات التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. العادلة

 
  النقد والودائع بإشعارات قصيرة األجل2-15

الطلب لدى  يشتمل النقد والودائع بإشعارات قصيرة األجل على النقد في الصندوق والحسابات الجارية و النقد في الحسابات تحت
  . البنوك األخرى والودائع لدى البنوك التي تستحق خالل سبعة أيام

  ودائع لدي البنوك2-16
تدرج الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصًا أية مبالغ مشطوبة 

ية لتلك الموجودات التي يتم تغطيتها بفاعلية من التغيرات في القيمة العادلة في حدود يتم تعديل القيمة الدفتر. واالنخفاض في القيمة
  . التغيرات في القيمة العادلة التي يتم تغطيتها

  
  لعمالءلقروض وسلف 2-17

  .إن القروض والسلف هي موجودات مالية ذات دفعات ثابتة أو محددة وهي غير مدرجة في سوق نشطة
  

  القيمة الدفترية
يتم تعديل القيمة . قروض والسلف بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصًا أية مبالغ مشطوبة وانخفاض القيمةتدرج ال

الدفترية لتلك الموجودات التي يتم تغطيتها بفاعلية من التغيرات في القيمة العادلة في حدود التغيرات في القيمة العادلة التي يتم 
  .تغطيتها

  

  عاد التفاوض عليهاقروض م
قد يتضمن ذلك تمديد . في حالة العجز، تسعى المجموعة إلى إعادة هيكلة هذه القروض بدًال من تملك الضمانات المرهونة مقابلها

عند إعادة التفاوض حول هذه الشروط، تنطبق شروط الترتيبات التعاقدية . ترتيبات السداد واالتفاق على شروط قروض جديدة
تراجع اإلدارة القروض المعاد التفاوض عليها باستمرار لضمان . حديد ما إذا آانت هذه القروض ستبقى متأخرة الدفعالجديدة في ت

آما يستمر إخضاع القرض لتقييم انخفاض القيمة على أساس إفرادي . االلتزام بكافة المعايير وإمكانية الوفاء بدفعات السداد المستقبلية
  . أو جماعي
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 للعمالء إسالمية تمويالت2-18
  .ذات مدفوعات ثابتة أو يمكن تحديدها وهي غير مدرجة في أية سوق نشطةتمثل التمويالت اإلسالمية للعمالء موجودات مالية 

    

المرابحة .أ 
 ستتم الذي بالسعر المشتري بإعالم البائع ميقو حيث عليه، متفق ربح هامش إليها مضافًا بالتكلفة السلع ببيع يتعلق اتفاق هي المرابحة

 انخفاض ناقصًا المطفأة بالتكلفة ويدرج المجموعة أنشأته مالي أصل هي المرابحة إن. سيتحقق الذي الربح مبلغ وآذلك به المعاملة
 .القيمة

  

الوآالة.ب 
 فيما الموآل عن وآيًال األخير هذا ليكون الوآيل وهو اآلخر الطرف تعيين في يرغب الذي الموآل هما طرفين بين اتفاق هي الوآالة

 ناقصًا المطفأة بالتكلفة ويدرج المجموعة أنشأته مالي أصل هي الوآالة. اإلسالمية الشريعة ألحكام وفقًا الموآل أموال يتعلق باستثمار
  .القيمة مخصص انخفاض

 

آمؤجرالمجموعة - المؤجرةالموجودات.ج 
 .المستأجر إلى الملكية ومزايا مخاطر آافة تحويل التأجير شروط تقضي عندما تمويلي تأجير آعقود التأجير عقود تصنيف يتم

 في القائم االستثمار مبلغ صافي تعادل بمبالغ المؤجرة األصول تدرج .تشغيلي تأجير آعقود األخرى التأجير وتصنف آافة عقود
  .القيمة انخفاض ناقصًا مخصص التأجير، عقود

  
  استثمارات مالية 2-19

  : المجموعة استثماراتها المالية بالفئات التاليةتصنف 
 محتفظ بها حتى االستحقاق•
  متاحة للبيع •
  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل •
  

مة العادلة تقيد آافة االستثمارات، باستثناء االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل، مبدئيًا بالتكلفة التي تمثل القي
تطفأ العالوات والخصومات على االستثمارات لغير أغراض  .للمقابل المدفوع بما في ذلك التكاليف التي تتعلق مباشرة بالمعامالت

  .باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي وتؤخذ إلى إيرادات الفوائد) باستثناء تلك المدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل(المتاجرة 
  

  محتفظ بها حتى االستحقاق 
إن االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق هي استثمارات ذات دفعات ثابتة أو محددة ويكون لدى المجموعة النية والقدرة على 

تدرج . جدتقاس االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق بالتكلفة المطفأة ناقصًا انخفاض القيمة، إن و. االحتفاظ بها حتى االستحقاق
يتم تسجيل إيرادات الفوائد من أوراق الدين المالية . الخسائر الناتجة من انخفاض قيمة هذه االستثمارات في بيان الدخل المجمع

  .المصنفة آمحتفظ بها حتى االستحقاق في إيرادات الفوائد
  

  متاحة للبيع
لبيع أو االستثمارات غير المؤهلة ليتم تصنيفها آاستثمارات تمثل االستثمارات المتاحة للبيع تلك االستثمارات المصنفة آمتاحة ل

بعد التحقق المبدئي، فإن االستثمارات . مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل أو محتفظ بها حتى االستحقاق أو قروض وسلف
لممكن تحديد قيمتها العادلة بصورة موثوق منها يتم إعادة قياسها وفقًا للقيمة العادلة، ما لم يكن من غير ا" متاحة للبيع"المصنفة آـ 

وتدرج تغيرات القيمة العادلة التي ال تعتبر جزءًا من عالقة تحوط . حيث يتم قياسها في هذه الحالة بالتكلفة ناقصًا انخفاض القيمة
حتى يتم استبعاد لعادلة وتعرض في حقوق الملكية ضمن التغيرات المتراآمة في القيمة ا في اإليرادات الشاملة األخرىفعلية 

عند االستبعاد أو انخفاض القيمة، فإن األرباح أو الخسائر المتراآمة، التي سبق عرضها آـ . االستثمار أو أن يتحدد انخفاض قيمته
يمة في حالة عكس خسائر انخفاض ق. ضمن حقوق الملكية، تدرج في بيان الدخل المجمع للفترة" تغيرات متراآمة في القيمة العادلة"

االستثمارات في أسهم والمحققة سابقًا، فإن تلك التغيرات لن تدرج في بيان الدخل المجمع الحالي ولكن تسجل آزيادة في احتياطي 
في حالة زيادة القيمة العادلة ألداة الدين المصنفة آمتاحة للبيع في فترة الحقة ويمكن ربط . التغيرات المتراآمة في القيمة العادلة

يتم . ورة موضوعية بحدث يقع بعد تسجيل انخفاض القيمة، يتم عكس خسارة انخفاض القيمة من خالل بيان الدخل المجمعالزيادة بص
يتم تسجيل إيرادات الفوائد . إدراج الجزء من أي تغيرات في القيمة العادلة والمتعلق بالتغطية الفعلية مباشرًة في بيان الدخل المجمع

احة للبيع ضمن بند إيرادات الفوائد ويتم تسجيل إيرادات توزيعات األرباح من األسهم ضمن بند من أوراق الدين المصنفة آمت
  . إيرادات توزيعات األرباح
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  )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  - 2
    

  )تتمة(استثمارات مالية 2-19
  

  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
مصنفة إذا آانت محتفظ بها لغرض المتاجرة أو  "رات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخلاستثما"تصنف االستثمارات آـ 

إذا تم " محتفظ بها ألغراض المتاجرة"تصنف االستثمارات آـ . عند التحقق المبدئي آمدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
أو عندما تكون مشتقات مالية ال يتم تصنيفها آجزء . باح على المدى القصيرحيازتها بغرض البيع في المستقبل القريب بنية تحقيق أر

تصنف االستثمارات آمدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل إذا آان باإلمكان قياس القيمة العادلة لالستثمار . من التغطية الفعالة
ويعاد قياس . بيان الدخل وفقًا لإلستراتيجية الموثقة للمجموعة بصورة موثوق منها ويكون التصنيف آمدرجة بالقيمة العادلة من خالل

وفقًا للقيمة العادلة مع تسجيل آافة التغيرات في " استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل"االستثمارات المصنفة آـ 
استثمارات مدرجة بالقيمة " ن األسهم المصنفة آـ يتم تسجيل إيرادات توزيعات األرباح م. القيمة العادلة ضمن بيان الدخل المجمع

  ".إيرادات توزيعات األرباح"آجزء من " العادلة من خالل بيان الدخل
  
  القيمة العادلة2-20

وتستخدم أسعار . بالنسبة لالستثمارات والمشتقات المدرجة في سوق نشط، تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى أسعار السوق المعروضة
إن القيمة العادلة لالستثمارات في صناديق مشترآة ووحدات استثمارية وأدوات . دات وأسعار البيع للمطلوباتالشراء للموجو

  .استثمارية مماثلة تستند إلى آخر أسعار شراء معروضة تم نشرها
  

  :وبالنسبة لألدوات المالية غير المدرجة في سوق نشط، فإن القيمة العادلة تستند عادة إلى واحدة مما يلي
  

  .التدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بالمعدالت الحالية المطبقة للبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة•
 .عروض الوسطاء•
 .المعامالت الحديثة•
  . نماذج تسعير الخيارات•
  

ئدة هي المبلغ المستحق إن القيمة العادلة المقدرة للودائع التي ليس لها تواريخ استحقاق محددة بما في ذلك الودائع التي ال تحمل فا
  .الدفع عند الطلب

  
  اتفاقيات إعادة الشراء والبيع 2-21

 –) repos(التزام إعادة شراء  –إن الموجودات المباعة مع التزام مقابل بإعادة الشراء في تاريخ محدد في المستقبل بسعر متفق عليه 
موجب هذه االتفاقيات آمطلوبات تحمل فائدة ويتم تسجيل وتدرج المبالغ المستلمة ب. المجمع تظل مدرجة في بيان المرآز المالي

ال يتم تسجيل الموجودات المشتراة  .الفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء آمصروفات فوائد باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي
في بيان ) reverse repos(شراء عكسي التزام إعادة  –مع التزام مقابل بإعادة البيع في تاريخ محدد في المستقبل بسعر متفق عليه 

إن المبالغ المدفوعة بموجب هذه االتفاقيات تدرج آموجودات تكتسب فائدة ويتم تسجيل الفرق بين سعر . المجمع المرآز المالي
  .العائد الفعلي الشراء وسعر إعادة البيع آإيرادات فوائد باستخدام طريقة

 
  مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية2-22
قانوني  حقإذا آان هناك  المجمع صافي المبلغ في بيان المرآز المالي، ويدرج الموجودات والمطلوبات المالية فقطبين مقاصة ال تتم
في  بند المطلوباتوسداد  بند الموجوداتد على أساس صافي المبلغ أو أن يتم تحقق اسدالأما  وتنوي المجموعةمقاصة المبالغ ب يلزم

  .نفس الوقت
  
 الموجودات المالية والمطلوبات الماليةاستبعاد 2-23

  الموجودات المالية
  :عندما) أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة أصول مالية مماثلة حيثما آان ذلك مناسبًا(يستبعد األصل المالي 

  

  أو .ينقضي الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل•
النقدية من األصل ولكن بالمقابل تتحمل التزام بدفع التدفقات بالكامل دون تأخير إلى تحتفظ المجموعة بالحق في استالم التدفقات •

 أو . "القبض والدفع"طرف ثالث بموجب ترتيب 
لم تقم ) ب(قامت بتحويل آافة مخاطر ومزايا األصل أو ) أ(تحول المجموعة حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل وإما •

  .بكافة مخاطر ومزايا األصل ولكن حولت السيطرة على هذا األصلبتحويل أو االحتفاظ 
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  )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  - 2
    

  )تتمة(استبعاد الموجودات المالية والمطلوبات المالية 2-23
زايا األصل أو عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل ولم تقم بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر وم

يتم قياس السيطرة المستمرة التي . السيطرة على األصل، يتم تسجيل األصل بمقدار استمرار المجموعة في السيطرة على األصل
تأخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لذلك األصل أو الحد األقصى للمقابل المطلوب سداده من المجموعة 

  .أيهما أقل
 
  مطلوبات الماليةال

عند استبدال التزام مالي بأخر من نفس جهة التمويل ووفقًا لشروط ذات . يستبعد االلتزام المالي عند اإلعفاء أو إلغاؤه أو انقضاء أجله
د لاللتزام اختالفات جوهرية، أو في حالة التعديل الجوهري في شروط االلتزام الحالي، يتم التعامل مع هذا التغيير أو التعديل آاستبعا

  . األصلي واالعتراف بااللتزام جديد
  

  األدوات المالية المشتقة2-24
مبادالت سعر الفائدة إلدارة مخاطر أسعار الفائدة على الموجودات والمطلوبات التي تحمل فائدة ولتقديم بالتعامل في المجموعة قوم ت

العمالت األجنبية اآلجلة للعمالء وإلدارة مراآز  ترجمةقود آما تتعامل المجموعة في ع. حلول إدارة مخاطر أسعار الفائدة للعمالء
إن . بالقيمة العادلة آافة األدوات المالية المشتقة للمجموعة في بيان المرآز المالي المجمعتدرج  . العمالت األجنبية والتدفقات النقدية

سعر السوق وذلك باستخدام معدالت أسعار بقيمتها قياس  األرباح أو الخسائر غير المحققة الناتجة منتعادل القيمة العادلة للمشتقات 
يتم إدراج القيمة العادلة الموجبة والسالبة آموجودات ومطلوبات على التوالي ويتم إجراء  .أو نماذج تسعير داخليةالسائدة السوق 

  .التقاص لها عند وجود النية للسداد بالصافي ووجود الحق القانوني للمقاصة
  

مخاطر التغيرات في القيمة تغطية القيمة العادلة التي توفر تغطية ) أ: (فئتينتغطية إلى تصنف معامالت الالتغطية محاسبة ألغراض 
المرتبطة إما إلى في التدفقات النقدية تغطية للتقلبات التي توفر  ةالنقدي اتالتدفقتغطية ) ب(العادلة لموجودات أو مطلوبات محققة ؛ و 

  .بشكل آبير أو بمعاملة متوقعة مالية معترف بهاجودات أو مطلوبات بمومقترنة مخاطرة معينة 
  

  شروط معاملتهما محاسبيًا آمعاملةتستوفي القيمة العادلة تغطية بمعامالت مرتبطة إن أي ربح أو خسارة 
وفقًا المغطاة د وبنالتعديل  يتم. المجمع في بيان الدخلعلى الفور يتم تحققهما وتسجيلهما التغطية عن إعادة قياس أداة وناتجة  تغطية،

  . المجمع ، ويتم تسجيل الفرق في بيان الدخلتغطيتهالتغيرات القيمة العادلة المتعلقة بالمخاطر التي تتم 
  

شروط معاملتها محاسبيًا آمعاملة والتي تستوفي التدفق النقدي تغطية بمعامالت التغطية المتعلقة إن الربح أو الخسارة على أداة 
يتم تحويل . المجمع في بيان الدخلالمتعلق بالتغطية غير الفعالة ويسجل الجزء الملكية، يتم تسجيلهما مبدئيًا في حقوق نه فإ، تغطية

تؤثر فيها رة التي تفي الفالمجمع في حقوق الملكية إلى بيان الدخل  ًاالتدفق النقدي التي تم تسجيلها مبدئيتغطية أرباح أو خسائر 
تحقق موجودات أو مطلوبات فإن األرباح أو الخسائر التي التغطية عندما ينتج عن معاملة . المجمع بيان الدخل علىالمعاملة المغطاة 

أما بالنسبة . آانت قد سجلت مبدئيًا في حقوق الملكية يتم تضمينها في القياس األولي لتكلفة الموجودات أو المطلوبات المتعلقة بها
، فإن أي أرباح أو خسائر تنتج عن تغيرات القيمة العادلة ألداة تغطيةروط معاملتها محاسبيًا آالتي ال تستوفي شالتغطية لمعامالت 

