
بنك برقان ش.م.ك.ع.
 )شركة مساهمة كويتية عامة تأسست في دولة الكويت(

سندات غير مضمونة ذات أولوية بالسداد بقيمة 100 مليون دينار كويتي 
بفائدة ثابتة مبعدل 4.125% تستحق بتاريخ 30 ديسمبر 2021 )"السندات"( 

تقــدم هــذه النشــرة لالكتتــاب اخلــاص )ويشــار اليهــا فيمــا بعــد بعبــارة “النشــرة“( بشــكل ســري لعــدد محــدود مــن املســتثمرين املؤهلــن )كمــا هــو معــرف فــي هــذه النشــرة( و/أو أي 
أشــخاص آخريــن قــد توافــق عليهــم هيئــة أســواق املــال فــي الكويــت )ويشــار اليهــا فيمــا بعــد بعبــارة “الهيئــة“( مــن وقــت آلخــر، لغــرض وحيــد وهــو تقييــم االكتتــاب احملتمــل فــي 
الســندات )كمــا هــي معرفــة فــي هــذه النشــرة( التــي ســتصدر مــن قبــل بنــك برقــان ش.م.ك.ع. )ويشــار اليــه فيمــا بعــد بعبــارة “برقــان“ أو “البنــك“ أو “اجلهــة املصــدرة“ أو “املصــدر“( 
)ويشــار إلــى البنــك وشــركاته التابعــة فيمــا بعــد بـ“املجموعــة“( يشــمل مصطلــح “املســتثمر املؤهــل“ إمــا املســتثمر احملتــرف بطبيعتــه )كمــا هــو موضــح أدنــاه( أو املســتثمر احملتــرف 
املؤهــل )كمــا هــو موضــح أدنــاه فــي هــذه النشــرة(. يشــمل مصطلــح “املســتثمر احملتــرف بطبيعتــه“ أي واحــد أو أكثــر ممــا يلــي: أ( حكومــة أو هيئــة عامــة حكوميــة أو بنــك مركــزي 
حلكومــة دولــة أو منظمــة أو مؤسســة ماليــة دوليــة )علــى ســبيل املثــال، البنــك الدولــي أو صنــدوق النقــد الدولــي(، أو ب( األشــخاص املرخــص لهــم مــن الهيئــة، وغيرهــم مــن 
املؤسســات املاليــة التــي تخضــع إلحــدى اجلهــات الرقابيــة داخــل دولــة الكويــت أو خارجهــا، أو ج( شــركة رأس مالهــا املدفــوع مليــون دينــار كويتــي أو مــا يعادلهــا علــى األقــل. ويشــمل 
مصطلــح “املســتثمر احملتــرف املؤهــل“ أي واحــد أو أكثــر ممــا يلــي: أ( مســتثمر لديــه تعامــالت فــي األوراق املاليــة بأحجــام كبيــرة ومبتوســط ال يقــل عــن 250,000 دينــار كويتــي )أو مــا 
يعادلهــا( فــي كل ربــع ســنة علــى مــدار الســنتن الســابقتن، أو ب( مســتثمر ال تقــل حجــم أموالــه وموجوداتــه )مبــا فــي ذلــك النقــد( عــن قيمــة 100,000 دينــار كويتــي لــدى شــخص 
أو أكثــر مرخــص لهــم مــن قبــل الهيئــة لتقــدمي خدمــات إدارة املوجــودات واحملافــظ. أو جـــ( مســتثمر يعمــل أو ســبق لــه العمــل فــي القطــاع املالــي ملــدة ســنة علــى األقــل فــي منصــب 
مهنــي محتــرف، يتطلــب معرفــة باملعامــالت أو اخلدمــات التــي ســتقدم إليــه مــن قبــل طــرف آخــر. ال يجــوز تفســير محتويــات هــذه النشــرة علــى أنهــا إستشــارة إســتثمارية، قانونيــة 
أو ضريبيــة. ُقدمــت هــذه النشــرة بشــكل ســري فقــط ليطلــع عليهــا الشــخص الــذي مت تســليم هــذه النشــرة اليــه نيابــة عــن املصــدر وال يجــوز استنســاخها أو توزيعهــا، ســواء كليــا أو 
جزئيــا، أو كشــف محتويــات النشــرة أو اســتخدامها ألي غــرض دون احلصــول علــى موافقــة خطيــة مســبقة مــن املصــدر. كل مســتثمر محتــرف يقبــل هــذه النشــرة يوافــق علــى إعادتهــا 
إلــى مــدراء اإلصــدار فــورا عنــد الطلــب. ال يعنــي تســليم هــذه النشــرة أن املعلومــات املذكــورة فــي هــذه النشــرة صحيحــة فــي اي وقــت الحــق لتاريــخ حتريــر هــذه النشــرة املذكــور علــى 

صفحــة غــالف هــذه النشــرة.

تعتبــر هــذه النشــرة نشــرة اكتتــاب خــاص مقدمــة مــن قبــل املصــدر إلصــدار ســندات غيــر مضمونــة ذات أولويــة فــي الســداد بقيمــة 100 مليــون دينــار كويتــي بفائــدة ثابتــة تســتحق 
بتاريــخ 30 ديســمبر 2021 ، حيــث ســعر إصــدار الســندات هــو نســبة 100 فــي املئــة مــن املبلــغ األصلــي. ســيتم ســداد كافــة مبالــغ الفائــدة املترتبــة علــى الســندات وفقــاً للشــروط 
واألحــكام احملــددة فــي الفصــل املنصــوص عليــه فــي هــذه النشــرة )ويشــار اليهــا فيمــا بعــد بعبــارة “شــروط وأحــكام اإلصــدار“(. وتســري الفائــدة علــى الســندات اعتبــاراً مــن تاريــخ 
إصــدار الســندات وتدفــع بشــكل نصــف ســنوي علــى دفعــات بعــد ســتة أشــهر بتاريــخ 30 يونيــو وتاريــخ 30 ديســمبر مــن كل عــام وتكــون الدفعــة األولــى بتاريــخ 30 يونيــو 2019. وتــؤّدى 
دفعــات الفوائــد دون خصــم أو اســتقطاع حلســاب الضرائــب الكويتيــة، إلــى احلــد املنصــوص عليــه فــي هــذه الوثيقــة. وحتمــل الســندات فائــدة مبعــدل ثابــت عنــد 4.125% ســنوًيا 

وتدفــع بشــكل نصــف ســنوي علــى دفعــات بعــد تاريــخ إصــدار الســندات.

حصلــت اجلهــة املصــدرة فــي تاريــخ هــذه النشــرة، علــى تصنيــف ائتمانــي A3 و+BBB و+A مــن قبــل كل مــن موديــز وســتاندرد انــد بــورز وفيتــش خلدمــات التصنيــف )ويشــار اليهــا فيمــا 
بعــد بعبــارة “وكاالت التصنيــف“( علــى التوالــي. ال يعتبــر تصنيــف املصــدر توصيــة بشــراء أو بيــع الورقــة املاليــة أو االحتفــاظ بهــا، كمــا أن التصنيــف قــد يخضــع للمراجعــة أو التعليــق 
أو الســحب فــي أي وقــت مــن قبــل وكاالت التصنيــف. أصــدرت وكاالت التصنيــف موافقتهــا النهائيــة علــى ادخــال التصنيــف فــي هــذه النشــرة، وقــد مت إرســال صــور ضوئيــة عــن تلــك 

املوافقــة إلــى الهيئــة مــع األخــذ فــي االعتبــار أن وكاالت التصنيــف لــم تلــِغ هــذه املوافقــة قبــل تقــدمي هــذه النشــرة إلــى هيئــة اســواق املــال للموافقــة.

مــا لــم يتــم اســتردادها أو إلغاؤهــا مســبًقا، تُســترد الســندات بقيمتهــا االســمية األصليــة فــي 30 ديســمبر 2021. ويجــدر الذكــر بــأن الســندات غيــر قابلــة لالســتهالك خــالل مــدة 
اســتحقاقها. باإلضافــة إلــى ذلــك، ميكــن اســتبدال الســندات بقيمتهــا االســمية األصليــة )مــع مراعــاة حتقــق بعــض الشــروط(، وفــق تقديــر اجلهــة املصــدرة، بشــكل كلــي وليــس جزئــي، 

فــي أي وقــت فــي حالــة اإللــزام بخصــم أي ضرائــب كويتيــة مــن الدفعــات فيمــا يتعلــق بالســندات.

ومتثــل كل شــريحة مــن الســندات بســند شــامل دائــم مســجل ويشــار إلــى كل ســند منهــا مبصطلــح “ســند شــامل“ )Global Bond(، دون قســائم فائــدة، وذلــك بقيمــة إســمية 100 
مليــون دينــار كويتــي علــى أن تكــون الســندات الشــاملة قابلــة للتحويــل إلــى ســندات نهائيــة بصيغــة مســجلة بقيمــة 50,000 دينــار كويتــي فــي ظــل الظــروف احملــددة املذكــورة فــي وثيقــة 
الســند الشــامل، والــواردة بشــكل أكثــر تفصيــاًل فــي هــذه النشــرة؛ يرجــى مراجعــة “ملخــص األحــكام املتعلقــة بالســندات فــي الشــكل الشــامل“ املرفــق. وســيتم إيــداع كل ســند شــامل 
باســم الشــركة الكويتيــة للمقاصــة ش.م.ك. وتســجيله باســمها لزيادتهــا علــى حســابات املكتتبــن لــدى الشــركة الكويتيــة للمقاصــة ش.م.ك. ورغــم أن الســندات مثبتــة بســندات شــاملة، 

ولكــن يجــوز حتويلهــا مــن خــالل الشــركة الكويتيــة للمقاصــة ش.م.ك. وفقــاً للقواعــد واإلجــراءات الســارية للشــركة الكويتيــة للمقاصــة.

ــو  ــخ 11 يوني ــس إدارة اجلهــة املصــدرة الصــادر بتاري ــرار مــن مجل ــخ 28 مــارس 2018 وق ــة للجهــة املصــدرة صــدر بتاري ــة العمومي ــرار مــن اجلمعي ــح بإصــدار الســندات بق مت التصري
2018. ومنحــت هيئــة أســواق املــال موافقتهــا للجهــة املصــدرة إلصــدار الســندات فــي تاريــخ 8 نوفمبــر 2018، ومت منــح موافقــة هيئــة أســواق املــال علــى تســويق الســندات بتاريــخ 26 
نوفمبــر 2018. ومت احلصــول علــى موافقــة مؤقتــة مــن بنــك الكويــت املركــزي بتاريــخ 2 ســبتمبر 2018، فيمــا صــدرت املوافقــة النهائيــة لبنــك الكويــت املركــزي بتاريــخ 17 ديســمبر 2018.

تبــدأ فتــرة االكتتــاب للســندات اعتبــاًرا مــن 19 ديســمبر 2018 وحتــى 26 ديســمبر 2018. وفــي حالــة االكتتــاب فــي الســندات بالكامــل قبــل نهايــة فتــرة االكتتــاب، يجــوز للجهــة املصــدرة 
أن تنهــي فتــرة االكتتــاب، ويجــوز ملــدراء اإلصــدار ووكالء االكتتــاب - بعــد احلصــول علــى موافقــة هيئــة أســواق املــال - متديــد فتــرة االكتتــاب لفتــرة أو فتــرات أخــرى، شــريطة أال 

تتجــاوز فتــرات التمديــد اإلجماليــة 60 يوًمــا.

ألغراض هذه النشرة، فإن مصطلح “يوم العمل“ يعني أي يوم )عدا أيام اجلمعة أو السبت( ال يعتبر عطلة رسمية والتي تفتح فيه البنوك ملباشرة أعمالها في دولة الكويت.
تنبيه للمستثمرين احملتملني

ننصح بأن تستشير شخصًا مؤهاًل وُمرخصًا له )طبقًا لالئحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق املال رقم 7 لسنة 2010 )وتعديالتها(( لتقدمي املشورة حول محتويات هذه 
النشرة قبل اتخاذ قرار االكتتاب في السندات من عدمه.

هيئــة أســواق املــال فــي الكويــت هــي اجلهــة املنّظمــة املســؤولة عــن إصــدار التراخيــص واملوافقــات الالزمــة إلصــدار ســندات فــي الكويــت. ولقــد اعتمــدت الهيئــة هــذه النشــرة التــي مت 
إعدادهــا وفًقــا للقانــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق املــال الكويتيــة وتنظيــم أنشــطة الســندات والالئحــة التنفيذيــة للقانــون وتعديالتهمــا. ويتحمــل أعضــاء مجلــس 
اإلدارة الذيــن وردت أســماؤهم فــي هــذه النشــرة حتــت عنــوان )اإلدارة(، مجتمعــن ومنفرديــن، املســؤولية الكاملــة عــن دقــة وصحــة جميــع املعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة فيمــا 
يتعلــق باجلهــة املصــدرة والســندات، ويؤكــدون أنهــم قــد قامــوا بكافــة االستفســارات املعقولــة بحيــث أنــه – وفــق أفضــل مــا لديهــم مــن معرفــة ومــا يعتقدونــه – ال توجــد حقائــق أخــرى 

مغفلــة مــن شــأنها أن جتعــل أي بيــان متضمــن فــي هــذه النشــرة مضلــاًل بشــكل جوهــري.

كمــا يقــر املصــدر ومــدراء اإلصــدار ووكالء اإلكتتــاب حتملهــم املســؤولية فــي حــال عــدم صحــة البيانــات التــي تضمنتهــا النشــرة، ولــم تغفــل النشــرة علــى حــد علمهــم وبعــد قيامهــم بكافــة 
االستفســارات املعقولــة عــن أي معلومــات جوهريــة، وقــد مت إعدادهــا وفقــاً للمعلومــات والبيانــات التــي تتطابــق مــع الواقــع.

ويقــر املستشــارون القانونيــون للمصــدر وملــدراء اإلصــدار بأنــه متــت مراجعــة النشــرة واملســتندات ذات الصلــة بهــا والتــي زودتهــم بهــا اجلهــة املصــدرة، وأنــه علــى حــد علمهــم وبعــد 
قيامهــم بكافــة االستفســارات املعقولــة، فــإن النشــرة تســتوفي املتطلبــات القانونيــة ذات الصلــة وبــأن اجلهــة املصــدرة قــد اســتوفت املوافقــات الالزمــة التــي جتعــل التــزام اجلهــة املصــدرة 

صحيحــاً ونافذاً.

كمــا ال تتحمــل هيئــة أســواق املــال أي مســؤولية تتعلــق مبحتويــات هــذه النشــرة، وال تضمــن دقتهــا أو متامهــا، كمــا تخلــي نفســها بشــكل واضــح وصريــح مــن أي مســؤولية أًيــا كان نوعهــا 
بســبب أي خســارة ميكــن أن تنشــأ أو حتــدث بســبب االعتمــاد علــى أي جــزء مــن هــذه النشــرة.

حررت نشرة االكتتاب هذه بتاريخ 30 ديسمبر 2018.
مدراء اإلصدار املشتركني ووكالء االكتتاب
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مالحظات هامة

تتضمــن النشــرة معلومــات تتعلــق بالبنــك والســندات، ولــم يصــرح البنــك ألي جهــة مــن الغيــر بتقــدمي أي بيــان أو معلومــات 
ــك التــي وردت فــي هــذه النشــرة أو التــي متــت املوافقــة عليهــا واعتمادهــا مــن قبــل  بشــأن البنــك أو الســندات، باســتثناء تل
البنــك لهــذا الغــرض. وال ميكــن االعتمــاد علــى مثــل تلــك البيانــات أو املعلومــات باعتبارهــا مخّولــة مــن البنــك أو مــن مــدراء 

اإلصــدار أو وكالء االكتتــاب املبينــة أســماؤهم علــى غــالف هــذه النشــرة.

فــي حــن قــام البنــك بجميــع االستفســارات املعقولــة بشــأن دقــة املعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة فــي تاريخهــا، إال أن هنــاك 
بعــض املعلومــات املتعلقــة بالســوق والقطاعــات املصرفيــة الــواردة فــي هــذه النشــرة مســتمدة مــن مصــادر خارجيــة. وحيــث أنــه 
ــات الســوق  ــن معلوم ــأن أي م ــاد ب ــن أي ســبب لالعتق ــدى البنــك وال مــدراء االصــدار وال أي مــن مستشــاريهم املعني ــس ل لي
ــم تقــدمي أي تعهــد  ــم يت ــك املعلومــات بشــكل مســتقل ول ــم التحقــق مــن تل ــم يت ــا، ل ــر دقيقــة جوهرًي ــة غي والقطاعــات املصرفي

بشــأنها فيمــا يتعلــق بدقــة أو شــمولية أي مــن هــذه املعلومــات.

املعلومــات املبينــة فــي هــذه النشــرة، فــي تاريخهــا، هــي معلومــات قابلــة للتغييــر. وعلــى وجــه اخلصــوص، فــإن الوضــع املالــي 
ــي للبنــك، وكذلــك قيمــة الســندات قــد تتأثــر ســلبياً بفعــل التطــورات املســتقبلية املتعلقــة بعوامــل التضخــم أو تكاليــف  الفعل
التمويــل أو الضرائــب أو أيــة عوامــل اقتصاديــة أو سياســية أخــرى، أو أيــة عوامــل أخــرى خارجــة عــن ســيطرة البنــك. وال يجــوز 
بــأي شــكل مــن األشــكال تفســير أو االعتمــاد علــى أن تســليم نشــرة االكتتــاب هــذه، أو أن أي تصريــح شــفهي أو خطــي أو مطبــوع 

يتعلــق بالســندات، يشــكل وعــداً أو تعهــداً أو ضمانــات بشــأن أي أربــاح أو نتائــج أو أحــداث مســتقبلية.

ــب البنــك أو مــدراء االصــدار أو أي مــن مستشــاريهم أو التابعــن لهــم  ــة مــن جان ــا توصي ــار هــذه النشــرة بأنه ال يجــوز اعتب
لالشــتراك فــي عمليــة طــرح الســندات. واملعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة هــي ذات طابــع عــام ومت إعدادهــا دون األخــذ فــي 
االعتبــار أي أهــداف للمســتثمرين احملتملــن أو وضعهــم املالــي أو احتياجاتهــم االســتثمارية. وقبــل اتخــاذ أي قــرار اســتثماري، 
يعتبــر كل مســتلم لهــذه النشــرة مســؤوالً عــن احلصــول علــى استشــارة مهنيــة مســتقلة فيمــا يتعلــق بالبنــك أو طــرح الســندات، 
وكذلــك يعتبــر مســؤوالً عــن القيــام بتقييمــه اخلــاص املســتقل فيمــا يتعلــق بالبنــك أو االســتثمار فــي الســندات، وكذلــك فيمــا 
يتعلــق باملعلومــات واالفتراضــات الــواردة فــي النشــرة، واســتخدام تلــك االستشــارة والتحليــل واالفتراضــات التــي يراهــا ضروريــة 
التخــاذ أي قــرار اســتثماري. ال يجــوز للمســتثمرين احملتملــن تفســير محتويــات هــذه الوثيقــة بأنهــا تقــدم استشــارة ضريبيــة أو 
اســتثمارية أو قانونيــة. وقبــل شــراء أيــة ســندات، يتعــن علــى كل مســتثمر محتمــل الرجــوع إلــى مستشــار مالــي مرخــص أصــوالً 
مــن قبــل هيئــة أســواق املــال فــي دولــة الكويــت، وأن يقــرر، مــع مستشــاريه القانونيــن والضريبيــن ومستشــاري األعمــال، مــدى 
ــّي.  مالءمــة وعواقــب ذلــك االســتثمار فــي الســندات بالنســبة لذلــك املســتثمر، والتوصــل إلــى تقييــم مســتقل لالســتثمار املعن
والغــرض الوحيــد مــن هــذه النشــرة هــو تقــدمي معلومــات أساســية عــن البنــك ملســاعدة كل مــن توجــه إليهــم هــذه النشــرة فــي 

إجــراء تقييــم مســتقل لعمليــة طــرح الســندات وأي اســتثمار محتمــل فيهــا.

يحظــر القانــون توزيــع هــذه النشــرة وكذلــك عــرض الســندات أو بيعهــا فــي بعــض الواليــات القضائيــة. ويطلــب مــدراء اإلصــدار 
والبنــك مــن األشــخاص الذيــن تصــل هــذه النشــرة إلــى حيازتهــم اإلحاطــة بتلــك القيــود وااللتــزام بهــا.

ال تشــكل الوثيقــة املرفقــة، حتــت أي ظــرف مــن الظــروف، عرًضــا للبيــع أو التمــاس عــرض للشــراء، وال يجــوز بيــع الســندات فــي 
الواليــات املتحــدة أو أي واليــة قضائيــة أخــرى يكــون فيهــا هــذا العــرض أو االلتمــاس أو البيــع غيــر قانونــي. لــم ولــن تُســّجل أي 
ســندات يتــم إصدارهــا، مبوجــب قانــون األوراق املاليــة أو أي ســلطة تنظيميــة لــأوراق املاليــة، فــي أي واليــة أو نطــاق قضائــي 
آخــر فــي الواليــات املتحــدة، وال يجــوز طرحهــا أو بيعهــا أو التعهــد بهــا أو التنــازل عنهــا بــأي شــكل آخــر خــالف ذلــك، داخــل 

الواليــات املتحــدة أو حلســاب أو لصالــح مواطنــن أمريكيــن.

قــد ال يناســب االســتثمار فــي الســندات كافــة املســتثمرين. ويتعــن علــى كل مســتثمر محتمــل فــي الســندات حتديــد مــدى 
مالءمــة ذلــك االســتثمار فــي ضــوء ظروفــه اخلاصــة. وعلــى وجــه اخلصــوص، قــد يرغــب كل مســتثمر محتمــل، إمــا بنفســه أو 

مبســاعدة مستشــاريه املاليــن وغيرهــم مــن املستشــارين املهنيــن، فــي النظــر فيمــا إذا كان يتمتــع مبــا يلــي:

املعرفــة واخلبــرة الكافيــة إلجــراء تقييــم هــادف للســندات، وكذلــك تقييــم مزايــا ومخاطــر االســتثمار فــي الســندات ( 1
واملعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة؛

i



القــدرة علــى الوصــول إلــى األدوات التحليليــة املناســبة، واملعرفــة بهــا، مــن أجــل تقييــم االســتثمار فــي الســندات فــي ســياق ( 2
وضعــه املالــي اخلــاص، وكذلــك تأثيــر الســندات علــى محفظتــه االســتثمارية العامــة؛

أنــه يتمتــع باملــوارد املاليــة والســيولة الكافيــة لتحمــل جميــع مخاطــر االســتثمار فــي الســندات، مبــا فــي ذلــك عندمــا تكــون ( 3
العملــة للمبالــغ الرئيســية ومدفوعــات الفائــدة مختلفــة عــن عملــة املســتثمر احملتمــل؛

فهم شروط السندات بالكامل واإلحاطة بسلوك أي أسواق مالية ذات صلة؛( 4

القــدرة علــى تقييــم الســيناريوهات احملتملــة للعوامــل االقتصاديــة ومعــدل الفائــدة والعوامــل األخــرى التــي قــد تؤثــر علــى ( 5
اســتثماراته وقدرتــه علــى حتمــل املخاطــر احملتملــة.

ال تعتبــر هــذه النشــرة، وال أي إشــعار أو مراســالت مت توصيلهــا حلملــة أي ســندات )أو أي فائــدة فيهــا( أو أي حملــة ســندات 
محتملــن )أو أي فائــدة فيهــا( مــن ِقبــل البنــك أو بالنيابــة عنــه، استشــارة بشــأن مزايــا شــراء أي ســندات أو االكتتــاب فيهــا )أو 
أي فائــدة فيهــا(. إذا كان لديــك أي شــك حــول محتويــات هــذه النشــرة، يتعــن عليــك استشــارة الوســيط اخلــاص بــك أو مديــر 
ــا  ــر أن ســعر الســندات قــد ينخفــض متاًم البنــك أو املستشــار القانونــي أو احملاســب أو أي مستشــار مالــي آخــر. يتعــن تذّك

مثلمــا قــد يرتفــع.

ــق بطــرح الســندات، باســتثناء األشــخاص  ــا يتعل ــدات فيم ــل أي شــخص لتقــدمي أي معلومــات أو تقــدمي أي تعه ــم تخوي ــم يت ل
املذكوريــن فــي هــذه النشــرة. وفــي حالــة تقــدمي تلــك املعلومــات أو البيانــات، ال يجــوز االعتمــاد عليهــا باعتبارهــا معتمــدة مــن 
جانــب مــدراء اإلصــدار أو البنــك. وال ينطــوي إصــدار هــذه النشــرة أو أي مبيعــات تتــم مبوجبهــا، فــي أي ظــرف مــن الظــروف، 

علــى أي إشــارة أنــه لــم يتــم إدخــال أي تعديــل علــى شــؤون البنــك منــذ تاريــخ هــذه النشــرة.

فيمــا يتعلــق بطــرح الســندات، يجــوز ألي مــن صنــاع الســوق املرخصــن مــن قبــل هيئــة ســواق املــال )دون أن يتحمــل البنــك أي 
مســؤولية( إجــراء معامــالت تعمــل علــى اســتقرار أو احلفــاظ علــى ســعر الســوق للســندات عنــد مســتويات غيــر تلــك التــي قــد 
تســود بخــالف ذلــك. ويجــوز إجــراء تلــك املعامــالت فــي الســوق املفتــوح أو غيــر ذلــك، ويجــوز – فــي حــال بــدأت تلــك العمليــات 

- وقفهــا فــي أي وقــت دون إشــعار.

لم يتم تدقيق املعلومات املالية الواردة في هذه الوثيقة ألي فترة تنتهي بعد تاريخ 31 ديسمبر 2017.

إعادة تصنيف البيانات املالية

فــي البيانــات املاليــة املجمعــة كمــا فــي وللســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017، واملعلومــات املاليــة املرحليــة املكثفــة املجمعــة الغيــر 
مدققــة كمــا فــي ولفتــرة التســعة أشــهر املنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2018 قامــت اجلهــة املصــدرة بإعــادة تصنيــف بعــض املعلومــات 
املاليــة املقارنــة كمــا فــي وللســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 وكمــا فــي وللتســعة أشــهر املنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2017 علــى 

التوالــي. يوضــح اجلــدول أدنــاه طبيعــة وتأثيــر إعــادات التصانيــف:
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بيان املركز املالي 
كما في 31 ديسمبر 2016املجمع

قبل إعادة التصنيف 
)ألف دينار كويتي(

إعادة التصنيف
)ألف دينار كويتي(

بعد إعادة التصنيف 
سبب إعادة التصنيف)ألف دينار كويتي(

املستحق من بنوك 
و مؤسسات مالية 

أخرى
751,41252,000803,412

إعادة تصنيف املخصصات 
االحترازية العامة مببلغ 

52 مليون دينار كويتي 
من “مستحق من بنوك 

ومؤسسات مالية أخرى“ إلى 
“قروض وسلف للعمالء“، 

والتي مت القرار لتخصيصها 
مسبقاً على أن تكون من 

ضمن “املستحق من البنوك 
واملؤسسات املالية األخرى“

قروض وسلف 
4,224,086)52,000(4,276,086للعمالء

بيان املركز املالي 
كما في 31 سبتمبر 2017املجمع

قبل إعادة التصنيف 
)ألف دينار كويتي(

إعادة التصنيف
)ألف دينار كويتي(

بعد إعادة التصنيف 
سبب إعادة التصنيف)ألف دينار كويتي(

املستحق من البنوك 
واملؤسسات املالية 

األخرى
476,83452,000528,834

إعادة تصنيف املخصصات 
االحترازية العامة مببلغ 

52 مليون دينار كويتي 
من “مستحق من بنوك 

ومؤسسات مالية أخرى“ إلى 
“قروض وسلف للعمالء“، 

والتي مت القرار لتخصيصها 
مسبقاً على أن تكون من 

ضمن “املستحق من البنوك 
واملؤسسات املالية األخرى“

قروض وسلف 
4,450,015)52,000(4,502,015للعمالء

لــم يتــم إجــراء أي تغييــرات معادلــة فــي البيانــات املاليــة املجمعــة كمــا فــي وللســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 واملعلومــات 
املاليــة املرحليــة املكثفــة املجمعــة الغيــر مدققــة كمــا فــي وللتســعة أشــهر املنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2017، ويجــب أن يــدرك 
املســتثمرون أنــه، إلــى املــدى احملــدد أعــاله، املعلومــات املاليــة الــواردة فــي البيانــات املاليــة املجمعــة كمــا فــي وللســنة املنتهيــة 
فــي 31 ديســمبر 2016  غيــر قابلــه للمقارنــة مــع املعلومــات الــواردة فــي البيانــات املاليــة املجمعــة كمــا فــي وللســنة املنتهيــة فــي 
31 ديســمبر 2017 واملعلومــات املاليــة الــواردة فــي املعلومــات املاليــة املرحليــة املكثفــة املجمعــة الغيــر مدققــة كمــا فــي وللتســعة 

ــه للمقارنــة مــع تلــك املعلومــات الــواردة فــي البيانــات املاليــة املرحليــة املكثفــة  أشــهر املنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2017 غيــر قابل
املجمعــة الغيــر مدققــة كمــا فــي وللتســعة أشــهر املنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2018. مت اســتخراج جميــع املعلومــات املاليــة كمــا فــي 
وللســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 املتعلقــة باملصــدر مــن البيانــات املاليــة املجمعــة للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 
ومت اســتخالص جميــع املعلومــات املاليــة كمــا فــي وللتســعة أشــهراملنتهية فــي 30 ســبتمبر 2017 املتعلقــة باملصــدر مــن املعلومــات 

املاليــة املرحليــة املكثفــة املجمعــة الغيــر مدققــة كمــا فــي وللتســعة أشــهر املنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2018.

تقريب األرقام

 مت تعديــل وتقريــب بعــض األرقــام والنســب املشــار إليهــا فــي هــذه النشــرة، واالعتمــاد علــى األرقــام واملبالــغ الــواردة فــي 
البيانــات املاليــة املعنيــة مــن أجــل احتســاب بعــض األرقــام والنســب املشــار إليهــا فــي هــذه النشــرة، بــدالً مــن األرقــام املقربــة 
املذكــورة فــي النشــرة. وبنــاًء عليــه، فــإن األرقــام املدرجــة فــي نفــس الفئــة فــي اجلــداول املذكــورة فــي النشــرة قــد تتبايــن بشــكل 
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طفيــف بــن جــدول وآخــر، كمــا أن مجمــوع األرقــام املذكــورة فــي بعــض اجلــداول ال ميثــل املجمــوع احلســابي الفعلــي لأرقــام 
الســابقة عليهــا فــي ذلــك اجلــدول.

فــي هــذه النشــرة، جميــع اإلشــارات إلــى “دينــار كويتــي“ و“دينــار كويتــي“ تعنــي الدينــار الكويتــي وهــي العملــة الرســمية لدولــة 
الكويــت.

قــد تشــير بعــض البيانــات الــواردة فــي هــذه النشــرة إلــى نظــرة مســتقبلية تطلعيــة. وتتضمــن البيانــات املســتقبلية بيانــات تتعلــق 
بخطــط اجلهــة املصــدرة وأهدافهــا وأغراضهــا واســتراتيجياتها وعملياتهــا املســتقبلية وأدائهــا املســتقبلي، وكذلــك االفتراضــات 
التــي تنطــوي عليهــا تلــك البيانــات املســتقبلية. عنــد اســتخدامها فــي هــذه النشــرة، تشــير الكلمــات “يتوقــع“ و“يقــّدر“ و“يعتقــد“ 
و“يعتــزم“ و“يخطــط“ و“يهــدف“ و“يســعى إلــى“ و“قــد“ و“ســوف“ و“يجــب“، وكذلــك أيــة تعابيــر مشــابهة، إلــى البيانــات املســتقبلية 
بشــكل عــام. وقــد بنــت اجلهــة املصــدرة هــذه البيانــات املســتقبلية علــى الرؤيــة احلاليــة إلدارتهــا فيمــا يتعلق باألحداث املســتقبلية 
واألداء املالــي املســتقبلي. وعلــى الرغــم مــن أن اجلهــة املصــدرة تــرى أن التوقعــات والتنبــؤات التــي تعكســها البيانــات املســتقبلية 
للجهــة املصــدرة تعتبــر معقولــة كمــا هــي فــي تاريــخ هــذه النشــرة، فــإن النتائــج الفعليــة لعمليــات اجلهــة املصــدرة - فــي حــال 
ــي حددهــا  ــك املخاطــر الت ــك تل ــا، مبــا فــي ذل ــات املشــار إليه ــة التوقع ــت عــدم جدي ــر مــن املخاطــر أو ثب حتقــق واحــد أو أكث
البنــك، أو فــي حــال ثبــوت عــدم صحــة أو دقــة التوقعــات الــواردة فــي هــذه النشــرة - قــد تختلــف عمــا هــو متوقــع أو متنبــأ بــه. 
ــة متطلبــات أو شــروط منصــوص  إن دالالت تلــك البيانــات املســتقبلية تنحصــر بتاريــخ هــذه النشــرة. ومــع عــدم اإلخــالل بأي
ــزام أو  ــح إزاء أي الت ــي مســؤوليتها بشــكل صري ــق، فــإن اجلهــة املصــدرة تخل ــة التطبي ــح واجب عليهــا مبوجــب القوانــن واللوائ
تعهــد بتوزيــع أي حتديثــات أو تعديــالت تتــم علــى أي مــن البيانــات املســتقبلية الــواردة فــي هــذه النشــرة بعــد تاريخهــا ليعكــس 
ــات، أو أي تغيــر فــي األحــداث أو الظــروف أو األوضــاع التــي بنيــت عليهــا تلــك  أي تغيــر فــي التوقعــات اخلاصــة بتلــك البيان

البيانــات املســتقبلية املتوقعــة.
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موجز عن السندات

يجــب قــراءة املوجــز التالــي كمقدمــة للمعلومــات التفصيليــة اإلضافيــة التــي تظهــر فــي أي جــزء آخــر فــي هــذه النشــرة، وهــو 
بكافــة األحــوال يخضــع لهــذه املعلومــات التفصيليــة. ال يشــتمل هــذا املوجــز علــى جميــع املعلومــات التــي يتعــن علــى املســتثمرين 
احملتملــن دراســتها قبــل اتخــاذ قــرار االســتثمار فــي الســندات، كمــا ال ميكــن التأكيــد بــأن هــذه املعلومــات هــي مكتملــة. وبنــاء 
علــى ذلــك، ينبغــي أن يســتند أي قــرار ألي مســتثمر محتمــل لالســتثمار فــي الســندات علــى دراســة هــذه النشــرة بالكامــل. حتمــل 
املصطلحــات املكتوبــة بخــط عريــض والغيــر معرفــة فــي هــذا املوجــز املعانــي املبينــة لهــا فــي فصــل “شــروط وأحــكام اإلصــدار“.

بنك برقان ش.م.ك.ع.اجلهة املصدرة
بــرج برقــان – شــارع عبــداهلل األحمــد، الشــرق، صنــدوق بريــد 5389، الصفــاة 12170، عنوان اجلهة املصدرة

الكويــت
سندات مسجلة صادرة بالدينار الكويتينوع السندات

100 مليون دينار كويتيالقيمة اإلسمية

50,000 دينار كويتي للسندفئات السندات

عــدد الســندات املطروحــة 2,000 ســند علــى ان تكــون قيمــة كل ســند 50,000 دينــار عدد السندات
ــي كويت

3 ســنوات، ويتــم أي متديــد لتاريــخ االســتحقاق النهائــي فقــط بعــد احلصــول علــى تاريخ استحقاق السندات 
موافقــة هيئــة أســواق املــال وبنــك الكويــت املركــزي )عنــد االقتضــاء( وهيئــة حملــة 

مجتمعــن الســندات 

100,000 دينار كويتياحلد األدنى لالكتتاب 

ــدة فــي 30 تاريخ االسترداد املقرر  ــع الفائ ــخ دف ــا االســمية املســتحقة فــي تاري ــم اســترداد الســندات بقيمته يت
ديســمبر 2021 مــا لــم يتــم اســتردادها أو شــرائها وإلغائهــا قبــل ذلــك التاريــخ. وال يجــوز 
ــت  ــك الكوي ــال وبن ــة أســواق امل ــي إال بعــد موافقــة هيئ ــخ االســتحقاق النهائ ــد تاري متدي

املركــزي )عنــد االقتضــاء( وهيئــة حملــة الســندات مجتمعــن
ال ينطبقخيار االسترداد

ال ينطبقحتويل السندات إلى أسهم
ال ينطبقخيار البيع

ــي A3 و+BBB تصنيف املصدر ــى تصنيــف ائتمان ــت اجلهــة املصــدرة عل ــخ هــذه النشــرة، حصل فــي تاري
ــز وســتاندرد انــد بــورز وفيتــش خلدمــات التصنيــف علــى  ــل كل مــن مودي و+A مــن قب

ــي التوال

ــى دفعــات، سعر الفائدة فائــدة ثابتــة مبعــدل %4.125 ســنوياً تســتحق فــي نهايــة كل نصــف ســنة عل
ويبــدأ ســداد الفوائــد بعــد ســتة أشــهر مــن تاريــخ اغــالق فتــرة االكتتــاب فــي الســندات 

)“تاريــخ اإلغــالق“(

يعتبــر التــزام اجلهــة املصــدرة التزامــاً مباشــراً وغيــر مشــروطًأ وغيــر مضمونــاً، ويتمتــع مرتبة السندات
ــة  ــر املضمون ــة واملســتقبلية غي ــات احلالي ــة االلتزام ــا كاف ــع به ــي تتمت ــة الت ــذات املرتب ب
نــص عليهــا  التــي  اإللزاميــة  األحــكام  األولويــة مبوجــب  ذات  االلتزامــات  )باســتثناء 

القانــون(
ســوف تســتخدم العوائــد احملققــة مــن إصــدار الســندات مــن قبــل اجلهــة املصــدرة فــي استخدام العوائد

األغــراض العامــة للجهــة املصــدرة
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فــي حالــة قيــام اجلهــة املصــدرة بإصــدار أيــة ســندات أخــرى أو أوراق ماليــة مشــابهة في الرهن السلبي
أي وقــت بغــرض احلصــول علــى متويــل، وكانــت تلــك الســندات أو األدوات املاليــة أو كان 
مــن احملتمــل أن تكــون أو قابلــة ألن تكــون مســعرة أو مدرجــة أو متداولــة فــي أي ســوق 
لــأوراق املاليــة أو أســواق غيــر رســمية أو أي أســواق أوراق ماليــة أخــرى، وكانــت تلــك 
الســندات أو األوراق املاليــة األخــرى مضمونــة بــأي رهــن أو التــزام أو عــبء مت ترتيبــه 
ــزم  ــإن اجلهــة املصــدرة تلت ــة للجهــة املصــدرة، ف ــكات أو موجــودات تابع ــى أي ممتل عل
بــأن توفــر للســندات نفــس مســتوى الضمــان املمنــوح لتلــك االوراق األخــرى أو األدوات 

املاليــة املشــابهة بالتســاوي وبنفــس الدرجــة

االسترداد قبل تاريخ 
االستحقاق

ــاً للشــرط 5 “االســترداد والشــراء“ مــن فصــل “شــروط وأحــكام اإلصــدار“، يجــوز  وفق
للجهــة املصــدرة اســترداد جميــع الســندات )وليــس جــزءاً منهــا( ألســباب ضريبيــة، 
شــريطة قيــام اجلهــة املصــدرة بإرســال إخطــار إلــى حملــة الســندات ال تقــل مدتــه عــن 
30 يومــاً وال تتجــاوز 60 يومــاً )ويعتبــر ذلــك اإلخطــار غيــر قابــل لإللغــاء(، وبقيمــة 
ــخ  ــى تاري ــه حت ــدة املســتحقة علي ــى الفائ ــة إل ــي املتبقــي املســتحق باإلضاف ــغ األصل املبل
االســترداد و فيمــا دون مــا ســبق، تعتبــر الســندات غيــر قابلــة لالســتهالك خــالل فتــرة 

االســتحقاق.
اإلطار الزمني لتخصيص 

السندات بعد تاريخ االغالق
في غضون 5 أيام عمل بعد تاريخ االغالق يتم تخصيص السندات للمكتتبن

يجــوز أن تقــوم اجلهــة املصــدرة بــإدراج الســندات فــي بورصــة الكويــت أو فــي أي ســوق إدراج السندات وتداولها
أوراق ماليــة أجنبــي آخــر وذلــك ســواء فــور إصــدار الســندات أو فــي أي وقــت الحــق

ال ينطبقاملساهمات العينية 
250,000,000 دينــار كويتــي مكــون مــن 2,500,000,000 ســهماً بقيمــة 100 فلــس لــكل ســهم رأس مال املصدر

كمــا فــي 10 اكتوبــر 2018

موجز النتائج املالية املجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2017

 مجموع املوجودات: 7,415.2 مليون دينار كويتي
رأس املال: 215.2 مليون دينار كويتي

إجمالي املطلوبات: 6,547.6 مليون دينار كويتي
إجمالي حقوق ملكية: 867.7 مليون دينار كويتي

إجمالي حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي البنك: 672.4 مليون دينار كويتي

موجز النتائج املالية املجمعة 
الغير مدققة كما في 30 

سبتمبر 2018

 مجموع املوجودات: 6,836.9 مليون دينار كويتي
رأس املال: 225.9 مليون دينار كويتي

إجمالي املطلوبات: 5,941.7 مليون دينار كويتي
إجمالي حقوق امللكية: 895.2 مليون دينار كويتي

إجمالي حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي البنك:  700.3 مليون دينار كويتي

شركة الوطني لالستثمار ش.م.ك )مقفلة( )“الوطني لالستثمار“( مدراء اإلصدار املشتركني 
شركة كامكو لالستثمار ش.م.ك. )عامة( )“كامكو“(

شركة الوطني لالستثمار ش.م.ك )مقفلة( )“الوطني لالستثمار“(وكالء اإلكتتاب
شركة كامكو لالستثمار ش.م.ك. )عامة( )“كامكو“(
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بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.الوكيل املالي ووكيل السداد

أمني السجالت ووكيل املقاصة 
ومحل اإليداع

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.

قوانن دولة الكويتالقانون

أعضاء مجلس إدارة اجلهة 
املصدرة

السيد/ ماجد عيسى العجيل - رئيس املجلس 

السيد/ محمد عبدالرحمن البشر - نائب الرئيس

دولة الرئيس/ السيد عبد الكرمي عالوي الكباريتي – عضو

السيد/ فيصل محمد الرضوان – عضو 

السيد/ مسعود محمود جوهر حياة - عضو

السيد/ سامر صبحي خنشت - عضو

السيد/ سعدون عبداهلل علي - عضو

السيد/ بيناك باني مايترا - عضو 

السيد/ عبدالسالم محمد البحر – عضو
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االكتتاب والبيع

اتفاقية االكتتاب

اتفــق مــدراء اإلصــدار مــع اجلهــة املصــدرة مبوجــب اتفاقيــة االكتتــاب املؤرخــة فــي 30 ديســمبر 2018، بشــرط اســتيفاء بعــض 
الشــروط ذات الصلــة، علــى عــرض الســندات علــى املكتتبــن لالكتتــاب فــي الســندات، بنــاء علــى بــذل أفضــل جهــد ومــن دون 
التــزام، وذلــك بســعر اإلصــدار )الــذي ميثــل 100 % مــن القيمــة اإلســمية للســندات(. ويحــق ملــدراء اإلصــدار اعتبــار أنفســهم 
معفيــن مــن التزاماتهــم الناشــئة مبوجــب اتفاقيــة االكتتــاب فــي بعــض الظــروف فــي أي وقــت ســابق لســداد عوائــد الســندات 
إلــى اجلهــة املصــدرة. كمــا إن مــدراء اإلصــدار غيــر ملزميــن باالكتتــاب فــي أي مــن الســندات التــي لــم يتــم االكتتــاب بهــا مــن 

قبــل املســتثمرين احملتملــن.

البيع

وافــق مــدراء اإلصــدار علــى االلتــزام بكافــة القوانــن واللوائــح واجبــة التطبيــق فــي دولــة الكويــت حيــث قــد يقومــوا بطــرح أو 
ــع النشــرة. ــع الســندات أو توزي تســويق أو بي

تتعهــد اجلهــة املصــدرة وكذلــك مــدراء اإلصــدار بااللتــزام بكافــة القوانــن واللوائــح واجبــة التطبيــق فيمــا يتعلــق بــاألوراق املاليــة 
والتــي تكــون ســارية فــي أي بلــد أجنبــي قــد يرغبــون فــي تســويق أو طــرح أو بيــع الســندات أو توزيــع النشــرة فيــه. كمــا تلتــزم 
اجلهــة املصــدرة وكذلــك مــدراء اإلصــدار باحلصــول علــى كافــة املوافقــات أو التراخيــص أو التصاريــح واجبــة التطبيــق والتــي 
تشــترطها تلــك الــدول لغــرض القيــام بــأي مــن االنشــطة ســالفة البيــان مبوجــب القوانــن واللوائــح الســارية فــي كل بلــد أجنبــي 
قــد يخضعــون لــه. وال تتعهــد اجلهــة املصــدرة أو مــدراء اإلصــدار بإمكانيــة بيــع الســندات وفقــاً للقانــون فــي أي وقــت أو وفقــاً 
ألي متطلبــات أخــرى واجبــة التطبيــق فــي أي دولــة أجنبيــة، أو وفقــا ألي إعفــاء مقــدم مبوجــب تلــك النظــم القانونيــة، كمــا ال 

تقــر اجلهــة املصــدرة أو مــدراء اإلصــدار بتحمــل أيــة مســؤولية عــن تســهيل عمليــة البيــع.

إجراءات عملية االكتتاب

يتــم تقــدمي طلبــات االكتتــاب فــي الســندات مــن خــالل مــدراء اإلصــدار، ويكــون احلــد األدنــى لالكتتــاب مببلــغ 100,000 دينــار 
ــارة “فتــرة  ــا بعب ــى 26 ديســمبر 2018 )ويشــار اليه ــن 19 ديســمبر 2018 وحت ــاراً م ــاب للســندات اعتب ــرة االكتت ــدأ فت ــي وتب كويت
االكتتــاب“(، مــا لــم تقــرر اجلهــة املصــدرة متديــد نهايــة فتــرة االكتتــاب لتاريــخ الحــق. ويجــوز للجهــة املصــدرة، وفــق قرارهــا 
وحدهــا، إقفــال االكتتــاب قبــل نهايتــه املقــررة إذا مت االكتتــاب فــي جميــع الســندات املطروحــة وليــس فقــط فــي جــزء منهــا، كمــا 

يجــوز لهــا أن تقــرر اســتمرار فتــرة االكتتــاب حتــى نهايتهــا.

“يــوم العمــل“ فــي هــذا الفصــل يعنــي أي يــوم تفتــح فيــه البنــوك ملمارســة أنشــطتها العامــة فــي دولــة الكويــت باســتثناء أيــام 

ــام العطــالت الرســمية. اجلمعــة والســبت وأي

املكتتبون

كافــة األفــراد واملؤسســات مبــا فــي ذلــك الشــركات والهيئــات والبنــوك والصناديــق )مــا لــم يكــن محظــور عليهــم متلــك الســندات( 
اللذيــن يقبلــون أحــكام االكتتــاب وهــذه النشــرة. 
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منوذج طلب االكتتاب 

حتــرر وتقــدم طلبــات االكتتــاب علــى منــوذج الطلــب املعــد لذلــك واملتوفــر لــدى مــدراء اإلصــدار. ويجــب اســتيفاء بياناتــه كاملــة 
وبخــط مقــروء وتوقيعــه مــن مقدمــه مــع تعزيــزه باملســتندات املطلوبــة. ويســلم مــدراء اإلصــدار إلــى املكتتــب إيصــال إيــداع بطلــب 
ومببلــغ االكتتــاب. ويعتبــر اإلكتتــاب نهائيــاً مبجــرد اإليــداع الفعلــي ملبلــغ اإلكتتــاب فــي احلســاب املخصــص لتلقــي مبالــغ اإلكتتــاب 

للســندات حتــت اإلصــدار.

يجــب تقــدمي الطلبــات مــن قبــل املســتثمرين األفــراد خــالل فتــرة االكتتــاب، علــى أن يرفــق بهــا البطاقــة املدنيــة األصليــة 
الســارية، وصــور عنهــا. أمــا بالنســبة لنمــاذج االكتتــاب مــن قبــل املســتثمرين مــن الشــركات أو املؤسســات فيجــب أن تقــدم خــالل 
فتــرة االكتتــاب علــى أن تكــون موقعــة مــن األشــخاص املخولــن بالتوقيــع ومختومــة بختــم الشــركة أو املؤسســة. ويجــب علــى 
املســتثمرين مــن الشــركات و/أو املؤسســات تقــدمي صــورة مــن مســتند يخــول الشــخص املمثــل عــن الشــركة أو املؤسســة بتوقيــع 
منــوذج الطلــب، إضافــة إلــى صــورة مــن الســجل التجــاري الســاري للشــركة أو املؤسســة وصــورة عــن الرخصــة التجاريــة الســارية 

للمســتثمر.

سداد مبلغ االكتتاب 

تســدد قيمــة االكتتــاب بالكامــل مبوجــب حوالــة مصرفيــة علــى النحــو املبــن بطلــب االكتتــاب. ولــن يقبــل الســداد النقــدي. ويجــب 
اســتالم قيمــة االكتتــاب كاملــة باحلســاب البنكــي العائــد للمصــدر )املفتــوح مــن ِقبــل مــدراء اإلصــدار لتلقــي مبالــغ االكتتــاب( 
كمــا هــو محــدد فــي كتــاب التخصيــص وذلــك قبــل الســاعة الثانيــة عشــر ظهــراً مــن اليــوم الــذي يتــم حتديــده مــن قبــل مــدراء 
اإلصــدار بعــد غلــق فتــرة االكتتــاب وتخصيــص الســندات للمكتتبــن وإشــعارهم بعــدد الســندات والقيمــة االســمية املخصصــة 
لهــم. ســوف يصــار إلــى حتويــل مجمــوع مبالــغ اإلكتتــاب املخصصــة املودعــة فــي تاريــخ إصــدار الســندات إلــى اجلهــة املصــدرة، 

مــع خصــم أي مبالــغ عمولــة وتكاليــف ونفقــات.

تخصيص السندات

تخصــص الســندات للمكتتبــن خــالل فتــرة ال تتجــاوز 5 أيــام عمــل بعــد نهايــة فتــرة االكتتــاب. ويحتفــظ مــدراء اإلصــدار 
باحلــق فــي رفــض أي طلــب اكتتــاب أو جــزء منــه أو إلغــاء االكتتــاب بأكملــه أو أي جــزء منــه، بحســب مــا يــروه مناســباً، وال مينعهــم 
عــن ذلــك أي متطلبــات نظاميــة فــي تخصيــص الســندات. وســيتم إخطــار املكتتبــن بعــدد الســندات املخصــص لهــم وقيمتهــا 

االســمية.

رد األموال إلى املكتتبني

لن يكون هناك تخصيص فائض للسندات للمكتتبن. 

فــي حــال إلغــاء إصــدار الســندات أو عــدم إمتامــه ألي ســبب مــن األســباب، يتــم إرســال إخطــار مناســب بذلــك إلــى املكتتــب 
خــالل 7 أيــام عمــل مــن تاريــخ القــرار بعــدم إصــدار الســندات. عنــد اســتالم رد املكتتبــن حــول كيفيــة رد األمــوال، كتفاصيــل 
احلســاب البنكــي وطريقــة الســداد، يتــم حتويــل األمــوال إمــا مــن خــالل شــيكات بنكيــة أو مــن خــالل حتويــل الكترونــي. ويتــم 
رد األمــوال فــي غضــون 5 أيــام عمــل مــن تاريــخ اســتالم رد املكتتبــن. فــي حالــة التأخيــر فــي رد حتويــل األمــوال إلــى املكتتبــن 
مبــا يتجــاوز 5 أيــام عمــل مــن تاريــخ اســتالم تعليمــات املكتتبــن بالتحويــل، يتــم حتميــل فائــدة علــى األمــوال التــي يجــب حتويلهــا 
للمكتتبــن حتتســب علــى أســاس ســعر اخلصــم املعلــن مــن قبــل بنــك الكويــت املركــزي فــي ذلــك التاريــخ، مضافــاً إليــه ]●[%، 

وســيتم احتســاب هــذه الفائــدة اعتبــاراً مــن تاريــخ نهايــة فتــرة 5 أيــام عمــل املشــار إليهــا أعــاله حتــى تاريــخ الدفــع.
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جزاء عدم سداد كامل قيمة السندات املكتتب بها 

تســجل الســندات غيــر املدفــوع قيمتهــا بالكامــل باســم وكالء اإلكتتــاب، ويتــم الوفــاء بقيمــة تلــك الســندات مــن خــالل حتويلهــا 
للحســاب املخصــص لتلقــي مبلــغ اإلكتتــاب، وفــي حالــة إنــكار املصــدر أو وكالء اإلكتتــاب الوفــاء بقيمــة تلــك الســندات، فســتعد 

الشــهادة الصــادرة عــن البنــك املفتــوح لديــه احلســاب املشــار إليــه كإثبــات الوفــاء.

فــي حالــة اخفــاق املكتتــب بالســندات عــن الوفــاء بالقــدر غيــر املدفــوع مــن مبلــغ اإلكتتــاب فــي موعــد اســتحقاقه، يجــوز للجهــة 
املصــدرة الطلــب مــن وكالء اإلكتتــاب بيــع الســندات نيابــة عــن املكتتــب بتلــك الســندات وإيــداع قيمتهــا باحلســاب املبــن فــي 
الفقــرة الســابقة مــن هــذا البنــد، وحتويــل مــا يفــي باملبلــغ غيــر املدفــوع مــن قيمــة الســندات حلســاب اجلهــة املصــدرة، وتســليم 

املكتتــب بالســندات مــا تبقــى مــن فائــض إن وجــد.

