
  

 

 عامة تأسست في دولة الكویت) كویتیة مساھمة شركة(

 

 ملیون دینار كویتي مقسمة على شریحتین: 150تبلغ  سندات دین مساندة بقیمة اسمیة

 2030نوفمبر  18 تستحق بتاریخ %4.75 تعادلبفائدة ثابتة  كویتي دینار ملیون 75بقیمة سندات 

 2030 نوفمبر 18 بتاریخ تستحق المركزي الكویت بنك قبل من المعلن الخصم سعر فوق %3.00 تعادل متغیرة بفائدةكویتي  دینار ملیون 75 بقیمة وسندات

 

 مكما ھ(المؤھلین  بشكل سري لعدد محدود من المستثمرین") االكتتاب نشرة"أو  "النشرة" ـ�������ویشار الیھا فیما بعد ب(ھذه النشرة لالكتتاب الخاص تقدم 
شرة ینمعرف سواق المال في /و) في ھذه الن شخاص آخرین  توافق علیھم ھیئة أ شار الیھا فیما بعد ب(الكویت دولة أو أي أ سواق ھیئة"أو "الھیئة" ـ�������وی  أ
 الوطني الكویت بنك لالتي ستصدر من قب) كما ھي معرفة في ھذه النشرة(من وقت آلخر، لغرض وحید وھو تقییم االكتتاب المحتمل في السندات ") المال

كما ھو (إما المستثمر المحترف بطبیعتھ ھو " المستثمر المؤھل"إن . ")المصدر"أو  "الجھة المصدرة" أو " بنكال" ـ������ویشار الیھ فیما بعد ب. (ع.ك.م.ش
حكومة أو ھیئة عامة  ) أ: إما  ھو" المستثمر المحترف بطبیعتھ"ان . )النشرةكما ھو موضح أدناه في ھذه (أو المستثمر المحترف المؤھل ) أدناهموضح 

األشخاص المرخص لھم من الھیئة، ) ، أو ب)أو صندوق النقد الدولي والتعمیر لإلنشاء يالدولالبنك على سبیل المثال، (دولیة مؤسسة أو بنك مركزي  أو 
شركة رأس مالھا المدفوع ملیون دینار كویتي ) المالیة التي تخضع إلحدى الجھات الرقابیة داخل دولة الكویت أو خارجھا، أو جوغیرھم من المؤسسات 
 مس������تثمر لدیھ تعامالت في األوراق المالیة بأحجام كبیرة وبمتوس������ط ال یقل عن) أ: ھو إما " المس������تثمر المحترف المؤھلإن . "أو ما یعادلھا على األقل

) بما في ذلك النقد(مس��تثمر ال تقل حجم أموالھ وموجوداتھ ) في كل ربع س��نة على مدار الس��نتین الس��ابقتین، أو ب) أو ما یعادلھا(دینار كویتي  250,000
) أو جـ�����������. لدى ش�����خص أو أكثر مرخص لھم من قبل الھیئة لتقدیم خدمات إدارة الموجودات والمحافظ  )أو ما یعادلھا( دینار كویتي 100,000 عن قیمة

مھني محترف، یتطلب معرفة بالمعامالت أو الخدمات التي س��تقدم إلیھ  مس��تثمر یعمل أو س��بق لھ العمل في القطاع المالي لمدة س��نة على األقل في منص��ب
قُدمت ھذه النش��رة بش��كل س��ري فقط لیطلع . ت ھذه النش��رة على أنھا إس��تش��ارة إس��تثماریة، قانونیة أو ض��ریبیةال یجوز تفس��یر محتویا. من قبل طرف آخر

سلیم ھذه النشرة  أو توزیعھا، سواء كلیا أو جزئیا، أو كشف محتویات النشرة أو  إعادة طباعتھانیابة عن المصدر وال یجوز لیھ إعلیھا الشخص الذي تم ت
مدراء من  أيیقبل ھذه النش��رة على إعادتھا إلى  ؤھلكل مس��تثمر میوافق . الحص��ول على موافقة خطیة مس��بقة من المص��دراس��تخدامھا ألي غرض دون 

 فوراً ") صداراإل مدیري" أو "المشتركین صداراإل راءمد"، أو "المدیرین"ـ ومجتمعین ب صدار"مدیر اإل" أو "المدیر"ـ (ویشار إلیھم منفردین ب اإلصدار
وقت الحق لتاریخ تحریر ھذه النشرة المذكور على صفحة ي أالمعلومات المذكورة في ھذه النشرة صحیحة في ن إال یعني تسلیم ھذه النشرة . عند الطلب

  .ھاغالف

ً یعتبر اإلصدار  ً خاص طرحا من شریحتین ، كویتي دینارملیون  150والتي تبلغ قیمتھا االسمیة المساندة غیر المضمونة سندات  من قبل المصدر إلصدار ا
ملیون  75) الس��ندات ذات الفائدة المتغیرة بقیمة 2و 2030 نوفمبر 18دینار كویتي تس��تحق بتاریخ  ملیون75 س��ندات ذات الفائدة الثابتة بقیمة ال) 1كالتالي: 

  .السندات")" بـ مجتمعتین الفائدة الثابتةمع السندات ذات السندات ذات الفائدة المتغیرة، ویشار إلى ( 2030 نوفمبر 18دینار كویتي تستحق بتاریخ 

  .كویتي دینار ملیون 150 من كال الشریحتین على أن ال تتجاوز مجموع السندات المصدرة بالمائة من قیمتھا االسمیة 100 السنداتویبلغ سعر إصدار 

ش��روط أحكام وفي القس��م المنص��وص علیھ في نش��رة اإلكتتاب ھذه ("س��یتم س��داد كافة مبالغ الفوائد المترتبة على الس��ندات وفقاً للش��روط واألحكام المحددة 
أشھر األولى  ستةبعد انقضاء السنوي على دفعات وذلك  نصفبشكل اعتباراً من تاریخ إصدار السندات وتسدد  السندات"). وتسري الفائدة على اإلصدار

تقطاع أو من تاریخ إص��دار الس��ندات. مع مراعاة ما تنص علیھ الش��روط واألحكام الواردة في ھذه النش��رة، تس��دد الدفعات على الس��ندات كاملة دون أي اس��
 . كما ھو موضح في ھذه النشرة بسبب الضرائب الكویتیةحجز  أواحتجاز أو خصم 

(كما ھو معرف في ھذه سعر الخصم مجموع  ثابتة المتمثل فيسعر الفائدة ال على أساسات ذات الفائدة الثابتة السندالذي یستحق على  سعر الفائدةیحتسب 
ً  3.25 باإلض��افة إلى  النش��رة) س��عر إعادة على أس��اس مجموع احتس��اب الفائدة  بعد تاربخ إص��دارھا وبعد ذلك س��یتم للخمس الس��نوات األولى بالمائة س��نویا

ً  3.25(كما ھو معرف في ھذه النشرة) باإلضافة إلى  تحدید الفائدة ، خالل السندات ذات الفائدة المتغیرة على سعر الفائدةوسوف یحتسب  . بالمائة سنویا
 12:00والس��اري اعتباراً من الس��اعة بنك الكویت المركزي المعلن من قبل  س��عر الخص��مفترة الفائدة (كما ھي معرفة في ھذه النش��رة) على أس��اس مجموع 

بالمائة س��نویاً، ش��ریطة عدم تجاوز إجمالي س��عر  3.00 باإلض��افة إلى(كما ھو معرف في ھذه النش��رة)  تاریخ تحدید الفائدةظھراً بتوقیت دولة الكویت في 
 بالمائة. 1باإلضافة إلى  ھ الوقت ذاتذات الفائدة الثابتة في  السندات على المطبقالفائدة 

ً غیر المض��مونة  س��نداتال تص��نیف تملقد  ال یعتبر تقییم  ").وكالة التقییم("مودیزمن قبل وكالة التص��نیف  2020أكتوبر  20كما في  Baa1بدرجة  إئتمانیا
وقد  .التقییموكالة توصیة بشرائھا أو بیعھا أو االحتفاظ بھا، كما أنھ من الممكن إعادة النظر في ھذا التقییم أو تعلیقھ أو سحبھ في أي وقت من قبل  السندات

مع اإلش���ارة إلى أن  ، كما تم تقدیم ص���ورة عن ھذه الموافقة للھیئة،النش���رةأعطت وكالة التقییم موافقتھا النھائیة على تض���مین التص���نیف االئتماني في ھذه 
 لھیئة للموافقة علیھا.للم تسحب ھذه الموافقة قبل تاریخ تقدیم ھذه النشرة  وكالة التقییم

. 2030نوفمبر 18 بقیمتھا االس��میة ما لم یتم اس��تردادھا أو إلغائھا قبل ذلك بتاریخ والس��ندات ذات الفائدة المتغیرة ذات الفائدة الثابتة الس��نداتیتم اس��ترداد 
) سنوات من 5وذلك بعد انقضاء فترة خمس ( ،السنداتسترداد كل أو جزء من الحال توفر بعض الشروط ،  وفي ، استعمال خیار االسترداد للبنكیجوز 

  (د) (استرداد السندات).4نرجو مراجعة الفقرة  تاریخ اإلصدار.
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")، دون قسائم فائدة، وذلك بقیمة اسمیة سند شامل"ـ����مسجل ودائم (ویشار إلى كل سند منھا ب (Global Bond)بسند شامل السندات تتمثل كل شریحة من 
. یتم الس��ندات ذات الفائدة المتغیرةدینار كویتي لش��ریحة  ملیون 75 تبلغ ، وبقیمة اس��میةالس��ندات ذات الفائدة الثابتةدینار كویتي لش��ریحة  ملیون75 تبلغ 

ش.م.ك. الش�ركة الكویتیة للمقاص�ة وتس�جیلھ باس�مھا، لیتم قیده إلى حس�ابات المكتتبین (مقفلة)  إیداع كل س�ند ش�امل لدى الش�ركة الكویتیة للمقاص�ة ش.م.ك
وفقا للقواعد واإلجراءات الس��اریة ش.م.ك. (مقفلة) الش��ركة الكویتیة للمقاص��ة . یجوز تحویل ملكیة الس��ندات المثبتة بالس��ندات الش��املة من خالل (مقفلة) 

  .ش.م.ك. (مقفلة) الشركة الكویتیة للمقاصة لدى 

شامل قابل للتحویل في حاالت  سند  سمي منھا ویكون كل  سند ا سمیة نھائیة تكون قیمة كل  سندات ا شامل إلى  سند ال معینة منصوص علیھا بالتفصیل في ال
 ".موجز أحكام السندات الممثلة في شكل السند الشامل" بشأند.ك (خمسون ألف دینار كویتي). یرجى مراجعة الفصل الوارد بنشرة االكتتاب  50,000

 31المؤرخ  البنكوكذلك قرار مجلس إدارة  2020 مارس 7الص��ادر بتاریخ  للبنكبموجب قرار الجمعیة العمومیة  الس��نداتلقد تمت الموافقة على إص��دار 
 المركزي الكویت بنك وموافقة السندات إلصدار 2020 أكتوبر 5 بتاریخ المركزي الكویت بنك من المبدئیة الموافقة على الحصول تم كما ،2020 أغسطس

 25 بتاریخ المال أس������واق ھیئة وافقت كما. 2020 أكتوبر 7 بتاریخ الكویت دولة في المال أس������واق ھیئة موافقة وكذلك ،2020 نوفمبر 5 بتاریخ النھائیة
 .نشرة االكتتاب على 2020أكتوبر 

عش��رین یوم عمل من تاریخ فتح باب وتنتھي في تاریخ أقص��اه على بنود نش��رة االكتتاب بش��أن الس��ندات تبدأ فترة االكتتاب بعد الحص��ول على موافقة الھیئة 
لمباش���رة أعمالھا العامة في دولة الكویت (باس���تثناء أیام الجمعة والس���بت) وباس���تثناء أیام  البنوك"، أي یوم تفتح فیھ یوم عملاالكتتاب. یقص���د بمص���طلح "

 .إال إذا تمت اإلشارة بغیر ذلك في ھذه النشرة العطالت الرسمیة

 تنبیھ للمستثمرین المحتملین

لتقدیم المش���ورة حول محتویات ھذه النش���رة قبل اتخاذ قرار االكتتاب في من قبل الھیئة بأن تس���تش���یر ش���خص���اً مؤھالً وُمرخص���اً لھ المص���در نص���ح ی
 السندات من عدمھ.

 

بشأن إنشاء ھیئة أسواق  2010لسنة  7وتم إعداد ھذه النشرة وفقاً ألحكام القانون رقم على ھذه النشرة.  ھیئة أسواق المالقد تم الحصول على موافقة 
. ویتحمل أعض���اء مجلس اإلدارة الذین وردت أس���ماؤھم في ھذه النش���رة تحت عنوان وتعدیالتھما  والئحتھ التنفیذیةالمال وتنظیم نش���اط األوراق المالیة 

، كما بالجھة المصدرة والسنداتلكاملة عن دقة وصحة كافة المعلومات الواردة في ھذه النشرة فیما یتعلق (اإلدارة)، مجتمعین أومنفردین، المسؤولیة ا
دقة أو یؤكدون على أنھ، على حد علمھم وبعد قیامھم بكافة االس������تفس�������ارات المعقولة، لیس ھنالك ثمة حقائق أو معلومات أخرى قد یؤثر إغفالھا على 

أن   )اإلدارة( عنوانكل من أعض��اء مجلس اإلدارة الذین وردت أس��ماؤھم في ھذه النش��رة تحت  كدؤوی ھذه النش��رة. ص��حة أي بیان أو إفادة وردت في
ص��اح للمس��تثمرین كافة المعلومات الواردة في نش��رة اإلكتتاب كاملھ ودقیقة وص��حیحة وأنھ تم بذل العنایة الواجبة من أجل دعم ھذا البیان وأنھ قد تم اإلف

افة المعلومات المتعلقة باألوراق المالیة والمص�������در من أجل إتخاذ قرار بش�������أن اإلكتتاب في األوراق المالیة من عدمھ وأنھ قد تم اإلمتثال لكعن كافة 
كر وقانون لذاألحكام ذات الص���لةه في الكتاب الحادي عش���ر من الالئحھ التنفیذیة لقانون ھیئة أس���واق المال وجمیع ما ورد في القانون والالئحة س���الفي ا

 . والئحتھ التنفیذیة واألنظمة والتعلیمات الصادرة الصادره عن الھیئة 2016لسنة  1الشركات رقم 

على حد علمھم  نش��رة اإلكتتاببتحملھم المس��ؤولیة في حال عدم ص��حة البیانات التي تض��منتھا نش��رة اإلكتتاب، وبأن  ، ووكالء االكتتابیقر المص��در 
 ابق مع الواقع.وبعد قیامھم بكافة االستفسارات المعقولة، لم تغفل اي معلومات أو وقائع جوھریة، وقد تم إعدادھا وفقاً للمعلومات والبیانات التي تتط

 الجھة المصدرة، وأنھ على حد علمھموالمستندات ذات الصلة بھا والتي زودتھم بھا  نشرة اإلكتتابیقر مستشارو المصدر القانونیون بأنھ تمت مراجعة 
لموافقات وبعد قیامھم بكافة االس���تفس���ارات المعقولة، فإن نش���رة اإلكتتاب تس���توفي المتطلبات القانونیة ذات الص���لة وبأن الجھة المص���درة قد اس���توفت ا

 الالزمة التي تجعل التزام الجھة المصدرة صحیحاً ونافذاً.

أي مس��ؤولیة تتعلق بمحتویات ھذه النش��رة، وال تض��من دقتھا أو تمامھا، كما تخلي نفس��ھا بش��كل واض��ح وص��ریح من أي  ھیئة أس��واق المالال تتحمل 
 مسؤولیة أیًا كان نوعھا بسبب أي خسارة یمكن أن تنشأ أو تحدث بسبب االعتماد على أي جزء من ھذه النشرة.

 2020نوفمبر 18ھذه بتاریخ  نشرة اإلكتتابحررت 

 االصدار المشتركین راءمد

 

 
 

 ")إنفست كامكو(" .ع.ك.م.ش لالستثمار كامكو وشركة")  لالستثمار الوطني) ("مقفلة( .ك.م.ش لالستثمار الوطني شركة

 شركة المركز المالي الكویتي ش.م.ك.ع. ("المركز")و) "الخلیج بنك".م.ك.ع. (ش الخلیج وبنك
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 ھامة مالحظات
 

 البنك یصرح لم .السنداتو") المصدرة الجھة" أو"  البنك"ویشار إلیھ بـ الكویت الوطني ش.م.ك.ع. ( ببنك تتعلق معلومات ھذه االكتتاب نشرة تتضمن
تمت الموافقة  التي أو النشرة ھذه في وردت التي تلك باستثناء بالسندات أو بالبنك یتعلق فیما تعھدات أو معلومات أو اتبیان أي بتقدیم الغیر من جھة ألي

اإلصدار  مدراء أو البنك بأن االفتراض أو التعھدات أو المعلومات أو البیانات تلك مثل على االعتماد یمكن وال .الغرض لھذا البنك قبل منعلیھا واعتمادھا 
 .والتعھدات والمعلومات البیانات تلكعلى  ووافقوا أقروا قد )"المدیرین "ویشار إلیھم بـ ( النشرة ھذه غالف على أسماؤھم المبینة المشتركین

 ،النشرة ھذه تاریخ في ھي كما ھذه االكتتاب نشرة في الواردة المعلومات دقة من للتأكد المعقولة الحدود في االستفسارات بكافة قام قد البنك أن من وبالرغم
لدى أي من  لیس أنھمن  وبالرغم لذلك،. أخرى مصادر من أخذت االكتتاب نشرة تضمنتھا التي المصرفي والقطاع بالسوق المتعلقة المعلومات بعض فإن

 بشكل المعلومات تلك من التحقق یتم لم أنھ إلى اإلشارة تقتضي أنھ إال المعلومات، تلك دقةفي  للتشكیك یدفعھم سبب أي ومستشاریھم المدیرین أو البنك
 أو بأنھا مكتملة. المعلومات تلك من أي بدقة یتعلق فیماضمانات  أو تعھد أي تتضمن ال النشرة ھذه فإن وبالتالي مستقل،

 الفعلي المالي الوضع فإن الخصوص، وجھ وعلى .للتعدیل قابلة ھي النشرة ھذه تاریخ في واردة ھي وكما ھذه االكتتاب نشرة في المبینة المعلومات إن
ً  تتأثر قد السندات قیمة وكذلك للبنك  أو اقتصادیة عوامل أیة أو الضرائب أو التمویل تكالیف أو التضخم بعوامل المتعلقة المستقبلیة التطورات بفعل سلبیا

 أن أو ھذه، االكتتاب نشرة تسلیم أن على االعتمادتفسیر أو  األشكال من شكل بأي یجوز وال. البنك إرادة عن خارجة أخرى عوامل أیة أو أخرى سیاسیة
كما إن تسلیم ھذه  .مستقبلیة أحداث أو نتائج أو أرباح أیة بشأن ضمانات أو تعھداً  أو وعداً  یشكل ،بالسندات یتعلق مطبوع أو خطي أو شفھي تصریح أي

أن الشركة النشرة أو عرض أي سندات لالكتتاب أو بیع أو تسلیم ھذه السندات لن یعني في أي ظرف من الظروف أن المعلومات الواردة في ھذه النشرة بش
أي وقت بعد التاریخ المذكور في المصدرة دقیقة في أي وقت بعد تاریخ ھذه النشرة، أو أن أي من المعلومات المقدمة بشأن إصدار السندات صحیحة في 

صراحة بمراجعة األحوال أو الشئون المالیة للشركة المصدرة خالل فترة المشتركین المستند الذي یتضمن تلك المعلومات. وال یتعھد مدراء اإلصدار 
لم یكن ھناك أي تغییر في شئون أي طرف مذكور في إصدار السندات، أو تقدیم المشورة ألي مستثمر في السندات بشأن المعلومات الواردة لعنایتھ، أو أنھ 

 ھذه النشرة منذ ذلك التاریخ.

 .السندات طرح عملیة في لالشتراك لھم التابعین أو مستشاریھم من أي أو المدیرین أو البنك جانب من توصیة أنھا على ھذه االكتتاب نشرة اعتبار یجوز ال
 احتیاجات أومالیة  ظروف أو استراتیجیة أھداف أي االعتبار في األخذ دون إعدادھا تم وقد عام، طابع ذات ھي ھذه االكتتاب نشرة في الواردة المعلومات إن

ال تھدف ھذه النشرة أو أي معلومات أخرى یتم تقدیمھا بشأن إصدار السندات لتقدیم أساس یقوم على أي تقییم ائتماني  .محتمل مستثمر ألي معینة استثماریة
ً عرضكما ال تشكل  ،أو أي تقییم آخر  كتتاب بالسندات أو شرائھا.المدراء االصدار المشتركین ل مقدمة نیابة عن الجھة المصدرة أو أي من أو دعوةً  ا

 بطریقتھ مستقلة مھنیة استشارة على ،السنداتبشأن  استثماري قرار أي اتخاذقبل  الحصول، مسؤولیة ھذه االكتتاب نشرة إلیھ توجھ من كل یتحملو 
 في الواردة واالفتراضات وللمعلومات السندات في ولالستثمار للبنك المستقل الخاص بتقییمھ القیام مسؤولیة وكذلك ،السندات طرح أو البنك بشأن الخاصة

 یجوز وال .السنداتبشأن  استثماري قرار أي اتخاذمن أجل  لذلك ضرورة یرتئي عندما والتوقعات والتحلیل االستشارة بتلك واالستعانة ھذه االكتتاب نشرة
 مستثمر كل على یتعین ،سندات أیة شراء وقبل .قانونیة أو استثماریة أو ضریبیة استشارة تمثل أنھا على النشرة ھذه محتویات تفسیر المحتملین للمستثمرین

ً  الكویت دولة في المال أسواق ھیئةقبل  من أصوالً  مرخص مالي مستشار إلى الرجوع محتمل  والضریبیین القانونیین مستشاریھ إلى باإلضافة لمشورتھ، طلبا
 والھدف الغرض إن .االستثمار لذلك مستقل تقییم إلى والتوصل المستثمر لذلك بالنسبة السندات في االستثمار وتبعاتمالءمة  لتحدید األعمال ومستشاري

 استثمار وأي السندات طرح لعملیة مستقل تقییم إجراء في النشرة ھذه إلیھم توجھ من كل لمساعدة البنك عن أساسیة معلومات تقدیم ھو النشرة لھذه الوحید
 .السندات تلك فيمحتمل 

 ھذه على الحائزین األشخاص على ویتعین خارج دولة الكویت. القانونیة األنظمة بعض في محظور ھو بیعھا أو السندات وعرض النشرة ھذه توزیع إن
 .البنكو المشتركین اإلصدار مدراء لشروط تلبیة وذلك ومراعاتھا القیود تلك من التحقق النشرة

، تحت أي ظرف من الظروف، عرًضا للبیع أو التماس عرض للشراء، وال یجوز بیع السندات في الوالیات المتحدة أو أي والیة اثلةالم نشرةال تشكل ال
بموجب قانون األوراق المالیة أو أي سلطة  ،لم ولن تُسّجل أي سندات یتم إصدارھا قضائیة أخرى یكون فیھا ھذا العرض أو االلتماس أو البیع غیر قانوني.

في أي والیة أو نطاق قضائي آخر في الوالیات المتحدة، وال یجوز طرحھا أو بیعھا أو التعھد بھا أو التنازل عنھا بأي شكل آخر  ،تنظیمیة لألوراق المالیة
 اب أو لصالح مواطنین أمریكیین.داخل الوالیات المتحدة أو لحس ،خالف ذلك

")، وھي شركة تابعة مملوكة DIFC إنفست كامكو(" (DIFC)لالستثمار  كامكوتوزیع ھذه النشرة في مركز دبي المالي العالمي من قبل شركة  ویمكن
 كامكودبي للخدمات المالیة.  سلطة لرقابة DIFC إنفست كامكو") نیابة عن المصدر. تخضع إنفست كامكو.م.ك.ع. ("شلالستثمار  كامكوبالكامل لشركة 

قد تقوم فقط بأنشطة الخدمات المالیة التي تقع في نطاق ترخیص سلطة دبي للخدمات المالیة الحالیة. إن ھذه النشرة مخصصة للعمالء  DIFC إنفست
 المھنیین أو األطراف المقابلة للسوق فقط كما ھو محدد من قبل سلطة دبي للخدمات المالیة، وال ینبغي ألي شخص آخر التصرف بناء علیھ.

"المس���تثمر  إن  .أو أي أش���خاص آخرین قد توافق علیھم ھیئة أس���واق المال في الكویت/و المؤھلین المس���تثمرین على الس���ندات ھذه في تاباالكت یقتص���ر
المس����تثمر المحترف "ان  .إما المس����تثمر المحترف بطبیعتھ (كما ھو موض����ح ھنا) أو المس����تثمر المحترف المؤھل (كما ھو موض����ح ھنا)ھو المؤھل"  

، )أو صندوق النقد الدولي والتعمیر لإلنشاء يالدولعلى سبیل المثال، البنك (دولیة مؤسسة حكومة أو ھیئة عامة  أو بنك مركزي  أو ) أ: إما  ھو" بطبیعتھ
) أو جاألش���خاص المرخص لھم من الھیئة، وغیرھم من المؤس���س���ات المالیة التي تخض���ع إلحدى الجھات الرقابیة داخل دولة الكویت أو خارجھا، ) أو ب

مس��تثمر لدیھ تعامالت في األوراق ) أ: ھو إما " المس��تثمر المحترف المؤھلإن . "ش��ركة رأس مالھا المدفوع ملیون دینار كویتي أو ما یعادلھا على األقل
مس��تثمر ال تقل ) الس��ابقتین، أو بفي كل ربع س��نة على مدار الس��نتین ) أو ما یعادلھا(دینار كویتي  250,000 المالیة بأحجام كبیرة وبمتوس��ط ال یقل عن

لدى شخص أو أكثر مرخص لھم من قبل الھیئة لتقدیم خدمات  )یعادلھا ما(أو دینار كویتي  100,000 عن قیمة) بما في ذلك النقد(حجم أموالھ وموجوداتھ 
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مھني محترف، یتطلب معرفة  على األقل في منص��بمس��تثمر یعمل أو س��بق لھ العمل في القطاع المالي لمدة س��نة ) أو جـ��������. إدارة الموجودات والمحافظ
قد ال تكون الس��ندات اس��تثماراً مالئماً لجمیع المس��تثمرین. لذا یتعین على كل مس��تثمر محتمل . بالمعامالت أو الخدمات التي س��تقدم إلیھ من قبل طرف آخر

  الخصوص، یتعین على كل مستثمر محتمل القیام بما یلي:وعلى وجھ  في السندات أن یحدد مالئمة ذلك االستثمار وذلك في ضوء ظروفھ الخاصة.

 أن یكون مستثمراً مؤھالً. .1

أن یكون لدیھ معرفة وخبرة كافیة للقیام بتقییم ُمجدي للس����ندات وممیزات ومخاطر االس����تثمار في الس����ندات، والمعلومات الواردة في ھذه  .2
 النشرة.

وأن یكون على درایة بھا وذلك لتقییم أي اس��تثمار في الس��ندات في س��یاق وض��عھ أن یتمكن من الوص��ول إلى األدوات التحلیلیة المناس��بة  .3
 المالي الخاص، وكذلك تقییم تأثیر السندات على محفظتھ االستثماریة بصفة عامة.

لف فیھا عملة سداد أن یكون لدیھ الموارد المالیة والسیولة الكافیة لتحمل كافة مخاطر االستثمار في السندات، بما في ذلك الحاالت التي تخت .4
 المبالغ االسمیة ومبالغ الفائدة عن عملة المستثمر المحتمل.

 أن یكون لدیھ فھم تام بشروط السندات، وأن یكون على درایة بسیر األعمال في أیة أسواق مالیة ذات صلة. .5

لعوامل االقتص��ادیة وغیر ذلك من العوامل أن یكون قادراً (س��واء بمفرده أو بمس��اعدة مس��تش��ار مالي) على تقییم الس��یناریوھات المحتملة ل .6
 التي یمكن أن تؤثر على استثماره وقدرتھ على تحمل المخاطر المحتملة.

إلى حاملي أي س��ندات (أو الفوائد فیھا) أو حملة الس��ندات المحتملین (أو الفوائد فیھا) ، وال أي إش��عار أو مراس��الت تم توص��یلھا النش��رة ھذهتعتبر ال 
 بالنیابة عن المص��در على أنھ مش��ورة بش��أن مزایا ش��راء أو االش��تراك ألي س��ندات (أو الفوائد فیھا). فإذا كان لدیك أي ش��ك حول محتویات ھذهمن قبل أو 

ستشارة وسیط األوراق المالیة أو مدیر حساباتك المصرفیة أو المستشار القانوني أو المحاسب أو غیرھم من المستشار مالیین ین الالنشرة، ینبغي علیك ا
 التابعین لك. ویجب التذكر بأن سعر السندات قد ینخفض أو یرتفع على حد سواء.

، وفي حالة تقدیم النشرةغیر األشخاص المذكورین في ھذه  السنداتلم یتم تخویل أي شخص إلعطاء أي معلومات أو تقدیم أي تعھدات فیما یتعلق بطرح 
وال یجوز أن یؤدي أي توزیع  .المص�����در تماد علیھا وعدم اعتبارھا على أنھا معتمدة من قبل المدیرین أوتلك المعلومات أو التعھدات، فإنھ یجب عدم االع

أو ، أو الطرح أو أي عملیة بیع أو تقدیم ألي سندات تتم بموجبھا بأي حال من األحوال إلى تكوین انطباع ضمني بأنھ لم یحدث ھناك أي تغیر النشرةلھذه 
 .النشرةمنذ تاریخ ھذه  المصدر،أن یتضمن أي تغیر في أوضاع  أي حدث یحتمل بشكل معقول

أیة مسؤولیة) بإجراء صفقات  المصدر أن یقوم (دون أن یتحملألحد صانعي السوق المرخصین من ھیئة أسواق المال  ، یجوزالسنداتفیما یتعلق بطرح 
ویجوز  عند مس��تویات بخالف تلك المس��تویات التي قد تكون س��ائدة في الحاالت األخرى. للس��ندات من أجل الحفاظ على اس��تقرار أو تثبیت الس��عر الس��وقي

 ر.القیام بتلك الصفقات في السوق المفتوحة أو بأي طریقة أخرى، كما یجوز في حالة البدء في تنفیذ تلك الصفقات وقفھا في أي وقت دون إخطا

لم تخض���ع للتدقیق المالي. وقد تم مراجعة المعلومات المالیة  2019 دیس���مبر 31ة تنتھي بعد تاریخ ألیة فتر النش���رةإن المعلومات المالیة الواردة في ھذه 
 المصدر وفقاً لما تتطلبھ القوانین واجبة التطبیق. بنكمن قبل مدققي حسابات ال 2020 یونیو 30للفترة المنتھیة في 

 األرقام تقریب

. وقد تم االعتماد على األرقام والمبالغ الواردة في البیانات المالیة المعنیة النش��رةبعض األرقام والنس��ب المئویة المش��ار إلیھا في ھذه  قریبتم تعدیل وت لقد
علیھ، فإن  . بناءً النش���رةبدالً عن األرقام المدورة المذكورة في ھذه  وذلك النش���رةمن أجل احتس���اب بعض األرقام والنس���ب المئویة المش���ار إلیھا في ھذه 

قد تتغیر بش������كل طفیف بین جدول وآخر، كما أن مجموع األرقام المذكورة في بعض  النش������رةاألرقام المدرجة في نفس الفئة في الجداول المذكورة في 
 الجداول ال تمثل المجموع الحسابي الفعلي لألرقام الواردة في ذلك الجدول.

وجمیع االش���ارات الى دوالر  الكویت لدولة الرس���میة العملة الكویتي، الدینار تعني ھذه االكتتاب رةنش��� في" كویتي"دینار  و"د.ك"  الى االش���ارات جمیع
  .العملة الرسمیة للوالیات المتحدة االمیركیة وھي أو $ تعني الدوالر االمیركي، د. أ. الدوالر أو امیركي أو 

 الجھة بخطط تتعلق بیانات المس�����تقبلیة البیانات وتتض�����من .تطلعیة مس�����تقبلیة نظرة إلى تش�����یر قد ھذه االكتتاب نش�����رة في وردت التي البیانات بعض إن
 .المس��تقبلیة البیانات تلك علیھا تنطوي التي االفتراض��ات وكذلك المس��تقبلي، وأداؤھا المس��تقبلیة وعملیاتھا واس��تراتیجایتھا وأغراض��ھا وأھدافھا المص��درة

 وكذلك" یجب"و" س��وف"و" قد"و" یس��عى"و" یھدف"و" یعتقد"و" یخطط"و" ینوي"و" یرى"و" یقدر"و" یتوقع: "النش��رة ھذه في التالیة الكلمات تش��یر
 المس��تقبلیة باألحداث یتعلق فیما إلدارتھا الحالیة الرؤیة على المس��تقبلیة البیانات ھذه المص��درة الجھة بنت وقد .المس��تقبلیة البیانات إلى مش��ابھة، تعابیر أیة

 معقولة تعتبر المصدرة للجھة المستقبلیة البیانات تعكسھا التي والتنبؤات التوقعات أن ترى المصدرة الجھة أن من الرغم وعلى .المستقبلي المالي واألداء
 التوقعات جدیة عدم ثبوت أو المخاطر من أكثر أو واحد تحقق حال في المصدرة الجھة لعملیات الفعلیة النتائج فإن ھذه، االكتتاب نشرة تاریخ في ھي كما

 ھو عما تختلف قد ھذه، االكتتاب نشرة في الواردة التوقعاتاو دقة  صحة عدم ثبوت حال في أو البنك، حددھا التي المخاطر تلك ذلك في بما ،المشار إلیھا
علیھا  منص���وص ش���روط أو متطلبات بأیة اإلخالل عدم مع. وھذه االكتتاب نش���رة بتاریخ تنحص���ر المس���تقبلیة البیانات تلك دالالت إن .بھ متنبأ أو متوقع

 ألي تعدیالت أو تحدیثات أي بتوزیع تعھد أو التزام أي إزاء صریح بشكل مسؤولیتھا تخلي المصدرة الجھة فإن التطبیق، واجبة واللوائح القوانین بموجب
 األحداث في تغیر أي أو البیانات، بتلك الخاصة التوقعات في تغیر أي لیعكس النشرة ھذه تاریخ بعد ھذه االكتتاب نشرة في الواردة المستقبلیة البیانات من
 .المتوقعة المستقبلیة البیانات تلك علیھا بنیت التي األوضاع أو الظروف أو
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 من خارج المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة و مقاییس األداء البدیلة المقاییس المالیة

معدالت الرفع تحتوي ھذه النش�����رة على إش�����ارات إلى بعض المقاییس من خارج المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ، بما في ذلك كفایة رأس المال، و
یس أداء بدیلة كما ھي مقایالمقاییس المالي ، ونسب أخرى معینة واردة في قسم "معلومات مالیة مختارة" والمشار إلیھا في ھذه النشرة. وتشكل جمیع ھذه 

مقاییس األداء معرفة في المبادئ التوجیھیة للھیئة األوروبیة لألوراق المالیة واألس������واق بخص������وص مقاییس األداء البدیلة (ویش�������ار إلیھا فیما بعد ب"
 "). البدیلة

النش����رة توفر معلومات تكمیلیة مفیدة للمس����تثمرین وإلدارة المدرجة في  مقاییس األداء البدیلة وتعتقد المجموعة (كما ھي معرفة في نش����رة االكتتاب) أن
إلى أنھ ال تقوم كافة المجموعة، حیث أنھا تسھل تقییم األداء التشغیلي والمركز المالي خالل فترات اإلبالغ المالي. ومع ذلك، ینبغي للمستثمرین أن یتنبھوا 

التي اعتمدتھا المجموعة في النش���رة الماثلة ، فإن ھذه األمور المالیة ال  یس األداء البدیلةمقای الش���ركات باحتس���اب المقاییس المالیة بنفس الطریقة، كمثال
 یمكن أن تقارن دائماً بشكل مباشر بمقاییس األداء المستخدمة من قبل الشركات األخرى.

 ینبغي أن تُعتبر مقیاس���اً لألداء المالي أو الس���یولة في المس���تخدمة في ھذه النش���رة بمعزل عن باقي األمور وال مقاییس األداء البدیلة وینبغي أال ینظر الى
بدیالً عن اإلیرادات أو  المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة وال ینبغي اعتبار ھذه المقاییس من خارج. المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة إطار

ً األرباح أو الخس�������ائر للفترة المعنیة أو أي مقاییس أداء أ كما ال یمكن اعتبارھا كبدیل للتدفقات  للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة خرى معتمدة وفقا
 ً  . للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة النقدیة من أنشطة التشغیل أو االستثمار أو التمویل أو أي مقیاس آخر للسیولة المعتمدة وفقا

شیر المقاییس من بالضرورة إلى ما إذا كانت التدفقات النقدیة كافیة أو متاحة لتلبیة االحتیاجات النقدیة،  ییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةخارج المعا وال ت
ى التي في ھذه النش����رة مماثلة للمقاییس األخر مقاییس األداء البدیلة وقد ال تكون مؤش����راً على النتائج الفعلیة للعملیات. وباإلض����افة إلى ذلك، قد ال تكون

 المنص�وص عنھا في ھذه النش�رة منالمقاییس تحمل عنوانا مماثال والتي تس�تخدمھا ش�ركات أخرى. وتعتقد المجموعة أن ص�افي ھامش الفائدة وغیره من 
ھي مؤشرات مفیدة بشأن األداء المالي ویستخدمھا المستثمرون على نطاق واسع لمراقبة نتائج أعمال البنوك  خارج المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة

وحس��اب المبالغ المدرجة فیھا، ینبغي الحرص عند المقاییس بش��كل عام. ونظراً لما تتمتع بھ المجموعة والش��ركات األخرى من حریة تقدیر في تحدید ھذه 
 لمقاییس المماثلة التي تستخدمھا شركات أخرى.مقارنة ھذه المقاییس مع ا
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 السندات عن موجز
 

 الكویت الوطني ش.م.ك.ع.  بنك المصدرة الجھة

 الكویت دولة ،13001 الصفاة ،95 برید صندوق المصدرة الجھة عنوان

تدرج في الشریحة الثانیة من  الكویتي بالدینار صادرة) subordinatedدین مساندة ( سندات السندات نوع
  Tier 2 bonds)رأس المال (

 كویتي دینار ملیون 150 اإلصدار مبلغ أصل

  للسند ك.د 50,000 السندات فئات

 .الواحد للسند ك.د 50,000 بقیمة سنداً  3,000 السندات عدد

 المال أسواق ھیئةإال بموافقة  السندات. وال یجوز تمدید التاریخ النھائي السترداد سنوات عشرة السندات استحقاق مدة
 مجتمعین. ،السندات ھیئة حملةوبنك الكویت المركزي و

 .دینار كویتي ومضاعفاتھ 100,000وبما یجاوز ذلك مبلغ   كویتي دینار200,000  لالكتتاب األدنى الحد

ً  فقط منھا جزء أو السندات جمیع استرداد یجوز االسترداد خیار  شروط استیفاء بعد وذلك البنك الختیار وفقا
(كما ھي  للفائدة سداد تاریخ) في أي السندات وأحكام شروط(كما ھي معرفة في  االسترداد

 إصدار تاریخ من سنوات خمس مرور بعد) یقع عند أو السندات وأحكام شروطمعرفة في 
. لالسترداد المحدد التاریخ(ولكن باستثناء)  حتى علیھا المستحقة الفائدة إلى باإلضافة السندات

وال احتمال متوقع لحاملي  البنكوال یجوز اعتبار وجود خیار االسترداد على أنھ تأكید من 
ممارسة خیار  للبنكبأن البنك سیمارس ھذا الخیار. باإلضافة إلى ذلك، ال یجوز  السندات

 االسترداد ما لم:

 ھذا یتم وأن أعلى، بجودة أو مماثلة جودة ذو مال برأس السندات باستبدال البنك یقم )1(
 المالي، أو البنكلوضع  مناسبة بشروط االستبدال

إجمالي متطلبات رأس  من أعلى البنككفایة رأس المال لدى  مستوىأن  البنكیثبت  )2(
یخضع التحقّق من ھذا  سوف. االستردادخیار المال الرقابي المطبقة بعد ممارسة 

 من قبل بنك الكویت المركزي. البنكاألمر لتقییم كفایة رأس مال 

 یجوز ال إلى أسھم السندات تحویل

(سواء أصل المبلغ أو الفوائد) إال في  السنداتیوجد. ال یجوز للمستثمرین تعجیل سداد  ال البیع خیار
 حاالت اإلفالس والتصفیة.

ً غیر المضمونة  سنداتال تم تصنیفلقد  للسنداتاالئتماني  التصنیف من قبل  2020أكتوبر  20كما في  Baa1بدرجة  إئتمانیا
 مودیزوكالة التصنیف 
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السندات،  تاریخ إصدار لسنوات الخمس األولى التي تليبالنسبة لالسندات ذات الفائدة الثابتة:   الفائدة سعر
ذات فترة الفائدة )) المطبّق على الفائدة) (3(كما ھو معرف في الشرط ( سعر الفائدة یحدد

(كما ھو معرف في  سعر الخصم)) بمجموع الفائدة) (3العالقة (كما ھي معرفة في الشرط (
)) زائد الفائدة) (3(كما ھو معرف في الشرط ( بتاریخ اإلصدار)) السائد الفائدة) (3الشرط (

3.25%  ً ذات فترة الفائدة المطبّق على سعر الفائدة لالحقة، فیحدد ا فتراتأما بالنسبة لل. سنویا
)) زائد الفائدة) (3((كما ھو معرف في الشرط سعر الفائدة المعاد تحدیده  بمجموع العالقة
 سنویاً. 3.25%

 

(كما  تحدید الفائدة بتاریخفائدة متغیرة تحدد بشكل نصف سنوي  ذات الفائدة المتغیرة: السندات
ً  سعر الخصمفوق  %3.00على أساس  تحتسب)) الفائدة) (3ھو معرف في الشرط ( ، سنویا

المطبق على  سعر الفائدةشریطة أال یتجاوز إجمالي سعر الفائدة ھذا في أي حال من األحوال 
ً  %1.00 في ذلك التاریخ باإلضافة ال السندات ذات الفائدة الثابتة . وتسدد الفائدة بشكل سنویا

نصف سنوي على دفعات، وبحیث یبدأ سداد ھذه الفائدة بعد ستة أشھر من تاریخ اصدار 
 .السندات

 المس��اندالبنك الش��ریحة الثانیة من رأس مال  تعزیزل الس��نداتاص��دار  عوائدالبنك  یس��تخدمس��وف  السندات عوائد استخدام غرض
(Tier II Capital)  باألطر عمالً بالبنك كفایة رأس المال الخاص�������ة  تحس������ینوذلك من أجل 

 لدى المال رأس من الثانیة للشریحة مساندة دین سندات ستردادال و)، 3الصادرة عن لجنة بازل (
باإلض��افة إلى  األول لھا، س��ترداداالفي  تاریخ  وذلك بالكامل كویتي دینار ملیون 125 بقیمةالبنك 

 . للبنكغراض العامة األ

 

 وغیر مشروطة وغیر مباشرة التزامات ،السنداتعن ھذه  لناتجةا البنك التزامات تعتبر السندات رتبة
جمیع  في وتصنف ،البنك) وذات حق رجوع محدود على subordinatedومساندة ( مضمونة
 Bank Senior( األولویة ذات البنك التزاماترتبة  من رتبة أدنى أنھا على(أ) االوقات 

Obligations ( الرتبة ذات من البنك التزامات)، (ب) بنفس الرتبة مع جمیعBank 
Parity Obligations رتبة األدنىالبنك  التزامات) و(ج) ذات أولویة بالنسبة لجمیع 

)Bank Junior Obligations كلھ) (وذلك  ً  رتبة( 2 الشرط في إلیھا المشار للتعریفات وفقا
 .البنكتالیة في الرتبة لحقوق المودعین ودائني  السنداتخاص، تكون  وبشكل)). السندات

ً  السنداتشطب  یمكن االستمرار جدوى عدم ً  أو كلیا  جدوى عدم حال في السندات(شطب  5 رقم للشرطوفقاً  جزئیا
كتابیاً  البنكحال اخطار بنك الكویت المركزي   في، السندات وأحكام شروط من)  االستمرار

 .المحددة األحداثبحدوث أحد 

ً  ، Trigger Eventsالمحددة  األحداث تتحقق  المال قواعد الرقابیة المتعلقة برأسلل وفقا
 الكویت بنكمن  للبنك(كما ھي معرفة في شروط وأحكام السندات) في حال (أ) صدور تعلیمات 

ً  أو(كلیاً  السنداتبشطب  المركزي  حالة في البنك یعتبر الشطب ھذا دون من بأنھ لتقدیره) جزئیا
 فوري بشكل مالھ رأس في أموال ضخإلى  للبنكأو (ب) وجود حاجة  االستمرار، جدوى عدم

 بنك یقررھا كما االستمرار جدوى عدم حالة في البنك یصبح دونھ من والذي ، طارئة بطریقة
 بشكل سندات حملة بأي المتعلقة السداد حقوق الغاء. وبعد أي شطب، یتم المركزي الكویت
 .تناسبي

ً  ،للبنك یجوز الشروط تعدیل أو االسترداد  وشروط أحكام من) والشراء الشروط تعدیل االسترداد،( 4 رقم للشرط وفقا
 تتعلق ألسبابتعدیل شروطھا  أو السندات استرداد النشرة، ھذه في علیھا المنصوص اإلصدار

 .أخرى أسباب بین من الرقابي، المال رأس احتساب بكیفیّة تتعلق ألسباب أو بالضرائب

ً  بالضرائب تتعلق ألسبابتعدیل الشروط  أو االسترداد حالة وفي  من) ب(4 رقم للشرط وفقا
ً  للبنك یجوز فإنھ اإلصدار، وشروط أحكام بعض الشروط  استیفاء حال وفي( البنك الختیار وفقا

 البنك قیام شریطة وقت أي في) منھا جزءاً  ولیس( السندات جمیع استرداد(أ)  ،ذات الصلة) 
ً  30 عن مدتھ تقل ال السندات حاملي إلى إخطار بإرسال ً  60 تتجاوز وال یوما  ذلك ویعتبر( یوما

 حتى  علیھ المستحقة الفائدة إلى باإلضافة  المستحقالمبلغ   وبأصل ،)لإللغاء قابل غیر اإلخطار
 أو تصبح أن شرط على شروطھا تعدیل(ب) أو لالسترداد، المحدد التاریخ(ولكن باستثناء) 
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 حصول حال في وذلك المال، رأس من الثانیة الشریحة من أدوات الحال، تكون حسبما تبقى،
 .الكویت دولة في ضریبیة تغییرات

ً  للبنك یجوز كما   المال رأس احتساب بكیفیّة تتعلق أسباب نشوء حال في وذلك الختیاره، وفقا
ً  الرقابي  بعض استیفاء حال وفي( واستمرارھا اإلصدار وشروط أحكام من) ج(4 رقم للشرط وفقا
ً ) منھا جزءاً  ولیس( السندات جمیع استرداد(أ)  ،)الصلة ذات الشروط  وقت أي فيالختیاره،  وفقا

 30 عن مدتھ تقل ال السندات حاملي إلى إخطار بإرسال البنك قیام شریطةإصدار السندات  یلي
 ً ً  60 تتجاوز وال یوما  إلى باإلضافة المبلغ وبأصل ،)لإللغاء قابل غیر اإلخطار ذلك ویعتبر( یوما

أو(ب) تعدیل شروط  لالسترداد المحدد التاریخ (ولكن باستثناء) حتى علیھا المستحقة الفائدة
السندات على شرط أن تصبح أو تبقى، حسبما تكون الحال، أدوات من الشریحة الثانیة من رأس 

المال ، وذلك في حال حصول واستمرار حالة تعدیل في القواعد الرقابیة المتعلقة برأس المال 
 لشروط والشراء).(االسترداد، تعدیل ا 4(كما ھي محددة بالشرط رقم 

 .فترة اإلكتتاببعد  عمل أیام  5 خالل السندات یصصتخ یتم  االكتتاب بعد للتخصیص الزمني اإلطار

 ،السنداتشراء  ،للبنكأو ألي طرف ذات صلة خاضع لسیطرة أو نفوذ مؤثر  للبنكیجوز  ال وتمویلھم المستثمرین على قیود
 سواًء بشكل مباشر أو غیر مباشر. السنداتتمویل شراء  للبنككما ال یجوز 

الكویت  بورصة في السنداتبإدراج  الحق، وقت أي في أو السندات إصدار فور البنك یقوم قد  السندات إدراج
 .أجنبیة مالیة أوراق سوق أي في أو

 تبلغ اسمیة بقیمة سھم 6,850,185,181 على موزع كویتي دینار 685,018,518.1  البنك مال رأس
 .2020 یونیو 30 في كما سھم لكل فلس 100

 یوجد ال عینیة تقدیمات

 31 في كما المجمعة المالیة النتائج موجز
 2019دیسمبر 

 

 

 كویتي دینار ملیار  29.271 موجوداتال

 كویتي دینارملیون  652,399: المال رأس

 كویتي دینارملیار  25.012:  المطلوبات

 كویتي دینارملیار  4.259: الملكیة حقوق إجمالي

 كویتي دینار ملیار 3.434:البنك بمساھمي الخاصة الملكیة حقوق

 30 في كما المجمعة المالیة النتائج موجز
 2020یونیو 

 كویتي دینار ارملی 29,680:موجوداتال

 كویتي دینار ملیون  685.019:المال رأس

 كویتي دینار ملیار  25,779:المطلوبات

 كویتي دینار ملیار 3,901:الملكیة حقوق إجمالي

 كویتي دینار ملیار 3,080:البنك بمساھمي الخاصة الملكیة حقوق

  )مقفلة. (ك.م.شالوطني لالستثمار  شركة المشتركین االصدار مدراء

 .م.ك.ع.ش الخلیج بنك

 المالي الكویتي ش.م.ك.ع.  المركز

 )إنفست.م.ك.ع. (كامكو ش لالستثمار كامكو شركة
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 )مقفلة. (ك.م.شالوطني لالستثمار  شركة  االكتتاب وكالء

 .م.ك.ع.ش الخلیج بنك

 المالي الكویتي ش.م.ك.ع.  المركز

 )إنفست.م.ك.ع. (كامكو ش لالستثمار كامكو شركة

 .ع.ك.م.شالكویت الوطني  بنك السداد ووكیل المالي الوكیل

 (مقفلة) ك.م.ش للمقاصة، الكویتیة الشركة واإلیداع المقاصة وكیل

 الكویتي القانون الواجب التطبیق القانون

 الكویتیة المحاكم القضائي  االختصاص

 السایر ناصر/  السید البنك إدارة مجلس أعضاء

 الخالد/غسان  السید

 الصقر حمد /السید

 الفلیج یعقوب /السید

 البحر حمد /السید

 الحمد مثنى /السید

 البحر عماد /السید

 الخرافي طالل /السید

 الخالد ھیثم /السید
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 والبیع اإلكتتاب أحكام
 اتفاقیة االكتتاب

س���تیفاء بعض الش���روط ذات الص���لة، ا ةطی، وش���ر2020نوفمبر  18 بموجب اتفاقیة االكتتاب المؤرخة في البنكمع  مدراء االص���دار المش���تركیناتفق 
ً على المكتتبین  الس����ندات لعرض  الكامل االلتزام أس����اس على) أ( إمالما یتم االتفاق علیھ بین المص����در وكل من مدیري االص����دار بش����كل مس����تقل  وفقا

) ب(في جزء متفق علیھ من السندات؛ أو  باالكتتاب) السندات في المستثمرین اكتتاب تأمین في نجاحھ عدم حال في(االصدار مدیر یقوم حیث باالكتتاب
 االكتتاب ووكالء لمدراء االص��دار المش��تركینویحق  .االكتتاباتفاقیة  في الواردة واألحكام للش��روط وفقا جھده أقص��ى ببذل المدیر یقوم أن أس��اس على

  .البنكإلى  السنداتسداد عوائد ل سابقھم معفیین من التزاماتھم الناشئة عن اتفاقیة االكتتاب في بعض الظروف في أي وقت فساعتبار ان

 السندات بیع

أو توزیع  السنداتعلى االلتزام بكافة القوانین واللوائح واجبة التطبیق في دولة الكویت حیث قد یقومون بطرح أو بیع  مدراء االصدار المشتركینوافق 
 .نشرة االكتتاب

والتي تكون س���اریة في أي دولة  الس���نداتبااللتزام بكافة القوانین واللوائح واجبة التطبیق على مدراء االص���دار المش���تركین  من وكذلك كل البنك یتعھد
بالحصول على كافة  مدراء االصدار المشتركینو البنكفیھا، كما یلتزم  نشرة االكتتابأو توزیع  السنداتأجنبیة قد یرغبون في تسویق أو طرح أو بیع 

بموجب القوانین واللوائح الس��اریة في كل دولة  الموافقات أو التراخیص الالزمة والتي تش��ترطھا تلك الدول بغرض القیام بأي من االنش��طة س��الفة البیان
  أجنبیة ذات صلة.

