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بنــك الكويــت الوطنــي ش.م.ك.ع )»البنــك« أو »اجلهــة امُلصــدرة«(، شــركة مســاهمة كويتيــة عامــة مؤسســة مبوجــب املرســوم األميــري الصــادر بتاريــخ 24 شــعبان ســنة 1371 هـــ 
املوافــق 19 مايــو 1952م، ومســجلة فــي الســجل التجــاري برقــم 8490. تبلــغ قيمــة رأس مــال اجلهــة املُصــدرة فــي تاريــخ نشــرة االكتتــاب هــذه )»النشــرة«( 529,170,357.100 

د.ك مكــون مــن 5,291,703,571 ســهما بقيمــة اســمية 100 فلــس كويتــي للســهم الواحــد )»األســهم امُلصــدرة«(، املدفــوع قيمتهــا كاملــًة.

 يتكــون إصــدار أســهم رأس املــال اجلديــدة )»الطــرح«( مــن 343,960,732 ســهما عاديــاً )»أســهم الطــرح«( بســعر طــرح مقــداره 400 فلــس كويتــي لــكل ســهم )»ســعر الطــرح«( متثــل 
زيــادة فــي العــدد اإلجمالــي لألســهم املُصــدرة مــن 5,291,703,571 ســهم إلــى 5,635,664,303 ســهم مــا يعــادل زيــادة بنســبة %6.5 تقريبــاً فــي رأس مــال البنــك املُصــَدر احلالي.

يكــون للمســاهمني املســجلني )»املســاهمون املؤهلــون«( فــي ختــام يــوم التــداول فــي ســوق الكويــت لــألوراق املاليــة )»«الســوق« أو »البورصــة«( الســابق لتاريــخ بدايــة فتــرة االكتتــاب، 
أي املســاهمني املقيــدة أســماؤهم فــي ســجل مســاهمي البنــك لــدى الشــركة الكويتيــة للمقاصــة ش.م.ك )»وكيــل املقاصــة واإليــداع«( فــي 17 مايــو 2016 )»تاريــخ الســجل«( حــق 
األولويــة فــي االكتتــاب فــي أســهم الطــرح بنســبة مــا ميلكــه كل منهــم مــن أســهم. ويجــوز لــكل مســاهم مؤهــل االكتتــاب فــي 65 ســهم جديــد مــن أســهم الطــرح مقابــل كل 1,000 

ســهم مــن األســهم املُصــدرة اململوكــة منــه فــي تاريــخ الســجل. لــن يحصــل املســاهم املؤهــل علــى أي عوائــد ماليــة مــن الطــرح.

يتــم تخصيــص أســهم الطــرح بــني املســاهمني املؤهلــني الذيــن تقدمــوا لالكتتــاب بعــدد مــن أســهم الطــرح بنســبة مــا ميلكــه كل منهــم مــن األســهم املُصــدرة فــي تاريــخ الســجل. 
يتــم تخصيــص أســهم الطــرح املتبقيــة غيــر املكتتــب فيهــا، إن ُوجــدت، إلــى املســاهمني املؤهلــني الذيــن تقدمــوا لالكتتــاب بعــدد إضافــي مــن أســهم الطــرح يفــوق العــدد املخصــص 
لهــم )راجــع القســم 2.8 »أحــكام وشــروط وتعليمــات الطــرح«(. ســيتم تدويــر عــدد األســهم التــي يتــم تخصيصهــا إلــى أقــرب عــدد صحيــح ويكــون للجهــة املُصــدرة احلــق املطلــق 
للتصــرف فــي كســور األســهم إن وجــدت دون إمكانيــة إصــدار كســور األســهم. بعــد إمتــام الطــرح، ســتبلغ قيمــة رأس مــال البنــك املَُصــَدر 563,566,430.300 د.ك بعــدد أســهم 
مصــدرة يبلــغ 5,635,664,303 ســهم. تبلــغ القيمــة اإلجماليــة للطــرح 137,584,292.800 د.ك نقــداً )»عوائــد الطــرح«(. ســيتم اســتخدام عوائــد الطــرح فــي تعزيــز قاعــدة رأس 

مــال البنــك وفــق معاييــر بــازل 3 لكفايــة رأس املــال وألغــراض البنــك العامــة )راجــع القســم 2.14 »اســتخدام عوائــد الطــرح«(. 

صــدر عــن اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة ملســاهمي اجلهــة املُصــدرة بتاريــخ 19 مــارس 2016 قــرارا يحــدد رأس مــال البنــك املُصــرح مببلــغ و قــدره 600,000,000 د.ك. 
قــرر مجلــس إدارة البنــك مبوجــب إجتماعــه رقــم 5 بتاريــخ 30 مــارس 2016 زيــادة رأس املــال املُصــدر واملدفــوع للبنــك مــن 529,170,357.100 د.ك إلــى 563,566,430.300 
مــن خــالل إصــدار وتخصيــص 343,960,732 ســهما مــن أســهم الطــرح بســعر الطــرح. قــرر مجلــس إدارة البنــك مبوجــب قــراره رقــم 8 بتاريــخ 15 مايــو 2016 اســتدعاء زيــادة 

رأس املــال ودعــوة املســاهمني املؤهلــني إلــى االكتتــاب فــي أســهم الطــرح. 

وافــق بنــك الكويــت املركــزي )»املركــزي«( فــي 5 أبريــل 2016 علــى الطــرح ووافقــت هيئــة أســواق املــال )»هيئــة أســواق املــال«( فــي 21 أبريــل 2016 علــى إصــدار أســهم الطــرح 
وفــي 10 مايــو 2016 وافقــت هيئــة أســواق املــال علــى تســويق وطــرح أســهم الطــرح فــي الكويــت.

ــاب، يجــوز أن يتقــدم  ــرة االكتت ــو 2016 )»فتــرة االكتتــاب«(. خــالل فت ــى وشــاملة 16 يوني ــوم عمــل وحت ــو 2016 ملــدة 22 ي ــاب فــي أســهم الطــرح فــي 18 ماي ــرة االكتت ــدأ فت تب
املســاهمون املؤهلــون بطلبــات االكتتــاب لــدى مقــر وكيــل املقاصــة واإليــداع )راجــع القســم 2.8 »أحــكام وشــروط وتعليمــات الطــرح«(. يجــوز ملجلــس اإلدارة متديــد فتــرة االكتتــاب 

وفــق تقديــره املطلــق وبالتوافــق مــع أحــكام القوانــني واللوائــح املطبقــة.

تكــون أســهم الطــرح فــي نفــس الفئــة الواحــدة مــع األســهم املُصــدرة احلاليــة فــي رأس مــال اجلهــة املُصــدرة. ويكــون لــكل ســهم صــوت واحــد، ويكــون لــكل مســاهم )»املســاهم«( 
احلــق فــي احلضــور والتصويــت فــي اجلمعيــة العامــة )»اجلمعيــة العامــة«(. ال يتمتــع أي مــن املســاهمني بحقــوق تصويــت إضافيــة متيــزه عــن غيــره مــن املســاهمني. يحــق حلاملــي 

أســهم الطــرح احلصــول علــى أنصبتهــم مــن توزيعــات األربــاح فــي املســتقبل متــى مت اإلعــالن عنهــا مــن اجلهــة املُصــدرة )كاألســهم املَُصــَدرة(.

بعــد انتهــاء فتــرة االكتتــاب وإمتــام التخصيــص النهائــي ألســهم الطــرح واســتكمال كافــة اإلجــراءات التنظيميــة الالزمــة، ســيتم إدراج أســهم الطــرح فــي البورصــة لتداولهــا دون 
أي قيــد علــى غــرار األســهم املُصــدرة.

يجب مراجعة املالحظات الهامة بعناية تامة قبل اتخاذ قرار باالستثمار في أسهم الطرح. 

تنبيه للمستثمرين احملتملني

ننصح بأن تستشير شخصًا ُمرخصًا له طبقًا للقانون ومتخصصًا في تقدمي املشورة حول محتويات هذه النشرة قبل اتخاذ قرار االكتتاب

إن هيئــة أســواق املــال فــي دولــة الكويــت )باإلضافــة إلــى بنــك الكويــت املركــزي بالنســبة للوحــدات اخلاضعــة لرقابتــه( هــي اجلهــات الرقابيــة املســؤولة عــن إصــدار التراخيــص 

واملوافقــات الالزمــة إلصــدار األوراق املاليــة فــي الكويــت. مت إعــداد هــذه النشــرة وفقــًا ألحــكام قانــون هيئــة أســواق املــال رقــم 7 لســنة 2010 والئحتــه التنفيذيــة وتعديالتهمــا. 
مت احلصــول علــى موافقــة هيئــة أســواق املــال علــى هــذه النشــرة. ويتحمــل أعضــاء مجلــس اإلدارة الذيــن وردت أســماؤهم فــي هــذه النشــرة حتــت عنــوان )اإلدارة(، مجتمعــني 
ومنفرديــن، املســؤولية الكاملــة عــن دقــة وصحــة كافــة املعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة فيمــا يتعلــق باجلهــة املصــدرة وأســهم الطــرح، كمــا يؤكــدون علــى أنــه، علــى حــد علمهــم 

وبعــد قيامهــم بكافــة االستفســارات املعقولــة، ليــس هنالــك ثمــة حقائــق أو معلومــات أخــرى قــد يؤثــر إغفالهــا علــى دقــة أو صحــة أي بيــان أو إفــادة وردت فــي هــذه النشــرة.

كمــا ويقــر وكيــل االكتتــاب بتحملــه املســؤولية فــي حــال عــدم صحــة البيانــات التــي تضمنتهــا نشــرة االكتتــاب، وبــأن نشــرة االكتتــاب علــى حــد علمــه وبعــد قيامــه بكافــة االستفســارات 
املعقولــة، لــم تغفــل اي معلومــات أو وقائــع جوهريــة، وقــد مت إعدادهــا وفقــًا للمعلومــات والبيانــات التــي تتطابــق مــع الواقــع.

ويقــر املستشــار القانونــي للجهــة امُلصــدرة بأنــه متــت مراجعــة نشــرة االكتتــاب واملســتندات ذات الصلــة بهــا والتــي زودتــه بهــا اجلهــة املصــدرة، وأنــه علــى حــد علمــه وبعــد قيامــه بكافــة 
االستفســارات املعقولــة، فــإن نشــرة االكتتــاب اســتوفت املتطلبــات القانونيــة ذات الصلــة وبــأن اجلهــة املصــدرة قــد اســتوفت املوافقــات الالزمــة التــي جتعــل التــزام اجلهــة املصــدرة 

صحيحــًا ونافــذًا.

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 15 مايو 2016

  املستشار املالي  املستشار القانوني  وكيل االكتتاب
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إقــــــرار باملـــســــؤولــية

األشخاص املسؤولون عن نشرة االكتتاب

مت إعداد هذه النشرة من قبل:

العنوان:الصفة: االسم:

الرئيس التنفيذي للمجموعة عصام الصقر
 95 الوطنــي ش.م.ك.ع ص.ب  الكويــت  بنــك 

الكويــت   13001 الصفــاة، 

يتحمــل كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس إدارة اجلهــة املُصــدرة الذيــن وردت أســماؤهم فــي هــذه النشــرة مســؤولية املعلومــات الــواردة فــي هذه النشــرة. 
ــي  ــة وقامــوا بإجــراء فحــص كامــل وتفصيل ــة فــي احلــدود املعقول ــة الواجب ــوا العناي ــن بذل ــس اإلدارة الذي ــاد أعضــاء مجل ــم واعتق ــى حــد عل وعل
نــاٍف للجهالــة للتحقــق مــن صحــة املعلومــات، فــإن املعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة: )أ( هــي كاملــة ودقيقــة وصحيحــة، و)ب( قــد مت اإلفصــاح 
للمســتثمرين عــن كافــة املعلومــات املتعلقــة بــاألوراق املاليــة واجلهــة املُصــدرة مــن أجــل اتخــاذ قــرار بشــأن االكتتــاب فــي أســهم الطــرح مــن عدمــه، 
ــه  ــم 1 لســنة 2016 والئحت ــون رق ــون الشــركات الصــادر بالقان ــي قان ــا ف ــة املنصــوص عليه ــة األحــكام ذات الصل ــال لكاف ــد مت االمتث ــه )ج( ق وأن
التنفيذيــة والقانــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق املــال وتنظيــم نشــاط األوراق املاليــة والئحتــه التنفيذيــة وتعديالتهمــا واألنظمــة 

والتعليمــات الصــادرة عــن هيئــة أســواق املــال.

عن مجلس إدارة اجلهة املصدرة: 

 
التوقيع:الوظيفة: االسم:

رئيس مجلس اإلدارة ناصر مساعد عبداهلل الساير 
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مـــالحـــظـــات هـــامـــة

تتضمــن هــذه النشــرة معلومــات تتعلــق ببنــك الكويــت الوطنــي ش.م.ك.ع )»البنــك« أو »اجلهــة املصــدرة«( وأســهم الطــرح والطــرح وضوابطــه 
وأحكامــه. لــم يصــرح البنــك ألي مــن الغيــر بتقــدمي أي بيــان أو معلومــات أو تعهــدات فيمــا يتعلــق بالبنــك أو بأســهم الطــرح أو الطــرح وضوابطــه 
وأحكامــه باســتثناء تلــك التــي وردت فــي هــذه النشــرة أو مــا مت اعتمــاده مــن قبــل البنــك لهــذا الغــرض. ويتعــني عــدم االعتمــاد علــى مثــل تلــك 
البيانــات أو املعلومــات أو التعهــدات الصــادرة عــن الغيــر واالفتــراض بــأن البنــك أو املستشــار املالــي املبــني اســمه علــى غــالف هــذه النشــرة 

ــدات. ــات والتعه ــات واملعلوم ــك البيان ــروا بتل ــد أق )»املستشــار«( ق

فــي حــني أن البنــك قــد قــام بإجــراء كافــة االستفســارات فــي احلــدود املعقولــة فيمــا يتعلــق بدقــة املعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة هــذه كمــا 
هــي فــي تاريــخ هــذه النشــرة، فــإن بعــض املعلومــات املتصلــة بالســوق والقطــاع املصرفــي التــي تضمنتهــا هــذه النشــرة أخــذت مــن مصــادر خارجيــة. 
بالرغــم مــن أنــه ليــس لــدى أي مــن البنــك أو املستشــار، وكذلــك مستشــاريهم أي ســبب يدفعهــم لالعتقــاد بعــدم دقــة تلــك املعلومــات، إال أنــه لــم يتــم 

التحقــق مــن تلــك املعلومــات بشــكل مســتقل، وبالتالــي فــإن هــذه النشــرة ال تتضمــن أي تعهــد فيمــا يتعلــق بدقــة تلــك املعلومــات أو بأنهــا مكتملــة.

إن املعلومــات املبينــة فــي هــذه النشــرة وكمــا هــي واردة فــي تاريــخ هــذه النشــرة هــي قابلــة للتعديــل. وعلــى وجــه اخلصــوص، فــإن الوضــع املالــي 
الفعلــي للبنــك وكذلــك قيمــة أســهم البنــك قــد تتأثــر ســلبياً بفعــل التطــورات املســتقبلية لناحيــة عامــل التضخــم أو تكاليــف التمويــل أو الضرائــب 
أو أيــة عوامــل اقتصاديــة أو سياســية أخــرى أو أيــة عوامــل أخــرى خارجــة عــن إرادة البنــك. ال يجــوز بــأي شــكل مــن األشــكال تفســير أو االعتمــاد 
علــى أن تســليم هــذه النشــرة أو أي تصريــح شــفهي أو خطــي أو مطبــوع يتعلــق بأســهم الطــرح أو الطــرح وضوابطــه وأحكامــه ، هــو وعــد أو تعهــد 

بشــأن أيــة أربــاح أو نتائــج أو أحــداث مســتقبلية.

ال يجــوز النظــر لهــذه النشــرة علــى أنهــا توصيــة مــن جانــب البنــك أو املستشــار أو أي مــن مستشــاريهم أو التابعــني لهــم لالشــتراك فــي الطــرح. إن 
املعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة هــي ذات طبيعــة عامــة، وقــد مت إعدادهــا دون أن يؤخــذ فــي االعتبــار أي أهــداف اســتثمارية أو موقــف مالــي أو 
احتياجــات اســتثمارية معينــة ألي مســتثمر محتمــل. يتحمــل كل مــن توجــه إليــه هــذه النشــرة مســؤولية احلصــول )قبــل اتخــاذ أي قــرار اســتثماري( 
علــى استشــارة مهنيــة مســتقلة بطريقتــه اخلاصــة فيمــا يتعلــق بالبنــك أو بأســهم الطــرح أو ضوابــط الطــرح وأحكامــه، وكذلــك مســؤولية القيــام 
بتقييمــه اخلــاص املســتقل للبنــك ولالســتثمار فــي أســهم الطــرح وللمعلومــات واالفتراضــات الــواردة فــي هــذه النشــرة واالســتعانة بتلــك االستشــارة 
والتحليــل والتوقعــات عندمــا يــرى ضــرورة لذلــك التخــاذ أي قــرار اســتثماري. وال يجــوز للمســتثمرين احملتملــني تفســير محتويــات هــذه النشــرة 
ــى كل مســتثمر محتمــل  ــة أســهم طــرح، يتعــني عل ــاب فــي أو شــراء أي ــل االكتت ــة. وقب ــة أو اســتثمارية أو قانوني ــل استشــارة ضريبي ــى أنهــا متث عل
الرجــوع إلــى مستشــار مالــي ُمرخــص أصــاًل مــن هيئــة أســواق املــال طلبــاً ملشــورته، باإلضافــة إلــى مستشــاريه القانونيــني والضريبيــني ومستشــاري 
األعمــال لتحديــد مالءمــة وتبعــات االســتثمار فــي أســهم الطــرح بالنســبة لذلــك املســتثمر والتوصــل إلــى تقييــم مســتقل لذلــك االســتثمار. ويتمثــل 
الغــرض الوحيــد مــن هــذه النشــرة بتقــدمي معلومــات أساســية عــن البنــك ملســاعدة كل مــن توجــه إليهــم هــذه النشــرة فــي إجــراء تقييــم مســتقل 

لالســتثمار فــي أســهم الطــرح وأي اســتثمار فــي الطــرح.

إن توزيــع هــذه النشــرة وعــرض أو بيــع أســهم الطــرح محظــور فــي بعــض األنظمــة القانونيــة. ويتعــني علــى األشــخاص احلائزيــن لهــذه النشــرة 
التعــرف علــى تلــك القيــود ومراعاتهــا وذلــك تلبيــة لشــروط املستشــار والبنــك.

ال تُعتبــر هــذه النشــرة التمهيديــة عرضــاً للبيــع أو اســتقطاباً ألي عــرض لشــراء أوراق ماليــة وال تُعتبــر هــذه النشــرة أساســاً أو مســوغاً لشــراء 
األوراق املاليــة فــي الواليــات املتحــدة األميركيــة أو فــي أي بلــد آخــر قــد يعتبــر عــرض البيــع أو اســتقطاب عــرض البيــع أو البيــع غيــر قانونــي أو 
غيــر شــرعي. لــن يتــم تســجيل األوراق املاليــة املُصــدرة وال تُعتبــر تلــك األوراق مســجلة أو مرخصــة مبوجــب قانــون األوراق املاليــة األميركــي لعــام 
1933 أو حتــى مرخصــة أو معتمــدة أو مقبولــة مــن ولــدى أي جهــة رقابيــة علــى األوراق املاليــة فــي أي واليــة مــن الواليــات املتحــدة األميركيــة. ال 

يجــوز طــرح، بيــع، رهــن أو حتويــل األوراق املاليــة بــأي شــكل فــي الواليــات املتحــدة األميركيــة أو حلســاب أو ملصلحــة مواطنــني أميركيــني. 

لــم يتــم تخويــل أي شــخص إلعطــاء أي معلومــات أو تقــدمي أي تعهــدات فيمــا يتعلــق بالطــرح أو بأســهم الطــرح أو ضوابطــه وأحكامــه غيــر 
األشــخاص املذكوريــن فــي هــذه النشــرة، وفــي حالــة تقــدمي تلــك املعلومــات أو التعهــدات، فإنــه يجــب عــدم االعتمــاد عليهــا أو إعتبارهــا علــى أنهــا 
ــم  ــع أو تقــدمي ألي أســهم طــرح تت ــة بي ــع لهــذه النشــرة أو الطــرح أو أي عملي ــؤدي أي توزي معتمــدة مــن قبــل املستشــار أو البنــك. وال يجــوز أن ي
مبوجبهــا بــأي حــال مــن األحــوال إلــى تكويــن انطبــاع ضمنــي بأنــه لــم يحــدث هنــاك أي تغيــر، أو أي حــدث يحتمــل بشــكل معقــول أن يتضمــن أي 

تغيــر فــي أوضــاع البنــك، منــذ تاريــخ هــذه النشــرة.

ال يجــوز النظــر حملتويــات هــذه النشــرة أو ألي معلومــات مت إرســالها إلــى املســاهمني املؤهلــني أو إلــى أي مســتثمر محتمــل آخــر فــي أســهم الطــرح 
علــى أنهــا توصيــة مــن جانــب البنــك لالشــتراك فــي الطــرح. فــي حــال وجــود أي شــك بشــأن محتــوى هــذه النشــرة، يجــب مراجعــة وســيطك، مديــر 

البنــك، محــام، محاســب أو أي مستشــار مالــي آخــر. يجــب التذكيــر بــأن ســعر أســهم الطــرح الســوقي قابــل للصعــود كمــا للهبــوط. 

املعلومات املالية اإلحصائية

جميع اإلشارات إلى »د.ك« و »دينار كويتي« في نشرة االكتتاب هذه تعني الدينار الكويتي، العملة الرسمية لدولة الكويت.
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لقــد مت تعديــل وتدويــر بعــض األرقــام والنســب املئويــة املشــار إليهــا فــي هــذه النشــرة. بغــرض احتســاب بعــض األرقــام والنســب املئويــة، مت االســتعانة 
باألرقــام الــواردة فــي البيانــات املاليــة وليــس األرقــام الــواردة فــي هــذه النشــرة التــي مت تدويرهــا. بنــاًء عليــه، فــإن األرقــام املدرجــة فــي نفــس الفئــة 
فــي اجلــداول املذكــورة فــي النشــرة قــد تتغيــر بشــكل طفيــف بــني جــدول وآخــر، كمــا أن مجمــوع األرقــام املذكــورة فــي بعــض اجلــداول قــد ال متثــل 

املجمــوع احلســابي الفعلــي لألرقــام الــواردة فــي ذلــك اجلــدول.

عنــد االســتعانة باملعلومــات اإلحصائيــة املنشــورة فــي هــذه النشــرة، تعتقــد اجلهــة املُصــدرة بــأن هــذه املعلومــات متثــل أحــدث املعلومــات املتوافــرة 
مــن مصــدر تلــك املعلومــات. 

البيانــات املاليــة اخلاصــة بالبنــك والشــركات التابعــة لــه )معــاً، »املجموعــة«( الــواردة فــي هــذه النشــرة هــي للســنوات املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015 
)البيانــات املاليــة لســنة 2015(، وفــي 31 ديســمبر 2014 )البيانــات املاليــة لســنة 2014( و فــي 31 ديســمبر 2013 )البيانــات املاليــة لســنة 2013، 
ومــع البيانــات املاليــة لســنتي 2014 و 2015، »البيانــات املاليــة«(، ومت إعــداد كل منهــا وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة الصــادرة عــن مجلــس 
ــر  ــب هــذه املعايي ــت املركــزي. تتطل ــك الكوي ــة بن ــة لرقاب ــة اخلاضع ــت ملؤسســات اخلدمــات املالي ــا الكوي ــة كمــا اعتمدته ــر احملاســبة الدولي معايي
اعتمــاد كافــة متطلبــات املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة باســتثناء معيــار احملاســبة الدوليــة IAS( 39(، ›«األدوات املاليــة«: االعتــراف والقيــاس‹، 
الــذي يتطلــب حكمــاً جماعيــاً. مت اســتبدال هــذا املتطلــب بشــرط بنــك الكويــت املركــزي جلهــة حتديــد حكــم أدنــى فيمــا يتعلــق بكافــة التســهيالت 

االئتمانيــة املطبقــة )الصافيــة مــن فئــات معينــة مــن حقــوق الضمــان( دون النــص عليهــا بشــكل محــدد.

التوقعات والبيانات املستقبلية

إن بعــض البيانــات ومنهــا معــدل ربحيــة الســهم علــى املــدى القصيــر، التــي وردت فــي هــذه النشــرة قــد تشــير إلــى نظــرة مســتقبلية تطلعيــة دون أن 
تكــون ملزمــة علــى اجلهــة املُصــدرة. وتتضمــن البيانــات املســتقبلية بيانــات تتعلــق بخطــط اجلهــة املصــدرة وأهدافهــا وأغراضهــا واســتراتيجياتها 

وعملياتهــا املســتقبلية وأداؤهــا املســتقبلي، وكذلــك االفتراضــات التــي تنطــوي عليهــا تلــك البيانــات املســتقبلية. 

ــوي« و«يخطــط« و«يعتقــد« و«يهــدف« و«يســعى« و«قــد«  ــرى« و«ين ــع« و«يقــدر« و«ي ــة فــي هــذه النشــرة: »يتوق ــة عامــة، تشــير الكلمــات التالي بصف
ــات  ــات املســتقبلية. وقــد بنــت اجلهــة املصــدرة هــذه البيان ــى البيان ــر مشــابهة، إل ــة تعابي ــك أي ــر املتفرعــة منهــا وكذل و«ســوف« و«يجــب« والتعابي
املســتقبلية علــى الرؤيــة احلاليــة إلدارتهــا فيمــا يتعلــق باألحــداث املســتقبلية واألداء املالــي املســتقبلي. وعلــى الرغــم مــن أن اجلهــة املصــدرة تــرى 
أن التوقعــات والتقديــرات والتنبــؤات التــي تعكســها البيانــات املســتقبلية للجهــة املصــدرة تعتبــر معقولــة كمــا هــي فــي تاريــخ نشــرة االكتتــاب هــذه، 
إال أنــه فــي حــال حتقــق واحــد أو أكثــر مــن املخاطــر أو ثبــوت عــدم جديــة التوقعــات املشــار إليهــا، مبــا فــي ذلــك تلــك املخاطــر وحــاالت ثبــوت عــدم 
جديــة التوقعــات الــواردة فــي نشــرة االكتتــاب هــذه أو تلــك التــي لــم تتمكــن اجلهــة املُصــدرة مــن توقعهــا بشــكل معقــول، أو فــي حالــة ثبــوت عــدم 
اكتمــال أو صحــة أي مــن االفتراضــات األساســية للجهــة املصــدرة، فــإن النتائــج الفعليــة لعمليــات اجلهــة املصــدرة قــد تختلــف عمــا هــو متوقــع أو 
مقــدر أو متنبــأ بــه دون أي مســؤولية علــى اجلهــة املُصــدرة. إن دالالت تلــك البيانــات املســتقبلية تنحصــر بتاريــخ نشــرة االكتتــاب هــذه. مــع عــدم 
اإلخــالل بأيــة متطلبــات أو شــروط منصــوص عليهــا مبوجــب القوانــني واللوائــح واجبــة التطبيــق، فــإن اجلهــة املصــدرة تخلــي مســؤوليتها بشــكل 
ــات أو  ــع أي حتديث ــد بتوزي ــزام أو تعه ــع وارد فــي هــذه النشــرة أو إزاء أي الت ــق أي نتيجــة أو هــدف متوق ــد بتحقي ــزام أو تعه ــح عــن أي الت صري
مراجعــة ألي مــن البيانــات املســتقبلية الــواردة فــي نشــرة االكتتــاب هــذه بعــد تاريــخ هــذه النشــرة ليعكــس أي تغيــر فــي التوقعــات اخلاصــة بتلــك 

البيانــات، أو أي تغيــر فــي األحــداث أو الظــروف أو األوضــاع التــي بنيــت عليهــا تلــك البيانــات املســتقبلية املتوقعــة.
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أحكام الطرح الرئيسية  .1

تقــدم هــذه الفقــرة حملــة موجــزة عــن املعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة وقــد ال حتتــوي علــى كافــة املعلومــات املفيــدة للمكتتبــني. وبنــاء علــى ذلــك، 
يجــب علــى مســتلمي هــذه النشــرة قــراءة النشــرة كاملــة قبــل اتخــاذ قــرار اســتثمار فيمــا يتعلــق بالطــرح. باإلضافــة، يجــب مراجعــة األقســام 2 و16 

مــن هــذه النشــرة بعنايــة قبــل اتخــاذ قــرار اســتثمار فيمــا يتعلــق بالطــرح.

ــة عامــة مؤسســة مبوجــب املرســوم اجلهة املُصدرة ووكيل االكتتاب ــي ش.م.ك.ع، شــركة مســاهمة كويتي ــت الوطن ــك الكوي بن
األميــري الصــادر بتأسيســها بتاريــخ 24 شــعبان ســنة 1371 هـــ املوافــق 19 مايــو 1952م 

ومســجلة فــي الســجل التجــاري برقــم 8490

شارع عبداهلل األحمد – مدينة الكويت ص. ب. 95 الصفاة، 13001 الكويتعنوان اجلهة املُصدرة

 19 مايو 1952تاريخ التأسيس

طرح للمساهمني املؤهلني لالكتتاب في أسهم الطرحنوع الطرح

400 فلس لسهم الطرح الواحد )شاماًل القيمة اإلسمية و عالوة اإلصدار(قيمة الطرح

100 فلس لسهم الطرح الواحدالقيمة اإلسمية

300 فلس لسهم الطرح الواحدعالوة اإلصدار

إجمالي عدد أسهم اجلهة املُصدرة قبل 
الطرح مباشرة

5,291,703,571 بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد مدفوعة قيمتها بالكامل 

رأس املال اجلهة املُصدرة قبل الطرح 
مباشرة

529,170,357.100 د.ك 

96,208,243 سهمأسهم اخلزينة

343,960,732 سهم عادي ميثل تقريباً %6.5 من رأس املال احلالي املَُصَدر للجهة املُصدرة عدد ونوع أسهم الطرح

ال يوجد عدد أسهم الطرح املُتعهد االكتتاب فيها

ال يوجدقيمة الطرح املتعهد به

إجمالي عدد أسهم اجلهة املُصدرة بعد 
الطرح مباشرة

5,635,664,303 سهم

رأس املال املَُصَدر للجهة املُصدرة بعد الطرح 
مباشرة

563,566,430.300 د.ك

ســيتم زيــادة رأس مــال املُصــدر بقيمــة 34,396,073.200 د.ك والتــي متثــل زيــادة تقريبــاً %6.5 نسبة زيادة رأس املال املَُصَدر
علــى رأس املــال احلالــي املَُصــَدر للجهــة املُصــدرة قبــل الطــرح مباشــرة

137,584,292.800 د.كالقيمة اإلجمالية للطرح

مــن املقــدر أن تبلــغ مصاريــف الطــرح حوالــي 200,000 د.ك. غيــر مســتردة يتــم خصمهــا مصاريف الطرح
مــن القيمــة اإلجماليــة للطــرح البالغــة 137,584,292.800 دينــار كويتــي. وتشــمل هــذه املبالــغ 
أتعــاب كل مــن املستشــار املالــي ووكيــل املقاصــة واإليــداع واملستشــار القانونــي للجهــة املُصــدرة 

ومصاريــف التســويق والطباعــة والتوزيــع وغيرهــا مــن املصاريــف ذات العالقــة

إجمالي القيمة النقدية للطرح مخصوماً منه 
مصاريف الطرح التقريبية

137,384,292.800 د.ك تقريباً

عنــد ختــام يــوم التــداول فــي البورصــة الســابق علــى تاريــخ بــدء فتــرة االكتتــاب، احملــدد لــه يــوم تاريخ السجل
الثالثــاء املوافــق 17 مايــو 2016
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يجــوز للمســاهمني املؤهلــني تقــدمي طلبــات االكتتــاب فقــط خــالل فتــرة االكتتــاب فــي مقــر وكيل طريقة اكتتاب املساهمني املؤهلني
املقاصــة واإليــداع. لــن يتــم قبــول أي تعديــالت أو ســحب لطلــب االكتتــاب بعــد تقــدمي الطلــب. 
عنــد التقــدمي، يكــون طلــب االكتتــاب مبثابــة اتفــاق ملــزم قانونــاً بــني املســاهمني املؤهلــني 

واجلهــة املُصــدرة

 18 مايو 2016 بداية فترة األكتتاب

 16 يونيو 2016 نهاية فترة األكتتاب

 23 يونيو 2016 تاريخ التخصيص

املساهمون املؤهلون لالكتتاب في أسهم 
الطرح

املساهمون أصحاب األسهم املُصدرة في تاريخ السجل 

سهم )1( واحداحلد األدنى لإلكتتاب

يتعــرض املســاهمون املؤهلــون الذيــن يختــارون عــدم االكتتــاب فــي أســهم الطــرح لتخفيــض فــي عواقب عدم اكتتاب املساهمني املؤهلني
ــى تخفيــض فــي قيمــة أســهمهم املُصــدرة  نســبة ملكيتهــم فــي رأس مــال اجلهــة املُصــدرة وإل

احلاليــة 

ــى أســهم حــق االكتتاب في فائض أسهم الطرح ــة إل ــاب فــي فائــض أســهم الطــرح وباإلضاف ــني االكتت يحــق للمســاهمني املؤهل
ــة )"أســهم الطــرح اإلضافيــة"( 400  ــة. يكــون ســعر الطــرح فــي أســهم الطــرح اإلضافي األولوي

فلــس كويتــي عــن كل ســهم طــرح إضافــي 

يحــق للمســاهم املؤهــل الــذي يتقــدم بطلــب االكتتــاب فــي أســهم الطــرح إلــى وكيــل املقاصــة تخصيص أسهم الطرح
ــدد 65 ســهم طــرح  ــاب بع ــاب، االســتثمار مــن خــالل االكتت ــرة االكتت ــاء فت ــل انته ــداع قب واإلي
مقابــل كل 1,000 ســهم مــن األســهم املُصــدرة التــي ميلكهــا املســاهم املؤهــل. فــي حــال عــدم 
اكتمــال االكتتــاب فــي جميــع أســهم الطــرح، يتــم تخصيــص أســهم الطــرح غيــر املكتتــب فيهــا إلى 
املســاهمني املؤهلــني الذيــن اكتتبــوا فــي عــدد مــن أســهم الطــرح يفــوق النســبة املخصصــة لــكل 
منهــم. يتــم تخصيــص أســهم الطــرح املتبقيــة غيــر املكتتــب فيهــا، إن ُوجــدت، إلــى املســاهمني 
املؤهلــني الذيــن تقدمــوا لالكتتــاب بعــدد إضافــي مــن أســهم الطــرح يفــوق العــدد املخصــص لهــم 
وذلــك علــى أســاس نســبة عــدد األســهم اإلضافيــة املتبقيــة إلــى عــدد األســهم اإلضافيــة التــي 
طلــب املســاهمون املؤهلــون االكتتــاب فيهــا وبالتناســب فيمــا بينهــم. ويكــون قــرار التخصيــص 
نهائيــاً ودون أي مســؤولية علــى اجلهــة املُصــدرة. )راجــع القســم 2.8 "أحــكام وشــروط وتعليمــات 

الطــرح"(

ال يجــوز االكتتــاب بكســور األســهم، وحيثمــا يكــون ضروريــاً يتــم تدويــر عــدد أســهم الطــرح التــي كسور األسهم 
يســتحقها املســاهم املؤهــل إلــى أقــرب عــدد صحيــح. وتنفــرد اجلهــة املصــدرة وحدهــا بحــق 
التصــرف فــي كســور األســهم. لــن يتــم إصــدار كســور أســهم الطــرح بــأي شــكل مــن األشــكال 

)راجــع القســم 2.8 "أحــكام وشــروط وتعليمــات الطــرح"(

يتوقــع أن يبلــغ إجمالــي قيمــة الطــرح قبــل خصــم مصاريــف الطــرح البالغــة 200,000 د.ك استخدام عوائد الطرح
حوالــي 137,584,292.800 د.ك. ســيتم اســتخدام العوائــد الناجتــة عــن إصــدار أســهم الطــرح 
فــي تعزيــز قاعــدة كفايــة رأس مــال البنــك وفــق معاييــر جلنــة بــازل 3 ولألغــراض العامــة للبنــك 

)راجــع القســم 2.14 "اســتخدام عوائــد الطــرح"(

ــني فائض مبالغ االكتتاب ــى املســاهمني املؤهل ــد إل ــاب )إن ُوجــدت( دون فوائ ــغ االكتت ــم إعــادة فائــض مبال ســوف يت
الذيــن اكتتبــوا فــي أســهم الطــرح دون احتســاب عمــوالت أو اســتقطاعات أو حجــز مــن البنــك 

)راجــع القســم 2.8 "أحــكام وشــروط وتعليمــات الطــرح"( 

يقتصــر االكتتــاب فــي أســهم الطــرح علــى املســاهمني املؤهلــني. وحتتفــظ اجلهــة املُصــدرة أحكام الطرح
ووكيــل املقاصــة واإليــداع بحقهمــا فــي رفــض أي طلــب اكتتــاب – كليــاً أو جزئيــاً فــي حــال عــدم 
اســتيفاء الطلــب ألي حكــم مــن أحــكام الطــرح. لــن يتــم قبــول أي تعديــالت أو ســحب لطلــب 
االكتتــاب بعــد تقــدمي الطلــب. عنــد التقــدمي وقبــول الطلــب مــن اجلهــة املُصــدرة ووكيــل املقاصــة 
واإليــداع، يكــون طلــب االكتتــاب مبثابــة اتفــاق ملــزم قانونــاً بــني املســاهمني املؤهلــني واجلهــة 

ــدرة )راجــع القســم 2.8 "أحــكام وشــروط وتعليمــات الطــرح"( املُص
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ال يجــوز بغيــر موافقــة مســبقة مــن بنــك الكويــت املركــزي، أن جتــاوز ملكيــة الشــخص الواحــد احلد األقصى للملكية
– طبيعيــاً كان أو اعتباريــاً - نســبة %5 مــن رأس مــال البنــك ســواء كان التملــك بشــكل مباشــر 
أو غيــر مباشــر، وتُســتثنى مــن ذلــك اجلهــات احلكوميــة واجلهــات ذات امليزانيــات امللحقــة 

واملســتقلة. 

يحــق للمســاهم صاحــب ســهم الطــرح اســتالم نصيبــه مــن توزيعــات األربــاح فــي املســتقبل متــى توزيعات األرباح
مت اإلعــالن عنهــا مــن اجلهــة املُصــدرة )كاألســهم املَُصــَدرة(.

تكــون أســهم رأس مــال اجلهــة املُصــدرة مــن فئــة واحــدة. لــكل ســهم صــوت واحــد، ولــكل حقوق التصويت
ــع أي مــن املســاهمني  ــة العامــة. ال يتمت ــت فــي اجلمعي مســاهم احلــق فــي احلضــور والتصوي

بحقــوق امتيــاز فــي التصويــت 

يُقــدر معــدل ربحيــة الســهم للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 مبلــغ 52 فلــس للســهم معدل ربحية السهم على املدى القصير
الواحــد

احلقوق املتعلقة بأسهم الطرح في حالة 
تصفية اجلهة املُصدرة

ــد  ــدرة عن ــة املُص ــة أصــول اجله ــد تصفي ــب مــن عوائ ــى نصي يحــق للمســاهمني احلصــول عل
ــا ــد ســداد مديونياته ــك بع ــة وذل التصفي

التدابير واإلجراءات في حالة عدم استكمال 
الطرح

فــي حــال لــم يتــم اســتكمال زيــادة رأس املــال بالكامــل خــالل فتــرة االكتتــاب، يجــوز ملجلــس إدارة 
البنــك ان يقــرر متديــد فتــرة االكتتــاب. وفــي حــال عــدم اســتنفاذ كامــل أســهم الطــرح فــي نهايــة 
فتــرة االكتتــاب اجلديــدة، يجــوز ملجلــس إدارة البنــك إمــا )1( التراجــع عــن الطــرح أو )2( إعــالن 

االكتفــاء مبقــدار الطــرح املكتتــب فيــه عنــد نهايــة فتــرة االكتتــاب 

بعــد انتهــاء فتــرة االكتتــاب والتخصيــص النهائــي ألســهم الطــرح واســتكمال كافــة اإلجــراءات إدراج أسهم الطرح
ــد كمــا  ــم تداولهــا دون أي قي ــم إدراج أســهم الطــرح فــي البورصــة ويت ــة الالزمــة، يت التنظيمي

األســهم املُصــدرة

ميكــن أن يتــم فــرض ضريبــة علــى الدفعــات التــي تقــوم اجلهــة املُصــدرة بســدادها إلــى الضرائب
املخاطــرة"( "عوامــل   3.13 القســم  )راجــع  الطــرح  أســهم  مبوجــب  املؤهلــني  املســاهمني 

هنــاك بعــض املخاطــر التــي تتعلــق باالســتثمار فــي أســهم الطــرح. يجــوز تصنيــف هــذه املخاطــر عوامل املخاطرة
ــة  ــة املُصــدرة، )٢( املخاطــر املتعلق ــة باجله ــات تضــم )١( املخاطــر املتعلق بشــكل عــام فــي فئ
بقطــاع املصــارف فــي الكويــت وبالبيئــة القانونيــة والتنظيميــة فــي الكويــت و )٣( املخاطــر 
املتعلقــة بأســهم الطــرح. وعليــه يجــب دراســة هــذه املخاطــر بدقــة قبــل اتخــاذ أي قــرار بشــأن 

االســتثمار فــي أســهم الطــرح )راجــع القســم 3.13 "عوامــل املخاطــرة"(

هيئة أسواق املال وبنك الكويت املركزياجلهات الرقابية

الوزان وشركاه ، ديلويت أند توش مراقب احلسابات
العيبان والعصيمي وشركاه، إرنست أند يونغ 

شركة الوطني لالستثمار ش.م.ك )مقفلة(املستشار املالي
ص.ب 4950 الصفاة، 13050 الكويت

www.nbkcapital.com

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك )مقفلة(وكيل املقاصة واإليداع 
شارع اخلليج العربي، برج أحمد، الدور اخلامس

ص.ب 22077 الصفاة، 13081الكويت 
www.maqasa.com

مكتب ميسان للمحاماة واالستشارات القانونيةاملستشار القانوني

مت إصــدار هــذه النشــرة باللغتــني العربيــة واإلنكليزيــة. فــي حــال التعــارض بــني النشــرة باللغــة اللغة
العربيــة وتلــك النشــرة باللغــة اإلنكليزيــة، يتــم االعتمــاد علــى النشــرة العربيــة. 

قوانني دولة الكويتالقانون

محاكم دولة الكويتاحملاكم
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تفاصيل الطرح  .2

أسهم الطرح املعروضة  2.1

ستقوم اجلهة املُصدرة بطرح عدد 343,960,732 سهم عادي ميثل تقريباً %6.5 من رأس املال احلالي املَُصَدر للجهة املُصدرة. 

سعر الطرح لكل سهم طرح  2.2

حتــدد ســعر الطــرح بـــ400 فلــس لســهم الطــرح الواحــد ميثــل 100 فلــس للقيمــة اإلســمية للســهم الواحــد باإلضافــة إلــى قيمــة عــالوة اإلصــدار 
احملــددة بـــ300 فلــس لســهم الطــرح الواحــد. 

املساهم املؤهل  2.3

الطــرح متــاح ألصحــاب األســهم املُصــدرة احلاليــة املســجلني فــي ختــام يــوم التــداول فــي البورصــة الســابق لفتــرة االكتتــاب، أي املســاهمني املقيــدة 
أســماؤهم فــي ســجل مســاهمي البنــك فــي تاريــخ الســجل. يســتلم املســاهم املؤهــل إيصــاالً خطيــاً مــن الشــركة الكويتيــة للمقاصــة فــي عنوانهــا 
الواقــع فــي شــارع اخلليــج العربــي، بــرج أحمــد، الــدور اخلامــس يبــني اســم املســاهم ورقــم مســاهمته وعــدد األســهم اململوكــة منــه فــي تاريــخ يــوم 
التــداول الســابق لفتــح فتــرة االكتتــاب. يحــق لــكل مســاهم مؤهــل االكتتــاب فــي 65 ســهم جديــد مــن أســهم الطــرح مقابــل كل 1,000 ســهم مــن 

األســهم املُصــدرة التــي ميلكهــا فــي تاريــخ الســجل. لــن يحصــل املســاهم علــى أي عوائــد ماليــة مــن الطــرح.

يتــم تخصيــص أســهم الطــرح املتبقيــة غيــر املكتتــب فيهــا، إن ُوجــدت، إلــى املســاهمني املؤهلــني الذيــن تقدمــوا لالكتتــاب بعــدد إضافــي مــن أســهم 
الطــرح يفــوق العــدد املخصــص لهــم وذلــك علــى أســاس نســبة عــدد األســهم اإلضافيــة املتبقيــة إلــى عــدد األســهم اإلضافيــة التــي طلــب املســاهمون 

املؤهلــون االكتتــاب فيهــا وبالتناســب فيمــا بينهــم.

احلقوق املتصلة بأسهم الطرح  2.4

أســهم رأس مــال اجلهــة املُصــدرة مــن فئــة واحــدة. لــكل ســهم صــوت واحــد، ولــكل مســاهم احلــق فــي احلضــور والتصويــت فــي اجلمعيــة العامــة. 
ال يتمتــع أي مــن املســاهمني بحقــوق امتيــاز فــي التصويــت. عنــد إصــدار أســهم الطــرح يحــق للمســاهم صاحــب ســهم الطــرح اســتالم نصيبــه مــن 
توزيعــات األربــاح متــى مت اإلعــالن عنهــا مــن اجلهــة املُصــدرة )كاألســهم املَُصــَدرة(. ويحــق للمســاهمني احلصــول علــى نصيــب مــن عوائــد تصفيــة 

أصــول اجلهــة املُصــدرة عنــد التصفيــة وذلــك بعــد ســداد مديونياتهــا.

فــي حــال لــم يتــم اســتكمال زيــادة رأس املــال بالكامــل خــالل فتــرة االكتتــاب، يجــوز ملجلــس إدارة البنــك أن يقــرر متديــد فتــرة االكتتــاب. وفــي حــال 
عــدم اســتنفاذ كامــل أســهم الطــرح فــي نهايــة فتــرة االكتتــاب اجلديــدة، يجــوز ملجلــس إدارة البنــك إمــا )1( التراجــع عــن الطــرح أو )2( إعــالن 

االكتفــاء مبقــدار الطــرح املكتتــب فيــه عنــد نهايــة فتــرة االكتتــاب. 

خيارات املساهمني املؤهلني بالنسبة ألسهم الطرح  2.5

يكون للمساهمني املؤهلني اللجوء إلى اخليارات التالية بالنسبة ألسهم الطرح: 

ممارسة حقهم في أولوية االكتتاب في أسهم الطرح §

ممارسة حقهم في أولوية االكتتاب في أسهم الطرح واالكتتاب في أسهم الطرح اإلضافية §

التنــازل عــن حقهــم فــي أولويــة االكتتــاب فــي أســهم الطــرح )أو فــي االكتتــاب فــي أســهم الطــرح اإلضافيــة حســب األحــوال( أو فــي جــزء  §
منهــا وفقــا اآلليــة املعتمــدة لذلــك وذلــك خــالل فتــرة الطــرح، أو 

اإلمتناع عن اللجوء إلى أي من اخليارات السابقه سواء عن طريق بيع أو ممارسة حق أولوية االكتتاب في أسهم الطرح  §

احلد األقصى لالكتتاب  2.6

يتــم تخصيــص أســهم الطــرح املتبقيــة غيــر املكتتــب فيهــا، إن ُوجــدت، إلــى املســاهمني املؤهلــني الذيــن تقدمــوا لالكتتــاب بعــدد إضافــي مــن أســهم 
الطــرح يفــوق العــدد املخصــص لهــم وذلــك علــى أســاس نســبة عــدد األســهم اإلضافيــة املتبقيــة إلــى عــدد األســهم اإلضافيــة التــي طلــب املســاهمون 

املؤهلــون االكتتــاب فيهــا وبالتناســب فيمــا بينهــم.

فترة االكتتاب   2.7

تبــدأ فتــرة االكتتــاب مــن 18 مايــو 2016 لــدى وكيــل املقاصــة واإليــداع فــي دولــة الكويــت وذلــك فــي أوقــات العمــل الرســمية خــالل أيــام األحــد إلــى 
اخلميــس وتنتهــي فــي 16 يونيــو 2016 عنــد الســاعة الواحــدة مــن بعــد الظهــر. فــي حــال مــارس جميــع املســاهمون املؤهلــون حــق األولويــة باالكتتــاب 
فــي كامــل أســهم الطــرح املخصصــة لــكل منهــم قبــل التاريــخ احملــدد فيمــا ســبق لغلــق بــاب االكتتــاب، يجــوز للجهــة املُصــدرة أن تعلــن عــن غلــق بــاب 

االكتتــاب بــدون التقيــد بذلــك التاريــخ. 
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2.8  أحكام وشروط وتعليمات الطرح

إجراءات االكتتاب  2.8.1

يتوجــه املســاهم املؤهــل إلــى الشــركة الكويتيــة للمقاصــة فــي عنوانهــا الواقــع فــي شــارع اخلليــج العربــي، بــرج أحمــد، الــدور اخلامــس الســتالم 
إيصــال خطــي يبــني اســم املســاهم ورقــم مســاهمته وعــدد األســهم اململوكــة منــه فــي البنــك فــي تاريــخ الســجل. يقــوم املســاهم املؤهــل بتقــدمي 
اإليصــال الصــادر عــن الشــركة الكويتيــة للمقاصــة إلــى البنــك وحتويــل مبالــغ االكتتــاب املســتحقة، شــاملة املبالــغ املســتحقة لالكتتــاب فــي 
ــر الشــركة  ــى مق ــود املســاهم املؤهــل إل ــة املُصــدرة. يع ــاب احملــدد مــن اجله ــى حســاب االكتت فائــض أســهم الطــرح، )»مبالــغ االكتتــاب«( إل

الكويتيــة للمقاصــة إليــداع طلــب االكتتــاب مرفقــاً باملســتندات املدرجــة فــي البنــد 2.8.6 مــن هــذه النشــرة. 

يقبــل البنــك مبالــغ االكتتــاب املودعــة مــن املســاهمني املؤهلــني مباشــرًة وليــس مــن أي شــخص يتصــرف بالنيابــة عنهــم أو حلســابهم. يكــون 
االكتتــاب شــخصياً بالنســبة للمســاهمني املؤهلــني. ال يتــم قبــول مبالــغ االكتتــاب نقــداً. يتــم دفــع مبلــغ االكتتــاب بالكامــل لــدى البنــك وذلــك 
عــن طريــق املوافقــة علــى خصــم مبلــغ االكتتــاب مــن حســاب املكتتــب لــدى البنــك أو مــن خــالل حتويــل بنكــي إلــى احلســاب املصرفــي املذكــور 

فــي طلــب االكتتــاب. كمــا يتــم دفــع مبالــغ االكتتــاب بالكامــل فــي حســاب اجلهــة املُصــدرة املصرفــي غيــر املنتــج للفائــدة املخصــص للطــرح.

منوذج طلب االكتتاب  2.8.2

ينحصــر الطــرح باملســاهمني املؤهلــني فقــط. يجــوز للمســاهمني املؤهلــني الراغبــني فــي ممارســة حــق األولويــة فــي االكتتــاب تقــدمي طلبــات 
االكتتــاب خــالل فتــرة االكتتــاب لــدى وكيــل املقاصــة واإليــداع. يوافــق كل مكتتــب علــى األحــكام والشــروط الــواردة فــي هــذه النشــرة ويقــوم 
بتقــدمي كافــة بيانــات طلــب االكتتــاب. حتتفــظ اجلهــة املُصــدرة ووكيــل املقاصــة واإليــداع بحقهمــا فــي رفــض أي طلــب اكتتــاب – كليــاً أو جزئيــاً 
فــي حــال عــدم اســتيفاء الطلــب ألي حكــم مــن أحــكام الطــرح أو عــدم االتبــاع احلرفــي والدقيــق لتعليمــات االكتتــاب ومنهــا علــى ســبيل املثــال 
ال احلصــر، عــدم توافــق طلــب االكتتــاب مــع أحــكام القانــون واللوائــح املطبقــة، عــدم ســداد املســاهم املؤهــل لكامــل قيمــة مبلــغ االكتتــاب، عــدم 
دقــة أو عــدم كفايــة املعلومــات فــي طلــب االكتتــاب أوعــدم توافــق طلــب االكتتــاب مــع أي مــن أحــكام وشــروط هــذه النشــرة أو طلــب االكتتــاب 
نفســه. لــن يتــم قبــول أي تعديــالت أو ســحب لطلــب االكتتــاب بعــد تقــدمي الطلــب. عنــد تقــدمي الطلــب، يكــون طلــب االكتتــاب مبثابــة اتفــاق 

ملــزم قانونــاً بــني املســاهمني املؤهلــني واجلهــة املُصــدرة. 

يكــون طلــب االكتتــاب وكافــة أحكامــه وشــروطه والتعهــدات املنصــوص عليهــا فيــه ملزمــاً للمســاهمني املؤهلــني وعلــى املُحــال إليهــم واملتنــازل 
إليهــم ومديــري أصولهــم واملســتفيدين إال فــي حــال النــص علــى خــالف ذلــك فــي هــذه النشــرة. يجــب علــى املســاهم املؤهــل أن يقبــل بعــدد 

أســهم الطــرح املخصــص لــه. 

تكــون كافــة األحــكام والشــروط واســتالم منــاذج طلبــات االكتتــاب واالتفاقيــات الناشــئة عنهــا خاضعــة لقوانــني دولــة الكويــت ويجــب تفســيرها 
وتطبيقهــا بالتوافــق مــع أحــكام قوانــني دولــة الكويــت. علــى املســاهم املؤهــل قــراءة تعليمــات االكتتــاب بعنايــة قبــل تســليم منــوذج طلــب االكتتاب. 

ســيُعتبر توقيــع منــوذج طلــب االكتتــاب مبثابــة عقــد ملــزم وموافقــة علــى كافــة أحــكام االكتتــاب. 

تقدمي منوذج طلب االكتتاب   2.8.3

علــى املســاهم املؤهــل أن يحــدد فــي طلــب االكتتــاب عــدد أســهم الطــرح التــي يرغــب فــي االكتتــاب فيهــا وأن يقــوم بتحويــل كامــل مبالــغ االكتتــاب 
املســتحقة ويحــق لــكل مســاهم مؤهــل التقــدم بطلــب االكتتــاب فــي 65 ســهم طــرح مقابــل كل 1000 ســهم ُمصــدر مملــوك لــه كمــا فــي تاريــخ 
الســجل. فــي حــال عــدم اكتمــال االكتتــاب فــي جميــع أســهم الطــرح، يتــم تخصيــص أســهم الطــرح املتبقيــة غيــر املكتتــب فيهــا، إن ُوجــدت، إلــى 
املســاهمني املؤهلــني الذيــن تقدمــوا لالكتتــاب بعــدد إضافــي مــن أســهم الطــرح يفــوق العــدد املخصــص لهــم وذلــك علــى أســاس نســبة عــدد 

األســهم اإلضافيــة املتبقيــة إلــى عــدد األســهم اإلضافيــة التــي طلــب املســاهمون املؤهلــون االكتتــاب فيهــا وبالتناســب فيمــا بينهــم. 

عدم اكتتاب املساهمني املؤهلني في أسهم الطرح  2.8.4

ســيتعرض املســاهمون املؤهلــون الذيــن ال يشــاركون فــي االكتتــاب فــي أســهم الطــرح )»املســاهمون غيــر املشــاركون«( النخفــاض نســبة ملكيتهــم 
فــي رأس مــال اجلهــة املُصــدرة باإلضافــة إلــى انخفــاض قيمــة األســهم املُصــدرة اململوكــة منهــم حاليــاً. 

االكتتاب الكلي أو اجلزئي في أسهم الطرح  2.8.5

يقــوم املســاهم املؤهــل الــذي يرغــب فــي اســتخدام حقــه الكامــل فــي االكتتــاب فــي أســهم الطــرح املخصصــة لــه بتقــدمي منــوذج طلــب االكتتــاب 
مرفقــاً باملســتندات املطلوبــة وســداد كامــل مبالــغ االكتتــاب فــي أســهم الطــرح التــي يرغــب باالكتتــاب فيهــا أثنــاء فتــرة االكتتــاب. وال يجــوز 

االكتتــاب فــي كســور األســهم، التــي ســوف يتــم تدويرهــا إلــى أقــرب عــدد صحيــح. 