شروط أخرى لالكتتاب

كافــة االكتتابــات نهائيــة وال يجــوز إلغائهــا ألي ســبب مــن األســباب حتــى قبــل نهايــة فتــرة االكتتــاب، وال يجــوز للمكتتــب 
إضافــة أي شــروط أو قيــود علــى طلــب االكتتــاب. ويجــب أن يكــون االكتتــاب جديــاً، ويحظــر االكتتــاب باســتخدام أســماء وهميــة 
ــة فتــرة  ــل نهاي ــاب قب ــب االكتت ــاب وفقــاً لهــذه النشــرة ومنــوذج طل ــات االكتت ــة. ويجــب تقــدمي طلب أو مــن خــالل وســائل وهمي
االكتتــاب. ســيتم اســتبعاد الطلبــات املكــررة والطلبــات الغيــر مكتملــة والطلبــات املخالفــة للقانــون، مــا لــم يتــم تصحيحهــا خــالل 
ــاً للقوانــن  ــة أو شــركة وفق ــل عــن شــخص ذو أهلي ــل أو ممث ــاب مــن خــالل وكي ــب االكتت ــاب. فــي حــال تقــدمي طل ــرة االكتت فت
والتعليمــات الســارية، ســيتم تخصيــص الســندات للشــخص املبــن اســمه علــى منــوذج طلــب االكتتــاب. ويحــق ملــدراء اإلصــدار، 
دون احلاجــة إلخطــار املكتتــب، رفــض أي طلــب اكتتــاب فــي حــال مخالفــة الطلــب لشــروط وأحــكام النشــرة، أو إذا كان غيــر 
كامــاًل، أو لــم يرفــق بــه املســتندات احملــددة فــي النشــرة أو املســتندات املطلوبــة مــن مــدراء اإلصــدار. وســوف يرســل مــدراء 
اإلصــدار إخطــاراً إلــى كل مكتتــب بعــدد الســندات املخصصــة لــه والقيمــة االســمية املســتحقة الدفــع فــي التاريــخ املتوقــع 
إلصــدار الســندات. اســتالم إخطــار تخصيــص الســندات ال يعنــي أن املكتتــب أصبــح مالــكاً للســندات التــي مت تخصيصهــا لــه 
قبــل الســداد الكامــل لقيمتهــا االســمية فــي تاريــخ إصدارهــا، وال يجــب اعتبــاره دليــاًل علــى ملكيــة الســندات. ال يجــوز بيــع أو 
التنــازل عــن إخطــارات تخصيــص الســندات أو تداولهــا أو مبادلتهــا أو التصــرف فيهــا بــأي شــكل مــن األشــكال. وســوف تقــوم 
ــب فيهــا خــالل  ــن دفعــوا كامــل القيمــة االســمية للســندات املكتت ــة للمقاصــة ش.م.ك. بتســليم املكتتبــن الذي الشــركة الكويتي
فتــرة االكتتــاب إيصــال اســتالم يثبــت ملكيــة عــدد الســندات املخصصــة لــكل منهــم بعــدد محــدد مــن الســندات مبوجــب شــهادة 
ــل هــذه الشــهادة  ــة للمقاصــة ش.م.ك. فــي تاريــخ اإلصــدار، حيــث متث ــودع وتســجل باســم الشــركة الكويتي ســندات شــاملة ت
إجمالــي عــدد الســندات الفرديــة بفئــات 50,000 د.ك لــكل منهــا. )ملزيــد مــن التفاصيــل، يرجــى مراجعــة ملخــص األحــكام 

املتعلقــة بالســندات ذات الشــكل الشــامل(.
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شروط وأحكام اإلصدار

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

ــارس 2018  ــخ 28 م ــة للجهــة املصــدرة بتاري ــة العادي ــة العمومي ــرار اجلمعي ــى إصــدار الســندات مبوجــب ق ــة عل متــت املوافق
وكذلــك قــرار مجلــس إدارة اجلهــة املصــدرة الصــادر فــي 11 يونيــو 2018، كمــا حصلــت اجلهــة املصــدرة علــى موافقــة هيئــة 
أســواق املــال إلصــدار الســندات بتاريــخ  8 نوفمبــر 2018. تســتفيد الســندات مــن أحــكام اتفاقيــة الوكالــة املاليــة والوكالــة فــي 
الســداد املؤرخــة فــي 30 ديســمبر 2018 )ويشــار اليهــا بعبــارة “اتفاقيــة الوكالــة املاليــة ووكالــة الســداد“( املبرمــة بــن اجلهــة 
املصــدرة وبنــك الكويــت الوطنــي ش.م.ك. )عامــة( بصفتــه الوكيــل املالــي ووكيــل الســداد الرئيســي )ويشــار اليــه بعبــارة 
ــور مبوجــب اتفاقيــة الوكالــة املاليــة ووكالــة الســداد(  ــاء الوكيــل املالــي املذك ــح خلف ــن هــذا املصطل “الوكيــل املالــي“ ويتضم
وأي طــرف آخــر يتــم تعيينــه كوكيــل ســداد وفقــاً ملــا نصــت عليــة هــذه النشــرة )ويشــار إلــى هــؤالء الــوكالء مجتمعــن فــي هــذه 
النشــرة بعبــارة )“وكيــل“ / “وكالء الســداد“( وذلــك بشــأن املبالــغ اإلســمية للســندات والفوائــد التــي يتــم ســدادها فيمــا يتعلــق 
بالســندات. وتتوفــر نســخ مــن اتفاقيــة الوكالــة املاليــة ووكالــة الســداد لالطــالع عليهــا فــي املكاتــب احملــددة واخلاصــة بالوكيــل 
املالــي ووكيــل الســداد وفقــا ملــا هــو مبــن أدنــاه. ويلتــزم حملــة الســندات املســجلون )ويشــار إليهــم بعبــارة “حملــة الســندات“( 
بكافــة األحــكام املنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة الوكالــة املاليــة ووكالــة الســداد، كمــا يعتبــر حملــة الســندات ملتزمــون بكافــة 
ــن الشــركة الكويتيــة للمقاصــة،  ــا. مت تعي ــد أخطــروا به ــي اتفاقيــة الوكالــة املاليــة ووكالــة الســداد وق ــواردة ف األحــكام ال
ش.م.ك. كأمــن الســجالت )ويشــار اليهــا فيمــا بعــد بعبــارة “أمــني الســجالت“( ووكيــل املقاصــة )ويشــار اليــه فيمــا بعــد بعبــارة 

“وكيــل املقاصــة“( وقــد تقــوم اجلهــة املصــدرة بإســتبداله مــن حــن آلخــر.

شكل وفئات وملكية السندات. 1
تصدر السندات مسجلة، ومن دون قسائم، وذلك بفئات محدده بقيمة 50,000 دينار كويتي )أ( 

تنتقــل ملكيــة الســند بتســجيله فــي ســجل حملــة الســندات لــدى أمــني الســجالت. وســوف حتتفــظ اجلهــة املصــدرة )ب( 
بالســجل فــي مكتــب محــدد لــدى أمــن الســجالت. وال يجــوز ألي مــن حاملــي الســندات نقــل ملكيــة أي ســند خــالل فتــرة 
اخلمســة عشــرة يومــاً التــي تنتهــي فــي تاريــخ اســتحقاق أي مبلــغ أساســي أو فائــدة علــى ذلــك الســند. ســتتم كافــة عمليــات 
حتويــل الســندات والقيــود فــي ســجل حملــة الســندات وفقــاً للتعليمــات ذات الصلــة بتحويــل الســندات، التــي تتفــق مــع 
أحــكام القانــون الكويتــي، واملعمــول بهــا لــدى أمــني الســجالت ووكيــل املقاصــة، علمــاً بأنــه يجــوز ألمــني الســجالت ووكيــل 
املقاصــة تغييــر التعليمــات دون إخطــار مســبق. ويعتبــر الســجل لــدى أمــن الســجالت دليــاًل علــى امللكيــة املطلقة للســندات. 
وفــي هــذه الشــروط، فــإن كلمــة “حامــل الســند“ تعنــي الشــخص املســجل باســمه الســند فــي ســجل حملــة الســندات الــذي 
يحتفــظ بــه أمــن الســجالت. وســوف يعامــل حامــل الســند املســجل )باســتثناء احلــاالت املقــررة مبوجــب القانــون أو هــذه 
ــخ االســتحقاق أم ال، وبغــض النظــر عــن أي  ــك الســند تاري ــة األغــراض )ســواء جتــاوز ذل ــق لكاف ــك مطل الشــروط( كمال
إخطــار بامللكيــة أو االحتفــاظ بــه كأمانــة أو امتــالك حصــة فيهــا أو أي مالحظــة خطيــة تســجل علــى الســند، أو أي إخطــار 

بفقــد أو ســرقة الســند(، ولــن يتحمــل أي شــخص مســؤولية معاملــة حامــل الســند املســجل وفقــاً لهــذا األســاس.

وضع السندات. 2
متثــل الســندات التزامــات مباشــرة وغيــر مشــروطة وغيــر مضمونــة مــن جانــب اجلهــة املصــدرة، كمــا أنهــا تصنــف بنفــس 
الدرجــة فيمــا بينهــا ومــع كافــة االلتزامــات األخــرى احلاليــة واملســتقبلية غيــر املضمونــة للجهــة املصــدرة؛ باســتثناء االلتزامــات 

ذات األفضليــة مبوجــب القواعــد االمــرة التــي نــص عليهــا القانــون.

الرهن السلبي. 3
ــوال  ــع األم ــي أي وقــت بغــرض جم ــة مشــابهة ف ــة ســندات أخــرى أو أدوات مالي ــام اجلهــة املصــدرة بإصــدار أي ــة قي ــي حال ف
وكانــت تلــك الســندات أو األدوات املاليــة مســعرة أو مدرجــة أو متداولــة فــي أي ســوق أوراق ماليــة أو ســوق غيــر رســمية أو أي 
ســوق أوراق ماليــة أخــرى، أو كان مــن املخطــط لهــا أن تكــون كذلــك أو قابلــة ألن تكــون كذلــك، وكانــت تلــك الســندات أو األدوات 
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املاليــة األخــرى مضمونــة بــأي رهــن أو التــزام أو عــبء مت ترتيبــه علــى أي ممتلــكات أو موجــودات تابعــة للجهــة املصــدرة، فــإن 
اجلهــة املصــدرة تلتــزم بــأن توفــر للســندات نفــس مســتوى الضمــان املمنــوح لتلــك الســندات األخــرى أو األدوات املاليــة املشــابهة 

بالتســاوي وبنفــس الدرجــة.

الفائدة. 4
تســتحق الفائــدة علــى الســندات )علــى املبلــغ األصلــي املتبقــي( وفقــاً ملعــدل الفائــدة )احملــدد أدنــاه( )ويشــار إليــه فيمــا بعــد )أ( 

بـــ “معــدل الفائــدة“( الســنوي وذلــك اعتبــاراً مــن 30 ديســمبر 2018 شــاملة ذلــك التاريــخ )ويشــار إليــه فيمــا بعــد بـــ “تاريــخ 
اإلصــدار“( وتدفــع بشــكل نصــف ســنوي علــى دفعــات الحقــة بتاريــخ 30 يونيــو و 30 ديســمبر مــن كل عــام )ويشــار إلــى كل تاريــخ 

مــن تلــك التواريــخ مبصطلــح “تاريــخ ســداد الفائــدة“(، ويســتحق ســداد أول دفعــة مــن الفائــدة بتاريــخ 30 يونيــو 2019.

كمــا يشــار فــي هــذه النشــرة إلــى كل فتــرة تبــدأ اعتبــاراً مــن تاريــخ اإلصــدار )شــاملًة ذلــك التاريــخ( ولكــن دون أن تشــمل 
تاريــخ ســداد أول فائــدة، وكل فتــرة تاليــة تبــدأ اعتبــاراً مــن وتشــمل تاريــخ ســداد الفائــدة، إلــى وبــدون أن تشــمل تاريــخ 

ســداد الفائــدة التاليــة مبصطلــح “فتــرة الفائــدة“. 

ويتوقــف اســتحقاق الفائــدة عــن الســندات فــي تاريــخ اســتحقاق اســتردادها، إال إذا مت حجــز أو رفــض ســداد مبلــغ القيمــة 
اإلســمية للســندات بشــكل غيــر صحيــح عنــد تقــدمي الســندات. ففــي تلــك احلالــة، يســتمر اســتحقاق الفائــدة )بعــد صــدور 
ــك  ــه ســداد كامــل القيمــة اإلســمية لتل ــم في ــذي يت ــخ ال ــى التاري أي حكــم متامــاً كمــا كان احلــال قبــل صــدوره( وذلــك حت
الســندات مــع عــالوة اإلصــدار )إن وجــدت( عنــد تقــدمي تلــك الســندات مــرة أخــرى، علــى أن يســتثنى ذلــك التاريــخ مــن 
ــخ  ــل التاري ــر قب ــد إرســال إخطــار رســمي حلامــل الســند )إذا مت األم ــوم الســابع بع ــى الي ــدة، أو حت مــدة احتســاب الفائ
ســالف الذكــر( )ســواًء وفقــا للشــرط رقــم 13 أو بشــكل مســتقل( يذكــر فيــه أنــه عنــد تقــدمي الســندات مــرة أخــرى بالشــكل 
املطلــوب ســيتم ســداد تلــك القيمــة، شــريطة أنــه عنــد تقــدمي تلــك الســندات مــرة أخــرى بالشــكل املطلــوب يكــون املبلــغ قــد 

مت ســداده بالفعــل.

يقصــد بــــ“يــوم عمــل“ فــي هــذه الشــروط أي يــوم تفتــح فيــه البنــوك ملمارســة أنشــطتها العامــة فــي دولــة الكويــت باســتثناء )ب( 
أيــام اجلمعــة والســبت وأيــام العطــالت الرســمية. 

حتتســب الفائــدة التــي تدفــع بشــكل نصــف ســنوي عــن كل ســند عــن طريــق ضــرب القيمــة اإلســمية لذلــك الســند مبعــدل )ج( 
الفائــدة وتقســيم النــاجت علــى اثنــن. 

باســتثناء مــا أشــير إليــه فــي الشــرط رقــم 4 )ج( أعــاله، فإنــه فــي حــال كان ضروريــا احتســاب مبلــغ فائــدة ملــدة تقــل عــن )د( 
فتــرة الفائــدة كاملــة، فــإن تلــك الفائــدة ســوف حتتســب علــى أســاس أن عــدد ايــام الســنة 365 يومــاً.

 حدد معدل الفائدة املطبق على فترة الفائدة املعنية بنسبة %4.125 سنوياً.)ه( 
تســدد الفائــدة عــن كل ســند حلامــل الســند املســجل ذي صلــة وذلــك مــع مراعــاة الشــرط رقــم 6 والشــرط رقــم 9 والتقيــد )و( 

مبــا ورد بهمــا، وشــريطة أنــه إذا كان تاريــخ اســتحقاق أي ســند ال يصــادف 30 ديســمبر 2021 )بخــالف احلــاالت املنصــوص 
عنهــا فــي البنــد )د( مــن الشــرط رقــم 6(، أو إذا كانــت القيمــة اإلســمية للســند قــد مت حجزهــا أو رفــض ســدادها بشــكل 
غيــر صحيــح، فإنــه يتــم ســداد الفائــدة املســتحقة عــن ذلــك الســند اعتبــاراً مــن )ومبــا يشــمل( التاريــخ والشــهر 30 

ديســمبر الســابق أو )30 يونيــو احلالــي، وفقــا ملــا يكــون عليــه الوضــع(، لــدى تســليم ذلــك الســند.

االسترداد والشراء. 5
االسترداد النهائي)أ( 

تســترد الســندات بقيمتهــا اإلســمية بتاريــخ 30 ديســمبر 2021، وذلــك مــا لــم يتــم اســتردادها أو شــراؤها وإلغاؤهــا قبــل ذلــك 
التاريــخ. وال يتــّم أي متديــد لتاريــخ االســترداد النهائــي ااّل مبوافقــة هيئــة أســواق املــال فــي الكويــت وبنــك الكويــت املركــزي 

)عنــد االقتضــاء(، وهيئــة حملــة الســندات )بنــاء علــى التعريــف فــي الشــرط 12 أدنــاه( مجتمعــن.

االسترداد ألسباب ضريبية)ب( 
ــى الســندات، وألســباب  ــة املســتحقة عل ــة التالي ــول موعــد ســداد الدفع ــد حل ــى اجلهــة املصــدرة عن فــي حــال توجــب عل
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خارجــة عــن إرادة اجلهــة املصــدرة، ســداد أيــة مبالــغ إضافيــة مبوجــب الشــرط رقــم 7، فإنــه يجــوز للجهــة املصــدرة فــي 
تلــك احلالــة وفقــاً ملــا تقــرره بإرادتهــا املنفــردة وشــريطة قيامهــا بإرســال إخطــار ال تقــل مدتــه عــن 30 يومــاً وال تتجــاوز 60 
يومــاً )ويعتبــر ذلــك اإلخطــار غيــر قابــل لإللغــاء ويتعــن أن يذكــر التاريــخ احملــدد لالســترداد( ووفقــاً ملــا نــص عليــه الشــرط 
رقــم 13، اســترداد كافــة الســندات )وليــس بعضهــا فقــط( بقيمتهــا اإلســمية باإلضافــة إلــى الفائــدة املســتحقة عليهــا حتــى 

التاريــخ احملــدد لالســترداد )وال يحتســب ذلــك التاريــخ ضمــن فتــرة الفائــدة(.

الشراء)ج( 
يجوز للجهة املصدرة شراء السندات في أي وقت بأي سعر في السوق املفتوح أو غيره.

اإللغاء)د( 
يتــم إلغــاء كافــة الســندات املســترّدة مــن قبــل اجلهــة املصــدرة مبوجــب الفقــرة )أ( و )ب( أعــاله، وال يجــوز إعــادة بيعهــا أو 

إعــادة إصدارهــا.

السداد . 6
يتــم ســداد املبالــغ اإلســمية للســندات والفوائــد التــي يتــم ســدادها فيمــا يتعلــق بالســندات حلامــل الســند املســجل فــي )أ( 

املكتــب احملــدد للوكيــل املالــي، أو فــي مقــر أي وكيــل ســداد آخــر بنــاًء علــى اختيــار حامــل الســند. ويتــم ســداد تلــك 
ــى بنــك  ــه، أو مبوجــب شــيك مســحوب عل ــى حســاب بنكــي خــاص بالطــرف املســدد إلي ــل إل ــق التحوي الدفعــات عــن طري
مرخــص فــي مدينــة الكويــت، وفــي كافــة األحــوال مــع مراعــاة أيــة قوانــن أو لوائــح ماليــة محليــة أو غيرهــا واجبــة التطبيــق 

علــى ســداد تلــك الدفعــات، ومــع عــدم اإلخــالل باألحــكام املنصــوص عليهــا فــي الشــرط رقــم 7.

حتتفــظ اجلهــة املصــدرة باحلــق فــي القيــام بــأي وقــت بتعديــل أو إنهــاء تعيــن الوكيــل املالــي أو أي وكيــل ســداد أو تعيــن )ب( 
وكالء ســداد إضافيــن أو آخريــن فــي أي وقــت، أو القيــام بــكال اإلجراءيــن. وســوف يتــم نشــر إخطــار بإجــراء أي تغييــر 
للوكيــل املالــي، أو أي تغييــر فــي وكالء الســداد أو إضافــة إليهــم، أو أي تغييــر فــي مكاتبهــم احملــددة وذلــك وفقــا للشــرط 

رقــم 13.

يتعن تقدمي السندات لالسترداد.)ج( 

إذا كان تاريــخ اســتحقاق ســداد أي دفعــة مــن املبلــغ اإلســمي أو الفائــدة فيمــا يتعلــق بــأي ســند ال يصــادف يــوم عمــل فــي )د( 
ــك الدفعــة املســتحقة فــي ذلــك  ــه ال يحــق حلامــل ذلــك الســند اســتالم تل ــه الســداد، فإن ــم في أي مــكان مــن املقــرر أن يت
املــكان احملــدد للســداد حتــى يــوم العمــل التالــي وال يســتحق لــه أيــة فائــدة إضافيــة أو أي مبلــغ آخــر نظيــر ذلــك التأخيــر.

ويقصــد بــــــــ “يــوم العمــل“ فــي هــذه الفقــرة أي يــوم تفتــح فيــه البنــوك ملمارســة أنشــطتها فــي املــكان احملــدد للســداد، وفــي 
حــال كان الســداد ســيتم عــن طريــق حتويــل إلــى حســاب بنكــي وفقــاً ملــا هــو مشــار إليــه فــي الفقــرة )أ( أعــاله، يقصــد 
بيــوم العمــل اليــوم الــذي يتــم فيــه تنفيــذ عمليــات العمــالت األجنبيــة فــي كل مــن مدينــة الكويــت واملــكان احملــدد للســداد.

الضرائب. 7
يتــم ســداد كافــة دفعــات املبالــغ اإلســمية والفوائــد املتعلقــة بالســندات مــن قبــل )أو بالنيابــة عــن( اجلهــة املصــدرة وذلــك دون 
ــة حاليــة أو مســتقبلية أيــا كانــت طبيعتهــا )“الضرائــب“(  حجــز أو اقتطــاع حلســاب أيــة ضرائــب أو رســوم أو تكاليــف حكومّي
ــة فــرض  ــع بصالحي ــت أو فــي أي ســلطة سياســية أو أي ســلطة تتمت ــة الكوي ــل أو حتتســب فــي دول ــّرر أو حتّص تفــرض أو تق
فــرض الضرائــب، إال إذا كان مثــل ذلــك االقتطــاع أو احلجــز مفروضــاً بحكــم القانــون. وفــي تلــك احلالــة، تقــوم اجلهــة املصــدرة 
بســداد تلــك املبالــغ اإلضافيــة وفقــا ملــا يكــون ضروريــا بحيــث تكــون املبالــغ الصافيــة التــي يحصــل عليهــا حملــة الســندات بعــد 
ذلــك احلجــز أو االقتطــاع معادلــة للمبالــغ اإلســمية والفائــدة التــي كان حملــة الســندات ســوف يحصلــون عليهــا فيمــا يتعلــق 
بالســندات فــي حالــة عــدم القيــام مبثــل ذلــك احلجــز أو االقتطــاع؛ إال أنــه لــن تدفــع مثــل تلــك املبالــغ اإلضافيــة فيمــا يتعلــق 

بأيــة ســندات:
ــى الســند، وذلــك )أ(  تدفــع الضرائــب مــن قبــل أو بالنيابــة عــن حامــل الســند الــذي يكــون مســؤوالً عــن تلــك الضرائــب عل

ــة الكويــت بخــالف مجــرد امتــالك ذلــك الســند؛ أو ــه مــع دول بســبب وجــود عالقــة ل
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بعــد مضــي أكثــر مــن 30 يومــا بعــد التاريــخ املعنــي باســتثناء احلــاالت التــي يحــق فيهــا حلامــل الســند اســتالم تلــك املبالــغ )ب( 
اإلضافيــة عنــد تقــدمي الســند أو القســيمة للســداد فــي غضــون تلــك املــدة البالغــة 30 يومــاً.

 
يقصــد “بالتاريــخ املعنــي“ فــي هــذا الشــرط أي مــن التواريــخ التاليــة والــذي يحــل الحقــاً: )أ( تاريــخ أول اســتحقاق لذلــك 
الســداد، )ب( إذا كان وكيــل الســداد لــم يســتلم كامــل املبالــغ املســتحقة الدفــع فــي تاريــخ االســتحقاق ذلــك أو قبلــه، التاريــخ 
ــر أي إشــارة  ــغ ونشــر إخطــار فــي هــذا اخلصــوص وفقــا للشــرط رقــم 13. وتعتب ــك املبال ــه اســتالم كامــل تل ــذي مت في ال
فــي هــذه الشــروط للمبلــغ االســمي و/أو الفائــدة فيمــا يتعلــق بالســندات مبثابــة إشــارة أليــة مبالــغ إضافيــة قــد يســتحق 

ســدادها مبوجــب هــذا الشــرط.

حاالت اإلخالل. 8
فــي حالــة حــدوث واحــدة أو أكثــر مــن حــاالت اإلخــالل التاليــة واســتمرارها )ويشــار إلــى كل حالــة منهــا علــى حــدة مبصطلــح 

“حالــة اإلخــالل“(

عــدم متكــن اجلهــة املصــدرة مــن ســداد القيمــة اإلســمية ألي مــن الســندات )ســواء فــي تاريــخ اســتحقاقها أو عنــد )أ( 
اســتردادها أو فــي أيــة حالــة أخــرى( وذلــك ملــدة خمســة )5( أيــام عمــل بعــد تاريــخ اســتحقاقها؛ أو

عــدم متكــن اجلهــة املصــدرة مــن ســداد أيــة فائــدة علــى أي مــن الســندات ملــدة عشــرة )10( أيــام عمــل مــن تاريــخ )ب( 
أو اســتحقاقها؛ 

إذا تعــذر علــى اجلهــة املصــدرة االلتــزام أو التقيــد بــأي شــرط أو تعهــد أو اتفــاق آخــر نصــت عليــه الســندات ملــدة ثالثــن )ج( 
)30( يومــاً مــن تاريــخ تســليم إخطــار خطــي مــن قبــل ممثــل حملــة الســندات )وفقــا للتعريــف احملــدد لــه فــي الشــرط رقــم 

12( إلــى الوكيــل املالــي بذلــك اإلخــالل يطلــب فيــه مــن اجلهــة املصــدرة تصحيــح هــذا اإلخــالل؛ أو

إذا صدر أمر أو قرار بتصفية أو حّل اجلهة املصدرة؛ أو)د( 

إذا توقفــت اجلهــة املصــدرة أو هــددت بالتوقــف عــن ســداد ديونهــا بصفــة عامــة، أو توقفــت عــن ممارســة نشــاطها أو كامــل )ه( 
نشــاطها أو هــددت بالقيــام بذلــك؛ أو

إذا قامــت اجلهــة املصــدرة ببيــع أو نقــل ملكيــة كامــل أو معظــم مشــروعاتها أو موجوداتهــا أو تصرفــت فيهــا بــأي شــكل )و( 
آخــر بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، ويســتثنى مــن ذلــك تصــرف اجلهــة املصــدرة فــي مشــاريعها أو موجوداتهــا بالقيمــة 
الســوقية أو فــي اإلطــار االعتيــادي لأعمــال التجاريــة أو التصــرف فيهــا وفقــاً لشــروط مت اعتمادهــا مســبقاً مبوجــب قــرار 
مــن هيئــة حملــة الســندات املشــار إليــه فــي الشــرط رقــم 12. ولهــذه األغــراض، تعتبــر شــهادة مدققــي حســابات اجلهــة 
املصــدرة فــي الوقــت احلالــي والتــي تشــير إلــى أن املشــاريع أو املوجــودات )أو اجلــزء املعنــي منهــا( التــي مت التصــرف فيهــا 
ــزم للجهــة املصــدرة والوكيــل املالــي وحملــة الســندات باســتثناء  ــل حاســم ومل ــة دلي ــرة برأيهــم مبثاب ــر مؤث ــرة أو غي مؤث

حــاالت اخلطــأ الواضــح؛ أو

ــازي أو لتعيــن مصفــي أو حــارس )ز(  ــر منهــا لرهــن حي إذا خضعــت موجــودات أو مشــاريع اجلهــة املصــدرة أو أي جــزء مؤث
قضائــي أو للحجــز أو للتنفيــذ أو أليــة عمليــة أخــرى تفــرض أو تنفــذ علــى كافــة أمــالك اجلهــة املصــدرة املنقولــة أو غيرهــا 
مــن ممتلــكات أو علــى أي جــزء مؤثــر منهــا بالطــرق القانونيــة بعــد صــدور أمــر أو حكــم مــن محكمــة ذات اختصــاص قضائــي 

ولــم يتــم إلغــاؤه أو تســويته أو ســداد املبالــغ الــذي صــدر بشــأنها فــي غضــون ســتن )60( يومــاً؛ أو

إذا تعرضــت اجلهــة املصــدرة لإلفــالس أو إذا أصبحــت غيــر قــادرة علــى ســداد ديونهــا بصفــة عامة في تواريخ اســتحقاقها، )ح( 
أو إذا تقدمــت اجلهــة املصــدرة بطلــب تعيــن مصفــي أو وافقــت علــى تعيينــه أو خضعــت لتعيينــه، أو إذا اتخــذت اجلهــة 
املصــدرة أيــة إجــراءات مبوجــب أي قانــون بغــرض إعــادة تســوية أو إرجــاء التزاماتهــا أو أي جــزء منهــا، أو إذا قامــت اجلهــة 
املصــدرة بــأي تنــازل عــام أو أبرمــت بشــأنه اتفاقــاً، أو إذا قامــت اجلهــة املصــدرة بأيــة ترتيبــات أو إجــراءات تســوية مــع 

دائنيهــا أو لصاحلهــم؛ أو 

إذا أصبحــت أيــة مديونيــة متعلقــة مببالــغ مقترضــة تعاقــدت عليهــا اجلهــة املصــدرة مببلــغ ال يقــل عــن 100 مليــون دينــار )ط( 
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كويتــي مســتحقة قبــل تاريــخ اســتحقاقها بســبب وقــوع إخــالل بشــروط تلــك املديونيــة ومت طلــب ســداد تلــك املديونيــة، أو فــي 
حالــة عــدم ســداد تلــك املديونيــة فــي تاريــخ اســتحقاقها أو فــي غضــون أيــة مهلــة متنــح لذلــك الغــرض، أو إذا حــدث إخــالل 
مــن جانــب اجلهــة املصــدرة عنــد توجيــه طلــب إليهــا بســداد أي مبلــغ مســتحق مبوجــب أي ضمــان أو تعويــض، أو كليهمــا، 
تكــون اجلهــة املصــدرة قــد قدمتــه فيمــا يتعلــق بأيــة مديونيــة خاصــة مببالــغ مقترضــة، أو أيــة رهونــات أو أعبــاء أو حقــوق 
فــي احلجــز اســتيفاًء لديــون أو أي عــبء أو التــزام آخــر ســواء كان حاضــراً أو مســتقبلياً وســواًء نشــأ ووجــب اســتيفاؤه مــن 
قبــل اجلهــة املصــدرة أو رتبتــه اجلهــة املصــدرة علــى نفســها وأصبــح واجــب التنفيــذ وقــام صاحــب ذلــك احلــق باتخــاذ أيــة 

خطــوات للتنفيــذ، وذلــك فــي جميــع األحــوال يكــون إلــى حــد كــون اإلخــالل مســتمر أو لــم يتــم التنــازل عنــه.

عندئــذ وفــي كل حالــة مــن احلــاالت الســالفة الذكــر، يســتحق ســداد القيمــة اإلســمية لــكل ســند علــى الفــور )باإلضافــة إلــى 
الفائــدة املســتحقة( وذلــك وفقــاً ملــا يقــرر فــي إخطــار خطــي ويوجــه إلــى الوكيــل املالــي مــن قبــل هيئــة حملــة الســندات 
)وفقــا للتعريــف احملــدد لذلــك املصطلــح فــي الشــرط رقــم 12(، وذلــك دون حاجــة التخــاذ أيــة إجــراءات قضائيــة، ويحــل ســداد 
تلــك القيمــة اإلســمية لــكل ســند فــي التاريــخ الــذي يتــم فيــه اســتالم ذلــك اإلخطــار مــن قبــل الوكيــل املالــي إال إذا مت تــدارك 
وتصحيــح كافــة حــاالت اإلخــالل قبــل ذلــك التاريــخ وذلــك فيمــا يتعلــق بكافــة الســندات. ألغــراض الشــرط رقــم 8 فــي هــذه 
النشــرة، يقصــد “بيــوم العمــل“ أي يــوم تفتــح فيــه البنــوك ملمارســة نشــاطها فــي دولــة الكويــت وفــي مقــر عمــل أي مــن وكالء 

الســداد.

سقوط احلق بالتقادم. 9
يبطــل أي ســند إال إذا مت تقدميــه الســتالم الدفعــات املســتحقة عنــه فــي غضــون فتــرة تبلــغ عشــرة أعــوام، مــن التاريــخ املعنــي 

)وفقــاً ملــا هــو مشــار إليــه فــي الشــرط رقــم 7( فيمــا يتعلــق بذلــك الســند أو تلــك القســيمة.

الوكيل املالي ووكالء السداد. 10
فــي إطــار عملهــم مبوجــب اتفاقيــة الوكالــة املاليــة ووكالــة الســداد، يقتصــر عمــل الوكيــل املالــي ووكيــل )وكالء( الســداد علــى 
كونهــم وكالء للجهــة املصــدرة، وال يتحملــون أي التــزام كمــا ال تربطهــم أي عالقــة وكالــة أو اتفاقيــة أمانــة جتــاه أو مــع حاملــي 

السندات.

ويجــوز تعديــل اتفاقيــة الوكالــة املاليــة ووكالــة الســداد مــن قبــل أطرافهــا وذلــك دون حاجــة للحصــول علــى موافقــة حملــة 
الســندات لغــرض توضيــح أي غمــوض أو حكــم غيــر مكتمــل مــن أحــكام تلــك االتفاقيــة أو تصحيــح أي خطــأ، أو تعديلهــا بأيــة 
طريقــة يراهــا أطــراف تلــك االتفاقيــة ضروريــة أو مرغــوب فيهــا علــى أال يتعــارض ذلــك مــع الســندات، وعلــى أال يترتــب علــى 
ــح حملــة الســندات أو الوكيــل املالــي أو وكيــل  ــى مصال ــر عل ــل فــي رأي هــؤالء األطــراف ضــرر مــادي ومؤث ــك التعدي ــل ذل مث

)وكالء( الســداد.

استبدال السندات. 11
فــي حالــة تعــرض أي مــن الســندات للتلــف أو محــو احملتويــات أو الســرقة أو الفقــدان، فإنــه يجــوز اســتبدالها فــي مقــر الوكيــل 
املالــي فــي دولــة الكويــت )أو فــي أي مقــر آخــر أو مقــار أخــرى وفقــاً ملــا يقــرره الوكيــل املالــي واجلهــة املصــدرة مــن وقــت آلخــر 
ويتــم حتديدهــا واإلخطــار بهــا مبوجــب الشــرط رقــم 13( وذلــك مقابــل قيــام الطــرف الــذي يطلــب اســتبدال الســند بســداد 
املصروفــات اخلاصــة بذلــك، مــع مراعــاة تلــك الشــروط اخلاصــة بإثبــات مــا تعــرض لــه الســند وتقــدمي التعويــض وبــراءة الذمــة 
الالزمــة وفقــاً ملــا قــد تطلبــه اجلهــة املصــدرة ضمــن احلــدود املعقولــة. كمــا يتعــن تســليم الســندات التــي تعرضــت للتلــف أو 

التشــويه أو التــي محيــت محتوياتهــا قبــل إصــدار الســندات البديلــة.

هيئة حملة السندات. 12
ــاب احلــادي عشــر مــن القــرار رقــم 72 لســنة 2015 بشــأن إصــدار  ــى 12-52 مــن الفصــل 12 مــن الكت تنــص املــواد 12-41 إل
الالئحــة التنفيذيــة املعدلــة للقانــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق املــال وتنظيــم أنشــطة األوراق املاليــة 
)ويشــار اليهــا فيمــا بعــد بعبــارة “الالئحــة التنفيذيــة“(، وتعديالتهمــا، علــى تشــكيل هيئــة موحــدة تشــمل بطبيعتهــا كافــة 
حملــة الســندات ذات اإلصــدار الواحــد وذلــك مبوجــب القانــون. ويتــم تشــكيل هــذه الهيئــة )ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ “هيئــة 
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حملــة الســندات“( بهــدف الدفــاع عــن حقــوق حملــة الســندات. وحتــدد حقــوق والتزامــات هيئــة حملــة الســندات فــي نظامهــا 
ــى النــص الكامــل لذلــك النظــام فــي الوقــت املناســب فــي مقــر الوكيــل املالــي وكل مــن وكالء  األساســي، ويجــوز االطــالع عل

الســداد.

ويتمثــل الغــرض مــن إنشــاء هيئــة حملــة الســندات فــي توحيــد وجمــع حملــة الســندات ســوّية مبــا يحقــق مصلحتهــم وممارســة 
احلقــوق واملطالبــات، والضمانــات املشــتركة )احلاليــة واملســتقبلية( فيمــا يتعلــق بالســندات. ســوف تعمــل هيئــة حملــة الســندات 
وحدهــا علــى الدفــاع عــن مصالــح حملــة الســندات، وبحيــث ال يســمح حتــت أي ظــرف ألي مــن حملــة الســندات أن يتصــرف 
بشــكل منفــرد ملمارســة أو حتقيــق تلــك احلقــوق واملطالبــات وذلــك بالّرغــم مــن حــدوث أو اســتمرار أي حالــة إخــالل. وتالفيــاً 
للشــك، فــإن حــدوث أي حالــة إخــالل لــن تؤثــر علــى حقــوق والتزامــات ووجــود الهيئــة، وســوف تكــون جميــع القــرارات )الســابقة 

واملســتقبلية( املتخــذة فــي أي اجتمــاع حملــة الســندات متــت الدعــوة إليــه وعقــده وإدارتــه ملزمــًة جلميــع حملــة الســندات.

وتتــم إدارة هيئــة حملــة الســندات مــن قبــل ممثــل يعــن مبوجــب املــواد ســالفة الذكــر )ويشــار إليــه فيمــا بعــد بـــ “ممثــل هيئــة 
حملــة الســندات“(. ويتــم انتخــاب ممثــل هيئــة حملــة الســندات فــي اجتمــاع هيئــة حملــة الســندات الــذي تدعــو اجلهــة 

املصــدرة إلــى انعقــاده لذلــك الغــرض والعتمــاد النظــام األساســي لهيئــة حملــة الســندات.

لــن يؤخــذ بعــن االعتبــار أي ســند )مبــا فيــه جميــع حقــوق التصويــت املّتصلــة بــه( مملــوك بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــن 
قبــل اجلهــة املصــدرة فيمــا يتعلّــق باألمــور التاليــة: 1( حتديــد النصــاب فــي أي اجتمــاع هيئــة حملــة الســندات )مبــا فيــه أي 
اجتماعــات الحقــة أو مؤجلــة حلاملــي الســندات(، 2( أي حقــوق تصويــت فــي أي اجتمــاع حلاملــي الســندات ذات صلــة 

بالســندات ســواء كانــت مملوكــة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــن قبــل اجلهــة املصــدرة.

اإلخطارات. 13
تعتبــر اإلخطــارات املرســلة إلــى حملــة الســندات قــد ســلمت بصــورة رســمية إذا مت نشــرها فــي إحــدى الصحــف الرائــدة )أ( 

ذات االنتشــار العــام فــي دولــة الكويــت. إذا كان هــذا اإلخطــار لغــرض اجتمــاع هيئــة حملــة الســندات، ويجــوز أيضــاً أن يتــم 
نشــر االخطــار فــي صحيفتــن محليتــن يوميتــن فــي الكويــت، وفــي بورصــة الكويــت قبــل خمســة أيــام علــى األقــل مــن تاريــخ 
االجتمــاع وفقــاً للفصــل 12 مــن الكتــاب احلــادي عشــر )ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بـ“أحــكام اإلخطــار“( مــن القــرار رقــم 72 
لســنة 2015 بشــأن إصــدار الالئحــة التنفيذيــة املعدلــة للقانــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق املــال وتنظيــم 
أنشــطة األوراق املاليــة، وتعديالتــه. ويعتبــر مثــل ذلــك اإلخطــار قــد مت إرســاله فــي تاريــخ النشــر فــي تلــك الصحيفتــن، وفــي 

بورصــة الكويــت. وتتــم اإلخطــارات إلــى حملــة الســندات بــأي طريقــة مســموحة وفقــاً ألحــكام اإلخطــار. 

طاملــا الســندات محتفــظ بهــا فــي نظــام مقاصــة، لــدى وكيــل املقاصــة، ســيتم إرســال اإلخطــارات مــن خــالل نظــام املقاصــة )ب( 
عــن طريــق وكيــل املقاصــة وفقــاً للقواعــد واإلجــراءات املطبقــة.

القانون الواجب التطبيق واالختصاص القضائي. 14
تخضــع الســندات وكافــة الوثائــق األخــرى املتعلقــة بهــا لقوانــن دولــة الكويــت وتفّســر وفقــاً لهــا. أي نــزاع ينشــأ نتيجــة أو فيمــا 

يتعلــق بالســندات ســوف يخضــع الختصــاص محاكــم دولــة الكويــت.

ســوف تظهــر أســماء الوكيــل املالــي ووكالء الســداد وعناوينهــم املســجلة، فــي نهايــة الشــروط املطبوعــة علــى ظهــر كل ســند 
وبشــكل نهائــي، كمــا تبــدو بظهــر هــذه النشــرة. 
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ملخص األحكام املتعلقة بالسندات ذات الشكل الشامل

ــى  ــة )يشــار إليهــا بـــ “الســند الشــامل“(، بعــض األحــكام التــي قــد تنطبــق عل تتضمــن الســندات الشــاملة ذات الفائــدة الثابت
الســندات التــي ميثلهــا ذلــك الســند الشــامل، وبعــض مــن تلــك األحــكام تؤثــر علــى شــروط وأحــكام الســندات املنصــوص عليهــا 

فــي هــذه النشــرة. وفيمــا يلــي بيــان تأثيــرات تلــك األحــكام الــواردة فــي الســند الشــامل.

يتــم إثبــات الســندات ذات الفائــدة الثابتــة بســند شــامل دون قســائم مســجلة بقيمــة 100 مليــون د.ك وســوف يتــم إيــداع كل ســند 
شــامل وتســجيله باســم املكتتبــن لــدى الشــركة الكويتيــة للمقاصــة ش.م.ك بتاريــخ 30 ديســمبر 2018 أو مــا يقاربــه. وفــي الوقــت 
الــذي تكــون فيــه الســندات مثبتــة مبوجــب الســند الشــامل، فإنــه يجــوز نقــل ملكيــة الســندات املثبتــة مبوجــب تلــك الســندات 

الشــاملة مــن خــالل الشــركة الكويتيــة للمقاصــة ش.م.ك. وفقــاً للقواعــد واإلجــراءات املطبقــة لــدى هــذه الشــركة.

وســوف يكــون الســند الشــامل قابــل للمبادلــة كليــاً وليــس جزئيــاً بشــهادات ســندات فرديــة محــددة وذلــك فــي احلــاالت التاليــة: 
)أ( إذا أصبــح أي ســند مســتحقاً مبوجــب الشــرط رقــم 9، )ب( إذا أقفلــت الشــركة الكويتيــة للمقاصــة ش.م.ك. أعمالهــا لفتــرة 
14 يــوم عمــل متصلــة )باســتثناء حــاالت العطــالت الرســمية أو مــا شــبه ذلــك( أو أعلنــت عــن نيتهــا فــي التوقــف عــن العمــل، أو 

إذا توقفــت بالفعــل عــن العمــل، )ج( إذا أصبحــت اجلهــة املصــدرة تعانــي أي عوائــق نتيجــة ألي تغيــر يطــرأ علــى أيــة قوانــن أو 
لوائــح )أو حــدوث أي تغيــر فــي تفســيرها مــن قبــل اجلهــات الرســمية املعنيــة( أو نتيجــة حلــدوث تغيــرات فــي ممارســة الشــركة 
ــو كانــت الســندات فــي صــورة نهائية.وألغــراض هــذه الفقــرة، فــإن “يــوم  ــم تكــن لتقــع ل ــي ل ــة للمقاصــة ش.م.ك. والت الكويتي
العمــل“ يقصــد بــه أي يــوم تفتــح فيــه البنــوك ملمارســة األعمــال العاديــة فــي موقــع أعمــال الشــركة الكويتيــة للمقاصــة ش.م.ك..

وطاملــا كانــت الســندات الشــاملة محفوظــة لــدى الشــركة الكويتيــة للمقاصــة ش.م.ك. كمــا إنــه يجــوز تســليم اإلخطــارات التــي 
يتعــن إرســالها إلــى حملــة الســندات إلــى الشــركة الكويتيــة للمقاصــة ش.م.ك. طاملــا كانــت اإلخطــارات تنشــر أيضــاً فــي 

الكويــت وفقــاً للشــروط واألحــكام لهــذه الســندات.

يعتبــر حامــل الســند الشــامل املســجل هــو الشــخص الوحيــد الــذي يحــق لــه اســتالم ســداد املبلــغ اإلســمي والفائــدة اخلاصــة 
ــي متثلهــا  ــى كل شــخص صاحــب احلــق فــي أي ســند مــن الســندات الت ــي متثلهــا الســند الشــامل، ويتعــن عل بالســندات الت
الســند الشــامل أن يراجــع الشــركة الكويتيــة للمقاصــة ش.م.ك. فقــط الســتالم حصتــه مــن كل دفعــة تســددها اجلهــة املصــدرة 

حلامــل الســند الشــامل املســجل.

ــا الســندات الشــاملة  ــي متثله ــق بالســندات الت ــدة، أو كليهمــا، فيمــا يتعل ــغ اإلســمية أو الفائ ــم ســداد دفعــات املبال وســوف يت
مقابــل تقدميهــا للتأشــير بذلــك، وفــي حالــة عــدم اســتحقاق أيــة مبالــغ أخــرى فيمــا يتعلــق بالســندات، يتــم تســليم الســندات 
الشــاملة للوكيــل املالــي. وســوف يتــم التأشــير بــكل دفعــة علــى ملحــق الســندات الشــاملة مــن قبــل أو نيابــًة عــن الوكيــل املالــي.
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استخدام عوائد اإلصدار

ســوف يبلــغ إجمالــي العوائــد احملققــة مــن إصــدار الســندات 100 مليــون دينــار كويتــي، وســوف يتــم اســتخدامها مــن قبــل اجلهــة 
املصــدرة فــي متويــل أغراضهــا وأنشــطتها العامــة. ويتــم اســتقطاع عمــوالت مــدراء اإلصــدار املشــتركني وبعــض املصروفــات 
املتعلقــة بإصــدار الســندات مــن إجمالــي عوائــد الســندات. تتحمــل اجلهــة املصــدرة مســؤولية كافــة التكاليــف املتعلقــة بإصــدار 

الســندات. 

ويوضح اجلدول التالي التفاصيل التقديرية الستخدام العوائد املتوقعة من إصدار السندات:

املبلغ )دينار كويتي(استخدام العوائد
99,600,000األغراض العامة للجهة املصدرة

400,000تكاليف اصدار السندات )تقديري(

100,000,000املبلغ اإلجمالي
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وصف أعمال اجلهة املصدرة

تأسســت اجلهــة املصــدرة كشــركة مســاهمة كويتيــة بدولــة الكويــت فــي تاريــخ 27 ديســمبر 1975 مبوجــب مرســوم أميــري، ومت 
ــا فــي بورصــة  ــم 24067، وادراجه ــدى وزارة التجــارة والصناعــة حتــت الســجل التجــاري رق تســجيلها فــي الســجل التجــاري ل

الكويــت فضــاًل عــن تســجيلها فــي ســجل البنــوك لــدى بنــك الكويــت املركــزي.

التاريخ
منــذ تأســيس اجلهــة املصــدرة منــت لتصبــح ثالــث أكبــر بنــك فــي الكويــت مــن حيــث املوجــودات، ولــدى اجلهــة املصــدرة علــى 
أربعــة شــركات تابعــة اساســية، والتــي تقــع فــي مواقــع اســتراتيجية فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وتركيــا، كمــا 

فــي تاريــخ هــذه النشــرة.

وتعتبــر شــركة مشــاريع الكويــت القابضــة ش.م.ك.ع. )ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بـ“كيبكــو“( هــي شــركة تشــغيلية قابضــة مقرهــا 
ــة  ــي منطق ــى عــدة دول أخــرى ف ــة إل ــاون اخلليجــي باإلضاف ــس التع ــي دول مجل ــي عــدة قطاعــات ف ــت. وتعمــل ف ــة الكوي دول
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وتركيــا. وفــي عــام 1997 قامــت كيبكــو باالســتحواذ علــى أغلبيــة أســهم البنــك أثنــاء عمليــة 
اخلصخصــة التــي قامــت بهــا حكومــة الكويــت. وفــي تاريــخ هــذه النشــرة متثــل كيبكــو أكبــر مســاهم منفــرد للجهــة املصــدرة. 
وبعــد التغييــر فــي هيــكل امللكيــة، أعــادت اجلهــة املصــدرة تهيئــة تركيزهــا االســتراتيجي مبــا يتماشــى مــع االســتراتيجية العامــة 
لشــركة كيبكــو، وعمــدت إلــى تغييــر أســلوب اإلدارة اخلــاص بهــا مــن أســلوب كيــان حكومــي إلــى أســلوب كيــان خــاص قائــم علــى 

الربــح.

واصلــت اجلهــة املصــدرة حتســن أدائهــا علــى مــر الســنن مــن خــالل توســيع هيــكل إيراداتهــا وتنويــع مصــادر متويلهــا واحملافظــة 
علــى قاعــدة رأســمالية قويــة وذلــك مــن خــالل تبنــي أحــدث التقنيــات واخلدمــات، وتبوئــت اجلهــة املصــدرة مكانــة رائــدة فــي 
الســوق احمللــي، وضمــن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وتركيــا. ومكــن اإلقــراض املقتــرن باســتراتيجيات التشــغيل 
ــع أصحــاب املصلحــة، مبــا  ــادة القيمــة جلمي ــة مختلفــة، وزي ــرادات فــي مواقــع جغرافي ــادة اإلي ــك مــن زي ــة البن ــدة والذكي الرائ
فــي ذلــك: املســاهمن والعمــالء وجهــات املجتمــع واملوظفــن. وفــي تاريــخ هــذه النشــرة، تعتبــر املجموعــة جهــة ماليــة إقليميــة 
متينــة، حيــث تقــدم خدمــات ماليــة عبــر ســت دول ومــن خــالل أربــع شــركات تابعــة ولهــا مجموعــة مــن اخلبــراء االســتراتيجين 
واملنفذيــن. تتبنــى املجموعــة اســتراتيجيات أعمــال مبتكــرة وتتمتــع بــإدارة مخاطــر شــاملة علــى جميــع مســتويات اجلهــة 
املصــدرة. ومت ابتــكار العالمــة التجاريــة اخلاصــة بـــاجلهة املصــدرة علــى أســس الثقــة وااللتــزام والتميــز والتقــدم ويعتبــر 
مفهــوم “وضــع األفــراد أوالً“ هــو األســاس املعتمــد لتطويــر منتجــات الشــركة وخدماتهــا. وفــي بدايــة هــذا العــام، صّنفــت

 )AA( العالمــة التجاريــة للجهــة املصــدرة فــي فئــة )وهــي الشــركة الدوليــة املعنيــة بتقييــم العالمــات التجاريــة( Brand Finance

مــع نظــرة مســتقبلية إيجابيــة، حيــث يضــع هــذا التصنيــف اجلهــة املصــدرة فــي املرتبــة الثانيــة بــن أكثــر العالمــات التجاريــة 
املصرفيــة القيمــة فــي الكويــت. تســعى اجلهــة املصــدرة جاهــدة للحفــاظ علــى أعلــى املعاييــر فــي القطــاع املصرفــي.

املقر الرئيسي
ــد اهلل األحمــد، الشــرق، الكويــت، هاتــف رقــم: ــرج برقــان، شــارع عب ــوان املقــر الرئيســي املســجل للجهــة املصــدرة هــو: ب عن

+965 2298 8000 

أغراض اجلهة املصدرة وفق النظام األساسي
تتمثــل أهــداف اجلهــة املصــدرة فــي مزاولــة اخلدمــات والعمليــات املصرفيــة التجاريــة ســواء حلســابها أو حلســاب الغيــر، وعلــى 

األخص: 
)1( قبــول الودائــع النقديــة ودفــع بــدالت الصكــوك أو األوامــر الصــادرة علــى البنــك مــن قبــل املـُـودع مبقــدار املبالــغ املودعــة 
حلســابه، )2( احلصــول علــى املــال بإصــدار ســندات القــروض، )3( شــراء وبيــع الســبائك الذهبيــة، والعمــالت األجنبيــة، 
والتســليف عليهــا، وبيــع وشــراء حواالتهــا، )4( قطــع احلــواالت والكمبيــاالت وســندات االســتقراض والكوبونــات وســائر الســندات 
التجاريــة والصناعيــة وشــرائها وإعــادة قطعهــا، واســتثمار رؤوس األمــوال، )5( اإلقــراض والتســليف ومنــح االعتمــادات وســائر 
التســهيالت املصرفيــة، )6( التســليف علــى بوالــص الشــحن، وســندات النقــل، وأوامــر اســتالم األمــوال بدولــة الكويــت وخارجهــا، 
)7( إصــدار الكفــاالت بضمانــه أو بدونهــا، )8( حتصيــل بــدالت احلــواالت والكمبيــاالت والصكــوك وبوالــص الشــحن والســندات 
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األخــرى، )9( شــراء وبيــع األســهم والســندات حلســاب اجلهــة املصــدرة أو حلســاب غيرهــا، )10( القيــام بأعمــال مصــرف 
التوفيــر وصناديــق العائلــة، )11( حفــظ جميــع أنــواع النقــود، واملعــادن الثمينــة، املمتلــكات األخــرى، والســندات، والطــرود، 
والــرزم، وتأجيــر اخلزائــن احلديديــة اخلاصــة، )12( القيــام بأعمــال األمــن والوكيــل وقبــول الــوكاالت وتعيــن الــوكالء بعمولــة أو 
بدونهــا، )13( تلقــي االكتتابــات بالنســبة لعمليــات تأســيس الشــركات املســاهمة، )14( تأســيس وإدارة أنظمــة اســتثمار جماعــي 
ــة ألنظمــة االســتثمار اجلماعــي )أمــن احلفــظ( و)16( مراقــب  ــر نظــام اســتثمار جماعــي(، )15( حفــظ األصــول املكون )مدي

االســتثمار.

اإلدراج واخلصخصة
مت إدراج البنــك فــي بورصــة الكويــت فــي تاريــخ 29 ســبتمبر 1984. وكان ســعر ســهم البنــك فــي 30 ســبتمبر 2018، 0.250 دينــار 

كويتــي، ممــا يجعــل القيمــة الســوقية للبنــك آنــذاك 563.3 مليــون دينــار كويتــي.

وكجــزء مــن مبــادرات اخلصخصــة فــي القطــاع املصرفــي فــي الكويــت، متــت خصخصــة اجلهــة املصــدرة فــي عــام 1997، حيــث 
خّفضــت احلكومــة ملكيتهــا فــي اجلهــة املصــدرة مــن 61.0 فــي املئــة إلــى أقــل مــن 10.0 فــي املئــة. وفــي تاريــخ هــذه النشــرة، 

الزالــت ملكيــة احلكومــة )املباشــرة أو غيــر املباشــرة( أقــل مــن 10.0 فــي املئــة مــن أســهم اجلهــة املصــدرة.

رأس املال املصرح به واملدفوع
فــي 30 ســبتمبر 2018، كانــت قيمــة رأس املــال الصــادر املصــرح بــه للبنــك هــي 2,500,000,000 ســهًما، بقيمــة 100 فلــس لــكل 

ســهم، يتألــف مــن 2,259,418,470 ســهًما صــادًرا ومدفوًعــا بالكامــل، بقيمــة 100 فلــس لــكل ســهم.

فــي تاريــخ 10 أكتوبــر 2018، قــام البنــك بإصــدار 240,581,530 أســهم عاديــة مــن خــالل إصــدار حقــوق أســهم جديــدة ملســاهمي 
اجلهــة املصــدرة والتــي تعــادل 62,551,197.8 دينــار كويتــي )ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بـ“حقــوق اإلصــدار“(. ومتــت املوافقــة علــى 
إصــدار حقــوق اإلصــدار مــن قبــل مجلــس إدارة اجلهــة املصــدرة واجلهــات الرقابيــة. وقــد مت عــرض عــدد 240,581,530 مــن 
ــار  ــادل 0.160 دين ــى عــالوة إصــدار تع ــس باإلضافــة إل ــه األســمية 100 فل ــكل ســهم قيمت ــي ل ــار كويت األســهم بســعر 0.260 دين
ــغ  ــادة فــي رأس مــال اجلهــة املصــدرة مببل ــى زي ــي أدت إل ــاب فــي حقــوق اإلصــدار بالكامــل والت ــكل ســهم. ومت االكتت ــي ل كويت

24,058,153 دينــار كويتــي وعــالوة إصــدار أســهم بقيمــة 38,493,044.8 دينــار كويتــي.

هيكل امللكية
ــة مــن رأس املــال العــادي املصــدر  ــة أســمائهم نســبة تتجــاوز 5.0 فــي املئ ــك املســاهمون التالي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2018، ميل

للجهــة املصــدرة:

عدد األسهم العاديةنسبة امللكية*املساهمون
)مليون()%(

41.2930.3شركة مشاريع الكويت )القابضة( ش.م.ك.ع.

15.0339.0شركة اخلليج املتحد القابضة ش.م.ب.

8.1182.2املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

* حتتسب بقسمة عدد األسهم اململوكة على رأس املال املدفوع.
مالحظة: راجع فقرة “الشركة األم“ أدناه لالطالع على التفاصيل املتعلقه بشركة كيبكو.

كمــا فــي 30 ســبتمبر 2018، كانــت لشــركة كيبكــو حصــة ملكيــة مجمعــة )مباشــرة وغيــر مباشــرة( تعــادل نســبتها 63.8 فــي املئــة 
مــن أســهم اجلهــة املصــدرة.
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الشركات التابعة في 30 سبتمبر 2018
كمــا فــي 30 ســبتمبر 2018، كان للجهــة املصــدرة حصــة مســيطرة فــي كل مــن البنــوك التاليــة، وتشــمل البيانــات املاليــة املجمعــة 

للجهــة املصــدرة البنــوك التاليــة:

امللكية الفعلية )%(تاريخ الشراء املبدئيبلد التأسيساالسم
99.41ديسمبر 2012تركيابنك برقان تركيا ش.م.

86.01أبريل 2009اجلزائربنك اخلليج اجلزائر ش.م.

51.83أبريل 2009العراقمصرف بغداد ش.م.ع.

86.70يونيو 2010تونسبنك تونس العاملي ش.م.

ملزيد من التفاصيل، راجع فصل “الشركات التابعة الرئيسية“ أدناه.

عالقة اجلهة املصدرة باملساهمني الرئيسيني
اعتبــاًرا مــن 30 ســبتمبر 2018، لــم تعــد اجلهــة املصــدرة جــزءاً مــن مجموعــة شــركات. بينمــا هنــاك ثالثــة مســاهمن فــي اجلهــة 
ــادي املصــدر للجهــة املصــدرة، وهــم كيبكــو وشــركة  ــال الع ــرأس امل ــن ال ــة م ــي املئ ــد عــن 5.0 ف ــون حصــة تزي املصــدرة ميتلك
اخلليــج املتحــد القابضــة ش.م.ب. )بنــك اخلليــج املتحــد ش.م.ب. ســابقاً( واملؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة. وتعتبــر 
شــركة كيبكــو اجلهــة الوحيــدة مــن اجلهــات ســالفة الذكــر التــي لديهــا متثيــل فــي مجلــس إدارة اجلهــة املصــدرة. وميلــك كل مــن 

املســاهمن الثالثــة حصــص فــي شــركات أخــرى ليــس لهــا صلــة باجلهــة املصــدرة.