  . المجمع تؤخذ مباشرة إلى بيان الدخلتغطية ال
  

المحاسبة عنها أو تمارس، أو عندما ال تعود مستوفية لشروط تلغى عندما تنتهي صالحية األداة أو تباع، أو التغطية يتم إيقاف محاسبة 
تغطية على أداة المتراآمة فإن أي ربح أو خسارة بالنسبة لتغطيات التدفقات النقدية، . تغطية أو يتم إلغاؤها من قبل المجموعةآمعاملة 

وفي حالة تغطية القيمة العادلة لألدوات المالية . المسجلة في حقوق الملكية تبقى في حقوق الملكية إلى وقت حدوث المعاملة المتوقعة
أما عندما ال يعود من المتوقع حدوث . ل فائدة يتم إطفاء أي تعديل يتعلق بالتغطية على مدى الفترة المتبقية حتى االستحقاقالتي تحم
   .بيان الدخل المجمعالمسجلين في حقوق الملكية يحوالن إلى المتراآمين ، فإن صافي الربح أو الخسارة تغطيةال معاملة
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  )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  - 2
  

  السدادوالمتاجرة بتواريخ محاسبة ال2-25
أي بالتاريخ الذي تلتزم فيه  ،تاريخ المتاجرةبيتم تسجيلها للموجودات المالية " النظاميةبالطرق "إن جميع المشتريات والمبيعات 

جودات المالية التي هي مشتريات أو مبيعات الموالنظامية مبيعات بالطرق المشتريات أو الإن . األصلأو بيع بشراء  المجموعة
   .األسواق تتطلب تسليم الموجودات خالل إطار زمني يتم تحديده عمومًا بالتعليمات التنظيمية أو بالعرف في

  

  يةاستثمار اتعقار2-26
أو  الرأسمالي قيمتها ارتفاع من االستفادة أو/و تأجير إيرادات تحقيق بغرض بها محتفظ استثمارات يةاالستثمار العقارات تمثل
يتم قياس  .هما، ولكن ليس لغرض البيع في السياق الطبيعي أو االستخدام في إنتاج أو توريد بضاعة أو خدمات أو ألغراض بديلةآال

 .العقارات االستثمارية بالتكلفة عند التحقق المبدئي وتقاس الحقًا بالقيمة العادلة مع أي تغيرات من القياس في بيان الدخل المجمع
 قبل من العقارية لالستثمارات العادلة القيمة تحديد يتم. روفات المتعلقة مباشرًة بحيازة العقارات االستثماريةتتضمن التكلفة المص

تدرج أية أرباح أو خسائر من بيع . يتم تقييمه الذي العقار وفئة موقع في حديثة وخبرة بها معترف مهنية مؤهالت لديهم مقّيمين
عند وجود  .في بيان الدخل المجمع) فرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية للبندالمحتسبة بال(العقارات االستثمارية 

تغيرات في استخدام عقار، مثل إعادة تصنيف آعقار وآالت ومعدات، فإن قيمته العادلة في تاريخ إعادة التصنيف تمثل تكلفته لغرض 
 .إي محاسبة الحقة

  
  أراضي ومباني ومعدات2-27

تتضمن . وتدرج آافة المباني والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصًا االستهالك. اني بصفة أساسية الفروع والمكاتبتمثل األراضي والمب
  .التكلفة التاريخية المصروفات التي تتعلق مباشرة بحيازة بنود الموجودات

  
يكون مناسبًا، فقط عندما يكون من المحتمل  تدرج التكاليف الالحقة ضمن القيمة الدفترية لبند الموجودات أو تقيد آبند منفصل، حيثما

تحمل آافة أعمال التصليح . وجود مزايا اقتصادية مستقبلية من هذا البند للمجموعة ويمكن قياس تكلفة البند بصورة موثوق منها
  . والصيانة األخرى على بيان الدخل المجمع خالل الفترة التي يتم فيها تكبدها

  

الستهالك على القيمة االستهالآية للبنود األخرى من المباني والمعدات بطريقة القسط الثابت على مدى ويحتسب ا. ال تستهلك األرض
إن .  إن القيمة االستهالآية هي إجمالي القيمة الدفترية ناقصًا القيمة التخريدية المقدرة في نهاية العمر الزمني. األعمار الزمنية لها

  :لمعدات آما يلياألعمار الزمنية المقدرة للمباني وا
  

  )سنة 20بحد أقصى (على مدى فترة العقد       مبنى على أرض مستأجرة 
  سنة 50      مبنى على أرض ملك حر

  سنوات 10-3     نظم معدات تكنولوجيا المعلومات
  

راجعة القيمة الدفترية يتم م. يتم مراجعة القيم التخريدية واألعمار الزمنية للموجودات وتعديلها عند اللزوم بتاريخ آل بيان مرآز مالي
لألرض والمباني والمعدات للتأآد من قيمها عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال يمكن 

ئر يتم تحديد أرباح وخسائر بيع بنود الموجودات هذه بمقارنة المبالغ المحصلة بالقيمة الدفترية، وتدرج األرباح والخسا. استردادها
  .في بيان الدخل المجمع

  
  دمج األعمال 2-28

بإجمالي المقابل المحول، الذي يقاس بالقيمة  الشراءتقاس تكلفة .  تتم المحاسبة عن دمج األعمال باستخدام طريقة الشراء المحاسبية
الشرآة المشتراة تقاس الحصص غير المسيطرة في . ومبلغ أي حصص غير مسيطرة في الشرآة المشتراة الشراءالعادلة في تاريخ 

آمصروفات وتدرج  الشراءتحمل التكاليف المتكبدة األخرى المتعلقة ب. وفقًا للنسبة في صافي الموجودات المحددة للشرآة المشتراة
  . األخرى الشاملةضمن المصروفات 

  

مشتري سابقًا وفقًا للقيمة العادلة في بالنسبة لعمليات دمج األعمال المحققة في مراحل، يتم إعادة قياس حصة الملكية التي يحتفظ بها ال
يتم قياس الموجودات والمطلوبات . تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة في بيان الدخل المجمع. الشراءوتدرج ضمن تكلفة  الشراءتاريخ 

بغض النظر  الشراءتاريخ  المحددة التي تم حيازتها والمطلوبات التي تم تحملها في عملية دمج األعمال مبدئيًا بقيمتها العادلة آما في
عن القيمة العادلة لحصة البنك من صافي الموجودات المحددة التي تم  الشراءإن زيادة تكلفة . عن حجم أي حصص غير مسيطرة

 ، يدرجشراؤهاأقل من القيمة العادلة لصافي موجودات الشرآة التابعة التي تم  الشراءوإذا آانت تكلفة . حيازتها يتم تسجيلها آشهرة
   .الفرق مباشرًة في بيان الدخل المجمع
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  )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  - 2
  
  الشهرة والموجودات غير الملموسة 2-29
  
 الشهرة ) أ

عن حصة البنك في صافي القيمة العادلة تكلفة الشراء يتم قياس الشهرة المشتراة في دمج األعمال مبدئيًا بالتكلفة التي تمثل زيادة 
يتم مراجعة الشهرة . بعد التسجيل المبدئي يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصًا أي خسائر انخفاض في القيمة. طلوباتللموجودات والم

لغرض تحديد االنخفاض في القيمة سنويًا أو بصورة أآثر تكرارًا إذا آانت األحداث أو التغيرات في الظروف تشير إلى احتمال 
الرئيسية للعملية األجنبية ويتم تحويلها إلى عملة عرض البيانات المالية للمجموعة وفقًا  تسجل الشهرة بالعملة. انخفاض في القيمة

عندما يتم بيع الشرآات التابعة فإن الفرق بين سعر البيع وصافي الموجودات . ألسعار الصرف السائدة في تاريخ بيان المرآز المالي
  .تسجيله في بيان الدخل المجمعزائدا فرق الترجمة المتراآم والشهرة غير المطفأة يتم 

  
 الموجودات غير الملموسة ) ب

يتم االعتراف باألصل غير الملموس . تتكون الموجودات غير الملموسة من البنود غير الملموسة المحددة الناتجة من دمج األعمال
يتم قياس الموجودات . لى المجموعةفقط عندما يمكن قياس تكلفته بصورة موثوق منها ويكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية منه إ

إن تكلفة الموجودات غير الملموسة التي يتم شراؤها في دمج األعمال هي القيمة العادلة آما في تاريخ . غير الملموسة مبدئيًا بالتكلفة
سائر انخفاض في القيمة وبعد التسجيل المبدئي يتم إدراج الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصًا أي إطفاء متراآم وأي خ. الشراء
تطفأ الموجودات غير . يتم تقدير األعمار الزمنية للموجودات غير الملموسة على أساس محدد المدة أو غير محددة المدة. متراآمة

لها سنة ويتم تقديرها وتعدي 12إلى  5الملموسة التي لها أعمار محددة على أساس القسط الثابت على مدى أعمارها االقتصادية  لفترة 
ال تطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها . ألي انخفاض في القيمة في حالة وجود ما يشير إلى انخفاض قيمة األصل غير الملموس

أعمار زمنية غير محددة ولكن يتم اختبارها سنويًا لغرض تحديد أي انخفاض في القيمة أو وجود مؤشرات إلى احتمال انخفاض قيمة 
يمة الدفترية لألصل غير الملموس أآبر من المبلغ الممكن استرداده، فإن األصل غير الملموس يعتبر منخفض إذا آانت الق. األصل

يتم إدراج الزيادة في القيمة الدفترية عن المبلغ الممكن استرداده في بيان الدخل . القيمة ويتم خفضه إلى المبلغ الممكن استرداده
وجودات غير الملموسة في بيان الدخل المجمع للفترات السابقة عند حدوث زيادة في يتم عكس خسائر انخفاض قيمة الم. المجمع

  . المبلغ الممكن استرداده
  

  عقار تمت حيازته من تسوية دين 2-30
يتم . العقار الذي تم حيازته من تسوية دين بقيمة القروض والسلف ذات الصلة أو القيمة العادلة الحالية لهذه األصول أيهما أقل يدرج
  . المجمع جيل األرباح أو الخسائر الناتجة من البيع وخسائر إعادة التقييم في بيان الدخلتس

  
  ودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية وودائع العمالء2-31

لقيمة تدرج الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية وودائع العمالء بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية وتعديالت تغطية ا
يتم تعديل القيمة الدفترية لتلك المطلوبات التي يتم تغطيتها بصورة فعالة من التغيرات في القيمة العادلة في حدود . العادلة الفعلية

  . التغيرات في القيمة العادلة التي يتم تغطيتها
  
  ودائع العمالء اإلسالمية2-32

  .مارية والحسابات غير االستثماريةبات االستثتتكون ودائع العمالء اإلسالمية من دائني المرابحة والحسا
   

مرابحةدائنو
 متفق ربح إليها مضافًا بالتكلفة قيمته وسداد مقابل طرف من أصل بشراء المجموعة تقوم بأن تقتضي إسالمية معاملة هي المرابحة

  .المطفأة بالتكلفة المرابحة دائنو ويدرج. االستحقاق عند المقابل للطرف الدفع الشراء سعر ويستحق. المؤجل الدفع على أساس عليه
 

االستثماريةالحسابات
 يقدم لم ما الفترة لنفس االستحقاق عند تلقائيًا وتجدد محددة لفترات تسري استثمارية ودائع شكل االستثمارية الحسابات تأخذ قد

 فإن الحاالت، آافة وفي .محددة غير تلفترا االستثمارية التوفير حسابات شكل تأخذ أو ذلك، بعكس خطية إخطارات المودعون
  .المستحق الربح زائدًا بالتكلفة وتدرج الخسارة، من حصة وتتحمل األرباح من جزءًا االستثمارية تستحق الحسابات
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   )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  - 2
  )تتمة( ودائع العمالء اإلسالمية2-32

االستثماريةغيرالحسابات
 هذه تستحق وال للبنك، المودعين من الحسن القرض اإلسالمية الشريعة أحكام مع تتفق التي ستثماريةاال غير الحسابات تمثل

 لقرار ًاوفق الحسن القرض استثمار ويتم .بها المتعلق الرصيد دفع البنك يضمن حيث خسارة مخاطر أي تتحمل وال أي ربح الحسابات
   .بالتكلفة االستثمارية غير الحسابات تدرج .البنك لمساهمي األمر ةنهاي في االستثمارات هذه مثل وتعود نتائج المجموعة

  
  الضمانات المالية2-33

يتم قيد الضمانات . تقدم المجموعة في سياق أعمالها ضمانات مالية تتكون من خطابات االعتماد والضمانات والحواالت المقبولة
آما يتم قيد العالوة . التي تمثل العالوة المحصلة، في المطلوبات األخرى المالية في البيانات المالية المجمعة مبدئيًا بالقيمة العادلة

يتم الحقًا . على أساس القسط الثابت على مدى فترة الضمان" صافي أتعاب وعموالت"المحصلة في بيان الدخل المجمع ضمن بند 
موجب الضمان محتمًال، يتم تحميل القيمة الحالية عندما يصبح السداد ب. قيد مطلوبات الضمان وفقًا للقياس المبدئي ناقصًا اإلطفاء

  . لصافي الدفعات المتوقعة ناقصًا العالوة غير المطفأة على بيان الدخل المجمع
  

   أسهم خزينة2-34
. يتم المحاسبة عن حصة البنك من أسهمه الخاصة آأسهم خزينة وتدرج بمبلغ الشراء بما في ذلك التكاليف المتعلقة مباشرًة بالمعاملة

تحمل أي . وهي غير قابلة للتوزيع) احتياطي أسهم خزينة(د بيع أسهم الخزينة، تقيد األرباح في حساب منفصل في حقوق الملكية عن
خسائر محققة على الحساب نفسه في حدود الرصيد الدائن المتوفر في ذلك الحساب، بينما تحمل أية خسائر تزيد عن الرصيد الدائن 

أما األرباح المحققة الحقًا من بيع أسهم الخزينة فيتم استخدامها أوًال لمقابلة أي خسائر . م على االحتياطياتعلى األرباح المحتفظ بها ث
ال تستحق أسهم الخزينة . تم تسجيلها سابقًا إلى االحتياطيات، ثم األرباح المحتفظ بها ثم حساب احتياطي أسهم الخزينة على التوالي

ة إصدار أسهم المنحة فإن ذلك يزيد في عدد األسهم نسبيًا ويخفض متوسط التكلفة لكل سهم دون أن أي توزيعات أرباح نقدية وفي حال
  . يؤثر على إجمالي تكلفة أسهم الخزينة

  
  موجودات األمانة 2-35

جموعة ال تعتبر الموجودات والودائع المتعلقة بها التي تحتفظ بها المجموعة بصفة الوآالة أو األمانة من موجودات ومطلوبات الم
  .بيان المرآز المالي المجمع فيوبالتالي ال يتم إدراجها 

  
  األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة 2-36

عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة باتخاذ أحكام وعمل تقديرات لتحديد المبالغ المدرجة في البيانات المالية 
  : مستخدمة هي آما يلي إن أهم األحكام والتقديرات ال. المجمعة

  
  األحكام المحاسبية 

نخفاض قيمة االستثمارات المتاحة للبيع في أسهما
 ان هناك انخفاض حاد أو متواصل فيآاستثمارات انخفضت قيمتها إذا أسهم آتقوم المجموعة بمعاملة االستثمارات المتاحة للبيع في 
وتتطلب عملية تحديد . اك دليل موضوعي آخر بوجود انخفاض في القيمةالقيمة العادلة بما يقل عن تكلفتها أو عندما يكون هن

  .قرارات هامة" المتواصل"أو " الحاد" االنخفاض
  

  االستثمارات تصنيف
آموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  39تصنف الموجودات المالية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 

دينين أو موجودات مالية محتفظ بها حتى االستحقاق أو موجودات مالية متاحة للبيع أو مشتقات مصنفة الخسائر أو قروض وم
  .تحدد المجموعة تصنيف موجوداتها المالية عند التحقق المبدئي. آأدوات تغطية في تغطية فعالة، متى آان ذلك مناسبًا 