فــي حــال عــدم اكتمــال االكتتــاب فــي جميــع أســهم الطــرح املخصصــة للمســاهمني املؤهلــني، يتــم تخصيــص أســهم الطــرح املتبقيــة غيــر املكتتــب 
فيهــا، إن ُوجــدت، إلــى املســاهمني املؤهلــني الذيــن تقدمــوا لالكتتــاب بعــدد إضافــي مــن أســهم الطــرح يفــوق العــدد املخصــص لهــم وذلــك علــى 
أســاس نســبة عــدد األســهم اإلضافيــة املتبقيــة إلــى عــدد األســهم اإلضافيــة التــي طلــب املســاهمون املؤهلــون االكتتــاب فيهــا وبالتناســب فيمــا 
بينهــم. ســوف يتــم إعــادة فائــض مبالــغ االكتتــاب )إن ُوجــدت( إلــى املســاهمني املؤهلــني الذيــن اكتتبــوا فــي أســهم الطــرح دون احتســاب أيــة 
فوائــد لهــم أو عمــوالت أو اســتقطاعات أو حجــز مــن وكيــل االكتتــاب. إذا لــم يرغــب املســاهم املؤهــل فــي اللجــوء إلــى اســتخدام حــق االكتتــاب 

فــي أســهم الطــرح فليــس عليــه اتخــاذ أي اجــراء.



14

إذا رغــب املســاهم املؤهــل فــي االكتتــاب فــي بعــض وليــس فــي كافــة مــا هــو مخصــص لــه مــن أســهم الطــرح، عليــه تقــدمي طلــب اكتتــاب مرفقــاً 
باملســتندات املطلوبــة األخــرى وســداد كامــل مبالــغ االكتتــاب فــي أســهم الطــرح التــي يرغــب باالكتتــاب فيهــا أثنــاء فتــرة االكتتــاب. وال يجــوز 

االكتتــاب فــي أســهم الطــرح املخصصــة للمســاهم املؤهــل و أســهم الطــرح اإلضافيــة أكثــر مــن مــرة واحــدة. 

املستندات املطلوبة عند تقدمي طلب االكتتاب  2.8.6

يتــم تقــدمي طلــب االكتتــاب مرفقــاً بالوثائــق التاليــة، وذلــك حســب احلالــة، وســيقوم موظفــو وكيــل املقاصــة واإليــداع مبطابقــة الصــورة مــع 
األصــل وإعــادة األصــل إلــى املســاهم املؤهــل:

متطلبات عامة من املكتتبني أ. 

صــورة مــن اإليصــال الصــادر عــن وكيــل املقاصــة واإليــداع يبــني اســم املســاهم ورقــم مســاهمته وعــدد األســهم اململوكــة منــه فــي  §
البنــك فــي تاريــخ الســجل.

إثبات سداد مبالغ االكتتاب ملحق برقم ال IBAN اخلاص باملكتتب  §

املكتتبون من األشخاص الطبيعيني ب. 

أصل وصورة من البطاقة املدنية للمكتتب  §

أصل وصورة من جواز السفر للمكتتبني من مواطني دول مجلس التعاون اخلليجي §

أصل وصورة من الوكاله القانونية اخلاصة باالكتتاب في األسهم )للمكتتبني بالوكالة( §

أصل وصورة من شهادة الوالية )لأليتام( §

أصل وصورة من شهادة الوصاية )للقصر( أو  §

أصل وصورة من شهادة حصر الوراثه بالنسبة للورثة.  §

املكتتبون من األشخاص االعتباريني ج. 

أصل وصورة من شهادة السجل التجاري  §

أصل وصورة من شهادة املفوضني بالتوقيع أو مستخرج السجل التجاري، حسب احلال §

أصل وصورة من البطاقة املدنية للمفوض بالتوقيع §

أصــل وصــورة مــن اعتمــاد التوقيــع للمفــوض بالتوقيــع صــادرة عــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل أو مصّدقــة مــن غرفــة التجــارة  §
والصناعــة فــي الكويــت، و

كتاب صادر عن املفوض بالتوقيع عن الشخص االعتباري باملوافقة على االكتتاب. §

ال يتــم قبــول مبالــغ االكتتــاب نقــداً. يتــم دفــع مبلــغ االكتتــاب بالكامــل عنــد تقــدمي طلــب االكتتــاب لــدى وكيــل املقاصــة واإليــداع وذلــك عــن 
طريــق املوافقــة علــى خصــم مبلــغ االكتتــاب مــن حســاب املكتتــب لــدى البنــك أو مــن خــالل حتويــل بنكــي إلــى حســاب املُصــدر. كمــا يتــم دفــع 
مبالــغ االكتتــاب بالكامــل فــي حســاب اجلهــة املُصــدرة املصرفــي غيــر املنتــج للفائــدة املخصــص لذلــك مــن البنــك. يلتــزم املكتتــب – فــي جميــع 
األحــوال – بــأن يتحقــق مــن أن التحويــل املصرفــي أو اخلصــم مــن احلســاب قــد نُفــذ – بالفعــل – إلــى بنــك الكويــت الوطنــي وقيــّد بحســاب 

االكتتــاب فــي األســهم املطروحــة ، ســواء أســهم الطــرح أو أســهم الطــرح اإلضافيــة. 

مــع مراعــاة أســباب الرفــض األخــرى، يحــق للبنــك ووكيــل املقاصــة واإليــداع رفــض طلــب االكتتــاب إذا لــم تســّدد بالفعــل القيمــة املطلوبــة وتقيــّد 
كاملــًة بحســاب االكتتــاب فــي وقــت االكتتــاب لــدى وكيــل املقاصــة واإليداع. 

إقرارات املكتتبني  2.8.7

يتعهد املساهم املؤهل من خالل تقدمي طلب االكتتاب بالتالي:

يوافق على االكتتاب في أسهم الطرح بعدد األسهم احملدد في طلب االكتتاب، و أن طلب االكتتاب نهائي ال يجوز الرجوع فيه. §

يقر بأنه اطلع على هذه النشرة و على كافة محتوياتها ودرسها بعناية و فهم مضمونها. §

يوافق على النظام األساسي وعقد تأسيس اجلهة املُصدرة وعلى كافة الشروط وأحكام االكتتاب الواردة في هذه النشرة. §

يوافــق علــى حــق اجلهــة املُصــدرة ووكيــل املقاصــة واإليــداع فــي رفــض أي طلــب اكتتــاب فــي أي مــن احلــاالت احملــددة فــي هــذه  §
النشــرة. 
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يقبــل أســهم الطــرح املخصصــة لــه )بعــدد األســهم التــي طلبهــا كحــد أقصــى( ويقــر بقبولــه بكافــة شــروط وتعليمــات االكتتــاب الــواردة  §
فــي طلــب االكتتــاب وفــي هــذه النشــرة. 

يتعهد بأنه لن يقوم بإلغاء أو تعديل طلب االكتتاب بعد تقدميه لوكيل املقاصة واإليداع.  §

يقــر املكتــب مــن األشــخاص االعتباريــة – وعلــى مســئوليته التامــة – بأنــه قــد مت اســتيفاء كافــة االجــراءات واحلصــول علــى جميــع  §
املوافقــات الالزمــة مبوجــب عقــد تأسيســه ونظامــه األساســي أو مبوجــب القانــون لتمكينــه مــن تقــدمي طلــب االكتتــاب وتنفيــذ 
التزاماتــه املقــررة فــي نشــرة االكتتــاب أو التنــازل عــن حــق األولويــة فــي االكتتــاب ومبــا فــي ذلــك موافقــة مجلــس االدارة واجلمعيــة 

العامــة – بحســب األحــوال – بالنســبة للشــركات املســاهمة.

التخصيص ورد فائض االكتتاب  2.9

يحــق للمســاهم املؤهــل االكتتــاب بعــدد 65 ســهم طــرح مقابــل كل 1,000 ســهم مــن األســهم املُصــدرة التــي ميلكهــا املســاهم املؤهــل. فــي حــال عــدم 
اكتمــال االكتتــاب فــي جميــع أســهم الطــرح املخصصــة للمســاهمني املؤهلــني ، يتــم تخصيــص أســهم الطــرح غيــر املكتتــب فيهــا إلــى املســاهمني 
املؤهلــني الذيــن اكتتبــوا فــي عــدد مــن أســهم الطــرح يفــوق النســبة املخصصــة لهــم باالســتناد إلــى عــدد األســهم املُصــدرة احلاليــة اململوكــة مــن 
املســاهم املؤهــل. فــي حــال كان عــدد طلبــات االكتتــاب فــي أســهم الطــرح اإلضافيــة غيــر املكتتــب فيهــا يفــوق عــدد أســهم الطــرح اإلضافيــة املتوفــرة، 

يتــم تخصيــص أســهم الطــرح اإلضافيــة إلــى املســاهمني املؤهلــني علــى الوجــه املبــني بهــذه النشــرة.

تعلــن اجلهــة املُصــدرة عــن التخصيــص النهائــي ألســهم الطــرح خــالل 5 أيــام عمــل مــن تاريــخ غلــق فتــرة االكتتــاب )الــذي يكــون يــوم عمــل غيــر 
يومــي اجلمعــة والســبت وأيــام العطــل الرســمية والتــي تكــون فيــه البنــوك فــي الكويــت مفتوحــة للعمــل( وســتقوم بســداد فائــض مبالــغ االكتتــاب دون 
فوائــد إلــى املكتتبــني ودون اســتقطاع أي رســوم أو مصاريــف فــي التاريــخ احملــدد مــن اجلهــة املُصــدرة. ننصــح املســاهم املؤهــل باالتصــال بــأي فــرع 

مــن فــروع البنــك للحصــول علــى معلومــات إضافيــة. 

هذه ويجدر التنويه بأنه ليست هناك أية تأكيدات أو ضمانات بوجود أو توفر أسهم إضافية. 

رفض طلب االكتتاب  2.10

يحتفــظ كل مــن اجلهــة املُصــدرة ووكيــل املقاصــة واإليــداع بحــق رفــض طلبــات االكتتــاب فــي أســهم الطــرح كليــاً أو جزئيــاً و دون أدنــى مســئولية 
ــام  ــزام الت ــاب أو فــي حــال عــدم االلت ــاب ونشــرة االكتت ــح املطبقــة أو لشــروط و أحــكام االكتت ــون واللوائ ــه ألحــكام القان عليهمــا اذا تبــني مخالفت
والدقيــق بتعليمــات االكتتــاب ومنهــا علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، عــدم ســداد املســاهم املؤهــل لكامــل قيمــة مبلــغ االكتتــاب دفعــة واحــدة فــي وقــت 
ــة أو غيــر واضحــة أو غيــر مقــروءة أو متضمنــة معلومــات غيــر صحيحــة أو إذا كان طلــب  االكتتــاب أو إذا كانــت بياناتــه غيــر دقيقــة، غيــر كامل
االكتتــاب مكــررا أو إذا لــم يقتــرن باملســتندات الواجبــة واملبينــة فــي كل مــن نشــرة االكتتــاب و منــوذج طلــب االكتتــاب أو إذا لــم يقتــرن باملســتندات 

األخــرى التــي قــد يطلبهــا البنــك. 

فــي حــال إلغــاء الطــرح كليــاً أو جزئيــاً، يقــوم البنــك بإيــداع مبالــغ االكتتــاب فــي حســاب مصرفــي غيــر منتــج للفائــدة لديــه حتــى تاريــخ إعــادة املبالــغ 
إلــى املكتتبــني، و ذلــك بعــد موافقــة وزارة التجــارة والصناعــة. 

رد املبالغ إلى املكتتبني  2.11

يتم رد مبالغ االكتتاب عن الطلبات املرفوضة دون فوائد إلى املكتتبني في تاريخ يحدده املُصدر.

قابلية حتويل أسهم الطرح  2.12

ال يجوز حتويل أسهم الطرح إلى نوع آخر من األوراق املالية.

تداول أسهم الطرح  2.13

بعــد انتهــاء فتــرة االكتتــاب والتخصيــص النهائــي ألســهم الطــرح واســتكمال كافــة اإلجــراءات التنظيميــة الالزمــة، يتــم إدراج أســهم الطــرح فــي 
البورصــة ويتــم تداولهــا دون أي قيــد علــى غــرار األســهم املُصــدرة.

استخدام عوائد الطرح  2.14

تعزيز قاعدة كفاية رأس مال البنك و األغراض العامة للبنك  2.14.1

يتوقــع أن تبلــغ إجمالــي قيمــة الطــرح قبــل خصــم مصاريــف الطــرح البالغــة 200،000 د.ك حوالــي 137,584,292.800 د.ك. ســيتم اســتخدام 
العوائــد الناجتــة عــن إصــدار أســهم الطــرح فــي:

تعزيز قاعدة رأس مال اجلهة املُصدرة وفق معايير جلنة بازل 3 لكفاية رأس املال، و  §

األغراض العامة للبنك §
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مصاريف الطرح  2.14.2

ــم خصــم تكاليــف الطــرح  ــي 200,000 د.ك. يت ــغ حوال ــي مــن املقــدر أن تبل تتحمــل اجلهــة املُصــدرة كافــة التكاليــف اخلاصــة بالطــرح، والت
مــن إجمالــي عوائــد الطــرح البالغــة 137,584,292.800 د.ك. وتشــمل هــذه املبالــغ أتعــاب كل مــن املستشــار املالــي ووكيــل املقاصــة واإليــداع 
واملستشــار القانونــي للجهــة املُصــدرة ومصاريــف التســويق والطباعــة والتوزيــع وغيرهــا مــن املصاريــف ذات العالقــة. قيمــة املصاريــف مؤقتــة 

وســيجري تأكيدهــا فــي وقــت الحــق.

اجلدول الزمني املتوقع  2.15

التاريخاحلدث

19 مارس 2016اجلمعية العامة غير العادية

17 مايو 2016تاريخ السجل

18 مايو 2016تاريخ وقف حقوق األولوية

18 مايو 2016بداية فترة االكتتاب

16 يونيو 2016انتهاء فترة االكتتاب

23 يونيو 2016تخصيص أسهم الطرح

سيتم حتديده الحقاًرد مبالغ االكتتاب إلى املساهمني املؤهلني

سيتم حتديده الحقاًتداول أسهم الطرح في البورصة

معلومات اجلهة امُلصدرة  .3

وصف ألعمال البنك  3.1

التأسيس

تأســس بنــك الكويــت الوطنــي ش.م.ك.ع. )»البنــك«( بتاريــخ 19 مايــو 1952 فــي دولــة الكويــت مبوجــب مرســوم أميــري كشــركة مســاهمة كويتيــة 
وباشــر عملياتــه بتاريــخ 15 نوفمبــر 1952. البنــك مســجل لــدى بنــك الكويــت املركــزي وأدرج فــي ســوق الكويــت لــأوراق املاليــة بتاريــخ 29 ســبتمبر 

1984، وعنــوان مركــزه الرئيســي شــارع عبــداهلل األحمــد – مدينــة الكويــت و عنوانــه البريــدي:- ص ب 95 الصفــاة، 13001 الكويــت. 

تاريخ البنك 

كان البنــك أول بنــك وطنــي خــاص فــي الكويــت ومنطقــة اخلليــج، وركــز أعمالــه علــى الســوق الكويتيــة فــي الفتــرة التــي تلــت إنشــاءه، واجتــاز عــدة 
أزمــات، مبــا فيهــا أزمــة انهيــار ســوق املنــاخ )البورصــة غيــر الرســمية لألســهم فــي الكويــت( وأزمــة الغــزو العراقــي فــي ســنة 1990، ولعــب البنــك 

دورا حيويــا فــي إعــادة بنــاء االقتصــاد الكويتــي بعــد حتريــر البــالد فــي ســنة 1991. 

بــدأ البنــك توســيع أعمالــه خــارج الكويــت فــي الثمانينــات )أو العقــد الثامــن( مــن القــرن املاضــي حــني افتتــح فروعــا تقــدم خدمــات مصرفيــة كاملــة 
فــي مراكــز دوليــة رئيســية )نيويــورك، لنــدن، باريــس، جينيــف، ســنغافورة(، ومراكــز إقليميــة )البحريــن ولبنــان( لالســتحواذ علــى حصــة جاذبــة مــن 
التبــادالت التجاريــة واالســتثمارية مــع الكويــت وخلدمــة العمــالء الكويتيــني وتوفيــر مواقــع آمنــة لودائعهــم. وفــي ســنة 2004، اتخــذ البنــك قــرارا 
اســتراتيجيا بتوســيع تواجــده فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا فــي األســواق التــي مــن املمكــن أن توفــر فــرص منــو واعــدة، فقــام البنــك 
باســتكمال عــدة اســتحواذات فــي قطــر والعــراق ومصــر وتركيــا وأنشــأ وجــودا محليــا لــه فــي األردن واململكــة العربيــة الســعودية )جــدة( واإلمــارات 

العربيــة املتحــدة )دبــي(. 

وفــي أعقــاب حالــة عــدم االســتقرار السياســي التــي شــهدتها عــدة دول عربيــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، تركــزت اســتراتيجية 
البنــك علــى التوســع فــي بعــض دول مجلــس التعــاون اخلليجــي التــي متتــاز باالســتقرار السياســي وتتمتــع بأساســيات اقتصاديــة قويــة. وكجــزء مــن 

هــذه االســتراتيجية، افتتــح البنــك فرعــه فــي أبــو ظبــي فــي ســنة 2013. 

اســتحوذ البنــك علــى حصــة صغيــرة نســبيا فــي بنــك بوبيــان فــي ســنة 2009، تلتهــا زيــادات متتابعــة ملســاهماته فــي البنــك األخيــر خــالل الفتــرة 
مــن 2009 و2012 حتــى أصبــح بنــك بوبيــان شــركة تابعــة لبنــك الكويــت الوطنــي فــي ســنة 2012. ميلــك البنــك حصــة فــي بنــك بوبيــان تقــدر ب 
%58.4 كمــا فــي 31 ديســمبر 2015. يقــدم بنــك بوبيــان، الــذي يعمــل حصريــا فــي مجــال تقــدمي منتجــات وخدمــات مصرفيــة إســالمية، فرصــة 
واعــدة لتعزيــز ميزانيــة البنــك وتنويــع مصــادر دخلــه وتقويــة حصتــه الســوقية فــي الســوق الكويتــي حيــث أنــه أصبــح املؤسســة املاليــة الوحيــدة فــي 

الكويــت التــي توفــر خدمــات مصرفيــة تقليديــة وإســالمية.
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املركز الرئيسي

يقــع املركــز الرئيســي للبنــك فــي شــارع عبــد اهلل األحمــد، وعنوانــه البريــدي: ص.ب 95 الصفــاة 13001 الكويــت، ورقــم هاتفــه 2011 2242 965 + 
ورقــم تســجيله فــي الســجل التجــاري لــدى وزارة التجــارة والصناعــة هــو 8490. 

األغراض وفق النظام األساسي

األغــراض التــي أســس مــن أجلهــا البنــك هــي القيــام بكافــة أعمــال البنــوك املصرفيــة والتجاريــة والتعامــل فــي األســهم والســندات واألوراق املاليــة 
بكافــة أوجــه التصــرف القانونــي، وجميــع األعمــال األخــرى التــي جتيــز القوانــني للبنــوك واملؤسســات املاليــة القيــام بهــا، وجميــع األعمــال الالزمــة 
لتحقيــق هــذه األغــراض أو الناشــئة عنهــا أو املتعلقــة بهــا أو املســاعدة لهــا بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ويجــوز للبنــك مــن أجــل حتقيــق هــذه 
األغــراض أن ينشــئ وأن يشــترك بــأي شــكل مــن األشــكال وأن تكــون لــه مصلحــة مــع الهيئــات التــي تــزاول أعمــاال شــبيهة بأعمالــه أو التــي قــد 
تعاونــه علــى حتقيــق أغراضــه، ولــه أن يشــتري هــذه املؤسســات أو يســاهم فيهــا أو يلحقهــا بــه أو يدمجهــا معــه، ســواء فــي دولــة الكويــت أو فــي 

اخلــارج. 

اإلدراج واخلصخصة

أدرج البنك في سوق الكويت لألوراق املالية بتاريخ 29 سبتمبر 1984.

رأس املال املصرح به واملدفوع

فــي 31 ديســمبر 2015، بلــغ رأس املــال املصــرح بــه واملصــدر واملدفــوع 503,971,768.700 د.ك موزعــا علــى 5,039,717,687 ســهما بقيمــة اســمية 
0.100 د.ك للســهم الواحــد، واقــرت اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة ملســاهمي البنــك املنعقــدة فــي 19 مــارس 2016 املوافقــة علــى أن يكــون رأس 

مالــه املصــرح بــه مبلــغ وقــدره 600,000,000 د.ك موزعــا علــى 6,000,000,000 ســهما بقيمــة اســمية 0.100 د.ك للســهم الواحــد.

اقــرت اجلمعيــة العامــة العاديــة ملســاهمي البنــك املنعقــدة فــي 19 مــارس 2016 إصــدار اســهم منحــة بقيمــة %5. نتيجــة لذلــك، فــان رأس مــال 
البنــك املصــدر واملدفــوع احلالــي هــو 529,170,357.100 د.ك مــوزع علــى 5,291,703,571 ســهما بقيمــة اســمية 0.100 د.ك للســهم الواحــد.

امللكية

ميلــك املســاهمون املذكــورون أدنــاه أســهما )مباشــرة و غيــر مباشــرة( تزيــد نســبتها علــى %5 مــن رأس املــال املصــدر و املدفــوع للبنــك وذلــك كمــا 
فــي 31 مــارس 2016:

نسبة املساهمةاملساهم

%5.03املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

الشركات التابعة

الشركات التابعة للبنك كما في 31 ديسمبر 2015:

نسبة املساهمةالنشاط األساسيبلد التأسيساالسم

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

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

%100.0إدارة شركة االستثمارجزر الكاميانناشيونال إنفستورز جروب هولدنغز ليمتد

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

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

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

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

%84.3األعمال املصرفيةالعراقمصرف االئتمان العراقي أس.أيه.

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

وفــي 31 ديســمبر 2015، كانــت مــا نســبته %38.1 مــن حصــة البنــك فــي بنــك الكويــت الوطنــي )لبنــان( ش.م.ل. مملوكــة باســم شــركة قابضــة 
وســيطة هــي شــركة بنــك الكويــت الوطنــي هولدنــغ )لبنــان( ش.م.ل. 
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وضع املجموعة 

البنــك ليــس جــزء مــن مجموعــة شــركات، لكــن احــد مســاهمي البنــك ميلــك أكثــر مــن %5 مــن رأس املــال املصــدر واملدفــوع للبنــك، وهــو املؤسســة 
العامــة للتأمينــات االجتماعيــة، وهــو ليــس ممثــال فــي مجلــس إدارة البنــك، واملؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة متلــك شــركات أخــرى ال 

صلــة لهــا بالبنــك. 

نبذة عن األعمال واستراتيجيتها

ــي األول  ــك احملل ــة ضمــن املجموعــة، كان البن ــارة »املجموعــة« وهــو الشــركة القابضــة األصلي ــة بعب ــه مــع شــركاته التابع ــذي يشــار إلي ــك، ال البن
والشــركة املســاهمة األولــى التــي مت انشــاؤها فــي الكويــت، واملجموعــة هــي املجموعــة املصرفيــة الرائــدة فــي الكويــت مــن حيــث األصــول والودائــع 
وقــروض وســلف العمــالء، كمــا تتمتــع بحصــص كبيــرة فــي الســوق مــن حيــث ودائــع العمــالء وعمــالء خدمــات األعمــال املصرفيــة االســتهالكية 
واســتخدام بطاقــات االئتمــان االســتهالكيه ولــه حصــة مهيمنــة فــي الســوق فــي قطــاع الشــركات األجنبيــة ومتويــل التجــارة. وهــي املجموعــة 

املصرفيــة الوحيــدة فــي الكويــت التــي لهــا حضــور بــارز فــي أســواق األعمــال املصرفيــة التقليديــة واإلســالمية. 

بلــغ اجمالــي موجــودات املجموعــة 23,598 مليــون د.ك كمــا فــي 31 ديســمبر 2015 وبلغــت حقــوق امللكيــة اخلاصــة مبســاهمي البنــك 2,756 مليــون 
د.ك. 

ــات  ــة للشــركات واخلدم ــات املصرفي ــة االســتهالكية واخلاصــة واخلدم ــات املصرفي ــي اخلدم ــال األساســية للمجموعــة ف ــل أنشــطة األعم وتتمث
املصرفيــة اإلســالمية واخلدمــات املصرفيــة االســتثمارية وإدارة األصــول. تركــز املجموعــة بشــكل أساســي علــى تقــدمي منتجاتهــا وخدماتهــا فــي 
الكويــت ودول أخــرى ضمــن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا مبــا فــي ذلــك البحريــن ومصــر والعــراق واألردن ولبنــان واململكــة العربيــة 

الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة مــن خــالل شــركاتها التابعــة أو فروعهــا فــي تلــك الــدول. 

توفــر املجموعــة لعمالئهــا مجموعــة واســعة مــن اخلدمــات املصرفيــة واملاليــة مــن خــالل أكبــر شــبكة فــروع فــي الكويــت تضــم 68 فرعــا وشــبكة 
أجهــزة ســحب آلــي ووحــدات نقــاط بيــع وأعمــال مصرفيــة بواســطة الهاتــف واخلدمــات املصرفيــة بواســطة اإلنترنــت واخلدمــات املصرفيــة عبــر 

الهاتــف النقــال. 

بلــغ حجــم محفظــة قــروض عمــالء املجموعــة 13,551 مليــون د.ك كمــا فــي 31 ديســمبر 2015 وبلــغ مجمــوع ودائــع العمــالء والودائــع مــن البنــوك 
واملؤسســات املاليــة 19,366 مليــون د.ك. بلــغ ربــح املجموعــة للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015 مــا مجموعــه 297 مليــون د.ك مقارنــة بـــ 274 
مليــون د.ك أربــاح الســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2014. وبلــغ ربــح املجموعــة اخلــاص مبســاهمي البنــك 282 مليــون د.ك للســنة املنتهيــة فــي 31 

ديســمبر 2015 مقارنــة بـــ 262 مليــون د.ك للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2014. 

بلــغ معــدل كفايــة رأس املــال اإلجمالــي والشــريحة األولــى مــن رأس مــال املجموعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2015، احملتســبة وفقــا لقواعــد بــازل 3 
الرقابيــة املطبقــة مــن قبــل بنــك الكويــت املركــزي %16.8 و%14.7 علــى التوالــي، وبلغــت نســبة الرفــع، احملتســبة وفقــا ملتطلبــات بنــك الكويــت 

املركــزي 8.5%. 

ــار د.ك كمــا هــو فــي 31  ــه الســوقي 3.96 ملي ــغ مجمــوع رأس مال ــذ 29 ســبتمبر 1984، وبل ــة من ــألوراق املالي ــت ل ــك مــدرج فــي ســوق الكوي البن
ديســمبر 2015. 

يقــع املركــز الرئيســي للبنــك فــي شــارع عبــد اهلل األحمــد، وعنوانــه البريــدي:- ص.ب 95 الصفــاة 13001 الكويــت، ورقــم هاتفــه 2011 2242 +965 
ورقــم تســجيله فــي الســجل التجــاري لــدى وزارة التجــارة والصناعــة هــو 8490. 

االستراتيجية

ترتكــز اســتراتيجية البنــك علــى احلفــاظ علــى مركــزه الريــادي وتعزيــز هــذا املركــز فــي الكويــت بالتزامــن مــع التنويــع اجلغرافــي ألعمالــه )خاصــة 
فــي منطقــة دول مجلــس التعــاون اخلليجــي( وزيــادة التنــوع فــي املنتجــات التــي يقدمهــا. 

احلفاظ على املركز الريادي للبنك وتعزيزه 

تتمثــل االســتراتيجية العامــة للبنــك فــي ســوقه احمللــي فــي احملافظــة علــى مكانتــه املتميــزة ومركــزه الريــادي فــي الســوق عــن طريــق تقــدمي 
اخلدمــات املصرفيــة وتوظيــف مركــزه املالــي القــوي لتوســيع حصتــه احلاليــة فــي أســواق القــروض وودائــع العمــالء ومتويــل املشــاريع والتجــارة 
والتمســك باألســلوب امللتــزم فــي إدارة املخاطــر والتكاليــف. وضمــن مجموعــة منتجاتــه احملليــة األساســية التــي تتكــون مــن اخلدمــات املصرفيــة 

ــي:  ــى النحــو التال ــق هــذه االســتراتيجية عل ــك تطبي ــوي البن ــة اخلاصــة، ين ــة االســتهالكية واخلدمــات املصرفي للشــركات واخلدمــات املصرفي

اخلدمات املصرفية للشركات 

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

احلفــاظ علــى دور البنــك كشــريك رئيســي ملعظــم الشــركات احملليــة الرائــدة مــع االســتمرار فــي املســاهمة النشــطة فــي خدمــة شــركات  §
القطــاع األوســط للســوق؛
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أن يبقى البنك املختار لدى الشركات األجنبية العاملة في الكويت واالستمرار في خدمة ما ال يقل عن %75 من تلك الشركات؛ و §

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

ــي  ــف اخلدمــات الت ــا مــن الشــركات واالســتفادة مــن مختل ــزة لعمالئه ــق تقــدمي خدمــات متمي ــق هــذه األهــداف عــن طري ــوي املجموعــة حتقي تن
ــز اســتراتيجية املجموعــة  ــا ترك ــات واملنتجــات املعروضــة. كم ــة املعتمــد وتوســيع نطــاق اخلدم ــق منــط التغطي ــا املجموعــة وتوســيع تطبي تقدمه
علــى بقــاء البنــك فــي طليعــة البنــوك التــي تقــدم التمويــل واخلدمــات املصرفيــة للمشــاريع احلكوميــة الكبيــرة نظــراً ألن قاعدتهــا املاليــة الكبيــرة 
وتصنيفاتهــا االئتمانيــة ووجودهــا علــى املســتوى الدولــي متيزهــا علــى غيرهــا مــن البنــوك الكويتيــة عنــد املنافســة علــى هــذه املشــاريع وعنــد الســعي 
للحصــول علــى األمــوال ألغــراض متويــل هــذه املشــاريع. تشــمل اســتراتيجية النمــو التــي تعتمدهــا املجموعــة تعزيــز موقعهــا القيــادي بــني الشــركات 
الكويتيــة الكبيــرة وزيــادة اختراقهــا لشــركات القطــاع األوســط مــن الســوق مــن خــالل التســويق الهــادف وبنــاء عالقــات جديــدة. تركــز املجموعــة 
علــى تعزيــز العالقــات مــع العمــالء علــى كافــة مســتويات خدماتهــا املصرفيــة للشــركات، وتعكــف حاليــا علــى تعزيــز خدماتهــا للشــركات عــن طريــق 
اإلنترنــت مــن خــالل توفيــر خدمــات متويــل التجــارة بواســطة اإلنترنــت وإعــداد عــروض إدارة الســيولة ينافــس خدمــات إدارة النقــد املقدمــة حاليــا 
مــن قبــل البنــوك الدوليــة. وضمــن إطــار األعمــال املصرفيــة للشــركات، تعمــل املجموعــة أيضــاً علــى احتــواء التكاليــف وزيــادة كفــاءة العاملــني مــع 

االســتثمار فــي احملافظــة علــى الكفــاءات وتوظيــف الكــوادر ذات املهــارات املطلوبــة وتطويــر تكنولوجيــا املعلومــات اخلاصــة بهــا. 

وبغــض النظــر عــن اســتراتيجية النمــو، تنــوي املجموعــة كذلــك احملافظــة علــى جــودة األصــول مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى الرقابــة علــى االئتمــان 
وإدارة املخاطــر وضمــان وجــود إطــار حوكمــة فعــال.

اخلدمات املصرفية االستهالكية

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

احملافظــة علــى مركزهــا القيــادي الــذي يتجلــى مــن خــالل أعلــى درجــات اختــراق الســوق فــي مجــال القــروض وبطاقــات االئتمــان بــني  §
البنــوك الكويتيــة فــي الكويــت وأكبــر نســبة مــن العمــالء الكويتيــني مقارنــة بجميــع البنــوك األخــرى، علــى أســاس البيانــات الداخليــة 

للمجموعــة وتقاريــر بنــك الكويــت املركــزي حــول القطــاع املصرفــي الكويتــي؛

االستمرار في التركيز على تقدمي خدمة عمالء متميزة و حتقيق أعلى الدرجات على مؤشر رضا العمالء الذي يبلغ %92 حاليا؛ و §

حتقيق أدنى تكلفة متويل بني البنوك الكويتية التقليدية. §

ــا قطاعــات أصحــاب  ــى القطاعــات االســتهالكية املربحــة ومنه ــز عل ــي القطــاع االســتهالكي بالتركي ــا ف ــوي املجموعــة توســيع قاعــدة عمالئه تن
الدخــل املرتفــع وعلــى جــذب عمــالء جــدد كاملؤسســات والشــركات الصغيــرة واملتوســطة احلجــم. وملســاعدة احلكومــة الكويتيــة فــي حتقيــق هدفهــا 
االجتماعــي، تنــوي املجموعــة الدخــول فــي شــراكة مــع الصنــدوق الوطنــي لرعايــة وتنميــة املشــاريع الصغيـــرة واملتوسطـــة عــن طريق منح التســهيالت 
االئتمانيــة للمؤسســات الصغيــرة واملتوســطة، كمــا قامــت املجموعــة بتطويــر حلــول توزيــع مبتكــرة متعــددة القنــوات تشــمل شــبكة اإلنترنــت واألعمــال 
املصرفيــة بواســطة الهاتــف النقــال وخدمــات مركــز االتصــال كمــا تركــز علــى حتســني عمليــات البيــع املقابــل واختــراق املنتجــات باســتخدام أحــدث 

األدوات والتقنيــات املتاحــة. 

تنــوي املجموعــة زيــادة التركيــز علــى التســويق الرقمــي مبــا فــي ذلــك وســائل التواصــل االجتماعــي لتعزيــز رضــا العمــالء وتلبيــة الطلــب، كمــا تنــوي 
االســتفادة مــن عالمتهــا التجاريــة املرموقــة فــي جميــع أنشــطة البنــك علــى مســتوى اخلدمــات املصرفيــة االســتهالكية وتطويــر أســاليب ومســتويات 

ثابتــة مــن االتصــال فيمــا يتعلــق بجميــع حمــالت املنتجــات وخدمــات األعمــال املصرفيــة االســتهالكية. 

اخلدمات املصرفية اخلاصة 

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

االســتمرار فــي تقــدمي عــروض متميــزة لعمالئهــا مــن ذوي املــالءة املاليــة املرتفعــة وذلــك بالتعــاون مــع شــركة الوطنــي لالســتثمار والشــبكة  §
الدوليــة اخلاصــة باملجموعة؛

االســتفادة مــن اخلبــرة املمتــازة فــي مجــال إدارة الثــروات والتــي يتمتــع بهــا البنــك اخلــاص التابــع للمجموعــة بنــك الكويــت الوطنــي بنــك  §
بريفيــه )ســويس( اس.ايــه.، فــي جينيــف، الــذي ميكــن عمالئــه مــن الوصــول إلــى الصناديــق االســتثمارية الدوليــة الرائــدة، خالفــاً إلــى 

توســيع محفظــة منتجاتــه لتلبيــة االحتياجــات املتناميــة لعمالئــه؛

تقــدمي خدمــة رفيعــة املســتوى عــن طريــق فريــق يضــم أكثــر مــن 30 مصرفيــا ميلكــون خبــرات متميــزة فــي مجــال اخلدمــات املصرفيــة  §
اخلاصــة؛ و

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

التنويع اجلغرافي وتنويع املنتجات واخلدمات 

ــى املســتوى اإلقليمــي  ــك توســيع وجودهــا عل ــات وكذل ــع املنتجــات واخلدم ــي وتنوي ــع اجلغراف ــي الســعي للتنوي تنطــوي اســتراتيجية املجموعــة ف
ــد.  ــك اســتثماري إقليمــي رائ ــاء بن ــة اإلســالمية وبن ــز األعمــال املصرفي وتعزي
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توسيع احلضور اإلقليمي

تهــدف اســتراتيجية املجموعــة فــي مجــال التنويــع اجلغرافــي إلــى توظيــف نقــاط القــوة والقــدرات األساســية للمجموعــة، مبــا فيهــا شــبكتها الدوليــة 
الواســعة وعالقاتهــا القويــة ضمــن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا لبنــاء منصــة إقليميــة ودعــم النمــو فــي أســواق رئيســية كبعــض دول 
مجلــس التعــاون اخلليجــي األخــرى ومصــر. وعلــى وجــه اخلصــوص، تركــز املجموعــة علــى األســواق التــي تعتبرهــا ذات فــرص جيــدة علــى املــدى 
البعيــد وذلــك مــن خــالل مجموعــة مــن االقتصاديــات ذات معــدالت النمــو املرتفعــة واجتاهــات دميوغرافيــة إيجابيــة وقــدرة املجموعــة علــى 
اســتغالل واحــد أو أكثــر مــن املزايــا التنافســية كوجــود عناصــر كفــاءة حاليــة أو اســتحداث أخــرى جديــدة والقــدرة علــى البيــع املتقابــل للمنتجــات 

واخلدمــات األخــرى للمجموعــة.

عند توسيع حضورها على املستوى اإلقليمي، تنوي املجموعة: 

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

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

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

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

إرساء عالمة مصرفية إسالمية 

بعــد أن اســتحوذت املجموعــة فــي البدايــة علــى حصــة أقليــة فــي بنــك بوبيــان فــي ســنة 2009، رفعــت املجموعــة مســاهمتها فــي البنــك املذكــور 
فــي ســنة 2012 إلــى %58.4 ليصبــح بنــك بوبيــان شــركة تابعــة يتــم جتميــع بياناتهــا املاليــة مــع تلــك اخلاصــة باملجموعــة منــذ 31 يوليــو 2012. 
بنــك بوبيــان بنــك إســالمي ذو حجــم صغيــر نســبيا وتقــدر حصتــه مــن إجمالــي املوجــودات وودائــع العمــالء فــي الســوق الكويتيــة، بـــ %4.7 و5.9% 

علــى التوالــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2015. 

تتمثــل اســتراتيجية املجموعــة فيمــا يتعلــق ببنــك بوبيــان فــي التركيــز علــى إبــراز متّيــزه عــن البنــوك اإلســالمية األخــرى فــي الكويــت مــن خــالل 
التركيــز الواضــح علــى العمــالء األثريــاء وذوي املــالءة املاليــة العاليــة والعمــالء مــن املؤسســات والشــركات الكبيــرة واملتوســطة احلجــم، وعلــى قــدرة 

البنــك علــى االعتمــاد علــى عناصــر القــوة األساســية والتميــز التــي تتمتــع بهــا املجموعــة. 

تدل البيانات اإلحصائية الشهرية اخلاصة بالبنوك من بنك الكويت املركزي على ما يلي: 

بتاريــخ 31 ديســمبر 2015، بلغــت حصــة البنــوك اإلســالمية %39 مــن إجمالــي موجــودات البنــوك الكويتيــة و%43 مــن إجمالــي ودائــع  §
البنــوك الكويتيــة فــي الكويــت.

علــى مــدى الســنوات اخلمــس حتــى 31 ديســمبر 2015، بلــغ متوســط نســبة منــو موجــودات البنــوك اإلســالمية الكويتيــة %9 مقارنــة  §
بنســبة منــو بلغــت %8 للموجــودات اخلاصــة بالبنــوك التقليديــة الكويتيــة. 

بناء بنك استثمار إقليمي رائد

ــة اســتثمارية  ــال مصرفي ــي إنشــاء أعم ــال إدارة األصــول ف ــة االســتثمارية وأعم ــات املصرفي ــق باخلدم ــا يتعل ــل اســتراتيجية املجموعــة فيم تتمث
إقليميــة رائــدة وأعمــال إدارة األصــول والوســاطة تخــدم العمــالء احلاليــني للمجموعــة وجتــذب عمــالء جــدد. تنــوي شــركة الوطنــي لالســتثمار علــى 
التركيــز علــى زيــادة األمــوال واالصــول املــدارة مــن قبلهــا مــن خــالل توســيع مجموعــة منتجاتهــا لتلبيــة طلــب الســوق واالســتثمار فــي التكنولوجيــا 
ــاء قاعــدة منتجاتهــا احلاليــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، تخطــط املجموعــة لتوســيع شــبكة التوزيــع اخلاصــة بشــركة  واملــوارد البشــرية واســتكمال بن

الوطنــي لالســتثمار. 

نقاط القوة والتميز

تتمتع املجموعة بعدد من نقاط القوة والتميز، وخاصة: 

أكبر مجموعة مصرفية في الكويت ومركز مهيمن في السوق

ــون د.ك  ــغ مجمــوع قــروض وســلف العمــالء 13,551 ملي ــون د.ك، وبل ــغ مجمــوع موجــودات املجموعــة 23,598 ملي ــخ 31 ديســمبر 2015، بل بتاري
ومجمــوع ودائــع العمــالء 12,059 مليــون د.ك، لتكــون بذلــك أكبــر مجموعــة مصرفيــة فــي الكويــت فــي جميــع هــذه املقاييــس الثالثــة. حيــث تــرى 
املجموعــة بأنهــا تتمتــع بأعلــى حــدود إقــراض بــني البنــوك التقليديــة الكويتيــة، كمــا متلــك أكبــر شــبكة توزيــع وأكثرهــا تنوعــا داخــل الكويــت، وتتمتــع 
بحصــص ســوقية كبيــرة مــن حيــث عمــالء اخلدمــات املصرفيــة االســتهالكية واســتخدام بطاقــات االئتمــان االســتهالكية وحصــة مهيمنــة فــي قطــاع 

الشــركات األجنبيــة وفــي مجــال متويــل التجــارة. 

املجموعة املصرفية الوحيدة في الكويت التي تقدم خدمات مصرفية تقليدية وإسالمية

بعــد جتميــع البيانــات املاليــة لبنــك بوبيــان مــع البيانــات املاليــة اخلاصــة باملجموعــة فــي ســنة 2012، أصبحــت مجموعــة بنــك الكويــت الوطنــي 
املجموعــة املصرفيــة الوحيــدة فــي الكويــت التــي تقــدم خدمــات مصرفيــة تقليديــة وإســالمية علــى حــد ســواء. وكمــا ورد فــي اجلــزء الــذي يحمــل 
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عنــوان »االســتراتيجية -التنويــع اجلغرافــي وتنويــع املنتجــات واخلدمــات – إرســاء عالمــة مصرفيــة إســالمية« يركــز بنــك بوبيــان علــى العمــالء 
االثريــاء وذوي املــالءة املاليــة العاليــة والعمــالء مــن املؤسســات والشــركات كبيــرة ومتوســطة احلجــم، مســتفيدا بذلــك مــن الكثيــر مــن عناصــر القــوة 

األساســية للمجموعــة. 

شبكة إقليمية ودولية قوية 

ضمــن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، يشــغل البنــك التابــع للمجموعــة، بنــك الكويــت الوطنــي – مصــر ش.م.م. 40 فرعــا فــي جمهوريــة 
مصــر العربيــة بينمــا تشــغل البنــوك التابعــة للبنــك فــي العــراق )بنــك االئتمــان العراقــي أس.أيــه.( ولبنــان )بنــك الكويــت الوطنــي )لبنــان( ش.م.ل. 
10 فرعــا و6 فــروع علــى التوالــي. وميلــك البنــك نفســه فرعــني فــي البحريــن وثالثــة فــروع فــي األردن وفــرع واحــد فــي اململكــة العربيــة الســعودية 
وفرعــني فــي اإلمــارات العربيــة املتحــدة ومتلــك شــركة زميلــة، توركيــش بانــك أيــه.أس. 20 فرعــا فــي تركيــا فــي حــني ميلــك بنــك بوبيــان اســتثمارات 

مــا بــني 21 و34 باملائــة فــي شــركات زميلــة فــي إندونيســيا واململكــة املتحــدة والســودان. 

وعلــى الصعيــد الدولــي، ميلــك البنــك شــركات تابعــة فــي لنــدن )بنــك الكويــت الوطنــي )إنترناشــيونال( بي.أل.ســي.( وجنيــف )بنــك الكويــت الوطنــي 
بنــك بريفيــه )سويســرا( اس.ايــه.( وفــروع فــي باريــس ونيويــورك وســنغافورة ومكتــب متثيلــي فــي شــنغهاي. 

قدرات أعمال مصرفية استثمارية قوية 

تديــر املجموعــة أعمالهــا املصرفيــة االســتثمارية وإدارة األصــول مــن خــالل شــركتها التابعــة، شــركة الوطنــي لالســتثمار ش.م.ك.)مقفلــة( )املعروفــة 
ــة  ــة مــن خــالل شــركة الوســاطة املالي ــى ذلــك تقــدم املجموعــة خدمــات الوســاطة املالي باســم ان بــي كيــه كابيتــال NBK Capital(. باإلضافــة إل
التابعــة للبنــك، شــركة الوطنــي للوســاطة املاليــة ش.م.ك )مقفلــة( وتــرى املجموعــة بــأن وحــدات األعمــال ضمــن شــركة الوطنــي لالســتثمار متلــك 
نقــاط قــوة ومتيــز فريــدة تخــدم ذلــك القطــاع بالــذات. حيــث يســتفيد فريــق إدارة األصــول مــن شــبكة التوزيــع القويــة للمجموعــة ومــن ســجلها 
احلافــل فــي هــذا املجــال. يوفــر فريــق الوســاطة املاليــة قــدرات تنفيــذ احترافيــه، علمــا بــأن سياســة االســتثمار البديــل القويــة والقــدرات الكبيــرة 
علــى احلصــول علــى األمــوال والتــي يتمتــع بهــا فريــق االســتثمار متيــز هــذا الفريــق عــن غيــره مــن الفــرق املماثلــة فــي الكويــت. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
يســتفيد فريــق األعمــال املصرفيــة االســتثمارية مــن خبرتــه فــي التنفيــذ ومعرفتــه الوثيقــة لهــذا القطــاع وقدرتــه علــى عــرض خدماتــه لقاعــدة 

كبيــرة مــن عمــالء املجموعــة.

قاعدة مساهمني مستقرة وفريق إدارة قوي

أنشــئ البنــك فــي ســنة 1952 مــن قبــل مجموعــة مــن كبــار التجــار الكويتيــني وحافــظ منــذ ذلــك الوقــت علــى قاعــدة املســاهمني األساســيني. وتــرى 
املجموعــة بــأن لديهــا مجلــس إدارة قــوي وثابــت وفريــق تنفيــذي يعمــل بالبنــك منــذ فتــرات طويلــة ويتمتــع بســجل أداء قــوي فــي الكويــت. املزيــد 

مــن التفاصيــل حــول إدارة املجموعــة موجــودة فــي اجلــزء الــذي يحمــل عنــوان »اإلدارة«. 

أداء مالي قوي ومستمر

تتمتــع املجموعــة بســجل حافــل وطويــل مــن الربحيــة وحافظــت علــى ربحيتهــا خــالل األزمــة املاليــة العامليــة. وخــالل الفتــرة مــن ســنة 2010 إلــى ســنة 
2015، ســجل الفائــض التشــغيلي للمجموعــة )الــذي ميثــل الربــح التشــغيلي قبــل املخصصــات ملقابلــة خســائر االئتمــان وخســائر انخفــاض القيمــة( 
معــدل منــو ســنوي مركــب بلــغ %8، وارتفــع مجمــوع موجوداتهــا مبعــدل منــو ســنوي مركــب بلــغ %13 كمــا ارتفعــت حقــوق املســاهمني اخلاصــة 
مبســاهمي البنــك مبعــدل منــو ســنوي مركــب بلــغ %5. باإلضافــة إلــى ذلــك، تســتفيد املجموعــة مــن انخفــاض تكلفــة التمويــل الــذي يعــزى لقــوة 

مركــز ســيولتها، وموجوداتهــا عاليــة اجلــودة كمــا تــرى املجموعــة، وذلــك يتضــح مــن املســتويات املنخفضــة نســبيا للقــروض املتعثــرة. 

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

تتمتــع املجموعــة ببعــض مــن أعلــى التصنيفــات االئتمانيــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وعلــى املســتوى الدولــي وهــي Aa3 مــن 
ــرز  ــي إحــدى أب ــت الوطن ــك الكوي ــة لبن ــة التجاري ــر العالم ــك، تعتب ــى ذل ــة إل ــش. باإلضاف ــورز و AA- مــن فيت ــد ب ــز1 و A+ مــن ســتاندرد أن مودي
العالمــات التجاريــة وأشــهرها علــى املســتوى اإلقليمــي. وقــد مت وضــع املجموعــة مــن قبــل غلوبــال فاينانــس ضمــن قائمــة اخلمســني بنــكا األكثــر 
أمانــا فــي العالــم وبشــكل مســتمر ســنة بعــد ســنة، وفــاز البنــك فــي ســنة 2015 بجائــزة العالمــة املصرفيــة األكثــر قيمــة فــي الكويــت وذلــك مــن قبــل 

برانــد فاينانــس بقيمــة عالمــة جتاريــة مصرفيــة تبلــغ 1.39 مليــار دوالر أميركــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2015. 

1 قامت موديز بوضع التصنيفات اإلئتمانية لبنك الكويت الوطني حتت املراجعة وذلك بعد القيام بنفس اخلطوة جتاه التصنيفات السيادية لدولة الكويت
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مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  3.2

مجلس اإلدارة

تعمــل املجموعــة بتوجيــه مــن مجلــس اإلدارة الــذي يضــم تســعة أعضــاء غيــر تنفيذيــني. ينتخــب كل عضــو مــن أعضــاء املجلــس مــن قبــل املســاهمني 
فــي اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة ولفتــرة ثــالث ســنوات. وبالتوافــق مــع متطلبــات قانــون الشــركات الكويتــي، يجتمــع مجلــس االدارة ســت مــرات علــى 

األقــل كل ســنة. 

 ويتمثــل دور املجلــس االبــرز فــي حتقيــق التناســق بــني األهــداف االســتراتيجية للمجموعــة وقابليــة املخاطــر واإلطــار العــام لنظــام حوكمــة الشــركات 
واملصالــح االفضــل واألنســب للمجموعــة، التــي مــن شــأنها تعظيــم املنفعــة للمســاهمني. ويرتبــط هــذا الــدور مــع املســؤولية فــي املتابعــة واحملافظــة 

علــى االســتقرار املالــي واالقتصــادي للمجموعــة وحمايــة حقــوق ومنافــع جميــع مســاهمي املجموعــة. 

الــدور الــذي يقــوم بــه كل مــن رئيــس املجلــس والرئيــس التنفيــذي للمجموعــة منفصــل ومســتقل عــن اآلخــر وهنــاك فصــل واضــح للواجبــات 
واملســؤوليات، حيــث يتــم حتديــد مســؤوليات رئيــس مجلــس اإلدارة فــي ميثــاق مجلــس اإلدارة وفــي البنــود املرجعيــة للمجلــس. 

للجمعيــة العموميــة ســلطة تعيــني وعــزل رئيــس مجلــس اإلدارة، وملجلــس اإلدارة ســلطة تعيــني وعــزل الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة فــي أي وقــت 
علــى أن يكــون نصــاب اجتمــاع مجلــس اإلدارة مكتمــال. 

فيما يلي أسماء أعضاء مجلس االدارة للبنك بتاريخ نشرة االكتتاب:

املنصب االسم

الرئيسناصر مساعد عبد اهلل الساير
نائب الرئيسغسان أحمد سعود اخلالد 1

عضوحمد عبد العزيز الصقر

عضويعقوب يوسف الفليج
 عضوحمد محمد عبد الرحمن البحر 2

عضو مثنى محمد أحمد احلمد
 عضوهيثم سليمان اخلالد 1

عضولؤي جاسم اخلرافي
 عضوعماد محمد عبد الرحمن البحر 2

1 السيد هيثم سليمان اخلالد هو ابن شقيق السيد غسان أحمد سعود اخلالد

2 السيد حمد محمد عبدالرحمن البحر و السيد عماد محمد عبدالرحمن البحر أشقاء

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

ناصر مساعد عبد اهلل الساير

يشــغل الســيد الســاير عضويــة مجلــس اإلدارة منــذ ســنة 1980 ونائبــاً لرئيــس مجلــس اإلدارة منــذ عــام 1993، حتــى مت انتخابــه رئيســا للمجلــس 
فــي شــهر أغســطس 2014. ويــرأس أيضــا جلنــة احلوكمــة التابعــة ملجلــس اإلدارة. 

وشــغل الســيد الســاير منصــب عضــو مجلــس إدارة احتــاد مصــارف الكويــت منــذ ســنة 1999 حيــث كان رئيســا ملجلــس إدارة االحتــاد للفتــرة مــن 
1999 إلــى 2006. وكان أيضــا عضــوا فــي املجلــس األعلــى للتخطيــط والتنميــة )الــذي يرأســه ســمو رئيــس مجلــس الــوزراء بدولــة الكويــت(، كمــا كان 
عضــوا فــي جلنــة التمويــل واالســتثمار بغرفــة جتــارة وصناعــة الكويــت خــالل الفتــرة مــن ســنة 2003 إلــى ســنة 2012. هــذا وميلــك الســيد الســاير 

خبــرة كبيــرة فــي األعمــال املصرفيــة واالســتثمار والتخطيــط االســتراتيجي واحلوكمــة فــي القطاعــني العــام واخلــاص. 

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

غسان أحمد سعود اخلالد 

يشغل السيد اخلالد منصب عضو مجلس اإلدارة منذ سنة 1987، وهو رئيس جلنة املخاطر وجلنة الترشيحات واملكافآت التابعتني للمجلس. 

ويشــغل الســيد اخلالــد منصــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو املنتــدب فــي شــركة أســيكو للصناعــات، ويتمتــع بخبــرة فــي مجــال متويــل 
ــل التجــارة واالئتمــان وقطــاع التجزئــة.  الشــركات ومتوي

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

شــغل الســيد الصقــر منصــب عضــو مجلــس اإلدارة منــذ ســنة 1983، وســبق لــه أن كان عضــوا خــالل الفتــرة مــن ســنة 1975 إلــى ســنة 1976، وهــو 
عضــو فــي جلنــة االئتمــان وجلنــة احلوكمــة التابعتــني للمجلــس.

ويشــغل الســيد الصقــر منصــب عضــو مجلــس إدارة شــركة الكــوت للمشــاريع الصناعيــة، الكويــت، وميلــك خبــرة واســعة فــي األعمــال املصرفيــة 
وخاصــة فــي مجــال ائتمــان الشــركات. 

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

يعقوب يوسف الفليج

يشغل السيد الفليج منصب عضو مجلس اإلدارة منذ سنة 1998، وهو عضو في جلنة االئتمان وفي جلنة احلوكمة التابعتني ملجلس اإلدارة.

هــذا وســبق للســيد الفليــج أن شــغل منصــب مديــر عــام بالبنــك مــن ســنة 1983 إلــى ســنة 1998، األمــر الــذي أكســبه خبــرة واســعة فــي األنشــطة 
املصرفيــة مبــا فــي ذلــك إدارة املخاطــر والرقابــة الداخليــة. 

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

حمد محمد عبد الرحمن البحر

يشــغل الســيد البحــر منصــب عضــو مجلــس اإلدارة منــذ ســنة 2005، وهــو رئيــس جلنــة التدقيــق وعضــو فــي جلنــة الترشــيحات واملكافــآت التابعتــني 
للمجلس. 

ــس  ــا منصــب الرئي ــى 1991 شــغل خالله ــرة مــن 1981 إل ــة لالســتثمار خــالل الفت ــس إدارة الشــركة الكويتي ــي مجل كان الســيد البحــر عضــوا ف
والعضــو املنتــدب، كمــا شــغل منصــب العضــو املنتــدب لبنــك البحريــن والكويــت. ميلــك الســيد البحــر خبــرة واســعة فــي األعمــال املصرفيــة 

االســتثمارية وإدارة األصــول باإلضافــة إلــى اخلبــرة فــي مجــال الرقابــة الداخليــة. 

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

مثنى محمد أحمد احلمد

يشــغل الســيد احلمــد منصــب عضــو مجلــس اإلدارة منــذ ســنة 2007، وهــو عضــو فــي جلنــة االئتمــان وجلنــة احلوكمــة وجلنة املكافآت والترشــيحات 
التابعــة للمجلس. 

هــذا ويشــغل الســيد احلمــد منصــب عضــو مجلــس إدارة شــركة الوطيــة العقاريــة، وســبق لــه شــغل منصــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة املســتقبل 
العامليــة لالتصــاالت )لغايــة ســنة 2014( وعضــو مجلــس إدارة الشــركة العربيــة األوروبيــة لــإلدارة املاليــة مــن ســنة 1987 إلــى ســنة 1993 وعضــو 
مجلــس إدارة البنــك التجــاري الكويتــي مــن ســنة 1993 إلــى 1997، وعضــو مجلــس إدارة بنــك الكويــت املتحــد مــن ســنة 1996 إلــى 1997 وميلــك 

خبــرة واســعة فــي التمويــل واقتصاديــات األعمــال. 