التصنيف االئتماني
كما في تاريخ هذه النشرة، حصلت اجلهة املصدرة على التصنيفات التالية:

ــل، مــع 	  ــر األجــل للطــرف املقاب ــل األجــل للجهــة املصــدرة وA-2 لالئتمــان قصي ــورز: +BBB لالئتمــان طوي ــد ب ســتاندرد آن
نظــرة مســتقبلية مســتقرة؛

موديز: A3 للودائع املصرفية طويلة األجل وP-2 للودائع قصيرة األجل، مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ و	 
فيتــش: +A للتخلــف عــن الســداد علــى املــدى الطويــل مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة وF1 للتخلــف عــن الســداد علــى املــدى 	 

القصيــر.
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االستراتيجية

االستراتيجية
يعتمــد البنــك اســتراتيجية أعمــال متعــددة األبعــاد لتعزيــز مكانتــه فــي األســواق القائمــة مــن حيــث النمــو الطبيعــي، باإلضافــة 
إلــى حتقيــق التوســع والتنــوع اجلغرافــي مــن خــالل عمليــات الدمــج واالســتحواذ. وميكــن االســتفادة مــن التوســع والتنــوع 

ــع املخاطــر. اجلغرافــي للبنــك مــن النمــو فــي أســواق أخــرى وتوزي

وكجزء من استراتيجية النمو الطبيعي، حدد البنك العناصر األساسية التالية خلطته االستراتيجية: 
)أ( زيــادة احلصــة الســوقية: يركــز البنــك علــى تعزيــز مركــزه التنافســي فــي الفئــات املصرفيــة للشــركات واألفــراد واخلدمــات 
ــر  ــدة ضمــن معايي ــه، وتقــدمي منتجــات وخدمــات جدي ــت مــن خــالل توســيع قاعــدة عمالئ ــة اخلاصــة فــي الكوي املصرفي
ــر  ــز وتطوي ــق مبيعــات متمي ــه، وخدمــة العمــالء مــن خــالل فري ــي تلبــي احتياجــات وتطلعــات عمالئ املخاطــر احملــددة الت

برامــج عمــل تكنولوجيــا قويــة لتوزيــع خدماتــه.

من أجل حتقيق هذه األهداف االستراتيجية، يركز املصدر على ما يلي: 
إقامة عالقات ائتمان مع شركات كبرى متعددة اجلنسيات تنفذ مشاريع على نطاق واسع في الكويت؛	 
التركيز على العمالء الدولين من خالل التسهيالت املشتركة املجمعة على أساس انتقائي؛	 
تطوير فريق مبيعات قادر على حتديد احتياجات العمالء وتقدمي حلول حسب احتياجات كل عميل؛	 
توسيع العمليات املصرفية اخلاصة إلى بنك خاص يقدم خدمات متكاملة؛ و	 
زيــادة اخلدمــات املصرفيــة لأفــراد مــن خــالل نهــج دقيــق لبنــاء برامــج عمــل تكنولوجيــا وزيــادة حســابات وودائــع العمــالء 	 

وتطويــر املنتجات.

ــي  ــى قواعــد النشــاط املصرف ــي تركيزهــا عل ــي: تســتمر إدارة اجلهــة املصــدرة ف ــى قواعــد النشــاط املصرف ــز عل )ب( التركي
األساســية )مبــا فــي ذلــك ممارســات اإلدارة احلصيفــة للمخاطــر عبــر املجموعــة والنمــو فــي مصــادر الدخــل غيــر املنتجــة 
للفوائــد وحتقيــق التضافــر والتــآزر عبــر املجموعــة(. كمــا إن اجلهــة املصــدرة اســتفادت مــن املبــادرات التــي اتخذتهــا علــى 
ــى  ــز عل ــف األعمــال والوظائــف املســاندة داخــل املجموعــة. وبالتركي ــك القواعــد فــي مختل ــذ تل مســتوى املجموعــة لتنفي
قواعــد النشــاط املصرفــي، اســتطاعت اجلهــة املصــدرة والشــركات التابعــة لهــا علــى تقــدمي أداء مالــي متفــوق علــى الرغــم 

مــن الظــروف االقتصاديــة العامليــة املضطربــة. 

)ج(  جتميــع الشــركات التابعــة القائمــة: تركــز اجلهــة املصــدرة علــى حتقيــق التــآزر مــن خــالل التكامــل وإعــادة تنظيــم الشــركات 
التابعــة لهــا. وفيمــا يلــي املبــادرات الرئيســية عبــر الــدول التــي تعمــل فيهــا: 

بناء التآزر عن طريق البيع العابر للمنتجات واخلدمات؛	 
توسع شبكة أفرع البنك وأجهزة السحب اآللي واخلدمات املصرفية االلكترونية واخلدمات املصرفية عبر الهاتف؛	 
الترشيد في هيكل التكاليف وتأسيس ألية للتمويل الداخلي ما بن شركات املجموعة؛	 
تنفيذ منصة مشتركة للخدمات املصرفية األساسية عبر غالبية الشركات التابعة؛	 
موائمة وتنظيم سياسات وإجراءات إدارة مخاطر املجموعة؛ و	 
إنشاء عالمة جتارية إقليمية ثابتة تعتمد على بنية بسيطة وواضحة.	 

 
كجــزء مــن اســتراتيجية النمــو النــاجت عــن عمليــات الدمــج واالســتحواذ، سيســتمر البنــك فــي التركيــز علــى حتقيــق األهــداف 

االســتراتيجية التاليــة: 
( توســيع النطــاق احمللــي واإلقليمــي وتنميــة األعمــال: تطمــح اجلهــة املصــدرة إلــى حتقيــق األربــاح والنمــو واإلســتدامة التــي 	(أ

تتميــز بهــا كبــار البنــوك فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وتركيــا. فــي حــن أن املصــدر يؤمــن بــأن اســتراتيجية 
منــوه الطبيعــي ستســاعده علــى احلفــاظ علــى الربحيــة، ومــع ذلــك، لتحقيــق أهــداف منــوه، يحتــاج املصــدر لزيــادة نطــاق 
أنشــطته مــن خــالل التوســع فــي عملياتــه الدوليــة. ومــن املتوقــع أن يســتمر البنــك فــي البحــث عــن فــرص فــي البــالد ذات 
معــدالت النمــو الســكاني املرتفعــة، وذات النــاجت احمللــي اإلجمالــي املتزايــد، وذات معــدالت اختــراق منخفضــة، والتــي تقــل 
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بهــا حواجــز دخــول الســوق بالنســبة لأســواق الناضجــة فــي املنطقــة. ووفقــا للبيانــات التاريخيــة، يفضــل البنــك طريقــة 
 Green( ــة مــن التأســيس والعمــل ــات فــي املراحــل األولي ــوك قائمــة فــي التوســع نظــراً لوجــود صعوب ــى بن االســتحواذ عل
Field(، وذلــك نظــراً ألســباب تتعلــق بالتراخيــص أو طــول الفتــرات الزمنيــة الالزمــة للتطــور، وكذلــك صعوبــة تطويــر اخلبــرة 

واملعرفــة بالنســبة لعمليــات التأســيس اجلديــدة. ومــع ذلــك، فــإن طريقــة االســتحواذ علــى بنــوك قائمــة لتحقيــق التوســع 
اإلقليمــي تنطــوي علــى حتديــات كبيــرة مثــل؛ محدوديــة عــدد االســتحواذات احملتملــة، وقلــة املعلومــات والشــفافية، واحلاجــة 
للمــوارد املهنيــة، واحتماليــة املقاومــة السياســية الداخليــة فــي بعــض األســواق التــي قــد يحددهــا البنــك مــن وقــت آلخــر.

إضافــة قــدرات تكميليــة لدفــع النمــو: يســتمر البنــك فــي الســعي إلضافــة قــدرات مكملــة مثــل اخلدمــات املصرفيــة 	(أ)
اخلاصــة وإدارة الثــروات مــن خــالل وســائل النمــو النــاجت عــن عمليــات الدمــج واالســتحواذ. وكذلــك ينــوي البنــك تطويــر 
ــان  ــك برق ــة الرئيســية – بن ــي املســتقبل. أنظــر فصــل “والشــركات التابع ــع منــوه ف ــن أجــل دف ــه م ــدرات إدارة موجودات ق

تركيــا“ فيمــا يلــي.

كمــا أن اجلهــة املصــدرة تســعى للحفــاظ علــى قاعــدة رأســمالية متينــة لتحقيــق اســتراتيجياتها االســتثمارية. وتعتبــر اجلهــة 
املصــدرة إدارة رأس املــال أمــًرا أساســياً لنموهــا، ســواء مــن ناحيــة طبيعيــة أو مــن خــالل االســتثمارات االســتراتيجية الناجتــة 
عــن عمليــات الدمــج واالســتحواذ. وكجــزء مــن هــذه االســتراتيجية، أكملــت اجلهــة املصــدرة عمليــة بيــع البنــك األردنــي الكويتــي 
فــي ديســمبر 2015، والتــي أســفرت عــن زيــادة معــدل الشــريحة األولــى مــن رأس املــال العــادي )Common Equity Tier 1( إلــى 
11.7 فــي املئــة، وزيــادة معــدل كفايــة رأس املــال إلــى 15.6 فــي املئــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2015. وكان الغــرض مــن بيــع البنــك 

ــادة قاعــدة رأســمالها بهــدف:  ــي الكويتــي هــو تخفيــض املوجــودات املرجحــة باملخاطــر اخلاصــة باجلهــة املصــدرة، وزي األردن
)1( دعــم التنويــع املســتمر الســتراتيجية البنــك فــي األســواق ذات النمــو العالــي احملتمــل، )2( تعزيــز أربــاح اجلهــة املصــدرة 
وإيــرادات املســاهمن علــى املــدى القصيــر واملتوســط  ، مــن خــالل متكــن البنــك زيــادة محفظــة القــروض اخلاصــة بــه عــن طريــق 
توجيــه فائــض رأس املــال إلــى احملافــظ االئتمانيــة أو االســتثمارية لــدى البنــك، )3( تعزيــز نســب كفايــة رأس املــال علــى النحــو 
املطلــوب وفقــاً متطلبــات بــازل III، )4( تخفيــض بأكثــر مــن 500 مليــون دينــار كويتــي فــي املوجــودات املرجحــة باملخاطــر. كمــا 
ســعت اجلهــة املصــدرة إلــى احلــّد مــن تأثيــر تراجــع صافــي دخــل املجموعــة نتيجــة إللغــاء دمــج البنــك األردنــي الكويتــي عــن 
طريــق إعــادة توجيــه رأس املــال اإلضافــي مــن عائــدات بيــع البنــك إلــى موجــودات منتجــة للدخــل فــي أســواق ذات منــو عالــي 

محتمــل.

نقاط القوة التنافسية
يؤمــن البنــك أن أعمالــه تتميــز بنقــاط القــوة التنافســية التاليــة وأن هــذه النقــاط متكــن البنــك مــن تنفيــذ اســتراتيجيته بنجــاح 

واالســتمرار فــي تنفيــذ خطــط النمــو:

حضــور إقليمــي مميــز وشــبكة دوليــة متناميــة: مــن خــالل مجموعــة مــن الفــروع ومكاتــب التمثيــل والشــركات التابعــة )أ( 
والزميلــة، تتواجــد اجلهــة املصــدرة فــي ثمانيــة بلــدان فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وتركيــا. ومنــت 
املجموعــة بشــكل ملحــوظ بــن عامــي 2014 و2017 ولديهــا احــدى أكبــر شــبكات األفــرع اإلقليميــة التــي تتضمــن 167 
فرًعــا فــي كل مــن الكويــت وتركيــا واجلزائــر والعــراق وتونــس ولبنــان، كمــا فــي 30 ســبتمبر 2018. وفــي عــام 2015، واصلــت 
اجلهــة املصــدرة التوســع فــي فروعهــا الدوليــة، والتــي متثــل مراكــًزا مت إنشــاؤها خصيًصــا لتحســن تدفــق العمــل والكفــاءة 
بــن الشــركات التابعــة للمجموعــة وبالتالــي أدت إلــى زيــادة التنســيق وتوليــد األعمــال. ولقــد بــدأ العمــل فــي اثنــن مــن 
تلــك الفــروع فــي عــام 2014؛ أحدهمــا فــي تركيــا، لدعــم قطــاع اخلدمــات املصرفيــة اخلاصــة، واآلخــر فــي مالطــا، لدعــم 
عمليــات التمويــل التجــاري داخــل املجموعــة، وكذلــك أعمــال التخصيــم وشــراء أوراق القبــض اخلاصــة باجلهــة املصــدرة. 
وعــالوة علــى ذلــك، افتتحــت اجلهــة املصــدرة مكتًبــا ممثــاًل فــي مركــز دبــي املالــي العاملــي فــي عــام 2015. وبالنظــر إلــى 
النجــاح الــذي حققتــه اجلهــة املصــدرة فــي التوســع علــى املســتوى الدولــي مــن خــالل مزيــج مــن النمــو الطبيعــي وعمليــات 
االســتحواذ، تعتقــد اجلهــة املصــدرة أنهــا فــي وضــع جيــد يســمح لهــا بتعزيــز وجودهــا الدولــي. كمــا تعتقــد اجلهــة املصــدرة 
أن النمــو والتوســع املســتمر يــؤدي إلــى تنويــع أنشــطة أعمالهــا وتغطيتهــا اجلغرافيــة، ومــن ثــم تقليــل اعتمادهــا علــى الســوق 

الكويتــي.

 األداء التشــغيلي القــوي والوضــع املالــي وإدارة املخاطــر: حافظــت اجلهــة املصــدرة علــى منــو مســتقر علــى مســتوى عملياتهــا )ب( 
فــي الكويــت، ومؤخــًرا فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وتركيــا. وبالنســبة لأشــهر التســعة املنتهيــة فــي 
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ــي 30 ســبتمبر 2016،  ــة ف ــي 30 ســبتمبر 2017، واألشــهر التســعة املنتهي ــة ف 30 ســبتمبر 2018، واألشــهر التســعة املنتهي

ــار  ــون دين ــي و48.1 ملي ــار كويت ــون دين ــي و57.3 ملي ــار كويت ــون دين ــرة بقيمــة 71.7 ملي ــا للفت حققــت اجلهــة املصــدرة أرباًح
كويتــي علــى التوالــي، وكذلــك حــازت علــى مجمــوع موجــودات بقيمــة 6,836.9 مليــون دينــار كويتــي و7,066.1 مليــون دينــار 
كويتــي و7,099.6 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2018، و30 ســبتمبر 2017، و30 ســبتمبر 2016، علــى التوالــي. 
ولقــد مّكنــت سياســة اإلقــراض احلصيفــة التــي تتبعهــا اجلهــة املصــدرة واســتخدامها الفّعــال ألدوات إدارة املخاطــر مــن 
االحتفــاظ علــى محفظــة قــروض عاليــة اجلــودة. وتــرى اجلهــة املصــدرة أنهــا تعتمــد سياســات وإجــراءات إقــراض واضحــة 
ومتحفظــة، فضــال عــن أنهــا اســتطاعت بنــاء احتياطياتهــا )مخصصــات عامــة ومخصصــات محــددة(، والتــي بلغــت كمــا 
فــي 30 ســبتمبر 2018 و30 ســبتمبر 2017 قيمتهــا 239.3 مليــون دينــار كويتــي و246.3 مليــون دينــار كويتــي علــى التوالــي، 
فــي حــن ارتفعــت نســبة التغطيــة )بالصافــي بعــد الضمانــات(1 لتصــل إلــى 594.8 فــي املئــة كمــا فــي 30 ســبتمبر 2018، 
مقارنــة بـــ 416.8 فــي املئــة كمــا فــي 30 ســبتمبر 2017. وعــالوة علــى ذلــك، انخفضــت املوجــودات غيــر العاملــة )بالصافــي 
بعــد الضمانــات( لتصبــح 0.7 فــي املئــة مــن إجمالــي التعــرض كمــا فــي 30 ســبتمبر 2018 مقارنــة بـــ1.0 فــي املئــة كمــا فــي 
30 ســيتمبر 2017. بلغــت نســبة كفايــة رأس املــال للجهــة املصــدرة وفقــاً لتعليمــات لبــازل III  كمــا فــي 30 ســبتمبر 2018 

16.5 فــي املئــة. تــرى اجلهــة املصــدرة أن أدائهــا التشــغيلي القــوي وحالتهــا املاليــة وإدارتهــا احلصيفــة للمخاطــر متكنهــا مــن 

االســتفادة مــن الفــرص اجلديــدة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وتركيــا، ومــن ثــم مواصلــة اســتراتيجيتها 
لتحقيــق النمــو والتوســع الدولــي.

ــة فــي )ج(  ــة، وشــبه حكومي ــات مؤسســية، وحكومي ــع كيان ــى ودائ ــل اجلهــة املصــدرة عل ــل مســتقرة: يشــتمل متوي قاعــدة متوي
الكويــت، واملُتعاَقــد معهــا علــى أســاس جتــاري وتعتبرهــا اجلهــة املصــدرة مســتقرة نســبًيا ومصــدر متويــل منخفــض التكلفــة. 
وكمــا فــي 30 ســبتمبر 2018، بلــغ إجمالــي متويــل اجلهــة املصــدرة مــن الودائــع مــن ِقبــل كيانــات حكوميــة وشــبه حكوميــة 
نســبة 9.0 فــي املئــة مــن إجمالــي الودائــع فــي الكويــت )أو 6.4 فــي املئــة مــن إجمالــي ودائــع املجموعــة(. ومت متويــل نســبة 
69.2 فــي املئــة مــن موجــودات اجلهــة املصــدرة كمــا فــي 30 ســبتمبر 2018 مــن خــالل ودائــع مــن عمــالء واملســتحق إلــى 

مؤسســات ماليــة أخــرى، و8.6 فــي املئــة عــن طريــق املســتحق إلــى بنــوك، و5.2 فــي املئــة مــن خــالل أمــوال مقترضــة اخــرى، 
و3.9 فــي املئــة مــن قخــالل مطلوبــات أخــرى، واملتبقــي مــن خــالل رأس املــال واالحتياطــات.

ثقافــة التميــز وااللتــزام بتدريــب وتطويــر املوظفــن: أنشــأت اجلهــة املصــدرة ثقافــة تركــز علــى العمــالء وعلــى حتقيــق أداء )د( 
تشــغيلي قــوي. وتُعــد هــذه الثقافــة عنصــر أساســي تبنــى عليــه ممارســات التوظيــف واالختيــار والتعلــم والتطويــر، باإلضافــة 
ــى وضــع وتنفيــذ عــدد مــن برامــج التدريــب  ــة. وعمــدت اجلهــة املصــدرة إل ــى تقييــم أداء املوظفــن واألطــراف املقابل إل
والتطويــر للموظفــن فــي الكويــت وعبــر املجموعــة. وقامــت اجلهــة املصــدرة ببنــاء ميــزة تنافســية مــن خــالل االســتثمار 
فــي تطويــر موظفيهــا وتنميــة مجموعاتهــم وتشــجيع منــو القــادة احملتملــن. ولــكل موظــف أهــداف أداء شــخصية تتماشــى 
مــع التوجــه االســتراتيجي للجهــة املصــدرة وتعكــس ثقافــة االحتــرام والرعايــة للعمــالء ودعــم املجتمعــات التــي تعمــل بهــا.

فريــق اإلدارة املخضــرم وااللتــزام بحوكمــة الشــركات: يتمتــع جميــع كبــار أعضــاء فريــق مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة )ه( 
لــدى اجلهــة املصــدرة مبعرفــة واســعة النطــاق بالقطــاع املصرفــي فــي الكويــت ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، 
ويجلبــون معهــم ثــروة مــن اخلبــرات التــي اكتســبوها مــن مؤسســات ماليــة رائــدة ذات وجــود دولــي قــوي. انظــر إلــى 
فصــل “اإلدارة“ أدنــاه. عــالوة علــى ذلــك، تؤمــن اإلدارة أن حوكمــة الشــركة هــي مســألة ذات أهميــة وتعتبــر جــزًء أساســًيا 
مــن املمارســات التجاريــة للمجموعــة. وأن الفريــق احلالــي مــن املهنيــن ذوي اخلبــرة العاليــة وااللتــزام بأفضــل معاييــر 
ممارســات احلوكمــة املؤسســية متكــن املجموعــة لتحقيــق النمــو فــي املســتقبل. تلتــزم اجلهــة املصــدرة بشــدة بإرســاء 
ــدى اجلهــة املصــدرة  ــي ل ــة املؤسســية احلال ــكل احلوكم ــد وضــع هي ــة الشــركات. ولق ــة حلوك ممارســات وأطــر عمــل قوي
لضمــان إدارة البنــك بفعاليــة وتلبيــة معاييــر القطــاع املالــي ومتطلبــات بورصــة الكويــت ومتطلبــات بنــك الكويــت املركــزي. 
ــة ملجلــس  ــة، يوضــح األدوار املنفصل كمــا أن إطــار احلوكمــة املدعــوم مــن دليــل حوكمــة الشــركات والسياســات ذات الصل
اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة لــدى اجلهــة املصــدرة. وتراقــب جلنــة التدقيــق التطــورات التــي تطــرأ فــي مجــال احلوكمــة 
ــدى اجلهــة املصــدرة. ــر ل ــى أنســب املعايي وحتــدث بشــكل مســتمر ممارســات احلوكمــة لضمــان االســتمرار فــي احلفــاظ عل

1  يتم احتسابها كمخصصات المخاطر مقسومة على الموجدات غير العاملة )بالصافي بعد الضمانات( 
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النشاطات األساسية
ــع اجلهــة  ــراد والشــركات. وتتمت ــة لأف ــة واالســتثمارية التقليدي ــر اخلدمــات املصرفي تعمــل اجلهــة املصــدرة فــي مجــال توفي
املصــدرة بحضــور هــام فــي قطاعــي الشــركات واملؤسســات املاليــة فــي الكويــت ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا 

ــة اخلاصــة. ــات املصرفي ــراد واخلدم ــة لأف ــات املصرفي ــة قاعــدة عمــالء اخلدم ــى تنمي ــز عل ــع التركي ــا، م وتركي

فيما يلي نظرة عامة عن أنشطة التشغيل األساسية لدى اجلهة املصدرة:
تقــدم مجموعــة اخلدمــات املصرفيــة للشــركات )“CBG“( منتجــات وخدمــات شــاملة للشــركات واملؤسســات املاليــة، مبــا فــي 	 

ذلــك اإلقــراض والودائــع واخلدمــات التجاريــة وخدمــات صــرف العمــالت األجنبيــة واخلدمــات االستشــارية.
تشــتمل مجموعــة اخلدمــات املصرفيــة لأفــراد واخلدمــات املصرفيــة اخلاصــة )“PRBG“( علــى قســم اخلدمــات املصرفيــة 	 

اخلاصــة وقســم اخلدمــات املصرفيــة لأفــراد. وهــي توفــر مجموعــة واســعة مــن املنتجــات واخلدمــات لعمالئهــا مــن األفــراد 
ــات اخلصــم  ــان وبطاق ــات االئتم ــع وبطاق ــروض العمــالء وحســابات الودائ ــك ق ــي ذل ــرة، مبــا ف ــروات الكبي وأصحــاب الث

وخدمــات الصــرف األجنبــي وغيرهــا مــن اخلدمــات.
تتولــى مجموعــة االســتثمارات البنكيــة واخلزينــة )“TIBG“( مســؤولية إدارة اخلزينــة واملوجــودات وإدارة الســيولة واخلدمــات 	 

االســتثمارية وإدارة الصناديــق وأســعار حتويــل الفائــض. كمــا توفــر املجموعــة املنتجــات واخلدمــات للبنــوك، مبــا فــي ذلــك 
معامــالت اإلقــراض والودائــع وأســواق املــال والصــرف األجنبــي.

فيما يلي نظرة عامة عن العمليات الدولية للبنك: 
تأســس بنــك برقــان تركيــا ش.م. فــي عــام 1989 وهــو بنــك متوســط احلجــم )مــن حيــث املوجــودات( ويركــز علــى قطــاع 	 

الشــركات، كمــا انــه يســعى للتوســع فــي اخلدمــات املصرفيــة لأفــراد بشــكل انتقائــي. أنظــر إلــى فصــل “الشــركات التابعــة 
الرئيســية – بنــك برقــان تركيــا ش.م.“ فيمــا يلــي.

تأســس بنــك اخلليــج اجلزائــر ش.م. فــي 15 ديســمبر 2003 كبنــك جتــاري فــي اجلزائــر، ومنــذ تأسيســه يهــدف البنــك 	 
إلــى حتقيــق املســاهمة فــي التنميــة االقتصاديــة واملاليــة فــي اجلزائــر ويقــدم خدمــات مهنيــة احترافيــة ومنتجــات ذات جــودة 

مرتفعــة. أنظــر إلــى فصــل “الشــركات التابعــة الرئيســية – بنــك اخلليــج اجلزائــر ش.م.“ فيمــا يلــي.
تأســس مصــرف بغــداد ش.م.ع. فــي عــام 1992 ويتميــز بقاعــدة عمــالء مــن املؤسســات الصغيــرة واملتوســطة احلجــم 	 

والشــركات الكبيــرة وكذلــك األفــراد. ويعتبــر مصــرف بغــداد أول بنــك خــاص ُمرخــص يبــدأ عملياتــه املصرفيــة فــي العــراق 
ــة مــن قبــل البنــك املركــزي العراقــي. أنظــر إلــى فصــل “الشــركات التابعــة الرئيســية –  بعــد التغيــر فــي اللوائــح املصرفي

مصــرف بغــداد ش.م.ع.“ فيمــا يلــي.
تأســس بنــك تونــس العاملــي ش.م. فــي يونيــو 1982 كأول مؤسســة مصرفيــة غيــر محليــة ُمرخصــة بالكامــل فــي تونــس. 	 

أنظــر إلــى فصــل “الشــركات التابعــة الرئيســية – بنــك تونــس العاملــي ش.م.“ فيمــا يلــي.
 

التأمني
ــر الرئيســي  ــك املق ــا(، مبــا فــي ذل ــا ومحتوياته ــق واملخاطــر ملبانيه ــكات )ضــد احلري ــى املمتل ــدى اجلهــة املصــدرة تأمــن عل ل
والفــروع ومســتودع اجلمــارك. إن معداتهــا اإللكترونيــة مؤمنــة مــن خــالل تأمــن الكمبيوتــر ضــد جميــع املخاطــر، بينمــا تشــمل 
تغطيــة وثيقــة تأمــن املرافــق واآلالت أجهــزة الصــراف اآللــي املتنقلــة. كمــا توفــر اجلهــة املصــدرة التأمــن الصحــي للموظفــن. 
باإلضافــة إلــى ذلــك لــدى اجلهــة املصــدرة تأمينــاً عــن مســؤولية الطــرف الثالــث وتأمينــاً شــاماًل للمصرفيــن وتأمينــاً املــدراء 

واملســؤولن وتأمينــاً ضــد التخريــب واإلرهــاب.
يخضع تأمن اجلهة املصدرة للمراجعة على أساس مستمر ويتم حتديثه وفًقا لذلك.

املمتلكات
ــارات اجلهــة  ــر باقــي عق ــم تأجي ــا يت ــك. وعــادة م ــروع البن ــى أحــد ف ــة إل ــان باإلضاف ــرج برق ــى ب ــك اجلهــة املصــدرة مبن متتل
املصــدرة ملــدة ثــالث إلــى خمــس ســنوات، ولهــا خيــار جتديــد تلــك اإليجــارات بعــد ذلــك ويتــم تأجيــر بعــض العقــارات مــن وزارة 

املاليــة، والهيئــة العامــة للصناعــة واجلمعيــات التعاونيــة.
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إدارة املخاطر

لــدى اجلهــة املصــدرة مجموعــة إدارة املخاطــر مســتقلة تعتمــد نهًجــا متعــدد األوجــه إلدارة املخاطــر يجمــع بــن سياســة رســمية 
للمخاطــر واالفصــاح، ومعاييــر حــدود صارمــة لإلقــراض والتركيــز علــى تدريــب وتطويــر املوظفــن، ممــا يــؤدي إلــى ثقافــة قويــة 
إلدارة املخاطــر.  يــرأس مجموعــة إدارة املخاطــر التابعــة للجهــة املصــدرة رئيــس إدارة املخاطــر للمجموعــة، والــذي يتبــع جلنــة 
مجلــس اإلدارة للمخاطــر. لضمــان املوضوعيــة فــي حتليــل املخاطــر، ليــس لــدى مجموعــة إدارة املخاطــر أي أهــداف أو أعمــال 
أو دخــل أو ربــح. تتمثــل مهمــة مجموعــة إدارة املخاطــر فــي حتديــد وقيــاس ومراقبــة مختلــف املخاطــر، واإلبــالغ عــن آثــار هــذه 
املخاطــر ومــا يقابلهــا مــن تخفيــف هــذه املخاطــر )إذا أمكــن( إلــى اإلدارة العليــا للمصــرف. لــدى املصــرف سياســة يتــم إعدادهــا 
ــا  ــي يواجهه ــف املخاطــر الت ــس اإلدارة. فــإن سياســة املخاطــر واإلفصــاح تصن ــد ومعتمــدة مــن مجل ــا موثقــة بشــكل جي داخلًي
املصــدر نتيجــة األنشــطة اليوميــة علــى فئــات معينــة. وقامــت مجموعــة إدارة املخاطــر بتعيــن العديــد مــن املســؤولن عــن حتديــد 

وقيــاس ومراقبــة املخاطــر ضمــن فئاتهــا. وتشــمل فئــات املخاطــر مــا يلــي:

املخاطــر االئتمانيــة: وتتمثــل فــي عــدم قــدرة طــرف ألداة ماليــة علــى وفائــه بالتزاماتــه املتعلقــة بهــا بحيــث يتســبب فــي تعــرض 
طــرف آخــر خلســارة ماليــة؛

املخاطــر الســوقية: تتمثــل فــي مخاطــر تقلــب قيمــة أداة ماليــة بســبب التغيــرات فــي أســعار الفائــدة فــي الســوق وأســعار 
الصــرف األجنبــي وأســعار الســوق لأســهم والســلع؛ و

املخاطر التشغيلية: وهي املخاطر املتعلقة بخسائر مالية بسبب توقف أو فشل في العمليات. 

مجموعــة إدارة املخاطــر تديــر املخاطــر علــى مســتوى املجموعــة لضمــان تنفيــذ سياســة املخاطــرة واإلفصــاح اخلاصــة باملصــدر 
بشــكل ثابــت. تتكــون مجموعــة إدارة املخاطــر مــن ثالثــة أقســام، كل منهــا مســؤول عــن أحــد أنــواع املخاطــر املذكــورة أعــاله. 
ولــدى مجموعــة إدارة املخاطــر أيًضــا وحــدة خدمــات مشــتركة، والتــي توفــر خدمــات مشــتركة لوظائــف املخاطــر األخــرى. لــدى 
معظــم الشــركات التابعــة للُمصــِدر وظيفــة مســتقلة إلدارة املخاطــر، حيــث تقــوم بإبــالغ جلنــة املخاطــر التابعــة ملجلــس اإلدارة، 
والتــي لديهــا خــط تقاريــر منفصــل إلــى رئيســها التنفيــذي ومديــر املخاطــر الرئيســي للمجموعــة. وإن تنفيــذ سياســات مخاطــر 

اجلهــة املصــدرة عبــر شــركاتها التابعــة فــي مراحــل مختلفــة مــن اإلكمــال.

بالنســبة لبنــك برقــان تركيــا، تتولــي جلنــة مجلــس اإلدارة لالئتمــان واإلصــالح مســؤولية تقييــم مقترحــات االئتمــان ومراجعــة 
هــذه املقترحــات مــن ضمــن إطــار العمــل املمنــوح مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

اعتمــد مجلــس إدارة بنــك اخلليــج اجلزائــر الهيــكل التنظيمــي لبنــك اخلليــج اجلزائــر والــذي مــن خاللــه ينفــذ رســميا هيــكل 
إدارة املخاطــر. ويــرأس الهيــكل رئيــس قســم، وينقســم الهيــكل إلــى أربعــة أقســام مســؤولة عــن الفئــات الثــالث للمخاطــر وهــي: 
املخاطــر االئتمانيــة، واملخاطــر الســوقية، واملخاطــر التشــغيلية. وتتولــى وحــدة االلتــزام مســؤولية تقــدمي تقاريــر حــول عمليــات 

مكافحــة غســيل األمــوال.

بالنســبة ملصــرف بغــداد، يتولــى مجلــس اإلدارة املســؤولية النهائيــة عــن النهــج العــام إلدارة املخاطــر وعــن اعتمــاد اســتراتيجيات 
ــة حتــت اإلشــراف  ــل اإلدارات املعني ــذ اإلجــراءات املتعلقــة باملخاطــر مــن قب ــم تنفي ــي، يت ــادئ املخاطــر. فــي الوقــت احلال ومب
املباشــر ومســؤولية املديــر العــام ملصــرف بغــداد. عمليــات إدارة املخاطــر عبــر مصــرف بغــداد يتــم تدقيقهــا بصفــة مســتمرة مــن 
قبــل إدارة التدقيــق الداخلــي التــي تفحــص كل مــن كفايــة اإلجــراءات والتــزام مصــرف بغــداد لإلجــراءات. وتناقــش إدارة التدقيــق 

الداخلــي ملصــرف بغــداد نتائــج جميــع التقييمــات مــع اإلدارة وترفــع تقريــر بالنتائــج والتوصيــات إلــى جلنــة التدقيــق.

وفيمــا يتعلــق ببنــك تونــس العاملــي، تتولــي جلنــة مجلــس اإلدارة لالئتمــان واإلصــالح مســؤولية إدارة املخاطــر االئتمانيــة وجميــع 
جوانــب إدارة املخاطــر. 
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مخاطر االلتزام ومكافحة غسيل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب
مخاطــر االلتــزام هــي مخاطــر متعلقــة بالســمعة واألربــاح ورأس املــال، والناجتــة عــن انتهــاك أو عــدم االلتــزام بالقوانــن واللوائــح 
والسياســات واملمارســات واملعاييــر األخالقيــة، مبــا فــي ذلــك املعاييــر املتعلقــة مبخاطــر غســيل األمــوال. ويتمثــل غســيل األمــوال 

بإخفــاء أو متويــه املصــدر احلقيقــي والعائــدات مــن األنشــطة اإلجراميــة واإلرهابيــة.

ــا  ــة وفق ــة الواجب ــق ممارســة سياســة وإجــراءات العناي ــة ويطب ــة والقانوني ــة والتنظيمي ــات احمللي ــذ املتطلب يضمــن البنــك تنفي
ملبــادئ “أعــرف عميلــك“ املبينــة فيمــا يلــي. تشــكل إجــراءات البنــك اخلاصــة مببــادئ أعــرف عميلــك جــزءا أساســيا مــن نظــام 
الرقابــة الداخليــة ملكافحــة غســيل األمــوال. وتهــدف هــذه اإلجــراءات للحــد مــن املخاطــر املرتبطــة باحلســابات التــي تســتخدم 

لعمليــات غســيل األمــوال أو متويــل اإلرهــاب وتســاعد علــى حتديــد املعامــالت املشــبوهة.

يطبــق البنــك سياســة خاصــة مبكافحــة غســيل األمــوال )“سياســة غســيل األمــوال“( وفقــا لتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي 
املتعلقــة مبكافحــة غســيل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب. وحتــدد سياســة غســيل األمــوال مــن خــالل مجموعــة مــن املبادئ األساســية:

 
( املشــاركة: تســري سياســة مكافحــة غســيل األمــوال علــى جميــع أنشــطة البنــك ومجموعــات األعمــال والوظائــف التنفيذيــة 	(أ

وعلــى كل فــرع مــن فروعــه والشــركات التابعــة لــه لضمــان التنفيــذ الســليم؛

إجــراءات أعــرف عميلــك: يطبــق البنــك إجــراءات أعــرف عميلــك والتــي تهــدف إلــى حتديــد وتوثيــق الهويــة احلقيقيــة 	(أ)
للعمــالء واحلصــول علــى معلومــات أساســية عــن العمــالء، وكذلــك التــي توفــر حتديثــات دوريــة للمعلومــات املتعلقــة بهويــة 
العمــالء. تغطــي سياســات البنــك اخلاصــة مبكافحــة غســيل األمــوال عمليــات حفــظ واســترجاع املســتندات وتفحــص هويــة 

القائــم بعمليــة التحويــل واحملــول إليــه بالنســبة للحــواالت الصــادرة والــواردة؛

( ــي إطــار 	(أ ــل ف ــم ملســؤولياتهم بشــكل كام ــان فهمه ــه لضم ــة ملوظفي ــة منتظم ــة بصف ــر البنــك دورات تدريبي التدريــب: يوف
سياســة مكافحــة غســيل األمــوال وتنفيذهــا فــي أنشــطتهم اليوميــة وأن يكــون لديهــم فهــم واضــح حــول كيفيــة تتبــع ومراقبــة 

واإلبــالغ عــن األنشــطة واملعامــالت املشــبوهة؛ و

( الفعاليــة: وكذلــك يطبــق البنــك نظامــا يوفــر تفاصيــل عــن املعامــالت املشــبوهة احملتملــة علــى أســاس يومــي، ويتــم 	(أ
ــة  ــى الســلطات القانوني ــر إل ــة االشــتباه، يرفــع تقري ــد الضــرورة. فــي حال ــب التفســيرات عن فحصهــا بشــكل إضافــي وطل

املختصــة. 

اإلدارة القانونية
يتولــى رئيــس املستشــارين القانونيــن للمجموعــة مهــام اإلشــراف علــى اإلدارة القانونيــة والتــي تتألــف مــن خمــس وحــدات: 
وحــدة املســتدات، وحــدة التنفيــذ، وحــدة التحصيــل، وحــدة احلوكمــة، وحــدة اإلفصــاح مبــا فــي ذلــك الترجمــة. وكذلــك يتولــى 
رئيــس املستشــارين القانونيــن للمجموعــة اإلشــراف علــى احملامــن املقيديــن فــي الكويــت باإلضافــة إلــى املستشــارين 
القانونيــن واملهنيــن املســاندين علــى املســتوين احمللــي والدولــي. وتتولــى اإلدارة القانونيــة مهمــة اإلشــراف علــى مباشــرة 
الدعــاوى القضائيــة املعنيــة فــي املصــدر وتقــدمي اآلراء واملشــورة القانونيــة ومراجعــة التعديــالت التشــريعية وأثرهــا علــى ســير 
ــة رئيــس املــدراء التنفيذيــن للمجموعــة  ــة للبنــك. تتبــع اإلدارة القانوني أعمــال البنــك وصياغــة العقــود واملســتندات الداخلي
بشــكل مباشــر وتخطــره ومجموعــة إدارة املخاطــر بتفاصيــل اإلجــراءات القانونيــة والقضائيــة التــي تؤثــر علــى املصــدر. وتقــدم 

ــة. ــة والرقاب ــة املالي ــع ســنوية إلدارة احملاســبة والرقاب ــر رب ــة تقاري اإلدارة القانوني

جلنة مجلس اإلدارة للمخاطر 
ــى فصــل  ــم املخاطــر. انظــر إل ــى تقيي ــس اإلدارة للمخاطــر سياســة املخاطــر اخلاصــة بالبنــك وتشــرف عل ــة مجل حتــدد جلن

“احلوكمــة – جلــان مجلــس اإلدارة – جلنــة مجلــس اإلدارة للمخاطــر“.
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احلوكمة

ــي  ــي املمارســات الت ــة ومســاعيه لتبن ــه التجاري ــذ ممارســات حوكمــة الشــركات جــزءاً ال يتجــزأ مــن عمليات ــر البنــك تنفي يعتب
ــة. ــات التنظيمي ــي واملتطلب ــا القطــاع املصرف يتبعه

اللجان التابعة ملجلس اإلدارة
فيمــا يلــي ملخــص ألهــداف وواجبــات اللجــان الرئيســية ملجلــس اإلدارة. وفــي عــدد مــن احلــاالت، يتــم تفويض التنفيــذ التفصيلي 

لوظيفــة مــن وظائــف اللجنــة إلــى جلنــة فرعيــة إمــا علــى أســاس مخصــص أو بصفة مســتمرة:

)“BEXCO“( اللجنة التنفيذية ملجلس اإلدارة
تختص هذه اللجنة بصفة أساسية باإلشراف على:

االستراتيجية والتخطيط؛	 
إدارة املخاطر؛	 
جلنة املوجودات واملطلوبات )“ALCO“(؛	 
املوافقة على ALCO وحدود اإلقراض لدى اخلزينة )treasury limits(؛ 	 
االستثمار؛ و	 
سياسة العمليات وتقدمي البالغات عن الوقائع.	 

تضم اللجنة أربعة أعضاء ورئيًسا، وهو ذاته رئيس مجلس اإلدارة للجهة املصدرة.

)“BCC“( جلنة مجلس اإلدارة لالئتمان
تختــص هــذه اللجنــة بصفــة أساســية باملوافقــة علــى التســهيالت التــي تتجــاوز احلــدود املســموح بهــا لــإلدارة، وتشــارك أيضــاً 

فيمــا يلــي:

دراسة سياسة التخصيص اخلاصة باجلهة املصدرة وتقدير احلاجة إلى مخصصات فردية كبيرة؛ و	 

املوافقة على إجراءات االئتمان والقضايا ذات الصلة.	 

تضم اللجنة أربعة أعضاء ورئيًسا، وهو ذاته رئيس مجلس اإلدارة للجهة املصدرة.

)“BCGC“( جلنة مجلس اإلدارة للحوكمة
تختــص هــذه اللجنــة بصفــة أساســية مبســاعدة مجلــس اإلدارة فــي وضــع سياســات احلوكمــة املؤسســية للجهــة املصــدرة 
ــا لضمــان فعاليتهــا. وتتألــف اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء ورئيســاً، وهــو ذاتــه رئيــس مجلــس  ومتابعــة تنفيذهــا ومراجعتهــا دورًي

للجهــة املصــدرة. اإلدارة 

)“BAC“( جلنة مجلس اإلدارة للتدقيق
تختص هذه اللجنة بصفة أساسية مبا يلي:

مراجعــة ســالمة البيانــات املاليــة الدوريــة وغيرهــا مــن البيانــات املاليــة الرئيســية، وكذلــك التقاريــر التنظيميــة قبل تســليمها 	 
إلــى مجلــس اإلدارة لتأكيــد أنهــا مســتمدة بدقــة مــن دفاتــر وســجالت اجلهــة املصــدرة، وأنهــا ممتثلــة ملعاييــر بنــك الكويــت 

املركــزي ومعاييــر احملاســبة الدوليــة / معاييــر التقاريــر املاليــة الدوليــة؛
املراجعة واإلشراف على مهام املدقق اخلارجي )املدققن اخلارجين(؛	 
املراجعة واإلشراف على مهام قسم التدقيق الداخلي؛	 
التأكــد مــن أن إدارة التدقيــق الداخلــي تعمــل وفقــا للمعايــر املهنيــة املناســبة، وأنهــا مــزودة مبوظفــن يعملــون وفقــا ملنهجيــة 	 

مرضية؛
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متابعــة االســتثناءات املتعلقــة باملعامــالت أو اإلجــراءات أو مالحظــات املخاطــر املتضمنــة فــي مراســالت التدقيــق الداخلــي 	 
أو اخلارجــي، وتقــدمي املشــورة إلــى مجلــس اإلدارة بشــأن اإلجــراءات التصحيحيــة املطلوبــة و/ أو التــي مت اتخاذهــا بالفعــل؛

مراجعــة ومتابعــة أي إجــراءات أو إفصاحــات مطلوبــة لضمــان االلتــزام مــع بنــك الكويــت املركــزي وااللتزامــات الرقابيــة 	 
األخــرى؛ و

مراجعــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة والتفويــض ورفــع التقاريــر إلــى مجلــس اإلدارة بشــأن أي أوجــه قصــور جوهريــة باإلضافة 	 
إلــى تدبيــر اخلطــوات ملعاجلتها.

تضم اللجنة عضوين ومستشاًرا تقنًيا ورئيًسا.

)“BRC“( جلنة مجلس اإلدارة للمخاطر
تختــص هــذه اللجنــة بصفــة أساســية مبراجعــة وتقــدمي التقاريــر إلــى مجلــس اإلدارة بشــأن اســتراتيجية املخاطــر احلاليــة 
واملســتقبلية باإلضافــة إلــى اإلشــراف علــى تنفيــذ هــذه االســتراتيجية مــن قبــل BEXCO. وتضمــن هــذه اللجنــة وجــود أنظمــة 

ــن ورئيســا. ــة عضوي ــف. تضــم اللجن ــة ومســتقلة إلدارة املخاطــر واســتقالل هــذه األقســام والوظائ فعال

)“BNRC“( جلنة مجلس اإلدارة للترشيحات واملكافآت
املهام الرئيسية لهذه اللجنة هي:

ــة العامــة الســنوية( بأســماء املرشــحن لشــغل أي وظائــف شــاغرة فــي 	  ــاء اجلمعي ــى مجلــس اإلدارة )أثن ــة إل رفــع التوصي
مجلــس اإلدارة؛

رفع التوصية إلى مجلس اإلدارة بتعين أو فصل رئيس املدراء التنفيذين وتسوية االلتزامات املالية ذات الصلة؛	 
تعيــن أو فصــل )بعــد أخــذ مشــورة رئيــس املــدراء التنفيذيــن( أي مديــر تنفيــذي فــي هيــكل احلوكمــة، الــذي يتبــع بشــكل 	 

مباشــرة )أو غيــر مباشــر( رئيــس املــدراء التنفيذيــن، ويتبــع جلنــة مجلــس اإلدارة أو مجلــس اإلدارة ذاتــه أو رئيــس مجلــس 
اإلدارة؛

اعتماد جداول الرواتب والبدالت ونظم التقييم ذات الصلة؛	 
اعتمــاد أي مكافــآت تقديريــة أو مدفوعــات مماثلــة يقترحهــا رئيــس املــدراء التنفيذيــن ليتــم إعدادهــا باإلضافــة إلــى 	 

ــا؛ ــة له ــى املوافق ــزم احلصــول عل ــي يل ــدة، الت ــس املعتم املقايي
املبالغ املستحقة للموظفن التي تتجاوز امليزانية بشكل عام؛	 
مبالــغ محــددة مســتحقة للموظفــن الذيــن تتطلــب إجــراءات املــوارد البشــرية اخلاصــة بهــم احلصــول علــى موافقــة جلنــة   	 

BNRC؛ و

مراجعة واعتماد اإلفصاح عن األجور في التقرير السنوي.	 

تضم اللجنة عضوين ورئيًسا.

)“ BMIC“( جلنة مجلس اإلدارة لالستثمارات
هــي جلنــة فرعيــة تابعــة لـــ BEXCO، تشــرف علــى أنشــطة االســتثمار اخلاصــة باجلهــة املصــدرة وتتخــذ القــرارات فــي نطــاق 
ــس  ــة، ورئي ــة أعضــاء مــن اإلدارة التنفيذي ــس اإلدارة وأربع ــن مــن أعضــاء مجل ــة مــن عضوي ــف اللجن ســلطاتها املفوضــة. تتأل

ــس إدارة اجلهــة املصــدرة. ــه رئيــس مجل ــذي هــو ذات ــة وال اللجن

جلان اإلدارة الرئيسية 
فيما يلي ملخص لأهداف والواجبات الرئيسية للجان اإلدارة الرئيسية.

)“MEXCO“( اللجنة التنفيذية لإلدارة
تراجــع هــذه اللجنــة توصيــات اإلدارة العليــا، وتنظــر فــي جميــع املســائل األخــرى املتعلقــة بالسياســات أو املســائل التشــغيلية التــي 
لــم يتــم تضمنهــا فــي إحــدى مســؤوليات جلــان اإلدارة أو جلــان مجلــس اإلدارة األخــرى، كمــا هــو محــدد مبوجــب اإلجــراءات 
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املنصــوص عليهــا فــي احلوكمــة املؤسســية اخلاصــة باجلهــة املصــدرة. تتألــف اللجنــة مــن تســعة أعضــاء ورئيــس، وهــو ذاتــه 
رئيــس املــدراء التنفيذيــن للجهــة املصــدرة.

)“MORICC“( جلنة اإلدارة للمخاطر التشغيلية والرقابة الداخلية
فيما يلي املهام الرئيسية لهذه اللجنة:

ضمان التنفيذ الفعال لسياسات وإجراءات البنك املتعلقة باحلفاظ على بيئة رقابة داخلية قوية؛	 
ــة الداخليــة للبنــك، والتوصيــة بخطــط 	  ــة الرقاب ــق باجلوانــب الرئيســية التاليــة اخلاصــة ببيئ مراجعــة التقاريــر فيمــا يتعل

ــة: ــف أو اإلجــراءات التصحيحي التخفي
القضايــا الرئيســية للمخاطــر أو الرقابــة التــي مت حتديدهــا كجــزء مــن التقييمــات الذاتيــة أو مــن قبــل مقدمــي الضمانات 	 

الداخليــة واخلارجية؛
انتهاك مؤشرات املخاطر الرئيسية؛	 
اخلسائر التشغيلية واحلوادث الرئيسية؛	 
حالــة تنفيــذ خطــط العمــل أو مشــاريع التخفيــف مــن املخاطــر الرئيســية أو قضايــا الرقابــة أو املالحظــات مــن مقدمــي 	 

الضمانــات الداخليــة واخلارجيــة؛ و
أي مخاطــر تشــغيلية أو مســائل تتعلــق بالرقابــة الداخليــة خــالف ذلــك لــم يتــم ذكرهــا كجــزء مــن تقريــر مؤشــرات 	 

املخاطــر الرئيســية.
إصــدار تعليمــات وتوصيــات بشــأن الضوابــط القائمــة علــى بيئــة الســوق املتغيــرة، واللوائــح والتطــورات اجلديــدة، ومــا إلــى 	 

ذلــك، وضمــان تنفيــذ اإلجــراءات املَوصــى بهــا بفعاليــة؛
نشــر املعلومــات املهمــة جلمهــور أوســع بشــأن »الــدروس األساســية املســتفادة« والقضايــا العامــة التــي تطــرأ مــن أجــل 	 

ــي مناطــق أخــرى؛ ــع حــدوث خســائر أخــرى ف ــى من املســاعدة عل
مناقشة أي مخاطر في تلبية املتطلبات القانونية أو التنظيمية واملواعيد النهائية؛	 
مراجعة وتخويل طلبات إعادة جدولة إغالق أي مالحظات مفتوحة؛	 
التوصية بتخصيص العقوبات ملجموعات األعمال في البنك، إن وجدت؛	 
مراجعة واعتماد مقترحات قبول املخاطر املتبقية من املجاالت املعنية حسب االقتضاء؛	 
توفير تصاريح للسياسات، وهيكل العمل، أو املستندات املتعلقة باملخاطر التشغيلية والرقابة الداخلية؛	 

تتألــف هــذه اللجنــة مــن ســتة أعضــاء ورئيــس، وهــو ذاتــه رئيــس التخطيــط املالــي االســتراتيجي وتطويــر االعمــال االســتراتيجية 
للمجموعــة.

)“MPPC“( جلنة اإلدارة للمنتجات والتسعير
 تختــص MPPC باملراجعــة واملوافقــة علــى مقترحــات جديــدة متعلقــة باملنتجــات واخلدمــات، وإجــراء التغييــرات علــى املنتجــات 
واخلدمــات احلاليــة وأســعارها )أي األتعــاب والعمــوالت والتكاليــف وأســعار الفائــدة(. باإلضافــة إلــى ذلــك، تقــوم اللجنــة بتقييــم 
وإدارة أداء املنتجــات واخلدمــات طــوال فتــرة وجودهــا، والرصــد والتعامــل مــع أي مخاطــر تتعلــق باملنتجــات أو اخلدمــات التــي 

قــد تؤثــر علــى جتربــة العميــل.

فيما يلي املهام الرئيسية لهذه اللجنة:
مراجعــة جميــع املقترحــات، ورفــع التوصيــات إلــى MEXCO فيمــا يتعلــق بجميــع املنتجــات اجلديــدة )مبــا فــي ذلــك املنتجــات 	 

ذات العالمــات التجاريــة املشــتركة( واخلدمــات والفئــات؛ وأي تعديــالت جوهريــة علــى املنتجــات احلاليــة )مبــا فــي ذلــك 
املنتجــات ذات العالمــات التجاريــة املشــتركة( واخلدمــات والفئــات، مبــا فــي ذلــك تغييــرات التســعير )أســعار الفائــدة مثــال( 

واملعاييــر التأهيليــة للعمــالء؛
مراجعة القرارات لوقف عرض أي منتجات قائمة من ِقبل البنك؛	 
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احلفــاظ علــى قائمــة جلميــع املنتجــات واخلدمــات اجلديــدة الكائنــة فــي انتظــار املوافقــة أو التنفيــذ، وتتبــع وضعهــا وطــرح 	 
أي قضايــا رئيســية حللهــا؛ و

ضمــان أن التوصيــات املرفوعــة إلــى MEXCO تتوافــق بشــكل تــام مــع السياســات املعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة، خاصــة تلــك 	 
التــي تتعلــق بحــدود االئتمــان ومعاييــر اإلقــراض.

تتألف اللجنة من ستة أعضاء ورئيس، وهو ذاته الرئيس التنفيذي - الكويت للجهة املصدرة.

)“PAC“( جلنة تقييم املخصصات
تختص PAC في مراقبة عملية تخصيص االئتمان وضمان اعتماد البنك نظام تخصيص مقبول.

فيما يلي املهام الرئيسية لهذه اللجنة:
ضمــان الرصــد املناســب ملتطلبــات التخصيــص حملافــظ اإلقــراض االئتمانــي، متاشــًيا مــع اللوائــح ذات الصلــة الصــادرة عــن 	 

بنــك الكويــت املركــزي والهيئــات الرقابيــة األخــرى؛
ضمــان أن املخصصــات تتــم بالتوافــق مــع تعليمــات بنــك الكويــت املركــزي لــكل مــن محافــظ االئتمــان النقديــة وغيــر 	 

النقديــة، أخــًذا فــي االعتبــار العناصــر التاليــة:
تدهور الوضع املالي للعميل؛	 
خمول حساب العميل؛ 	 
وضع العميل حتت التصفية؛	 
إفالس العميل املعلن؛	 
إعادة جدولة ديون العميل؛	 
اتخاذ إجراءات قانونية ضد العميل من قبل أي دائن آخر معني بهذه التعليمات، مدعيا سداد الديون؛ و	 
 توافر دليل واضح على أن العميل غير قادر على سداد ديونه في تاريخ االستحقاق.	 

مناقشــة املخــاوف املتعلقــة بالوضــع االئتمانــي للعمــالء مــع جميــع وحــدات األعمــال، وحتديــد قائمــة العمــالء الذيــن قــد 	 
يتعرضــون إلخــالل فــي التزاماتهــم ممــا يــؤدي إلــى احلاجــة إلــى أخــذ املخصصــات؛

ــة، 	  ــل االئتمــان، واإلجــراءات القانوني ــة، وحتصي ــة فــي إطــار إعــادة الهيكل مناقشــة املســتجدات بشــأن العمــالء ذوي الصل
ومالحظــة خطــة العمــل القادمــة؛

ــة ملختلــف مجــاالت العمــل واخلاصــة بشــكل ربــع ســنوي، وحتديــد العمــالء الذيــن قــد يتــم 	  مراجعــة املخصصــات احملتمل
ــة؛ و ــة أو محولــن للشــؤون القانوني ــة، أو إعــادة اجلدول ــون، أو مدرجــن فــي قائمــة املراقب تصنيفهــم بأنهــم بــال دي

مراجعــة املبالــغ التــي يتعــن شــطبها، مــع مبــررات ذلــك اإلجــراء، قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة أو اللجنــة الفرعيــة 	 
ــة. ــى املوافقــة النهائي ــة التابعــة ملجلــس اإلدارة للحصــول عل املخّول

تتألــف اللجنــة مــن أحــد عشــر عضــًوا )متضمنــًة عضــو يشــارك مــن خــالل دعــوة( ورئيًســا، وهــو ذاتــه رئيــس املــدراء التنفيذيــن 
للجهــة املصــدرة.