  
  عدم التأآد من التقديرات واالفتراضات 

والتي  التقارير الماليةد من التقديرات بتاريخ آرئيسية التي تتعلق باألسباب المستقبلية والرئيسية األخرى لعدم التأإن االفتراضات ال
  : والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة مبّينة أدناه للموجوداتعلى القيمة الدفترية  جوهريؤدي إلى تعديل مخاطر آبيرة تلها 

  
  انخفاض قيمة الشهرة

ويتطلب ذلك تقدير للقيمة أثناء االستخدام . لمجموعة على األقل مرة واحدة سنويًا بتحديد ما إذا آانت الشهرة قد انخفضت قيمتهاتقوم ا
آما أن تقدير القيمة عند االستخدام يتطلب من المجموعة عمل تقدير للتدفقات النقدية . لوحدات إنتاج النقد التي تتوزع عليها الشهرة

  .توقعة من وحدة إنتاج النقد وآذلك اختيار معدل الخصم المناسب الحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقديةالمستقبلية الم
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   )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  - 2
  
  ) تتمة(األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة 2-36
  

  االئتمان خسائر مخصص 
لقاء مخصص آل ربع سنة لتحديد ما إذا آان يجب تسجيل إلسالمي للعمالء والتمويل اتقوم المجموعة بمراجعة القروض والسلف 

وبصفة خاصة يجب عمل تقدير من قبل اإلدارة بالنسبة لتحديد مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية . في بيان الدخل المجمع خسائر االئتمان
ة إلى االفتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات تستند تلك التقديرات بالضرور. المستقبلية لتحديد مستوى المخصصات المطلوبة

  .، وقد تختلف النتائج الفعلية مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية على تلك المخصصاتالتأآدمتفاوتة من األحكام وعدم 
  

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات متضمنًة الموجودات غير الملموسة
الموجودات غير الملموسة التي لها أعمار إنتاجية محددة وغير محددة والمطلوبات  إن تقدير القيمة العادلة للموجودات متضمنًة

  .والمطلوبات المحتملة التي تم حيازتها آنتيجة لدمج األعمال يتطلب من اإلدارة اتخاذ أحكام هامة
  

  معامالت المدفوعات باألسهم
بالرجوع للقيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية في تاريخ منح هذه معامالت التسوية باألسهم مع الموظفين تقوم المجموعة بقياس تكلفة 

ويتطلب هذا التقدير أيضًا . تحديد نموذج التقييم األآثر مالئمة معامالت المدفوعات باألسهميتطلب تقدير القيمة العادلة ل. األدوات
خيارات األسهم وتقلبات السوق وعائدات توزيعات تحديد المدخالت األآثر مالئمة لنموذج التقييم بما في ذلك األعمار المتوقعة ل

إن هذه االفتراضات والنماذج المستخدمة في تقدير القيمة العادلة لمعامالت . األرباح وعمل افتراضات حول خيارات تلك األسهم
  .19المدفوعات باألسهم مفصح عنها في إيضاح 

  
  تقييم الموجودات المالية غير المسعرة

تؤخذ . باستخدام أساليب تقييم تشمل نموذج التدفقات النقدية المخصومةعادلة للموجودات المالية غير المسعرة القيمة اليتم تحديد 
مدخالت هذه النماذج من السوق المعروضة إن أمكن، ولكن إن لم يكن ذلك ممكنًا، يتم استخدام درجة من األحكام عند تحديد القيمة 

يمكن أن تؤثر التغيرات في . دخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان وتقلبات السوقتتضمن التقديرات اعتبارات الم. العادلة
إن تحديد التدفقات النقدية وعوامل الخصم للموجودات . االفتراضات حول هذه العوامل على القيمة العادلة المدرجة لألدوات المالية

  .المالية في أدوات الملكية غير المسعرة يتطلب تقديرات هامة
 
  تحليل القطاعات  - 3

  
تقوم . وبصفة أساسية على المستوى المحلي والدوليجغرافي في المقام األول، ال للموقع وفقًاعملياتها  وإدارةم يتنظتقوم المجموعة ب

 بتقسيم أعمالها إلى الخدمات المصرفية االستهالآية والخاصة والخدمات المصرفية للشرآات ضمن عملياتها المحلية،المجموعة 
إلى جميع العمليات خارج الكويت يتم تصنيف . ومرآز المجموعةوالخدمات المصرفية اإلسالمية وإدارة االستثمار وإدارة األصول 

  .القرار ، وتخصيص الموارد وتقييم األداء اتخاذغراض أل للقطاعات بصورة منفصلةالعمليات  هذه دارةاإل تعالج. القطاع الدولي
  

  الآية والخاصة الخدمات المصرفية االسته
القروض االستهالآية  نطاقهاويشمل . الخدمات المصرفية االستهالآية مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات لألفرادتوفر 

الخدمات المصرفية الخاصة مجموعة تقدم . والخدمات الفرعية األخرى المتعلقة بها والعمالت األجنبية،وبطاقات االئتمان والودائع 
  . والمؤسسات من األفرادذوي المالءة المالية العالية  للعمالءمخصصة الدمات المصرفية المبتكرة وشاملة من الخ

  
  الخدمات المصرفية للشرآات 

، التجاريتمويل الوالودائع ومنتجات شاملة لرجال األعمال والشرآات وتشمل القروض  الخدمات المصرفية للشرآاتتقدم 
   .شاريةالخدمات االستووالعمالت األجنبية 

  
  الخدمات المصرفية االستثمارية وإدارة األصول

أنشطة إدارة األصول إن . ق المالاسوأ في يةالخدمات االستشارية والتنفيذمن المصرفية االستثمارية مجموعة آاملة الخدمات وفر ت
  .يةوالخدمات االستشار، والوساطة المالية  واألماناتإدارة الثروات وإدارة األصول ، تشتمل على 
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  ) تتمة( تحليل القطاعات  - 3
  

  الخدمات المصرفية اإلسالمية 
شرآة تابعة للمجموعة تعمل في مجال الخدمات المصرفية ، .ك.م.لبنك بوبيان ش الماليةنتائج التمثل الخدمات المصرفية اإلسالمية 

  . اإلسالمية
  

  مرآز المجموعة
 توفر الخزينة. األخرى أنشطة المجموعة المحددةفي الكويت وثمارات واالست آل من أنشطة أعمال الخزينةمجموعة اليضم مرآز 

يشمل مرآز . بالبنك أيضا عن إدارة السيولة ومخاطر السوق هي مسئولةلعمالئها، و الخزينةمجموعة شاملة من خدمات ومنتجات 
  .والتوزيعات فيما بين القطاعات بسعر التحويلفي ما يتعلق  على أي قيم متبقية المجموعة

  
  الدولي
  .آافة الفروع والشرآات التابعة والشرآات الزميلة خارج الكويت الدولييضم 

  
2012 

الخدمات 
المصرفية 

االستهالآية 
والخاصة 

الخدمات 
المصرفية 
للشرآات

إدارة 
االستثمار 

وإدارة 
األصول

الخدمات 
المصرفية 
 اإلسالمية 

مرآز 
 الدولي المجموعة

 
 المجموع

ألف
آويتيدينار 

ألف
دينار آويتي

ألف
دينار آويتي

 ألف
 دينار آويتي

 ألف
 دينار آويتي

 ألف
 دينار آويتي

 ألف
 دينار آويتي

        

 372,717 70,171 25,385    -148,694128,113354 صافي إيرادات الفوائد 
- التمويل اإلسالميصافي إيرادات    -   -   25,107 -    -    25,107 

 13,377 12,661    - 716   -   -   - في نتائج شرآات زميلة حصة
 649,930 126,030 112,910 195,150165,39825,58024,862  صافي إيرادات التشغيل

 17,759 3,071 8,373 4,732509143931  مصروفات استهالك وإطفاء
         

 308,597 63,682 20,639 114,52490,08013,6506,022 ربح السنة
 ════════════════════════════════════════════════════════

16,424,487 5,093,052 2,189,871 3,148,8264,136,21660,6441,795,878 مجموع الموجودات
 ════════════════════════════════════════════════════════

13,876,476 4,712,833 2,712,366 3,182,7581,640,9995,9711,621,549 المطلوباتمجموع 
 ════════════════════════════════════════════════════════
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  ) تتمة(تحليل القطاعات   - 3
2011 

الخدمات 
المصرفية 
 االستهالآية
 والخاصة 

الخدمات 
المصرفية 
للشرآات

إدارة االستثمار 
 الدولي مرآز المجموعة لوإدارة األصو

 
 المجموع

ألف
دينار آويتي

ألف
دينار آويتي

ألف
دينار آويتي

 ألف
 دينار آويتي

 ألف
 دينار آويتي

 ألف
 دينار آويتي

       

 380,972 69,171 139,969142,41877628,638 صافي إيرادات الفوائد 
حصة في نتائج شرآات 

 17,111 13,279 3,832     -      -      - زميلة
 540,238 111,808 181,769186,40524,85535,401  صافي إيرادات التشغيل

 15,961 2,244 4,9903542488,125 مصروفات استهالك وإطفاء 
        

 303,652 51,883 (8,495)112,192134,20013,872 ربح السنة
 ═══════════════════════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 13,626,848 2,913,3664,257,98857,1441,856,8164,541,534 مجموع الموجودات
 ═══════════════════════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 11,290,275 2,735,1641,198,7435,2783,057,1774,293,913 المطلوبات مجموع 
 ═══════════════════════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
  

  الجغرافية المعلومات 
  .يوضح الجدول التالي التوزيع الجغرافي لإليرادات التشغيلية للمجموعة موزعة بناء على موقع المنشآت التشغيلية

  
  2012 2011 
 ألف ألف  
 دينار آويتي دينار آويتي  
    

     إيرادات التشغيلصافي 
     

 431,645 523,901    لكويت ا
 84,932 95,149    دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا األخرى

 14,833 18,203     أوروبا 
 8,828 12,677     آخرون 

   ────────── ────────── 

    649,930 540,238 
    ══════════ ══════════ 

  
  إيرادات فوائد  - 4

    

2012 
 ألف

دينار آويتي

2011 
 ألف
نار آويتيدي

     
 13,898 11,226   ودائع لدى البنوك 

 413,052 397,859   قروض وسلف للعمالء
 50,143 71,291  استثمارات في أوراق دين مالية

 13,071 11,088   أخرى
   ────────── ────────── 

   491,464 490,164 
   ══════════ ══════════ 
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  مصروفات فوائد   - 5
    2012 

 ألف
ار آويتيدين

2011 
 ألف

دينار آويتي
     

 37,143 37,217   مبالغ مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
 72,049 81,530   ودائع العمالء

   ────────── ────────── 

   118,747 109,192 
   ══════════ ══════════ 

  
   صافي األتعاب والعموالت  - 6
   

وبلغت مصروفات ) ألف دينار آويتي 116,372: 2011(ألف دينار آويتي  117,334لعموالت بلغ إجمالي إيرادات األتعاب وا
يتضمن إجمالي إيرادات ). ألف دينار آويتي 12,294: 2011(ألف دينار آويتي  13,937األتعاب والعموالت المتعلقة بها 

  )ألف دينار آويتي 25,417: 2011(األمانة  ألف دينار آويتي يتعلق بأنشطة محتفظ بها بصفة 26,523العموالت مبلغ 
  
   إيرادات استثمار   - 7

    2012 
 ألف

دينار آويتي

2011 
 ألف

دينار آويتي
     

 8,869 27,336   محققة من استثمارات متاحة للبيعالرباح صافي األ
 564 3,058   صافي األرباح من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 4,543 3,550   ادات توزيعات أرباح إير
     - 81,514   ) 26إيضاح (ًاالقيمة العادلة لحصة الملكية المحتفظ بها سابقصافي أرباح من 

     - (5,641)   صافي الخسارة من عقارات استثمارية 
   ────────── ────────── 

   109,817 13,976 
   ══════════ ══════════ 

  
  الضرائب   -8

    

2012  
  ألف

دينار آويتي

2011  
  ألف

دينار آويتي
       

 2,725 1,836   حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي  
 6,207 3,809   ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 2,449 1,499   زآاة 
 5,930 11,488   ضرائب على الفروع والشرآات التابعة الخارجية

   ────────── ────────── 
   18,632 17,311 

   ══════════ ══════════ 
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   ربحية السهم  -9
  

  . يتم احتساب مبالغ ربحية السهم األساسية بتقسيم ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة
  

لمتوسط المرجح يتم احتساب ربحية السهم المخففة بتقسيم ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة زائدًا ا
إن ربحية السهم المخففة الناتجة عن . لعدد األسهم التي سيتم إصدارها عند تحويل آل األسهم المخففة المحتملة إلى أسهم عادية
  .  إصدار خيارات أسهم الموظفين ال ينتج عنها أي تغييرات في ربحية السهم األساسية المسجلة

    2012  2011  

    
  ألف

  دينار آويتي 
  ألف
  ينار آويتي د

   

 302,406 305,125 الربح الخاص بمساهمي البنك
   ══════════ ══════════ 

 4,332,137 4,304,087)باأللف(المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة
   ══════════ ══════════ 

 فلس 70 فلس 71   ربحية السهم األساسية والمخففة 
   ════════════ ══════════ 

  
  .2012لتشمل إصدار أسهم المنحة وحقوق الملكية المصدرة في  2011تم تعديل احتساب ربحية السهم األساسية لسنة 

  
  نقد وودائع بإشعارات قصيرة األجل  -10

   

2012 
 ألف

دينار آويتي

2011 
 ألف

دينار آويتي
    

 581,695 815,755  نقد في الصندوق وفي حسابات جارية لدى بنوك أخرى
 122,490 176,486   أمـوال تحت الطلب 

 81,429 20,084  أرصدة لدى بنك الكويت المرآزي
 485,638 598,440  لدى البنوك تستحق خالل سبعة أيامومرابحات ودائع 

   ────────── ────────── 
   1,610,765 1,271,252 

   ══════════ ══════════ 
  

  لعمالءوتمويل إسالمي لقروض وسلف    -11
  

2012  
الشرق األوسط
 أمريكا الشمالية وشمال أفريقيا

 
 أوروبا

  
  آسيا

  
  أخرى

  
  المجموع

  ألف  ألف  ألف ألف ألف ألف 
  دينار آويتي  دينار آويتي  دينار آويتي  دينار آويتي دينار آويتي دينار آويتي 
          

 7,313,246 131,511 6,695,409113,178291,92081,228  شرآات
 2,992,736      -     -2,991,845197694  أفراد

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
والتمويل سلف القروض وال

  لعمالءاإلسالمي ل
 

9,687,254
 

113,375
 

292,614
 

81,228 
 

131,511 
 

10,305,982 
 (431,560)      مخصص خسائر االئتمان

       
─────── 

      9,874,422 
  

     ═══════ 
 

FS - 149



 مجموعة بنك الكويت الوطني
 

  إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
  2012ديسمبر  31
 

 

24  
 

  ) تتمة( لعمالءوتمويل إسالمي لقروض وسلف    -11

2011  
الشرق األوسط 
  أمريكا الشمالية  وشمال أفريقيا

  
  أوروبا 

  
  آسيا

  
  أخرى

  
  المجموع

  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  
  ويتيدينار آ  دينار آويتي  دينار آويتي  دينار آويتي  دينار آويتي  دينار آويتي  
              

 6,179,243 45,534 5,687,51483,983236,828125,384  شرآات
 2,322,807 134    -2,322,065263345  أفراد

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 8,502,050 45,668 8,009,57984,246237,173125,384  سلف القروض وال

 (319,824)       مخصص خسائر االئتمان
  

     ─────── 
       8,182,226 

  
     ═══════ 

  
  :إن الحرآة في مخصصات خسائر االئتمان للتسهيالت النقدية هي آما يلي

  
المجموععـــامخاص 
  2012 20112012 2011 2012 2011 
 ألف ألف ألف ألف ألف ألف  
 دينار آويتي دينار آويتي دينار آويتي دينار آويتي دينار آويتي دينار آويتي  
        

 279,227 168,269319,824 143,242110,958176,582  الرصيد في بداية السنة
، بالصافي بعد خصم مبالغ مشطوبة