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

هيثم سليمان اخلالد

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

 يشــغل الســيد اخلالــد منصــب عضــو فــي مجلــس إدارة شــركة الشــال لالستشــارات واالســتثمار منــذ ســنة 2006 وشــركة أرجــان العامليــة العقاريــة 
منــذ ســنة 2010، ويشــغل منصــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة أرجــان العامليــة العقاريــة منــذ ســنة 2014، وســبق لــه أن شــغل عــدة مناصــب 
ــذي  ــذي ملنطقــة الشــرق األوســط ورئيــس تنفي ــر األعمــال، والرئيــس التنفي ــذي لتطوي ــا رئيــس تنفي ــة منه ــن لالتصــاالت املتنقل ــة بشــركة زي رفيع
لالســتراتيجية وتخطيــط األعمــال. ميلــك الســيد اخلالــد خبــرة واســعة فــي التخطيــط االســتراتيجي واالســتثمار وعمليــات الدمــج واالســتحواذ 

ــة. ــة الداخلي واحلوكمــة والرقاب

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

يشغل السيد اخلرافي منصب عضو في مجلس اإلدارة منذ سنة 2011، وهو عضو في جلنة التدقيق وجلنة املخاطر التابعتني للمجلس. 

هــذا وشــغل الســيد اخلرافــي منصــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة بنــك الكويــت الصناعــي مــن ســنة 1999 إلــى ســنة 2003 ومــن ســنة 2005 إلــى 
ســنة 2008، وكان رئيســا للجنــة التدقيــق التابعــة ملجلــس اإلدارة فــي البنــك الصناعــي خــالل الفترتــني املذكورتــني. وشــغل كذلــك عــددا مــن املناصــب 
ــؤي اخلرافــي للمحامــاة واالستشــارات  ــر ملكتــب ل ــه املؤســس والشــريك املدي ــة ضمــن مجموعــة شــركات اخلرافــي، كمــا أن االستشــارية والتجاري

القانونيــة. يتمتــع الســيد اخلرافــي بخبــرة كبيــرة فــي مســائل االلتــزام التنظيمــي والشــؤون القانونيــة. 

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

عماد محمد عبد الرحمن البحر

يشــغل الســيد البحــر منصــب عضــو فــي مجلــس إدارة البنــك منــذ شــهر أغســطس 2014 بعــد وفــاة رئيــس مجلــس اإلدارة الســابق املرحــوم محمــد 
عبــد الرحمــن البحــر. وهــو عضــو فــي جلنــة االئتمــان وجلنــة الترشــيحات واملكافــآت التابعتــني ملجلــس اإلدارة. 

ويشــغل الســيد البحــر منصــب عضــو مــن أعضــاء املجلــس التنفيــذي ملجموعــة املغفــور لــه محمــد عبــد الرحمــن البحــر التابعــة لرئيــس مجلــس 
اإلدارة الســابق، وهــي إحــدى أقــدم وأعــرق املجموعــات التجاريــة فــي الكويــت ومنطقــة الشــرق األوســط، كمــا أنــه عضــو فــي مجلــس إدارة الشــركة 

األهليــة للتأمــني وعــدد مــن شــركات أخــرى خارجيــة. 

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

ومــن اجلديــر بالذكــر هنــا ان عنــوان العمــل لــكل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة هــو: بنــك الكويــت الوطنــي ش.م.ك.ع. ص.ب 95 الصفــاة، 13001، 
الكويــت، شــارع عبــد اهلل األحمــد، الشــرق، دولــة الكويــت. ال يوجــد ألي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أي تعــارض حقيقــي أو محتمــل للمصالــح بــني 

واجباتــه جتــاه البنــك ومصاحلــه و/أو واجباتــه اخلاصــة.

فيما يلي عدد ونسبة أسهم رأس املال اململوكة من قبل كل عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك كما في 31 مارس 2016:

أعضاء مجلس االدارة
نسبة امللكية املباشرة

النسبة املئويةاألسهم العادية

%1,635,4680.031ناصر مساعد عبد اهلل الساير

%5,187,2900.098 غسان أحمد سعود اخلالد

%36,219,2370.684حمد عبد العزيز الصقر

%2,239,2720.042يعقوب يوسف الفليج

%42,684,9620.807 حمد محمد عبد الرحمن البحر

%3,047,1340.058 مثنى محمد أحمد احلمد

 %133,4690.003 هيثم سليمان اخلالد

%133,4690.003لؤي جاسم اخلرافي

%44,326,7310.838عماد محمد عبد الرحمن البحر

تعويضات اإلدارة الرئيسية 

 )الف د.ك(  كما في البيانات املالية لسنة 2015 

8,893 رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل

486مزايا ما بعد التوظيف

408التعويض القائم على أساس األسهم

9,787املجموع

ال يتلقى أعضاء مجلس اإلدارة أي مكافآت على شكل أتعاب أو رواتب أو مكافأت )bonus( لقاء خدماتهم املقدمة للبنك.
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تأكيد البيانات املالية من قبل املجلس

كانــت النتائــج املاليــة للفتــرات املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2013 و 31 ديســمبر 2014 و31 ديســمبر 2015 قــد دققــت واعتمــدت مــن قبــل اجلمعيــة 
العموميــة ملســاهمي البنــك. مجلــس إدارة البنــك ملــزم مبوجــب أحــكام قانــون الشــركات رقــم 1 لســنة 2016 وتعديالتــه، بتقــدمي النتائــج املاليــة 

للبنــك، ويقبــل مجلــس اإلدارة بهــذه املســؤولية. 

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

فيمــا يلــي تفاصيــل األمــور املاديــة لألطــراف ذات الصلــة مبــا فيهــا أي عقــود ماديــة مبرمــة بــني أي عضــو مجلــس إدارة أو أي مــن أفــراد عائلتــه 
املباشــرة والبنــك أو أي مــن شــركاته التابعــة؛

خــالل الســنة، كان بعــض األطــراف ذات الصلــة )أعضــاء مجلــس إدارة املجموعــة ومســؤوليها وأفــراد عائالتهــم والشــركات التــي يكونــون مالكــني 
رئيســيني لهــا( عمــالء للمجموعــة فــي الســياق العــادي لألعمــال. فيمــا يلــي بنــود املعامــالت املعتمــدة مــن قبــل إدارة املجموعــة، وكانــت األرصــدة 

فــي تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة كمــا يلــي: 

 عدد أعضاء مجلس اإلدارة أو
املسؤولني التنفيذيني

عدد األطراف ذات العالقة

31 ديسمبر 
2015

31 ديسمبر 
2014

31 ديسمبر 
2015

31 ديسمبر 
2014

31 ديسمبر 2015
مدققة

)ألف د.ك(

31 ديسمبر 2014
مدققة

)ألف د.ك(

أعضاء مجلس اإلدارة

44119259,355195,562)قروض )مضمونة

11121118,88912,495مطلوبات طارئة

66351862 بطاقات ائتمان

98676530,07325,010 ودائع

441411337,443293,532ضمانات مقابل تسهيالت ائتمانية

7,6296,718ايرادات فوائد ورسوم

6673 مصاريف فائدة

27431شراء معدات ومصروفات أخرى

 8,50018,000مبيعات عقارات تسديدا لديون

 969- ربح على بيع عقار لتسديد ديون

 املسؤولون التنفيذيون

43212,609185قروض

22--55مطلوبات طارئة

5630-12111 بطاقات ائتمان

121129193,2342,056 ودائع

8546ايرادات فوائد ورسوم

-2مصاريف فائدة

 اجلهات ذات العالقة

174,151- ودائع اجلهات ذات العالقة

تــرد تفاصيــل أوفــى حــول معامــالت األطــراف ذات العالقــة املبرمــة مــن قبــل املجموعــة فــي 2014 فــي املالحظــة رقــم 24 مــن البيانــات املاليــة لســنة 
2014. كمــا تــرد تفاصيــل ســنة 2015 فــي املالحظــة رقــم 27 مــن البيانــات املاليــة لســنة 2015.

ال يتوقــع البنــك الدخــول فــي، أو االنتهــاء مــن، أيــة تعامــالت جوهريــة مــع األطــراف ذات العالقــة، بخــالف تلــك التعامــالت التــي تتــم كجــزء مــن 
ــون  ــني وأقاربهــم املقرب ــس اإلدارة والتنفيذي ــر األطــراف ذات العالقــة أعضــاء مجل ــخ إعــداد هــذه النشــرة. وتعتب ــك بتاري ــة للبن األعمــال الطبيعي

والشــركات التــي يســيطر عليهــا هــؤالء والشــركات الزميلــة.
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العقود التي فيها مصلحة شخصية إلعضاء مجلس اإلدارة 

يبــرم أعضــاء مجلــس اإلدارة وأفــراد عائالتهــم املباشــرة تعامــالت مــع الشــركات التابعــة للبنــك كعمــالء وفــق بنــود جتاريــة مســتقلة ضمــن الســياق 
العــادي ألنشــطة أعمــال كل شــركة تابعــة، ويشــمل هــذا, احلســابات املصرفيــة ومنتجــات التوفيــر واالســتثمار وغيرهــا مــن اخلدمــات املماثلــة. لــم 

تتــم أي مــن هــذه املعامــالت لقــاء مبالــغ ماديــة.

اإلدارة التنفيذية

يقــوم علــى إدارة البنــك فريــق إدارة تنفيــذي يعمــل بالبنــك منــذ فتــرات طويلــة ومســؤول عــن اإلشــراف اليومــي واملراقبــة ألعمــال البنــك وخاصــة 
فيمــا يتعلــق بضمــان االلتــزام والتحكــم باملخاطــر واســتقاللية الوظائــف. إن سياســات األعمــال والسياســات احملاســبية وإجــراءات العمليــات 
وضوابطهــا موثقــة ويتــم إبالغهــا إلــى املعنيــني مــن خــالل أدلــة اإلجــراءات التشــغيلية القياســية للسياســات التــي تغطــي كافــة مجــاالت أنشــطة 

املجموعــة. تتــم مراجعــة جميــع السياســات الهامــة واعتمادهــا مــن قبــل مجلــس األدارة. 

يتكون فريق اإلدارة التنفيذية للبنك من املذكورين أدناه:

سنوات اخلبرة

املنصب احلالياالسم
خبرة

لدى البنك
خبرة
سابقة

ال يوجد38الرئيس التنفيذي للمجموعةعصام جاسم الصقر

ال يوجد39نائب الرئيس التنفيذي للمجموعةشيخة خالد البحر

ال يوجد31الرئيس التنفيذي للكويتصالح يوسف الفليج

2910مدير عام - مجموعة الفروع اخلارجية و الشركات التابعةجورج ريشاني

2322 مدير عام - مجموعة إدارة املخاطرباركسون شيوجن

1722مدير عام - مجموعة الرقابة املاليةجيم ميرفي

820مجموعة البحوث االقتصاديةد. إلياس بخعازي

1439املستشار القانوني العامد. سليمان عبد املجيد

ال يوجد37مدير عام - مجموعة اخلدمات املصرفية للشركات احملليةمصطفى اجلندي

براديب هاندا
 مدير عام - مجموعة اخلدمات املصرفية للشركات األجنبية

 والتمويل التجاري
ال يوجد36

320مدير عام - مجموعة تقنية املعلومات والعملياتدمييتريوس كوكوسوليس

1122مدير عام - مجموعة اخلدمات املصرفية اخلاصةمالك ج. خليفة

720 رئيس إدارة التدقيق الداخليكارل إينجر

137مدير عام - مجموعة املوارد البشريةعماد العبالني

113مدير عام - مجموعة اخلزانةسليمان براك املرزوق

 

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

عصام جاسم الصقر

الرئيس التنفيذي للمجموعة 

انضــم الســيد الصقــر للبنــك فــي ســنة 1978 ومت تعيينــه فــي منصــب الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة فــي شــهر مــارس 2014، وســبق لــه شــغل منصــب 
نائــب الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة منذ ســنة 2010. 

ــي  ــت الوطن ــك الكوي ــس إدارة بن ــي – مصــر وهــو عضــو فــي مجل ــت الوطن ــك الكوي ــس إدارة بن يشــغل الســيد الصقــر أيضــا منصــب رئيــس مجل
ــد و أن آي جــي آســيان إنفســتمنت  ــه ترســتيز )جيــرزي( ليمت ــد وأن بــي كي ــه بروبرتيــز )جيــرزي( ليمت )إنترناشــيونال( بي.أل.ســي.، و أن بــي كي

ــي.  كومبان
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ــا، الواليــات املتحــدة  ــة كاليفورني ــوم – تخصــص إدارة أعمــال – مــن جامعــة بوليتكنيــك بوالي يحمــل الســيد الصقــر درجــة البكالوريــوس فــي العل
ــة. األميركي

شيخة خالد البحر

نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة

انضمــت اآلنســة البحــر للبنــك فــي ســنة 1977 وتشــغل منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة منــذ شــهر مــارس 2014 وســبق لهــا شــغل 
ــذ ســنة 2010.  ــات البنــك فــي الكويــت من منصــب الرئيــس التنفيــذي لعملي

وتشــغل اآلنســة البحــر منصــب رئيــس مجلــس إدارة بنــك الكويــت الوطنــي )لبنــان( اضافــة الــى عضويــة مجلــس إدارة كل مــن أن بــي كيــه غلوبــل 
أســيت منجمنــت ليمتــد وتوركيــش بانــك فــي تركيــا، كمــا أنهــا عضــو فــي مجلــس إدارة شــركة االتصــاالت املتنقلــة )مجموعــة زيــن(، الكويــت. ولهــا 
خبــرة واســعة فــي أمــور اخلصخصــة ومتويــل املشــاريع واخلدمــات االستشــارية وإصــدار الســندات ومتويــل مشــاريع البنــاء والتشــغيل والتحويــل 

واإلصــدار األولــي العــام وصفقــات إيصــاالت اإليــداع العاملــي واالكتتابــات العامــة. 

وحتمــل اآلنســة البحــر درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم – تخصــص تســويق دولــي مــن جامعــة الكويــت والتحقــت ببرامــج إدارة متخصصــة وإدارة 
تنفيذيــة بجامعــة هارفــرد لألعمــال وجامعــة ســتانفورد وجامعــة ديــوك. 

صالح يوسف الفليج 

الرئيس التنفيذي للكويت

انضــم الســيد الفليــج للبنــك فــي ســنة 1985 ومت تعيينــه فــي منصــب الرئيــس التنفيــذي للكويــت فــي شــهر ينايــر 2015، وســبق لــه شــغل منصــب 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة الوطنــي لالســتثمار ش.م.ك.م. منــذ ســنة 2007. 

هــذا وقبــل انضمامــه لشــركة الوطنــي لالســتثمار، شــغل الســيد الفليــج مناصــب رئيســية عــدة فــي البنــك وكان آخــر منصــب لــه فــي تلــك الفتــرة 
هــو مديــر عــام ملجموعــة اخلزانــة وخدمــات االســتثمار. 

وتخــرج الســيد الفليــج مــن جامعــة ميامــي بدرجــة بكالوريــوس فــي الهندســة الصناعيــة ودرجــة ماجســتير فــي إدارة األعمــال. وقــد شــارك فــي 
العديــد مــن البرامــج التنفيذيــة فــي جامعــة هارفــرد وجامعــة ســتانفورد وجامعــة ديــوك. 

جورج ريشاني

مدير عام - مجموعة الفروع اخلارجية والشركات التابعة 

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

تشــمل املناصــب التــي شــغلها فــي البنــك قبــل ذلــك منصــب مديــر عــام اخلزانــة للمجموعــة ورئيــس إدارة املوجــودات واملطلوبــات، وميلــك خبــرة 
واســعة فــي أعمــال اخلزانــة والتمويــل وإدارة الســيولة وإدارة امليزانيــة العموميــة وإدارة مخاطــر الســوق )وخاصــة مخاطــر أســعار العمــالت ومخاطــر 

أســعار الفائــدة( باإلضافــة إلــى اخلبــرة فــي إدارة االســتثمار وأســواق املــال مبــا فيهــا األســواق العامليــة للدخــل الثابــت. 

يحمــل الســيد ريشــاني درجــة بكالوريــوس فــي العلــوم مــن اجلامعــة األميركيــة فــي بيــروت، لبنــان ودرجــة املاجســتير فــي إدارة األعمــال والتمويــل 
مــن جامعــة لنــدن لألعمــال. وقــد شــارك فــي عــدد مــن برامــج املــدراء التنفيذيــني فــي جامعــة هارفــرد وجامعــة ســتانفورد وجامعــة ديــوك. 

باركسون شونغ

مدير عام - مجموعة إدارة املخاطر 

انضــم الســيد شــونغ للبنــك فــي ســنة 1993 ويشــغل منصــب مديــر عــام - مجموعــة إدارة املخاطــر منــذ ســنة 2008، ويــرأس حاليــا أو هــو عضــو 
فــي عــدة جلــان إشــرافية علــى مســتوى اإلدارة فــي البنــك. 

ميلــك الســيد شــونغ خبــرة كبيــرة فــي مجــال اخلدمــات املصرفيــة التجاريــة واإلقــراض املشــترك واألعمــال املصرفيــة االســتثمارية ومتويــل 
الشــركات. 

يحمــل الســيد شــيوجن درجــة بكالوريــوس فــي العلــوم – تخصــص اقتصــاد، مــن جامعــة ويلــز باململكــة املتحــدة ودرجــة ماجســتير فــي إدارة األعمــال 
– تخصــص متويــل مــن كليــة وورتــون بجامعــة بنســلفانيا، الواليــات املتحــدة األميركيــة. 



28

جيم ميرفي

مدير عام - مجموعة الرقابة املالية

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

قبــل انضمامــه للبنــك، شــغل الســيد ميرفــي منصــب رئيــس احملاســبة اإلداريــة فــي إيرلنــدا واململكــة املتحــدة فــي أحــد البنــوك اإليرلنديــة الكبــرى، 
وميلــك خبــرة واســعة فــي مجــال التمويــل واألعمــال املصرفيــة.

ــى شــهادة محاســب إداري معتمــد )اململكــة املتحــدة( وســكرتير معتمــد )اململكــة املتحــدة( ويحمــل مؤهــل فــي مجــال  الســيد ميرفــي حاصــل عل
ــدا.  التســويق مــن إيرلن

د. إلياس بخعازي

مجموعة البحوث االقتصادية

انضــم د. بخعــازي للبنــك فــي ســنة 2008 ويشــغل منصــب كبيــر االقتصاديــني للمجموعــة منــذ أوائــل ســنة 2013، وهــو أيضــا رئيــس إدارة األبحــاث 
ــة للبنك. االقتصادي

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

ــوراه فــي االقتصــاد مــن  ــة فــي بيــروت ودرجــة ماجســتير ودرجــة دكت يحمــل د.بخعــازي درجــة بكالوريــوس فــي االقتصــاد مــن اجلامعــة األميركي
ــة. ــات املتحــدة األميركي ــوس، الوالي ــوس أجنل ــة، ل ــا اجلنوبي ــة كاليفورني جامع

د. سليمان عبداملجيد 

املستشار القانوني العام

انضم د. عبد املجيد للبنك في سنة 2001 مبنصب املستشار القانوني العام، وميلك خبرة على مدار 53 سنة في الشؤون القانونية. 

بعــد التخــرج، بــدأ د. عبــد املجيــد حياتــه املهنيــة بالنظــام القضائــي املصــري كمــا تولــى التدريــس اجلامعــي و العمــل البنكــي. يحمــل د. عبــد املجيــد 
درجــة الدكتــوراه فــي احلقــوق مــن جامعــة القاهــرة وحصــل علــى جائــزة اجلمعيــة املصريــة للقانــون الدولــي ونشــرت لــه مؤلفــات عــدة فــي مجــال 

القانون. 

مصطفى اجلندي

مدير عام - مجموعة اخلدمات املصرفية للشركات احمللية 

انضــم الســيد اجلنــدي للبنــك فــي ســنة 1979 ويشــغل منصــب مديــر عــام -مجموعــة اخلدمــات املصرفيــة للشــركات احملليــة بالبنــك منــذ ســنة 
 .2013

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

يحمــل الســيد اجلنــدي درجــة البكالوريــوس فــي احملاســبة مــن جامعــة عــني شــمس، مصــر، والتحــق بــدورات تدريــب ونــدوات فــي جامعــة لنــدن 
لألعمــال وجامعــة هارفــرد. 

براديب هاندا

مدير عام - مجموعة اخلدمات املصرفية للشركات األجنبية والتمويل التجاري 

انضــم الســيد هانــدا للبنــك فــي ســنة 1980 ويشــغل منصــب مديــر عــام - مجموعــة اخلدمــات املصرفيــة للشــركات األجنبيــة والتمويــل التجــاري 
منــذ ســنة 2012. 

تشــمل املناصــب التــي ســبق وأن شــغلها الســيد هانــدا منصــب مســاعد مديــر عــام ومديــر تنفيــذي ومديــر أول فــي مجموعــة اخلدمــات املصرفيــة 
للشــركات فــي الكويــت، وميلــك خبــرة تزيــد علــى 30 ســنة فــي مجــال اخلدمــات املصرفيــة للشــركات األجنبيــة والنفــط والتمويــل التجــاري. 

يحمل السيد هاندا درجة ماجستير من جامعة دلهي، الهند. 
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دمييتريوس كوكوسوليس

مدير عام - مجموعة تقنية املعلومات والعمليات 

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

تشــمل املناصــب التــي ســبق وأن شــغلها الســيد كوكوســوليس رئيــس ونائــب رئيــس إدارة العمليــات ورئيــس العمليــات خلدمــات التمويــل الدولــي 
لألفــراد ونائــب رئيــس ومديــر للخدمــات املصرفيــة لألفــراد وعمليــات بطاقــات االئتمــان فــي مختلــف البنــوك احملليــة والدوليــة فــي جنــوب وشــرق 
أوروبــا، وميلــك خبــرة واســعة فــي مجــال إدارة العمليــات والتخطيــط والتحليــل املالــي وإدارة املشــاريع وأنشــطة الدمــج واالســتحواذ وإعــادة الهيكلــة. 

يحمــل الســيد كوكوســوليس درجــة املاجســتير فــي إدارة األعمــال – تخصــص متويــل – مــن جامعــة دي بــول فــي شــيكاغو، الواليــات املتحــدة 
األمريكيــة ودرجــة البكالوريــوس فــي علــوم االقتصــاد مــن جامعــة روتشســتر، روتشســتر، الواليــات املتحــدة األميركيــة. 

مالك ج. خليفة

مدير عام - مجموعة اخلدمات املصرفية اخلاصة

انضــم الســيد خليفــه للبنــك فــي ســنة 2005 ويشــغل منصــب مديــر عــام -مجموعــة اخلدمــات املصرفيــة اخلاصــة بالبنــك منــذ ســنة 2008، وهــو 
عضــو فــي عــدد مــن اللجــان اإلداريــة فــي البنــك. 

كان آخــر منصــب شــغله الســيد خليفــه قبــل منصبــه احلالــي بالبنــك هــو منصــب املديــر التنفيــذي للخدمــات املصرفيــة اخلاصــة باملكتــب التمثيلــي 
ألحــد البنــوك األميركيــة فــي لبنــان. ميلــك الســيد خليفــة خبــرة تزيــد علــى 31 ســنة فــي اخلدمــات املصرفيــة اخلاصــة واألســواق املاليــة فــي منطقــة 

الشــرق األوســط ودول مجلــس التعــاون اخلليجــي. 

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

كارل إينجر

رئيس ادارة التدقيق الداخلي

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

تشــمل املناصــب الســابقة التــي شــغلها الســيد إينجــر نائــب رئيــس التدقيــق الداخلــي فــي البنــك ورئيــس التدقيــق الداخلــي فــي بنــك إقليمــي فــي 
البحريــن، وميلــك خبــرة واســعة فــي اخلدمــات التدقيــق الداخلــي )فــي كافــة مجــاالت اخلدمــات املصرفيــة الدوليــة( وخدمــات التدقيــق اخلارجــي 

إلــى جانــب اخلبــرة فــي مجــال االستشــارات فــي اململكــة املتحــدة. 

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

عماد العبالني

مدير عام - مجموعة املوارد البشرية

انضــم الســيد العبالنــي للبنــك فــي شــهر مــارس 2003 ومت تعيينــه فــي منصــب مديــر عــام – مجموعــة املــوارد البشــرية فــي ســنة 2014، وهــو أيضــا 
عضــو فــي عــدد مــن اللجــان اإلداريــة فــي البنــك. 

تشــمل املناصــب التــي شــغلها بالبنــك نائــب املديــر العــام فــي املــوارد البشــرية – الكويــت ومســاعد املديــر العــام إدارة التعيينــات والعمليــات فــي 
املــوارد البشــرية. وقــد اكتســب الســيد العبالنــي خبــرات واســعة فــي مجــال املــوارد البشــرية علــى مــدى 23 ســنة. 

يحمــل الســيد العبالنــي درجــة املاجســتير فــي إدارة األعمــال مــن اجلامعــة األميركيــة فــي بيــروت ودرجــة البكالوريــوس فــي علــم النفــس التربــوي 
مــن جامعــة الكويــت. 

سليمان براك املرزوق

مدير عام - مجموعة اخلزانة

انضــم ســليمان بــراك املــرزوق إلــى مجموعــة اخلزانــة ببنــك الكويــت الوطنــي فــي ســنة 2002 بوظيفــة مســؤول خزانــة للشــركات، وبعــد خمــس 
ســنوات أســس ســليمان وتولــى إدارة مكتــب االجتــار بعقــود املســتقبل قبــل أن يــرأس مكتــب متويــل الســوق النقديــة بالدينــار الكويتــي، ثــم مّتــت 
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ترقيتــه إلــى منصــب نائــب أمــني خزانــة املجموعــة فــي أواخــر ســنة 2008. 

فــي ســنة 2012، انضــم الســيد املــرزوق إلــى بنــك الكويــت املركــزي مبنصــب رئيــس إدارة العمليــات اخلارجيــة ويتبــع شــاغل هــذا املنصــب محافــظ 
البنــك املركــزي مباشــرة. أثنــاء عملــه فــي بنــك الكويــت املركــزي، شــغل الســيد املــرزوق منصــب عضــو مجلــس إدارة ببنــك الكويــت الصناعــي وبنــك 
االئتمــان الكويتــي، وبقــي فــي منصبــه ملــدة ســنتني ونصــف الســنة قبــل أن ينضــم مــرة أخــرى لبنــك الكويــت الوطنــي فــي منصــب مديــر عــام مجموعــة 

اخلزانة. 

يحمــل ســليمان درجــة البكالوريــوس فــي االقتصــاد مــن جامعــة واليــة بورتالنــد بالواليــات املتحــدة، وقــد التحــق بعــدد كبيــر مــن الــدورات عاليــة 
ــى التــداول  املســتوى فــي املجــاالت الفنيــة واإلداريــة مبــا فيهــا برنامــج تدريبــي تنفيــذي فــي كليــة هارفــرد لألعمــال وبرنامــج تدريبــي عملــي عل

)كامبريــدج، اململكــة املتحــدة( وبرنامــج أيــه ســي آي لشــهادة التــداول. 

هــذا ويتمثــل عنــوان العمــل كل مــن أعضــاء اإلدارة العليــا للبنــك هــو: بنــك الكويــت الوطنــي ش.م.ك.ع، ص ب 95 الصفــاة، 13001، الكويــت، شــارع 
عبــد اهلل األحمــد، الشــرق، دولــة الكويــت. ال يوجــد ألي مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة أي تعــارض حقيقــي أو محتمــل للمصالــح بــني هــذا وواجباتــه 

جتــاه البنــك ومصاحلــه و/أو واجباتــه اخلاصــة. 

 

3.3  الهيكل التنظيمي

يبني اجلدول ادناه الهيكل التنظيمي احلالي للبنك
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الشركات التابعة واالستثمارات الرئيسية  3.4

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

أنشــئ بنــك الكويــت الوطنــي بنــك بريفيــه )سويســرا( اس.ايــه. )أن بــي كيــه ســويس( فــي ســنة 1984، وهــو بنــك سويســري مســتقل خــاص يقــدم 
خدمــات إدارة الثــروات واالســتثمار لألفــراد واملؤسســات مــن دول مجلــس التعــاون اخلليجــي. تشــمل خدمــات إدارة الثــروات بشــكل رئيســي 
اخلدمــات املصرفيــة اخلاصــة وتخطيــط التــركات وإدارة األصــول بينمــا تشــمل خدمــات إدارة االســتثمار التعــرف علــى أفضــل مديــري األصــول 

ومقدمــي املنتجــات واخلدمــات لتلبيــة احتياجــات العمــالء.

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

أنشــئ البنــك فــي ســنة 1983 كجــزء مــن االســتراتيجية األوليــة لبنــك الكويــت الوطنــي جلــذب تدفقــات االســتثمار والتجــارة مــع الكويــت. يقــدم 
بنــك الكويــت الوطنــي )إنترناشــيونال( بي.أل.ســي.، لنــدن، حاليــا مجموعــة واســعة مــن اخلدمــات للعمــالء مبــا فــي ذلــك اخلدمــات عبــر احلاجــز 
counter services واخلدمــات املصرفيــة اخلاصــة باإلضافــة إلــى مجموعــة شــاملة مــن أنشــطة اخلدمــات املصرفيــة باجلملــة wholesale لقاعــدة 
عمــالء البنــك التقليديــة منهــم مصّدريــن وشــركات مقــاوالت تربطهــم عالقــات مــع القطــاع العــام وقطاعــات األعمــال اخلاصــة فــي الكويــت ومنطقــة 

الشــرق األوســط.

شركة الوطني لالستثمار ش.م.ك. )مقفلة(

ــة( )»ان بــي كــي كابيتــال«( فــي ســنة 2005 وأصبحــت الشــركة اآلن إحــدى أبــرز شــركات  مت تأســيس شــركة الوطنــي لالســتثمار ش.م.ك. )مقفل
االســتثمار فــي املنطقــة وتعمــل مــن الكويــت ودبــي والقاهــرة وتركيــا ويقــوم علــى إدارتهــا فريــق يضــم أكثــر مــن 170 مــن احملترفــني. تضــم شــركة 
ــد العمــالء مبجموعــة متنوعــة مــن  ــا مــن تزوي ــي متكنه ــي الت ــت الوطن ــك الكوي ــدة ومــوارد وشــبكة بن ــز عدي ــي لالســتثمار نقــاط قــوة ومتي الوطن

املنتجــات واخلدمــات املاليــة املبتكــرة ومنهــا: 

إدارة األصول

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

ــع أنحــاء منطقــة الشــرق األوســط وشــمال . 1 ــا يســتثمر فــي األســهم املدرجــة فــي جمي قســم أســهم منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي
ــق أســهم تشــمل  ــة صنادي ــرض القســم ثالث ــة. يع ــة العالي ــالءة املالي ــراد مــن ذوي امل ــة عــن مســتثمرين مــن املؤسســات واألف ــا بالنياب أفريقي

ــة. ــي لألســهم القطري ــدوق الوطن ــة وصن ــي لألســهم الكويتي ــدوق الوطن ــة وصن ــي لألســهم اخلليجي ــدوق الوطن صن

يقــوم قســم تطويــر املنتجــات بهيكلــة وإطــالق وتســويق وترتيــب منتجــات االســتثمار لبنــك الكويــت الوطنــي وشــركة الوطنــي لالســتثمار، . 2
ويعــرض مجموعــة منتجــات مصنفــة ضمــن ســت فئــات مــن األصــول تشــمل صناديــق الســوق النقديــة وصناديــق األســهم وصناديــق اإلجــارة 

ــة.  ــق األصــول العقاري ــق األصــول املتعــددة وصنادي وصنادي

يــزّود قســم االستشــارات االســتثمارية عمــالء بنــك الكويــت الوطنــي فــي مجــال اخلدمــات املصرفيــة اخلاصــة واخلدمــات املصرفيــة للشــركات . 3
بحلــول وخدمــات اســتثمارية مصممــة خصيصــا لتلبيــة احتياجاتهــم احملــددة. 

يقــوم قســم تطويــر األعمــال باختيــار مديــري أصــول ذو مهــارات عامليــة ويتابــع أداءهــم لكــي يحافــظ علــى مركــز شــركة الوطنــي لالســتثمار . 4
كالعــب رئيســي فــي هــذا القطــاع. يقــوم القســم أيضــا بترويــج منتجــات وخدمــات أســواق املــال مــن خــالل أســلوب متعــدد األنظمــة للشــركات 

واملؤسســات املاليــة واألفــراد ذوي املــالءة املاليــة املرتفعــة. 

الوساطة املالية

قسم الوساطة الذي يقدم خدمة ذات جودة عالية من خالل فريق من احملترفني ذوي اخلبرات الطويلة والذين يستخدمون أحدث التقنيات. 

اخلدمات املصرفية االستثمارية

تتضمن إدارة اخلدمات املصرفية االستثمارية قسمني: 

يوفــر قســم االستشــارات املاليــة وأســواق رأس املــال املشــورة املاليــة االســتراتيجية للشــركات املتوســطة واملمتــازة فــي جميــع دول منطقة الشــرق . 1
األوســط وشــمال أفريقيــا ويقــدم خدمــات االكتتــاب العــام واخلــاص والعــروض العامــة األوليــة واخلدمات االستشــارية املتعلقــة باإلدراج.

ــا، . 2 ــت للشــركات فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي ــب رئيســي لســندات وأدوات الدخــل الثاب ــن مرّت قســم أســواق رأس مــال الدي
ويقــوم القســم بهيكلــة حلــول ديــن تقليديــة مبتكــرة وأخــرى متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية لتلبيــة املتطلبــات الرأســمالية اخلاصــة 

بــكل عميــل.

االستثمارات البديلة

تركــز االســتثمارات البديلــة بشــكل أساســي علــى حقــوق امللكيــة اخلاصــة Private Equity واالســتثمارات الوســطية Mezzanine فــي منطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا. تعتبــر االســتثمارات البديلــة منصــة إقليميــة رائــدة تقــدم رؤوس أمــوال عــن طريــق حقــوق امللكيــة اخلاصــة 
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Private Equity واالســتثمارات الوســطية Mezzanine للشــركات الناميــة املتوســطة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.

بنك الكويت الوطني مصر ش.م.م.

كان هــذا البنــك يعــرف باســم البنــك الوطنــي املصــري قبــل أن يصبــح بنــك الكويــت الوطنــي - مصــر ش.م.م. )»بنــك الكويــت الوطنــي – مصــر«(، 
وكان قــد أســس فــي ســنة 1980 مــن خــالل الرؤيــة املســتقبلية لعــدد مــن رجــال االعمــال املصريــني. أســتحوذ بنــك الكويــت الوطنــي علــى بنــك 
الكويــت الوطنــي – مصــر فــي ســنة 2007 فــي وقــت كان ينمــو علــى وقــع خطــى منــو اقتصــاد واعــد، وأصبــح ينظــر إليــه علــى أنــه البنــك األبــرز 
ــى  ــي – مصــر إل ــت الوطن ــك الكوي ــال بن ــي رأس م ــت الوطن ــك الكوي ــع بن لقطــاع املؤسســات والشــركات متوســطة احلجــم. وفــي ســنة 2008، رف
مليــار جنيــه مصــري. ومنــذ بــدء تطبيــق خطــة بنــك الكويــت الوطنــي االســتراتيجية ونتيجــة لتطبيــق تلــك اخلطــة، ارتفــع عــدد فــروع بنــك الكويــت 
الوطنــي – مصــر مــن 24 إلــى 40 فرعــا فــي ســنة 2015. وتقــع الفــروع فــي مناطــق اســتراتيجية فــي أكثــر األماكــن حيويــة فــي أنحــاء اجلمهوريــة، 
حيــث تتواجــد تلــك الفــروع فــي القاهــرة واالســكندرية واجليــزة واملنصــورة وســوهاج، ومــن هــذا املنطلــق اســتطاع بنــك الكويــت الوطنــي – مصــر 
توفيــر القــروض إلــى اآلالف مــن كبــار وصغــار املســتثمرين والعمــالء مــن املؤسســات والشــركات، األمــر الــذي انعكــس علــى أداء محفظــة قروضــه. 

جنــح بنــك الكويــت الوطنــي – مصــر علــى مــر الســنني فــي بنــاء مؤسســة مصريــة متطــورة تقــدم مجموعــة متكاملــة مــن اخلدمــات واحللــول املاليــة 
واالســتثمارية املبتكــرة لألفــراد والشــركات واملؤسســات، وإلــى جانــب اســتقرار إدارة البنــك ومــن خــالل اعتمــاد وتطبيــق اســتراتيجية بالغــة 

الوضــوح، مــع اجلــودة العاليــة لألصــول والرســملة القويــة، اكتســب البنــك ســمعة طيبــة »كبنــك تعرفــه وتثــق بــه«.

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

أنشــئت شــركة الوطنــي للوســاطة املاليــة ش.م.ك. )مقفلــة( )املعروفــة ســابقا باســم شــركة الكويــت للوســاطة املاليــة احملــدودة( فــي ســنة 1983، 
ــك %86.7 مــن رأســمالها(. تعــرض الشــركة مجموعــة مــن  ــذي ميل ــي )ال ــت الوطن ــك الكوي ــة لبن ــر 2007 شــركة تابع وأصبحــت فــي شــهر فبراي
خدمــات الوســاطة فــي مجــال األوراق املاليــة فيمــا يتعلــق بشــراء وبيــع األســهم املدرجــة وغيــر املدرجــة والتــداول املباشــر فــي األســواق الرســمية 
وأســواق املشــتقات واخليــارات، والشــركة هــي إحــدى شــركات الوســاطة املرخــص لهــا مــن قبــل هيئــة أســواق املــال الكويتيــة. يبلــغ رأس مــال الشــركة 

5 مليــون د.ك وهــو مــوزع علــى 50 مليــون ســهم.

بنك الكويت الوطني )لبنان( ش.م.ل. 

ــى بنــك الكويــت الوطنــي )لبنــان( ش.م.ل.، والــذي كان يعــرف ســابقا باســم »بنــك الريــف«، فــي ســنة 1996،  اســتحوذ بنــك الكويــت الوطنــي عل
وأصبــح بنــك الكويــت الوطنــي )لبنــان( يعمــل حاليــا مــن خــالل ســتة فــروع تقــع فــي مناطــق جتاريــة وســياحية اســتراتيجية تشــمل الصنايــع )املكتــب 
ــان( لعمالئــه مجموعــة مــن املنتجــات واخلدمــات  ــه وبحمــدون. يقــدم بنــك الكويــت الوطنــي )لبن ــدوره وجوني الرئيســي( واألشــرفية والشــياح وال
املصرفيــة بالتجزئــة واخلدمــات املصرفيــة للشــركات واملنتجــات واخلدمــات املصرفيــة اخلاصــة بأعلــى املســتويات العامليــة، مبــا فيهــا، علــى ســبيل 
املثــال ال احلصــر، اخلدمــات املصرفيــة بواســطة الهاتــف النقــال واخلدمــات املصرفيــة عبــر اإلنترنــت وبطاقــات االئتمــان وبطاقــات القيــد، 

والتمويــل التجــاري والعقــاري الســكني واخلدمــات العقاريــة. 

يســعى بنــك الكويــت الوطنــي، مــن خــالل بنــك الكويــت الوطنــي )لبنــان( ألن يصبــح البنــك الــذي يختــاره الكويتيــون ســواء كانــوا مقيمــني أو غيــر 
مقيمــني فــي لبنــان وغيرهــم مــن مواطنــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي فــي لبنــان. عــزز بنــك الكويــت الوطنــي وجــوده فــي مــدن رئيســية فــي 
منطقــة اخلليــج والشــرق األوســط لتحقيــق أهدافــه فــي تركيبــات ســكانية متفاوتــة وذلــك فــي مجــال اخلدمــات املصرفيــة بالتجزئــة وللشــركات 

وفــي مجــال اخلدمــات املصرفيــة اخلاصــة للعمــالء فــي لبنــان.

مصرف االئتمان العراقي أس.أيه.

أنشــئ مصــرف االئتمــان العراقــي أس.أيــه. فــي ســنة 1998 مــن قبــل مجموعــة مــن العائــالت التجاريــة العراقيــة، وأدرج فــي ســوق العــراق لــألوراق 
املاليــة فــي ســنة 2004. وفــي ســنة 2005 اســتحوذ بنــك الكويــت الوطنــي علــى حصــة األغلبيــة فــي مصــرف االئتمــان العراقــي ثــم رفــع رأس مالــه 
إلــى 250 مليــار دينــار عراقــي فــي ديســمبر 2014. وأصبــح مصــرف االئتمــان العراقــي اليــوم أحــد أكبــر خمســة بنــوك جتاريــة فــي العــراق ويقــدم 
مجموعــة مــن اخلدمــات لعمــالء التجزئــة وخدمــات التحويــل والتمويــل التجــاري للشــركات احملليــة واملقاولــني، كمــا يقــدم خدمــات متويــل املشــاريع 
إلــى الشــركات الدوليــة العاملــة فــي العــراق علــى أن يخضــع ذلــك ملوافقــة مصــرف العــراق املركــزي. تشــمل شــبكة فــروع مصــرف االئتمــان العراقــي 

ســتة فــروع فــي بغــداد وفــرع فــي كل مــن محافظــات البصــرة وكربــالء واحللــة وإربيــل. 

بنك بوبيان ش.م.ك.ع.

أنشــئ بنــك بوبيــان ش.م.ك.ع. )»بوبيــان«( فــي ســنة 2004 برأســمال يبلــغ 100 مليــون د.ك، ويعمــل وفــق أحــكام الشــريعة اإلســالمية مــن خــالل 
تطبيــق التعاليــم اإلســالمية فــي جميــع معامالتــه مــع املســتثمرين والعمــالء والدائنــني. فــي ســنة 2009، اســتحوذ بنــك الكويــت الوطنــي علــى 40% 
مــن رأس مــال بوبيــان، وارتفعــت مســاهمته بحلــول ســنة 2012 إلــى %58.4. وبعــد ذلــك، ومبســاعدة إحــدى كبــرى شــركات االستشــارات العامليــة، 
مت وضــع اســتراتيجية جديــدة للبنــك اعتبــارا مــن ســنة 2010، وتهــدف هــذه االســتراتيجية إلــى إعــادة تركيــز البنــك علــى اخلدمــات املصرفيــة 
بالتجزئــة واالســتثمار فــي املــوارد البشــرية واالبتــكار، وأّدى تطبيــق هــذه االســتراتيجية إلــى حتســني مجموعــة اخلدمــات واملنتجــات التــي يعرضهــا 
البنــك لألفــراد واملؤسســات والشــركات وصناديــق ومحافــظ االســتثمار علــى حــّد ســواء، ويعمــل بوبيــان حاليــا مــن خــالل شــبكة تضــم 32 فرعــا 

كمــا فــي 31 ديســمبر 2015. 
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هيكل رأس املال واالقتراض  3.5

يبــني اجلــدول التالــي هيــكل رأس مــال واقتــراض البنــك كمــا فــي 31 ديســمبر 2015 وهيــكل رأس املــال واالقتــراض املبدئــي املتوقــع بعــد اصــدار 
األســهم املطروحــة لالكتتــاب:

31 ديسمبر 2015)مليون د.ك(
 في 31 ديسمبر 2015

بعد إصدار األسهم املطروحة لالكتتاب 
)صورية( 1

حقوق امللكية

504564 رأس املال

25أسهم منحة مقترح إصدارها

252252احتياطي قانوني

700803حساب عالوة اصدار األسهم

)78()78( أسهم اخلزينة

1414 احتياطي أسهم اخلزينة

1,3391,190 احتياطيات أخرى

2,7562,745 حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي البنك

211211األوراق املالية املستدامة – الشريحة 1

224224 احلصص غير املسيطرة

3,1913,180 إجمالي حقوق امللكية

املطلوبات

7,3067,306مبالغ مستحقة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

12,05912,059 ودائع العمالء

655655شهادات إيداع مصدرة

125125سندات مساندة – الشريحة 2

261261مطلوبات أخرى

20,40720,407 إجمالي املطلوبات

23,59823,587مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

1 هيــكل رأس املــال الصــوري فــي اجلــدول أعــاله يعكــس اســهم املنحــة املوزعــة فــي ســنة 2015 و االحتياطــات األخــرى مت تعديلهــا لتعكــس توزيعــات األربــاح املدفوعــة فــي ســنة 

 .2015

توزيعات األرباح من قبل البنك  3.6

 توزيع
 األرباح

 العام املنتهي في 31
ديسمبر 2011

 العام املنتهي في 31
ديسمبر 2012

 العام املنتهي في 31
ديسمبر 2013

 العام املنتهي في 31
ديسمبر 2014

 العام املنتهي في 31
ديسمبر 2015

19 مارس 072016 مارس 092015 مارس 2014 09 مارس 112013 مارس 2012تاريخ املوافقة

4030303030التوزيع النقدي )فلس(

%5%5%5%5%10 أسهم منحة )%( 
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معلومات مالية مختارة  3.7

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

بيان املركز املالي املجمع 

يبني اجلدول التالي بيان املركز املالي املجمع للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2013 و2014 و2015

201320142015مليون د.ك

 املوجودات

2,4123,1323,481نقد وودائع بإشعارات قصيرة األجل

534535804 سندات بنك الكويت املركزي

320345380سندات خزانة حكومة الكويت

9002,0511,427 ودائع لدى البنوك

10,69511,90913,551قروض وسلف ومتويل إسالمي للعمالء

2,3502,4942,784استثمارات في أوراق مالية

26011993 استثمار في شركات زميلة

192203227 أراضي ومباني ومعدات

700696678 الشهرة وموجودات أخرى غير ملموسة

236162173 موجودات أخرى

-138-استثمار في شركة زميلة محتفظ بها للبيع

18,60021,78423,598مجموع املوجودات

 املطلوبات

4,9456,7067,306مبالغ مستحقة للبنوك واملؤسسات املالية

10,47811,26012,059ودائع العمالء

241675655 شهادات إيداع مصدرة

125--سندات مساندة – الشريحة 2

224273261مطلوبات أخرى

15,88818,91420,407إجمالي املطلوبات

 حقوق امللكية

457480504 رأس املال

232425 أسهم منحة مقترح إصدارها

229240252احتياطي القانوني

700700700 حساب عالوة اصدار أسهم

)78()79()80(أسهم اخلزينة

161514احتياطي أسهم اخلزينة

1,1651,2731,339 أحتياطيات أخرى

2,5092,6532,756حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي بنك الكويت الوطني

211--األوراق املالية املستدامة – الشريحة 1

203217224احلصص غير املسيطرة

2,7122,8713,191 إجمالي حقوق امللكية

18,60021,78423,598 مجموع املطلوبات وحقوق امللكية
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بيان الدخل املجمع

يبني اجلدول أدناه بيان الدخل املجمع للمجموعة لكل من السنوات 2013 و2014 و2015

201320142015 مليون د.ك

489514585ايرادات فوائد

102114139مصروفات فوائد

388399446صافي ايرادات الفوائد

7487106 ايرادات مرابحة وإيرادات متويل إسالمي أخرى

101722تكاليف مرابحة وتوزيعات للمودعني

647084صافي االيرادات من التمويل اإلسالمي

 صافي ايرادات الفوائد وصافي ايرادات التمويل
اإلسالمي

451469530

111122130 صافي أتعاب وعموالت

193332 صافي ايرادات استثمارات

262733صافي أرباح التعامل بالعمالت األجنبية

-168حصة في نتائج الشركات الزميلة

323 ايرادات تشغيلية أخرى

175192199ايرادات غير الفوائد

626661729 صافي ايرادات التشغيل

115122137مصروفات موظفني

727277 مصروفات إدارية أخرى

151515استهالك مباني و معدات

655 إطفاء موجودات غير ملموسة

207215235 مصروفات التشغيل

 ربح التشغيل قبل مخصصات خسائر االئتمان وخسائر
انخفاض القيمة

419446494

144136130مخصص خسائر اإلئتمان

51134خسائر انخفاض القيمة

270299330الربح التشغيلي قبل الضرائب

192633الضرائب

252274297ربح السنة / الفترة

اخلاص ب: 

238262282مساهمي بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.

131214 احلصص غير املسيطرة
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بيان الدخل الشامل املجمع

يبني اجلدول أدناه بيان الدخل الشامل املجمع للمجموعة لكل من السنوات 2013 و2014 و2015

201320142015مليون د.ك

252274297ربح السنة

إرادات شاملة اخرى:

صافي الربح من االستثمارات املتاحة للبيع - محولة إلى 
بيان الدخل املجمع

)14()27()8(

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

51111

)14(1425التغير في القيمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع 

فروق حتويل عمالت أجنبية وحصة في االيرادات 
الشاملة االخرى محولة الى بيان الدخل املجمع من بيع 

شركة زميلة
--)8(

--2احلصة في االيرادات الشاملة االخرى لشركات زميلة

فروق حتويل عمالت أجنبية ناجتة من حتويل عمليات 
أجنبية

)38(9)13(

)خسائر( إيرادات شاملة أخرى للسنة ميكن اعادة 
تصنيفها الى بيان الدخل املجمع في سنوات الحقة

)30(19)33(

221293263إجمالي االيرادات الشاملة للسنة

اخلاص بـ: 

212279250مساهمي بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.

91314احلصص غير املسيطرة 

بيان التدفقات النقدية املجمع

يلخص اجلدول أدناه بيان التدفقات النقدية املجمع للمجموعة لكل من السنوات 2013 و2014 و2015

201320142015مليون د.ك

976363 1,781 صافي النقد الناجت من أنشطة التشغيل

)183()130()811(صافي النقد املستخدم في أنشطة االستثمار

183)134()131(صافي النقد الناجت من ) املستخدم في ( أنشطة التمويل

2,4123,132 1,611 نقد وودائع بإشعارات قصيرة األجل في بداية السنة 

3,1323,481 2,412 نقد وودائع بإشعارات قصيرة األجل في نهاية السنة 
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نسب مالية مختارة 

يلخص اجلدول أدناه نسب مجمعة مختارة للمجموعة لكل من السنوات املنتهية في 31 ديسمبر 2013 و2014 و2015

201320142015

قياس األداء
%1.22%1.28%1.32العائد على متوسط األصول 1

%10.5%10.5%10.0العائد على متوسط حقوق امللكية 2
%32.2%32.5%33.1نسبة التكلفة إلى الدخل 3

النسب املالية
%2.42%2.45%2.70صافي هامش الفائدة 4

%38.7%39.6%38.0صافي هامش الربح 5

جودة املوجودات
%1.34%1.50%1.96نسبة القروض املتعثرة 6

%322.4%276.1%199.8نسبة تغطية خسارة القروض 7
%37.1%38.8%34.6نسبة األصول السائلة 8

%82.8%78.1%76.8نسبة القروض إلى ودائع العمالء واملؤسسات املالية 9

نسب أخرى
 نسبة كفاية رأس املال األساسي الشريحة 1 - حقوق  10

)CET1( املساهمني 
-13.2%13.2%

%14.7%13.3%16.8معدل كفاية رأس املال الشريحة 1 11
%16.8%14.5%17.3معدل أجمالي كفاية رأس املال 11

%8.5%7.8-معدل الرفع املالي 12

مالحظات:
ربح السنة اخلاص مبساهمي البنك مقسوم على متوسط األصول للسنة، ويحتسب متوسط األصول كمجموع األصول على أساس ربع سنوي مقسوما على 5.. 1

ربــح الســنة اخلــاص مبســاهمي البنــك مخصومــا منــه الفائــدة املدفوعــة علــى األوراق املاليــة املســتدامة – الشــريحة 1 مقســوم علــى متوســط حقــوق املســاهمني للســنة، . 2
ويحتســب متوســط حقــوق املســاهمني كمجمــوع حقــوق املســاهمني علــى أســاس ربــع ســنوي مقســوما علــى 5.

املصروفات التشغيلية مقسومة على صافي االيرادات التشغيلية.. 3

ــي . 4 ــد للســنة ويحتســب متوســط املوجــودات الت ــدّر فوائ ــي ت ــى متوســط املوجــودات الت ــل اإلســالمي مقســوم عل ــرادات مــن التموي ــرادات الفوائــد وصافــي االي صافــي اي
تــدّر الفوائــد كمجمــوع املوجــودات املــدّرة للفوائــد علــى أســاس ربــع ســنوي مقســوم علــى 5. تتكــون املوجــودات املــدّرة للفوائــد مــن نقــد وودائــع بإشــعارات قصيــرة األجــل 

وســندات بنــك الكويــت املركــزي ســندات خزانــة حكومــة كويــت وودائــع لــدى البنــوك وقــروض وســلف ومتويــل إســالمي للعمــالء واســتثمارات فــي أوراق ماليــة.

ربح السنة اخلاص مبساهمي البنك مقسوم على صافي ايرادات التشغيل للسنة.. 5

القروض املتعثرة كنسبة مئوية من املجموع الكلي للقروض. . 6

مخصصات خسارة القروض كنسبة مئوية من القروض املتعثرة. . 7

مجموع املوجودات السائلة، أوراق مالية متداولة، أوراق مالية غير متداولة والودائع مقسوم على إجمالي املوجودات. . 8

إجمالي القروض مقسوم على مجموع ودائع العمالء والودائع من املؤسسات املالية. . 9

ــت . 10 ــك الكوي ــال الصــادرة عــن بن ــة رأس امل ــت املركــزي وأنظمــة كفاي ــك الكوي ــات بن ــة فــي31 ديســمبر 2014 و31 ديســمبر 2015، محتســب وفقــا ملتطلب للســنوات املنتهي
ــت(.  ــق فــي الكوي ــازل 3، املطب ــو 2014 )ب ــؤرخ فــي 24 يوني ــت املركــزي رقــم 2/ر ب/ر ب أ /2014/336 امل ــك الكوي ــم بن املركــزي كمــا وردت فــي تعمي

للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2013 محســوب وفقــا لتعميــم بنــك الكويــت املركــزي رقــم 2/ب س/2005/184 املــؤرخ فــي 12 ديســمبر 2005 )علــى أســاس إطــار عمــل . 11
بــازل 2( وللســنوات املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2014 و31 ديســمبر 2015، محتســب وفقــا لبــازل 3، املطبــق فــي الكويــت.

للسنوات املنتهية في31 ديسمبر2014 و 31 ديسمبر 2015، محتسب في وفقا لتعميم بنك الكويت املركزي رقم 2/ب /2014/342 املؤرخ في 21 أكتوبر 2014.. 12
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املراجعة املالية  3.8

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

يقــوم بحــث الوضــع املالــي للمجموعــة ونتائــج عملياتهــا علــى أســاس البيانــات املاليــة التــي مت إعدادهــا وفقــا لقوانــني دولــة الكويــت ملؤسســات 
اخلدمــات املاليــة التــي تخضــع لرقابــة بنــك الكويــت املركــزي. تتطلــب هــذه القوانــني تطبيــق كافــة املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة الصــادرة عــن 
مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة باســتثناء متطلبــات معيــار احملاســبة الدولــي “IAS( “39( , األدوات املاليــة: التحقــق والقيــاس حــول املخصــص 
املجمــع والتــي حتــل محلهــا متطلبــات بنــك الكويــت املركــزي حــول احلــد االدنــى للمخصــص العــام حســب السياســة احملاســبية النخفــاض قيمــة 
األصــول املاليــة. وقــد يتضمــن هــذا النقــاش بيانــات متوقعــة تنطــوي علــى مخاطــر وأوجــه غيــر مؤكــدة. مــن املمكــن أن تختلــف النتائــج الفعليــة 
للمجموعــة ماديــا عــن تلــك املتوقعــة فــي البيانــات املذكــورة نتيجــة لعوامــل مختلفــة، مبــا فيهــا تلــك التــي ســيتم ذكرهــا أدنــاه وفــي أماكــن أخــرى 

ضمــن نشــرة االكتتــاب، وخاصــة حتــت عنــوان »عوامــل املخاطــرة«. 

نبذة موجزة

متثــل املجموعــة أكبــر بنــك كويتــي مــن حيــث إجمالــي املوجــودات وإجمالــي القــروض وســلف العمــالء وإجمالــي الودائــع حســب التقاريــر الســنوية 
املعلنــة مــن قبــل البنــوك الكويتيــة. هــذا وتعتبــر املجموعــة بنــك إقليمــي يقــوم بإقــراض الشــركات واألفــراد فــي الكويــت ومنطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا بشــكل أساســي، علمــا بــأن األنشــطة األساســية للمجموعــة هــي اخلدمــات املصرفيــة التقليديــة لألفــراد والشــركات، باإلضافــة 
إلــى مســاهمة بحصــة أغلبيــة فــي بنــك إســالمي كمــا تقــدم اخلدمــات املصرفيــة االســتثمارية وخدمــات إدارة األصــول عــن طريــق شــركة الوطنــي 

لالســتثمار العضــو فــي املجموعــة.

تهــدف املجموعــة بشــكل أساســي إلــى احلفــاظ علــى مركزهــا الريــادي فــي الكويــت وتعزيــزه باإلضافــة إلــى الســعي لتنويــع أعمالهــا جغرافيــا ومــن 
حيــث املنتجــات املتوفــرة. 