سنداتبیع  مدراء االصدار المشتركین وال لبنكال یضمن ا شروط والمتطلبات واجبة التطبیق في أي دولة أجنبیة، أو  ال شكل یتوافق مع ال في أي وقت ب
 ً  ألي إعفاء قد یمنح بموجب القوانین الواجبة التطبیق في تلك الدول، كما ال یتحملون أي مسؤولیة عن تسھیل عملیة البیع تلك. وفقا

 إجراءات عملیة االكتتاب

ا یج��اوز ذل��ك مبلغ وبم�� كویتي دین��ار 200,000 بمبلغ لالكتت��اب األدنى الح��د ویكون ،االكتت��اب وكالء من خالل ب��الس�������ن��داتتق��ّدم طلب��ات اإلكتت��اب 
یوم  20خالل فترة ال تزید عن  وتنتھي، على النشرةھیئة أسواق المال  بعد موافقةبالسندات  تبدأ فترة اإلكتتاب. ومضاعفاتھ دینار كویتي 100,000

 ما لم یتم تمدید فترة االكتتاب من قبل البنك.النشرة، عمل من تاریخ 

 تقرر أن لھا یجوز كما الس���ندات، بعض فقط ولیس كل في االكتتاب تم إذا المقررة نھایتھ قبل االكتتابباب  إقفال وفقاً إلرادتھ المنفردة مص���درلل ویجوز
 .نھایتھا حتى االكتتاب فترة استمرار

 في دولة الكویت. ، أي یوم (باستثناء أیام الجمعة والسبت) وأیام العطالت الرسمیة والتي تفتح فیھ البنوك لمباشرة أعمالھا"یوم العملـ "ویقصد ب

 المكتتبون

ستثمرین المؤھلین.  سندات على الم ستثمر المؤھل"  إن یقتصر اإلكتتاب بال ستثمر المحترف بطبیعتھ (كما ھو ھو "الم شرةإما الم ) أو معرف في ھذه الن
حكومة أو ھیئة عامة  أو بنك مركزي  أو ) أ: ھو إما " المس��تثمر المحترف بطبیعتھ"ان ). معرف في ھذه النش��رةالمس��تثمر المحترف المؤھل (كما ھو 

األش��خاص المرخص لھم من الھیئة، وغیرھم من ) ، أو ب)أو ص��ندوق النقد الدولي والتعمیر لإلنش��اء على س��بیل المثال، البنك الدولى(دولیة مؤس��س��ة 
أس مالھا المدفوع ملیون دینار كویتي أو ما ش����ركة ر) المؤس����س����ات المالیة التي تخض����ع إلحدى الجھات الرقابیة داخل دولة الكویت أو خارجھا، أو ج

 مس�������تثمر لدیھ تعامالت في األوراق المالیة بأحجام كبیرة وبمتوس�������ط ال یقل عن) أ: ھو إما " المس�������تثمر المحترف المؤھلإن . "یعادلھا على األقل
بما في ذلك (مس����تثمر ال تقل حجم أموالھ وموجوداتھ ) في كل ربع س����نة على مدار الس����نتین الس����ابقتین، أو ب) أو ما یعادلھا(دینار كویتي  250,000

أو . لدى ش����خص أو أكثر مرخص لھم من قبل الھیئة لتقدیم خدمات إدارة الموجودات والمحافظ (أو ما یعادلھا)دینار كویتي  100,000 عن قیمة) النقد
ھني محترف، یتطلب معرفة بالمعامالت أو الخدمات التي ستقدم م على األقل في منصب مستثمر یعمل أو سبق لھ العمل في القطاع المالي لمدة سنة) جـ

 بش��كل یمول أن لھ یمكن ال كما الس��ندات ش��راء الس��یطرة البنك علیھا یمارس التي و التابعة ش��ركاتھ من ألي أو للبنك یمكن ال. إلیھ من قبل طرف آخر
 .السندات شراء مباشر غیر أو مباشر

 طلبات االكتتاب

ویجب اس��تیفاء بیاناتھ كاملة وبخط مقروء وتوقیعھ من  مدراء االص��دار المش��تركین.تحرر طلبات االكتتاب على نموذج الطلب المعد لذلك والمتوفر لدى 
 یتم ولن. االكتتاب وقیمة االكتتاب طلب بخصوص المكتتب الى ایصال بتسلیمالمشتركین  االصدار مدراء سیقوممقدمھ مع تعزیزه بالمستندات المطلوبة. 

ً  االكتتاب اعتبار  .االصدار بموجب االكتتاب مبالغ الیداع المخصص االكتتاب الحساب في االكتتاب قیمة ایداع حین اال نھائیا

 ساریة المفعول). على أن تكون البطاقة المدنیة (للمكتتب البطاقة المدنیة صورة عن وتقدم طلبات إكتتاب األفراد خالل مدة االكتتاب ویراعى إحضار 

ما یدل على ص���فة المخول بتمثیل بختم الش���ركة ویرفق بھا خالل مدة االكتتاب وتوقع من المخول بتمثیلھا بعد ختمھا  الش���ركاتكما تقدم طلبات إكتتاب 
سجل التجاري والرخصة التجاریة (شر ساریة  ةطیالشخص االعتباري والتوقیع على طلب االكتتاب، مقروناً بصورة مستخرج من ال أن تكون جمیعھا 

 المفعول).
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 في السنداتكتتاب لإل متماثلة نسب 

الس���ندات ذات الفائدة  من كل في ماثلةمتاإلكتتاب بنس���ٍب ب نیالمكتتبلتزام ا الطلبات تض���منت حال في فقط لس���نداتبا المكتتبین من االكتتاب طلبات تقبل
 .والسندات ذات الفائدة المتغیّرة الثابتة

 االكتتابسداد قیمة 

ملة قیمة االكتتاب بالكامل بموجب حوالة مص����رفیة على النحو المبین بطلب االكتتاب. ولن یقبل الس����داد النقدي. ویجب اس����تالم قیمة االكتتاب كا تس����دد
التاس�عة إلیداع مبالغ اإلكتتاب) كما ھو محدد في كتاب التخص��یص وذلك قبل الس��اعة  المدیرین أحدحس��اب البنكي الغیر منتج للفائدة (المفتوح من قبل الب

والقیمة االس���میة  الس���نداتللمكتتبین وإش���عارھم بعدد  الس���نداتوتخص���یص  فترة اإلكتتاببعد غلق  المدیرینمن الیوم الذي یتم تحدیده من قبل ص���باحاً 
في تاریخ إص���دار  (والغیر منتج لفائدة)اإلكتتاب المخص���ص���ھ المودعة في الحس���اب البنكي تحویل مجموع مبالغ  یتمللس���ندات المخص���ص���ة لھم. س���وف 

 .إلى المصدر السندات

 تخصیص السندات

بحقھم برفض أي  مدراء اإلصدار المشتركین. ویحتفظ اإلكتتاب فترةغلق عمل بعد أیام  )5( خمسةللمكتتبین خالل مدة أقصاھا  السنداتیتم تخصیص 
باتباع طریقة معینة في  مدراء اإلص�������دار المش�������تركینطلب اكتتاب أو أي جزء منھ أو إلغاء االكتتاب كلیاً أو جزئیاً حس�������بما یرونھ مالئماً. وال یلتزم 

 المخصصة لھم. والقیمة االسمیة السندات. وسیتم إشعار المكتتبین بعدد السندات، سواء بالنسبة والتناسب أو بأي طریقة أخرىتخصیص 

 رد فائض مبالغ االكتتاب 

سنداتلن یكون ھناك تخصیص فائض  سب  ال سبب من األسباب، یتم إرسال إخطار منا سندات أو عدم إتمامھ ألي  للمكتتبین. وفي حال إلغاء إصدار ال
بش���أن إنش���اء ھیئة  2010لعام  7من الالئحة التنفیذیة للقانون رقم  11س���یتم رد األموال خالل المدة المنص���وص عنھا في الكتاب  وبذلك إلى المكتتب 

 جزاء عدم سداد كامل قیمة السندات المكتتب بھا أسواق المال وتنظیم نشاط األوراق المالیة. 

 لصالح المكتتب. بالكامل قیمتھا سداد یتم لم التي السنداتلن یتم إصدار 

 ضوابط االكتتاب األخرى

یود إلى طلبات االكتتاب نھائیة وال یجوز الرجوع فیھا ألي س���بب كان ولو قبل تاریخ غلق باب االكتتاب. كما ال یجوز للمكتتب إض���افة أي ش���روط أو ق
ھمیة أو بغیر ذلك من الطرق. ویجب تقدیم الطلبات طلب االكتتاب. ویجب أن یكون االكتتاب جدیاً، ویحظر االكتتاب الص�����وري أو االكتتاب بأس�����ماء و

قبل الموعد المحدد لغلق باب االكتتاب. وسیتم استبعاد الطلبات المكررة، والطلبات غیر المستوفاة  وذلك االكتتاب، وطلبات بنشرة االكتتابوفقاً لما ورد 
المؤھل لالكتتاب  المستثمر الكتتاب. وفي حال تقدیم طلب االكتتاب ممن ینوب عنللبیانات المطلوبة أو المخالفة للقانون، ما لم یتم تصحیحھا خالل فترة ا

مدراء االص����دار ویحتفظ  .بإس����م ذلك المكتتب الوارد إس����مھ بطلب االكتتاب الس����نداتطبقاً للقوانین الس����اریة والنظم والقواعد ذات العالقة، تخص����ص 
أو إذا لم یس��توف كافة بیاناتھ  نش��رة اإلص��داربالحق في رفض أي طلب إكتتاب إذا تبین مخالفتھ لش��روط وأحكام  –دون الرجوع للمكتتب  – نیالمش��ترك

ار االصدمدراء . وسوف یصدر مدراء االصدار المشتركونأو بالمستندات األخرى التي قد یطلبھا  نشرة االكتتابأو إذا لم یقترن بالمستندات المبینة في 
. إن السنداتالمخصصة لھ وقیمتھا االسمیة الواجبة السداد في التاریخ المتوقع إلصدار  السنداتإشعار تخصیص لكل مكتتب ثابت بھ عدد  نیالمشترك

ومن  لسنداتاالمخصصة لھ إال بعد سداد كامل قیمتھا االسمیة في التاریخ المحدد إلصدار  السنداتإشعارات التخصیص ال تعني أن المكتتب ھو مالك 
الكویتیة  الشركة ستعمدكما ال تكون قابلة للبیع أو التنازل أو التداول أو المبادلة أو التصرف فیھا بأي شكل كان. و السنداتثم ال تعتبر دلیالً على ملكیة 

المكتتب بھا في الموعد المحدد في حس��اب االكتتاب إیص��االً  للس��نداتبتس��لیم المكتتب الذي قام بس��داد القیمة االس��میة الكاملة (مقفلة)  للمقاص��ة، ش.م.ك
الكویتیة  الش��ركةالممثلة بش��ھادة الس��ند الش��امل الذي یتم إیداعھ لدى  الس��نداتالتي خص��ص��ت لھ والممثلة بعدد محدد من  الس��نداتیثبت ملكیتھ في عدد 

سندات الفردیة الكامل من  العددفي تاریخ اإلصدار والذي یمثل (مقفلة)  للمقاصة، ش.م.ك سند خمسوند.ك ( 50,000بقیمة ال  ألف دینار كویتي) لكل 
 ) .موجز أحكام السندات الممثلة في شكل السند الشامللمزید من التفاصیل یرجى مراجعة و(

  



 

14 

 

 وشروط اإلصدارأحكام 
 

 فیھا فیما یلي أحكام وشروط السندات التي ستدون خلف كل سند، والتي سیتم تعدیلھا وتعبئة البیانات

 2020مارس  7) بتاریخ "البنك"( .لبنك الكویت الوطني ش.م.ك.عبموجب قرارات صادرة عن الجمعیة العمومیة  السنداتعلى إصدار  تمت الموافقة 
 أكتوبر 5 بتاریخ المركزي الكویت بنك من المبدئیة الموافقة على الحصول تم كما. 2020أغسطس  31بتاریخ  البنك وقرارات صادرة عن مجلس إدارة

 7 بتاریخ الكویت دولة في المال أسواق ھیئة موافقة وكذلك ،2020 نوفمبر 5 بتاریخ النھائیة المركزي الكویت بنك وموافقة السندات إلصدار 2020
 .السندات إصدار بشأن االكتتاب نشرة بنود على 2020أكتوبر  25 بتاریخ المال أسواق ھیئة وافقت كما. 2020 أكتوبر

كما ھي صادرة عن البنك والوكالة المالیة ووكالة في السداد  2020نوفمبر  18 الخاص بالحقوق المباشرة المؤرخ فيلتعھد األحكام  السنداتتخضع ھذه 
الوكیل بصفتھ البنك كجھة مصدرة والبنك  المبرمة بین"اتفاقیة الوكالة المالیة ووكالة السداد")  ویشار الیھا بعبارة( 2020نوفمبر  18المؤرخة في 

اتفاقیة الوكالة المالیة  المذكور بموجب الوكیل الماليویتضمن ھذا المصطلح خلفاء "الوكیل المالي"  ویشار الیھ بعبارة( المالي ووكیل السداد الرئیسي
 األحكام والشروط ین في ھذهویشار إلى ھؤالء الوكالء مجتمع( النشرة وفقاً لما نصت علیھ ھذه كوكیل سداد وأي طرف آخر یتم تعیینھووكالة السداد) 

اتفاقیة الوكالة وتتوفر نسخ من بالسندات.  وذلك بشأن أصل المبالغ للسندات والفوائد التي یتم سدادھا فیما یتعلق"وكیل"/ "وكالء السداد") بعبارة (
وفقا لما ھو مبین  السداد وكیلبالوكیل المالي وة لالطالع علیھا في المكاتب المحددة والخاصالتعھد الخاص بالحقوق المباشرة و المالیة ووكالة السداد

، اتفاقیة الوكالة المالیة ووكالة السدادبكافة األحكام المنصوص علیھا في  )حملة السندات"" بعبارةالمسجلون (ویشار إلیھم  السنداتویلتزم حملة  أدناه.
الشركة الكویتیة تم تعیین . وقد أخطروا بكافة أحكامھا السداد ووكالة اتفاقیة الوكالة المالیة ملتزمون بكافة األحكام الواردة في حملة السنداتكما یعتبر 

"وكیل  بعبارة ویشار الیھ فیما بعد( ") ووكیل المقاصةأمین السجالت" بعبارةكأمین السجالت (ویشار الیھا فیما بعد  (مقفلة)  للمقاصة ش.م.ك.
 .باستبدالھا من حین آلخر الجھة المصدرةوقد تقوم المقاصة") 

 شكل وفئات وملكیة السندات .1

 د.ك.  50,000، وذلك بفئات محدده بقیمة قسائممسجلة، ومن دون  السنداتتصدر  )أ(

سیتم إصدار شھادات بالسندات لصالح حملة السندات وذلك فیما یتعلق بحقھم المسجل في السندات. سیتم ترقیم الشھادات بشكل متسلسل  )ب(
 الرقم على الشھادة ذات الصلة وعلى سجل حملة السندات. ویعمل البنك على أن یبقى السجل في حفظ أمین السجالت.وسیتم تسجیل 

بالسجل في مكتب محدد  الجھة المصدرة. وسوف تحتفظ أمین السجالتتنتقل ملكیة السندات بتسجیلھا فقط في سجل حملة السندات لدى   )ج(
) یوماً التي تنتھي في تاریخ 15خالل فترة الخمسة عشرة ( سندلي السندات نقل ملكیة أي وال یجوز ألي من حاملدى أمین السجالت. 

استحقاق أي مبلغ أساسي أو فائدة على ذلك السند. ستتم كافة عملیات تحویل السندات والقیود في سجل حملة السندات وفقاً للتعلیمات ذات 
ألمین ، علماً بأنھ یجوز وكیل المقاصةوأمین السجالت لكویتي، والمعمول بھا لدى الصلة بتحویل السندات، التي تتفق مع أحكام القانون ا

تغییر التعلیمات دون إخطار مسبق. ویعتبر السجل لدى أمین السجالت دلیالً على الملكیة المطلقة للسندات.  وكیل المقاصةوالسجالت 
. أمین السجالتالسند في سجل حملة السندات الذي یحتفظ بھ  " تعني الشخص المسجل باسمھحامل السندوفي ھذه الشروط، فإن كلمة "

وسوف یعامل حامل السند المسجل (باستثناء الحاالت المقررة بموجب القانون أو ھذه الشروط) كمالك مطلق لكافة األغراض (سواء 
كأمانة أو امتالك حصة فیھا أو أي  تجاوز ذلك السند تاریخ االستحقاق أم ال، وبغض النظر عن أي إخطار بالملكیة أو االحتفاظ بھا

مالحظة خطیة تسجل على الشھادة، أو أي إخطار بفقد أو سرقة السند)، ولن یتحمل أي شخص مسؤولیة معاملة حامل السند المسجل وفقاً 
 لھذا األساس.

 رتبة السندات .2

 (Subordinated)التزامات مباشرة وغیر مشروطة وغیر مضمونة ومساندة  السنداتبالرغم من أي أحكام أخرى مخالفة تضمنتھا ھذه الشروط، تشكل 
 وتكون في جمیع األوقات متساویة من حیث الرتبة فیما بینھا. البنك وذات حق رجوع محدود على  البنكفي ذمة 

 ت:، تصنّف وسوف تصنّف في جمیع األوقابالسنداتفي مواجھة البنك والمتعلقة  السنداتإّن مطالبات حاملي 

 )Senior Obligations( التزامات البنك األخرى ذات األولویةعلى أنھا أدنى رتبة من جمیع  )أ
 )Parity Obligations( التزامات البنك األخرى من ذات الرتبةبنفس الرتبة مع جمیع  )ب

 )Junior Obligations( التزامات البنك األدنى رتبةذات أولویة بالنسبة لجمیع  ج) 

 .البنكتالیة في الرتبة إلى حقوق المودعین ودائني  السنداتوتجنباً ألي غموض في ھذا المجال، تكون االلتزامات الناتجة عن 

 في ھذه الشروط:

 المال متعلقة بالشریحة األولى لرأس البنكوأي التزامات سداد أخرى على  البنك " تعني حقوق ومطالبات جمیع مساھميالتزامات البنك األدنى رتبة"
(Tier 1 Capital) أو یتم النص  السنداتوالتي ھي أقل من رتبة  البنك ، وأي التزامات سداد أخرى مساندة حالیة أو مستقبلیة (إن وجدت) على

 . السنداتصراحة على أنھا ذات رتبة أدنى من رتبة 
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(إن وجدت) سواء كانت حالیة أو مستقبلیة والتي تكون بنفس  البنك" تعني جمیع التزامات السداد المساندة األخرى على التزامات البنك من الرتبة ذاتھا"
 أو یتم النص صراحةً على اعتبارھا من ذات الرتبة.  السنداترتبة 

، بما في التزامات البنك األدنى رتبةو بنك من الرتبة ذاتھاالتزامات البخالف  بالبنك" تعني جمیع التزامات السداد الخاصة التزامات البنك ذات األولویة"
 ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، االلتزامات ذات األولویة/االمتیاز طبقاً ألحكام القانون.

یعني تلك الشریحة من رأس المال المؤھلة لتكون (أو التي كانت سوف تؤھل كذلك في حال  (Tier 1 Capital)" رأس المال من الشریحة األولى"
على اعتبارھا من ضمن ھذه الشریحة (وفقاً  الجھة الرقابیةعدم وجود أي تقیید على مبلغ رأس المال ھذا)، كشریحة أولى من رأس المال التي وافقت 

 الشروط والشراء) أدناه). تعدیل ،(االسترداد 4لمتطلبات رأس المال المنصوص علیھا في الشرط 

) األخیرة قبل تاریخ االستحقاق بطریقة 5في السنوات الخمس ( البنكالمتبقیة والمحسوبة في رأس المال الرقابي لدى  السنداتسوف یتم إطفاء قیمة 
 سنویاً. القسط الثابت

 الفائدة .3

شاملة ذلك التاریخ  2020نوفمبر  18") اعتباراً من تاریخ سعر الفائدةلمحّدد أدناه) ("فائدة سنویّة وفقاً لسعر الفائدة (ا السنداتتستحق على  )أ
نوفمبر من كل سنة (ویشار إلى كل تاریخ  18مایو و 18") وتدفع بشكل نصف سنوي على دفعات في نھایة مدة الفائدة بتاریخ تاریخ اإلصدار("

. ویشار فیما یلي إلى كل فترة تبدأ 2021مایو 18حق سداد أّول دفعة من الفائدة بتاریخ ")، ویستتاریخ سداد الفائدةمن ھذه التواریخ بعبارة "
في  السندات". وسوف یتوقف احتساب الفائدة على مدة الفائدةالتالي بـ" بتاریخ سداد الفائدةوتنتھي  تاریخ سداد للفائدةأو في أي  بتاریخ اإلصدار

بطریقة غیر صحیحة أو تم رفضھا عند تقدیمھا (أو في حال حصول إخالل  للسنداتتاریخ استحقاق استردادھا، ما لم یتم احتجاز أصل المبلغ 
المستحقة وسداد قیمتھا  السنداتیتعلق بالسداد). وفي مثل ھذه الحالة، یستمر استحقاق الفائدة لكامل المدة باستثناء التاریخ الذي یتم فیھ تقدیمھ 

أو بشكل مستقل) یذكر فیھ بأنھ  14بالكامل أو لغایة الیوم السابع بعد إرسال إخطار رسمي إلى حامل السند (سواء بموجب الشرط (اإلخطارات) 
دیم الالحق لتلك إذا تم تقدیمھا مّرةً أخرى بالشكل المطلوب، أیّھما یحل أّوالً، على أن یجري ھذا السداد فعالً عند التق السنداتسوف یتم سداد 

 بالشكل المطلوب.  السندات
 وقسمة الناتج على اثنین.  بسعر الفائدة للسندبضرب أصل المبلغ  سندتحتسب الفائدة التي تدفع بشكل نصف سنوي عن كل  )ب
لفترة تقل عن ستة أشھر، تحتسب ھذه الفائدة  سند(ب)، في حال وجود ضرورة الحتساب سعر الفائدة بشأن أي 3ستثناء ما تم بیانھ في الشرط با )ج

 یوماً. 365على أساس أن السنة تتكون من 
ذات العالقة  فترة الفائدةالمطبّق على  سعر الفائدةسوف یتم تحدید (سوف یظھر ھذا البند فقط في أحكام وشروط السندات ذات الفائدة المتغیّرة).  )د

 سعر الفائدة"). ویحّدد تحدید الفائدة تاریخذات العالقة بیومي عمل (" فترة الفائدةبل تاریخ بدء وذلك ق الوكیل الماليبشكل نصف سنوي ومن قبل 
و  تاریخ تحدید الفائدةظھراً بتوقیت دولة الكویت في  12:00المحدد من قبل بنك الكویت المركزي والنافذ عند الساعة  سعر الخصمبمجموع 

اتفاقیّة الوكالة (كما ھو معّرف في  سعر الفائدةبالمائة سنویاً، شریطة أالّ یتجاوز مجموع سعر الفائدة ھذا في أي وقت من األوقات  3.00%
 سعر الخصمسنویا. وفي حالة تعذر تحدید  %1.00في ذلك الوقت باإلضافة الى  السندات ذات الفائدة الثابتةالمطبّق على المالیة ووكالة السداد) 

تواریخ تحدید في أي من  الوكیل الماليتّم تحدیده من قبل  سعر خصم، فیؤخذ بأحدث تاریخ تحدید الفائدةلذي یحّدده بنك الكویت المركزي في ا
 السابقة. الفائدة

ذات العالقة رة الفائدة فتسعر الفائدة المطبّق على  یحدد(سوف یظھر ھذا البند فقط في الشروط واألحكام الخاصة بالسندات ذات الفائدة الثابتة)  )ه
بالمائة سنویاً. أما بالنسبة  %3.25زائد  بتاریخ اإلصدارالسائد  سعر الخصمبمجموع  السندات) األولى من تاریخ إصدار 5بالنسبة للسنوات الخمس (

 بالمائة سنویاً. %3.25و تحدیدهالمعاد  سعر الفائدةالمعنیة بمجموع  فترة الفائدةللفترات الالّحقة فسوف یحّدد سعر الفائدة المطبق على 
(سقوط الحق بالتقادم) والتقیّد بما ورد بھما، 10(السداد) والشرط  6، مع مراعاة  الشرط ذي صلة  تسدد الفائدة عن كل سند لحامل السند المسجل )و

(نتیجة ألسباب أخرى غیر تلك الناتجة عن تطبیق الفقرة (د) من  2030نوفمبر  18 سندتاریخ االستحقاق السترداد أي  شریطة أن ال یصادف
عن طریق الخطأ، إذ أنھ سیتم عندھا سداد الفائدة المستحقة عن ذلك  سند (السداد))، أو أن ال یتم حجز أو رفض سداد أصل المبلغ ألي 6الشرط 

وقبض قیمتھ  السندحسب ما تكون علیھ الحال)، وذلك مقابل تقدیم ذلك مایو( 18السابق، (وتشمل المدة ذلك التاریخ) أو نوفمبر  18 السند بتاریخ
 أو تسلیمھ (حسب ما تكون علیھ الحال).

 في ھذه الشروط: 

ة یعني الیوم (باستثناء یوم الجمعة أو یوم السبت) الذي ال یكون یوم عطلة رسمیة والذي تكون فیھ البنوك مفتوحة لممارسة أعمالھا في دول یوم العمل""
  كویت. ال

وذلك  الجھة الرقابیة" یعني السعر الذي یتم عرضھ على مؤسسة إیداع مؤھلة في دولة الكویت مقابل اقتراض األموال لفترة قصیرة من سعر الخصم"
ل ) أو (ب) في أي صفحة أخرى تحل محDISC RATEكـ  CBKKعلى صفحة نظام رویترز (رمز  الجھة الرقابیةعلى النحو المبین (أ) في صفحة 

صفحة رویترز ألغراض عرض ھذه المعلومات أو (ج) إذا توقفت تلك الخدمة عن عرض ھذه المعلومات، فعلى الصفحة التي تعرض ھذه المعلومات 
 من خالل أي موقع یقدم خدمات مماثلة. 
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كون مھمتھ األساسیة ممارسة سلطة الرقابة " تعني بنك الكویت المركزي و/أو أي كیان آخر یخلف بنك الكویت المركزي ویحل مكانھ وتالجھة الرقابیة"
 في دولة الكویت.  البنكالمصرفیة على 

" یعني سعر الخصم السائد عند المعاد تحدیده سعر الفائدة"(سوف یظھر ھذا البند فقط في الشروط واألحكام الخاصة بالسندات ذات الفائدة الثابتة) 
الذي یحّدده بنك  سعر الخصم. وفي حالة تعذر تحدید تاریخ اإلصداریقع بعد خمس سنوات من  الذي ظھرا بتوقیت الكویت في التاریخ 12:00الساعة 

 .الجھة الرقابیةیتّم تحدیده من قبل  سعر خصم، فیؤخذ بأحدث ذلك التاریخ الكویت المركزي في 

 أي أحكام تسمح بتعدیلھا بشكٍل قد یزید من قیمتھا. كما أنھا ال تتضمن أیة شروط تشجیعیة للسداد المبكر. السنداتال تتضّمن 

 االسترداد، تعدیل الشروط والشراء .4

 االسترداد النھائي )أ(
("تاریخ  2030نوفمبر  18 بمبلغھا األصلي وذلك بتاریخ السنداتما لم یتم استردادھا أو شراؤھا وإلغاؤھا مسبقاً، سوف یقوم البنك باسترداد 

(كما ھي معّرفة في الشرط  السندات ةھیئة حملوالجھة الرقابیة و ھیئة أسواق المالوال یجوز تمدید تاریخ االستحقاق إال بموافقة  االستحقاق")
 .تاریخ االستحقاققبل  السنداتاسترداد  لحاملي السنداتالسندات) أدناه) مجتمعین. وال یحّق حملة (ھیئة  13

 االسترداد أو تعدیل الشروط ألسباب تتعلق بالضریبة )ب(
سداد أي مبالغ  -وألسباب خارجة عن سیطرتھ  - السنداتفي حال تبین للبنك أنھ سیتوجب علیھ عند حلول موعد سداد الدفعة التالیة المستحقة على 

ال تقل مدتھ عن  لحاملي السنداتلمنفرد، وبعد إرسالھ إخطاراً في تلك الحالة ووفقاً لتقدیره ا للبنك(الضرائب) فإنھ یجوز  7إضافیة بموجب الشرط 
(اإلخطارات) (ویكون ھذا اإلخطار نھائیاً ویجب أن یحدد التاریخ المحدد  14) یوماً وفقاً ألحكام الشرط  60) یوماً وال تزید عن ستین (30ثالثین (

(ولیس جزءاً منھا) بمبلغھا األصلي   السندات، (أ) أن یسترد جمیع االستردادشروط لالسترداد أو تعدیل الشروط (حسبما تكون الحال)) ومع مراعاة 
وات من المستحق باإلضافة إلى الفائدة المترتبة علیھا لغایة (ولكن باستثناء) التاریخ المحدد لالسترداد، أو(ب) تعدیل شروط السندات لتصبح أد

 تكون الحال) على أنھ ال یمكن إرسال إخطار بھذا االسترداد في الحاالت التالیة: الشریحة الثانیة من رأس مال البنك أو تبقى كذلك (حسبما 

اجراء ذلك  البنك، أو الذي كان یتوجب فیھ على إجراء ذلك االقتطاع البنك) یوماً من التاریخ الذي یتوجب فیھ على 90قبل تسعین ( )1(
 بالسندات؛فیما یتعلق  البنكأو الحجز وذلك في حال استحقت دفعة على  الخصم

نسخة عن رأي مستشار ضریبي مستقل معترف  (أ): الوكیل الماليولحین قیامھ بتسلیم أو العمل على تسلیم ما یلي إلى  البنكما لم یقم  )2(
نسخة عن شھادة موقعة  (ب)) أعاله، و 1(ب)(4بھ یفید بأنھ قد تّم اقتطاع أو خصم أو حجز أي مبلغ على النحو المبین في الشرط 

) أعاله 1(ب)(4قد تم اقتطاع أو خصم أو حجز أي مبلغ على النحو المبین في الشرط  (أأ)تفید بأنھ  البنك مدیرينین من من قبل اث
أنھ قد تم  (ب ب)من تجنبھ، وفقاً لما تكون علیھ الحال، عن طریق اتخاذ اإلجراءات المعقولة المتاحة لھ، و  البنكودون أن یتمكن 

للوكیل المبین أعاله). ویحق  بالسداد(ب) (باستثناء اإلخطار 4بموجب ھذا الشرط  السنداتقة السترداد االلتزام بكافة الشروط المسب
ً على استیفاء الشروط المسبقة المبینة  تدقیقاعتبار الرأي والشھادة المذكورین أعاله، وبدون إجراء أي  المالي إضافي، دلیالً كافیا

 لحاملي السندات.والشھادة نھائیان وملزمان أعاله، وبحیث یعتبر في ھذه الحالة الرأي 
 اإلسترداد أو تعدیل الشروط ألسباب تتعلق بكیفیّة احتساب رأس المال الرقابي )ج(

ومع  السندات،في أي وقت الحق لتاریخ إصدار حالة تعدیل في القواعد الّرقابیة المتعلقة برأس المال یجوز للبنك، عند حصول أو استمرار أي 
وفقا  حاملي السندات) یوماً إلى  60) یوماً وال تزید عن ستین ( 30، إرسال إخطار كتابي مسبق ال تقل مدتھ عن ثالثین (االستردادشروط مراعاة 
(اإلخطارات) (ویكون ھذا اإلخطار نھائیاً ویجب أن یتضمن تاریخاً محدداً لالسترداد، أو التعدیل حسبما تكون الحال)، (أ) استرداد  14للشرط 
 ولكن لیس جزءاً منھا، بمبلغھا األصلي باإلضافة إلى الفائدة المترتبة لغایة (ولكن باستثناء) التاریخ المحدد لالسترداد أو (ب) تعدیل لسنداتاكامل 

 قبل إرسال أي البنكشروط السندات لتصبح أدوات من الشریحة الثانیة من رأس مال البنك أو تبقى كذلك (حسبما تكون الحال). ویتوجب على 
نسخة عن شھادة موقعة من قبل اثنین من  الوكیل المالي(ج)، أن یسلّم أو أن یعمل على تسلیم 4إخطار باالسترداد أو بالتعدیل بناء على ھذا الشرط 

طار باإلسترداد (ج) (باستثناء اإلخ4تفید (أ) بأنّھ تم استیفاء كّل من المتطلّبات أو الظروف ذات الصلة المشار إلیھا في ھذا الشرط  مدیري البنك
للوكیل قد طرأت وال زالت قائمة في تاریخ الشھادة. ویحق  حالة تعدیل في القواعد الرقابیة المتعلقة برأس المالالمشار إلیھ أعاله) و(ب) أن 

وط المسبقة المبینة أعاله، في ھذه الحالة اعتبار ھذه الشھادة، وبدون إجراء أي استفسار أو تدقیق إضافي، دلیالً كافیاً على استیفاء الشر المالي
 .لحاملي السنداتوبحیث تعتبر الشھادة في ھذه الحالة نھائیة وملزمة 

 في ھذه الشروط: 

المتعلقة بكفایة رأس المال  القواعد الرقابیة" تعني أي متطلبات منصوص علیھا في تعلیمات الجھات الرقابیة المتعلقة بمتطلبات رأس المال"
 من وقت آلخر، بما في ذلك القواعد واألحكام اإلنتقالیة واإلعفاءات الممنوحة في ھذا الخصوص.  لبنكاالمطلوب والمطبقة على 

 السـنداتبما یفید بأن  الجھة الرقابیةخطیاً من قبل  البنك" تعني الحالة التي یتم فیھا إبالغ حالة تعدیل في القواعد الرقابیة المتعلقة برأس المال"
. وإذا تعذر القواعد الرقابیة لغرض   (Tier 2 Capital) البنككلیاً أو جزئیاً) من ضمن الشـریحة الثـانیـة من رأس مال لم تعد قابلة للتصنیف (

 . حالة تعدیل في القواعد الرقابیة المتعلقة برأس المالفان ذلك لن یشّكل  البنك،التصنیف نتیجةً ألي قید یحّد من مبلغ رأس المال المطبق على 
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والمتعلقة بكفایة رأس المال والمعمول بھا  البنك" تعني في أي وقت، القواعد والمتطلبات والتوجیھات والسیاسات المطبقة على لرقابیةالقواعد ا"
 .الجھة الرقابیةفي حینھ في دولة الكویت، بما في ذلك تلك الصادرة عن 

 والذین یتكّون منھم مجلس إدارتھ من وقت آلخر.  للبنك" یعني أعضاء مجلس اإلدارة مدیري البنك"

الشروط  تعدیل ،(االسترداد 4بموجب ھذا الشرط  السندات" تعني الشروط التالیة والتي یجب استیفاؤھا وتحقّقھا من أجل استرداد شروط االسترداد"
 والشراء): 

 .الجھة الرقابیةالموافقة المسبقة من  )1(
ملتزماً ومستوفیاً لشروط  -كون علیھ الحال)، عند إرسال إخطار االسترداد المعني، وفوراً بعد أي استردادأو یصبح (حسب ما ت البنكأن یكون  )2(

 .  تعلیمات الجھات الرقابیة المتعلقة بمتطلبات رأس المال
مرده تغییر في  الحق في ممارسة حقھ في االسترداد البنك(ج) فقط)، وجوب أن یكون السبب الذي یعطي 4(ب) أو 4و(بالنسبة للشرطین  )3(

) المتعلقة بمتطلبات رأس المال تعلیمات الجھات الرقابیة(ج)، 4القانون أو في الممارسات أو القواعد المنشورة (بما في ذلك بالنسبة للشرط 
فرض الضرائب (ب) لدولة الكویت أو أي جھة سیاسیة أو أي سلطة تابعة لھا أو فیھا، یكون لھا سلطة 4في دولة الكویت أو، بالنسبة للشرط 

أو أو تغییر تفسیر ذلك القانون أو الممارسات أو القواعد المنشورة، من قبل أي محكمة أو سلطة مخّولة للقیام بذلك، وبحیث یصبح التغییر، 
 أو بعده.  بتاریخ اإلصداریمكن أن یصبح نافذاً 

 ة للفقرتین (أ) و (ب) أعاله، فقط).استیفاء ذلك، بالنسب الجھة الرقابیة(باستثناء الحاالت التي ال تتطلب فیھا 
" تعني تلك الشریحة من رأس المال المؤھلة لتكون (أو التي كانت سوف تؤھل لتكون كذلك في حال عدم وجود الشریحة الثانیة من رأس المال"

ً  الجھة الرقابیةأي تقیید منطبق على مبلغ رأس المال ھذا) شریحة ثانیة من رأس المال بموافقة   .واعد الرقابیةللق ووفقا

 خیار االسترداد )د(
، ومع مراعاة شروط االسترداد وشریطة تاریخ اإلصدار) سنوات من 5یقع عند أو بعد انقضاء فترة خمس ( تاریخ سداد للفائدةفي أي  للبنك،یجوز 

(االخطارات)  14) یوماً وفقا للشرط  60) یوماً وال تزید عن ستین (30ال تقل مدتھ عن ثالثین (  لحاملي السنداتقیامھ بإرسال إخطار كتابي مسبق 
وفقاً لھذه الشروط بمبلغھا األصلي  السندات(على أن یكون ھذا اإلخطار نھائیاً وأن یتضمن التاریخ المحدد لالسترداد)، استرداد كل أو جزء من 

خیار كما أنّھ ال یوحي بأنھ سیقوم بممارسة  البنك"). ال یؤّكد خیار اإلستردادیة (ولكن باستثناء) تاریخ االسترداد ("باإلضافة إلى الفائدة المترتبة، لغا
 ما لم: خیار االستردادممارسة  للبنك. باإلضافة إلى ذلك، ال یجوز االسترداد

لجودة ذاتھا أو بجودة أعلى منھا، وأن یتم ھذا االستبدال التي ینوي استردادھا على ھذا النحو، برأس مال باالسندات باستبدال  البنكیقم  )1(
 أو ،المالیة البنكبشروط مناسبة لقدرة 

. وإّن خیار االستردادأن مستوى كفایة رأس المال لدى البنك ھو أعلى من متطلبات رأس المال الرقابي المطبقة بعد ممارسة  البنكیثبت  )2(
 . الجھة الرقابیةمن قبل  البنكمال  التحقّق من ھذا األمر یخضع لتقییم كفایة رأس

نسخةّ عن شھادة موقعة  المالي الوكیل(د)، بأن یسلم أو أن یعمل على تسلیم 4، وقبل إرسال أي إخطار استرداد بناء على ھذا الشرط البنكیلتزم 
(د) 4، تفید بأنھ قد تم استیفاء كافة المتطلّبات أو تحقق الظروف ذات الصلة المشار إلیھا أعاله في ھذا الشرط مدیري البنكمن قبل اثنین من 

اعتماد ھذه الشھادة، بدون إجراء أي استفسار أو تدقیق إضافي كدلیل كاف على  المالي للوكیل(باستثناء اإلخطار باالسترداد المفّصل أعاله). ویحق 
 .لحاملي السنداتمسبقة المبینة أعاله، بحیث تعتبر ھذه الشھادة نھائیة وملزمة استیفاء الشروط ال

التي سیتم استردادھا عن  السندات)، فإنھ یتم اختیار خیار اإلسترداد(د) (4بشكل جزئي في أي وقت وفقاً لھذا الشرط  السنداتوفي حال استرداد 
ً  البنكطریق سحب بالقرعة في المكان الذي یحّدده  مناسبةً، مع مراعاة االلتزام بالقانون المطبّق وقواعد كل ھیئة  البنكلإلجراءات التي یراھا  ووفقا

قد سجلت لإلدراج، أو للتداول و/أو لعرض األسعار. ویجب أن  السنداتإدراج، أو سوق مالي و/أو نظام عرض أسعار (إن وجد) تكون بموجبھا 
 إلیھ أعاله، األرقام التسلسلیة للسندات التي سیتم استردادھا على ھذا النحو.والمشار  لحاملي السنداتیحّدد اإلخطار المرسل 

 شراء السندات )ذ(
، شراء السندات بأي سعر في السوق المفتوح أو الجھة الرقابیةیجوز للبنك أو ألي من الشركات التابعة لھ، بعد الحصول على موافقة مسبقة من 

 بأي طریقة أخرى. 

 إلغاء السندات )ر(
اله، وال یجوز یتم إلغاء كافة السندات التي یتم استردادھا أوشرائھا من قبل البنك أو أي من الشركات التابعة للبنك،  بموجب الفقرات (أ) إلى (ذ) أع

 إعادة بیعھا أو إعادة إصدارھا. 

 شطب السندات في حالة عدم جدوى اإلستمرار .5

حالة عدم جدوى بذلك، في یوم العمل الثالث بعد حدوث  حاملي السندات، إخطار حالة عدم جدوى االستمرارعند حدوث  البنكیجب على  )أ(
، حالة عدم جدوى االستمرار"). عند إرسال ھذا اإلخطار بحدوث إخطار عدم الجدوى(اإلخطارات) (" 14ھذه، وذلك وفقاً للشرط  االستمرار

 . تمرارحالة عدم جدوى االسالناشئ عن تاریخ الشطب في  السنداتسوف یتم شطب 
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، وذلك نتیجةً لحدوث الشریحة الثانیة لرأس المال، في حالة إجراء شطب كلي أو جزئي ألي أدوات أخرى تحتسب من ضمن البنكیجب على  )ب(
بالتناسب  السندات(اإلخطارات)، بحیث یتم عندھا شطب  14بذلك وفقاً للشرط  حاملي السنداتحالة عدم جدوى أو أي حالة مماثلة، إخطار 

 . الشریحة الثانیة لرأس المالالوقت ذاتھ الذي یجري فیھ شطب، تلك األدوات األخرى من  مع، وفي
 :(شطب السندات في حالة عدم جدوى االستمرار) 5في ھذا الشرط رقم 

قد  Trigger Event   خطیاً بأنھا قررت أن األحداث المحددة البنكقامت بإخطار  قد الجھة الرقابیة تعني أن"حالة عدم جدوى االستمرار" 
 وقعت.

اإلخطار بعدم على النحو المحدد في  السندات" یعني التاریخ الذي سیجري فیھ شطب تاریخ الشطب الناشئ عن حالة عدم جدوى االستمرار"
 .تاریخ اإلخطار بعدم الجدوىبعد  أیام عمل)  10، على أن ال یتجاوز ھذا التاریخ عشرة (الجدوى

 : للقواعد الرقابیّةقد وقعت في حالة حدوث أي من الحالتین التالیتین، وذلك وفقاً  Trigger Event" محددةأحداثا یعتبر أن ھنالك "
بشطب ھذه األدوات بشكل كامل أو بشكل جزئي، والتي في حال عدم شطبھا، یصبح البنك  الجھة الرقابیةمن  للبنكصدور تعلیمات  )1(

 ، أو ارحالة عدم جدوى االستمرفي  الجھة الرقابیةبرأي 
في  البنك، والذي من دونھ یصبح (Emergency Intervention)إلى ضخ أموال في رأس مالھ بشكل عاجل  للبنكوجود حاجة  )2(

 . الجھة الرقابیةكما یتم تحدیدھا من قبل حالة عدم جدوى االستمرار 
 البنكھذه) صادرة بشكل مباشر أو غیر مباشر عن  االكتتابنشرة موضوع  السندات" تعني أي سندات (بخالف أدوات من الشریحة الثانیة لرأس المال"

 البنك،تكون: (أ) مصنّفة في وقت إصدارھا أو تصبح مصنّفة في أي وقت الحق، كلیاً أو جزئیاً، كشریحة ثانیة في رأس مال  للبنكأو أي التزامات أخرى 
أو حدوث أي  عدم جدوى االستمرار لحالةقانون، عند حدوث أو كنتیجة و (ب) قابلة للشطب بشكل جزئي أو كلّي سواء بموجب أحكامھا أو بموجب ال

 حالة مماثلة. 

 " یعني: الشطب"

ً  البنك(في حالة الشطب الكلي) أو الشطب الجزئي بالتناسب (في حالة الشطب الجزئي) حسبما یقرره  السنداتإلغاء  )1( للقواعد ووفقا
 النافذة في حینھ؛ الرقابیة

(بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، أي مبالغ  السنداتفي الحصول على أي مبالغ ناتجة عن  للسنداتحامل وأن كافة حقوق أي  )2(
) ووفقاً لما تكون علیھ الحال، سوف تلغى أو تخفض حالة إخاللأو تكون مستحقة وموجبة السداد عند حدوث  لحالة إخاللناشئة نتیجةً 

لن تتم إعادتھا في أي ظروف بغض النظر عما إذا كانت تلك المبالغ قد أصبحت مستحقة  ، وفي كل حالة،حاملي السنداتبالتناسب بین 
 عدم حالةوحتى لو لم تعد  جدوى االستمرار تاریخ الشطب الناشئ عن حالة عدمأو  الجدوى بعدم اإلخطاروواجبة السداد قبل تاریخ 

 قائمة.  الجدوى اإلستمرار
(شطب السندات في حالة عدم جدوى االستمرار) (أ)  5ریخ أي تخفیض للسندات بناء على ھذا الشرط وتجنباً للغموض، فإنّھ اعتباراً من تا

سمي تفّسر اإلشارات في ھذه الشروط إلى "المبلغ االسمي" أو "المبلغ االسمي المستحق" للسندات تبعاً لذلك، و(ب) سوف یتم إلغاء المبلغ اال
ر استحقاق الفائدة فقط على المبلغ االسمي المستحق بعد الشطب و(ج) ال یجوز رد المبلغ الذي تم شطبھ على النحو المذكور وسوف یستم

 .عدم جدوى االستمرار حالةاالسمي الذي تم شطبھ على النحو المذكور في أي ظروف، حتى في حال زوال 
بشأن  الجھة الرقابیةن بإمكانھم الرجوع على بأنھ لن یكو حاملو السندات. ویقر حالة إخاللإّن أي شطب للسندات على ھذا النحو لن یشّكل 

حاملي ، ولن یصار إلى سداد أي تعویض آخر إلى عدم جدوى االستمرارأي قرار صادر من قبل ھذه الجھة الرقابیة فیما یتعلق بحدوث حالة 
 نتیجة لمثل ھذا الشطب. السندات

إن نیة البنك في الوقت الحالي أن یتم شطب السندات (أ) عندما تمتص األسھم العادیة للبنك الخسائر (في إطار ما تسمح بھ القرارات ذات 
متصاص الصلة المطبقة على البنك في ذلك الوقت) ولم تبلغ الجھة الرقابیة البنك خطیاً بأنھ قد تمت معالجة حالة عدم جدوى االستمرار نتیجة ال

الخسائر؛ (ب) شطب بشكل كلي أو جزئي، ألي من التزامات البنك الخاصة بالشریحة األولى من رأس المال أو أي أوراق مالیة أو أدوات 
أخرى مرتبطة بالتزامات البنك المتعلقة بالشریحة األولى من رأس المال و(ج) في وقت واحد وبالتناسب مع شطب أي من التزامات البنك 

بالشریحة الثانیة من رأس المال أو أي أدوات أخرى مرتبطة بالتزامات البنك األخرى المتعلقة بالشریحة الثانیة لرأس المال.  األخرى المتعلقة
، أن ال یطبق ھذه لتعلیمات الجھات الرقابیة المتعلقة بمتطلبات رأس المالولكن، یمكن للبنك، وبإرادتھ المنفردة أو إذا كان ذلك متوجباً وفقاً 

 ة.السیاس

 السداد  .6

أو في یتم سداد أصل المبلغ  للسندات والفوائد التي یتم سدادھا فیما یتعلق بالسندات لحامل السند المسجل في المكتب المحدد للوكیل المالي،  )أ(
لمسدد مقر أي وكیل سداد آخر بناًء على اختیار حامل السند. ویتم سداد تلك الدفعات عن طریق التحویل إلى حساب بنكي خاص بالطرف ا

إلیھ، أو بموجب شیك مسحوب على بنك مرخص في مدینة الكویت، وفي كافة األحوال مع مراعاة أیة قوانین أو لوائح مالیة محلیة أو غیرھا 
 (الضرائب). 7واجبة التطبیق على سداد تلك الدفعات، ومع عدم اإلخالل باألحكام المنصوص علیھا في الشرط رقم 

في القیام بأي وقت بتعدیل أو إنھاء تعیین الوكیل المالي أو أي وكیل سداد أو تعیین وكالء سداد إضافیین أو تحتفظ الجھة المصدرة بالحق  )ب(
آخرین في أي وقت، أو القیام بكال اإلجراءین. وسوف یتم نشر إخطار بإجراء أي تغییر للوكیل المالي، أو أي تغییر في وكالء السداد أو 

 (اإلخطارات). 14تبھم المحددة وذلك وفقا للشرط رقمإضافة إلیھم، أو أي تغییر في مكا
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 یتعین تقدیم السندات لالسترداد اال أذا رأى وكیل السداد غیر ذلك. )ج(

م إذا كان تاریخ استحقاق سداد أي دفعة من المبلغ اإلسمي أو الفائدة فیما یتعلق بأي سند ال یصادف یوم عمل في أي مكان من المقرر أن یت )د(
 یحق لحامل ذلك السند استالم تلك الدفعة المستحقة في ذلك المكان المحدد للسداد حتى یوم العمل التالي وال یستحق لھ أیة فیھ السداد، فإنھ ال

 فائدة إضافیة أو أي مبلغ آخر نظیر ذلك التأخیر.