 (11,740) (56,431) (68)(8)(11,672)(56,423)  حرآة العمالت األجنبية 
مخصصات في شرآة تابعة مشتراة 

     - 45,070     - 27,147     -17,923  )26مؤقتة، راجع إيضاح (
 52,337 123,097 8,381 72,09043,95651,007   السنة المحمل خالل

  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 319,824 176,582431,560 176,832143,242254,728  الرصيد في نهاية السنة

  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
  

  :إن المزيد من التحليل للمخصصات المحددة استنادًا إلى فئة األصل المالي مبين أدناه
  

المجموعأفرادشرآات
 2012 2011 2012 2011  2012  2011  
  ألف  ألف  ألف ألف ألف ألف 
  دينار آويتي  دينار آويتي  دينار آويتي  دينار آويتي دينار آويتي دينار آويتي 
          

 110,958 143,242 51,305 93,16159,65350,081 الرصيد في بداية السنة
، بالصافي بعد خصممبالغ مشطوبة

 (11,672) (56,423) (135) (8,528)(11,537)(47,895) حرآات العمالت األجنبية
مخصصات في شرآة تابعة مشتراة

     - 17,923    - 2,804    -15,119 )26مؤقتة، راجع إيضاح (
 43,956 72,090 (1,089) 66,24845,0455,842 السنةخالل) المفرج عنه(المحمل 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 143,242 176,832 50,081 126,63393,16150,199 الرصيد في نهاية السنة

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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  )تتمة( لعمالءوتمويل إسالمي ل فقروض وسل   -11
  

  :إن تحليل إجمالي المخصص المحمل لخسائر االئتمان مبين أدناه
  
المجموععام خاص  
  2012 2011 2012 2011  2012  2011  
  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  
  يتيدينار آو  دينار آويتي  دينار آويتي  دينار آويتي  دينار آويتي  دينار آويتي  

              

 52,337 123,097 8,381 51,007 43,956 72,090  تسهيالت نقدية 
 56 1,186 356 409 (300) 777  تسهيالت غير نقدية 

  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 52,393 124,283 8,737 51,416 43,656 72,867  مخصص محمل لخسائر ائتمان

  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
  

مدرج ضمن ) ألف دينار آويتي 23,464: 2011(ألف دينار آويتي  26,077إن المخصص المتاح للتسهيالت غير النقدية والبالغ 
  ).16إيضاح (مطلوبات أخرى 

  
ات التي تنص عليها إن مخصص انخفاض القيمة للتسهيالت التمويلية يتفق، من جميع النواحي المادية، مع متطلبات المخصص

أصدر بنك الكويت المرآزي تعميم بالتعديل على  2007في مارس . تعليمات بنك الكويت المرآزي والمعايير الدولية للتقارير المالية
% 0.5للتسهيالت النقدية و % 1إلى % 2لمعدل من الحد األدنى لأساس احتساب المخصصات العامة على التسهيالت لتغيير 

على صافي الزيادة في التسهيالت،  2007يناير  1إن المعدالت المطلوبة أصبحت سارية المفعول اعتبارًا من . النقدية للتسهيالت غير
% 1عن المعدل بنسبة  الزيادة في المخصص العام إن. بالصافي بعد استبعاد بعض فئات الضمانات المحددة خالل فترة التقرير

بالنسبة للتسهيالت غير النقدية فقد تم االحتفاظ بها آمخصص عام حتى صدور تعليمات % 0.5بالنسبة للتسهيالت النقدية وبنسبة 
  . أخرى من بنك الكويت المرآزي

  
 :آما يلي والمخصصات المحددة المتعلقة بها هيوالتمويل اإلسالمي للعمالء القروض والسلف غير المنتظمة إن 

  
      2012  2011  
  ألف  ألف      
  يتيدينار آو  دينار آويتي    
          
 131,599 283,506     والتمويل اإلسالمي للعمالء سلفالقروض وال

 107,390 151,047     مخصصات
  

التي تم تحديدها والسلف والتمويل اإلسالمي للعمالء إن القيمة العادلة للضمانات التي تحتفظ بها المجموعة فيما يتعلق بالقروض 
يتكون الضمان ). ألف دينار آويتي 7,574: 2011(ألف دينار آويتي  141,560بلغت  2012ديسمبر  31آقروض غير منتظمة في 

   . من النقد واألوراق المالية وخطابات الضمانات البنكية والعقارات
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  االستثمارات المالية  -12
  

   :يبين الجدول أدناه تفاصيل تصنيف االستثمارات المالية
  

 محتفظ  2012
بها حتى  
 االستحقاق

  متاحة
  للبيع

بالقيمة العادلة من 
  خالل 

  اإلجمالي  بيان الدخل
  ألف  ألف ألف ألف 
  دينار آويتي  دينار آويتي  دينار آويتي دينار آويتي 

   استثمارات في أوراق مالية
 766,054     - 19,237746,817 )غير آويتية(حكومية -سندات دين 
 437,264     - 6,433430,831 غير حكومية -سندات دين 

 136,911 33,961 102,950    -  أسهم
 239,621 81,260 158,361    -  استثمارات أخرى

  ───────── ───────── ───────── ───────── 
  25,6701,438,959 115,221 1,579,850 
      

 614,152     -     -614,152 سندات بنك الكويت المرآزي
      

 356,211     -     -356,211 سندات خزانة حكومة الكويت
  ───────── ───────── ───────── ───────── 
  996,0331,438,959 115,221 2,550,213 

  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 

2011  
  محتفظ 

 بها حتى االستحقاق
  متاحة
  للبيع

بالقيمة العادلة من 
  خالل 

  اإلجمالي  بيان الدخل
  ألف  ألف ألف ألف 
  دينار آويتي  دينار آويتي  دينار آويتي دينار آويتي 

   استثمارات في أوراق مالية
 873,926     - 29,272844,654 )غير آويتية(حكومية -سندات دين 
 404,489     - 10,500393,989 غير حكومية -سندات دين 

 73,303     - 73,303    -  أسهم
 151,317 60,786 90,531    -  استثمارات أخرى

  ───────── ───────── ───────── ───────── 
  39,7721,402,477 60,786 1,503,035 
      

 454,378     -    -454,378 سندات بنك الكويت المرآزي
      

 396,304     -    -396,304 سندات خزانة حكومة الكويت
  ───────── ───────── ───────── ───────── 
  890,4541,402,477 60,786 2,353,717 

  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
  

ألف دينار  4,908يتم تسجيـل آافـة األسهم غـير المسعرة المتاحـة للبيـع وفقًا للقيمة العادلة باستثناء استثمارات بقيمة دفترية بمبلغ 
  .ا بالتكلفة ألن القيمة العادلة ال يمكن تقديرها بصورة موثوق فيهاحيث يتم تسجيله) ألف دينار آويتي 5,729: 2011(آويتي 

  
ذات معدالت فائدة متغيرة ومبلغ ) ألف دينار آويتي 133,679: 2011(ألف دينار آويتي  57,917تتضمن أوراق الدين المالية مبلغ 

  .ة ثابتةذات معدالت فائد) ألف دينار آويتي 1,144,736: 2011(ألف دينار آويتي  1,145,401
  

مقابل االستثمارات ) دينار آويتيألف  4,900: 2011(دينار آويتي ألف  14,735لقد تم احتساب خسارة انخفاض في القيمة بمبلغ 
  .المصنفة آمتاحة للبيع التي يوجد فيها انخفاض في القيمة بصوره جوهريه ومستمرة
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   استثمار في شرآات زميلة  -13
   

  :الشرآات الزميلة للمجموعة
القيمة الدفترية    

    

2012 
 ألف

دينار آويتي

2011 
 ألف

دينار آويتي
     

 370,597      -   .ك.م.بنك بوبيان ش
 128,832 132,016  .ق.م.بنك قطر الدولي ش
 28,403 31,022   .م.البنك الترآي ش

    - 40,946   بنك سياريا معامالت اندونيسيا
    - 5,294   بنك المال المتحد 

 146 3,897   ى أخر
            ────────          ──────── 

   213,175 527,978 
   ════════ ════════ 

  
وقامت بإعادة تصنيف االستثمار من شرآة ) 26راجع إيضاح . (ك.م.خالل السنة، قامت المجموعة بالسيطرة على بنك بوبيان ش

  . زميلة إلى شرآة تابعة
  

% حصة الملكية الفعلية  بلد التأسيس  ة الشرآات الزميلة الرئيسياسم 
    20122011
     

 30.0          30.0          قطر  .ق.م.بنك قطر الدولي ش
 40.0          38.1          ترآيا  .م.البنك الترآي ش

 -           25.0           ااندونيسي  بنك سياريا معامالت اندونيسيا
 -          21.7  السودان  بنك المال المتحد

  
  :إن ملخص المعلومات المالية للشرآات الزميلة هو آما يلي

    2012 
 ألف

دينار آويتي

2011 
 ألف

دينار آويتي
     

 3,744,757 3,878,940   موجودات
 3,156,721 3,417,564   مطلوبات 

 639,860 916,795   مطلوبات طارئة
 121,549 146,609   صافي إيرادات التشغيل

 52,182 54,208   ائج السنةنت
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   الشهرة وموجودات أخرى غير ملموسة  -14
 الشهرة 

  موجودات
  المجموع  غير ملموسة

  ألف  ألف ألف 
  دينار آويتي  دينار آويتي  دينار آويتي 

       التكلفة
 231,750 65,877 165,873  2012يناير  1في

 429,930    -  429,930 )26إيضاح(حيازة شرآة تابعة 
 (7,053) (1,626)(5,427) تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

  ───────── ───────── ───────── 
 654,627 64,251 590,376 2012ديسمبر  31في 

  ═════════ ═════════ ═════════ 
     اإلطفاء المتراآم

 16,247 16,247   -   2012يناير  1في 
-  المحمل للسنة   4,053 4,053 

 (675) (675)   -  ترجمة عمالت أجنبية تعديالت
  ───────── ───────── ───────── 

 19,625 19,625   -  2012ديسمبر  31في 
  ═════════ ═════════ ═════════ 

    صافي القيمة الدفترية
  ───────── ───────── ───────── 

 635,002 44,626 590,376 2012ديسمبر  31في 
  ═════════ ═════════ ═════════ 

  

 الشهرة 
  موجودات

  المجموع  غير ملموسة
  ألف  ألف ألف 
  دينار آويتي  دينار آويتي  دينار آويتي 

       التكلفة
 241,354 67,703 173,651  2011يناير  1في

-  إضافات    464 464 
 (10,068) (2,290)(7,778) تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

 ───────── ───────── ───────── 
 231,750 65,877 165,873 2011ديسمبر  31في 

 ═════════ ═════════ ═════════ 
    

     اإلطفاء المتراآم
 12,768 12,768    -  2011يناير  1في 

 4,081 4,081    -  المحمل للسنة
 (602) (602)    - تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

 ───────── ───────── ───────── 
 16,247 16,247    - 2011ديسمبر  31ي ف
 ═════════ ═════════ ═════════ 
    

    صافي القيمة الدفترية
 ───────── ───────── ───────── 

 215,503 49,630 165,873 2011ديسمبر  31في 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

  
ببنك بوبيان وهو تتعلق ) ألف دينار آويتي 429,930تتضمن مبلغ  2012ديسمبر  31إن صافي القيمة الدفترية للشهرة آما في 

تتعلق بالبنك ) ألف دينار آويتي 163,131: 2011(ألف دينار آويتي  157,678مبلغ عة في الكويت تمت حيازتها مؤخرًا، شرآة تاب
) ألف دينار آويتي 2,742: 2011(ألف دينار آويتي  2,768وهو شرآة تابعة في مصر آما أن مبلغ . م.م.الوطني المصري ش

  . وهو شرآة تابعة في العراق. إيه. يتعلق ببنك االئتمان العراقي إس
  

ألف  18,001تتضمن رخصـة وساطة بمبلغ  2012ديسمبر  31إن صافـي القيمـة الدفترية للموجودات غير الملموسـة آمـا في 
تتعلق . ات غير ملموسة ذات أعمار اقتصادية غير محددة المدةوتعتبر موجود) ألف دينار آويتي 18,016: 2011(دينار آويتي 

بالبنك الوطني المصري ) ألف دينار آويتي 31,614: 2011(ألف دينار آويتي  26,625الموجودات غير الملموسة األخرى بمبلغ 
  . سنة 12إلى  5وتطفأ على مدى فترة من . م.م.ش
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  )تتمة( الشهرة وموجودات أخرى غير ملموسة  -14
  

  اختبار انخفاض قيمة الشهرة والموجودات غير الملموسة ذات األعمار الزمنية المحددة
يتم اختبار القيمة الدفترية للشهرة والموجودات غير الملموسة ذات األعمار الزمنية المحددة لغرض تحديد انخفاض القيمة على 

، وذلك )رة والموجودات غير الملموسة قد تنخفض قيمتهاأو بصورة أآثر دورية من ذلك عند وجود دليل على أن الشه(أساس سنوي 
 ممن خالل تقدير القيمة الممكن استردادها من وحدة التدفقات النقدية التي ترتبط بها هذه البنود باستخدام طريقة القيمة أثناء االستخدا

حسابات القيمة أثناء تستخدم . ة لوحدة انتاج النقدما لم تكن القيمة العادلة التي تستند إلى السعر في سوق نشط أعلى من القيمة الدفتري
سنوات  5تقديرات التدفقات النقدية قبل الضرائب استنادًا إلى الموازنات المالية المعتمدة من قبل اإلدارة على مدى فترة االستخدام 

إن . قارنة مع القيمة الدفترية للشهرةويتم بعد ذلك خصم هذه التدفقات النقدية للوصول إلى صافي القيمة الحالية للم. ومعدل النمو
  .ذات الصلة بوحدة انتاج النقدمعدل الخصم المستخدم هو قبل الضرائب ويعكس المخاطر المحددة المتعلقة 

  
إن الشهـرة . لتقدير القيمة الممكن استردادها لرخصة الوساطة في الكويت%) 8.25: 2011% (9يتم استخدام معدل خصم بنسبة 

تـم تخصيصهـا لوحـدة تدفقــات نقديـة واحـدة تتكـون مـن صافـي موجـودات محـددة . م.م.بنك الوطنـي المصـري شبالالمتعلقـة 
%) 13.3: 2011% (14.2يتـم استخـدام معـدل خصـم بنسبة . م.م.وتتضمن موجـودات غـير ملموسـة للبنك الوطني المصـري ش

آما . في جميع الحاالت%) 5: 2011% (5يتم تطبيق معدل نمو بنسبة . ات النقدية هذهلتقدير القيمـة الممكـن استردادها لوحدة التدفق
استنادًا إلى هذا التحليل، . قامت المجموعة بإجراء تحليل الحساسية بتنويع عوامل المدخالت من خالل هامش محتمل بصورة معقولة

  . الملموسةال توجد مؤشرات على حدوث انخفاض في قيمة الشهرة أو الموجودات غير 
  

  موجودات أخرى  -15
  2012 

 ألف
دينار آويتي

2011 
 ألف

دينار آويتي
   

 37,499 36,589  فوائد مدينة
 33,683 39,412  مدينون متنوعون ومدفوعات مقدمًا

    -  17,904   عقارات استثمارية 
 4,121 21,898  عقار تمت حيازته من تسوية ديون

 39,151 30,204   أخرى
   ────────── ────────── 

   146,007 114,454 
   ══════════ ══════════ 

  
  مطلوبات أخرى  -16

   

2012 
 ألف

دينار آويتي

2011 
 ألف

دينار آويتي
    

 27,377 29,214   فوائد دائنة
 19,809 17,223  مستلمة مقدمًا إيرادات

 14,059 14,379   الضرائب 
 23,464 26,077  )11ضاحإي(مخصص التسهيالت غير النقدية

 16,855 26,344   مصروفات مستحقة
 20,399 23,628   دائنو موظفين

 58,781 76,874   أخرى
   ────────── ────────── 

   213,739 180,744 
   ══════════ ══════════ 
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  االحتياطياترأس المال و  -17
  