ــون د.ك كمــا فــي 31 ديســمبر  ــا 12,059 ملي ــع عمالئه ــغ مجمــوع ودائ ــون د.ك وبل ــي محفظــة قــروض عمــالء املجموعــة 13,551 ملي ــغ إجمال بل
2015. وقــد بلــغ صافــي االيــرادات التشــغيلية للمجموعــة 729 مليــون د.ك كمــا بلــغ ربحهــا للســنة 297 مليــون د.ك، منــه 282 مليــون د.ك خــاص 

مبســاهمي البنــك للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015. 

العوامل الرئيسية التي تؤثر على نتائج العمليات

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

األوضاع االقتصادية

املجموعــة عبــارة عــن بنــك إقليمــي يوفــر خدمــات اإليــداع واإلقــراض للمؤسســات والشــركات واألفــراد املقيمــني فــي دولــة الكويــت ومنطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا، ونتيجــة لذلــك، تتأثــر إيراداتهــا ونتائــج عملياتهــا باألوضــاع االقتصاديــة وظــروف الســوق فــي الكويــت بشــكل خــاص وفــي 

دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا بدرجــة أقــل. 

تفيــد تقاريــر اإلدارة املركزيــة لإلحصــاء بــان، النــاجت احمللــي اإلجمالــي احلقيقــي للكويــت قــد انخفــض بنســبة %1.6 فــي 2014 مقارنــة بعــام 2013، 
ويعــزى هــذا االنخفــاض بشــكل رئيســي إلــى القطــاع النفطــي الــذي انخفــض منــوه بنســبة %1.7 خــالل 2014 مقارنــة بنمــو القطــاع غيــر النفطــي 
بنســبة %2.1، وكان الدافــع وراء هــذه الزيــادة التــي ســجلها القطــاع غيــر النفطــي فــي الكويــت فــي 2014 هــو الزيــادة التــي بلغــت %5.3 فــي القطــاع 
املالــي والتأمــني و%3.2 فــي قطــاع اإلدارة العامــة والدفــاع و%1.6 فــي قطــاع العقــار وخدمــات االعمــال. وعلــى أســاس مــا ورد فــي تقريــر صنــدوق 
النقــد الدولــي لشــهر مايــو 2015 بشــأن التوقعــات االقتصاديــة اإلقليميــة مــن املتوقــع أن ينمــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي للكويــت بنســبة %1.7 فــي 
2015 وبنســبة %1.8 فــي 2016. ووفقــاً لتقريــر »موظفــي صنــدوق النقــد الدولــي لشــهر ديســمبر 2014 حــول مشــاورات الصنــدوق مــع الكويــت« 
مبوجــب املــادة الرابعــة فــإن التوقعــات االقتصاديــة بالنســبة للكويــت إيجابيــة علــى املــدى القريــب واملتوســط. ومــن املتوقــع أن يبلــغ متوســط معــدل 
منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي غيــر النفطــي فــي الكويــت 4.0 – 4.5 باملائــة فــي 2015 و2016 علــى التوالــي مدعومــا مــن باالســتثمار احلكومــي فــي 
البنيــة التحتيــة وفــي القطــاع النفطــي، وكذلــك االســتهالك، ويذكــر التقريــر أن العامــل الســلبي الرئيســي ســيكون اســتمرار تدنــي الطلــب العاملــي 
علــى النفــط وبقــاء أســعار الطاقــة عنــد مســتوياتها املتدنيــة لفتــرة طويلــة ممــا قــد أن يــؤدي إلــى تراجــع إيــرادات الدخــل احلكومــي واإليــرادات 

اخلارجيــة وهــو مــا قــد يؤثــر ســلباً علــى ثقــة القطــاع اخلــاص. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، إن أي إخفــاق أو تأخيــر مــن قبــل احلكومــة الكويتيــة ومجلــس األمــة فــي تنفيــذ خطــة التنميــة احلكوميــة )وفــق تعريــف هــذه 
العبــارة أدنــاه( ميكــن أن يؤثــر علــى الثقــة فــي األعمــال عمومــا وفــي املنــاخ االقتصــادي فــي الكويــت، ممــا ســيؤدي إلــى انخفــاض معــدل منــو القطــاع 

غيــر النفطــي عمــا هــو متوقــع لــه. 

ال تــزال املجموعــة منكشــفة علــى مخاطــر التغيــرات اخلارجيــة كالزيــادة فــي تقلبــات األســواق املاليــة العامليــة التــي ميكــن أن تترتــب عليهــا مخاطــر 
متويليــة ومخاطــر الســوق واملخاطــر االئتمانيــة لشــركات االســتثمار والبنــوك. 
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العوامل التي تؤثر على صافي ايرادات الفوائد وصافي االيرادات من التمويل اإلسالمي 

يســاهم صافــي ايــرادات الفوائــد وصافــي االيــرادات مــن التمويــل اإلســالمي )اللــذان يشــكالن معــا »صافــي االيــراد مــن التمويــل«( بشــكل رئيســي 
فــي إجمالــي ايــرادات التشــغيل الصافيــة مــن عمليــات املجموعــة. شــّكلت صافــي االيــرادت مــن التمويــل %72.7 و %71.0 و%72.1 مــن صافــي 

ايــرادات التشــغيل فــي الســنوات 2015 و2014 و2013 علــى التوالــي، وجديــر بالذكــر أن: 

االيــرادات مــن الفائــدة علــى القــروض وســلف للعمــالء قــد شــكلت %62.3 و %65.0 و %68.9 مــن صافــي االيــرادت مــن التمويــل فــي  §
الســنوات 2015 و2014 و2013 علــى التوالــي. بينمــا ســاهمت ايــرادات الفوائــد مــن االســتثمارات فــي أوراق الديــن املاليــة بنســبة 16.2% 
فــي 2015 و %15.0 فــي 2014 و%13.9 فــي 2013 مــن إجمالــي إيــرادات التمويــل، باإلضافــة إلــى مســاهمة إيــرادات املرابحــات وغيرهــا 

مــن ايــرادات التمويــل اإلســالمي بنســبة %15.4 فــي 2015 و %14.5 فــي 2014 و%13.1 فــي 2013 مــن إجمالــي إيــرادات التمويــل. 

الفائــدة املدفوعــة علــى ودائــع العمــالء قــد بلغــت %56.9 و%63.1 و%67.7 مــن إجمالــي مصاريــف التمويــل فــي الســنوات 2015، 2014  §
و 2013 علــى التوالــي. 

تتأثــر صافــي ايــرادت املجموعــة مــن عمليــات التمويــل بعــدد مــن العوامــل، حيــث تتوقــف أساســا علــى حجــم املوجــودات املــدّرة للفائــدة / الدخــل 
مقارنــة باملطلوبــات التــي حتمــل فوائــد / تكاليــف، كمــا يتأثــر بالفــرق بــني النســب املكتســبة علــى املوجــودات املــدّرة للفائــدة / الدخــل وتلــك التــي 
تدفــع علــى املطلوبــات التــي حتمــل فوائــد / تكلفــة. تتكــون موجــودات املجموعــة املــدّرة للفائــدة / الدخــل بشــكل رئيســي مــن محفظــة قــروض العمــالء 
وأوراق الديــن املاليــة التــي متلكهــا. أمــا مطلوبــات املجموعــة التــي حتمــل فوائــد / تكاليــف، فإنهــا تتكــون أساســا مــن ودائــع العمــالء التــي حتمــل 

فوائــد والودائــع مــن املؤسســات املاليــة. 

نتجــت التغيــرات فــي صافــي ايــرادت املجموعــة مــن التمويــل خــالل ســنة 2015 مقارنــة بســنة 2014، وبشــكل أساســي، عــن منــو إيــرادات الفوائــد 
ــادة فــي الفوائــد  ــة فــي حجــم هــذه القــروض املقدمــة للعمــالء باإلضافــة الــى الزي علــى القــروض املقدمــة للعمــالء ممــا يعكــس الزيــادة احلاصل
احملصلــة علــى االســتثمارات فــي أدوات الديــن ممــا يعكــس بــدوره زيــادة فــي حجــم االســتثمارات اململوكــة. بلــغ متوســط حجــم محفظــة قــروض 
العمــالء )علــى أســاس األرصــدة فــي بدايــة ونهايــة كل ســنة( 12,730 مليــون د.ك لســنة 2015 مقارنــة بـــ 11,302 مليــون د.ك لســنة 2014، بزيــادة 

بلغــت 1,428 مليــون د.ك، أو 12.6%.

ونتجــت التغيــرات فــي صافــي ايــرادت املجموعــة مــن عمليــات التمويــل لســنة 2014 مقارنــة بســنة 2013 وبشــكل رئيســي عــن زيــادة االيــرادت مــن 
الفائــدة علــى أوراق الديــن املاليــة حيــث عكســت تلــك الزيــادة منــو فــي حجــم االســتثمارات وزيــادة االيــراد مــن الفائــدة علــى الودائــع لــدى البنــوك 
لتعكــس زيــادة نشــاط األعمــال فــي جميــع وحــدات املجموعــة، حيــث بلــغ متوســط حجــم محفظــة القــروض )علــى أســاس األرصــدة كمــا كانــت عليــه 
فــي بدايــة كل ســنة وفــي نهايتهــا( 11,302 مليــون د.ك لســنة 2014 مقارنــة بـــ 10,278 مليــون د.ك لســنة 2013، بزيــادة بلغــت 1,024 مليــون د.ك، 

أو 10.0%. 

وممــا يعــزز النتائــج املبينــة أعــاله، انخفــاض صافــي هامــش التمويــل للمجموعــة )صافــي ايــراد املجموعــة مــن التمويــل مقســوما علــى متوســط 
حجــم موجوداتهــا املــدّرة للفائــدة - وهــي مجمــوع املوجــودات املــدّرة للفائــدة علــى أســاس ربــع ســنوي مقســوما علــى 5( وذلــك خــالل الســنة املنتهيــة 
فــي 31 ديســمبر 2015 إلــى %2.42 مــن %2.45 مقارنــة بالســنة املنتهيــة فــي31 ديســمبر 2014 و %2.70 للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2013. 
كمــا انخفــض أيضــاً الفــرق بــني ايراد/تكلفــة التمويــل للمجموعــة وهــو الفــرق بــني العائــد )إجمالــي ايــرادات الفوائــد التمويــل مقســوما علــى متوســط 
االيــراد مــن الفائــدة واملوجــودات املــدّرة للفائــدة علــى أســاس ربــع ســنوي مقســوما علــى 5( وتكلفــة األمــوال )مصروفــات الفوائــد وتكلفــة التمويــل 
مقســومة علــى متوســط املطلوبــات التــي حتمــل فائــدة وتكلفــة متويــل علــى أســاس ربــع ســنوي مقســوما علــى 5( وذلــك خــالل الســنة املنتهيــة فــي 

31 ديســمبر 2015 إلــى %2.35 مــن %2.38 للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2014 و %2.63 للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2013.

 

التغير في مخصصات خسائر االئتمان

بلغــت مخصصــات خســائر االئتمــان 130 مليــون د.ك عــن الســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015 مقارنــة بـــ 136 مليــون د.ك عــن الســنة املنتهيــة 
فــي 31 ديســمبر 2014 و144 مليــون د.ك عــن الســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2013. بالنســبة للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015، تضمــن 
مبلــغ مخصصــات خســائر االئتمــان 33 مليــون د.ك كمخصصــات محــددة مقســومة بالتســاوي بــني تســهيالت مقدمــة لألفــراد وتســهيالت مقدمــة 
للشــركات و97 مليــون د.ك كمخصصــات عامــة ونشــأت هــذه املخصصــات فــي كلتــا احلالتــني وبشــكل رئيســي عــن تســهيالت نقديــة مقدمــة 
لشــركات. أمــا بالنســبة للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2014، فقــد تضمــن مبلــغ املخصصــات عــن الســنة 49 مليــون د.ك كمخصصــات محــددة 
ــا بالنســبة للســنة  ــة لشــركات. أم ــة مقدم ــق أيضــاً بتســهيالت نقدي ــرة تتعل ــت مخصصــات هــذه الفت ــة، وكان ــون د.ك كمخصصــات عام و87 ملي
املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2013، فقــد تضمــن مبلــغ املخصصــات عــن الســنة 67 مليــون د.ك كمخصصــات محــددة و77 مليــون د.ك كمخصصــات 

عامــة، وكانــت مخصصــات هــذه الفتــرة تتعلــق أيضــاً بتســهيالت نقديــة مقدمــة لشــركات.

يعكــس انخفــاض املخصصــات احملــددة فــي كل ســنة، وبشــكل أساســي، انخفــاض مســتوى القــروض املتعثــرة، ومبوجــب املعاييــر الدوليــة للتقاريــر 
ــة  ــوك بإنشــاء مخصصــات عام ــة باملخصصــات، يســمح للبن ــزي املتعلق ــت املرك ــك الكوي ــة بن ــى أنظم ــاء عل ــت وبن ــة الكوي ــا دول ــي تبّنته ــة الت املالي
احترازيــة، وبالتالــي فــإن زيــادة املخصصــات العامــة للمجموعــة للســنوات املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015، 2014 و2013، تعكــس رفــع املخصصــات 

العامــة إلــى مســتويات تراهــا إدارة البنــك مناســبة. 
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السياسات احملاسبية الهامة 

أعــّدت البيانــات املاليــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة التــي تبّنتهــا دولــة الكويــت. لالطــالع علــى السياســات احملاســبية التــي تطبقهــا 
املجموعــة بشــكل عــام، يرجــى الرجــوع إلــى اإليضــاح رقــم 2 فــي البيانــات املاليــة لســنة 2015. 

أحكام هامة تتعلق باحملاسبة وعدم اليقني بشأن مصادر التقدير الرئيسية

أثنــاء القيــام بإعــداد البيانــات املاليــة للمجموعــة، يتوجــب علــى اإلدارة إجــراء تقديــرات وافتراضــات معينــة تؤثــر علــى مبالــغ موجــودات ومطلوبــات 
املجموعــة كمــا وردت فــي البيانــات املاليــة، مبــا فيهــا الكشــف عــن املوجــودات واملطلوبــات الطارئــة كمــا فــي تاريــخ البيانــات املاليــة واملبالــغ اخلاصــة 
باإليــرادات واملصروفــات أثنــاء الفتــرات املشــمولة بالبيانــات. تعــّد اإلدارات تقديراتهــا وافتراضاتهــا علــى أســاس اخلبــرة التاريخيــة وغيرهــا مــن 
العوامــل التــي تعتقــد أنهــا معقولــة فــي وقــت إعــداد التقديــرات واالفتراضــات، وتقــوم بتقييــم التقديــرات واالفتراضــات بشــكل مســتمر. إال أن 
األحــداث املســتقبلية وانعكاســاتها ال ميكــن التكهــن بهــا بشــكل مؤكــد، علمــا بــأن حتديــد التقديــرات واالفتراضــات املناســبة يتطلــب تقديــر اإلدارة. 
وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن أي تقديــرات أو افتراضــات وميكــن لهــذا االختــالف أن يكــون لــه أثــر كبيــر علــى البيانــات املاليــة. لالطــالع علــى 
ــة للمجموعــة، أنظــر اإليضــاح رقــم 2.37 فــي  ــات املالي ــار فــي إعــداد البيان أهــم التقديــرات واالفتراضــات احملاســبية التــي أخــذت بعــني االعتب

البيانــات املاليــة لســنة 2015. 

نتائج العمليات

صافي ايرادات الفوائد

ــا للعمــالء ومــن  ــي تقدمه ــى القــروض الت ــدة عل ــراد مــن الفائ ــد مصــدر الدخــل الرئيســي للمجموعــة. حتقــق املجموعــة اي ــرادات الفوائ ــل اي متث
ــى  ــدة عل ــدى بنــك الكويــت املركــزي والبنــوك األخــرى. وتتكبــد املجموعــة مصاريــف الفائ ــة اخلاصــة بهــا وودائعهــا ل ــن املالي محفظــة أوراق الدي
ودائــع عمالئهــا والبنــوك واملؤسســات املاليــة األخــرى وعلــى شــهادات اإليــداع التــي تصدرهــا وعلــى الســندات املســاندة – شــريحة 2. وينعكــس 
ايــراد وتكلفــة الفائــدة علــى بيــان الدخــل باســتخدام معــدل الفائــدة الفعليــة علــى النحــو املوصــوف فــي اإليضــاح رقــم 2.5 فــي البيانــات املاليــة 

لســنة 2015. 

يتضمن اجلدول أدناه حتليل لصافي إيراد الفوائد للمجموعة في كل من السنوات 2013 و2014 و2015. 

201320142015

مليون 
د.ك 

% من 
اإلجمالي 

مليون 
د.ك

% من 
اإلجمالي 

مليون 
د.ك

% من 
اإلجمالي 

ايرادات الفوائد  

%335.6%234.5%142.9 ودائع لدى البنوك

%43173.6%39176.1%38879.3 قروض وسلف للعمالء

%11219.1%9017.6%7816.0 استثمارات في أوراق دين مالية

%101.7%101.9%91.9 أخرى

%585100.0%514100.0%489100.0 إجمالي ايرادات الفوائد

مصروفات الفوائد

مبالغ مستحقة للبنوك واملؤسسات املالية 
األخرى

2625.3%3026.4%4532.1%

%9265.8%8372.6%7674.4 ودائع العمالء

%21.6%10.9%0.3- شهادات إيداع مصدرة

%10.5----السندات املساندة – شريحة 2

%139100.0%114100.0%102100.0 إجمالي مصروفات الفوائد

-446-399-388صافي ايرادات الفوائد

بلــغ مجمــوع ايــرادات الفوائــد للمجموعــة 585 مليــون د.ك فــي 2015 مقارنــة بـــ 514 مليــون د.ك فــي 2014 و 489 مليــون د.ك فــي 2013، وتعكــس 
الزيــادة البالغــة 71 مليــون د.ك أو %13.9 فــي 2015 وبشــكل رئيســي زيــادة بلغــت 40 مليــون د.ك أو %10.2 فــي إيــرادات الفوائــد مــن القــروض 
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وســلف للعمــالء و زيــادة مببلــغ 22 مليــون د.ك. او %24.1 فــي ايــرادات الفوائــد مــن االســتثمارات فــي أوراق ديــن ماليــة. وتعكــس الزيــادة البالغــة 
25 مليــون د.ك أو %4.9 فــي 2014 وبشــكل رئيســي زيــادة بلغــت 12 مليــون د.ك أو %15.3 فــي ايــرادات الفوائــد مــن االســتثمارات فــي أوراق ديــن 

ماليــة وزيــادة مببلــغ 9 مليــون د.ك أو %64.0 فــي ايــرادت الفائــدة مــن الودائــع لــدى البنــوك. 

بلــغ مجمــوع مصروفــات الفوائــد 139 مليــون د.ك فــي 2015 مقارنــة بـــ 114 مليــون د.ك فــي 2014 و 102 مليــون د.ك فــي 2013، تعكــس الزيــادة 
البالغــة 25 مليــون د.ك أو %22.3 فــي 2015 وبشــكل رئيســي زيــادة بلغــت 15 مليــون د.ك أو %48.4 فــي مصروفــات الفوائــد علــى املبالــغ املســتحقة 
لبنــوك و مؤسســات ماليــة أخــرى، و زيــادة مببلــغ 9 مليــون د.ك. او %10.8 فــي مصروفــات الفوائــد علــى ودائــع العمــالء. ويعكــس االرتفــاع البالــغ 
12 مليــون د.ك أو %12.2 فــي ســنة 2014 بشــكل أساســي ارتفاعــا بلــغ 7 مليــون د.ك أو %9.6 فــي مصروفــات الفائــدة علــى ودائــع العمــالء وزيــادة 

بلغــت 4 مليــون د.ك أو %17.4 مــن مصروفــات الفائــدة علــى املبالــغ املســتحقة لبنــوك ومؤسســات ماليــة أخــرى. 

ــون د.ك أو %11.6 مــن  ــادة 47 ملي ــون د.ك فــي 2015 بزي ــد للمجموعــة 446 ملي ــرادات الفوائ ــغ صافــي اي ــورة أعــاله، بل ــزاً للعوامــل املذك وتعزي
صافــي ايــرادات الفوائــد فــي 2014 والــذي بلــغ 399 مليــون د.ك و الــذي كان اكثــر ب 11 مليــون د.ك. او %3.0 مــن صافــي ايــرادات الفوائــد فــي 

ســنة 2013 والــذي بلــغ 388 مليــون د.ك.

صافي االيرادات من التمويل اإلسالمي

ــل  ــد املجموعــة تكاليــف متوي ــل اإلســالمي الــذي تقدمــه لعمالئهــا، وتتكب ــات التموي ــى عملي ــل اإلســالمي عل ــراد مــن التموي تكتســب املجموعــة اي
ــل بنظــام املرابحــة.  ــق بالتموي ــى املودعــني فــي احلســابات املتوافقــة مــع الشــريعة وتكاليــف تتعل إســالمي مــن خــالل التوزيعــات التــي جتريهــا إل
ينعكــس ايــراد التمويــل اإلســالمي فــي بيــان الدخــل علــى أســاس يعكــس عائــدا دوريــا دائمــا علــى صافــي االســتثمار القائــم واملتعلــق بذلــك التمويــل، 
وتنعكــس تكاليــف التمويــل اإلســالمي علــى حســب نــوع ودائــع العمــالء. يتــم احتســاب تكلفــة عمليــات منتجــات املرابحــة والوكالــة علــى أســاس عائــد 
فعلــي يحــدد عنــد االعتــراف األولــي بااللتــزام، امــا املنتجــات األخــرى فيتــم احتســاب التكلفــة علــى أســاس معدالت/أســعار تقــرر بالرجــوع إلــى 

نتائــج أعمــال بنــك بوبيــان فــي نهايــة كل شــهر.

ــة بـــ 87 مليــون د.ك لســنة 2014 و 74 مليــون د.ك لســنة  ــل اإلســالمي 106 مليــون د.ك لســنة 2015 مقارن ــرادت املجموعــة مــن التموي بلغــت اي
ــه املجموعــة  ــادة حجــم التمويــل اإلســالمي الــذي قدمت 2013، ويعــزى االرتفــاع البالــغ 19 مليــون د.ك والــذي ميثــل %22.2 لســنة 2015 إلــى زي
لعمالئهــا. كمــا ويعــزى االرتفــاع البالــغ 13 مليــون د.ك والــذي ميثــل %17.9 لســنة 2014 كذلــك إلــى زيــادة حجــم التمويــل اإلســالمي الــذي قدمتــه 

املجموعــة لعمالئهــا.

بلغــت تكاليــف التمويــل اإلســالمي التــي تكبدتهــا املجموعــة 22 مليــون د.ك لســنة 2015 مقارنــة بـــ 17 مليــون د.ك لســنة 2014 و10 مليــون د.ك 
لســنة 2013، وتعــزى هــذه الزيــادة البالغــة 5 مليــون د.ك والتــي متثــل %27.2 فــي ســنة 2015 إلــى منــو حجــم الودائــع املتوافقــة مــع الشــريعة لــدى 
املجموعــة. كمــا وتعــزى الزيــادة البالغــة 7 مليــون د.ك والتــي متثــل %70.7 فــي ســنة 2014 كذلــك إلــى منــو حجــم الودائــع املتوافقــة مــع الشــريعة 

لــدى املجموعــة.

وقــد انعكســت آثــار العوامــل أعــاله علــى صافــي ايــرادات التمويــل اإلســالمي للمجموعــة فــي ســنة 2015 لتصــل إلــى 84 مليــون د.ك، بزيــادة 14 
مليــون د.ك أو %20.9 مــن صافــي االيــراد مــن التمويــل اإلســالمي والــذي بلــغ 70 مليــون د.ك فــي ســنة 2014 والــذي هــو بــدوره ميثــل زيــادة بلغــت 

6 مليــون د.ك او %9.6 عــن صافــي االيــراد مــن التمويــل اإلســالمي فــي ســنة 2013 والــذي بلــغ 64 مليــون د.ك.

صافي االتعاب والعموالت 

تكتســب املجموعــة أتعابــا وعمــوالت علــى القــروض التــي تقدمهــا للعمــالء وعلــى التســهيالت االئتمانيــة األخــرى )كشــهادات القبــول وخطابــات 
االعتمــاد والضمانــات الصــادرة عنهــا( وعلــى غيرهــا مــن اخلدمــات املصرفيــة التــي تقدمهــا، مبــا فيهــا اتعــاب إدارة األصــول وخدمــة احلســابات 

وخدمــات القــروض املشــتركة واالتعــاب املتعلقــة بالبطاقــات. وتدفــع املجموعــة أتعابــا وعمــوالت علــى البطاقــات بشــكل رئيســي. 

بلغــت ايــرادات املجموعــة مــن االتعــاب والعمــوالت 153 مليــون د.ك فــي ســنة 2015 مقارنــة بـــ 141 مليــون د.ك فــي ســنة 2014 و 128 مليــون د.ك 
فــي ســنة 2013، وتعكــس هــذه الزيــادة املتمثلــة بــــ 12 مليــون د.ك او %8.4 فــي ســنة 2015 بشــكل رئيســي زيــادة نشــاط متويــل التجــارة وزيــادات 
فــي رســوم البطاقــات واخلدمــات املصرفيــة االســتثمارية ورســوم اإلقــراض. كمــا وتعكــس الزيــادة فــي ســنة 2014 واملتمثلــة بـــ 13 مليــون د.ك او 
%10.6 بشــكل رئيســي زيــادة نشــاط متويــل التجــارة وزيــادات فــي رســوم البطاقــات واخلدمــات املصرفيــة االســتثمارية ورســوم خدمــة احلســابات.

بلغــت مصروفــات االتعــاب والعمــوالت 24 مليــون د.ك لســنة 2015 مقارنــة بـــ 20 مليــون د.ك لســنة 2014 و17 مليــون د.ك لســنة 2013. وتعكــس 
الزيــادة البالغــة 4 مليــون د.ك أو %19.9 فــي ســنة 2015 والزيــادة البالغــة 3 مليــون د.ك أو %15.9 فــي ســنة 2014 وبشــكل رئيســي الزيــادة فــي 

األنشــطة املتعلقــة بالبطاقــات. 

وقــد انعكســت آثــار العوامــل أعــاله علــى صافــي ايــرادت املجموعــة مــن االتعــاب والعمــوالت حيــث بلغــت 130 مليــون د.ك فــي ســنة 2015 بزيــادة 8 
مليــون د.ك أو %6.5 مــن صافــي االيــرادت مــن االتعــاب والعمــوالت التــي بلغــت 122 مليــون د.ك فــي ســنة 2014 والتــي كان بدورهــا أعلــى بـــ 11 

مليــون د.ك أو %9.8 عــن صافــي االيــراد مــن االتعــاب والعمــوالت والــذي بلــغ 111 مليــون د.ك فــي ســنة 2013. 
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املصادر األخرى إليرادات التشغيل 

بلغــت املصــادر األخــرى إليــرادات التشــغيل لــدى املجموعــة 69 مليــون د.ك فــي ســنة 2015 مقارنــة بـــ 70 مليــون د.ك فــي ســنة 2014 و 64 مليــون 
د.ك فــي ســنة 2013.

االنخفــاض البالــغ 1 مليــون د.ك أو %1.5 فــي ســنة 2015 يعكــس بشــكل أساســي انخفاضــا بلــغ 7 مليــون دك أو %97.1 فــي حصــة املجموعــة مــن 
نتائــج مــن شــركات زميلــة وتراجعــا بلــغ 1 مليــون د.ك أو %3.6 فــي صافــي الدخــل مــن االســتثمار، وقــد مت التعويــض عــن ذلــك مــن خــالل الزيــادة 
البالغــة 6 مليــون د.ك أو%21.8 فــي صافــي أربــاح التعامــل بالعمــالت األجنبيــة. ويعكــس الدافــع الرئيســي وراء انخفــاض حصــة املجموعــة فــي 
نتائــج شــركاتها الزميلــة فــي ســنة 2015 اتفاقيــة املجموعــة بتاريــخ 1 أكتوبــر 2014 لبيــع اســتثمارها البالــغ %30 فــي بنــك قطــر الدولــي ش.م.ق.، 
والتــي مت تعويضهــا بارتفــاع حصــة املجموعــة فــي نتائــج شــركة زميلــة رئيســية أخــرى وهــي بنــك ســياريا معامــالت إندونيســيا ، التــي حققــت ربحــا 
صافيــا فــي ســنة 2015 مقارنــة بخســارة فــي ســنة 2014. وقــد بلــغ انخفــاض صافــي دخــل املجموعــة مــن االســتثمار فــي ســنة 2015 1 مليــون د.ك 
أو %3.6، ويعكــس هــذا االنخفــاض وبشــكل رئيســي انخفــاض صافــي األربــاح احملققــة مــن االســتثمارات املتاحــة للبيــع، وقابلــه ربــح بلــغ 22 مليــون 
د.ك حتقــق مــن بيــع االســتثمار فــي بنــك قطــر الدولــي ش.م.ق. ويعكــس ارتفــاع صافــي أربــاح التعامــل بالعمــالت األجنبيــة وبشــكل رئيســي زيــادة 

املعامــالت بالعمــالت األجنبيــة.

تعــزى الزيــادة ملصــادر ايــرادات التشــغيل األخــرى البالغــة 6 مليــون د.ك او %9.5 فــي 2014 إلــى زيــادة بلغــت 14 مليــون د.ك أو %76.9 فــي صافــي 
ايــرادات االســتثمار والــذي قابلــه انخفــاض بلــغ 9 مليــون د.ك أو %53.0 فــي حصــة املجموعــة مــن نتائــج أعمــال شــركات زميلــة. وكان الدافــع 
االبــرز وراء هــذه الزيــادة فــي صافــي ايــرادات االســتثمار للمجموعــة خــالل ســنة 2014 زيــادة بلغــت 13 مليــون د.ك او %93.1 فــي صافــي األربــاح 
احملققــة مــن اســتثمارات متاحــة للبيــع والــذي عكــس أربــاح محققــة مــن خــالل بيــع اســتثمارات فــي أوراق ديــن ماليــة وأســهم. وقــد انعكــس هبــوط 
حصــة املجموعــة فــي نتائــج شــركاتها الزميلــة فــي ســنة 2014 علــى موافقــة املجموعــة بتاريــخ 1 أكتوبــر 2014 علــى بيــع اســتثمارها البالــغ 30% 
فــي بنــك قطــر الدولــي ش.م.ق. وقــد ســجلت املجموعــة خســائر فــي ســنة 2014 مقابــل أربــاح فــي ســنة 2013 فــي مــا يخــص مســاهمة شــركتها 

الزميلــة الرئيســية األخــرى، بنــك ســياريا معامــالت إندونيســيا. 

مصروفات التشغيل

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

يعرض اجلدول أدناه حتليال للمصروفات التشغيلية للمجموعة في كل من السنوات 2013 و2014 و2015.

201320142015

مليون 
د.ك 

% من 
اإلجمالي 

مليون 
د.ك 

% من 
اإلجمالي 

مليون 
د.ك 

% من 
اإلجمالي 

12256.913758.5 11555.5 مصروفات املوظفني 

7233.77732.9 7234.7  مصروفات إدارية أخرى

157.1156.5 157.0  استهالك املباني واملعدات

52.452.1 62.8  إطفاء املوجودات غير امللموسة

215100.0235100.0 207100.0  إجمالي مصروفات التشغيل 

بلــغ إجمالــي مصروفــات التشــغيل للمجموعــة 235 مليــون د.ك فــي ســنة 2015 مقارنــة بـــ 215 مليــون د.ك فــي ســنة 2014 و 207 مليــون د.ك. فــي 
ســنة 2013 ويعــزى االرتفــاع البالــغ 20 مليــون د.ك أو %9.1 فــي ســنة 2015 إلــى ارتفــاع بلــغ 15 مليــون د.ك أو %12.1 فــي مصروفــات املوظفــني 
والــذي كان بســبب ارتفــاع عــدد املوظفــني ومرتباتهــم الســنوية. كمــا ويعــزى االرتفــاع البالــغ 8 مليــون د.ك أو %3.9 فــي ســنة 2014 إلــى ارتفــاع بلــغ 

7 مليــون د.ك أو %6.5 فــي مصروفــات املوظفــني والــذي كان بســبب ارتفــاع عــدد املوظفــني ومرتباتهــم الســنوية.

املخصصات وخسائر انخفاض القيمة

تقــوم املجموعــة بتقييــم موجوداتهــا املاليــة فــي تاريــخ كل تقريــر ووفقــا ألنظمــة بنــك الكويــت املركــزي اخلاصــة بأســلوب احتســاب مخصصــات 
محــددة وتقديرهــا وفقــا للمعيــار احملاســبي الدولــي 39 كمــا تبّنتــه دولــة الكويــت بشــأن املؤسســات املاليــة اخلاضعــة لرقابــة بنــك الكويــت املركــزي، 

تقــوم املجموعــة بتقييــم موجوداتهــا املاليــة وذلــك لتحديــد مــا إذا كان هنــاك انخفــاض فــي قيمتهــا، وعلــى وجــه اخلصــوص: 

يجــري تقييــم كافــة القــروض والتســليفات الكبيــرة واحلساســة واملقدمــة للعمــالء علــى حــدة للتحقــق ممــا إذا كان هنــاك انخفــاض محــدد  §
فــي قيمــة كل منهــا وذلــك وفقــا ملعيــار احملاســبة الدولــي 39. 
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يتــم قيــاس خســائر انخفــاض القيمــة احملــددة لألصــول احملتفــظ بهــا بتكلفــة مطفــأة )مبــا فــي ذلــك محفظــة قــروض عمــالء املجموعــة(  §
ــة املســتقبلية مــن هــذا األصــل  ــة املقــدرة للتدفقــات النقدي ــة لألصــل املعنــي والقيمــة احلالي تقــاس وتشــكل الفــرق بــني القيمــة املرحل

مخصومــة علــى أســاس ســعر الفائــدة األصلــي الفعلــي علــى هــذا األصــل.

يتــم تكويــن مخصــص عــام بحــد أدنــى علــى جميــع التســهيالت االئتمانيــة باســتثناء فئــات معينــة مــن الضمانــات حســبما مت حتديــده مــن  §
قبــل بنــك الكويــت املركــزي باإلضافــة إلــى مخصصــات عامــة إضافيــة وفــق تقديــر اإلدارة ومبوافقــة بنــك الكويــت املركــزي.

االعتــراف بخســائر انخفــاض قيمــة اســتثمارات األوراق املاليــة املتاحــة للبيــع بتحويــل اخلســارة التراكميــة التــي مت االعتــراف بهــا فــي  §
اإليــرادات الشــاملة األخــرى إلــى بيــان الدخــل كتعديــل إلعــادة التصنيــف.

االعتــراف بخســائر انخفــاض قيمــة االســتثمارات فــي شــركات زميلــة وفــي األصــول الغيــر امللموســة بحســاب الفــرق بــني قيمتهــا  §
الدفتريــة والقيمــة القابلــة لالســترداد. والقيمــة القابلــة لالســترداد هــي القيمــة األعلــى بــني القيمــة العادلــة لألصــل ناقصــة تكاليــف 

ــا فــي االســتخدام. ــع و قيمته البي

للمزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إلى اإليضاح 2.9 في البيانات املالية سنة 2015. 

يعرض اجلدول أدناه تفاصيل املخصصات وخسائر انخفاض القيمة للمجموعة في كل من السنوات و2013 و2014 و2015. 

201320142015مليون د.ك 

674933 محدد

778797 عام 

144136130 إجمالي مخصص خسائر االئتمان احململ 

51134خسائر انخفاض القيمة

149147164اإلجمالي 

بلــغ مجمــوع مبلــغ املخصــص وخســارة انخفــاض القيمــة 164 مليــون د.ك فــي ســنة 2015 مقارنــة بـــ 147 مليــون د.ك فــي ســنة 2014 و149 مليــون 
د.ك لســنة 2013.

ــون د.ك فــي خســارة انخفــاض قيمــة االســتثمارات فــي  ــغ 18 ملي ــون د.ك أو %12.1 فــي ســنة 2015 تعكــس ارتفاعــا بل ــادة البالغــة 17 ملي الزي
الشــركات الزميلــة وخســارة مببلــغ 5 مليــون د.ك بســبب هبــوط قيمــة املوجــودات غيــر امللموســة )تراخيــص الوســاطة(، وقــد قابلهــا انخفــاض فــي 

حتميــل املخصصــات ملواجهــة خســائر االئتمــان بلــغ 6 مليــون دك أو 4.1%.

االنخفــاض البالــغ 2 مليــون د.ك أو %1.4 فــي ســنة 2014 يعكــس انخفــاض بلــغ 8 مليــون د.ك أو %5.6 فــي مبلــغ املخصــص ملواجهــة خســائر 
االئتمــان، وقابلــه ارتفــاع بلــغ 6 مليــون د.ك أو %115.2 فــي خســائر هبــوط قيمــة اســتثمارات متاحــة للبيــع، كمــا يعكــس ارتفــاع مبلــغ خســارة هبــوط 

قيمــة اســتثمارات متاحــة للبيــع فــي ســنة 2014 انخفــاض قيمــة اســتثمارات املجموعــة فــي أســهم وصناديــق اســتثمارية.

األرباح التشغيلية قبل الضرائب

بلغــت األربــاح التشــغيلية قبــل الضرائــب للمجموعــة 330 مليــون د.ك فــي ســنة 2015 مقارنــة بـــ 299 مليــون د.ك فــي ســنة 2014 و 270 مليــون د.ك 
فــي ســنة 2013 بزيــادة بلغــت 31 مليــون د.ك أو %10.2 فــي ســنة 2015 و زيــادة بلغــت 29 مليــون د.ك او %10.7 فــي ســنة 2014.

الضرائب 

يتضمــن العــبء الضريبــي للمجموعــة الضريبــة التــي تدفــع خــارج الكويــت وضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة فــي الكويــت واملســاهمة جتــاه مؤسســة 
الكويــت للتقــدم العلمــي ومبلــغ زكاة املجموعــة.

بلــغ مجمــوع األعبــاء الضريبيــة 33 مليــون د.ك فــي ســنة 2015 مقارنــة بـــ 26 مليــون د.ك فــي ســنة 2014 و 19 مليــون د.ك لســنة 2013. ويعــزى 
ــع حصــة  ــد بي ــق عن ــح احملق ــى الرب ــة عل ــى الضريب ــي ســنة 2015 إل ــب ف ــي للضرائ ــغ اإلجمال ــي املبل ــون د.ك أو %29.5 ف ــغ 7 ملي ــاع البال االرتف
املجموعــة فــي بنــك قطــر الدولــي وارتفــاع فــي مبالــغ الضرائــب املدفوعــة علــى العمليــات اخلارجيــة للمجموعــة. ويعــزى االرتفــاع البالــغ 7 مليــون 
د.ك أو %35.6 فــي املبلــغ اإلجمالــي للضرائــب فــي ســنة 2014 بشــكل رئيســي لزيــادات فــي الضريبــة املدفوعــة مــن قبــل املجموعــة علــى عملياتهــا 

اخلارجيــة وزيــادة فــي مبلــغ ضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة.
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الربح

بلــغ ربــح املجموعــة 297 مليــون د.ك فــي ســنة 2015 مقارنــة بـــ 274 مليــون د.ك فــي ســنة 2014 و 252 مليــون د.ك لســنة 2013، بزيــادة بلغــت 23 
مليــون د.ك أو %8.4 فــي ســنة 2015 وزيــادة بلغــت 22 مليــون د.ك او %8.8 فــي ســنة 2014.

بلــغ ربــح املجموعــة اخلــاص مبســاهمي البنــك 282 مليــون د.ك فــي ســنة 2015 مقارنــة بـــ 262 مليــون د.ك فــي ســنة 2014 و 238 مليــون د.ك فــي 
ســنة 2013، بزيــادة بلغــت 20 مليــون د.ك أو %7.8 فــي ســنة 2015 وزيــادة بلغــت 24 مليــون د.ك او %9.9 فــي ســنة 2014.

ايرادات )خسائر( شاملة أخرى 

تتكــون ايــرادات )خســائر( املجموعــة الشــاملة األخــرى بشــكل رئيســي مــن فــروق حتويــل عمــالت لعمليــات املجموعــة األجنبيــة وتغيــرات فــي القيمــة 
العادلــة لالســتثمارات املتاحــة للبيــع وإعــادة تصنيــف خســائر انخفــاض القيمــة والربــح الصافــي مــن بيــع اســتثماراتها املتاحــة للبيــع. 

فــي ســنة 2015، ســجلت املجموعــة خســارة فــروق حتويــل عمــالت أجنبيــة ناجتــة مــن حتويــل عمليــات أجنبيــة بلغــت 13 مليــون د.ك مقارنــة بربــح 
بلــغ 9 مليــون د.ك فــي ســنة 2014، وبلــغ التغيــر الســلبي فــي قيمــة اســتثمارات متاحــة للبيــع 14 مليــون د.ك فــي ســنة 2015 مقارنــة بتغيــر إيجابــي 
بلــغ 25 مليــون د.ك فــي ســنة 2014. بلغــت قيمــة إعــادة تدويــر االختالفــات فــي العمــالت األجنبيــة وبنــود الدخــل الشــامل اآلخــر عنــد بيــع شــركة 
زميلــة 8 مليــون د.ك فــي ســنة 2015، بينمــا بلغــت قيمــة إعــادة تدويــر صافــي األربــاح مــن بيــع اســتثمارات متاحــة للبيــع إلــى بيــان الدخــل 8 مليــون 
د.ك فــي ســنة 2015، وهــو مبلــغ يقــل كثيــرا عــن الـــ 27 مليــون د.ك لســنة 2014. خســائر هبــوط قيمــة اســتثمارات متاحــة للبيــع خاصــة باملجموعــة 

والبالغــة 11 مليــون د.ك فــي كل مــن ســنتي 2015 و 2014 كان لهــا أثــر إيجابــي علــى الدخــل الشــامل اآلخــر.

فــي ســنة 2014، ســجلت املجموعــة أربــاح فــروق حتويــل عمــالت أجنبيــة ناجتــة مــن حتويــل عمــالت أجنبيــة بلغــت 9 مليــون د.ك، مقارنــة بخســائر 
فــروق أســعار عملــة بلغــت 38 مليــون د.ك فــي ســنة 2013. خســائر املجموعــة نتيجــة انخفــاض قيمــة االســتثمارات املتاحــة للبيــع اثــرت بشــكل 
ايجابــي علــى االيــرادات الشــاملة األخــرى مببلــغ 11 مليــون د.ك فــي ســنة 2014 مقارنــة بربــح بلــغ 5 مليــون د.ك فــي ســنة 2013. وفــي كل مــن 
ســنتي 2014 و2013، قابلــت التغيــر اإليجابــي فــي القيمــة العادلــة الســتثمارات املجموعــة املتاحــة للبيــع، وبدرجــة كبيــرة، إعــادة تصنيــف لألربــاح 

الصافيــة علــى اســتثماراتها املتاحــة للبيــع، والتــي مت حتويلهــا إلــى بيــان الدخــل.

الدخل الشامل اإلجمالي للسنة

انعكســت العوامــل املذكــورة أعــاله وربــح املجموعــة فــي الســنة علــى الدخــل الشــامل اإلجمالــي للمجموعــة فــي ســنة 2015 والــذي بلــغ 263 مليــون 
د.ك مقارنــة بـــ 293 مليــون د.ك فــي ســنة و2014 و 221 مليــون د.ك فــي ســنة 2013، بانخفــاض بلــغ 30 مليــون د.ك أو %10.1 فــي ســنة 2015 

وارتفــاع بلــغ 72 مليــون او %32.1 فــي ســنة 2014. 

حتليل القطاعات

تشمل قطاعات املجموعة املشمولة بالتقارير ما يلي: 

اخلدمــات املصرفيــة االســتهالكية واخلاصــة: توفــر اخلدمــات املصرفيــة االســتهالكية مجموعــة متنوعــة مــن املنتجــات واخلدمــات  §
لألفــراد، وتشــمل القــروض االســتهالكية وبطاقــات االئتمــان والودائــع والعمــالت األجنبيــة وغيرهــا مــن اخلدمــات ذات الصلــة بالفــروع. 
وتوفــر اخلدمــات املصرفيــة اخلاصــة خدمــات مصرفيــة مصممــة خصيصــا لتلبيــة متطلبــات األفــراد ذوي املــالءة املاليــة العاليــة والعمــالء 

مــن املؤسســات. 

ــول  § ــا خدمــات اإلقــراض وقب ــال والشــركات مبــا فيه ــدم منتجــات وخدمــات شــاملة ملؤسســات األعم اخلدمــات املصرفيــة للشــركات تق
ــات االستشــارية.  ــة واخلدم ــل التجــاري والعمــالت األجنبي ــع والتموي الودائ

اخلدمــات املصرفيــة االســتثمارية وإدارة األصــول: تقــدم اخلدمــات املصرفيــة االســتثمارية اخلدمــات االستشــارية املتعلقــة بأســواق رأس  §
املــال وخدمــات التنفيــذ، بينمــا تقــدم إدارة األصــول خدمــات إدارة الثــروات وإدارة األصــول واحلفــظ والوســاطة واألبحــاث. 

اخلدمــات املصرفيــة اإلســالمية: متثــل اخلدمــات املصرفيــة اإلســالمية النتائــج املاليــة لبنــك بوبيــان، وهــو الشــركة التابعــة للمجموعــة  §
واملختصــة باخلدمــات املصرفيــة املتوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية. 

مركــز املجموعــة، الــذي يشــمل اخلزانــة واالســتثمارات واألنشــطة األخــرى للمجموعــة. تقــدم اخلزانــة خدمــات اخلزانــة لعمالئهــا وتتولــى  §
مســؤولية ســيولة املجموعــة وإدارة مخاطــر الســوق. ويتضمــن مركــز املجموعــة أيضــا تســعير التحويــل بــني القطاعــات والتخصيصــات 

فيمــا بــني القطاعــات املختلفــة. 

القطاع الدولي يتضمن أنشطة جميع الفروع والشركات التابعة والشركات الزميلة خارج الكويت.  §

تعرض اجلداول أدناه بعض بنود بيان الدخل لكل من قطاعات املجموعة لكل من السنوات 2013 و2014 و2015. 
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مليون د.ك

اخلدمات 
املصرفية 

االستهالكية 
واخلاصة

اخلدمات 
املصرفية 
للشركات

اخلدمات املصرفية 
االستثمارية وإدارة 

األصول

اخلدمات 
املصرفية 
اإلسالمية

مركز 
املجموعة

اإلجماليالقطاع الدولي

2015

صافي إيرادات 
التمويل

1711220.18418134530

صافي إيرادات 
التشغيل

229163249540178729

ربح )خسارة( 
السنة

1341301235)95(80297

2014

صافي إيرادات 
التمويل

1601150.27017107469

صافي إيرادات 
التشغيل

214156268129155661

ربح )خسارة( 
السنة

1331081429)85(76274

2013

صافي إيرادات 
التمويل

1531230.2642489451

صافي إيرادات 
التشغيل

202165246926140626

ربح )خسارة( 
السنة

1151021313)61(70252

%

اخلدمات 
املصرفية 

االستهالكية 
واخلاصة

اخلدمات 
املصرفية 
للشركات

اخلدمات املصرفية 
االستثمارية وإدارة 

األصول

اخلدمات 
املصرفية 
اإلسالمية

مركز 
املجموعة

اإلجماليالقطاع الدولي

2015

صافي إيرادات 
التمويل

32.323.0 0.015.93.425.3 100.0

صافي إيرادات 
التشغيل

31.522.33.313.05.524.5 100.0

2014

صافي إيرادات 
التمويل

 34.1 24.6 0.0 14.9 3.6 22.8 100.0

صافي إيرادات 
التشغيل

 32.3 23.6 4.0 12.24.423.5 100.0

2013

صافي إيرادات 
التمويل

 33.8 27.2 0.0 14.1 5.2 19.6 100.0

صافي إيرادات 
التشغيل

 32.3 26.3 3.9 11.0 4.1 22.4 100.0

مالحظــة: لــم يتــم توفيــر حتليــل بالنســبة املئويــة لربــح / خســارة الســنة ألن توفيــر مثــل هــذا التحليــل لــن يكــون مؤشــرا ذا قيمــة بالنظــر إلــى اخلســائر التــي يســجلها قطــاع 
مركــز املجموعــة. 
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اخلدمات املصرفية االستهالكية واخلاصة

صافــي إيــرادات التشــغيل بلــغ 229 مليــون د.ك فــي ســنة 2015 مقارنــة بـــ 214 مليــون د.ك فــي ســنة 2014. وتعــزى الزيــادة البالغــة 15 مليــون د.ك 
أو %7.3 إلــى منــو أنشــطة األعمــال. ربــح الســنة كان 134 مليــون د.ك فــي ســنة 2015 مقارنــة بـــ 133 مليــون د.ك فــي ســنة 2014 وتعــزى الزيــادة 

البالغــة 1 مليــون د.ك أو %1.1 إلــى منــو صافــي إيــرادات التشــغيل والــذي مت حتييــده بســبب زيــادة فــي قيمــة املخصصــات.

صافــي إيــرادات التشــغيل بلــغ 214 مليــون د.ك فــي ســنة 2014 مقارنــة بـــ 202 مليــون د.ك فــي ســنة 2013، ويعكــس االرتفــاع البالــغ 12 مليــون د.ك 
أو مــا يعــادل %5.6 بشــكل رئيســي إلــى منــو أنشــطة األعمــال. وبلــغ صافــي الربــح 133 مليــون د.ك فــي ســنة 2014 مقارنــة بـــ 115 مليــون د.ك فــي 

ســنة 2013 بارتفــاع بلــغ 18 مليــون د.ك أو %16.1 يعــزى بشــكل أساســي إلــى منــو صافــي إيــرادات التشــغيل وعكــس املخصصــات. 

اخلدمات املصرفية للشركات

صافــي إيــرادات التشــغيل للخدمــات املصرفيــة للشــركات بلــغ 163 مليــون د.ك فــي ســنة 2015 مقارنــة بـــ 156 مليــون د.ك فــي ســنة 2014، ويعــزى 
االرتفــاع البالــغ 7 مليــون د.ك أو %4.3 إلــى منــو أنشــطة األعمــال. ربــح الســنة كان 130 مليــون د.ك فــي ســنة 2015 مقارنــة بـــ 108 مليــون د.ك 

فــي ســنة 2014 بزيــادة بلغــت 22 مليــون د.ك او %20.6 بســبب انخفــاض فــي قيمــة مخصصــات القــروض فــي ســنة 2015.

صافــي إيــرادات التشــغيل بلــغ 156 مليــون د.ك فــي ســنة 2014 مقارنــة بـــ 165 مليــون د.ك فــي ســنة 2013، ويعكــس التراجــع البالــغ 9 مليــون د.ك 
أو %5.5 وبشــكل رئيســي انخفــاض صافــي إيــرادات الفوائــد نتيجــة النخفــاض الهوامــش. وبلــغ ربــح قطــاع اخلدمــات املصرفيــة للشــركات 108 
مليــون د.ك فــي ســنة 2014 مقارنــة بـــ 102 مليــون د.ك فــي ســنة 2013، بارتفــاع بلــغ 6 مليــون د.ك أو %5.3، يعكــس بشــكل رئيســي انخفــاض 

مخصصــات القــروض فــي ســنة 2014. 

اخلدمات املصرفية االستثمارية وإدارة األصول

صافــي إيــرادات التشــغيل بلــغ 24 مليــون د.ك فــي ســنة 2015 مقارنــة بـــ 26 مليــون د.ك فــي ســنة 2014، وبلــغ ربــح قطــاع اخلدمــات املصرفيــة 
االســتثمارية وإدارة األصــول 12 مليــون د.ك فــي ســنة 2015 مقارنــة بـــ 14 مليــون د.ك فــي ســنة 2014. ويعكــس التراجــع البالــغ 2 مليــون د.ك أو 

%12.0 وبشــكل رئيســي انخفــاض إيــرادات االســتثمارات

ــة  ــون د.ك فــي ســنة 2013. وســجل قطــاع اخلدمــات املصرفي ــة بـــ 24 ملي ــون د.ك فــي ســنة 2014 مقارن ــغ 26 ملي ــرادات التشــغيل بل صافــي إي
ــون د.ك فــي ســنة 2013.  ــة بـــ 13 ملي ــون د.ك فــي ســنة 2014 مقارن ــغ 14 ملي االســتثمارية وإدارة األصــول ربحــا بل

اخلدمات املصرفية اإلسالمية

صافــي إيــرادات التشــغيل بلــغ 95 مليــون د.ك فــي ســنة 2015 مقارنــة بـــ 81 مليــون د.ك ســنة 2014،. ربــح الســنة كان 35 مليــون د.ك فــي ســنة 
2015 مقارنــة مــع 29 مليــون د.ك فــي ســنة 2014 بزيــادة بلغــت 6 مليــون د.ك او %23.4 بســبب النمــو القــوي ألنشــطة األعمــال والــذي مت حتييــده 

بســبب زيــادة فــي قيمــة مخصصــات القــروض. 

فــي ســنة 2014، صافــي إيــرادات التشــغيل بلــغ 81 مليــون د.ك مقارنــة بـــ 69 مليــون د.ك فــي ســنة 2013، وبلــغ ربــح هــذا القطــاع 29 مليــون د.ك 
فــي ســنة 2014 مقارنــة بـــ 13 مليــون د.ك فــي ســنة 2013، بارتفــاع بلــغ 16 مليــون د.ك أو %124.1 يعــزى بشــكل رئيســي إلــى النمــو القــوي لــألداء 

التشــغيلي وانخفــاض املخصصــات فــي ســنة 2014. 

مركز املجموعة

صافــي إيــرادات التشــغيل بلــغ 40 مليــون د.ك فــي ســنة 2015 مقارنــة بـــ 29 مليــون د.ك فــي ســنة 2014. يعــزى هــذا االرتفــاع البالــغ 11 مليــون د.ك 
أو %36.7 إلــى الربــح احملقــق مــن بيــع املجموعــة حلصتهــا البالغــة %30 فــي بنــك قطــر الدولــي. خســارة الســنة كانــت 95 مليــون د.ك فــي ســنة 
2015 مقارنــة مــع 85 مليــون د.ك فــي ســنة 2014 بارتفــاع بلــغ 10 مليــون د.ك او %11.6 بســبب زيــادة فــي خســائر انخفــاض القيمــة لشــركات 

زميلــة ولألصــول الغيــر ملموســة.

صافــي إيــرادات التشــغيل بلــغ 29 مليــون د.ك فــي ســنة 2014 مقارنــة بـــ 26 مليــون د.ك فــي ســنة 2013. ويعكــس االرتفــاع البالــغ 3 مليــون د.ك 
أو %14.8 بشــكل رئيســي املكاســب احملققــة مــن بيــع اســتثمارات. بلغــت خســائر قطــاع مركــز املجموعــة 85 مليــون د.ك فــي ســنة 2014 مقارنــة 
بـــ 61 مليــون د.ك 2013 بزيــادة فــي اخلســائر بلغــت 24 مليــون د.ك أو %39.4 تعــزى بشــكل رئيســي الــى ارتفــاع املخصصــات العامــة للقــروض 

فــي ســنة 2014. 
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القطاع الدولي

صافــي إيــرادات التشــغيل بلــغ 178 مليــون د.ك فــي ســنة 2015 مقارنــة بـــ 155 مليــون د.ك فــي ســنة 2014، ويعــزى هــذا االرتفــاع البالــغ 23 مليــون 
ــون د.ك فــي ســنة 2014.  ــة بـــ 76 ملي ــون د.ك فــي ســنة 2015 مقارن ــح الســنة كان 80 ملي ــى النمــو فــي أنشــطة األعمــال. رب د.ك أو %14.8 ال
ويعكــس االرتفــاع البالــغ 4 مليــون د.ك او %5.5 بشــكل رئيســي الزيــادة فــي صافــي إيــرادات التشــغيل والــذي مت حتييــده بســبب زيــادة فــي التكاليــف 

واملخصصات.

صافــي إيــرادات التشــغيل بلــغ 155 مليــون د.ك فــي ســنة 2014 مقارنــة بـــ 140 مليــون د.ك فــي ســنة 2013، بارتفــاع بلــغ 15 مليــون د.ك أو 10.6% 
بســبب الزيــادة فــي صافــي إيــرادات الفوائــد. وبلــغ ربــح هــذا القطــاع 76 مليــون د.ك فــي ســنة 2014 مقارنــة بـــ 70 مليــون د.ك فــي ســنة 2013، 
بارتفــاع بلــغ 6 مليــون د.ك أو %8.7، ناجتــا عــن الزيــادة فــي صافــي إيــرادات التشــغيل والــذي مت حتييــده بســبب زيــادة فــي التكاليــف والضرائــب. 