لممارسة أنشطتھا في المكان المحدد (حاالت االخالل) أي یوم تفتح فیھ البنوك  8" في ھذه الفقرة وفي الفقرة یوم العملویقصد بــــــ "
 للسداد، وفي حال كان السداد سیتم عن طریق تحویل إلى حساب بنكي وفقاً لما ھو مشار إلیھ في الفقرة (أ) أعاله، یقصد بیوم العمل الیوم

 الذي یتم فیھ تنفیذ عملیات العمالت األجنبیة في كل من مدینة الكویت والمكان المحدد للسداد.

 الضرائب .7

والفوائد دون حجز أو اقتطاع لحساب أیة ضرائب أو رسوم أو تكالیف حالیة أو مستقبلیة أیاً كانت طبیعتھا أصل المبلغ بسداد كافة دفعات  البنكیقوم س
ن مثل ذلك ") تفرض أو تقّرر أو تحّصل في دولة الكویت أو في أي سلطة سیاسیة أو أي سلطة فیھا تملك سلطة فرض الضرائب، إال إذا كاالضرائب("

بسداد تلك المبالغ المقتطعة وفقاً لما یكون ضروریاً  البنكاإلقتطاع أو الحجز أو التقریر أو التحصیل مفروضاً بحكم القانون. وفي تلك الحالة، سیقوم 
وفقاً  السنداتوا سیحصلون علیھا من بعد ذلك الحجز أو اإلقتطاع، معادلة للمبالغ التي كان السندات حاملوبحیث تكون المبالغ الصافیة التي یحصل علیھا 

ملزم بسداد تلك المبالغ اإلضافیة المتعلقة  البنكلما یكون علیھ الوضع، في حالة عدم وجود مثل ذلك الحجز أو اإلقتطاع. ویستثنى من ذلك أنھ لن یكون 
 في حال تقدیمھا للسداد: بالسندات

، وذلك بسبب وجود صلة لحامل  السند ن دفع تلك الضرائب أو الرسوم المترتبة علىأو نیابة عنھ والذي یكون مسؤوالً ع حامل السندمن قبل  )أ(
 .السنداتمع دولة الكویت تجعلھ خاضعاً لتلك الضرائب والرسوم ولیس فقط نتیجة لمجرد امتالكھ لتلك  السنداتتلك 

استالم تلك المبالغ اإلضافیة  لحامل السندي كان یحق فیھا باستثناء الحاالت الت التاریخ المعني،) یوماً بعد 30أو بعد مرور أكثر من ثالثین ( )ب(
 ) یوماً. 30، الستالم المبالغ في غضون تلك المدة البالغة ثالثین( السندلو قام بتقدیم 

وكیل " في ھذه النشرة أي تاریخ من التواریخ التالیة، أیھما یحل الحقاً: (أ) تاریخ أول استحقاق لذلك السداد، و(ب) إذا كان لتاریخ المعنيیقصد بـ "ا
في ھذا لم یستلم كامل المبالغ المستحقة الدفع في تاریخ ذلك اإلستحقاق أو قبلھ، التاریخ الذي تّم فیھ استالم كامل تلك المبالغ ونشر إخطار  السداد

، بمثابة إشارة ألیة بالسندات(اإلخطارات). وتعتبر أي إشارة في ھذه الشروط للمبلغ اإلسمي أو الفائدة فیما یتعلق  14الخصوص وفقاً للشرط رقم 
 مبالغ إضافیة قد یستحق سدادھا بموجب ھذا الشرط.

 حاالت اإلخالل .8

 "):حالة اإلخاللفي حالة حدوث أي من حاالت اإلخالل التالیة (ویشار إلیھا بمصطلح " )أ(
وذلك  للسنداتألیة فائدة بالنسبة  البنكفي تاریخ استحقاقھا أو عدم سداد  للسندات أصل المبالغألي من  البنكعدم السداد: عدم سداد  )1(

 ) أیام عمل من تاریخ استحقاقھا، أو5خالل مدة خمسة (
 .البنك: في حال صدور أمر أو اتخاذ قرار بتصفیة البنكتصفیة  )2(

إال التقدم  لحاملي السندات) أعاله، واستمرارھا، فإنھ ال یحق 1(أ)(8المشار إلیھا في الشرط رقم  حاالت االخاللد وقوع أي من عندئذ، وعن
المنصوص  حالة اإلخالل. وعند وقوع البنكوإثبات حقوقھم والمطالبة بھا في إجراءات تصفیة  البنكبدعوى للمحكمة یطالبون بموجبھا بتصفیة 

. ولن یكون ھناك أي البنكسوى إثبات مدیونیتھم في إجراءات تصفیة  السندات لحاملي) أعاله، فإنھ لن یحق 2(أ)(8علیھا في الشرط رقم 
، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، حق حالة اإلخالل(بخالف المشار إلیھا أعاله) عند وقوع أي  لحاملي السنداتحقوق أخرى 

وتصفیتھ أو أي طلب متعلق بإثبات المدیونیة  البنك. وال یجوز تقدیم أي طلب لحل السنداتللمطالبة بالمبالغ المتوجبة عن  البنكمقاضاة 
(كما ھي معرفة  الھیئةواستمرارھا، إال من قبل  حالة اإلخاللنتیجة وقوع  حاملي السنداتمن قبل  البنكوالمطالبة بھا خالل إجراءات تصفیة 

 البنكالتقدم باي طلب لحل  حاملي السندات. وال یجوز ألي من حاملي السنداتالسندات) نیابة عن  ةفیما بعد) (ھیئة حمل 13في الشرط 
یعني الیوم الذي تكون فیھ البنوك مفتوحة لممارسة أعمالھا في دولة الكویت  یوم العمل"ھذا، " 8الشرط رقم وتصفیتھ بشكل منفرد. ألغراض 

 وكالء السداد. وفي مكان عمل أي من 
 

 عدم جواز المقاصة .9

إجراء المقاصة، تقدیم طلبات مقابلة، طلب تخفیض أو أي طلبات أخرى من ھذا القبیل، بخصوص المبالغ المستحقة لھ  حاملي السنداتال یجوز ألي من 
باعتباره حامل للسند، على أنھ قد تنازل عن كافة حقوقھ المتعلقة بالمطالبة  حاملي السندات. ویعتبر كل من بھاأو المتعلقة  السنداتوالناشئة عن  البنكبذمة 

 بالمقاصة. 

 سقوط الحق بالتقادم  .10

م الفوائد تسقط المطالبات الخاصة باستالم قیمة السندات من قبل حملة السندات، خالل فترة عشرة أعوام من التاریخ المعني، والطلبات الخاصة باستال
 (الضرائب)).7أعوام من التاریخ المعني (كما ھو معرف في الشرط رقم خالل فترة خمسة 
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 الوكیل المالي ووكیل السداد  .11

فقط، وال یتحملون أي التزام، للبنك ، على كونھم وكالء التفاقیة الوكالة المالیة ووكالة السدادتبعاً  ووكیل (وكالء) السداد الوكیل الماليیقتصر عمل 
 .حاملي السنداتوكالة أو اتفاقیة أمانة تجاه كما ال تربطھم أي عالقة 

لغرض توضیح أي غموض  حاملي السنداتمن قبل أطرافھا وذلك دون حاجة للحصول على موافقة  اتفاقیة الوكالة المالیة ووكالة السدادویجوز تعدیل 
ك اإلتفاقیة ضروریة أو مرغوب فیھا، على أال یتعارض أو شرط یشوبھ خلل أو نقص أو لتصحیح أي خطأ واضح، أو تعدیلھا بأیة طریقة یراھا أطراف تل

وكیل أو  الوكیل الماليأو حاملي السندات ، وعلى أال یؤثّر مثل ذلك التعدیل في رأي ھؤالء األطراف بشكٍل سلبي على مصالح  السنداتذلك مع أحكام 
 . (وكالء) السداد

 استبدال الشھادات  .12

في دولة  الوكیل الماليللتلف أو في حالة محو محتویاتھا أو في حالة السرقة أو فقدانھا، فإنھ یجوز استبدالھا في مقر  الشھاداتفي حالة تعرض أي من 
(االخطارات))، 14من وقت ألخر، ویتم اإلخطار بھ بموجب الشرط رقم  البنكو الوكیل الماليالكویت (أو في اي مقر آخر أو مقار أخرى وفقاً لما یقرره 

 الشھادةبسداد المصروفات الخاصة بذلك، مع مراعاة تلك الشروط الخاصة بإثبات ما تعرضت لھ  الشھادةل قیام الطرف الذي یطلب استبدال وذلك مقاب
محتویاتھا التي تعرضت للتلف أو التي محیت  الشھاداتفي الحدود المعقولة. كما یتعین تسلیم  البنكوتقدیم التعویض وبراءة الذمة الالزمة وفقاً لما یطلبھ 

 البدیلة. الشھاداتقبل إصدار 
 

 ھیئة حملة السندات .13

بشأن إنشاء ھیئة  2010لسنة  7من الكتاب الحادي عشر من الالئحة التنفیذیة المعدلة للقانون رقم  12من الفصل  52-12إلى  41-12تنص المواد  
ھیئة موحدة تشمل بطبیعتھا كافة حملة السندات ذات اإلصدار الواحد وذلك بموجب أسواق المال وتنظیم أنشطة األوراق المالیة ، وتعدیالتھما، على تشكیل 

") بھدف الدفاع عن حقوق حملة السندات. وتحدد حقوق والتزامات ھیئة السندات ھیئة حملةالقانون. ویتم تشكیل ھذه الھیئة (ویشار إلیھا فیما بعد بـ "
 على النص الكامل لذلك النظام في الوقت المناسب في مقر الوكیل المالي وكل من وكالء السداد.حملة السندات في نظامھا األساسي، ویجوز االطالع 

سویّة بما یحقق مصلحتھم وممارسة الحقوق والمطالبات، والضمانات  حملة السنداتفي توحید وجمع  ھیئة حملة السنداتویتمثل الغرض من إنشاء 
، وبحیث ال یسمح حملة السنداتوحدھا على الدفاع عن مصالح  حملة السندات ھیئة. سوف تعمل بالسنداتالمشتركة (الحالیة والمستقبلیة) فیما یتعلق 

أن یتصرف بشكل منفرد لممارسة أو تحقیق تلك الحقوق والمطالبات وذلك بالّرغم من حدوث أو استمرار أي  حملة السنداتتحت أي ظرف ألي من 
الة إخالل لن تؤثر على حقوق والتزامات ووجود الھیئة، وسوف تكون جمیع القرارات (السابقة والمستقبلیة) . وتالفیاً للشك، فإن حدوث أي ححالة إخالل

 حملة السندات.تمت الدعوة إلیھ وعقده وإدارتھ ملزمةً لجمیع  حملة السنداتالمتخذة في أي اجتماع 

"). ویتم انتخاب ممثل ممثل ھیئة حملة السنداتكر (ویشار إلیھ فیما بعد بـ "من قبل ممثل یعین بموجب المواد سالفة الذ ھیئة حملة السنداتوتتم إدارة 
 .لھیئة حملة السنداتالذي تدعو الجھة المصدرة إلى انعقاده لذلك الغرض والعتماد النظام األساسي  ھیئة حملة السنداتفي اجتماع ھیئة حملة السندات 

 اإلخطارات  .14

دات قد سلمت بصورة رسمیة إذا تم نشرھا في إحدى الصحف الرائدة ذات االنتشار العام في دولة تعتبر اإلخطارات المرسلة إلى حملة السن )أ(
الكویت. إذا كان ھذا اإلخطار لغرض اجتماع ھیئة حملة السندات، یجوز أیضاً أن یتم نشر االخطار في صحیفتین محلیتین یومیتین في 

من الكتاب الحادي  12لفصل ا من 44-12 لمادهل من تاریخ االجتماع وفقاً ) أیام على األق5الكویت، وفي بورصة الكویت قبل خمسة (
بشأن إنشاء ھیئة أسواق المال  2010لسنة  7) من الالئحة التنفیذیة المعدلة للقانون رقم أحكام اإلخطار"عشر (ویشار إلیھا فیما بعد بـ" 

وتنظیم أنشطة األوراق المالیة. ویعتبر مثل ذلك اإلخطار قد تم إرسالھ في تاریخ النشر في تلك الصحیفتین، وفي بورصة الكویت. وتتم 
 كما یتم تعدیلھا أو استبدالھا من وقت آلخر. حكام اإلخطار، ألاإلخطارات إلى حملة السندات بأي طریقة مسموحة وفقاً 

طالما أن السندات محتفظ بھا في نظام مقاصة، لدى وكیل المقاصة، سیتم إرسال اإلخطارات من خالل نظام المقاصة عن طریق وكیل  )ب(
 المقاصة وفقاً للقواعد واإلجراءات المطبقة.

 تعدیل الشروط .15

(أ) في حال كان التعدیل شكلي، طفیف أو ذات طبیعة تقنیة، أو اذا حصل  السنداتون الحصول على موافقة حاملي یمكن تعدیل أو تغییر الشروط د
ة لتصحیح خطأ واضح أو لالمتثال إلى قواعد آمرة في القانون أو(ب) ال یؤثر بشكل جذري على مصالح حملة السندات. تكون كافة التعیالت ملزم

یل السداد على خالف ذلك، یقوم البنك بإخطار حملة السندات بھذا التغییر في أسرع وقت ممكن وفقاً ألحكام الفقرة لحملة السندات. ما لم یوافق وك
 (اإلخطارات). 14

 القانون الواجب التطبیق واالختصاص القضائي .16

اً لھا. وكافة االلتزامات غیر التعاقدیة الناتجة عنھا أو المرتبطة بھا، وكافة الوثائق األخرى المتعلقة بھا لقوانین دولة الكویت وتفّسر وفق السنداتتخضع 
 أوما یتعلق بھا.  السنداتوتكون محاكم دولة الكویت ھي المحاكم ذات اإلختصاص القضائي للنظر في أي نزاع ینشأ عن 

لوكیل المالي ووكالء السداد وعناوینھم المسجلة، في نھایة الشروط المطبوعة على ظھر كل سند وبشكل نھائي، كما تبدو بظھر ھذه سوف تظھر أسماء ا
  .النشرة
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 شاملال سندال شكل في الممثلة السندات أحكام موجز
الشامل" وإلیھا جمیعاً بـ����� "السندات الشاملة") بعض األحكام الخاصة تتضمن السندات الشاملة ذات الفائدة الثابتة والمتغیرة (یشار إلى كل منھا بـ����� "السند 

أحكام السندات التي قد تنطبق على السندات التي تمثلھا ھذه السندات الشاملة، مع اإلشارة إلى أن البعض من تلك األحكام الخاصة تعدل في تأثیر شروط و
 ألحكام الواردة في السندات الشاملة.المنصوص علیھا في ھذه النشرة. وفیما یلي بیان آثار تلك ا

دینار كویتي. وسوف یتم إثبات السندات ملیون   75یتم إثبات السندات ذات الفائدة الثابتة بموجب سند شامل ذات فائدة ثابتة لحاملھ دون قسائم فوائد بقیمة 
دینار كویتي. وسوف یتم إیداع كل سند شامل وتسجیلھ باسم ملیون  75ذات الفائدة المتغیرة بموجب سند شامل ذات فائدة متغیرة لحاملھ دون قسائم بقیمة 

. وطوال الفترة التي تكون فیھا السندات مثبتة بموجب سندات 2020نوفمبر  18المكتتبین لدى الشركة الكویتیة للمقاصة ش.م.ك (مقفلة) بتاریخ او بحلول 
 الكویتیة للمقاصة ش.م.ك (مقفلة) وفقاً للقواعد واإلجراءات المطبقة لدى ھذه الشركة.شاملة، فإنھ یجوز نقل ملكیة تلك السندات من خالل الشركة 

قابلة للمبادلة كلیاً ولیس جزئیاً بش���ھادات س���ندات فردیة نھائیة وذلك في الحاالت التالیة: (أ) إذا أص���بح أي س���ند مس���تحقاً  وس���وف تكون الس���ندات الش���املة
یوم عمل متص�لة (باس�تثناء حاالت العطالت  14الكویتیة للمقاص�ة ش.م.ك (مقفلة) عن مباش�رة أعمالھا لفترة ، (ب) إذا توقفت الش�ركة 8  بموجب الش�رط

نتیجة ألي   ةالرس���میة وما ش���ابھ ذلك) أو أعلنت عن نیتھا في التوقف عن العمل، أو إذا توقفت بالفعل عن مباش���رة أعمالھا، (ج) إذا فقد المص���در ألي میز
نین أو لوائح (أو حدوث أي تغییر في تفس������یرھا من قبل الجھات الرس������میة المعنیة) أو نتیجة لحدوث تعدیل في طریقة ممارس������ة تغییر یطرأ على أیة قوا

فإن "یوم  الش��ركة الكویتیة للمقاص��ة ش.م.ك (مقفلة) لعملھا والتي لم تكن لتحدث لو اتخذت الس��ندات ش��كل ش��ھادات س��ندات نھائیة. وألغراض ھذه الفقرة،
 بھ أي یوم تفتح فیھ البنوك لمباشرة أعمالھا في مكان ممارسة الشركة الكویتیة للمقاصة ش.م.ك (مقفلة) لنشاطھا. العمل" یقصد

إلى حاملي  وطوال فترة اإلحتفاظ بالس���ندات الش���املة لدى الش���ركة الكویتیة للمقاص���ة ش.م.ك (مقفلة) ، فإنھ یجوز تس���لیم اإلخطارات التي یتعین إرس���الھا
ركة الكویتیة للمقاص��ة ش.م.ك (مقفلة) وذلك طالما كانت اإلخطارات تنش��ر أیض��اً في الكویت وفقاً ألحكام وش��روط اإلص��دار المحددة في الس��ندات إلى الش��

 ھذه النشرة.

ندات التي تمثلھا یعتبر حامل السندات الشاملة المسجل ھو الشخص الوحید الذي یحق لھ استالم القیمة االسمیة للسندات باإلضافة إلى الفائدة الخاصة بالس
ش.م.ك السندات الشاملة، ویتعین على كل شخص صاحب حق في أي سند من السندات التي تمثلھا السندات الشاملة أن یراجع الشركة الكویتیة للمقاصة 

 (مقفلة) فقط الستالم حصتھ من كل دفعة یسددھا البنك لحامل السند الشامل المسجل.

سند الشامل للتأشیر علیھ بما وسوف یتم سداد دفعات المبالغ االس میة أو الفائدة، أو كلیھما، فیما یتعلق بالسندات التي تمثلھا السندات الشاملة مقابل تقدیم ال
 تأش��یر بكل دفعةیفید ذلك. وفي حالة عدم اس��تحقاق أیة مبالغ أخرى فیما یتعلق بالس��ندات، فإنھ یتم تس��لیم أص��ل الس��ند الش��امل للوكیل المالي. وس��وف یتم ال

 على الجدول المرفق بالسند الشامل من قبل الوكیل المالي أو نیابة عنھ.
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 استخدام عوائد اإلصدار
  

) Tier II المس��اندالبنك الش��ریحة الثانیة من رأس مال  تعزیزلتخص��یص كامل المبلغ ملیون د.ك، وس��وف یتم  150 الس��نداتإص��دار  عوائدإجمالي بلغ ت
Capital)  س��وف یتم اس��تخدام عوائد االص��دار في و)، 3الص��ادرة عن لجنة بازل ( باألطر عمالً بالبنك كفایة رأس المال الخاص��ة  تحس��ینوذلك من أجل
 لھا األول س����ترداداالفي  تاریخ  وذلك بالكامل كویتي دینار ملیون 125 بقیمةالبنك  لدى المال رأس من الثانیة لش����ریحةل مس����اندة دین س����ندات اس����ترداد

 . للبنكغراض العامة ألاباإلضافة إلى 

 وقد تم فرض حد أقصى للمصاریف المتعلقة ببعض مقدمي الخدمات. .السنداتمسؤولیة كافة التكالیف المتعلقة بإصدار البنك یتحمل 

 :السنداتویوضح الجدول التالي االستخدامات التقدیریة لعوائد 

 المبلغ (د.ك) االستخدامات

 دینار ملیون 125 بقیمة البنك لدى المال رأس من الثانیة لشریحةل مساندة دین سندات استرداد
  كویتي

125,000,000  

 األغراض العامةو) Tier II Capitalالش����ریحة الثانیة من رأس مال البنك المس����اند ( زیادةل
 للبنك

24,135,506  

 864,494  السندات تكالیف إصدار

 150,000,000 السنداتإجمالي مبلغ 
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 أعمال البنكوصف 
 التأسیس

") كشركة مساھمة عامة في دولة الكویت بموجب المجموعة" بـ مع شركاتھ التابعة" و البنك"ویشار إلیھ بـ تأسس بنك الكویت الوطني ش.م.ك.ع. (
تجارة في دولة الكویت وزارة ال فيباشر البنك عملیاتھ. والبنك مسجل  1952نوفمبر  15.  وفي 1952مایو  19المرسوم األمیري الصادر بتاریخ 

 بورصةالبنك في  تم إدراج أسھمو. بنك الكویت المركزي لرقابة یخضعنھ ألمزاولة األنشطة الرئیسیة للبنوك، كما وكمصرف  )8490(سجل تجاري رقم 
الشھداء، قطعة جابر المبارك ومنطقة شرق، شارع برج بنك الكویت الوطني، المسجل في  البنك . ویقع عنوان مكتب1984سبتمبر  29بتاریخ  الكویت

 .  2011 2242 965+الكویت، ھاتف رقم 13001الصفاة،  95. ص ب 6القسیمة  7

 تاریخ البنك 

أعمالھ على السوق الكویتي في  البنكفي دولة الكویت ومنطقة الخلیج العربي على اإلطالق، وركز  خاص یعد بنك الكویت الوطني أول مصرف وطني
إنشاءه ونجح في اجتیاز العدید من األزمات، بما في ذلك أزمة سوق المناخ (البورصة غیر الرسمیة لألسھم في الكویت) والغزو العراقي الفترة التي تلت 

 .1991حیویا في إعادة بناء االقتصاد الكویتي بعد تحریر البالد في عام  ، ولعب البنك دوراً 1990في العام 

فروع تقدم خدمات مصرفیة كاملة  تیة خارج حدود الكویت في فترة الثمانینات من القرن الماضي حین افتتحالجغراف اتوسیع بصمتھب ت المجموعةبدأ
التجاریة  في مراكز دولیة رئیسیة (نیویورك، لندن، باریس، جینیف، سنغافورة)، ومراكز إقلیمیة (البحرین ولبنان) لالستحواذ على حصص من التبادالت

 ااستراتیجیا بتوسیع تواجدھ قراراً  المجموعة ت، اتخذ2004دمة العمالء الكویتیین وتوفیر مواقع آمنة لودائعھم. وفي العام واالستثماریة مع الكویت ولخ
سلة من عملیات وبناء على ذلك، قامت المجموعة بسلفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا في األسواق التي من الممكن أن توفر فرص نمو واعدة، 

في األردن والسعودیة واإلمارات. وفي العام  اتواجدھ تباالستحواذ على حصص أقلیة في أحد البنوك في قطر وتركیا وعززي العراق واالستحواذ ف
ندن إلى ل فيتابعة ال البنكشركة ل التابع، قامت المجموعة بتحویل احدى مكاتبھا التمثیلیة في شنغھاي إلى فرع متكامل، كما تم تحویل فرع باریس 2017

 .2018شركة تابعة للمجموعة في العام 

على  المجموعةوفي أعقاب حالة عدم االستقرار السیاسي التي شھدتھا عدة دول عربیة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، ركزت استراتیجیة 
 تة قویة. وفي سیاق تلك االستراتیجیة، افتتحالتوسع في بعض دول مجلس التعاون الخلیجي التي تمتاز باالستقرار السیاسي وتتمتع بأساسیات اقتصادی

 .2013فرع أبو ظبي في العام  المجموعة

في ملكیة البنك إلى ان ارتفعت حصة  اھا توسیع مساھماتھتعلى حصة صغیرة نسبیا في بنك بوبیان، تبع مجموعةال ت، استحوذ2009وفي العام 
. ویقدم بنك بوبیان، الذي یعمل حصریا 2012% وبذلك أصبح بنك بوبیان شركة تابعة للمجموعة في العام 50المجموعة في بنك بوبیان إلى أكثر من 

السوقیة في السوق  اوتعزیز حصتھ ادخلھوتنویع مصادر  المجموعةفي مجال تقدیم منتجات وخدمات مصرفیة إسالمیة، فرصة واعدة لتعزیز میزانیة 
 بذلك المؤسسة المالیة الوحیدة التي توفر خدمات مصرفیة تقلیدیة وإسالمیة على حد سواء على مستوى الكویت. تالكویتي حیث أصبح

% إلى 27.9الفعلیة من  ، استحوذ بنك بوبیان ش.م.ك.ع. على حصة إضافیة في بنك لندن والشرق األوسط  لیرفع بذلك حصتھ2020ینایر  27وفي 
%. وبعد أن حصلت المجموعة على حصة مسیطرة أعادت تصنیف استثمارھا في بنك لندن والشرق األوسط من شركة زمیلة إلى شركة تابعة 71.1

ملیون دینار  523وسط المالیة ضمن النتائج المالیة للمجموعة. وكما في تاریخ االستحواذ، بلغت مساھمة بنك لندن والشرق األ اوقامت بدمج نتائجھ
ملیون  365ملیون دینار كویتي نحو التمویل اإلسالمي للمجموعة وإجمالي الموجودات على التوالي، ھذا باالضافة إلى مساھمة بقیمة  616كویتي و 

 .دینار كویتي في ودائع عمالء المجموعة

 المقر الرئیسي

الصفاة،  95. ص ب 6القسیمة  7الشھداء، قطعة و جابر المبارك منطقة شرق، شارعبرج بنك الكویت الوطني، یقع المقر الرئیسي للمجموعة في 
 . 2011 2242 965+الكویت، ھاتف رقم  13001

 األغراض وفق النظام األساسي

وراق المالیة بكافة أوجھ تتمثل األغراض التي أسس من أجلھا البنك في القیام بكافة أعمال البنوك المصرفیة والتجاریة والتعامل في األسھم والسندات واأل
تحقیق ھذه األغراض التصرف القانوني، وجمیع األعمال األخرى التي تجیز القوانین للبنوك والمؤسسات المالیة القیام بھا، والقیام بجمیع األعمال الالزمة ل

في اطار تحقیق ھذه األغراض أن ینشئ وأن یشارك كیانات أو الناشئة عنھا أو المتعلقة بھا أو المساعدة لھا بصورة مباشرة أو غیر مباشرة. ویجوز للبنك 
حق لھ أن أخرى بأي شكل من األشكال وأن یكون لھا مصالح مع الھیئات التي تزاول أعماال مشابھة ألعمالھ أو التي قد تعاونھ على تحقیق أغراضھ، وی

 ة الكویت وخارجھا.شراء ھذه المؤسسات أو أن  یساھم فیھا أو یلحقھا بھ أو دمجھا معھ، داخل دول

 االدراج والخصخصة

 .1984سبتمبر  29في  الكویت بورصةالبنك في  ت أسھمأدرج
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 رأس المال المصرح بھ والمدفوع

سھما   6,850,185,181دینار كویتي موزع على  685,018,518.1، بلغ رأس المال المصرح بھ والمصدر والمدفوع 2020یونیو  30كما في 
) ھي األوراق المالیة الوحیدة التي أصدرھا البنك فیما عدا 2و ( الكویت بورصة) مدرجة في 1دینار كویتي للسھم الواحد. وھذه األسھم ( 0.100بقیمة 

 من قبل البنك" ضمن ھذه النشرة. السابقةلسندات ا إصداراتالسندات التي سبق أن أصدرھا على النحو المبین في "

 الملكیة

  2020یونیو  30% من رأس المال وذلك كما في 5ك المساھمون المذكورون أدناه حصة تزید نسبتھا على یمل

 نسبة المساھمة المساھم

بشكل مباشر وغیر ( المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة
 %5.60 مباشر)

 

  وضع المجموعة

% من رأس 5 مساھمة مباشرة وغیر مباشرة تفوق ال مساھمي البنك یملكحد أن إ، إال أو شركة زمیلة ألي شركة أخرىإن البنك لیس شركة تابعة 
جتماعیة شركات المال، وھو المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة، والتي لیس لھا تمثیالً في مجلس إدارة البنك. وتمتلك المؤسسة العامة للتأمینات اال

 أخرى ال صلة لھا بالبنك.

 الشركات التابعة

 2020یونیو  30كما في  للمجموعةفیما یلي قائمة بالشركات التابعة 

 نسبة الملكیة النشاط األساسي بلد التأسیس االسم
 %59.9 اعمال مصرفیة إسالمیة الكویت بنك بوبیان ش.م.ك.ع.

 %98.5 اعمال مصرفیة مصر مصر ش.م.م.  –بنك الكویت الوطني 
 %99.9 شركة استثمار الكویت شركة الوطني لالستثمار ش.م.ك. (مقفلة)

 %100.0 اعمال مصرفیة المملكة المتحدة بنك الكویت الوطني (انترناشیونال) بي ال سي
 %100.0 اعمال مصرفیة فرنسا بنك الكویت الوطني فرنسا اس ایھ

 %100.0 إدارة استثمار سویسرا بنك الكویت الوطني بنك بریفي سویسرا اس ایھ
 %85.5 اعمال مصرفیة لبنان (لبنان) ش.م.ل.بنك الكویت الوطني 

 %91.0 اعمال مصرفیة العراق .أس.أیھمصرف االئتمان العراقي 
 %100.0 شركة استثمار جزر الكایمان ناشیونال انفستورز جروب ھولندجز لیمتد

 %100.0 إدارة استثمار السعودیة شركة الوطني إلدارة الثروات
 %93.3 وساطة الكویت ش.م.ك. (مقفلة)شركة الوطني للوساطة المالیة 

 *%71.1 اعمال مصرفیة اسالمیة المملكة المتحدة بنك لندن والشرق األوسط
 *حصة مملوكة من قبل بنك بوبیان ش.م.ك.ع

 بنـك شـركة ھـيشركة قابضة وسیطة  بإسمفي بنك الكویت الوطني (لبنان) ش.م.ل. كانت  المجموعة% من حصة 38.1، 2020یونیو  30في كما و
 .ل.م.ش) لبنـان( ھولدنـغ الوطنـي الكویـت
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 نبذة عن أنشطة أعمال المجموعة واستراتیجیتھا 
 

 لمحة عامة:

تعتبر المجموعة أول بنك محلي وأول شركة مساھمة تم تأسیسھا في الكویت. كما تتمیز المجموعة ضمن المجموعة، و األم األساسیةالبنك وھو الشركة 
 .التقلیدیة واإلسالمیة ذراعین مصرفیین في سوقي البنوك لھـا التـينھا المؤسسة المصرفیة الوحیدة على مستوى الكویت التي أأیضاً ب

، واستناداً إلى البیانات المالیة المرحلیة والبیانات المالیة المتاحة لالطالع العام الصادرة عن المنافسین المحلیین الرئیسیین 2020یونیو  30كما في 
) إجمالي 2) إجمالي الموجودات (1للمجموعة عن نفس الفترة المالیة، احتلت المجموعة مركز الصدارة كأكبر بنك على مستوى الكویت من حیث: (

ت ، بلغ2020یونیو  30) إجمالي ودائع العمالء. وكما في 3القروض (والتي تشمل في حالة المجموعة أیضاً التمویل اإلسالمي المقدم للعمالء) و (
 ملیون دینار كویتي. 3,080ملیون دینار كویتي وبلغت حقوق الملكیة الخاصة بمساھمي البنك  29,680اجمالي موجودات المجموعة 

(من  تشمل األعمال األساسیة للمجموعة تقدیم الخدمات المصرفیة الشخصیة والخاصة، والخدمات المصرفیة للشركات، والخدمات المصرفیة اإلسالمیة
 وبیان التابع للمجموعة) والخدمات المصرفیة االستثماریة وإدارة األصول (من خالل شركة الوطني لالستثمار التابعة للمجموعة). كما تمتدخالل بنك ب

 أعمال المجموعة على المستوى اإلقلیمي، وتركز على تقدیم منتجاتھا وخدماتھا داخل دولة الكویت ودول أخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال
وع قیا، بما في ذلك البحرین ومصر والعراق واألردن ولبنان والسعودیة واإلمارات، حیث تمتد بصمتھا الجغرافیة إلى تلك الدول من خالل الفرإفری

 .الخارجیة والشركات التابعة

فرعا وشبكة تضم اكثر من  68م وتوفر المجموعة لعمالئھا مجموعة واسعة من الخدمات المصرفیة والمالیة من خالل أكبر شبكة فروع في الكویت تض
وحدات نقاط بیع وأعمال من ضمنھا عدد من الوحدات المزودة بخدمات تقنیة التواصل قریب  13,500جھاز من أجھزة السحب اآللي واكثر من  325

ت ، قام2020یونیو  30، ھذا إلى جانب الخدمات المصرفیة بواسطة اإلنترنت والخدمات المصرفیة عبر الھاتف النقال. وكما في NFCالمدى 
 عمیل من قطاع الشركات في السوق المحلي. 3,000إلى  ابتقدیم خدماتھالمجموعة 

ملیون دینار كویتي وبلغ إجمالي ودائع العمالء وودائع البنوك  17,571، بلغ حجم محفظة قروض عمالء المجموعة 2020یونیو  30وكما في 
مقابل  2020یونیو  30ملیون دینار كویتي عن فترة الستة أشھر المنتھیة في  118بح المجموعة ملیون د.ك. وبلغ ر 23,900والمؤسسات المالیة 

ملیون دینار كویتي  111. وبلغ ربح المجموعة الخاص بمساھمي البنك 2019یونیو  30ملیون دینار كویتي عن فترة األشھر الستة المنتھیة في  220
 .2019یونیو  30ملیون دینار كویتي عن فترة الستة أشھر المنتھیة في  209مقابل  2020یونیو  30لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 :توفر المجموعة خدماتھا حالیاً من خالل ست قطاعات رئیسیة

مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات لألفراد. ویشمل  الشخصیة: توفر الخدمات المصرفیة الخدمات المصرفیة الشخصیة والخاصة •
، والخدمات والتسھیالت اإلئتمانیة للشركات الصغیرة والمتوسطة لقروض االستھالكیة وبطاقات االئتمان والودائع والعمالت األجنبیةنطاقھا ا

األخرى المتعلقة بالفروع. تقدم الخدمات المصرفیة الخاصة مجموعة شاملة من الخدمات المصرفیة المبتكرة والمخصصة للعمالء ذوي 
الخدمات الشخصیة  قطاع، بلغت مساھمة 2020یونیو  30الیة من األفراد والمؤسسات. وبنھایة الستة أشھر المنتھیة في المالءة المالیة الع

 31% من صافي إیرادات تشغیل المجموعة (عن فترة السنة المالیة المنتھیة في 33.3ملیون دینار كویتي، او ما یعادل  138والخاصة 
 ؛%)32.6كویتي او ملیون دینار  292: 2019دیسمبر 

تقدم الخدمات المصرفیة للشركات منتجات وخدمات شاملة لرجال األعمال والشركات وتشمل القروض والودائع  الخدمات المصرفیة للشركات: •
 عقطا، بلغت مساھمة 2020یونیو  30والتمویل التجاري، والعمالت األجنبیة والخدمات االستشاریة. وبنھایة الستة أشھر المنتھیة في 

% من صافي إیرادات تشغیل المجموعة (عن فترة السنة المالیة 14.3ملیون دینار كویتي، او ما یعادل  59الخدمات المصرفیة للشركات 
 ؛%)17.5ملیون دینار كویتي او  157: 2019دیسمبر  31المنتھیة في 

ریة مجموعة كاملة من الخدمات االستشاریة والتنفیذیة : توفر الخدمات المصرفیة االستثماالخدمات المصرفیة االستثماریة وإدارة األصول •
. لقاعدة عمالئھا. وتتضمن أنشطة إدارة األصول إدارة الثروات وإدارة المحافظ االستثماریة والصنادیق وخدمات األمانة، والوساطة المالیة

ملیون دینار  14االستثماریة وإدارة االصول  الخدمات المصرفیة قطاع، بلغت مساھمة 2020یونیو  30وبنھایة الستة أشھر المنتھیة في 
ملیون دینار  29: 2019دیسمبر  31% من صافي إیرادات تشغیل المجموعة (عن فترة السنة المالیة المنتھیة في 3.4كویتي، او ما یعادل 

 ؛%)3.2كویتي او 
بنك بوبیان، الفرع اإلسالمي التابع للمجموعة. وبنھایة الستة : تمثل الخدمات المصرفیة اإلسالمیة النتائج المالیة لالخدمات المصرفیة اإلسالمیة •

% من 19.6ملیون دینار كویتي، او ما یعادل  81الخدمات المصرفیة االسالمیة  قطاع، بلغت مساھمة 2020یونیو  30أشھر المنتھیة في 
 ؛%)16.9ملیون دینار كویتي او  151: 2019دیسمبر  31صافي إیرادات تشغیل المجموعة (عن فترة السنة المالیة المنتھیة في 

من أنشطة المجموعة المحددة. توفر الخزینة  ھا: یضم مركز المجموعة كل من أنشطة أعمال الخزینة واالستثمارات وغیرمركز المجموعة •
مجموعة أي قیم مجموعة شاملة من خدمات ومنتجات الخزینة لعمالئھا، وھي مسئولة أیضا عن إدارة السیولة المجموعة. ویشمل مركز ال

، بلغت مساھمة مركز 2020یونیو  30متبقیة فیما یتعلق بسعر التحویل والتوزیعات فیما بین القطاعات. وبنھایة الستة أشھر المنتھیة في 
یسمبر د 31% من صافي إیرادات تشغیل المجموعة (عن فترة السنة المالیة المنتھیة في 3.1ملیون دینار كویتي، او ما یعادل  13المجموعة 

 ؛ و%)5.2ملیون دینار كویتي او  46: 2019
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: یشمل القطاع الدولي أنشطة كافة الفروع والشركات التابعة والشركات الزمیلة خارج دولة الكویت. وبنھایة الستة أشھر القطاع الدولي •
% من صافي إیرادات تشغیل 26.2ملیون دینار كویتي، او ما یعادل  109 ، بلغت مساھمة القطاع الدولي2020یونیو  30المنتھیة في 

 %).24.6ملیون دینار كویتي او  221: 2019دیسمبر  31المجموعة (عن فترة السنة المالیة المنتھیة في 
 

معدل كفایة  – المشتركة الملكیةوحقوق  1-رأس مال المجموعة ومعدل كفایة رأس المال الشریحة  ي، بلغ معدل كفایة إجمال2020یونیو  30كما في 
% على التوالي، وبلغ معدل 12.6% و14.9% و16.8المعتمدة من قبل بنك الكویت  3المحسوبة وفقًا لمنھجیة اتفاقیة بازل  1المال الشریحة رأس 

 %.9.8الرفع المالي المحسوب وفقًا لمتطلبات بنك الكویت المركزي 
 

 .2020یونیو  30ملیار دینار كویتي كما في  5.6قیمة السوقیة للبنك . وبلغ إجمالي ال1984سبتمبر  29البنك في بورصة الكویت منذ  أسھم تم إدراج
 

، الصفاة  95، ص.ب.  6، قسیمة  7الشھداء، قطعة جابر المبارك ومنطقة شرق، شارع برج بنك الكویت الوطني، عنوان المكتب المسجل للبنك یقع في 
 .2011 2242 965+، دولة الكویت. ھاتف رقم:  13001

 االستراتیجیة

فیاً (خاصة یرتكز الھدف االستراتیجي العام للمجموعة على الحفاظ عن مركزھا الریادي وتعزیز صدارتھا في الكویت، باإلضافة إلى تنویع أعمالھا جغرا
 في دول مجلس التعاون الخلیجي) ومن خالل المنتجات التي تقوم بتوفیرھا.  

 بناء مستقبل رقمي

 موقع لتحقیق سنوات 5 مدتھا طریق خارطة وإطالق تحدید خالل منالرقمي.  املحوظاً على صعید بناء مستقبلھحراز تقدماً إمجموعة في النجحت 
 اتجاھات السوق. فيتغیرات ال ومواكبة ، الرقمي بالمستقبل التزامھا المجموعة أثبتت ، المنطقة في لالبتكار ریادي

على تطبیق خارطة الطریق الرقمیة عبر كافة األسواق. فعلى صعید السوق الكویتي، تم تدشین برنامج تحول رقمي یشمل تحسین نقاط  البنكوتحرص 
 في تحقیق تقدماً ملموساً في تحویل عدد كبیر من المعامالت والخدمات البنكاالتصال بالعمالء وتطویر العملیات الداخلیة وبناء القدرات الرقمیة. ونجحت 

  .إلى المنصات الرقمیة

كذلك بتبني ھیكل تطویر یتمیز بالسرعة  المجموعة ومقتو 2019كما كان إطالق مركز البیانات الحدیث في الكویت من أبرز العالمات الفارقة في العام 
 ذ األفكار الجدیدة والمبتكرة.ساھم في تنمیة أنشطة االعمال بشكل انسیابي دون معوقات وكذلك تسریع الوقت المستغرق لتنفییوالمرونة بما 

 ةعمل بھا. وفي ھذا السیاق، أولىتإلى تطویر وترسیخ ثقافة رقمیة في جمیع أنحاء المؤسسة عبر كافة وحدات األعمال واألسواق التي  وتسعى المجموعة
ً كبیراً الستقطاب الكفاءات المھنیة المؤھلة واالحتفاظ بھا ورعایة وتنمیة الكوا المجموعة در البشریة واعتبار ھذا األمر من الركائز االساسیة اھتماما

 لتحقیق طموحات المجموعة على المدى الطویل.

بتطور نھجا یتكون من شقین تتكامل اعمالھ مع خارطة الطریق الرقمیة  تقام ا، إال انھللمجموعةفي حین لم یطرأ أي تغییر على الركائز االستراتیجیة 
وتقدیم أفضل تجربة للعمالء من خالل "وضع التحول الرقمي في صدارة االولویات".  اإلى تطویر أعمالھ تھدف المجموعة. المجموعةلتنفیذ إستراتیجیة 

والقدرة التنفیذیة.  ،تلبیة احتیاجات العمالء، والمبادرات الداخلیة لتطویر العملیات وتعزیز الثقافة الرقمیةلوسیتم تنفیذ ذلك عبر ثالث مسارات: المبادرات 
الرئیسیة. وتشمل أولویات تنویع  اخارج اطار انشطتھ المجموعةان "تنویع األعمال التجاریة واالستفادة من التكنولوجیة الرقمیة" یشمل جمیع جھود  كما

قوة إقلیمیة في األعمال: االستفادة من التكنولوجیة الرقمیة، وتوسیع نطاق الخدمات المصرفیة اإلسالمیة عبر بنك بوبیان، وترسیخ قواعد المجموعة ك
 مجال إدارة الثروات وتطویر أعمال التجزئة في مصر.

  الحفاظ على المكانة الریادیة للمجموعة داخل الكویت وتنمیتھا

ن لمصرفیة متتمثل اإلستراتیجیة العامة للمجموعة داخل سوقھا المحلي األساسي في الحفاظ على التمیز وموقعھا الریادي في السوق في تقدیم الخدمات ا
جاري مع خالل االستفادة من مركزھا المالي القوي لتوسیع حصتھا السوقیة الحالیة في مجال القروض وودائع العمالء وتمویل المشاریع والتمویل الت
والخدمات الحرص على إدارة كال من المخاطر والتكالیف. وتشمل المنتجات المحلیة األساسیة التي توفرھا المجموعة الخدمات المصرفیة للشركات، 

 المصرفیة الشخصیة والخاصة، تعتزم المجموعة تنفیذ استراتیجیتھا على النحو التالي:

 الخدمات المصرفیة للشركات

 :الخدمات المصرفیة للشركات في الكویت النقاط التالیة قطاعلالمجموعة ھداف أتتضمن 

 ؛االستمرار في المشاركة النشطة في قطاع السوق المتوسطةالحفاظ على موقعھا كمصرف رئیسي لغالبیة الشركات المحلیة الرائدة مع  •
 و ؛% من تلك الشركات75البقاء كالبنك المفضل للشركات األجنبیة العاملة في الكویت واالستمرار في تقدیم الخدمات لحوالي  •
 .%30الحفاظ على حصتھا السوقیة الحالیة في قطاع التمویل التجاري والتي یعتقد البنك أنھا تزید عن  •

فة اصعدة تعتزم المجموعة تحقیق تلك األھداف من خالل تقدیم خدمات ممیزة لعمالئھا من الشركات، واالستفادة من الخدمات المختلفة المقدمة على كا
بمركزھا  أعمال المجموعة، وتوسیع نموذج تغطیتھا الجغرافي ونطاق المنتجات والخدمات المقدمة. وتتمحور إستراتیجیة المجموعة حول االحتفاظ
االئتمانیة  الریادي على صعید المشاركة في المشاریع التنمویة الكبرى للحكومة الكویتیة، حیث ترى المجموعة أن قاعدة رأسمالھا القویة، والتصنیفات
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د التنافس على تلك المشاریع أو العالیة، واتساع بصمتھا الجغرافیة على المستوى الدولي یعزز من میزتھا التنافسیة مقارنة بالبنوك الكویتیة األخرى عن
ً تعزیز مكانتھا الریادیة بین الشركات الكویتیة  السعي لجمع األموال لتمویل تلك المشاریع. وتتضمن استراتیجیة تنمیة أنشطة أعمال المجموعة أیضا

تركز المجموعة على تعزیز عالقاتھا مع الكبرى وزیادة اختراق اسواق الشركات المتوسطة من خالل التسویق المستھدف وترسیخ عالقات جدیدة. و
د، العمالء على كافة مستویات األعمال المصرفیة للشركات، وھي االن في طور تعزیز خدمة الشركات عبر اإلنترنت، وتحسین عروضھا إلدارة النق

ك الدولیة حالیاً. كما تركز المجموعة ضمن الخدمات والذي ترى المجموعة أنھ سیكون لھ دوراً تنافسیاً على مستوى خدمات إدارة النقد التي تقدمھا البنو
 المصرفیة للشركات في استقطاب وتوظیف المواھب المھنیة الجدیدة وتطویر منصتھا التشغیلیة.

مراقبة االستراتیجیة الھادفة لتعزیز نمو المجموعة، تعتزم المجموعة أیًضا الحفاظ على جودة األصول مع التركیز بشكل خاص على  هھذوإلى جانب 
 االئتمان وإدارة المخاطر وضمان إطار حوكمة فعال للشركات.

 الخدمات المصرفیة الشخصیة

 :ضمن قطاع الخدمات المصرفیة الشخصیة في الكویت، تشمل أھداف المجموعة ما یلي

بین على مستوى البنوك  الحفاظ على مركزھا الریادي كما یتضح من حصولھا على أعلى معدل الختراق أسواق القروض وبطاقات االئتمان •
نك الكویت التقلیدیة في الكویت وأعلى نسبة من العمالء الكویتیین بین كافة البنوك الكویتیة، وذلك وفقاً للبیانات الداخلیة للمجموعة وتقاریر ب

 ؛المركزي الشھریة للنظام المصرفي الكویتي
%، وفقًا 90ضح من بقاء مؤشر رضا العمالء اإلجمالي فوق مستوى الحفاظ على تركیزھا على تقدیم تجربة خدمة عمالء فائقة، كما یت •

 ؛ و2019الستطالع البنك السنوي لرضا العمالء في السوق الكویتي الذي تم اجراؤه في العام 
 الحفاظ على أقل تكلفة لألموال بین البنوك التقلیدیة الكویتیة. •

على شرائح مختارة، بما في ذلك جیل الشباب وذوي المالءة المالیة العالیة، ومن خالل  كما تعتزم المجموعة توسیع قاعدة عمالئھا من خالل التركیز
 .جذب عمالء جدد مثل الشركات الصغیرة والمتوسطة

 برنامج 2019وفي إطار مساعي المجموعة لتعزیز جاذبیتھا لفئة الشباب الكویتیین وغیرھم من العمالء المتطورین رقمیا، بدأت المجموعة في العام 
دماتھا المصرفیة التحول الرقمي الذي یمتد على مدار ثالثة أعوام، مع التركیز في البدایة على الخدمات المصرفیة لألفراد من خالل االستثمار في تنویع خ

 المقدمة عبر أجھزة الموبایل وزیادة الوعي وتشجیع اختراق قنوات الھاتف المحمول بین العمالء.

طني الھاتفیة وقدرات إدارة حمالت الخدمة مع التركیز على تحسین البیع تحسین فرص البیع المتقاطع للخدمات والمنتجات كما عززت المجموعة خدمة الو
تعتزم المجموعة  التي یقدمھا البنك وتعزیز اختراق المنتجات للسوق باستخدام أحدث األدوات والتقنیات المتاحة. وإلى جانب استحداث تطبیق تقنیات جدیدة،

 .تركیزھا على التسویق الرقميزیادة 

مستوى الخدمات المصرفیة لألفراد  علىالتجاریة لبنك الكویت الوطني لعالمة ل ھاكما تعتزم المجموعة االستفادة من عالمتھا التجاریة من خالل استخدام
 وتطویر مستویات متسقة من التواصل عبر منتجات وخدمات بنك الكویت الوطني للخدمات المصرفیة الشخصیة. 

 الخدمات المصرفیة الخاصة

  :تشمل أھداف المجموعة ضمن قطاع الخدمات المصرفیة الخاصة في الكویت ما یلي

الئھا من ذوي المالءة المالیة العالیة وذلك بالتعاون مع شركة الوطني لالستثمار والشبكة الدولیة االستمرار في تقدیم عروض متمیزة لعم •
 ؛الخاصة بالمجموعة

سویس) االستفادة من الخبرة الممتازة في مجال إدارة الثروات والتي یتمتع بھا البنك الخاص التابع للمجموعة بنك الكویت الوطني بنك بریفیھ ( •
ً إلى توسیع محفظة منتجاتھ لتلبیة اس.ایھ.، في جین یف، الذي یمكن عمالئھ من الوصول إلى الصنادیق االستثماریة الدولیة الرائدة، خالفا

 ؛ واالحتیاجات المتنامیة لعمالئھ
 ومصرفیا یملكون خبرات متمیزة في مجال الخدمات المصرفیة الخاصة؛  30تقدیم خدمة رفیعة المستوى عن طریق فریق یضم أكثر من  •
 .الحالیین بعمالئھا واإلحتفاظ جدد عمالء لجذب القویة التجاریة عالمتھا من االستفادة •

 

 التنویع الجغرافي وتنویع المنتجات والخدمات

قدراتھا الرائدة تتضمن استراتیجیة التنویع الجغرافي والمنتجات والخدمات للمجموعة توسیع تواجدھا اإلقلیمي وتعزیز امتیازھا المصرفي اإلسالمي وبناء 
 في مجال إدارة األصول والخدمات المصرفیة االستثماریة في المنطقة.

 توسیع الحضور اإلقلیمي

واسعة وعالقاتھا تھدف استراتیجیة المجموعة في مجال التنویع الجغرافي إلى توظیف نقاط القوة والقدرات األساسیة للمجموعة، بما فیھا شبكتھا الدولیة ال
قة الشرق األوسط وشمال أفریقیا لبناء منصة إقلیمیة ودعم النمو في أسواق رئیسیة كبعض دول مجلس التعاون الخلیجي األخرى ومصر. القویة ضمن منط

وعلى وجھ الخصوص، تركز المجموعة على األسواق التي تعتبرھا ذات فرص جیدة على المدى البعید وذلك من خالل مجموعة من االقتصادیات ذات 
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 المرتفعة واتجاھات دیموغرافیة إیجابیة وقدرة المجموعة على االستفادة من أكبر عدد من المزایا التنافسیة كوجود عناصر كفاءة حالیة أو معدالت النمو
 استحداث أخرى جدیدة والقدرة على البیع المتقابل للمنتجات والخدمات األخرى للمجموعة.