)“PC“( جلنة املشتريات
فيما يلي املهام الرئيسية لهذه اللجنة:

املوافقــة علــى عــروض البائعــن )التــي تفــوق 20,000 دينــار كويتــي حتــى 500,000 دينــار كويتــي، كإجمالــي التكلفــة التراكميــة( 	 
وفًقــا حلــدود الســلطة احملــددة مــن قبــل البنــك؛

تخضــع العــروض التــي تفــوق 500,000 دينــار كويتــي للمراجعــة، وتقــّدم لرئيــس املــدراء التنفيذيــن للمجموعــة للموافقــة 	 
عليهــا؛ و

تخضــع املصروفــات التــي تفــوق املليــون دينــار كويتــي للمراجعــة مــن ِقبــل رئيــس املــدراء التنفيذيــن للمجموعــة وتُقــّدم 	 
ــا. ــة عليه ــى BEXCO للموافق إل

حتديد ومراجعة استراتيجية الشراء اخلاصة بالبنك على مستوى املجموعة؛	 
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مراجعة )حسب االقتضاء والضرورة( استراتيجيات وسياسات الشراء؛	 

وضع إجراءات اختيار املوردين وتقييمهم؛	 

مراجعة واعتماد قائمة البنك للموردين املقبولن / املفضلن؛	 

مراجعة واعتماد معايير التأهيل املسبقة للموردين؛	 

توضيح املسائل املتعلقة بالتسعير واحلزم الفنية للمناقصات؛	 

إدارة اإلجنازات والنزاعات والسندات واملدفوعات املتعلقة بالتعاقد؛	 

مراجعة طلبات التمديد الزمني من قبل املوردين وتقدمي املوافقة أو الرفض حسب االقتضاء؛ و	 

 	.PC املوافقة على التنازالت وفق شروط العقد للعقود التي متنحها جلنة

ــات  ــه رئيــس مــدراء العملي ــة أعضــاء يشــاركون مــن خــالل دعــوة( ورئيســاً، وهــو ذات ــة مــن خمســة أعضــاء )ثالث ــف اللجن تتأل
للمجموعــة. والتكنولوجيــا 

)“MAC“( جلنة اإلدارة للتدقيق
فيما يلي املهام الرئيسية لهذه اللجنة:

تنسيق وتسهيل التواصل بن إدارة التدقيق الداخلي واإلدارات األخرى في البنك؛	 
مراجعــة خطابــات وتقاريــر وتوصيــات إدارة املدققــن اخلارجيــن والداخليــن، والــردود عليهــا مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة، 	 

قبــل تقدميهــا إلــى BAC؛
 حيثمــا كان ذلــك مناســًبا، وفــي احلــاالت التــي يتعــذر فيهــا عقــد اجتمــاع MAC، يجــوز لرئيــس اللجنــة تعيــن أي عضــو 	 

.MAC فيهــا بغايــة مراجعــة تقاريــر وتوصيــات مدققــي احلســابات وتقييــم ردود اإلدارة التنفيذيــة نيابــة عــن
بحــث ومناقشــة أي وجهــات نظــر مختلفــة حــول الدقــة الفعليــة ودرجــات املخاطــر التــي مت حتديدهــا، مــع مالحظــات 	 

ــا؛ ــول له ــد مــن إيجــاد حل ــق والتأك التدقي
ــة املتفــق 	  ــذ اإلجــراءات التصحيحي ــى خطــط العمــل لتنفي ــق عل ــة للتدقي ــة واإلدارات اخلاضع ــاق مــع اإلدارة التنفيذي االتف

عليهــا؛
 حتديد مسؤولية اإلدارة واإلطار الزمني لتنفيذ اإلجراءات التصحيحية املتفق عليها واإلشراف على التنفيذ؛ و	 
الدعــوة إلــى اجتماعــات MAC ملناقشــة القضايــا والتوصيــات التــي قــد تنشــأ عــن حتقيــق خــاص قامــت بــه إدارة التدقيــق 	 

.BAC الداخلــي بنــاء علــى مشــورة

قبــل يومــن علــى األقــل مــن كل اجتمــاع مــن اجتماعــات اللجنــة، يتعــن علــى ســكرتير اللجنــة أن يقــدم قائمــة بجميــع املالحظــات 
واإلجــراءات التصحيحيــة التــي مت حتديدهــا ســابًقا واملُعلــق تنفيذهــا. وينبغــي مراجعــة تلــك القائمــة فــي اجتمــاع اللجنــة التالــي 
لتعجيــل اتخــاذ اإلجــراءات املناســبة وحتديــد قائمــة باملالحظــات احملــددة، والتــي مت حلهــا، وتلــك التــي يتعــن تناولهــا، ملشــاركتها 

مــع BAC بشــكل ربــع ســنوي.

ــر االعمــال االســتراتيجية  ــي االســتراتيجي وتطوي ــه رئيــس التخطيــط املال ــة مــن ســتة أعضــاء ورئيــس، وهــو ذات تتألــف اللجن
للمجموعــة.

)“ALCO“( جلنة املوجودات واملطلوبات
ــك تســعير  ــي ذل ــدى اجلهــة املصــدرة، مبــا ف ــات ل ــب إدارة املوجــودات واملطلوب ــع جوان ــي جمي ــة بالنظــر ف ــص هــذه اللجن تخت
املوجــودات واملطلوبــات اخلاصــة بالعملــة، والفجــوات وعــدم التطابــق فــي أســعار الفائــدة واســتحقاقاتها، وحالــة الســيولة، 
ــة شــهرًيا، وتُرفــع  ــات. وجتتمــع هــذه اللجن ــرات ســعر الصــرف للموجــودات واملطلوب ــدة، وفت وحــركات الســوق، وتوقعــات الفائ

.BEXCO محاضــر االجتماعــات إلــى

تتألــف اللجنــة مــن تســعة أعضــاء )مبــا فــي ذلــك ضيــف دائــم واحــد( ورئيــس، وهــو ذاتــه رئيــس املــدراء التنفيذيــن للجهــة 
املصــدرة.
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اإلدارة

مجلس إدارة اجلهة املصدرة
يتكــون مجلــس إدارة البنــك مــن تســعة أعضــاء. وينــص النظــام األساســي للبنــك علــى انتخــاب كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس 
اإلدارة فــي اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة العاديــة للمســاهمن وذلــك ملــدة ثــالث ســنوات، مــع جــواز إعــادة انتخابــه ملــدة أو مــدد 
أخــرى عنــد انتهــاء تلــك املــدة. ويتمتــع مجلــس اإلدارة بصالحيــة انتخــاب رئيــس مجلــس اإلدارة ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة، 

وكذلــك تعيــن وفصــل رئيــس املــدراء التنفيذيــن للمجموعــة فــي أي وقــت شــرط توافــر النصــاب املطلــوب.

يعقد مجلس اإلدارة ستة اجتماعات سنويا على األقل وفقا للمتطلبات التنظيمية. 

وفــي إبريــل 2016 انتخــب مســاهمي البنــك مجلــس اإلدارة احلالــي ملــدة ثــالث ســنوات. وفيمــا يلــي بيــان بأســماء أعضــاء مجلــس 
إدارة البنــك احلالي:

السيد/ ماجد عيسى العجيل )رئيس مجلس اإلدارة(
يشــغل الســيد ماجــد العجيــل منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة منــذ عــام 2010، ويشــغل أيضــا منصــب رئيــس مجلــس إدارة 
 .FIM Bankاحتــاد املصــارف الكويتيــة ومنصــب عضــو مجلــس إدارة فــي معهــد الدراســات املصرفيــة وبنــك برقــان تركيــا و
ــن عامــي 1998 و2004. وشــغل فــي الســابق منصــب رئيــس  ــس إدارة البنــك ب وشــغل الســيد ماجــد منصــب عضــو فــي مجل
مجلــس اإلدارة ومنصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة املشــاريع املتحــدة مــن أكتوبــر 2004 إلــى نصــف شــهر ابريــل 2010 ومــن ثــم 
منصــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي منــذ نصــف شــهر ابريــل 2010 إلــى يوليــو 2012. كان الســيد ماجــد 
عضــو فــي مجلــس إدارة كل مــن شــركة الكويــت والشــرق األوســط لالســتثمار املالــي بــن عامــي 1984 و1986، واملجموعــة 
االســتثمارية العقاريــة الكويتيــة بــن عامــي 1985 و1992، والشــركة الدوليــة لإلجــارة واالســتثمار بــن عامــي 1999 و2003. كمــا 
ــى كل  ــل واالســتثمار بــن عامــي 2002 و2004. حصــل الســيد ماجــد عل ــة للتموي شــغل منصــب عضــو منتــدب للشــركة الكويتي
مــن شــهادة بكالوريــوس العلــوم فــي الهندســة املعماريــة فــي عــام 1977 وشــهادة املاجســتير فــي التخطيــط فــي عــام 1978 مــن

.Catholic University of America

السيد/ محمد عبد الرحمن البشر )نائب رئيس مجلس اإلدارة(
يشــغل الســيد محمــد البشــر منصــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة البنــك، وهــو عضــو فــي مجلــس إدارة البنــك منــذ ســنة 2010. 
كمــا يشــغل حاليــا منصــب مديــر وشــريك بشــركة عبــد الرحمــن البشــر وزيــد الكاظمــي، ومنصــب مديــر مجموعــة أبنــاء البشــر 
ــت(، ومنصــب  ــة – الكوي ــادن الثمين ــس شــركة Leo Witter GmbH )للمجوهــرات واملع ــاوالت، ومنصــب رئي ــة واملق للتجــارة العام
مديــر شــركة اعتمادكــو للصيرفــة، ومنصــب مديــر وشــريك شــركة النظــارات العامليــة الكويــت، وهــو أيضــاً شــريك فــي مجموعــة 
مــن الشــركات فــي اململكــة العربيــة الســعودية، وممثــل شــركة )ATA( لالســتثمار - تركيــا. وســابقاً، شــغل منصــب وعضــو مجلــس 
ــن  ــة لالســتثمار ب ــة الكويتي ــس إدارة فــي الشــركة الدولي ــن عامــي 1981 و1989، وعضــو مجل ــي ب ــي الكويت ــك األردن إدارة البن
عامــي 1983 و2000، وعضــو مجلــس إدارة الشــركة الكويتيــة للمقاصــة بــن عامــي 1986 و1992. والســيد محمــد حاصــل علــى 

شــهادة البكالوريــوس فــي االقتصــاد والعلــوم السياســية مــن جامعــة الكويــت فــي عــام 1971.

دولة الرئيس السيد/ عبد الكرمي عالوي الكباريتي )عضو مجلس اإلدارة(
يشــغل دولــة الرئيــس الســيد عبــد الكــرمي الكباريتــي منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي البنــك منــذ عــام 2004. كمــا يشــغل أيًضــا 
منصــب رئيــس مجلــس إدارة البنــك األردنــي الكويتــي، ورئيــس مجلــس إدارة بنــك اخلليــج اجلزائــر، ورئيــس مجلــس أمنــاء جامعــة 
عَمــان األهليــة، وعضــو مجلــس إدارة شــركة األلبــان األردنيــة. وشــغل فــي الســابق العديــد مــن املناصــب السياســية والتشــريعية 
رفيعــة املســتوى فــي األردن بــن عامــي 1989 و2007، مبــا فــي ذلــك منصــب رئيــس وزراء األردن ووزيــر الدفــاع واخلارجيــة 
ــه، وعضــو  ــة في ــة واملالي ــة االقتصادي ــوان امللكــي، وعضــو فــي البرملــان األردنــي ورئيــس اللجن والعمــل والســياحة، ورئيــس الدي
مجلــس األعيــان األردنــي ورئيــس اللجنــة االقتصاديــة واملاليــة فيــه، وعضــو مجلــس النــواب والنائــب لرئيســه. كمــا كان رئيســاً 
ملجلــس إدارة الشــركة املتحــدة لالســتثمارات املاليــة حتــى ســبتمبر 2017. ولقــد حصــل دولــة الرئيــس الســيد عبــد الكــرمي علــى 

شــهادة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال واإلدارة املاليــة مــن St. Edwards University فــي عــام 1973.
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السيد/ فيصل محمد الرضوان )عضو مجلس إدارة(
يشــغل الســيد فيصــل الرضــوان منصــب عضــو مجلــس إدارة البنــك منــذ عــام 2010. كمــا يشــغل منصــب نائــب رئيــس مجلــس 
اإلدارة فــي بنــك برقــان تركيــا وعضــو مجلــس إدارة بنــك اخلليــج اجلزائــر. وشــغل ســابًقا مناصــب رئيســية فــي بنــك الكويــت 
الوطنــي، مبــا فــي ذلــك منصــب نائــب رئيــس املــدراء العامــن بــن عامــي 1978 و1980، ومديــر عــام بــن عامــي 1980 و1983، 
ــس  ــب رئيــس مجل ــل نائ ــك، شــغل مناصــب رئيســية مث ــى ذل ــة إل ــن عامــي 1983 و1993. باإلضاف ــذي ب ــس التنفي ــب الرئي ونائ
اإلدارة فــي بنــك البحريــن والكويــت بــن عامــي 1991 و1994، ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو املنتــدب لبنــك برقــان بــن 
ــك ُعمــان  ــن عامــي 1986 و1994، وبن ــت ب ــن والكوي ــك البحري ــس إدارة بن عامــي 2003 و2004. كمــا شــغل منصــب عضــو مجل
البحريــن والكويــت بــن عامــي 1990 و1994، وعضــو مجلــس إدارة البنــك بــن عامــي 2001 و2003. تخــرج الســيد فيصــل بشــهادة 

البكالوريــوس فــي التجــارة وإدارة األعمــال مــن جامعــة القاهــرة فــي عــام 1970.

السيد/ مسعود محمود جوهر حياة )عضو مجلس اإلدارة(
انضــم الســيد مســعود جوهــر حيــاة ملجلــس إدارة البنــك فــي عــام 2013. وهــو يشــغل كذلــك منصــب الرئيــس التنفيــذي للقطــاع 
املصرفــي لشــركة كيبكــو، ورئيــس مجلــس إدارة بنــك اخلليــج املتحــد وشــركة اخلليــج املتحــد القابضــة، ورئيــس مجلــس إدارة بنــك 
تونــس العاملــي، ونائــب رئيــس مجلــس إدارة بنــك اخلليــج اجلزائــر، ومصــرف بغــداد وFIM Bank، وهــو عضــو مجلــس إدارة شــركة 
شــمال أفريقيــا القابضــة، وشــركة كامكــو، ومبــرة مؤسســة مشــاريع اخليــر، والبنــك األردنــي الكويتــي. وشــغل ســابًقا العديــد مــن 
املناصــب فــي البنــك األهلــي الكويتــي مــا بــن عامــي 1974 و1996، ابتــداًء مــن إدارة عمليــات االئتمــان احملليــة والعامليــة ووصــوالً 
إلــى منصــب نائــب رئيــس املــدراء العامــن ومستشــار مجلــس اإلدارة فــي البنــك األهلــي الكويتــي. كمــا شــغل أيًضــا منصــب عضــو 
مجلــس اإلدارة فــي العديــد مــن املؤسســات، منهــا بنــك تونــس العربــي الدولــي بــن عامــي 1989 و1995، وبنــك البحريــن والكويــت 
بــن عامــي 1986 و1988 وأيضــاً بــن 1991 و1995، وشــركة االســتثمارات الصناعيــة بــن عامــي 1993 و2001، وشــركة اخلليــج 
ــي بــن عامــي  للتأمــن بــن عامــي 1997 و2001، وشــركة األســماك املتحــدة بــن عامــي 1997 و2001، وشــركة املســتثمر الدول
ــس  ــس مجل ــك، كان رئي ــى ذل ــة إل ــن عامــي 1997 و2009. باإلضاف ــر ب ــة لالتصــاالت فــي اجلزائ 2005 و2009، وشــركة الوطني

إدارة شــركة كامكــو بــن عامــي 1998 و2010، وشــركة اخلليــج املتحــد للخدمــات املاليــة بــن 1997 و2009، وبنــك اخلليــج ســوريا، 
و نائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة The Royal Capital Group أبــو ظبــي والعضــو املنتــدب فــي بنــك اخلليــج املتحــد بــن عامــي 
1997 و2009. ولقــد تخــرج الســيد مســعود بشــهادة البكالوريــوس فــي االقتصــاد مــن جامعــة الكويــت فــي عــام 1973 وحصــل 

علــى دبلــوم فــي العلــوم املصرفيــة مــن معهــد الدراســات املصرفيــة فــي عــام 1975.

السيد/ سامر صبحي خنشت )عضو مجلس اإلدارة(
يشــغل الســيد ســامر خنشــت منصــب عضــو مجلــس إدارة البنــك منــذ عــام 2011. وهــو يشــغل أيًضــا منصــب الرئيــس التنفيــذي 
لعمليــات مجموعــة كيبكــو، ورئيــس مجلــس إدارة شــركة تقاعــد لالدخــار والتقاعــد، ورئيــس مجلــس إدارة شــركة اخلليــج املتحــد 
ــج  ــر شــركة اخللي ــارات املتحــدة، ومدي ــس إدارة شــركة العق ــج املتحــد، وعضــو مجل ــك اخللي ــس إدارة بن ــإلدارة، وعضــو مجل ل
ــة فــي ــة التنمي ــة فــي الكويــت، وعضــو فــي جلن ــاء فــي اجلامعــة األمريكي املتحــد لــإلدارة احملــدودة، وعضــو فــي مجلــس األمن

)Massachusetts Institute of Technology )MIT. وشــغل ســابًقا العديــد مــن املناصــب؛ مثــل منصــب محلــل مالــي، ومحلــل مالــي 
أول ومســاعد مديــر فــي بنــك الكويــت الصناعــي بــن عامــي 1975 و1980، كمــا شــغل مناصــب رفيعــة مثــل نائــب الرئيــس 
التنفيــذي واملديــر العــام ملجموعــة الشــارقة بــن عامــي 1980 و1990، ومنصــب مديــر عــام لشــركة كيبكــو بــن عامــي 1990 
و1995، والرئيــس التنفيــذي لشــركة اخلليــج املتحــد لــإلدارة بــن عامــي 1991 و2007 ورئيــس جمعيــة املصرفيــن العــرب ألمريــكا 
الشــمالية بــن عامــي 2003 و2005. ولقــد حصــل الســيد ســامر علــى شــهادة بكالوريــوس العلــوم فــي الهندســة الكيميائيــة وشــهادة 
بكالوريــوس فــي العلــوم اإلداريــة مــن )Massachusetts Institute of Technology )MIT  فــي عــام 1973، وشــهادة املاجســتير فــي 

إدارة األعمــال مــن Harvard University فــي عــام 1975.

السيد/ سعدون عبد اهلل علي )عضو مجلس إدارة(
يشــغل الســيد ســعدون علــي منصــب عضــو مجلــس إدارة البنــك منــذ عــام 2004. كمــا يشــغل أيضــاً منصــب نائــب رئيــس مجلــس 
إدارة والرئيــس التنفيــذي لشــركة القريــن للبتروكيماويــات، واملديــر التنفيــذي لشــركة اخلليــج املتحــد القابضــة ش.م.ب.، ورئيــس 
مجلــس إدارة الشــركة املتحــدة للمشــروعات النفطيــة وعضــو مجلــس إدارة مصــرف بغــداد وشــركة الصناعــات املتحــدة وشــركة 
التقــدم التكنولوجــي. وشــغل فــي الســابق منصــب عضــو مجلــس إدارة بنــك الكويــت والشــرق األوســط بــن عامــي 2003 و2004. 
ولديــه خبــرة فــي اإلدارة التنفيذيــة حيــث تولــى منصــب مديــر املجموعــة احملاســبية واملاليــة فــي شــركة كيبكــو بــن عامــي 1997 
و2006، ومنصــب مديــر عــام فــي شــركة كامكــو بــن عامــي 2006 و2008، ومنصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة كامكــو فــي الفتــرة 
بــن 2008 و2010، ومنصــب العضــو املنتــدب والرئيــس التنفيــذي لشــركة كامكــو بــن عامــي 2010 و2012. ولقــد تخــرج بشــهادة 

البكالوريــوس فــي إدارة اخلدمــات املاليــة واحملاســبية مــن Ashland University فــي عــام 1988.
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السيد/ بيناك باني مايترا )عضو مجلس اإلدارة(
يشــغل الســيد بينــاك مايتــرا منصــب عضــو مجلــس إدارة البنــك منــذ عــام 2010. كمــا يشــغل أيًضــا منصــب كبيــر املــدراء 
 Pulsar وعضــو مجلــس إدارة )Panther Media Group Limited( OSN املاليــن ملجموعــة كيبكــو، وعضــو فــي مجلــس إدارة شــركة
ــج املتحــد فــي عــام  ــك اخللي ــة لبن ــة املالي ــط والرقاب ــس للتخطي ــب الرئي Knowledge Center. وشــغل فــي الســابق منصــب نائ

ــة  ــة املاليــة لشــركة كيبكــو بــن عامــي 1988 و1990، ونائــب الرئيــس للرقاب 1988، ومســاعد نائــب الرئيــس للتخطيــط والرقاب
املاليــة لشــركة اخلليــج املتحــد لــإلدارة بــن عامــي 1991 و1996. حصــل الســيد بينــاك علــى شــهادة البكالوريــوس فــي التجــارة 

مــن Osmania University فــي عــام 1979.

السيد/ عبدالسالم محمد البحر )عضو مجلس إدارة(
يشــغل الســيد عبدالســالم البحــر منصــب عضــو مجلــس إدارة البنــك منــذ عــام 2004. كمــا يشــغل أيًضــا منصــب عضــو مجلــس 
إدارة فــي شــركة الصناعــات املتحــدة وشــركة يونايتــد نيتوركــس، ومستشــار مالــي لشــركة أوفرالنــد العقاريــة. شــغل ســابًقا 
مناصــب عضــو مجلــس إدارة بنــك تونــس العاملــي بــن عامــي 1997 و1999، وبنــك البحريــن والشــرق األوســط بــن عامــي 1998 
و1999، وشــركة الوطنيــة لالتصــاالت بــن عامــي 1998 و2007، والشــركة الكويتيــة للتجهيــزات الغذائيــة بــن عامــي 1997 
و2003، وشــركة متديــن العقاريــة بــن عامــي 2003 و2006، وشــركة اخلطــوط الوطنيــة بــن عامــي 2006 و2007. وكان رئيــس 
مجلــس إدارة الشــركة الكويتيــة للتجهيــزات الغذائيــة بــن عامــي 1999 و2001، ورئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو املنتــدب لشــركة 
ــل الشــركات( فــي شــركة كيبكــو بــن عامــي 1995  ــة )متوي ــة بــن عامــي 2007 و2011، وفــي اإلدارة التنفيذي اخلطــوط الوطني
و2007، ومديــر عــام لشــركة أوفرالنــد العقاريــة بــن عامــي 2012 و2014. ولقــد تخــرج الســيد عبــد الســالم بشــهادة البكالوريــوس 

فــي الهندســة الكهربائيــة مــن Fairleigh Dickinson University فــي عــام 1988.

ــح بــن واجبــات أعضــاء مجلــس اإلدارة جتــاه اجلهــة املصــدرة ومصاحلهــم اخلاصــة أو  ال يوجــد تعــارض محتمــل فــي املصال
واجباتهــم األخــرى.

عنــوان العمــل لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة هــو: صنــدوق بريــد رقــم 5389، الصفــاة 12170، مدينــة الكويــت، دولــة 
الكويــت.

يوضــح اجلــدول أدنــاه عــدد ونســبة أســهم رأس مــال اجلهــة املصــدرة التــي ميتلكهــا كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي 
ــي: ــى النحــو التال 30 ســبتمبر 2018، عل

غير مباشرة من خالل مباشرة
مدراء احملافظ

خيارات 
األسهم 
اجلارية

األسهمالنسبةاألسهمالنسبةاألسهم
أعضاء مجلس اإلدارة

---0.008 %186,781السيد/ ماجد عيسى العجيل

---0.007 %154,363السيد/ محمد عبدالرحمن البشر

---0.009 %196,120دولة الرئيس السيد/ عبدالكرمي عالوي الكباريتي

---0.007 %154,363السيد/ فيصل محمد الرضوان 

-0.044 %1,000,000--السيد/ مسعود محمود جوهر حياة 

---0.007 %154,363السيد/ سامر صبحي خنشت 

---0.009 %196,120السيد/ سعدون عبد اهلل علي 

---0.005 %118,391السيد/ بيناك باني مايترا 

-0.010 %220,574--السيد/ عبدالسالم محمد البحر 
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التأكيد املالي من ِقبل مجلس اإلدارة
ــة فــي 30  ــرة املنتهي ــة املكثفــة للبنــك وشــركاته التابعــة )اجلهــة املصــدرة( للفت ــة املرحلي ــى املعلومــات املالي متــت املصادقــة عل
ســبتمبر 2018 وفقــا لقــرار مجلــس اإلدارة بتاريــخ 28 أكتوبــر 2018. ومت تدقيــق النتائــج املاليــة للعامــن املنتهيتــن فــي 31 
ديســمبر 2017 و31 ديســمبر 2016 واعتمادهــا مــن قبــل اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة للمســاهمن لبنــك برقــان. والتــزم 
مجلــس إدارة بنــك برقــان بتقــدمي النتائــج املاليــة للبنــك وفًقــا لقانــون الشــركات رقــم 1 لســنة 2016 )وتعديالتــه(، ويقبــل 

مجلــس اإلدارة هــذه املســؤولية.

مكافآت اإلدارة العليا 
يبــن اجلــدول أدنــاه املكافــأة املدفوعــة أو املســتحقة فيمــا يتعلــق بـــ “اإلدارة الرئيســية“ )التــي تعتبــر لهــذا الغــرض شــاملة مــدراء 
اجلهــة املصــدرة فيمــا يتعلــق بخدمتهــم فــي اللجــان اخلاصــة بــكل منهــم ورئيــس املــدراء التنفيذيــن وأعضــاء آخريــن فــي اإلدارة 

التنفيذيــة للجهــة املصــدرة( للســنة املنتهيــة 31 ديســمبر 2017:

31 ديسمبر 2017

)ألف دينار كويتي(
5,070مزايا قصيرة األجل للموظفن - تتضمن رواتب ومنح

568مستحقات مكافآت نهاية اخلدمة

766مستحقات تكلفة احلقوق التشجيعية طويلة األجل

300مستحقات خلدمات اللجان

6,704

ال يحصــل أعضــاء مجلــس إدارة البنــك علــى أي مكافــآت فــي شــكل رســوم أو رواتــب أو مكافــآت مقابــل خدماتهــم املقدمــة إلــى 
البنــك كأعضــاء مجلــس إدارة، بخــالف مــا يتعلــق بخدمــة اللجــان اخلاصــة بهــم.

وفــي 2017، قامــت اجلهــة املصــدرة بدفــع 0.4 مليــون دينــار كويتــي ملجلــس اإلدارة مقابــل اخلدمــات املقدمــة منهــم عــن اللجــان 
املنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة. ومــن املتوقــع أن يتماشــى إجمالــي املبلــغ الــذي ســيدفع ألعضــاء مجلــس اإلدارة لســنة 2018 مــع 

إجمالــي املبلــغ الــذي دفــع لهــم لســنة 2017.    

وصف معامالت مع األطراف ذات الصلة
تدخــل اجلهــة املصــدرة فــي معامــالت مــع أطــراف ذات صلــة )كيبكــو، وأعضــاء مجلــس اإلدارة، وموظفــي اإلدارة الرئيســين فــي 
اجلهــة املصــدرة والكيانــات التــي تســيطر عليهــا أو تســيطر عليهــا بشــكل مشــترك أو تتأثــر بهــا بشــكل كبيــر( الذيــن كانــوا عمــالء 
للجهــة املصــدرة. وتُعتمــد شــروط هــذه املعامــالت مــن قبــل BCC أو ســلطة مفوضــة أدناهــا، اعتمــاًدا علــى طبيعــة املعاملــة. وفــي 
30 ســبتمبر 2018، بلــغ مجمــوع تعرضــات مخاطــر القــروض ألطــراف ذات عالقــة نســبة 20.1 فــي املئــة مــن إجمالــي محفظــة 

القــروض )باســتثناء البنــوك واملؤسســات املاليــة األخــرى ضمــن مجموعــة كيبكــو(.

ال يحتفــظ أي مــن املــدراء واملســؤولن لــدى اجلهــة املصــدرة، أو أي مســاهمن مباشــرين أو غيــر مباشــرين لديهــا، بأكثــر مــن 
ــا أو فيمــا مضــى، أي مصلحــة فــي أي  ــدى أي منهــم، حالًي ــة مــن رأس مــال اجلهــة الصــادرة. كمــا أن ليــس ل خمســة فــي املئ
معامــالت مــع اجلهــة املصــدرة أو الشــركات التابعــة لهــا، بحيــث تعتبــر غيــر معتــادة فــي طبيعتهــا أو شــروطها أو أهميتهــا ألعمــال 

اجلهــة املصــدرة أو الشــركات التابعــة لهــا ككل، التــي مّتــت خــالل الفتــرة احلاليــة أو فــي الســنوات املاليــة الثالثــة املاضيــة.

يوضــح اجلــدول التالــي األرصــدة كمــا فــي وللتســعة أشــهر املنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2018 و30  ســبتمبر 2017، وكمــا فــي وللعــام 
املنتهــي فــي 31 ديســمبر 2017:
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كما في /للتسعة 
أشهر املنتهية في 

30 سبتمبر

كما في /للسنة 
املنتهية في 31 

ديسمبر

كما في /للتسعة 
أشهر املنتهية في 

30 سبتمبر
2018

)غير مدققة(
2017

2017
)غير مدققة(

)ألف دينار كويتي()ألف دينار كويتي()ألف دينار كويتي(
املوجودات واملطلوبات 

243,760310,051310,392املســتحق من البنوك واملؤسســات املالية األخرى...........

874,405960,658981,429قروض وسلف للعمالء.....................................

133,671162,330171,308اســتثمارات في أوراق مالية................................

61,19952,45552,176اســتثمارات أوراق ماليــة مــدارة مــن قبــل طــرف ذي صلــة..

--2,703موجــودات أخــرى..........................................

7,01822,2297,365املســتحق للبنــوك...........................................

55,32570,37826,678املســتحق ملؤسســات مالية اخرى...........................

70,782173,66748,299ودائع من عمــالء...........................................

ارتباطات والتزامات محتملة ومشتقات
12,9085,8415,989خطابات اعتمــاد...........................................

63,02160,51462,885خطابــات ضمــان...........................................

75,82542,45042,108أدوات مالية مشتقة........................................

املعامالت
30,63649,24336,547إيرادات فوائــد.............................................

)1,011()1,356()2,142(مصروفات فوائــد..........................................

1,7891,8451,353ايرادات أتعاب وعموالت...................................

10,9331,9851,985إيرادات توزيعات أرباح.....................................

)1,780()2,409()2,092(مصروفــات أخــرى.........................................

--24ايــرادات أخــرى............................................

معامالت أخرى خالل الفترة
--9,000بيع استثمار في أوراق مالية...............................

--)180(خسارة بيع استثمار في أوراق مالية........................

أعضاء مجلس اإلدارة
3,3133,6043,133قــروض وســلف ............................................

569590820ودائع من عمــالء...........................................

اجلهاز التنفيذي 
223267217قــروض وســلف............................................

1,9142,6262,826ودائــع مــن عمــالء..........................................

111خطابــات ضمــان..........................................
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للمزيــد مــن املعلومــات حــول املعامــالت اجلوهريــة للمجموعــة مــع األطــراف ذات الصلــة، مبــا فــي ذلــك أي عقــد مبــرم بــن 
أي مــن أعضــاء مجلــس إدارة اجلهــة املصــدرة أو أفــراد عائالتهــم املباشــرة واجلهــة املصــدرة أو أي مــن الشــركات التابعــة لهــا، 
يرجــى االطــالع علــى االيضــاح رقــم 11 مــن معلومــات املجموعــة املاليــة املرحليــة املكثفــة املجمعــة للتســعة أشــهر املنتهيــة فــي 
30 ســبتمبر2018، واإليضــاح رقــم 19 مــن بيانــات املجموعــة املاليــة املجمعــة كمــا فــي وللســنة املنهيــة فــي 31 ديســمبر 2017.

اإلدارة التنفيذية للبنك
يوضح اجلدول أدناه معلومات معينة فيما يتعلق باإلدارة التنفيذية للجهة املصدرة.

سنوات العمل املنصبالعمراالسم
في البنك

8رئيس املدراء التنفيذين للمجموعة63السيد/ إيدواردو يجيرين لينسن

18الرئيس التنفيذي – الكويت47السيد/ رائد عبداهلل الهقهق

53السيد/ روبرت جيمس فروست
رئيس مدراء مجموعة االستثمارات البنكية 

4واخلزينة للمجموعة

63السيد/ أدريان أليخاندرو جوستوسكي
رئيس التخطيط املالي االستراتيجي وتطوير 

7األعمال االستراتيجية للمجموعة

3رئيس إدارة املخاطر للمجموعة52السيد/ أندرو كريستوفر سينج

18رئيس املدراء املالين للمجموعة53السيد/ خالد فهد الزومان 

13رئيس مدراء العمليات والتكنولوجيا للمجموعة54السيد/ فينكات مينون 

11رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة51السيد/ عمرو محمد القصبي

30رئيس ادارة االلتزام للمجموعة68السيدة/ حنان محمد متولي

7رئيس مدراء املوارد البشرية والتطوير للمجموعة 44السيدة/ هاله محمد الشربيني 

15رئيس املستشارين القانونين للمجموعة51السيد/ محمود عزت

50السيد/ حميد أبل
نائــب رئيــس مــدراء اخلدمــات املصرفيــة اخلاصــة 

5للمجموعــة

4رئيس مدراء العمليات 58السيد/ غسان بني املرجة 

15مدير عام – رئيس مكتب العمليات الدولية48السيدة/ هدى فهد الشمري 

عنوان العمل لكل عضو في اإلدارة التنفيذية هو: صندوق بريد رقم 5389، الصفاة 12170، مدينة الكويت، دولة الكويت.

السيد/ إيدواردو يجرين لينسني – رئيس املدراء التنفيذيني للمجموعة
مت تعيــن الســيد إيــدواردو لينســن فــي منصــب رئيــس املــدراء التنفيذيــن للمجموعــة فــي ســبتمبر 2010، وهــو يتمتــع بخبــرة 
تتجــاوز 33 عاًمــا فــي مجــال اخلدمــات املصرفيــة العامليــة للشــركات واملؤسســات العامليــة واخلدمــات املصرفيــة التجاريــة 
واخلدمــات املصرفيــة لأفــراد عبــر خمســة قــارات. قبــل انضمامــه للبنــك، شــغل الســيد إيــدواردو منصــب الرئيــس التنفيــذي 
للخدمــات املصرفيــة التجاريــة العامليــة لــدى بنــك Barclays فــي اململكــة املتحــدة. ومــا بــن عامــي 1984 و2007، شــغل العديــد 
مــن املناصــب اإلداريــة العليــا مــن ضمنهــا املديــر املالــي والرئيــس التنفيــذي للعمليــات فــي Citigroup وCiti Bank وCiti بصفتــه 
ــة  ــكا الالتيني ــق التقاعــد فــي أمري ــراد وإدارة املوجــودات والتأمــن وصنادي ــة للشــركات واألف مســؤوال عــن اخلدمــات املصرفي
وأوروبــا وآســيا وأمريــكا الشــمالية وأفريقيــا. ولديــه خبــرة واســعة فــي تطويــر وتنفيــذ ودفــع االســتراتيجيات إلــى األمــام لعــدد من 
البنــوك العامليــة وبــدء فــرص النمــو النــاجت عــن الدمــج واالســتحواذ فــي األســواق الناشــئة. الســيد إيــدواردو حاصــل علــى شــهادة 
محاســب قانونــي معتمــد )“CPA”( ويحمــل شــهادة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن Montevideo University فــي أوروغــواي.
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السيد/ رائد عبد اهلل الهقهق - الرئيس التنفيذي - الكويت
ــا  ــة للشــركات ولقــد شــغل مناصًب ــى البنــك فــي عــام 2000 كرئيــس وحــدة اخلدمــات املصرفي ــد الهقهــق إل انضــم الســيد رائ
رفيعــة فــي اخلدمــات املصرفيــة للشــركات قبــل تعيينــه كرئيــس مــدراء املجموعــة املصرفيــة فــي عــام 2008. وهــو يشــغل حالًيــا 
منصــب الرئيــس التنفيــذي – الكويــت، حيــث يتولــى مســؤولية التوجيــه والقيــادة االســتراتيجية ومنــو اإليــرادات والربحيــة 
فــي قطــاع اخلدمــات املصرفيــة للشــركات وقطــاع اخلدمــات املصرفيــة لأفــراد وقطــاع اخلدمــات املصرفيــة للمؤسســات 
املاليــة واملصرفيــة، باإلضافــة إلــى تطويــر وتعزيــز عالقــات األعمــال اجلديــدة واحلاليــة. وهــو مســؤول أيًضــا عــن إدارة عالقــة 
البنــك باملؤسســات املاليــة فــي مناطــق جغرافيــة عــدة. يتمتــع الســيد رائــد بخبــرة محليــة ودوليــة تتجــاوز 22 عامــا فــي 
مجــال اخلدمــات املصرفيــة للشــركات واالســتثمارات البنكيــة. بــدأ الســيد رائــد مســاره املهنــي فــي الهيئــة العامــة لالســتثمار 
ــه هــو منصــب مســاعد نائــب  ــة لالســتثمار حيــث كان آخــر منصــب ل ــى املجموعــة الدولي ــك إل ــم انتقــل بعــد ذل ــت ث فــي الكوي
الرئيــس. وهــو حاصــل علــى شــهادة بكالوريــوس العلــوم فــي إدارة األعمــال مــع تخصــص فــي اإلدارة االســتراتيجية مــن

 California State University, Sacramento في الواليات املتحدة األمريكية.

السيد/ روبرت جيمس فروست - رئيس مدراء مجموعة االستثمارات البنكية واخلزينة للمجموعة
ــة للمجموعــة  ــة واخلزين ــس مــدراء مجموعــة االســتثمارات البنكي ــرت فروســت للبنــك ليشــغل منصــب رئي انضــم الســيد روب
فــي عــام 2014. وهــو مســؤول بشــكل أساســي عــن تطويــر اخلدمــات املصرفيــة االســتثمارية واملاليــة للمجموعــة. يتمتــع الســيد 
روبــرت بخبــرة تزيــد عــن 22 عاًمــا فــي أســواق املــال العامليــة مــن خــالل عملــه مــع Macquarie Bank Ltd. فــي أســتراليا، حيــث 
شــغل منصــب املديــر التنفيــذي والرئيــس العاملــي إلدارة رأس املــال فــي Macquarie Securities Group، وتولــى مســؤولية إنشــاء 
قســم إدارة رأس املــال وإدارة متطلبــات اخلزانــة للمجموعــة والتــي امتــد نطــاق أعمالهــا ألكثــر مــن 20 ســوق مالــي عاملــي. 
حصــل الســيد روبــرت علــى شــهادة البكالوريــوس فــي االقتصــاد وعلــى شــهادة البكالوريــوس فــي العلــوم )الرياضيــات( مــن

The University of Queensland في أستراليا.

الســيد/ إدريــان أليخانــدرو جوستوســكي - رئيــس التخطيــط املالــي االســتراتيجي وتطويــر األعمــال 
للمجموعــة االســتراتيجية 

انضــم الســيد إدريــان جوستوســكي إلــى البنــك فــي عــام 2011. ويشــرف الســيد جوســتوكي - بصفتــه رئيــس التخطيــط 
ــة  ــة الداخلي ــة والرقاب ــة واملصرفي ــى األنشــطة القانوني ــال االســتراتيجية للمجموعــة - عل ــر األعم ــي االســتراتيجي وتطوي املال
والتكنولوجيــا. وقبــل انضمامــه إلــى البنــك، عمــل الســيد إدريــان مــع بنــك Barclays فــي لنــدن. وبــن عامــي 2003 و2008 شــغل 
ــان منصــب رئيــس املــدراء املاليــن لـــ Citigroup ألمريــكا الالتينيــة واملكســيك )Banamex(، حيــث عمــل أكثــر مــن  الســيد أدري
ــدراء املاليــن فــي املكســيك وفــي  23 عاًمــا فــي عــدة مناصــب، شــغل فــي الســنوات الســبع األخيــرة منهــا منصــب رئيــس امل
ســنغافورة. ولــدى الســيد جوستوســكي خبــرة تتجــاوز 39 عامــا فــي كل مــن األســواق املتقدمــة والناشــئة، مــع خبــرة فــي مجــال 
التمويــل وإدارة االســتثمار وعمليــات الدمــج واالســتحواذ. يتمتــع الســيد جوستوســكي بخبــرة واســعة كرئيــس املــدراء املاليــن وفــي 
مناصــب تنفيذيــة عليــا فــي مجــاالت العمليــات والتقنيــة واخلزينــة وصناديــق األســهم. الســيد جوستوســكي حاصــل علــى شــهادة 
محاســب قانونــي معتمــد )“CPA“( مــن Buenos Aires University فــي األرجنتــن، ويحمــل شــهادة املاجســتير فــي إدارة األعمــال 

فــي التخطيــط االســتراتيجي مــن جامعــة ESEADE فــي بوينــس آيــرس، األرجنتــن.

السيد/ أندرو كريستوفر سينج – رئيس إدارة املخاطر للمجموعة
انضــم الســيد أنــدرو ســينج إلــى البنــك كرئيــس إدارة املخاطــر للمجموعــة فــي عــام 2015 ولديــه أكثــر مــن 30 عاًمــا مــن اخلبــرة 
ــا مــن اخلبــرة الواســعة فــي إدارة املخاطــر. قبــل التحاقــه بالبنــك، شــغل الســيد أنــدرو  فــي مجــال اخلدمــات املاليــة و16 عاًم
منصــب رئيــس إقليمــي لقطــاع املخاطــر ألوروبــا فــي Credit Suisse، ومنصــب الرئيــس اإلقليمــي للمخاطــر ألمريــكا لــدى بنــك 
ــي الشــرق األوســط وشــمال  ــذي للمخاطــر للمجموعــة فــي شــركة EFG Hermes Holding ف ــس التنفي Deptha، ومنصــب الرئي
افريقيــا، والعديــد مــن املناصــب ذات الصلــة بــإدارة املخاطــر والرقابــة فــي JP Morgan فــي شــرق آســيا واململكــة املتحــدة. ولديــه 
خبــره واســعه فــي مجــال إدارة املخاطــر علــى نطــاق الشــركات فــي كل مــن األســواق املتقدمــة والناشــئة. يتولــى الســيد أنــدرو 
ــى تنفيــذ سياســات املخاطــر  ــز إطــار عمــل املخاطــر اخلاصــة باملجموعــة، باإلضافــة إل مســؤولية وضــع اســتراتيجيات وتعزي
وإدارة املخاطــر عبــر املجموعــة. الســيد ســينغ حاصــل علــى شــهادة بكالوريــوس العلــوم فــي الكيميــاء مــن Imperial College فــي 

لنــدن، ويحمــل كذلــك  Associate of the Royal College of Science  فــي علــوم اإلدارة.

السيد/ خالد فهد الزومان – رئيس املدراء املاليني للمجموعة
التحــق الســيد خالــد الزومــان بالبنــك فــي عــام 2000 كرئيــس إدارة املخاطــر قبــل تعيينــه فــي منصــب رئيــس املــدراء املاليــن 
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فــي عــام 2003 وهــو مســؤول بشــكل رئيســي عــن التخطيــط االســتراتيجي لأنشــطة املاليــة للمجموعــة وضمــان تطويــر وتطبيــق 
االرشــادات والضوابــط املاليــة وإجــراءات رفــع التقاريــر. يتمتــع الســيد خالــد بخبــرة تتجــاوز 29 عاًمــا مــن العمــل فــي الكويــت 
واألســواق العامليــة فــي إدارة الشــئون املاليــة ومجــال احملاســبة والتدقيــق. قبــل انضمامــه إلــى البنــك، شــغل الســيد خالــد مناصــب 
إداريــة ماليــة عليــا مــع شــركة Ernst & Young فــي الكويــت وفــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة. الســيد خالــد حاصــل علــى شــهادة 
محاســب قانونــي معتمــد )“CPA“( مــن واليــة New Hampshire فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة، كمــا يحمــل شــهادة البكالوريــوس 

فــي علــوم الكمبيوتــر مــن جامعــة الكويــت.

السيد/ فينكات مينون - رئيس مدراء العمليات والتكنولوجيا للمجموعة
انضــم الســيد فينــكات مينــون إلــى البنــك فــي عــام 2005 وهــو يشــغل منصــب رئيــس مــدراء العمليــات والتكنولوجيــا للمجموعــة. 
وشــغل الســيد فينــكات فــي الســابق منصــب رئيــس املــدراء املســئولن عــن اخلدمــات املصرفيــة لأفــراد كمــا تولــى مســئولية 
وظيفــة اخلدمــات املصرفيــة للأفــراد بالبنــك. ويتمتــع الســيد فينــكات بخبــرة تتجــاوز 32 عامــا فــي القطــاع املصرفــي. 
 ،Standard Chartered وبنــك ،BNP Paribasقبــل التحاقــة ببنــك برقــان شــغل مناصــب إداريــة عليــا فــي بنــك قطــر الوطنــي، و
وبنــك HDFC. الســيد فينــكات حاصــل علــى شــهادة املاجســتير فــي إدارة األعمــال وعلــى شــهادة البكالوريــوس فــي العلــوم مــن

University of Mumbai في الهند.

السيد/ عمرو محمد القصبي - رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة
انضــم الســيد عمــرو القصبــي إلــى البنــك فــي عــام 2007 ليشــغل منصــب رئيــس التدقيــق الداخلــي للمجموعــة، وهــو مســؤول 
عــن إدارة قســم التدقيــق الداخلــي للمجموعــة. يتمتــع الســيد عمــرو بخبــرة تتجــاوز 29 عامــاً فــي مجــال التدقيــق واحملاســبة، 
وقــاد مهــام التدقيــق فــي نطــاق واســع مــن القطاعــات، مبــا فــي ذلــك القطــاع املصرفــي والتجــارة وإدارة االســتثمار والصناعــات 
وقطــاع الســيارات وقطــاع النفــط والغــاز. قبــل انضمامــه إلــى البنــك، شــغل الســيد عمــرو منصــب نائــب املديــر التدقيــق الداخلــي 
ورئيــس التدقيــق الداخلــي بالوكالــة فــي بيــت التمويــل الكويتــي. وهــو محاســب قانونــي معتمــد )“CPA”( مــن واليــة Oregon فــي 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة، وهــو محقــق احتيــال معتمــد )“CFE“(، وهــو مدقــق حســابات داخلــي معتمــد )“CICA“(، كمــا يحمــل 

شــهادة البكالوريــوس فــي التجــارة فــي مجــال احملاســبة مــن جامعــة الكويــت. 

السيدة/ حنان محمد متولي - رئيس إدارة االلتزام للمجموعة 
متتــد خبــرة الســيدة حنــان متولــي مــع البنــك ألكثــر مــن 29 عامــاً، وقــد أمضــت 16 عامــاً فــي إدارة الشــركات واملخاطــر 
قبــل تعيينهــا رئيــس إدارة االلتــزام فــي عــام 2006. وهــي مســؤولة عــن التطويــر والرصــد وتنفيــذ اخلطــط والسياســات وفًقــا 
القواعــد واألنظمــة التــي تصدرتهــا جلنــة بــازل للرقابــة املصرفيــة )“BCBS“(، وبنــك الكويــت املركــزي، وبورصــة الكويــت، ووزارة 
االتصــاالت، وغيرهــا مــن الهيئــات ذات الصلــة. قبــل انضمامهــا إلــى البنــك، اكتســب الســيدة متولــي 11 عاًمــا مــن اخلبــرة مــع 
البنــك األهلــي والبنــك التجــاري وبنــك اخلليــج. وهــي حاصلــة علــى شــهادة البكالوريــوس فــي التجــارة )احملاســبة( مــن جامعــة 

.)”AAFM“( ــل واإلدارة ــة للتموي ــة العاملي ــزام معتمــد )“CCO”( مــن األكادميي اإلســكندرية فــي مصــر، وشــهادة مســؤول الت

السيدة/ هاله محمد الشربيني - رئيس مدراء املوارد البشرية والتطوير للمجموعة
انضمــت الســيدة هالــه الشــربيني إلــى البنــك فــي عــام 2011 كرئيــس مــدراء املــوارد البشــرية والتطويــر. وهــي مســؤولة عــن 
تطويــر وتوســيع مهــارات املوظفــن بطريقــة تســمح للبنــك بتحقيــق أهدافــه ولديهــا 22 عامــا مــن اخلبــرة فــي القطــاع املصرفــي 
قبــل االنضمــام إلــى برقــان. وشــغلت الســيدة هالــه - قبــل انضمامهــا إلــى البنــك - منصــب رئيــس املــوارد البشــرية فــي البنــك 
األهلــي املتحــد وCiti Bank فــي الكويــت، كمــا تولــت عــدة مناصــب فــي املــوارد البشــرية فــي بنــك الكويــت الوطنــي وبنــك اخلليــج. 
وهــي حتمــل درجــة الليســانس فــي األدب اإلجنليــزي مــن جامعــة اإلســكندرية فــي مصــر، كمــا حصلــت الســيدة هالــه علــى شــهادة 
مهنيــة فــي املــوارد البشــرية )“PHR“( مــن جمعيــة إدارة املــوارد البشــرية )“SHRM“(. الســيدة هالــه حاصلــه علــى شــهادة مــدرب 

.Saville and Holdsworth Ltd. محتــرف معتمــد مــن جمعيــة املصرفيــن العــرب كمــا حصلــت علــى شــهادة مقيــم معتمــد مــن

السيد/ محمود محمد عزت مرسي – رئيس املستشارين القانونيني للمجموعة 
ــاً  ــع إداري ــر 2018، ويتب ــي 1 أكتوب ــن للمجموعــة ف ــس املستشــارين القانوني ــي منصــب رئي ــود مرســي ف ــن الســيد محم مت تعي
رئيــس املــدراء التنفيذيــن للمجموعــة. يتولــى الســيد مرســي مســئولية إدارة القطــاع القانونــي لــدى اجلهــة املصــدرة، وعــن إدارة 
كافــة األنشــطة القانونيــة للمجموعــة، وذلــك لضمــان حمايــة حقــوق ومصالــح املجموعــة. قبــل التحاقــه بالعمــل لــدى بنــك برقــان، 
شــغل الســيد مرســي منصــب رئيــس القطــاع القانونــي وقطــاع الرقابــة علــى الســوق لــدى بورصــة الكويــت.  والحقــاً، شــغل الســيد 
مرســي منصــب مستشــار رئيــس مجلــس مفوضــي هيئــة أســواق املــال واملستشــار األول لهيئــة أســواق املــال. وقبــل ذلــك عمــل 
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الســيد مرســي ملــدة 15 عامــاً لــدى بنــك برقــان. الســيد مرســي لديــه خبــرة كبيــرة فــي القطــاع القانونــي تناهــز 23 عامــاً. وجديــر 
ــة الكويــت. ويحمــل الســيد مرســي درجــه البكالوريــوس فــي  ــدة فــي دول ــه ســاهم فــي إعــداد وصياغــة قوانــن جدي بالذكــر أن

القانــون مــن جامعــه القاهــرة، كليــه احلقــوق.

السيد/ حميد أبل - نائب رئيس مدراء اخلدمات املصرفية اخلاصة للمجموعة
انضــم الســيد حميــد أبــل إلــى مجموعــة بنــك برقــان فــي عــام 2013 ويتولــى حالياً مســؤولية إدارة وتوجيه وإعداد االســتراتيجية 
الشــاملة ملجموعــة اخلدمــات املصرفيــة اخلاصــة واإلشــراف عليهــا وتنفيذهــا. ويهــدف الســيد أبــل لتحقيــق أهداف النمــو والربح 
مــن خــالل بيئــة منخفضــة املخاطــر والتكاليــف. لــدى الســيد حميــد خبــرة تتجــاوز 24 عامــاً فــي العمــل لــدى ديــوان احملاســبة، 
والبنــك التجــاري الكويتــي، وبنــك قطــر الوطنــي، وشــركة رابطــة الكويــت واخلليــج القابضــة. هــذا ويحمــل الســيد حميــد شــهادة 
البكالوريــوس فــي احملاســبة مــن جامعــة الكويــت، باإلضافــة إلــى دبلــوم فــي الدراســات العليــا فــي اخلدمــات املصرفيــة الدوليــة 

مــن City, University of London فــي اململكــة املتحــدة.

السيد/ غسان بني املرجة - رئيس مدراء العمليات
انضــم الســيد غســان بنــي املرجــة إلــى البنــك فــي عــام 2014 ليشــغل منصــب رئيــس مــدراء العمليــات. وهــو يتولــى مســؤولية 
التخطيــط والتنفيــذ وإدارة مهــام البنــك التشــغيلية والدعــم، مثــل التطويــر االســتراتيجي للعمليــات واخلدمــات العامة واألنشــطة 
ــه شــغل العديــد مــن  ــة. يتمتــع الســيد غســان بأكثــر مــن 35 عاًمــا مــن اخلبــرة فــي القطــاع املصرفــي، فإن ــة املركزي املصرفي
املناصــب فــي إدارة العمليــات ببنــك الكويــت الوطنــي وبنــك اخلليــج والبنــك التجــاري فــي قطــر وبنــك برقــان. قبــل انضمامــه إلــى 
البنــك، شــغل الســيد غســان منصــب نائــب رئيــس مــدراء العمليــات فــي بنــك وربــة. يحمــل الســيد غســان شــهادة البكالوريــوس 
ــي  ــن Coventry University ف ــران م ــال وفــي إدارة الطي ــي إدارة األعم ــي ســورية، وشــهادة املاجســتير ف ــة دمشــق ف ــن جامع م
بريطانيــا، باإلضافــة إلــى دبلــوم فــي العمليــات املصرفيــة وتكنولوجيــا املعلومــات مــن Vanderbilt University فــي الواليــات 

املتحــدة األمريكيــة.

السيدة/ هدى فهد الشمري – مدير عام – رئيس مكتب العمليات الدولية
ــر مــن 19  ــا منهــا أكث ــع بخبــرة تتجــاوز 25 عاًم انضمــت الســيدة هــدى الشــمري إلــى البنــك فــي أغســطس 2003. وهــي تتمت
عامــا فــي مجــال اخلدمــات املصرفيــة، مبــا فــي ذلــك علــى ســبيل املثــال ال احلصــر: اخلدمــات املصرفيــة لأفــراد واخلدمــات 
املصرفيــة للشــركات واخلدمــات املصرفيــة الدوليــة واملراســلة واخلزانــة واالســتثمار والعمليــات االســتراتيجية وضمــان اجلــودة 
واحلوكمــة وإدارة املشــاريع. وعملــت الســيدة هــدى الشــمري بشــكل مباشــر مــع املؤسســات املاليــة احلكوميــة وشــبه احلكوميــة 
واملصرفيــة وغيــر املصرفيــة. عندمــا انضمــت إلــى البنــك. فــي عــام 2011 مت تعيينهــا رئيًســا للموظفــن ومديــر عــام مســاعد 
 .)“IOO“( ورئيًســا لتطويــر األعمــال االســتراتيجية. وشــغلت الحًقــا منصــب املديــر العــام، ورئيــس مجموعــة العمليــات الدوليــة
وجديــر بالذكــر أن مجموعــة IOO تشــرف علــى الشــركات التابعــة للبنــك والزميلــة، وتراقبهــا وتتبــع بشــكل مباشــرة إلــى رئيــس 
املــدراء التنفيذيــن ومجلــس اإلدارة. والســيدة هــدى حاصلــة علــى شــهادة بكالوريــوس العلــوم فــي الدراســات العامــة مــن

Southeastern University )احلــرم اجلامعــي فــي لنــدن( كمــا حصلــت علــى شــهادة املاجســتير فــي إدارة األعمــال فــي اإلدارة 

املاليــة. وهــي أيضــا معتمــدة مــن معاهــد محليــة ودوليــة، مبــا فــي ذلــك: معهــد الدراســات املصرفيــة - CCM، وشــهادة
.MBCI - ومعهد استمرارية األعمال  ACI-Dealing

ال توجد أية تعارضات محتملة بن واجبات املدراء التنفيذين للجهة املصدرة ومصاحلهم اخلاصة أو واجباتهم األخرى.

بيان التقاضي املتعلق بأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا
لم يكن أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفيذية خالل فترة اخلمس سنوات السابقة لتاريخ هذه النشرة:

صدر بحقه أي حكم إدانة في جرائم احتيال؛	 
كان عضو مجلس إدارة أو مدير أول في أي شركة في وقت افالسها أو تصفيتها قضائياً أو فرض احلراسة عليها؛ أو	 
لــم يتــم جترميــه بــأي صــورة رســمية عامــة و/أو عقوبــة مــن قبــل أي ســلطات قانونيــة أو تنظيميــة )مبــا فــي ذلــك اجلهــات 	 

املهنيــة املعنيــة( أو جتريــده مــن األهليــة مــن قبــل أي محكمــة بحيــث ال يجــوز لــه العمــل بصفــة عضــو مجلــس إدارة فــي أي 
شــركة أو التصــرف فــي إدارة أي شــركة أو القيــام علــى شــؤون أي شــركة. 
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الشركات التابعة الرئيسية

 متتلك اجلهة املصدرة أربع بنوك تابعة في تركيا واجلزائر والعراق وتونس.