السيولة والتمويل   3.9

نظرة عامة 

تنشــأ حاجــة املجموعــة للســيولة بالدرجــة األولــى عــن تقــدمي القــروض وســلف والتمويــل اإلســالمي املقــدم للعمــالء ودفــع التكاليــف واالســتثمارات 
فــي األوراق املاليــة. وحتــى اآلن، مت متويــل احتياجــات ســيولة املجموعــة بشــكل رئيســي عبــر الودائــع والتدفــق النقــدي التشــغيلي مبــا فــي ذلــك 

الفائــدة واألربــاح التــي حتصــل عليهــا املجموعــة مــن محفظــة قــروض عمالئهــا ومحفظــة االســتثمار فــي أوراق ديــن ماليــة. 

السيولة 

ــاه التدفــق النقــدي للمجموعــة مــن األنشــطة التشــغيلية واألنشــطة االســتثمارية واألنشــطة املاليــة لــكل مــن 2013 و 2014 و  يظهــر اجلــدول أدن
 .2015

201320142015مليون د.ك

1,781976363صافي النقد الناجت من أنشطة التشغيل

)183()130()811(صافي النقد املستخدم في أنشطة االستثمار 

183)134()131(صافي النقد الناجت ) املستخدم في ( أنشطة التمويل

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

2,4123,1323,481نقد وودائع بإشعارات قصيرة األجل في نهاية السنة 

صافــي النقــد مــن األنشــطة التشــغيلية فــي ســنة 2015 بلــغ 363 مليــون دينــار كويتــي مقابــل 976 مليــون دينــار كويتــي فــي 2014 و1,781 مليــون 
دينــار كويتــي لســنة 2013. يعكــس صافــي النقــد للمجموعــة مــن أنشــطة التشــغيل قبــل التغيــرات فــي املوجــودات واملطلوبــات التشــغيلية بشــكل 

رئيســي أرباحهــا للســنة املعدلــة لتعكــس املخصصــات املخصومــة للخســائر االئتمانيــة، وصافــي عائداتهــا االســتثمارية. 

وبلــغ صافــي النقــد املســتخدم فــي أنشــطة االســتثمار فــي ســنة 2015 مبلــغ 183 مليــون دينــار كويتــي مقارنــة بســنة 2014 التــي بلــغ فيهــا صافــي 
النقــد 130 مليــون دينــار و 811 مليــون دينــار كويتــي فــي 2013. وفــي كل فتــرة، كانــت األنشــطة االســتثمارية الرئيســية تتمثــل فــي عمليــات 
االســتحواذ والبيــع أو االســترداد لــألوراق املاليــة املتاحــة للبيــع مــع تنفيــذ املزيــد مــن املبيعــات واالســتردادات فــي ســنة 2015 وســنة 2014 مقارنــة 
بتلــك التــي مت تنفيذهــا فــي ســنة 2013. صافــي النقــد املســتخدم فــي أنشــطة االســتثمار فــي ســنة 2015 يتضمــن حصيلــة بيــع اســتثمار فــي شــركة 

زميلــة مببلــغ 158 مليــون دينــار كويتــي.

صافــي النقــد مــن أنشــطة التمويــل فــي 2015 بلــغ 183 مليــون دينــار كويتــي مقارنــة ب 134 مليــون دينــار كويتــي لصافــي نقــد مســتخدم فــي 2014 
و 131 مليــون دينــار فــي 2013. وتعــزى الزيــادة بشــكل رئيســي الــى األربــاح املدفوعــة مــن قبــل املجموعــة فــي كل ســنة. صافــي النقــد مــن أنشــطة 

التمويــل فــي ســنة 2015 تضمــن حصيلــة إصــدار أوراق االســتدامة املاليــة – الشــريحة 1 و ســندات ديــن مســاندة مــن الشــريحة 2 لــرأس املــال.

التمويل 

إن املصــادر الرئيســية لتمويــل املجموعــة هــي مــن ودائــع عمالئهــا، وتأتــي بدرجــة أقــل مــن الودائــع بــني البنــوك. ومتتلــك املجموعــة إمكانيــة توفيــر 
مجموعــة مــن األوراق املاليــة احلــرة والســائلة علــى شــكل أذون وســندات اخلزانــة وســندات بنــك الكويــت املركــزي باإلضافــة إلــى األوراق املاليــة 
ــوك  ــدى البن ــة ل ــا النقدي ــا وإيداعاته ــى أرصدته ــات الســيولة، عــالوة عل ــاء مبتطلب ــا للوف ــا احلصــول عليه ــي ميكنه ــع والت ــة واملتاحــة للبي املتداول

املركزيــة واملؤسســات املاليــة األخــرى. 
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ــت  ــخ 31 ديســمبر 2015 وبلغ ــا بتاري ــي مطلوباته ــا نســبته %59.1 مــن إجمال ــي أو م ــار كويت ــون دين ــع عمــالء املجموعــة 12,059 ملي ــت ودائ وبلغ
11,260 مليــون دينــار كويتــي أو مــا نســبته %59.5 مــن إجمالــي مطلوباتهــا بتاريــخ 31 ديســمبر 2014 وبلغــت 10,478 مليــون دينــار كويتــي أو مــا 
نســبته %65.9 مــن إجمالــي مطلوباتهــا بتاريــخ 31 ديســمبر 2013. وبلغــت الودائــع مــن احلكومــة الكويتيــة ووكاالتهــا ذات الصلــة مــا يقــارب 20% 

إلــى %25 مــن إجمالــي متويــل املجموعــة طــوال الســنوات الثــالث حتــى تاريــخ 31 ديســمبر 2015. 

ال يوجــد علــى املجموعــة اي قــروض مســتحقة، الديــن املســتحق هــو علــى شــكل ســندات ديــن مســاندة مــن الشــريحة 2 لــرأس املــال مببلــغ 125 
مليــون د.ك. هــذا وقــد بلغــت شــهادات إيــداع قصيــرة األجــل الصــادرة عــن البنــك بتاريــخ 31 ديســمبر 2015 وبتاريــخ 31 ديســمبر 2014 و 31 
ــة دائمــة –  ــي. أوراق مالي ــى التوال ــي عل ــار كويت ــون دين ــي و 241 ملي ــار كويت ــون دين ــي و675 ملي ــار كويت ــون دين ــه 655 ملي ديســمبر 2013 مــا قيمت
الشــريحة 1 مببلــغ 211 مليــون د.ك )700 مليــون دوالر أمريكــي( املصــدرة فــي ســنة 2015 تشــكل جــزء مــن متويــل االســهم. باإلمــكان االطــالع 

علــى »متويــل األســهم« ادنــاه.

يظهــر اجلــدول التالــي متويــل املجموعــة علــى شــكل ودائــع العمــالء وودائــع البنــوك وشــهادات اإليــداع املصــدرة و الســندات املســاندة مــن الشــريحة 
2 لــرأس املــال بتاريــخ 31 ديســمبر فــي كل مــن 2013 و 2014 و 2015.

201320142015

مليون 
د.ك 

% من 
اإلجمالي 

مليون 
د.ك 

% من 
اإلجمالي 

مليون 
د.ك 

% من 
اإلجمالي 

%7,30636.3%6,70636.0 %4,94531.6 مستحق لبنوك ومؤسسات مالية أخرى

%12,05959.9%11,26060.4 %10,47866.9  ودائع العمالء

%6553.3%6753.6 %2411.5 شهادات إيداع مصدرة

%1250.6----سندات مساندة – الشريحة 2

%20,146100.0%18,641100.0 %15,664100.0  اإلجمالي

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

غالبــاً مــا تكــون حســابات املجموعــة اجلاريــة وحتــت الطلــب حســابات بــدون فائــدة وميكــن ســحب املبالــغ مــن هــذه احلســابات فــي أي وقــت دون 
إخطــار. أمــا حســابات التوفيــر للمجموعــة فهــي حســابات بفائــدة ولكــن ميكــن ســحب املبالــغ مــن هــذه احلســابات فــي أي وقــت ودون إخطــار. 

وتــرى املجموعــة بــأن احلســابات اجلاريــة واحلســابات حتــت الطلــب وحســابات التوفيــر اخلاصــة بهــا متنوعــة وثابتــة بطبيعتهــا وتشــكل مصــدراً 
ــة واحلســابات حتــت الطلــب وحســابات التوفيــر اخلاصــة باملجموعــة جــزءاً  ــاً للتمويــل منخفــض التكاليــف. تشــكل احلســابات اجلاري ــاً وآمن ثابت

كبيــراً مــن إجمالــي ودائــع عمالئهــا. 

تقبل املجموعة الودائع اآلجلة ملجموعة من الفترات أقصاها ثالث سنوات. 

وفي تاريخ 31 ديسمبر 2015، بلغت ودائع عمالء املجموعة ما نسبته %59.9 من إجمالي متويالتها. 
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بيان االستحقاق اخلاص بإجمالي ودائع املجموعة وشهادات اإليداع املصدرة والسندات املساندة من الشريحة 2 لرأس املال

يظهــر اجلــدول املبــني أدنــاه بيــان االســتحقاق اخلــاص بإجمالــي ودائــع املجموعــة وشــهادات اإليــداع املصــدرة والســندات املســاندة مــن الشــريحة 2 
لــرأس املــال بتاريــخ 31 ديســمبر 2013 و 2014 و 2015. ويســتند هــذا التحليــل علــى التدفقــات النقديــة التعاقديــة وتاريــخ االســتحقاق. 

اإلجماليأكثر من سنة3 – 12 شهرالغاية 3 شهورمليون د.ك 

2015

5,2791,6214077,306مستحق لبنوك ومؤسسات مالية أخرى

10,3291,40033012,059 ودائع العمالء

655-56194شهادات إيداع مصدرة

125125--سندات مساندة – الشريحة 2

16,1693,11586220,146 اإلجمالي

2014

6,706 188 2,013 4,505 مستحق لبنوك ومؤسسات مالية أخرى

11,260 154 1,481 9,624  ودائع العمالء

675 - 54 621 شهادات إيداع مصدرة

18,641 342 3,548 14,751  اإلجمالي

2013

4,945 73 917 3,954 مستحق لبنوك ومؤسسات مالية أخرى

10,478 208 1,231 9,039  ودائع العمالء

241 - 6 235 شهادات إيداع مصدرة

15,664 282 2,154 13,228  اإلجمالي 

نظــراً لطبيعــة االقتصــاد احمللــي الــذي تديــره الدولــة ويتأثــر بقطــاع النفــط، مــن املتوقــع أن تبقــى قاعــدة ودائــع املجموعــة، فــي املســتقبل القريــب 
علــى األقــل، متركــزة حســب نــوع املــودع وخصوصــاً احلكومــة الكويتيــة والهيئــات احلكوميــة الغنيــة بالســيولة. وتقســم الودائــع اآلجلــة املهمــة مــن 
كبــار العمــالء مبوافقــة العمــالء علــى ودائــع أصغــر بتواريــخ اســتحقاق مختلفــة، وبالتالــي ميكــن احلــد مــن املخاطــر املرتبطــة بتركــز وديعــة الطــرف 

الواحــد.

متويل األسهم 

ــن  ــى املالحظــة 19 مــن كل م ــخ 31 ديســمبر 2015, 2014 و 2013، يرجــى اإلطــالع عل ــال أســهم املجموعــة واالحتياطــات بتاري ملناقشــة رأس م
املعلومــات املاليــة فــي 2015 و املالحظــه 17 فــي املعلومــات املاليــة لســنة 2014. بالتوالــي، هــذا وميكــن االطــالع علــى املالحظــة 21 مــن املعلومــات 

املاليــة لســنة 2015 ملعلومــات عــن أوراق ماليــة دائمــة – الشــريحة 1 املصــدرة فــي ســنة 2015.

اإلقراض 

بلــغ إجمالــي محفظــة قــروض عمــالء املجموعــة )والتــي تتكــون مــن الديــون والســلف والتمويــل اإلســالمي املتوفــر للعمــالء )بخــالف املخصصــات(( 
مــا قيمتــه 13,551 مليــون دينــار كويتــي بتاريــخ 31 ديســمبر 2015. 

يظهــر اجلــدول أدنــاه محفظــة قــروض عمــالء املجموعــة واملخصصــات والقــرض بالنســبة ملعــدالت اإليــداع بتاريــخ 31 ديســمبر فــي كل مــن 2013 
و2014 و2015. 
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في 31 ديسمبر

201320142015مليون د.ك
12,42314,164 11,131 إجمالي القروض 1

)613()515()435(ناقصا: املخصصات
11,90913,551 10,695 صافي القروض 3

%112.4%105.8%102.1صافي القروض / ودائع العمالء
%67.7%63.9%68.3صافي القروض / إجمالي ودائع العمالء 2

مالحظات: 

يشكل إجمالي القروض إجمالي القروض والسلف والتمويل اإلسالمي املتوفر للعمالء بغض النظر عن انخفاض القيمة. . 1

يشكل إجمالي الودائع ودائع العمالء، املستحق للبنوك واملؤسسات املالية األخرى وشهادات اإليداع املصدرة. . 2

يشكل صافي القروض إجمالي القروض ناقصاً املخصصات.. 3

ــدوالر األمريكــي  ــم تقــدمي قــروض بال ــه يت ــى الرغــم مــن أن ــى محفظــة قــروض عمــالء املجموعــة عل ــي بشــكل رئيســي عل ــار الكويت يهيمــن الدين
واجلنيــه املصــري واجلنيــه االســترليني واليــورو وعــّدة عمــالت أخــرى. وتــرى املجموعــة بــأن هنــاك انكشــاف هيكلــي محــدود فيمــا بــني العمــالت 
إذ أن أغلــب أصولهــا والتزاماتهــا تتــم مواءمــة متويلهــا مــن حيــث العملــة. عــالوة علــى ذلــك، تتحــّوط املجموعــة بشــأن جــزء مــن االنكشــاف علــى 

العملــة عبــر اســتخدام عقــود املشــتقات املاليــة مثــل عقــود الصــرف األجنبــي اآلجلــة. 

وحتتــوي غالبيــة القــروض فــي محفظــة قــروض عمــالء املجموعــة فــي الكويــت علــى شــروط تســمح لهــا بتعديــل ســعر الفائــدة املدفــوع مــن قبــل 
العميــل مبوجــب أي تغييــر فــي ســعر اخلصــم املعلــن مــن قبــل بنــك الكويــت املركــزي أو املؤشــر بــني البنــوك ذات الصلــة. وتــرى املجموعــة بــأن هنــاك 
انكشــاف هيكلــي محــدود خلطــر حتــركات ســعر الفائــدة إذ يتــم إعــادة تســعير غالبيــة أصولهــا والتزاماتهــا خــالل الســنة الواحــدة. إال أن جتربــة 
املجموعــة أظهــرت أنــه بينمــا تتــم إعــادة تســعير األصــول بشــكل عــام فــور تغييــر ســعر اخلصــم اخلــاص ببنــك الكويــت املركــزي، فســيكون هنــاك 

فــارق زمنــي علــى إعــادة تســعير الودائــع ممــا يعنــي أن صافــي هامــش الفائــدة يتحســن فــي بيئــة ارتفــاع ســعر الفائــدة. 

كما ميكن للمجموعة من وقت آلخر أن تدخل في عقود آجلة إلدارة االنكشاف على معدالت الفائدة اخلاصة بها. 

توزيع قروض العمالء حسب االستحقاق 

ــخ  ــة وتواري ــة التعاقدي ــى التدفقــات النقدي ــاء عل ــع املجموعــة حملفظــة قــروض العمــالء حســب االســتحقاق )بن ــاه توزي ــوارد أدن يظهــر اجلــدول ال
االســتحقاق( بتاريــخ 31 ديســمبر فــي كل مــن الســنوات 2013 و 2014 و 2015.

اإلجماليأكثر من سنة3 – 12 شهرالغاية 3 أشهرمليون د.ك

314,4311,9887,13213,551 ديسمبر 2015

313,8241,6576,42811,909 ديسمبر 2014

313,8631,4675,36610,695 ديسمبر 2013

توزيع قروض العمالء حسب املنطقة اجلغرافية وشريحة العميل 

يظهــر اجلــدول الــوارد أدنــاه توزيــع املجموعــة حملفظــة قــروض العمــالء حســب املنطقــة اجلغرافيــة بتاريــخ 31 ديســمبر فــي كل مــن الســنوات 2013 
و 2014 و 2015.

مليون د.ك
الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

أميركا
الشمالية

اإلجماليأخرىآسياأوروبا

3112,28025536127238313,551 ديسمبر 2015

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

10,695 182 133 285 153 9,942 31 ديسمبر 2013
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يظهــر اجلــدول الــوارد أدنــاه توزيــع املجموعــة حملفظــة قــروض العمــالء حســب شــريحة العميــل بتاريــخ 31 ديســمبر فــي كل مــن الســنوات 2013, 
2014 و 2015.

صافي املخاطر بعد املخصصاملخصص احملددإجمالي املخاطرمليون د.ك

31 ديسمبر 2015

9,780)60(9,841شركات

4,241)83(4,323أفراد

14,021)143(14,164محفظة قروض العمالء

)470(ناقصا املخصص العام 

13,551اإلجمالي 

31 ديسمبر 2014

8,564 )69(8,633 شركات

3,720 )70(3,790 أفراد

12,285 )139(12,423 محفظة قروض العمالء

)376(ناقصا املخصص العام 

11,909   اإلجمالي 

31 ديسمبر 2013

7,603 )83(7,686 شركات

3,383 )63(3,445 أفراد

10,985 )145(11,131 محفظة قروض العمالء

)290(ناقصا املخصص العام 

10,695   اإلجمالي

توزيع احلد األقصى لتعرض املجموعة ملخاطر االئتمان حسب القطاع 

ال تقــوم املجموعــة باإلفصــاح عــن تقســيم محفظــة قــروض عمالئهــا حســب القطــاع فــي البيانــات املاليــة ولكنهــا تقــوم باإلفصــاح عــن احلــد األقصــى 
لالنكشــاف علــى املخاطــر االئتمانيــة حســب القطــاع، والــذي يشــكل محفظــة قــروض عمالئهــا إضافــة إلــى اســتثماراتها فــي أوراق الديــن املاليــة 
واألرصــدة النقديــة والودائــع لــدى البنــوك وبعــض األصــول األخــرى. يظهــر اجلــدول املبــني أدنــاه توزيــع احلــد األقصــى النكشــاف املجموعــة علــى 

املخاطــر االئتمانيــة حســب القطــاع بتاريــخ 31 ديســمبر 2014 و 2015.

في 31 ديسمبر

20142015مليون د.ك

2,1982,323 جتاري

1,2311,713 صناعي

7,9678,861 بنوك ومؤسسات مالية أخرى

1,2111,516 انشاءات

2,4482,798 عقارات

3,6764,191 جتزئة

1,8182,157 حكومة

3,0223,185 أخرى

23,57126,744 اإلجمالي
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تســعى املجموعــة إلــى احلــد مــن مخاطــر االئتمــان عبــر تنويــع أصولهــا حســب القطــاع اجلغرافــي والصناعــي. وبتاريــخ 31 ديســمبر 2015، بلــغ 
تعــرض املجموعــة للبنــوك واملؤسســات املاليــة األخــرى قبــل األخــذ بعــني االعتبــار الضمانــات املرهونــة والتحســينات االئتمانيــة مــا نســبته 33.1% 
مــن إجمالــي االنكشــاف مقارنــة مبــا نســبته %33.8 كمــا فــي31 ديســمبر 2014. وكان مــا يقــارب %37 مــن انكشــاف املجموعــة )البالــغ 33.1% 
مــن احملفظــة( للبنــوك واملؤسســات املاليــة األخــرى بتاريــخ 31 ديســمبر 2015 علــى شــكل إيداعــات بنكيــة قصيــرة األجــل )%35 فــي 31 ديســمبر 

2014( وكان مــا يقــارب %18 علــى شــكل انكشــافات أدوات متويــل جتــاري )%12 فــي 31 ديســمبر 2014(. 

أمــا القطــاع الرئيســي الثانــي مــن االنكشــاف االئتمانــي للمجموعــة فهــو شــريحة اخلدمــات املصرفيــة لألفــراد والتــي بلغــت مــا نســبته 15.7% 
مــن إجمالــي االنكشــاف االئتمانــي للمجموعــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2015، ومثلــت القــروض املقدمــة لقاعــدة واســعة مــن املقترضــني األفــراد وعــدد 

صغيــر مــن الشــركات الصغيــرة ومتوســطة احلجــم. 

 وتشــمل هــذه االنكشــافات بشــكل أساســي مجموعــة مــن املنتجــات واخلدمــات لألفــراد مبــا فــي ذلــك القــروض املقدمــة لألفــراد وبطاقــات االئتمــان 
والودائــع والتســهيالت االئتمانيــة بالنقــد األجنبــي املقدمــة للشــركات الصغيــرة ومتوســطة احلجــم واخلدمــات األخرى املتعلقــة بالفرع. 

وشــكل قطــاع العقــارات مــا نســبته %10.5 مــن انكشــاف املجموعــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2015. ووفقــاً لتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي، ال يشــمل 
قطــاع العقــارات التســهيالت االئتمانيــة املمنوحــة للشــركة العاملــة فــي القطــاع العقــاري فقــط بــل يشــمل كذلــك التســهيالت املمنوحــة للمقترضــني 
حيــث يكــون الغــرض مــن التســهيالت املمنوحــة متويــل التطويــر العقــاري واالســتحواذ. وينتشــر انكشــاف املجموعــة لهــذا القطــاع فــي جميــع أنحــاء 
الكويــت وبعــض املــدن الرئيســية فــي العالــم مبــا فــي ذلــك الواليــات املتحــدة األمريكيــة املّتحــدة واململكــة املّتحــدة. وفــي جميــع األحــوال، ميكــن 
للمجموعــة أن تســتعني بشــكل كامــل بجميــع األصــول واملصــادر اخلاصــة باملقتــرض املعنــي والتــي تشــتمل، باســتثناءات محــدودة فقــط، علــى 

األصــول غيــر املشــمولة فــي التمويــل. 

يقــوم بنــك الكويــت املركــزي بتنظيــم ومراقبــة القــروض املمنوحــة مــن قبــل املجموعــة لتمويــل تــداول األوراق املاليــة املدرجــة فــي ســوق الكويــت 
لــألوراق املاليــة، وتنــص التعليمــات الرقابيــة علــى أال يتجــاوز هــذا النــوع مــن اإلقــراض احلــد األدنــى وهــو مــا نســبته %10 مــن إجمالــي التســهيالت 

االئتمانيــة املمنوحــة للعمــالء املقيمــني و%25 مــن رأس املــال الرقابــي للبنــك. 

محفظة األوراق املالية االستثمارية 

ــرات  ــني فت ــخ اســتحقاقها ب ــراوح تواري ــي تت ــة )والت ــن أذون وســندات اخلزان ــة االســتثمارية اخلاصــة باملجموعــة م ــون محفظــة األوراق املالي تتك
قصيــرة األمــد إلــى مــا يزيــد علــى ثــالث ســنوات( والصــادرة عــن بنــك الكويــت املركــزي نيابــة عــن وزارة املاليــة الكويتيــة، والســندات الصــادرة عــن 
بنــك الكويــت املركــزي )والتــي تقــل تواريــخ اســتحقاقها عــن ســنة واحــدة( ومحفظــة أســهم األوراق املاليــة وأوراق الديــن املتاحــة للبيــع. تســتثمر 

املجموعــة فــي هــذه األوراق املاليــة مــن أجــل حتقيــق العائــدات وتوفيــر مصــدر إضافــي للســيولة عنــد احلاجــة. 

يلخص اجلدول التالي محفظة األوراق املالية االستثمارية للمجموعة بتاريخ 31 ديسمبر2013 و 2014 و 2015.

201320142015مليون د.ك 

535804 534 سندات بنك الكويت املركزي )محتفظ بها حتى االستحقاق(

345380 320 سندات خزانة حكومة الكويت )محتفظ بها حتى االستحقاق(

أوراق دين مالية حكومية – غير حكومة الكويت 

108115 73   محتفظ بها حتى االستحقاق

1,1651,374 1,032   متاحة للبيع 

أوراق دين مالية – غير حكومية 

44 4   محتفظ بها حتى االستحقاق

9191,008 920   متاحة للبيع

أسهم

11296 117   متاحة للبيع

33 4   القيمة العادلة من خالل بيان الدخل

استثمارات أخرى

119116 146   متاحة للبيع

6468 54   القيمة العادلة من خالل بيان الدخل

3,3733,968 3,205 إجمالي االستثمار في األوراق املالية
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تتطلــب سياســة اســتثمار املجموعــة أن يكــون جلميــع االســتثمارات فــي أوراق الديــن تصنيــف لدرجــة االســتثمار باســتثناء األوراق املاليــة الســيادية 
املســيطر عليهــا واملمولــة فــي العمــالت احملليــة فــي الــدول التــي يوجــد للمجموعــة فيهــا حضــور تشــغيلي. 

ــد مــن املعلومــات حــول طريقــة  ــة. ملزي ــان الدخــل بالقيمــة العادل ــة مــن خــالل بي ــع والقيمــة العادل ــة للمجموعــة املتوفــرة للبي تقــاس األوراق املالي
ــة لســنة 2015. ــات املالي ــى املالحظــة 23 مــن البيان ــة، يرجــى اإلطــالع عل ــة لهــذه األوراق املالي ــد القيمــة العادل حتدي

كفاية رأس املال 

يتــم مراقبــة كفايــة رأس املــال ونســبة االســتدانة )الرفــع املالــي( واســتخدام املســتويات املختلفــة لــرأس املــال التنظيمــي بشــكل مســتمر مــن قبــل إدارة 
املجموعــة كمــا حتكمهــا املبــادئ التوجيهيــة للجنــة بــازل للرقابــة املصرفيــة )»جلنــة بــازل«( املتبعــة مــن قبــل بنــك الكويــت املركــزي. 

فــي يونيــو 2014، أصــدر بنــك الكويــت املركــزي توجيهاتــه حــول اتبــاع معاييــر كفايــة رأس املــال مبوجــب إطــار عمــل بــازل 3 املنطبــق علــى البنــوك 
املرخصــة فــي الكويــت، والــذي يســتبدل ويحــل محــل متطلبــات بــازل 2. مــا مييــز إصالحــات بــازل 3 أنهــا تقــوي جــودة رأس املــال وتقــدم العديــد 
مــن املتطلبــات العازلــة مبــا يتــالءم مــع املقترحــات املقدمــة مــن جلنــة بــازل. يشــتمل إطــار عمــل بــازل 3 املعتمــد مــن قبــل بنــك الكويــت املركــزي 

علــى ثــالث ركائــز: 

يوفــر الركــن األول إطــار عمــل لقيــاس متطلبــات كفايــة رأس املــال للمخاطــر االئتمانيــة والتشــغيلية ومخاطــر الســوق مبوجــب »املنهــج  §
املعيــاري«.

يتعلــق الركــن الثانــي بعمليــة املراجعــة الرقابيــة ويركــز علــى أهميــة عمليــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس املــال التــي يتــم اجراؤهــا مــن  §
قبــل البنــوك. 

يهــدف الركــن الثالــث إلــى تعزيــز متطلبــات كفايــة رأس املــال الــواردة فــي الركنــني األول والثانــي عــن طريــق مطالبــة البنــوك بتقــدمي إطــار  §
عمــل متســق وقابــل لالســتيعاب يســهل املقارنــة، وبالتالــي يعــزز مــن ســالمة وقــوة القطــاع املصرفــي فــي الكويــت. 

ــادة متطلبــات رأس املــال لبعــض احلــاالت. يتركــز احلــد األدنــى مــن  ــى رفــع كل مــن جــودة وقيمــة قاعــدة رأس املــال وزي ــازل 3 عل يعمــل إطــار ب
متطلبــات رأس املــال علــى نســبة االســتدانة )الرفــع املاليــة( التــي متثــل مســاندة لتدابيــر رأس املــال القائمــة علــى املخاطــر. كذلــك هنــاك العديــد 
مــن املصــدات املاليــة املتطلبــة علــى شــكل املصــدات الرأســمالية التحوطيــة، املصــدات الرأســمالية للتقلبــات االقتصاديــة واملتطلبـــات الرأسماليــــة 

االضافيــة علــى البنـــوك احملــددة كــذات تأثيــــر نظامــي. 

أحــد األهــداف الرئيســية للمجموعــة هــو زيــادة قيمــة حقــوق املســاهمني مــع املســتويات املثلــى للمخاطــر، واحلفــاظ فــي نفــس الوقــت علــى قاعــدة 
رأس مــال قويــة لدعــم تطويــر أعمالهــا وااللتــزام مبتطلبــات رأس املــال املفروضــة خارجيــاً. تهــدف املجموعــة إلــى ضمــان االلتــزام مبتطلبــات بنــك 
الكويــت املركــزي عبــر مراقبــة كفايــة رأس مالهــا وتبنــي عمليــة توقــع رأس املــال التــي تضمــن اتخــاذ اإلجــراءات االســتباقية عنــد اللــزوم وتبنــي 
االســتراتيجية التــي تضمــن احلفــاظ علــى رأس املــال الكافــي فــوق احلــّد األدنــى مــن املســتويات املطلوبــة فــي جميــع األوقــات. يدعــم اســتخدام 
طريقــة تخطيــط رأس املــال املســجل هــذه العمليــة والتــي تأخــذ فــي عــني االعتبــار متطلبــات رأس املــال التنظيمــي ووجهــات نظــر وكاالت التصنيــف 

واختبــار الضغــط واآلراء حــول خطــط العمــل مــن األســفل إلــى األعلــى. 

مــن املقــرر أن يرتفــع معــدل كفايــة رأس املــال املطلــوب مــن قبــل بنــك الكويــت املركــزي مــن 12.5 باملائــة فــي 31 ديســمبر 2015 إلــى 13 باملائــة 
فــي 31 ديســمبر 2016. مت إخطــار املجموعــة مــن قبــل بنــك الكويــت املركــزي بأنــه ســوف يتــم تصنيفهــا علــى أنهــا بنــك ذات تأثيــــر نظامــي محلــي 
مــع زيــادة فــي متطلبــات حقــوق امللكيــة األساســية – رأس املــال الشــريحة 1 بنســبة 2 باملائــة اعتبــاراً مــن 31 ديســمبر 2016. نتيحــة لذلــك، فإنــه 
مــن املتوقــع أن يصــل احلــد األدنــى إلجمالــي رأس مــال املجموعــة املطلــوب 15 باملائــة اعتبــاراً مــن هــذا التاريــخ والــذي يشــمل مصــدات احلفــاظ 

علــى رأس املــال. 

يظهــر اجلــدول املبــني أدنــاه تركيبــة رأس املــال التنظيمــي للمجموعــة ومعــدالت رأس املــال بتاريــخ 31 ديســمبر 2015 وبتاريــخ 31 ديســمبر 2014 
ــازل 2 املطبقــة فــي  ــة ب ــاً التفاقي ــخ 31 ديســمبر 2013 )واحملــددة وفق ــت( وبتاري ــازل 3 املطبقــة فــي الكوي ــة ب ــاً التفاقي ــي مت حتديدهــا وفق )والت

الكويــت(. 
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31 ديسمبر

201320142015مليون د.ك 

13,46514,842 11,253 األصول املرجحة باملخاطر

1,6161,855 1,350 رأس املال املطلوب

رأس املال املتاح

1,7831,966 حقوق امللكية املشتركة – رأس املال الشريحة 1

9221 رأس املال اإلضافي الشريحة 1

1,8921,7922,187 – رأس املال الشريحة 1

56163311 – رأس املال الشريحة 2

1,9552,498 1,948 إجمالي رأس املال

%13.2%13.2معدل حقوق امللكية املشتركة – رأس املال الشريحة 1 

%14.7%13.3%16.8معدل كفاية رأس املال الشريحة 1

%16.8%14.5%17.3معدل كفاية إجمالي رأس املال

كمــا تخضــع املجموعــة ملتطلــب الرفــع املالــي بنســبة 3 باملائــة والــوارد فــي اتفاقيــة بــازل 3 املعتمــدة مــن قبــل بنــك الكويــت املركــزي. بلــغ معــدل الرفــع 
للمجموعــة فــي31 ديســمبر 2015 مــا نســبته 8.5 باملائــة بينمــا بلــغ 7.8 باملائــة فــي 31 ديســمبر 2014. 

املصروفات الرأسمالية وااللتزامات األخرى 

علــى املجموعــة التزامــات فيمــا يخــص نفقــات رأس ماليــة مببلــغ 93 مليــون د.ك كمــا فــي 31 ديســمبر 2015 مقارنــة ب 124 مليــون د.ك. فــي 31 
ديســمبر 2014.

مطلوبات طارئة 

علــى املجموعــة مطلوبــات طارئــة فيمــا يتعلــق بالتزامــات التمويــل التــي قدمتهــا املجموعــة باإلضافــة إلــى مــا يتعلــق بشــهادات القبــول وخطابــات 
االعتمــاد والضمانــات الصــادرة عــن املجموعــة. يظهــر اجلــدول الــوارد أدنــاه هــذه املطلوبــات الطارئــة بتاريــخ 31 ديســمبر فــي كل مــن الســنوات 

2015 و 2014 و 2013.

31 ديسمبر

201320142015مليون د.ك

645756 419 التزامات غير قابلة للنقض لتقدمي االئتمان

116118 47 حواالت مقبولة

302321 299 خطابات ضمان

2,4573,466 2,238 ضمانات

3,5214,661 3,002 االجمالي

املعامالت مع األطراف ذات العالقة

إن معامــالت املجموعــة مــع األطــراف ذات العالقــة هــي معامــالت مــع أعضــاء مجلــس إدارتهــا ومديريهــا التنفيذيــني وأفــراد عائالتهــم املقربــني 
والشــركات التــي يســيطرون عليهــا هــم أو أفــراد عائالتهــم املقربــني باإلضافــة إلــى الشــركات الزميلــة للمجموعــة. تتطلــب املعاييــر الدوليــة للتقاريــر 
املاليــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة اإلفصــاح عــن األطــراف ذات العالقــة املســاهمة فــي املجموعــة فقــط فــي احلــاالت التــي 
متــارس فيهــا هــذه األطــراف ذات العالقــة تأثيــراً كبيــراً. وعلــى هــذا األســاس، قــررت املجموعــة بأنــه ال ميــارس أي مســاهم أي تأثيــر مهــم وبالتالــي 
لــم يتــم اإلفصــاح عــن أي معامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة مــن املســاهمني. تعتبــر بعــض األطــراف ذات العالقــة عمــالء لــدى املجموعــة فــي 
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ــة بنــاء علــى نفــس الشــروط بشــكل أساســي مبــا فــي ذلــك أســعار الفائــدة  الســياق الطبيعــي للعمــل. وتعقــد املعامــالت مــع األطــراف ذات الصل
والضمــان التــي تســري فــي نفــس الوقــت علــى املعامــالت املشــابهة مــع أطــراف أخــرى وال تنطــوي علــى قــدر مــن املخاطــر التــي تنطــوي عليهــا 
املعامــالت املشــابهة مــع األطــراف األخــرى. يتــم تأمــني عمليــة اإلقــراض ألعضــاء مجلــس اإلدارة واألطــراف ذات العالقــة بهــم مبوجــب ضمانــات 

ملموســة وفقــاً ألنظمــة بنــك الكويــت املركــزي بهــذا اخلصــوص. 

تلتــزم املجموعــة باملبــادئ التوجيهيــة الصــادرة عــن بنــك الكويــت املركــزي فيمــا يخــص اإلقــراض إلــى األطــراف ذات العالقــة. وميكــن املوافقــة علــى 
التســهيالت االئتمانيــة املمنوحــة إلــى أعضــاء مجلــس اإلدارة فقــط مبوجــب شــروط يحددهــا بنــك الكويــت املركــزي والتــي تشــمل مــا يلــي: 

يجــب املوافقــة علــى جميــع التســهيالت املمنوحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو جتديدهــا أو تعديلهــا فقــط علــى مســتوى مجلــس اإلدارة وال  §
تُمنــح هــذه الصالحيــة ألي جلنــة فــي أي هيئــة أخــرى، 

متنــح املوافقــة علــى اعتمــاد أو جتديــد أو تعديــل أي مــن التســهيالت االئتمانيــة املمنوحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة فقــط عنــد موافقــة  §
ثالثــة أربــاع أعضــاء مجلــس اإلدارة؛ و 

يتعني على البنك أن يحصل على ضمانات كافية.  §

كمــا تخضــع التســهيالت االئتمانيــة اإلضافيــة املمنوحــة لألطــراف ذات العالقــة لاللتــزام باحلــدود اإلجماليــة التــي يضعهــا بنــك الكويــت املركــزي 
والتــي تشــمل أال يتجــاوز إجمالــي انكشــافات الطــرف ذو العالقــة مــا نســبته 50 باملائــة مــن رأس مــال البنــك. 

توجــد معلومــات إضافيــة عــن املعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة للمجموعــة فــي 2013 و 2014 و 2015 فــي املالحظــة 24 مــن البيانــات املاليــة 
لســنة 2013 و 2014 و املالحظــة 27 مــن البيانــات املاليــة لســنة 2015.

ال يتوقــع البنــك الدخــول فــي، أو االنتهــاء مــن، أيــة تعامــالت جوهريــة مــع األطــراف ذات العالقــة، بخــالف تلــك التعامــالت التــي تتــم كجــزء مــن 
ــون  ــني وأقاربهــم املقرب ــس اإلدارة والتنفيذي ــر األطــراف ذات العالقــة أعضــاء مجل ــخ إعــداد هــذه النشــرة. وتعتب ــك بتاري ــة للبن األعمــال الطبيعي

والشــركات التــي يســيطر عليهــا هــؤالء والشــركات الزميلــة.

إصدارات سابقة من قبل البنك  3.10

إصدارات حقوق أولوية )زيادة رأس املال( في اخر 10 سنوات: 

ــس للســهم و  § ــة بســعر 500 فل ــاب حقــوق أولوي ــال بنســبة %10 مــن خــالل اكتت ــادة رأس امل ــة لزي ــك عملي ــل 2010, اكمــل البن فــي أبري
ــس للســهم الواحــد.  ــغ 400 فل املتضمــن عــالوة اصــدار مببل

فــي ديســمبر 2007, اكمــل البنــك عمليــة لزيــادة رأس املــال بنســبة %20 مــن خــالل اكتتــاب حقــوق أولويــة بســعر 1 دينــار كويتــي للســهم  §
و املتضمــن عــالوة اصــدار مببلــغ 900 فلــس للســهم الواحــد. 

§ 

إصدارات سندات / أوراق مالية سابقة 

لقــد ســبق للبنــك ان أصــدر أوراق ماليــة فــي الســنوات املاضيــة، كان أولهــا ســندات بقيمــة 450 مليــون دوالر أمريكــي فــي ســنة 2002 وآخرهــا 
اوراق ماليــة متوافقــة مــع رأس املــال اإلضافــي مــن الشــريحة األولــى )»Additional Tier 1«( بقيمــة 700 مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام 2015 
و ســندات ديــن مســاندة مــن الشــريحة 2 لــرأس املــال بقيمــة 125 مليــون دينــار كويتــي فــي نفــس العــام 2015. ويوجــز اجلــدول التالــي عمليــات 
إصــدار االوراق املاليــة الســابقة مــن قبــل البنــك وجميعهــا مت تســديدها بالفعــل أو ال زالــت قيــد التســديد وفقــاً للشــروط التــي صــدرت مبوجبهــا. 
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تاريخ اإلصدار
القيمة
)مليون(

الفترة
)سنوات(

فترات دفع الفائدةالكوبوناألساس

19 فبراير 2002
450

دوالر أميركي
فائدة متغيرة3

معدل الفائدة بني بنوك 
لندن ملده ثالثة أشهر + 

25 نقطة أساس

بشكل ربع سنوي
)كل ثالثة أشهر(

09 أبريل 2015* 1
700

دوالر أميركي

اوراق مالية 
دائمة مع خيار 
االسترداد بعد 

مرور ست 
سنوات على 

تاريخ اإلصدار 
أو أي يوم سداد 
للفائدة بعد ذلك

%5.750*فائدة ثابتة
نصف سنوي

)كل ستة أشهر(

12510 دينار كويتي18 نوفمبر 2015
فائدة ثابتة / 

متغيرة

%4.750 لشريحة الفائدة 
ثابتة / اما الفائدة املتغيرة 
فتعادل سعر اخلصم من 
بنك الكويت املركزي + 

**2.500%

نصف سنوي
)كل ستة أشهر(

أنشــأت اجلهــة املصــدرة شــركة ذات غــرض خــاص هــي NBK Tier 1 Financing Limited إلصــدار االوراق املاليــة. وقــد قامــت اجلهــة املصــدرة، بصفتهــا الكفيــل، بضمان . 1

وبشــكل غيــر مشــروط وغيــر قابــل للنقــض تســديد املبلــغ االســمي والفائــدة املتعلقــة بــاألوراق املاليــة.

* فائــدة ثابتــة ملــدة ســت ســنوات )Perpetual NC6( ويعــاد حتديــد ســعر الفائــدة بعــد ذلــك التاريــخ بشــكل ثابــت وفــي كل ســت ســنوات بعدهــا بنــاء علــى متوســط معــدل مقايضــة 

الفائــدة علــى الــدوالر األمريكــي يضــاف اليهــا هامــش يبلغ %4.119 بشــكل ســنوي.

** الشــريحة ذات الفائــدة الثابتــة: فائــدة ثابتــة بالنســبة للخمــس ســنوات األولــى ويعــاد حتديــد ســعر الفائــدة بعــد ذلــك الــى ســعر فائــدة ثابــت للفتــرة الالحقــة. الشــريحة ذات 

الفائــدة املتغيــرة: فائــدة متغيــرة حتــدد بشــكل نصــف ســنوي مــع حــد أعلــى لســعر الفائــدة.

اإلجراءات القضائية  3.11

ليــس لــدى املجموعــة أي دعــاوي معلقــة أو إجــراءات حتكيــم قضائيــة حاليــة مــن املمكــن أن تشــكل، علــى حــد علــم املجموعــة، تهديــداً للمجموعــة 
أو أي مــن شــركاتها التابعــة أو ميكــن ان تــؤدي الــى تأثيــر ســلبي جوهــري علــى مركزهــا املالــي.

العقود الرئيسية  3.12

أبــرم البنــك عقــداً مــع شــركة األحمديــة للمقــاوالت والتجــارة ش.م.ك.م بتاريــخ 16 ديســمبر 2012 لبنــاء املقــر الرئيســي للبنــك الواقــع فــي القســيمة 
6، القطعــة 7، منطقــة شــرق فــي الكويــت. تبلــغ قيمــة العقــد حوالــي 118 مليــون دينــار كويتــي ومــن املتوقــع أن يتــم إجنــاز املشــروع فــي النصــف 

الثانــي مــن العــام 2017. باســتثناء مــا مت ذكــره، لــم تبــرم املجموعــة أيــة عقــود غيــر اعتياديــة خــارج نطــاق أنشــطتها.

عوامل املخاطر  3.13

املخاطر ذات الصلة باملصدر  3.13.1

ــواردة فــي  ــاه باإلضافــة إلــى كافــة املعلومــات األخــرى ال ــة أدن ــة مــن عوامــل املخاطــر املبين ــى املســتثمرين احملتملــني التحقــق بعناي يتعــني عل
هــذه النشــرة وذلــك قبــل االســتثمار فــي أي مــن األســهم. ويــرى البنــك أن العوامــل التاليــة متثــل املخاطــر الرئيســية املرتبطــة باالســتثمار فــي 
األســهم، مــع اإلشــارة إلــى أن هــذه املخاطــر ال تعتبــر شــاملة، ذلــك أن هنــاك ثمــة اعتبــارات أخــرى بعــض منهــا قــد ال يكــون معلومــاً مــن البنــك 

فــي الوقــت احلالــي أو قــد يعتبرهــا البنــك أنهــا غيــر جوهريــة، والتــي قــد تؤثــر علــى أي اســتثمار فــي األســهم.

ــن رأيهــم  ــة املنصــوص عليهــا فــي أي جــزء آخــر مــن هــذه النشــرة وتكوي ــني قــراءة املعلومــات التفصيلي ــى املســتثمرين احملتمل كمــا يجــب عل
ــل اتخــاذ أي قــرار اســتثماري. اخلــاص قب

تتأثــر أعمــال املجموعــة ووضعهــا املالــي ونتائــج اعمالهــا وآفاقهــا باألســواق املاليــة العامليــة واإلقليميــة واألوضــاع االقتصاديــة وأي تدهــور فــي 
االوضــاع االقتصاديــة فــي الكويــت ومنطقــة الشــرق االوســط وشــمال افريقيــا والتــي قــد تؤثــر ماديــًا بشــكل ســلبي علــى املجموعــة
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لقــد حــدث تقلــب واضطــراب كبيــر فــي اســواق راس املــال واالئتمــان العامليــة منــذ بدايــة االزمــة املاليــة العامليــة فــي اواخــر 2007. وفــي بعــض 
االوقــات منــذ ذلــك احلــني، كان هنــاك ايضــا تخفيــض جوهــري فــي توفــر التمويــل، لــكل مــن املؤسســات املاليــة وعمالئهــا. ونتيجــة لذلــك، 
اجبــرت العديــد مــن املؤسســات املاليــة علــى االعتمــاد علــى البنــوك املركزيــة واحلكومــات لتوفيــر الســيولة وفــي بعــض االحــوال، راس املــال 
ــا  ــدان اخــرى فــي منطقــة الشــرق االوســط وشــمال افريقي ــم، مبــا فــي ذلــك فــي الكويــت وبل االضافــي. وقــد قامــت احلكومــات حــول العال
)منطقــة MENA( باتخــاذ اجــراءات هدفــت الســتقرار االســواق املاليــة ومنــع فشــل املؤسســات املاليــة. وبالرغــم مــن هــذه التدابيــر، اســتمرت 

اســواق راس املــال واالئتمــان العامليــة فــي التعــرض للتقلــب. 

وقــد تتأثــر اعمــال املجموعــة ونتائــج عملياتهــا ســلبا بهــذه االوضــاع وتأثيرهــا علــى الكويــت والــدول االخــرى فــي منطقــة الشــرق االوســط 
وشــمال افريقيــا. وبوجــه خــاص، تعرضــت منطقــة الشــرق االوســط وشــمال افريقيــا النخفــاض شــديد فــي اســعار العقــارات وفــي مؤشــرات 
بورصــات االســهم وقــد أثــرت هــذه العوامــل ســلبا علــى الشــركات فــي قطــاع العقــارات )وتشــمل املطوريــن وشــركات البنــاء والشــركات االخــرى( 
وشــركات االســتثمار. ونظــراً لعــدم التنويــع فــي االقتصــاد، فــإن هــذه الشــركات شــكلت جــزء هــام مــن مقترضــي البنــوك الكويتيــة، ونتيجــة 
للصعوبــات التــي تعرضــت لهــا، قامــت البنــوك الكويتيــة – مبــا فــي ذلــك املجموعــة بزيــادة املخصصــات بشــكل كبيــر فــي عامــي 2008 و2009 
مقارنــة باألعــوام الســابقة، ممــا أثــر ســلبا بالتالــي علــى نتائــج العمليــات. وفــي حالــة املجموعــة، انخفــض ربحهــا التشــغيلي قبــل الضريبــة فــي 
عــام 2008 مبقــدار 18.6 مليــون دينــار كويتــي أو 6.5 باملائــة، مدفوعــة بالزيــادة النوعيــة والعامــة فــي مخصصــات خســائر االئتمــان وخســائر 
انخفــاض قيمــة االوراق املاليــة االســتثمارية. وفــي عــام 2009، الــذي عكــس اســتمرار الظــروف الصعبــة فــي الســوق، وكان دخلهــا التشــغيلي 
ثابــت بشــكل اساســي وبالرغــم مــن ان ربحهــا التشــغيلي قبــل الضريبــة زاد مبقــدار 14.7 مليــون دينــار كويتــي او 5.5 باملائــة، اال ان الزيــادة 

كانــت ال تــزال مقيــدة باملخصصــات املرتفعــة وخســائر انخفــاض القيمــة، بالرغــم مــن انهــا كانــت اقــل مقارنــة بعــام 2008.

وفــي حالــة تكــرر حــدوث االضطرابــات املشــابهة فــي الســوق ومســتويات التقلــب، قــد تتعــرض املجموعــة الــى انخفاضــات فــي انشــطة العمــل 
وزيــادة فــي نفقــات التمويــل وضغــوط متويــل وانخفــاض فــي قيمــة االصــول وخســائر ائتمــان وخســائر انخفــاض القيمــة وربحيــة وتدفقــات 
نقديــة اقــل. كمــا ميكــن ان يتأثــر االداء املالــي لعمــل املجموعــة ســلبا مبعــدالت التعافــي املســتقبلية لألصــول وخاصــة فــي حــال تبــني عــدم 

صحــة االفتراضــات التاريخيــة بشــأن معــدالت تعافــي االصــول.

تتعــرض املجموعــة للتقلــب فــي اســعار النفــط العامليــة، واالنخفــاض الشــديد مؤخــرا فــي هــذه االســعار ميكــن ان يؤثــر ماديــا علــى نحــو ســلبي 
علــى نتائــج اعمــال املجموعــة

تتركــز اعمــال املجموعــة فــي الكويــت ومنطقــة الشــرق االوســط وشــمال افريقيــا. وفــي عــام 2015، نتــج 75.5 باملائــة مــن الدخــل التشــغيلي 
للمجموعــة مــن عملياتهــا فــي الكويــت وتتركــز76.4 باملائــة مــن اقصــى تعــرض للمجموعــة فــي مخاطــر االئتمــان )مبــا فــي ذلــك املطلوبــات 
ــات عــدد مــن  ــت واقتصادي ــت. ويعتمــد اقتصــاد الكوي ــا، وبشــكل اساســي فــي الكوي ــة( فــي منطقــة الشــرق االوســط وشــمال افريقي الطارئ
البلــدان االخــرى فــي منطقــة الشــرق االوســط وشــمال افريقيــا علــى النفــط والغــاز والصناعــات ذات الصلــة، وكذلــك اســعار وكميــات انتــاج 
هــذه الســلع. ومــع ذلــك، تعرضــت اســعار النفــط للتقلــب فــي الســنوات االخيــرة، ممــا أثــر علــى النمــو االقتصــادي فــي الكويــت. علــى ســبيل 
املثــال، بعــد االنخفــاض الشــديد فــي اســعار النفــط العامليــة فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2008 واالســعار املنخفضــة بشــكل شــديد نســبيا 
خــالل معظــم عــام 2009، انكمــش اجمالــي النــاجت احمللــي احلقيقــي فــي الكويــت بنســبة 7.1 باملائــة فــي عــام 2009 و2.4 باملائــة فــي عــام 2010 
وفقــا لبيانــات بنــك الكويــت املركــزي. ومنــذ منتصــف عــام 2014، انخفضــت اســعار النفــط العامليــة بشــكل شــديد، حيــث انخفــض متوســط 
الســعر الشــهري لســلة االوبيــك املرجعيــة مــن 107.9 دوالر امريكــي فــي يونيــو 2014 إلــى 26.7 دوالر امريكــي فــي ينايــر 2016 )ادنــى مســتوى 
خــالل 12 عامــا(. ومنــذ ذلــك الوقــت، تعافــت االســعار نوعــا مــا حيــث صعــد متوســط ســعر ســلة االوبــك الــى 33.8 دوالر امريكــي فــي مــارس 
2016. ويجــوز ان يكــون لهــذا التدهــور فــي االســعار تأثيــر جوهــري ســلبي وجــذري علــى االقتصــاد الكويتــي فــي 2015 وعــام 2016، ممــا قــد 
يؤثــر جوهريــاً ســلبا علــى العديــد مــن مقترضــي املجموعــة واالطــراف املقابلــة التعاقديــني. ولذلــك ســوف يؤثــر ســلبا بالتالــي علــى اعمــال 
املجموعــة ووضعهــا املالــي ونتائــج وافــاق اعمالهــا، وعلــى وجــه التحديــد مــن خــالل زيــادة مخصصــات خســائر االئتمــان وانخفــاض الطلــب 
علــى القــروض واخلدمــات املصرفيــة االخــرى. راجــع »تتركــز محفظــة قــروض عمــالء املجموعــة وقاعــدة الودائــع ومحفظــة االســتثمار فــي 

االوراق املاليــة فــي الكويــت ومنطقــة الشــرق االوســط وشــمال افريقيــا« ادنــاه.

قد تتأثر اعمال املجموعة بسبب استمرار االضطراب في منطقة الشرق األوسط

يقــع العديــد مــن عمــالء املجموعــة وجــزء كبيــر مــن اعمالهــا فــي منطقــة الشــرق االوســط وشــمال افريقيــا. وتهــدف املجموعــة لالســتمرار 
فــي التركيــز علــى النمــو فــي اعمالهــا فــي منطقــة الشــرق االوســط وشــمال افريقيــا )مبــا فــي ذلــك منطقــة مجلــس التعــاون اخلليجــي بشــكل 
هــام( فــي املســتقبل القريــب. ومنــذ بدايــة 2011، كان هنــاك اضطــراب سياســي فــي عــدد مــن الــدول داخــل او بالقــرب مــن منطقــة الشــرق 
االوســط وشــمال افريقيــا، وتشــمل ســوريا والعــراق ومصــر وتركيــا والبحريــن واجلزائــر وليبيــا وإيــران ولبنــان واالردن وتونــس واليمــن. وقــد 
ــار  ــى انهي ــي ادت ال ــة – الت ــى – فــي حــاالت شــديدة-النزاعات املســلحة واحلــرب املدني ــراوح هــذا االضطــراب مــن املظاهــرات العامــة ال ت
االنظمــة السياســية فــي تونــس ومصــر وليبيــا واحلــرب املدنيــة فــي ســوريا والعصيــان املســلح فــي العــراق وأدى الــى زيــادة شــديدة فــي عــدم 
االســتقرار السياســي فــي املنطقــة. وقــد تســبب هــذا الوضــع فــي اضطــراب شــديد فــي اقتصاديــات الــدول املتضــررة وعــدم اســتقرار اســعار 

النفــط والغــاز.
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وتقــع نســبة كبيــرة مــن عمــالء املجموعــة فــي منطقــة الشــرق االوســط وشــمال افريقيــا. وقــد تؤثــر احلــروب واالعمــال االرهابيــة واالفــاق 
السياســية او االقتصاديــة غيــر املســتقرة او عــدم االســتقرار فــي الكويــت او منطقــة الشــرق االوســط وشــمال افريقيــا بشــكل عــام ســلبا علــى 
االســواق املاليــة االقليميــة وأعمــال املجموعــة. وميكــن ان يــؤدي جتديــد االحتجاجــات فــي منطقــة الشــرق االوســط وشــمال افريقيــا – مبــا فــي 
ذلــك الكويــت – الــى عــدم اســتقرار سياســي شــديد فــي عــدد مــن الــدول. وميكــن ان يــؤدي عــدم االســتقرار فــي الســوق املالــي والسياســي فــي 
منطقــة الشــرق االوســط وشــمال افريقيــا فــي انخفــاض ودائــع عمــالء املجموعــة او طلــب عمالئهــا علــى القــروض او املنتجــات االخــرى التــي 
تقدمهــا املجموعــة. وميكــن ان يؤثــر اســتمرار عــدم االســتقرار فــي منطقــة الشــرق االوســط وشــمال افريقيــا، وخاصــة فــي بلــدان مثــل مصــر 
والعــراق ولبنــان وتركيــا حيــث يكــون للمجموعــة وجــود، علــى عمليــات املجموعــة واســتثماراتها فــي منطقــة الشــرق االوســط وشــمال افريقيــا 
ــي اعمــال  ــا وظروفهــم، وبالتال ــا القائمــني فــي منطقــة الشــرق االوســط وشــمال افريقي ــة لعمالئه ــى االفــاق املالي ــا عل ــر مادي وميكــن ان يؤث

املجموعــة. كمــا ميكــن ان يــؤدي عــدم االســتقرار هــذا الــى تأثيــر ســلبي علــى قيمــة اســتثماراتها فــي الــدول املتضــررة.