  رأس المال  )أ
   2012 

 ألف
دينار آويتي

2011 
 ألف

يتيدينار آو
    :المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل

 سهم قيمة آل منها)2011:3,957,725,114( 4,353,497,625
دينار آويتي 0.100

 
 435,349 395,772 

 

══════════ ══════════ 
  

  :إن الحرآة في األسهم العادية المصدرة خالل السنة هي آما يلي
  20122011
   

 3,597,931,922 3,957,725,114  يناير1رة فيعدد األسهم المصد
 359,793,192 395,772,511  إصدار أسهم منحة

   ──────────── ──────────── 
 3,957,725,114 4,353,497,625  ديسمبر31عدد األسهم المصدرة في

   ════════════ ════════════ 
  
  احتياطي قانوني  )ب

ويتم . إلى االحتياطي القانوني) ألف دينار آويتي 17,989: 2011(ألف دينار آويتي  19,789اقترح مجلس اإلدارة تحويل مبلغ 
من ربح السنة الخاص % 10ذلك وفقًا للنظام األساسي للبنك وقانون الشرآات التجارية الذي يتطلب بحد أدنى تحويل نسبة 

لة الوطنية والزآاة إلى االحتياطي القانوني غير القابل بمساهمي البنك قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العما
وبالتالي، فإن التحويل إلى االحتياطي القانوني، بما يقل . من رأس مال البنك المصدر% 50للتوزيع حتى يعادل رصيد االحتياطي 

  .البنك المصدر من رأسمال% 50من ربح السنة، هو المبلغ المطلوب ليبلغ االحتياطي القانوني نسبة % 10عن نسبة 
  

من رأس المال في السنوات التي ال تسمح % 5 بنسبةإن توزيع هذا االحتياطي محدد بالمبلغ المطلوب لتوزيع أرباح على المساهمين 
  . فيها األرباح المتراآمة بتأمين هذا الحد

  
  حساب عالوة إصدار األسهم  )ج

  .حساب عالوة إصدار األسهم غير قابل للتوزيعرصيد إن 
  

  أسهم الخزينة واحتياطي أسهم الخزينة   )د
  

  : في نهاية السنة آان لدى البنك أسهم الخزينة التالية
  20122011
   

 30,423,135 80,527,958  عدد أسهم الخزينة 
 %0.8 %1.8 أسهم الخزينة آنسبة من إجمالي األسهم قيد اإلصدار

 33,415 79,171 )ألف دينار آويتي(تكلفة أسهم الخزينة 
 34,074 77,307  ) ألف دينار آويتي(القيمة السوقية ألسهم الخزينة

  
  : إن الحرآة في أسهم الخزينة هي آما يلي

عدد األسهم  
 20122011
   

 10,294,498 30,423,135 يناير 1الرصيد آما في 
 21,000,000 56,186,226  المشتريات 
 875,107 2,819,167  أسهم منحة 

 (1,746,470) (8,900,570)  المبيعات 
   ────────── ────────── 

 30,423,135 80,527,958  ديسمبر 31الرصيد آما في 
   ══════════ ══════════ 

  
   .احتياطي أسهم الخزينة غير متاح للتوزيعفي حساب رصيد الإن 
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  )تتمة( حتياطياتاالرأس المال و  -17
  
  )تتمة(احتياطيات أخرى   )هـ
 

  . تم تكوين االحتياطي العام وفقًا للنظام األساسي للبنك ويمكن توزيعه دون قيود
  

يتضمن احتياطي ترجمة العمالت األجنبية فروق الترجمة عند تحويل النتائج والمرآز المالي لكافة شرآات المجموعة بما في ذلك 
ر الملموسة وأي تغييرات في القيمة العادلة على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات من عمالتها الشهرة والموجودات غي

  . الرئيسية إلى عملة عرض البيانات المالية
  

  مقترح توزيعهانقدية أرباح   -18
  

%) 10: 2011% (5ة بنسبة وأسهم منح) فلسًا للسهم 40: 2011(فلسًا للسهم  30أقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بمعدل 
، إذا ما تمت الموافقة عليها، للمساهمين  مقترح توزيعهاالنقدية الرباح تستحق األ. 2012ديسمبر  31من األسهم القائمة آما في 

  .المسجلين في سجالت البنك آما في تاريخ اجتماع الجمعية العامة السنوي
  

  المدفوعات باألسهم  -19
  

. المدفوعات باألسهم استنادًا إلى برنامج التعويضات وخيارات األسهم الممنوحة إلى موظفيه التنفيذيينيطبق البنك برنامج تسوية 
تستحق هذه الخيارات إذا استمر الموظف في الخدمة لمدة ثالثة سنوات من تاريخ المنح ويمكن للموظف ممارسة الخيارات خالل 

ممارسة خالل سنة واحدة من تاريخ االستحقاق، يتم إلغاء الخيارات عند عدم سداد سعر ال. سنة واحدة من تاريخ االستحقاق
  .فلس للسهم 100إن سعر الممارسة للخيارات الممنوحة يعادل . المستحقة

  
دينار آويتي  0.914إن القيمة العادلة للخيارات الممنوحة خالل السنة والتي تم تحديدها باستخدام طريقة تقييم بالك شولز بلغت 

: 2011(دينار آويتي  1.120إن العنصر األساسي الستخدام هذه الطريقة هو سعر السهم بمبلغ ). دينار آويتي 1.232: 2011(
فلس آما هو موضح أعاله واالنحراف المعياري لعائدات سعر السهم  100في تاريخ المنح وسعر الممارسة ) دينار آويتي 1.440

: 2011% (2.50ار الموضحة أعاله ومعدالت الفائدة السنوية بنسبة وفترة الخي%) 50.8: 2011% (45.6المتوقعـة بنسبة 
التي ال تحمل مخاطر إن التقلب الذي يتم قياسه وفقًا لالنحراف المعياري لعائدات سعر السهم المتوقعة يستند إلى التحليل %) 2.50

   .اإلحصائي ألسعار السهم اليومية على مدى الثالثة سنوات األخيرة
  

  : لتالي الحرآة في عدد خيارات األسهم خالل السنةيوضح الجدول ا
    2012    2011
عدد خيارات األسهمعدد خيارات األسهم  
      

 7,226,062  7,132,651   يناير 1القائمة في 
 2,291,174  1,666,920   الممنوحة خالل السنة
 (1,746,470)  (2,510,570)   الممارسة خالل السنة

 (638,115)  (597,811)   سنةالمستنفذة خالل ال
   ─────────  ───────── 

 7,132,651  5,691,190   ديسمبر 31القائمة في 
   ═════════  ═════════ 

  
ألف دينار  2,172: 2011(ألف دينار آويتي  1,868إن المصروفات المتكبدة على حساب برنامج التعويضات باألسهم للسنة تبلغ 

   .وفات الموظفينوهي مدرجة ضمن مصر) آويتي
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   القيمة العادلة لألدوات المالية  -20
  

  . بحتة وراغبة في عملية تجارية على درايةأطراف به مبادلة أصل أو سداد التزام بين المبلغ الذي يمكن إن القيمة العادلة هي 
    

) لية والصناديق المتداولة بصورة نشطةسوق األوراق الما(تبلغ القيمة العادلة لالستثمارات في أوراق مالية، مدرجة في سوق نشطة 
: 2011(ألف دينار آويتي  187,442لسندات الدين ومبلغ ) ألف دينار آويتي 701,565: 2011(ألف دينار آويتي  590,987
 وتبلغ االستثمارات في أوراق مالية، المتداولة  وغير المدرجة سوق. لألسهم واالستثمارات األخرى) ألف دينار آويتي 146,479

: 2011(ألف دينار آويتي  541,131أو يتم تقييمها باستخدام مدخالت أساسية لبيانات السوق المعروضة / األوراق المالية و 
لألسهم ) ألف دينار آويتي 9,495: 2011(ألف دينار آويتي  88,680لسندات الدين ومبلغ ) ألف دينار آويتي 481,602

المتضمنة في هذه الفئة أدوات دين سيادية وسندات شرآات في منطقة الشرق األوسط تتضمن سندات الدين . واالستثمارات األخرى
  . وشمال أفريقيا

  
 45,530تبلغ االستثمار في األوراق المالية التي يتم تقييمها باستخدام مدخالت أساسية ال تعتمد على البيانات المعروضة في السوق 

 62,917: 2011(ألف دينار آويتي  95,502ألوراق الدين المالية ومبلغ ) يألف دينار آويت 55,476: 2011(ألف دينار آويتي 
الفوائد (يحلل الجدول التالي الحرآة في هذه االستثمارات في أسهم واإليرادات . لألسهم واالستثمارات األخرى) ألف دينار آويتي

   :الناتجة خالل السنة) وتوزيعات األرباح واألرباح المحققة
  

 
  في 

  يناير 1
2012 

  التغير 
في القيمة 

  استرداد/ بيع إضافات العادلة

 الحرآات
في صرف 

العمالت 
األجنبية

  في 
  ديسمبر 31

2012

  صافي
األرباح في 
بيان الدخل

 ألف
دينار آويتي

 ألف
دينار آويتي

 ألف
دينار آويتي

  ألف
دينار آويتي

  ألف 
  دينار آويتي

  ألف 
  دينار آويتي

  ألف 
  دينار آويتي

    
 1,455 45,530 500 (40,852)30,406   - 55,476  أوراق دين مالية

 3,791 95,502 121 (4,012)62,9175,35831,118 أخرىواستثمارات أسهم 
 

──────────────────────────────────── ───────── ───────── ───────── 
 118,3935,35861,524(44,864) 621 141,032 5,246 

 
════════════════════════════════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

  

 
  في 

  يناير 1
2011 

  التغير 
في القيمة 
  استرداد/ بيع إضافات العادلة

 الحرآات
في صرف 

العمالت 
األجنبية

  في 
  ديسمبر 31

2011

  صافي
األرباح في 
بيان الدخل

 ألف
دينار آويتي

 ألف
دينار آويتي

 ألف
دينار آويتي

  ألف
دينار آويتي

  ألف 
  دينار آويتي

  ألف 
  دينار آويتي

  ألف 
  دينار آويتي

    

 783 55,476 (697) (5,190)15,576    -45,787  أوراق دين مالية
 6,148 62,917 (301) (6,994)66,1941003,918 أسهم واستثمارات أخرى

 

──────────────────────────────── ──────── ──────── ──────── 
 111,98110019,494(12,184) (998) 118,393 6,931 

 

════════════════════════════════════════ ════════ ════════ 
  

باستخدام  ، التي تم تقييمهامبادالت أسعار الفائدة وعقود ترجمة العمالت األجنبية اآلجلةتبلغ القيمة العادلة الموجبة والسالبة ل
 17,430ومبلغ ) ألف دينار آويتي 9,150: 2011(ألف دينار آويتي  12,529المدخالت الجوهرية للبيانات المعروضة في السوق 

  ). 23وللحصول على التفاصيل، راجع إيضاح (على التوالي ) ألف دينار آويتي 16,802: 2011(ألف دينار آويتي 
  

ألخرى بالتكلفة المطفأة، وال تختلف القيمة الدفترية بصورة جوهرية عن قيمتها العادلة حيث تدرج الموجودات والمطلوبات المالية ا
إن غالبية هذه الموجودات والمطلوبات ذات فترات استحقاق قصيرة األجل أو يعاد تسعيرها على الفور استنادًا إلى حرآة معدالت 

  . الفائدة في السوق
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  الشرآات التابعة  -21
  

  :بعة العاملةالشرآات التا
       

  % الملكية نسبة  النشاط األساسي دولة التأسيس  الشرآة  اسم
   2012  2011  
        

 100.0 100  أعمال مصرفيةالمملكة المتحدة بي ال سي)انترناشيونال(بنك الكويت الوطني 
 100.0 100  إدارة استثمار سويسرا إيه.إس)سويسرا(بنك بريفيبنك الكويت الوطني 
 85.5 85.5   أعمال مصرفية لبنان ل.م.ش)لبنان(بنك الكويت الوطني 

 100.0 100  إدارة استثمارجزر آايمان ناشيونال إنفستورز جروب هولدنجز ليمتد
 80.1 81.0  أعمال مصرفيةالعراق إيه.بنك االئتمان العراقي إس

 99.9 99.9  تثمارشرآة اسالكويت )مقفلة. (ك.م.شرآة الوطني لالستثمار ش
 86.7 86.7  الوساطةالكويت )مقفلة. (ك.م.شرآة الوطني للوساطة المالية ش

 98.5 98.5  أعمال مصرفيةمصر .م.م.ش–البنك الوطني المصري

 الكويت  ك .م.بنك بوبيان ش
أعمال مصرفية 

 47.3 58.4  إسالمية 
  
. ل.م.ش )لبنان(حصة المجموعة في بنك الكويت الوطني  من%) 38.1 :2011( %38.1 آانت نسبة ،2012 ديسمبر 31 في

   .ل.م.ش) لبنان (  هولدنغمملوآة لشرآة قابضة وسيطة، بنك الكويت الوطني 
  

  ). 26إيضاح (ك شرآة تابعة للمجموعة خالل السنة .م.أصبح بنك بوبيان ش
  

ألف دينار  733أيه خالل السنة بمبلغ .اقي إسفي بنك االئتمان العر% 0.9قامت المجموعة بحيازة حصة ملكية إضافية بنسبة 
ألف دينار آويتي إلى  393يتم تحميل الفرق بين تكلفة الحيازة والحصة في صافي الموجودات التي تمت حيازتها بمبلغ . آويتي

  . األرباح المحتفظ بها
  

الصناديق وموجودات األمانة نيابة يوجد لدى البنك أيضًا حق التصويت في بعض شرآات ذات أغراض خاصة تم تأسيسها إلدارة 
إن المعلومات عن أنشطة إدارة أموال المجموعة قد تم . ليس للبنك أي ملكية انتفاع في موجودات تلك الشرآات. عن عمالء البنك
  .29بيانها في إيضاح 

  
  ارتباطات والتزامات طارئة   -22

   2012 
 ألف

دينار آويتي

2011 
 ألف

دينار آويتي
    :ة عن العمالء مقابل التزامات مماثلة من قبل العمالء المعنيينالتزامات نياب

 99,555 85,689   حواالت مقبولة
 281,398 307,416   خطابات اعتماد

 1,685,644 2,067,690   ضمانات
   ────────── ────────── 
  2,460,795 2,066,597 

   ══════════ ══════════ 
  

ألف دينار  184,196: 2011ديسمبر  31(ألف دينار آويتي  318,110إلغاءها لحد االئتمان تبلغ إن االلتزامات التي ال يمكن 
تمثل هذه االلتزامات التزامات لحد االئتمان الذي ال يمكن إلغائه على مدى فترة التسهيالت أو يتم استرداده فقط استجابة ) آويتي

  .  لتغير مادي أو جوهري عكسي
  
نعكس في بيان تلم  اومع أنه تزامات ائتمان متنوعة غير مباشرة،ال لمخاطرسار الطبيعي للنشاط ضمن المالمجموعة تعرض ت

  . وإجراءات المراقبة وإلى اإلشراف الماليالعادية خضع لمعايير منح االئتمان ت اإال أنهالمجمع  المرآز المالي
  

 تنتهيااللتزامات سوف  قبلية، نظرًا ألن الكثير من هذهإن هذه االلتزامات االئتمانية ال تمثل بالضرورة احتياجات نقدية مست
إن وجدت، والتي ربما تنتج من تلك االلتزامات ال يتوقع أن  إن خسائر االئتمان،. يتم تمويلهادون أن  يتم إنهاء عقودهاصالحيتها أو 

 .جوهريةتكون 
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  اآلجلة مبادالت أسعار الفائدة وعقود ترجمة العمالت األجنبيةأدوات   -23
 

إن مبادالت أسعار الفائدة وعقود ترجمة العمالت األجنبية اآلجلة هي أدوات مالية تتحدد قيمتها بالرجوع إلى أسعار الفائدة أو أسعار 
األصلية فقط المبالغ التي يطبق عليها نسبة أو سعرًا لتحديد مبالغ  االسميةتمثل المبالغ . صرف العمالت األجنبية على التوالي

قدية التي سيتم تبادلها، وهي ال تمثل الربح أو الخسارة المحتملين المتعلقين بمخاطر السوق أو االئتمان التي تتسم بها تلك التدفقات الن
   .األدوات