 ي، تعتزم المجموعة القیام بما یلي: وفي إطار سعیھا لتوسیع حضورھا على المستوى اإلقلیم

 ؛االستفادة من سمعتھا الممتازة وعالمتھا التجاریة والشھرة من خالل اعتماد معاییر قیاسیة وثابتة في جمیع أسواقھا •
 ؛تبني نموذج أعمال مرن یمكنھا من التكیف بسھولة مع االتجاھات واألوضاع المتغیرة في مختلف األسواق التي تعمل بھا •
 ؛ ومستویات عالیة من الخدمات الثابتة والموثوقة والمتجاوبة مع متطلبات العمالء والعمالء المحتملین في جمیع أسواقھا تقدیم •
 المحافظة على نظام وحوكمة فعالة في مجال إدارة المخاطر وعلى عملیة التزام موحدة في جمیع األسواق التي تعمل بھا. •

فیھا  لمجموعةل التي األسواق في عمالء قاعدة بناء على القدرة لدیھا الرقمیة المنصة أن المجموعة تعتقد اإلقلیمي، والتنویع التوسع برنامج من كجزء
 منطقة في مختارة أسواق في التوسع استراتیجیات تمكین إلى تھدف رقمیة منصة مؤخًرا المجموعة أنشأت الغایة، ھذه ولتحقیق. وجود فروعاً محدود

 .الكویت في الرقمي التحول دعم مع إفریقیا وشمال األوسط الشرق

  ترسیخ قاعدة الخدمات المصرفیة اإلسالمیة

% 58.4إلى  2012، زادت المجموعة حصتھا في بنك بوبیان في العام 2009بعد أن استحوذت المجموعة على حصة أقلیة في بنك بوبیان في العام 
 بوبیان بنك في الحالیة المجموعة حصة وتبلغ. 2012یولیو  31لیصبح بنك بوبیان شركة تابعة یتم دمج بیاناتھ المالیة ضمن بیانات المجموعة منذ 

%على التوالي، كما 8.9% و 6.5وتقدر الحصة السوقیة لبنك بوبیان من إجمالي الموجودات وودائع العمالء لقطاع البنوك الكویتي بنسبة  .59.9%
 .1)2019دیسمبر  31(وفقًا للبیانات المالیة المجمعة المدققة لبنك بوبیان كما في السنة المالیة المنتھیة في  2019دیسمبر  31في 

لواضح استراتیجیة المجموعة فیما یتعلق ببنك بوبیان في التركیز على إبراز تمیّزه عن البنوك اإلسالمیة األخرى في الكویت من خالل التركیز ا تتمثل
ستفادة من عناصر على العمالء من ذوي المالءة المالیة العالیة واالثریاء والعمالء من المؤسسات والشركات الكبیرة والمتوسطة الحجم، وذلك من خالل اال

 القوى الرئیسیة التي تتمتع بھا المجموعة.

   إرساء قواعد بنك إقلیمي رائد في مجال إدارة األصول والخدمات المصرفیة االستثماریة

من الخدمات تتمثل استراتیجیة المجموعة فیما یتعلق بالخدمات المصرفیة االستثماریة وأعمال إدارة األصول في إرساء قواعد قویة لتقدیم أفضل مستوى 
ي استقطاب وجذب المصرفیة االستثماریة وأعمال إدارة األصول والوساطة واألبحاث على مستوى المنطقة بما یخدم العمالء الحالیین للمجموعة ویساھم ف

دوات الدخل عمالء جدد. وتعتزم شركة الوطني لالستثمار التركیز على زیادة االصول المدارة من قبلھا من خالل توسیع نطاق منتجاتھا من خالل توفیر أ
ري والمنتجات العقاریة على المستوى الثابت واستثمارات األوراق المالیة على مستوى الشرق األوسط وشمال افریقیا، ھذا إلى جانب ھیكلة التمویل التأجی

خطط المجموعة العالمي لتلبیة طلب السوق واالستثمار في التكنولوجیا والموارد البشریة واستكمال بناء قاعدة منتجاتھا الحالیة. باإلضافة إلى ذلك، ت
خدمات المصرفیة الخاصة والعمالء ذوي المالءة المالیة ال قطاعلتوسیع شبكة توزیع شركة الوطني لالستثمار من خالل تعزیز جھود البیع المتقاطع مع 

 العالیة واستھداف االستثمار في الكوادر البشریة لتنمیة فریق العمل المھني المتخصص في شركة الوطني لالستثمار.

لمصرفیة الخاصة مؤخراً إلطالق شركة ومن أبرز االمثلة الناجحة على سبیل المثال التعاون المشترك بین شركة الوطني لالستثمار ومجموعة الخدمات ا
تعددة من خالل الوطني إلدارة الثروات في السعودیة، والذي یمثل نموذجاً متكامالً إلدارة الثروات والذي تعتزم المجموعة تنمیتھ عبر مناطق جغرافیة م

 إلى جانب توزیع األصول الدولیة.عمال الخاصة بإیجاد األتبني المتطلبات التنظیمیة المحلیة واستھداف توسیع طاقاتھا اإلقلیمیة 

 نقاط القوة والتمیز

  :تتمتع المجموعة بعدد من نقاط القوة والتمیز، وخاصة

 أكبر مجموعة مصرفیة في الكویت وتتمتع بمركز ریادي على مستوى السوق

ملیون دینار  17,571ي قروض وسلف العمالء ملیون دینار كویتي، وبلغ إجمال 29,680، بلغ إجمالي موجودات المجموعة 2020یونیو  30كما في 
ملیون دینار كویتي، بما یضع المجموعة في مركز الصدارة كأكبر مجموعة مصرفیة في الكویت على مستوى 17,564كویتي وإجمالي ودائع العمالء 

ع نطاق ما تقدمھ من المنتجات المصرفیة الشخصیة تلك المقاییس الثالثة.  كما تعتبر المجموعة أیضاً أحد أكبر البنوك الرائدة في الكویت بفضل اتسا
 3000والخدمات المصرفیة للشركات، وامتداد شبكة التوزیع الخاصة بھا وما لدیھا من عالقات راسخة مع قاعدة عمالئھا. ولدى المجموعة أكثر من 

، 2020یونیو  30وى الكویت. وترى المجموعة أنھ كما ، ولدیھا قاعدة عمالء كبیرة تعد األكبر على مست2020یونیو  30عمیل من الشركات كما في 
%. كما ترى المجموعة أنھا تتمتع بأعلى حدود إقراض بین البنوك التقلیدیة 36.0بلغت حصتھا السوقیة من إجمالي الموجودات المصرفیة في الكویت 

ة الستقطاب عمالء جدد وتوسیع نطاق خدماتھا ومنتجاتھا. وكما الكویتیة، كما تملك أكبر شبكة توزیع داخل الكویت بما یساھم في تعزیز فرص المجموع
جھاز سحب آلي وما یقارب  325فرعاً، وشبكة تضم أكثر من  68أكبر شبكة فروع في الكویت، تصل إلى البنك ، كان لدى 2020یونیو  30في 

عبر االنترنت والمنصات المصرفیة عبر الھاتف المحمول. وخدمة الوطني  الھاتفمن اجھزة نقاط البیع، باإلضافة إلى خدمة الوطني عبر  13,500

                                                            

 الكویت، والتي تشمل الموجودات والودائع الدولیة.في العاملة المدققة لجمیع البنوك  المجمعةإلى البیانات المالیة تعتمد تلك الحصص السوقیة  2
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 كما تتمتع المجموعة بحصص سوقیة كبیرة من حیث عمالء الخدمات المصرفیة الشخصیة واستخدام بطاقات االئتمان االستھالكیة وحصة مھیمنة في
 قطاع الشركات األجنبیة وفي مجال التمویل التجاري.

ز بھا المجموعة في مجال الخدمات المصرفیة الشخصیة والخدمات المصرفیة للشركات من االستفادة من وفورات الحجم وتساھم المكانة القویة التي تتمی
ي جمیع أنحاء وتوفر منصة قویة للربحیة المستدامة في السوق المصرفیة الكویتیة. وتعكس مكانة المجموعة في السوق والتمیز القوي لعالمتھا التجاریة ف

لشرق األوسط وشمال إفریقیا مدى تركیز المجموعة على توفیر أفضل مستویات خدمة العمالء وتقدیم منتجات وخدمات مبتكرة، ھذا الكویت ومنطقة ا
كین، إلى جانب سجلھا المھني القوي في مجال الخدمات المصرفیة الشخصیة والخدمات المصرفیة للشركات، واتباعھا ألسلوب تسویقي یستھدف المستھل

غیرة والمتوسطة ومجموعات العمالء اإلستراتیجیین والشركات الكبرى، باإلضافة إلى دورھا الذي تشارك بھ في تنفیذ أبرز مشاریع البنیة والشركات الص
 التحتیة في الكویت وغیرھا من المشاریع التنمویة األخرى.

 المجموعة المصرفیة الوحیدة في الكویت التي تقدم خدمات مصرفیة تقلیدیة وإسالمیة

، أصبحت مجموعة بنك الكویت الوطني المجموعة 2012د تجمیع البیانات المالیة لبنك بوبیان مع البیانات المالیة الخاصة بالمجموعة في العام بع
لى إتاحة إ المصرفیة الوحیدة على مستوى الكویت التي تقدم خدمات مصرفیة تقلیدیة وإسالمیة على حد سواء بما یساھم في تنویع مصادر الدخل باإلضافة

مویل اإلسالمي الفرصة للمجموعة لتنمیة میزانیتھا العمومیة وتعزیز مكانتھا في السوق المحلیة الرئیسیة. لذا تحصل المجموعة على صافي إیرادات من الت
 68لتمویل اإلسالمي بمبلغ ، حققت المجموعة صافي إیرادات من ا2020یونیو  30باإلضافة إلى صافي إیرادات الفوائد. وفي الستة أشھر المنتھیة في 

 .2019ملیون دینار كویتي في الفترة المماثلة من العام  60ملیون دینار كویتي مقابل 

المحاكم الكویتیة قراراً قضائیاً فیما یتعلق بتطبیق الحظر العقاري على البنوك الكویتیة، حیث قضى بأحقیة البنوك اإلسالمیة  تأصدر 2011وفي العام 
بیع وشراء ورھن عقارات السكن الخاص في الكویت باستخدام الرھن العقاري كضمان. وبناء على ذلك، تتمثل المیزة التنافسیة الرئیسیة  في تقدیم خدمات

ى ذلك، فإن إلضافة إلالتي تتمتع بھا البنوك اإلسالمیة في قدرتھا على تقدیم تمویل الرھن العقاري السكني، وھو ما ال یسمح للبنوك التقلیدیة القیام بھ. با
حد اقصى  القیود التنظیمیة المتعلقة بأسعار الفائدة ونسب اإلقراض الشخصي ترجح كفة البنوك اإلسالمیة على البنوك التقلیدیة. وبصفة خاصة، ھناك

الفائدة في الخدمات المصرفیة  مفروض على أسعار الفائدة التي یمكن للبنوك التقلیدیة ان تفرضھا على تسھیالتھا االئتمانیة، إال انھ نظرا لغیاب مفھوم
 ویلیة.اإلسالمیة، فإن البنوك اإلسالمیة العاملة في الكویت لدیھا القدرة على تحقیق ھوامش أفضل من البنوك التقلیدیة بالنسبة لمحافظھا التم

خدمات المصرفیة اإلسالمیة"، یركز بنك بوبیان تعزیز امتیاز ال -التنویع الجغرافي وتنویع المنتجات والخدمات  -وكما اوضحنا في إطار "اإلستراتیجیة 
القوة األساسیة على العمالء األثریاء وذوي المالءة المالیة العالیة والعمالء من الشركات الكبرى والمتوسطة، وبالتالي االستفادة من العدید من نقاط 

 .للمجموعة

 4,347ملیون دینار كویتي واستقبل  3,729ة التي قدمھا بنك بوبیان للعمالء ، بلغت قیمة التسھیالت االئتمانیة اإلسالمی2019دیسمبر  31وكما في 
 فرعاً. 43ملیون دینار كویتي من ودائع العمالء عبر 

 شبكة إقلیمیة ودولیة قویة

سعة من الفروع تمتد مصر ش.م.م. بشبكة وا –على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، یتمیز البنك التابع للمجموعة، بنك الكویت الوطني 
في العراق (بنك االئتمان العراقي أس.أیھ.) ولبنان (بنك الكویت الوطني  للمجموعةفرعا في جمھوریة مصر العربیة بینما تقوم البنوك التابعة  53لتشمل 

وثالثة فروع في السعودیة وفرعین في فروع على التوالي. ولدى البنك فرعین في البحرین وفرع واحد في األردن  3فروع و 5(لبنان) ش.م.ل. بتشغیل 
% من بنك المال المتحد في 21.7فروع في تركیا في حین تصل استثمارات بنك بوبیان إلى  10اإلمارات وتملك شركة زمیلة، توركیش بانك أیھ.أس. 

 السودان.

شركات تابعة في لندن (بنك الكویت الوطني (إنترناشیونال) بي.أل.سي.) وفي باریس (بنك الكویت الوطني  تمتلك المجموعةوعلى الصعید الدولي، 
، قام 2020ش.م.) وفي جنیف (بنك الكویت الوطني بنك بریفیھ (سویسرا) اس.ایھ.) وفروع في ونیویورك وسنغافورة وشنغھاي. في ینایر  –فرنسا 

 %.71.1شرق األوسط بعد زیادة حصتھ إلى بنك بوبیان بدمج اعمال بنك لندن وال

قاعدة عمالئھا الحالیة واالستفادة من  توسیعویساھم اتساع البصمة الجغرافیة للمجموعة في توفیر فرصاً واعدة لتنمیة منتجاتھا وخدماتھا، باإلضافة إلى 
 العملیات المحلیة الراسخة للمجموعة.

 اریة وإدارة االصولمصرفیة االستثمالقدرات قویة في مجال األعمال 

المجموعة  تدیر المجموعة االعمال المصرفیة االستثماریة وإدارة األصول من خالل شركتھا التابعة، شركة الوطني لالستثمار. باإلضافة إلى ذلك تقدم
(مقفلة)، في حین تقدم خدمات إدارة  ، شركة الوطني للوساطة المالیة ش.م.كللمجموعةخدمات الوساطة المالیة من خالل شركة الوساطة المالیة التابعة 

.  وترى المجموعة بأن كل وحدة من وحدات 2018األصول في السعودیة عن طریق شركتھا التابعة الوطني إلدارة الثروات التي تم تأسیسھا في العام 
عمال التي تتخصص بھا. حیث یستفید فریق األعمال ضمن شركة الوطني لالستثمار تملك نقاط قوة تمیز خدماتھا المتخصصة لكل قطاع من قطاعات اال

ات تنفیذ احترافیھ إدارة األصول من شبكة التوزیع القویة التي تتمیز بھا المجموعة ومن سجلھا الحافل في ھذا المجال. كما یوفر فریق الوساطة المالیة قدر
األموال تمیزه عن منافسیھ من الشركات المماثلة في الكویت. على اعلى المستویات لخدمة عمالئھ، حیث یتمتع الفریق بقدرات ممیزة في مجال جمع 

خدماتھ لقاعدة باإلضافة إلى ذلك، یستفید فریق األعمال المصرفیة االستثماریة من خبرتھ في التنفیذ ومعرفتھ الوثیقة بقطاع أعمالھ وقدرتھ على توفیر 
 كبیرة من عمالء المجموعة.
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 يقاعدة مساھمین مستقرة وفریق إدارة قو

من قبل مجموعة من كبار التجار الكویتیین وحافظ منذ ذلك الوقت على قاعدة المساھمین األساسیین.  وترى المجموعة  1952تم تأسیس البنك في العام 
 بأن لدیھا مجلس إدارة قوي وثابت وفریق تنفیذي یعمل بالبنك منذ فترات طویلة ویتمتع بسجل مھني قوي على مستوى الكویت.  

مبادرات الخبرات الواسعة لفریق اإلدارة التنفیذیة في تعزیز إستراتیجیة المجموعة على مستوى المنطقة وذلك بفضل تمیزھا بسجل حافل في تنفیذ التساھم 
تمراریة الرائدة ضمن القطاع، ھذا إلى جانب تركیزھا على اتباع أفضل الممارسات وتوفیر اعلى مستوى من خدمة العمالء. وتستفید المجموعة من اس
مجلس  الموظفین ضمن فریق اإلدارة التنفیذیة في ظل حدوث تغییرات محدودة في فریق اإلدارة التنفیذیة على مدى السنوات العشر الماضیة. ویتمتع

یا وعلى المستوى إدارة المجموعة وفریق اإلدارة التنفیذیة بخبرات واسعة في قطاع الخدمات المالیة في الكویت ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفریق
 الدولي. وللمزید من التفاصیل عن مجلس إدارة المجموعة واإلدارة التنفیذیة، برجاء الرجوع إلى قسم "اإلدارة" الوارد ادناه.

 قاعدة رأس مال قویة وسیولة مرتفعة

مجموعة بالنسبة لمعدل إجمالي كفایة رأس المال وكفایة ، بلغ الحد األدنى من المتطلبات الرقابیة المطبقة على ال3منذ بدایة تطبیق معاییر اتفاقیة بازل 
% على التوالي، بما 11.5% و 13.0% و15.0ما نسبتھ  1معدل كفایة رأس المال الشریحة  – المشتركة الملكیةوحقوق  1الشریحة  –رأس المال 

، قام بنك الكویت المركزي بخفض 19-عیات جائحة كوفید%. وفي ضوء تدا2.0 في ذلك االحتیاطي إضافي للبنوك ذات التأثیر النظامي المحلي بنسبة
دیسمبر  31إلى  2020یونیو  30% على التوالي خالل الفترة الممتدة ما بین 9.0% و 10.5% و12.5الحد األدنى من المتطلبات الرقابیة إلى 

ما نسبتھ  1الشریحة  -معدل كفایة رأس المال %، وبلغ 16.8، بلغ معدل إجمالي كفایة رأس المال للمجموعة 2020یونیو  30وكما في  .2020
المعتمدة من قبل بنك الكویت المركزي.  3%، محسوبة وفقًا لمنھجیة بازل 12.6معدل كفایة رأس المال بنسبة  – المشتركة الملكیة% وحقوق 14.9

%. واعتبارا من الفترة المالیة ربع 3.0لوب وھو مقارنة بالمستوى األدنى المط 2020یونیو  30% كما في 9.8وبلغ معدل الرفع المالي للمجموعة 
المتعلقة بالمطالبات  3، قام بنك الكویت المركزي بتعدیل بعض أقسام لوائح رأس المال الخاصة باتفاقیة بازل 2019سبتمبر  30السنویة المنتھیة في 

وفي ضوء تلك التعدیالت الرقابیة،  مال الخاصة بالمجموعة. من الكیانات السیادیة وشركات القطاع العام خارج الكویت والتي أثرت على نسبة رأس
، بلغ أجمالي النقد والودائع بإشعارات قصیرة 2020یونیو  30تقوم المجموعة بتعدیل وتحسین رأس مالھا ومحافظ أعمالھا وخطط أعمالھا. وكما في 

أشھر  6زي عن تأجیل سداد جمیع اقساط القروض االستھالكیة لمدة ، أعلن بنك الكویت المرك2020ملیون دینار كویتي. وخالل العام  3,771االجل 
وبناًء على توجیھات أخرى من بنك الكویت المركزي، تم تحمیل ھذا المبلغ  ملیون دینار كویتي لمساھمي البنك. 130بما أدى إلى تحقیق خسائر بقیمة 

  2021أعوام اعتبارا من العام 4خصمھا من رأس المال الرقابي بالتساوي على مدى تأجیلھا و، لیتم 2020بالفعل مباشرة إلى األرباح المرحلة في یونیو 

تحتفظ المجموعة بكمیة كافیة من األصول السائلة عالیة الجودة لتغطیة صافي التدفقات النقدیة المطلوبة بما یمكنھا  3وفي إطار إصالحات اتفاقیة بازل 
ل المستقر على یوماً. وتحرص المجموعة على مراقبة معیار تغطیة السیولة ونسبة صافي التموی 30من تحمل سیناریو الضغوط الشدیدة لمدة تصل إلى 

) على مستوى البنك، بما في ذلك عملیات البنك غیر 2) على المستوى المحلي (كونھ البنك، باستثناء عملیاتھ غیر الكویتیة)، (1ثالثة مستویات تنظیمیة: (
  .للمجموعة) على مستوى المجموعة، بما في ذلك جمیع الشركات التابعة 3الكویتیة، و (

وم المجموعة باستمرار باستیفاء تلك المعدالت بما یفوق الحد األدنى من المتطلبات الرقابیة لكال من معیار تغطیة السیولة ونسبة وطوال فترة المراقبة، تق
، قام بنك الكویت المركزي بخفض الحد األدنى لمتطلبات معیار تغطیة السیولة ونسبة صافي 19-صافي التمویل المستقر. وعلى خلفیة جائحة كوفید

 .2020دیسمبر  31إلى  2020أبریل  2% خالل الفترة الممتدة من 80% إلى 100المستقر من  التمویل

ینایر  1% ومنذ 183% إلى 140ونجحت  المجموعة في الحفاظ على مركز سیولة قوي من خالل احتفاظھا بمعیار تغطیة السیولة یتراوح ما بین 
لة سیضمن استعدادھا الستیعاب أي صدمات منھجیة غیر متوقعة قد تصیب اقتصادات الكویت . وترى المجموعة أن التزامھا بمعاییر تغطیة السیو2017

% 117% و108أو منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا أو القطاعات المصرفیة. كما حافظت المجموعة على نسبة صافي التمویل المستقر في حدود 
العوامل التي قد تؤثر على قدرة البنك على الوفاء بالتزاماتھ فیما  -وع إلى "عوامل المخاطر بما یشیر إلى قوة استقرار تمویل المجموعة. برجاء الرج

 أو التعاقدیة بالتزاماتھا للوفاء االوقات جمیع في كافیة لمجموعةالتدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل ل تكون ال قد -مخاطر السیولة  -یتعلق بالسندات، 
ملیون دینار  6,689، احتفظت المجموعة بمحفظة كافیة من األصول السائلة عالیة الجودة بقیمة 2020یونیو  30وكما في ". الطارئة السداد التزامات

 %.113.7% في حین بلغت نسبة صافي التمویل المستقر 156.5كویتي بمعدل تغطیة سیولة بلغ 

 أداء مالي قوي ومستقر

، تزاید الفائض التشغیلي 2019و  2017ت على ربحیتھا طوال فترات الركود المالي. وبین عامي تتمتع المجموعة بتاریخ حافل من الربحیة، حیث حافظ
%، في حین سجلت موجودات المجموعة 6.1للمجموعة (الذي یمثل أرباح التشغیل قبل خصم مخصصات خسائر االئتمان وخسائر انخفاض القیمة) بنسبة 

%. باإلضافة إلى ذلك، تستفید المجموعة من التمویل منخفض التكلفة 24.5ص بمساھمي البنك بنسبة %. كما ارتفع صافي الربح الخا12.4نمواً بنسبة 
 بسبب قوة مركز السیولة الذي تتمتع بھ وجودة وقوة أصولھا، كما یتضح من االنخفاض النسبي لمستویات القروض المتعثرة.

%. وكما 1.8التي تعرف بأنھا قروض متعثرة كنسبة مئویة من إجمالي القروض) ، بلغت نسبة القروض المتعثرة للمجموعة (2020یونیو  30وكما في 
ملیون دینار كویتي لتغطیة  509ملیون دینار كویتي وبلغت مخصصات خسائر القروض  187، بلغت قیمة القروض المتعثرة 2019دیسمبر  31في 

ملیون دینار كویتي وبلغت مخصصات خسائر القروض إلى  321متعثرة ، بلغت قیمة القروض ال2020یونیو  30خسائر القروض المحتملة. وكما في 
 %.186القروض المتعثرة 
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 ارتفاع التصنیفات االئتمانیة وتصنیف المجموعة ضمن أفضل العالمات التجاریة واعالھا قیمة على المستوى اإلقلیمي

بلیة ثابتة تتمتع المجموعة بأحد أعلى التصنیفات االئتمانیة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا وعلى المستوى الدولي، حیث تتمیز بتوقعات مستق
احتفظت المجموعة باإلضافة إلى ذلك،  .2من فیتش -AAمن ستاندرد أند بورز و  Aمن وكالة التصنیف االئتماني مودیز و  A1وتصنیف ائتماني بدرجة 

جائزة العالمة  ت المجموعة، حصد2019بموقعھا على قائمة جلوبال فاینانس ألكثر خمسین بنك أمانا على مستوى العالم عاماً تلو اآلخر، وفي العام 
 دوالر أمیركي. 1.63المصرفیة األعلى قیمة في الكویت من براند فاینانس بقیمة عالمة تجاریة مصرفیة تزید على 

 19-ات جائحة كوفیدتداعی

 وأثرت. ھاعمل بھا بما أدى إلى صعوبة بیئة التشغیل عبر شبكة أعمالتالجغرافیة التي  افي معظم مواقعھ 19-من جائحة كوفید المجموعةتأثرت أعمال 
النشاط االقتصادي، خاصة خالل الربع  فيتباطؤ ال الى تدوأحظر التجول وإغالق الحدود  لك، بما في ذ19-التقیدیة للسیطرة على انتشار كوفید التدابیر

. وأدى انخفاض حجم المعامالت إلى انخفاض دخل االیرادات والعموالت، في حین أدى المجموعةتأثیراً شدیداً على عملیات  ،2020الثاني من العام 
إلجمالي غیر النفطي، وانخفاض أسعار النفط وامتداد خفض معدالت الفائدة إلى تزاید الضغوط على ھامش الفائدة. كما أدى تأثیر انكماش الناتج المحلي ا

 فترة اإلغالق إلى زیادة مستویات عدم الیقین بشأن توقعات بیئة التشغیل.

نظراً لتطبیق المجموعة لخطة تأجیل سداد أقساط قروض العمالء وغیرھا من  2020تأثرت النتائج المالیة للمجموعة عن فترة النصف األول من العام 
ملیون دینار كویتي الخاصة بمساھمي البنك على األرباح  130في الكویت. وتم تحمیل الخسارة البالغة  2020ي الربع الثاني من العام القروض ف

تأجیل تأثیر الخسارة على  یتم سوفالمحتجزة والخسارة المتبقیة على حقوق الملكیة للحصص غیر المسیطرة. ووفقاً لتوجیھات بنك الكویت المركزي، 
سنوات اعتباراً  4ذلك بالتساوي على مدى  بعدثم یتم إطفاء تلك الخسارة  2020دیسمبر  31للمجموعة عن السنة المالیة المنتھیة في  الرقابيالمال  رأس

 .2021من العام 

، وذلك بھدف حمایة 19-یدواتخذت المجموعة مجموعة من التدابیر االستباقیة وقامت بتفعیل خطط الطوارئ في المراحل األولى من تفشي جائحة كوف
دیم موظفیھا وضمان استمراریة العمل في ظل بیئة عمل صحیة. وفي ذات الوقت بدأت المجموعة باالستفادة من مرونة نموذج أعمالھا وتمكنت من تق

لخدمة وإمكانیة الوصول إلى الدعم والمشورة لعمالئھا ممن یواجھون صعوبات مالیة، كما اعتمدت على قدراتھا الرقمیة للحفاظ على مستوى جودة ا
 خدماتھا بنفس مستوى توقعات العمالء في األوقات االعتیادیة.

  :وتضمنت المبادرات التي تم تبنیھا على مستوى المجموعة للحد من تأثیر الجائحة على الربحیة بصفة رئیسیة النقاط التالیة

ھود التحول الرقمي وتحسین القیمة الرقمیة وزیادة اعتماد األتمتة ضمان استدامة اإلیرادات والتحكم في التكالیف من خالل مضاعفة ج .1
 ؛وتكنولوجیا الروبوتات في العملیات التشغیلیة والحد من في التكالیف

 استكشاف الفرص لتحقیق المزید من النمو في أعمال إدارة الثروات لتنویع االیرادات من الناحیة الجغرافیة وزیادة حصة المساھمة القائمة .2
 ؛ واالتعاب ورفع مستویات الكفاءة من خالل اعتماد األنشطة التي ال تتطلب رأسمال مرتفع على

 الحد من مخاطر المحفظة االئتمانیة الحالیة، حیث تتم مراقبة كافة أوجھ تعرض المجموعة للمخاطر الكبرى عن كثب ومراجعتھا لتقییم تأثیر .3
 على الشركات المقترضة من المجموعة. 19-كوفید

" وعوامل 19-كوفید جائحة تداعیات -على نتائج العملیات تؤثر التي الرئیسیة العواملم " اقساألنرجو مراجعة علومات حول ھذا الموضوع زید من الملم
ھیئة تأثیر أدى الى حالة من عدم االستقرار االقتصادي بما قد ینعكس في  19-تفشي االمراض المعدیة حول العالم وبصفة خاصة جائحة كوفیدالمخاطر "

 .سلبي وجوھري على نشاط المجموعة، ونتائج عملیاتھا ووضعھا المالي"
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 اإلدارة
 

 إطار حوكمة الشركات
 بتطویر إطار حوكمة الشركات الذي یستند إلى أفضل الممارسات الدولیة و "قواعد ومعاییر حوكمة الشركات في البنوك الكویتیة" الصادرة عن البنكقام 

حیز التنفیذ وقد دخلت ، أصدر بنك الكویت المركزي مراجعة لمعاییر حوكمة الشركات 2019سبتمبر  10. وفي 2012بنك الكویت المركزي في یونیو 
برعایة وإشراف  للبنك. وتم غرز المبادئ والمعاییر األساسیة إلطار حوكمة الشركات ضمن األعمال والممارسات الیومیة 2020یونیو  30عتباراً من ا

 ") وعلى مستوى لجنة مجلس اإلدارة ومن خالل لجنة حوكمة الشركات المنبثقة عن مجلس اإلدارة. مجلس اإلدارة"ویشار إلیھ ( البنكمجلس إدارة 

لمخاطر وتم تصمیم إطار العمل للتأكد من توفیر اإلشراف الفعال على استراتیجیة المجموعة والعملیات التجاریة من خالل اتباع نھج قوي إلدارة ا
 إلدارة.والشفافیة والمساءلة واستقاللیة مجلس ا

قام  ویقوم مجلس اإلدارة، بالتعاون مع لجنة حوكمة الشركات المنبثقة عن مجلس اإلدارة، بمراجعة وتحدیث إطار الحوكمة على أساس سنوي، والذي
على عبء الموظفین  مجلس اإلدارة باعتماده. وتحرص اإلدارة التنفیذیة للمجموعة على تنفیذ اطر العمل من خالل اتباع السیاسات واإلجراءات، كما یقع

 أیضاً اتباع متطلبات الحوكمة وفقًا لإلرشادات الموضوعة بھذا الخصوص. 

یة المنبثقة عن واستناداً إلى لوائح الحوكمة المعدلة التي صدرت مؤخراً، فإن البنك بصدد تنفیذ أحكام جدیدة تتعلق بھیكل مجلس اإلدارة واللجان الفرع
بفتح باب الترشیح لضم عضوین مستقلین إلى مجلس اإلدارة.  البنك، قام 2020أبریل  1اإلدارة المستقلین. في مجلس اإلدارة وعضویة أعضاء مجلس 

من إنھاء إجراءات الترشیح بعد إغالق الھیئات ن والمرشحتمكن ی االجرائات االحترازیة المتخذة في الكویت، لنو 19-إال انھ نظراً لتفشي فیروس كوفید
یونیو  30بدالً من  2020دیسمبر  31 الىقام بنك الكویت المركزي بتمدید فترة انتخاب العضوین المستقلین في مجلس اإلدارة لك بناء على ذالحكومیة، 

 .المحتملین بصدد االنتھاء من الوثائق المتعلقة بالمرشحین البنك، وحالیاً، 2020

لمساھمین وقد تبنت سیاسة اإلفصاح والشفافیة لضمان تحقیق ذلك. وتغطي وتحرص المجموعة على تقدیم معلومات متسقة ودقیقة في الوقت المناسب ل
وعوامل إدارة  تلك السیاسات مجموعة واسعة من المجاالت بما في ذلك المعلومات الكمیة والنوعیة الرئیسیة المتعلقة باألداء المالي واالستقرار المالي

 اف ذات عالقة وتضارب المصالح والتغیرات الجوھریة في أنشطة األعمال.المخاطر والمكافآت وحوكمة الشركات والمعامالت مع األطر

 مجلس اإلدارة
المجموعة  تعمل المجموعة تحت إشراف مجلس اإلدارة، الھیئة الرئیسیة لصنع القرار والمسؤول بشكل عام عن إستراتیجیة المجموعة ومراقبة أداء أعمال

من المتوقع أن ،  2020الحالي من تسعة أعضاء غیر تنفیذیین. وبحلول دیسمبر  اإلدارة النشرة، یتألف مجلسواإلدارة التنفیذیة. في تاریخ إصدار ھذه 
عضوا (تسعة أعضاء غیر تنفیذیین  11عضوان مستقالن آخران من أعضاء مجلس اإلدارة إلى مجلس اإلدارة ، لیرتفع عدد أعضاء المجلس إلى  ینضم

اجتماع الجمعیة العمومیة قبل نھایة العام النتخاب عضوین مستقلین اضافیین لمجلس اإلدارة، علما بأن الجمعیة  عقد توقعالموعضوین مستقلین). ومن 
مع استمرار مجلس االدارة الحالي للدورة التي قامت بتعدیل النظام األساسي على النحو التالي:  2020مارس  7العمومیة للبنك التي اجتمعت بتاریخ 

یونیو  30من تاریخ  بتداءا عضواً من بینھم عضوان مستقالن على األقل و 11من  2020یونیو  30ابتداء من  –لس اإلدارة انتخب لھا، یتألف مج
على أال یزید عدد األعضاء المستقلین عن نصف عدد أعضاء   ، من بینھم أعضاء مستقلون ال یقل عددھم عن أربعة أعضاء )عضواً 13من ( 2022

ضاء مجلس اإلدارة. ویتم انتخاب كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعیة العمومیة للمساھمین لمدة ثالث سنوات. یُطلب من جمیع أع
 بھم من قبل المساھمین كل ثالث سنوات.مجلس اإلدارة المنتخبین الذین یسعون إلى خدمة فترة إضافیة السعي إلعادة انتخا

العام  وتماشیاً مع متطلبات بنك الكویت المركزي، یجتمع مجلس اإلدارة مرة واحدة على األقل كل ثالثة أشھر. وعقد المجلس ثماني اجتماعات خالل
2019 . 

د مستوى المخاطر المقبولة ووضع اإلطار العام لمنظومة تتمثل المھمة الرئیسیة لمجلس اإلدارة في مواءمة األھداف اإلستراتیجیة للمجموعة وتحدی
واالقتصادي للمجموعة الحوكمة بما یخدم المصالح العلیا للمجموعة، وبالتالي زیادة القیمة للمساھمین. وتقترن تلك المھام بمسؤولیة مراقبة الستقرار المالي 

 والحفاظ علیھ وحمایة حقوق ومزایا جمیع أصحاب المصالح.

ئیس مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي للمجموعة أدوار منفصلة ومستقلة عن بعضھا البعض، وھناك فصل واضح بین واجبات ومسؤولیات كال ویتولى ر
دارة وضمان منھما. تم تحدید مسؤولیات رئیس مجلس اإلدارة ضمن میثاق مجلس اإلدارة، اال انھ باختصار، تتمثل مسؤولیتھ الرئیسیة في قیادة مجلس اإل

 جھ.المشاركة والمساھمة الفعالة لجمیع أعضاء مجلس اإلدارة ، حتى یتمكن المجلس من االضطالع بمسؤولیاتھ القانونیة والتنظیمیة على أكمل و

األنشطة الیومیة ة ویقوم مجلس اإلدارة بتعیین الرئیس التنفیذي ویحدد صالحیاتھ وسلطاتھ. وقام مجلس االدارة بتفویض الرئیس التنفیذي للقیام بأعمال إدار
ھو المسؤول عن بمساعده األعضاء اآلخرین في اإلدارة التنفیذیة. ویعتبر الرئیس التنفیذي للمجموعة، بمساعدة األعضاء اآلخرین في اإلدارة التنفیذیة، 

التنفیذیة وتنفیذ قرارات المجلس توجیھ ومراقبة أعمال المجموعة على أساس یومي، ورفع التوصیات االستراتیجیة لمجلس اإلدارة، وقیادة اإلدارة 
 االستراتیجیة والتشغیلیة.

، تقوم لجنة الترشیحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس اإلدارة بمراجعة الطلب المقدم من كل مرشح ثم الحصول  االدارة مجلس وعضولشغل منصب 
الجمعیة العمومیة السنویة. ویتم اتخاذ قرارات مجلس االدارة، باستثناءات قبل مجلس اإلدارة وبنك الكویت المركزي ومساھمي البنك في من على موافقة 

 .محدودة، بأغلبیة أصوات الحاضرین (شخصیا) في االجتماع
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 فیما یلي أسماء أعضاء مجلس االدارة بتاریخ اصدار ھذه النشرة:
 المنصب االسم 

 الرئیس ناصر مساعد عبد هللا السایر
 نائب الرئیس غسان أحمد سعود الخالد 

 عضو حمد عبد العزیز الصقر
 عضو یعقوب یوسف الفلیج

 عضو حمد محمد عبد الرحمن البحر 
 عضو مثنى محمد أحمد الحمد 

 عضو ھیثم سلیمان الخالد 
 عضو عماد محمد عبد الرحمن البحر

 عضو طالل جاسم محمد الخرافي
  

 :أعضاء مجلس اإلدارة كما في تاریخ ھذه النشرةوفیما یلي نبذة موجزة عن السیرة الذاتیة لكل من 

 رئیس مجلس االدارة - السید/ ناصر مساعد عبد هللا السایر

نائباً لرئیس مجلس اإلدارة، ثم رئیساً للمجلس في  1993، وانتُخَب في العام 1980في العام  اإلدارةانضم السید / ناصر السایر إلى عضویة مجلس 
 رئیس لجنة الحوكمة المنبثقة عن مجلس االدارة  ، كما یشغل منصب2014أغسطس 

، وشغل منصب رئیس مجلس إدارة االتحاد خالل الفترة من  1999منذ العام ” ویشغل السید/ ناصر السایر منصب عضو في "اتحاد مصارف الكویت
الممتدة  وخالل الفترة). سمو رئیس مجلس الوزراء. كما التحق بعضویة األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطیط والتنمیة (برئاسة  2006إلى  1999
 2000و  1994الممتدة من  الفترةخالل  و ”الصندوق الكویتي للتنمیة االقتصادیة العربیة“، شغل منصب نائب المدیر العام 1978و  1973ما بین 

ھنیة المتخصصة في مجال الخدمات المصرفیة، . ویتمتع السید/ ناصر السایر بسجل مھني حافل بالخبرات المشغل منصب عضو في  مجلس إدارة
 واالستثمار، والتخطیط االستراتیجي والحوكمة في القطاعین الخاص والعام.

 السید/ ناصر السایر حاصل على درجة البكالوریوس في االقتصاد من جامعة أوكالھوما في الوالیات المتحدة األمریكیة. 

 

 س مجلس اإلدارةنائب رئی - السید/ غسان أحمد سعود الخالد

، وھو رئیس 2014، ویشغل منصب نائب رئیس مجلس اإلدارة منذ أغسطس 1987منذ العام  اإلدارةمجلس انضم السید / غسان الخالد إلى عضویة 
 عن مجلس االدارة.  تینالمنبثق التدقیقرئیس لجنة  و واإللتزام رلجنة المخاط

، ویمتلك خبراٍت واسعةً في مجال الخدمات ”أسیكو للصناعات“غسان الخالد منصَب نائب رئیس مجلس اإلدارة والمدیر التنفیذي لشركة  /كما یشغل السید
 المصرفیة للشركات، والتمویل التجاري، وقطاع االئتمان والتجزئة.

 یست فرجینیا في الوالیات المتحدة األمریكیة.السید / غسان الخالد حاصل على درجة البكالوریوس في الھندسة المدنیة من جامعة و

 

 عضو مجلس اإلدارة -السید/ حمد عبد العزیز الصقر 

حتى الوقت الحاضر، كما انھ أحد أعضاء لجنتي االئتمان  1983ومنذ  1976و  1975في عامي  اإلدارةمجلس السید / حمد الصقر من أعضاء 
 والحوكمة المنبثقتین عن مجلس االدارة. 

حمد الصقر عضویة مجلس اإلدارة في شركة الكوت للمشاریع الصناعیة في الكویت. ویتمتع السید /  /یشغل السیدكان وإلى جانب مناصبھ في البنك؛ 
 حمد الصقر بخبرات واسعة في مجال العمل المصرفي وتحدیداً في قطاع تمویل الشركات.

 إیرلندا. جامعةالقتصاد من والسید / حمد الصقر حاصل على درجة البكالوریوس في ا

 

 عضو مجلس االدارة - السید/ یعقوب یوسف الفلیج

 ، وھو عضواً بلجنة االئتمان ولجنة الحوكمة المنبثقتین عن مجلس االدارة. 1998منذ العام  اإلدارةمجلس انضم السید / یعقوب الفلیج إلى عضویة 

، ویتمتع بخبرات مھنیة واسعة في مجال األعمال المصرفیة 1998إلى  1983الل الفترة من كما شغل السید یعقوب الفلیج منصب مدیر عام بالمجموعة خ
  .بما في ذلك إدارة المخاطر والرقابة الداخلیة

 والسید/ یعقوب الفلیج حاصل على درجة البكالوریوس في إدارة األعمال من جامعة میامي في الوالیات المتحدة األمریكیة.
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 عضو مجلس اإلدارة -السید/ حمد محمد عبد الرحمن البحر 

ورئیس لجنة الترشیحات والمكافآت المنبثقتین  اإلئتمانلجنة  عضو، وھو أیضاً 2005في العام   اإلدارةمجلس انضم السید / حمد البحر إلى عضویة 
 عن مجلس االدارة. 

، 1991إلى  1981والعضو المنتدب للشركة الكویتیة لالستثمار خالل الفترة الممتدة من كما شغل السید / حمد البحر منصب رئیس مجلس اإلدارة 
ألصول وشغل أیضاً منصب العضو المنتدب لبنك البحرین والكویت، ویتمتع بسجل حافل من الخبرات في مجال الخدمات المصرفیة االستثماریة وإدارة ا

 .ونظم الرقابة الداخلیة

 على درجة البكالوریوس في االقتصاد من جامعة االسكندریة في مصر.والسید/ حمد البحر حاصل 

 
 عضو مجلس االدارة -السید/ مثنى محمد أحمد الحمد 

والترشیحات والمكافآت  وااللتزام المخاطر إدارة ووالحوكمة  التدقیق، ویشغل عضویة لجان 2007في العام  اإلدارةمجلس انضم السید / مثنّى الحمد إلى 
 المنبثقة عن مجلس اإلدارة. 

حتى  2005كما انھ رئیس مجلس إدارة شركة الوطیة العقاریة، كما شغل منصب رئیس مجلس إدارة شركة المستقبل العالمیة لالتصاالت منذ العام 
، وكان أحد 1993إلى العام  1987لفترة الممتدة منذ العام . كما شغل منصب عضو مجلس إدارة الشركة العربیة األوروبیة لإلدارة المالیة  في ا 2014

 1996وكذلك أحد أعضاء مجلس إدارة بنك الكویت المتحد خالل عامي  1997إلى  1993اعضاء مجلس إدارة البنك التجاري الكویتي خالل الفترة من 
 لمالي.. ویتمتع السید/ مثنى الحمد بخبراٍت واسعة في خدمات التمویل واالقتصاد ا1997و

 والسید/ مثني الحمد حاصل على درجة البكالوریوس في االقتصاد والعلوم السیاسیة من جامعة الكویت,

 
 عضو مجلس االدارة -السید/ ھیثم سلیمان الخالد 

 والحوكمة المنبثقة عن  وااللتزام المخاطر إدارة، وھو أحد أعضاء لجان التدقیق و2010في العام  اإلدارةمجلس انضمَّ السید ھیثم الخالد إلى عضویة 
 مجلس االدارة. 

، وعضویة مجلس إدارة شركة األرجان العالمیة 2006ویشغل السید / ھیثم الخالد عضویة مجلس إدارة شركة الشال لالستشارات واالستثمار منذ العام 
وتدرج في العدید  ،مھنیة، عمل السید/ ھیثم الخالد في شركة زین . وخالل مسیرتھ ال 2014، ورئیس مجلس إدارتھا منذ العام  2010العقاریة منذ العام 

ة وتخطیط من المناصب القیادیة من ضمنھا منصب الرئیس التنفیذي لتطویر األعمال، والرئیس التنفیذي للشرق األوسط، والرئیس التنفیذي لالستراتیجی
السید/ ھیثم الخالد بخبرات ودرایة واسعة بمجال التخطیط االستراتیجي، واالستثمار، األعمال، وغیرھا من المناصب التي تولى فیھا مسؤولیات عدة. یتمتع 

 وعملیات االندماج واالستحواذ، والحوكمة، والرقابة الداخلیة. 

 والسید/ ھیثم الخالد حاصل على درجة البكالوریوس في مجال الھندسة الكھربائیة من جامعة الكویت.

 

 عضو مجلس االدارة - البحرالسید/ عماد محمد عبد الرحمن 

عقب وفاة المغفور لھ السید/ محمد عبد الرحمن البحر رئیس مجلس اإلدارة،  2014في أغسطس   اإلدارةمجلس انضم السید / عماد البحر إلى عضویة 
 كما أنھ أحد أعضاء لجنة الترشیحات والمكافآت ولجنة االئتمان المنبثقتین عن مجلس اإلدارة.

عماد البحر عضواً في المجلس التنفیذي لمجموعة البحر؛ أحد أقدم وأعرق المجموعات التجاریة في الكویت والشرق األوسط. كما یشغل كما ان السید/ 
 .أیضاً عضویة مجلس إدارة الشركة األھلیة للتأمین وشركات أخرى خارجیة

 ة األمریكیة في واشنطن بالوالیات المتحدة األمریكیة.والسید/ عماد البحر حاصل على درجة البكالوریوس في إدارة األعمال من الجامع

 

 عضو مجلس االدارة - السید/ طالل جاسم محمد الخرافي

والترشیحات والمكافآت المنبثقتین  وااللتزام المخاطر إدارة. وھو عضو في لجنتي  2019في مارس  اإلدارةمجلس انضم السید / طالل الخرافي إلى 
 من مجلس االدارة. 

وعضو مجلس إدارة في الشركة  2015طالل الخرافي منصب الرئیس التنفیذي للشركة الكویتیة البریطانیة للخرسانة الجاھزة منذ العام  /السیدویشغل 
وعضو مجلس  2018حتى  2005. وشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة آسیا لالستثمار من العام 2015القابضة المصریة الكویتیة منذ العام 

، باإلضافة إلى كونھ عضو مجلس إدارة في شركات أخرى في الكویت. كما یشغل أیضا 2017شركة االتصاالت المتنقلة (زین) في العام  إدارة في
 .طالل الخرافي بخبرات ودرایة واسعة في التمویل وإدارة األعمال /. یتمتع السید 2008عضویة مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة منذ العام 

 الل الخرافي حاصل درجة البكالوریوس في العلوم السیاسیة من جامعة الكویت.والسید/ ط
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الشھداء، برج بنك الكویت جابر المبارك ومنطقة شرق، شارع برج بنك الكویت الوطني، في:  المجموعة إدارة مجلسیقع عنوان العمل لكل من أعضاء 
 2011 2242 965+ھاتف رقم:  ،، الكویت دولة الكویت13001الصفاة،  95الوطني. ص. ب 

لمجموعة في بعض أعضاء مجلس اإلدارة وعائالتھم والشركات التي یكونون ھم أو أفراد عائالتھم مالكین رئیسیین فیھا أو یعملون بھا، یعتبرون عمالء ل
بما في ذلك أسعار الفائدة  مثل تلك السائدة  سیاق األعمال االعتیادیة. تتم المعامالت مع ھذه األطراف على أسس تجاریة وبنفس الشروط إلى حد كبیر،

 ".عالقة ذات أطراف مع معامالت – المراجعة المالیةفي نفس الوقت للمعامالت المماثلة مع األطراف غیر ذات عالقة. برجاء الرجوع إلى "

الفقرة التالیة، لیس ھناك ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة المذكورین في الجدول الوارد اعاله تضارب مصالح  ضمناالفصاح عنھ  سیتمباستثناء ما 
 فعلي او محتمل بین واجباتھ تجاه المجموعة ومصالحھ الخاصة و / أو واجباتھ األخرى.

ت أخرى غیر المجموعة، بما في ذلك مناصب العمل و / أو المذكورین في الجدول أعاله مصالح خارجیة في كیانا إدارة البنكلكل من أعضاء مجلس 
لكیانات لدیھا عضویة مجالس اإلدارة مع أطراف ثالثة (كما ھو موضح في السیر الذاتیة لكل منھم) وبالنظر إلى النطاق الواسع لعملیات المجموعة، فتلك ا

ء مجلس اإلدارة أیًضا عالقات مصرفیة شخصیة مع المجموعة. ونظرا عالقات مصرفیة و / أو عالقات تجاریة أخرى مع المجموعة. ولدى بعض أعضا
لتجاریة ألن أعضاء مجلس اإلدارة یشاركون في عملیة صنع القرار بالمجموعة ولدیھم معرفة ودرایة بمنتجات وخدمات المجموعة، بما في ذلك الشروط ا

صت على وضع إجراءات داخلیة مشددة للتعامل مع أي تضارب محتمل من الخاصة بھا، فقد ینشأ تضارب محتمل في المصالح. إال ان المجموعة حر
عضو ذي الصلة من التصویت في اجتماعات مجلس اإلدارة بشأن األمور التي تتعلق بالتعامل مع  اإلدارة مجلسعضو ھذا القبیل، بما في ذلك استبعاد 

 المجموعة.المعني و / أو أي كیان آخر لدیھ تعامالت مع  اإلدارة مجلس

عة للحفاظ تلتزم المجموعة بإدارة جمیع المعامالت مع األطراف ذات عالقة وتضارب المصالح المحتمل الذي قد ینشأ عن ذلك والوفاء بالتزامات المجمو
 ات عالقة وتضارب المصالح.الخطوات المعقولة لتحدید ومراقبة وإدارة المعامالت مع األطراف ذ ةكافعلى الترتیبات التنظیمیة واإلداریة بھدف اتخاذ 

 24م تبنت المجموعة "سیاسة المعامالت مع األطراف ذات عالقة" و "سیاسة تضارب المصالح" بما یتماشى مع المعیار الدولي للتقاریر المالیة رق
طراف ذات عالقة لضمان توافر وتعلیمات بنك الكویت المركزي ذات الصلة. وتم وضع السیاسات الداخلیة للمجموعة فیما یتعلق بالمعامالت مع األ

مصالح ذي اإلجراءات والتدابیر المناسبة لتحدید وإدارة جمیع المعامالت مع األطراف ذات عالقة وإدارتھا بشكل فعال وكذلك فیما یتعلق بأي تضارب 
مان أن جمیع القرارات یتم اتخاذھا صلة أو مادي، بحیث یتعامل مجلس اإلدارة بشكل مناسب مع أي تضارب مصالح فعلي أو محتمل أو مستشعر، وض

 فیما یصب في مصلحة المجموعة.