تتعــرض املجموعــة الــى خطــر ائتمــان املقترضــني، ويشــكل أي منــو أو تدهــور فــي حجــم أو جــودة محفظــة قــروض املجموعــة عامــاًل قــد يــؤدي 
الــى زيــادة فــي مخاطرهــا االئتمانيــة 

ان املخاطــر الناجتــة عــن التغيــرات الســلبية فــي نوعيــة وجــودة االئتمــان وقابليــة اســترداد القــروض واالوراق املاليــة واملبالــغ املســتحقة 
مــن االطــراف املقابلــة متأصلــة فــي تشــكيلة عريضــة مــن أعمــال املجموعــة، وبشــكل رئيســي فــي انشــطتها اخلاصــة باإلقــراض واالنشــطة 
االســتثمارية. وبوجــه خــاص، تتعــرض املجموعــة خلطــر عــدم ســداد املقترضــني لقروضهــم طبقــا لشــروطها التعاقديــة وان الضمــان )ان وجــد( 
لتأمــني دفــع هــذه القــروض قــد يكــون غيــر كاف. وتقــوم املجموعــة بشــكل منتظــم مبراجعــة وحتليــل محفظتهــا اخلاصــة بالقــروض ومخاطرهــا 
االئتمانيــة، ويســتند مخصــص املجموعــة للخســائر عــن القــروض علــى حتليلــه ملعــدالت التأخيــر التاريخيــة وادارة القــروض وتقييــم االصــول 
املعنيــة وكذلــك عــدد آخــر مــن افتراضــات االدارة. ومــع ذلــك، قــد تــؤدي هــذه التحليــالت واالفتراضــات الداخليــة الــى تنبــؤات غيــر صحيحــة 
بشــأن االداء االئتمانــي وخاصــة فــي البيئــة االقتصاديــة املتقلبــة. راجــع »“قــد تكــون سياســات واجــراءات ادارة مخاطــر املجموعــة غيــر فعالــة 

فــي كافــة الظــروف وقــد تتركهــا معرضــة ملخاطــر غيــر محــددة او غيــر متوقعــة« أدنــاه.

وفــي 31 ديســمبر 2015 بلــغ اجمالــي القــروض والســلف اضافــة الــى التمويــل االســالمي املقــدم مــن املجموعــة الــى العمــالء )محفظــة قــروض 
عمــالءه( 13,551 مليــون دينــار كويتــي مقارنــة مببلــغ 11,909 مليــون دينــار كويتــي فــي 31 ديســمبر 2014 و 10,695 مليــون دينــار كويتــي فــي 
31 ديســمبر 2013 و قــد بلــغ مخصــص املجموعــة خلســائر االئتمــان فيمــا يتعلــق مبحفظــة قــروض عمالئهــا 4.3 باملائــة و4.1 باملائــة و 3.9 

باملائــة مــن اجمالــي محفظــة قــروض عمالئهــا فــي 31 ديســمبر 2015 و31 ديســمبر 2014 و 31 ديســمبر 2013 تباعــا.

وتتصــور اســتراتيجية املجموعــة ان حصصهــا فــي الســوق فــي الكويــت ســوف تنمــو وســوف تتوســع فــي اعمالهــا االقليميــة والدوليــة )بشــكل 
اساســي فــي مجلــس التعــاون اخلليجــي( وســوف تقــوم بتطويــر منتجــات معينــة، علــى ســبيل املثــال مــن خــالل بنــاء ترخيــص امتيــاز االعمــال 
املصرفيــة االســالمية لديهــا والتحســني مــن قدراتهــا املصرفيــة االســتثمارية. ومــع توســع املجموعــة فــي محفظــة قــروض عمالئهــا، ســوف 
يزيــد ذلــك مــن انكشــافها علــى املخاطــر االئتمانيــة وســوف حتتــاج ادارة املجموعــة للقيــام بالرقابــة املســتمرة علــى نوعيــة ائتمــان محفظــة 
قــروض العمــالء. راجــع ادنــاه “قــد تكــون سياســات واجــراءات ادارة مخاطــر املجموعــة غيــر فعالــة فــي كافــة الظــروف وقــد تتركهــا معرضــة 

ملخاطــر غيــر محــددة او غيــر متوقعــة«.

كمــا ميكــن ان تنشــأ خســائر االئتمــان ايضــا مــن التدهــور فــي النوعيــة االئتمانيــة للمصدريــن احملدديــن واالطــراف املقابلــة للمجموعــة، مــن 
التدهــور العــام فــي الظــروف االقتصاديــة احملليــة أو العامليــة أو مــن املخاطــر النظاميــة فــي هــذه االنظمــة املاليــة، ممــا قــد يؤثــر علــى قابليــة 
ــادة فــي مخصصاتهــا مقابــل انخفــاض قيمــة القــروض واالوراق املاليــة واملخاطــر االئتمانيــة  اســترداد وقيمــة اصــول املجموعــة ويتطلــب زي

االخــرى.

وميكــن ان يــؤدي اي اخفــاق مــن جانــب املجموعــة فــي احلفــاظ علــى جــودة اصولهــا مــن خــالل سياســات ادارة املخاطــر الفعالــة الــى زيــادة فــي 
مخصصــات خســائر قــروض وينتــج عــن ذلــك مســتويات اعلــى للتأخــر فــي الســداد وشــطب الديــون، ممــا ميكــن ان يــؤدي بالتالــي الــى تأثيــر 

مــادي ســلبي علــى اعمــال املجموعــة ووضعهــا املالــي ونتائــج وآفــاق اعمالهــا.

قــد ال تكــون مصالــح الضمــان او ضمانــات القــروض املقدمــة لصالــح املجموعــة كافيــة لتغطيــة اي خســائر وقــد تكــون غيــر قابلــة للتنفيــذ 
مبوجــب القانــون 

قــد تخضــع ممارســة رهــن االصــول )مثــل محافــظ االســهم واالصــول العقاريــة( للحصــول علــى قــرض مصرفــي الــى بعــض القيــود مبوجــب 
القانــون الكويتــي. وبوجــه خــاص، قــد ال يتــم التنفيــذ علــى هــذا الضمــان بــدون قــرار مــن احملكمــة. لــذا قــد تواجــه املجموعــة صعوبــة فــي 
التنفيــذ علــى الضمانــات املقدمــة للمجموعــة )مبــا فــي ذلــك االضمــان العقــاري( او تنفيــذ الكفــاالت او اي تعهــدات دعــم ائتمــان اخــرى مــن 

الغيــر عندمــا يخــل املدينــون بالتزامهــم بســداد ديونهــم.

باإلضافــة الــى ذلــك، حتــى وان كانــت مصالــح الضمــان املذكــورة قابلــة للتنفيــذ فــي احملاكــم الكويتيــة، فــإن الوقــت والتكلفــة املرتبطــة بتنفيــذ 
مصالــح الضمــان فــي الكويــت قــد يقلــل مــن جــدوى تلــك الضمانــات للمجموعــة، ممــا يؤثــر ســلبا علــى قــدرة املجموعــة الســترداد خســائر 
قروضهــا. وكمــا فــي 31 ديســمبر 2015، مت ضمــان حوالــي 49 باملائــة مــن قــروض الشــركات مــن املجموعــة بواســطة ضمانــات تشــمل رهــن 
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االســهم الــذي يتــم التحكــم فيــه بواســطة القانــون الكويتــي باإلضافــة الــى الضمانــات العقاريــة.

ــن  ــا املجموعــة م ــن فيه ــد ال تتمك ــي ق ــي االوضــاع الت ــد و/أو اصــول اخــرى ف ــة نق ــا بصيغ ــاً اضافي ــب املجموعــة بشــكل منطــي ضمان وتطل
ممارســة احلقــوق علــى االســهم املرهونــة او حينمــا تدخــل فــي ضمانــات او ترتيبــات دعــم ائتمــان اخــر مــع الغيــر للقــروض املســددة الــى افــراد 
وشــركات. واي انخفــاض فــي قيمــة او ســيولة هــذا الضمــان قــد متنــع املجموعــة مــن التنفيــذ علــى الرهــن مبوجــب هــذا الضمــان بقيمتــه 
الكاملــة او علــى االطــالق فــي حالــة اعســار املقتــرض ودخولــه فــي حالــة افــالس، وبالتالــي ميكــن ان يؤثــر ســلبا علــى قــدرة املجموعــة الســترداد 

املبالــغ الكاملــة املســددة مقدمــا الــى املقتــرض.

وميكــن ان يــؤدي حــدوث اي مــن الســابق ذكــره الــى تأثيــر جوهــري ســلبي علــى اعمــال املجموعــة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا املالــي وافــاق 
اعمالهــا.

تتركــز محفظــة قــروض عمــالء املجموعــة وقاعــدة الودائــع ومحفظــة االســتثمار فــي االوراق املاليــة فــي الكويــت ومنطقــة الشــرق االوســط 
وشــمال افريقيــا

تتركــز قــروض عمــالء املجموعــة ومحافــظ اوراقهــا املاليــة االســتثمارية جغرافيــا فــي الكويــت ومنطقــة الشــرق االوســط وشــمال افريقيــا. وقــد 
مثلــت محفظــة قــروض عمــالء املجموعــة ومحفظــة االوراق املاليــة االســتثمارية )مبــا فــي ذلــك حيازتهــا لســندات خزانــة احلكومــة الكويتيــة 
وســندات بنــك الكويــت املركــزي( علــى 74.2 باملائــة مــن اجمالــي اصولهــا او 17,519 مليــون دينــار كويتــي فــي 31 ديســمبر2015 و 70.2 
باملائــة مــن اجمالــي اصولهــا او 15,282 مليــون دينــار كويتــي فــي 31 ديســمبر 2014 و74.7 باملائــة مــن اجمالــي اصولهــا او 13,900 مليــون 
دينــار كويتــي فــي 31 ديســمبر 2013. وقــد مت منــح أكثــر مــن 90 باملائــة مــن محفظــة قــروض عمــالء املجموعــة فــي 31 ديســمبر 2015 الــى 
مقترضــني فــي منطقــة الشــرق االوســط وشــمال افريقيــا، بشــكل اساســي فــي الكويــت، ومــن حيــث اقصــى تعــرض للمجموعــة ملخاطــر االئتمــان 
فــإن 76.4 باملائــة مــن هــذا التعــرض فــي 31 ديســمبر 2015 كان فيمــا يتعلــق بأطــراف مقابلــة فــي منطقــة الشــرق االوســط وشــمال افريقيــا، 

وبشــكل اساســي فــي الكويــت.

فــي 31 ديســمبر 2015 شــملت محفظــة االوراق املاليــة االســتثمارية للمجموعــة بشــكل اساســي ادوات الديــن التــي تبلــغ 2,902 مليــون دينــار 
ــا. وهــؤالء  ــن فــي منطقــة الشــرق االوســط وشــمال افريقي ــى مصدري ــن يشــمل التعــرض ال ــة مــن محفظــة أدوات الدي ــي او 78.7 باملائ كويت

املصدريــن يشــملون بشــكل اساســي احلكومــة الكويتيــة وحكومــات اخــرى.

وقــد مثلــت ودائــع عمــالء املجموعــة 59.1 باملائــة مــن اجمالــي مطلوباتهــا او 12,059 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2015 و59.5 
باملائــة مــن اجمالــي مطلوباتهــا او 11,260 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي31 ديســمبر 2014 و 65.9 باملائــة مــن اجمالــي مطلوباتهــا او 10,478 
مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2013 وحتديــدا، املجموعــة لديهــا تركيــز كبيــر للودائــع مــن احلكومــة الكويتيــة واالجهــزة ذات الصلــة 

بهــا تبلــغ تقريبــا مــن 20 الــى 25 باملائــة مــن اجمالــي متويــل املجموعــة خــالل الســنوات الثالثــة حتــى 31 ديســمبر 2015.

ــا بشــكل عــام او  ــة الشــرق االوســط وشــمال افريقي ــت ومنطق ــة العامــة فــي الكوي ــإن اي تدهــور فــي االوضــاع االقتصادي ــك، ف ونتيجــة لذل
اي اخفــاق مــن جانــب املجموعــة فــي االدارة الفعالــة لتركيــزات مخاطرهــا اجلغرافيــة ميكــن ان يكــون لــه تأثيــر مــادي ســلبي علــى اعمالهــا 
ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وافاقهــا. راجــع »وتتأثــر أعمــال املجموعــة ووضعهــا املالــي ونتائــج اعمالهــا وآفاقهــا باألســواق املاليــة العامليــة 
واإلقليميــة واألوضــاع االقتصاديــة واي تدهــور فــي االوضــاع االقتصاديــة فــي الكويــت ومنطقــة الشــرق االوســط وشــمال افريقيــا والتــي قــد 

تؤثــر بشــكل مــادي ســلبي علــى املجموعــة« اعــاله.

املجموعة لديها تركيزات كبيرة للعمالء والقطاعات

لقــد بلغــت نســبة أكبــر 20 قــرض وســلفة ومتويــل اســالمي مســتحق مت تقدميــه مــن املجموعــة الــى العمــالء كنســبة مئويــة مــن اجمالــي محفظــة 
قــروض عمالئهــا كمــا فــي 31 ديســمبر 2015 نســبة 15 باملائــة مقارنــة بــــــ16 باملائــة فــي 31 ديســمبر 2014. عــالوة علــى ذلــك، فــإن حيــازات 
املجموعــة لســندات خزانــة احلكومــة الكويتيــة وســندات بنــك الكويــت املركــزي بلغــت 29.8 باملائــة مــن محفظــة االوراق املاليــة االســتثمارية 

للمجموعــة بقيمــة 3,968 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2015.

وبالرغــم مــن تنويعهــا وفقــا للقطاعــات االقتصاديــة، اال ان اقصــى انكشــاف للمجموعــة علــى مخاطــر االئتمــان هــو فــي صــورة انكشــافات 
علــى بنــوك ومؤسســات ماليــة أخــرى بنســب تركــز متثــل 33.1 باملائــة مــن احلــد األقصــى لالنكشــاف علــى املخاطــر االئتمانيــة كمــا فــي 31 
ديســمبر 2015 مقارنــة بـــ 33.8 باملائــة فــي 31 ديســمبر 2014. وجائــت فــي املرتبــة التاليــة التركــزات فــي قطــاع التجزئــة الــذي مثــل 15.7 
باملائــة مــن احلــد األقصــى لالنكشــاف علــى املخاطــر االئتمانيــة، يليــه القطــاع العقــاري بنســبة 10.5 باملائــة مــن االقصــى لالنكشــاف. وتشــمل 
قــروض املجموعــة اقــراض كبيــر يتعلــق باالســتثمار )مثــل قــروض الهامــش املنظمــة واســتثمار متويــل القــروض فــي االكتتابــات العامــة واالســهم 
العامليــة( الــذي قــد يعرضهــا لزيــادة فــي خطــر االئتمــان فــي حالــة انخفــاض اســواق االســهم واالســواق املاليــة االخــرى التــي قــام عمالئنــا 

باالســتثمار فيهــا بشــكل كبيــر.

ونتيجــة لذلــك، فإنــه فــي حالــة الضعــف اجلوهــري فــي نوعيــة االئتمــان او التعثــر فــي الســداد مــن قبــل اي عميــل جوهــري او ملصــدري االوراق 
املاليــة للديــن او ايــة عوامــل أخــرى قــد تؤثــر ســلبا علــى القطــاع املالــي او القطاعــات االخــرى التــي يكــون للمجموعــة تعــرض كبيــر لهــا، ميكــن 
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ان ينتــج عنــه احتســاب املجموعــة ملخصصــات خســائر قــروض اضافيــة والتعــرض الــى انخفــاض فــي دخــل الفائــدة. وبشــكل مشــابه، فــإن 
ســحب او عــدم جتديــد الودائــع اخلاصــة بكبــار املودعــني لــدى املجموعــة قــد يتطلــب مــن املجموعــة احلصــول علــى متويــل بديــل مــن مصــادر 
اخــرى وقــد ال يتــاح التمويــل املطلــوب بشــكل فــوري او قــد يكــون أكثــر كلفــة. ومــن احملتمــل ان يــؤدي اي مــن االحتمالــني الــى تأثيــر جوهــري 

ســلبي علــى اعمــال املجموعــة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا.

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

كجــزء مــن اعمالهــا املصرفيــة املعتــادة، تقــوم املجموعــة بإصــدار ضمانــات وخطابــات اعتمــاد وقبــول يتــم ادراجهــا خــارج امليزانيــة العموميــة 
للمجموعــة حتــى الوقــت الــذي يتــم فيــه متويلهــا فعــال او الغائهــا. وعــالوة علــى ذلــك، تقــوم املجموعــة بارتباطــات غيــر قابلــة للنقــض لتقــدمي 
االئتمــان الــى عمالئهــا. وبالرغــم مــن ان هــذه االرتباطــات طارئــة، اال انهــا مــع ذلــك تخضــع املجموعــة الــى مخاطــر االئتمــان والســيولة. وفــي 
31 ديســمبر 2015، كان علــى املجموعــة مطلوبــات وارتباطــات مســتحقة بقيمــة 4,661 مليــون دينــار كويتــي اي مــا يعــادل 25.6 باملائــة مــن 
ــق  إجمالــي محفظــة قــروض العمــالء واملطلوبــات الطارئــة معــا. وبالرغــم مــن ان املجموعــة تتوقــع ان فقــط جــزء مــن التزاماتهــا فيمــا يتعل
بهــذه االلتزامــات ســوف يتــم تنشــيطه ويقــوم بتمويــل نفســه طبقــا لذلــك، اال ان املجموعــة قــد تكــون بحاجــة لتســديد املدفوعــات فيمــا يتعلــق 
باجلــزء االكبــر مــن هــذه االرتباطــات وخاصــة فــي احلــاالت التــي يكــون فيهــا تدهــور عــام فــي اوضــاع الســوق. وســوف ينتــج عــن ذلــك حاجــة 
املجموعــة للحصــول علــى متويــل اضافــي، ومــن احملتمــل ان يكــون ذلــك مبوجــب اشــعار قصيــر نســبيا، ممــا قــد يكــون لــه تأثيــر ســلبي علــى 

وضعهــا املالــي ونتائــج اعمالهــا. 

تتعرض املجموعة الى مخاطر السمعة ذات الصلة بالعمليات والقطاع

تعتمــد املؤسســات املاليــة علــى ثقــة عمالئهــا للنجــاح فــي اعمالهــا. وتتعــرض املجموعــة الــى خطــر ان الدعــاوى القضائيــة وســوء الســلوك 
واإلخفــاق التشــغيلي والدعايــة الســلبية والتنــاول الصحفــي – ســواء كان صحيــح ام ال – ســوف يضــر بســمعتها. كمــا ميكــن ان تتأثــر ســمعة 
املجموعــة ســلبا ايضــا بســبب ســلوك الغيــر الــذي ال يكــون لديــه ســيطرة عليــه، مبــا فــي ذلــك اجلهــات التــي تقــوم بإقــراض االمــوال اليهــا او 
التــي قامــت باالســتثمار فيهــا. علــى ســبيل املثــال، فــي حالــة ارتبــاط أحــد املقترضــني مــن املجموعــة بفضائــح ماليــة او ســلوك غيــر صحيــح ، 

قــد تتأثــر ســمعة املجموعــة ايضــا.

وعلــى نحــو مشــترك مــع البنــوك االخــرى، فــإن املجموعــة معرضــة ايضــا الــى الدعايــة الســلبية ذات الصلــة بقطــاع اخلدمــات املاليــة ككل. فقــد 
تؤثــر ســلباً بعــض اإلشــاعات املغرضــة والتــي ال صلــة لهــا باملجموعــة أو ســلوك غيــر تنافســي مــن جانــب أحــد املنافســني علــى ســمعة القطــاع 
وتؤثــر علــى منظــور املســتثمرين والــراي العــام وســلوك اجلهــات الرقابيــة. وميكــن ان يــؤدي بســمعة املجموعــة الــى قيــام العمــالء احلاليــني 
بســحب اعمالهــم ويــؤدي إلــى تــردد العمــالء احملتملــني فــي القيــام بالعمــل مــع املجموعــة. واي مــن هــذه التطــورات ميكــن ان يكــون لهــا تأثيــر 

ســلبي علــى اعمــال املجموعــة ونتائــج اعمالهــا ووضعهــا املالــي. 

ميكن ان تتعرض املجموعة لتأثير سلبي بسبب تدهور نسبة الثقة في سالمة املؤسسات املالية االخرى واالطراف املقابلة

فــي ضــوء القيــود علــى الســيولة والتكلفــة املرتفعــة للتمويــل فــي ســوق االقــراض بــني البنــوك وفــي ضــوء املســتوى املرتفــع لدرجــة االرتبــاط 
مــا بــني املؤسســات املاليــة وبعضهــا والــذي اتضــح بشــكل كبيــر بعــد افــالس Lehman Brothers فــي عــام 2008، فــإن املجموعــة معرضــة الــى 
خطــر تدهــور نســبة الثقــة فــي الســالمة التجاريــة واملاليــة او الســالمة املتصــورة للمؤسســات املاليــة االخــرى. وفــي قطــاع اخلدمــات املاليــة، 
ميكــن ان يــؤدي التقصيــر مــن جانــب مؤسســة واحــدة الــى خســائر كبيــرة وتقصيــر محتمــل مــن جانــب املؤسســات االخــرى. ووفقــا للتجربــة 
فــي عامــي 2008 و 2009، فــإن املخــاوف او التقصيــر مــن جانــب مؤسســة واحــدة ميكــن ان يــؤدي الــى مشــاكل كبيــرة فــي الســيولة واخلســائر 
او التقصيــر مــن جانــب املؤسســات االخــرى، وذلــك ألن الســالمة التجاريــة واملاليــة للعديــد مــن املؤسســات املاليــة معتمــدة علــى درجــة ترابطهــا 
نتيجــة لعالقتهــا االئتمانيــة وعالقــات التــداول واملقاصــة او العالقــات االخــرى بينهــا. وعليــه فــإن أيــة شــكوك فــي الصالحيــة االئتمانيــة او 
أيــة مخــاوف بشــأن طــرف مقابــل قــد تــؤدي الــى مشــاكل ســيولة علــى نطــاق الســوق وخســائر او تقصيــر مــن جانــب املجموعــة او املؤسســات 
االخــرى. ان هــذا اخلطــر الــذي يتــم االشــارة اليــه غالبــا بـ«املخاطــر النظاميــة« قــد يؤثــر ســلبا ايضــا علــى الوســطاء املاليــني االخريــن مثــل 
وكاالت املقاصــة ومؤسســات وبورصــات االوراق املاليــة التــي تتفاعــل معهــا املجموعــة يوميــا. وميكــن ان يــؤدي اخلطــر النظامــي – فــي حالــة 

حدوثــه – الــى تأثيــر مــادي ســلبي علــى قــدرة املجموعــة للحصــول علــى التمويــل اجلديــد وعلــى اعمالهــا ووضعهــا املالــي ونتائــج اعمالهــا.

تخضع املجموعة الى خطر امكانية عدم توفر السيولة بشكل فوري او توفرها مقابل سعر قد يؤثر سلبا على اعمالها او نتائج عملياتها

خطــر الســيولة هــو خطــر عــدم متكــن املجموعــة مــن الوفــاء بالتزاماتهــا مبــا فــي ذلــك التزامــات التمويــل عنــد اســتحقاقها. ويتأصــل هــذا 
اخلطــر فــي العمليــات املصرفيــة وميكــن ان يــزداد بســبب عــدد مــن العوامــل احملــددة علــى الشــركات وتشــمل االفــراط باالعتمــاد علــى 
مصــدر معــني للتمويــل )مبــا فــي ذلــك علــى ســبيل املثــال التمويــل قصيــر املــدى ومتويــل اليــوم الواحــد )overnight funding( والتغيــرات فــي 
التصنيفــات االئتمانيــة او عوامــل أخــرى مثــل حــاالت فشــل األســواق املاليــة أو حــاالت الكــوارث. وقــد تعرضــت اســواق االئتمــان فــي انحــاء 
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العالــم الــى انخفــاض شــديد فــي الســيولة خــالل الربــع االخيــر مــن عــام 2008 والنصــف االول مــن عــام 2009. ومنــذ ذلــك احلــني، كانــت 
اوضــاع الســوق متقلبــة مــع اســتمرار املؤسســات املاليــة فــي التعــرض لفتــرات مــن انخفــاض الســيولة.

ــزي.  ــت املرك ــك الكوي ــل بن ــة مــن قب ــة الســيولة )LCR( كمــا هــي مطبق ــازل 3 بخصــوص معــدالت تغطي ــات ب ــى متطلب تخضــع املجموعــة ال
ان الهــدف مــن معــدالت تغطيــة الســيولة هــو احلفــاظ علــى متانــة ماليــة قويــة علــى املــدى القصيــر وذلــك عنــد مواجهــة أي خطــر فــي 
الســيولة وكذلــك احلفــاظ علــى مســتويات مناســبة مــن األصــول الســائلة عاليــة اجلــودة )HQLA( ملقابلــة أي احتياجــات ســيولة وذلــك عنــد 
ــدل  ــك مع ــة الســيولة، تتضمــن التعليمــات كذل ــات تغطي ــا. اســتكماال ملتطلب ــى مــدة 30 يوم ــدالت الســيولة عل ــارات الضغــط ملع اجــراء اختب
ــوك  ــزام البن ــن خــالل إل ــك م ــن وذل ــن الزم ــل م ــل ألجــل طوي ــن مخاطــر التموي ــل م ــدف للتقلي ــذي يه ــل املســتقر)NSFR( وال ــي التموي صاف
بتمويــل انشــطتهم مــن مصــادر مســتقرة للتمويــل وذلــك للحــد مــن مخاطــر تقلــص مصــادر التمويــل فــي املســتقبل. معــدل صافــي التمويــل 
املســتقر)NSFR( وأدوات قيــاس مخاطــر الســيولة األخــرى لقيــاس ابعــاد مختلفــة مــن مخاطــر ســيولة ومتويــل البنــك هــي مطبقــة ومراقبــة 

مــن قبــل بنــك الكويــت املركــزي.  

ــع االخيــر مــن عــام 2008 ممــا ادى الــى انخفــاض فــي بعــض  ــذ الرب ــل بــني البنــوك زاد بشــكل كبيــر من كمــا ان إدراك خطــر الطــرف املقاب
املصــادر التقليديــة للســيولة مثــل اســواق الديــن ومبيعــات االصــول واســترداد قيمــة االســتثمارات. ان حصــول املجموعــة علــى هــذه املصــادر 
التقليديــة للســيولة قــد يكــون مقيــد او يتــاح فقــط مقابــل تكلفــة اعلــى وال ميكــن ان يكــون هنــاك ضمــان ان احلكومــة الكويتيــة ســوف تســتمر 
فــي توفيــر مســتويات الدعــم التــي قامــت بتقدميهــا حتــى تاريخــه الــى القطــاع املصرفــي الكويتــي. راجــع »احلكومــة الكويتيــة ليســت حتــت 
أي التــزام لدعــم املجموعــة وليــس هنــاك ضمــان ان املجموعــة ســوف حتصــل علــى دعــم مســتقبلي يتفــق مــع الدعــم الــذي حصلــت عليــه فــي 

الســابق« ادنــاه.

عــالوة علــى ذلــك، فــإن عــدم االســتقرار او التقلــب فــي اســواق راس املــال واالئتمــان قــد يقيــد مــن قــدرة املجموعــة علــى اعــادة متويــل 
املطلوبــات املســتحقة بواســطة متويــل طويــل املــدى او زيــادة تكلفــة هــذا التمويــل. وســوف يعتمــد حصــول املجموعــة علــى اي متويــل اضافــي 
قــد حتتــاج اليــه علــى عوامــل مختلفــة تشــمل اوضــاع الســوق وتوفــر االئتمــان عمومــا وعلــى املقترضــني فــي صناعــة اخلدمــات املاليــة حتديــدا، 

والوضــع املالــي للمجموعــة والتصنيفــات االئتمانيــة والقــدرة االئتمانيــة.

وفــي الســابق، اعتمــدت املجموعــة علــى ودائــع العمــالء والودائــع بــني البنــوك للوفــاء مبعظــم متطلباتهــا التمويليــة. ويخضــع توفــر الودائــع الــى 
التقلــب بســبب عوامــل خــارج ســيطرة املجموعــة وتشــمل احتمــال فقــد الثقــة والضغــوط التنافســية وقــد ينتــج عــن ذلــك تدفــق صــادر كبيــر 
للودائــع خــالل فتــرة زمنيــة قصيــرة. وكمــا فــي 31 ديســمبر 2015، كانــت نســبة التمويــل ذات االســتحقاق التعاقــدي أقــل مــن ثالثــة أشــهر أو 
مســتحق عنــد الطلــب 80.3 باملائــة. ويتألــف هــذا النــوع مــن التمويــل مــن مبالــغ مســتحقة الــى البنــوك واملؤسســات املاليــة االخــرى وودائــع 
العمــالء وشــهادات االيــداع املصــدرة و ســندات مســاندة مــن الشــريحة 2 لــرأس املــال. كمــا كانــت نســبة التمويــل املســتحق خــالل أقــل مــن 
ســنة او كان واجــب الدفــع عنــد الطلــب95.7 باملائــة. عــالوة علــى ذلــك، فــإن ودائــع املجموعــة متركــزة جغرافيــا وتعتمــد املجموعــة علــى بعــض 
ــة باحلكومــة ومــن القطــاع اخلــاص. راجــع »تتركــز محفظــة  الودائــع الكبيــرة مــن مجموعــة محــدودة مــن العمــالء مــن الشــركات ذات الصل
قــروض عمــالء املجموعــة وقاعــدة الودائــع ومحفظــة االســتثمار فــي االوراق املاليــة فــي الكويــت ومنطقــة الشــرق االوســط وشــمال أفريقيــا« 

اعــاله و »املجموعــة لديهــا تركيــزات كبيــرة للعمــالء والقطاعــات« اعــاله.

وفــي حالــة قيــام جــزء كبيــر مــن املودعــني لــدى املجموعــة او اي مــن كبــار مودعيهــا بســحب ودائعهــم حتــت الطلــب او فــي حــال عــدم قيامهــم 
بتجديــد ودائعهــم محــددة املــدة عنــد االســتحقاق، قــد حتتــاج املجموعــة للســعي للحصــول علــى مصــادر متويــل اخــرى او يجــوز ان تضطــر لبيــع 
او الدخــول فــي بيــع واعــادة شــراء معامــالت التوريــق علــى بضــع مــن اصولهــا مــن اجــل الوفــاء مبتطلباتهــا التمويليــة. وليــس هنــاك ضمــان ان 
املجموعــة ســوف تتمكــن مــن احلصــول علــى متويــل اضافــي متــى وحــني يكــون ذلــك مطلــوب او مقابــل اســعار لــن تؤثــر علــى قدرتهــا للتنافــس 

بفاعليــة، وفــي حالــة اجبــار املجموعــة علــى بيــع االصــول للوفــاء مبتطلباتهــا التمويليــة، قــد تتعــرض الــى خســائر جوهريــة نتيجــة لذلــك.

وفــي حــاالت متطرفــة فــي حالــة عــدم متكــن املجموعــة مــن اعــادة متويــل او اســتبدال هــذه الودائــع مبصــادر بديلــة للتمويــل مــن اجــل الوفــاء 
باحتياجاتهــا مــن الســيولة مــن خــالل الودائــع، واالســواق بــني البنــوك واســواق رأس املــال العامليــة او مــن خــالل مبيعــات االصــول، ســوف يكــون 

لذلــك تأثيــر مــادي ســلبي علــى اعمالهــا ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وافاقهــا ومــن احملتمــل ان ينتــج عــن ذلــك اعســار املجموعــة.

تخضــع املجموعــة إلــى لوائــح رقابيــة شــاملة، وقــد ينتــج عــن أي تغييــر فــي تلــك اللوائــح أو فــي تفســيرها أو تطبيقهــا أو اي اخفــاق مــن جانــب 
املجموعــة فــي االلتــزام بهــذه اللوائــح تأثيــر مــادي ســلبي علــى املجموعــة. 

تخضــع املجموعــة الــى عــدد مــن الضوابــط التنظيميــة املصممــة للحفــاظ علــى ســالمة وأمــان البنــوك وضمان التزامهــا باألغــراض االقتصادية 
واالغــراض االخــرى وتقييــد تعرضهــا الــى املخاطــر. وتشــمل هــذه الضوابــط القوانــني واللوائــح الصــادرة عــن بنــك الكويــت املركــزي وهيئــة 

اســواق املــال وســوق الكويــت لــألوراق املاليــة.

وقــد تقيــد اللوائــح التــي تخضــع اليهــا املجموعــة مــن قدرتهــا علــى القيــام بأجــزاء معينــة مــن اعمالهــا أو لزيــادة محفظتهــا مــن القــروض او 
احلصــول علــى رأس املــال وقــد تزيــد ايضــا مــن تكلفــة القيــام باألعمــال. عــالوة علــى ذلــك، فــإن الزيــادة فــي اللوائــح او التغيــرات علــى القوانــني 
واللوائــح املعمــول بهــا واالســلوب الــذي يتــم تفســيرها وتطبيقهــا بــه فــي الكويــت قــد يفــرض تكاليــف اضافيــة كبيــرة علــى املجموعــة وقــد يكــون 
لــه تأثيــر مــادي ســلبي علــى اعمــال املجموعــة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا او افاقهــا. باإلضافــة لذلــك، فــإن عــدم االلتــزام مــن جانــب 

املجموعــة بــأي لوائــح معمــول بهــا قــد يعرضهــا الــى التزامــات وغرامــات شــديدة محتملــة.
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ولكــي يتــم تنفيــذ األعمــال والتوســع فيهــا، فــإن هنــاك ضــرورة لكــي تقــوم املجموعــة باحلفــاظ علــى او احلصــول علــى تراخيــص وتصاريــح 
وموافقــات مختلفــة مــن جهــات رقابيــة وقانونيــة واداريــة وضريبيــة او هيئــات ودوائــر حكوميــة اخــرى. وتكــون اجــراءات احلصــول علــى هــذه 
التصاريــح والتراخيــص واملوافقــات مطولــة فــي الغالــب ومعقــدة وغيــر قابلــة للتوقــع ومكلفــة. وفــي حالــة عــدم متكــن املجموعــة مــن احلفــاظ 
علــى او احلصــول علــى التراخيــص والتصاريــح واملوافقــات املطلوبــة، فــإن قدرتهــا علــى حتقيــق اهدافهــا االســتراتيجية ميكــن ان يتــم التقليــل 

منهــا.

كمــا ان املجموعــة مطالبــة ايضــا بااللتــزام بقوانــني ولوائــح »اعــرف عميلــك« ومكافحــة غســل االمــوال ومكافحــة متويــل االرهــاب املعمــول بهــا 
فــي الكويــت وفــي اماكــن تواجدهــا وتشــمل تلــك املرتبطــة بــدول تخضــع الــى عقوبــات مكتــب مراقبــة االصــول االجنبيــة التابــع للواليــات املتحــدة 
ولوائــح مشــابهة صــادرة عــن االحتــاد االوربــي واالماكــن االخــرى، وقوانــني مكافحــة الفســاد املعمــول بهــا فــي االماكــن التــي تقــوم بالعمــل فيهــا. 
وللحــد الــذي تخفــق مبوجبــه املجموعــة او يتــم اعتبــار انهــا اخفقــت فــي االلتــزام بهــذه القوانــني واللوائــح املعمــول بهــا وقوانــني ولوائــح اخــرى، 
فــإن ســمعتها ميكــن ان تتعــرض الــى ضــرر مــادي وقــد تخضــع الــى مخالفــات او عقوبــات ماليــة اخــرى، مــع أثــار ســلبية الحقــة علــى اعمالهــا 

ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وافاقهــا.

ميكــن للتغييــر الســلبي فــي التصنيــف االئتمانــي للبنــك ان يقيــد مــن قدرتــه علــى احلصــول علــى التمويــل وقــد يزيــد مــن تكاليــف االقتــراض 
لديــه

ــف  ــة Fitch وتصني ــن وكال ــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة م ــغ AA- م ــدى يبل ــل امل ــة طوي ــف مصــدر عمــالت اجنبي ــى تصني ــك حاصــل عل البن
ــغ A+ مــع  ــي للمصــدر يبل ــة Moody’s1 مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة، وتصنيــف ائتمان ــغ Aa3 مــن وكال ــة املــدى يبل ــة طويل ــع املصرفي للودائ
نظــرة مســتقبلية مســتقرة مــن وكالــة S&P. وتعتبــر هــذه التصنيفــات التــي يقصــد بهــا قيــاس قــدرة البنــك علــى الوفــاء بالتزامــات الديــن عنــد 

اســتحقاقها عامــل هــام لتحديــد تكلفــة االقتــراض لــدى البنــك.

وليــس هنــاك ضمــان ان التصنيفــات ســوف تظــل ســارية املفعــول ألي مــدة زمنيــة محــددة او ان التصنيفــات لــن يتــم تخفيضهــا او ســحبها 
بالكامــل إذا بــررت الظــروف ذلــك فــي املســتقبل. ويجــوز ان يعمــل تخفيــض التصنيفــات االئتمانيــة للبنــك او التغييــر الســلبي فــي نظرتهــا 

املســتقبلية علــى مــا يلــي:

تقييد قدرة البنك او اي عضو في املجموعة على احلصول على التمويل؛ §

زيادة تكلفة االقتراض على البنك او اي عضو في املجموعة؛ و §

تقييد قدرة البنك او اي عضو في املجموعة على احلصول على راس املال، §

وكل من النتائج املذكورة اعاله ميكن ان تؤثر سلبا على اعمالها ووضعها املالي ونتائج عملياتها وآفاقها. 

ووفقــا لــكل مــن Moody’s وS&P وFitch، فــإن العامــل الهــام الــذي تنطــوي عليــه تصنيفــات البنــك هــو تقييمهــا ان هنــاك احتمــال مرتفــع 
للغايــة حلصــول البنــك علــى دعــم مــن الســلطات الكويتيــة. واي حــادث قــد يتســبب فــي قيــام وكاالت التصنيــف هــذه او وكاالت اخــرى فــي 
املســتقبل فــي تعديــل رؤيتهــا هــذه مــن احملتمــل ان ينتــج عنــه تغييــر ســلبي علــى تصنيــف البنــك. راجــع »احلكومــة الكويتيــة ليســت حتــت اي 
التــزام لدعــم املجموعــة وليــس هنــاك ضمــان ان املجموعــة ســوف حتصــل علــى دعــم مســتقبلي يتفــق مــع الدعــم الــذي حصلــت عليــه فــي 

الســابق« أدنــاه.

احلكومــة الكويتيــة ليســت حتــت اي التــزام لدعــم املجموعــة وليــس هنــاك ضمــان ان املجموعــة ســوف حتصــل علــى دعــم مســتقبلي يتفــق مــع 
الدعــم الــذي حصلــت عليــه فــي الســابق

فــي ضــوء االزمــة املاليــة العامليــة وتأثيرهــا علــى القطــاع املصرفــي الكويتــي، شــرعت احلكومــة الكويتيــة فــي عــدة خطــط لدعــم بنوكهــا احملليــة 
)شــاملة البنــك(. وبالرغــم مــن ان احلكومــة الكويتيــة قامــت فــي الســابق بدعــم القطــاع املصرفــي احمللــي )مبــا فــي ذلــك البنــك( ليــس هنــاك 

ضمــان انهــا ســوف تســتمر فــي تقــدمي الدعــم الــى القطــاع املصرفــي احمللــي )مبــا فــي ذلــك البنــك( فــي املســتقبل. 

القطاع املصرفي تنافسي وتتعرض املجموعة الى منافسة شديدة في الكويت

تواجــه املجموعــة مســتويات مرتفعــة مــن املنافســة لكافــة منتجاتهــا وخدماتهــا فــي الكويــت. وبوجــه خــاص، تتنافــس املجموعــة مــع البنــوك 
احملليــة االخــرى )التقليديــة واالســالمية( وقــد تــزداد وتيــرة هــذه املنافســة.

يتألــف القطــاع املصرفــي الكويتــي مــن 5 بنــوك جتاريــة تقليديــة يقــع مقرهــا الرئيســي داخــل الكويــت وفــروع 11 بنــك غيــر كويتــي اخــر. عــالوة 
علــى ذلــك، مت ترخيــص بنــك متخصــص و5 بنــوك تعمــل طبقــا االحــكام الشــريعة االســالمية )احداهــا شــركة تابعــة للبنــك( وفــرع تابــع لبنــك 

ســعودي للعمــل فــي الكويــت طبقــا ألحــكام الشــريعة االســالمية.

قامت موديز بوضع التصنيفات اإلئتمانية لبنك الكويت الوطني حتت املراجعة وذلك بعد القيام بنفس اخلطوة جتاه التصنيفات السيادية لدولة الكويت. 1
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ولضمــان احلفــاظ علــى القــدرة التنافســية فــإن املجموعــة تــرى أنهــا بحاجــة الــى رفــع كفاءاتهــا وقدراتهــا فيمــا يخــص تكنولوجيــة املعلومــات 
والبنيــة التحتيــة لديهــا، مــع تركيــز خــاص علــى األمتتــة واحلاجــة لتجــاوز اطــر العمــل نحــو مجموعــة أكبــر مــن القــدرات مبعــدالت اعلــى فــي 

مجــال نشــر احللــول القائمــة علــى التكنولوجيــة.

عــالوة علــى ذلــك، تعتقــد املجموعــة ان احلجــم الكبيــر للبنــك شــكل يقيــد قدرتــه إلــى حــد مــا علــى تنميــة محفظــة القــروض علــى مســتوى 
مجموعــات األعمــال املختلفــة لديــه، حيــث ان منــو حجــم محفظــة القــروض ينتــج عنــه عمليــات تســويات أكبــر مقارنــة بالبنــوك احملليــة االصغــر 
حجمــا والتــي تتطلــب جهــداً أكبــر لضمــان منــو احملفظــة علــى نحــو أســرع مــن الســوق علــى املســتوى االجمالــي واحلفــاظ علــى صافــي حصــة 

محفظــة البنــك فــي الســوق.

ــب املجموعــة لالســتمرار فــي التنافــس بنجــاح فــي الكويــت  ــي واي اخفــاق مــن جان ــر الطبيعــة التنافســية للســوق املصرفــي الكويت وقــد تأث
ــج اعمالهــا وافاقهــا. ــي ونتائ ــى اعمــال املجموعــة ووضعهــا املال ســيؤثر بشــكل ســلبي عل

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

ميكــن ان يتأثــر الوضــع املالــي للمجموعــة ونتائــج عملياتهــا بشــكل ســلبي بســبب مخاطــر الســوق التــي تقــع خــارج نطــاق ســيطرتها، وتشــمل 
علــى ســبيل املثــال ال احلصــر التقلــب فــي اســعار الفائــدة واســعار االوراق املاليــة واســعار صــرف العمــالت. وعلــى وجــه اخلصــوص، قــد تعمــل 
ــة فــي محفظــة  ــن املالي ــدى املجموعــة واوراق الدي ــت ل ــى تخفيــض قيمــة القــروض ذات املعــدل الثاب ــدة عمومــا عل ــادة فــي اســعار الفائ الزي
اوراقهــا املاليــة االســتثمارية وقــد يزيــد مــن تكاليــف التمويــل لــدى املجموعــة. عــالوة علــى ذلــك، فــإن التقلــب فــي اســعار الفائــدة قــد ينتــج عنــه 
فجــوة اســعار بــني اســعار الفائــدة لــدى املجموعــة لألصــول احلساســة واملطلوبــات، وخاصــة ان املجموعــة لديهــا عمومــا حــق اختيــاري لتغييــر 
االســعار التــي تفرضهــا علــى قــروض وســلف عمالئهــا )باخلضــوع الــى احلــد االقصــى احملــدد ادنــاه( بينمــا ان االســعار التــي تقــوم بدفعهــا عــن 
جانــب مــن قاعــدة ودائــع عمالئهــا )وهــي الودائــع محــددة املــدة( ثابتــة تعاقديــا خــالل مــدة الوديعــة. ونتيجــة لذلــك، تتعــرض املجموعــة عمومــا 
الــى زيــادة فــي الدخــل الصافــي للفائــدة لديهــا فــي حالــة زيــادة اســعار الفائــدة وانخفــاض فــي صافــي دخــل الفائــدة فــي اوقــات انخفــاض 
اســعار الفائــدة. ويتــم دفــع االنخفــاض بســبب حقيقــة ان اســعار الفائــدة التــي يتــم فرضهــا مــن جانــب املجموعــة علــى قــروض عمالئها املســعرة 
بالدينــار الكويتــي يتــم حتديدهــا عنــد نســب مئويــة محــددة فــوق ســعر اخلصــم احملــدد مــن بنــك الكويــت املركــزي. راجــع امللحوظــة 28.3.1 
ــة فــي اســعار الفائــدة كمــا فــي 31 ديســمبر 2015 و31 ديســمبر  ــادة بنســبة 0.25 باملائ ــة التــي توضــح حساســية البنــك بزي ــات املالي بالبيان
2014. ان اســعار الفائــدة حساســة جتــاه العديــد مــن العوامــل التــي تتجــاوز ســيطرة املجموعــة وتشــمل سياســات البنــوك املركزيــة مثــل بنــك 

الكويــت املركــزي واالحتياطــي الفيدرالــي االمريكــي والعوامــل السياســية واالوضــاع االقتصاديــة احملليــة والعامليــة.

وحتتفــظ املجموعــة مبحفظــة صغيــرة مــن االوراق املاليــة مــن االســهم املتاحــة للبيــع فــي محفظــة اوراقهــا املاليــة االســتثمارية. واي تغيــرات 
علــى القيمــة العادلــة لهــذه االوراق املاليــة – علــى ســبيل املثال-نتيجــة للتغييــر فــي اســعار االســهم حيــث يتــم ادراج االوراق املاليــة فــي ســوق 
نشــط، ســوف يكــون لــه تأثيــر علــى أســهم املجموعــة، وامللحوظــة 28.3.3 بالبيانــات املاليــة التــي توضــح حساســية املجموعــة بزيــادة بنســبة 5 
باملائــة فــي مؤشــرات االســواق ذات الصلــة فــي 31 ديســمبر 2015 و31 ديســمبر 2014. باإلضافــة لذلــك فــإن دخــل املجموعــة مــن عمليــات 
ــدة  ــي فــي الســوق ومســتويات معــدالت الفائ ــداول االجمال ــل نشــاط الت ــى عوامــل عــدة خــارج نطــاق ســيطرتها مث ــة يعتمــد عل االوراق املالي

والتقلبــات فــي اســعار صــرف العمــالت والتقلــب العــام بالســوق.

وبصفتهــا وســيط مالــي، تتعــرض املجموعــة الــى خطــر اســعار الصــرف األجنبــي. ويشــمل هــذا اخلطــر احتمــال تغيــر قيمــة االصــل او 
املطلوبــات بعملــة اجنبيــة بســبب التغيــر فــي اســعار صــرف العمــالت وكذلــك احتمــال اضطــرار املجموعــة إلغــالق اي مركــز مفتــوح بعملــة 
اجنبيــة باخلســارة بســبب احلركــة الســلبية فــي اســعار الصــرف. وحتــاول املجموعــة مطابقــة عمــالت اصولهــا ومطلوباتهــا ويتــم احلفــاظ علــى 
اي مركــز عملــة مفتــوح ضمــن احلــدود احملــددة مــن قبــل بنــك الكويــت املركــزي. ومــع ذلــك، فــي حالــة عــدم حتــوط املجموعــة كمــا هــو مذكــور، 
فســوف تكــون معرضــة للتقلبــات فــي اســعار الصــرف االجنبــي واي نشــاط حتــوط مذكــور قــد ال يحمــي املجموعــة فــي كافــة االحــوال ضــد 
هــذه املخاطــر. راجــع امللحوظــة 28.3.2 بالبيانــات املاليــة التــي توضــح حساســية املجموعــة بزيــادة بنســبة 5 باملائــة فــي ســعر صــرف عــدد مــن 

العمــالت املختلفــة مقابــل الدينــار الكويتــي فــي 31 ديســمبر 2015 و31 ديســمبر 2014.

وتدخــل املجموعــة فــي معامــالت املشــتقات مثــل مقايضــة اســعار الفائــدة وعقــود الصــرف االجنبــي اآلجلــة لكــي تقــوم بــإدارة خطــر ســعر 
الفائــدة لديهــا عــن اصولهــا ومطلوباتهــا احلساســة للفائــدة وادارة مراكزهــا بالعمــالت االجنبيــة والتدفقــات النقديــة. وتبلــغ القيمــة االســمية 
لعقــود املشــتقات املذكــورة 2,744 مليــون دينــار كويتــي فــي 31 ديســمبر 2015 و2,027 مليــون دينــار كويتــي فــي 31 ديســمبر 2014، وبلغــت 
القيمــة العادلــة الصافيــة حملفظــة مشــتقات املجموعــة مبلــغ ســلبي بقيمــة 29 مليــون دينــار كويتــي فــي 31 ديســمبر 2015 و27 مليــون دينــار 
ــاك ضمــان ان عقــود مشــتقات املجموعــة ســوف يحالفهــا النجــاح فــي تخفيــض التعــرض لســعر  ــي فــي 31 ديســمبر 2014. وليــس هن كويت

الفائــدة والصــرف االجنبــي او ان املجموعــة لــن تتعــرض الــى خســائر كبيــرة فــي عقــود املشــتقات لديهــا مــن حــني الــى اخــر. 

كمــا ان احلــركات الســلبية فــي اســعار الفائــدة والصــرف االجنبــي قــد يكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى اإليــرادات والوضــع املالــي ملودعــي 
ومقترضــي املجموعــة والــذي قــد يؤثــر – بالتالــي – علــى قاعــدة ودائــع املجموعــة ونوعيــة تعرضهــا ملقترضــني معينــني. 

وبالتالــي ليــس هنــاك ضمــان ان املجموعــة ســوف تتمكــن مــن حمايــة نفســها مــن اي اثــار ســلبية إلعــادة تقييــم العمــالت او التقلــب املســتقبلي 
فــي ســعر الفائــدة او اســعار صــرف العمــالت الــذي ميكــن ان يكــون لــه تأثيــر مــادي علــى اعمالهــا ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وافاقهــا. 
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تتعــرض املجموعــة الــى عــدد مــن املخاطــر التشــغيلية. وبوجــه خــاص، اي اخفــاق فــي نظــم تكنولوجيــة املعلومــات لــدى املجموعــة قــد يكــون لــه 
تأثيــر جوهــري ســلبي علــى اعمالهــا وســمعتها

ميكــن ان تنتــج املخاطــر التشــغيلية واخلســائر بســبب االحتيــال واالخطــاء مــن جانــب املوظفــني واالخفــاق فــي توثيــق املعامــالت بشــكل صحيــح 
او احلصــول علــى تفويــض داخلــي صحيــح واالخفــاق فــي االلتــزام باملتطلبــات التنظيميــة ولوائــح القيــام بالعمــل والعطــل فــي االنظمــة واملعــدات 
ــدى االطــراف  ــال ل ــى ســبيل املث ــة )عل ــة او تعطــل النظــم اخلارجي ــة املعلومــات( والكــوارث الطبيعي )وتشــمل بوجــه خــاص اعطــال تكنولوجي
املقابلــة او املورديــن التابعــني للبنــك(. لقــد قامــت املجموعــة بتنفيــذ اســتراتيجيات ضوابــط املخاطــر وتخفيــض اخلســائر ويتــم تكريــس مــوارد 
كبيــرة لتطويــر االجــراءات الفعالــة وتدريــب املوظفــني ولكــن يســتحيل التخلــص بالكامــل مــن كل خطــر تشــغيلي محتمــل تواجهــه املجموعــة. 
وميكــن للخســائر بســبب اخفــاق نظــام الرقابــة الداخليــة باملجموعــة ان تــؤدي الــى تأثيــر ســلبي علــى اعمالهــا ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا 

وافاقهــا وتؤثــر بشــكل مــادي ســلبي علــى ســمعتها.

وتعتمــد املجموعــة علــى انظمــة تكنولوجيــة املعلومــات لديهــا لتنفيــذ عــدد كبيــر مــن املعامــالت بشــكل صحيــح وفــي الوقــت احملــدد وحفــظ 
ــر  ــل وتقاري ــة وادارة املخاطــر وحتلي ــة املالي ــر التشــغيل الســليم لنظــم املراقب ــه التشــغيلية. ويعتب ــك وبيانات ــع اعمــال البن ــا جمي ــذ تقريب وتنفي
االئتمــان واحملاســبة وخدمــة العمــالء ونظــم تكنولوجيــة املعلومــات االخــرى لــدى املجموعــة وكذلــك شــبكات االتصــال بــني فروعــه ومراكــز 
معاجلــة البيانــات الرئيســية حاســم ألعمــال املجموعــة وقدرتهــا علــى التنافــس بفاعليــة. وســوف تتأثــر انشــطة اعمــال املجموعــة ماديــا فــي 
حالــة العطــل اجلزئــي او الكامــل فــي اي مــن نظــم تكنولوجيــة املعلومــات او شــبكات االتصــال املذكــورة. وميكــن ان تنتــج هــذه االعطــال بســبب 
عوامــل مختلفــة، يقــع العديــد منهــا بالكامــل او جزئيــا خــارج ســيطرة املجموعــة، مبــا فــي ذلــك الكــوارث الطبيعيــة واالنقطــاع الكهربائــي املمتــد 
وفيروســات الكمبيوتــر والتدخــل الضــار مــن جانــب الغيــر. ويعتمــد ايضــا التنفيــذ الصحيــح لوظائــف تكنولوجيــة املعلومــات باملجموعــة علــى 
البيانــات الصحيحــة واملوثــوق فيهــا واملدخــالت االخــرى فــي النظــام التــي تخضــع الــى اخطــاء بشــرية. واي عطــل او تأخيــر فــي تســجيل او 
معاجلــة بيانــات معامــالت املجموعــة ميكــن ان يعرضهــا الــى مطالبــات بســبب اخلســائر وغرامــات وعقوبــات رقابيــة. وقــد قامــت املجموعــة 
بتنفيــذ واختبــار خطــط وعمليــات اســتمرارية العمــل وكذلــك اجــراءات اســتئناف االعمــال بعــد الكــوارث، ولكــن ال يوجــد ضمــان ان تدابيــر 

احلمايــة هــذه ســوف تكــون فعالــة بالكامــل وان اي عطــل قــد يكــون لــه تأثيــر مــادي ســلبي علــى اعمــال وســمعة املجموعــة.

قد تكون سياسات واجراءات ادارة مخاطر املجموعة غير فعالة في كافة الظروف وقد تتركها معرضة ملخاطر غير محددة او غير متوقعة

ليــس هنــاك ضمــان ان سياســات واجــراءات املجموعــة إلدارة املخاطــر والضوابــط الداخليــة ســوف تعمــل بشــكل كاف علــى التحكــم فــي او 
حمايتهــا ضــد كافــة مخاطــر االئتمــان والســيولة والســوق واملخاطــر التشــغيلية واملخاطــر االخــرى. عــالوة علــى ذلــك، قــد ال يتــم حتديــد كميــة 
بعــض املخاطــر بشــكل صحيــح بواســطة نظــم ادارة املخاطــر باملجموعــة. وتســتند بعــض وســائل املجموعــة إلدارة املخاطــر علــى اســتخدام 
بيانــات الســوق التاريخيــة التــي – كمــا اثبتــت احلــاالت الناجتــة عــن االزمــة املاليــة العامليــة – قــد ال تتنبــأ بشــكل صحيــح دائمــا بالتعــرض 
املســتقبلي للمخاطــر التــي قــد تكــون اعلــى بكثيــر عــن مــا تشــير اليــه التدابيــر الســابقة. باإلضافــة الــى ذلــك، ميكــن ان تكــون بعــض املخاطــر 

اعلــى مــن تلــك التــي تبينهــا البيانــات التجريبيــة لــدى املجموعــة خــالف ذلــك.

ــا او االمــور االخــرى  ــا املجموعــة وعمالئه ــي تعمــل فيه ــم للمعلومــات بشــأن االســواق الت ــى تقيي وتعتمــد وســائل ادارة املخاطــر االخــرى عل
ــة او مت  ــة وحديث ــك. وقــد ال تكــون هــذه املعلومــات صحيحــة وكامل ــا بخــالف ذل ــا االطــالع عليه ــي ميكــن له املتاحــة عامــة او املعلومــات الت
ــة  ــة الداخلي ــل جوهــري فــي ادارة مخاطــر املجموعــة او سياســات أو اجــراءات املراقب ــة االحــوال. واي خل ــح فــي كاف ــا بشــكل صحي تقييمه
االخــرى قــد يعرضهــا الــى مخاطــر كبيــرة تتعلــق باالئتمــان والســيولة والســوق او املخاطــر التشــغيلية، والــذي قــد ينتــج عنــه تأثيــر مــادي ســلبي 

علــى اعمالهــا ووضعهــا املالــي ونتائــج اعمالهــا وافاقهــا. 