  
تمثل القيمة . تدرج مبادالت أسعار الفائدة وعقود ترجمة العمالت األجنبية اآلجلة بالقيمة العادلة في بيان المرآز المالي المجمع

الموجبة تكلفة إتمام آافة المعامالت بالقيمة العادلة لصالح المجموعة إذا تم إنهاء الحقوق وااللتزامات الناتجة من تلك األدوات العادلة 
تقتصر مخاطر االئتمان المتعلقة بمبادالت أسعار الفائدة وعقود ترجمة . في معاملة سوق عادية في تاريخ بيان المرآز المالي

تمثل القيمة العادلة السالبة تكلفة األطراف المقابلة للمجموعة إلتمام . لة على القيمة العادلة الموجبة لألدواتالعمالت األجنبية اآلج
  .آافة معامالتهم مع المجموعة

  
التبادلية إلدارة مخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي تحمل فائدة  في مشتقات أسعار الفائدةالمجموعة تعامل ت

وآذلك تتعامل المجموعة في عقود ترجمة العمالت األجنبية اآلجلة للعمالء . قديم حلول إدارة مخاطر أسعار الفائدة للعمالءولت
  . وإلدارة مراآز العمالت األجنبية والتدفقات النقدية لديها

  
لوبات المالية والمؤهلة آأدوات تغطية تظهر مبادالت أسعار الفائدة المستخدمة لتغطية التغيير في القيمة العادلة للموجودات والمط

تدرج مبادالت أسعار الفائدة وعقود ترجمة العمالت . فعالة للمجموعة آمبادالت أسعار فائدة محتفظ بها آتغطية للقيمة العادلة
تم تغطية التعرض ي. األجنبية اآلجلة األخرى للعمالء أو تستخدم لغرض التغطية ولكنها ال تفي بالمعايير المؤهلة لمحاسبة التغطية

للمخاطر على حساب مبادالت أسعار الفائدة وعقود ترجمة العمالت األجنبية اآلجلة للعمالء من خالل الدخول في معامالت مماثلة 
  .مع أطراف مقابلة أو من خالل المعامالت األخرى لتقليل المخاطر

  
  مبادالت أسعار الفائدة 

اقيات تعاقدية بين طرفين لتبادل مدفوعات فوائد استنادًا إلى مبلغ أساسي محدد لفترة إن مبادالت أسعار الفائدة هي عبارة عن اتف
  . زمنية معينة

  
  ترجمة العمالت األجنبية اآلجلة

  .إن عقود ترجمة العمالت األجنبية اآلجلة هي اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عمالت أجنبية بسعر وتاريخ محددين في المستقبل
  

القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة وعقود ترجمة العمالت األجنبية اآلجلة المدرجة في السجالت المالية باإلضافة فيما يلي ملخص 
  : إلى القيمة االسمية لها آما يلي

 2012  2011  

 
القيمة العادلة 

 الموجبة
القيمة العادلة 

 السالبة
  القيمة 
 االسمية

 
  

القيمة العادلة 
  الموجبة

  القيمة
  لة السالبةالعاد

  القيمة 
  االسمية

  ألف  ألف  ألف   ألف ألف ألف 
  دينار آويتي  دينار آويتي  دينار آويتي    دينار آويتي دينار آويتي دينار آويتي 
     

محتفظ بها( أسعار الفائدة مبادالت
 156,684 14,254 73  2114,348136,480  )آتغطية للقيمة العادلة

 58,506 123 1,678    -    -    -  )أخرى( أسعار الفائدة مبادالت
 1,039,998 2,425 7,399  12,5083,082895,735 العمالت األجنبية اآلجلة ترجمة

  
──────── ──────── ────────  ──────── ──────── ──────── 

 12,52917,4301,032,215  9,150 16,802 1,255,188 
  

════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════ 
  

 14,327سالبة بمبلغ  2012ديسمبر  31إن صافي القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة المحتفظ بها آتغطية للقيمة العادلة آما في 
لموجودات بلغ الربح المقابل من اإليرادات الثابتة المغطاة ل). ألف دينار آويتي 14,181سالبة بمبلغ : 2011(ألف دينار آويتي 

  ). ألف دينار آويتي 12,248: 2011(ألف دينار آويتي  15,131المالية 
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  معامالت مع أطراف ذات عالقة  -24
  

وموظفين في البنك وشرآات يملكون حصصًا رئيسية  المساهمين الرئيسيين والموظفين التنفيذيين(بعض األطراف ذات عالقة إن 
إن مثل تلك المعامالت قد تمت بنفس . الطبيعي النشاطالء للبنك وشرآاته التابعة ضمن آانوا عم) وجهات ذات عالقة بالمجموعة بها

بالنسبة لعمليات مماثلة لها مع أطراف غير نفس الوقت السائدة في آتلك الشروط األساسية بما في ذلك أسعار الفائدة والضمانات 
 .ذات عالقة ولم تتضمن أآثر من قدر طبيعي من المخاطر

  
المرآزي المتعلقة بالقروض إلى أعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذوي العالقة بهم فإن تلك القروض الكويت ليمات بنك وفقًا لتع

  .ةموسمل مكفولة بضمانات
  

 : هي آما يلي واألرصدة لدى الشرآات الزميلة دارة وموظفي البنك التنفيذييناإلأعضاء مجلس  حصصإن تفاصيل 
  

 
عدد أعضاء مجلس اإلدارة

الموظفين التنفيذيينأو
عدد األطراف ذوي

 العالقة
 201220112012201120122011

  
 ألف

دينار آويتي
 ألف

دينار آويتي
           أعضاء مجلس اإلدارة

 235,723 204,469 451214  ) مضمونة(قروض 
 14,787 13,446 121213  التزامات طارئة 
  89 28 8722  بطاقات ائتمان 

 70,166 22,726 991415  ودائع
 390,751 362,293 451517 تسهيالت ائتمانيةضمانات مقابل 

 7,612 7,607     إيرادات فوائد ورسوم
 1,012 360      مصروفات فوائد

        

        موظفون تنفيذيون 
 792 460 --98  قروض 

 6 6 --21  التزامات طارئة 
 30 6 --55  بطاقات ائتمان 

 1,854 1,405 --1616  ودائع
 6 2      إيرادات فوائد ورسوم

 15 17      مصروفات فوائد
       

        شرآات زميلة
 220,721 195,268      إيداعات 

 38,834 544      حواالت مقبولة
  

  مدفوعات لإلدارة العليا   -25
  

  :مدراء التنفيذيين تتضمن ما يليإن تفاصيل المدفوعات لإلدارة العليا ومنها ال
   2012 

 ألف
دينار آويتي

2011 
 ألف

دينار آويتي
      

 12,591 13,631  رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل
 957 1,288  مكافآت نهاية الخدمة 

 1,307 1,138   مدفوعات األسهم
   ────────── ────────── 

   16,057 14,855 
   ══════════ ══════════ 

  
  .البنك شكل أتعاب أو رواتب أو عالوات لقاء الخدمات التي يقدمونها إلى فيأي مكافآت  على أعضاء مجلس اإلدارة يحصلال 
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دمج األعمال  -26
  

استثمار في شرآة "مصنف سابقًا آـ. (ك.م.في بنك بوبيان ش% 11.1بحيازة حصة ملكية إضافية بنسبة  السنةقام البنك خالل 
وبعد الحصول على السيطرة، قام البنك بإعادة تصنيف %. 58.4إلى زيادة حصة الملكية الفعلية إلى نسبة  ، مما أدى")زميلة

 31اعتبارًا من . ك.م.من شرآة زميلة إلى شرآة تابعة وتم تجميع البيانات المالية لبنك بوبيان ش. ك.م.االستثمار في بنك بوبيان ش
  .في دولة الكويت ويعمل في تقديم الخدمات المصرفية اإلسالمية. ك.م.يان شتأسس بنك بوب). تاريخ الحيازة( 2012يوليو 

  
دمج األعمال، قام البنك بإعادة قياس حصة ملكيته : 3حيث أنه تم تحقيق دمج األعمال في مراحل وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 

. في تاريخ الحيازة مع إدراج األرباح الناتجة في بيان الدخل المجمعوفقًا للقيمة العادلة . ك.م.المحتفظ بها سابقًا في بنك بوبيان ش
ألف دينار آويتي الذي  81,514ألف دينار آويتي، آما بلغ الربح من إعادة القياس  453,023بلغت القيمة العادلة في تاريخ الحيازة 

  ).7إيضاح (في بيان الدخل المجمع " إيرادات االستثمار"تم إدراجه ضمن 
  

المؤقتة للموجودات والمطلوبات المحددة في تاريخ الحيازة العادلة استنادًا إلى القيمة . ك.م.لمحاسبة عن حيازة بنك بوبيان شتمت ا
فيما يلي موجز المقابل المدفوع والقيمة  .وال تزال اإلدارة بصدد عملية تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات التي تم حيازتها

المبالغ المسجلة ة للموجودات والمطلوبات التي تم حيازتها في تاريخ الحيازة ونسبة الحصص غير المسيطرة في المؤقتالعادلة 
  :وفيما يلي ملخص لذلك صافي الموجودات المحددة للشرآة المشتراةل

  
  ألف دينار آويتي   

     الموجودات 
 170,985  قصيرة األجل وودائع بإشعاراتنقد 

 185,916    نوكودائع لدى الب
 1,181,480  تمويالت إسالمية للعمالء
 145,812   استثمارات في أوراق مالية

 21,124    عقارات استثمارية
 8,789   استثمار في شرآات زميلة
 8,104  أراضي ومباني ومعدات

 21,798   موجودات أخرى
   ───────── 

  1,744,008 
   ───────── 

     لوباتالمط
 495,805    األخرىوالمؤسسات المالية مبالغ مستحقة للبنوك
 959,657       حسابات المودعين
 38,075    مطلوبات أخرى

   ───────── 
  1,493,537 
  ───────── 
   

 250,471   صافي الموجودات
 (2,572)  الحصص غير المسيطرة

   ───────── 
 247,899  صافي الموجودات المشتراة من قبل المجموعةعادلة المؤقتة لالقيمة ال

   ═════════ 
 121,654    المقابل المحول

 103,152  الحصص غير المسيطرة في الشرآة المشتراة
 453,023  القيمة العادلة لحصة ملكية المشتري المحتفظ بها سابقًا

   ───────── 
  677,829 

 247,899  صافي الموجودات المشتراة من قبل المجموعة: ًاناقص
   ───────── 

 429,930   الشهرة المؤقتة
   ═════════ 

    

 170,985   النقد والنقد المعادل في الشرآة التابعة المشتراة
 (121,654)            نقدًا المقابل المدفوع

    ───────── 
 49,331   لناتجة من الحيازةالتدفقات النقدية ا

    ═════════ 
  

ألف دينار آويتي وربح خاص بمساهمي البنك بمبلغ  24,758إيرادات تشغيل بمبلغ  للسنةيتضمن بيان الدخل المجمع للمجموعة 
  .ك.م.ألف دينار آويتي من بنك بوبيان ش 2,879

  
 32,518بمبلغ  للسنةك ليؤدي إلى زيادة في إيرادات تشغيل المجموعة تمت في بداية السنة، آان ذل. ك.م.لو أن حيازة بنك بوبيان ش

ألف دينار آويتي  25ألف دينار آويتي وزيادة الربح الخاص بمساهمي البنك بمبلغ  682,448ألف دينار آويتي بإجمالي مبلغ 
  .ألف دينار آويتي 305,150بإجمالي مبلغ 
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  إدارة المخاطر  -27
  

بعض المخاطر، لكن يتم إدارة هذه المخاطر بطريقة هيكلية ومنظمة من خالل سياسة إدارة مخاطر  تنطوي أنشطة المجموعة على
يوفر مجلس اإلدارة التوجيه والمراقبة . شاملة تتضمن إدارة المخاطر الشاملة في الهيكل التنظيمي وإدارة المخاطر وعمليات المراقبة

  . ة ولجنة التدقيق وإدارة المخاطر وإدارة التدقيق الداخلي بالمجموعةإلدارة المخاطر العامة في ظل دعم اللجنة التنفيذي
  

  . تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل
  

يح يساعد هذا األسلوب في توض. وفقًا لتعليمات بنك الكويت المرآزي، قامت المجموعة بتطبيق نظام شامل لقياس وإدارة المخاطر
آل من الخسارة المتوقع حدوثها في الظروف العادية والخسائر غير المتوقعة، وهي عبارة عن تقييم الخسارة النهائية الفعلية استنادًا 

  . يتم فحص وتحليل المعلومات المجمعة من آافة مجموعات العمل الداخلية بشدة لتحديد المخاطر ومراقبتها. إلى النماذج اإلحصائية
  

احتماالت التعرض للمخاطر القائمة والمعامالت بكميات معينة ومقارنتها بالحدود المسموح بها، بينما يتم مراقبة المخاطر يتم تحديد 
يتم تصعيد أي حاالت تناقض أو فوائض أو . غير الكمية مقارنًة بتوجيهات السياسة والمخاطر الرئيسية ومؤشرات المراقبة

  . ات الالزمةانحرافات إلى اإلدارة التخاذ اإلجراء
  

تستخدم المجموعة، آجزء من إدارة المخاطر العامة، مبادالت أسعار الفائدة وعقود ترجمة العمالت األجنبية اآلجلة واألدوات 
األخرى إلدارة المخاطر المتعلقة بالتغير في أسعار الصرف والعمالت األجنبية ومخاطر األسهم ومخاطر االئتمان والمخاطر 

  . يتم استخدام الضمانات للحد من مخاطر االئتمان بالمجموعة. المعامالتالناتجة من تقدير 
  

يتضمن إطار إدارة المخاطر الشامل للمجموعة توجيهات محددة تؤآد على االحتفاظ بحافظة متنوعة لتفادي الترآزات العالية 
  . للمخاطر

  
  مخاطر االئتمان 27.1

  
تنشأ . في تكبد المجموعة خسارة مالية نتيجة العجز عن الوفاء بالتزام ما إن مخاطر االئتمان هي مخاطر أن يتسبب طرف مقابل

  . مخاطر االئتمان ضمن سياق العمل العادي للمجموعة
  

  .تتم مراجعة واعتماد جميع السياسات المتعلقة باالئتمان من قبل مجلس اإلدارة
  

آما تتطلب اإلجراءات القائمة والملخصة في آتيب إجراءات . توضع حدود لالئتمان لجميع العمالء بعد دراسة حذرة لمقدرتهم المالية
مراقبة االئتمان المحلي والدولي إدارات تفصيلية تقوم بها دراسة االئتمان إلى  طلباتأن تخضع جميع  المجموعةمنح االئتمان في 

بأنواع مقبولة من الضمانات  متى ما آان ذلك ضروريًا مضمونةإن جميع القروض . المختصةقبل تقديمها إلى لجنة االئتمان 
  .المتعلقة بها للتخفيف من مخاطر االئتمان

  
 تقواعد وأسس تصنيف التسهيالت االئتمانية، قام التي تحدد 1996ديسمبر  18وفقًا لتعليمات بنك الكويت المرآزي بتاريخ 

على بالمجموعة يالت القائمة لكل عميل بتشكيل لجنة داخلية من ذوي الخبرة واالختصاص بالبنك لدراسة وتقييم التسهمجموعة ال
بغرض الوقوف على أية أمور غير عادية ترتبط بوضع العميل، وما قد يواجهه من مصاعب قد يتعين معها تصنيف التسهيالت  ةحد

تي تجتمع ال وتدرس أيضًا اللجنة،. غير منتظمة، ومن ثم تحديد حجم المخصصات المطلوبة لتلك المديونيةآاالئتمانية الممنوحة له 
، تهممن إجمالي مديوني% 25غير المنتظمة نسبة  ، أوضاع العمالء التي تتجاوز أرصدة حساباتهمبصفة دورية على مدار السنة

  .إذا آان األمر يتطلب زيادة المخصصات القائمة من عدمهما وذلك لتقرير 
  
فإن  ،إضافة إلى ذلك .ومن حيث قطاعات األعمالافيًا جغر ابالحد من تلك المخاطر من خالل تنويع موجوداتهالمجموعة أيضًا قوم ت