ويوضح الرسم البياني أدناه حصص ملكية املجموعة في شركاتها التابعة كما في 30 سبتمبر 2018:

بنك برقان ش.م – تركيا 

حملة عامة
تأســس بنــك برقــان تركيــا فــي عــام 1989 باســم بنــك Tekfen لتمويــل االســتثمارات ش.م. وفــي عــام 2006، دخلــت مجموعــة 
Tekfen فــي اتفاقيــة شــراكة اســتراتيجية مــع EFG Eurobank، ونتيجــة لذلــك مت تغييــر إســم البنــك إلــى Tekfen Eurobank. فــي 

21 ديســمبر 2012، اســتحوذت اجلهــة املصــدرة علــى نســبة 99.3 فــي املئــة مــن حصــة Tekfen Eurobank ثــم أعــادت تســميته 

باســم بنــك برقــان ش.م. تركيــا.

كمــا مت إعــادة تســمية الشــركات التابعــة لــدى EFG( Eurobank Tekfen إســطنبول لالســتثمار فــي األســهم وEFG لإلجــارة( علــى 
ــن  ــة واحــدة م ــأوراق املالي ــان ل ــر شــركة برق ــي. تعتب ــى التوال ــان لإلجــارة عل ــة وشــركة برق ــأوراق املالي ــان ل ــا شــركة برق أنه
املؤسســات الرائــدة فــي تركيــا وهــي شــركة نشــطة فــي مجــاالت الوســاطة ومتويــل الشــركات وإدارة املوجــودات فــي أســواق رأس 
املــال التركيــة. وتعتبــر شــركة برقــان لــأوراق املاليــة وســيطاً ماليــاً يخــدم املســتثمرين مــن األفــراد واملؤسســات الذيــن يعملــون 
فــي األســواق احملليــة و/أو الدوليــة. تأسســت شــركة برقــان لإلجــارة فــي مــارس 1994 بغــرض إجــراء عمليــات اجــارة مبوجــب 

قانــون االجــارة رقــم 3226 فــي تركيــا.

وفــي تاريــخ هــذه النشــرة تســتمر عمليــة دمــج عمليــات بنــك برقــان تركيــا فــي هيــكل املجموعــة مبــا فيهــا سياســات وإجــراءات 
إدارة املخاطــر لضمــان التناســق العملــي علــى نطــاق املجموعــة ككل.

ــار  ــا مــن اث ــة رأس ماله ــا، فقــد قامــت اجلهــة املصــدرة بحماي ــان تركي ــك برق ــق باســتثمار اجلهــة املصــدرة فــي بن وفيمــا يتعل
التــراوح فــي ســعر الليــرة التركيــة. ونظــًرا ملنهــج بنــك برقــان تركيــا احلــذر واحلصيــف فــي توفيــر االئتمــان لعمالئــه، ظلــت نســبة 
القــروض املتعثــرة لبنــك برقــان تركيــا )3.5 فــي املئــة وفقــا للوائــح بنــك الكويــت املركــزي، كمــا فــي 30 ســبتمبر 2018( منخفضــة 

مقارنــة مبعيــار القطــاع املصرفــي.

ــى أن  ــى قطــاع الشــركات ويركــز عل ــكاً متوســط   احلجــم )مــن حيــث حجــم املوجــودات( يركــز عل ــا بن ــر بنــك برقــان تركي ويعتب
ــا. ــة تركي يتوســع بشــكل محــدد فــي اخلدمــات املصرفيــة لأفــراًد. كمــا يعمــل البنــك حتــت إشــراف البنــك املركــزي جلمهوري

يتمتــع الســيد أ. مــراد دينــش وهــو الرئيــس التنفيــذي لبنــك برقــان تركيــا بخبــرة تزيــد عــن 21 عاًمــا فــي القطــاع املصرفــي وقــد 
شــغل منصبــه احلالــي فــي بدايــة عــام 2014.
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املنتجات واخلدمات
يعمــل بنــك برقــان تركيــا كشــريك لعمالئــه بتوفيــر اخلدمــات واحللــول لهــم، وميتلــك 41 فرعــاً متتــد عبــر املناطــق الصناعيــة 
والتجاريــة الرائــدة فــي تركيــا. وهــو يلبــي متطلبــات وتطلعــات العمــالء مــن خــالل مجموعــة متنوعــة مــن املنتجــات واخلدمــات 
فــي املؤسســات والشــركات التجاريــة والشــركات الصغيــرة واخلدمــات املصرفيــة لأفــراد واخلدمــات املصرفيــة اخلاصــة. 
وتكّمــل الشــركات التابعــة لبنــك برقــان تركيــا مجموعــة منتجــات بنــك برقــان تركيــا - وهــي شــركة برقــان لإلجــارة وشــركة برقــان 

لــأوراق املاليــة وشــركة برقــان إلدارة احملافــظ - وتتيــح هــذه الشــركات التابعــة فــرص البيــع العابــر.

تعتبــر شــركة برقــان إلدارة األصــول مملوكــة بالكامــل مــن شــركة برقــان لــأوراق املاليــة وتهــدف. وتقــدم شــركة برقــان إلدارة 
األصــول للمســتثمرين مجموعــة متنوعــة مــن البدائــل االســتثمارية مبــا فــي ذلــك األســهم والســندات/األوراق ماليــة وســندات 

.Burgan 1 Flexible Fundالشــركات، وصناديــق أســواق النقــد والذهــب، إلــى جانــب الصنــدوق املســمى بـــ

بنك اخلليج اجلزائر ش.م.

حملة عامة
تأســس بنــك اخلليــج اجلزائــر فــي 15 ديســمبر 2003 كبنــك جتــاري فــي اجلزائــر. ويهــدف بنــك اخلليــج اجلزائــر منــذ تأسيســه 

إلــى املســاهمة فــي التنميــة االقتصاديــة واملاليــة للجزائــر وتقــدمي خدمــات احترافيــة ومنتجــات عاليــة اجلــودة.

وفي 30 سبتمبر 2018، كان لدى بنك اخلليج اجلزائر شبكة تتألف من 60 فرًعا و104 جهاز صراف آلي و972 موظفاً.

ــر، وهــو  ــا فــي القطــاع املصرفــي باجلزائ ــرة 43 عاًم ــر، بخب ــج اجلزائ ــر العــام لبنــك اخللي ــع الســيد محمــد لوهــب، املدي ويتمت
يشــغل منصبــه احلالــي منــذ عــام 2005.

املنتجات واخلدمات
يوفــر بنــك اخلليــج اجلزائــر خدمــات ومنتجــات مصرفيــة لأفــراد والشــركات، والتــي تشــمل قــروض الســيارات والرهــون 
العقاريــة والقــروض االســتهالكية والتمويــل اإلســالمي. ويســتثمر بنــك اخلليــج اجلزائــر فــي التكنولوجيــا ويقــدم عمليــات فوريــة 

مثــل خدمــات ســويفت واخلدمــات املصرفيــة عبــر الرســائل القصيــرة واخلدمــات املصرفيــة عبــر اإلنترنــت.

مصرف بغداد ش.م.ع. 

حملة عامة
ــرة  ــرة واملتوســطة واملؤسســات الكبي تأســس مصــرف بغــداد فــي عــام 1992 وهــو يخــدم قاعــدة عمــالء مــن الشــركات الصغي
وكذلــك العمــالء األفــراد. وهــو أول بنــك خــاص مرخــص للقيــام بالعمليــات املصرفيــة فــي العــراق بعــد تغييــر النظــام املصرفــي 

مــن قبــل البنــك املركــزي العراقــي.

ويعتبــر مصــرف بغــداد هــو البنــك اخلــاص الوحيــد فــي العــراق الــذي يحمــل الرخصتــن الرئيســيتن إلصــدار بطاقــات اخلصــم 
ــي و761  ــاز صــراف آل ــداد 34 فرعــاً و46 جه ــك مصــرف بغ ــزا وماســتر كارد. وكمــا فــي 30 ســبتمبر 2018، امتل واالئتمــان في
موظفــاً. ولــدى مصــرف بغــداد فــرع فــي جميــع محافظــات العــراق الثمانيــة عشــرة ولــه فــرع خــارج العــراق فــي بيــروت، لبنــان.

مت إدراج أســهم مصــرف بغــداد فــي ســوق العــراق لــأوراق املاليــة فــي 15 يونيــو 2004. وعنــد إغــالق التــداول فــي 30 ســبتمبر 
2018، كان ســعر ســهم البنــك هــو 0.410 دينــار عراقــي بحيــث متثــل قيمتــه الســوقية تعــادل 102.5 مليــار دينــار عراقــي.

ويشغل السيد عصام إسماعيل شريف منصب رئيس مجلس إدارة مصرف بغداد منذ عام 2010.

املنتجات واخلدمات
يقدم مصرف بغداد املنتجات واخلدمات املصرفية لأفراد والشركات والتي تشمل ما يلي:

منتجــات الودائــع: احلســابات اجلاريــة وحســابات الودائــع محــددة األجــل وحســابات التوفيــر وحســابات الذهــب )التــي 	 
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توفــر مجموعــة مــن اخلدمــات لبعــض عمــالء النخبــة( واحلســابات الثابتــة )شــكل مــن أشــكال الودائــع آلجــل(؛

ــد 	  ــم أو جتدي ــاء وترمي ــل البن ــي تقــدم لتموي ــة )الت ــة والقــروض العقاري ــة والقــروض التجاري القــروض: القــروض الصناعي
العقــارات التجاريــة( والقــروض الزراعيــة وقــروض اإلســكان )تقــدم للمواطنــن العراقيــن لتمويــل شــراء أو ترميــم العقــارات 

الســكنية(؛

خدمات متويل التجارة: خطابات االعتماد وخطابات الضمان؛ و	 

خدمــات مصرفيــة أخــرى: بطاقــات االئتمــان واخلصــم )فيــزا وماســتركارد(، واخلدمــات املصرفيــة عبــر اإلنترنــت، 	 
واخلدمــات املصرفيــة عبــر الهاتــف احملمــول، والعمــالت األجنبيــة، والتحويــالت الدوليــة وخدمــات كشــوف املرتبــات.

بنك تونس العاملي ش.م. 

حملة عامة
يخضــع االســتثمار األجنبــي فــي تونــس لقانــون االســتثمار )القانــون 1993-120( )ويشــار إليــه فيمــا بعــد »قانــون االســتثمار 
التونســي«(، والــذي مت تعديلــه آخــر مــرة فــي ينايــر 2009. يقســم قانــون االســتثمار التونســي احلالــي االســتثمارات احملتملــة 
املئــة  فــي   66 تقــل عــن  نســبة ال  املــال األجنبــي  يبلــغ رأس  والــذي   )Offshore( )1( االســتثمارات اخلارجيــة  فئتــن:  إلــى 
ــر )مــع بعــض االســتثناءات للقطــاع الزراعــي(، و)2(  ــاج لســوق التصدي ــة مــن اإلنت ــل 70 فــي املئ ــى األق ــه نســبة عل ــم توجي ويت
االســتثمارات الداخليــة والتــي تقتصــر نســبة امللكيــة األجنبيــة فيهــا )فــي معظــم املشــاريع غيــر الســكنية( علــى 49 فــي املئــة؛ 

ــة. ــة األجنبي ــة مــن امللكي ــى 100 فــي املئ ــة أن متتلــك نســبة تصــل إل ــة الداخلي وميكــن لالســتثمارات الصناعي

مت تأســيس بنــك تونــس العاملــي فــي يونيــو 1982 كأول شــركة مصرفيــة غيــر محليــة مرخصــة بالكامــل فــي تونــس. ويعمــل البنــك 
حتــت إشــراف البنــك املركــزي التونســي. كمــا أنــه عضــو فــي رابطــة املقاصــة التونســية.

لدى بنك تونس العاملي ثالثة فروع في تونس ومكتب متثيل في ليبيا ولديه 107 موظفاً كما في 30 سبتمبر 2018.

يتمتــع الســيد محمــد فقيــه، املديــر العــام لبنــك تونــس العاملــي، بخبــرة تزيــد عــن 38 عاًمــا فــي القطــاع املصرفــي، وهــو يشــغل 
منصبــه احلالــي منــذ عــام 2006.

املنتجات واخلدمات
يوفــر بنــك تونــس العاملــي مجموعــة شــاملة مــن املنتجــات واخلدمــات املصرفيــة للشــركات فــي تونــس وخارجهــا، والتــي تشــمل 
عمليــات صــرف العمــالت األجنبيــة والعمــالت النقديــة إلــى جميــع العمــالت القابلــة للتحويــل مبــا فــي ذلــك الدينــار التونســي، 
ومتويــل التجــارة الدوليــة، ومتويــل ســلع رأس املــال علــى املــدى املتوســط، واخلدمات والتســهيالت املصرفية اخلاصــة، واخلدمات 

 .American Expressوال Visaاملصرفيــة التجاريــة، والقــروض املشــتركة وخدمــات االســتثمار وإصــدار بطاقــات ال

الشركة األم

شركة مشاريع الكويت )القابضة( ش.م.ك.ع.
تأسســت كيبكــو كشــركة مســاهمة مقفلــة فــي 2 أغســطس 1975. ومت تســجيلها فــي الســجل التجــاري حتــت رقــم 23118 فــي 
15 نوفمبــر 1979. وفــي 29 ســبتمبر 1999، غيــرت الشــركة نشــاطها إلــى شــركة قابضــة وعدلــت اســمها مــن الشــركة الكويتيــة 

للمشــاريع االســتثمارية ش.م.ك.ع. إلــى شــركة مشــاريع الكويــت )القابضــة( ش.م.ك.ع..

وكمــا فــي 30 ســبتمبر 2018، كان حلملــة األســهم التاليــة أســماؤهم أكثــر مــن 5.0 فــي املئــة مــن الــرأس املــال املصــدر لكيبكــو: 
)1( شــركة الفتــوح القابضــة )44.7 فــي املئــة(؛ )2( شــركات االســتثمار واملؤسســات األخــرى )43.5 فــي املئــة(

وكمــا فــي 30 ســبتمبر 2018، كان لكيبكــو ملكيــة مباشــرة تبلــغ 41.2 فــي املئــة فــي اجلهــة املصــدرة وملكيــة فعليــة مجمعــة )مبــا 
فــي ذلــك األســهم اململوكــة مــن قبــل مجموعــة شــركات كيبكــو األخــرى( بنســبة 63.8 فــي املئــة.

وأســهم كيبكــو مدرجــة فــي بورصــة الكويــت وكان ســعر إغــالق الســهم كمــا فــي 30 ســبتمبر 2018، 0.212 دينــار كويتــي والقيمــة 
الســوقية للشــركة بلغــت 321.0 مليــون دينــار كويتــي.
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هيكل رأس املال واالقتراض

يوضح اجلدول التالي رسملة البنك، مقارنة برسملة البنك بعد إصدار السندات، كما في 30 سبتمبر2018:

30 سبتمبر 2018) باأللف دينار كويتي(
)غير مدققة(

بعد إصدار السندات
30 سبتمبر 2018

)أرقام صورية(
حقوق امللكية

225,942225,942رأس املال

210,559210,559عالوة إصدار أسهم

)2,518()2,518(أسهم خزينة

81,81581,815احتياطي اجباري

82,19382,193احتياطي اختياري

43,21543,215احتياطي أسهم خزينة

)18,320()18,320(احتياطي القيمة العادلة

564564احتياطي املكافئات باألسهم

)150,652()150,652(احتياطي حتويل عمالت أجنبية

52,28552,285احتياطيات أخرى

175,182175,182أرباح مرحلة

700,265700,265إجمالي حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي البنك

144,025144,025أوراق رأسمالية مستدامة – الشريحة 1

50,87850,878احلصص غير املسيطرة

895,168895,168إجمالي حقوق امللكية

املطلوبات
586,198586,198مستحق لبنوك 

890,930890,930مستحق ملؤسسات مالية أخرى 

3,840,9083,840,908ودائع من عمالء 

356,542456,542أموال مقترضة أخرى 

267,126267,126مطلوبات أخرى 

5,941,7046,041,704إجمــالي املطلوبات
6,836,8726,936,872اجمالي رأس املال 2

تأكيد رأس املال املدفوع

يؤكــد البنــك أنــه اعتبــاًرا مــن 10 اكتوبــر 2018، مت دفــع رأس مالــه بالكامــل مببلــغ 250,000,000 دينــار كويتــي تنقســم إلــى 
2,500,000,000 ســهماً ويبلــغ ســعر كل ســهم 0.100 دينــار كويتــي.

2 مت احتساب إجمالي رأس املال كمجموع إجمالي حقوق امللكية ومجموع املطلوبات
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توزيع األرباح من قبل البنك

توزيع األرباح
للسنة املنتهية 

في 31 
ديسمبر 2013

للسنة املنتهية 
في 31 

ديسمبر 2014

للسنة املنتهية 
في 31 

ديسمبر 2015

للسنة املنتهية 
في 31 

ديسمبر 2016

للسنة املنتهية 
في 31 

ديسمبر 2017
28 مارس 292018 مارس 2017 20 أبريل 222016 مارس 312015 مارس 2014تاريخ املوافقة

توزيعات األرباح النقدية 
7151857)فلس(

55-75أسهم املنحة )نسبة مئوية(
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املعلومات املالية املختارة
املعلومــات املاليــة املختــارة الــواردة فــي هــذا اجلــزء مســتخلصة مــن، والتــي يجــب االطــالع عليهــا باالقتــران مــع، املعلومــات املاليــة 
ــرة التســعة أشــهر املنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2018 والبيانــات  املرحليــة املكثفــة املجمعــة الغيــر مدققــة واإليضاحــات حولهــا لفت
املاليــة املجمعــة واإليضاحــات حولهــا كمــا فــي وللســنة املنتهيــة  فــي 31 ديســمبر 2017 ، والتــي مت إدراجهــا فــي بنــود أخــرى فــي 

هــذه النشــرة.
بيانات بيان املركز املالي املرحلي املكثف املجمع / بيانات بيان املركز املالي املجمع

يوّضــح اجلــدول التالــي بيــان املركــز املالــي املرحلــي املكثــف املجمــع للمجموعــة كمــا فــي 30 ســبتمبر2018، وبيــان املركــز املالــي 
املجمــع للســنتن املنتهيتــن كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 و31 ديســمبر 2016.

كما في 30 سبتمبر 
)غير مدققة(

كما في 31 ديسمبر

201820172016
)ألف دينار كويتي()ألف دينار كويتي()ألف دينار كويتي(

 املوجودات
 .............................................. 872,091937,174896,005النقد والنقد املعادل

أذونات وسندات خزانة لدى بنك الكويت املركزي ومؤسسات
382,567489,809479,996أخرى..............................................................

486,289632,010803,412املستحق من بنوك ومؤسسات مالية أخرى....................... 
 ............................................ 4,155,2394,407,5684,224,086قروض وسلف للعمالء
 ...................................... 554,250622,765554,335استثمارات في أوراق مالية 
 .................................................. 250,655187,535180,411موجودات أخرى
102,621101,75689,497ممتلكات ومعدات................................................. 
 ........................................... 33,16036,59541,134موجودات غير ملموسة

6,836,8727,415,2127,268,876مجموع املوجودات................................................. 

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات

 .............................................. 586,198883,724824,676املستحق إلى البنوك
890,930975,1641,208,419املستحق إلى مؤسسات مالية أخرى.............................. 
 .................................................. 3,840,9084,154,4083,737,259ودائع من عمالء
 ............................................ 356,542322,494437,994أموال مقترضة أخرى
 .................................................. 267,126211,762214,972مطلوبات أخرى 

 ................................................ 5,941,7046,547,5526,423,320إجمــالي املطلوبات
حقوق امللكية

 ......................................................... 225,942215,183204,936رأس املال
210,559210,559210,559عالوة إصدار أسهم............................................... 
 ...................................................... )12,582()2,817()2,518(أسهم خزينة
 ................................................. 81,81581,81574,997احتياطي إجباري
 ................................................ 82,19382,19375,375احتياطي اختياري
 ............................................ 43,21543,30945,082احتياطي أسهم خزينة
 ......................................... 2,732)12,446()18,320(احتياطي القيمة العادلة3
 ...................................... 564564564احتياطي املكافئات باألسهم
)83,782()97,203()150,652(احتياطي حتويل عمالت أجنبية.................................. 
52,2851,5032,670احتياطيات أخرى................................................. 
 ...................................................... 175,182149,752129,556أرباح مرحلة

700,265672,412650,107إجمالي حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي البنك.............
144,025144,025144,025األوراق الرأسمالية املستدمية الشريحة رقم 1................... 
 .......................................... 50,87851,22351,424احلصص غير املسيطرة

 ............................................ 895,168867,660845,556إجمالي حقوق امللكية
6,836,8727,415,2127,268,876مجموع املطلوبات وحقوق امللكية............................... 

3 مت اإلفصاح عن "احتياطي القيمة العادلة" على أنه "احتياطي إعادة تقييم االستثمارات" في بيان املركز املالي املجمع كما في 31 ديسمبر 2017 و31 ديسمبر 2016.
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بيانات بيان الدخل املرحلي املكثف املجمع / بيانات بيان الدخل املجمع
يوّضــح اجلــدول التالــي بيــان الدخــل املرحلــي املكثــف املجمــع للمجموعــة للتســعة أشــهراملنتهية فــي 30 ســبتمبر2018 و30 

ــي 31 ديســمبر 2017 و31 ديســمبر 2016.  ــن ف ــع للســنتن املنتهيت ــان الدخــل املجم ســبتمبر2017، وبي

التسعة أشهر املنتهية في 30 
السنة املنتهية في 31 ديسمبرسبتمبر )غير مدققة(

2018201720172016

)ألف دينار كويتي()ألف دينار كويتي()ألف دينار كويتي()ألف دينار كويتي(

276,200249,464337,037312,215إيرادات الفوائــد..........................

)156,474()166,117()123,431()137,538(مصروف الفوائــد.........................

138,662126,033170,920155,741صافــي إيرادات الفوائــد..................

29,55632,76943,75341,363إيــرادات األتعاب والعمــوالت..............

)6,189()7,131()4,454()5,012(مصــروف األتعاب وعمــوالت..............

24,54428,31536,62235,174صافي إيرادات األتعاب والعموالت.....

14,8916,4989,65515,552صافي األرباح من العمالت األجنبية.....

1,7527,67410,01912,632صافي إيرادات االســتثمار................

11,3362,4243,0422,843إيــرادات توزيعات أرباح...................

15,4268,3939,16812,732إيرادات أخرى............................

206,611179,337239,426234,674إيرادات التشــغيل.........................

)52,674()50,825()37,223()38,383(مصروفات موظفــن......................

)61,084()58,366()40,363()42,552(مصروفات أخرى.........................

ربــح التشــغيل قبــل مصروفــات خســائر 
االئتمــان املتوقعــة واملخصصات 4.......

125,676101,751130,235120,916

)41,509()41,538()27,330()45,192(مخصص خلســائر االئتمان 5 ............

عكــس مخصــص/ )مخصــص( موجــودات 
)3,205()8,770()8,616(932ماليــة أخرى 6.............................

ربــح ا قيــل الضرائــب ومكافــأة أعضــاء 
االدارة........................... مجلــس 

81,41665,80579,92776,202

)9,367()10,767()8,474()9,717(الضرائــب.................................

)90()90(--مكافــأة أعضاء مجلس اإلدارة............

71,69957,33169,07066,745ربح الفترة / الســنة......................

اخلاص ب:
70,96053,90565,22368,178مساهمي البنك...........................

)1,433(7393,4263,847احلصص غير املسيطرة.................

71,69957,33169,07066,745

ربحية السهم األساسية واملخففة 
اخلاصة مبساهمي البنك )فلس(

26.619.225.427.0

4 مت اإلفصاح عن "ربح التشغيل قبل مصروفات خسائر االئتمان املتوقعة واملخصصات" على أنه "ربح التشغيل قبل املخصصات" في بيان الدخل املجمع للسنتن املنتهيتن في 31 ديسمبر 2017 و31 

ديسمبر 2016.
5 مت اإلفصاح عن "مخصص خلسائر االمتان" على أنه "مخصص قروض وسلف" في بيان الدخل املجمع للسنتن املنتهيتن في 31 ديسمبر 2017 و31 ديسمبر 2016.

6 مت اإلفصاح عن "عكس مخصص )مخصص( موجودات مالية أخرى" على أنه "عكس مخصص )مخصص( استثمارات في أوراق مالية" في بيان الدخل املجمع للسنتن املنتهيتن في 31 ديسمبر 2017 

و31 ديسمبر 2016.
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بيانات بيان الدخل الشامل املرحلي املكثف املجمع / بيانات بيان الدخل الشامل املجمع
يوّضــح اجلــدول التالــي بيــان الدخــل الشــامل املرحلــي املكثــف املجمــع للمجموعــة للتســعة أشــهر املنتهيــة فــي 30 ســبتمبر2018 

و30 ســبتمبر2017، وبيــان الدخــل الشــامل املجمــع للســنتن املنتهيتــن فــي 31 ديســمبر 2017 و31 ديســمبر 2016.

التسعة أشهر املنتهية في
30 سبتمبر )غير مدققة(

للسنة املنتهية في
31 ديسمبر

2018201720172016
)الف دينار كويتي()الف دينار كويتي()الف دينار كويتي()الف دينار كويتي(

71,69957,33169,07066,745ربح الفترة / السنة

إيرادات )خسائر( شاملة أخرى 
لبنود لن يعاد تصنيفها إلى بيان الدخل 

املرحلي املكثف املجمع في الفترات 
الالحقة:

التغيير في القيمة العادلة ألدوات 
حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل 
---)12,815(اإليرادات الشاملة األخرى..............

بنود سيتم او قد يتم إعادة تصنيفها 
إلى بيان الدخل املجمع في فترات 

الحقة:
أدوات الدين املصنفة بالقيمة العادلة 
من خالل اإلرادات الشاملة األخرى:

---)4,306(صافي التغير في القيمة العادلة........

التغيرات في مخصص خسائر االئتمان 
---)75(املتوقعة .................................

صافي التحويل إلى بيان الدخل املرحلي 
---1,254املكثف املجمع............................

موجودات مالية متاحة للبيع )معيار 
احملاسبة الدولي 39(:

2,717)11,429(2,477-صافي التغير في القيمة العادلة7........

2,688)3,626()1,466(-صافي احملول إلى بيان الدخل املجمع..

)25,145()15,166()5,247()53,708(تعديل حتويل عمالت أجنبية............

التغيرات في القيمة العادلة لتحوط 
1,5921,303)258(9,109التدفقات النقدية........................

صافي الربح )اخلسارة( من حتوط 
8,472)2,747()6,006(41,670صافي استثمار..........................

)9,965()31,376()10,500()18,871(خسائر شاملة أخرى للفترة / للسنة

أجمالي اإلرادات الشاملة للفترة / 
52,82846,83137,69456,780للسنة...................................

اخلاص ب:
52,35843,73335,45760,759مساهمي البنك..........................

)3,979(4703,0982,237احلصص غير املسيطرة.................

7 مت اإلفصاح عن "صافي التغير في القيمة العادلة" على أنه "صافي التغير في القيمة العادلة، بالصافي بعد املخصصات" في بيان الدخل الشامل املجمع للسنتن املنتهيتن في 31 ديسبر 2017 و31 

ديسبر 2016.
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بيانات بيان التدفقات النقدية املرحلي املكثف املجمع / بيانات بيان التدفقات النقدية املجمع
يوّضــح اجلــدول التالــي بيــان التدفقــات النقديــة املرحلــي املكثــف املجمــع للمجموعــة للتســعة أشــهر املنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 
ــي 31 ديســمبر 2017 و31 ديســمبر 2016. ــن ف ــع للســنتن املنتهيت ــة املجم ــات النقدي ــان التدفق 2018 و30 ســبتمبر 2017، وبي

التسعة أشهر املنتهية
في 30 سبتمبر )غير مدققة(

للسنة املنتهية
في 31 ديسمبر

2018201720172016
)ألف دينار كويتي()ألف دينار كويتي()ألف دينار كويتي()ألف دينار كويتي(

أنشطة التشغيل
81,41665,80579,92776,202ربح الفترة / السنة قبل الضرائب....

 التعديالت:
)12,632()10,019()7,674()1,752(صافي إيرادات االستثمار.............

45,19227,33041,53841,509مخصص خسائر ائتمان..............

)عكس( مخصص قيمة استثمارات 
8,6168,7703,205)932(في أوراق مالية........................

)2,843()3,042()2,424()11,336(إيرادات توزيعات أرباح................

9,0089,21812,16012,410استهالك وإطفاء......................

-)6,260()6,260(-إيرادات أخرى........................

ربح التشغيل قبل التغيرات في 
املوجودات ومطلوبات التشغيل ....

121,59694,611123,074117,851

 التغيرات في موجودات ومطلوبات 
التشغيل:

أذونات وسندات خزانة لدى بنك 
)8,196()9,813(107,11219,333الكويت املركزي ومؤسسات أخرى....

املستحق من البنوك واملؤسسات 
)174,625(145,289274,827171,695املالية األخرى.........................

)307,867()225,313()253,508(207,257قروض وسلف للعمالء................

)14,878()7,124()15,892()57,028(موجودات أخرى.......................

)61,426(59,048)183,350()297,526(املستحق إلى بنوك....................

391,578)233,255()254,931()84,234(املستحق إلى مؤسسات مالية أخرى..

)137,085(236,922417,149)313,500(ودائع من عمالء.......................

21,091)4,274(52,2492,396مطلوبات أخرى ......................

)8,668()9,793()6,785()6,602(ضرائب مدفوعة .....................

صافي النقد )املستخدم في( 
الناجت من أنشطة التشغيل.........

)125,387()86,377(281,394)182,225(

أنشطة االستثمار
)418,548()1,019,340()895,827()228,221(شراء استثمارات في أوراق مالية.....

متحصالت من بيع استثمارات في 
329,197883,825942,209458,945أوراق مالية............................

شراء ممتلكات ومعدات، بالصافي 
)16,799()20,474()17,350()6,916(بعد االستبعادات......................

صافي احلركة في احلصص غير
---448 املسيطرة.............................
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التسعة أشهر املنتهية
في 30 سبتمبر )غير مدققة(

للسنة املنتهية
في 31 ديسمبر

2018201720172016
11,3362,4243,0422,843توزيعات أرباح مستلمة................

صافي النقد الناجت من )املستخدم 
في( أنشطة االستثمار..............

105,844)26,928()94,563(26,441

أنشطة التمويل
219,991)115,500()38,757(34,048أموال مقترضة أخرى.................

-2057,9927,992بيع أسهم خزينة.......................

توزيعات أرباح نقدية مدفوعة 
)36,375()10,141()10,141()15,021(ملساهمي البنك........................

توزيعات أرباح نقدية مدفوعة 
)220()2,438()430()612(للحصص غير املسيطرة .............

مدفوعات فوائد على األوراق 
)10,952()11,003()11,003()10,930(الرأسمالية املستدمية الشريحة رقم 1

صافي النقد الناجت من )املستخدم 
في( أنشطة التمويل................

7,690)52,339()131,090(172,444

 صافي )النقص( الزيادة في النقد 
والنقد املعادل........................

)11,853()165,644(55,74116,660

)24,064()14,572()5,091()53,230(تأثير حتويل العمالت األجنبية........

937,174896,005896,005903,409النقد والنقد املعادل في 1 يناير......

النقد والنقد املعادل في 30 
سبتمبر / 31 ديسمبر...............

872,091725,270937,174896,005

معلومات التدفقات النقدية 
اإلضافية:

217,058235,009318,527292,989فوائد مستلمة.........................

134,223127,343165,710130,355فوائد مدفوعة........................

بيان املركز املالي املجمع 

كما في 31 ديسمبر 2017 و31 ديسمبر 2016
كمــا فــي 31 ديســمبر 2017، بلــغ إجمالــي املوجــودات للمجموعــة 7,415.2 مليــون دينــار كويتــي مقارنــة مببلــغ 7,268.9 مليــون 
دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016، ممــا ميثــل زيــادة بنســبة 2.0 فــي املئــة. كانــت الزيــادة فــي إجمالــي املوجــودات ناجتــة 
عــن زيــادة فــي القــروض والســلف للعمــالء واألوراق املاليــة االســتثمارية. وكمــا فــي 31 ديســمبر 2017، شــكلت نســبة القــروض 
والســلف إلــى العمــالء )بالصافــي بعــد املخصصــات( 59.4 فــي املئــة مــن إجمالــي موجــودات املجموعــة، وارتفعــت بنســبة 4.3 
فــي املئــة مــن 4,224.1 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016 إلــى 4,407.6 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 

 .2017

مثــل النقــد والنقــد املعــادل 12.6 فــي املئــة مــن إجمالــي موجــودات املجموعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2017، وازداد بنســبة 4.6 فــي 
املئــة، مــن 896.0 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016 إلــى 937.2 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017. 
كانــت هــذه الزيــادة فــي املقــام األول بســبب زيــادة فــي املبالــغ املســتحقة مــن البنــوك واملؤسســات املاليــة األخــرى املســتحقة خــالل 
ثالثــن يوًمــا بنســبة 9.5 فــي املئــة، مــن 216.9 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016 إلــى 237.6 مليــون دينــار كويتــي 

كمــا فــي 31 ديســمبر 2017.
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ارتفعــت قيمــة االســتثمارات فــي األوراق املاليــة مــن 554.3 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016 إلــى 622.8 مليــون 
دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017، ممــا مُيثــل زيــادة بنســبة 12.3 فــي املئــة، وتعكــس زيــادة فــي اجمالــي املوجــودات املاليــة 
املتاحــة للبيــع لــدى املجموعــة، مــن 367.4 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016 إلــى 440.2 مليــون دينــار كويتــي كمــا 
فــي 31 ديســمبر 2017. ومــع ذلــك، انخفضــت املبالــغ املســتحقة مــن البنــوك واملؤسســات املاليــة األخــرى بنســبة 21.3 فــي املئــة، 

مــن 803.4 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016 إلــى 632.0 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017.

ويعتبــر أكبــر انكشــاف ملوجــودات املجموعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 بعــد الكويــت هــو فــي تركيــا، تليهــا اجلزائــر والعــراق 
وتونــس بنســبة 19.8 فــي املئــة و9.2 فــي املئــة و3.7 فــي املئــة و2.4 فــي املئــة مــن إجمالــي موجــودات املجموعــة علــى التوالــي 
)محســوبة علــى أســاس مجمــع مبــا فــي ذلــك التســويات املجمعــة(. وكمــا فــي 31 ديســمبر 2016، كان أكبــر انكشــاف للموجــودات 
لــدى املجموعــة بعــد الكويــت هــو فــي تركيــا، تليهــا اجلزائــر والعــراق وتونــس، بنســبة 17.8 فــي املئــة و7.3 فــي املئــة و5.1 فــي املئــة 
و2.3 فــي املئــة مــن إجمالــي موجــودات املجموعــة علــى التوالــي )محســوبة علــى أســاس مجمــع مبــا فــي ذلــك التســويات املجمعــة(. 

يوّضح اجلدول التالي املوجودات املجمعة للبنك حسب البلد كما في 30 سبتمبر2018، و31 ديسمبر 2017 و31 ديسمبر 2016.

املوجودات - التوزيع اجلغرافي

كما في 31 ديسمبركما في 30 سبتمبر
2018

20172016)غير مدققة(

)مليون دينار كويتي()مليون دينار كويتي()مليون دينار كويتي(
ــت.................................................. 5,094.35,453.05,430.2الكوي

1,332.31,467.51,294.1تركيــا....................................................

623.4680.2528.5اجلزائر........................................... 

274.9271.0372.1العــراق..................................................

163.2175.7170.6تونــس...................................................

)526.7()632.2()651.2(التسويات املجمعة.............................. 

6,836.97,415.27,268.9اإلجمالي........................................ 

وكمــا فــي 31 ديســمبر 2017، ارتفــع إجمالــي املطلوبــات مــن قبــل املجموعــة بنســبة 1.9 فــي املئــة لتصــل إلــى 6,547.6 مليــون 
دينــار كويتــي مقارنــة بـــ 6,423.3 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016، وكانــت الزيــادة فــي املقــام األول نتيجــة لزيــادة 

الودائــع مــن العمــالء.

ــات املجموعــة فــي 31 ديســمبر 2017(  ــة مــن إجمالــي مطلوب ارتفعــت الودائــع مــن العمــالء )التــي شــكلت نســبة 63.4 فــي املئ
بنســبة 11.2 فــي املئــة مــن 3,737.3 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016 إلــى 4,154.4 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 
31 ديســمبر 2017. تعكــس هــذه الزيــادة فــي املقــام األول الزيــادات فــي الودائــع مــن العمــالء لــدى البنــك فــي الكويــت وبنــك 

اخلليــج اجلزائــر، والتــي مت تعويضهــا جزئيــاً بانخفــاض فــي الودائــع مــن العمــالء فــي مصــرف بغــداد. وارتفعــت املبالــغ املســتحقة 
للبنــوك خــالل عــام 2017 مــن 824.7 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016 إلــى 883.7 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 
ديســمبر 2017، ممــا مُيثــل زيــادة بنســبة 7.2 فــي املئــة، وممــا يعكــس زيــادة فــي املبالــغ املســتحقة للبنــوك فــي بنــك برقــان تركيــا، 

والتــي يقابلهــا بشــكل جزئــي انخفــاض فــي املبالــغ املســتحقة للبنــوك بالنســبة للبنــك فــي الكويــت.

........

........

........
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كما في 30 سبتمبر 2018 و31 ديسمبر 2017 
ــغ 7,415.2 مليــون  ــغ إجمالــي املوجــودات للمجموعــة 6,836.9 مليــون دينــار كويتــي، مقارنــة مببل كمــا فــي 30 ســبتمبر2018، بل
دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017، ممــا ميثــل انخفاًضــا بنســبة 7.8 فــي املئــة، ويعــزى االنخفــاض فــي املقــام األول إلــى 
االنخفــاض فــي أذونــات وســندات خزانــة لــدى بنــك الكويــت املركــزي ومؤسســات أخــرى، واملســتحقات مــن البنــوك واملؤسســات 
املاليــة األخــرى والقــروض والســلف للعمــالء. قامــت املجموعــة بتخفيــض إجمالــي موجوداتهــا كجــزء مــن اســتراتيجيتها لضمــان 
االســتخدام األمثــل لــرأس املــال. ســاهم انخفــاض املوجــودات فــي زيــادة معــدل كفايــة رأس املــال مــن 16.2 فــي املئــة كمــا فــي 31 

ديســمبر 2017 إلــى 16.5 فــي املئــة كمــا فــي 30 ســبتمبر 2018.

انخفضــت أذونــات وســندات اخلزانــة لــدى بنــك الكويــت املركــزي ومؤسســات أخــرى، والــذي مثلــت 5.6 فــي املئــة مــن إجمالــي 
موجــودات املجموعــة كمــا فــي 30 ســبتمبر2018، بنســبة 21.9 فــي املئــة، مــن 489.8 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 
2017 إلــى 382.6 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 30 ســبتمبر2018. انخفضــت املســتحقات مــن البنــوك واملؤسســات املاليــة األخــرى، 

التــي مثلــت 7.1 فــي املئــة مــن إجمالــي املوجــودات للمجموعــة كمــا فــي 30 ســبتمبر2018، بنســبة 23.1 فــي املئــة، مــن 632.0 
مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 إلــى 486.3 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2018.

بلــغ صافــي القــروض والســلف للعمــالء )والــذي يشــمل القــروض والســلف للعمــالء بعــد خصــم املخصصــات( 4,155.2 مليــون 
ــل  ــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017، ممــا ميث ــغ 4,407.6 مليــون دين ــار كويتــي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2018 مقارنــة مببل دين

انخفاًضــا قــدره 5.7 فــي املئــة.

كمــا فــي 30 ســبتمبر2018، بلــغ إجمالــي مطلوبــات املجموعــة 5,941.7 مليــون دينــار كويتــي مقارنــة مببلــغ 6,547.6 مليــون دينــار 
كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017، وهــو مــا ميثــل انخفاًضــا بنســبة 9.3 فــي املئــة. كان االنخفــاض نتيجــة انخفــاض بنســبة 7.5 

فــي املئــة فــي الودائــع مــن العمــالء وانخفــاض بنســبة 33.7 فــي املئــة فــي املبالــغ املســتحقة للبنــوك.

بلغــت الودائــع مــن العمــالء للمجموعــة 3,840.9 مليــون دينــار كويتــي، أو 64.6 فــي املئــة مــن إجمالــي املطلوبــات كمــا فــي 30 
ــات كمــا فــي 31  ــة مــن مجمــوع املطلوب ــار كويتــي، أو مــا نســبته 63.4 فــي املئ ــغ 4,154.4 مليــون دين ســبتمبر 2018 مقارنــة مببل

ديســمبر 2017.

بيان الدخل املجمع وبيان الدخل الشامل املجمع
السنوات املنتهية في 31 ديسمبر 2017 و31 ديسمبر 2016

ارتفــع صافــي ايــرادات الفوائــد للمجموعــة بنســبة 9.7 فــي املئــة، مــن 155.7 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 
2016 إلــى 170.9 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017، وكانــت هــذه الزيــادة فــي األســاس ناجتــة عــن زيــادة 

بنســبة 8.0 فــي املئــة فــي إيــرادات الفوائــد، مــن 312.2 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 إلــى 337.0 
مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017. كمــا ارتفعــت مصروفــات الفوائــد مــن 156.5 مليــون دينــار كويتــي 
للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 إلــى 166.1 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017، ممــا ميثــل زيــادة 
ــار  ــون دين ــة، مــن 35.2 ملي ــاب والعمــوالت للمجموعــة بنســبة 4.1 فــي املئ ــرادات األتع ــة. ارتفــع صافــي اي بنســبة 6.2 فــي املئ

ــة فــي 31 ديســمبر 2017. ــار كويتــي للســنة املنتهي ــى 36.6 مليــون دين ــة فــي 31 ديســمبر 2016 إل كويتــي للســنة املنتهي

ارتفعــت ايــرادات التشــغيل للمجموعــة بنســبة 2.0 فــي املئــة، مــن 234.7 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 
2016 إلــى 239.4 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017. باإلضافــة إلــى ذلــك، ارتفــع الربــح التشــغيلي قبــل 

ــون  ــى 130.2 ملي ــي 31 ديســمبر 2016 إل ــة ف ــي للســنة املنتهي ــار كويت ــون دين ــة، مــن 120.9 ملي ــي املئ املخصصــات بنســبة 7.7 ف
دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017. ارتفــع الربــح قبــل الضرائــب ومكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة بنســبة 4.9 
فــي املئــة، مــن 76.2 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 إلــى 79.9 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة 
فــي 31 ديســمبر 2017. ارتفــع إجمالــي الربــح للســنة بنســبة 3.5 فــي املئــة، مــن 66.7 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 
ــي 31 ديســمبر 2017، وتُعزى هــذه الزيادة بشكل أساسي إلى  ــة ف ــي للســنة املنتهي ــار كويت ــون دين ــى 69.1 ملي ديســمبر 2016 إل

ارتفاع صافي إيرادات الفوائد التي متت مناقشتها أعاله.
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ســجلت املجموعــة إجمالــي ايــرادات شــاملة قدرهــا 37.7 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 مقارنــة 
بإجمالــي إيــرادات شــاملة بلغــت 56.8 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016، ممــا ميثــل انخفاًضــا بنســبة 
ــار  ــون دين ــغ 11.4 ملي ــة مببل ــة، ويعــود ســبب االنخفــاض فــي املقــام األول إلــى خســارة فــي صافــي القيمــة العادل 33.6 فــي املئ

كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 )مقارنــة بأربــاح  تعــادل 2.7 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 
2016(، وخســارة صافيــة مــن تغطيــة صافــي االســتثمار مببلــغ 2.7 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 

)مقارنــة يصافــي أربــاح تعــادل 8.5 مليــون دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016(.

فترة التسعة أشهر املنتهية في 30 سبتمبر 2018 وفترة التسعة أشهر املنتهية في 30 سبتمبر 2017
ارتفعــت ايــرادات التشــغيل للمجموعــة بنســبة 15.2 فــي املئــة، مــن 179.3 مليــون دينــار كويتــي لفتــرة التســعة أشــهر املنتهيــة فــي 
30 ســبتمبر 2017 إلــى 206.6 مليــون دينــار كويتــي لفتــرة التســعة أشــهر املنتهيــة فــي 30 ســبتمبر2018. فــي حــن ارتفــع ربــح 

التشــغيل قبــل اخلســائر االمتانيــة واملخصصــات بنســبة 23.5 فــي املئــة مــن 101.8 مليــون دينــار كويتــي لفتــرة األشــهر التســعة 
املنتهيــة فــي 30 ســبتمبر2017 إلــى 125.7 مليــون دينــار كويتــي لفتــرة التســعة أشــهر املنتهيــة فــي 30 ســبتمبر2018.

ــادة صافــي  ــل خســائر االئتمــان واملخصصــات فــي زي ــح التشــغيل قب ــرادات التشــغيل ورب ــادة إي ــل األســباب الرئيســية لزي تتمث
ــة فــي 30 ســبتمبر  ــي للتســعة أشــهر املنتهي ــار كويت ــون دين ــة  مــن 126.0 ملي ــي زادت بنســبة 10.0 فــي املئ ــد الت ــرادات الفوائ إي
2017 إلــى 138.7 مليــون دينــار كويتــي للتســعة أشــهر املنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2018، وجــاءت هــذه الزيــادة بشــكل رئيســي نتيجــة 

للزيــادة فــي ســعر اخلصــم مــن قبــل بنــك الكويــت املركــزي مبقــدار 25 نقطــة أســاس فــي كل مــن 15 مــارس 2017 و22 مــارس 
2018، باإلضافــة إالــى الزيــادة فــي إيــرادات توزيعــات أربــاح بنســبة 367.7 فــي املئــة  مــن 2.4 مليــون دينــار كويتــي للتســعة أشــهر 

املنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2017 إلــى 11.3 مليــون دينــار كويتــي للتســعة أشــهر املنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2018. 

انخفــض صافــي ايــرادات األتعــاب والعمــوالت للمجموعــة بنســبة 13.3 فــي املئــة مــن 28.3 مليــون دينــار كويتــي للتســعة 
أشــهر املنتهيــة فــي 30 ســبتمبر2017 إلــى 24.5 مليــون دينــار كويتــي للتســعة أشــهر املنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2018، ويعــود هــذا 

االنخفــاض بشــكل رئيســي إلــى االنخفــاض فــي ايــرادات األتعــاب والعمــوالت لــدى مصــرف بغــداد وبنــك اخلليــج اجلزائــر.

زاد مخصــص خســائر األمتــان للمجموعــة بنســبة 65.4 فــي املئــة مــن 27.3 مليــون دينــار كويتــي لفتــرة التســعة أشــهر املنتهيــة 
فــي 30 ســبتمبر 2017 إلــى 45.2 مليــون دينــار كويتــي لفتــرة التســعة أشــهر املنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2018، وبلــغ مخصــص 
املوجــودات املاليــة االخــرى 8.6 مليــون دينــار كويتــي فــي التســعة أشــهر املنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2017 مقارنــة بعكــس مخصــص 
ــق هــذا االنخفــاض فــي مخصــص  ــة فــي 30 ســبتمبر2018، ويتعل ــرة التســعة أشــهر املنتهي ــي لفت ــار كويت ــون دين بقيمــة 0.9 ملي

ــة فــي 30 ســبتمبر 2017. ــرة التســعة أشــهر املنتهي ــي لفت ــار كويت ــون دين ــغ 8.5 ملي ــة املتاحــة للبيــع مببل االســتثمارات املالي

ــي 30  ــة ف ــرة التســعة أشــهر املنتهي ــرة لفت ــروض والســلف املتعث ــن الق ــق مســتويات منخفضــة م ــي حتقي ــت املجموعــة ف واصل
ســبتمبر 2018، وبلــغ إجمالــي القــروض والســلف املتعثــرة فــي 30 ســبتمبر 2018 مــا يعــادل 132.2 مليــون دينــار كويتــي )وميثــل 

نســبة 2.9 فــي املئــة مــن إجمالــي التعــرض النقــدي8 لتلــك الفتــرة(.

يُحــدد اجلــدول التالــي إيــرادات التشــغيل املجمعــة للبنــك حســب البلــد للســنتن املاليتــن املنتهيتــن فــي 31 ديســمبر 2017 و31 
ديســمبر 2016، وفترتــي التســعة أشــهر املنتهيــة فــي 30 ســبتمبر2017 و30 ســبتمبر 2018. 

8يشمل التعرض النقدي التسهيالت الئتمانية النقدية للعمالء واملؤسسات املالية والبنوك )بأستثناء اإلداعات(
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التسعة أشهر املنتهية في 30 سبتمبر
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر)غير مدققة(

2018201720172016

)مليون دينار كويتي()مليون دينار كويتي(
اإليرادات التشغيلية

121.1101.8134.4134.4الكويت...............................

49.9 43.935.147.7تركيا.................................

28.8 31.226.237.0اجلزائر..............................

17.3 6.912.816.3العراق................................

4.7 5.24.55.7تونس................................

)0.4()1.5()1.0()1.7(التسويات املجمعة...................

234.7 206.6179.3239.4اإلجمالي...........................
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النسب املالية الرئيسية
يوّضــح اجلــدول التالــي بعــض النســب الرئيســية احملســوبة مــن النتائــج املســتمدة مــن البيانــات املاليــة الســنوية. ال يتــم احتســاب 
هــذه النســب علــى أســاس املعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة وهــي ليســت مقاييــس أداء مســتمدة مــن املعاييــر الدوليــة 

إلعــداد التقاريــر املاليــة.
التسعة أشهر املنتهية في 

30 سبتمبر
)غير مدققة(

السنة املنتهية في 31 
ديسمبر

2018201720172016
)% ما لم تتم اإلشارة إلى غير ذلك(

املقاييس الرئيسية للربحية
10)ROAA( 1.31.00.91.0العائد على متوسط9   املوجودات

11)ROAE( 13.810.89.910.6العائد على متوسط9 حقوق امللكية
2.72.52.42.3هامش صافي الفائدة12

2.42.22.22.0فارق صافي الفائدة13

الكفاءة
39.243.345.648.5التكلفة مقابل الدخل14

إجمالي مصروفات التشغيل15 مقابل متوسط   إجمالي 
1.51.41.51.6املوجودات

جودة املوجودات
2.93.12.74.1القروض املتعثرة16 مقابل التعرض النقدي17

169.9151.5154.8120.0مخصصات املخاطر18 مقابل القروض املتعثرة16

القروض املتعثرة16 بالصافي بعد الضمانات مقابل التعرض 
0.81.10.61.1النقدي

2.42.62.33.4املوجودات غير العاملة مقابل إجمالي التعرض17
174.4155.5159.3124.2مخصصات املخاطر18 مقابل املوجودات غير العاملة16

املوجودات غير العاملة16 بالصافي بعد الضمانات مقابل 
0.71.00.61.0إجمالي التعرض17

1.40.80.90.9نسبة تكلفة االئتمان19

التمويل / السيولة / رأس املال
108.2112.0106.1113.0القروض مقابل ودائع العمالء

60.863.059.458.1القروض مقابل إجمالي املوجودات
10.411.011.2  9.8إجمالي املوجودات مقابل إجمالي حقوق امللكية20
9.19.79.9  8.5إجمالي املطلوبات مقابل إجمالي حقوق امللكية20

16.516.416.216.7نسبة كفاية رأس املال21

13.513.613.513.9نسبة رأس املال من الشريحة األولى
25.524.327.830.0نسبة السيولة22

 9 يتم احتساب متوسط األعداد لفترة 31 ديسمبر كمتوسط لنهاية السنة املالية والسنة املقابلة من العام املاضي بينما يتم احتساب متوسط األرقام للفترات املرحلية كمتوسط للفترة املنتهية في سبتمبر ونهاية السنة املالية السابقة.
10مت حسابها كأرباح الفترة / السنة اخلاصة مبساهمي البنك مقسومًة على إجمالي املوجودات )سنوياً لفترة األشهر التسعة املنتهية في 30 سبتمبر 2018 و30 سبتمبر2017(.

11مت حسابها كأرباح الفترة / السنة اخلاصة مبساهمي البنك مقسوًما على متوسط حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي البنك )سنوًيا لفترة التسعة أشهر املنتهية في 30 سبتمبر2018 و30 سبتمبر2017(.

12مت حسابها كصافي إيرادات الفوائد مقسوًما على متوسط املوجودات املدرة للفوائد )سنوًيا لفترة األشهر التسعة املنتهية في 30 سبتمبر2018 و30 سبتمبر2017(. تشتمل املوجودات املدرة للفوائد على جميع املوجودات باستثناء املوجودات 

األخرى واملمتلكات واملعدات واملوجودات غير امللموسة. يتم حساب متوسط هذه املوجودات كما هو مذكور في احلاشية السفلية 9 أعاله.
13محسوبة كعائد )أي ناجت ايرادات فوائد / متوسط املوجودات املدرة للفائدة( ناقص تكلفة األموال )أي ناجت مصروف فوائد / متوسط املطلوبات املنتجة للفائدة(. يتم احتساب إيرادات الفوائد ومصروف الفوائد على أساس سنوي لفترة األشهر 

التسعة املنتهية في 30 سبتمبر2018 و30 سبتمبر 2017. تشمل املطلوبات املنتجة للفائدة املستحق لبنوك واملستحق ملؤسسات مالية أخرى وودائع من عمالء وأموال مقترضة أخرى. يتم حساب متوسط هذه املطلوبات كما هو مذكور في 
احلاشية السفلية 9 أعاله.

14يتم حسابها كمجموع مصروفات التشغيل )أي مجموع مصروفات املوظفن ومصروفات أخرى( مقسوًما على إجمالي ايرادات التشغيل.

15مجموع مصروفات املوظفن ومصروفات أخرى.

16تُشكل القروض املتعثرة مجموعة فرعية من املوجودات غير العاملة وتشمل التعرضات للمؤسسات املالية األخرى / البنوك. باإلضافة إلى القروض والسلف إلى العمالء والتعرضات إلى املؤسسات املالية األخرى / البنوك، تشمل املوجودات غير 

العاملة التعرضات غير النقدية.
17يشمل التعرض النقدي التسهيالت الئتمانية النقدية للعمالء واملؤسسات املالية والبنوك )باستثناء اإلداعات(. يشمل إجمالي التعرض التسهيالت الئتمانية النقدية وغير النقدية للعمالء واملوؤسسات املالية والبنوك )باستثناء اإلداعات(

18تشكل مخصصات املخاطر مقابل القروض املتعثرة مجموعة فرعية من املوجدودات غير العاملة. باإلضافة إلى اإلشارة إلى إجمالي املخصصات، أي مجموع املخصصات العامة واخلاصة، واملتاحة مقابل القروض والسلف للعمالء والتعرض 

للمؤسسات املالية والبنوك، يتضمن مخصص املخاطر يتم احتسابها كمخصصات املخاطر مقسومة على املوجدات غير العاملة )بالصافي بعد الضمانات( 
19مت احتسابها كمخصص للقروض والسلف أو مخصص خسائر االئتمات مقسومة على إجمالي القروض والسلف للعمالء. متثل إجمالي حقوق امللكية إجمالي حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي البنك

20إجمالي حقوق امللكية هي إجمالي حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي البنك

21مت احتسابها وفقا ملتطلبات قواعد بازل 3 اخلاصة ببنك الكويت املركزي

22يتم احتسابها كمجموع النقد والنقد املعادل وأذونات وسندات خزانة لدى بنك الكويت املركزي واخرى باإلضافة إلى املبالغ املستحقة من البنوك واملؤسسات املالية األخرى مقسومة على إجمالي املوجودات.
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معلومات إضافية
ملزيــد مــن التفاصيــل حــول املعلومــات املاليــة للمجموعــة، يرجــى االطــالع علــى: )1( اإليضاحــات حــول، املعلومــات املاليــة 
املرحليــة املكثفــة املجمعــة الغيــر مدققــة للتســعة أشــهر املنتهيــة فــي 30 ســبتمبر2018 )البيانــات املاليــة املرحليــة لســنة 2018(، 

ــة الســنوية(.  ــات املالي ــة فــي 31 ديســمبر 2017 )البيان ــة املجمعــة للســنة املنتهي ــات املالي )2( واإليضاحــات حــول البيان
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املراجعة املالية

ينبغــي قــراءة املناقشــة والتحليــل التاليــن باالقتــران مــع املعلومــات الــواردة فــي فصــل “ملخــص مالــي عــن البنــك“ أعــاله ومــع 
البيانــات املاليــة.