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

تعتمــد قــدرة املجموعــة علــى االلتــزام بكافــة اللوائــح املعمــول بهــا علــى احتفاظهــا بااللتــزام ونظــم املراجعــة والتقاريــر واالجــراءات وقدرتهــا 
علــى جــذب املوظفــني املؤهلــني واالحتفــاظ بهــم إلدارة ومراقبــة هــذه النظــم واالجــراءات. وبالرغــم مــن ان املجموعــة تخضــع الــى إشــراف 
ــق  ــة وتســتخدم شــركة تدقي ــة منتظم ــة داخلي ــات مراجع ــأداء عملي ــوم ب ــة، وتق ــش املنتظم ــال التفتي ــك اعم ــي ذل ــة، مبــا ف الســلطات الرقابي
حســابات خارجيــة ملراجعــة نظــم الرقابــة الداخليــة لديهــا، ال ميكــن للمجموعــة التأكــد ان هــذه النظــم واالجــراءات ســوف تكــون فعالــة 
بالكامــل فــي كافــة الظــروف، وخاصــة فــي حالــة ســوء التصــرف املتعمــد مــن جانــب املوظفــني او عمليــات االحتيــال االخــرى التــي يتــم القيــام 
بهــا ضدهــا. وفــي حالــة عــدم االلتــزام الفعلــي او املزعــوم باللوائــح املعمــول بهــا، ميكــن ان تخضــع املجموعــة الــى التحقيقــات واالجــراءات 
القضائيــة او االداريــة التــي قــد ينتــج عنهــا غرامــات كبيــرة او دعــاوى مدنيــة بســبب االضــرار. وميكــن ان ينتــج عــن اي مــن هــذه العوامــل تأثيــر 

مــادي ســلبي علــى اعمــال املجموعــة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وافاقهــا.
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كفاية رأس املال

حددت جلنة بازل املعايير الدولية لكفاية رأس املال في البنوك.

 أصــدر بنــك الكويــت املركــزي فــي شــهر يونيــو فــي عــام 2014 تعليمــات تتعلــق باعتمــاد معاييــر كفايــة رأس املــال )بــازل 3( التــي تطبــق علــى 
البنــوك املرخصــة فــي دولــة الكويــت، والتــي حلــت محــل التعليمــات الســابقة املتعلقــة مبعــدل كفايــة رأس املــال الصــادرة وفقــاً للتعميــم الصــادر 
فــي عــام 2005 )بــازل 2(. وفــي 31 ديســمبر 2015، بلغــت نســبة كفايــة رأس املــال للشــريحة األولــى مــن رأس املــال اخلــاص باملجموعــة )والتــي 
احتســبت وفقــاً ملعاييــر بــازل 3( %14.7، كمــا بلــغ مجمــوع كفايــة رأس املــال اخلــاص باملجموعــة %16.8، وبحيــث جتــاوزت هــذه املعــدالت 

بشــكل مريــح فــي كل حالــة املتطلبــات احملــددة مــن قبــل بنــك الكويــت املركــزي.

ــويت املركـــــزي مــن 12.5 باملائــة فــي 31 ديســمبر 2015 إلــى  ــال املفــروض مــن قبــل بنــــك الكـــ وســيتم زيــادة مجمــوع نســبة كفايــة رأس املـــ
%13 اعتبـــــاراً مــن 31 ديســمبر 2016. وقــد أخطــر بنـــــك الكـــــــويت الــــــمركزي البنــــــك أنــه مت اختيــار املجمـوعـــة كـــبنك ذات تأثيــر نظامــي 
محلــي ))domestically systemic important bank )D-SIB( وبحيــث يتعــني اإللتــزام اعتبــاراً مــن 31 ديســمبر 2016 باملتطلبــات الرأســمالية 
اإلضافيــة اخلاصــة بشــريحة )CET1( املطبقــة علــى الـــبنوك ذات التأثيــر النظامــي احمللــي والتــي حددهــا بنــك الكويــت املركــزي بنســبة 2%. 
ونتيجــة لذلــك، فــإن مجمــوع احلــد األدنــى لــرأس املــال اخلــاص باملجموعــة ســيبلغ %15 اعتبــاراً مــن ذلــك التاريــخ، والــذي ســيتضمن املصــدات 

 .)Capital Conservation Buffer( الرأســمالية التحوطيــة

كمــا أن املجموعــة تخضــع ملتطلبــات بنــك الكويــت املركــزي بــازل 3 اخلاصــة بـــالرفع املالــي بنســبة %3. وقــد بلغــت نســبة الرفــع املالــي اخلاصــة 
باملجموعــة %8.5 بتاريــخ 31 ديســمبر 2015. وتتوقــع املجموعــة أن تدخــل عــدة تعليمــات ناجتــة عــن بــازل 3 حيــز التطبيــق فــي املــدى القصيــر 
واملتوســط وذلــك فيمــا يتعلــق مبعاييــر الســيولة، كمــا يتوقــع صــدور تعليمــات جديــدة مرتبطــة بحزمــة إجــراءات بــازل اإلصالحيــة عــن اجلهــات 

الرقابيــة فــي املركــز الرئيســي للمجموعــة وكذلــك فــي الــدول حيــث متــارس املجموعــة أنشــطتها.

وكمــا ذكرنــا أعــاله، فــإن نســبة كفايــة رأس املــال لــدى البنــك تتجــاوز فــي الوقــت احلالــي احلــد األدنــى املطلــوب مــن قبــل بنــك الكويــت املركــزي 
وجلنــة بــازل. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإذا اســتمر منــو محفظــة قــروض البنــك بدرجــة كبيــرة، أو فــي حــال ارتفــاع نســبة الديــون املتعثــرة، دون أن 
يتمكــن البنــك مــن حتقيــق مســتوى كافــي مــن األربــاح لضمــان منــو مســتمر فــي حقــوق املســاهمني مــن خــالل األربــاح املــدورة، فــإن ذلــك قــد 
يؤثــر علــى مســتوى كفايــة رأس املــال األمــر الــذي قــد يحتــاج البنــك معــه لضــخ رأس مــال جديــد للحفــاظ علــى احلــد األدنــى لنســبة كفايــة رأس 
املــال احملــددة مــن قبــل بنــك الكويــت املركــزي. وقــد ال يتوفــر رأس املــال اجلديــد املطلــوب، ســواء كان عــن طريــق االقتــراض أو ضــخ رأســمال 

إضافــي، بشــروط مناســبة للبنــك، كمــا قــد ال يتوفــر كليــاً.

وقــد يــؤدي أي إخفــاق مــن جانــب البنــك فــي احلفــاظ علــى نســب كفايــة رأس املــال املطلوبــة إلــى فــرض عقوبــات مــن جانــب بنــك الكويــت 
املركــزي مبــا فــي ذلــك فــرض قيــود علــى قــدرة البنــك علــى توزيــع أربــاح، أو إصــدار بنــك الكويــت املركــزي تعليمــات للبنــك لزيــادة رأس املــال 
و/أو بيــع أو تخفيــض األصــول، أو فــرض غرامــات، عــالوة علــى زيــادة تكلفــة التمويــل للبنــك. قــد تــؤدي عواقــب أخــرى الــى شــطب محتمــل 
لبعــض أدوات مســاندة أخــرى مصــدرة مــن قبــل البنــك. ومــن املمكــن أن تؤثــر أي مــن تلــك النتائــج بشــكل ســلبي علــى نشــاط البنــك ومركــزه 

املالــي ونتائــج ومســتقبل عملياتــه.

قــد ال تتمكــن املجموعــة مــن توظيــف واالحتفــاظ باملوظفــني املؤهلــني واملتمرســني ممــا قــد ينتــج عنــه تأثيــر ســلبي علــى اعمالهــا وقدرتهــا علــى 
تنفيــذ اســتراتيجيتها 

يعتمــد جنــاح املجموعــة وقدرتهــا علــى احلفــاظ علــى مســتويات العمــل احلاليــة والنمــو املســتدمي جزئيــا علــى قدرتهــا علــى توظيــف واالحتفــاظ 
مبوظفــني مصرفيــني واداريــني مؤهلــني ومتمرســني. ويعتبــر ســوق هــؤالء املوظفــني فــي الشــرق االوســط تنافســيا بشــكل حــاد وميكــن ان تواجــه 

املجموعــة حتديــات فــي توظيــف واالحتفــاظ بهــؤالء املوظفــني إلدارة اعمالهــا.

وتعتمــد املجموعــة علــى جهــود ومهــارات وســمعة وخبــرة ادارتهــا العليــا وكذلــك التعــاون بــني مجــاالت خبراتهــم ومعلوماتهــم املتعــددة. وميكــن 
ان يــؤدي خســارة كبــار املوظفــني الــى تأخيــر او منــع املجموعــة مــن تنفيــذ اســتراتيجياتها. كمــا ان املجموعــة غيــر مؤمــن عليهــا ضــد اخلســائر 
التــي قــد يتــم التعــرض لهــا فــي حالــة خســارة اي فــرد مــن موظفيهــا الرئيســيني. وميكــن ان ينتــج عــن اي مــن هــذه العوامــل تأثيــر مــادي ســلبي 

علــى اعمــال املجموعــة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وافاقهــا.

تعتبــر السياســات والوســائل احملاســبية لــدى املجموعــة حاســمة فــي الكيفيــة التــي تقــوم بهــا باإلبــالغ عــن وضعهــا املالــي ونتائــج االعمــال 
وتتطلــب مــن االدارة اجــراء تقييمــات بشــأن أمــور غيــر مؤكــدة

ــج  ــي ونتائ ــا املال ــالغ عــن وضعه ــا املجموعــة بتســجيل واالب ــوم به ــي تق ــة الت ــة بشــأن الكيفي ــر السياســات والوســائل احملاســبية جوهري تعتب
اعمالهــا ويتعــني علــى االدارة ممارســة احلكــم فــي اختيــار وتطبيــق العديــد مــن هــذه السياســات والوســائل احملاســبية بحيــث تلتــزم باملعاييــر 

الدوليــة للتقاريــر املاليــة.

وقــد قامــت االدارة بتحديــد اهــم احــكام وتقديــرات قامــت بهــا فــي االيضــاح رقــم 2.37 بالبيانــات املاليــة. وتشــمل هــذه االحــكام والتقديــرات 



66

علــى ســبيل املثــال حتديــد متــى يحــدث تدهــور فــي االصــول وتصنيــف االصــول املاليــة وحتديــد مخصصــات خســائر االئتمــان والقيــم العادلــة 
لألصــول واملطلوبــات.

وميكــن ان تؤثــر سلســلة متنوعــة مــن العوامــل علــى القيمــة النهائيــة التــي يتــم احلصــول عليهــا إمــا عنــد حتقيــق االيــراد او حتقيــق مصروفــات 
واســترداد االصــل او تخفيــض املطلوبــات. وقــد وضعــت املجموعــة سياســات واجــراءات مراقبــة يقصــد بهــا ضمــان التحكــم اجليــد فــي 
التقديــرات واالحــكام احملاســبية الهامــة لديهــا وتطبيقهــا بشــكل متســق. باإلضافــة لذلــك، تقصــد السياســات واالجــراءات لضمــان ان عمليــة 
تغييــر املنهجيــات حتــدث بأســلوب مناســب. ومــع ذلــك، نظــرا لعــدم اليقــني الــذي يحيــط بأحــكام وتقديــرات املجموعــة بشــأن هــذه املواضيــع، 
ال ميكــن للمجموعــة ضمــان انهــا لــن تكــون مطالبــة بإجــراء تغيــر فــي التقديــرات احملاســبية او اعــادة صياغتهــا قبــل فتــرة البيانــات املاليــة 

فــي املســتقبل.

املخاطر ذات الصلة باملنطقة التي يعمل فيها البنك  3.13.2

ينطوي االستثمار في االوراق املالية في االسواق الناشئة عموما على خطر مبستوى أعلى

يجــب علــى املســتثمرين فــي االســواق الناشــئة – مثــل الكويــت – العلــم ان هــذه االســواق تخضــع الــى مخاطــر أكبــر مــن االســواق االكثــر تطــورا، 
مبــا فــي ذلــك - وال يقتصــر - علــى مســتوى اعلــى للتقلــب ومحدوديــة الســيولة والتغيــر فــي البيئــة السياســية واالقتصاديــة. باإلضافــة لذلــك، 
ليــس هنــاك ضمــان ان ســوق االوراق املاليــة املعرضــة خلطــر االســواق الناشــئة – مثــل الســندات – لــن تتأثــر ســلبا باألحــداث فــي مــكان اخــر 

وخاصــة فــي االســواق الناشــئة.

وتشــمل املخاطــر احملــددة فــي الكويــت ومنطقــة الشــرق االوســط وشــمال افريقيــا التــي ميكــن ان ينتــج عنهــا تأثيــر مــادي ســلبي علــى اعمــال 
املجموعــة ووضعهــا املالــي ونتائــج اعمالهــا وافاقهــا مــا يلــي بــدون حصــر:

عدم االستقرار السياسي واالقتصادي او االجتماعي §

اعمال خارجية تتعلق باحلرب والنزاعات املدنية او العداءات او النزاعات االخرى §

االضطراب او العنف احمللي  §

زيادة التضخم وتكلفة املعيشة §

النظــم الضريبيــة والقوانــني الضريبيــة املتغيــرة مبــا فــي ذلــك فــرض الضرائــب فــي االماكــن اخلاليــة مــن الضرائــب او زيــادة  §
الضرائــب فــي االماكــن منخفضــة الدخــل

التدخالت وسياسة احلماية احلكومية  §

التغيرات السلبية احملتملة في القوانني واملمارسات الرقابية وتشمل الهياكل القانونية والقوانني الضريبية  §

الصعوبات في التوظيف املوظفني وادارة العمليات §

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

القيود على حق حتويل او اخراج العملة او تصدير االصول §

خطر أكبر للحسابات غير القابلة للتحصيل ودورات حتصيل اطول §

الصعوبات اللوجستية وصعوبات االتصال §

لــذا ينبغــي علــى املســتثمرين احملتملــني ممارســة العنايــة اخلاصــة لتقييــم املخاطــر املعنيــة ويجــب عليهــم حتديــد مــا إذا كان االســتثمار فــي 
الســندات مالئــم فــي ضــوء تلــك املخاطــر.

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

تســتمر االنظمة القانونية في الكويت ودول مجلس التعاون اخلليجي االخرى في التطور وقد ينشــأ عن ذلك بيئة غير مســتقرة لالســتثمار 
لأعمال التجارية

متــر الكويــت والعديــد مــن دول مجلــس التعــاون اخلليجــي مبراحــل مختلفــة مــن تطويــر مؤسســاتها القانونيــة والرقابيــة التــي متيــز الــدول 
االكثــر تطــورا. ونتيجــة لذلــك، قــد ال يتــم تطبيــق تدابيــر احلمايــة االجرائيــة وكذلــك اللوائــح الرســمية والقوانــني بشــكل متســق، وفــي بعــض 
االحيــان قــد ال يكــون مــن املمكــن احلصــول علــى التدابيــر القانونيــة التــي يتــم توفيرهــا مبوجــب القوانــني واللوائــح ذات الصلــة فــي الوقــت 
املطلــوب. ومبــا ان البيئــة القانونيــة تظــل خاضعــة الــى التطويــر املســتمر، قــد يواجــه املســتثمرين فــي الكويــت ودول مجلــس التعــاون اخلليجــي 
الغمــوض مــن حيــث أمــن اســتثماراتهم. كمــا أن أيــة تغيــرات غيــر متوقعــة فــي االنظمــة القانونيــة فــي الكويــت ومجلــس التعــاون اخلليجــي قــد 
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يكــون لهــا تأثيــر مــادي ســلبي علــى حقــوق حملــة األســهم او االســتثمارات التــي قامــت بهــا املجموعــة او قــد تقــوم بهــا فــي املســتقبل، وبالتالــي 
قــد يكــون لذلــك تأثيــر ســلبي مــادي علــى اعمــال املجموعــة ووضعهــا املالــي ونتائــج اعمالهــا وافاقهــا.

دعم حكومة الكويت لقطاع اخلدمات املصرفية احمللية

بالرغــم مــن أن حكومــة دولــة الكويــت والهيئــة العامــة لالســتثمار وبنــك الكويــت املركــزي قــد عمــدوا إلــى دعــم قطــاع اخلدمــات املصرفيــة 
الوطنيــة خــالل األزمــة االقتصاديــة العامليــة التــي حدثــت مؤخــراً، إال أنــه ال ميكــن اجلــزم بــأن مثــل ذلــك الدعــم ســوف يقــدم إلــى البنــك أو 

إلــى القطــاع املصرفــي فــي حــال حصــول أي اضطــراب اقتصــادي جوهــري مماثــل فــي املســتقبل.

األنظمة القانونّية والرقابّية

ميكــن لألنظمــة القانونّيــة والرقابيــة أن تخلــق بيئــة غيــر مالئمــة لإلســتثمار واألنشــطة التجاريــة فــي دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا والتــي هــي فــي طــور تطويــر أجهزتهــا احلكوميــة وأنظمتهــا القانونيــة والرقابيــة، والتــي -علــى عكــس مــا هــي عليــه احلــال فــي دول 
أوروبــا الغربيــة والواليــات املتحــدة – مــا زالــت قيــد التطويــر. وقــد اّتخــذت الكويــت، شــأنها شــأن دول أخــرى فــي منطقــة مجلــس التعــاون 
ــة الكويــت ودول  ــة. ومــن ضمــن هــذه اإلجــراءات، التزمــت دول ــة والرقابي ــى تفعيــل وتثبيــت أنظمتهــا القانوني اخلليجــي، إجــراءات تهــدف إل
أخــرى مــن مجلــس التعــاون اخلليجــي، بتطبيــق بعــض اإلجــراءات والواجبــات التــي نصــت عليهــا اإلتفاقيــة العامــة للتعرفــات اجلمركيــة 
والتجــارة )GATT( )التــي تشــرف عليهــا منّظمــة التجــارة العاملّيــة )WTO((. وقــد قامــت دولــة الكويــت، مــن ضمــن مــا قامــت بــه، بإصــدار 
تشــريعات تســمح بزيــادة ملكّيــة الرعايــا األجانــب تطبيقــاً ألحــكام هــذه االتفاقيــة. إاّل أّنــه مــن املمكــن أن تواجــه دولــة الكويــت متغّيــرات فــي 
اقتصادهــا وفــي سياســاتها احلكومّيــة )ومنهــا، علــى ســبيل الذكــر وليــس احلصــر، السياســات املتعلّقــة بالزيــادة املســتمّرة فــي حقــوق ملكيــة 
 ))WTO( الرعايــا األجانــب، تبعــاً اللتزامــات دولــة الكويــت مبوجــب اإلتفاقيــة العامــة للتعرفــات اجلمركيــة والتجــارة ومنّظمــة التجــارة العاملّيــة

األمــر الــذي قــد يؤثــر علــى أعمــال البنــك.

الدور الرقابي لبنك الكويت املركزي وهيئة أسواق املال

يخضــع البنــك إلشــراف اجلهــات الرقابيــة، وبالتالــي فــإن التغيــرات التــي تطــرأ علــى القوانــني أو اللوائــح املعمــول بهــا أو علــى تفســير أو تطبيــق 
تلــك القوانــني أو اللوائــح، كمــا أن مخالفــة تلــك القوانــني أو اللوائــح، قــد تؤثــر بشــكل ســلبي علــى نشــاط البنــك أو مركــزه املالــي أو نتائــج 
عملياتــه أو مســتقبله. كمــا أن القواعــد اإلشــرافية والرقابيــة لبنــك الكويــت املركــزي وهيئــة أســواق املــال –تشــمل مســائل تتعلــق بإطــار حوكمــة 
الشــركات ومتطلبــات كفايــة رأس املــال والســيولة وترشــيد وتنظيــم السياســة اإلئتمانيــة وسياســة تصنيــف التســهيالت االئتمانيــة وحســاب 
املخصصــات ذات الصلــة والتركــز االئتمانــي وتنظيــم سياســة االســتثمار ونظــم الرقابــة الداخليــة وقيــاس املخاطــر ونظــم اإلدارة والقواعــد 
ــات املشــبوهة  ــني، ومكافحــة غســيل األمــوال والعملي ــك واملســؤولني التنفيذي ــس إدارة البن ــة ألعضــاء مجل ــرة املطلوب ــح املتعلقــة باخلب واللوائ

ومكافحــة متويــل اإلرهــاب.

ــى سياســات  ــال عل ــة أســواق امل ــزي وهيئ ــك املرك ــب البن ــن جان ــالت م ــي حــني أن أي تعدي ــوك، ف ــن أنشــطة البن ــح م ــد حتــد هــذه اللوائ وق
وممارســات اإلشــراف والتنظيــم التــي تقــوم بهــا قــد يؤثــر بدرجــات متفاوتــة علــى نشــاط البنــك وشــركاته التابعــة واملنتجــات أو اخلدمــات التــي 

يقدمهــا أو قــد يقــوم بتقدميهــا مســتقباًل، وقيمــة أصولــه وتكاليــف ممارســة أعمالــه ووضعــه املالــي.

اللوائح اخلاصة برأس املال الرقابي 

فــي ديســمبر 2009 وافقــت جلنــة بــازل للرقابــة املصرفيــة علــى التشــاور بشــأن حزمــة عــروض تهــدف إلــى تعزيــز مجمــوع رأس املــال 
ومتطلبــات الســيولة لــدى املؤسســات املاليــة عــن طريــق تغييــر اللوائــح املتعلقــة بــرأس املــال. وقــد اعتمــد بنــك الكويــت املركــزي هــذه املقترحــات 
التــي يشــار إليهــا ببــازل 3 بتاريــخ 24 يونيــو 2014. وتتضمــن هــذه املقترحــات - علــى ســبيل املثــال ال احلصــر - تغيــرات بشــأن رأس املــال 
مــن الشــريحة األولــى والشــريحة الثانيــة؛ وتعزيــز متطلبــات رأس املــال لتغطيــة مخاطــر االئتمــان الناشــئة مــن اســتخدام املشــتقات، وأنشــطة 
متويــل شــراء األوراق املاليــة وعمليــات اعــادة الشــراء، ووضــع حــد أدنــى للســيولة بالنســبة للبنــوك، وتعزيــز تكويــن املخصصــات بشــكل تغطــي 

اخلســائر املســتقبلية املتوقعــة.

إن تطبيــق معاييــر بــازل 3 قــد يــؤدي إلــى زيــادة التكاليــف التــي يتكبدهــا البنــك للمحافظــة علــى نســبة الســيولة ومتطلبــات رأس املــال والتــي 
قــد تؤثــر علــى نتائــج عمليــات البنــك ومركــزه املالــي وتوقعــات أعمالــه املســتقبلية.
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املخاطر ذات الصلة بأسهم الطرح  3.13.3

السيولة وتغير سعر األسهم  3.13.3.1

ــا  ــن بيعه ــون م ــد ال يتمكن ــى، وق ــة أعل ــا أســهم الطــرح( ، بســعر الطــرح أو بقيم ــع أســهمهم، )مبــا فيه ــن بي ــن املســتثمرون م ــد ال يتمك ق
مطلقــاً، إذ أن أســعار أســهم الطــرح بعــد االكتتــاب قــد تتأثــر بعــدة عوامــل تكــون حتــت ســيطرة اجلهــة املُصــدرة وأخــرى خــارج ســيطرتها، 
ويشــمل ذلــك - دون حصــر- التغيــرات التــي تطــرأ علــى نتائــج عمليــات اجلهــة املُصــدرة، وظــروف الســوق، أو التغيــرات التــي تطــرأ علــى 
األنظمــة احلكوميــة. علــى املســاهمني املؤهلــني أن يدركــوا أن قيمــة االســتثمار فــي األســهم،)مبا فــي ذلــك أســهم الطــرح(، قــد تنخفــض 
وقــد ترتفــع. وميكــن أن يكــون ســعر الســوق ألســهم الطــرح متذبذبــاً وقــد يخضــع لتقلبــات كبيــرة بســبب التغيــر فــي جاذبيــة ســوق أســهم 
الطــرح للمســتثمرين. وقــد شــهدت أســواق األســهم، مــن وقــت آلخــر، تقلبــات كبيــرة فــي األســعار وأحجــام التــداول، ممــا أثــر علــى أســعار 
األوراق املاليــة، والتــي قــد ال تكــون ذات عالقــة بــأداء اجلهــة املُصــدرة أو توقعاتهــا. عــالوة علــى ذلــك، قــد تكــون نتائــج عمليــات اجلهــة 
املُصــدرة وتوقعاتهــا مــن وقــت آلخــر أقــل مــن توقعــات احملللــني والســوق عمومــا. وميكــن أن تــؤدي أي مــن هــذه األحــداث إلــى انخفــاض 

فــي ســعر الســوق لألســهم.

توزيع األرباح  3.13.3.2

ــى  ــة املصــدرة إل ــة املصــدرة. )وتســعى اجله ــن اجله ــة م ــاح املســتقبلية املعلن ــات األرب ــى توزيع ــي أســهم الطــرح احلصــول عل يحــق حلامل
احلفــاظ علــى سياســة مســتقرة فــي معــدالت توزيــع األربــاح والتــي تعكــس رؤيــة اجلهــة املصــدرة املســتقبلية فــي اســتمرار األربــاح املتكــررة( 
وال تســعى اجلهــة املصــدرة إلــى إنشــاء إحتياطــات غيــر قابلــة للتوزيــع علــى املســتثمرين مــا عــدا تلــك التــي تفرضهــا القوانــني واألنظمــة. 
ســتقوم اجلهــة املصــدرة بتوزيــع األربــاح متــى وجــد مجلــس اإلدارة ذلــك مناســباً. وعــالوة علــى ذلــك، فــإن سياســة توزيــع األربــاح قــد تتغيــر 

مــن وقــت آلخــر.

إنخفاض نسبة امللكية احلالية  3.13.3.3

ــوب  ــة األســهم املطل ــل قيم ــع كام ــات ودف ــل آخــر موعــد الســتالم الطلب ــاب قب ــم باالكتت ــون مبمارســة حقه ــم املســاهمون املؤهل ــم يق إذا ل
االكتتــاب فيهــا كمــا هــو موضــح فــي هــذه النشــرة، فســتنخفض نســبة ملكيتهــم وقدرتهــم علــى التصويــت فــي اجلهــة املصــدرة، وبالتالــي 
ســتنخفض النســبة املئويــة التــي متثــل حصتهــم احلاليــة فــي رأس مــال اجلهــة املصــدرة بعــد انتهــاء االكتتــاب. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن 
املســاهمني املؤهلــني كمــا فــي تاريــخ الســجل الذيــن مارســوا حقوقهــم الكاملــة قــد يتعرضــون النخفــاض نســبة ملكيتهــم حيــث ســيتم تدويــر 
عــدد أســهمهم إلــى أقــرب عــدد صحيــح ألســهم الطــرح. ومــع ذلــك، ســيكون هــؤالء املســاهمني قادريــن علــى االكتتــاب فــي أســهم إضافيــة، 

وهــو األمــر الــذي قــد ميكنهــم مــن احملافظــة علــى أو زيــادة نســبة ملكيتهــم فــي اجلهــة املصــدرة.

ضرائب على دفعات أسهم الطرح   3.13.3.4

إن تطبيــق أحــكام قانــون ضريبــة الدخــل غيــر مؤكــد، ومــن املمكــن فــرض ضريبــة الدخــل علــى حاملــي أســهم الطــرح مــن غيــر مواطنــي 
دول مجلــس التعــاون اخلليجــي.

ال ميكــن اجلــزم بإمكانيــة تطبيــق قانــون ضريبــة الدخــل الكويتــي مــن عدمــه علــى حاملــي أســهم الطــرح الذيــن هــم مــن الشــركات مــن غيــر 
ــة الدخــل  ــاك احتمــال لفــرض ضريب ــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي )كمــا هــو وارد فــي هــذه النشــرة )»الضرائــب«(. إال أن هن مواطن
مســتقباًل علــى حاملــي أســهم الطــرح الذيــن هــم مــن غيــر مواطنــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي وذلــك فــي حــال قــررت إدارة ضريبــة 
الدخــل فــي وزارة املاليــة فــي دولــة الكويــت )»إدارة الضريبــة«( و/أو احملاكــم الكويتيــة أن العوائــد الناجتــة عــن أســهم الطــرح متثــل عمليــة 
»اســتثمار فــي دولــة الكويــت« ) وبحيــث تشــكل ممارســة لنشــاط جتــاري فــي دولــة الكويــت لغــرض تطبيــق قانــون ضريبــة الدخــل فــي دولــة 
الكويــت(، حتــى فــي حــال عــدم وجــود أي محــل إقامــة حلامــل أســهم الطــرح فــي دولــة الكويــت أو فــي حــال مت تأسيســه خــارج دولــة الكويــت.

لــم يصــدر حتــى تاريــخ هــذه النشــرة عــن إدارة الضريبــة أي تصريــح رســمي حــول تفســيرها و/أو تطبيقهــا للمتطلبــات املشــار إليهــا فــي 
الفقــرة الســابقة أعــاله فــي إطــار عمليــة مشــابهة لعمليــة إصــدار أســهم الطــرح. كمــا أنــه لــم تعــرض علــى احملاكــم فــي دولــة الكويــت )والتــي 
يكــون لهــا قــرار الفصــل فــي هــذه املســألة( أيــة قضيــة تتعلــق بتطبيــق ضريبــة الدخــل علــى النحــو املشــار إليــه أعــاله. بنــاء عليــه ، وبالرغــم 
مــن عــدم وجــود أي ســوابق لفــرض إدارة الضريبــة لضريبــة الدخــل علــى أربــاح أســهم الطــرح مــن غيــر دول مجلــس التعــاون اخلليجــي فــي 
احلــاالت املشــار إليهــا أعــاله، فأنــه يســتحيل التأكيــد بشــكل جــازم كيــف ســيكون موقــف إدارة الضريبــة و/أو احملاكــم الكويتيــة جلهــة تطبيــق 
قوانــني الضرائــب ) كمــا هــي معرفــة فــي القســم املنصــوص عليــه فــي نشــرة االكتتــاب هــذه بشــأن )»الضرائــب«(( مــن الناحيــة العمليــة. 

كمــا أن موقــف جهــة تطبيــق القوانــني الضريبيــة فــي دولــة الكويــت لــم يكــن موحــدا بشــكل عــام.

فــي حــال قــررت إدارة الضريبــة أو احملاكــم الكويتيــة أن العوائــد التــي تســدد إلــى حامــل أســهم الطــرح مــن غيــر مواطنــي دول مجلــس 
التعــاون اخلليجــي واملتعلقــة بأســهم الطــرح اململوكــة منــه متثــل عمليــة اســتثمار داخــل دولــة الكويــت )وتشــكل بالتالــي ممارســة لنشــاط 
جتــاري فــي دولــة الكويــت لغــرض تطبيــق ضريبــة الدخــل وفقــا للقانــون الكويتــي(، فــإن الشــركة املذكــورة تصبــح خاضعــة للضرائــب فــي 
دولــة الكويــت )بواقــع %15( علــى الربــح الصافــي واحتماليــاً علــى االربــاح العائــدة للشــركة، وكذلــك وجــوب التصريــح وتقــدمي الطلبــات 
املناســبة فــي هــذا اخلصــوص )مبــا فــي ذلــك وجــوب تقــدمي االقــرار الضريبــي فــي دولــة الكويــت(. باإلضافــة إلــى ذلــك، فإنــه يتوجــب 
علــى اجلهــة املصــدرة أن تســتقطع مــا يعــادل %5 مــن أي مبالــغ تســدد مباشــرة مــن اجلهــة املصــدرة إلــى حاملــي أســهم الطــرح فــي حــاالت 
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محــددة، بانتظــار قيــام حاملــي أســهم الطــرح املعنيــني بتســوية وضعهــم الضريبــي. ) يرجــى مراجعــة فقــرة احلجــز – الضرائــب- فــي هــذا 
اخلصــوص(.

ــي أســهم  ــأن حامل ــر مؤكــد، فــإن اجلهــة املصــدرة ال تضمــن ب ــون الضرائــب الكويتــي مــن عدمــه هــو غي فــي حــني أن تطبيــق أحــكام قان
الطــرح الذيــن هــم مــن غيــر مواطنــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي لــن يخضعــوا لقانــون ضريبــة الدخــل فــي احلــاالت املذكــورة أعــاله. 
وعليــه، فإنــه يتوجــب علــى املســتثمرين احملتملــني الرجــوع إلــى مستشــاريهم الضريبيــني للوقــوف علــى النتائــج املترتبــة عــن تطبيــق قوانــني 
ــاح  ــات األرب ــي أســهم الطــرح واســتالم توزيع ــداول ف ــك والت ــق بشــراء ومتل ــا يتعل ــة فيم ــدان االخــرى ذات الصل ــة والبل ــب الكويتي الضرائ

مبوجــب أســهم الطــرح )يرجــى مراجعــة املنصــوص عليــه فــي نشــرة االكتتــاب هــذه بشــأن – الضرائــب- فــي هــذا اخلصــوص(. 

ميكن تطبيق ضريبة الدخل على الشركات وغيرها من الهيئات في الكويت وتطبيق ضريبة القيمة امُلضافة  3.13.3.5

ــوزراء  ــس ال ــت. ولكــن فــي 14 مــارس 2016، وافــق مجل ــاح الشــركات داخــل الكوي ــة أرب ــاً لضريب ــة حالي ــر خاضع ــة املصــدرة غي إن اجله
الكويتــي علــى خطــة لتطبيــق ضريبــة دخــل علــى الشــركات بنســبة %10 علــى صافــي أربــاح الشــركات الكويتيــة )»ضريبــة الدخــل املقترحــة 
علــى الشــركات«( التــي ميكــن تطبيقهــا علــى اجلهــة املصــدرة، علــى أمنــاء العهــدة، الشــراكات، صناديــق االســتثمار، املؤسســات التجاريــة، 
ــة فــي الكويــت فــي الســنوات  ــى أشــخاص طبيعيــني ميارســون األعمــال التجاري ــة وعل وشــركات مشــابهة أخــرى مؤسســة فــي دول أجنبي
القادمــة. لــم يتــم إصــدار قانــون ضريبــة الدخــل املقترحــة علــى الشــركات حتــى تاريــخ هــذه النشــرة حيــث يصــدر القانــون عــادًة مــن خــالل 
إقــراره فــي مجلــس األمــة الكويتــي و توقيعــه مــن أميــر البــالد ونشــره فــي اجلريــدة الرســمية. وبالتالــي، فــي الوقــت احلالــي، إن تطبيــق 
قانــون ضريبــة الدخــل املقترحــة علــى الشــركات مبوجــب قانــون بشــكلها املقتــرح مــن مجلــس الــوزراء أو اعتمادهــا حتــى ليــس أكيــداً. فــي 
حــال فرضــت الســلطات الكويتيــة أنظمــة ضريبيــة جديــدة علــى البنــك )ســواء فــي مــا يتعلــق بضريبــة الشــركات أو غيرهــا(، أو فــي حــال 
أدخلــت أي تغيــرات أخــرى علــى القوانــني الضريبيــة التــي جتعــل القيــام بأعمــال جتاريــة فــي الكويــت أقــّل جاذبيــة، قــد يكــون لذلــك بالتالــي 

أثــر ســلبي جســيم علــى األعمــال التجاريــة للبنــك وعلــى نتائــج العمليــات وعلــى التدفــق النقــدي والوضــع املالــي.

ينــص اقتــراح القانــون علــى فــرض التــزام محجــوز ضمــان الضريبــة علــى الدفعــات إلــى املؤسســات غيــر املقيمــة. حاليــاً ينــص اقتــراح 
القانــون علــى التــزام محجــوز ضمــان الضريبــة علــى اجلعــاالت والفوائــد واألتعــاب الفنيــة بنســبة %10 وعلــى رســوم التأمــني بنســبة 5% 

ولكــن ليــس علــى أربــاح األســهم. 

مــن املتوقــع االنتهــاء مــن إعــداد وإقــرار ونشــر إطــار قانــون الضريبــة علــى القيمــة املضافــة فــي األشــهر القليلــة القادمــة كمــا أنــه مــن املتوقــع 
أن تقــوم دول اخلليــج بتطبيــق قانــون الضريبــة علــى القيمــة املضافــة فــي العــام 2018 أو قبــل ذلــك التاريــخ. علــى الرغــم مــن عــدم تأكيــد 
تطبيــق هــذه الضريبــة علــى اخلدمــات املاليــة إال أن التطبيــق قــد يســبب آثــاراً إقتصاديــة علــى وضــع البنــك املالــي ونتائــج أعمالــه وآفاقهــا.

تغير القانون  3.13.3.6

تخضــع الشــروط واألحــكام اخلاصــة بأســهم الطــرح هــذه للقانــون الكويتــي واملمارســة اإلداريــة الســارية فــي دولــة الكويــت كمــا فــي تاريــخ 
هــذه النشــرة. وال ميكــن تقــدمي تأكيــد بشــأن تأثيــر أي تعديــل محتمــل علــى القانــون الكويتــي أو املمارســة اإلداريــة بعــد تاريــخ هــذه النشــرة، 
كمــا ال ميكــن تقــدمي تأكيــد بشــأن مــا إذا كان مثــل ذلــك التعديــل أو التغييــر قــد يؤثــر بالســلب علــى قــدرة البنــك علــى ســداد توزيعــات 

األربــاح أو الوفــاء بااللتزامــات الناشــئة مبوجــب أســهم الطــرح حســبما يكــون الوضــع.

الضرائب  3.14 

فيمــا يلــي نبــذة عامــة لبعــض االعتبــارات الضريبيــة الواجبــة التطبيــق فــي دولــة الكويــت واملتعلقــة بأســهم الطــرح. وال يفتــرض أن متثــل 
هــذه النبــذة حتليــاًل كامــاًل لكافــة االعتبــارات الضريبيــة املتعلقــة بأســهم الطــرح فــي دولــة الكويــت أو فــي أي دولــة أخــرى. وعلــى املكتتبــني 
احملتملــني فــي أســهم الطــرح الرجــوع إلــى مستشــاريهم الضريبيــني للتأكــد مــن النتائــج املترتبــة علــى تطبيــق قوانــني الضرائــب الســارية 
فــي دولــة الكويــت فيمــا يتعلــق بشــراء ومتلــك أســهم الطــرح والتصــرف فيهــا واســتالم توزيعــات األربــاح و/أو أيــة مبالــغ أخــرى قــد تنتــج 
عــن أســهم الطــرح. ويعتمــد هــذا املوجــز علــى القانــون الســاري فــي تاريــخ هــذه النشــرة، وهــو يخضــع بالتالــي ألي تعديــل قــد يطــرأ علــى 

القانــون بعــد ذلــك التاريــخ.

إن هــذه النبــذة عــن الضرائــب املطبقــة فــي دولــة الكويــت تعتمــد علــى مرســوم ضريبــة الدخــل رقــم 3 لســنة 1955 )»املرســوم«( كمــا هــو 
معــدل مبوجــب القانــون رقــم 2 لســنة 2008 »تعديــل بعــض أحــكام مرســوم ضريبــة الدخــل الكويتــي رقــم 3 لســنة 1955 )التعديــل(«، 
واللوائــح التنفيذيــة للتعديــل )»اللوائــح«( وغيــره مــن القــرارات والتعاميــم الوزاريــة ذات الصلــة والصــادرة عــن وزارة املاليــة )»قوانــني 
الضرائــب«( كمــا هــي مفســرة ومطبقــة مــن قبــل إدارة الضريبــة علــى الدخــل بــوزارة املاليــة بدولــة الكويــت )»إدارة الضريبــة«( علــى النحــو 
الســاري واملطبــق كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة. إن أي تغيــرات قــد تطــرأ مســتقباًل علــى قوانــني الضرائــب أو علــى كيفيــة تطبيــق إدارة 

الضريبــة لتلــك القوانــني بعــد التاريــخ املذكــور، ســتؤدي إلــى تعديــل هــذه النبــذة و التأثيــر عليهــا.
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ومبوجــب قوانــني الضرائــب، تفــرض ضريبــة الدخــل بنســبة مقطوعــة تبلــغ %15 فقــط مــن بــني أمــور أخــرى علــى صافــي الدخــل واألربــاح 
الرأســمالية التــي حتققهــا الشــركات )والتــي تفســر مــن قبــل إدارة الضرائــب علــى انهــا تشــمل أي شــركات أيــاً كان شــكلها(، بغــض النظــر عــن 
مــكان تأسيســها، والتــي متــارس نشــاطاً جتاريــاً فــي دولــة الكويــت. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن إدارة الضريبــة قــد أعفــت حتــى تاريخــه الشــركات 
املؤسســة فــي دولــة الكويــت أو أي بلــد عضــو فــي مجلــس التعــاون اخلليجــي )والتــي يشــار إليهــا فــي هــذه النشــرة بـــ »الشــركات التابعــة لــدول 
مجلــس التعــاون اخلليجــي«( مــن الضريبــة علــى الدخــل وفرضــت الضرائــب علــى الدخــل علــى الشــركات غيــر التابعــة لــدول مجلــس التعــاون 
ــاً للشــك،  ــي تشــمل منع ــاون اخلليجــي«(، والت ــس التع ــي دول مجل ــر مواطن ــا فــي هــذه النشــرة بـــ »الشــركات مــن غي اخلليجــي )ويشــار إليه
املســاهمني فــي الشــركات التابعــة لــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي ولكنهــم غيــر تابعــني لهــذه الــدول والذيــن ميارســون نشــاطاً جتاريــاً فــي 

دولــة الكويــت. وعليــه، فــإن التوضيحــات املبينــة فيمــا يلــي تطبــق فقــط علــى الشــركات مــن غيــر مواطنــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي. 

مبوجــب اللوائــح، فــإن الدخــل النــاجت عــن اســتثمار األمــوال داخــل دولــة الكويــت بعمــل يـُـدر دخــاًل يعتبــر أنــه نــاجت عــن القيــام بنشــاط جتــاري 
داخــل دولــة الكويــت، ويخضــع بالتالــي لضريبــة الدخــل فــي دولــة الكويــت. 

وبالرغــم ممــا ذكــر أعــاله، فــإن أحــكام القانــون رقــم 22 لســنة 2015 النافــذ حديثــاً الــذي عــدل القانــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة 
أســواق املــال وتنظيــم نشــاط األوراق املاليــة )»تعديــالت هيئــة أســواق املــال«( نــص علــى »إعفــاء عوائــد األوراق املاليــة والســندات وصكــوك 
التمويــل وكافــة األوراق املاليــة األخــرى املماثلــة، أيــاً كانــت اجلهــة املصــدرة لهــا مــن الضرائــب« )املــادة 150 مكــرر مــن تعديــالت هيئــة أســواق 
املــال( )»اإلعفــاءات الضريبيــة«(. بالرغــم مــن عــدم توافــر أي جتربــة حديثــة لتطبيــق اإلعفــاءات الضريبيــة، مــن الواضــح مــن أنهــا تؤســس 

إلعفــاء حاملــي أســهم الطــرح مــن الضريبــة. 

وبالرغــم ممــا ذكــر أعــاله، فــإن تطبيــق نظــام الضرائــب الســائد فــي دولــة الكويــت مــا زال مبهمــاً، خاصــة فــي ظــل غيــاب أي تفســير أو وجــود 
أحــكام صــادرة عــن إدارة الضريبــة أو احملاكــم الكويتيــة، وكذلــك نظــراً لعــدم اعتمــاد إدارة الضريبــة بشــكل عــام لوجهــة نظــر موحــدة فيمــا 
يتعلــق بفــرض الضرائــب فــي دولــة الكويــت. لذلــك، فإنــه يتوجــب علــى املســتثمرين احملتملــني األخــذ فــي االعتبــار أن هنالــك احتمــال بفــرض 
الضرائــب مســتقباًل علــى أي شــخص حامــل ألســهم الطــرح مــن غيــر مواطنــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي )والتــي تســتوجب تقــدمي إقــرار 
ضريبــي إلدارة الضريبــة( وذلــك فــي حــال اعتبــرت هــذه األخيــرة و/أو احملاكــم الكويتيــة أن الدخــل النــاجت عــن أســهم الطــرح يشــكل عمليــة 
اســتثمار األمــوال داخــل دولــة الكويــت بعمــل يُــدر دخــاًل )وبالتالــي ممارســة لنشــاط جتــاري داخــل دولــة الكويــت لغــرض النظــام الضريبــي 
ــة  ــه محــل إقامــة فــي دول ــت )أي لدي ــة الكوي ــم يكــن حامــل أســهم الطــرح مؤسســاً أو متواجــداً داخــل دول ــو ل ــى ول ــه أعــاله(، حت املشــار إلي

الكويــت(. 

ال تطبق ضريبة الدخل على دخل األفراد أو األرباح الرأسمالية الواردة لألفراد.

حجز نسبة من املبالغ الواجب سدادها

ــغ إلــى طــرف آخــر أينمــا  ــه فــي هــذه الفقــرة باملُســدد( يقــوم بســداد أي مبال ــى أي طــرف كويتــي )يُشــار إلي ــه يتوجــب عل وفقــاً للوائــح، فإن
وجــد )يُشــار إليــه فــي هــذه الفقــرة باملُســدد إليــه( أن يســتقطع مــا يعــادل %5 مــن قيمــة أي مبلــغ يتــم ســداده وذلــك حلــني حصــول الطــرف 
اآلخــر علــى شــهادة صــادرة عــن إدارة الضريبــة فــي وزارة املاليــة تفيــد ببـــراءة ذمتــه مــن أي مســتحقات ضريبيــة عليــه وتوافــق مبوجبهــا علــى 
حتويــل املبلــغ املســتقطع إلــى الطــرف اآلخــر. وتقتضــي اإلشــارة إلــى أنــه ال يتوجــب علــى الطــرف الــذي يقــوم بســداد املبالــغ حتويــل املبالــغ 
املســتقطعة فــوراً إلــى إدارة الضريبــة، بــل يجــب عليــه االحتفــاظ بهــذه املبالــغ وســدادها فقــط )أ( إلــى املُســدد إليــه عنــد تقــدمي هــذا األخيــر 
شــهادة صــادرة عــن إدارة الضريبــة تؤكــد بــأن املُســدد إليــه غيــر خاضــع للضرائــب أو هــو معفــي منهــا، أو أنــه لــم يحقــق أيــة أربــاح أو أنــه قــد 
قــام بســداد أو بضمــان ســداد ضرائــب الدخــل املتوجبــة بذمتــه، أو )ب( إلــى إدارة الضريبــة بنــاء لطلبهــا فــي حــال عــدم تقــدمي مثــل هــذه 
الشــهادة. وفقــاً للتفســير احلرفــي للوائــح، فإنــه يجــب االســتقطاع مــن قيمــة توزيعــات األربــاح. لذلــك، فإنــه يتوجــب علــى اجلهــة املصــدرة 
اســتقطاع مــا يعــادل %5 مــن أي دفعــة تســدد إلــى حامــل األســهم، علــى أن يتــم إعــادة املبالــغ املســتقطعة إلــى حامــل األســهم عنــد تقدميــه 

للشــهادة الصــادرة عــن إدارة الضريبــة.

ضرائب أخرى

 باســتثناء مــا مت اإلشــارة إليــه أعــاله، فإنــه يتــم ســداد كافــة الدفعــات املتعلقــة بأســهم الطــرح دون اســتقطاع 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 احتجازهــا أو اعتمادهــا 
مــن قبــل دولــة الكويــت أو نيابــة عنهــا. ال يســتحق علــى حاملــي أســهم الطــرح ســداد أي رســوم طابــع مالــي أو رســوم تســجيل أو مــا شــابه ذلــك 

مــن رســوم فــي دولــة الكويــت فيمــا يتعلــق بإصــدار أو حتويــل أســهم الطــرح.
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 3.15  معلومات عامة 

هيئة أسواق املال 

ــه  ــة أســواق املــال رقــم 7 لســنة 2010 والئحت ــة الكويــت هــي اجلهــة الرقابيــة املوجلــة، وفقــاً ألحــكام قانــون هيئ ــة أســواق املــال بدول إن هيئ
التنفيذيــة الصــادرة بتاريــخ 13 مــارس 2011، بتنظيــم عمليــات إصــدار األوراق املاليــة )مبــا فيهــا األســهم( فــي دولــة الكويــت، وإصــدار 

التراخيــص واملوافقــات الالزمــة إلصــدار األســهم.

سلطة اصدار وطرح األوراق املالية

إن ســلطة إصــدار التراخيــص واملوافقــات الالزمــة إلصــدار األســهم فــي دولــة الكويــت هــي هيئــة أســواق املــال باإلضافــة إلــى بنــك الكويــت 
املركــزي بالنســبة للبنــوك وشــركات التمويــل اخلاضعــة لرقابتــه.

تغيير الوضع املالي

باســتثناء مــا مت اإلفصــاح عنــه فــي هــذه النشــرة، لــم يحــدث أي تغييــر ســلبي مؤثــر فــي الوضــع املالــي للبنــك منــذ تاريــخ 31 ديســمبر 2015 
وهــو تاريــخ آخــر بيانــات ماليــة مدققــة للبنــك.

مدققو احلسابات

عــني البنــك مكتــب ديلويــت و تــوش )الــوزان وشــركاهم( باإلضافــة إلــى إرنســت و يونــغ )العيبــان والعصيمــي وشــركاهم( كمدققــي حســابات 
البنــك.

مت تدقيــق البيانــات املاليــة للبنــك للعامــني املنتهيــني فــي 31 ديســمبر 2014 و31 ديســمبر 2015 بالتعــاون فــي مــا بــني ديلويــت وتــوش )الــوزان 
وشــركاهم( - ترخيــص رقــم -62 أ - وإرنســت و يونــغ )العيبــان والعصيمــي وشــركاهم( - ترخيــص رقــم 68 – أ. 

الدعاوى

ــة  ــة أو إجــراءات تقاضــي أو حتكيــم )ســواء كانــت هــذه اإلجــراءات معلقــة أو محتمل ــم يكــن طرفــاً فــي أي إجــراءات حكومّي البنــك ليــس ول
والبنــك علــى معرفــة بهــا( منــذ تاريــخ تأسيســه والتــي قــد يكــون لهــا أو كان لهــا ســابقاً تبعــات مؤثــرة علــى املركــز املالــي للبنــك أو علــى ربحّيتــه. 
كمــا أن البنــك أو أي عضــو مــن املجموعــة ليــس طرفــاً فــي أي إجــراءات حكومّيــة أو إجــراءات تقاضــي أو حتكيــم )ســواء كانــت هــذه اإلجــراءات 
معلقــة أو محتملــة والبنــك علــى معرفــة بهــا( والتــي قــد يكــون لهــا أو كان لهــا فــي املاضــي القريــب تبعــات مؤثــرة علــى املركــز املالــي للبنــك أو 

للمجموعة.

قرار اجلمعية العمومية غير العادية ومجلس اإلدارة باملوافقة على االصدار

ســيتم إصــدار األســهم مبوجــب قانــون هيئــة أســواق املــال رقــم 7 لســنة 2010 و تعديالتــه والئحتــه التنفيذيــة وكذلــك قانــون الشــركات الصــادر 
بالقانــون رقــم 1 لســنة 2016.

وقــد متــت املوافقــة علــى إصــدار األســهم مبوجــب قــرار اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة للبنــك الصــادر بتاريــخ 19 مــارس 2016، وقــرار مجلــس 
إدارة البنــك الصــادر بتاريــخ 30 مــارس 2016.

املوافقة الرسمية

وافــق بنــك الكويــت املركــزي علــى إصــدار األســهم مــن قبــل البنــك بتاريــخ 5 أبريــل 2016. كذلــك وافقــت هيئــة أســواق املــال فــي دولــة الكويــت 
علــى إصــدار األســهم مــن قبــل البنــك بتاريــخ 21 أبريــل 2016. اعتمــدت النســخة النهائيــة لهــذه النشــرة مــن قبــل هيئــة أســواق املــال فــي دولــة 

الكويــت بتاريــخ 10 مايــو 2016.

املقاصة

مت قبول مقاصة األسهم من خالل الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.

الرقابة على البنك

ــة املعدلــة.  يعمــل البنــك فــي دولــة الكويــت وفقــاً ألحــكام قانــون الشــركات الكويتــي الصــادر بالقانــون رقــم 1 لســنة 2016 والئحتــه التنفيذّي
ويخضــع البنــك لرقابــة بنــك الكويــت املركــزي و هيئــة أســواق املــال ووزارة التجــارة والصناعــة فــي دولــة الكويــت. 
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3.17  عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك

  

 ســـــــالتــأسيـ ـدـــــعقـــ
  بنـــــــك الكويــــت الوطنــــــي
 )شركة مساهمة كويتية عامة(

 (1) ـــةـمقدمــ 

 
لقددتألفل دد ألدددأ للددليةأ لمللهدداأذيددكلنواأ لددقعدأ ددلسس أ ددتأط بددس أ كريلددهدأ  دد أ  دد أ يم ددت  أ

(أذحكدتأ2(أخللتأ لزعدتأ لخللدتأ)1 لكريسمأ أللهريأ لخلصأبمفيهسأبنكأ لكسع أ لس نيأطواأ:أ)
( 6(أيهتأ  يأيهتأيد هكل أ)5(أخللتأ بت ل طهفأ لحكتأ)4(أخ ه اأخللتأ لغنهاأ)3يأ لخللتأ) للبس

(أ بت لبزعزأ لحكدتأ ل دقر أ9ر فيأ)(ألحكتأ بت لكحلدأ لخ8(أعسيفأ لغلساأ)7عسيفأ ل  هجأ)
شددر األلددلوكاأ سعمهدداأل قهددلمأبلأل كددل أ لك ددرفهاأ للددا أط ددتأ ددت أبددقلكأ لكريددسمأ أللهددريأ

 م.أ1952للعسأيناأ 19هأ لكس فقأ 1371بل أيناأشب 24بمل عخأ

أ لقس سهد أطألحكلم أ لمن هقعا  أ لسس أ لشر لتأطالئحمه أ لشر اأألحكلم أل كهناأ طلخضع  لكنظكا
 أطل نظلمأ أليلييأ لك حقأطلمب هكلتأ لجهلتأ لر لبها ذ تأ ل  ا لك رفهاأط لقس سهدأ ألخرىأ

 بهق أ لبقت.أ
 

 :(2) األولى المادة

فهكلأع يأبهق أ -شر األللوكاأ سعمهاأ للا أ)طعشل أإلههلأ –لشر اأ:أبنكأ لكسع أ لس نيأ ياأ 
 (.ب  ظأ"أ لشر اأ" -ييأ لك حقأبهأأ لبقتأط لنظلمأ أليل

 

 :الثانية المادة

لر زأ لشر اأ لرئهليأطلح هلأ لقلسسسيأفيألتعناأ لكسع  أطعجسزألكج سأ إلي  ةأذ أعنش ءأ
 تأطلكلل ألكثهلأي خلأيطلاأ لكسع أطخل جهل.لهل فرط لً طلس هال

 

 :الثالثة المادة

أ  أ تط  ألل عخ ألد أبتذت أط ت ألحتطية أغهر أ لشر ا ألتة أفي أ أللهري شببل أ 24لكريسم
 م.1952للعسأ 19وـأأ لكس فقأ1371

______________________________________________ 
 .9/3/2014عادية المنعقدة في معّدلة بموجب قرار الجمعية العامة غير ال (1)

 .9/3/2014معّدلة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في  (2)
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-2- 

 

 :الرابعة المادة

 عاألمجل ألغر ضأ لميأذيل ألدأذج هلأ لشر اأوي:ألبل يأ لفاأذ كل أ لبنسكأ لك رفهاأط 
أل كل أ جكهعأط لم رفأ لقلسسسي أأط لمبلللأفيأ أليهاأط للنت تأط ألط  قأ لكللهاأبكلفاأذطجه

أ أل كل  أطجكهع ألبل ههل  أ لكللها أط لكريللت أل بنسك أ لقس سهد ألجهز أ لمي زلاأ لالأ ألخرى
أذطأغهرأبلشرةللمحقهقأوقهأ ألغر ضأذطأ لنلشئاأ نهلأذطأ لكمب قاأبهلأذطأ لكلل تةألهلأب س ةأ

سجسهأشمركأبفيأطجهألدأ للبلشرة.أأطعجسزأل شر األدأذجلأوقهأ ألغر ضأذ ألنش ءأطذ أل
أشبههاأبف كللهلأذطأ لميأ   أطسهلأ  تألبلطذ ألكس ألهلأل  حاألعأ لههئلتأ لميألز ط أذ كلالً

أذطأل أ أ لههئلتأذطألللواأفههل أذ ألشمريأوقه أذطألحقهقأذغر ضهل أطلهل أبهل ألألبهل تلجهل أ حقهل
أيس ءأفيأيطلاأ لكسع أذطأفيأ لخل ج.

 

 :(1) الخامسة المادة
ّتيأ ذسألل أ لشر اأ لك رحأبهأبكب غأط ت هأ عندل أيي.كأ)أيدمكلئاأل هدس أأ600.000.000/-ح 

كدلأيدهاأ( أ لقهكاأ إليكهاألأيهكلًأ)أيماأبالعهدأيهاأ6.000.000.000/- سعميأ(ألسز لًأ   أ
أف سأ)أللئاأف س(أ.أ100لنهلأ

ددّتيأ ذسألددل أ لشددر اأ لك ددت أط لكددتفس أبللكللددلأ .كأ)أخكلددكلئاأيأ100/529.170.357طح 
أطللئدداأيعنددل  ًأ سعمهددلًأأس  أذل ددلًأطثالثكلئدداأطيددبباأطخكلددسطللددباأط شددرط أل هسسددلًأطللئدداأطيددبب

أيددهكلًأ)خكلدداأبالعددهدأطلددلئمهدأطط حددتأطللددبهدأل هسسددلًأأ5.291.703.571ف ددس(ألسز ددلًأ  دد أ
أللئداأنهدلطيببكلئاأطثالثاأآالفأطخكلكلئاأطط حتأطيببهدأيهكلًأ(أ أ لقهكاأ إليدكهاألكدلأيدهاأل

أ.(2)أف س
أطجكهعأوقهأ أليهاأسقتعاأ.