  .جميع التسهيالت االئتمانية تخضع إلشراف مستمر يتمثل في مراجعة دورية لألداء االئتماني ولتصنيف مستويات الحسابات
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  )تتمة( إدارة المخاطر  -27
  

  )تتمة( مخاطر االئتمان   27.1
  

  الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان  27.1.1
  

إن تحليل قروض وسلف المجموعة للعمالء والمطلوبات الطارئة قبل وبعد احتساب الضمانات المحتفظ بها أو التعزيزات االئتمانية 
  : األخرى آما يلي

  2012 2011  

إجمالي المخاطر صافي المخاطرإجمالي المخاطر  
 صافي 
 المخاطر

 ألفألف ألفألف  
 دينار آويتيآويتي دينار دينار آويتيدينار آويتي  
     

 5,416,971 8,182,226 9,874,4226,496,281 قروض وسلف وتمويل إسالمي للعمالء
 1,978,798 2,066,597 2,460,7952,356,279  التزامات طارئة

  
  الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى

تشمل األنواع الرئيسية للضمانات المقبولة، . إدارة المخاطر إن مبلغ ونوع وتقييم الضمان يستند إلى التوجيهات المحددة في إطار
  . تتم عمليات إعادة التقييم وحفظ الضمانات بشكل مستقل عن وحدات العمل. العقارات واألسهم المسعرة والضمانات النقدية والبنكية

  
  ترآز مخاطر الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان   27.1.2

 
مان من التعرض لمخاطر العمالء ذوي السمات المماثلة من حيث الموقع الجغرافي الذين يعملون فيه أو تنشأ ترآزات مخاطر االئت

قطاع األعمال الذي يمارسون فيه أنشطتهم بحيث قد تتأثر قدرتهم على الوفاء بااللتزامات التعاقدية على نحو مماثل بالتغيرات في 
  .الظروف السياسة أو االقتصادية أو الظروف األخرى

  
تتم إدارة هذه المخاطر من . قد تنشأ مخاطر االئتمان أيضًا من الترآزات الكبيرة لموجودات المجموعة لدى أي طرف مقابل مستقل

 من إجمالي القروض%  19 تبلغ القائمة والسلف والتمويل اإلسالمي قرضـًا  20إن نسبة أآبر . خـالل تنويع المحافظ المالية
  %). 22: 2011( 2012ديسمبر  31آما في  والسلف والتمويل اإلسالمي

  
يمكن تحليل الموجودات المالية للمجموعة والبنود خارج الميزانية قبل األخذ بعين االعتبار أي ضمانات محتفظ بها أو تعزيزات 

  :ائتمانية حسب القطاعات الجغرافية التالية
  

2012  

  القطاع الجغرافي

األوسطالشرق
وشمال  

أفريقيا
 أمريكا
 المجموع أخرى آسياأوروبااليةالشم

 ألف ألف ألفألفألفألف  
 دينار آويتي دينار آويتي دينار آويتيدينار آويتيدينار آويتيدينار آويتي  
           

 2,814,183     - 47,432 1,932,651545,488288,612 نقد وودائع لدى البنوك
 614,152     -     -    -    -614,152 سندات بنك الكويت المرآزي
 356,211     -     -    -    -356,211 سندات خزانة حكومة الكويت

ق��روض وس��لف وتموي��ل إس��المي
 9,874,422 130,473 80,720 9,261,917111,924289,388  للعمالء

 استثمارات محتفظ بها حتى
 25,670     - 8,748    -    -16,922  االستحقاق 

 1,177,648     - 61,881 1,003,68419,31292,771 متاحة للبيع استثمارات
 106,205     - 850 99,3921,2714,692  موجودات أخرى 

 
──────────────────────── ──────── ──────── ──────── 

  13,284,929677,995675,463 199,631 130,473 14,968,491 
 

════════════════════════ ════════ ════════ ════════ 
 ارتباطات والتزامات طارئة

 2,778,905 2,100 504,553 1,699,403180,859391,990  )22إيضاح ( 
 

──────────────────────── ──────── ──────── ──────── 
  14,984,332858,8541,067,453 704,184 132,573 17,747,396 

 
════════════════════════ ════════ ════════ ════════ 
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  )تتمة( إدارة المخاطر  -27
  

  )تتمة( مخاطر االئتمان  27.1
  

  )تتمة( ترآز مخاطر الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان   27.1.2
  

2011  

  القطاع الجغرافي
األوسط الشرق  

وشمال أفريقيا   
 أمريكا
 المجموع أخرى آسيا أوروبا الشمالية

 ألف ألف ألف ألف ألف ألف  
 دينار آويتي دينار آويتي دينار آويتي دينار آويتي دينار آويتي دينار آويتي  
              

 2,058,769     - 24,700 1,509,495331,016193,558   نقد وودائع لدى البنوك
 454,378     -     -    -    -454,378  سندات بنك الكويت المرآزي
-396,304  سندات خزانة حكومة الكويت    -    -     -     396,304 

 8,182,226 45,262 122,763 7,696,80583,070234,326  قروض وسلف للعمالء
  استثمارات محتفظ بها حتى 

 39,772    - 12,840 1,914   -25,018  االستحقاق 
 1,238,643    - 91,628 867,333174,435105,247  استثمارات متاحة للبيع

 114,454 3,609 1,232 101,2526067,755  أخرى موجودات 
  

─────────────────────────── ───────── ───────── ───────── 
  11,050,585589,127542,800 253,163 48,871 12,484,546 

  

═══════════════════════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
  ارتباطات والتزامات طارئة

 2,250,793 26,076 438,216 1,368,089161,397257,015  )22 إيضاح( 
  

─────────────────────────── ───────── ───────── ───────── 
  12,418,674750,524799,815 691,379 74,947 14,735,339 

  

═══════════════════════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
  

ت المالية للمجموعة والبنود خارج الميزانية قبل األخذ بعين االعتبار أي ضمانات محتفظ بها أو تعزيزات يمكن تحليل الموجودا
  :ائتمانية حسب قطاعات األعمال

    2012  2011 

    
  ألف 

  دينار آويتي
  ألف 

  دينار آويتي
        قطاع األعمال 

 1,385,730 1,689,277        تجاري 
 898,548 1,068,342        صناعي

 4,027,996 5,223,629       أخرىبنوك ومؤسسات مالية
 813,124 990,787        إنشاءات
 1,407,465 1,974,608        عقارات
 2,243,103 2,906,121        تجزئة
 1,400,200 1,292,891        حكومة
 2,559,173 2,601,741        أخرى

     ────────── ────────── 
    17,747,396 14,735,339 

     ══════════ ══════════ 
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  )تتمة( إدارة المخاطر  -27
  

  )تتمة( مخاطر االئتمان  27.1
  

 الجودة االئتمانية حسب فئة الموجودات المالية 27.1.3
  

تستفيد المجموعة في إدارة المحفظة المالية من التصنيفات والقياسات واألساليب األخرى التي تسعى إلى مراعاة جميع جوانب 
في التصنيف فهي تلك التي ُتقدر بالحد األدنى لمخاطر الخسائر المالية " عالية"مخاطر االئتمان المصنفة ذات جدارة  إن. المخاطر

يتضمن ذلك التسهيالت الممنوحة للشرآات ذات الوضع المالي ومؤشرات المخاطر . الناتجة من تعثر المدين عن الوفاء بالتزاماته
فتشمل آافة " قياسية"أما مخاطر االئتمان المصنفة ذات جدارة . ن الدرجة الجيدة والممتازةوالقدرة على السداد التي تتراوح بي

ُتقدر المخاطر النهائية . التسهيالت األخرى التي يتم فيها االلتزام بالسداد وآافة الشروط التعاقدية وال تتعرض النخفاض القيمة
  ". العالية"أعلى من تلك المخاطر المصنفة ضمن نطاق الجدارة  بمعدل" القياسية"الحتمال تكبد خسارة مالية من الجدارة 

  
  : يوضح الجدول أدناه جودة االئتمان حسب فئة األصل لبنود بيان المرآز المالي استنادًا إلى نظام التصنيف االئتماني لدى المجموعة

    غير متأخرة أو منخفضة القيمة 

 
 فئة

 عالية
 فئة

  قياسية
متأخرة أو 
  المجموع  يمةمنخفضة الق

2012  
 ألف

 دينار آويتي
  ألف

  دينار آويتي
  ألف

  دينار آويتي
  ألف 

  دينار آويتي
       

لدى البنوك مستحقة خالل سبعة ومرابحة ودائع
 598,440     -      - 598,440  أيام

-               614,152 سندات بنك الكويت المرآزي                    -     614,152 
 356,211     -                    -               356,211 ندات خزانة حكومة الكويتس

 1,203,418     -                1,141,64861,770  ودائع لدى البنوك 
 10,305,982 339,574 8,228,2251,738,183 قروض وسلف وتمويل إسالمي للعمالء

 25,670     -                8,74816,922 محتفظ بها حتى االستحقاقاستثمارات 
 1,177,648     -                743,117434,531 استثمارات متاحة للبيع

 ────────────────── ───────── ───────── 
  

11,690,5412,251,406 339,574 14,281,521 
 ══════════════════ ═════════ ═════════ 

2011  
 485,638     -      - 485,638 ى البنوك مستحقة خالل سبعة أيامودائع لد

-               454,378 سندات بنك الكويت المرآزي                    -     454,378 
 396,304     -                    -               396,304 سندات خزانة حكومة الكويت

 787,517     -                574,920212,597  ودائع لدى البنوك 
 8,502,050 323,792 6,856,2021,322,056 قروض وسلف للعمالء

 39,772     -                14,75425,018 محتفظ بها حتى االستحقاقاستثمارات 
 1,238,643     -                847,561391,082 استثمارات متاحة للبيع

 ────────────────── ───────── ───────── 

  

9,629,7571,950,753 323,792 11,904,302 
 ══════════════════ ═════════ ═════════ 
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  )تتمة( إدارة المخاطر  -27
  

  )تتمة( مخاطر االئتمان  27.1
  

 تحليل تقادم القروض والسلف والتمويل اإلسالمي للعمالء المتأخرة أو منخفضة القيمة  27.1.4
  

    المجموع    أفراد    اتشرآ  

  
متأخرة وغير 

 منخفضة القيمة 

متأخرة 
ومنخفضة 

  القيمة
متأخرة وغير 
  منخفضة القيمة

متأخرة 
ومنخفضة 

  القيمة
متأخرة وغير 
  منخفضة القيمة

متأخرة 
ومنخفضة 

  القيمة

2012 
  ألف 

  دينار آويتي
  ألف 

  دينار آويتي
  ألف 

  دينار آويتي
  ألف 

  دينار آويتي
  ألف 

  يدينار آويت
  ألف 

  دينار آويتي
             

     - 34,256     - 21,467     - 12,789   يومًا 30حتى 
     - 11,704     - 9,655     - 2,049  يوما 31-60
     - 10,108     - 1,342     - 8,766  يوما 61-90
 28,217     - 11,375     - 16,842     -  يوما 91-180

 255,289     - 49,059     - 206,230     -  يومًا 180أآثر من 
  ────────────────────────────── ────────── ────────── ────────── 

  23,604 223,072 32,464 60,434 56,068 283,506 
  ══════════════════════════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

2011        
        

     - 19,513     - 15,827     - 3,686   يومًا 30حتى 
     - 7,218     - 7,024     - 194  يوما 31-60
     - 165,462     - 323     - 165,139  يوما 61-90
 10,720     - 10,670     - 50     -  يوما 91-180

 120,879     - 48,453     - 72,426     -  يومًا 180أآثر من 
  ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

  169,01972,47623,17459,123 192,193 131,599 
  ══════════════════════════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

  
التي انخفضت االئتمانية للعمالء التسهيالت و أإن القيمة العادلة للضمان الذي تحتفظ به المجموعة من إجمالي المبلغ متأخر الدفع 

  ).ألف دينار آويتي 158,979: 2011(ألف دينار آويتي  154,869بلغت  2012ديسمبر  31قيمتها، آما في 
   

  السيولةمخاطر   27.2
  

من هذه وللحد . قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقهاعدم ن في مخاطر السيولة هي المخاطر التي تكإن م
  . ع أخذ السيولة في االعتبار، ومراقبة السيولة بصورة يوميةمالمخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات 

  
المجموعة استنادًا إلى التدفقات النقدية التعاقدية وحقوق ملكية يلخص الجدول التالي معلومات استحقاق موجودات ومطلوبات 

  . ال يحتسب هذا بالضرورة االستحقاقات الفعلية. وتواريخ االستحقاق
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  )تتمة( إدارة المخاطر  -27
  

  ) تتمة(السيولة مخاطر    2-27
 

 حتى
 أشهر3

  12إلى  3
  شهرًا 

  أآثر من 
المجموع  سنة واحدة

2012  
 ألف

دينار آويتي
  ألف 

دينار آويتي
  ألف 

دينار آويتي
  ألف 

  دينار آويتي
     الموجودات

 2,814,183 4,219 2,730,47379,491 وودائع لدى البنوك نقد
 614,152     - 444,626169,526 سندات بنك الكويت المرآزي
 356,211 100,573 93,184162,454 سندات خزانة حكومة الكويت

 9,874,422 3,890,175 3,924,7642,059,483 قروض وسلف وتمويل إسالمي للعمالء
 25,670 6,433     -19,237 بها حتى االستحقاقاستثمارات محتفظ 

 1,438,959 982,860 175,377280,722 استثمارات متاحة للبيع
 115,221     -     -115,221 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

- استثمار في شرآات زميلة    -     213,175 213,175 
- أراضي ومباني ومعدات    -     191,485 191,485 

- الشهرة وموجودات أخرى غير ملموسة    -     635,002 635,002 
 146,007 39,802 84,16622,039  موجودات أخرى

  ──────────────────── ────────── ────────── 
7,587,0482,773,715 6,063,724 16,424,487 

  ══════════════════════════════ ══════════ 
   المطلوبات وحقوق الملكية

 4,154,983 92,663 3,330,196732,124 المستحق للبنوك ومؤسسات مالية أخرى
 9,507,754 294,123 7,954,2481,259,383  ودائع العمالء

 213,739 49,704     -164,035  مطلوبات أخرى
 2,298,326 2,298,326     -    - رأس المال واالحتياطيات

 128,189     -     -128,189 توزيعات أرباح نقدية مقترحة
 121,496 121,496     -    - الحصص غير المسيطرة

  ────────────────── ───────── ───────── 
  11,576,6681,991,507 2,856,312 16,424,487 

  ══════════════════ ═════════ ═════════ 
  

 
 حتى

 أشهر3
  12إلى  3
  شهرًا 

  أآثر من 
المجموع  سنة واحدة

2011  
 ألف

دينار آويتي
  ألف 

دينار آويتي
  ألف 

دينار آويتي
  ألف 

  دينار آويتي
     الموجودات

 2,058,769 60,735 1,996,4091,625 نقد وودائع لدى البنوك
 454,378     - 404,61949,759 سندات بنك الكويت المرآزي

 396,304 20,040 100,664275,600 ة حكومة الكويتسندات خزان
 8,182,226 3,470,359 2,898,0861,813,781 قروض وسلف للعمالء

 39,772 1,914 33,3504,508 استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق
 1,402,477 774,511 364,648263,318 استثمارات متاحة للبيع

 60,786     -     -60,786 من خالل بيان الدخلاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة
- استثمار في شرآات زميلة    -     527,978 527,978 
- أراضي ومباني ومعدات    -     174,201 174,201 

- الشهرة وموجودات أخرى غير ملموسة    -     215,503 215,503 
 114,454 4,121 92,15818,175  موجودات أخرى

  ────────────────── ───────── ───────── 
5,950,7202,426,766 5,249,362 13,626,848 

  ══════════════════ ═════════ ═════════ 
   المطلوبات وحقوق الملكية

 4,310,339 431,456 3,110,628768,255 المستحق للبنوك ومؤسسات مالية أخرى
 6,799,192 197,631 6,152,002449,559  ودائع العمالء

 180,744 43,863     -136,881  مطلوبات أخرى
- رأس المال واالحتياطيات    -     2,167,516 2,167,516 