تســتند مناقشــة احلالــة املاليــة للمجموعــة ونتائــج العمليــات إلــى البيانــات املاليــة املجمعــة التــي مت إعدادهــا وفًقــا للمعاييــر 
الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة كمــا مت اعتمادهــا لالســتخدام مــن قبــل دولــة الكويــت. وتتطلــب هــذه اللوائــح اعتمــاد جميــع 
متطلبــات املعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة مــا عــدا متطلبــات معيــار احملاســبة الدولــي )IAS( 39: األدوات املاليــة: 
التعريــف والقيــاس فيمــا يتعلــق باملخصــص املجمــع بشــأن التســهيالت االئتمانيــة والتــي مت اســتبدالها مبتطلــب بنــك الكويــت 
ــا ملتطلبــات بنــك الكويــت املركــزي، يقــوم البنــك باحتســاب احلــد  املركــزي احلــد األدنــى للمخصــص العــام بحــد أدنــى. ووفًق
األدنــى للمخصــص العــام لكافــة التســهيالت االئتمانيــة التــي لــم تنخفــض قيمتهــا مــع مراعــاة فئــات معينــة مــن الضمانــات. لذلــك 
متتثــل سياســة البنــك اخلاصــة بحســاب مخصــص مجمــع علــى التســهيالت االئتمانيــة تتوافــق مــن جميــع النواحــي املاديــة مــع 

متطلبــات بنــك الكويــت املركــزي ذات الصلــة. 

قامــت املجموعــة باعتمــاد املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم 9: األدوات املاليــة، اعتبــاًرا مــن 1 ينايــر 2018، باســتثناء 
متطلبــات خســائر االئتمــان املتوقعــة علــى التســهيالت االئتمانيــة، والتــي تســتمر املجموعــة فــي اتباعهــا ملتطلبــات بنــك الكويــت 
املركــزي مــن خســائر االئتمــان. كما اعتمدت املجموعة املعيار الدولــي للتقاريــر املالية رقــم 15: اإليرادات من العقود مع العمالء 
اعتباراً من 1 يناير 2018. وتتماشى السياسات احملاسبية املستخدمة في اعــداد املعلومــات املالية املرحلية لســنة 2018 مع تلــك 
ــى اإليضــاح 3 مــن  ــد مــن املعلومــات، انظــر إل املســتخدمة في البيانات املالية الســنوية، باستثناء ما ورد في هــذه الفقــرة. ملزي
املعلومــات املاليــة املرحليــة لعــام 2018. وحتتــوي هــذه املناقشــة علــى بيانــات تنظــر إلــى املســتقبل تنطــوي علــى مخاطــر وشــكوك، 
ــى املســتقبل  ــي تنظــر إل ــات الت ــة فــي هــذه البيان ــك املتوقع ــة للمجموعــة بشــكل جوهــري عــن تل ــج الفعلي ــف النتائ وقــد تختل
كنتيجــة لعوامــل مختلفــة، مبــا فــي ذلــك العوامــل املذكــورة أدنــاه وفــي مــكان آخــر فــي هــذه النشــرة، وال ســيما فــي فصــل “عوامــل 

املخاطــر“. 

السيولة
تنشــأ احتياجــات الســيولة لــدى البنــك فــي املقــام األول مــن تقــدمي القــروض والســلف لعمــالء ودفــع املصروفــات وتوزيعــات 
ــر مــن  ــدى البنــك بشــكل كبي ــل احتياجــات الســيولة ل ــى تاريخــه، مت متوي ــة. وحت ــاح واالســتثمارات فــي الشــركات الزميل األرب
ــى القــروض والســلف للعمــالء ومــن خــالل  ــدة املســتلمة عل ــوك والفائ ــع والقــروض املشــتركة والقــروض بــن البن خــالل الودائ

ــن. إصــدار أدوات دي

خــالل الفتــرة 2008 - 2009، قامــت الهيئــات احلكوميــة بضــخ األمــوال فــي القطــاع املصرفــي لدعــم االقتصــاد )كمــا مت ضمــان 
الودائــع املصرفيــة( ومت احلفــاظ علــى االســتقرار طــوال الوقــت. وباإلضافــة إلــى ذلــك، غيــرت اجلهــة امُلصــدرة توزيــع املوجــودات 
الســائلة بشــكل كبيــر فــي عــام 2009 لتحســن العائــد علــى املوجــودات فــي ميزانيتهــا العموميــة عــن طريــق حتريــك نســبة أعلــى 

مــن املوجــودات الســائلة مــن عمليــات اإليــداع مــا بــن البنــوك، والتــي أصبحــت غيــر نشــطة، إلــى أذون وســندات خزينــة.

فــي عــام 2010، أصــدرت )Jersey( Burgan Finance No. 1 )التــي تأسســت كشــركة ذات مســؤولية محــدودة مبوجــب قوانــن 
ــون دوالر أمريكــي بنســبة  ــن مســاندة بقيمــة 400 ملي جيرســي(، وهــي شــركة ذات غــرض خــاص أنشــأها البنــك، ســندات دي
7.875 فــي املئــة مســتحقة فــي عــام 2020 واعتبــرت تلــك الســندات مســتوفية للمتطلبــات الســارية آنــذاك لتصبــح مؤهلــة 

ــزي. ــت املرك ــك الكوي ــازل II الصــادرة مــن بن ــال مبوجــب تعليمــات ب ــة مــن رأس امل كشــريحة ثاني

ــغ 100 مليــون دينــار كويتــي واعتبــرت تلــك ســندات مســتوفية للمتطلبــات  فــي عــام 2012، أصــدر البنــك ســندات ثانويــة مببل
الســارية آنــذاك لتصبــح مؤهلــة كشــريحة ثانيــة مــن رأس املــال مبوجــب تعليمــات بــازل II الصــادرة مــن بنــك الكويــت املركــزي.

 
وفــي عــام 2014، أصــدر البنــك مــن خــالل شــركة .Burgan Tier 1 Financing Ltd )شــركة ذات أغــراض خاصــة وذات مســؤولية 
محــدودة مت تأسيســها فــي مركــز دبــي املالــي العاملــي( ســندات رأســمالية دائمــة ضمــن الشــريحة األولــى مــن راًس املــال بقيمــة 
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500 مليــون دوالر أميركــي، واعتبــرت تلــك الســندات مســتوفية للمتطلبــات الســارية آنــذاك لتصبــح مؤهلــة كــرأس مــال إضافــي 

ضمــن الشــريحة األولــى مــن رأس املــال مبوجــب تعليمــات بــازل III الصــادرة مــن بنــك الكويــت املركــزي.

فــي مــارس 2016، أصــدر البنــك ســندات ثانويــة مببلــغ 100 مليــون دينــار كويتــي، واعتبــرت تلــك الســندات مســتوفية للمتطلبــات 
الســارية آنــذاك لتصبــح مؤهلــة كشــريحة ثانيــة مــن رأس املــال مبوجــب تعليمــات بــازل ويصنــف البنــك علــى أنــه ضمــن البنــوك 

 .)D-SIB( احملليــة ذات التأثيــر النظامــي

وعــالوة علــى ذلــك وفــي ســبتمبر 2016، قامــت اجلهــة امُلصــدرة بإصــدار ســندات غيــر مضمونــة ذات أولويــة بالســداد بقيمــة 
ــام 2021. ــي ع ــي مســتحقة ف ــون دوالر أمريك 500 ملي

البنود خارج املركز املالي املجمع
تُقــدم اجلهــة امُلصــدرة منتجــات مثــل الضمانــات التــي ال تظهــر فــي امليزانيــة العموميــة )ولكنهــا موضحــة فــي اإليضــاح 20 فــي 
البيانــات املجمعــة الســنوية لعــام 2017(. مــن أجــل االلتــزام بنســب الســيولة الصــادرة مــن بنــك الكويــت املركــزي، يجــب علــى 

امُلصــدر احلفــاظ علــى أرصــدة نقديــة معينــة مقابــل هــذه املطلوبــات الواقعــة خــارج امليزانيــة العموميــة.
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اإلصدارات السابقة من قبل البنك

ــة  ــع إصــدارات األوراق املالي ــات جمي ــي بيان ــي الســابق، ويوضــح اجلــدول التال ــن الســندات ف ــد م ــام البنــك بإصــدار العدي ق
الســابقة.

عدد وتفاصيل إصدارات األوراق املالية من قبل اجلهة املصدرة الغير مصنفة كأوراق رأسمالية:( 1

القيمةتاريخ اإلصدار
)مليون(

 أجل االستحقاق
)سنة(

نوع 
مواعيد دفع سعر الفائدة )%(الفائدة

الفائدة
نصف سنوية6.750ثابتة305 د.ك11 - يونيو - 2001
نصف سنوية5.875ثابتة305 د.ك17 - أبريل - 2002

نصف سنوية7.875ثابتة10)ج(400 دوالر أمريكي )ب(27 - سبتمبر - 2010 )أ(

27 - ديسمبر - 2012 )أ(

شريحة الفائدة 
الثابتة 41.1 د.ك )د(

10)ج(

5.650 )ه(ثابتة

نصف سنوية شريحة الفائدة 
متغيرةاملتغيرة 58.9 د.ك )د(

سعر خصم بنك 
الكويت املركزي + 
390 نقطة أساس 

)ه( )و(

نصف سنوية3.125ثابتة5005 دوالر أمريكي14 - سبتمبر - 2016

( كانــت الســندات الصــادرة فــي 2010 و2012 مؤهلــة كأدوات رأســمالية فــي وقــت اإلصــدار. عنــد حلــول بــازل III فــي عــام 	(أ
2014، لــم تعــد هــذه الســندات مؤهلــة كأدوات رأســمالية حســب الشــروط امللزمــة؛

مت استرداد السندات بالكامل خالل الربع األخير من عام 2015؛	(أ)
( غير قابلة لالستدعاء خالل اخلمس سنوات األولى )10NC5(؛ 	(أ
( مت استدعاء السندات بالكامل اعتباًرا من 24 أبريل 2018؛	(أ
( ــم اســتدعاء الســندات مــن قبــل 	(أ ــم يت ــادة 25 نقطــة أســاس بعــد الذكــرى الســنوية اخلامســة مــن تاريــخ اإلصــدار )إن ل زي

اجلهــة املصــدرة(؛ و
( ســعر الفائــدة للشــريحة املتغيــرة أال تتجــاوز 6.650 % خــالل اخلمســة ســنوات األولــى وأال تتجــاوز 6.900 % فــي اخلمســة 	(أ

ســنوات األخيــرة مــن مــدة الســريان.

عــدد وتفاصيــل إصــدارات األوراق املاليــة املصنفــة كســندات ديــن مســاندة تــدرج فــي الشــريحة األولــى مــن رأس املــال ( 2
واملضمونــة مــن قبــل اجلهــة املصــدرة:

القيمةتاريخ اإلصدار
)مليون(

أجل 
 االستحقاق

)سنة(
مواعيد دفع سعر الفائدة )%(نوع الفائدة

الفائدة

نصف سنوية7.250)أ(ثابتةدائمة500 دوالر أمريكي30 - سبتمبر - 2014

( سيتم إعادة تسعير السندات كل خمس سنوات	(أأ
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عــدد وتفاصيــل إصــدارات األوراق املاليــة مــن قبــل اجلهــة املصــدرة املصنفــة كســندات ديــن مســاندة تدرج في الشــريحة ( 3
الثانيــة مــن رأس املال: 

القيمةتاريخ اإلصدار
)مليون(

 أجل االستحقاق
مواعيد دفع سعر الفائدة )%(نوع الفائدة)سنة(

الفائدة

9 - مارس - 2016

شريحة الفائدة 
الثابتة 30.1 د.ك

10)أ(

6.000ثابتة

نصف سنوية شريحة الفائدة 
متغيرةاملتغيرة 69.9 د.ك

سعر خصم بنك 
الكويت املركزي + 
395 نقطة أساس 

)ب(

( غير قابلة لالستدعاء خالل اخلمس سنوات األولى )10NC5(؛ و 	(أأ
ســعر الفائــدة للشــريحة املتغيــرة أال تتجــاوز 7.000 % حتــى تاريــخ إعــادة التســعير، وســيتم إعــادة تســعير الســندات مجمــوع 	(أأ)

ســعر الفائــدة املطبــق فــي ذلــك التاريــخ علــى الســندات ذات فائــدة ثابتــة و1.000 %. يتــم تعريــف تاريــخ إعــادة التســعير علــى 
أنــه الذكــرى الســنوية اخلامســة مــن تاريــخ اإلصــدار

4( عدد وتفاصيل إصدارات رأس املال منذ التأسيس

مجموع عدد نوع اإلصدارتاريخ اإلصدار
نوع األسهمالزيادة )%(القيمة )دك(األسهم

1980
إصدار أسهم 

أسهم عادية3,000,00012,000,00030.0جديدة

1982
إصدار أسهم 

أسهم عادية4,200,00016,800,00030.0جديدة

1984
إصدار أسهم 

أسهم عادية24,068,40696,273,624100.0جديدة

أسهم عادية360,000,000100,800,00034.6حقوق االصدار27 - ابريل - 2010

أسهم عادية113,555,08811,355,5097.0اسهم منحة20 - أبريل - 2014

أسهم عادية216,000,000102,600,00012.4حقوق االصدار30 - نوفمبر - 2014

اسهم عادية97,588,5319,758,8535.0اسهم منحة15 - أبريل - 2015

اسهم عادية102,467,95710,246,7965.0اسهم منحة30 - أبريل - 2017

اسهم عادية107,591,35510,759,1365.0اسهم منحة25 - أبريل - 2018

أسهم عادية240,581,53062,551,19810.6حقوق االصدار10 - أكتوبر - 2018

مالحظــة: اجلــدول أعــاله ال يشــمل زيــادات رأس املــال الناجتــة عــن توزيــع أســهم منحــة قبــل الســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 
.2014
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عوامل املخاطر 

أي اســتثمار فــي الســندات يخضــع ملخاطــر معينــة. يتعــن علــى املســتثمرين املرتقبــن قبــل الشــروع فــي االســتثمار فــي أي مــن 
الســندات توخــي العنايــة فــي دراســة املخاطــر املبينــة أدنــاه باإلضافــة إلــى كافــة املعلومــات األخــرى الــواردة فــي هــذه النشــرة. 
ــك  ــل املخاطــر الرئيســية التــي تــالزم االســتثمار فــي الســندات، إال أن تل ــاه متث ــة أدن وتــرى اجلهــة املصــدرة أن العوامــل املبين
املخاطــر ال تعتبــر شــاملة، وثمــة اعتبــارات أخــرى قــد ال يكــون بعــض منهــا معروفــاً للجهــة املصــدرة فــي الوقــت احلالــي، أو قــد 
تعتبرهــا اجلهــة املصــدرة فــي الوقــت احلالــي غيــر جوهريــة، غيــر أنهــا مــن املمكــن أن تؤثــر علــى أي اســتثمار فــي الســندات 
وعلــى أنشــطة اجلهــة املصــدرة وتوقعاتهــا ووضعهــا املالــي، ونتائــج عملياتهــا وســيولة التدفقــات النقديــة لديهــا، وبالتالــي ميكــن 
أن يتأثــر ســعر الســندات بذلــك جوهريــا وســلبيا. فــي جميــع هــذه احلــاالت قــد يخســر املســتثمرون احملتملــون كل أو جــزء مــن 

اســتثماراتهم األصليــة فــي الســندات. 

العوامــل التــي قــد يكــون لهــا تأثيــر جوهــري ســلبي علــى أعمــال اجلهــة املصــدرة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا املالــي والتــي 
مــن شــأنها قــد تؤثــر علــى قــدرة اجلهــة املصــدرة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا مبوجــب الســندات.

املخاطر املتعلقة باجلهة املصدرة 

املخاطر االقتصادية والسياسية واالعتبارات املتصلة بها
تتركــز عمليــات اجلهــة املصــدرة بصفــة أساســية فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وتركيــا وللجهــة املصــدرة 
شــركات تابعــة فــي اجلزائــر والعــراق وتونــس وتركيــا. وبالتالــي، فــإن عمليــات اجلهــة املصــدرة الرئيســية معرضــة للمخاطــر 
ــا. كمــا  ــى أدائه ــر بشــكل ســلبي عل ــي قــد تؤث ــا والت ــا وتركي اجليوسياســية املرتبطــة مبنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي
يعتبــر الطلــب علــى اخلدمــات التــي تقدمهــا اجلهــة املصــدرة وشــركاتها التابعــة قابــاًل للتأثــر بالتغيــرات الســلبية فــي الظــروف 

ــا. ــا وتركي ــر املســتقرة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي ــة والســوقية غي االقتصادي

ال يــزال اقتصــاد الكويــت قابــل للتأثــر بالصدمــات اخلارجيــة والداخليــة، مبــا فــي ذلــك التقلبــات فــي أســعار النفــط والتطــورات 
ــة  ــن، عمــان، قطــر، اململكــة العربي ــاون اخلليجــي )أي البحري ــس التع ــت ودول مجل ــة بالكوي ــة ذات الصل السياســية واالقتصادي
الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة( ودول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، وكذلــك قــد يتعــرض االقتصــاد لتلــك 
الصدمــات الناشــئة عــن عــدم االســتقرار السياســي واالقتصــادي فــي بلــدان مجــاورة مثــل إيــران والعــراق. وتشــمل هــذه املخاطــر 
علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، احلــروب اخلارجيــة، واالشــتباكات املدنيــة، والنشــاطات اإلرهابيــة، والكوارث الطبيعيــة، والتغيرات 

الرقابيــة والضريبيــة والقانونيــة وتلــك املتعلقــة بالنواحــي الرقابيــة.

ــا مبــا فــي ذلــك حكومــات  ــو 2017، قامــت مجموعــة مــن احلكومــات فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي فــي 5 يوني
اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة والبحريــن ومصــر وليبيــا واليمــن بقطــع العالقــات الدبلوماســية والتجاريــة 
واللوجســتية مــع قطــر. وشــملت اإلجــراءات املتخــذة حصــاراً علــى طــرق النقــل البــري واجلــوي والبحــري، كمــا شــملت أيضــاً 
ترحيــل املســؤولن واملقيمــن والزائريــن القطريــن مــن تلــك البلــدان. حافظــت الكويــت علــى عالقتهــا مــع قطــر وكذلــك حتــى 
تاريــخ هــذه النشــرة، تتوســط الكويــت بــن قطــر واحلكومــات املعنيــة. إن تأثيــر هــذا اخلــالف غيــر معــروف وميكــن أن يكــون 
لــه تأثيــر جوهــري ســلبي علــى النشــاط والوضــع املالــي للجهــة املصــدرة وشــركاتها التابعــة باإلضافــة إلــى نتائــج عملياتهــم أو 

مســتقبل عملياتهــم، وبالتالــي علــى قيمــة الســندات.

يعتمــد اقتصــاد الكويــت علــى النفــط والغــاز والصناعــات ذات الصلــة وكذلــك أســعار وكميــات إنتــاج هــذه الســلع. شــكلت إيــرادات 
ــارس 2018 )املصــدر: ــي 31 م ــة ف ــة املنتهي ــرادات للســنة املالي ــي اإلي ــة مــن إجمال ــي املئ ــدر بنحــو 34.6 ف ــا يق قطــاع النفــط م
IMF Article IV Consultation 2017(. أي تغييــر فــي أســعار النفــط يؤثــر بشــكل كبيــر علــى االقتصــاد الكلــي وعلــى جوانــب أخــرى 
ــة  ــرادات احلكومي ــي )GDP( واإلي ــاجت احملل ــي الن ــال ال احلصــر، إجمال ــى ســبيل املث ــك وعل ــي مبــا فــي ذل مــن االقتصــاد الكويت
والتجــارة اخلارجيــة. واعتبــاراً مــن يونيــو 2014 تراجعــت أســعار النفــط اخلــام الدوليــة بشــكل ملحــوظ مــع انخفــاض متوســط 
الســعر الشــهري للبرميــل لســلة منظمــة الــدول املصــدرة للنفــط )أوبــك( املرجعيــة مــن 107.90 دوالر أمريكــي فــي يونيــو 2014 
إلــى مســتوى منخفــض بلــغ 26.50 دوالر أمريكــي فــي ينايــر 2016. علــى الرغــم مــن ذلــك فــإن األســعار قــد تعافــت ببــطء فــي 
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وقــت الحــق وقــد بلــغ متوســط الســعر الشــهري لســلة أوبــك املرجعيــة 71.27 دوالر أمريكــي فــي نوفمبــر 2018. وقــد أثــرت هــذه 
الفتــرة املســتمرة مــن االنخفــاض فــي أســعار النفــط اخلــام ســلباً علــى اقتصــاد الكويــت. وعلــى ســبيل املثــال خفضــت احلكومــة 
الكويتيــة اإلنفــاق احلكومــي فــي ضــوء ضغــوط امليزانيــة الناجمــة عــن انخفــاض أســعار النفــط وقــد تســتمر احلكومــة الكويتيــة 
ــة ترشــيد إلطــار الدعومــات وألغــت بالكامــل دعــم الكيروســن والديــزل فــي  ــة بعملي بذلــك. وقــد اضطلعــت احلكومــة الكويتي
ــة كمــا ألغــت دعــم البنزيــن جزئيــاً  ينايــر 2015، وأدخلــت نظــم جديــدة لتســعير الكهربــاء واملــاء خلفــض الدعومــات ذات الصل
فــي ســبتمبر 2016. وباإلضافــة إلــى ذلــك، تتأثــر األنشــطة الصناعيــة الثانويــة املتعلقــة بالتنقيــب عــن النفــط والغــاز وإنتاجهمــا، 
ــي ســلًبا  ــى االســتهالك احلكوم ــد عل ــي تعتم ــر القطاعــات الت ــك، تتأث ــى ذل ــط. عــالوة عل ــاض أســعار النف ســلبا أيضــا بانخف
ــة عــن قطــاع النفــط  ــة الناجم ــرادات احلكومي ــاض اإلي ــج عــن انخف ــد تنت ــي ق ــاض مســتويات النشــاط االقتصــادي، الت بانخف
والغــاز. باإلضافــة إلــى ذلــك، علــى الرغــم مــن أن لــدى بنــك الكويــت املركــزي القــدرة علــى تعديــل مكونــات ســلة العمــالت الدوليــة 
غيــر املعلنــة واملكونــة مــن عمــالت أهــم الــدول الشــريكة للكويــت فــي القطاعــات التجاريــة واملاليــة )ســلة الدينــار الكويتــي( والتــي 
مت ربــط ســعر صــرف الدينــار الكويتــي بهــا، لــذا ال ميكــن اجلــزم بــأن بنــك الكويــت املركــزي ســوف يقــوم باحلفــاظ علــى ســلة 
الدينــار الكويتــي عنــد مســتواها احلالــي، وان لــم يفعــل، فــإن ذلــك قــد يــؤدي إلــى ارتفــاع التضخــم ممــا يؤثــر ســلباً علــى الثقــة 

فــي االقتصــاد الكويتــي.

قــد يتأثــر نشــاط ونتائــج عمليــات اجلهــة املصــدرة وشــركاتها التابعــة وســعر الســندات فــي الســوق بالظــروف االقتصاديــة 
وبظــروف الســوق فــي الكويــت والواليــات القضائيــة التــي تقــع فيهــا الشــركات التابعــة للجهــة املصــدرة، وكذلــك يتأثــر نشــاط 
ــة بشــكل عــام. وميكــن أن يكــون  ــة فــي األســواق العاملي ــة باألوضــاع االقتصادي ــي للجهــة املصــدرة بدرجــة متفاوت والوضــع املال
ــى نشــاط اجلهــة  ــات التشــغيلية التــي متــارس فيهــا الشــركات التابعــة أعمالهــا تأثيــر جوهــري ســلبي عل للتطــورات فــي البيئ
ــة  ــة العاملي ــات املالي ــإن األزم ــك، ف ــى ذل ــة إل ــا. باإلضاف ــج ومســتقبل عملياته ــي ونتائ ــم املال ــة وضعه املصــدرة وشــركاتها التابع
والتقلبــات فــي األســواق الناشــئة قــد أثــرت فــي املاضــي ســلبا علــى أســعار األدوات املاليــة للشــركات التــي تعمــل فــي االقتصــادات 
الناميــة فــي أســواق األوراق املاليــة العامليــة. حتــى إذا ظــل االقتصــاد الكويتــي و/أو اقتصــادات الواليــات القضائيــة التــي تقــع 
فيهــا الشــركات التابعــة للمصــدر مســتقرة نســبًيا، فإنــه قــد يكــون لالضطرابــات املاليــة فــي األســواق الناشــئة والعامليــة تأثيــر 
ســلبي ملمــوس علــى أنشــطة اجلهــة املصــدرة والشــركات التابعــة لهــا، ووضعهــم املالــي ونتائــج عملياتهــم املســتقبلية أو املتوقعــة، 

وبالتالــي علــى قيمــة الســندات.

قــد تكــون اجلهــة املصــدرة غيــر قــادرة علــى الســيطرة بفعاليــة علــى مســتوى قروضهــا املتعثــرة، أو النجــاح فــي إعــادة هيكلــة 
هــذه القــروض املتعثــرة مــع املدينــني الذيــن هــم فــي وضــع التعثــر املالــي. باإلضافــة، إذا كانــت املخصصــات للقــروض 
املتعثــرة غيــر كافيــة لتغطيــة خســائر القــروض، فقــد يؤثــر ذلــك ســلبا علــى الوضــع املالــي للجهــة املصــدرة وعلــى نتائــج 

عملياتهــا.

بقيــت جــودة موجــودات اجلهــة املصــدرة فــي األشــهر التســعة األولــى مــن عــام 2018 مســتقرة مقارنــة بعــام 2017، ومــع ذلــك، 
ــة )بالصافــي بعــد الضمانــات( عنــد 0.7 فــي املئــة  فإنهــا قــد حتســنت باملقارنــة مــع عــام 2016. بقيــت املوجــودات غيــر العامل
ــي التعــرض كمــا فــي  ــة مــن اجمال ــة و1.0 فــي املئ ــة بـــ 0.6 فــي املئ ــي التســهيالت كمــا فــي 30 ســبتمبر 2018 مقارن مــن إجمال
31 ديســمبر 2017 وفــي  31 ديســمبر 2016 مــن إجمالــي التســهيالت علــى التوالــي. وال يتوقــع أن تكــون أي زيــادة أو نقصــان فــي 

املوجــودات غيــر العاملــة ذات توجــه مســتمر.

انخفضــت نســبة تغطيــة اجلهــة املصــدرة هامشــياً )بالصافــي بعــد الضمانــات( لتصــل إلــى 594.8 فــي املئــة كمــا فــي 30 ســبتمبر 
ــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2016.  ــادة 407.4 فــي املئ ــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2017، فيمــا بلغــت الزي ــل 599.7 فــي املئ 2018 مقاب

ليــس هنــاك أي ضمــان بــأن نســبة التغطيــة ســتزيد فــي املســتقبل ممــا ســيؤثر علــى النتائــج املاليــة للمصــدر لعــام 2018. قــد 
ــج عملياتهــا  ــي ونتائ ــا املال ــى نشــاط اجلهــة املصــدرة ووضعه ــر جوهــري ســلبي عل ــة تأثي يكــون لالنخفــاض فــي نســبة التغطي

املســتقبلية أو املتوقعــة.

وكمــا فــي 30 ســبتمبر 2018، بلغــت القــروض املتعثــرة للجهــة املصــدرة 2.9 فــي املئــة مــن التعــرض النقــدي قبــل مخصصــات 
القــروض املتعثــرة. وكمــا فــي 31 ديســمبر 2017 و31 ديســمبر 2016، بلغــت القــروض املتعثــرة 2.7 فــي املئــة و4.1 فــي املئــة مــن 

نســبة التعــرض النقــدي قبــل مخصصــات القــروض املتعثــرة علــى التوالــي.
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قــد ال تكــون الضمانــات املتوفــرة لتغطيــة القــروض املمنوحــة لصالــح اجلهــة املصــدرة كافيــة لتغطيــة أي خســائر وقــد ال 
تكــون قابلــة للتنفيــذ قانوًنــا.

ــى  ــة( مــن أجــل احلصــول عل ــل محافــظ األســهم واملوجــودات العقاري ــون الكويتــي، يخضــع رهــن املوجــودات )مث مبوجــب القان
قــروض مصرفيــة، لضوابــط معينــة وقيــود إداريــة. وعلــى وجــه اخلصــوص، قــد ال ميكــن تنفيــذ العديــد مــن أنــواع الرهــن بــدون 
أمــر قضائــي مــن احملكمــة. ونتيجــة لذلــك، ال يجــوز تنفيــذ الضمانــات علــى بعــض املوجــودات املرهونــة فــي احملاكــم الكويتيــة. 
وبنــاًء علــى ذلــك، قــد تواجــه اجلهــة املصــدرة صعوبــة فــي تنفيــذ الضمانــات )مبــا فــي ذلــك أي ضمانــات عقاريــة( أو تنفيــذ 

ترتيبــات الدعــم االئتمانــي املمنوحــة مــن قبــل أطــراف أخــرى عندمــا يتعثــر املديــن عــن ســداد قروضــه.

باإلضافــة، حتــى إذا كانــت هــذه الضمانــات قابلــة للتنفيــذ فــي احملاكــم الكويتيــة، فــإن الوقــت والتكاليــف املرتبطــة بتنفيــذ هــذه 
ــى قــدرة اجلهــة  الضمانــات فــي الكويــت واتخــاذ االجــراءات الالزمــة قــد تكــون مكلفــة للجهــة املصــدرة، ممــا يؤثــر ســلًبا عل

املصــدرة علــى اســترداد خســائرها مــن القــروض.

تطلــب اجلهــة املصــدرة، عــادًة، ضمانــات إضافيــة فــي شــكل مبالــغ نقديــة و/أو موجــودات أخــرى فــي حــال عــدم متكــن اجلهــة 
املصــدرة مــن ممارســة حقوقهــا علــى األســهم املرهونــة، أو تطلــب ضمانــات أو ترتيبــات دعــم ائتمانيــة مــن أطــراف ثالثــة مــن 
أجــل منــح قــروض لأفــراد والشــركات. قــد متنــع أي انخفــاض فــي قيمــة أو ســيولة هــذه الضمانــات اجلهــة املصــدرة مــن التنفيذ 
علــى هــذه الضمانــات بشــكل كلــي أو جزئــي، فــي حالــة أصبــح املقتــرض معســرا وأعلــن افالســه، وبالتالــي ميكــن أن يؤثــر ذلــك 

ســلًبا علــى قــدرة اجلهــة املصــدرة علــى اســترداد كامــل املبالــغ املمنوحــة للمقتــرض.

قد تواجه اجلهة املصدرة مســتوى أعلى من حاالت اإلعســار من قبل العمالء واألطراف األخرى الناجتة عن التغيرات 
السلبية في الوضع االئتماني وإمكانية االسترداد، والتي تعتبر من املخاطر املالزمة لنشاط اجلهة املصدرة.

تعتبــر املخاطــر الناجتــة عــن تدهــور اجلــودة االئتمانيــة وإمكانيــة اســترداد املبالــغ املســتحقة مــن املقترضــن واألطــراف األخــرى 
مالزمــة لأنشــطة املصرفيــة. وفــي حــن أن لــدى اجلهــة املصــدرة، سياســات تفصيليــة للتعامــل مــع القــروض التــي لــم تســدد فــي 
تاريــخ اســتحقاقها، فــال ميكــن التأكيــد بــأن تلــك السياســات ســتؤدي إلــى اســترداد البنــك لكامــل القــروض املمنوحــة إلــى عمالئــه 
والتــي لــم تســدد فــي تاريــخ اســتحقاقها أو أي جــزء منهــا. وعلــى الرغــم مــن ذلــك تشــير البيانــات التاريخيــة إلــى أنــه فــي القطــاع 
املصرفــي الكويتــي تعتبــر القــروض التــي لــم تســدد فــي تاريــخ اســتحقاقها قليلــة باملقارنــة مــع البلــدان األخــرى. وقــد ارتفعــت 
النســبة املئويــة للقــروض املتعثــرة مــن إجمالــي القــروض بدرجــة كبيــرة، وذلــك نتيجــة لتداعيــات األزمــة املاليــة العامليــة بصفــة 
عامــة، وأزمــة الســيولة التــي تعانــي منهــا عــدد مــن الشــركات فــي الكويــت بصفــة خاصــة. فقــد بلغــت نســبة القــروض املتعثــرة 
)بالصافــي بعــد املخصصــات( للجهــة املصــدرة 0.8 فــي املئــة مــن إجمالــي التعــرض النقــدي وذلــك كمــا فــي 30 ســبتمبر 2018. 
ــة مــن التعــرض النقــدي للجهــة  ــة و1.1 فــي املئ ــات( 0.6 فــي املئ ــد الضمان ــرة )بالصافــي بع ــا بلغــت نســبة القــروض املتعث كم
ــادة كبيــرة فــي اخلســائر  ــى التوالــي. وســوف يكــون ألي زي املصــدرة وذلــك كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 و31 ديســمبر 2016 عل
الناجتــة عــن القــروض تأثيــر ســلبي كبيــر علــى نشــاط اجلهــة املصــدرة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا املســتقبلية أو املتوقعــة.

كمــا ميكــن أن تتضخــم مخاطــر االئتمــان نتيجــة تدهــور اجلــودة االئتمانيــة لبعــض مدينــي اجلهــة املصــدرة واألطــراف املتعاقــدة 
معهــا أو نتيجــة التغيــرات الســلبية فــي الظــروف االقتصاديــة العامليــة واإلقليميــة، أو نتيجــة التغيــرات الســلبية التــي تنشــأ عــن 
املخاطــر الرقابيــة فــي النظــم املاليــة التــي مــن املمكــن أن تؤثــر علــى قيمــة موجــودات اجلهــة املصــدرة كمــا علــى قدرتهــا علــى 

اســترداد هــذه املوجــودات وتتطلــب زيــادة فــي مخصصــات اجلهــة املصــدرة.

مخاطر تركز قاعدة اإلقراض

شــكلت القــروض لأطــراف ذات الصلــة للجهــة املصــدرة نســبة كبيــرة مــن إجمالــي محفظــة القــروض. بلغــت نســبة أكبــر عشــرة 
قــروض للبنــك 23.8 فــي املئــة مــن إجمالــي القــروض والســلف املمنوحــة للعمــالء غيــر البنــوك وذلــك كمــا فــي 30 ســبتمبر 2018. 
منحــت نســبة 86.9 فــي املئــة مــن هــذه القــروض )مــا ميثــل 20.7 فــي املئــة مــن إجمالــي القــروض والســلف للعمــالء غيــر البنــوك( 
إلــى أطــراف ذات صلــة للجهــة املصــدرة. إضافــة إلــى ذلــك، ترتكــز القــروض التــي تقدمهــا اجلهــة املصــدرة داخــل الكويــت، 
وعلــى وجــه اخلصــوص القطــاع العقــاري الكويتــي، حيــث ميثــل القطــاع نحــو 20.3 فــي املئــة مــن إجمالــي القــروض وذلــك كمــا 

فــي 31 ديســمبر 2017 و20.9 فــي املئــة مــن إجمالــي القــروض كمــا فــي 31 ديســمبر 2016.
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وشــكلت محفظــة شــركات االســتثمار احملليــة 1.2 فــي املئــة مــن »إجمالــي القــروض واملســتحقات مــن مؤسســات ماليــة أخــرى« 
وذلــك كمــا فــي 30 ســبتمبر 2018، و1.3 فــي املئــة مــن »إجمالــي القــروض واملســتحقات مــن مؤسســات ماليــة أخــرى« وذلــك كمــا 
فــي 31 ديســمبر 2017 و1.8 فــي املئــة مــن »إجمالــي القــروض واملســتحقات مــن مؤسســات ماليــة أخــرى« كمــا فــي 31 ديســمبر 

.2016

فقــد بلغــت نســبة القــروض املمنوحــة لأفــراد 10.0 فــي املئــة وقــروض الشــركات 90.0 فــي املئــة مــن إجمالــي محفظــة قــروض 
اجلهــة املصــدرة التــي تشــكل 64.0 فــي املئــة منهــا قروضــاً صــادرة ألفــراد أو شــركات فــي الكويــت وذلــك كمــا فــي 31 ديســمبر 

 .2017

مــرور دولــة الكويــت بظــروف اقتصاديــة أو جيوسياســية ســلبية، أو حــدوث أي أزمــة تطــال القطــاع العقــاري بصفــة خاصــة قــد 
يؤثــر علــى قــدرة نســبة كبيــرة مــن املقترضــن مــن اجلهــة املصــدرة علــى الســداد.

مخاطر تركز قاعدة الودائع

حصلــت اجلهــة املصــدرة علــى 78.3 فــي املئــة )5,129.6 مليــون دينــار كويتــي( مــن إجمالــي متويلهــا مــن الودائــع )مبــا فــي ذلــك 
ودائــع األفــراد والشــركات واجلهــات احلكوميــة واملؤسســات املاليــة الغيــر مصرفيــة( وذلــك كمــا فــي 31 ديســمبر 2017. بلغــت 
نســبة أكبــر 10 ودائــع للعمــالء للجهــة املصــدرة 35.7 فــي املئــة مــن إجمالــي تلــك الودائــع، وقــد بلغــت نســبة أكبــر مــودع 15.0 

فــي املئــة مــن إجمالــي ودائــع العمــالء وذلــك كمــا فــي 30 ســبتمبر 2018.

وتشــمل مصــادر متويــل اجلهــة املصــدرة ودائــع املؤسســات واجلهــات احلكوميــة واجلهــات شــبه احلكوميــة فــي الكويــت والتــي 
مت التعاقــد معهــا علــى أســاس جتــاري، وكمــا فــي 30 ســبتمبر 2018 بلــغ إجمالــي متويــل اجلهــة املصــدرة مــن ودائــع اجلهــات 
احلكوميــة واجلهــات شــبه احلكوميــة 9.0 فــي املئــة مــن إجمالــي الودائــع فــي الكويــت )أو 6.4 فــي املئــة مــن ودائــع املجموعــة(. 
ولطاملــا شــكلت هــذه الودائــع مصــدراً ثابتــاً لتمويــل القطــاع املصرفــي الكويتــي وذلــك لســنوات عديــدة، ولكــن ال ميكــن التأكيــد 
أن الودائــع مــن اجلهــات احلكوميــة وشــبه احلكوميــة ســوف تســتمر بنفــس املســتوى احلالــي فــي املســتقبل. قــد يــؤدي فقــدان أي 
مصــدر هــام مــن مصــادر التمويــل إلــى زيــادة تكلفــة التمويــل لــدى اجلهــة املصــدرة وذلــك مــن خــالل اجبارهــا إلــى التوجــه إلــى 

مصــادر متويــل مكلفــة.

وحتــى تاريــخ هــذه النشــرة، يضمــن بنــك الكويــت املركــزي كافــة ودائــع العمــالء مــن االفــراد والشــركات علــى حــد ســواء لــدى 
كافــة البنــوك فــي الكويــت.

مخاطر السيولة

تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي عــدم قــدرة اجلهــة املصــدرة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا، مبــا فــي ذلــك التزاماتهــا املتعلقــة بالتمويــل 
ــة فــي  ــر املتوقع ــرات غي ــى توقــع االنخفــاض أو التغي ــك عــن عــدم قــدرة اجلهــة املصــدرة عل ــد اســتحقاقها. وقــد ينشــأ ذل عن

مصــادر التمويــل والتحســب لهــا، وغيرهــا مــن العوامــل.

وكمــا هــو احلــال مــع البنــوك األخــرى فــي الكويــت ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وتركيــا، تشــير البيانــات التاريخيــة 
ــع  ــك الودائ ــل. وتخضــع تل ــه اخلاصــة بالتموي ــة معظــم حاجات ــي تلبي ــع العمــالء ف ــى ودائ ــر عل ــاد البنــك بشــكل كبي ــى اعتم إل
للتقلــب نظــراً لبعــض العوامــل اخلارجــة عــن ســيطرة اجلهــة املصــدرة، مثــل أي فقــدان محتمــل للثقــة وضغــوط املنافســة التــي 
قــد تــؤدي إلــى تدفــق الودائــع إلــى خــارج البنــك علــى نحــو مؤثــر خــالل فتــرة زمنيــة قصيــرة. فــإذا حدثــت حــاالت تدفــق الودائــع 
خــارج البنــك، فإنهــا قــد تتســبب للجهــة املصــدرة مبشــاكل فــي الســيولة والتــي ميكــن أن تؤثــر بدورهــا تأثيــراً ســلبياً علــى نشــاط 

اجلهــة املصــدرة ووضعهــا املالــي أو مســتقبل عملياتهــا.

كمــا ميكــن أن تخضــع ســيولة البنــك للتأثيــر الســلبي بســبب عــدد مــن العوامــل األخــرى أيضــاً، ومــن بينهــا التغيــرات الكبيــرة 
غيــر املتوقعــة فــي أســعار الفائــدة، وهبــوط تصنيفــات البنــك، وعــدم تطابــق تواريــخ اســتحقاق التزامــات البنــك األوليــة وتواريــخ 
اســتحقاق اســترداد موجوداتــه، وخســائر االســتثمارات التــي تفــوق التوقعــات ووقــوع اضطرابــات فــي األســواق املاليــة بصفــة 
عامــة، ممــا قــد تــؤدي بدورهــا إلــى عــدم قــدرة اجلهــة املصــدرة علــى اللجــوء إلــى األســواق املاليــة التــي يحصــل منهــا البنــك 

علــى التمويــل بأســعار مناســبة.
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قــد تؤثــر التغيــرات فــي مســتويات أســعار الفائــدة علــى هوامــش صافــي الفائــدة للجهــة املصــدرة وتكاليــف االقتــراض وقــد 
تتأثــر قيمــة املوجــودات احلساســة ألســعار الفائــدة وتغيــرات الهامــش ســلبا بســبب فــارق ســعر الفائــدة.

إن اجلهــة املصــدرة متعرضــة لتقلبــات غيــر متوقعــة فــي أســعار الفائــدة الســارية فــي الســوق. فقــد تــؤدي أي زيــادة فــي أســعار 
الفائــدة بصفــة عامــة إلــى خفــض قيمــة قــروض اجلهــة املصــدرة ذات معــدل الفائــدة الثابــت ورفــع تكاليــف التمويــل التــي 
تتحملهــا اجلهــة املصــدرة. كمــا ميكــن أن تــؤدي تلــك الزيــادة أيضــاً بصفــة عامــة إلــى خفــض قيمــة الســندات ذات معــدل 
الفائــدة الثابــت فــي محفظــة األوراق املاليــة للبنــك. وقــد يــؤدي تقلــب أســعار الفائــدة إلــى إحــداث فجــوة تســعير بــن املوجــودات 
احلساســة لســعر الفائــدة للجهــة املصــدرة واملطلوبــات. ونتيجــة لذلــك، قــد تتحمــل اجلهــة املصــدرة تكاليــف إضافيــة للحصــول 
واحلفــاظ علــى رأس املــال. وتتفاعــل أســعار الفائــدة مــع العديــد مــن العوامــل اخلارجــة عــن إرادة اجلهــة املصــدرة، ومــن بــن 

تلــك العوامــل، سياســات البنــوك املركزيــة، والعوامــل السياســية والظــروف االقتصاديــة احملليــة والعامليــة. 

وقــد يؤثــر انخفــاض القيمــة الســوقية حملفظــة األوراق املاليــة للجهــة املصــدرة علــى قيمــة محافــظ االســتثمار والتــداول للجهــة 
ــل خارجــة عــن ســيطرة  ــى عــدة عوام ــد عل ــة تعتم ــات األوراق املالي ــن عملي ــة املصــدرة الناجتــة م ــرادات اجله املصــدرة. إن إي
اجلهــة املصــدرة مثــل نشــاط التــداول فــي الســوق بشــكل عــام ومســتويات أســعار الفائــدة وتقلبــات أســعار الصــرف وتقلبــات 
الســوق بصفــة عامــة. كمــا تقــوم اجلهــة املصــدرة بإجــراء عمليــات فــي العمــالت األجنبيــة بدرجــة محــدودة وحتتفــظ مبراكــز 

عمــالت مفتوحــة فيمــا يتعلــق بعــدد مــن العمــالت ممــا يعرضهــا ملخاطــر تقلــب العمــالت.

لدى اجلهة املصدرة التزامات ومطلوبات محتملة متعلقة باالئتمان قد تؤدي إلى خسائر 

كجــزء مــن نشــاطها املصرفــي، تصــدر اجلهــة املصــدرة خطابــات ضمــان وائتمــان وقبــول، والتــي ال يتــم احتســابها ضمــن بيانــات 
ــر  ــات غي ــح اجلهــة املصــدرة التزام ــك، متن ــى ذل ــة إل ــا. باإلضاف ــا أو إلغاؤهــا فعلًي ــم متويله ــى أن يت ــة إل اجلهــة املصــدرة املالي
قابلــة لإللغــاء بتقــدمي االئتمــان لعمالئهــا. علــى الرغــم مــن أن هــذه االلتزامــات مشــروطة إال أنهــا تــؤدي مــع ذلــك إلــى خضــوع 
اجلهــة املصــدرة إلــى مخاطــر االئتمــان والســيولة. وكمــا فــي 30 ســبتمبر 2018، قــدرت قيمــة مثــل هــذه االلتزامــات واملطلوبــات 
ــة غيــر املســددة لــدى اجلهــة املصــدرة ب 1,730.1 مليــون دينــار كويتــي، وعادلــت 29.4 فــي املئــة مــن مجمــوع محفظــة  احملتمل

قــروض العمــالء وااللتزامــات احملتملــة.

علــى الرغــم مــن توقــع اجلهــة املصــدرة أن بعــض وليــس كل التزاماتهــا فيمــا يتعلــق بخطابــات الضمــان واالئتمــان والقبــول 
ســتصبح مســتحقة وأنــه ســيتم متويلهــا وفًقــا لذلــك، فقــد يطلــب مــن اجلهــة امُلصــدرة إجــراء دفعــات فيمــا يتعلــق بجــزء أكبــر 
مــن هــذه االلتزامــات خاصــة فــي احلــاالت التــي يحصــل فيهــا تدهــور عــام فــي ظــروف الســوق، وذلــك قــد يــؤدي إلــى حاجــة 
اجلهــة املصــدرة إلــى احلصــول علــى متويــل إضافــي ويحتمــل أن يحصــل ذلــك فــي فتــرة قصيــرة نســبيا، وقــد يكــون ملــا ســبق 

تأثيــر ســلبي علــى وضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا.

إن اجلهــة املصــدرة معرضــه ملخاطــر اخلســارة نتيجــة تقــدمي معلومــات زائفــة أو حتريــف الواقــع مــن قبــل املوظفــني أو 
ســلوك هــؤالء املوظفــني أو ممارســاتهم الغيــر الئقــة.

قــد يشــارك موظفــي اجلهــة املصــدرة فــي تقــدمي معلومــات زائفــة أو حتريــف الواقــع أو املمارســات غيــر الالئقــة أو قــد يكــون 
هــؤالء املوظفــن ذو ســلوك ســيء، ممــا قــد يعــرض اجلهــة املصــدرة خلســائر ماليــة مباشــرة وغيــر مباشــرة واإلضــرار بســمعتها. 
قــد تشــمل هــذه املمارســات اختــالس أمــوال العمــالء أو التــورط فــي ممارســات فاســدة أو غيــر قانونيــة للحصــول علــى املزيــد 
مــن األعمــال أو اإلفصــاح عمــدا أو عــن غيــر قصــد عــن معلومــات ســرية خاصــة بالعمــالء أو عــدم إتبــاع اإلجــراءات الداخليــة. 
فإنــه ليــس مــن املمكــن دائمــا الكشــف عــن هــذه األعمــال أو منــع ســوء ســلوك املوظــف، وقــد تكــون االحتياطــات التــي تتخذهــا 
اجلهــة املصــدرة للكشــف عــن هــذه األعمــال ومنــع ســوء ســلوك املوظفــن غيــر فعالــة فــي جميــع احلــاالت. فــال ميكــن التأكيــد 
بــأن التدابيــر املتخــذة ملكافحــة ســوء ســلوك املوظــف ســتكون ناجحــة. قــد تعــرض مثــل هــذه األعمــال مــن قبــل املوظفــن اجلهــة 
املصــدرة خلســائر ماليــة ناجتــة عــن ضــرورة تعويــض العمــالء أو شــركاء االســتثمار أو غيرهــم مــن شــركاء األعمــال الذيــن تكبــدوا 

اخلســائر نتيجــة للغرامــات أو غيرهــا مــن العقوبــات التنظيميــة، وقــد يضــر ذلــك بســمعة اجلهــة املصــدرة.

تتعرض اجلهة املصدرة ملخاطر تعرض سمعتها للضرر فيما يتعلق بأنشطتها

تعتمــد جميــع املؤسســات املاليــة علــى ثقــة عمالئهــا للنجــاح فــي أعمالهــم. قــد تتعــرض اجلهــة املصــدرة ملخاطــر تعــرض ســمعتها 
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للضــرر مــن جــّراء رفــع الدعــاوى عليهــا وســوء الســلوك والفشــل التشــغيلي والدعايــة الســلبية والتخمــن اإلعالمــي ســواء كانــت 
هــذه األخبــار صحيحــة أو غيــر صحيحــة. كمــا ميكــن أن تتضــرر ســمعة اجلهــة املصــدرة ســلًبا بســبب ســلوك أطــراف اخــرى ال 
متلــك اجلهــة املصــدرة الســيطرة عليهــا، مبــا فــي ذلــك الكيانــات التــي تقرضهــا اجلهــة املصــدرة املــال أو التــي اســتثمرت فيهــا 
اجلهــة املصــدرة أمــواالً، علــى ســبيل املثــال إذا أصبــح أحــد مقترضــن اجلهــة املصــدرة مرتبطــا بفضائــح ماليــة أو ســلوك غيــر 

الئــق علــى نطــاق واســع، فقــد تتأثــر ســمعة اجلهــة املصــدرة اخلاصــة بهــذه الفضائــح والســلوك الغيــر الئــق.

ــة الســلبية املتعلقــة بقطــاع اخلدمــات املصرفيــة ككل.   تتعــرض اجلهــة املصــدرة أيًضــا كمــا هــي حــال البنــوك االخــرى للدعاي
فقــد تعــرض الفضائــح املاليــة التــي ال عالقــة لهــا باجلهــة املصــدرة أو الســلوك األخالقــي املشــكوك فيــه مــن قبــل جهــة منافســة 
ســمعة القطــاع للضــرر وتؤثــر علــى موقــف املســتثمرين والــرأي العــام وموقــف اجلهــات الرقابيــة مــن اجلهــة املصــدرة. قــد يــؤدي 
أي ضــرر لســمعة اجلهــة املصــدرة إلــى توقــف العمــالء احلاليــن وابتعــاد العمــالء احملتملــن عــن التعامــل مــع اجلهــة املصــدرة.

قد تتأثر اجلهة املصدرة سلبا بالسالمة الفعلية أو املتصورة للمؤسسات املالية ولألطراف االخرى 

ــى املســتوى املرتفــع  ــوك، وبالنظــر إل ــل فــي ســوق اإلقــراض بــن البن ــى الســيولة وارتفــاع تكلفــة التموي ــود عل ــة القي ــى خلفي عل
للترابــط بــن املؤسســات املاليــة والــذي أصبــح أكثــر وضوحــا بعــد إفــالس Lehman Brothers فــي عــام 2008، فــإن اجلهــة 
املصــدرة تتعــرض ملخاطــر التدهــور فــي الســالمة املاليــة والتجاريــة الفعليــة أو املتصــورة للمؤسســات املاليــة األخــرى. فــي قطــاع 
ــف مؤسســات أخــرى  ــى تخل ــرة، ورمبــا إل ــى خســائر كبي ــا إل ــف مؤسســة عــن ســداد قروضه ــؤدي تخل ــد ي ــة ق اخلدمــات املالي
عــن الســداد. وكمــا حــدث فــي عامــي 2008 و2009 ميكــن أن تــؤدي املخــاوف بشــأن مؤسســة واحــدة أو تخلــف هــذه املؤسســة 
عــن الســداد إلــى مشــاكل ســيولة كبيــرة أو خســائر أو تعثــر مــن قبــل مؤسســات أخــرى، وذلــك ألن الســالمة التجاريــة واملاليــة 
للعديــد مــن املؤسســات املاليــة ترتبــط ارتباًطــا وثيًقــا ببعضهــا نتيجــة االئتمــان أو التجــارة أو املقاصــة أو العالقــات األخــرى التــي 
تربطهــا ببعضهــا البعــض. وقد يؤدي النقــص امللحوظ في اجلدارة االئتمانية أو التساؤالت حول األطــراف االخــرى الى مشــاكل 
فــي السيولة على نــطاق السوق ويــؤدي إلــى خسائر أو تخلــف اجلهــة املصدرة أو املؤسسات املاليــة األخرى عن الســداد. وقــد 
تؤثــر هــذه املخاطــر والتــي يشــار إليهــا عــادة »باملخاطــرة النظاميــة« ســلًبا علــى الوســطاء املاليــن اآلخريــن مثــل وكاالت املقاصــة 

وشــركات األوراق املاليــة والبورصــات التــي تتعامــل معهــا اجلهــة املصــدرة بشــكل يومــي.

إدارة املخاطــر والضوابــط الداخليــة فــي اجلهــة املصــدرة قــد تعرضهــا ملخاطــر غيــر محــددة أو غيــر متوقعــه والتــي مــن 
شــأنها قــد تــؤدي إلــى خســائر ماديــة.

ــان ومخاطــر الســوق ومخاطــر  ــر مخاطــر االئتم ــن املخاطــر وتعتب ــي ســياق أنشــطتها تتعــرض اجلهــة املصــدرة ملجموعــة م ف
الســيولة واملخاطــر التشــغيلية أهــم هــذه املخاطــر فيجــب علــى املســتثمرين االنتبــاه إلــى أن أي إخفــاق فــي الســيطرة علــى 
هــذه املخاطــر بدرجــة كافيــة قــد يــؤدي إلــى آثــار ســلبية كبيــرة تطــال نشــاط اجلهــة املصــدرة ووضعهــا املالــي ونتائــج ومســتقبل 

عملياتهــا، فضــال عــن ســمعتها بصفــة عامــة فــي الســوق.

قــد ال تكــون أســاليب وتقنيــات إدارة املخاطــر فــي اجلهــة املصــدرة فعالــة بشــكل كامــل أو مســتمر فــي التخفيــف مــن تعرضهــا 
فــي جميــع األســواق أو ضــد جميــع أنــواع املخاطــر مبــا فيهــا املخاطــر غيــر احملــددة أو غيــر املتوقعــة. وتعتمــد بعــض أســاليب 
اجلهــة املصــدرة فــي إدارة املخاطــر علــى اســتخدامها لبيانــات تتعلــق بالســلوكيات التاريخيــة للســوق. قــد ال تســاعد هــذه الطــرق 
فــي التنبــؤ دائمــا باملخاطــر املســتقبلية وقــد تكــون هــذه املخاطــر أكبــر بكثيــر ممــا تشــير إليــه هــذه الســلوكيات التاريخيــة. تعتمــد 
ــى تقييــم املعلومــات اخلاصــة باألســواق التــي تعمــل  ممارســات إدارة املخاطــر األخــرى ومنهــا ممارســات »أعــرف عميلــك« عل
فيهــا اجلهــة املصــدرة أو املعلومــات اخلاصــة بعمالئهــا أو املعلومــات األخــرى املتاحــة للعامــة أو املعلومــات التــي ميكــن للجهــة 
املصــدرة الوصــول إليهــا. وحيــث أن هــذه املمارســات تعتبــر أقــل تطــورا فــي منطقــة دول مجلــس التعــاون اخلليجــي ممــا هــي 
عليــه فــي األســواق األخــرى، ورمبــا لــم تنفــذ هــذه املمارســات باســتمرار ودقــة فــي املاضــي فقــد ال تكــون هــذه املعلومــات دقيقــة 

أو كاملــة أو حديثــة أو قــد مت تقييمهــا بشــكل صحيــح فــي جميــع احلــاالت.