أ___________________________________________________
ألمبتعالتألمبل باأآخرولأبكسج أ ر  أ لجكبهاأ لبللاأغهرأ لبليعاأ لكنبقتةأفيأأ(1) دأــــــــ أط لقيألضك19/3/2016 ل أ ذسأ لكل ألحالً

أ  ـــــــ لكس فق أــــــــــــا أزعـــ  ألد أط لكتفس  أ لك ـــــــــــت  أ لبنــــــــــك أ ذسألـــــــل  أ سعميأأ700/768,971,503ــلية يعنـــــــــــل 
أ أ لبللغــــــأ100/529.170.357إلــــــــــــــ  أ لزعــــــــــــلية أطلكثــــــــل أ سعمي  ألب غــــــيعنـــــــــــل  أط ـــــــــــــــــــــــــــــا  هأــــتلً

أسلبمــــيعنأ400/25.198.588 ألل أ سعمي أــل  أ لكـ%أ)خكلأ5ه أفي أ لكـــلئـا أ ذس ألد أ لك ـــا( أط لكتفـــــل  أطذلكبللكلللأس ـــــت  أ 
ألللبق  عخأعسمأ لبكلأفيأيجالتأ لبنكأبمل لكلج هدأيهكلًأجتعت ً ألسز أ فيهاألنحاألجلسهاأ   أ لكللوكهدأ251.985.884/-ت  أــــــبإ 

 ئر. بلحأط لخلللبأ ألخكلاأذيهاأ دأ لأللئاأيها( أطلغطهاأ هكاأوقهأ لزعليةألدأحلألهسمألبتعلأيبرأ للها أ لأبنلباأللأعك كهأ)طبس  ع
أ15/78ي.كأبكسجددد ألدددرخه ألج دددسأ لدددسز  ءأبج لدددمهأ  ددداأأ1/−ي.كأإلددد أأ500/7 لسددد أ هكددداأ للدددهاأ اليدددكهاأ دددتأ دددتل ألددددأ(أ2)أ

بندددددكأأطلس فقددددداأ6/4/1978بمددددل عخأأ4343−1ًءأ  ددددد أ مددددلبأطز  ةأ لمجدددددل ةأط ل ددددنل اأ  ددددداأت. أ ل دددددلي أبنددددلأ5/4/1978بمددددل عخأ
إلددد أللئددداأأ أثددداأ دددتل أ هكددداأ للدددهاأ اليدددكهاألددددأيعندددل أ دددسعميأط حدددت7/1/1978بمدددل عخأأ2−223/1−1 لكسعددد أ لكر دددزيأبكملبدددهأ  ددداأ

دأ دددلسس أ لشدددر لتألددد(أ99 كدددالًأبفحكدددلمأ لكدددليةأ)أ21/2/1987ف دددسألن هدددق ًألقدددر  أ لجكبهددداأ لبللددداأغهدددرأ لبليعددداأفددديأ جمكل هدددلأبمدددل عخأ
(أ150لكدددليةأ) ودددق أطلدددن أ أ1986للدددناأأ132لكريدددسمأبقدددلسس أ  ددداأبلأ لدددقيأ دددل ألطبقدددلًأآسدددق كأطلبتع دددهأ1960للدددناأأ15 لمجل عددداأ  ددداأ

 . سأ"   أذ أ"أالألقّلأ لقهكاأ إليكهاأل لهاأ دأللئاأفأ2016للناأأ1لدأ لسس أ لشر لتأ ل لي أبللقلسس أ  اأ
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 يـــــــاســــاألس امـــــالنظ
 الفصل األول )في تأسيس الشركة(

 ةــــــــــالشرك يســـــتأس رـــعناص)أ( 
 

 :(1) األولى المادة

يأبهق أهكلأع ف -شر األللوكاأ سعمهاأ للا أ)طعشل أإلههلأ – ياأ لشر اأ:أبنكأ لكسع أ لس نيأ
 (." ب  ظأ"أ لشر ا -بهأأ لبقتأط لنظلمأ أليلييأ لك حقأ

 

  :الثانية المادة

ش ءأ أعنذلر زأ لشر اأ لرئهليأطلح هلأ لقلسسسيأفيألتعناأ لكسع  أطعجسزألكج سأ إلي  ةأ
 لهل فرط لً طلس هالت طلكلل  لكثهل ي خل يطلا  لكسع  طخل جهل.

 

 :الثالثة المادة

 1371شببل أ 24ريسمأ أللهريأفيألتةأ لشر اأغهرألحتطيةأط تأبتذتألدألل عخأ تط أ لك
 م.1952للعسأ 19وـأأ لكس فقأ

 

 :الرابعة المادة

 عاألمجل ألغر ضأ لميأذيل ألدأذج هلأ لشر اأوي:ألبل يأ لفاأذ كل أ لبنسكأ لك رفهاأط 
أل كل أ جكهعأطط لمبلللأفيأ أليهاأط للنت تأط ألط  قأ لكللهاأبكلفاأذطجهأ لم رفأ لقلسسسي أ

أ لم أ أل كل  ألخرى أطجكهع ألبل ههل  أ لكللها أط لكريللت أل بنسك أ لقس سهد ألجهز زلاأ لال ي
 ذطأغهر بلشرةللمحقهقأوقهأ ألغر ضأذطأ لنلشئاأ نهلأذطأ لكمب قاأبهلأذطأ لكلل تةألهلأب س ةأ

جسهألبلشرة.أطعجسزأل شر األدأذجلأوقهأ ألغر ضأذ ألنش ءأطذ ألشمركأبفيأطجهألدأ لس
 أطسهلأ  تألبلع  لههئلت  لمي لز ط  ذ كلالً شبهها بف كللهل ذط  لمي  طذ ألكس ألهلأل  حاأل

أذطأل أبهل أذطأل حقهل أ لههئلتأذطألللواأفههل أذ ألشمريأوقه لبهل أ تلجهللحقهقأذغر ضهل أطلهل
 يس ءأفيأيطلاأ لكسع أذطأفيأ لخل ج.

_________________________________________________ 
 .9/3/2014 أ لجكبهاأ لبللاأغهرأ لبليعاأ لكنبقتةأفيألبّتلا بكسج   ر  (1)
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 رأس مال الشركة (أ)
 :(1)الخامسة  المادة

ّتي  ذس لل   لشر ا  لك رح به بكب غ ط ت ه  عندل أي.كأ)أيدمكلئاأل هدس أي 600.000.000/-ح 
يهاأ كلل(أ أ لقهكاأ إليكهاأيهكلً ) يما بالعهد يها  6.000.000.000/- سعمي ( لسز لً     

 ف سأ)أللئاأف س(أ. 100لنهلأ
ددّتي  ذس لددل   لشددر ا  لك ددت  ط لكددتفس  بللكللددل  ي.كأ)أخكلددكلئاأ 100/529.170.357طح 

لً طللئدا يعندل  ً  سعمهدس أاأطيدبباأطخكلدـ  ذل دلً طثالثكلئدسل هسسدلً طللئدا طيدببط أطللباأط شدر
 ت طللددبهد ل هسسددلً يددهكلً )خكلددا بالعددهد طلددلئمهد طط حدد 5.291.703.571ف ددس ( لسز ددلً   دد  

 نهدلأللئداطيببكلئا طثالثا آالف طخكلكلئا طط حت طيببهد يهكلً (    لقهكا  إليدكها لكدل يدها ل
 ف س.

 طجكهعأوقهأ أليهاأسقتعاأ.

 :(2)السادسة  المادة

   تأ أط لقرقلسسذيها  لشر ا إيكها طال عجسز لغهر  لكسعمههد لك كهل إال طفقلً ألحكلم  ل −ذ  
 كنظكاألقلك. لسز  عاأ ل

أ لشخ أ لس  −ب أل كها ألجلطز أذ  أ لكر زي  أ لبنك ألد أللبقا ألس فقا أبغهر أعجسز  أال  -حت
شر ا أيس ءأ%أ)خكلاأفيأ لكلئا(ألدأ ذسألل أ ل5 − بهبهلً  ل  ذط   مبل علً في  لشر ا 

  ل أ لمك كأبشكلألبلشرأذطأغهرألبلشر أطللمثن ألدأذلكأ لجهلت
 سهلتأ لك حقاأط لكلمق ا.أطإذ أجلطزتأل كهاأ لشخ أ لس حتأ لحكسلهاأط لجهلتأذ تأ لكهز 

ولأعحتي وقهأ لنلباأأليأيب ألدأ أليبلبأطج أ  ههأ لم رفأفيأ لزعليةأفيأ لكتةأ لمي
   لبنكأ لكر زي.

لم سع أ حقسقأبطعمرل أ   أ لكخلل اأ تمأإفليةألللكأ أليهاألدألقت  أ لزعليةأفهكلأعمب قأ
 ي  ةأ لشر ا.فيأ لجكبهاأ لبللاأطفيأإ

أطعمحتي ل هسم  لمك ك غهر  لكبلشر طفقلً لأليس ط لقس  ت  لمي عضبهل لج س إ لبنكأ ي  ة
  لكر زيأفيأوق أ لخ سص.

 2004(أللناأ28طالأللريأذحكلمأوق أ لبنتأ   أ لحلالتأ لقلئكاأ بلأ لبكلأبللقلسس أ  اأ)
لكر زيأطبنكأ لكسع أ  فيأشف أ لنقت 1968(أللناأ32بمبتعلأببضأذحكلمأ لقلسس أ  اأ)

 طلنظهاأ لكهناأ لك رفها.

_________________________________________________ 
 .2(أبلل  حاأ  اأ1عر جعأ لهللشأ  اأ) (1)
 .19/2/2005طأ22/2/1995لبّتلا بكسج   ل لد  ر  ي  لجكبها  لبللا غهر  لبليعا في  (2)



235

-5- 

 

  :(1) السابعة المادة

ر اأ لك رحأزعليةأ ذسألل أ لش –قر  أع ت ألدأ لجكبهاأ لبللاأغهرأ لبليعاأب –عجسزأ    -ذ
يألتأفبه   طذلك بنلًء       مر ح للب  لد لج س  إلي  ة طلقرعر لد لر     لحللب
 .عليةوق أ لشف أ أ   أذ أعمضكدأ لقر  أ ل لي أبزعليةأ ذسأ لكل ألقت  أط رقأ لز

 لل ا أ تأيفب به إالّ إذ   لس   هكا  أليها  أل  ها   الأعجسزأزعليةأ ذسأ لكل أ لك رح  -ب
 ه.ن هقطعجسزأل جكبهاأ لبللاأغهرأ لبليعاأذ أل سضألج سأ إلي  ةأفيألحتعتألل عخأل

  هاأ.لكس   لقهكا  إليكها أليها  لزعلية لللطعاً ل قهكا  إليكها لأليها  أل    -ج

كهاأأليهاأالطةأإ ت  أإل أ لقهكاأ إليطعجسزأل جكبهاأ لبللاأغهرأ لبليعاأإضلفاأ        
  لزعليةأ نتأ ال مملبأفههل أطلهلأذ أل سضألج سأ إلي  ةأفيأذلك.

نهاألك كهأ لأعطعكس أل كللوكهدأحقأ ألطلسعاأفيأ ال مملبأفيأ أليهاأ لجتعتةأبنلباأللأ    -ي
     لد ذيها  طذلك خال  خكلا  شر عسللً لد لل عخ إخطل وا بقلك.

ءأمأخهل أشر ن ألدأذحكلمأ ل قرةأ لللبقاأزعليةأ ذسألل أ لشر اأبغرضألطبهقأسظلطللمث      
ييأأليلذيهكهل لكسظ ههل طفقلً لكل وس لن سص   هه في  لكلية  أل ببهد لد  لنظلم  

رالءأله –اأفيأوقهأ لحلل –ل شر ا أإذألكس أذطلسعاأ ال مملبأفيأذيهاأزعليةأ ذسأ لكل أ
  لكسظ هدأ.أ

 ألميأعن  أ ال مملبأفيأزعليةأ ذسأ لكل  أط   أ الطةأ إل ت   أ ألحكلمأ طللريأ  -وـأ
   ههلأ لقلسس أط ل س ئحأطلب هكلتأط ر   تأ لجهلتأ لر لبهاأ.

 :الثامنة المادة

لل ةأ ب أخطل جكبهاأ لبللاأغهرأ لبليعاألخ هضأ ذسألل أ لشر اأإذ أز يأ دأحلجمهلأذطأإذ أ
 ل  إل   لقهكا  لكسجسية فبالً.ط ذتأ لشر اأإسقلصأ ذسأ لك

 :(2) التاسعة  المادة

أليهاأتيأ عكس  ل شر ا يجل خلص ع ح ظ لتى ط للا لقل ا  طل قهّت فهه ذيكلء  لكللوكهد ط 
لأعطرذألأبك لكك س األكلألنهاأطسس هلأط لقهكاأ لكتفس اأ دأ لأيها أطعماأ لمفشهرأفيأ للج

 بهلسلت. األدفقلً لكل لم قله  لشر ا ذط ط للا  لكقل لدألغههرأ   أ لبهلسلتأ لكلج اأفههأط

_________________________________________________ 
 .19/3/2016لبّتلا بكسج   ر    لجكبها  لبللا غهر  لبليعا  لكنبقتة في  (1)
 .9/3/2014لبّتلا بكسج   ر    لجكبها  لبللا غهر  لبليعا  لكنبقتة في  (2)
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 :(1) عاشرةال المادة

 ظهأهأطحعخضعأيجلألللوكيأ لشر اأ لكشل أإلههأفيأ لكليةأ لللبقاأفيأبهلسللهأطللمخرجلل
لكلأذيأا.أططيلئرأذحكللهأل نظاأط لقس  تأ لكقر ةأبكسج أ لقلسس أطلب هكلتأ لجهلتأ لر لبه

أشف أذ أعط  ألدأ لشر اأذطأط للاأ لكقل األزطعتهأببهلسلتألدأوق أ للجل.
أ

 :(2)ة عشر الحادية المادة

أ حت طعجسزأذ أعشمركأفيأل كهاأ للهاأشخ ل أذطأذ ثرأ   أذ أعكث هاألجلهأ لشر اأشخ أ
أطذلكأيط أإخال أبفحكلمأ لكليةأ لثلسهاأط لبشرعدألدأوق أ لنظلم.

 

 :عشرة الثانية المادة

أللا.سظلمأ لشر اأطلقر   تأجكبهمهلأ لبأ لألدأ لم كأيهكلًأذ بحأخلضبلأألحكلم
أ

 :عشرة الثالثة المادة

دأيفعأ نهاأإ ألللكيأ للهاأ لس حتأبلالشمر ك أعكسسس أللرطلهدأبللمكلفلأط لمضللدأفهكلأبه
للهاأ مبرأجكهعأ أل لل أ دأذلكأ للها أطببتأللتعتواأجكهعأ أل لل أط لكبللغأ لكلمحقاأعب

 ل كلًألهاأبللمللطيأفهكلأبهنها.
 

 :عشرة الرابعة المادة

 ههألكلمحقأ  للكأإذ ألاأعتفعأ لقلطأ لكط سبأ دأ للهاأ بلأسهلعاأ لهسمأ لكبهدأل تفعأع مزمأ لك
 لتفعأأم أإلكلمفعأح لقلطأبتفعأفلئتةأ نهأبكبت أ ل لئتةأ لقلسسسهاأ  مبل  ًألدأ لهسمأ لكبهدأل ت

ل.أط لألهخالأبلل بلأطالأللمحقألهأح  أذ بلحأ دأ لكتةأ لميألاأعكدأ تألاأيفعأ هكاأ للها
 كأفيأشمريهاأالأعحكلأإشل ةأل هتأيفعأ أل لل أ لكلمحقاألدأثكنهأعكمنعأ   أ لحبهأحقأ ال

  لجكبهاأ لبللا.
أ
أ

__________________________________________________ 
 .9/3/2014(ألبّتلاأبكسج أ ر  أ لجكبهاأ لبللاأغهرأ لبليعاأ لكنبقتةأفيأ1)
 .9/3/2014 أ لجكبهاأ لبللاأغهرأ لبليعاأ لكنبقتةأفيأ(ألبّتلاأبكسج أ ر 1)
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 :(1) عشرة الخامسة المادة

ألفخرأ لكللواأذطأط ثمهأ دأ لسفلءأبللقلطأ لكلمحقأ   أ أليهاأفيألس ته أط   أج أ إذ 
أ أأ- لشر ا أذطأط ثمه أ ألدأإسق  ه ألضيأخكلاأ شرأعسللً أل بهعأ–ببت فيأأذ ألبرضأذيهكه
أ لبس  ا.

أ

 :(2)ة عشر السادسة المادة

أ أ أليها أبهع أثكد ألد أ لشر ا أ لللبأ-للمسفي أ لكلية أفي أ لكن سصأ  ههل أ لحللا أفي أ-قا
 مهأ أ تألحكلكسأطبلألطلسعاأ   أجكهعأي ئنيأ لكللوا أ هكاأ أل لل أ لميألاأللتيأط ل لئتةأطلل

أعكفأثكدأبهعأ أليها ألا أفإذ  أ لبل يأل كللوا  أطع رّي ألدأس قلت  أ   أشر  جب أ لأ لشر ا ا
أ لكللواأبللبل يأفيأذلس لهأ لخل ا.

 

أ:(3)ة عشر السابعة المادة
أ لكل ألألط  ق أ لكر زي أ إلعت   ألنظلم أ لشر ا ألد أ لك ت ة أ لكللها أ ألط  ق ألخضع تىأللها

أ.ط للاأ لكقل ا
 طعبمبرأإع ل أإعت  أ ألط  قأ لكللهاألتىأط للاأ لكقل اأينت ًألك كهاأ لس  ا.

 

 أأ: (4) عشرة الثامنة دةالما

وهئاأذيس قأأفيأشف أإسشلءأ2010(أللناأ7عماألت ط أذيهاأ لشر اأطفقلًأألحكلمأ لقلسس أ  اأ)
أل ألد أ  ههكل أعطرذ أطلل أ لمن هقعا  أطالئحمه أ لكللها أ ألط  ق أسشل  أطلنظها أطللأبتعال لكل  ت 

أل ت هأ لههئاألدأ س  تأبهق أ لشف .
 

 :(5) رةعش التاسعة المادة

أيأح افلر  لةأذحكلمأ لقلسس أطلمط بلتأ لجهلتأ لر لبها أ لأيهاأعخس أ لحبهأ لحقألعأ
أ.كقملكاألبليلاألح اأغهرهأبالألكههزأفيأل كهاألسجسي تأ لشر اأطفيأ أل بلحأ ل

__________________________________________________ 
 .9/3/2014 لبليعاأ لكنبقتةأفيألبّتلاأبكسج أ ر  أ لجكبهاأ لبللاأغهرأ (1)
 .9/3/2014لبّتلاأبكسج أ ر  أ لجكبهاأ لبللاأغهرأ لبليعاأ لكنبقتةأفيأ (2)
 .9/3/2014لبّتلاأبكسج أ ر  أ لجكبهاأ لبللاأغهرأ لبليعاأ لكنبقتةأفيأ (3)
 .9/3/2014لبّتلاأبكسج أ ر  أ لجكبهاأ لبللاأغهرأ لبليعاأ لكنبقتةأفيأ (4)
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 .9/3/2014سج أ ر  أ لجكبهاأ لبللاأغهرأ لبليعاأ لكنبقتةأفيألبّتلا بك (5)

 :العشرون المادة

  أفيعحقألكدألنمقلأإلههأل كهاأيهاأذطأذ ثرأبلب أطفلةألللكه أ لح س أ   أس سأ لح 
 قيألخسلهقأ ل أل بلحأطغهرولألدأ ل س ئتألدألل عخأ لسفلة أغهرأذسهأالأعحقألهأذ أعبلشرأ لح

هلً اأ يكفيأ لشر اأبكلأعمب قأبلجمكل للهل أ بلأذ أعلجلأفيأيجالتأ لشر إعلهأ لكللوكاأ
  كللوا.

 

 :والعشرون الحادية المادة

 كم كهل.علميأعكثلأ لسليأذطأ لس يألللكأ أليهاأ لقل رأفهكلأعمب قأبحقس هأبللنلباألأليهاأ 

 

 :والعشرون الثانية المادة
 أعأ لسطعضعألج سأ إلي  ةأ لقس  تأ لخل اأبمجكه  االأعجسزألجزئاأذيألدأذيهاأ لشر 

  للهاأفيأحللاأطفلةأذطأإفالسأذحتأ لكللوكهد.
 

 :(1) مكررا   والعشرون الثانية المادة

تطيأيأ لحفعجسزأل شر اأذ ألشمريأذيهكهلألحللبهلأذطأذ ألبهبهلأذطأذ ألم رفأفههلأ أطذلكأ
 .  لبهاقلسس أط ل س ئحأطلب هكلتأ لجهلتأ لرططفقلً ل شرط  ط ألحكلم  لكقر ة بكسج   ل

كأطالألتخلأ أليهاأ لكشمر ةأفيألجكس أذيهاأ لشر اأ أفيأ ألحس  أ لميألمط  ألك 
زمأ لال  لكللوكهدأسلباألبهناألدأ ذسأ لكل  أطفيأجكهعأ لكللئلأ لخل اأبلحمللبأ لن لب

  لبللاأ. ل حاأ جمكل أ لجكبهاأ لبللا أط لم سع أ   أ لقر   تأبللجكبها
 

 نداتــــــــــــــالس (ج)
 : (2)ن والعشرو الثالثة المادة

  أاأبنلءأ  شر ل شر اأذ أل ت أينت تأ لب األ مت ط أطذلكأبكس فقاأ لجكبهاأ لبللاأ لبليعاأل 
 هكا تعتأ  مر ح لج س  إلي  ة  بقلً ألحكلم  لقلسس   طلهل ذ  ل سض لج س  إلي  ة في لح

 لسفلءأ لس تلتلهأطيبرأ ل لئتةأط تيأ للنت تأ لكقلب األهأط هكمهلأ إليكهاأططشر هأط  لقرض
 ___________________________________________________بهل.

 .19/3/2016لبّتلا بكسج   ر    لجكبها  لبللا غهر  لبليعا  لكنبقتة في  (1)
 .9/3/2014ةأفيألبّتلا بكسج   ر    لجكبها  لبللا غهر  لبليعا  لكنبقت (2)
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 )في إدارة الشركة( يـــل الثانــــالفص
  اإلدارة ســـمجل )أ(  

 :والعشرون الرابعة المادة

لتأي طأعتعرألج سأ إلي  ةأذ كل أ لشر ا أطعبهدأ لجهلزأ لالزمأإلي  لهل أطعبلشرأجكهع
هاألجكب تأل ت ولأ  لشر اأبكسج أوق أ لنظلمأط ر   تأ لجكبهاأ لبللا أغهرأذ أذعاأ ر  

سأهألج بطلأذيأ كلأيبقأذ أ لمأبهأذطأ رحأب لبللاأل شر اأفيأ الجمكل لتأ لبللاأالأل أ
  إلي  ةأ بلأ لخلذألثلأوقهأ لقر   ت.

 

 :(1) والعشرون الخامسة المادة
أ-لّريأبللم سع أ لأ–عمفلفألج سأ إلي  ةألدأللباأذ ضلءألنمخبهاأ لجكبهاأ لبللاأ -ذ

 لتلهلأثالثأينس تأ لب األ مجتعت.ألتط ةأ

سلئبلًأ ئهللًأل كج سأطأ–بلال مر  أ للّريأأ–عنمخ ألج سأ إلي  ةألدأبهدأذ ضلئهأ -ب
 ل رئهس.

فيأألقلئا طإذ ألبق أ سمخلبألج سأإي  ةأجتعتأفيأ لكهبليأ لكحتيألقلكأ يمكرأ لكج سأ -ج
 إي  ةأجتعت.أإي  ةأذ كل أ لشر اأإل أحهدأزط  أ أليبلبأط سمخلبألج س

يأ أطعحتّألشر اطعكس أل شر اأ ئهسألن هقيأذطأذ ثرأعبهنهألج سأ إلي  ة أل نل أبهأإي  ةأ  -ي
بيأ لكج سألخ  للهأط الحهللهأفيأ لمس هعأ دأ لشر ا.أطالأعجسزأ لجكعأبهدألن 

  ئهسألج سأ إلي  ةأط لرئهسأ لمن هقي.

 :(2) والعشرون السادسة المادة

هاأشخ ألبضسعاألج سأ إلي  ةأطفهكدأعكس أ ضس ًأبهأذ أعكس ألللكلًأب  اأعج أفهكدأعرشح
أ7500/- دأأذطأعكس أ لشخ أ لقيأعكث هألللكلًألبتيألدأذيهاأ لشر اأالألقلأ هكمهلأ إليكها

مط بهلألميأع ي.كأ)أيبباأآالفأطخكلكلئاأيعنل أ سعميأ( أطذ ألمس فرأفههأذعضلًأيلئرأ لشرط أ
أجهلتأ لر لبها. لقلسس أطلب هكلتأ ل

ت سهأخأفقطإذ أفقتأ ضسألج سأ إلي  ةأذعلًألدأل كأ لشرط أز ل أ نهأ  اأ لبضسعاألدألل ع
يأل كأفشذلكأ لشر أ أطالأعرثرأوق أ   أ حاأ لم رفلتأط لقر   تأ لميأ لخقولأ لبضسأذطأ

أ لم سع أ  ههل.
___________________________________________________________________________ 

 .9/3/2014لبّتلاأبكسج أ ر  أ لجكبهاأ لبللاأغهرأ لبليعاأ لكنبقتةأفيأ (1)
 .9/3/2014لبّتلاأبكسج أ ر  أ لجكبهاأ لبللاأغهرأ لبليعاأ لكنبقتةأفيأ (2)
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 :(1)والعشرون السابعة المادة
لدأ ي سة بنلًء    عبقت لج س  إلي  ة  جمكل لً   كل ي   ل  حا  لشر ا إل   سبقليه   -أ

  ئهلهأذطألكدأعقسمألقلله.

يأطعجسزأل رئهسأذطأأليأ ضسعدألدأذ ضلءألج سأ إلي  ةأي سةأ لكج سألالجمكل أف -ب
 تأفيذي ط    طعر    في  ل ذلك ذ  ال عقّل  تي  جمكل لت  لكج س  د يما  جمكل ل

لجهلتأب هكلتأ طألمن هقعاأذ للناأ لكللهاأ لس حتة أطذلكأللألاأعمط  أأ لقلسس أذطأ ل س ئحأ ل
مز مأبهق أ الل – نتئٍق  – ت  ً ذ    لد  الجمكل لت  فهمبهد  –فيأذيأط  أ – لر لبهاأ
  لقت .

كهعألدأجطعكس  لكج س  إلي  ة ذلهد يّر عتط  لحلضر  الجمكل لت  طعما لس هبهل لنه ط -ج
خلذهأ ل بشف أللألا  أل ضلءأ لحلضرعد أطلهأ لمس هعأ   أ لشهلي تأ ل لي ةأ دأ لشر ا

 لدأ ر   تأفيأ جمكل لتألج سأ إلي  ة.

 

 :(2)ن والعشرو الثامنة المادة

عكس   جمكل  لج س  إلي  ة  حهحلً إذ  حضره س ف  تي ذ ضلئه      أل ل  طعجسز 
  إلجمكل أبليمخت مأطيلئلأ الل ل أ لحتعثا.أ

 طفيأحللاألللطيأ أل س تطل ت أ ر   تأ لكج سأبفغ بهاأذ س تأذ ضلئهأ لحلضرعد أ
 عرجحأ ذيأ لجلس أ لقيأفههأ لرئهسأذطألدأعقسمألقلله.

 
 ل .طل بضسأ لقيألاأعس فقأ   أ ر  أ لخقهأ لكج سأذ أعثب أ  مر ضهأفيألحضرأ الجمك
  نت –طعجسزأذ أل ت أ ر   تألج سأ إلي  ةأبللمكرعرأبكس فقاأجكهعأذ ضلئه أ كلأعجسزأ

دأهروكلألكس فقاأ دأ رعقأ ل ل سأذطأ لبرعتأ إللكمرطسيأذطأغ لح س أ   أوقهأ ل – لحلجاأ
 طيلئلأ الل ل أ لحتعثا.

 طلبمبر لحلضر  جمكل لت لج س  إلي  ة ط ر   له جزء ً لد يجالت  لشر ا.
 
 

___________________________________________________ 
 .9/3/2014ةأفيألبّتلا بكسج   ر    لجكبها  لبللا غهر  لبليعا  لكنبقت (1)
 .9/3/2014لبّتلا بكسج   ر    لجكبها  لبللا غهر  لبليعا  لكنبقتة في  (2)
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 :(1) والعشرون التاسعة المادة

أ -أ أإل  أ لقضلء أطذللم أ لغهر ألتى أطعكث هل أ  أ ئهسأ لشر ا أوس لس أج ئهسألج سأ إلي  ة
أطعبمب أ لنظلم  أطوق  أ لقلسس  أعقر ول أ لمي أ ألخرى أ مس هع خم ل لله ألس هبه سألج  ر

س هلله أتأبم إلي  ة في  ال ا  لشر ا بللغهر  ط  هه ذ  عن ق  ر   ت  لكج س  طذ  عمقهّ 
 لله.م ل طعحّل سلئ   لرئهس لحّل  لرئهس  نت غهلبه ذط  هلم للسع لتعه لد لكل يا  خ

 أعقر طلكج س  إلي  ة ذ  عسز   لبكل بهد ذ ضلئه طفقلً لطبهبا ذ كل   لشر ا  طذ 
دأل ثرأذلشكهل لجلٍ  فر ها لنبثقا  نه لكبلشرة لهلم لبهنا  طله ذ  ع سض  ضس ً ذط 
 ل لتذ ضلئه ذط إحتى لجلسه ذط ذحت ً لد  لغهر في لكل يا ببض  لل طلت ذط  الخم 

أس أطجسه ألد أطجه أ إلشر فأ    أذط أذ ثر أذط ألبهد أببكل أ لقهلم أفي أذط أبه شل أ لكنس ا
  لشر ا.

أذ -ب أطفيألكج سأ إلي  ة أ لك لالت  أط قت هرأغطيعأ ل الحهلتأفيأ إل ر ضأط ال مر ض 
نسك أ لب ذلكألدأ ك هلتأ الئمكل أطللأعن أ لقلسس أذطأعقضيأ لبرفأبل مبل هألدأذ كل 

أط لمحك أط ل  ح  أ إل ر    أطفي أ لمبر لت  أطلنح أ لشر ا  أ قل  ت أط ود أبهع ها أطفي
ّت لد أعح لشر ا طفقلً ألغر ضهل  طال ط أل كل أط لم رفلتأ ألخرىأ لميألقمضههلأإي  ة

أذطأر لبوقه  لل طلت إالّ لل س    هه  لقلسس  ذط  قت  لشر ا ذط لب هكلت  لجهلت  ل ها
  ر   تأ لجكبهاأ لبللا.

 

 :(2) الثالثون المادة

 كج سبلعألر  لةأذحكلمأ لكليةأ للليياأط لبشرعدألدأوق أ لنظلمأ أع قتأ لبضسألر زهأ
  نهأ  اأ لبضسعاأفيأذيألدأ لحلالتأ آللها:  إلي  ةأطلزط 

ألكج س (1) ألممللها أ جمكل لت أي  أفي أ لكشل  ا أ د ألقبس  أ ق  أبتط  ألخ فأ لبضس  إذ 
  إلي  ة.

 ق أ لنظلم.ولدأ 26إذ  لا عبت لللكلً لبتي لد ذيها  لشر ا طفقلً لكل لن    هه  لكلية  (2)

 سا.ألللاأذطأفيأجرعكاألخ اأبللشرفأذطأ إذ أحكاأ  ههأفيأجنلعاأببقسباألقهتةأل حرع (3)

___________________________________________________ 
 .9/3/2014لبّتلا بكسج   ر    لجكبها  لبللا غهر  لبليعا  لكنبقتة في  (1)
 .9/3/2014لبّتلا بكسج   ر    لجكبها  لبللا غهر  لبليعا  لكنبقتة في  (2)
 



242

-12- 

 

 

 يـــــــــــــــه.إذ أذشـــــهرأإفال (4)

 إذ أفقتأذو هاأ لم رف. (5)

 إذ أ يمقل ألدأ ضسعاألج سأإي  ةأ لشر اأبكسج أإشبل أخطي. (6)

سهأإذ أ بلأ لبضسعاأفيألج سأإي  ةأشر اأألنلفلا أذطأ شمركأفيأذيأ كلألدأشف (7)
هأز طلللنلفلاأ لشر ا أذطأ لجرألحللبهأذطألحللبأغهرهأفيأذحتأفرط أ لنشل أ لقيأ

 لشر ا أللألاأعكدأذلكأبكس فقاأ لجكبهاأ لبللاأ لبليعا.أ 

  اأطأ رذإذ   لم لن ري ً ذط بلالشمر ك لع آخرعد بفي  كل لد شفسه لضل با  لشر ا  (8)
 ذ كللهلأذطأ إليلءةأإل أيكبمهل.
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 العامة )ب( الجمعية

 :(1) والثالثون الحادية المادة

لمأطفقلً لألحك –ذعلً  لس    مهل  –تأ لجكبهاأ لبللاأل سجه  لت سة لحضس   جمكل ل
 ط إلجر ء تأ لميأعن أ  ههلأ لسس أ لشر لتأطالئحمهأ لمن هقعا.

 طلمضكد  لت سة بهلسلً  د جتط  ذ كل   الجمكل  طزلل  طلكل   سبقليه.
 

 :(2) والثالثون الثانية المادة

 ط لر  بي  هدأذ لبللا بنلًء          لكللوك فيأ ألحس  أ لميأعجسزأفههلأ قتأ جمكل أ لجكبها
 ل .الجمك  لحللبلتأذطأطز  ةأ لمجل ةأط ل نل ا أعضعأجتط أ أل كل أ لجهاأ لميألت سأإل أ

أف أذطأغهرأ لبليعاألنل شاألسضس لتأغهرألت جا أ لبليعا أ لبللا ط أيأجتطالأعجسزأل جكبها
أ لجتط أذطألكش أل كل  إاّل إذ   لس  لد  أللس   لبلج ا  لمي  رذت  أإ ت ي ثنلءأذ  أفيأببت

للوكهدأدأ لك الجمكل أذطأإذ أ  ب أذلكأإحتىأ لجهلتأ لر لبهاأذطألر  بلأ لحللبلتأذطأ تيأل
 لعاأ شاأ تمأ.أطإذ ألبهدأذثنلءأ لكنل لكلئا(ألدأ ذسألل أ لشر اأ لك ت %أ)خكلاأبل5عك كس أ

 شرةأ تأ   هلأ الجمكل ألكتةأالألزع لكب سللت  لكمب قا بببض  لكللئل  لكبرطضا لبهّد لفج
مكل أ الج ذعلمأ كلأإذ أ   أذلكأ تيألدأ لكللوكهدأعكث س أ بعأ ذسأ لكل أ لك ت  أطعنبقت

  لكرجلأيط أ لحلجاأإل أإجر ء تأجتعتةأل ت سةأ.
 

 :(3) والثالثون الثالثة المادة
  لمي  ل ئاألدأ أليها لكلألللواأ تيألدأ أل س تأع للطيأ تيأ أل س تأ لكقر ةألق ت 

 عكم كهل.أ

 طعكثل  لق ر ط لكحجس    هها  لنلئبس   نها  لسسسلً.

ب قأيألمطالأعجسزأل كللواأذ أعشمركأفيأ لم سع أ دأس لهأطالأ كدأعكث هأفيأ لكللئلأ لم
 فأذلك.عخلل بكن با خل ا له ذط بخالف  لئا بهنه طبهد  لشر ا  طعقع بل الً  ل شر  ذط  ر  

___________________________________________________ 
 .9/3/2014لبّتلا بكسج   ر    لجكبها  لبللا غهر  لبليعا  لكنبقتة في  (1)
 .9/3/2014لبّتلا بكسج   ر    لجكبها  لبللا غهر  لبليعا  لكنبقتة في  (2)
 .9/3/2014لبّتلا بكسج   ر    لجكبها  لبللا غهر  لبليعا  لكنبقتة في  (3)
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 :(1)ن والثالثو الرابعة المادة

 لأخال أأل   لبقت  لجكبها  لبللا  جمكل هل  لبليي بنلًء     ي سة لد لج س  إلي  ة لرة   
 كج س.نهكلأ لدأعبه لثالثاأذشهرأ لمللهاأالسمهلءأ للناأ لكللهاأ أطذلكأفيأ لككل أط لزلل أ ل قع

هألك أط  هل أذيعاألالسبقليأ  كلأي  أ لضرط ةأإطلكج سأ إلي  ةأذ أعت سأ لجكبهاأ لبللاأ لبل
%أ) شرةأ10ذ  عسجه  لت سة السبقليول بنلًء         للب  لد  تي لد  لكللوكهد عك كس  

 ألكأخالبللكلئا( لد  ذس لل   لشر ا  لك ت    ذط بنلء         لر  بي   لحللبلت   طذ
 خكلا  شر عسللً لد لل عخ  لط  .

لأبنلءأ سلهيةأ لجكبهاأ لبللاأالجمكل أغهرأ لييأ  كلأ ذىأذلكأ أط  ههأطلكج سأ إلي  ةأي س
أ أعكث س  ألللوكهد أ لشر اأ15   أ   أللب ألد ألدأ ذسألل  أبللكلئا( أ شر %أ)خكلا

ي  ةأسأ إل لك ت  أذطألدأطز  ةأ لمجل ةأط ل نل اأ.أطفيأ لحللمهدأ ألخهرلهدأعج أ   ألج 
 لط  .تعاأ لالجمكل  خال  ثالثهد عسللً لد لل عخ لق ذ أعت سأ لجكبهاأ لبللاأغهرأ لبليعا

 

 :(2) والثالثون الخامسة المادة

 لتألكلألللواألقهتأفيأيجلألللوكيأ لشر األتىأط للاأ لكقل اأ لحقأفيأحضس أ جمكل 
  لجكبهاأ لبللا.

طعجسز ل كللوا ذ  عس ل غهره في  لحضس   نه بكسج  لس هل خلص ذط ل سعض لبّته 
  األهق أ لغرض. لشر

 هقعا.لمن  طللريأفيأشف أ لس للاأذطأ لم سعضأ ألحكلمأ لكقر ةأفيأ لسس أ لشر لتأطالئحمهأ
 

 :(3) والثالثون السادسة المادة

ةألهق أي  عرذسأ لجكبهاأ لبللاأ ئهسألج سأ إلي  ةأذطأسلئبهأذطألدأعنمتبهأذ ضلءألج سأ إل
  لكللوكهدأذطألدأغهروا.  لغرضأذطألدألنمخبهأ لجكبهاأ لبللاألد

 
 

___________________________________________________ 
 .9/3/2014لبّتلا بكسج   ر    لجكبها  لبللا غهر  لبليعا  لكنبقتة في  (1)
 .9/3/2014لبّتلا بكسج   ر    لجكبها  لبللا غهر  لبليعا  لكنبقتة في  (2)
 .9/3/2014غهرأ لبليعاأ لكنبقتةأفيأ لبّتلا بكسج   ر    لجكبها  لبللا (3)
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 :(1) والثالثون السابعة المادة

كل أالجمعكس   لن لب  لقلسسسي ل جكبها  لبللا  لكنبقتة ب  ا  ليعا لكمكالً إذ  حضر  
ذ ألللوكس ألهاأحقأ لم سع أعكث س أذ ثرألدأس فألجكس أ ذسألل أ لشر اأ لك ت  أفإ

تةأالأال أل سة إل   جمكل  ثلٍ  لق ت جتط   أل كل  ع بقت خلاأعمسفرأوق أ لن لبأطجه أ لت
سيأل أ لثلالجمك لقل  د يببا ذعلم طال لزعت  د ثالثهد عسللً لد لل عخ  الجمكل   ألط   طعكس  

  حهحلً ذعلً  ل   تي  أليها  لحلضرة.
ّتي لل عخه في  لت كل أل أ الجمإةأ سطعجسز ذاّل لسجه ي سة جتعتة لالجمكل   لثلسي إذ   ل   ت ح 

  ألط .
 طل ت أ لقر   تأبلألغ بهاأ لكط قاألأليهاأ لحلضرةأفيأ الجمكل .

 

 :والثالثون الثامنة المادة

لجكبهاأ ر تأ عكس أ لم سع أفيأ لجكبهاأ لبللاأبللطرعقاأ لميأعبهنهلأ ئهسأ لج لاأإالأإذ أ 
 سأفيأ سمخلبأذ ضلءألج  لبللا  رعقا لبهنا ل م سع   طعج  ذ  عكس   لم سع  يرعلً 

  إلي  ةأط إل للاألدأ لبضسعا.
 

 :والثالثون التاسعة المادة

بهأ حم ظ لخم أ لجكبهاأ لبللاأ لكنبقتةأب  اأ ليعاأبكلأللأعمب قأبفلس أ لشر اأ ت أللأ
  لقلسس أذطأوق أ لنظلمأل جكبهاأ لبللاألنبقتةأب  اأغهرأ ليعا.

 

 :(2)ن األربعو المادة

  فهلً  دلسلً طإل أ لجكبهاأ لبللاأ لكنبقتةأب  اأ ليعاأبمقرعرأعمضكدأبهلج سأ إلي  ةأعمقتمأ
أل بلحأللبأ يهر ذ كل   لشر ا طحللمهل  لكللها ط ال م ليعا  طلهز سها  لشر ا  طبهلسلً بح

لت أط لخللئر طبهلسلً  د لكلفآت ذ ضلء لج س  إلي  ة إ  طجتت طذجس  لر  بي  لحللب
ر أزععأ أل بلحأطللأعرىأ لكج سألضكهنهألدأذلس أذخرىأفيألقرعره أطلقط  مر حلتألس

  لجكبهاأللألر هأبشف أللأذ ر.
 كج سلطبغرضأ لكحلفظاأ   أ لكسظ هدأ أل  لءأل بكلأبللشر اأطلبزعزأطالئهاألهل أفإ أ

 شرط ألً ل أطذلكأطفق"خهل أشر ءأ أليهاأل كسظ هد"  إلي  ة  لحق في  يمحت ث سظلم ع لكَّ 
 :2004(أللناأ337 لميأس أ  ههلأ لقر  أ لسز  يأ  اأ)

______________________________________________ 
 .9/3/2014لبّتلا بكسج   ر    لجكبها  لبللا غهر  لبليعا  لكنبقتة في  (1)
 .18/2/2006لبّتلا بكسج   ر    لجكبها  لبللا غهر  لبليعا  لكنبقتة في  (2)
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ذسأليةأ عجسزأزع "خهل أشر ءأ أليهاأل كسظ هد" للتأ لشر اأبكسج أسظلمألكقلب اأ لمز -1
% 10 س أ دلل أ لشر اأ   أذ أالأعمجلطزأإجكلليأ لزعلي تأ لميألماألرذسأ لكل أ لكتف

 خال أفمرةأذ  لولأ شرةأينس تألنقأبت عاألطبهقأ لبرسللج.
هتةألكلم سعلتأ لسظه هاأ ذ أعمضكدألقرعرألج سأ إلي  ةأ للنسيأإل أ لكللوكهدأ لكلم -2

 لدأ لبرسللجأط كهاأ أليهاأ لكخ  األكلأللمسىأطظه ي.
س فقاأطبرسللجهأ   أ لجكبهاأ لبللاأل ك "خهل أشر ءأ أليهاأل كسظ هد"عبرضأسظلمأ -3

   هه.
 

 :(1) واألربعون الحادية المادة

للنسيأ هلأاأفيأ جمكل لعألر  لةأذحكلمأ لقلسس أط قتأ لشر ا ألخم أ لجكبهاأ لبللاأ لبليع
 بللخلذأ ر   تأفيأ لكللئلأ لميألتخلأفيأ خم ل هل أط   أطجهأ لخ سصأللأع ي:

 مهها.لقرعرألج سأ إلي  ةأ دأسشل أ لشر اأطلر زولأ لكلليأل لناأ لكللهاأ لكن -1
 لقرعر لر  بي   لحللبلت  د  لبهلسلت  لكللها ل شر ا. -2
 ا.لشر لتأ لر لبهاأطذط ب أبشفسهلأجز ء تأ   أ لقرعرأبفعاألخلل لتأ  تلهلأ لجه -3
  لبهلسلتأ لكللهاأل شر ا. -4
   مر حلتألج سأ إلي  ةأبشف ألسزععأ أل بلح. -5
 إبر ءأذلاأذ ضلءألج سأ إلي  ة. -6
  سمخلبأذ ضلءألج سأ إلي  ةأذطأ زلها أطلحتعتألكلفآلها. -7
 ك.يأذلطأل سعضألج سأ إلي  ةأفلبههد لر  بي  حللبلت  لشر ا  طلحتعت ذلبلبهكل ذ -8
 تأ فأذلقرعر  لمبللالت  لمي لك  ذط يمما لع  أل ر ف ذ ت  ل  ا  طل بّرف  أل ر -9

  ل  ا  بقلً لكبليئ  لكحليبا  لتطلها.
 
 
 

___________________________________________________ 
 .9/3/2014فيأ لبّتلا بكسج   ر    لجكبها  لبللا غهر  لبليعا  لكنبقتة (1)
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 :(1)ن واألربعو الثانية المادة

س أللوكلال عكس   جمكل   لجكبها  لبللا  لكنبقتة ب  ا غهر  ليعا  حهحلً لل لا عحضره 
جه  سةأإل أ لت  عكث س  ثالثا ذ بل   ذس لل   لشر ا  لك ت    فإذ  لا عمسفر وق   لن لب ط 

 لأذ ثرألدأس فأ ذسأ لكل أ لك ت .أ جمكل  ثلٍ  عكس   حهحلً إذ  حضره لد عكث
 طل ت أ لقر   تأبفغ بهاألزعتأ   أس فألجكس أذيهاأ ذسألل أ لشر اأ لك ت .

 

 :(2) واألربعون الثالثة المادة

هرألعألر  لةأ الخم ل لتأ ألخرىأ لميأعن أ  ههلأ لقلسس  ألخم أ لجكبهاأ لبللاأغ
  لبليعاأبللكللئلأ آللها:

  لمفيهـسأط لنظلمأ أليلييأل شر ا.لبتعلأ قـتأ (1)

 بهعأ لأ لكشرط أ لقيأ لل ألدأذج هأ لشر اأذطأ لم رفأفههأبفيأطجهأآخر. (2)

 حـلأ لشر اأذطأ ستللجهلأذطألحسلهلأذطأ سقلللهل. (3)

 زعـليةأ ذسألـل أ لشر ـاأذطألخ هضه. (4)

 

 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
 .9/3/2014لبّتلا بكسج   ر    لجكبها  لبللا غهر  لبليعا  لكنبقتة في  (1)
 .9/3/2014لبّتلا بكسج   ر    لجكبها  لبللا غهر  لبليعا  لكنبقتة في  (2)
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 ة ــــــــــالشرك اتــــابــــحس )ج( 

 

 :واألربعون الرابعة المادة

 يعلكبرألدأ لأينا. 31لنمهيأفيألبتذأ للناأ لكللهاأل شر اأفيأذط أعنلعرأط
 

 :(1) واألربعون الخامسة المادة

أ أ لبللا أ لجكبها ألبهنهكل أ لقلسسسههد أ لكحليبهد ألد أحللبلت ألر  بل أل شر ا أببتألبلي عكس  عا
ألحتعتول  أفي أل سضألج سأ إلي  ة أذط أذلبلبهكل أطلحتي أ لكسع أ لكر زي أبنك ط   أ لس فقا

 .للبلتأ للناأ لكللهاأ لميألاألبههنهكلألهللر  بي   لحللبلت لر  با ح
 ئحمهطبق في شف  لر  بي   لحللبلت  ألحكلم  لكن سص   ههل في  لسس   لشر لت طالطل  

  لمن هقعا.
 

 :واألربعون السادسة المادة

تأشر للكس ألكر   أ لحللبلتأ ل الحهلتأط  ههأ اللمز للتأ لكن سصأ  ههلأفيأ لسس أ ل
أط لس أ لكحليبهد لمجل عا أ   س  أيفللر أجكهع أط  أ    أذي أفي أ ال ال  أفي أ لحق  لشر اطله

أطفيأ   أ لبهل أطللمنت لهل أ لح س أ  ههل طيجاللهل  كأذ طلهأ قل  سلتأ لميأعرىأضرط ة
رأعقتمألقرع عحققأفيألسجسي تأ لشر اأط لمز لللهلأطإذ ألاأعمككدألدأذلكأذثب أذلكأ ملباأفي

 غرض. لجكبهاأ لبللاأطلهأي سةأ لجكبهاأ لبللاألهق أ ل  إلي  ةأطعبرضأ    إل ألج س
 

 ن:واألربعو السابعة المادة

أ أل بلللبلعقتم  لكر    إل   لجكبها  لبللا لقرعر ً عبهد فهه لل إذ   لس   لكهز سها طح حأت
جريأ تأل أ لط لخللئرألم قاألعأ لس  عأطللأإذ أ لس أ لشر األكلكأحللبلتألنمظكاأطللأإذ أ 

 م قاألعلي  ةأجري طفقلً لأل س   لكر ها طلل إذ   لس   لبهلسلت  لس  ية في لقرعر لج س  إلذ
لقلسس أ حكلمأللأط يأفيأيفللرأ لشر اأطللأإذ أ لس أونلكألخلل لتأألحكلمأسظلمأ لشر اأذطأأل

 ذ للأإ عأبهل  لشر اأذطألر زولأ لكلليألناأ لكللهاأ   أطجهأعرثرأفيأسشل أ تأط ب أخال أ لل
ةأفيألس  ي  لس  وقه  لكخلل لت ال لز    لئكا.  طعكس   لكر    للرطالً  د  حا  لبهلسلت 
  أعنل شللاأذلقرعره ب  مه ط هالً  د لجكس   لكللوكهد.  طلكل لللوا ذثنلء  قت  لجكبها  لب

  لكر   أطذ أعلمسضحهأ كلأط يأفيألقرعره.

___________________________________________________ 
 .9/3/2014لبّتلا بكسج   ر    لجكبها  لبللا غهر  لبليعا  لكنبقتة في  (1)
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 :(1) واألربعون الثامنة المادة

أل   ألج سأ إلي  ة أعحتيول ألئسعا أسلبا أ ل لفها ألدأ أل بلحأغهر أ ذي -قمطع أذخق  بي  لر  ببت
 أأللس  هل أطللمبكلأوقهأاليمهالكألسجسي تأ لشر اأذطأ لمبسعضأ دأسزط أ هكم - لحللبلت

   أ لس  لشر ءأ لكس يأط آلالتأط لكنشآتأ لالزلاأذطأإل الحهل أأطالأعجسزألسزععأوقهأ أل
  لكللوكهد.

 

 :(2) واألربعون التاسعة المادة

ألجقمطع  ينسعلً  بقر   ع ت  لد  لجكبها  لبللا  لبليعا بنلء       مر ع أ -أ  سأح
أ د ألقل أال أسلبا ألمكس 10  إلي  ة  أ ل لفها أ أل بلح ألد أبللكلئا( أ) شرة عدأ%
  حمهل يأإجبل يأل شر ا.

أز يأ الحمهل يأ إلجبل يأ   أس فأ  أ ال مطل أإذ  ذسأطعجسزأل جكبهاأط فأوق 
 لل أ لشر اأ لك ت .

 
ألم أذط أ لشر ا أخللئر ألغطها أفي أإال أ إلجبل ي أ الحمهل ي أ يمخت م أعجسز  فلهدطال

أ لكللوكه أ    أذ بلح ألسزعع أ    ألزعت أال أبنلبا أ ذ5د ألد أبللكلئا( سأ%أ)خكلا
أ أوقه أبمسزعع أ لشر ا أذ بلح أفههل أللكح أال أ للنس تأ لمي أفي أ لكتفس  ا ألنلب  لكل 
 ح.طذلكأبلب أ تمأطجسيأ حمهل يأ خمهل يأعلكحأبمسزععأوقهأ لنلباألدأ أل بل

أع أ أذ  أطعج  أبقلك أللكح أ نتلل ألنه أ  مطع ألل أ إلجبل ي أ الحمهل ي أإل  بلحأذ بلي
أ لشر  ألل  أ ذس أس ف أ    أعزعت أ الحمهل ي أوق  أعكد ألا ألل أ لمللها  اأ للنس ت

  لك ت .
ألكس ج -ب أ أل بلح ألد أسلبا أ  مطل  ألقر  أذ  أ لبليعا أ لبللا أ لجكبها أ    هاأعج 

 .ل ها اللمز للتأ لكمرلباأ   أ لشر اأبكسج أ س سهدأ لبكلأط لمفلهنلتأ الجمك
أبنلءأ قمطع ينسعلً عجسزأذ أع أ -ج أ لبليعا أ لبللا أبقر  أع ت ألدأ لجكبها مر حأ  أ   

أ أ    ألزعت أال أسلبا أ  أ إلي  ة أ ل لف10لج س أ أل بلح ألد أبللكلئا( أ) شرة هاأ%
 خ  ألألغر ضأ لميألحتيولأ لجكبهاأ لبللا.ألمكسعدأ حمهل يأ خمهل يأع أ

 
___________________________________________________ 

 .9/3/2014كسج أ ر  أ لجكبهاأ لبللاأغهرأ لبليعاأ لكنبقتةأفيألبّتلا ب (1)
 .9/3/2014لبّتلا بكسج   ر    لجكبها  لبللا غهر  لبليعا  لكنبقتة في  (2)
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عاأسهلأعجسزأل جكبهاأ لبللاأ لبليعاأبنلءأ   أ  مر حألج سأ إلي  ةأذ ألسز أفي -د
دأس ألحاأوق أ لمسزععأذ أعكشمر أل  للناأ لكللهاأذ بلحلًأ   أ لكللوكهد أطع أ

مسزععأ أ لذ بلحأحقهقهاأ أططفقلًأل كبليئأ لكحليبهاأ لكمبل فأ  ههل أطذالأعكسأوق
أ ذسأ لكل أ لكتفس أل شر ا.

 

 :(1) الخمسون المادة

   ة. إليأتفعأح  أ أل بلحأإل أ لكللوكهدأفيأ لككل أطفيأ لكس  هتأ لميأعحتيولألج سل أ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
 .9/3/2014لبّتلاأبكسج أ ر  أ لجكبهاأ لبللاأغهرأ لبليعاأ لكنبقتةأفيأ (1)
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 (وتصفيتها الشركة إنقضاء)في  الثالث الفصل
 
 :(1) والخمسون الحادية المادة

 .لنقضيأ لشر اأبفحتأ أليبلبأ لميأعن أ  ههلأ لقلسس 
 
 

 :(2) والخمسون الثانية المادة

 لجري ل  ها ذلس    لشر ا  نت  سقضلئهل طفقلً لألحكلم  لمي عقضي بهل  لقلسس .
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
 .9/3/2014لبّتلا بكسج   ر    لجكبها  لبللا غهر  لبليعا  لكنبقتة في  (1)
 .9/3/2014اأبكسج أ ر  أ لجكبهاأ لبللاأغهرأ لبليعاأ لكنبقتةأفيألبّتل (2)
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 (أحكام ختاميةالفصل الرابع )

 
 (:1ن )والخمسوالثالثة  المادة
أطسظع أ -ذ ألفيهلهل أ قت ألد أسلخا أ    أ ال ال  أل شر ا أ إللكمرطسي أ لكس ع أ    للهلأملح

  أليلييأطللأعطرذأ  ههكلألدألبتعالت.

ق أوطأفيأمأ لقلسس أفيأ لأللألاأعريأبشفسهأس أخلصأفيأ قتألفيهسأ لشر اأذل طبق ذحكل -ب
  لنظلم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 
 .9/3/2014لضلفاأبكسج أ ر  أ لجكبهاأ لبللاأغهرأ لبليعاأ لكنبقتةأفيأ (1)

 





 

اجلهة امُلصدرة ووكيل االكتتاب 

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع. 

شارع عبد اهلل االحمد

ص.ب. 95 الصفاة، 13001

الكويت

املستشار املالي 

شركة الوطني لالستثمار ش.م.ك. )مقفلة(

شرق، شارع الشهداء، برج الراية 2 الطابق 38  

ص.ب. 4950 الصفاة، 13050

الكويت

 

وكيل املقاصة وااليداع

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك. )مقفلة(

شارع اخلليج العربي، برج أحمد، الطابق اخلامس

ص.ب 22077 الصفاة، 13081 

الكويت

املستشار القانوني

مكتب ميسان للمحاماة و االستشارات القانونية 

شرق، برج احلمراء, الطابق 17 

ص.ب. 298 الصفاة، 13003

الكويت