 .تحتفظ المجموعة بسجل لجمیع المعامالت مع األطراف ذات عالقة وسجل منفصل لحاالت تضارب المصالح

 :2020یونیو  30كما في اإلدارة وفیما یلي عدد األسھم المملوكة لكل عضو من أعضاء مجلس 

 األسھم عدد اإلدارة مجلس عضو اسم
 1,697,134 ناصر مساعد عبد هللا السایر

 6,715,018 غسان أحمد سعود الخالد 
 46,886,313 حمد عبد العزیز الصقر

 3,770,565 یعقوب یوسف الفلیج
 48,889,348 حمد محمد عبد الرحمن البحر 

 11,710,970 مثنى محمد أحمد الحمد 
 172,775 ھیثم سلیمان الخالد 

 52,500,500 محمد عبد الرحمن البحرعماد 
 110,250 طالل جاسم محمد الخرافي

 مجلس اإلدارة أي مكافآت على شكل أتعاب أو رواتب أو مكافآت مقابل خدماتھم المقدمة للبنك. أعضاءال یتقاضى 

 

 لبیانات المالیة لتأكید مجلس االدارة 

وكانت النتائج المالیة للفترات المنتھیة في  2020 یولیو 14 بتاریخ 2020یونیو  30المالیة عن الفترة المالیة المنتھیة في  النتائجاعتمد مجلس اإلدارة 
بموجب أحكام قانون ومن قبل الجمعیة العمومیة لمساھمي البنك.  اھاتدقیقھا واعتمد تمقد  2017دیسمبر  31و 2018دیسمبر  31و 2019دیسمبر  31

 فإن مجلس إدارة البنك ملزم بتقدیم النتائج المالیة للبنك، ویقبل مجلس اإلدارة ھذه المسؤولیة.  (وتعدیالتھ) 2016لسنة  1 رقم الشركات

 للبنك التابعة الشركات من أي أو والبنك اإلدارة مجلس أعضاء بین المبرمة العقود وصف

دارة أو أي من أفراد اإلبما فیھا أي عقود مادیة مبرمة بین أي عضو  من أعضاء مجلس  عالقةالجوھریة لألطراف ذات  المعامالتفیما یلي تفاصیل 
 عائلتھ المباشرة والبنك أو أي من شركاتھ التابعة.

ومسؤولیھا وأفراد عائالتھم والشركات التي یكونون مالكین رئیسیین لھا)  البنك(أعضاء مجلس إدارة  عالقةكان بعض األطراف ذات  عام،خالل الو
لألعمال. فیما یلي بنود المعامالت المعتمدة من قبل إدارة المجموعة، وكانت األرصدة في تاریخ البیانات  عتیاديلمجموعة في السیاق االاعمالء  ضمن

 المالیة المجمعة كما یلي:
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عدد أعضاء مجلس اإلدارة أو  
  عدد األطراف ذات عالقة المسؤولین التنفیذیین

 
30 

یونیو 
2020 

31 
دیسمبر 
2019 

30 
یونیو 
2019 

30 
یونیو 
2020 

31 
دیسمبر 
2019 

30 
یونیو 
2018 

یونیو  30
2020 

دیسمبر  31
2019 
 مدققة

یونیو  30
2019 

 ألف د.ك ألف د.ك ألف د.ك       أعضاء مجلس اإلدارة
 77,435 78,779 67,754 17 16 17 3 3 3 قروض (مضمونة)

 29,315 30,671 21,832 9 9 9 - - - محتملة التزامات
 56 46 46 11 10 17 7 7 6 بطاقات ائتمان

 38,834 30,627 36,166 56 54 62 9 9 9 ودائع
ضمانات مقابل تسھیالت 

 338,436 335,201 283,177 15 13 13 3 3 3 ائتمانیة

 1,848 3,624 2,029       ایرادات فوائد ورسوم
 175 315 92       فوائد مصروفات

شراء معدات 
 3 30 32       ومصروفات أخرى

          تنفیذیون مسؤولون 
 3,057 3,422 3,678 6 7 7 3 2 3 قروض

 2 2 2 - - - 3 3 3 محتملة التزامات
 47 108 25 4 7 8 13 13 11 بطاقات ائتمان

 9,112 7,101 9,179 32 39 40 13 13 13 ودائع
 60 121 337       ایرادات فوائد ورسوم

 47 115 54       فوائد مصروفات
          زمیلة شركات

 50,085 52,280 -       ودائع
 14,889 17,297 -       قبوالت

لكل  29في اإلیضاح رقم  2019و  2018و  2017في األعوام  عالقةمزید من المعلومات حول معامالت المجموعة مع األطراف ذات التم توضیح 
تم توضیح المعلومات المتعلقة بمعامالت المجموعة مع األطراف ذات و. 2019 المالیة للسنةوالبیانات المالیة  2018المالیة  للسنةمن البیانات المالیة 

في  المجمعة المكثفةالمالیة المرحلیة  المعلوماتمن  12اإلیضاح رقم  نضم 2020عام الوالنصف األول من  2019عام الفي النصف األول من  عالقة
 .2020یونیو  30

 مع البنك التي حصل عن طریقھا أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة على ربح شخصي المبرمة العقود

فق بنود تجاریة مستقلة ضمن السیاق العادي ألنشطة یبرم أعضاء مجلس اإلدارة وأفراد عائالتھم المباشرة تعامالت مع الشركات التابعة للبنك كعمالء و
عامالت أعمال كل شركة تابعة، بما یشمل الحسابات المصرفیة ومنتجات التوفیر واالستثمار وغیرھا من الخدمات المماثلة. لم تتضمن أي من تلك الم

 مبالغ كبیرة.

 اإلدارة التنفیذیة
بالبنك منذ فترات طویلة ومسؤول عن اإلشراف الیومي ومراقبة أعمال البنك وخاصة فیما یتعلق بضمان یقوم على إدارة البنك فریق إدارة تنفیذي یعمل 

غھا إلى االلتزام والتحكم بالمخاطر واستقاللیة الوظائف. إن سیاسات األعمال والسیاسات المحاسبیة وإجراءات العملیات وضوابطھا موثقة ویتم إبال
التشغیلیة القیاسیة للسیاسات التي تغطي كافة مجاالت أنشطة المجموعة. تتم مراجعة جمیع السیاسات الھامة واعتمادھا  المعنیین من خالل أدلة اإلجراءات

 من قبل مجلس اإلدارة.

 فیما یلي نبذة عن السیرة الذاتیة لفریق اإلدارة التنفیذیة:

 
 الرئیس التنفیذي للمجموعة - السید/ عصام جاسم الصقر

، بعدما شغل منصب نائب الرئیس   2014، ویشغل منصب الرئیس التنفیذي للمجموعة منذ مارس 1978في العام البنك الصقر إلى انضمَّ السید عصام 
 .2010منذ العام للمجموعة التنفیذي 

دارة الثروات (المملكة ویرأس الصقر أیضاً مجلس ادارة بنك الكویت الوطني (انترناشیونال) بي ال سي، كما یشغل ایضاً عضویة مجلس شركة الوطني إل
 أسیان انفسمنت.ي جان أي  شركةالعربیة السعودیة) وإن بي كیھ بروبرتیز (جیرسي) لیمتد وان بي كیھ تراستیز (جیرسي) لیمتد و

 المتحدة األمریكیة.والسید/ عصام الصقر حاصل على درجة البكالوریوس في علوم إدارة األعمال من جامعة والیة كالیفورنیا للبولیتكنیك في الوالیات 
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 نائب الرئیس التنفیذي للمجموعة - السیدة/ شیخة خالد البحر

بعد ان شغلت منصب  2014، وتشغل منصب نائب الرئیس التنفیذي للمجموعة منذ مارس 1977في العام البنك انضمَّت السیدة / شیخة البحر إلى 
 .2010الرئیس التنفیذي لعملیات البنك منذ العام 

وشركة الوطني  لبنان –بنك الكویت الوطني  ،فرنسا – مصر، بنك الكویت الوطني –یدة/ شیخة البحر مجلس إدارة بنك الكویت الوطني وترأس الس
المملكة المتحدة ومجلس إدارة بنك الكویت الوطني العالمیة  –لالستثمار. كما تشغل عضویة مجلس إدارة بنك الكویت الوطني (انترناشیونال) بي أل سي  

ي العام دارة األصول ومجلس ادارة البنك التركي (تركیا). وانضّمت كذلك إلى عضویة األمانة العامة للمجلس األعلى الكویتي للتخطیط والتنمیة فإل
یل وتتمتع السیدة/ شیخة البحر بخبرات واسعة في مجاالت الخصخصة، وتمویل المشاریع، والخدمات االستشاریة، واصدار السندات، وتمو . 2017

 ، وعملیات اإلصدار األولي، وشھادات اإلیداع الدولیة، وطرح األسھم لالكتتاب الخاص. . B.O.T المشاریع بنظام

یة المتخصصة والسیدة/ شیخة البحر حاصلة على درجة البكالوریوس في التسویق الدولي من جامعة الكویت، والتحقت بالعدید من البرامج والدورات التدریب
 د لألعمال وجامعة ستانفورد وجامعة دیوك في الوالیات المتحدة األمریكیة.في جامعة ھارفر

 

 الكویت –الرئیس التنفیذي لبنك الكویت الوطني  - السید/ صالح یوسف الفلیج

. كما شغل 2015عام منذ  الكویت -، ویشغل حالیاً منصب الرئیس التنفیذي لبنك الكویت الوطني1985في العام  البنكانضمَّ السید/ صالح الفلیج إلى 
 .2014إلى  2008سابقاً منصب الرئیس التنفیذي لشركة الوطني لالستثمار في الفترة الممتدة من 

ي ویشغل السید/ صالح الفلیج عضویة العدید من مجالس إدارة عدد من الشركات من ضمنھا شركة الوطني للوساطة المالیة ش.م.ك.م. وشركة الوطن
 فرنسا.  –لالستثمار، وبنك الكویت الوطني 

كان آخرھا منصب المدیر العام لمجموعة الخزانة وقبل التحاقھ بشركة الوطني لالستثمار، تدرج السید/ صالح الفلیج في العدید من المناصب الھامة 
 .واالستثمار لدى بنك الكویت الوطني

الفلیج من جامعة میامي، حصل على درجة البكالوریوس في الھندسة الصناعیة وكذلك ماجیستیر في إدارة األعمال، كما شارك في العدید  /السیدتخرج 
 امعة ستانفورد وجامعة دیوك في الوالیات المتحدة األمریكیة.من برامج المدراء التنفیذیین في جامعة ھارفرد وج

 

 الكویت –نائب الرئیس التنفیذي لبنك الكویت الوطني  - السید/ سلیمان براك المرزوق

 .الكویت -، ویشغل حالیاً منصب نائب الرئیس التنفیذي لبنك الكویت الوطني 2002في العام  البنكانضم السید/ سلیمان المرزوق إلى 

، لیعود بعد ذلك ویرأس 2015و  2012 الفترةانتقل السید/ سلیمان المرزوق للعمل كمدیر ادارة العملیات الخارجیة في بنك الكویت المركزي خالل 
عملیات یمتلك المرزوق خبرة متعمقة وواسعة في قطاع االستثمار، وإدارة الثروات، وإدارة الخزانة، وال .مجموعة الخزانة لدى بنك الكویت الوطني

كما شغل عضویة مجالس إدارات العدید من البنوك والشركات في . لالستثمار حیاة شركةالوطني اإلستثمار و شركة إدارة مجلس عضو وھوالمصرفیة. 
 الكویت. 

 والسید/ سلیمان المرزوق حاصل على درجة البكالوریوس في االقتصاد من جامعة بورتالند في الوالیات المتحدة األمریكیة.

 

 مدیر عام مجموعة إدارة المخاطر - السید/ باركسون شونج

، وھو رئیس أو عضو في 2008منذ العام  وشغل منصب مدیر عام مجموعة إدارة المخاطر 1993في عام  البنكانضمَّ السید /باركسون شونج إلى 
 العدید من اللجان اإلشرافیة اإلداریة في البنك. 

قروض یمتلك السید / باركسون شونج خبرات واسعة في مجال الخدمات المصرفیة التجاریة واالستثماریة، وتمویل الشركات والبنوك االستثماریة وال
 المشتركة. 

 -إدارة األعمال السید/ شونج حاصل على درجة البكالوریوس في علوم االقتصاد بامتیاز من جامعة ویلز في المملكة المتحدة، ودرجة الماجستیر في
 جامعة بنسلفانیا في الوالیات المتحدة األمریكیة. -تخصص تمویل من وارتون

 
 

 مدیر عام مجموعة الحوكمة وااللتزام الرقابي - السید/ ولید السیوفي

. وشغل 2019لرقابي منذ العام ، وشغل منصب مدیر عام مجموعة الحوكمة وااللتزام ا1998في العام  البنكانضم السید ولید جمال الدین السیوفي إلى 
من ضمنھا منصب نائب المدیر العام ومسئول االلتزام الرقابي بالمجموعة. وھو عضو مجلس إدارة بنك الكویت الوطني البنك سابقاً عدد من المناصب في 

 مصر وعضو في العدید من اللجان اإلداریة. -
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مھنیة القویة في مجاالت االلتزام الرقابي والحوكمة واإلفصاح والشفافیة وحمایة حقوق المساھمین عاماً من الخبرة ال 25یتمتع السید / السیوفي بأكثر من 
المحاسبة ومكافحة الجرائم المالیة (مكافحة غسل األموال ومكافحة تمویل اإلرھاب ومكافحة االحتیال ومكافحة الرشوة والفساد)، وإدارة المخاطر، و

 والتدقیق.

لى درجة البكالوریوس في المحاسبة من جامعة حلوان بجمھوریة مصر العربیة، كما حصل على ماجستیر في إدارة المخاطر والسید/ السیوفي حاصل ع
ي في إدارة من جامعة جالكسو كالدونیان بالمملكة المتحدة، وماجستیر إدارة االعمال من الجامعة االمریكیة في بیروت  وشھادة الدبلوم العالي الدول

والزمالة من معھد إدارة المخاطر بالمملكة المتحدة. كما التحق بالعدید من البرامج والدورات التدریبیة المتخصصة في جامعة ھارفرد  مخاطر المؤسسات
 لألعمال وجامعة ستانفورد وجامعة دیوك في الوالیات المتحدة األمریكیة.

 

 مدیر عام المجموعة المالیة - السید/ جیم میرفي

، كما أنھ عضو في العدید من 2010، ویشغل حالیاً منصب مدیر عام المجموعة المالیة منذ العام 1999في العام  البنكانضّم السید / جیم میرفي إلى 
 ).(ھولندا اللجان اإلداریة لدى المجموعة. ویشغل السید/ جیم میرفي عضویة مجلس ادارة كل من البنك التركي (تركیا) وان بي كي اوفرسیز

الرائدة، ولدیھ  وقبل انضمامھ إلى بنك الكویت الوطني، عمل السید/ جیم میرفي كرئیس للمحاسبة اإلداریة في إیرلندا والمملكة المتحدة لدى أحد البنوكة
 .خبرات واسعة في مجال التمویل والقطاع المصرفي

التسویق من  رتیر معتمد (المملكة المتحدة) وحاصل على مؤھل في مجالالسید/ میرفي حاصل على شھادة محاسب إداري معتمد (المملكة المتحدة)، وسك
 إیرلندا.

 .2020أكتوبر  31 في تاریخ ألسباب شخصیة، وأخر یوم عمل لھ سیكون 2020أكتوبر  5تم اإلعالن عن استقالة السید میرفي من منصبة في تاریخ 

 

  المالیة مجموعةالمدیر العام للالقائم بأعمال  - السید/ سوجیت رونغي
، وتقلد منصب القائم بأعمال المدیر المالي 2012وشغل منصب المراقب المالي للمجموعة منذ العام  2002انضم السید رونغي إلى البنك في العام 

 .2020نوفمبر  1للمجموعة اعتباراً من 

كما انھ یتمتع بخبرات مھنیة واسعة في مجال األعمال  وقبل انضمام السید / رونغي إلى البنك عمل كمدقق أول في شركة محاسبة كبرى في الكویت،
 .المصرفیة والتمویل

ًضا على والسید / رونغي عضو في معھد المحاسبین القانونیین المعتمدین في الھند وخریج معھد محاسبي إدارة التكالیف في الھند، كما انھ حاصل أی
 درجة البكالوریوس في التجارة من جامعة بونا في الھند.

 
 مدیر عام مجموعة الموارد البشریة - لسید/ عماد العبالنيا

، وھو عضو في العدید من 2014، ویشغل منصب مدیر عام مجموعة الموارد البشریة منذ العام 2003في العام  البنكانضمَّ السید/ عماد العبالني إلى 
 اللجان اإلداریة لدى المجموعة. 

 الكویت، ومساعد مدیر عام إدارة التعیینات والعملیات في الموارد -مدیر عام الموارد البشریة وعمل سابقاً في بنك الكویت الوطني كنائب

 عاماً في مجال الموارد البشریة.  24البشریة. والسید/ عماد العبالني یتمتع بخبرات واسعة تمتد ألكثر من 

لبنان، ودرجة البكالوریوس في علم النفس  -جامعة األمریكیة في بیروت والسید/ عماد العبالني حاصل على شھادة الماجستیر في إدارة األعمال من ال
 التربوي من جامعة الكویت.

 

 مدیر عام مجموعة الخدمات المصرفیة للشركات األجنبیة والنفط والتمویل التجاري - السید/ برادیب ھاندا

، ویشغل منصب المدیر العام لمجموعة الخدمات المصرفیة للشركات األجنبیة، والنفط، والتمویل  1980في العام  البنكانضمَّ السید/ برادیب ھاندا إلى 
 ، وھو عضو في العدید من اللجان اإلداریة لدى المجموعة.  2012التجاري منذ العام 

دیر أول لمجموعة الخدمات المصرفیة للشركات، ویمتلك وتشمل مھامھ السابقة في بنك الكویت الوطني منصب مساعد مدیر عام، ومدیر تنفیذي، وم
 عاماً في مجال الشركات األجنبیة، والنفط، والتمویل التجاري.  30خبرة واسعة تزید على 

 والسید/ ھاندا حاصل على درجة الماجستیر من جامعة دلھي في الھند.
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 یةمدیر عام مجموعة الخدمات المصرفیة الشخص - السید/ محمد العثمان

، وھو 2018شھر أبریل  ویشغل حالیاً منصب رئیس مجموعة الخدمات المصرفیة الشخصیة منذ 2006في العام  إلى البنكأنضم السید/ محمد العثمان 
 عضو في العدید من اللجان االداریة لدى المجموعة. 

.  2014والتي شغل عضویتھا منذ العام  2015نت) منذ العام  –كما یشغل حالیاً رئاسة مجلس إدارة شركة الخدمات المصرفیة اآللیة المشتركة (كي 
 .محمد العثمان بخبرات واسعة في الخدمات المصرفیة للتجزئة، وخدمات المدفوعات المصرفیة والمنتجات المصرفیة /یتمتع السید

حضوره العدید من الدورات التدریبیة في جامعة السید/ محمد العثمان حاصل على درجة البكالوریوس في الفلسفة من جامعة الكویت باإلضافة إلى 
 ھارفرد لألعمال بالوالیات المتحدة.

 

 مدیر عام مجموعة الخدمات المصرفیة للشركات المحلیة - السید/ أحمد بورسلي

 . 2019محلیة منذ یونیو، ویشغل منصب المدیر العام لمجموعة الخدمات المصرفیة للشركات ال1998في العام  البنكانضم السید/ أحمد بورسلي إلى 

، ویشغل عضویة مجلس إدارة شركة بوبیان 2015حتى ینایر  2012ابریل  منوشغل السید / بورسلي عضویة مجلس إدارة شركة الوطني لالستثمار 
 للتأمین التكافلي. وھو عضو في العدید من اللجان اإلداریة واللجان االئتمانیة لدى المجموعة. 

كالیفورنیا، كما شارك في العدید من  –ي على درجة البكالوریوس في إدارة األعمال مع تركز في التسویق من جامعة باسیفیك حصل السید/ أحمد بورسل
 .وانسیاد في فرنسا الدورات التدریبیة بجامعة ھارفرد لألعمال في الوالیات المتحدة

 

 لمعلومات والعملیاتمجموعة تقنیة ا -نائب الرئیس التنفیذي  - السید/ دیمتریوس كوكوسولیس

من اللجان  لیشغل منصب المدیر العام لمجموعة العملیات، كما یشغل عضویة العدید 2013في العام  البنكانضم السید/ دیمتریوس كوكوسولیس إلى 
 اإلداریة لدى المجموعة. 

لخدمات التمویل الدولي لألفراد، ونائب رئیس ومدیر وقبل تولیھ لمنصبھ الحالي، شغل منصب رئیس ونائب رئیس إدارة العملیات، ورئیس العملیات 
والسید/ دیمتریوس كوكوسولیس  .الخدمات المصرفیة لألفراد وعملیات بطاقات االئتمان في عدد من البنوك المحلیة والدولیة في جنوب وشرق أوروبا

شاریع، وتأسیس وظیفة العملیات، وأنشطة االندماج واالستحواذ لدیھ خبرات واسعة في مجال إدارة العملیات، والتحلیل والتخطیط المالي، وإدارة الم
 وإعادة الھیكلة. 

ودرجة والسید/ كوكوسولیس حاصل على شھادة الماجستیر في إدارة األعمال في التمویل من جامعة دیبول في شیكاغو بالوالیات المتحدة األمریكیة، 
 بالوالیات المتحدة األمریكیة.البكالوریوس في علوم االقتصاد من جامعة روتشستر 

 

 رئیس الخدمات المصرفیة للمجموعة –نائب الرئیس التنفیذي  - السید/ مالك خلیفة

،  2008الكویت منذ العام  -، وشغل منصب المدیر العام لمجموعة الخدمات المصرفیة الخاصة 2005في العام  البنكانضم السید/ مالك خلیفھ إلى 
. وھو عضو في العدید من اللجان اإلداریة لدى المجموعة. كما یشغل عضویة مجلس 2018 یونیوالخاصة للمجموعة منذ ورئیس الخدمات المصرفیة 

 المملكة العربیة السعودیة.  –فرنسا، وشركة الوطني إلدارة الثروات  –لبنان، وبنك الكویت الوطني  –ادارة بنك الكویت الوطني 

مالك خلیفھ منصب المدیر التنفیذي للخدمات المصرفیة الخاصة لدى المكتب التمثیلي ألحد البنوك االمریكیة  في  /وقبل تولیھ لمنصبھ الحالي، شغل السید
 .عاماً في مجال الخدمات المصرفیة الخاصة وأسواق المال في الشرق األوسط ومنطقة الخلیج 34لبنان، ولدیھ خبرة واسعة تمتد ألكثر من 

 ادة الماجستیر في علوم االقتصاد من جامعة سانت جوزیف في لبنان.السید/ مالك خلیفھ حاصل على شھ

 

 الشؤون االداریة خدماتمدیر عام  -  محمد الخنیني/  السید

 . 2007الشؤون اإلداریة منذ العام  خدمات، ویشغل منصب مدیر عام 1979العام  البنك فيانضم السید / محمد الخنیني إلى 

عدة إدارات وخاصة في مجموعة الخدمات المصرفیة الشخصیة. یتمتع السید / محمد الخنیني بخبرات واسعة في مجال وقد تدرج السید / الخنیني في 
  .الخدمات المصرفیة الشخصیة واإلداریة

امعة ھارفرد لألعمال السید / الخنیني حاصل على درجة بكالوریوس في العلوم السیاسیة من جامعة الكویت، كما شارك في العدید من البرامج التنفیذیة بج
 بالوالیات المتحدة وعدد من الدورات التدریبیة األخرى.
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 مدیر عام مجموعة العملیات - السید/ محمد الخرافي

حیث تدرج في إدارة الفروع المحلیة حتى وصل إلى درجة مدیر فرع. وانضم  2008إلى عام  2001من عام  البنكانضم السید / محمد الخرافي إلى 
حیث شغل عدة مناصب قیادیة. ویشغل حالیاً منصب مدیر عام مجموعة العملیات. كما أنھ عضو مجلس إدارة في شركة  2010في العام للبنك مجدًدا 

 شبكة المعلومات االئتمانیة (ساي نت). 

 .ویتمتع السید / محمد الخرافي بخبرات واسعة في مجال الخدمات المصرفیة والعملیات

حاصل على درجة بكالوریوس في إدارة األعمال من الجامعة العربیة المفتوحة، كما شارك في العدید من البرامج التنفیذیة بجامعة السید / محمد الخرافي 
 ھارفرد لألعمال وجامعة شیكاغو بوث لألعمال والجامعة االمریكیة في بیروت.

 

 كبیر االقتصادیین للمجموعة - الدكتور/ سعادة الشامي

، ویشغل حالیاً منصب كبیر االقتصادیین للمجموعة، وھو عضو في العدید من اللجان االداریة 2018في العام  البنكانضم الدكتور / سعادة شامي إلى 
 .في المجموعة، ولدیھ خبرة واسعة في التحلیل االقتصادي وأسواق المال

 عاماً في صندوق 20لبنان لعدة سنوات كما عمل لفترة تتجاوز  -عام لھیئة أسواق المال قبل تولیھ منصبھ الحالي، شغل الدكتور / سعادة منصب األمین ال
 .لبنان -النقد الدولي، كما عمل مستشاًرا في كل من مكتب رئیس الوزراء ومكتب وزارة المالیة في بیروت 

ي كندا، وكذلك درجة الدكتوراه من جامعة ماك ماستر في الدكتور/ شامي حاصل على درجة البكالوریوس والماجستیر في االقتصاد من جامعة أوتاوا ف
 كندا.

 

 مدیر عام اإلدارة الھندسیة - المھندس/ عزت حالل

، ویشغل منصب رئیس اإلدارة الھندسیة حیث یعمل على تطویر وتوسعة شبكة الفروع داخل 2003في العام  البنكانضم المھندس / عزت حالل إلى 
 .لمسئول عن مشروع المبنى الرئیسي الجدیدوخارج الكویت، وھو المھندس ا

خبرات قبل تولیھ منصبھ الحالي، شغل المھندس / حالل عدة مناصب قیادیة في شركات ھندسة ومقاوالت كویتیة وأمریكیة. یتمتع السید / عزت حالل ب
 .واسعة في إدارة اإلنشاءات واستشارات المشاریع العمرانیة

الوریوس والماجیستیر في إدارة اإلنشاءات من جامعة أوكالھاما ودرجة الماجیستیر في الھندسة المدنیة من جامعة المھندس / حالل حاصل على درجة بك
 وكلیة وارتون فیالنوفا في الوالیات المتحدة األمریكیة، كما شارك في العدید من برامج المدراء التنفیذیین والقیادیة من خالل جامعة ھارفرد لألعمال

 ودایل كارنجي.

 

 رئیس مجموعة تقنیة المعلومات - السید/ نیكوالس سفیكاس

 .، ویشغل حالیاً منصب رئیس مجموعة تقنیة المعلومات 2015في العام  البنكانضم السید نیكوالس سفیكاس الى 

ویتمتع السید  .الیونان –ریوس ، شغل السید / سفیكاس منصب مدیر أول أنظمة الكروت وآالت السحب اآللي في مجموعة بنك بیالبنكوقبل انضمامھ إلى 
 .عاما في مجال تقنیة المعلومات في القطاع المصرفي 20سفیكاس بخبرة طویلة تمتد الكثر من  /

الیونان، وماجستیر في الھندسة (الھندسة اإللكترونیة والكمبیوتر) من   -السید / سفیكاس حاصل على الماجستیر في إدارة األعمال من جامعة مقدونیا 
 الیونان. -أرسطو سالونیك  جامعة

 
 رئیس مجموعة الشؤون القانونیة –المستشار القانوني العام  - الدكتور / جالل وفاء البدري

 .، ویشغل حالیاً منصب المستشار القانوني العام ورئیس مجموعة الشؤون القانونیة في البنك2015في العام  البنكانضّم الدكتور/ جالل وفاء إلى 

، شغل الدكتور/ جالل منصب المستشار القانوني األول في ھیئة أسواق المال في دولة الكویت والمستشار القانوني ورئیس وحدة البنكوقبل انضمامھ إلى 
 .جامعة االسكندریة –الكویت ، وأستاذ القانون التجاري والبحري في كلیة الحقوق في مكافحة غسل األموال في بنك 

الل بخبرة طویلة في مجال المحاماة واالستشارات القانونیة للشركات والبنوك والمؤسسات المالیة وكان عضوا في عدة لجان قانونیة یتمتع الدكتور/ ج
 .في دولة الكویت

العلوم القانونیة الدكتور/ جالل حاصل على لیسانس في الحقوق من جامعة اإلسكندریة والماجیستر في القانون التجاري من جامعة نیویورك والدكتوراه في 
 من جامعة تولین في الوالیات المتحدة األمریكیة.
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 رئیس مجموعة الخزینة -مدیر عام  - السید/ جاد زخور

. وشغل سابقا منصب نائب أمین مجموعة 2020وشغل منصب مدیر عام مجموعة الخزینة منذ ینایر  2006في العام  البنكانضم السید / جاد زخور إلى 
 . وھو أیضاً عضو في العدید من اللجان اإلداریة.2014أغسطس الخزینة منذ 

 زخور بخبرة واسعة في مجال الخزینة واالستثمار وإدارة الثروات. /یتمتع السید

األمریكیة زخور حاصل على البكالوریوس في الھندسة المدنیة من جامعة حمص ودرجة الماجستیر في إدارة األعمال في العلوم المالیة من الجامعة  /السید
إنسیاد في بیروت، ومدیر مخاطر مالیة معتمد. وشارك السید/ زخور في عدد من البرامج التنفیذیة في جامعة في جامعة ھارفرد بالوالیات المتحدة و

 بفرنسا.

 

الشھداء، برج بنك الكویت ارك ومبالجابر منطقة شرق، شارع برج بنك الكویت الوطني، یقع عنوان العمل لكل من أعضاء اإلدارة التنفیذیة للبنك في: 
 ، الكویت دولة الكویت. 13001الصفاة،  95الوطني. ص. ب 

 مكافآت أعضاء اإلدارة التنفیذیة 

 2020كما ورد ضمن البیانات المالیة للنصف األول من العام  ألف د.ك.
 1,589 قصیرة األجل  أخرى  رواتب ومزایا

 127 مكافآت نھایة الخدمة
 421 األسھم مدفوعات
 2,137 اإلجمالي

 .ال یوجد أي تعارض جوھري أو محتمل بین مصالح أعضاء اإلدارة التنفیذیة وواجباتھم تجاه البنك ومصالحھم و/أو واجباتھم الخاصة
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 التنظیمي الھیكل
 

 :للبنك الحالي التنظیمي الھیكل أدناه البیاني الرسم یوضح
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 واالستثمارات الرئیسیةالشركات التابعة 
 بنك الكویت الوطني بنك بریفیھ (سویس) اس.ایھ.

، وھو بنك سویسري مستقل خاص یقدم خدمات إدارة 1984 العامبنك الكویت الوطني بنك بریفیھ (سویسرا) اس.ایھ. (أن بي كیھ سویس) في  تأسس
تشمل خدمات إدارة الثروات بشكل رئیسي الخدمات المصرفیة الخاصة والثروات واالستثمار لألفراد والمؤسسات من دول مجلس التعاون الخلیجي. 

یري األصول ومقدمي المنتجات والخدمات لتلبیة احتیاجات وتخطیط التركات وإدارة األصول بینما تشمل خدمات إدارة االستثمار التعرف على أفضل مد
 العمالء.

 بنك الكویت الوطني (إنترناشیونال) بي.أل.سي.

یقدم بنك الكویت الوطني وة مع الكویت. یوالتجار یةتدفقات االستثماراللجذب  للمجموعةاالستراتیجیة األولیة  اطار في 1983 العامالبنك في  تأسس
والخدمات المصرفیة  counter servicesالحاجز   بي.أل.سي.، لندن، حالیا مجموعة واسعة من الخدمات للعمالء بما في ذلك خدمات(إنترناشیونال) 

لقاعدة عمالء البنك التقلیدیة منھم مصّدرین وشركات  wholesaleالخاصة باإلضافة إلى مجموعة شاملة من أنشطة الخدمات المصرفیة بالجملة 
 عالقات مع القطاع العام وقطاعات األعمال الخاصة في الكویت ومنطقة الشرق األوسط.مقاوالت تربطھم 

 شركة الوطني لالستثمار ش.م.ك. (مقفلة)

الوقت الحالي إحدى أبرز شركات  فيوأصبحت الشركة  2005 العامن بي كي كابیتال") في أشركة الوطني لالستثمار ش.م.ك.(مقفلة) (" ستتأس
تضم شركة الوطني لالستثمار نقاط قوى و. المحترفین المھنیینمن  150ضم أكثر من تاالستثمار في المنطقة وتعمل من الكویت ودبي والقاھرة وتركیا و

 لخدمات المالیة المبتكرة ومنھا: التي تمكنھا من تزوید العمالء بمجموعة متنوعة من المنتجات وا المجموعةوتمیز عدیدة وموارد وشبكة 

، وتركز تلك المنصة على 2019دیسمبر  31ملیون دینار كویتي كما في  4,469: تبلغ قیمة األصول المدارة على مستوى المجموعة إدارة األصول
إلى مختلف أدوات الدخل الثابت  يالنقدسوق الاالستراتیجیات والمنتجات التي تدعمھا مقترحات القیمة المضافة والقناعات الراسخة التي تتراوح من 

 الخاصة واألصول العقاریة. الملكیاتوحقوق الملكیة، إلى 

الدوالر یدیر فریق إدارة األصول حالیًا أكبر وأنجح صنادیق السوق النقدي على مستوى الكویت. وتستفید الصنادیق من السیولة بالدینار الكویتي و
 ومتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة. األمریكي ویتم تقدیمھا بصیغ تقلیدیة

 :: تقدم منصة متكاملة من األعمال المصرفیة االستثماریة التي تشمل ما یليالخدمات االستثماریة

 .استشارات الدمج واالستحواذ: توفر أفضل خدمة لھیكلة الصفقات المثالیة لتصمیم حلول إبداعیة بما یتوافق مع متطلبات عمالئھا .1
 ل األسھم: مخصصة لخلق قیمة لعمالئھا من خالل تخطیط وتنفیذ استراتیجیات مبتكرة لتحقیق أھداف العمالء.خدمات أسواق رأس ما .2
أسواق رأس مال الدین: تركز على وضع وھیكلة وتنفیذ وتوزیع مجموعة متنوعة من عروض أدوات الدین بما في ذلك األوراق المالیة  .3

 .ق المالیة المھیكلة، والتي تكملھا أیضا خدمات استشارات التصنیف وھیكلة رأس المالالتقلیدیة واإلسالمیة والبنوك الكبرى واألورا
استشارات التمویل: وھي وحدة مخصصة تسعى جاھدة لتزوید العمالء بخدمات تتمیز بالشفافیة وتساعدھم في جمیع مراحل عملیة زیادة رأس  .4

   المال عن طریق أدوات الدین بما في ذلك مرحلة المفاوضات.

تقدم إدارة الوساطة المالیة في شركة الوطني لالستثمار خدمات وساطة رفیعة المستوى وتتمیز بقدرة فائقة على التنفیذ مع سھولة  :المالیة الوساطة
 الوصول ألسواق المال الكویتیة والخلیجیة والدولیة الرئیسیة.

التي تُعّد الحل اإللكتروني األفضل في فئتھ في الكویت لالستثمارات طویلة األجل. باإلضافة إلى ذلك، تقدم شركة الوطني لالستثمار خدمة سمارت ویلث 
 حیث یمكن للمستثمرین إدارة ومراقبة استثماراتھم من خالل بوابة سمارت ویلث اإللكترونیة و/ أو تطبیق الھاتف المحمول.

 بنك الكویت الوطني مصر ش.م.م.

 –باسم البنك الوطني المصري قبل أن یصبح بنك الكویت الوطني مصر ش.م.م. ("بنك الكویت الوطني المعروف سابقاً  –الكویت الوطني مصر  بنك
 –على بنك الكویت الوطني  ت المجموعةأستحوذومن خالل الرؤیة المستقبلیة لعدد من رجال االعمال المصریین.  1980 العام في تأسیسھ تممصر")، 
وقع خطى نمو اقتصاد واعد، وأصبح ینظر إلیھ على أنھ البنك األبرز لقطاع المؤسسات والشركات في وقت كان ینمو على  2007 العاممصر في 

ارتفع عدد فروع بنك الكویت ومصر إلى ملیار جنیھ مصري.  –رأس مال بنك الكویت الوطني ت المجموعة ، رفع2008 العاممتوسطة الحجم. وفي 
على سبیل المثال ال  -استراتیجیة في أكثر األماكن حیویة في أنحاء الجمھوریة، حیث تتواجد  في مناطق جمیعھافرعاً، تقع  53 إلىمصر  –الوطني 
مصر توفیر القروض إلى اآلالف  –في القاھرة واالسكندریة والجیزة والمنصورة وسوھاج، ومن ھذا المنطلق استطاع بنك الكویت الوطني  -الحصر 

 سات والشركات، األمر الذي انعكس على أداء محفظة قروضھ. من كبار وصغار المستثمرین والعمالء من المؤس

وإصالحات اقتصادیة طموحة. تقوم  قويللمجموعة وتواصل تحقیق نتائج قویة مصحوبة بنمو اقتصادي  ةستراتیجیاال األسواق أھم منمصر  وتظل
العمالء وتبسیط العملیات ورفع مستوى القدرات في جمیع توسیع عملیات فرعھا المصري من خالل تعزیز اكتساب و لتطویرالمجموعة بتنفیذ برنامج 

 الوظائف. یتم التركیز بشدة على بناء الجودة والوصول إلى األعمال المصرفیة لألفراد في مصر بھدف تنویع الدخل والعملیات.
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 شركة الوطني للوساطة المالیة ش.م.ك. (مقفلة)

، وأصبحت في 1983 العامشركة الوطني للوساطة المالیة ش.م.ك. (مقفلة) (المعروفة سابقا باسم شركة الكویت للوساطة المالیة المحدودة) في  تأسست
% من رأسمالھا). تعرض الشركة مجموعة من خدمات الوساطة في مجال األوراق المالیة 86.7ملك تي تال( للمجموعةشركة تابعة  2007شھر فبرایر 

حدى شركات فیما یتعلق بشراء وبیع األسھم المدرجة وغیر المدرجة والتداول المباشر في األسواق الرسمیة وأسواق المشتقات والخیارات، والشركة ھي إ
ً دینار كویتي موزع یونمل 5الوساطة المرخص لھا من قبل ھیئة أسواق المال الكویتیة. یبلغ رأس مال الشركة   ملیون سھم. 50على  ا

 الكویت الوطني (لبنان) ش.م.ل.  بنك

، وأصبح بنك الكویت 1996 العامعلى بنك الكویت الوطني (لبنان) ش.م.ل.، والذي كان یعرف سابقا باسم "بنك الریف"، في ت المجموعة استحوذ
الصنایع (المكتب الرئیسي) والشیاح فروع تقع في مناطق تجاریة وسیاحیة استراتیجیة تشمل  3 من تتكون شبكةالوطني (لبنان) یعمل حالیا من خالل 

والخدمات المصرفیة للشركات والمنتجات  الشخصیةیقدم بنك الكویت الوطني (لبنان) لعمالئھ مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفیة ووبحمدون. 
ت المصرفیة بواسطة الھاتف النقال والخدمات والخدمات المصرفیة الخاصة بأعلى المستویات العالمیة، بما فیھا، على سبیل المثال ال الحصر، الخدما

 ، والتمویل التجاري والعقاري السكني والخدمات العقاریة. االلي السحبالمصرفیة عبر اإلنترنت وبطاقات االئتمان وبطاقات 

سواء كانوا مقیمین أو غیر مقیمین في واللبنانیون  ،الكویتیون علیھ یقبل، من خالل بنك الكویت الوطني (لبنان) ألن یصبح البنك الذي تسعى المجموعة
في مدن رئیسیة في منطقة الخلیج والشرق األوسط لتحقیق  اوجودھت المجموع لبنان وغیرھم من مواطني دول مجلس التعاون الخلیجي في لبنان. عزز

ي مجال الخدمات المصرفیة الخاصة للعمالء وللشركات وف الشخصیةسكانیة وذلك في مجال الخدمات المصرفیة التركیبات ال مختلف مستوى على اأھدافھ
 في لبنان.

 بنك االئتمان العراقي أس.أیھ.

 العاممن قبل مجموعة من العائالت التجاریة العراقیة، وأدرج في سوق العراق لألوراق المالیة في  1998 العامبنك االئتمان العراقي أس.أیھ. في  تأسس
ملیار دینار عراقي في  250رأس مالھ إلى  تى حصة األغلبیة في مصرف االئتمان العراقي ثم رفععل ت المجموعةاستحوذ 2005 العام. وفي 2004

 الشخصیة المصرفیة.  وأصبح مصرف االئتمان العراقي الیوم أحد أكبر خمسة بنوك تجاریة في العراق ویقدم مجموعة من الخدمات 2014دیسمبر 
یة والمقاولین، كما یقدم خدمات تمویل المشاریع إلى الشركات الدولیة العاملة في العراق على أن وخدمات التحویل والتمویل التجاري للشركات المحل

فروع في بغداد (بما في ذلك مركز أعمال في مرافق  5تشمل شبكة فروع مصرف االئتمان العراقي ویخضع ذلك لموافقة مصرف العراق المركزي. 
 محافظات البصرة وكربالء والحلة وإربیل. العراق في حي المنصور) وفرع في كل من  –زین 

 بنك بوبیان ش.م.ك.ع.

ً كویتي، ویعمل وفق ینارملیون د 100برأسمال یبلغ  2004 العامبنك بوبیان ش.م.ك.ع. ("بوبیان") في  تأسس حكام الشریعة اإلسالمیة من خالل أل ا
رأس مال  في أقلیة حصةعلى  المجموعة ت، استحوذ2009 العامفي وتطبیق التعالیم اإلسالمیة في جمیع معامالتھ مع المستثمرین والعمالء والدائنین. 

 %.59.9في بنك بوبیان  المجموعةغ حصة %. وكما في وقت اصدار ھذه النشرة، تبل58.4إلى  2012 العامبحلول  ابنك بوبیان، وارتفعت مساھمتھ

 بنك یركز. الثروات وإدارة الخاصة المصرفیة والخدمات للشركات المصرفیة والخدمات لألفراد المصرفیة الخدمات ھي بوبیان لبنك األساسیة األعمال
 الخدمات من واسعة مجموعة لعمالئھ بوبیان بنك یقدم. المتحدة المملكة الى باإلضافة الكویت، في وخدماتھ منتجاتھ تقدیم على أساسي بشكل بوبیان

 دیسمبر 31 حتى آلي صراف جھاز 250 من وأكثر فرًعا 43 تضم والتي الكویت، في نمًوا الفروع شبكات أسرع احدى خالل من والمالیة المصرفیة
 .المحمول الھاتف عبر المصرفیة والخدمات اإلنترنت، عبر المصرفیة والخدمات ، الھاتف عبر مصرفیة وخدمات ،2019

 على أماالمتوسط إلى الطویل.  ىالمددولي على ال هحضور ترسیخالمحلیة بھدف  أعمالھ تطویرتتمثل استراتیجیة بنك بوبیان في المدى القریب في و
ً  صعید في قطاع الخدمات المصرفیة الشخصیة وقطاع الخدمات المصرفیة للشركات.  یةزیادة حصتھ السوق السوق المحلي، یستھدف بنك بوبیان حالیا

 .ةالرقمی العروضلى شرائح العمالء المستھدفة وتعزیز وعمنتجات المحفظة  تحسین، مع التركیز على الرئیسیة األنشطة تنمیةوتركز استراتیجیتھ على 

% 27.9الفعلیة من  حصتھما أدى إلى زیادة ب األوسط والشرق لندن بنكافیة في ، استحوذ بنك بوبیان ش.م.ك.ع. على حصة إض2020ینایر  27في و
لندن والشرق األوسط من شركة زمیلة إلى شركة  بنكمسیطرة، قامت المجموعة بإعادة تصنیف استثمارھا في  حصةعلى  ھبعد حصولو%.  71.1إلى 

ملیون  523 األوسط والشرق لندنبنك  مساھمة بلغتكما في تاریخ االستحواذ، والنتائج المالیة للبنك مع البیانات المالیة للمجموعة.  بدمجتابعة وقامت 
ء ملیون دینار كویتي في ودائع عمال 365على التوالي، و  الموجوداتملیون دینار كویتي في التمویل اإلسالمي للمجموعة وإجمالي  616دینار كویتي و 

 لمجموعة.ا

 الثروات إلدارة الوطني شركة

 الوطني، الكویت بنك من بالكامل مملوكة سعودي لایر ملیون 90 مدفوع مال برأس مقفلة مساھمة واحد شخص شركة ھي الثروات إلدارة الوطني شركة
. بالمجموعة الخاصة اإلدارة تحت األصول وتعزیز تنمیة بھدف لالستثمار الوطني وشركة الخاصة المصرفیة الخدمات مجموعة من مباشر بدعم وتحظى

 السعودیة العربیة المملكة في مسجلة الشركة. 2018 سبتمبر 20 في عملیاتھا وبدأت 2017 سبتمبر 10 في الثروات إلدارة الوطني شركة تأسیس تم
 .السعودیة العربیة المملكة ،12363 الریاض فھد، الملك طریق المحمدیة، حي والثالث، الثاني الطابقین ضمان مبنى في المسجل الرئیسي مكتبھا ویقع
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 صنادیق وإدارة المالیة، األوراق وحفظ االستشارات، وتقدیم والترتیب، ووكیل، أصیل، بصفة التعامل أنشطة ممارسة لھا مرخص وفروعھا الشركة 
ً  الشركة بإدارة استثماریة محافظ وإدارة االستثمار،   .المالیة السوق ھیئة من الصادر للترخیص وفقا

. المالیة الوساطة وخدمات االستثماریة المصرفیة والخدمات األصول وإدارة الثروات إدارة: تقدیمھا الشركة تتولى التي الرئیسیة األعمال خطوط وتشمل 
 التي الممیزة والخدمات اإلقلیمي وتركیزھا الجغرافیة بصمتھا وانتشار الدولي المستوى على أعمالھا نطاق باتساع الثروات إلدارة الوطني شركة وتتمیز
   .تقدمھا
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 ھیكل رأس المال واالقتراض
 

 : السنداتوھیكل رأس المال واالقتراض المبدئي المتوقع بعد اصدار  2020یونیو  30كما في  البنكیوضح الجدول التالي ھیكل رأس مال واقتراض 

 

 بعد إصدار السندات 2020یونیو  30 (ملیون د.ك.)
 2020یونیو  30 في

 (صوریة)
   حقوق الملكیة

 685 685 رأس المال 
 326 326 احتیاطي قانوني 

 803 803 حساب عالوة اصدار أسھم
 (39) (39) أسھم خزینة 

 25 25 احتیاطي أسھم خزینة 
 1,279 1,279 احتیاطیات أخرى 

   
 3,080 3,080 حقوق الملكیة الخاصة بمساھمي البنك 

 438 438 1الشریحة  –المستدامة المالیة األوراق 
 383 383 الحصص غیر المسیطرة 

 3,901 3,901 إجمالي حقوق الملكیة 
   المطلوبات

 6,337 6,337 مالیة األخرىالمؤسسات الللبنوك و ةمستحقمبالغ 
 17,564 17,564 ودائع العمالء 
 502 502 صادرة شھادات إیداع 

 237 237 أوراق دولیة متوسطة األجل
 150 125 2شریحة ال - سندات مساندة 
 233 233 صكوك مصدرة 

 782 782 مطلوبات أخرى
 25,804 25,779 إجمالي المطلوبات 

 29,705 29,680 مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة
 

 تأكید رأس المال المدفوع

 دینار كویتي موزع على  685,018,518.1 بالكامل بمبلغ ) رأس مال البنك مدفوع1كان: ( 2020یونیو  30یؤكد البنك بأنھ كما في 
ملیون  142.5) أن االحتیاطیات غیر القابلة للتوزیع والخاصة بالبنك بلغت 2دینار كویتي للسھم الواحد، و ( 0.100سھم بسعر  6,850,185,181

 دینار كویتي.
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 توزیعات األرباح من قبل البنك
 

 توزیع
 األرباح

العام المنتھي في 
 2015دیسمبر  31

العام المنتھي في 
 2016دیسمبر  31

العام المنتھي في 
 2017دیسمبر  31

العام المنتھي في 
 2018دیسمبر  31

العام المنتھي في 
 2019دیسمبر  31

 2020مارس  07 2019مارس  09 2018مارس  10 2017مارس  11 2016مارس  19 تاریخ الموافقة

 ةالنقدی اتالتوزیع
 35 35 30 30 30 (فلس)

 %5 %5 %5 %5 %5 أسھم منحة (%)
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 معلومات مالیة مختارة
 

 یة.تم استخالص المعلومات التالیة من البیانات المالیة ویجب أن تقرأ مع البیانات المالیة، وھي تخضع بالكامل لما تضمنتھ البیانات المال

 بیان الدخل المجمع

 30الستة أشھر المنتھیة في  
 دیسمبر 31المالیة المنتھیة في السنة  یونیو

 2020 2019 2019 2018 2017 

 (ألف د.ك.) (غیر مدققة) (غیر مدققة) 
 742,616 897,218 986,526 492,380 418,774 ایرادات فوائد

 (223,762) (330,882) (421,618) (208,322) (168,056) مصروفات فوائد
 518,854 566,336 564,908 284,058 250,718 صافي ایرادات الفوائد

 155,903 186,089 211,317 101,460 114,076 ایرادات مرابحة وتمویل إسالمي أخرى 
 (45,793) (61,972) (87,001) (41,131) (46,270) تكالیف تمویل وتوزیعات للمودعین 

 110,110 124,117 124,316 60,329 67,806 صافي االیرادات من التمویل اإلسالمي
صافي ایرادات الفوائد وصافي االیرادات من التمویل 

 اإلسالمي
318,524 344,387 689,224 690,453 628,964 

 138,556 150,176 157,152 78,700 71,515 صافي األتعاب والعموالت 
 19,818 2,140 8,419 8,715 (2,783) صافي إیرادات (خسائر) االستثمارات 

 33,735 39,026 39,343 19,270 25,613 األجنبیة صافي أرباح التعامل بالعمالت
 1,600 1,424 1,379 804 1,688 ایرادات تشغیل أخرى 

 193,709 192,766 206,293 107,489 96,033 ایرادات غیر الفوائد
 822,673 883,219 895,517 451,876 414,557 صافي ایرادات التشغیل  

 (154,472) (159,984) (175,731) (86,327) (84,810) مصروفات موظفین
 (92,731) (98,555) (98,852) (45,460) (52,001) مصروفات إداریة أخرى 

 (15,121) (14,703) (26,493) (12,467) (16,663) استھالك مباني ومعدات
 (3,121) (3,096) (3,198) (1,578) (823) إطفاء موجودات غیر ملموسة 

 (265,445) (276,338) (304,274) (145,832) (154,297) مصروفات التشغیل 
ربح التشغیل قبل مخصصات خسائر االئتمان وخسائر 

 انخفاض القیمة
260,260 306,044 591,243 606,881 557,228 

 (188,219) (179,692) (129,715) (67,125) (126,644) مخصص خسائر االئتمان وخسائر انخفاض القیمة
 369,009 427,189 461,528 238,919 133,616 ربح التشغیل قبل الضرائب

 (26,704) (33,240) (35,536) (18,483) (15,440) ضرائب
 342,305 393,949 425,992 220,436 118,176 ربح السنة / الفترة

 الخاص ب: 
     

 322,362 370,709 401,291 209,093 111,092 مساھمي البنك 
 19,943 23,240 24,701 11,343 7,084 الحصص غیر المسیطرة 
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 بیان المركز المالي المجمع