فــال ميكــن التأكيــد أن إدارة مخاطــر اجلهــة املصــدرة وسياســاتها وإجــراءات الرقابــة الداخليــة املتبعــة لديهــا ســوف تســيطر علــى 
نحــو كاف علــى كافــة مخاطــر االئتمــان والســيولة والســوق وغيرهــا مــن املخاطــر أو حتمــي اجلهــة املصــدرة ضــد هــذه املخاطــر. 
إضافــة إلــى ذلــك قــد تكــون بعــض املخاطــر أكبــر مــن تلــك التــي تشــير إليهــا البيانــات التجريبيــة للجهــة املصــدرة. وكذلــك ال 
ميكــن للجهــة املصــدرة أن تقــدم أي ضمانــات أن جميــع موظفيهــا يلتزمــون وســيلتزمون بسياســات وإجــراءات اجلهــة املصــدرة 

اخلاصــة بــإدارة املخاطــر.
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اجلهــة املصــدرة معرضــة مــن بــن أمــور أخــرى ملخاطــر فشــل العمليــات الداخليــة أو النظــم أو العمليــات غيــر املصــرح بهــا مــن 
قبــل املوظفــن واألخطــاء التشــغيلية مبــا فــي ذلــك األخطــاء الكتابيــة أو تلــك املتعلقــة بحفــظ الســجالت أو األخطــاء الناجتــة 
عــن خلــل أجهــزة الكمبيوتــر أو أنظمــة االتصــاالت واالحتيــال مــن قبــل املوظفــن أو الدخــالء. كذلــك واجلديــر بالذكــر أن أدوات 
املعلومــات والتكنولوجيــات املتاحــة للجهــة املصــدرة حتــد مــن قــدرات إدارة املخاطــر التابعــة للجهــة املصــدرة والرقابــة الداخليــة 
لديهــا. وقــد يعــرض أي عجــز كبيــر فــي إدارة مخاطــر اجلهــة املصــدرة أو سياســاتها أو إجــراءات الرقابــة الداخليــة لديهــا هــذه 
اجلهــة املصــدرة ملخاطــر ائتمانيــة ومخاطــر مرتبطــة بالســيولة وكمــا ملخاطــر ســوقية وتشــغيلية كبيــرة، والتــي بدورهــا قــد يكــون 

لهــا آثــار ســلبية جوهريــة علــى نشــاط اجلهــة املصــدرة ووضعهــا املالــي ونتائــج ومســتقبل عملياتهــا.

قد يتأثر نشاط اجلهة املصدرة سلبا إذا حدث أي خلل في أنظمتها التشغيلية أو خسارة الستمرارية العمل.

تعمــل اجلهــة املصــدرة فــي أنشــطة تعتمــد بشــكل كبيــر علــى نظــم وتكنولوجيــا املعلومــات وكذلــك تعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى 
أنظمتهــا املاليــة واحملاســبية وغيرهــا مــن أنظمــة معاجلــة البيانــات. إضافــة إلــى ذلــك تقــدم اجلهــة املصــدرة علــى نحــو متزايــد 
منتجاتهــا وخدماتهــا إلــى العمــالء عــن طريــق اخلدمــات املصرفيــة التــي ميكــن الوصــول إليهــا عــن بعــد مبــا فيهــا اخلدمــات 

 .)ATMs( املصرفيــة عبــر االنترنــت وأجهــزة الســحب اآللــي

إذا توقفــت أي مــن هــذه األنظمــة عــن العمــل بشــكلها الصحيــح أو تعطلــت أو أصبحــت هدفــا لأنشــطة االحتياليــة، فقــد تتكبــد 
اجلهــة املصــدرة خســائر ماليــة باإلضافــة إلــى تعطيــل نشــاطها وحتملهــا املســؤولية جتــاه العمــالء وتعرضهــا للتدخــل مــن قبــل 

اجلهــات التنظيميــة كمــا تتعــرض لإلضــرار بســمعتها.

باإلضافــة إلــى ذلــك قــد ال تســتمر نظــم وتكنولوجيــات املعلومــات احلاليــة فــي اجلهــة املصــدرة لتكــون قــادرة علــى اســتيعاب 
منــو اجلهــة املصــدرة هــذا مــا لــم تواصــل اجلهــة املصــدرة فــي االســتثمار فــي تطويــر نظمهــا التشــغيلية. فقــد يكــون لإلخفــاق 
فــي اســتيعاب النمــو أو الزيــادة فــي التكاليــف املرتبطــة بنظــم املعلومــات أثــراً ســلبياً كبيــراً علــى نشــاط اجلهــة املصــدرة. وقــد 
ــى هــذه النظــم  ــة احلفــاظ عل ــد تكلف ــرة ومــن املرجــح أن تزي ــات كبي ــر هــذه النظــم والتكنولوجي تكــون تكلفــة حتســن أو تطوي
عــن مســتواها احلالــي. نشــاط اجلهــة املصــدرة وعملياتهــا معرضــة للضــرر أو التعطــل نتيجــة للحرائــق أو الفيضانــات أو ســوء 
األحــوال اجلويــة أو فقــدان مصــدر الطاقــة أو التهديــد بوجــود قنابــل أو التفجيــرات أو أي شــكل مــن أشــكال النشــاط اإلرهابــي، 
وغيرهــا مــن الكــوارث الطبيعيــة أو تلــك الناجتــة عــن أعمــال االنســان أو الظــروف االســتثنائية. وكذلــك قــد تتعــرض هــذه النظــم 

للضــرر اإلجرامــي أو التخريــب أو الســرقة أو األعمــال اإلجراميــة املماثلــة. 

عــالوة علــى ذلــك تعتمــد اجلهــة املصــدرة علــى مــزودي اخلدمــات مــن الغيــر جلوانــب معينــة مــن أعمالهــا مبــا فــي ذلــك علــى 
ســبيل املثــال الشــركات التاليــة: ACI العامليــة التــي تعمــل فــي مجــال تقــدمي تطبيقــات وبرامــج حلــول الدفــع اإللكترونــي و
Reuters وBloomberg وSWIFT وMicrosoft. قد يؤدي أي انقطاع أو تدهــور في أداء هــذه األطراف اخلارجيــة أو إخفاقات 

أنظمة معلوماتم وتقنياتهم إلى إضعاف جودة عمليات اجلهــة املصــدرة وميكن أن يؤثر ذلــك على سمعتهــا. إذا حــدث أي ممــا 
ســبق ذكــره، فقــد يؤثــر ذلــك ســلًبا وجوهرًيــا علــى نشــاط اجلهــة املصــدرة ووضعهــا املالــي ونتائــج ومســتقبل عملياتهــا. 

يعتمــد نشــاط اجلهــة املصــدرة علــى أنظمــة املعلومــات والتكنولوجيــا اخلاصــة بهــا والتــي ميكــن أن تتعــرض لهجمــات 
الكترونيــة محتملــة

كمــا هــي حــال املؤسســات املاليــة األخــرى املوجــودة فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي وأماكــن أخــرى فــي العالــم، فــإن 
ــاً ويســتمر هــذا اخلطــر  ــة تشــكل خطــراً حقيقي ــات االلكتروني ــن الهجم ــالء م ــات العم ــل وبيان ــات العمي ــن معلوم ــد ألم التهدي
ــع أنحــاء  ــر فــي جمي ــر النشــطاء والــدول املارقــة واملجرمــون اإللكترونيــون ممــن يســتهدفون أنظمــة الكمبيوت فــي النمــو. ويعتب
العالــم. بســبب تزايــد املخاطــر املتعلقــة بالتكنولوجيــا واألمــن اإللكترونــي فاألمــر يتطلــب متابعــة واســتثمار متواصــل. ونظــراً 
للتطــور املتزايــد للهجمــات االلكترونيــة ونطاقهــا احملتمــل، فمــن احملتمــل أن تــؤدي الهجمــات املســتقبلية إلــى خــرق كبيــر لأمــن. 
ــات  ــى مراجعــة العملي ــة بشــكٍل كاٍف، واضطــرار اجلهــة املصــدرة إل ــة االلكتروني ــؤدي اإلخفــاق فــي إدارة املخاطــر األمني قــد ي
اجلاريــة باســتمرار وحتديثهــا اســتجابًة للتهديــدات اجلديــدة إلــى تعطيــل أعمــال اجلهــة املصــدرة، وقــد ينتــج عنــه اإلفصــاح 
عــن معلومــات ســرية وخلــق انكشــاف مالــي و/أو قانونــي كبيــر ممــا يضــر بســمعة اجلهــة امُلصــِدرة و/أو عالماتهــا التجاريــة.
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املخاطر املتعّلقة باألنظمة الرقابية

إّن اجلهــة املصــدرة تخضــع ألنظمــة رقابيــة مشــددة، وإّن أي تغيــرات فــي القوانــني أو اللوائــح املعمــول بهــا أو فــي تفســير 
أو تنفيــذ تلــك القوانــني أو اللوائــح أو عــدم االلتــزام بهــا أو التغييــر فــي معاجلــة رأس املــال ألدوات اجلهــة املصــدرة قــد 

يكــون لــه تأثيــر ســلبي علــى نشــاط اجلهــة املصــدرة.

أنظمة كفاية رأس املال ومعايير الرفع املالي

حــددت جلنــة بــازل للتنظيــم املصرفــي والرقابــة )“جلنــة بــازل“( املعاييــر الدوليــة لكفايــة رأس املــال فــي البنــوك. ويبلــغ احلــد 
األدنــى لنســبة كفايــة رأس املــال املَوصــى بهــا 8.0 فــي املئــة كمــا ورد فــي إرشــادات جلنــة بــازل لســنة 1988. ومبوجــب إصالحــات 
بــازل III )املنصــوص عنهــا فــي الشــروط( أوصــت جلنــة بــازل أن يكــون احلــد األدنــى لكفايــة رأس املــال بنســبة 8.0 فــي املئــة مــع 
جــواز زيادتــه إلــى 10.5 فــي املئــة بعــد األخــذ باإلعتبــار مصــدات احلفــاظ علــى رأس املــال خــالل فتــرة زمنيــة محــددة )متتــد 
ــت،  ــي الكوي ــي ف ــم القطــاع املصرف ــة بتنظي ــة املخول ــه الســلطة الرقابي ــزي بصفت ــت املرك ــك الكوي ــى 2019(. إال أن بن ــا إل حالي
يشــترط أن حتافــظ البنــوك التجاريــة الكويتيــة علــى نســبة كفايــة رأس مــال بنــاًء علــى التعليمــات الصــادرة عنهــه. ووفقــا لهــذه 
التعليمــات، يطلــب بنــك الكويــت املركــزي مــن البنــوك التجاريــة الكويتيــة احملافظــة علــى معــدل كفايــة رأس املــال بنســبة 12.5 
فــي املئــة مــن املوجــودات املرجحــة باملخاطــر بنهايــة 2015 والتــي ارتفعــت إلــى نســبة 13.0 فــي املئــة  فــي 2016. وعــالوة علــى 
ذلــك، يطلــب مــن البنــوك التجاريــة احملافظــة علــى رأس مــال إضافــي )علــى النحــو الــذي يحــدده بنــك الكويــت املركــزي( )مــن 
.)D-SIB( فــي شــكل تكلفــة البنــوك احملليــة ذات األهميــة النظاميــة )0.5 فــي املئــة إلــى 2 فــي املئــة تبعــاً حلجــم البنــك وتعقيداتــه

 ،III وقــد بلغــت نســبة كفايــة رأس مــال اجلهــة املصــدرة وفقــاً لتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي وبنــاًء علــى إرشــادات جلنــة بــازل
16.5 فــي املئــة كمــا فــي 30 ســبتمبر2018، مقارنــة بنســبة 16.2 فــي املئــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2017، وبنســبة 16.7 فــي املئــة كمــا 
فــي 31 ديســمبر 2016. وقــد بلغــت نسبة كفاية رأس املال مــن الشــريحة األولــى كمــا فــي 30 ســبتمبر2018، 13.5 فــي املئــة مقابل 
13.5 فــي املئــة، كمــا فــي 31 ديســمبر 2017، و13.9 فــي املئــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2016، وذلــك بنــاًء علــى إرشــادات جلنــة بــازل 

III . بلغــت نســبة CET 1 للجهــة املصــدرة فــي إطــار توجيهــات بنــك الكويــت املركــزي، وذلــك بنــاًء علــى قواعــد بــازل III، 10.8 فــي 
املئــة كمــا فــي 30 ســبتمبر2018، مقارنــة بنســبة 10.9 فــي املئــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 وبنســبة 11.2 فــي املئــة كمــا فــي 31 

.III ديســمبر 2016، بنــاًء علــى إرشــادات جلنــة بــازل

 وكمــا ذكرنــا أعــاله، فــإن مســتوى كفايــة رأس املــال لــدى اجلهــة املصــدرة يتجــاوز فــي الوقــت احلالــي احلــد األدنــى للمتطلبــات 
احملــددة مــن قبــل بنــك الكويــت املركــزي باالســتناد إلــى إرشــادات جلنــة بــازل III. إال أنــه يقتضــي التوضيــح، إن إذا اســتمرت 
ــرة، أو إذا ارتفــع مســتوى انخفــاض قيمــة قــروض اجلهــة املصــدرة،  محفظــة قــروض اجلهــة املصــدرة فــي النمــو بدرجــة كبي
ولــم تتمكــن اجلهــة املصــدرة مــن حتقيــق مســتوى كافــي مــن األربــاح لضمــان منــو مســتمر فــي حقــوق امللكيــة مــن خــالل األربــاح 
ــة، أو اذا فقــدت أدوات اجلهــة املصــدرة تصنيفهــا فــي رأس املــال نتيجــة تغييــر القواعــد اإلرشــادية لكفايــة رأس املــال  املرحل
الصــادرة عــن جلنــة بــازل أو املعاييــر املرتبطــة بهــا والتــي يطبقهــا بنــك الكويــت املركــزي، فــإن اجلهــة املصــدرة قــد حتتــاج إلــى 
زيــادة رأس مالهــا للحفــاظ علــى احلــد األدنــى لنســبة كفايــة رأس املــال احملــددة مــن قبــل بنــك الكويــت املركــزي. وقــد ال تســتطيع 
اجلهــة املصــدرة توفيــر األمــوال املطلوبــة مــن أجــل احلفــاظ علــى احلــد االدنــى مــن نســبة كفايــة رأس املــال، بشــروط مناســبة، 
ســواء كان فــي صــورة قــروض حتصــل عليهــا اجلهــة املصــدرة أو عــن طريــق ضــخ رأســمال إضافــي، كمــا قــد ال تســتطيع اجلهــة 
املصــدرة توفيــر هــذه األمــوال بشــكل كامــل. ويجــب أن يــدرك املســتثمرون أن نســبة كفايــة رأس املــال للمصــارف التجاريــة 
الكويتيــة، مبــا فــي ذلــك اجلهــة املصــدرة، ســتتأثر بســبب متطلبــات كفايــة رأس املــال األكثــر صرامــة بعــد تطبيــق قواعــد بــازل 

III النهائيــة مــن قبــل بنــك الكويــت املركــزي.

وقــد يــؤدي أي إخفــاق مــن جانــب اجلهــة املصــدرة فــي احلفــاظ علــى بعــض نســب كفايــة رأس املــال إلــى فــرض عقوبــات مــن 
جانــب بنــك الكويــت املركــزي، مثــل فــرض قيــود علــى قــدرة اجلهــة املصــدرة علــى توزيــع أربــاح، أو إصــدار بنــك الكويــت املركــزي 
تعليمــات للجهــة املصــدرة لزيــادة رأس املــال و/أو بيــع أو تخفيــض موجوداتهــا، أو فــرض غرامــات عليهــا، هــذا باإلضافــة إلــى 

زيــادة تكلفــة التمويــل عليهــا.

 أنظمة مخاطر االئتمان
اعتبارا من أكتوبر 2016، حظر بنك الكويت املركزي على البنوك الكويتية اإلقراض مببالغ تتجاوز 90 في املئة من الودائع املؤهلة، 

بغض النظر عن تاريخ استحقاق الوديعة املؤهلة ذات الصلة. وكما في 30 سبتمبر 2018، التزمت اجلهة املصدرة بهذا النظام.
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أنظمة مخاطر التركز
مــع مراعــاة بعــض االســتثناءات أو عنــد احلصــول علــى موافقــة مســبقة مــن بنــك الكويــت املركــزي، ال يجــوز أن يتجــاوز إجمالــي 
املطلوبــات االئتمانيــة ألي عميــل فــردي )مبــا فــي ذلــك الكيانــات املرتبطــة قانوًنــا أو اقتصادًيــا بذلــك العميــل( ألحــد البنــوك، 15 

فــي املئــة مــن رأس املــال التنظيمــي للبنــك. وكمــا فــي 30 ســبتمبر 2018، التزمــت اجلهــة املصــدرة بهــذا النظــام.

ال يجــوز أن يتجــاوز مجمــوع التركــزات االئتمانيــة الكبيــرة )والتــي تتجــاوز 10 فــي املئــة مــن رأس املــال التنظيمــي للبنــك(، مبــا فــي 
ذلــك أي اســتثناءات وافــق عليهــا بنــك الكويــت املركــزي، أربعــة أضعــاف رأس املــال التنظيمــي للبنــك. وكمــا فــي 30 ســبتمبر2018، 

التزمــت اجلهــة املصــدرة بهذا النظام.

تعليمات احلد األقصى لسعر الفائدة

تنــص قــرارات بنــك الكويــت املركــزي الصــادرة بشــأن احلــد األقصــى لســعر الفائــدة علــى أن ال تتجــاوز احلــدود القصــوى ألســعار 
ــت  ــك الكوي ــل بن ــن مــن قب ــوق ســعر اخلصــم املعل ــة ف ــي للشــركات: )1( 2.5 فــي املئ ــار الكويت ــة بالدين ــدة للقــروض املقوم الفائ
املركــزي فــي حالــة القــروض التجاريــة املســتحقة بعــد ســنة أو أقــل؛ و )2( 4 فــي املئــة فــوق ســعر اخلصــم املعلــن مــن قبــل بنــك 
الكويــت املركــزي فــي حالــة القــروض التجاريــة التــي يتجــاوز تاريــخ اســتحقاقها مــدة ســنة. وكمــا في 30 ســبتمبر2018، بلــغ ســعر 
اخلصــم املعلــن مــن قبــل بنــك الكويــت املركزي املتاح للبنوك في الكويت 3.0 فــي املئــة، وفي الفترة ما بن 4 أكتوبــر 2012 و30 

ــة. ــة و3.0 فــي املئ ســبتمبر 2018، تقلبــت أسعار اخلصــم بــن 2.0 فــي املئ

قــد حتــد هــذه التعليمــات مــن قــدرة اجلهــة املصــدرة علــى زيــادة محفظــة قروضهــا أو قــد تزيــد مــن التكاليــف التــي تتكبدهــا 
ــت املركــزي وغيرهــا  ــك الكوي ــرات أخــرى للقوانــن أو لتعليمــات بن ــر أي تغيي ــا. قــد تؤث اجلهــة املصــدرة فــي ممارســة أعماله
مــن اللوائــح أو السياســات املعمــول بهــا و/أو الطريقــة التــي يتــم بهــا تفســير أو تنفيــذ هــذه القوانــن واللوائــح والتعليمــات 

والسياســات علــى احتياطيــات وإيــرادات وأداء اجلهــة املصــدرة.

حركات الصرف األجنبي

تســجل اجلهــة املصــدرة حســاباتها، كمــا ويصــدر تقاريــر نتائــج أعمالهــا، بالدينــار الكويتــي. ومنــذ مايــو 2007، مت ربــط الدينــار 
الكويتــي بســلة عمــالت دوليــة غيــر معلنــة ومكونــة مــن عــدة عمــالت متثــل الــدول الشــريكة للكويــت فــي القطاعــات التجاريــة 

واملاليــة. ومــع ذلــك، فقــد حقــق إلغــاء ربــط الدينــار الكويتــي بالــدوالر األمريكــي مرونــة نســبية فــي حتديــد ســعر الصــرف.

قــد تتأثــر اجلهــة املصــدرة بــأي تعديــل أو إلغــاء لهــذا الربــط اخلــاص بســلة العمــالت األجنبيــة، باإلضافــة إلــى التقلــب احملتمــل 
فــي العمــالت املكونــة لهــذه الســلة. 

ــؤدي  ــد التأســيس. وقــد ي ــة لبل ــة احمللي ــا بالعمل ــج أعماله ــر نتائ وتســجل الشــركات التابعــة للجهــة املصــدرة حســاباتها وتقاري
أي تقلبــات فــي تلــك العمــالت احملليــة مقابــل الدينــار الكويتــي وقــت حتويــل حســابات الشــركات التابعــة إلــى الدينــار الكويتــي 
ألغــراض إعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة إلــى إمكانيــة تغيــر قيمــة املوجــودات أو املطلوبــات اخلاصــة بــأي مــن تلــك الشــركات 
التابعــة واملســجلة بالعملــة احملليــة نظــراً لوقــوع أي تغيــر فــي أســعار الصــرف مقابــل الدينــار الكويتــي، ممــا قــد يؤثــر بــدوره علــى 

الوضــع املالــي للجهــة املصــدرة احملســوب بالدينــار الكويتــي.

ال تتحمــل حكومــة الكويــت وال الهيئــة العامــة لالســتثمار الكويتيــة أي التــزام باالســتثمار فــي اجلهــة املصــدرة أو ممارســة 
أي أعمــال جتاريــة معهــا 

قامــت احلكومــة الكويتيــة وبنــك الكويــت املركــزي بعــدد مــن اإلجــراءات فــي مواجهــة األزمــة االقتصاديــة العامليــة لتوفيــر الدعــم 
لالقتصــاد الكويتــي. باإلضافــة إلــى ذلــك حصلــت الهيئــة العامــة لالســتثمار الكويتيــة فــي عــام 2009 علــى حصــة تشــكل نســبة 16 
فــي املئــة فــي بنــك اخلليــج ش.م.ك. كجــزء مــن خطــة إنقــاذ البنــك بعــد أن أعلــن عــن خســائر فادحــة مــن تــداول املشــتقات فــي 
عــام 2008. علــى الرغــم مــن دعــم احلكومــة وبنــك الكويــت املركــزي والهيئــة العامــة لالســتثمار للقطــاع املصرفــي احمللــي خــالل 
األزمــة االقتصاديــة العامليــة لعامــي 2008 و2009 فإنــه ال ميكــن التأكيــد بأنــه ســيتم تقــدمي هــذا الدعــم إلــى اجلهــة املصــدرة 

أو إلــى القطــاع املصرفــي احمللــي إذا حصــل أي اضطــراب اقتصــادي كبيــر آخــر فــي املســتقبل.
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قد يكون للتغييرات الضريبية في الكويت تأثير سلبي على املجموعة

فــي تاريــخ هــذه النشــرة، ال تخضــع اجلهــة املصــدرة للضريبــة علــى الشــركات علــى أرباحهــا فــي الكويــت، كمــا ال تفــرض 
الكويــت ضريبــة القيمــة املضافــة )“ضريبــة القيمــة املضافــة“( علــى بيــع الســلع واخلدمــات. مــع ذلــك، يجــب علــى املســتثمرين 
القيمــة  ضريبــة  تنفيــذ  إطــار  علــى  وافقــت  قــد  الكويــت  ذلــك  فــي  مبــا  اخلليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  أن  يدركــوا  أن 
املضافــة علــى مســتوى دول مجلــس التعــاون اخلليجــي )“اإلطــار“(، وســيتم تطبيــق هــذا اإلطــار والــذي ينــص علــى فــرض 
ضريبــة القيمــة املضافــة مبعــدل 5 فــي املئــة علــى الســلع واخلدمــات.  وكان مــن املقــرر أن تدخــل حيــز التنفيــذ اعتبــاًرا 
مــن 1 ينايــر 2018. وأعلنــت الكويــت مؤخــًرا أنهــا ســتؤجل فــرض ضريبــة القيمــة املضافــة فــي الكويــت حتــى عــام 2021. 
ــة  ــة مبعــدل 10 فــي املئ ــة تتضمــن اقتراحــاً بفــرض ضريب ــذ إصالحــات مالي ــك تقــوم حكومــة الكويــت بتنفي ــى ذل باإلضافــة إل
علــى دخــل الشــركات. لــم يتــم بعــد إصــدار التشــريع احمللــي فــي الكويــت لتنفيــذ اإلطــار املنصــوص عنــه أعــاله كمــا لــم يتــم 
اإلفصــاح عــن تفاصيــل خاصــة بهــذا النظــام فــي الكويــت حتــى تاريــخ هــذه النشــرة. ولذلــك فإنــه مــن املســتحيل حتديــد 
إذا كان ســيتم تطبيــق ضريبــة القيمــة املضافــة فــي الكويــت أم ال ومتــى قــد يتــم ذلــك علــى نحــو مــن الدقــة. وعــالوة 
علــى ذلــك ونظــراً للســلطة التقديريــة الواســعة التــي منحــت لــكل دولــة مــن دول مجلــس التعــاون اخلليجــي مبوجــب هــذا 
 اإلطــار فــإن شــروط وأحــكام نظــام ضريبــة القيمــة املضافــة فــي حــال تطبيقهــا غيــر معروفــة حتــى تاريــخ هــذه النشــرة.

ومــن املمكــن مبجــرد تطبيــق ضريبــة القيمــة املضافــة فــي الكويــت أن تزيــد تكاليــف اجلهــة املصــدرة وقــد تتأثــر أرباحهــا 
ــات اجلهــة  ــى عملي ــت عل ــاح الشــركات إذا طبق ــى أرب ــة عل ــإن فــرض ضريب ــك ف ــى ذل ــة إل املســتقبلية بشــكل ســلبي. باإلضاف

ــاح. ــات األرب ــى املســاهمن مــن خــالل توزيع ــع عل ــا املتاحــة للتوزي ــن أرباحه ــل م ــت مــن شــأنه أن يقل ــي الكوي املصــدرة ف

انخفاض التصنيفات االئتمانية للجهة املصدرة

تهــدف التصنيفــات االئتمانيــة للجهــة املصــدرة مــن قبــل أكبــر وكاالت التصنيــف االئتمانــي إلــى قيــاس قــدرة اجلهــة املصــدرة 
ــي  ــة عامــل هــام ف ــر مبثاب ــات تعتب ــك التصنيف ــإن تل ــي ف ــا وقــت اســتحقاقها، وبالتال ــة بديونه ــاء بااللتزامــات املتعلق ــى الوف عل
ــغ التمويــل الــذي ميكــن أن حتصــل عليــه هــذه اجلهــة. وتعتمــد تكلفــة  حتديــد تكلفــة اقتــراض اجلهــة املصــدرة لأمــوال ومبل
متويــل املبالــغ التــي تقترضهــا اجلهــة املصــدرة بصــورة جزئيــة علــى تصنيفاتهــا االئتمانيــة. وقــد كانــت تصنيفــات اجلهــة 

املصــدرة علــى النحــو التالــي فــي تاريــخ هــذه النشــرة:

وكالــة ســتاندرد آنــد بــورز: تصنيــف ائتمانــي بدرجــة +BBB الئتمــان املصــدر علــى املــدى الطويــل، وتصنيــف ائتمانــي بدرجــة 	 
A-2 الئتمــان األطــراف األخــرى علــى املــدى القصيــر مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة؛

وكالــة موديــز: تصنيــف ائتمانــي بدرجــة A3 للودائــع املصرفيــة طويلــة األجــل، وتصنيــف ائتمانــي بدرجــة P-2 للديــون قصيــرة 	 
األجــل، مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة؛ و

 	 F1 الحتماليــة تعثرهــا بالوفــاء بالتزاماتهــا علــى املــدى الطويــل مــع توقعــات مســتقرة وتصنيــف A+ وكالــة فيتــش: تصنيــف
علــى تعثــر الوفــاء بالتزاماتهــا علــى املــدى القصيــر مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة.

إن أي زيــادة إضافيــة فــي نســبة القــروض املتعثــرة املمنوحــة مــن قبــل اجلهــة املصــدرة أو تدهــور فــي مركزهــا املالــي قــد يتســبب 
فــي تخفيــض التصنيفــات االئتمانيــة للجهــة املصــدرة أو يتســبب فــي حصــول اجلهــة املصــدرة علــى تصنيفــات ســلبية ضمــن 
عمليــات مراقبــة التصنيفــات. باإلضافــة إلــى ذلــك إن أي انخفــاض فــي التصنيفــات االئتمانيــة للجهــة املصــدرة أو وضــع اجلهــة 
املصــدرة علــى قائمــة تصنيفــات ســلبية قــد يرفــع تكاليــف اقتراضهــا، األمــر الــذي قــد ينتــج عنــه أثــر جوهــري ســلبي علــى نشــاط 

اجلهــة املصــدرة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا أو مســتقبلها وكذلــك علــى عالقتهــا مــع دائنيهــا.

عــالوة علــى ذلــك عنــد حتديــد التصنيــف االئتمانــي للجهــة املصــدرة تنظــر وكاالت التصنيــف االئتمانــي إلــى الدعــم املتوقــع 
مــن احلكومــة. فقــد يكــون لتخفيــض التصنيــف االئتمانــي للحكومــة أو وضعهــا علــى قائمــة مراقبــة التصنيفــات الســلبية أو ألي 

تغييــر فــي الدعــم املتوقــع مــن حكومــة اجلهــة املصــدرة أثــراً علــى تصنيــف االئتمــان اخلــاص باجلهــة املصــدرة.

قــد يحــد أي تخفيــض مســتقبلي محتمــل فــي التصنيفــات االئتمانيــة )أو اإلعــالن عــن حصــول اجلهــة املصــدرة علــى تصنيفــات 
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ســلبية ضمــن عمليــات مراقبــة التصنيفــات( أيضــاً مــن قــدرة اجلهــة املصــدرة أو قــدرة الشــركات التابعــة لهــا علــى متويــل رأس 
املــال. عــالوة علــى ذلــك فــإن التغيــرات الفعليــة أو املتوقعــة فــي التصنيفــات االئتمانيــة للجهــة املصــدرة قــد تؤثــر علــى الســعر 
الســوقي للســندات. وقــد تخضــع التصنيفــات للمراجعــة أو الســحب فــي أي وقــت مــن قبــل اجلهــات املانحــة لتلــك التصنيفــات، 

ويجــب تقييــم كل تصنيــف بشــكل مســتقل بعيــداً عــن أي تصنيــف آخــر.

تركز امللكية والعالقات مع األطراف ذات الصلة

إن أســهم اجلهــة املصــدرة مدرجــة فــي بورصــة الكويــت. وكمــا فــي 30 ســبتمبر2018 امتلكــت شــركة كيبكــو بصفــة مباشــرة 41.2 
فــي املئــة مــن حصــة امللكيــة الفعليــة للجهــة املصــدرة وبصفــة غيــر مباشــرة )ويشــمل ذلــك األســهم اململوكــة مــن خــالل شــركات 
أخــرى تابعــة ملجموعــة كيبكــو( 63.8 فــي املئــة مــن أســهم اجلهــة املصــدرة. وامتلكــت املؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة 
8.1 فــي املئــة، وامتلــك عامــة املســاهمن باقــي األســهم. وفــي 12 يوليــو 2010، أخطــرت كيبكــو بورصــة الكويــت بــأن بنــك 

الكويــت املركــزي قــد صــرح لبنــك اخلليــج املتحــد ش.م.ب، البحريــن )إحــدى الشــركات التابعــة لكيبكــو( بــأن يزيــد مــن حصتــه 
فــي اجلهــة املصــدرة لتصــل إلــى 20.0 فــي املئــة. وكذلــك صــرح مصــرف البحريــن املركــزي بهــذه الزيــادة. ونتيجــة للزيــادة التــي 
صــرح بهــا مصــرف البحريــن املركــزي، خفضــت كيبكــو مســاهمتها املباشــرة فــي البنــك مبــا يقــارب النســبة املقابلــة. ومــع ذلــك، 
ليــس لهــذا التخفيــض فــي مســاهمة كيبكــو املباشــرة فــي اجلهــة املصــدرة أثــر كبيــر علــى مســاهمة كيبكــو املباشــرة فــي اجلهــة 

املصــدرة باعتبــار أن كيبكــو متتلــك 96.4 فــي املئــة فــي بنــك اخلليــج املتحــد.

فــي حــن تتمتــع شــركة كيبكــو بحصــة مســيطرة فــي مجموعــة متنوعــة مــن شــركات اخلدمــات املاليــة واإلعالميــة فــي منطقــة 
دول مجلــس التعــاون اخلليجــي، فليــس مــن املؤكــد بــأن حتتفــظ شــركة كيبكــو باملســتويات احلاليــة ملســاهمتها فــي اجلهــة 
املصــدرة، أو أن كيبكــو ســوف تســتمر فــي دعمهــا للجهــة املصــدرة مــن خــالل ضــخ رأس مــال أو ودائــع إلــى اجلهــة املصــدرة 
عنــد احلاجــة فــي املســتقبل. وقــد يكــون ألي تغيــر فــي احلصــة املســيطرة اململوكــة مــن شــركة كيبكــو تأثيــر ســيء علــى نشــاط 

اجلهــة املصــدرة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا ومســتقبلها.

وفــي حــن أن اجلهــة املصــدرة لــم متنــح كيبكــو أو مســاهميها الرئيســين أيــة قــروض، غيــر إنهــا منحــت قروضــاً ألعضــاء آخريــن 
ضمــن مجموعــة كيبكــو وغيرهــم مــن األطــراف ذات الصلــة مبجموعــة كيبكــو. وقــد بلغــت نســبة إجمالــي عمليــات القــروض 
مــع األطــراف ذات صلــة 20.1 فــي املئــة مــن إجمالــي محفظــة القــروض )باســتثناء البنــوك واملؤسســات املاليــة االخــرى داخــل 
مجموعــة كيبكــو( كمــا فــي 30 ســبتمبر2018. ومــن املمكــن أن تســبب العالقــات مــع األطــراف ذات الصلــة فــي تعــارض مصالــح 

اجلهــة املصــدرة وشــركاتها الزميلــة، األمــر الــذي مــن املمكــن أن يؤثــر علــى نشــاط اجلهــة املصــدرة.

ــرة مــن خــالل  ــى نشــاط اجلهــة املصــدرة بدرجــة كبي ــر عل ــى التأثي ــع كيبكــو بالقــدرة عل ومــن خــالل حصتهــا املســيطرة، تتمت
ــس  ــة مجل ــن أغلبي ــى تعي ــة إل ــة املســاهمن، باإلضاف ــب موافق ــي تتطل ــال واإلجــراءات الت ــى األعم ــى الســيطرة عل ــا عل قدرته
اإلدارة. قــد تتعــارض مصالــح كيبكــو مــع مصالــح دائنــي اجلهــة املصــدرة )مبــن فيهــم حاملــي الســندات( وإذا تعارضــت مصالــح 
املســاهمن، ومنهــا مصالــح كيبكــو بصفتهــا املســاهم الرئيســي، مــع مصالــح حاملــي الســندات، فمــن املمكــن اتخــاذ القــرارات 

التــي تصــب فــي مصلحــة املســاهمن، والتــي قــد ال تكــون بالضــرورة فــي مصلحــة حاملــي الســندات.

شبكة أفرع صغيرة تقدم خدمات مصرفية محدودة لألفراد

كمــا فــي 30 ســبتمبر 2018، امتلكــت اجلهــة املصــدرة 29 فــرع و140 جهــاز صــرف آلــي فــي الكويــت. ومــن بــن الشــركات التابعــة 
ــا كمــا فــي 30 ســبتمبر 2018،  ــي فــي تركي ــا 41 فــرع و41 جهــاز صــرف آل ــك بنــك برقــان تركي للجهــة املصــدرة األربعــة، امتل
وامتلــك بنــك تونــس العاملــي 3 أفــرع وال يوجــد لــه أي جهــاز صــرف آلــي فــي تونــس ولديــه مكتــب ممثــل واحــد فــي ليبيــا، وامتلــك 
بنــك اخلليــج اجلزائــر 60 فــرع و104 جهــاز صــرف آلــي فــي اجلزائــر، وامتلــك مصــرف بغــداد 33 فــرع و46 جهــاز صــرف آلــي 

فــي العــراق وفــرع واحــد فــي لبنــان. 

ــى االســتفادة  ــادرة عل ــراد، قــد ال تكــون اجلهــة املصــدرة ق ــة احملــدودة لأف ــا املصرفي ــرة وخدماته ــا الصغي نظــراً لشــبكة أفرعه
بالكامــل مــن الفــرص أو التطــورات فــي قطــاع اخلدمــات املصرفيــة لأفــراد فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وتركيــا. 
قــد يؤثــر أي عجــز محتمــل فــي اســتغالل هــذه الفــرص، علــى امليــزة التنافســية للجهــة املصــدرة أو تنفيــذ اســتراتيجيتها التوســعية. 
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تعتمد استراتيجية اجلهة املصدرة على قدرتها بإدارة منوها بنجاح
فــي حــن أن البيانــات التاريخيــة تشــير إلــى أن عمليــات اجلهــة املصــدرة كانــت تنفــذ بصفــة رئيســية فــي الســوق الكويتــي، إال 
أن اســتراتيجية اجلهــة املصــدرة تســتهدف إلــى التوســع فــي األســواق ضمــن منطقــة دول مجلــس التعــاون اخلليجــي ومنطقــة 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وتركيــا، مبــا فــي ذلــك العمــل فــي األســواق التــي لــم يســبق للجهــة املصــدرة العمــل فيهــا مــن 

قبــل. وتتمثــل التحديــات التــي قــد تنتــج عــن هــذه االســتراتيجية فــي قــدرة اجلهــة املصــدرة علــى:

متويــل االســتثمارات أو عمليــات االســتحواذ االســتراتيجية واحلصــول علــى حصــص ملكيــة أغلبيــة أو حصــص مســيطرة 	 
فــي الكيانــات املســتهدفة؛

حتقيق التكامل التام لالستثمارات االستراتيجية أو الكيانات حديثة التأسيس مع استراتيجية اجلهة املصدرة؛	 
تقييــم قيمــة ونقــاط قــوة ونقــاط ضعــف اســتثماراتها، أهــداف هــذه االســتثمارات أو االســتحواذات واالســتفادة مــن هــذه 	 

املعلومــات عنــد االســتحواذ؛
ضبط نظم تكنولوجيا املعلومات احلالية لدى اجلهة املصدرة مع نظم املجموعة الكاملة؛	 
 إدارة العمليات واملوظفن بشكل فعال في ظل التوسعات في األعمال؛	 
إدارة عدد متزايد من الكيانات دون الضغط الزائد على اإلدارة أو فقدان املوظفن الرئيسين؛	 
احلفاظ على قاعدة العمالء احلالية للجهة املصدرة؛ و	 
تطبيق سياسة إدارة املخاطر اخلاصة باجلهة املصدرة على املجموعة بشكل فعال.	 

وقد ال تتمكن اجلهة املصدرة من حتقيق كافة أو أي من أهداف التوسع االستراتيجي.

عــدم قــدرة اجلهــة املصــدرة علــى املنافســة مــع البنــوك احملليــة األخــرى فــي دولــة الكويــت أو احتفاظهــا بكبــار أعضــاء 
اإلدارة العليــا و/أو عــدم القــدرة علــى تعيــني موظفــني مؤهلــني جــدد فــي الوقــت املناســب مــن املمكــن أن يكــون لــه أثــر 

ســلبي علــى نشــاطها.

تواجــه اجلهــة املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة مســتوى مرتفــع مــن املنافســة فــي كافــة منتجاتهــم وخدماتهــم فــي جميــع 
البلــدان التــي يعملــون فيهــا. فاجلهــة املصــدرة تنافــس بنــوك محليــة أخــرى فــي الكويــت. وباإلضافــة إلــى البنــوك احملليــة، ومــع 
اســتمرار حكومــات منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وتركيــا فــي حتريــر اقتصاداتهــا وبــدء إصالحــات اقتصاديــة، يتزايد 
وجــود البنــوك العامليــة فــي الكويــت، ســواًء بشــكل مباشــر أو مــن خــالل اســتثمارات اســتراتيجية داخــل الكويــت، وتنافــس هــذه 
البنــوك العامليــة اجلهــة املصــدرة علــى منــح القــروض واحلصــول علــى الودائــع باإلضافــة إلــى متويــل التجــارة وغيــر ذلــك مــن 
األنشــطة املصرفيــة. قــد يكــون للطبيعــة التنافســية للســوق املصرفــي فــي الكويــت وفــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا 
ــى نشــاط اجلهــة املصــدرة أو  ــراً ســلبيا عل ــب اجلهــة املصــدرة فــي املنافســة بشــكل ناجــح، تأثي ــا وألي إخفــاق مــن جان وتركي

وضعهــا املالــي أو نتائــج عملياتهــا أو مســتقبلها.

ــك  ــا وكذل ــا العلي ــاظ بإدارته ــى االحتف ــا عل ــى قدرته ــرة، عل ــى درجــة كبي يعتمــد جنــاح ومنــو اجلهــة املصــدرة فــي املســتقبل إل
باملوظفــن الرئيســين اآلخريــن وحتفيزهــم. كمــا تعتمــد اجلهــة املصــدرة بدرجــة خاصــة علــى جهــود ومهــارات وســمعة وخبــرة 
كبــار موظفــي اإلدارة العليــا. وســوف يكــون لفقــدان املوظفــن الرئيســين تأثيــر ســلبي كبيــر علــى نشــاط اجلهــة املصــدرة أو 
وضعهــا املالــي أو نتائــج عملياتهــا أو مســتقبلها. ومــع ذلــك، فــإن اجلهــة املصــدرة غيــر مؤمنــة ضــد اخلســائر التــي قــد تتحملهــا 
نتيجــة لذلــك أو نتيجــة فقدانهــا أو فصلهــا ملوظفيهــا الرئيســين، وليــس لــدى اجلهــة املصــدرة تأمــن ضــد فقــدان كبــار املوظفــن 

أو املســؤولن أو املــدراء.
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قــد تواجــه اجلهــة املصــدرة غرامــات وتعانــي مــن اإلضــرار بســمعتها فــي حالــة عــدم التــزام اجلهــة املصــدرة بقوانــني 
مكافحــة غســيل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، وعقوبــات مكتــب مراقبــة املوجــودات األجنبيــة وغيرهــا مــن اللوائــح ذات 

الصلــة.

يتعــن علــى اجلهــة املصــدرة أن تلتــزم بقوانــن مكافحــة غســيل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب وعقوبــات مكتــب مراقبــة املوجــودات 
األجنبيــة وغيرهــا مــن اللوائــح. تتطلــب هــذه القوانــن واللوائــح مــن اجلهــة املصــدرة، مــن بــن أمــور أخــرى، اعتمــاد وتنفيــذ 
سياســات وإجــراءات “أعــرف عميلــك“ وإبــالغ اجلهــات الرقابيــة عــن املعامــالت الضخمــة واملعامــالت املشــتبه بهــا )مكافحــة 
ــد طبقــت اجلهــة املصــدرة سياســات وإجــراءات “أعــرف عميلــك“ و“مكافحــة غســيل األمــوال“ وهــي  ــوال(. ولق غســيل األم
تراجعهــا بانتظــام فــي ضــوء أي تطــورات تنظيميــة أو تطــورات خاصــة بالســوق ذات الصلــة بهــا. وإلــى املــدى الــذي قــد تخفــق 
فيــه اجلهــة املصــدرة فــي االلتــزام الكامــل للقوانــن واللوائــح املعمــول بهــا، فتتمتــع الســلطات التنظيميــة احلكوميــة التــي ترفــع 
اجلهــة املصــدرة تقاريرهــا لهــا بســلطة فــرض غرامــات وغيرهــا مــن اجلــزاءات علــى اجلهــة املصــدرة. إضافــة إلــى ذلــك، قــد 
يتأثــر نشــاط اجلهــة املصــدرة وســمعتها إذا اســتخدم عمــالء اجلهــة املصــدرة لتنفيــذ أنشــطة غســيل األمــوال أو ألغــراض غيــر 

مشــروعة.

تعــد السياســات واألســاليب احملاســبية اخلاصــة باجلهــة املصــدرة واملتعلقــة بكيفيــة اإلبــالغ عــن حالتهــا املاليــة ونتائــج 
عملياتهــا حاســمة وتتطلــب مــن إدارة اجلهــة املصــدرة وضــع تقديــرات حــول أمــور غيــر مؤكــدة

ــة  ــا املالي ــام اجلهــة املصــدرة بتســجيل واإلبــالغ عــن أوضاعه ــة قي تعــد السياســات واألســاليب احملاســبية أمــر أساســي لكيفي
ونتائــج عملياتهــا. يجــب علــى اإلدارة ممارســة حكمتهــا فــي اختيــار وتطبيــق العديــد مــن هــذه السياســات واألســاليب احملاســبية 
لضمــان توافقهــا مــع املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة )IFRS(، وهــي املعاييــر التــي مت اعتمادهــا فــي دولــة الكويــت. تتضمــن 
هــذه األحــكام والتقديــرات علــى ســبيل املثــال، حتديــد توقيــت انخفــاض قيمــة املوجــودات، وتصنيــف املوجــودات املاليــة، وحتديــد 

مخصــص خســائر االئتمــان ومخصــص اســتثمارات فــي األوراق املاليــة.

هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي قــد تؤثــر علــى القيمــة النهائيــة لتحقيــق اإليــرادات أو لتحديــد املصروفــات أو الســترداد 
املوجــودات أو لتقليــل املطلوبــات. وضعــت اجلهــة املصــدرة سياســات وإجــراءات رقابيــة تهــدف إلــى التأكــد مــن أن تقديراتهــا 
وأحكامهــا احملاســبية الهامــة تخضــع للرقابــة والتطبيــق بشــكل مســتمر. باإلضافــة إلــى ذلــك، تهــدف السياســات واإلجــراءات 
ــة تغييــر املنهجيــات بطريقــة مناســبة. ومــع ذلــك، وبســبب الغمــوض  املتخــذة لــدى اجلهــة املصــدرة إلــى ضمــان حــدوث عملي
احمليــط بأحــكام اجلهــة املصــدرة والتقديــرات املتعلقــة بهــذه األمــور، ال ميكــن للجهــة املصــدرة ضمــان عــدم مطالبتهــا بإجــراء 

تغييــرات فــي التقديــرات احملاســبية أو إعــادة إدراج البيانــات املاليــة العائــدة لفتــرة ســابقة فــي املســتقبل.

املخاطر املتعلقة بالكويت وتركيا ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

يتعرض االستثمار في األوراق املالية في األسواق الناشئة بشكل عام إلى درجة مرتفعة من املخاطر.

ينبغــي علــى املســتثمرين فــي األســواق الناشــئة مثــل الكويــت أن يكونــوا علــى علــم بــأن هــذه األســواق معرضــة إلــى مخاطــر أكبــر 
مــن األســواق األكثــر تقدمــاً مبــا فــي ذلــك علــى ســبيل املثــال املخاطــر التاليــة: التقلــب املرتفــع والســيولة احملــدودة والتغيــرات فــي 
البيئــة السياســية واالقتصاديــة. إضافــة إلــى ذلــك، قــد ال يوجــد تأكيــد أن ســوق األوراق املاليــة املعــرض إلــى مخاطــر األســواق 

الناشــئة مثــل ســوق الســندات لــن يتأثــر ســلًبا باألحــداث فــي أماكــن أخــرى باألخــص التــي حتصــل فــي األســواق الناشــئة.

إن اقتصــادات معظــم البلــدان فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا مدعومــة بشــكل رئيســي بعوائــد صــادرات النفــط 
وبالتالــي تتعــرض لتقلبــات فــي أســعار النفــط. لقــد توســعت االقتصــادات الوطنيــة ملعظــم البلــدان فــي منطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا بشــكل كبيــر فــي الســنوات األخيــرة، وكان جــزء كبيــر مــن التوســعات ناجتــاً عــن ارتفــاع أســعار النفــط تاريخيــاً 
ممــا أدى إلــى زيــادة النشــاط املالــي مــن قبــل البنــوك فــي املنطقــة. قــد يكــون للتدهــور املســتمر فــي اقتصاديــات هــذه البلــدان 
أو االضطرابــات السياســية فــي املنطقــة تأثيــر ســلبي ملمــوس علــى أعمــال اجلهــة املصــدرة والشــركات التابعــة لهــا أو حالتهــا 

املاليــة أو نتائــج عملياتهــا.

باإلضافــة إلــى ذلــك، علــى الرغــم مــن اختــالف الظــروف االقتصاديــة فــي كل بلــد فــإن ردود فعــل املســتثمرين جتــاه التطــورات 
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ــك  ــدان أخــرى فــي الشــرق األوســط، مبــا فــي ذل ــات اإلصــدار فــي بل ــة جله ــى أســعار األوراق املالي ــر عل ــا قــد تؤث ــد م فــي بل
الكويــت. فقــد يتعــرض الســعر الســوقي للســندات لتقلبــات كبيــرة، والتــي قــد ال تكــون بالضــرورة مرتبطــة بــاألداء املالــي 

للُمصــدر والشــركات التابعــة لــه.

فيمــا يتعلــق بتركيــا شــهدت البــالد منــواً ملحوظــاً فــي الســنوات األخيــرة، وبالرغــم مــن ذلــك فــال ميكــن التأكيــد بــأن هــذا النمــو 
سيســتمر. عــالوة علــى ذلــك فــي حــن أن سياســات احلكومــة التركيــة مؤخــراً أدت بشــكل عــام إلــى حتســن األداء االقتصــادي 
إال أن البــالد كانــت قــد تعرضــت لعــدم االســتقرار السياســي نتيجــة للتوتــرات السياســية واالجتماعيــة احلاليــة داخــل البــالد، 
وبســبب عــدم اســتقرار دول اجلــوار فــي منطقــة الشــرق األوســط بعــد احملافظــة علــى عالقاتهــا اجليــدة مــع الــدول املجــاورة 
تبنــت تركيــا موقفــاً مؤيــداً للمتمرديــن عندمــا اندلعــت احلــرب األهليــة الســورية، لكــن هــذا التأييــد لــم يصــل إلــى حــد تقــدمي 
املســاعدة العســكرية، انظــر إلــى فصــل “املخاطــر املتعلقــة بالكويــت وتركيــا ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا - 
الشــركات التابعــة للجهــة املصــدرة فــي منطقــة تخضــع ملخــاوف سياســية وأمنيــة مســتمرة“. ال ميكــن أن يكــون هنــاك أي تأكيــد 

علــى اســتمرارية مســتوى األداء االقتصــادي فــي تركيــا بهــذا الشــكل.

ال ميكــن إعطــاء أي تأكيــد علــى أن حكومــة تركيــا لــن تصــدر لوائــح أو سياســات ماليــة أو نقديــة جديــدة مبــا فــي ذلــك السياســات 
أو اللوائــح اجلديــدة أو التفســيرات القانونيــة اجلديــدة املتعلقــة بلوائــح قائمــة حاليــاً أو بضوابــط الصــرف أو اتخــاذ إجــراءات 
قــد يكــون لهــا تأثيــر جوهــري ســلبي علــى أنشــطة اجلهــة املصــدرة أو وضعهــا املالــي أو نتائــج عملياتهــا أو توقعاتهــا ممــا قــد 
يؤثــر ســلًبا علــى ســعر الســندات فــي الســوق وعلــى ســيولة الســندات. باإلضافــة إلــى مــا ســبق ال ميكــن للبنــك ضمــان أو إعطــاء 
أي تأكيــد يتعلــق بنتائــج أو تبعاتتقلــب أو عــدم اســتقرار ســعر صــرف الليــرة التركيــة مقابــل العمــالت الرائــدة األخــرى أو تأثيــر 

ســعر الفائــدة فــي جمهوريــة تركيــا خــالل األمــد القصيــر أو املتوســط أو الطويــل.

فــي العــراق يوجــد حاليــا قــدر كبيــر مــن عــدم الثقــة فــي الســوق بســبب عــدم االســتقرار السياســي فــي اآلونــة األخيــرة. قــد يكــون 
للمخاطــر احملــددة فــي الكويــت ومنطقــة الشــرق األوســط تأثيــر ســلبي جوهــري علــى نشــاط اجلهــة املصــدرة ووضعهــا املالــي 

ونتائــج ومســتقبل عملياتهــا، مبــا فــي ذلــك علــى ســبيل املثــال، مــا يلــي:

عدم االستقرار السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي؛	 
أعمال احلروب اخلارجية أو الصراعات األهلية أو غيرها من األعمال العدائية أو الصراعات؛	 
االضطرابات أو أعمال العنف الداخلية؛	 
زيادة معدالت التضخم وارتفاع تكاليف املعيشة؛	 
تغييــر األنظمــة والقوانــن الضريبيــة، مبــا فــي ذلــك فــرض الضرائــب فــي دول توفــر إعفــاء مــن الضرائــب أو زيــادة 	 

الضرائــب فــي الــدول ذات الضرائــب املنخفضــة؛
التدخالت احلكومية وسياسات احلماية االقتصادية؛	 
التغيرات السياسية السلبية في القوانن واملمارسات التنظيمية، مبا في ذلك الهياكل القانونية والقوانن الضريبية؛	 
مواجهة الصعوبات في توظيف العمالة وإدارة العمليات؛	 
النظــم القانونيــة التــي قــد جتعــل مــن الصعــب علــى اجلهــة املصــدرة تنفيــذ حقوقهــا الناجتــة عــن العقــود التــي أبرمتهــا 	 

ــة باجلهــة املصــدرة؛ ــة املتعلق ــة الفكري ــوق امللكي اجلهــة املصــدرة وحق
القيود املفروضة على احلق في حتويل العملة أو استردادها أو تصدير املوجودات؛	 
احلسابات غير القابلة للتحصيل ذات املخاطر الكبيرة ودورات التحصيل الطويلة؛	 
تقلبات العملة؛ و	 
التحديات اللوجستية والتحديات املتعلقة باالتصاالت.	 

وفقــا لذلــك، ينبغــي علــى املســتثمرين احملتملــن توخــي احلــذر فــي تقييــم املخاطــر التــي ينطــوي عليهــا االســتثمار فــي الســندات 
ويجــب عليهــم التحديــد بأنفســهم، فــي ضــوء هــذه املخاطــر، مــا إذا كان االســتثمار فــي الســندات مالئمــا.
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 بصفــة عامــة، يكــون االســتثمار فــي األســواق الناشــئة مالئمــا فقــط للمســتثمرين املتمرســن القادريــن بشــكل كامــل علــى تقييــم 
املخاطــر الكبيــرة التــي ينطــوي عليهــا االســتثمار.

تواجد الشركات التابعة للجهة املصدرة في منطقة تخضع ملخاوف سياسية وأمنية مستمرة 

علــى الرغــم مــن أن الكويــت تتمتــع عمومــا باالســتقرار السياســي الداخلــي والعالقــات الدوليــة الســليمة، إال أن عــددا مــن 
البلــدان الواقعــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا إمــا تعانــي أو عانــت فــي املاضــي مــن عــدم االســتقرار السياســي 
ــراق  ــي الع ــر ف ــر سياســي كبي ــال حصــل تغيي ــى ســبيل املث ــزاع املســلح. عل ــف والن ــة والعن ــات الداخلي واالجتماعــي واالضطراب
وتونــس ومصــر واضطرابــات اجتماعيــة وسياســية و/أو نزاعــات مســلحة وقــد حصلــت أنشــطة مشــابهة فــي ليبيــا وســوريا وعــدد 
مــن الــدول األخــرى فــي منطقــة الشــرق األوســط. وقــد تســبب الوضــع فــي تعطيــل كبيــر القتصــادات البلــدان املتضــررة، كمــا كان 
لــه تأثيــر متزعــزع علــى أســعار النفــط والغــاز. عــالوة علــى ذلــك قــد يتســبب اخلــالف األخيــر بــن قطــر وحكومــات مختلفــة فــي 
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا فــي مزيــد مــن االضطــراب القتصــادات املنطقــة. قــد يكــون لهــذه التطــورات األخيــرة 
واملســتمرة، إلــى جانــب األعمــال اإلرهابيــة وأعمــال القرصنــة البحريــة وغيرهــا مــن أشــكال عــدم االســتقرار فــي منطقــة الشــرق 
األوســط، مثــل التوتــرات بــن الواليــات املتحــدة وإســرائيل وإيــران والتــي قــد تتعلــق بالكويــت بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر تأثيــر 
ســلبي علــى قــدرة االقتصــاد الكويتــي باالنخــراط فــي التجــارة الدوليــة ممــا قــد تؤثــر ســلباً علــى أنشــطة اجلهــة املصــدرة املاليــة 

ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية.

كونهــا أول دولــة تشــهد انتفاضــة “الربيــع العربــي“ فــي عــام 2011، شــهدت تونــس تغيــًرا سياســًيا كبيــًرا فــي الســنوات األخيــرة. 
ومــع ذلــك فقــد اتخــذت تونــس خطــوات هامــة نحــو اســتعادة االســتقرار مثــل املوافقــة علــى دســتور جديــد فــي بدايــة عــام 2014. 
ومــن املتوقــع أن يــزداد منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي فــي 2018 إلــى 2.5 فــي املئــة مقارنــة بالنــاجت احمللــي اإلجمالــي الــذي بلــغ 
1.9 فــي املئــة فــي عــام 2017، وذلــك نتيجــة الزديــاد الثقــة واعتمــاد تشــريعات حيويــة للقطــاع اخلــاص. ومــع ذلــك ال تــزال هنــاك 
ــغ أكثــر مــن 70 فــي املئــة مــن النــاجت  حتديــات كبيــرة لالقتصــاد بشــكل عــام. فقــد اســتمر الديــن العــام فــي الزيــادة، حيــث بل
ــي  ــاجت احملل ــن الن ــة م ــي املئ ــي مــن 6.0 ف ــي اإلجمال ــل العجــز املال ــي عــام 2017. مت اتخــاذ خطــوات لتقلي ــي ف ــي اإلجمال احملل

اإلجمالــي فــي عــام 2017 إلــى مــا يقــدر بنحــو 4.9 فــي املئــة فــي عــام 2018.