 157,092     -     -157,092 توزيعات أرباح نقدية مقترحة
- الحصص غير المسيطرة    -     11,965 11,965 

  ────────────────── ───────── ───────── 
  9,556,6031,217,814 2,852,431 13,626,848 

  ══════════════════ ═════════ ═════════ 
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  )تتمة( إدارة المخاطر  -27
  

  ) تتمة(السيولة مخاطر   2-27
  

المستقبلية  توضح قائمة السيولة للمطلوبات المالية للمجموعة المبينة أدناه التدفقات النقدية المتوقعة بما في ذلك مدفوعات الفوائد
  . على مدى فترة تلك المطلوبات المالية استنادا إلى ترتيبات السداد التعاقدية

  

  
 3حتى
أشهر

3-12   
  شهرًا

  أآثر 
  المجموع  من سنة

  ألف  ألف  ألف ألف  
  دينار آويتي  دينار آويتيدينار آويتيدينار آويتي  2012

    :مطلوبات الماليةال
 4,166,954 96,564 3,333,216737,174 مالية األخرىالمستحق للبنوك والمؤسسات ال

 9,579,879 325,485 7,977,7621,276,632  ودائع العمالء
  

────────────────── ───────── ───────── 
  11,310,9782,013,806 422,049 13,746,833 

  
══════════════════ ═════════ ═════════ 

     :ارتباطات والتزامات طارئة
 2,460,795 945,301 758,184757,310  التزامات طارئة

 318,110 101,974 190,189 25,947  ارتباطات غير قابلة لإللغاء 
  ────────────────── ───────── ───────── 

  784,131947,499 1,047,275 2,778,905 
  ══════════════════ ═════════ ═════════ 

      
ت أجنبية آجلة يتم تسويتها علىعقود ترجمة عمال

      أساس إجمالي 
 893,172 3,758 747,882141,532  مبلغ تعاقدي دائن 

  
══════════════════ ═════════ ═════════ 

 882,567 3,758 739,415139,394  مبلغ تعاقدي مدين
  

══════════════════ ═════════ ═════════ 
  

  
 3حتى
أشهر

3-12   
  شهرًا

  ثر أآ
  المجموع  من سنة

  ألف  ألف  ألف ألف  
  دينار آويتي  دينار آويتيدينار آويتيدينار آويتي  2011

    :مطلوبات الماليةال
 4,326,296 438,542 3,112,506775,248 المستحق للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 6,831,877 222,362 6,155,684453,831  ودائع العمالء
  

────────────────── ───────── ───────── 
  9,268,1901,229,079 660,904 11,158,173 

  

══════════════════ ═════════ ═════════ 
     :ارتباطات والتزامات طارئة

 2,066,597 753,291 617,074696,232  التزامات طارئة
 184,196 74,818 25,32984,049 ارتباطات غير قابلة لإللغاء

  

────────────────── ───────── ───────── 
  642,403780,281 828,109 2,250,793 

  

══════════════════ ═════════ ═════════ 
      

عقود ترجمة عمالت أجنبية آجلة يتم تسويتها على
      أساس إجمالي 

 1,035,986 4,392 913,696117,898  مبلغ تعاقدي دائن 
  

══════════════════ ═════════ ═════════ 
 1,035,097 4,391 116,421 914,285  مبلغ تعاقدي مدين

  

══════════════════ ═════════ ═════════ 
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  )تتمة( إدارة المخاطر  -27
 

   السوقمخاطر   3-27
  

تنشأ . نتيجة للتغير في أسعار السوقهي احتمال تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية  قإن مخاطر السو
مخاطر السوق من المراآز المفتوحة في أسعار الفائدة والعمالت و األسهم حيث تتعرض جميعها إلى حرآات السوق العامة 
   .والخاصة والتغيرات في مستوى تقلب معدالت وأسعار السوق  مثل أسعار الفائدة وأسعار ترجمة العمالت األجنبية وأسعار األسهم

 
  مخاطر أسعار الفائدة1-3-27
  

 إن مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة
  . بالسوق

  
ويتم  منتظميرها بشكل يتم إعادة تسع اومطلوباته ابشكل آبير إلى مخاطر أسعار الفائدة نظرًا ألن موجوداتهالمجموعة تعرض تال 

مبادالت طريق  أو االقتراض بمعدالت ثابتة متوسطة األجل بمعدالت ثابتة عن اإلقراض الناتجة التعرض للمخاطر غالبيةتغطية 
وفضًال عن ذلك، فإنه يتم مراقبة الفجوة في أسعار الفائدة التراآمية المنعكسة بعناية فائقة على أساس يومي، ويتم . أسعار الفائدة

  .تعديلها عند الضرورة لتعكس ظروف السوق المتغيرة
  

  حساسية أسعار الفائدة
تقيس حساسية األرباح ألسعار الفائدة تأثير التغيرات المفترضة في أسعار الفائدة على صافي إيرادات الفائدة لسنة واحدة استنادًا 

يشتمل ذلك على تأثير أدوات التغطية لكنه . هاية السنةإلى الموجودات والمطلوبات المالية التي تحمل فائدة والمحتفظ بها في ن
. إن حساسية األسهم هي التأثير الناتج من أسعار الفائدة على القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع. يستثني التزامات القروض

ألدوات المالية التي قد ينتج عنها تستند حساسية الحرآات في أسعار الفائدة لحرآات أسعار الفائدة إلى أساس متماثل حيث إن ا
  .الحرآة غير متماثلة ال تمثل أهميًة آبيرة

  
نقطة أساسية  25 استنادًا إلى الموجودات المالية والمطلوبات المالية التي تحتفظ بها المجموعة حتى نهاية السنة، وعلى تقدير

  : التأثير على أرباح المجموعة آما يلي آزيادة في معدل الفائدة مع آافة المتغيرات األخرى التي قد يؤدي إلى
 
   2012   2011  

   
التأثير على

 األرباح
التأثير على 
  حقوق الملكية

التأثير على 
  األرباح

التأثير على 
  حقوق الملكية

  العملة

 الحرآة
في النقاط 
 األساسية

  ألف 
 دينار آويتي

  ألف 
  دينار آويتي

  ألف 
  دينار آويتي

  ألف 
  دينار آويتي

    
    - 5,337    -254,624+  لدينار الكويتيا

 (2,272)  153 (2,867)(1,041)25+  الدوالر األمريكي
 (106) 152 (19)(186)25+  اليورو

    - (74)   -(51)25+  الجنية اإلسترليني
 (339) 71 (325)2597+                  الجنيه المصري 
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  )تتمة( إدارة المخاطر  -27
 

  )تتمة( السوقمخاطر   3-27
  

  مخاطر أسعار العمالت األجنبية   2-3-27
  

إن مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ألداة مالية نتيجة التغيرات في أسعار العمالت 
  .األجنبية

  
ضعها مجلس إدارة البنك بشكل مسبق على مراآز تتم السيطرة على مخاطر أسعار العمالت األجنبية من خالل الحدود التي ي

التخلص من األنشطة المختلفة وذلك بغرض بها ويتم عادًة تمويل الموجودات بنفس العمالت التي تتعامل . العمالت األجنبية
لمكاتب المكاتب األمامية واآما يتوفر فصل مناسب للواجبات ما بين وظائف . أسعار تلك العمالت األجنبيةالتعرض لمخاطر 

  .، بينما يتم اإلشراف على تطبيق حدود المراآز بصورة مستقلة على أساس مستمرة إلدارة الخزينةالخلفي
  

في قيمة سعر صرف العملة % 5يبين الجدول أدناه تحليًال للتأثير الحاصل في األرباح وحقوق الملكية نتيجة الزيادة المقدرة بنسبة 
توضح القيمة . المستويات المعمول بها في نهاية السنة المالية مع االحتفاظ بثبات آافة المتغيراتفي مقابل الدينار الكويتي مقارنًة ب

  . السالبة في الجدول احتمال صافي خفض في األرباح أو حقوق الملكية بينما توضح القيمة الموجبة صافي الزيادة المحتملة
   2012   2011  

  

 (% )نسبة
  التغير في

 سعر العمالت
ر على التأثي

 األرباح
التأثير على 
  حقوق الملكية

التأثير على 
  األرباح

التأثير على 
  حقوق الملكية

   العملة
 ألف

 دينار آويتي
  ألف 

  دينار آويتي
  ألف 

  دينار آويتي
  ألف 

  دينار آويتي
    

51,5861,0032,160793+  الدوالر األمريكي
   - 103   -(711)5+  جنيه إسترليني 

   - (1,978)   -(454)5+  واليور
12,460   -522811,846+  جنيه مصري
5,479   -5,538   -5+  ريال قطري
1,402   -1,521   -5+  ليرا ترآية

-5+  ةروبية إندونيسي   2,043 -    -    
51193,1204992,543+  أخرى

  
   أسعار األسهمخاطر م 3-3-27

  
سهم هي مخاطر تقلب القيمة العادلة لألسهم نتيجة التغيرات في مستوى مؤشرات األسهم أو قيمة أسعار السهم إن مخاطر أسعار األ

تدير المجموعة المخاطر من خالل توزيع . تنتج مخاطر أسعار األسهم من التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في أسهم. منفردة
يحلل الجدول التالي تأثير مخاطر أسعار األسهم على . ترآز أنشطة قطاعات األعمالاالستثمارات بالنسبة للقطاعات الجغرافية و

وعلى حقوق ) بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخلنتيجة التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في أسهم المحتفظ بها (األرباح 
في نهاية السنة بسبب التغيرات المقدرة ) حتفظ بها آمتاحة للبيعالملالستثمارات في أسهم نتيجة التغير في القيمة العادلة ( الملكية
  : في مؤشرات السوق، مع االحتفاظ بكافة المتغيرات األخرى ثابتة، هي آما يلي% 5بنسبة 
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  )تتمة( إدارة المخاطر  -27
 

  )تتمة( السوقمخاطر   3-27
  

  )تتمة( أسعار األسهمخاطر م 3-3-27
   2012  2011  

  
فيالتغير(%)نسبة

 أسعار األسهم
 التأثير على

 الربح
  التأثير على 
  حقوق الملكية

  التأثير على 
  الربح 

  التأثير على 
  حقوق الملكية

   مؤشرات السوق
 ألف

 دينار آويتي
  ألف 

  دينار آويتي
  ألف 

  دينار آويتي
  ألف 

  دينار آويتي
     

 840     - 51767 5+ سوق الكويت لألوراق المالية
 928     -  424   - 5+ ة لألوراق الماليةسوق الدوح

 193     -   -   - 5+ السوق السعودي لألوراق المالية
  
  مخاطر التشغيل  4-27

إن مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة الناتجة من العمليات الداخلية غير الكافية أو القاصرة أو الخطأ البشري أو تعطل األنظمة 
توجد لدى مجموعة البنك منظومة من السياسات واإلجراءات التي أقرها مجلس اإلدارة ويتم تطبيقها  .أو بسبب األحداث الخارجية

بشأن تحديد وتقييم ومراقبة مخاطر التشغيل إلى جانب المخاطر األخرى المرتبطة بالنشاط المصرفي والمالي للمجموعة، ويتم 
ة هذه الوحدة هي التأآد من إتباع السياسات واإلجراءات ورقابة إن مهم. إدارة مخاطر التشغيل من خالل وحدة مخاطر التشغيل
  .مخاطر التشغيل آجزء من أسلوب إدارة المخاطر الشامل

  
نوفمبر  14يتفق األسلوب المتبع إلدارة مخاطر التشغيل لدى المجموعة مع ما تقضي به تعليمات بنك الكويت المرآزي المؤرخة 

فيما يتعلق بالمبادئ  2003أآتوبر  13ألنظمة الرقابة الداخلية والتعليمات المؤرخة  فيما يتعلق باإلرشادات العامة 1996
  .االسترشادية للممارسات السليمة إلدارة ورقابة المخاطر التشغيلية لدى البنوك

  
  رأس المال  -28

  
ويات مخاطر مثالية إن هدف المجموعة الرئيسي من إدارة رأس المال هو تحقيق أعلى قيمة للمساهم مع الوصول إلى مست

  . واالحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية لدعم تطوير أعمالها
  

تقوم المجموعة بمراقبة آفاية رأس المال واستخدام رأس المال الرقابي بصورة منتظمة من خالل توجيهات لجنة بازل حول مراقبة 
المطلوب للمجموعة ومعدالت آفاية رأس  الرقابيإن معدالت رأس المال . التي يطبقها بنك الكويت المرآزيالعمليات المصرفية 
  : المال هي آما يلي

    

2012 
  ألف

دينار آويتي

2011  
  ألف

دينار آويتي
      

 8,585,566 10,112,938  موجودات مرجحة بأوزان المخاطر
 1,030,268 1,213,553  رأس المال المطلوب

     
     رأس المال المتاح

 1,570,414 1,657,408  1رأس مال الشريحة 
     - 60,185  2رأس مال الشريحة 

   ───────── ───────── 
 1,570,414 1,717,593   إجمالي رأس المال

   ═════════ ═════════ 
 %18.3 %16.4  1معدل آفاية رأس مال الشريحة
 %18.3 %17.0  معدل آفاية إجمالي رأس المال

  
رأس المال الصادرة عن بنك الكويت المرآزي آما نص عليها تعميم بنك الكويت المرآزي  إن اإلفصاحات المتعلقة بتعليمات آفاية

  .من التقرير السنوي" إدارة المخاطر"تم إدراجها ضمن قسم  2005ديسمبر  21المؤرخ  184/2005/رب/2رقم 
  

إيضاح (خالل السنة  حيازتها تمت، وهو شرآة مصرفية إسالمية ك.م.شبنك بوبيان  2012ديسمبر  31آما في حسابات ال تتضمن
ك، تم .م.شأصول بنك بوبيان للمخاطر و ألغراض تحديد األصول المرجحة بالمخاطر ورأس المال المطلوب، والتعرض). 26

. الشريعة اإلسالميةوفقًا لمبادئ خدمات مصرفية  التي تقدمالمرآزي المطبقة على مصارف الكويت الكويت بنك  استخدام تعليمات
التقارير ذات الصلة المقدمة في معالجة الطريقة  ، متطابقة معبباقي المجموعةفة هذه األرقام إلى األرقام المقابلة المتعلقة ثم تم إضا

   .إلى بنك الكويت المرآزي
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   صناديق مدارة  -29
  

للصناديق المطالبة في  ال يحق. تدير المجموعة عددًا من الصناديق تدار بعضها بالتعاون مع مديري الصناديق المهنيين اآلخرين
بالتالي ال يتم قيد موجودات تلك الصناديق . الموجودات العامة للمجموعة وآذلك ال يحق للمجموعة المطالبة في موجودات الصناديق

 2,530: 2011( 2012ديسمبر  31مليون دينار آويتي آما في  2,817بلغ حجم الصناديق المدارة . في بيان المرآز المالي المجمع
   ).يون دينار آويتيمل
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الكويت

الوكيل املالي ووكيل السداد الرئيسي

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع 
شارع عبد اهلل االحمد

ص. ب. 95 - الصفاة 13001
الكويت

وكيل املقاصة ومحل اإليداع

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك. )مقفلة(
شارع مبارك الكبير، مبنى سوق الكويت لألوراق املالية، الدور السادس 

ص. ب. 22077 - الصفاة 13081
الكويت

املستشار القانوني

ASAR - الرويح وشركاه
شارع محمد ثنيان الغامن 

مجمع الصاحلية، البوابة األولى، الطابق الثالث
ص. ب. 447 - الصفاة 13005

الكويت

مدير اإلصدار املشترك

 شركة كامكو لالستثمار ش.م.ك. )عامة(
)»كامكو«(

منطقة شرق، شارع خالد بن الوليد، برج الشهيد 
ص. ب. 28873 - الصفاة 13149

 الكويت

مدير اإلصدار املشترك

 شركة الوطني لإلستثمار ش.م.ك. )مقفلة(
)»الوطني لإلستثمار«(

منطقة شرق، شارع الشهداء، برج الراية 2 الدور 38 
ص. ب. 4950 - الصفاة 13050

الكويت
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