كما بنھایة الفترة المنتھیة  (ألف د.ك.)
 یونیو 30في 

 كما بنھایة الفترة المنتھیة في
 دیسمبر 31 

 2020 2019 2018 2017 
  (غیر مدققة) الموجودات

نقد وودائع بإشعارات قصیرة 
 2,743,640 2,966,707 3,787,173 3,771,114 األجل

 655,591 809,871 823,229 829,963 سندات بنك الكویت المركزي
 1,076,211 872,042 662,175 580,248 سندات خزانة حكومة الكویت

 2,488,188 2,364,242 1,909,081 1,113,173 ودائع لدى البنوك
قروض وسلف وتمویل 

 14,502,609 15,503,402 16,552,598 17,571,038 إسالمي للعمالء

 3,348,996 3,678,032 4,214,562 4,504,557 استثمارات في أوراق مالیة
 63,187 31,425 35,297 6,251 استثمار في شركات زمیلة

 324,277 362,801 433,540 447,896 أراضي ومباني ومعدات
الشھرة والموجودات األخرى 

 581,906 578,973 582,927 582,882 غیر الملموسة

 249,996 260,445 270,171 273,138 موجودات أخرى
 26,034,601 27,427,940 29,270,753 29,680,260 مجموع الموجودات

     
     المطلوبات

مبالغ مستحقة للبنوك 
 7,469,303 8,090,484 7,581,929 6,336,669 والمؤسسات المالیة األخرى

 13,779,607 14,388,836 15,930,577 17,563,721 ودائع العمالء
 490,835 451,128 538,611 501,894 شھادات إیداع مصدرة

 221,173 220,124 227,159 237,184 أوراق دولیة متوسطة األجل
 124,734 124,768 124,801 124,818 2الشریحة  –سندات مساندة 

    233,064 صكوك مصدرة
 387,848 451,290 608,516 781,877 مطلوبات أخرى

 22,473,500 23,726,630 25,011,593 25,779,227 إجمالي المطلوبات

     حقوق الملكیة

 591,744 621,332 652,399 685,019 رأس المال
 29,588 31,067 32,620 - أسھم منحة مقترح إصدارھا

 295,872 310,666 326,199 326,199 احتیاطي قانوني

 803,028 803,028 803,028 803,028 أسھمحساب عالوة اصدار 
 (77,799) (65,425) (39,258) (39,258) أسھم الخزینة

 13,994 14,010 25,115 25,115 احتیاطي أسھم خزینة

 1,372,964 1,448,579 1,633,641 1,279,450 احتیاطیات أخرى

حقوق الملكیة الخاصة 
 3,029,391 3,163,257 3,433,744 3,079,553 البنكبمساھمي 

 -األوراق المالیة المستدامة 
 210,700 210,700 438,438 438,438 1الشریحة 

 321,010 327,353 386,978 383,042 الحصص غیر المسیطرة
 3,561,101 3,701,310 4,259,160 3,901,033 إجمالي حقوق الملكیة

مجموع المطلوبات وحقوق 
 26,034,601 27,427,940 29,270,753 29,680,260 الملكیة
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 نسب مالیة مختارة 

 دیسمبر 31السنة المالیة المنتھیة في  یونیو 30الستة أشھر المنتھیة في  
 2020 2019 2019 2018 2017 

 (%) قیاس األداء
 1.28 1.38 1.42 1.53 0.75 1العائد على متوسط الموجودات

 10.8 12.0 12.3 13.2 6.3 2العائد على متوسط حقوق الملكیة
 32.3 31.3 34.0 32.3 37.2 3نسبة التكالیف إلى الدخل

      النسب المالیة
 2.61 2.69 2.56 2.64 2.25 4صافي ھامش الفائدة

 3.73 4.23 4.45 4.55 3.76 5العوائد
 1.26 1.72 2.14 2.16 1.72 6تكالیف التمویل

 39.2 42.0 44.8 46.3 26.8 7صافي ھامش الربح
      جودة الموجودات

 1.42 1.38 1.10 1.39 1.77 8نسبة القروض المتعثرة

                                                            

 مالحظات:
ً مقسوم )المالیةجمع في كل من البیانات في بیان الدخل الم على النحو المبین( الخاص بمساھمي البنكالمالیة ربح السنة / الفترة  1 على متوسط  ا

 المالیة . وللفترات5على أساس ربع سنوي مقسوما على  الموجوداتكمجموع  الموجودات، ویحتسب متوسط المالیة لسنة / الفترةتلك ال الموجودات
 .3على أساس ربع سنوي مقسوما على  الموجوداتمحسوبا كمجموع  موجوداتمتوسط الیحتسب المرحلیة، 

(غیر المدرجة في حقوق المساھمین)  1الفترة المالیة الخاص بمساھمي البنك مطروحاً منھ الفائدة المدفوعة على رأس المال الشریحة  ربح السنة / 2
مقسوما على متوسط حقوق المساھمین (وھي حقوق ملكیة منسوبة إلى مساھمي البنك كما ھو موضح في بیان المركز المالي في كل من البیانات 

، أما 5سنة / الفترة المالیة. وتم حساب متوسط حقوق المساھمین للسنة على أنھ مجموع حقوق المساھمین على أساس ربع سنوي مقسوماً على المالیة) لل
 .3بالنسبة  للفترات المرحلیة، تم احتساب متوسط حقوق المساھمین كمجموع حقوق المساھمین على أساس ربع سنوي مقسوماً على 

في  على النحو المبینالتشغیل ( إیرادات) مقسومة على صافي في كل من البیانات المالیة المجمعصاریف التشغیل (على النحو المبین في بیان الدخل م 3
 ).جمع في كل من البیانات المالیةبیان الدخل الم

البیانات المالیة) في كل من و المبین في بیان الدخل المجمع صافي ایرادات الفوائد وصافي االیرادات من التمویل اإلسالمي (كل منھا على النح  4
دّرة للفوائد مقسوماً على متوسط الموجودات المدرة للفوائد للسنة / الفترة المالیة. ویحتسب متوسط الموجودات المدرة للفوائد كمجموع الموجودات الم

. وتتكون 3رحلیة، فیحسب متوسط الموجودات المدّرة للفوائد مقسوماً على ، وبالنسبة للفترات المالیة الم5على أساس ربع سنوي مقسوماً على 
المدّرة للفوائد من نقد وودائع بإشعارات قصیرة األجل وسندات بنك الكویت المركزي وسندات خزانة حكومة الكویت والودائع لدى البنوك  اتالموجود

 یة.وقروض وسلف وتمویل إسالمي للعمالء واستثمارات في أوراق مال
ى متوسط إیرادات الفوائد واإلیرادات من التمویل اإلسالمي (كل منھا على النحو المبین في بیان الدخل المجمع ضمن البیانات المالیة) مقسوما عل 5

 الموجودات المدرة للدخل للسنة / الفترة المالیة.
البیانات المالیة) مقسوماً على  في كل منلمبین في بیان الدخل المجمع مصروفات الفوائد وتكالیف تمویل وتوزیعات للمودعین (كل منھا على النحو ا 6

وع المطلوبات متوسط المطلوبات التي تتحمل التكالیف للسنة / الفترة المالیة. وتم احتساب متوسط المطلوبات التي تتحمل التكالیف للسنة على أنھا مجم
سة. وبالنسبة للفترات المالیة المرحلیة، تم احتساب متوسط المطلوبات التي تتحمل التي تتحمل التكالیف على أساس ربع سنوي مقسوماً على خم

مبالغ التكالیف كمجموع المطلوبات التي تتحمل التكالیف على أساس ربع سنوي مقسوماً على ثالثة. وتشتمل المطلوبات التي تحمل التكالیف على ال
 –لعمالء وشھادات اإلیداع المصدرة واألوراق الدولیة متوسطة األجل والسندات المساندة المستحقة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى وودائع ا

 والصكوك المصدرة. 2الشریحة 
ً ربح السنة / الفترة الخاص بمساھمي البنك مقسوم 7  ة المالیة.على صافي ایرادات التشغیل للسنة / الفتر ا
 30.1.5المقدم للعمالء على النحو المبین في اإلیضاح رقم  متعثر السداد والتمویل اإلسالميالقروض المتعثرة (التي فات موعد استحقاقھا والسلف  8

یونیو  30و  2020یونیو  30ألف دینار كویتي كما في  233,349ألف دینار كویتي  320,815والتي بلغت  2019السنویة للعام  من البیانات المالیة
جداول جدولین من أول القروض (القروض والسلف والتمویل اإلسالمي للعمالء على النحو المبین في ، على التوالي) كنسبة مئویة من إجمالي 2019

دینار كویتي كما في  ألف 16,762,955ألف دینار كویتي و 18,166,209بقیمة بلغت  2019من البیانات المالیة السنویة للعام  12االیضاح رقم 
 .على التوالي) 2019یونیو  30و 2020یونیو  30
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 287.5 228.1 272.2 234.3 185.5 9نسبة تغطیة خسائر القروض
 168.7 163.0 159.7 144.0 156.5 10نسبة تغطیة السیولة

 78.5 81.1 83.2 84.9 83.6 11والمؤسسات المالیةنسبة القروض إلى ودائع العمالء 
 66.7 67.6 68.8 70.0 72.0 12نسبة القروض إلى إجمالي الودائع

 39.1 35.9 36.2 34.4 33.8 13نسبة الموجودات السائلة
      نسب أخرى

معدل كفایة رأس المال الشریحة  -الملكیة المشتركة حقوق 
1 14 15 12.6 13.3 13.5 13.8 14.2 

 15.8 15.3 15.9 14.6 14.9 16  14 1الشریحة  –معدل كفایة رأس المال 
 17.8 17.2 17.8 16.6 16.8 17 14المالمعدل اجمالي كفایة رأس 

 9.2 9.2 10.2 9.1 9.8 18معدل الرفع المالي
 - 112.6 111.1 108.3 113.7 19نسبة صافي التمویل المستقر

  

 

  

                                                            
لكل من البیانات المالیة السنویة والتي بلغت  12مخصصات خسائر القروض (وھي مخصصات خسائر االئتمان على النحو المبین في اإلیضاح رقم  9

على التوالي) كنسبة مئویة من القروض  2019یونیو  30و  2020یونیو  30ألف دینار كویتي كما في  546,761ألف دینار كویتي و  595,171
 ثرة.المتع

دیسمبر  23الصادر بتاریخ  2014/  345ب/  ر /2وفقا لمتطلبات تعمیم بنك الكویت المركزي رقم  المعدل یتم احتسابو ربع سنويمتوسط  10
2014.   

من البیانات المالیة) مقسوماً على مجموع ودائع العمالء  في كلالقروض والسلف والتمویل اإلسالمي للعمالء (كما ھو مبین في بیان المركز المالي  11
 وودائع المؤسسات المالیة.

یداع القروض والسلف والتمویل اإلسالمي للعمالء مقسوماً على إجمالي ودائع العمالء ومستحقات البنوك والمؤسسات المالیة األخرى وشھادات اإل 12
 ن المركز المالي في كل من البیانات المالیة).المصدرة (توضح األخیرة على النحو المبین في بیا

 إجمالي النقد وودائع بإشعارات قصیرة األجل وسندات بنك الكویت المركزي وسندات خزانة حكومة الكویت والودائع لدى واستثمارات في أوراق 13
تثناء االستثمار في األوراق المالیة واالستثمارات المقاسة مالیة (كل منھا على النحو المبین في بیان المركز المالي في كل من البیانات المالیة) باس

ألف دینار كویتي  777,188لكل من البیانات المالیة السنویة بقیمة  13بالتكلفة المطفأة / محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق (كما ھو مبین في اإلیضاح 
على التوالي) مقسوماً على إجمالي الموجودات (على النحو المبین في  2019یونیو  30و  2020یونیو  30ألف دینار كویتي كما في  815,713و 

 بیان المركز المالي في كل من البیانات المالیة).
 .2014یونیو  24الصادر بتاریخ  2014/  336ر ب، رب أ/أ /2یتم احتساب المعدل وفقاً لمتطلبات تعمیم بنك الكویت المركزي رقم  14
 1الشریحة  -معدل كفایة رأس المال  - الملكیة المشتركةحقوق  على انھ 1معدل كفایة رأس المال الشریحة  - المشتركةالملكیة یتم تعریف حقوق  15

 ً  المخاطر بتاریخ معین.أوزان على الموجودات المرجحة ب مقسوما
المخاطر بتاریخ أوزان الموجودات المرجحة بمقسوماً على  1بأنھ موارد رأس المال من الشریحة  1الشریحة  –یتم تعریف معدل كفایة رأس المال  16

 .معین
 المخاطر بتاریخ معین.أوزان یتم تعریف معدل اجمالي كفایة رأس المال على أنھ إجمالي موارد رأس المال مقسوماً على الموجودات المرجحة ب  17
. ویتم تعریف معدل 2014أكتوبر  21الصادر بتاریخ  342/1420ب ص/  /2یتم احتساب المعدل وفقاً لمتطلبات تعمیم بنك الكویت المركزي رقم    18

(والذي تكون من مجموع االنكشافات  ") مقسوماً على مقیاس "االنكشاف للمخاطر1الشریحة  -الرفع المالي على أنھ مقیاس "رأس المال" (رأس المال 
 ة العمومیة).للموجودات ضمن المیزانیة العمومیة وانكشاف المشتقات واالنكشافات خارج المیزانی

 .2018بدءاً من  2015أكتوبر  25الصادر بتاریخ  2015/  356 /صب /2یتم احتسابھ وفقا لمتطلبات تعمیم بنك الكویت المركزي رقم  19
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 المراجعة المالیة
 

مالیة المختارة" والبیانات المالیة والتي ترد في أجزاء  معلوماتاالستعراض والتحلیل الوارد ادناه باإلضافة إلى المعلومات الواردة ضمن "یجب قراءة 
 أخرى من ھذه النشرة. 

ة اختالفاً جوھریاً عن التوقعات یحتوي ھذا االستعراض والتحلیل على بیانات استشرافیة تنطوي على مخاطر وشكوك. وقد تختلف النتائج الفعلیة للمجموع
ة اإلصدار ھذه، الواردة ضمن البیانات االستشرافیة نتیجة لعدد من العوامل المختلفة، بما في ذلك تلك التي تم استعراضھا أدناه وفي اجزاء أخرى من نشر

 وبصفة خاصة تحت عنوان "عوامل المخاطر".  

 لمحة عامة:

شركة مساھمة یتم تأسیسھا في الكویت. كما تتمیز المجموعة أیضاً بانھا المؤسسة المصرفیة الوحیدة على مستوى تعتبر المجموعة أول بنك محلي وأول 
 .الكویت التي تتمتع بإمكانیة الوصول إلى األسواق المصرفیة التقلیدیة واإلسالمیة

ت المصرفیة للشركات، والخدمات المصرفیة اإلسالمیة (من تشمل األعمال األساسیة للمجموعة تقدیم الخدمات المصرفیة الشخصیة والخاصة، والخدما
. كما تمتد خالل بنك بوبیان التابع للمجموعة) والخدمات المصرفیة االستثماریة وإدارة األصول (من خالل شركة الوطني لالستثمار التابعة للمجموعة)

ھا داخل دولة الكویت ودول أخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا، أعمال المجموعة على المستوى اإلقلیمي، وتركز على تقدیم منتجاتھا وخدمات
خارجیة بما في ذلك البحرین ومصر والعراق واألردن ولبنان والسعودیة واإلمارات، حیث تمتد بصمتھا الجغرافیة إلى تلك الدول من خالل الفروع ال

 والشركات التابعة.

 سیة كما یلي:  وتضم أعمال المجموعة حالیا ست قطاعات رئی

 الخدمات المصرفیة الشخصیة والخاصة •
 الخدمات المصرفیة للشركات •
 الخدمات المصرفیة االستثماریة وإدارة األصول •
 الخدمات المصرفیة اإلسالمیة •
 مركز المجموعة •
 القطاع الدولي •

دارات العمل واألھداف الخاصة بكل إدارة والتي تتمثل فیما تعتمد استراتیجیة المجموعة على ثالثة ركائز أساسیة تحدد األولویات التي تم وضعھا لكافة إ
 :یلي

 السعي للحفاظ على الموقع الریادي للمجموعة على صعید األنشطة الرئیسیة والتي تتمثل في الخدمات المصرفیة التقلیدیة الشخصیة والخدمات •
وتحقیق معدالت نمو مرتفعة تتخطى النسب المحققة  المصرفیة للشركات داخل الكویت من خالل الحفاظ على الحصة السوقیة للمجموعة

 .للقطاعات المستھدفة على مستوى السوق
مواصلة تنمیة األنشطة غیر الرئیسیة، بما في ذلك أنشطة التمویل اإلسالمي داخل وخارج الكویت، والتوسع المستمر للبصمة الجغرافیة في  •

  شبكة عالمیة تسھل تعامالت العمالء واستثماراتھم. منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا، وخاصة مصر، وبناء
تحسین معدالت الربحیة وتحقیق التوازن في التركیز ما بین التكالیف واإلیرادات والعائد على حقوق الملكیة من خالل تطبیق إنتاجیة رأس  •

 .المال في عملیة صنع القرار الیومیة

مالیة المرحلیة والبیانات المالیة المتاحة لالطالع العام الصادرة عن المنافسین المحلیین الرئیسیین ، واستناداً إلى البیانات ال2020یونیو  30كما في 
) إجمالي 2) إجمالي الموجودات (1للمجموعة عن نفس الفترة المالیة، احتلت المجموعة مركز الصدارة كأكبر بنك على مستوى الكویت من حیث: (

 ) إجمالي ودائع العمالء.3ة أیضاً التمویل اإلسالمي المقدم للعمالء) و (القروض (والتي تشمل في حالة المجموع

ملیار دینار كویتي. وفي  17,564ملیار دینار كویتي وبلغ إجمالي ودائع العمالء  17,571، بلغت محفظة قروض العمالء 2020یونیو  30وكما في 
 118ملیون دینار كویتي ووصلت أرباح الفترة المالیة إلى  415تشغیلیة للمجموعة ، بلغ صافي االیرادات ال2020یونیو  30الستة أشھر المنتھیة في 

، بلغ صافي ایرادات 2019دیسمبر  31ملیون دینار كویتي خاصة بمساھمي البنك. وفي السنة المالیة المنتھیة في  111ملیون دینار كویتي، من ضمنھا 
ملیون دینار كویتي خاصة  401ملیون دینار كویتي، من ضمنھا  426تحقیق ارباحاً بقیمة ملیون دینار كویتي وأعلنت المجموعة عن  896التشغیل 

 بمساھمي البنك.

 العوامل الرئیسیة التي تؤثر على نتائج العملیات

 .فیما یلي استعراض للعوامل الرئیسیة التي كان لھا تأثیراً أو من المتوقع أن تؤثر على نتائج عملیات المجموعة
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 19-ة كوفیدتداعیات جائح

إلى حد كبیر. حیث بلغ صافي الربح العائد  19-أدى اتساع البصمة الجغرافیة للمجموعة والطبیعة التشغیلیة ألعمالھا إلى تأثرھا بتداعیات جائحة كوفید
، 2019رة المماثلة من العام % مقارنة بالفت47، بانخفاض قدره 2020یونیو  30ملیون دینار كویتي عن فترة الستة أشھر المنتھیة في  111للمساھمین 

لتشمل كافة مستویات المجموعة، خاصة في ظل عدم القدرة  19-حیث امتدت تداعیات جائحة كوفید  بما یعكس بصفة رئیسیة انعكاس تداعیات الجائحة.
وتكامل االقتصاد العالمي في الوقت الحالي  على التنبؤ بانتشار الفیروس وكذلك استجابات الحكومات والعالم للحد من انتشار الجائحة. وأدت طبیعة اتحاد

أنحاء العالم إلى تفاقم سرعة وتیرة ودرجة انتشار الفیروس وتأثیره السلبي على األعمال التجاریة على مستوى العالم. وبینما فرضت الحكومات في جمیع 
لى النشاط االقتصادي ومعنویات األعمال. وتراوحت تدابیر تدابیر مشددة في إطار سعیھا للسیطرة على تفشي المرض، أثرت تلك االجراءات سلباً ع

ت واحداث احتواء الجائحة ما بین عملیات إغالق األنشطة االقتصادیة إلى فرض حظر التجول وإغالق الحدود بما أدى إلى التأثیر سلباً على المعنویا
% خالل العام. وكان تأثیر الجائحة 5اتج المحلي االجمالي العالمي بنسبة صدمة شدیدة لالقتصادات العالمیة، وعلى أثر ذلك، من المتوقع أن ینكمش الن

وعجز  في منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي أكثر حدة نتیجة للتراجع الشدید الذي شھدتھ أسعار النفط وما لذلك من تأثیر على النشاط االقتصادي
 2020التعاون الخلیجي تراجع أوضاعھا المالیة مع توقع أن تشھد موازنات العام  المیزانیة. وخالل النصف األول من العام، شھدت معظم دول مجلس

 عجز اً ضخماً بشكل استثنائي.

وعلى مستوى  وتأثرت أعمال المجموعة في معظم المناطق الجغرافیة التي تعمل بھا بما أدى إلى مواجھة بیئة تشغیلیة شدیدة الصعوبة عبر شبكة االعمال.
وضع مختلفاً، فقد تعرض االقتصاد المحلي لضغوط مماثلة واثرت فترة اإلغالق الطویلة سلباً على أنشطة المجموعة. وتتوقع المجموعة الكویت، لم یكن ال

% على خلفیة التدابیر االحترازیة التي تبنت الكویت تنفیذھا. وتم تأكید ظھور أول حالة إصابة 6أن ینكمش الناتج المحلي اإلجمالي ھذا العام بنحو 
مارس وتصاعدت  9فبرایر، تبع ذلك سلسلة من القرارات الحكومیة التي بدأت بإغالق أنشطة األعمال في  24في الكویت بتاریخ  19-بفیروس كوفید

والیوم وبدأت الكویت العودة مجدداً لفتح األنشطة االقتصادیة تدریجیاً في بدایة یونیو،  وتیرة اإلجراءات حتى تم تطبیق الحظر الشامل في شھر مایو.
ومنذ الیوم األول لتفشي الجائحة وتطبیق تدابیر  من خطة تتكون من خمس مراحل للعودة إلى األنشطة االعتیادیة إلى حد ما. رابعةنحن في المرحلة ال

عمالئھا لمواجھة  ولدعمحكومة وبنك الكویت المركزي لتقدیم الدعم الالزم لالقتصاد بطریقة سریعة وفعالة، االغالق، عملت المجموعة بشكل وثیق مع ال
 10من جھة أخرى، قامت المجموعة بدعم الجھود الحكومیة لمكافحة تفشي الجائحة من خالل المساھمة في صندوق مالي بقیمة  احتیاجاتھم المالیة.

الكویت المركزي لدعم مساعي الحكومة لمواجھة تداعیات الجائحة. كما قامت المجموعة بالتبرع بمبلغ ملیون دینار لجمعیة مالیین دینار كویتي أنشأه بنك 
وفي إطار استجابتھ السریعة والمبكرة، شرع بنك الكویت المركزي في اتخاذ تدابیر احترازیة على مستوى االقتصاد الكلي وقام  الھالل األحمر الكویتي.

طلبات التنظیمیة بھدف تعزیز مرونة القطاع المصرفي وتمكینھ من لعب دور أكثر نشاطا طوال فترة األزمة. وتضمنت تلك اإلجراءات خفض بخفض المت
%. كما اتخذت المجموعة 1.5متطلبات رأس المال والسیولة في القطاع المصرفي وخفض سعر الخصم إلى أدنى المستویات التاریخیة وصوالً إلى 

تباقیة وقامت بتفعیل خطط الطوارئ في المراحل األولى من األزمة، وذلك بھدف حمایة موظفیھا وضمان استمراریة العمل بما في ذلك اتباع إجراءات اس
موذج الضوابط الصحیة واالحتیاطیة الصارمة لضمان توفیر بیئة آمنة لموظفیھا وعمالئھا. وفي ذات الوقت بدأت المجموعة باالستفادة من مرونة ن

على مستوى  مالھا وتمكنت من تقدیم الدعم والمشورة لعمالئھا ممن یواجھون صعوبات مالیة، كما اعتمدت اعتماداً شدیداً على قدراتھا الرقمیة للحفاظأع
أعمالھا  جودة الخدمة وإمكانیة الوصول إلى خدماتھا بنفس مستوى توقعات العمالء في األوقات االعتیادیة. وفي ھذا السیاق، وبدون تعریض خطط

 وبالتنسیق مع بنك الكویت المركزي المستقبلیة للخطر، بدأت المجموعة في تطبیق مبادرات لخفض التكالیف للحد من تأثیر الجائحة على ربحیة البنك.
ء. حیث قامت ، شاركت المجموعة في كافة المبادرات الھادفة إلى التخفیف من حدة بعض الضغوط التي یتعرض لھا العمالالكویت واتحاد مصارف

أشھر، باإلضافة إلى زیادة الحد األقصى  3المجموعة على سبیل المثال بتعلیق الرسوم على أجھزة نقاط البیع وأجھزة السحب اآللي والقنوات الرقمیة لمدة 
فوعات أقساط القروض االستھالكیة لخدمة الدفع بدون تالمس. كما قامت المجموعة أیضاً بتوفیر الدعم الالزم لعمالئھا من األفراد من خالل تأجیل مد

غیرة والمتوسطة والمقسطة وأقساط البطاقات االئتمانیة لمدة ستة أشھر لكافة العمالء. وقامت كذلك بتقدیم ما یلزم من دعم لتمویل األفراد والشركات الص
 .  19-والكیانات االقتصادیة المتأثرة بأزمة جائحة كوفید

الشامل وتباطؤ النشاط االقتصادي، خاصة خالل الربع الثاني من العام الحالي، كان لھما تأثیراً شدیداً على عملیات  وبال شك فإن تطبیق اجراءات الحظر
 المجموعة. حیث أدى خفض سعر الفائدة إلى وضع المزید من الضغوط على ھامش الفائدة، في حین أدى انخفاض حجم المعامالت إلى تراجع الرسوم

ى ذلك، فإن تأثیر انكماش الناتج المحلي اإلجمالي غیر النفطي وتراجع أسعار النفط وامتداد فترة الحظر قد أدت جمیعھا إلى زیادة والعموالت. باإلضافة إل
 مستویات عدم الیقین حول توقعات التدفقات النقدیة للعدید من عمالء المجموعة بما أدى بدوره إلى رفع المخصصات.

 2020أبریل  1أقساط القروض االستھالكیة وغیرھا من القروض المقسطة لمدة ستة أشھر لكافة العمالء بدًء من  كما قامت المجموعة بتأجیل مدفوعات
ملیون دینار  150ومدت تاریخ االستحقاق بفترة مماثلة. ونتج عن تأجیل مدفوعات االقساط ان تكبدت المجموعة خسائر بقیمة  2020سبتمبر  30إلى 

ملیون دینار كویتي على األرباح المحتجزة  130ت النقدیة التعاقدیة. وتم تحمیل تلك الخسارة المنسوبة لمساھمي البنك والبالغة كویتي نتیجة لتعدیل التدفقا
 والخسارة المتبقیة على حقوق الملكیة للحصص غیر المسیطرة.

شخص وارتفعت حاالت الوفاة  ملیون 53.8حوالي ة وبلغ عدد حاالت االصابمستمرة،  19 –، ما تزال ازمة جائحة كوفید 2020نوفمبر  15وكما في 
. وما یزال حجم األزمة المنشورة من قبل منظمة الصحة العالمیة) لألرقام(وذلك وفقاً  حالة تم اإلبالغ عنھا على مستوى العالمملیون  1.3حوالي إلى 

الحكومیة كما أسلفنا الذكر، ال یمكن معرفة التأثیر المستقبلي للجائحة على وتأثیرھا االقتصادي مجھوالً، ونظراً لطبیعة التدابیر االحترازیة واالستجابة 
 عملیات المجموعة.
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 أثر االستحواذ على حصة مسیطرة في بنك لندن والشرق األوسط

% إلى 27.91ن ، قامت المجموعة، من خالل بنك بوبیان التابع للمجموعة، بزیادة ملكیتھا في بنك لندن والشرق األوسط م2020ینایر  27في 
ة في %. نتیجة لذلك، تم تجمیع البیانات المالیة لبنك لندن والشرق األوسط بالكامل ضمن النتائج المالیة للمجموعة وفقا لطریقة حقوق الملكی71.08

ن دینار كویتي في قروض ملیو 616ملیون دینار كویتي و 523الفترات السابقة. وكما في تاریخ االستحواذ، بلغت مساھمة بنك لندن والشرق األوسط 
مالیین  3ملیون دینار كویتي. وساھم بنك لندن والشرق األوسط بمبلغ  365المجموعة وإجمالي الموجودات على التوالي، وبلغت مساھمتھ لودائع العمالء 

 .2020یونیو  30تة أشھر المنتھیة في ملیون دینار كویتي في صافي الربح الخاص بمساھمي البنك في الس 1دینار كویتي في صافي إیرادات التشغیل و 

 األوضاع االقتصادیة

سط المجموعة عبارة عن بنك إقلیمي یوفر خدمات اإلیداع واإلقراض للمؤسسات والشركات واألفراد المقیمین في دولة الكویت ومنطقة الشرق األو
ا باألوضاع االقتصادیة وظروف السوق في الكویت بصفة خاصة وفي وشمال أفریقیا، بما في ذلك مصر. ونتیجة لذلك، تتأثر إیراداتھا ونتائج عملیاتھ

 دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، بما في ذلك مصر، بدرجة أقل.

 ، في حین سجل2016% في العام 4.1تشیر التقاریر الصادرة عن االدارة المركزیة لإلحصاء إلى تراجع الناتج المحلي اإلجمالي االسمي للكویت بنسبة 
. أما بالنسبة لمعدالت النمو بالقیمة الحقیقیة، نما الناتج المحلي اإلجمالي للكویت بنسبة 2018% في العام 16.0و 2017% في العام 10.8نمواً بنسبة 

ركز التاسع . ووفقاً لصندوق النقد الدولي، احتلت الكویت الم2018% في العام 1.2، وبنسبة 2017% في العام 4.7وبنسبة  2016% في العام 2.9
 66,386.73، حیث بلغ 2019على مستوى العالم من حیث نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي (على أساس تعادل القوة الشرائیة) في العام 

 دوالراً أمریكیاً.

ي اإلجمالي االسمي للكویت ما نسبتھ واستنادا إلى البیانات الصادرة عن االدارة المركزیة لإلحصاء، بلغت مساھمة القطاع النفطي نحو الناتج المحل
، 2018. ووفقاً لإلدارة المركزیة لإلحصاء، فانھ في العام 2018% في العام 47.1و  2017% في العام 41.6، وبنسبة 2016%  في العام 38.5

% من 22.7شخصیة (بمساھمتھا بنسبة تمثلت أھم القطاعات االقتصادیة الرئیسیة األخرى في الكویت في نشاط الخدمات المجتمعیة واالجتماعیة وال
%) 6.8%) والصناعة (8.6%) والوساطة المالیة (8.9الناتج المحلي اإلجمالي االسمي)، والنشاط العقاري واإلیجارات وخدمات األعمال (بنسبة 

 %). 5.9والنقل والتخزین واالتصاالت (بنسبة 

منكشفة على مخاطر التغییرات الخارجیة كزیادة تقلبات األسواق المالیة العالمیة، وھو األمر وباإلضافة إلى األوضاع االقتصادیة، ما تزال المجموعة 
 الذي قد یترتب علیھ مواجھة مخاطر تمویلیة ومخاطر السوق والمخاطر االئتمانیة لشركات االستثمار والبنوك.

  سالميالعوامل المؤثرة على صافي ایرادات الفوائد وصافي االیرادات من التمویل اإل

وماً منھا یعتبر صافي ایرادات الفوائد وصافي االیرادات من التمویل اإلسالمي (والتي تشتمل على إیرادات الفوائد وإیرادات التمویل اإلسالمي مخص
ل حیث مثلت مصروفات الفوائد ومصاریف تمویل وتوزیعات للمودعین) من اھم المكونات الرئیسیة التي تساھم في إجمالي صافي إیرادات التشغی

 31والسنوات المنتھیة في  2020یونیو  30% من صافي ایرادات التشغیل عن فترة الستة أشھر المنتھیة في 76.5% و  78.2% و77.0% و76.8
 على التوالي. 2017و  2018و  2019دیسمبر 

 :وتتمثل المكونات الرئیسیة إلیرادات التمویل الخاصة بالمجموعة فیما یلي

% من إجمالي إیرادات التمویل 59.5% و57.4% و54.7% و53.8على القروض والسلف للعمالء، والذي شكل نسبة  إیرادات الفوائد •
 على التوالي، 2017و 2018و 2019دیسمبر  31والسنوات المنتھیة في  2020یونیو  30لألشھر الستة المنتھیة في 

% من إجمالي إیرادات التمویل 17.4% و 17.2% و17.6% و21.4إیرادات مرابحة وإیرادات التمویل اإلسالمي األخرى، والتي تشكل  •
 على التوالي، و 2017و  2018و  2019دیسمبر  31والسنوات المنتھیة في  2020یونیو  30لألشھر الستة المنتھیة في 

ن إجمالي إیرادات % م 13.6% و 13.7% و15.7% و16.2والتي شكلت نسبة  المالیة ایرادات الفوائد من االستثمار في أوراق الدین •
 على التوالي. 2017و  2018و  2019دیسمبر  31والسنوات المنتھیة في  2020یونیو  30التمویل لألشھر الستة المنتھیة في 

 %8.6باإلضافة إلى ذلك، شكلت إیرادات الفوائد من الودائع لدى البنوك وسندات بنك الكویت المركزي وسندات خزانة حكومة الكویت مجتمعة نسبة 
والسنوات المنتھیة في  2020یونیو  30% من إجمالي إیرادات التمویل الخاصة بالمجموعة لألشھر الستة المنتھیة في 9.5% و 11.7% و11.9و

 على التوالي. 2017و 2018و 2019دیسمبر  31

 :تتمثل أبرز المكونات الرئیسیة لتكالیف تمویل المجموعة فیما یلي

%من إجمالي مصاریف التمویل في الستة أشھر 44.8% و46.7% و45.0% و46.6عمالء والتي شكلت الفائدة المدفوعة على ودائع ال •
 على التوالي، 2017و  2018و 2019دیسمبر  31والسنوات المنتھیة في  2020یونیو  30المنتھیة في 
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% من إجمالي مصاریف 32.1و 31.0% و31.7% و26.4المبالغ المستحقة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى، والتي شكلت نسبة  •
 على التوالي، و 2017و  2018و  2019دیسمبر  31والسنوات المنتھیة في  2020یونیو  30التمویل في الستة أشھر المنتھیة في 

% من إجمالي مصاریف التمویل في الستة أشھر 17.0% و  15.8% و17.1% و21.6تكالیف تمویل وتوزیعات للمودعین والتي شكلت  •
 .على التوالي 2017و  2018و  2019دیسمبر  31والسنوات المنتھیة في  2020یونیو  30ي المنتھیة ف

% 6.2% و5.4والتي شكلت مجتمعة نسبة  2شریحة ال  -باإلضافة إلى ذلك، ھناك ایضاً شھادات إیداع مصدرة وأوراق دولیة متوسطة األجل وسندات 
 2018و 2019دیسمبر  31والسنوات المنتھیة في  2020یونیو  30ھر المنتھیة في % من تكالیف تمویل المجموعة في الستة أش6.1% و 6.6و
 على التوالي. 2017و

لى المطلوبات ویتأثر صافي إیرادات تمویل المجموعة بعدد من العوامل والتي یتم تحدیدھا بصفة رئیسیة من خالل حجم الموجودات المدرة للدخل بالنسبة إ
الفرق بین أسعار الفائدة المكتسبة على الموجودات المدرة للدخل وتلك المدفوعة على المطلوبات التي تتحمل التكالیف. التي تتحمل التكالیف، وكذلك 

ون وتتكون موجودات المجموعة المدرة للدخل بشكل أساسي من محفظة قروض العمالء واالستثمار في أوراق الدین التي تحتفظ بھا المجموعة. وتتك
 تي تتحمل التكالیف بصفة رئیسیة من ودائع العمالء والودائع من المؤسسات المالیة.مطلوبات المجموعة ال

مدفوعاً  2019یونیو  30مقارنة بالستة أشھر المنتھیة في  2020یونیو  30وكان التغیر في صافي إیرادات تمویل المجموعة لألشھر الستة المنتھیة في 
ضیق الھوامش، وھو األمر الذي قابلھ جزئیا نمو قروض وسلف العمالء ونمو االستثمار في أوراق بشكل أساسي بانخفاض معدالت الفائدة القیاسیة و

ملیون دینار كویتي لألشھر الستة  17,280الدین وتأثیر دمج أعمال بنك لندن والشرق األوسط. وبلغ متوسط حجم محفظة قروض عمالء المجموعة 
 .2019یونیو  30دینار كویتي للستة أشھر المنتھیة في  ملیون 15,922مقابل  2020یونیو  30المنتھیة في 

فقد كانت مدفوعة بشكل أساسي بانخفاض ھوامش الربح، ھو  2018مقارنة بالعام  2019اما بالنسبة للتغییر في صافي إیرادات تمویل المجموعة للعام 
ین. وبلغ متوسط محفظة قروض عمالء المجموعة (على أساس األرصدة األمر الذي قابلھ جزئیًا نمو قروض وسلف للعمالء ونمو االستثمار في أوراق الد

 1,040، بزیادة قدرھا 2018ملیون دینار كویتي للعام  15,096مقابل  2019ملیون دینار كویتي للعام  16,136ربع السنویة مقسومة على خمسة) 
 ملیون دینار كویتي.

مدفوعاً بشكل أساسي بنمو قروض وسلف العمالء، ونمو االستثمار  2017مقارنة بالعام  2018وكان التغیر في صافي إیرادات تمویل المجموعة للعام 
في أوراق الدین، وارتفاع ھوامش الربح. وبلغ متوسط محفظة قروض عمالء المجموعة (على أساس األرصدة ربع السنویة مقسومة على خمسة) 

 ملیون دینار كویتي. 905، بزیادة قدرھا 2017دینار كویتي للعام ملیون  14,191مقابل  2018ملیون دینار كویتي للعام  15,096

توسط أما على صعید صافي ھامش الفائدة (وھو صافي ایرادات التمویل مقسوماً على متوسط الموجودات المدرة للدخل للفترة المالیة، مع احتساب م
للسنوات المالیة  5للفترات الستة أشھر أو على  3سنوي مقسوماً على الموجودات المدرة للدخل كمجموع الموجودات المدرة للدخل على أساس ربع 

 2019یونیو  30% عن فترة الستة أشھر المنتھیة في 2.64مقابل  2020یونیو  30% في الستة أشھر المنتھیة في 2.25الكاملة) فقد بلغت نسبتھ 
. ویعكس تراجع صافي ھامش الفائدة في الستة أشھر 2017عام % في ال2.61و  2018% في العام 2.69مقابل  2019% في العام 2.56وبنسبة 

بصفة رئیسیة تأثیر انخفاض أسعار الفائدة القیاسیة، ال سیما قیام بنك الكویت  2019مقارنة بالفترة المماثلة من العام  2020یونیو  30المنتھیة في 
)، ھذا إلى جانب تضییق 2020نقطة أساس في مارس  125دة بمقدار نقطة أساس (حیث تم خفض سعر الفائ 150المركزي بخفض سعر الخصم بمقدار 

بشكل أساسي  2019الھوامش، وھو األمر الذي قابلھ جزئیا نمو قروض وسلف العمالء ونمو االستثمارات في أوراق الدین. ویعكس االنخفاض في عام 
مرتفعة مثل قروض وسلف العمالء ونمو استثمارات أوراق الدین. في حین ارتفاع تكالیف التمویل، والذي قابلھ جزئیا نمو الموجودات ذات العوائد ال

في المقام األول االستفادة من نمو الموجودات ذات العوائد المرتفعة مثل قروض وسلف العمالء ونمو استثمارات أوراق  2018عكس النمو في العام 
 زئیاً ارتفاع تكالیف التمویل.الدین، ھذا إلى جانب رفع أسعار الفائدة القیاسیة، والذي قابلھ ج

 التغیر في مخصصات خسائر االئتمان

ملیون د.ك عن فترة الستة أشھر المنتھیة  67مقابل 2020یونیو  30ملیون د.ك عن فترة الستة أشھر المنتھیة في  99بلغت مخصصات خسائر االئتمان 
ملیون دینار كویتي  123فقد بلغت  2019دیسمبر  31نة المالیة المنتھیة في . أما بالنسبة لمخصصات خسائر االئتمان عن فترة الس2019یونیو  30في 

 .  2017ملیون دینار كویتي في العام  175و 2018ملیون دینار كویتي في العام  169مقابل 

ً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة التي تم اعتماد تطبیقھا على مؤسسات الخدمات2018ینایر  1ومنذ  المالیة الكویتیة الخاضعة لرقابة بنك  ، فإنھ وفقا
التي یتم احتسابھا  الكویت المركزي، ینبغي تسجیل انخفاض قیمة التسھیالت االئتمانیة في بیان المركز المالي المجمع بقیمة تعادل خسائر االئتمان المتوقعة

ي أو المخصصات المطلوب احتسابھا وفقاً لتعلیمات بنك الكویت المركزي، طبقاً لتعلیمات بنك الكویت المركز 9وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 .2019للبیانات المالیة للعام  2.9أیھما أعلى كما ورد في اإلیضاح رقم 

 ملیون 22.1ملیون دینار كویتي كمخصصات محددة، و  78.3، تكونت مخصصات خسائر االئتمان من 2020یونیو  30وفي الستة أشھر المنتھیة في 
ملیون دینار كویتي من المخصصات للتسھیالت غیر النقدیة. وتم توضیح الزیادة  1.2دینار كویتي كمخصصات عامة مقابل تسھیالت نقدیة وتحریر 

ر في قسم "مخصص خسائ 2019مقارنة بالفترة المماثلة من العام  2020یونیو  30الكبیرة في مخصصات خسائر االئتمان في الستة أشھر المنتھیة في 
 االئتمان وخسائر انخفاض القیمة ".
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ملیون دینار  10ملیون دینار كویتي كمخصصات محددة مقابل التسھیالت النقدیة و 113، تكونت مخصصات خسائر االئتمان من 2019وفي العام 
كویتي مقابل التعرض لشركات ملیون دینار  85كویتي كمخصصات عامة مقابل تسھیالت نقدیة. ومن ضمن المخصصات النقدیة المحددة، تم تحمیل 

 ملیون دینار كویتي مقابل تعرض لقطاع التجزئة. 28و

ملیون دینار  3ملیون دینار كویتي كمخصصات محددة مقابل التسھیالت النقدیة، و  163، تكونت مخصصات خسائر االئتمان من 2018وفي العام 
تي مخصص للتسھیالت غیر النقدیة. ومن ضمن المخصصات النقدیة المحددة، تم ملیون دینار كوی 3كویتي كمخصصات عامة مقابل تسھیالت نقدیة و 

 ملیون دینار كویتي مقابل التعرض لقطاع التجزئة. 24ملیون دینار كویتي مقابل التعرض لشركات و 139تحمیل 

ملیون دینار كویتي  85التسھیالت النقدیة، وملیون دینار كویتي كمخصصات محددة مقابل  90، تكونت مخصصات خسائر االئتمان من 2017في العام 
ملیون دینار كویتي مخصص للتسھیالت غیر النقدیة. ومن ضمن المخصصات النقدیة المحددة، تم تحمیل  1كمخصصات عامة مقابل تسھیالت نقدیة و 

 ة.ملیون دینار كویتي مقابل التعرض لقطاع التجزئ 20ملیون دینار كویتي مقابل التعرض لشركات و  69

المتعلقة باحتساب مخصصات خسائر االئتمان وفقاً ألحكام ومتطلبات ولوائح  9وعلى الرغم من استحداث متطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
مبلغ  بنك الكویت المركزي الحالیة المتعلقة بالمخصصات، یستمر السماح للبنوك العاملة في الكویت بعمل مخصصات عامة احترازیة. ویعكس
البنك المخصصات العامة السیاسة االحترازیة التي تتبناھا المجموعة بھدف الحفاظ على مستوى المخصصات العامة عند المستوى الذي تعتبره إدارة 

 مناسبا.

 وصف بنود بیان الدخل الرئیسیة

 إیرادات الفوائد

ة على إیرادات الفوائد من القروض والسلف المقدمة للعمالء وعلى محفظتھا تعد إیرادات الفوائد ھو المصدر الرئیسي لدخل المجموعة. وتحصل المجموع
ام طریقة معدل استثمارات في أوراق دین مالیة وعلى ودائعھا لدى البنوك المركزیة والبنوك األخرى. ویتم تسجیل إیرادات الفوائد في بیان الدخل باستخد

 ألصل مالي أو التزام مالي وتوزیع إیرادات الفوائد على الفترة ذات الصلة. الفائدة الفعلي، وھي طریقة الحتساب التكلفة المطفأة

دوات المالیة أو ویعرف معدل الفائدة الفعلي على أنھ المعدل الذي یخصم بدقة الدفعات أو التحصیالت النقدیة المستقبلیة المقدرة خالل العمر المتوقع لأل
مناسباً، إلى صافي القیمة الدفتریة لألصل أو االلتزام المالي. ویتم تسجیل األتعاب التي تعتبر جزءاً  فترة أقصر من ذلك العمر المتوقع، متى كان ذلك

 لخسارة متكامالً من العائد الفعلي لألصل المالي باستخدام طریقة العائد الفعلي. وعند تخفیض أصل مالي أو مجموعة موجودات مالیة مماثلة نتیجةً 
 ات الفوائد باستخدام معدل الفائدة المستخدم لخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة لغرض قیاس انخفاض القیمة.انخفاض القیمة، تدرج إیراد

 مصروفات الفوائد

مالیة الدولیة تتكبد المجموعة مصروفات الفوائد على ودائع العمالء والبنوك والمؤسسات المالیة األخر، وشھادات اإلیداع التي تصدرھا وعلى األوراق ال
 . ویتم االعتراف بمصروفات الفوائد في بیان الدخل باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي.2توسطة األجل وسندات الشریحة م

 صافي اإلیرادات من التمویل اإلسالمي

ة تكالیف التمویل اإلسالمي تحصل المجموعة على إیرادات التمویل اإلسالمي من خالل عملیات التمویل اإلسالمي الذي تقدمھ لعمالئھا، وتتكبد المجموع
ایرادات التمویل اإلسالمي  تنعكسمن خالل توزیعات المودعین في الحسابات المتوافقة مع الشریعة االسالمیة وتكالیف تتعلق بالتمویل بنظام المرابحة. 

ً على صافي االستثمارات القائمة المرتبطة بذلك ال تمویل، وتنعكس تكالیف التمویل اإلسالمي وفقاً في بیان الدخل على أساس یعكس عائدا دوریا ثابتا
لتزام، اما المنتجات لنوعیة ودائع العمالء. حیث یتم احتساب تكلفة منتجات المرابحة والوكالة على أساس العائد الفعلي الذي یقاس عند االعتراف األولي باال

 نتائج أعمال بنك بوبیان بنھایة كل شھر.األخرى فیتم احتساب التكلفة على أساس معدالت یتم تحدیدھا بالرجوع إلى 

  صافي إیرادات االتعاب والعموالت

ت الناتجة عن تتحقق إیرادات االتعاب المكتسبة من الخدمات المقدمة على مدى فترة زمنیة معینة خالل فترة تقدیم تلك الخدمة. وتتحقق األتعاب والعموال
المتعلقة بھا. وتتحقق أتعاب استشارات وخدمات إدارة المحافظ وخدمات اإلدارة األخرى على أساس عقود تقدیم خدمة المعامالت عند اكتمال المعاملة 

دى الفترة الخدمات ذات الصلة، ویكون ذلك عادةً على أساس توزیع نسبي زمني. في حین تتحقق أتعاب إدارة االصول المتعلقة بصنادیق االستثمار على م
 تطبیق نفس المبدأ على خدمات إدارة الثروات وخدمات األمانة التي یتم تقدیمھا بشكل مستمر على مدى فترة زمنیة ممتدة.التي تقدم فیھا الخدمة. ویتم 

 صافي إیرادات االستثمارات

ة بالقیمة یتكون صافي إیرادات االستثمارات من صافي المكاسب المحققة من بیع االستثمارات، وصافي األرباح أو الخسائر من االستثمارات المدرج
، وفي العام العادلة من خالل بیان الدخل، وإیرادات توزیعات األرباح، وحصة الشركات الزمیلة ، وصافي األرباح أو الخسائر من العقارات االستثماریة

 ، بدأت المجموعة احتساب الخسارة عند استبعاد الشركات الزمیلة من الدفاتر2018
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یف استثماراتھا المالیة ضمن الفئات التالیة: التكلفة المطفأة واالستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل ، بدأت المجموعة تصن2018ینایر  1منذ 
استثماراتھا  الدخل الشامل اآلخر واالستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر. قبل ذلك التاریخ، اتبعت المجموعة أسلوب تصنیف

 ان الدخل كاستثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق واستثمارات متاحة للبیع واستثمارات مدرجة بالقیمة العادلة.المالیة ضمن بی

، بدأ تصنیف أوراق الدین المالیة إما بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل االیرادات الشاملة اآلخر بناًء على نموذج 2018ینایر  1كما انھ منذ 
بعض  ال الذي تدار في اطاره. ویتم إدراج استثمارات األوراق المالیة بصفة عامة بالقیمة العادلة من خالل بیان الربح أو الخسارة، باستثناءاألعم

رى بالقیمة خاالستثمارات المحددة التي اختارت المجموعة تصنیفھا بالقیمة العادلة من خالل االیرادات الشاملة األخرى. ویتم إدراج االستثمارات األ
فوعات ثابتة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. قبل ذلك التاریخ، كانت االستثمارات المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق تتكون من استثمارات ذات مد

خ االستحقاق. اما االستثمارات أو یمكن تحدیدھا ومحدد لھا تاریخ استحقاق ثابت والتي كانت لدى المجموعة النیة والقدرة على االحتفاظ بھا حتى تاری
ل بیان الدخل المتاحة للبیع فھي تلك االستثمارات التي تم تخصیصھا كاستثمارات متاحة للبیع أو استثمارات غیر مؤھلة للتصنیف بالقیمة العادلة من خال

ات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل إذا أو المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق أو القروض والسلف. وكان یتم تصنیف االستثمارات كاستثمار
تصنیفھا بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل. كما یتم تصنیف االستثمارات على أنھا محتفظ بھا  تمتم االحتفاظ بھا للمتاجرة أو، عند التحقق المبدئي، و

ریب بقصد تحقیق أرباح قصیرة األجل، أو كانت مشتقات مالیة لم یتم تصنیفھا للمتاجرة عندما یتم شراؤھا لغرض البیع أو إعادة الشراء على المدى الق
 كجزء من عملیات التحوط الفعالة.