تخــرج العــراق تدريجيــا مــن الضغــوط االقتصاديــة العميقــة التــي خلفتهــا احلــرب األهليــة فــي الســنوات القليلــة املاضيــة. لقــد 
وضعــت احلكومــة العراقيــة خطــة إعــادة إعمــار شــاملة تهــدف بشــكل مباشــر لتحقيــق االســتقرار االقتصــادي. ومــع ذلــك، قــد 
يعتمــد جنــاح خطــة إعــادة اإلعمــار جزئيــا علــى حــل النــزاع اجلــاري مــع حكومــة إقليــم كردســتان. مــن املتوقــع أن يعــود منــو النــاجت 
ــة  ــاج النفــط بنســبة 2.2 فــي املئ ــع أن ينمــو إنت ــه مــن املتوق ــا أن ــة فــي عــام 2018. كم ــى مســتويات إيجابي ــي إل ــي اإلجمال احملل
فــي 2018. ويُقــّدر أن العجــز املالــي قــد انخفــض إلــى 2.2 فــي املئــة مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي فــي عــام 2017 بســبب ارتفــاع 
ــى الرغــم مــن انخفــاض  ــي عــام 2017 عل ــالت. ف ــى األجــور واملعاشــات والتحوي ــذ سياســات تقشــفية عل أســعار النفــط وتنفي
اإلنتــاج النفطــي بســبب ارتفــاع أســعار النفــط إال أن حتســنت املوازنــة املاليــة العامــة للدولــة بنســبة 43 فــي املئــة مــن زيــادة عوائــد 
النفــط. فــي عــام 2017 تشــير التقديــرات أن العجــز املالــي يتحــول إلــى فائــض يعــادل 0.7 فــي املئــة مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي. 
يعانــي الســوق العراقــي حاليــاً مــن حالــة غمــوض بســبب عــدم االســتقرار السياســي األخيــر. ميكــن أن يكــون ملثــل هــذا الغمــوض 
السياســي وألي عنــف طائفــي آخــر أثــراً ســلبياً ملموســاً علــى أعمــال مصــرف بغــداد املاليــة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا 

وتوقعاتهــا خاصــة إذا انتشــر التقلــب السياســي إلــى مدينــة بغــداد.

تعــد دولــة اجلزائــر إحــدى دول املنطقــة التــي متكنــت مــن التمتــع باالســتقرار نســبيا خــالل انتفاضــة »الربيــع العربــي« حيــث 
حافظــت احلكومــة علــى االســتقرار إلــى حــد كبيــر مــن خــالل إنفــاق القطــاع العــام وإصالحــات سياســية محــدودة. يعتبــر 
البلــد مســتقراً نســبيا ومــع ذلــك، فقــد شــهدت اجلزائــر فــي الســنوات األخيــرة فتــرة مســتمرة مــن عــدم االســتقرار االجتماعــي 
ــذه املخاطــر  ــون له ــد يك ــالد. ق ــة مــن الب ــة فــي مناطــق معين ــد مســتمر بحصــول هجمــات إرهابي ــت مــن تهدي ــي وعان والداخل
ــك،  ــى ذل ــي. عــالوة عل ــق الســياحة واالســتثمار االجنب ــد تعي ــث ق ــد حي ــات اجلهــة املصــدرة فــي البل ــى عملي ــًرا ســلبًيا عل تأثي
كشــفت اســتمرارية الهبــوط بأســعار النفــط ضعــف االقتصــاد اجلزائــري الــذي تقــوده الدولــة والــذي يعتمــد بشــكل كبيــر علــى 

الهيدروكربونــات.

فيمــا يتعلــق بتركيــا، باإلضافــة إلــى التهديــد الــذي فــرض علــى النمــو الدولــي للجهــة املصــدرة بســبب عــدم اســتقرار الــدول 
املجــاورة لتركيــا فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، وخاصــًة فــي ســوريا والعــراق، يتضــح مــن االحتجاجــات األخيــرة 
ضــد سياســات احلكومــة التــي بــدأت فــي مايــو 2013 أن تركيــا معرضــة لعــدم االســتقرار االقتصــادي نتيجــة للتوتــرات السياســية 
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ــا املهيمــن بتشــكيل حكومــة  ــي بذلهــا حــزب تركي ــة داخــل البــالد. كمــا فــي عــام 2015 فشــلت اجلهــود الت ــة احلالي واالجتماعي
ائتالفيــة جديــدة، ومتــت الدعــوة إلــى إجــراء انتخابــات جديــدة وحتــى تاريــخ إجــراء هــذه االنتخابــات اجلديــدة، كانــت هنــاك 
حكومــة مؤقتــة، وذلــك فيمــا كانــت البــالد تتعــرض ألول تهديــد مــن قبــل داعــش. فــي مايــو 2016، اســتقال أحمــد داود أوغلــو مــن 
منصــب رئيــس وزراء تركيــا بســبب خالفــات مــع الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان. وبعــد ذلــك مت تعيــن حليــف للرئيــس، 
وهــو بينالــي يلــدرمي كرئيــس للــوزراء لتشــكيل حكومــة جديــدة. وقــد أعلــن الرئيــس ورئيــس الــوزراء عــن خطــط إلصالح الدســتور، 
األمــر الــذي ســيغير النظــام السياســي التركــي إلــى نظــام رئاســي. ظلــت تركيــا تعانــي مــن مشــاكل مــع اجلماعــات اإلرهابيــة 
احملليــة واإلثنيــة االنفصاليــة، مثــل “حــزب املؤمتــر الشــعبي الكردســتاني“، املعــروف ســابقا باســم حــزب العمــال الكردســتاني 
)الــذي مت إدراجــه كمجموعــة إرهابيــة مــن قبــل العديــد مــن الــدول، مبــا فــي ذلــك تركيــا والواليــات املتحــدة األمريكيــة(. وفــي 
الســنوات األخيــرة، ازدادت التوتــرات مــع ســوريا أيًضــا وذلــك، بســبب حصــول هجــوم بالقذائــف فــي عــام 2012 علــى مدينــة 
أكاكالــي علــى احلــدود التركيــة. علــى الرغــم مــن أنــه لــم يكــن لعــدم االســتقرار هــذا وللنزاعــات اإلقليميــة وتهديــدات اإلرهــاب 
حتــى اآلن تأثيــر كبيــر علــى االقتصــاد التركــي، إال أن هنــاك خطــًرا مــن أن يؤثــر ذلــك ســلًبا علــى مســتوى البــالد مــن ناحيــة 

الســياحة واالســتثمارات األجنبيــة وأســواق رأس املــال، ممــا قــد يؤثــر بــدوره ســلًبا علــى أنشــطة اجلهــة املصــدرة فــي البــالد.

فــي أعقــاب االجتــاه الســائد فــي عــام 2016، واصلــت الليــرة التركيــة انخفاضهــا بســبب عوامــل مثــل ارتفــاع معــدل التضخــم 
)الــذي كان 11.9 فــي املئــة فــي عــام 2017 مقارنــة بنســبة 8.5 فــي املئــة فــي عــام 2016(، وزيــادة املخاطــر اجليوسياســية 

ــالد. ــي الب ــاد الغمــوض السياســي ف ــك بســبب ازدي ــة وكذل ــة بالعمــالت األجنبي ــون املقوم ــاع الدي ــة، وارتف واألمني

ــر  ــي فــي الكويــت. فــي 20 يناي ــى الوضــع السياســي واألمن ــر عل ــة األخــرى تأثي ــك، قــد يكــون لأحــداث العاملي ــى ذل عــالوة عل
2017، انتخــب دونالــد جــي ترامــب الرئيــس اخلامــس واربعــون للواليــات املتحــدة )الرئيــس ترامــب(. منــذ حــرب اخلليــج فــي عــام 
1990، متتعــت الكويــت والواليــات املتحــدة بعالقــات اقتصاديــة واســتراتيجية وثيقــة فــي حــن صــرح الرئيــس ترامــب أنــه ينــوي 
متابعــة برنامــج انعزالــي مــن شــأنه أن يركــز بشــكل متزايــد علــى االســتثمار األمريكــي فــي شــؤون الواليــات املتحــدة األميركيــة 
الداخليــة، غيــر أن الرئيــس ترامــب قــد دعــا إلــى توســيع عمليــات التنقيــب عــن النفــط كمــا تعهــد بدعــم القــوات األمريكيــة التــي 
يتــم نشــرها فــي منطقــة اخلليــج للحكومــات فــي مواجهــة داعــش. أكــد الرئيــس ترامــب فــي تصريحــات ومحادثــات أخيــرة مــع 
حضــرة صاحــب الســمو أميــر البــالد الشــيخ صبــاح األحمــد اجلابــر الصبــاح التــزام الواليــات املتحــدة املســتمر بأمــن الكويــت. 
ومــع ذلــك، فــإن أي حتــول فــي العالقــة بــن الكويــت والواليــات املتحــدة أو تغييــر فــي األولويــات السياســية للواليــات املتحــدة فــي 

منطقــة اخلليــج قــد يكــون لــه أثــر ســلبي ملمــوس علــى الوضــع االقتصــادي أو السياســي أو املالــي للكويــت.

قد يتأثر اقتصاد الكويت ومنوه مبعطيات الكويت السياسية 

ــة فــي املاضــي. وألنــه يجــب املوافقــة علــى جميــع  كانــت العالقــات بــن احلكومــة والبرملــان الكويتــي )مجلــس األمــة( مضطرب
التشــريعات التــي تصــدر فــي الكويــت عــن طريــق التصويــت فــي مجلــس األمــة، فــإن التدابيــر التــي تتطلــب تشــريعاً يقترحــه 

مجلــس الــوزراء ميكــن أيضــا أن تتوقــف إلــى أجــل غيــر محــدد قبــل إرســالها إلــى األميــر للموافقــة والتصديــق.

شــهدت الســنوات األخيــرة سلســلة مــن مجالــس انعقــاد مجلــس األمــة التــي لــم تســتكمل فترتهــا الكاملــة بســبب قــرارات األميــر 
بحلهــا، وذلــك لعــدة أســباب مختلفــة. بعــد حــل مجلــس األمــة فــي 26 نوفمبــر 2016، عقــدت احلكومــة انتخابــات مجلــس األمــة 
الســابعة منــذ عــام 2006. وللمــرة األولــى منــذ أربــع ســنوات فــاز مرشــحو املعارضــة بـــ 24 مقعــًدا مــن أصــل 50 مقعــًدا. أعــرب 
ــة  ــوم املعارضــة مبقاوم ــة، ومــن املرجــح أن تق ــة القائم ــد مــن هــؤالء املرشــحن عــن اســتيائهم مــن السياســات احلكومي العدي
العديــد مــن جوانــب “خطــة الكويــت اجلديــدة“ )اســتراتيجية “الكويــت اجلديــدة 2035“ التــي أعلنــت عنهــا احلكومــة فــي 30 
ينايــر 2017(، مبــا فــي ذلــك اخلطــط املتعلقــة بتخفيــض الدعومــات وفــرض الضرائــب. ومــع ذلــك فاملعارضــة مجــزأة إلــى حــد 
كبيــر فــي الكويــت بــن التيــارات السياســية املختلفــة مــن إســالمين وليبراليــن ومســتقلن والذيــن تتباعــد أولوياتهــم ومصاحلهــم 
فــي غالــب األحيــان. رداً علــى ذلــك، أعــاد األميــر تعيــن رئيــس الــوزراء الســابق الشــيخ جابــر املبــارك الصبــاح والــذي يدعــم 
األميــر جــدول أعمالــه. قــد يــؤدي ذلــك إلــى جمــود سياســي ممــا قــد يعطــل خطــط احلكومــة للتنميــة االقتصاديــة باإلضافــة إلــى 

مبــادرات اإلصــالح األخــرى.

قد تخلق األنظمة القانونية والرقابية بيئة غير مستقرة ألنشطة االستثمار واألعمال

التــزال الكويــت فــي طــور تطويــر الســلطات الرقابيــة واألنظمــة القانونيــة والرقابيــة لديهــا، والتــي لــم ترســخ بعــد كمــا 
هــي احلــال فــي أوروبــا الغربيــة والواليــات املتحــدة. وقــد اتخــذت الكويــت، إلــى جانــب بلــدان أخــرى فــي منطقــة دول 
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بــن  ومــن  والرقابيــة.  القانونيــة  نظمهــا  أكبــر ضمــن  بشــكل  والثقــة  الكفــاءة  لتعزيــز  تدابيــر  اخلليجــي،  التعــاون  مجلــس 
هــذه التدابيــر، اضطلعــت الكويــت والبلــدان الواقعــة فــي منطقــة مجلــس التعــاون اخلليجــي بالتزامــات مبوجــب االتفــاق 
العــام بشــأن التعريفــات اجلمركيــة والتجــارة )GATT( والتــي تديرهــا منظمــة التجــارة العامليــة )WTO(، وقــد ســنت الكويــت 
فــي  تغيــرات  الكويــت  تشــهد  قــد  ذلــك  ومــع  األجنبيــة.  امللكيــة  نســبة  زيــادة  أمــور  فــي جملــة  تشــمل  تشــريعات  بالفعــل 
ــادة حقــوق  ــال إقــرار سياســات متعلقــة باالســتمرار فــي زي ــى ســبيل املث ــك، عل ــة )مبــا فــي ذل اقتصادهــا وسياســاتها احلكومي
 امللكيــة األجنبيــة وفًقــا اللتزامــات الكويــت مــع منظمــة التجــارة العامليــة( والتــي قــد تؤثــر علــى أعمــال اجلهــة املصــدرة.

قــد ال يوفــر النظــام القانونــي فــي الكويــت نفــس درجــة احلمايــة أو يتطلــب مســتويات اإلفصــاح عــن املعلومــات بنفــس الدرجــة 
التــي تتطلبهــا األنظمــة القانونيــة فــي أوروبــا الغربيــة أو الواليــات املتحــدة. ال ميكــن إعطــاء أي ضمــان بــأن احلكومــة لــن تطبــق 
لوائــح أو سياســات ماليــة أو نقديــة، مبــا فــي ذلــك سياســات ولوائــح أو تفســيرات قانونيــة جديــدة لأنظمــة احلاليــة، والتــي 
تتعلــق أو تؤثــر علــى أمــور كنــزع امللكيــة والتأميــم والضرائــب وأســعار الفائــدة أو ضوابــط الصــرف، أو أن احلكومــة لــن تتخــذ 
اإلجــراءات التــي قــد يكــون لهــا تأثيــر ســلبي بشــكل جوهــري علــى أعمــال اجلهــة املصــدرة أو ظروفهــا املاليــة أو نتائــج عملياتهــا 

أو التوقعــات اخلاصــة بهــا.

اإلطار التنظيمي للبنك املركزي

يخضــع البنــك إلشــراف اجلهــات الرقابيــة، بالتالــي التغييــرات التــي تطــرأ علــى القوانــن أو اللوائــح املعمــول بهــا أو علــى 
تفســير أو تطبيــق تلــك القوانــن أو اللوائــح، كمــا أن مخالفــة تلــك القوانــن أو اللوائــح، قــد تؤثــر بشــكل ســلبي علــى النشــاط 
املالــي للجهــة املصــدرة أو علــى مركزهــا املالــي أو علــى نتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا. كمــا أن القواعــد الرقابيــة والتنظيميــة 
لبنــك الكويــت املركــزي والبنــوك املركزيــة املعنيــة بالنســبة للشــركات التابعــة للجهــة املصــدرة تشــمل بتفصيــل أكثــر مــن العديــد 
ــة وسياســة تصنيــف  ــم السياســة النقدي ــال والســيولة وترشــيد وتنظي ــة رأس امل ــات كفاي ــل متطلب ــدول األخــرى أمــور مث مــن ال
التســهيالت االئتمانيــة وحســاب املخصصــات ذات الصلــة، والتركيــز االئتمانــي، وتنظيــم سياســة االســتثمار ونظــم الرقابــة 
الداخليــة وقيــاس املخاطــر ونظــم اإلدارة والقواعــد واللوائــح املتعلقــة باخلبــرة املطلوبــة ألعضــاء مجلــس إدارة البنــك واملوظفــن 

ــل اإلرهــاب. ــات املشــبوهة ومتوي التنفيذيــن، ومكافحــة غســيل األمــوال والعملي

قــد حتــد هــذه اللوائــح مــن أنشــطة البنــوك )مبــا فــي ذلــك أنشــطة اجلهــة املصــدرة( فــي حــن أن التغييــرات التــي جتريهــا أي 
مــن البنــوك املركزيــة ذات الصلــة فــي سياســاتها وممارســاتها الرقابيــة واالشــرافية ميكــن أن تؤثــر بدرجــات متفاوتــة علــى أعمــال 

كل بنــك أو منتجاتــه أو اخلدمــات التــي يقدمهــا أو قــد يقدمهــا، وقيمــة أصولــه، وتكاليــف ممارســة أنشــطته ووضعــه املالــي.

العوامل اجلوهرية لغرض تقييم املخاطر املرتبطة بالسندات

املخاطر املتعلقة بالسندات بشكل عام
فيما يلي وصف موجز لبعض املخاطر املتعلقة بالسندات بشكل عام:

تصدر السندات في شكل سند شامل، وتخضع الستثناءات محدودة، ويتم تداولها في املقاصة

ــة للمقاصــة ش.م.ك. وباســتثناء احلــاالت  ــدى الشــركة الكويتي ــم إيداعهــا ل ــر ويت تصــدر الســندات بشــكل ســند شــامل أو أكث
املوضحة في الســند الشــامل، لن يحق للمســتثمرين احلصول على الســندات في شــكل نهائي. ســوف حتتفظ الشــركة الكويتية 
للمقاصة ش.م.ك. بسجالت امللكية في كل من السندات الشاملة اململوكة من خاللها. وفي حن يتم اثبات السندات بواسطة 
 ســندات شــاملة، فــإن املســتثمرين ســيكونون قادريــن علــى تــداول ملكيتهــم مــن خــالل الشــركة الكويتيــة للمقاصــة ش.م.ك. فقــط.

وفــي حــن يتــم متثيــل الســندات بســندات شــاملة، ســتقوم اجلهــة املصــدرة بتنفيــذ التزاماتهــا مبوجــب الســندات مــن خــالل 
تســديد الدفعــات مــن خــالل الشــركة الكويتيــة للمقاصــة ش.م.ك. ويجــب أن يتبــع صاحــب احلــق فــي الســندات الشــاملة 
إجــراءات الشــركة الكويتيــة للمقاصــة ش.م.ك. لتلقــي الدفعــات مبوجــب الســندات. ال تتحمــل اجلهــة املصــدرة أيــة مســؤولية 
 أو التــزام فيمــا يتعلــق بالســجالت املتعلقــة مبلكيــة صاحــب احلــق املســتفيد أو املبالــغ املدفوعــة فيمــا يتعلــق بــأي ســند شــامل.

ــدالً مــن  ــق بالســندات. وب ــن يكــون لصاحــب احلــق املســتفيد مــن الســندات الشــاملة حــق مباشــر فــي التصويــت فيمــا يتعل ل
ذلــك، سيُســمح ملثــل هــؤالء األشــخاص بالتصــرف فقــط إلــى احلــد الــذي يتــم متكينهــم بــه مــن خــالل الشــركة الكويتيــة للمقاصــة 

ش.م.ك. لتعيــن وكالء مناســبن.
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االسترداد قبل االستحقاق

ــة اضطــرار  ــك فــي حال ــا للشــروط وذل ــع الســندات املســتحقة وفًق ــة اســترداد جمي يجــوز للجهــة املصــدرة فــي ظــروف معين
اجلهــة املصــدرة )1( زيــادة املبالــغ املســتحقة الدفــع فيمــا يتعلــق بــأي ســندات مســتحقة بســبب أي اقتطــاع أو خصــم أو حجــز 
لغــرض، أو بســبب أي ضرائــب أو رســوم حاليــة أو مســتقبلية أو رســوم حكوميــة مــن أي نــوع كانــت يتــم فرضهــا أو حتصيلهــا أو 
اعتمادهــا مــن قبــل دولــة الكويــت أو نيابــة عنهــا أو مــن قبــل أي ســلطة فيهــا لديهــا صالحيــة فــرض الضريبــة أو )2( اســترداد 
الســندات بالكامــل او دفــع أي مبالــغ إضافيــة أو القيــام بأيــة إجــراءات إضافيــة غيــر متوقعــة مبوجــب الشــروط واألحــكام 

الســارية فــي الوقــت احلالــي بســبب متطلبــات تنظيميــة إلزاميــة.

ال يوجد حق مباشر للتقاضي
  

ال يحق لحاملي السندات المشارکة باتخاذ إجراءات مباشرة ضد اجلهة المصدرة في حالة التخلف عن السداد، بل توجب 
العمل بشکل جماعي من خالل هيئة حملة السندات.

التعديالت والتنازالت

ــة الســندات للنظــر فــي  ــة األحــكام اخلاصــة بالدعــوة الجتماعــات حمل تتضمــن شــروط وأحــكام اإلصــدار والالئحــة التنفيذي
ــع  ــزام جمي ــة املعرفــة مــن حملــة الســندات بإل ــى مصاحلهــم بشــكل عــام. تســمح هــذه األحــكام لأغلبي ــر عل ــي تؤث األمــور الت
حاملــي الســندات، مبــا فــي ذلــك حملــة الســندات الذيــن لــم يحضــروا أو يصوتــوا فــي االجتمــاع املعنــي، وكذلــك حملــة 

ــة. ــاً لأغلبي ــة خالف ــوا بطريق ــن صوت الســندات الذي

املخاطر املتعلقة بالسوق بصفة عامة

نبــن أدنــاه، وصفــا موجــزا ملخاطــر الســوق الرئيســية، مبــا فــي ذلــك مخاطــر الســيولة ومخاطــر ســعر الصــرف واملخاطــر 
االئتمانيــة: 

ال يوجد سوق ثانوي للسندات

تعتبــر الســندات أوراق ماليــة جديــدة وقــد ال يتــم توزيعهــا علــى نطــاق واســع، وليــس لهــا ســوق تــداول نشــط فــي الوقــت احلالــي. 
وإذا مت تــداول الســندات بعــد إصدارهــا األول، فإنهــا قــد تتــداول بســعر يقــل عــن ســعر الطــرح األول، ويعتمــد ذلــك علــى أســعار 

الفائــدة الســائدة وأســواق األوراق املاليــة املشــابهة والظــروف االقتصاديــة العامــة والوضــع املالــي للجهــة املصــدرة. 

ــه ســيوفر حلاملــي  ــه إذا نشــأ ذلــك الســوق الثانــوي، فإن ــه ســيكون هنــاك ســوق ثانــوي للســندات، أو أن ال ميكــن التأكيــد بأن
الســندات ســيولة الســتثمارهم فــي الســندات أو أنــه ســوف يســتمر طــوال مــدة الســندات. وقــد تتعــرض القيمــة الســوقية 
للســندات للتقلــب. وبالتالــي فإنــه مــن املمكــن أن تبــاع الســندات مــن قبــل حاملــي الســندات فــي أي ســوق ثانــوي قــد ينشــأ، 
بســعر أقــل مــن ســعر الشــراء األصلــي لتلــك الســندات، وعليــه يجــب أن يكــون املســتثمر فــي الســندات مســتعداً لتملــك الســندات 

حلــن اســتردادها أو حلــن ســداد كافــة املبالــغ املســتحقة عنــد اســتردادها بشــكل كامــل.

باإلضافــة إلــى ذلــك، يجــب أن يكــون حاملــو الســندات علــى درايــة بظــروف اســواق االئتمــان العامليــة الســائدة والتــي ينتشــر 
احلديــث عنهــا )وذلــك حتــى تاريــخ هــذه النشــرة( والتــي تعانــي مــن نقــص عــام للســيولة فــي األســواق الثانويــة ألدوات مشــابهة 
للســندات. وقــد يــؤدي هــذا النقــص فــي الســيولة إلــى تكبــد املســتثمرين خســائر فــي إعــادة البيــع فــي الســوق الثانــوي حتــى إذا 
لــم يكــن هنــاك انخفــاض فــي أداء موجــودات اجلهــة املصــدرة. وال ميكــن للجهــة املصــدرة أن تتنبــأ إن كانــت هــذه الظــروف 
ســوف تتغيــر وإن الســوق ســوف يصبــح أكثــر ســيولة بالنســبة للســندات واألدوات املشــابهة للســندات فــي ذلــك الوقــت، وذلــك 

في حالة حدوث أي تغير. 
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قد ال تعكس التصنيفات االئتمانية املسندة إلى اجلهة املصدرة جميع املخاطر املرتبطة باالستثمار في السندات

قــد ال تعكــس التصنيفــات االئتمانيــة التأثيــر احملتمــل جلميــع املخاطــر املتعلقــة بالســندات. ال يعتبــر التصنيــف االئتمانــي 
توصيــة لشــراء أو بيــع أو االحتفــاظ بــاألوراق املاليــة كمــا ميكــن مراجعــة هــذه التصنيفــات أو ســحبها مــن قبــل وكالــة التصنيــف 
فــي أي وقــت. إن أي تغييــر ســلبي فــي التصنيــف االئتمانــي الســاري ميكــن أن يؤثــر ســلًبا علــى ســعر تــداول الســندات التــي مت 

إصدارهــا فــي حــال طرحهــا فــي األســواق الثانويــة فــي املســتقبل. 

مخاطر الضرائب على الدفعات

ميكن أن تصبح الدفعات التي تقوم بها اجلهة املصدرة، فيما يتعلق بالســندات، خاضعة للضرائب. وتتطلب شــروط الســندات 
مــن اجلهــة املصــدرة دفــع مبالــغ إضافيــة فــي ظــروف معينــة في حالة أي اقتطاع أو خصم أو حجز لغرض، أو بســبب أي ضرائب 
أو رســوم حالية أو مســتقبلية أو رســوم حكومية من أي نوع كانت يتم فرضها أو حتصيلها أو اعتمادها من قبل دولة الكويت أو 
نيابــة عنهــا أو مــن قبــل أي ســلطة فيهــا لديهــا صالحيــة فــرض الضريبــة فيمــا يتعلــق بالدفعــات مبوجــب الســندات، بحيــث يكــون 
صافي املبالغ التي يتلقاها حاملي السندات بعد ذلك االستقطاع أو االحتفاظ أو اخلصم مساوياً للمبالغ األساسية باإلضافة 
 إلــى التوزيعــات التــي كان ميكــن احلصــول عليهــا فيمــا يتعلــق بالســندات فــي غيــاب هــذا االســتقطاع أو االحتفــاظ أو اخلصــم.

ميكن أن تعطي الظروف املوصوفة أعاله اجلهة املصّدرة احلق في استرداد جميع السندات )وليس جزء منها فقط(.

قد تتأثر قيمة السندات بالتغيير في قانون الضرائب

ــى  ــة، وتســتند إل ــة عام ــى املســتثمرين هــي ذات طبيع ــب عل ــي هــذه النشــرة بخصــوص فــرض الضرائ ــواردة ف ــات ال إن البيان
القانــون واملمارســة احلاليــن فــي الكويــت وال تّدعــي معاجلــة جميــع اجلوانــب الضريبيــة التــي قــد تكــون ذات أهميــة بالنســبة 
إلــى حاملــي الســندات. ويخضــع القانــون واملمارســة، مــن حيــث املبــدأ، للتغييــر، ورمبــا بأثــر رجعــي، وقــد يؤثــر ذلــك ســلًبا علــى 
املســتثمرين. باإلضافــة إلــى ذلــك، فيمكــن أن يؤثــر أي تغييــر فــي التشــريعات الضريبيــة أو فــي املمارســة العمليــة فــي الكويــت 
ســلًبا علــى قــدرة امُلصــدر علــى ســداد الدفعــات مبوجــب الســندات و/أو القيمــة الســوقية للســندات. ويُنصــح كل حامــل محتمــل 
للســندات بالتشــاور مــع مستشــار الضرائــب اخلــاص بــه فيمــا يتعلــق بالنتائــج املترتبــة عــن تطبيــق قوانــن الضرائــب الســارية 

فــي دولــة الكويــت فيمــا يتعلــق باالكتتــاب فــي الســندات وحيازتهــا وبيعهــا.

إن تطبيــق وتنفيــذ نظــام ضريبــة الدخــل الكويتيــة أمــر غيــر مؤكــد، وقــد يخضــع حاملــو الســندات مــن الكيانــات غيــر 
التجاريــة فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي لنظــام ضريبــة الدخــل الكويتيــة فــي ظــروف محــدودة معينــة.

إنشــاء  بشــأن   2010 لســنة   7 رقــم  القانــون  بتعديــل   2015 لســنة   22 رقــم  القانــون  مــن  )مكــرر(   150 باملــادة  عمــاًل 
والســندات  املاليــة  األوراق  عوائــد  تعفــى  الهيئــة(،  قانــون  )تعديــل  املاليــة  األوراق  أنشــطة  وتنظيــم  املــال  أســواق  هيئــة 
الضرائــب.  مــن  لهــا،  املصــدرة  اجلهــة  عــن  النظــر  بغــض  املماثلــة  األخــرى  املاليــة  األوراق  وجميــع  التمويــل   وصكــوك 

فــي حــن مت االعتــراف بتعديــل قانــون الهيئــة مبوجــب القــرار اإلداري رقــم 2028 لعــام 2015 الصــادر عــن وزارة املاليــة )ويشــار 
إليــه فيمــا بعــد بـــ “القــرار اإلداري“(، لــم يصــدر حتــى اآلن بيــان رســمي مــن إدارة ضريبــة فــي وزارة املاليــة )ويشــار إليهــا فيمــا 
ــم  ــب مــن احملاك ــم يُطل ــك، ل ــه. وكذل ــة و/أو تطبيق ــون الهيئ ــل قان ــد بـــ “إدارة ضريبــة الدخــل“( بخصــوص تفســيرها لتعدي بع

الكويتيــة )التــي ســتكون هــي احلاكــم النهائــي فــي هــذا الشــأن( تفســير هــذه األحــكام حتــى اآلن.

عــالوة علــى ذلــك، لــم تعتمــد إدارة ضريبــة الدخــل حتــى تاريخــه أحــكام متســقة علــى الــدوام بشــأن األمــور الضريبيــة الكويتيــة 
بشــكل عــام. وبناًء على ذلك، إذا مــا قــررت إدارة ضريبــة الدخــل عــدم تطبيــق اإلعفــاء علــى الســندات، فقــد يخضــع حملة 

السندات مــن الكيانــات التجاريــة غير التابعــة لــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي، لضريبة الدخل في الكويت.

وباإلضافــة إلــى ذلــك، ال يتنــاول تعديــل قانــون الهيئــة وال القــرار اإلداري مســألة مــا إذا كان هنــاك التــزام باســتقطاع نســبة 5 
فــي املئــة مــن أي مبلــغ تقــوم اجلهــة املصــدرة بســداده إلــى حملــة الســندات. فــي حالــة حــدوث أي اســتقطاع مــن هــذا القبيــل، 
تنــص الشــروط علــى أن تقــوم اجلهــة املصــدرة بدفــع هــذه املبالــغ اإلضافيــة حتــى تكــون املبالــغ الصافيــة التــي يتلقاهــا حاملــي 

الســندات مســاوية للمبلــغ الــذي كان مــن املمكــن حتصيلــه فــي حالــة عــدم وجــود هــذا االســتقطاع.

ــق بالنتائــج املترتبــة عــن تطبيــق قوانــن  وننصــح املكتتبــن احملتملــن بالســندات استشــارة مستشــاريهم الضريبيــن فيمــا يتعل
الضرائــب الســارية فــي دولــة الكويــت فيمــا يتعلــق باالكتتــاب فــي الســندات وحيازتهــا والتخلــص منهــا، وتلقــي الدفعــات مبوجبها.
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التنفيذ مبوجب القانون الكويتي
لــم يتــم اختبــار نظــام اإلفــالس فــي الكويــت وقــد صــدرت إرشــادات محــدودة بشــأن كيفيــة  تطبيــق اإلطــار التشــريعي 

املتعلــق باإلفــالس فــي الواقــع مــن جانــب احملاكــم فــي الكويــت.

فــي حالــة إفــالس اجلهــة املصــدرة، يطبــق قانــون اإلفــالس الكويتــي، وقــد يؤثــر هــذا القانــون ســلباً علــى قــدرة اجلهــة املصــدرة 
علــى أداء التزاماتهــا مبوجــب الســندات، وقــد يســتغرق احلصــول علــى حكــم نهائــي باإلفــالس فــي الكويــت عــدة ســنوات. ال 
ــة  ــة كافيــة مــن الســوابق القضائيــة للتنبــوء بنتيجــة مطالبــات حاملــي الســندات ضــد اجلهــة امُلصــدرة فــي حال توجــد حصيل
إعســار اجلهــة امُلصــدرة، وبالتالــي ال ميكــن ضمــان تلقــي حاملــي الســندات كامــل مطالباتهــم املاليــة أو قــد ال يحصــل حاملــي 

الســندات علــى أي مــن مطالباتهــم املاليــة علــى االطــالق فــي هــذه الظــروف.

تعديل القانون

تخضــع الســندات للقوانــن الســارية فــي دولــة الكويــت كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة. وال ميكــن تقــدمي أي تأكيــد بشــأن تأثيــر 
أي تعديــل محتمــل علــى قانــون الكويــت بعــد تاريــخ هــذه النشــرة، كمــا ال ميكــن تقــدمي أي تأكيــد بشــأن مــا إذا كان أي تعديــل أو 

تغييــر قــد يؤثــر ســلًبا علــى قــدرة اجلهــة املصــدرة علــى ســداد الدفعــات مبوجــب الســندات.
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الضرائب

نبذة عامة
فيمــا يلــي نبــذة عامــة لبعــض االعتبــارات الضريبيــة فــي دولــة الكويــت واملتعلقــة بالســندات، وال يفتــرض أن متثــل هــذه النبــذة 
حتليــاًل كامــاًل جلميــع االعتبــارات الضريبيــة املتعلقــة بالســندات، وعلــى املكتتبــن احملتملــن بالســندات استشــارة مستشــاريهم 
ــال ال  ــى ســبيل املث ــك، عل ــي ذل ــت مبــا ف ــة الكوي ــي دول ــب الســارية ف ــن الضرائ ــق قوان ــات تطبي ــق بتبع ــا يتعل ــن فيم الضريبي
احلصــر، عواقــب اســتالم الدفعــات مبوجــب الســندات والتصــرف بهــا أو اســتردادها، وتســتند هــذه النبــذة العامــة إلــى القانــون 

الســاري فــي تاريــخ هــذه النشــرة والــذي يخضــع ألي تعديــل قــد يطــرأ عليــه بعــد هــذا التاريــخ.

تســتند هــذه النبــذة عــن الضرائــب املطبقــة فــي الكويــت إلــى مرســوم ضريبــة الدخــل رقــم 3 لســنة 1955 ) ويشــار اليــه بعبــارة 
“املرســوم“( بصيغتــه املعدلــة مبوجــب القانــون رقــم 2 لســنة 2008 بشــأن “تعديــل بعــض أحــكام ضريبــة الدخــل الكويتيــة رقــم 
ــف  ــارة )“اللوائــح“( ومختل ــا بعب ــل ) ويشــار اليه ــة للتعدي ــح التنفيذي ــارة “التعديــل“( واللوائ ــه بعب 3 لســنة 1955“ ) ويشــار الي
ــارة )“وزارة املاليــة“(  ــا بعب ــت ) ويشــار اليه ــي الكوي ــة ف ــا والصــادرة عــن وزارة املالي ــة به ــم املتعلق ــة والتعامي ــرارات الوزاري الق
)ويشــار إليهــا جميعــأ بــــــ “قوانــني الضرائــب“(( كمــا يتــم تفســيرها وتنفيذهــا مــن قبــل إدارة الضريبــة علــى الدخــل التابعــة 
لــوزارة املاليــة )) ويشــار اليهــا بعبــارة “إدارة ضريبــة الدخــل“( فــي تاريــخ هــذه النشــرة، وقــد تــؤدي أي تغييــرات الحقــة علــى 
أي مــن قوانــني الضرائــب أو علــى تفســيرها أو تنفيذهــا مــن قبــل إدارة ضريبــة الدخــل إلــى تغييــر هــذه النبــذة والتأثيــر علــى 

مدلوالتهــا.

ضريبة الدخل

مبوجــب قوانــني الضرائــب، يتــم فــرض ضريبــة الدخــل )مبعــدل ثابــت قــدره 15 فــي املئــة( علــى، مــن بــن جملــة أمــور، صافــي 
الدخــل واألربــاح الرأســمالية التــي حققتهــا أي شــركة )تفســرها إدارة ضريبــة الدخــل علــى أنهــا تعنــي أي شــكل مــن أشــكال 
الشــركات أو الشــراكة( بغــض النظــر عــن مــكان تأسيســها، والتــي متــارس نشــاطاً جتاريــاً فــي الكويــت، ومــع ذلــك، فقــد منحــت 
إدارة ضريبــة الدخــل حتــى تاريخــه اعفــاء للشــركات التــي تأسســت فــي الكويــت أو فــي أي دولــة خليجيــة أخــرى )املشــار إليهــا 
فــي هــذه النشــرة باســم “الشــركات التابعــة لــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي“( وفرضــت فقــط ضريبــة دخــل علــى الشــركات 
غيــر التابعــة لــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي )املشــار إليهــا فــي هــذه النشــرة باســم “الشــركات غيــر التابعــة لــدول مجلــس 
التعــاون اخلليجــي“( والتــي تشــمل، درءاً للشــك، مســاهمي الشــركات التابعــة لــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي، غيــر التابعــن 
ــاجت عــن  ــر الدخــل الن ــح، يُعتب ــا للوائ ــت. ووفًق ــي الكوي ــاً ف ــن ميارســون نشــاطاً جتاري ــاون اخلليجــي، والذي ــس التع ــدول مجل ل
إقــراض األمــوال داخــل الكويــت دخــاًل ناجتــاً عــن القيــام باألعمــال التجاريــة فــي الكويــت، ويخضــع بالتالــي لضريبــة الدخــل فــي 

الكويــت.
مبوجــب القانــون رقــم 22 لســنة 2015 الــذي ينــص علــى تعديــل القانــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق املــال 
وتنظيــم أنشــطة األوراق املاليــة )ويشــار إليــه فيمــا بعــد بـــ “تعديــل قانــون هيئــة أســواق املــال“( تُعفــى عوائــد األوراق املاليــة 
ــب  ــا مــن الضرائ ــة املُصــدرة له ــة بغــض النظــر عــن اجله ــة األخــرى املماثل ــع األوراق املالي ــل وجمي والســندات وصكــوك التموي
)املــادة 150 )مكــرر( مــن تعديــل قانــون هيئــة أســواق املــال )“املــادة 150 )مكــرر(“(، ومت االعتــراف بتعديــل قانــون هيئــة أســواق 
املــال مبوجــب القــرار اإلداري الصــادر عــن وزارة املاليــة رقــم 2028 لعــام 2015 )و يشــار اليــه فيمــا بعــد ب“القــرار اإلداري“(.

وبالرغــم ممــا ســبق ذكــره، لــم يصــدر حتــى اآلن عــن إدارة ضريبــة الدخــل بيــان رســمي بشــأن تفســيرها للمــادة 150 )مكــرر( 
و/أو كيفيــة تطبيقهــا، وكذلــك، لــم يُطلــب مــن احملاكــم الكويتيــة تفســير هــذه األحــكام حتــى اآلن.

عــالوة علــى ذلــك، لــم تعتمــد إدارة ضريبــة الدخــل حتــى تاريخــه أحــكام متســقة علــى الــدوام بشــأن األمــور الضريبيــة بشــكل 
عــام، وبنــاًء علــى ذلــك، واذا مــا اعتبــرت إدارة ضريبــة الدخــل أنــه ال يجــب تطبيــق اإلعفــاء املمنــوح مبوجــب املــادة 150 )مكــرر( 
علــى الســندات أو علــى حملــة ســندات معينــن، قــد يخضــع حامــل الســندات أو حاملــو الســندات مــن الشــركات غيــر التابعــة 

لــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي لضريبــة الدخــل فــي دولــة الكويــت.

ال يخضع األفراد ألي ضريبة دخل كويتية على دخلهم أو مكاسبهم الرأسمالية.
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محجوز الضمان الضريبي- االستقطاع 

مبوجــب اللوائــح، تلتــزم األطــراف الكويتيــة الواقــع مقرهــا فــي الكويــت والتــي تقــوم بســداد الدفعــات )ويشــار إليهــا فــي هــذا 
الفصــل بصفتهــا اجلهــة املســددة( ألي شــخص اعتبــاري آخــر )ويشــار إليــه فــي هــذا الفصــل بصفتــه املســتفيد( بغــض النظــر عــن 
مــكان تأســيس املســتفيد، بخصــم خمســة فــي املئــة مــن قيمــة أي مبلــغ يتــم ســداده، وذلــك حلــن إصــدار إدارة ضريبــة الدخــل 
شــهادة بــراءة ذمــة ضريبيــة توافــق مبوجبهــا إدارة ضريبــة الدخــل علــى حتويــل املبلــغ املســتقطع إلــى الطــرف اآلخــر. وبخــالف 
ضريبــة االقتطــاع، ال يُطلــب مــن اجلهــة املســددة أن تقــوم مباشــرة بتحويــل املبالــغ املســتقطعة إلــى إدارة ضريبــة الدخــل علــى 
الفــور، ولكــن حتتفــظ بهــذا املبلــغ بــداًل مــن ذلــك وتقــوم بتحويلهــا إمــا )1( إلــى املســتفيد عنــد تقدميــه شــهادة بــراءة ذمــة ضريبيــة 
ــه  مــن إدارة ضريبــة الدخــل إلــى اجلهــة املســددة، تؤكــد فيهــا أن املســتفيد غيــر خاضــع أو معفــى مــن ضريبــة الدخــل أو أن
قــد عانــى مــن خســارة أو أنــه قــام بســداد أو بضمــان ســداد ضريبــة الدخــل املتوجبــة بذمتــه، أو )2( تســدد إلــى إدارة ضريبــة 

الدخــل، بنــاء لطلبهــا، فــي حالــة عــدم تقــدمي شــهادة بــراءة الذمــة الضريبيــة املذكــورة أعــاله.

ووفًقــا للتفســير احلرفــي للوائــح، تشــمل الدفعــات - التــي تخضــع للخصــم كمــا هــو موضــح أعــاله - الدفعــات املتعلقــة باملبلــغ 
األصلــي ودفعــات الفوائــد علــى حــٍد ســواء. 

وبالنظــر إلــى خلــو كل مــن تعديــالت قانــون الهيئــة والقــرار اإلداري مــن أي معاجلــة ملســألة مــا إذا كان هنــاك التــزام بإجــراء 
اســتقطاع مــن عدمــه كمــا هــو موضــح أعــاله، فقــد يكــون مطلوًبــا مــن اجلهــة املصــدرة خصــم خمســة فــي املئــة مــن كل املبالــغ 
ــد تقــدمي حاملــي  ــى حاملــي الســندات عن ــم تقــوم اجلهــة املصــدرة بتحويلهــا إل ــى حاملــي الســندات ومــن ث ــي تدفعهــا إل الت

الســندات املعنيــن شــهادة بــراءة ذمــة ضريبيــة مــن إدارة ضريبــة الدخــل.

ال تتنــاول املــادة 150 )مكــرر(، وال القــرار اإلداري الــذي يؤيــد أحكامهــا، مســألة مــا إذا كان ال يــزال هنــاك التــزام بخصــم نســبة 
خمســة فــي املئــة كمــا هــو مذكــور أعــاله. 

فــي حالــة إجــراء أي خصــم مــن هــذا القبيــل، تنــص الشــروط علــى أن تقــوم اجلهــة امُلصــدرة بدفــع هــذه املبالــغ اإلضافيــة حتــى 
تكــون املبالــغ الصافيــة التــي يتلقاهــا حاملــو الســندات مســاوية للمبلــغ الــذي كان مــن املمكــن حتصيلــه فــي حالــة عــدم وجــود 

هــذا اخلصــم.

الضرائب األخرى
باســتثناء مــا مت اإلشــارة اليــه أعــاله، يتــم ســداد كافــة الدفعــات املتعلقــة بالســندات دون اســتقطاع أو خصــم أو حجــز لغــرض، 
أو بســبب أي ضرائــب أو رســوم حاليــة أو رســوم حكوميــة مــن أي نــوع كانــت يتــم فرضهــا أو حتصيلهــا أو اعتمادهــا مــن قبــل 

دولــة الكويــت أو نيابــة عنهــا. 

ليــس مــن املســتوجب ســداد أي طوابــع ماليــة أو رســوم تســجيل أو ضرائــب أو رســوم مشــابهة فــي الكويــت مــن قبــل حاملــي 
ــل للســندات. ــق بإصــدار أو أي حتوي ــا يتعل الســندات فيم
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العقود الرئيسية

لــم تدخــل اجلهــة امُلصــدرة فــي أي عقــود رئيســية خــارج نطــاق نشــاطها املعتــاد خــالل الســنتن الســابقتن لتاريــخ التقــدم بطلــب 
املوافقــة علــى هــذه النشــرة، ولــم تعتمــد اجلهــة املصــدرة علــى أي عمــالء أو مورديــن معينــن أو علــى أي بــراءات اختــراع أو 

حقــوق ملكيــة فكريــة أخــرى أو علــى أي تراخيــص أو عقــود خاصــة ذات أهميــة كبــرى لنشــاط اجلهــة املصــدرة.
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معلومات عامة

هيئة أسواق املال
تُعــّد هيئــة أســواق املــال فــي الكويــت هــي اجلهــة الرقابيــة مبوجــب القانــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق املــال 
وتنظيــم نشــاط األوراق املاليــة والئحتــه التنفيذيــة وكافــة تعديالتهمــا واملنــوط بهــا الرقابــة علــى وتنظيــم إصــدار وتســويق األوراق 

املاليــة فــي الكويــت وإصــدار التراخيــص واملوافقــات الالزمــة إلصــدار وتســويق الســندات.

التغيير اجلوهري أو املادي 
لــم يحــدث أي تغييــر جوهــري فــي الوضــع املالــي أو التجــاري للبنــك أو املجموعــة منــذ 30 ســبتمبر 2018 ولــم يحــدث أي تغييــر 

جوهــري ســلبي فــي آفــاق البنــك أو املجموعــة منــذ 31 ديســمبر 2017. 

التقاضي 
ان البنــك أو أي عضــو آخــر فــي املجموعــة غيــر منخرًطــا أو لــم يكــن منخرطــاً بإجــراءات حكوميــة أو قانونيــة أو حتكيميــة 
)مبــا فــي ذلــك أي إجــراءات مــن هــذا القبيــل تكــون معلقــة أو مهــددة ويدركهــا البنــك( خــالل فتــرة االثنــي عشــر شــهًرا قبــل 
تاريــخ هــذه النشــرة والتــي ميكــن أن ينشــأ عنهــا أو قــد نشــأ عنهــا خــالل تلــك الفتــرة تأثيــر كبيــر علــى الوضــع املالــي أو ربحيــة 

البنــك أو املجموعــة.

مدققو احلسابات
ميدققــو حســابات اجلهــة املصــدرة هــم شــركة العيبــان والعصيمــي وشــركاهم )ارنســت ويونــغ( التــي يقــع مقــر عملهــا فــي بــرج 
بيتــك، الطابــق 18 - 21، ميــدان الصفــاة، شــارع أحمــد اجلابــر، ص. ب. 74 فــي الصفــاة 13001 فــي الكويــت فــي وشــركة ديلويــت 
آنــد تــوش )الــوزان وشــركاه( )ديلويــت آنــد تــوش( والتــي يقــع مقــر عملهــا فــي مجمــع دار العوضــي، الطابقــان 7 و9، شــارع أحمــد 
اجلابــر فــي شــرق، ص. ب. 20174، الصفــاة 13062 فــي الكويــت. تنظــم أعمــال كل مــن شــركتي ارنســت ويونــع وديلويــت آنــد 
ــة أســواق املــال وكٌل مــن الشــركتن هــو مدقــق حســابات  تــوش فــي الكويــت مــن قبــل وزارة التجــارة والصناعــة الكويتيــة وهيئ

مســجل معتمــد مرخــص للعمــل كمدقــق حســابات فــي الكويــت مــن قبــل جمعيــة احملاســبن واملراجعــن الكويتيــة.

متــت مراجعــة البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة كمــا فــي وللســنوات املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 بشــكل مشــترك مــن 
قبــل ارنســت ويونــغ مــع الرخصــة رقــم 68-أ وديلويــت آنــد تــوش مــع رخصــة رقــم 209-أ وفًقــا ملعيــار التدقيــق الدولــي كمــا هــو 
مذكــور فــي تقاريرهــم املضّمنــة باإلشــارة هنــا، وتُعــّد املعلومــات املاليــة املرحليــة املكثفــة املجمعــة للمجموعــة كمــا فــي وللتســعة  
أشــهر املنتهيــة فــي 30 ســبتمبر2018 غيــر مدققــة ولكــن متــت مراجعتهــا بشــكل مشــترك مــن قبــل ارنســت ويونــغ وديلويــت آنــد 
تــوش وفًقــا للمعيــار الدولــي حــول مهــام املراجعــة 2410، “مراجعــة املعلومــات املاليــة املرحليــة التــي يقــوم بهــا مدقــق حســابات 
مســتقل للكيــان“ كمــا هــو مذكــور فــي تقريرهــم املضّمــن باإلشــارة إليــه هنــا، وال تُعبــر ارنســت ويونــغ أو ديوليــت آنــد تــوش عــن 

رأي تدقيــق فيمــا يتعلــق باملعلومــات املاليــة املرحليــة لعــام 2018.

فيمــا يتعلــق باملعلومــات املاليــة املرحليــة املكثفــة املجمعــة الغيــر مدققــة للبنــك كمــا فــي وللتســعة أشــهر املنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 
ــات  ــي بشــأن عملي ــار الدول ــا للمعي ــوا إجــراءات محــدودة وفًق ــد طبق ــم ق ــوش بأنه ــد ت ــت آن ــغ وديلوي ــاد ارنســت ويون 2018، أف
ــك، فــإن تقريرهــا  ــي يقــوم بهــا مراجــع احلســابات للجهــة“. ومــع ذل ــة الت ــة املرحلي املراجعــة 2410، “مراجعــة املعلومــات املالي
بتاريــخ 28 أكتوبــر 2018، والــذي مت تضمينــه فــي هــذا املســتند، ينــص علــى أنهــا لــم تقــم بالتدقيــق وأنهــا ال تعبــر عــن أي رأي 
مقــق بشــأن هــذه املعلومــات املاليــة املرحليــة. وبالتالــي، يجــب تقييــد درجــة االعتمــاد علــى تقريرهــم حــول هــذه املعلومــات وذالــك 

للتطبيــق احملــدود إلجــراءات املراجعــة.
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قرار اجلمعية العمومية ومجلس اإلدارة
يتــم إصــدار الســندات وفقــاً للقانــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق املــال وتنظيــم أنشــطة األوراق املاليــة والئحتــه 

التنفيذيــة وجميــع تعديالتهمــا باإلضافــة إلــى قانــون الشــركات الكويتــي رقــم 1 لســنة 2016.

متــت املوافقــة علــى إصــدار الســندات مبوجــب قــرارات اجلمعيــة العموميــة للمســاهمن للجهــة املصــدرة التــي مت إقرارهــا فــي 
28 مــارس 2018 وقــرارات مجلــس إدارة اجلهــة امُلصــدرة التــي مت إقراراهــا فــي 11 يونيــو 2018.

املوافقة الرسمية
كمــا مت اعتمــاد إصــدار الســندات مــن قبــل اجلهــة امُلصــدرة مــن قبــل هيئــة أســواق املــال الكويتيــة بتاريــخ 8 نوفمبــر 2018، ولقــد 

مت منــح املوافقــة النهائيــة لهيئــة أســواق املــال الكويتيــة علــى هــذه النشــرة بتاريــخ 26 نوفمبــر 2018.

 املقاصة
مت قبــول الســندات ألغــراض املقاصــة مــن خــالل الشــركة الكويتيــة للمقاصــة ش. م. ك. مــع الرقــم الدولــي لتعريــف األوراق 

التالــي:  )ISIN( املاليــة

KW0DI0100654 :الرقم الدولي لتعريف األوراق املالية لسندات بالدينار الكويتي

التصنيف اإلمتاني
 A+مــن قبــل موديــز، و A3 كمــا هــو مذكــور فــي مــكان آخــر فــي هــذه النشــرة، حصلــت اجلهــة املصــدرة علــى تصنيــف ائتمانــي
مــن ســتاندرد انــد بــورز، و+BBB مــن قبــل فيتــش خلدمــات التصنيــف فــي 30 ســبتمبر 2018. ال يعتبــر تصنيــف اجلهــة املصــدرة 
توصيــة بشــراء أو بيــع الورقــة املاليــة أو االحتفــاظ بهــا، كمــا أن التصنيــف قــد يخضــع للمراجعــة أو التعليــق أو الســحب فــي أي 

وقــت مــن قبــل وكالــة التصنيــف.

مراقبة / اإلشراف على اجلهة امُلصدرة
مت تأســيس البنــك فــي 27 ديســمبر 1975 وفًقــا لقانــون الشــركات املعمــول بــه آنــذاك، وتخضــع اجلهــة امُلصــدرة إلشــراف بنــك 

الكويــت املركــزي ووزارة التجــارة والصناعــة فــي دولــة الكويــت.
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مت ترك هذه الصفحة خالية عمداً
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عقد التأسيس والنظام األساسي للجهة املصدرة

الصفحة

AM - 2عقد التأسيس 

AM - 5النظام األساسي
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مت ترك هذه الصفحة خالية عمداً
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البيانات املالية

الصفحة
املعلوملت املالية املرحلية املكثفة املجمعة للمجموعة للتسعة أشهر املنتهية في 30 سبتمبر 2018 

FS - 1)غير مدققة(

FS - 33البيانات املالية املجمعة للمجموعة للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2017

FS - 87البيانات املالية املجمعة للمجموعة للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2016

FS - 142البيانات املالية املجمعة للمجموعة للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2015
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اجلهة اُملصدرة
بنك برقان ش.م.ك.ع.

برج برقان – �ارع عبداهللا األحمد, الشرق, صندوق بريد 5389 
الصفاة 12170

الكويت

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

�ارع عبداهللا األحمد
ص.ب. 95 - الصفاة 13001

الكويت

أمني السجالت ووكيل املقاصة وم�ل اإليداع
الشركة الكويتية للمقاصة, ش.م.ك (مقفلة) 

�ارع مبارك الكبير, مبنى بورصة الكويت
ص.ب. 22077 - الصفاة 13081

الكويت

�ركة كامكو لالستثمار ش.م.ك (عامة)
 ("كامكو")

منطقة �رق, �ارع خالد بن الوليد, برج الشهيد 
ص.ب. 28873 - الصفاة 13149

الكويت 

�ركة الوطني لالستثمار ش.م.ك.(مقفلة)
("الوطني لالستثمار")

منطقة �رق, برج الراية 2, طابق 36
ص.ب. 4950 - الصفاة 13050

الكويت

مدراء اإلصدار املشتركني ووكالء االكتتاب

ASAR  - الرويح و�ركاه
�ارع م�مد ثنيان الغامن, مجمع الصاحلية, البوابة األولى

ص.ب. 447 – الصفاة 13005
الكويت

مكتب املستشار الدولي
برج احلمراء التجاري,

 طابق 58, �رق, مدينة الكويت
ص.ب. 20941 – الصفاة 13070 

الكويت

املستشارون القانونيون

ديلويت وتوش (الوزان و�ركاه)
برج دار العوضي, الطابقان 7 و9
�ارع أحمد اجلابر, منطقة �رق
ص.ب. 20174 – الصفاة 13062

الكويت

ارنست ويونغ (العيبان والعصيمي و�ركاهم)
برج بيتك, طابق 18 - 21

�ارع أحمد اجلابر, ساحة الصفاة 
ص.ب. 74 – الصفاة 13001

الكويت

مدققو حسابات اجلهة املصدرة
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