، 2018ینایر  1ل ویتم قیاس استثمارات المجموعة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة االخرى أو القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وقب
ً لما یقتضیھ األمر، یتم قیاسھا بالقیمة اكانت األوراق ا لعادلة. لمالیة المتاحة للبیع واالستثمارات المقیمة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل، أو وفقا

البیانات المالیة  من 25وللمزید من المعلومات حول الطریقة التي یتم بھا تحدید القیمة العادلة لھذه األوراق المالیة، برجاء الرجوع إلى اإلیضاح رقم 
 .2019للعام 

 صافي أرباح وخسائر التعامل بالعمالت األجنبیة

یة والمطلوبات النقدیة یتم قید المعامالت بالعمالت األجنبیة مبدئیاً وفقا لسعر صرف العملة الرئیسیة السائد في تاریخ المعاملة. یتم تحویل الموجودات النقد
دیة التي تمثل جزًءا من صافي االستثمار في عملیة أجنبیة) إلى العملة الرئیسیة وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاریخ بالعمالت األجنبیة (خالف البنود النق

النقدیة التي تمثل التقاریر المالیة. یتم إدراج أي أرباح أو خسائر في بیان الدخل المجمع. ویتم تحدید فروق تحویل العمالت األجنبیة الناتجة عن البنود 
من صافي االستثمار في عملیة أجنبیة باستخدام أسعار اإلقفال وتدرج في اإلیرادات الشاملة األخرى وتعرض في حقوق الملكیة ضمن احتیاطي  جزءاً 

 تحویل العمالت األجنبیة.

من العقود الفوریة والعمالت وخسائر التعامل بالعمالت األجنبیة صافي دخل المتاجرة في العمالت األجنبیة واألرباح والخسائر  أرباحویشمل صافي 
 وعقود الخیارات والعقود اآلجلة، وبصفة أساسیة لعمالء مجموعة الخزینة.

 إیرادات تشغیل أخرى

 تتكون إیرادات التشغیل األخرى من إیرادات االیجار واالیرادات المتنوعة األخرى.

 مصروفات الموظفین

 كافآت والمزایا األخرى للموظفین بدوام كامل.تتكون مصروفات الموظفین بصفة رئیسیة من الرواتب والم

 مصروفات اداریة اخرى

تتكون المصروفات اإلداریة األخرى بصفة رئیسیة من المصاریف المتعلقة بالمباني، ومصروفات التسویق واإلعالن، ومصروفات االتصاالت، 
 خرى.ومصروفات تكنولوجیا المعلومات والمصروفات المھنیة، وغیرھا من المصروفات األ

 مخصص خسائر االئتمان وخسائر انخفاض القیمة

، في تاریخ اعداد البیانات المالیة، تقوم المجموعة بتسجیل خسائر االئتمان المتوقعة على التسھیالت االئتمانیة، وعلى استثمارھا في 2018ینایر  1منذ 
ل االیرادات الشاملة األخرى، كما ینطبق ذلك ایضاً على أرصدتھا وودائعھا لدى ق الدین المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالاأور

 البنوك. وال تتعرض االستثمارات في األسھم لخسائر االئتمان المتوقعة.

المالي وااللتزامات  وعقود الضمان االئتمانتشمل التسھیالت االئتمانیة التي تمنحھا المجموعة القروض والسلف والتمویل اإلسالمي للعمالء وخطابات 
) خسائر االئتمان المتوقعة 1بمنح التسھیالت االئتمانیة. ینبغي تسجیل انخفاض قیمة التسھیالت االئتمانیة في بیان المركز المالي المجمع بقیمة تعادل (

ً 2( 9التي یتم احتسابھا وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة   لتعلیمات بنك الكویت المركزي، أیھما أعلى. ) أو المخصصات المطلوب احتسابھا وفقا

على النحو المبین ضمن تعلیمات بنك الكویت المركزي معاییر  9:  یتضمن المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 9المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
كما یتم تطبیقھ في دول أخرى. یتم توضیح الطریقة التي تحدد بھا  9یة محددة وقد ال یمكن مقارنتھا بشكل مباشر بمنھجیة المعیار الدولي للتقاریر المال
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من ایضاحات البیانات  2.9المجموعة الخسائر االئتمانیة المتوقعة ومخصصات خسائر االئتمان المطلوبة من قبل بنك الكویت المركزي في اإلیضاح رقم 
 .2019المالیة للعام 

، في تاریخ اعداد البیانات المالیة، ووفقاً ألحكام بنك الكویت المركزي 2018ینایر  1الكویت المركزي. قبل  مخصص خسائر االئتمان وفقا لتعلیمات بنك
المعتمد للتطبیق من قبل للمؤسسات المالیة الخاضعة لرقابة  39المتعلقة بطریقة احتساب المخصصات والتقدیرات المحددة وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي 

 ي، كانت المجموعة تقیم موجوداتھا المالیة وفقاً لتوافر دلیل موضوعي على انخفاض القیمة. خاصھ فیما یتعلق بما یلي:بنك الكویت المركز

 .39تقییم جمیع قروض وسلف العمالء الكبیرة بشكل فردي لتحدید انخفاض القیمة وفقًا للمعیار المحاسبي الدولي  •
ة المطفأة (بما في ذلك محفظة قروض العمالء الخاصة بالمجموعة) بحساب الفرق بین قیاس خسائر انخفاض قیمة األصول المحددة بالتكلف •

 فائدة الفعلي.القیمة الدفتریة لألصل ذي الصلة والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة مخصومة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل ال
التسھیالت االئتمانیة، التي ال تخضع لمخصصات محددة، بعد استبعاد بعض فئات تكوین حد أدنى من المخصصات العامة على جمیع  •

 .الضمانات المحددة، مع تحدید مخصصات عامة إضافیة وفقًا لتقدیر اإلدارة بموافقة بنك الكویت المركزي
لمتراكمة التي تم تسجیلھا ضمن اإلیرادات تسجیل خسائر انخفاض قیمة االستثمار في األوراق المالیة المتاحة للبیع عن طریق تحویل الخسارة ا •

 الشاملة االخرى ضمن بیان الدخل كتعدیل إعادة التصنیف.
تسجیل خسائر انخفاض القیمة للشركات الزمیلة والشھرة واألصول غیر الملموسة بالمبلغ الذي تجاوزت بھ القیمة الدفتریة لألصل قیمة  •

 .القیمة العادلة لألصل مطروحاً منھا تكالیف البیع والقیمة قید االستخدام، أیھما أعلىمتحصالت البیع. وتعتبر قیمة متحصالت البیع ھي 

، تم احتساب متطلبات انخفاض القیمة وفقاً لكال المنھجین، ولكل فترة معنیة، كانت مخصصات خسائر االئتمان 2018ینایر  1في كل فترة مالیة منذ 
دیسمبر  31. فعلى سبیل المثال في 9أعلى من المبلغ المحتسب وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة المطلوبة بموجب تعلیمات بنك الكویت المركزي 

ملیون دینار كویتي وفقاً لتعلیمات  541مقابل  9ملیون دینار كویتي وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة  395، بلغ مخصص خسائر االئتمان 2019
 فقط. 9ذلك، كانت المخصصات العامة للمجموعة لخسائر االئتمان أعلى مما لو تم تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة بنك الكویت المركزي. نتیجة ل

 2019یونیو  30مقارنة بالستة أشھر المنتھیة في  2020یونیو  30نتائج عملیات المجموعة للستة أشھر المنتھیة في 

 .ققةجمیع البیانات المالیة في ھذا القسم غیر مد

 یوضح الجدول التالي نتائج عملیات المجموعة للفترات المشار إلیھا

 یونیو 30فترة الستة أشھر المنتھیة في  
 2020 2019 
 (ألف د.ك.) 

 492,380 418,774 ایرادات فوائد
 (208,322) (168,056) مصروفات فوائد

 284,058 250,718 صافي ایرادات الفوائد
 101,460 114,076 إسالمي أخرى ایرادات مرابحة وتمویل

 (41,131) (46,270) تكالیف تمویل وتوزیعات للمودعین
 60,329 67,806 صافي االیرادات من التمویل اإلسالمي

صافي ایرادات الفوائد وصافي االیرادات من 
 344,387 318,524 التمویل اإلسالمي

 78,700 71,515 صافي األتعاب والعموالت
 8,715 (2,783) (خسائر) االستثماراتصافي إیرادات 

 19,270 25,613 صافي أرباح التعامل بالعمالت األجنبیة
 804 1,688 ایرادات تشغیل أخرى
 107,489 96,033 ایرادات غیر الفوائد

 451,876 414,557 صافي ایرادات التشغیل
 (86,327) (84,810) مصروفات موظفین

 (45,460) (52,001) مصروفات إداریة أخرى
 (12,467) (16,663) استھالك مباني ومعدات

 (1,578) (823) إطفاء موجودات غیر ملموسة
 (145,832) (154,297) مصروفات التشغیل

ربح التشغیل قبل مخصصات خسائر االئتمان 
 306,044 260,260 وخسائر انخفاض القیمة

 (67,125) (126,644) مخصص خسائر االئتمان وخسائر انخفاض القیمة
 238,919 133,616 ربح التشغیل قبل الضرائب

 (18,483) (15,440) الضرائب
 220,436 118,176 ربح الفترة
   الخاص ب:

 209,093 111,092 مساھمي البنك
 11,343 7,084 الحصص غیر المسیطرة
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 صافي إیرادات الفوائد

 الموضحة ادناه:یوضح الجدول التالي إیرادات الفوائد للفترات المالیة 

 الفرق یونیو 30الستة أشھر المنتھیة في  
 2020/2019 % من اإلجمالي 2019 % من االجمالي 2020 
 (نسبة مئویة) (ألف د.ك. ما عدا النسب المئویة) 

 35.3- 8.8 43,151 6.7 27,929 ودائع لدى البنوك
 12.7- 66.7 328,453 68.5 286,825 قروض وسلف للعمالء

 10.6- 19.6 96,461 20.6 86,252 استثمارات في أوراق دین مالیة
 26.9- 4.9 24,315 4.2 17,768 إیرادات اخرى

 14.9- 100.0 492,380 100.0 418,774 إجمالي إیرادات الفوائد
 

ملیون دینار كویتي للفترة المماثلة  492مقابل  2020یونیو  30ملیون دینار كویتي عن فترة الستة أشھر المنتھیة في  419بلغ إجمالي إیرادات الفوائد 
عدالت الفائدة بصفة رئیسیة إلى انخفاض م 2020% في العام 14.9ملیون دینار كویتي أو ما یعادل  74. ویعزى ھذا االنخفاض البالغ 2019من العام 

 القیاسیة، وھو األمر الذي قابلھ جزئیاً نمو قروض وسلف العمالء والنمو استثمارات أوراق الدین المالیة.  

 ویوضح الجدول التالي مصروفات الفوائد عن الفترة الموضحة ادناه:

 الفرق یونیو 30الستة أشھر المنتھیة في  
 2020/2019 % من اإلجمالي 2019 % من االجمالي 2020 
 (نسبة مئویة) (ألف د.ك. ما عدا النسب المئویة) 

 31.5- 39.7 82,624 33.7 56,583 مالیة األخرىالمؤسسات الللبنوك و ةمستحقمبالغ 
 8.6- 52.4 109,258 59.4 99,904 ودائع العمالء

 38.2- 4.3 9,006 3.3 5,566 شھادات إیداع مصدرة
 29.9- 2.0 4,214 1.8 2,955 أوراق دولیة متوسطة األجل

 5.3- 1.5 3,220 1.8 3,048 2شریحة ال -سندات مساندة 
 19.3- 100.0 208,322 100.0 168,056 إجمالي مصروفات الفوائد

 

للفترة المماثلة ملیون دینار كویتي  208ملیون دینار كویتي مقابل  168ما قیمتھ  2020یونیو  30بلغ إجمالي مصروفات الفوائد للستة أشھر المنتھیة في 
%، بصفة رئیسیة تأثیر انخفاض معدالت الفائدة القیاسیة والذي 19.3ملیون دینار كویتي، أو ما یعادل  40. ویعكس االنخفاض البالغ 2019من العام 

 قابلھ جزئیاً نمو مصادر تمویل المجموعة.

 33، بانخفاض قدره 2020یونیو  30دینار كویتي في الستة أشھر المنتھیة في ملیون  251وبناًء على العوامل سالفة الذكر، بلغ صافي إیرادات الفوائد 
 .2019ملیون دینار كویتي في الفترة المماثلة من العام  284%، مقابل صافي إیرادات الفوائد البالغ 11.7ملیون دینار كویتي، أو ما یعادل 

 صافي االیرادات من التمویل اإلسالمي

ملیون دینار كویتي للفترة  101مقابل  2020یونیو  30ملیون دینار كویتي عن فترة الستة أشھر المنتھیة في  114سالمي بلغت إیرادات التمویل اإل
بصفة رئیسیة دمج اعمال بنك لندن  2020% في العام 12.4ملیون دینار كویتي أو ما یعادل  13. وتعكس الزیادة البالغة 2019المماثلة من العام 

 التمویل اإلسالمي لعمالء المجموعة، والذي قابلھ جزئیا انخفاض معدالت الفائدة القیاسیة. والشرق األوسط ونمو

ملیون دینار كویتي للفترة  41ملیون دینار كویتي مقابل  46ما قیمتھ  2020یونیو  30وبلغت مصروفات التمویل اإلسالمي لألشھر الستة المنتھیة في 
بصفة رئیسیة التأثیر الناتج عن دمج أعمال  2020% في العام 12.5ملیون دینار كویتي أو ما یعادل  5البالغة  . وتعكس الزیادة2019المماثلة من العام 

 بنك لندن والشرق األوسط ونمو حجم الودائع اإلسالمیة والذي قابلھ جزئیاً انخفاض أسعار الفائدة القیاسیة.

یونیو  30ملیون دینار كویتي في الستة أشھر المنتھیة في  68عة من التمویل اإلسالمي وبناًء على العوامل سالفة الذكر، بلغ صافي إیرادات المجمو
ملیون دینار كویتي عن  60%، مقابل صافي إیرادات من التمویل اإلسالمي بقیمة 12.4ملیون دینار كویتي، أو ما یعادل  7، بانخفاض قدره 2020

 .2019الفترة المماثلة من العام 

 یلصافي إیرادات التمو

ملیون دینار كویتي للفترة المماثلة  344مقابل  2020یونیو  30ملیون دینار كویتي عن فترة الستة أشھر المنتھیة في  319بلغ صافي إیرادات التمویل 
 .2019من العام 
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بصفة رئیسیة  2019المماثلة من العام مقارنة بالفترة  2020یونیو  30ونتجت التغییرات في صافي إیرادات التمویل عن فترة األشھر الستة المنتھیة في 
اق الدین نتیجة النخفاض معدالت الفائدة القیاسیة وضیق ھوامش الربح، وھو األمر الذي قابلھ جزئیاً نمو قروض وسلف العمالء، ونمو استثمارات أور

ملیون دینار كویتي  17,280قروض عمالء المجموعة المالیة، ھذا باإلضافة إلى تأثیر دمج اعمال بنك لندن والشرق األوسط. وبلغ بلغ متوسط محفظة 
ملیون دینار  1,359، بزیادة قدرھا 2019ملیون دینار كویتي للفترة المماثلة من العام  15,922مقابل  2020یونیو  30للستة أشھر المنتھیة في 

 %.8.5كویتي، أو بنسبة 

فیما   2019% في الفترة المماثلة من العام 2.64 مقابل% 2.25إلى  2020یو یون 30وانخفض صافي ھامش الفائدة في األشھر الستة المنتھیة في 
مارات یعزى بصفة رئیسیة النخفاض أسعار الفائدة القیاسیة وضیق ھوامش الربح، وھو األمر الذي قابلھ جزئیاً نمو قروض وسلف العمالء ونمو استث

 أوراق الدین المالیة.

 صافي االتعاب والعموالت

 التالي صافي أتعاب وعموالت المجموعة للفترات الموضحة أدناه:یوضح الجدول 

 الفرق یونیو 30الستة أشھر المنتھیة في  
 2020/2019 % من اإلجمالي 2019 % من االجمالي 2020 
 (نسبة مئویة) (ألف د.ك. ما عدا النسب المئویة) 

 6.8- 42.6 33,550 43.7 31,263 تسھیالت ائتمانیة (صافي)
 10.8- 57.4 45,150 56.3 40,252 (صافي) أخرى

 9.1- 100.0 78,700 100.0 71,515 إجمالي صافي االتعاب والعموالت
 

ملیون دینار كویتي للفترة  79ملیون دینار كویتي مقابل  72ما قیمتھ  2020یونیو  30بلغ صافي إیرادات الرسوم والعموالت للستة أشھر المنتھیة في 
% بصفة رئیسیة إلى تراجع خطوط األعمال الرئیسیة نتیجة 9.1ملیون دینار كویتي أو ما یعادل  7. ویعزى االنخفاض البالغ 2019المماثلة من العام 

 لتباطؤ وتیرة النشاط االقتصادي خالل تلك الفترة.

 التعامل بالعمالت األجنبیة ومصادر ایرادات التشغیل األخرى

 19مبلغ مقابل  2020یونیو  30ملیون دینار كویتي عن فترة الستة أشھر المنتھیة في  26بالعمالت األجنبیة بلغت إیرادات المجموعة من التعامل 
ملیون دینار كویتي بصفة رئیسیة تأثیر تحركات العمالت على األوراق  7. وتعكس الزیادة البالغة 2019ملیون دینار كویتي للفترة المماثلة من العام 

 والذي قابلھ جزئیا تباطؤ وتیرة النشاط االقتصادي. 1ریحة الش -المستدامة المالیة

ر كویتي تتكون إیرادات التشغیل األخرى من صافي إیرادات االستثمار وإیرادات التشغیل األخرى. وبلغت خسائر إیرادات التشغیل االخرى ملیون دینا
. 2019ملیون دینار كویتي للفترة المماثلة من العام  10یل أخرى قدرھا مقابل تسجیل إیرادات تشغ 2020یونیو  30عن فترة الستة أشھر المنتھیة في 

 ملیون دینار كویتي بصفة رئیسیة التحول السلبي في تقییم سعر السوق العادل للصنادیق واستثمارات األسھم. 11ویعكس االنخفاض البالغ 

 مصروفات التشغیل

ملیون دینار كویتي للفترة المماثلة  146مقابل  2020یونیو  30الستة أشھر المنتھیة في ملیون دینار كویتي عن فترة  154بلغت مصروفات التشغیل 
%، بصفة رئیسیة التأثیر الناجم عن دمج أعمال بنك لندن والشرق 5.8ملیون دینار كویتي، أو ما یعادل  8. وتعكس الزیادة البالغة 2019من العام 

واالستثمار المستمر في تكنولوجیا المعلومات والمبادرات الرقمیة األخرى التي تجني فوائد طویلة األجل  ،19-األوسط والمساھمات المتعلقة بجائحة كوفید
 المقر الجدید ومركز البیانات الحدیث. لرأسملةللمجموعة، وتتضمن ارتفاع قیمة االستھالك نتیجة 

 مخصص خسائر االئتمان وخسائر انخفاض القیمة

 االئتمان وخسائر انخفاض القیمة للفترات الموضحة ادناه: یوضح الجدول التالي مخصص خسائر

 یونیو 30الستة أشھر المنتھیة في  
 2020 2019 
 (ألف د.ك.) 

 58,455 78,275 محدد -تحمیل مخصص التسھیالت االئتمانیة 
 8,080 20,968 عام -تحمیل مخصص التسھیالت االئتمانیة 

 66,535 99,243 إجمالي مخصص خسائر االئتمان
 590 27,401 األخرى(رد) تحمیل انخفاض القیمة 

 67,125 126,644 مخصص خسائر االئتمان وخسائر انخفاض القیمة
 67.1مقابل   2020یونیو  30ملیون دینار كویتي لفترة الستة أشھر المنتھیة في  126.6بلغ إجمالي مخصص خسائر االئتمان وخسائر انخفاض القیمة 

و السلبیة على وآفاق النم احتمالیة التعثرتقلبات شدیدة  وتزاید  2020. وشھد النصف األول من عام 2019ملیون دینار كویتي للفترة المماثلة من العام 
، ھذا إلى جانب بعض األحداث المحددة، والتي أدت إلى زیادة مخصصات خسائر االئتمان وخسائر انخفاض القیمة. وبلغ 19-جائحة كوفید وتفشيخلفیة 
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ملیون  58.5مقابل   2020یونیو  30ملیون دینار كویتي للستة أشھر المنتھیة في  78.3إجمالي المخصصات المحددة للمجموعة للتسھیالت االئتمانیة 
المتعثرة العاملة في منطقة  الصحیة ، تعثرت احدى شركات الرعایة2020خالل النصف األول من العام  .2019دینار كویتي للفترة المماثلة من العام 

المتبقي في المقام األول زیادة  % من المخصصات المحددة، بینما یعكس الجزء35دول مجلس التعاون الخلیجي وتخلفت عن سداد دیونھا بما مثل حوالي 
ملیون دینار كویتي  20.9. وبلغ إجمالي المخصصات العامة 19-حالة عدم الیقین تجاه التدفقات النقدیة لبعض عمالء المجموعة في ضوء أزمة كوفید

. وتمثل زیادة المخصصات العامة تراكم 2019ملیون دینار كویتي للفترة المماثلة من العام  8.1مقابل  2020یونیو  30للستة أشھر المنتھیة في 
 المخصصات المحتملة من قبل المجموعة.

ملیون دینار كویتي للفترة المماثلة  0.6مقابل  2020یونیو  30ملیون دینار كویتي للستة أشھر المنتھیة في  27.4بلغت خسائر انخفاض القیمة األخرى 
، باإلضافة إلى تخفیض التصنیف 19-على خلفیة تفشي جائحة كوفید احتمالیة التعثرارتفعت ، 2020. وخالل األشھر الستة من العام 2019من العام 

الخاص بمتطلبات تسجیل انخفاض قیمة األصول المالیة  9االئتماني للبنان بما أدى إلى زیادة جوھریة في متطلبات المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة 
 التسھیالت االئتمانیة. غیر

 الضرائب

ملیون دینار كویتي للستة أشھر  18ملیون دینار كویتي مقابل  15ما قیمتھ  2020یونیو  30بلغت الرسوم الضریبیة للمجموعة للستة أشھر المنتھیة في 
قابلھ جزئیا بصفة رئیسیة انخفاض األرباح  2020% في العام 16.5مالیین دینار كویتي أو  3. ویعكس االنخفاض البالغ 2019یونیو  30المنتھیة في 

 ارتفاع الضرائب في مصر نظراً لتطبیق قانون الضرائب الجدید.

 تحلیل قطاعات األعمال

  :تشمل قطاعات المجموعة الواردة ضمن التقاریر ما یلي

ویشمل الخدمات المصرفیة الشخصیة والخاصة: توفر الخدمات المصرفیة االستھالكیة مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات لألفراد،  •
ة نطاقھا القروض االستھالكیة وبطاقات االئتمان والودائع والعمالت األجنبیة والخدمات األخرى المتعلقة بالفروع. وتوفر الخدمات المصرفی

  .الخاصة خدمات مصرفیة مصممة خصیصا لتلبیة متطلبات العمالء ذوي المالءة المالیة العالیة من األفراد  والمؤسسات
للشركات: تقدم منتجات وخدمات شاملة لمؤسسات األعمال والشركات وتشمل القروض والودائع والتمویل التجاري  الخدمات المصرفیة •

  .والعمالت األجنبیة والخدمات االستشاریة
المال الخدمات المصرفیة االستثماریة وإدارة األصول: تقدم الخدمات المصرفیة االستثماریة الخدمات االستشاریة المتعلقة بأسواق رأس  •

  .وخدمات التنفیذ، بینما تقدم إدارة األصول خدمات إدارة الثروات وإدارة األصول والحفظ والوساطة والبحوث
صرفیة الخدمات المصرفیة اإلسالمیة: تمثل الخدمات المصرفیة اإلسالمیة النتائج المالیة لبنك بوبیان، التابع للمجموعة والمختص بالخدمات الم •

  الشریعة.المتوافقة مع أحكام 
مركز المجموعة: یضم مركز المجموعة كل من أنشطة أعمال الخزینة واالستثمارات واألنشطة األخرى للمجموعة. تقدم الخزینة خدمات  •

الخزینة لعمالئھا وتتولى مسؤولیة ادارة السیولة للمجموعة وإدارة مخاطر السوق. یشمل مركز المجموعة أي قیم متبقیة فیما یتعلق بسعر 
 .یل والتوزیعات فیما بین القطاعاتالتحو

 القطاع الدولي: یضم القطاع الدولي كافة الفروع والشركات التابعة والشركات الزمیلة خارج دولة الكویت •

 توضح الجداول أدناه بعض بنود بیان الدخل لكل قطاع من قطاعات المجموعة للفترات المحددة أدناه: 

 2020یونیو  30الستة أشھر المنتھیة في 

 

الخدمات 
المصرفیة 
الشخصیة 
 والخاصة

الخدمات 
المصرفیة 
 للشركات

الخدمات 
المصرفیة 
االستثماریة 

 وإدارة األصول

الخدمات 
المصرفیة 
 اإلسالمیة

 االجمالي القطاع الدولي مركز المجموعة

 (ألف د.ك.)
صافي ایرادات 
الفوائد وصافي 
االیرادات من 

 التمویل اإلسالمي

108,322 38,929 456 67,770 17,766 85,281 318,524 

صافي إیرادات 
 414,557 108,721 12,777 81,388 14,041 59,428 138,202 التشغیل

 118,176 10,082 (13,468) 17,623 7,751 22,560 73,628 ربح الفترة
 29,680,260 10,522,851 3,254,270 6,131,269 70,225 5,167,012 4,534,633 إجمالي الموجودات
 25,779,227 11,131,998 240,396 5,529,076 18,726 2,710,349 6,148,682 اجمالي المطلوبات
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 2019یونیو  30الستة أشھر المنتھیة في 

 

الخدمات 
المصرفیة 
الشخصیة 
 والخاصة

الخدمات 
المصرفیة 
 للشركات

الخدمات 
المصرفیة 
االستثماریة 

 وإدارة األصول

الخدمات 
المصرفیة 
 اإلسالمیة

 االجمالي القطاع الدولي مركز المجموعة

صافي ایرادات 
الفوائد وصافي 
االیرادات من 

 التمویل اإلسالمي

106,475 57,137 380 60,805 29,877 89,713 344,387 

صافي إیرادات 
 451,876 109,145 26,646 76,410 15,761 81,628 142,286 التشغیل

(خسارة) ربح 
 220,436 53,668 3,369 28,875 9,469 35,762 89,293 الفترة

 27,870,492 9,972,377 3,317,672 4,792,940 57,408 5,075,812 4,654,283 الموجودات مجموع
 24,094,347 10,906,291 1,176,931 4,166,331 7,550 2,329,976 5,507,268 المطلوبات مجموع

 الخدمات المصرفیة الشخصیة والخاصة

ملیون دینار كویتي مقابل  138ما قیمتھ  2020یونیو  30الخدمات المصرفیة الشخصیة والخاصة للستة أشھر المنتھیة في بلغ صافي إیرادات تشغیل 
بصفة  2020% في العام  2.9ملیون دینار كویتي أو ما یعادل  4. ویعكس االنخفاض البالغ 2019ملیون دینار كویتي للفترة المماثلة من العام  142

تعاب وایرادات تداول العمالت األجنبیة على خلفیة تباطؤ وتیرة النشاط االقتصادي وانخفاض معدالت الفائدة، وھو األمر الذي قابلھ رئیسیة انخفاض اال
یونیو  30ملیون دینار كویتي عن فترة الستة المنتھیة في  74جزئیاً نمو حجم القروض والودائع. وبلغت أرباح الخدمات المصرفیة الشخصیة والخاصة 

% 17.5ملیون دینار كویتي أو ما یعادل  16. ویعكس االنخفاض في األرباح البالغ 2019ملیون دینار كویتي للفترة المماثلة من العام  89مقابل  2020
 .19-فیدبصفة رئیسیة انخفاض صافي إیرادات التشغیل وارتفاع مخصصات خسائر االئتمان تحسبا لتدھور محفظة ائتمان قطاع التجزئة نتیجة ألزمة كو

 الخدمات المصرفیة للشركات

ملیون  82مقابل  2020یونیو  30ملیون دینار كویتي عن فترة الستة أشھر المنتھیة في  59بلغ صافي إیرادات تشغیل الخدمات المصرفیة للشركات 
% في العام 27.2ر كویتي أو ما یعادل ملیون دینا 22. حیث انخفض صافي إیرادات التشغیل بمقدار 2019دینار كویتي للفترة المماثلة من العام 

رة بما یعكس بصفة رئیسیة تراجع صافي إیرادات الفائدة نتیجة لخفض أسعار الفائدة القیاسیة وانخفاض إیرادات االتعاب على خلفیة تباطؤ وتی 2020
 36مقابل  2020یونیو  30ة أشھر المنتھیة في ملیون دینار كویتي عن فترة للست 23النشاط االقتصادي. وبلغت أرباح الخدمات المصرفیة للشركات 

%، بصفة رئیسیة، انخفاض 36.9ملیون دینار كویتي أو ما یعادل  13. ویعكس االنخفاض البالغ 2019ملیون دینار كویتي للفترة المماثلة من العام 
 صافي إیرادات التشغیل، وھو األمر الذي قابلھ جزئیاً انخفاض مخصصات خسائر االئتمان.

 دمات المصرفیة االستثماریة وإدارة األصولالخ

 2020یونیو  30ملیون دینار كویتي عن فترة الستة أشھر المنتھیة في  14بلغ صافي إیرادات التشغیل للخدمات المصرفیة االستثماریة وإدارة األصول 
ملیون دینار كویتي  8رفیة االستثماریة وإدارة األصول . وبلغت أرباح الخدمات المص2019ملیون دینار كویتي للفترة المماثلة من العام  16مقابل 

. ویعكس انخفاض صافي إیرادات التشغیل 2019ملیون دینار كویتي عن الفترة المماثلة من العام  9مقابل  2020یونیو  30لألشھر الستة المنتھیة في 
% بصفة رئیسیة انخفاض 18.1یون دینار كویتي، او ما یعادل مل 2%، وانخفاض األرباح بقیمة 10.9ملیون دینار كویتي أو ما یعادل  2بمقدار 

 ب.  إیرادات االستثمار التحول السلبي في تقییم سعر السوق العادل للصنادیق واستثمارات األسھم، والذي قابلھ جزئیا ارتفاع إیرادات االتعا

  الخدمات المصرفیة اإلسالمیة

ملیون  76مقابل  2020یونیو  30ملیون دینار كویتي عن فترة الستة أشھر المنتھیة في  81المیة بلغ صافي إیرادات تشغیل الخدمات المصرفیة اإلس
تأثیر دمج اعمال بنك  2020% في العام 6.5ملیون دینار كویتي أو ما یعادل  5. وتعكس الزیادة البالغة 2019دینار كویتي للفترة المماثلة من العام 

زئیا انخفاض إیرادات االتعاب على خلفیة تباطؤ وتیرة النشاط االقتصادي. وبلغت أرباح الخدمات المصرفیة لندن والشرق األوسط، والذي قابلھ ج
. 2019ملیون دینار كویتي للفترة المماثلة من العام  29مقابل  2020یونیو  30ملیون دینار كویتي عن فترة الستة أشھر المنتھیة في  18االسالمیة 

% بصفة رئیسیة ارتفاع مخصصات خسائر االئتمان بما یعكس المخصصات 39.0ملیون دینار كویتي أو  ما یعادل  11ویعكس االنخفاض البالغ 
 وارتفاع التكالیف، والذي قابلھ جزئیاً ارتفاع صافي إیرادات التشغیل 19-االحترازیة إلدارة تأثیر أزمة كوفید

 مركز المجموعة

ملیون دینار كویتي  27مقابل  2020یونیو  30ون دینار كویتي عن فترة الستة أشھر المنتھیة في ملی 13بلغ صافي إیرادات تشغیل مركز المجموعة 
بصفة رئیسیة انخفاض صافي  2020% في العام 52.0ملیون دینار كویتي أو ما یعادل  14. ویعكس االنخفاض البالغ 2019للفترة المماثلة من العام 

فائدة القیاسیة وانخفاض إیرادات االستثمار الناتج عن التحول السلبي في تقییم سعر السوق العادل للصنادیق إیرادات الفوائد نتیجة النخفاض معدالت ال
 -العمالت األجنبیة الناتج عن تأثیر تحركات العمالت على األوراق المستدامة المالیة ت، والذي یقابلھ جزئیًا ارتفاع إیراداسوق األسھمواستثمارات 
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ملیون  3مقابل أرباح قدرھا  2020یونیو  30ملیون دینار كویتي عن فترة الستة أشھر المنتھیة في  13ائر مركز المجموعة . وبلغت خس1الشریحة 
. ویعكس ھذا التغییر بصفة رئیسیة انخفاض صافي إیرادات التشغیل وارتفاع تكالیف خسارة االئتمان المتوقعة 2019دینار كویتي للفترة المماثلة من العام 

 -ة آثار التقلبات التي قد تنشأ تحسبا لتدھور عوامل االقتصاد الكلي على خلفیة أزمة كوفیدلمواجھ

 القطاع الدولي

وھي نفس المستویات المسجلة  2020یونیو  30ملیون دینار كویتي عن فترة الستة أشھر المنتھیة في  109بلغ صافي إیرادات تشغیل القطاع الدولي 
 54مقابل  2020یونیو  30ملیون دینار كویتي عن فترة الستة أشھر المنتھیة في  10. وبلغت أرباح القطاع الدولي 2019للفترة المماثلة من العام 

%، الخسائر االئتمانیة 81.2ملیون دینار كویتي، أو ما یعادل  44. ویعكس االنخفاض البالغ 2019ملیون دینار كویتي عن الفترة المماثلة من العام 
 ، ومخصصات خسائر االئتمان ألحد العمالء من الشركات اإلقلیمیة وارتفاع التكالیف. نلق بالعملیات في لبناالمتوقعة فیما یتع

 2017و  2018و  2019دیسمبر  31نتائج العملیات للسنوات المنتھیة في 

 یوضح الجدول التالي نتائج عملیات المجموعة للسنوات المشار إلیھا أدناه: 

 دیسمبر 31في السنة المالیة المنتھیة 
 2019 2018 2017 

 (ألف د.ك.)
 742,616 897,218 986,526 ایرادات فوائد

 (223,762) (330,882) (421,618) مصروفات فوائد
 518,854 566,336 564,908 صافي ایرادات الفوائد

ایرادات مرابحة وتمویل إسالمي 
 155,903 186,089 211,317 أخرى

 (45,793) (61,972) (87,001) للمودعینتكالیف تمویل وتوزیعات 
صافي االیرادات من التمویل 

 110,110 124,117 124,316 اإلسالمي

صافي ایرادات الفوائد وصافي 
 628,964 690,453 689,224 االیرادات من التمویل اإلسالمي

 138,556 150,176 157,152 صافي األتعاب والعموالت
 19,818 2,140 8,419 صافي إیرادات االستثمارات

صافي أرباح التعامل بالعمالت 
 33,735 39,026 39,343 األجنبیة

 1,600 1,424 1,379 ایرادات تشغیل أخرى
 193,709 192,766 206,293 ایرادات غیر الفوائد

 822,673 883,219 895,517 صافي ایرادات التشغیل
 (154,472) (159,984) (175,731) مصروفات موظفین

 (92,731) (98,555) (98,852) مصروفات إداریة أخرى
 (15,121) (14,703) (26,493) استھالك مباني ومعدات

 (3,121) (3,096) (3,198) إطفاء موجودات غیر ملموسة
 (265,445) (276,338) (304,274) مصروفات التشغیل

ربح التشغیل قبل مخصصات خسائر 
 557,228 606,881 591,243 االئتمان وخسائر انخفاض القیمة

مخصص خسائر االئتمان وخسائر 
 (188,219) (179,692) (129,715) انخفاض القیمة

 369,009 427,189 461,528 ربح التشغیل قبل الضرائب
 (26,704) (33,240) (35,536) ضرائب

 342,305 393,949 425,992 ربح السنة / الفترة
    :الخاص ب

 322,362 370,709 401,291 مساھمي البنك
 19,943 23,240 24,701 الحصص غیر المسیطرة
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 صافي إیرادات الفوائد

 یوضح الجدول التالي تفاصیل صافي إیرادات الفوائد للسنوات المشار إلیھا أدناه: 

 الفرق دیسمبر 31السنة المالیة المنتھیة في  

% من  2019 
% من  2018 االجمالي

% من  2017 االجمالي
 2018/2017 2019/2018 االجمالي

 (نسبة مئویة) (ألف د.ك. ما عدا النسب المئویة) 
 47.6 11.3 7.8 57,624 9.5 85,039 9.6 94,607 ودائع لدى البنوك
قروض وسلف 

 16.4 5.3 72.0 534,490 69.4 622,288 66.4 655,226 للعمالء

استثمارات في أوراق 
 20.9 27.4 16.5 122,481 16.5 148,106 19.1 188,635 دین مالیة

سندات خزانة حكومة 
الكویت وسندات بنك 

 الكویت المركزي
48,058 4.9 41,785 4.7 28,021 3.8 15.0 49.1 

اجمالي إیرادات 
 20.8 10.0 100.0 742,616 100.0 897,218 100.0 986,526 الفوائد

ملیون دینار كویتي للسنة المالیة  897مقابل  2019دیسمبر  31عن السنة المالیة المنتھیة في  ملیون دینار كویتي 987بلغ إجمالي إیرادات الفوائد 
 .2017دیسمبر  31ملیون دینار كویتي للسنة المالیة المنتھیة في  743و  2018دیسمبر  31المنتھیة في 

 یلي: ما 2019% في العام 10.0ملیون دینار كویتي أو ما یعادل  89تعكس الزیادة البالغة 

% في إیرادات الفوائد من قروض وسلف للعمالء على خلفیة زیادة نمو حجم األعمال 5.3ملیون دینار كویتي أو ما یعادل  33زیادة قدرھا  •
 .في القطاع الدولي

 الفائدة. % في إیرادات الفوائد من الودائع لدى البنوك نتیجة ارتفاع أسعار11.3ملیون دینار كویتي أو ما یعادل  10زیادة قدرھا  •
% في إیرادات الفوائد من االستثمار في أوراق الدین المالیة على خلفیة زیادة النمو 27.4ملیون دینار كویتي أو ما یعادل  41زیادة قدرھا  •

 .في حجم األعمال وزیادة أسعار الفائدة

 :2018% في العام 20.8ملیون دینار كویتي أو ما یعادل  155تعكس الزیادة البالغة 

% في إیرادات الفوائد من قروض وسلف للعمالء على خلفیة زیادة معدالت الفائدة 16.4ملیون دینار كویتي، أو ما یعادل  88قدرھا  زیادة •
 .القیاسیة والنمو في حجم أعمال القطاع الدولي

یجة زیادة معدالت الفائدة القیاسیة % في إیرادات الفوائد من الودائع لدى البنوك نت47.6ملیون دینار كویتي أو ما یعادل  27زیادة قدرھا  •
 .ونمو حجم االعمال

% في إیرادات الفوائد من استثمارات أوراق الدین  المالیة على خلفیة زیادة معدالت 20.9ملیون دینار كویتي أو ما یعادل  26زیادة قدرھا  •
 الفائدة القیاسیة ونمو حجم األعمال.  

% في إیرادات الفوائد من سندات خزانة حكومة الكویت وسندات بنك الكویت المركزي 49.1عادل ملیون دینار كویتي أو ما ی 14زیادة قدرھا  •
 على خلفیة زیادة معدالت الفائدة القیاسیة ونمو حجم األعمال.

 یوضح الجدول التالي تفاصیل مصروفات الفوائد للفترات المشار إلیھا أدناه:

 الفرق دیسمبر 31السنة المالیة المنتھیة في  

% من  2019 
% من  2018 االجمالي

% من  2017 االجمالي
 2018/2017 2019/2018 االجمالي

 (نسبة مئویة) (ألف د.ك. ما عدا النسب المئویة) 
للبنوك  ةمستحقمبالغ 

مالیة المؤسسات الو
 األخرى

161,415 38.3 121,661 36.8 86,576 38.7 32.7 40.5 

 51.9 24.7 54.0 120,738 55.4 183,405 54.2 228,711 ودائع العمالء
 70.2 41.1 3.2 7,103 3.7 12,092 4.0 17,063 شھادات إیداع مصدرة
أوراق دولیة متوسطة 

 130.9 9.0 1.4 3,180 2.2 7,344 1.9 8,007 األجل

 - سندات مساندة
 3.5 0.7 2.8 6,165 1.9 6,380 1.5 6,422 2شریحة ال

اجمالي مصروفات 
 47.9 27.4 100.0 223,762 100.0 330,882 100.0 421,618 الفوائد
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ملیون دینار كویتي للسنة المالیة  331مقابل  2019دیسمبر  31ملیون دینار كویتي للسنة المالیة المنتھیة في  422بلغ إجمالي مصروفات الفوائد 
 .2017دیسمبر  31ملیون دینار كویتي للسنة المالیة المنتھیة في  224و 2018دیسمبر  31المنتھیة في 

 :بصفة رئیسیة 2019% في العام 27.4ملیون دینار كویتي أو ما یعادل  91وتعكس الزیادة البالغة 

% في مصروفات الفوائد على ودائع العمالء على خلفیة زیادة معدالت الفائدة ونمو 24.7ملیون دینار كویتي، أو ما یعادل  45زیادة قدرھا  •
 حجم األعمال.

% في مصروفات الفوائد على المبالغ المستحقة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى 32.7یون دینار كویتي أو ما یعادل مل 40زیادة قدرھا  •
 على خلفیة رفع أسعار الفائدة. 

 % في مصروفات الفوائد في ھیئة فوائد على شھادات اإلیداع المصدرة على خلفیة41.1ملیون دینار كویتي، أو ما یعادل  5زیادة قدرھا  •
 نمو حجم األعمال ورفع أسعار الفائدة.

 :بصفة رئیسیة ما یلي 2018% في العام 47.9ملیون دینار كویتي أو ما یعادل  107تعكس الزیادة البالغة 

یة %في مصروفات الفوائد على ودائع العمالء على خلفیة زیادة أسعار الفائدة القیاس51.9ملیون دینار كویتي، أو ما یعادل  63زیادة قدرھا  •
 .ونمو حجم األعمال

% في مصروفات الفوائد على المبالغ المستحقة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى 40.5ملیون دینار كویتي، أو ما یعادل  35زیادة قدرھا  •
 على خلفیة زیادة أسعار الفائدة القیاسیة ونمو حجم األعمال.

مصروفات الفوائد في ھیئة فوائد على شھادات اإلیداع المصدرة والتي تعزي % في 70.2ملیون دینار كویتي، أو ما یعادل  5زیادة قدرھا  •
 بالكامل تقریباً إلى زیادة أسعار الفائدة القیاسیة. 

% في مصروفات الفوائد على أوراق دولیة متوسطة األجل والتي تعزى أساساً إلى 130.9مالیین دینار كویتي، أو ما یعادل  4زیادة قدرھا  •
 .2017مقارنة بفائدة سبعة أشھر فقط تم دفعھا في العام  2018قیمة الفائدة عن فترة سنة كاملة في العام استحقاق تسدید 

، بانخفاض قدره ملیون دینار كویتي، أو ما 2019ملیون دینار كویتي في العام  565وبناًء على العوامل سالفة الذكر، بلغ صافي إیرادات الفوائد 
% مقارنة 9.2ملیون دینار كویتي أو ما یعادل  47والذي مثل بدوره زیادة قدرھا  2018دینار كویتي في العام ملیون  566% مقابل 0.3یعادل 

 ملیون دینار كویتي. 519والبالغ  2017بصافي إیرادات الفوائد المسجل في العام 

 صافي إیرادات التمویل اإلسالمي

ملیون  186مقابل  2019دیسمبر  31ملیون دینار كویتي للسنة المالیة المنتھیة في  211األخرى بلغت إیرادات المرابحة ومعامالت التمویل اإلسالمي 
. وتعكس الزیادة 2017دیسمبر  31ملیون دینار كویتي للسنة المالیة المنتھیة في  156و  2018دیسمبر  31دینار كویتي للسنة المالیة المنتھیة في 

 2017% في العام 19.4ملیون دینار كویتي أو ما یعادل  30، والزیادة البالغة 2019% في العام 13.6عادل ملیون دینار كویتي، أو ما ی 25البالغة 
 أیضا من الزیادات التي شھدتھا أسعار الفائدة القیاسیة. 2018زیادة إقراض الشركات والقروض االستھالكیة. كما استفاد أداء العام 

ملیون دینار كویتي للسنة  62مقابل  2019دیسمبر  31ملیون دینار كویتي للسنة المالیة المنتھیة في  87بلغت تكالیف تمویل وتوزیعات للمودعین 
ملیون دینار  25. وتعكس الزیادة البالغة 2017دیسمبر  31ملیون دینار كویتي للسنة المالیة المنتھیة في  46و  2018دیسمبر  31المالیة المنتھیة في 

بصفة رئیسیة نمو حجم  2018% في العام 35.3ملیون دینار كویتي، أو ما یعادل  16والزیادة البالغة  2019العام  % في40.4كویتي، أو ما یعادل 
 أیضاً تزاید التكالیف نتیجة لرفع أسعار الفائدة القیاسیة. 2018الودائع اإلسالمیة للمجموعة. كما شھد العام 

ملیون دینار  124عند مستوى  2019دیسمبر  31ادات التمویل اإلسالمي للسنة المالیة المنتھیة في بناًء على العوامل سالفة الذكر، استقر أداء صافي إیر
ملیون دینار  14والذي جاء مرتفعاً بمقدار  2018دیسمبر  31ملیون دینار كویتي المسجلة في السنة المالیة المنتھیة في  124كویتي، بما یتسق مع 

 ملیون دینار كویتي. 110بقیمة  2017رادات التمویل االسالمي المسجلة في العام صافي إیمن % 12.7كویتي أو ما یعادل 

 صافي إیرادات التمویل

ملیون دینار كویتي للسنة المالیة المنتھیة  690مقابل  2019دیسمبر  31ملیون دینار كویتي للسنة المالیة المنتھیة في  689بلغ صافي إیرادات التمویل 
 .2017دیسمبر  31ملیون دینار كویتي للسنة المالیة المنتھیة في  629و  2018دیسمبر  31في 

إلى انخفاض ھوامش الربح بصفة رئیسیة، والتي قابلھا  2018مقارنة بالعام  2019وتعزى التغییرات التي طرأت على صافي إیرادات التمویل للعام 
وبلغ متوسط محفظة قروض عمالء المجموعة (على أساس األرصدة ربع  جزئیًا نمو قروض وسلف العمالء ونمو استثمارات أوراق الدین المالیة.

، بزیادة قدرھا 2018ملیون دینار كویتي للعام  15,096مقابل  2019ملیون دینار كویتي للعام  16,136السنویة في كل سنة مقسوماً على خمسة) 
 %.6.9ملیون دینار كویتي أو ما یعادل  1,040

إلى نمو قروض وسلف للعمالء بصفة رئیسیة، ونمو  2017مقارنة بالعام  2018على صافي إیرادات التمویل للعام  وتعزى التغییرات التي طرأت 
نة استثمارات أوراق الدین المالیة وارتفاع ھوامش الربح. وبلغ متوسط محفظة قروض عمالء المجموعة (على أساس األرصدة ربع السنویة في كل س
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ملیون دینار  905، بزیادة قدرھا 2017ملیون دینار كویتي للعام  14,191مقابل  2018ون دینار كویتي للعام ملی 15,096مقسوماً على خمسة) 
 %.6.4كویتي أو ما یعادل 

. ویعكس االنخفاض في العام 2017% في العام  2.61و 2018% في العام 2.69% مقابل 2.56إلى  2019وانخفض صافي ھامش الفائدة في العام 
یسیة ارتفاع تكالیف التمویل، والذي قابلھ جزئیًا نمو الموجودات ذات العوائد المرتفعة مثل قروض وسلف العمالء، ونمو استثمارات بصفة رئ 2019

بصفة رئیسیة االستفادة  2018أوراق الدین المالیة وانخفاض حیازات الموجودات ذات العوائد المنخفضة. وعكست زیادة صافي ھامش الفائدة في العام 
تي قابلھا نمو الموجودات ذات العوائد المرتفعة مثل قروض وسلف العمالء، ونمو استثمارات أوراق الدین المالیة ورفع أسعار الفائدة القیاسیة، والمن 

 جزئیًا ارتفاع تكالیف التمویل.

 صافي االتعاب والعموالت

 كما یلي: 2017و 2018و 2019دیسمبر  31ي یوضح الجدول التالي صافي االتعاب والعموالت للسنوات المالیة المنتھیة ف

 الفرق دیسمبر 31السنة المالیة المنتھیة في  

% من  2019 
% من  2018 االجمالي

% من  2017 االجمالي
 2018/2017 2019/2018 االجمالي

 (نسبة مئویة) (ألف د.ك. ما عدا النسب المئویة) 
 6.6 2.3 43.0 59,514 42.3 63,456 41.3 64,920 التسھیالت االئتمانیة

 9.7 6.4 57.0 79,042 57.7 86,720 58.7 92,232  اخرى
اجمالي االتعاب 

 8.4 4.6 100.0 138,556 100.0 150,176 100.0 157,152 والعموالت

 

ملیون دینار كویتي، أو  7قدرھا ، بزیادة 2019دیسمبر  31ملیون دینار كویتي للسنة المالیة المنتھیة في  157بلغ صافي إیرادات االتعاب والعموالت
. وتعكس ھذه الزیادة بصفة رئیسیة ما یلي: زیادة أنشطة 2018دیسمبر  31ملیون دینار كویتي للسنة المالیة المنتھیة في  150% مقابل 4.6ما یعادل 

ملیون دینار كویتي للسنة المالیة المنتھیة  150عموالت التسھیالت االئتمانیة والبطاقات وإدارة األصول والوساطة المالیة. وبلغ صافي إیرادات االتعاب وال
البالغ  2017% مقابل من صافي إیرادات االتعاب والعموالت للعام 8.4ملیون دینار كویتي، أو ما یعادل  12، بزیادة قدرھا 2018دیسمبر  31في 

 بطاقات وإدارة األصول والخدمات المصرفیة االستثماریة.ملیون دینار كویتي. ویعكس ذلك النمو زیادة أنشطة التسھیالت االئتمانیة وال 139

 العمالت األجنبیة ومصادر إیرادات التشغیل األخرى

ملیون دینار كویتي  39ملیون دینار كویتي مقابل  39ما قیمتھ  2019دیسمبر  31بلغت إیرادات المجموعة من العمالت األجنبیة للسنة المنتھیة في 
 .2018دیسمبر  31 للسنة المالیة المنتھیة في

ملیون دینار كویتي للسنة المالیة المنتھیة في  4مقابل  2019دیسمبر  31ملیون دینار كویتي للسنة المنتھیة في  10وبلغت إیرادات التشغیل األخرى 
 ملیون دینار كویتي بصف رئیسیة ارتفاع إیرادات االستثمار. 6. وتعكس الزیادة البالغة 2018دیسمبر  31

ملیون دینار كویتي للسنة  34مقابل  2018دیسمبر  31ملیون دینار كویتي للسنة المالیة المنتھیة في  39إیرادات المجموعة من العمالت األجنبیة بلغت 
 .2017دیسمبر  31المالیة المنتھیة في 

ملیون دینار كویتي للسنة المالیة المنتھیة  21مقابل  2018دیسمبر  31ملیون دینار كویتي للسنة المالیة المنتھیة في  4وبلغت إیرادات التشغیل األخرى 
 رئیسیة انخفاض إیرادات االستثمار. ةملیون دینار كویتي بصف 18. ویعكس االنخفاض البالغ 2017دیسمبر  31في 

 مصروفات التشغیل

ملیون دینار كویتي للعام  265و 2018للعام ملیون دینار كویتي  276مقابل  2019ملیون دینار كویتي للعام  304بلغ إجمالي مصروفات التشغیل 
% 9.8ملیون دینار كویتي أو ما یعادل  16زیادة بقیمة  2019العام  % في10.1ملیون دینار كویتي، أو ما یعادل  28. وعكست الزیادة البالغة 2017

ملیون دینار كویتي،  12زیادة بقیمة لتب، ھذا باإلضافة في مصروفات الموظفین والتي تعكس بصفة رئیسیة زیادة عدد الموظفین والزیادة السنویة للروا
 % في مصروفات التشغیل األخرى.10.5أو ما یعادل 

%  في 6.3ملیون دینار كویتي ، أو ما یعادل  6زیادة قدرھا  2018% في العام 4.1ملیون دینار كویتي، أو ما یعادل  11وتعكس الزیادة البالغة 
% زیادة في مصروفات الموظفین والتي تمثل بصفة رئیسیة زیادة عدد 3.6ملیون دینار كویتي، أو ما یعادل  6المصروفات اإلداریة األخرى، و 

 الموظفین والزیادة السنویة للرواتب.  

 مخصصات خسائر االئتمان وخسائر انخفاض القیمة

 كما یلي: 2017و 2018و 2019دیسمبر  31المنتھیة في یوضح الجدول التالي مخصصات خسائر االئتمان وخسائر انخفاض القیمة للسنوات المالیة 
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 دیسمبر 31السنة المالیة المنتھیة في 

2019 2018 2017 
 (ألف د.ك.)

تحمیل مخصص التسھیالت االئتمانیة 
 89,829 164,968 111,239 محدد -

تحمیل مخصص التسھیالت االئتمانیة 
 85,122 4,350 11,346 عام -

 174,951 169,318 122,585 اجمالي مخصص خسائر االئتمان 
 13,268 10,374 7,130 (رد) تحمیل انخفاض القیمة األخرى

اجمالي مخصص خسائر االئتمان 
 188,219 179,692 129,715 وخسائر انخفاض القیمة

 

 180مقابل  2019دیسمبر  31للسنة المالیة المنتھیة في ملیون دینار كویتي  130بلغ إجمالي مخصصات خسائر االئتمان وخسائر انخفاض القیمة 
  .2017دیسمبر  31ملیون دینار كویتي للسنة المالیة المنتھیة في  188و  2018دیسمبر  31ملیون دینار كویتي للسنة المالیة المنتھیة في 

 47رئیسیة انخفاض مخصصات خسائر االئتمان بقیمة  بصفة 2019% في العام 27.8ملیون دینار كویتي أو ما یعادل  50ویعكس االنخفاض البالغ 
 %.31.2ملیون دینار كویتي أو ما یعادل  3وانخفاض مخصصات خسائر انخفاض القیمة بما قیمتھ  %27.6ملیون دینار كویتي أو ما یعادل 

 6ض مخصصات خسائر االئتمان بما قیمتھ بصفة رئیسیة انخفا 2018% في العام 4.5ملیون دینار كویتي أو ما یعادل  9ویعكس االنخفاض البالغ 
ملیون دینار كویتي أو ما یعادل  3% في وانخفاض مخصصات خسائر انخفاض قیمة الشركات الزمیلة بما قیمتھ 3.2ملیون دینار كویتي أو ما یعادل 

% بما یعكس 83.6، أو ما یعادل ملیون دینار كویتي 75%. وعكس انخفاض مخصصات خسائر االئتمان زیادة المخصصات المحددة بمقدار 21.3
ملیون دینار كویتي   81بصفة رئیسیة المخصصات المتخذة لمواجھة مخاطر الشركات، وھو األمر الذي تم تعویضھ بخفض المخصصات العامة بمبلغ 

 .2018% في  العام 94.9او ما یعادل 

 الضرائب

 31ملیون دینار كویتي للسنة المالیة المنتھیة في  33مقابل  2019دیسمبر  31المنتھیة في ملیون دینار كویتي للسنة المالیة  36بلغت الرسوم الضریبیة 
% 6.9ملیون دینار كویتي أو ما یعادل  2. وتعكس الزیادة البالغة 2017دیسمبر  31ملیون دینار كویتي للسنة المالیة المنتھیة في  27و  2018دیسمبر 

ملیون دینار  7ح المجموعة وزیادة مدفوعات ضرائب دعم العمالة الوطنیة، في حین تعكس الزیادة البالغة بصفة رئیسیة ارتفاع أربا 2019في العام 
 بصفة رئیسیة ارتفاع أرباح المجموعة وزیادة الضرائب على عملیات المجموعة الخارجیة. 2018% في العام 24.5كویتي أو ما یعادل  

 تحلیل القطاعات

كما  2017و 2018، و2019دیسمبر  31بیان الدخل لكل قطاع من قطاعات المجموعة للسنوات المالیة المنتھیة في توضح الجداول أدناه بعض بنود 
 ھو موضح أدناه:

 2019دیسمبر  31الستة أشھر المنتھیة في 
الخدمات  

المصرفیة 
الشخصیة 
 والخاصة

الخدمات 
المصرفیة 
 للشركات

الخدمات 
المصرفیة 
االستثماریة 

 وإدارة األصول

لخدمات ا
المصرفیة 
 اإلسالمیة

 االجمالي القطاع الدولي مركز المجموعة

 (ألف د.ك.)
صافي ایرادات 
الفوائد وصافي 
االیرادات من 

التمویل 
 اإلسالمي

215,757 109,643 875 124,316 57,199 181,434 689,224 

صافي إیرادات 
 895,517 220,668 46,423 151,184 28,574 157,114 291,554 التشغیل

(خسارة) ربح 
 425,992 112,180 (3,126) 62,677 15,690 60,305 178,266 الفترة

 مجموع
 29,270,753 11,099,392 3,208,951 5,300,548 79,344 4,930,920 4,651,598 الموجودات

 مجموع
 25,011,593 11,803,810 795,608 4,647,367 22,447 2,294,546 5,447,815 المطلوبات
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 2018دیسمبر  31الستة أشھر المنتھیة في 
 

الخدمات  
المصرفیة 
الشخصیة 
 والخاصة

الخدمات 
المصرفیة 
 للشركات

الخدمات 
المصرفیة 
االستثماریة 

 وإدارة األصول

الخدمات 
المصرفیة 
 اإلسالمیة

 االجمالي القطاع الدولي مركز المجموعة

 (ألف د.ك.)
صافي ایرادات 
الفوائد وصافي 

من االیرادات 
التمویل 

 اإلسالمي

207,653 134,980 624 124,117 52,553 170,526 690,453 

صافي إیرادات 
 883,219 209,260 42,051 144,740 26,675 182,090 278,403 التشغیل

 (خسارة) ربح
 393,949 112,723 (4,752) 56,210 14,715 48,347 166,706 الفترة

 مجموع
 27,427,940 9,772,815 3,603,704 4,344,778 61,639 5,017,769 4,627,235 الموجودات

 مجموع
 23,726,630 10,773,661 1,606,956 3,858,818 8,588 2,481,949 4,996,658 المطلوبات

 

 2017دیسمبر  31الستة أشھر المنتھیة في 
الخدمات  

المصرفیة 
الشخصیة 
 والخاصة

الخدمات 
المصرفیة 
 للشركات

الخدمات 
المصرفیة 
االستثماریة 

 وإدارة األصول

الخدمات 
المصرفیة 
 اإلسالمیة

 االجمالي القطاع الدولي مركز المجموعة

 (ألف د.ك.)
صافي ایرادات 
الفوائد وصافي 
االیرادات من 

التمویل 
 اإلسالمي

194,710 143,346 352 110,110 36,635 143,811 628,964 

صافي إیرادات 
 822,673 180,588 36,387 129,928 27,300 189,278 259,192 التشغیل

 (خسارة) ربح
 342,305 94,695 (74,689) 47,672 14,662 110,605 149,360 الفترة

 مجموع
 26,034,601 9,088,729 3,251,132 3,970,396 125,946 5,199,932 4,398,466 الموجودات

 مجموع
 22,473,500 10,131,188 1,620,005 3,518,039 73,609 2,526,691 4,603,968 المطلوبات

 

 الخدمات المصرفیة الشخصیة والخاصة

ملیون دینار كویتي مقابل  292ما قیمتھ  2019دیسمبر  31بلغ صافي إیرادات تشغیل الخدمات المصرفیة الشخصیة والخاصة للسنة المالیة المنتھیة في 
% بصفة رئیسیة ارتفاع 4.7ملیون دینار كویتي أو ما یعادل  13االرتفاع البالغ . ویعكس 2018ملیون دینار كویتي للفترة المماثلة من العام  278

 178صافي إیرادات الفوائد نتیجة لتزاید حجم قروض وسلف العمالء وارتفاع إیرادات االتعاب. وبلغ ربح الخدمات المصرفیة الشخصیة والخاصة 
. 2018دیسمبر  31ملیون دینار كویتي في السنة المالیة المنتھیة في  167مقابل  2019 دیسمبر 31ملیون دینار كویتي في السنة المالیة المنتھیة في 

% بصفة رئیسیة ارتفاع صافي إیرادات التشغیل وتراجع مخصصات خسائر االئتمان، 6.9ملیون دینار كویتي او ما یعادل  12ویعكس النمو بما قیمتھ 
 والذي قابلھ جزئیاً ارتفاع التكالیف.

ملیون دینار كویتي مقابل  278ما قیمتھ  2018دیسمبر  31رادات تشغیل الخدمات المصرفیة الشخصیة والخاصة للسنة المالیة المنتھیة في بلغ صافي إی
% بصفة رئیسیة ارتفاع 7.4ملیون دینار كویتي أو ما یعادل  19. ویعكس االرتفاع البالغ 2017ملیون دینار كویتي للفترة المماثلة من العام  259

 167افي إیرادات الفوائد نتیجة لتزاید حجم قروض وسلف العمالء وارتفاع إیرادات االتعاب. وبلغ ربح الخدمات المصرفیة الشخصیة والخاصة ص
. 2017دیسمبر  31ملیون دینار كویتي في السنة المالیة المنتھیة في  149مقابل  2018دیسمبر  31ملیون دینار كویتي في السنة المالیة المنتھیة في 

 % بصفة رئیسیة ارتفاع صافي إیرادات التشغیل وتراجع مخصصات خسائر االئتمان.11.6ملیون دینار كویتي او ما یعادل  17ویعكس النمو البالغ 
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 الخدمات المصرفیة للشركات

 182ملیون دینار كویتي مقابل  157ما قیمتھ  2019دیسمبر  31بلغ صافي إیرادات تشغیل الخدمات المصرفیة للشركات للسنة المالیة المنتھیة في 
رئیسیة % بصفة 13.7ملیون دینار كویتي أو ما یعادل  25. ویعكس االنخفاض البالغ 2018دیسمبر  31ملیون دینار كویتي للسنة المالیة المنتھیة في 

ملیون دینار كویتي في  60تراجع حجم القروض على خلفیة تزاید مستویات تسدید القروض وضیق الھوامش. وبلغ ربح الخدمات المصرفیة للشركات 
و بما قیمتھ . ویعكس النم2018دیسمبر  31ملیون دینار كویتي في السنة المالیة المنتھیة في  48مقابل  2019دیسمبر  31السنة المالیة المنتھیة في 

 % بصفة رئیسیة انخفاض المخصصات المحددة والذي قابلھ جزئیاً تراجع صافي إیرادات التشغیل.  24.7ملیون دینار كویتي او ما یعادل  12

 189مقابل ملیون دینار كویتي  182ما قیمتھ  2018دیسمبر  31بلغ صافي إیرادات تشغیل الخدمات المصرفیة للشركات للسنة المالیة المنتھیة في 
% بصفة رئیسیة تراجع حجم 3.8ملیون دینار كویتي أو ما یعادل  7. ویعكس االنخفاض البالغ 2017ملیون دینار كویتي للفترة المماثلة من العام 

 31المنتھیة في  ملیون دینار كویتي في السنة المالیة 48القروض على خلفیة تزاید مستویات تسدید القروض. وبلغ ربح الخدمات المصرفیة للشركات 
ملیون دینار كویتي او  62. ویعكس االنخفاض البالغ 2017دیسمبر  31ملیون دینار كویتي في السنة المالیة المنتھیة في  111مقابل  2018دیسمبر 

 % بصفة رئیسیة ارتفاع مخصصات خسائر االئتمان.56.3ما یعادل 

 الخدمات المصرفیة االستثماریة وإدارة األصول

ملیون دینار كویتي  29ما قیمتھ  2019دیسمبر  31إیرادات تشغیل الخدمات المصرفیة االستثماریة وإدارة األصول للسنة المالیة المنتھیة في بلغ صافي 
بصفة % 7.1ملیون دینار كویتي أو ما یعادل  2. ویعكس االرتفاع البالغ 2018دیسمبر  31ملیون دینار كویتي للسنة المالیة المنتھیة في  27مقابل 

دیسمبر  31ملیون دینار كویتي في السنة المالیة المنتھیة في  16رئیسیة نمو إیرادات االتعاب. وبلغ ربح الخدمات المصرفیة االستثماریة وإدارة األصول 
% 6.6ر كویتي او ما یعادل ملیون دینا 1. ویعكس االرتفاع البالغ 2018دیسمبر  31ملیون دینار كویتي في السنة المالیة المنتھیة في  15مقابل  2019

 بصفة رئیسیة نمو إیرادات االتعاب والذي قابلھ جزئیاً ارتفاع التكالیف

ملیون دینار كویتي لكال من  15ملیون دینار كویتي وبلغ الربح  27بلغ صافي إیرادات تشغیل الخدمات المصرفیة االستثماریة وإدارة األصول ما قیمتھ 
 .2017دیسمبر  31والسنة المالیة المنتھیة في  2018دیسمبر  31السنة المالیة المنتھیة في 

 الخدمات المصرفیة اإلسالمیة

 145ملیون دینار كویتي مقابل  151ما قیمتھ  2019دیسمبر  31بلغ صافي إیرادات تشغیل الخدمات المصرفیة االسالمیة للسنة المالیة المنتھیة في 
% بصفة رئیسیة نمو 4.5ملیون دینار كویتي أو ما یعادل  6. ویعكس االرتفاع البالغ 2018دیسمبر  31في ملیون دینار كویتي للسنة المالیة المنتھیة 

دیسمبر  31ملیون دینار كویتي في السنة المالیة المنتھیة في  63إیرادات االتعاب وارتفاع ارباح االستثمار. وبلغ ربح الخدمات المصرفیة االسالمیة 
ملیون دینار كویتي او ما یعادل  6. ویعكس االرتفاع البالغ 2018دیسمبر  31كویتي في السنة المالیة المنتھیة في  ملیون دینار 56مقابل  2019
 % بصفة رئیسیة نمو صافي إیرادات التشغیل.  11.5

 130ملیون دینار كویتي مقابل  145ما قیمتھ  2017دیسمبر  31بلغ صافي إیرادات تشغیل الخدمات المصرفیة االسالمیة للسنة المالیة المنتھیة في 
% بصفة رئیسیة نمو إیرادات 11.4ملیون دینار كویتي أو ما یعادل  15. ویعكس االرتفاع البالغ 2017ملیون دینار كویتي للفترة المماثلة من العام 

ملیون دینار كویتي في السنة المالیة المنتھیة  56التمویل اإلسالمي على خلفیة تزاید حجم قروض وسلف العمالء. وبلغ ربح الخدمات المصرفیة االسالمیة 
ملیون دینار كویتي  9. ویعكس االرتفاع البالغ 2017دیسمبر  31ملیون دینار كویتي في السنة المالیة المنتھیة في  48مقابل  2018دیسمبر  31في 

 قابلھ جزئیاً ارتفاع المخصصات.% بصفة رئیسیة النمو القوي الذي شھده صافي إیرادات التشغیل والذي 17.9او ما یعادل 

 مركز المجموعة

ملیون دینار كویتي  42ملیون دینار كویتي مقابل  46ما قیمتھ  2019دیسمبر  31بلغ صافي إیرادات تشغیل مركز المجموعة للسنة المالیة المنتھیة في 
% بصفة رئیسیة نمو صافي إیرادات 10.4كویتي أو ما یعادل  ملیون دینار 4. ویعكس االرتفاع البالغ 2018دیسمبر  31للسنة المالیة المنتھیة في 

ملیون دینار كویتي في السنة المالیة  5مقابل  2019دیسمبر  31ملیون دینار كویتي في السنة المالیة المنتھیة في  3التشغیل. وبلغ ربح مركز المجموعة 
% بصفة رئیسیة نمو صافي إیرادات التشغیل والذي 34.2كویتي او ما یعادل ملیون دینار  2. ویعكس التراجع البالغ 2018دیسمبر  31المنتھیة في 

 قابلھ جزئیاً ارتفاع التكالیف.

ملیون دینار كویتي  36ملیون دینار كویتي مقابل  42ما قیمتھ  2018دیسمبر  31بلغ صافي إیرادات تشغیل مركز المجموعة للسنة المالیة المنتھیة في 
% بصفة رئیسیة نمو صافي إیرادات الفائدة على خلفیة 15.6ملیون دینار كویتي أو ما یعادل  6. ویعكس االرتفاع البالغ 2017 للفترة المماثلة من العام

ملیون دینار  5رفع أسعار الفائدة ونمو سندات خزانة حكومة الكویت والذي قابلھ جزئیاً تراجع صافي إیرادات االستثمار. وبلغ ربح مركز المجموعة 
. ویعكس 2017دیسمبر  31ملیون دینار كویتي في السنة المالیة المنتھیة في  75مقابل  2018دیسمبر  31السنة المالیة المنتھیة في  كویتي في

 % بصفة رئیسیة تراجع مخصصات خسائر االئتمان.  93.6ملیون دینار كویتي او ما یعادل  70االنخفاض البالغ 
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 القطاع الدولي

ملیون دینار كویتي  209ملیون دینار كویتي مقابل  221ما قیمتھ  2019دیسمبر  31القطاع الدولي للسنة المالیة المنتھیة في  بلغ صافي إیرادات تشغیل
% بصفة رئیسیة نمو صافي إیرادات 5.5ملیون دینار كویتي أو ما یعادل  11. ویعكس االرتفاع البالغ 2018دیسمبر  31للسنة المالیة المنتھیة في 

ملیون دینار كویتي في السنة  113مقابل  2019دیسمبر  31ملیون دینار كویتي في السنة المالیة المنتھیة في  112بلغ ربح القطاع الدولي التشغیل. و
ھ جزئیاً % بصفة رئیسیة تزاید التكالیف والذي قابل0.5ملیون دینار كویتي او ما یعادل  1. ویعكس التراجع البالغ 2018دیسمبر  31المالیة المنتھیة في 

 ارتفاع صافي إیرادات التشغیل.  

ملیون دینار كویتي  181ملیون دینار كویتي مقابل  209ما قیمتھ  2018دیسمبر  31بلغ صافي إیرادات تشغیل القطاع الدولي للسنة المالیة المنتھیة في 
ملیون  95مقابل  2018دیسمبر  31السنة المالیة المنتھیة في ملیون دینار كویتي في  113. وبلغ ربح القطاع الدولي 2017للفترة المماثلة من العام 

% 15.9ملیون دینار كویتي او ما یعادل  29. ویعكس ارتفاع صافي إیرادات التشغیل البالغ 2017دیسمبر  31دینار كویتي في السنة المالیة المنتھیة في 
نمو صافي إیرادات الفائدة بفضل تزاید حجم القروض واستثمارات أوراق  %19.0ملیون دینار كویتي او ما یعادل  18بواقع  الربحوارتفاع صافي 

 الدین المالیة.

 الوضع المالي

 الموجودات

 یوضح الجدول التالي موجودات المجموعة في التواریخ المحددة ادناه:

 دیسمبر 31كما في  دیسمبر 31كما في  دیسمبر 31كما في  یونیو 30كما في  
 2020 2019 2018 2017 
 % (ألف د.ك.) % (ألف د.ك.) % (ألف د.ك.) % (ألف د.ك.) 
       (غیر مدقق) 

          الموجودات
نقد وودائع 

بإشعارات قصیرة 
 األجل

3,771,114 12.7 3,787,173 12.9 2,966,707 10.8 2,743,640 10.5 

سندات بنك 
 2.5 655,591 0.3 809,871 2.8 823,229 2.8 829,963  الكویت المركزي

سندات خزانة 
 4.1 1,076,211 3.2 872,042 2.3 662,175 0.2 580,248 حكومة الكویت

ودائع لدى 
 9.6 2,488,188 8.6 2,364,242 6.5 1,909,081 3.8 1,113,173  البنوك

قروض وسلف 
وتمویل إسالمي 

 للعمالء
17,571,038 59.2 16,552,598 56.5 15,503,402 56.5 14,502,609 55.7 

استثمارات في 
 12.9 3,348,996 13.4 3,678,032 14.4 4,214,562 15.2 4,504,557 أوراق مالیة

استثمار في 
 0.2 63,187 0.1 31,425 0.1 35,297 0.0 6,251  شركات زمیلة

أراضي ومباني 
 1.2 324,277 1.3 362,801 1.5 433,540 1.5 447,896  ومعدات

الشھرة 
والموجودات 
األخرى غیر 

  الملموسة

582,882 0.2 582,927 0.2 578,973 2.1 581,906 2.2 

 0.1 249,996 0.9 260,445 0.9 270,171 0.9 273,138  موجودات أخرى
 مجموع

 0.100 26,034,601 0.100 27,427,940 0.100 29,270,753 0.100 29,680,260 الموجودات

ملیار دینار كویتي كما  29.3مقابل  2020یونیو  30ملیار دینار كویتي كما في  29.7% وصوالً إلى 1.4ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 
 والشرق لندن بنكوأثر دمج . ویعزى نمو إجمالي الموجودات بصفة رئیسیة إلى زیادة قروض وسلف وتمویل إسالمي للعمالء، 2019دیسمبر  31في 

 ، والذي قابلھ جزئیا انخفاض الودائع لدى البنوك.األوسط

ملیار دینار كویتي كما  27.4مقابل  2019دیسمبر  31ملیار دینار كویتي كما في  29.3% وصوالً إلى 6.7ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 
وض وسلف وتمویل إسالمي للعمالء، والذي شھد نمواً بمقدار . ویعزى ارتفاع إجمالي الموجودات بصفة رئیسیة إلى زیادة قر2018دیسمبر  31في 
% نتیجة لنمو أعمال بنك بوبیان والعملیات الدولیة باإلضافة إلى زیادة النقد وودائع بإشعارات قصیرة األجل 6.8ملیار دینار كویتي أو ما یعادل  1.0

 %.27.7ملیار دینار كویتي أو ما یعادل  0.8بواقع  
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ملیار دینار كویتي كما  26.0مقابل  2018دیسمبر  31ملیار دینار كویتي كما في  27.4% وصوالً إلى 5.4ودات المجموعة بنسبة ارتفع إجمالي موج
. ویعزى ارتفاع إجمالي الموجودات بصفة رئیسیة إلى زیادة قروض وسلف وتمویل إسالمي للعمالء، والذي شھد نمواً بمقدار 2017دیسمبر  31في 
 % نتیجة لنمو أعمال بنك بوبیان والعملیات الدولیة.6.9كویتي أو ما یعادل  ملیار دینار 1.0

 وتتمثل أھم ثالث فئات أصول للمجموعة في قروض وسلف وتمویل إسالمي للعمالء، واستثمارات في أوراق مالیة والنقد وودائع بإشعارات قصیرة
 األجل.

 قروض وسلف وتمویل إسالمي للعمالء

 30ملیار دینار كویتي كما في  17.6ض العمالء المكونة من قروض وسلف وتمویل إسالمي للعمالء (بعد خصم المخصصات) بلغ إجمالي محفظة قرو
 .2020یونیو 

و  2019دیسمبر  31و  2020یونیو  30یوضح الجدول أدناه محفظة قروض العمالء للمجموعة والمخصصات ونسبة القروض إلى الودائع كما في 
 .2017و  2018

 دیسمبر 31كما في  یونیو 30في كما  
 2020 2019 2018 2017 
 (ألف دینار كویتي عدا النسب المئویة) 

 15,118,122 16,009,110 17,061,334 18,166,209 )1(إجمالي القروض
 (615,513) (505,708) (508,736) (595,171) ناقص المخصصات

 14,502,609 15,503,402 16,552,598 17,571,038 )2(صافي القروض 
صافي قروض/ودائع العمالء 

 %78.5 %81.1 %83.2 %83.6 والمؤسسات المالیة

صافي القروض/اجمالي 
 %66.7 %67.6 %68.8 %72.0 )3(الودائع 

 وتمویل إسالمي للعمالء.  وسلفیشكل اجمالي القروض إجمالي قروض  )1(
 یشكل صافي القروض إجمالي القروض مطروحاً منھ المخصصات )2(
 یشكل إجمالي الودائع ودائع العمالء ومبالغ مستحقة للبنوك ومؤسسات مالیة أخرى وشھادات اإلیداع المصدرة.  )3(

ریكي والجنیھ یتم تقییم محفظة قروض العمالء للمجموعة بشكل أساسي باستخدام الدینار الكویتي، وذلك على الرغم من تقدیم القروض أیضاً بالدوالر األم
ھیكلي محدود فیما بین العمالت إذ أن أغلب أصولھا  تعرضسترلیني والیورو، من ضمن عمالت أخرى. وترى المجموعة بأن ھناك المصري والجنیھ اإل

على العملة عبر استخدام عقود المشتقات المالیة  التعرضوالتزاماتھا تتم مواءمة تمویلھا من حیث العملة. كما تتحّوط المجموعة أیضاً بشأن جزء من 
 العمالت األجنبیة اآلجلة.مثل عقود 

 وتتضمن غالبیة القروض ضمن محفظة قروض عمالء المجموعة في الكویت على شروط تسمح لھا بتعدیل سعر الفائدة المدفوع من قبل العمیل بموجب
ھیكلي  تعرضعة بأن ھناك أي تغییر في سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكویت المركزي أو معدل الفائدة بین البنوك ذات الصلة.  وترى المجمو

نما تتم إعادة محدود لخطر تحركات سعر الفائدة إذ یتم إعادة تسعیر غالبیة أصولھا والتزاماتھا خالل سنة واحدة. إال أن تجربة المجموعة أظھرت أنھ بی
على إعادة تسعیر الودائع بما یعني أن  تسعیر الموجودات بشكل عام فور تغییر سعر الخصم الخاص ببنك الكویت المركزي، إال انھ ھناك فارق زمني

خاطر صافي ھامش الفائدة یتحسن في ظل بیئة ارتفاع سعر الفائدة. وفي حالة بعض قروض التجزئة المقومة بالدینار الكویتي، یتعرض البنك لبعض م
ولى ومن ثم یتم تقیید التعدیالت الالحقة المسموح بھا أسعار الفائدة، حیث ال یتم إعادة تسعیر أسعار الفائدة على تلك القروض خالل السنوات الخمس األ

 من حیث القیمة.

 كما قد تقوم المجموعة من وقت آلخر بالدخول في عقود آجلة إلدارة االنكشاف على معدالت الفائدة الخاصة بھا.

  موعد االستحقاقلتوزیع قروض العمالء وفقاً 

ً لموعد االستحقاق (بناء على التدفقات النقدیة التعاقدیة وتواریخ یوضح الجدول الوارد أدناه توزیع المجموعة لصافي  محفظة قروض العمالء وفقا
  2017و 2018و 2019دیسمبر  31االستحقاق) للفترات المنتھیة في 

 اإلجمالي أكثر من سنة شھرا 12 – 3 أشھر 3حتى  ألف د.ك
 (ألف د.ك)

 16,552,598 9,817,308 2,653,219 4,082,071 2019دیسمبر  31
 15,503,402 9,241,522 2,091,383 4,170,497 2018دیسمبر  31
 14,502,609 8,235,842 1,775,826 4,490,941 2017دیسمبر  31

  توزیع قروض العمالء وفقاً للمنطقة الجغرافیة
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 2018و 2019دیسمبر  31الجغرافیة للفترات المنتھیة في یوضح الجدول الوارد أدناه توزیع المجموعة إلجمالي محفظة قروض العمالء وفقاً للمنطقة 
  2017و

الشرق األوسط  
 وشمال افریقیا

 أمیركا
 اإلجمالي أخرى آسیا أوروبا الشمالیة

 (ألف د.ك)
 17,061,334 258,412 379,836 729,331 387,169 15,306,586 2019دیسمبر  31
 16,009,110 274,166 271,185 446,555 270,815 14,746,389 2018دیسمبر  31
 15,118,122 244,556 170,231 411,929 295,021 13,996,385 2017دیسمبر  31

 

  التوزیع وفقاً لشریحة العمالء

 .2017و  2018و 2019دیسمبر  31یوضح الجدول أدناه توزیع محفظة قروض العمالء للمجموعة وفقاً لشریحة العمالء كما في 

صافي المخاطر بعد خصم   المخصصات المحددة إجمالي المخاطر 
 المخصصات

 (ألف د.ك.) 
    2019دیسمبر  31

 11,380,350 (43,415) 11,423,765 شركات
 5,569,318 (68,251) 5,637,569 افراد

 16,949,668 (111,666) 17,061,334 محفظة قروض العمالء
 (397,070) — — ناقص المخصص العام

 16,552,598 — — اإلجمالي
    2018دیسمبر  31

 10,643,449 (50,875) 10,694,324 شركات
 5,244,921 (69,865) 5,314,786 افراد

 15,888,370 (120,740) 16,009,110 محفظة قروض العمالء
 (384,968) — — ناقص المخصص العام

 15,503,402 — — اإلجمالي
    2017دیسمبر  31

 10,082,524 (43,488) 10,126,012 شركات
 4,925,972 (66,138) 4,992,110 افراد

 15,008,496 (109,626) 15,118,122 محفظة قروض العمالء
 (505,887) — — ناقص المخصص العام

 14,502,609 — — اإلجمالي
 

 توزیع الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان وفقاً لقطاع األعمال

لمخاطر االئتمان من محفظة قروض العمالء باإلضافة إلى استثمارات أوراق الدین المالیة والودائع لدى البنوك وبعض یتكون الحد األقصى للتعرض 
دیسمبر  31األصول األخرى بنھایة العام. ویوضح الجدول التالي توزیع الحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان وفقاً لقطاع األعمال كما في 

 .2017و 2018و 2019

 دیسمبر 31كما في  
2019 2018 2017 

 (ألف د.ك.)
 2,300,304 2,163,383 2,106,532 تجاري

 2,224,598 2,368,919 2,797,628 صناعي
 9,224,294 9,908,859 10,541,633 بنوك ومؤسسات مالیة أخرى

 1,308,088 1,404,411 1,455,836 انشاءات
 3,078,956 3,280,586 3,463,146 عقارات
 4,869,811 5,185,575 5,506,856 تجزئة
 3,318,470 3,361,079 3,571,248 حكومة
 3,152,163 3,343,743 3,538,473 أخرى

 29,476,684 31,016,555 32,981,352 اإلجمالي
، بلغ تعرض 2019دیسمبر  31تسعى المجموعة إلى الحد من مخاطر االئتمان عبر تنویع موجوداتھا وفقاً للقطاع الجغرافي وقطاع االعمال. وكما في 

التعرض % من إجمالي 32.0مالیة األخرى قبل األخذ بعین االعتبار الضمانات المرھونة والتحسینات االئتمانیة ما نسبتھ  ومؤسساتالمجموعة لبنوك 
% من تعرض المجموعة 47.9. وكان حوالي 2017دیسمبر  31% كما في 31.9و 2018دیسمبر  31% كما في31.3لمخاطر االئتمان مقابل 
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دیسمبر  31% كما في 48.7في شكل إیداعات قصیرة األجل بین البنوك ( 2019دیسمبر  31للمخاطر االئتمانیة لبنوك ومؤسسات مالیة أخرى كما في 
 2018دیسمبر  31% كما في 19.2% في ھیئة تعرض لمخاطر التمویل التجاري (17.4) وحوالي 2017دیسمبر  31% كما في 52.2و  2018

 ).2017دیسمبر  31% كما في 19.7و 

من إجمالي  %16.7أما القطاع الرئیسي الثاني من التعرض لمخاطر االئتمان فیتمثل في شریحة الخدمات المصرفیة لألفراد والتي مثلت ما نسبتھ 
، ومثلت القروض المقدمة لقاعدة واسعة من المقترضین األفراد وعدد صغیر من الشركات الصغیرة 2019دیسمبر  31التعرض لمخاطر االئتمان كما في 

االستھالكیة  ومتوسطة الحجم. ویشمل التعرض لتلك المخاطر بصفة رئیسیة مجموعة من المنتجات والخدمات المقدمة لألفراد، بما في ذلك القروض
 لفروع.وبطاقات االئتمان والودائع والتسھیالت االئتمانیة بالعمالت األجنبیة للشركات الصغیرة والمتوسطة الحجم والخدمات األخرى المتعلقة با

اطر سندات والذي یتمثل في التعرض لمخ 2019دیسمبر  31% من الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان كما في 10.8وشكل القطاع الحكومي 
 خزانة حكومة الكویت واستثمارات األوراق المالیة الصادرة عن الحكومات والھیئات الحكومیة والتسھیالت االئتمانیة للجھات الحكومیة.

ً لتعلیمات بنك الكویت المركزي، ال یقتصر 2019المجموعة كما في دیسمبر  تعرض% من 10.5ما نسبتھ  يقطاع العقارالوشكل   قطاعال. ووفقا
ً التسھیالت الممنوحة للمقترضین عندما یكون يالعقار  على التسھیالت االئتمانیة الممنوحة للشركات العاملة في القطاع العقاري فقط بل یشمل أیضا

الكویت المجموعة لھذا القطاع في جمیع أنحاء  تعرضالغرض من التسھیالت الممنوحة تمویل عملیات التطویر العقاري ومعامالت الشراء. وینتشر 
 بشكل كاملترجع وبعض المدن الرئیسیة في العالم بما في ذلك الوالیات األمریكیة المتّحدة والمملكة المتّحدة. وفي جمیع األحوال، یمكن للمجموعة أن  

 .تمویلجمیع األصول والمصادر الخاصة بالمقترض المعني والتي تتضمن، باستثناءات محدودة فقط، األصول غیر المشمولة ضمن ال على

متطلبات كما یقوم بنك الكویت المركزي بتنظیم ومراقبة القروض الممنوحة من قبل المجموعة لتمویل تداول األوراق المالیة المدرجة، حیث تتضمن ال
من رأس المال الرقابي % 25 وا% من إجمالي التسھیالت االئتمانیة الممنوحة للعمالء المقیمین 10الرقابیة أال تتجاوز تلك النوعیة من القروض انسبة 

 أیھما اقل. للبنك

 استثمارات في أوراق مالیة

ة األمد إلى تتكون محفظة األوراق المالیة االستثماریة الخاصة بالمجموعة من أذون وسندات الخزانة (والتي تتراوح تواریخ استحقاقھا بین فترات قصیر
یابة عن وزارة المالیة الكویتیة، والسندات الصادرة عن بنك الكویت المركزي (والتي ما یزید على ثالث سنوات) والصادرة عن بنك الكویت المركزي ن

ستثمارات األوراق تقل تواریخ استحقاقھا عن سنة واحدة) ومحفظة استثمارات بالتكلفة المطفأة والقیمة العادلة من خالل بیان اإلیرادات الشاملة األخرى وا
 تثمر المجموعة في ھذه األوراق المالیة لتولید عوائد وتوفیر مصدر إضافي للسیولة عند الحاجة.المالیة وبعض االستثمارات األخرى. وتس

ثالث فئات  9. ویتضمن المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 2018ینایر  1اعتباراً من  9بدأت المجموعة تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
  :ةتصنیف رئیسیة للموجودات المالی

ة بالقیمة العادلة من االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة واالستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة اآلخر واالستثمارات المدرج
ألحكام االنتقالیة للمعیار الدولي على النحو الذي تسمح بھ ا 2017خالل األرباح والخسائر. ولم تقم المجموعة بإعادة تسجیل البیانات المقارنة للعام 

 31وكما في  2020یونیو  30. وبناًء على ذلك، یوضح الجدول الوارد أدناه محفظة استثمارات األوراق المالیة للمجموعة كما في 9للتقاریر المالیة 
 24. برجاء الرجوع لإلیضاح رقم 9یر المالیة بما یعكس تصنیف االستثمارات وفقًا للمعیار الدولي للتقار 2018دیسمبر  31وكما في  2019دیسمبر 

 .9للحصول على تفاصیل إعادة تصنیف استثمارات المجموعة بعد تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  2018في البیانات المالیة للعام 

 2018دیسمبر  31كما في  2019دیسمبر  31كما في  2020یونیو  30كما في  (ألف د.ك.)
   مدقق)(غیر  

 809,871 823,229 829,963 مطفأة)التكلفة بالسندات بنك الكویت المركزي (
 872,042 662,175 580,248 مطفأة)التكلفة بالسندات خزانة حكومة الكویت (

     یة)غیر كویت( –أوراق دین مالیة حكومیة 
 848,811 810,156 777,188 تكلفة اإلطفاء

 1,271,827 1,661,773 1,749,358 االخرى  ةخالل اإلیرادات الشاملالقیمة العادلة من ب مدرجة 
    غیر حكومیة  –أوراق دین مالیة 

 1,371,165 1,510,270 1,762,191 األخرى ةالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملب مدرجة
    أسھم

 61,999 43,125 36,138 األخرى ةالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملب مدرجة 
 24,575 26,935 23,830 القیمة العادلة من خالل بیان الدخلب مدرجة  

    استثمارات أخرى
 99,655 162,303 155,852 القیمة العادلة من خالل بیان الدخلب مدرجة 

 5,359,945 5,699,966 5,914,768 جمالي اإل
 

 .39وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي  2017دیسمبر  31المالیة للمجموعة كما في یوضح الجدول التالي تصنیف محفظة استثمارات األوراق 
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 2017دیسمبر  31كما في  
 (ألف د.ك.) 

 655,591 سندات بنك الكویت المركزي (محتفظ بھا حتى االستحقاق)
  سندات خزانة حكومة الكویت

 919,218 محتفظ بھا حتى االستحقاق
 156,993 متاحة للبیع 

   )الكویت(غیر  یةحكوم –دین مالیة  أوراق
 138,493 محتفظ بھا حتى االستحقاق   
 1,745,472 متاحة للبیع   

  غیر حكومیة  –أوراق دین مالیة 
 1,217,376 متاحة للبیع  
  

  أوراق مالیة
 62,458 متاحة للبیع   
 3,477 من خالل بیان الدخل العادلةالقیمة ب مدرجة   

  أخرىاستثمارات 
 145,789 متاحة للبیع   

 35,931 القیمة العادلة من خالل بیان الدخلب مدرجة 
 5,080,798 اإلجمالي 

 

من درجة االستثمار، باستثناء األوراق المالیة السیادیة  تصنیف تتطلب السیاسة االستثماریة للمجموعة أن یكون لجمیع استثمارات أوراق الدین المالیة
 .المقومة والممولة بالعمالت المحلیة في البلدان التي یكون بھا تواجد تشغیلي

من نسبة  2020یونیو  30وباستثناء سندات بنك الكویت المركزي وسندات خزانة حكومة الكویت، تألفت المحفظة االستثماریة للمجموعة كما في 
% 3.5% من األوراق المالیة و1.3و  ةغیر الحكومی المالیة % من أوراق الدین39.1ونسبة  )الكویت(غیر ة یحكوم  - مالیة% من أوراق دین 56.1

% 4.0% بالتكلفة المطفأة و 17.3تم تسجیلھا بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى ونسبة  %78.8من استثمارات أخرى من ضمنھا 
 لقیمة العادلة من خالل بیان الربح والخسارة.با

 نقد وودائع بإشعارات قصیرة األجل

 .2017و  2018و  2019دیسمبر  31و  2020یونیو  30یوضح الجدول التالي النقد وودائع بإشعارات قصیرة األجل كما في 

 دیسمبر 31كما في  یونیو 30كما في  
  2017  2018  2019 (غیر مدقق) 2020 
 (ألف د.ك. عد النسب المئویة إلجمالي األعمدة)  

 7.1 195,249 7.3 216,987 6.2 235,524 5.8 219,987 نقد في الصندوق 
حسابات جاریة 

 46.1 1,264,834 36.2 1,074,270 25.4 961,974 29.1 1,095,756 لدى بنوك أخرى 

 6.7 183,985 13.3 394,274 9.5 361,590 15.2 573,368 أموال تحت الطلب
أرصدة لدى بنك 

 3.1 84,207 5.3 157,481 7.9 298,046 10.1 382,685 الكویت المركزي 

ودائع ومرابحات 
لدى البنوك تستحق 

 خالل سبعة أیام

 
1,506,021 39.9 1,930,843 51.0 1,124,295 37.9 1,015,365 37.0 

خسائر االئتمان 
 - - (0.0) (600) (0.0) (804) (0.2) (6,703) المتوقعة

اجمالي النقد 
وودائع بإشعارات 

 قصیرة األجل
3,771,114 100.0 3,787,173 100.0 2,966,707 100.0 2,743,640 100.0 

 

ملیون دینار كویتي فیما یتعلق بالنقد واالذونات بإشعارات قصیرة االجل. وفي العام  0.8، سجلت المجموعة خسائر ائتمان بقیمة 2019وفي العام 
 ملیون دینار كویتي فیما یتعلق بالنقد واالذونات بإشعارات قصیرة االجل. 0.6سجلت المجموعة خسائر ائتمان بقیمة ، 2018

ى وبلغ النقد واالذونات بإشعارات قصیرة االجل الذي یتكون من نقد في الصندوق وحسابات جاریة لدى بنوك أخرى وأموال تحت الطلب وأرصدة لد
ملیار دینار  3.8مقابل  2020یونیو  30ملیار دینار كویتي كما في  3.8ع ومرابحات لدى البنوك تستحق خالل سبعة أیام  بنك الكویت المركزي وودائ

 .2017دیسمبر  31ملیار دینار كویتي كما في  2.7، و  2018دیسمبر  31في كما ملیار دینار كویتي  3.0، و 2019دیسمبر  31كویتي كما في 
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ملیار دینار  3.8البالغة  2019دیسمبر  31عند نفس مستویات  2020یونیو  30 كما في واالذونات بإشعارات قصیرة االجلاستقرت مستویات النقد 
 3.0مقابل  2019دیسمبر  31ملیار دینار كویتي كما في  3.8% إلى 27.7كویتي. وارتفعت مستویات النقد واالذونات بإشعارات قصیرة االجل بنسبة 

. وتعكس الزیادة بصفة رئیسیة نمو ودائع ومرابحات لدى البنوك تستحق خالل سبعة أیام واألرصدة لدى 2018دیسمبر  31ما في ملیار دینار كویتي ك
 بنك الكویت المركزي والذي قابلھ جزئیًا انخفاض حسابات جاریة لدى بنوك أخرى.

 إجمالي المطلوبات

 .2017و  2018و  2019دیسمبر  31و  2020یونیو  30كما في  یعرض الجدول التالي البیانات المتعلقة بمطلوبات المجموعة

 دیسمبر 31كما في  دیسمبر 31كما في  دیسمبر 31كما في  یونیو 30كما في  
 2020 2019 2018 2017 
 % (ألف د.ك.) % (ألف د.ك.) % (ألف د.ك.) % (ألف د.ك.) 
       (غیر مدقق) 

          المطلوبات
 ةمستحقمبالغ 

للبنوك ومؤسسات 
 مالیة األخرى

6,336,669 24.6 7,581,929 30.3 8,090,484 34.1 7,469,303 33.2 

 61.3 13,779,607 60.6 14,388,836 63.7 15,930,577 68.1 17,563,721 ودائع العمالء 
شھادات إیداع 

 2.2 490,835 1.9 451,128 2.2 538,611 1.9 501,894 مصدرة

أوراق دولیة 
 1.0 221,173 0.9 220,124 0.9 227,159 0.9 237,184 األجل متوسطة

 - سندات مساندة 
 0.6 124,734 0.5 124,768 0.5 124,801 0.5 124,818 2شریحة ال

       0.9 233,064 صكوك مصدرة 
 1.7 387,848 1.9 451,290 2.4 608,516 3.0 781,877 مطلوبات أخرى

 100.0 22,473,500 100.0 23,726,630 100.0 25,011,593 100.0 25,779,227 إجمالي المطلوبات 
 

دیسمبر  31ملیار دینار كویتي في  25.0مقابل  2020یونیو  30ملیار دینار كویتي كما في  25.8% إلى 3.1ارتفع إجمالي مطلوبات المجموعة بنسبة 
المصدرة عن شركة إسالمیة تابعة والذي قابلھ جزئیا انخفاض الودائع المصرفیة . وتعزى الزیادة بصفة رئیسیة إلى نمو ودائع العمالء والصكوك 2019

 والودائع المالیة األخرى.

 31ملیار دینار كویتي في  23.7مقابل  2019دیسمبر  31ملیار دینار كویتي كما في  25.0% إلى  5.4ارتفع إجمالي مطلوبات المجموعة بنسبة 
إلى نمو ودائع العمالء والذي قابلھ جزئیاً انخفاض ودائع البنوك والمؤسسات المالیة األخرى. وارتفع إجمالي  فیما یعزى بصفة رئیسیة 2018دیسمبر 

. 2017دیسمبر  31ملیار دینار كویتي في  22.5مقابل  2018دیسمبر  31ملیار دینار كویتي كما في  23.7% إلى 5.6مطلوبات المجموعة بنسبة 
 .نمو ودائع العمالء والبنوك والمؤسسات المالیة األخرى وتعزى الزیادة بصفة رئیسیة إلى

 للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى. ةالمستحقالمبالغ وتتمثل مطلوبات المجموعة في فئتین رئیسیتین ھما ودائع العمالء و

 ودائع العمالء

 .التوفیر والودائع ألجلتتكون ودائع عمالء المجموعة من الحسابات الجاریة والحسابات تحت الطلب وحسابات 

ابات ال تحمل حسابات الجاریة والحسابات تحت الطلب فوائد في الغالب ویمكن سحب المبالغ من ھذه الحسابات في أي وقت دون إشعار مسبق. أما حس
 التوفیر فھي حسابات مدرة للفوائد ویمكن أیضاً سحب المبالغ من تلك الحسابات في أي وقت دون اخطار.  

ً للتمویل منخفض وترى الم ً وآمنا جموعة أن الحسابات الجاریة والحسابات تحت الطلب وحسابات التوفیر الخاصة بھا متنوعة وتشكل مصدراً ثابتا
جزءاً التكالیف. وتشكل الحسابات الجاریة والحسابات تحت الطلب وحسابات التوفیر الخاصة بالمجموعة (یطلق علیھا مجتمعة "الودائع تحت الطلب" 

  .اً من إجمالي ودائع عمالئھاكبیر

 تقبل المجموعة الودائع ألجل لفترات تصل إلى خمس سنوات.

 .2017و  2018و  2019دیسمبر  31و  2020یونیو  30یوضح الجدول التالي ودائع عمالء المجموعة وفقاً للموقع الجغرافي كما في 

 دیسمبر 31كما في  یونیو 30كما في  
 2020 2019 2018 2017 
 (ألف د.ك.) 
    (غیر مدقق) 
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 10,135,871 10,728,814 11,597,598 12,811,913  محلي 
 3,643,736 3,660,022 4,332,979 4,751,808 دولي

 13,779,607 14,388,836 15,930,577 17,563,721 اجمالي ودائع العمالء
 

. 2019دیسمبر  31ملیار دینار كویتي في  15.9مقابل  2020یونیو  30في  ملیار دینار كویتي كما 17.6% إلى 10.3ارتفعت ودائع العمالء بنسبة 
 .وتعزى الزیادة بصفة رئیسیة إلى نمو الودائع المصرفیة اإلسالمیة والودائع تحت الطلب

دیسمبر  31تي كما في ملیار دینار كوی 14.4مقابل  2019دیسمبر  31ملیار دینار كویتي كما في  15.9% إلى 10.7وارتفعت ودائع العمالء بنسبة 
ملیار دینار  14.4% إلى 4.4. وتعزى الزیادة بصفة رئیسیة إلى نمو الودائع المصرفیة ألجل والودائع اإلسالمیة. وارتفعت ودائع العمالء بنسبة 2018

ئیسیة إلى نمو الودائع المصرفیة . وتعزى الزیادة بصفة ر2017دیسمبر  31ملیار دینار كویتي كما في  13.8مقابل  2018دیسمبر  31كویتي كما في 
 ألجل والودائع اإلسالمیة.

 للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى ةالمستحقالمبالغ 

ملیار  7.6مقابل  2020یونیو  30ملیار دینار كویتي كما في  6.3% إلى 16.4انخفضت المبالغ المستحقة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى بنسبة 
 .. ویعزى االنخفاض بصفة رئیسیة إلى انخفاض الودائع المصرفیة ألجل والودائع اإلسالمیة2019دیسمبر  31دینار كویتي كما في 

ملیار  8.1مقابل  2019دیسمبر  31ملیار دینار كویتي كما في  7.6% إلى  6.3وانخفضت المبالغ المستحقة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى بنسبة 
. ویعزى االنخفاض بصفة رئیسیة إلى انخفاض الودائع ألجل والودائع تحت الطلب. وارتفعت المبالغ المستحقة 2018ر دیسمب 31دینار كویتي كما في 

 31ملیار دینار كویتي كما في  7.5مقابل  2018دیسمبر  31ملیار دینار كویتي كما في  8.1% إلى 8.3للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى بنسبة 
 ادة بصفة رئیسیة إلى زیادة الودائع المصرفیة ألجل والودائع اإلسالمیة.. وتعزى الزی2017دیسمبر 

 السیولة والتمویل ورأس المال

 السیولة

تم ویتكالیف واالستثمارات في األوراق المالیة. تسدید التنشأ حاجة المجموعة للسیولة بالدرجة األولى عن تقدیم قروض وسلف وتمویل اسالمي للعمالء و
واألرباح التي تحصل علیھا المجموعة من  الفوائدتدفق النقدي التشغیلي بما في ذلك الالودائع و من خالل ةرئیسیصفة سیولة المجموعة بتمویل احتیاجات 

 محفظة قروض عمالئھا ومحفظة االستثمار في أوراق دین مالیة.

 .أدناه السائلة للمجموعة في التواریخ المحددة مكونات الموجودات التاليالجدول یوضح 

 ردیسمب 31كما في  یونیو 30كما في  
 2020 2019 2018 2017 
 (ألف د.ك. عدا النسبة المئویة لألعمدة الخاصة بنسبة المساھمة) 
       (غیر مدقق) 

نقد وودائع 
بإشعارات قصیرة 

 األجل

3,771,114 37.6 3,787,173 35.8 2,966,707 30.1 2,743,640 27.0 

سندات بنك الكویت 
 المركزي 

829,963 8.3 823,229 7.8 809,871 8.2 655,591 6.4 

سندات خزانة 
 حكومة الكویت

580,248 5.8 662,175 6.3 872,042 8.9 1,076,211 10.6 

 24.5 2,488,188 24.0 2,364,242 18.0 1,909,081 11.1 1,113,173 ودائع لدى البنوك 
استثمارات في 

 )1(أوراق مالیة 
3,727,369 37.2 3,404,406 32.2 2,829,221 28.7 3,210,503 31.6 

اجمالي 
الموجودات 

 السائلة

10,021,867 100.0 10,586,064 100.0 9,842,083 100.0 10,174,133 100.0 

 .2018ینایر  1االستحقاق قبل ال یشمل االستثمار في األوراق المالیة المحتفظ بھا بالتكلفة المطفأة أو المحتفظ بھا حتى تاریخ )1(

 

 

 النفقات الرأسمالیة
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ملیون دینار كویتي. وقامت إدارة المجموعة بتخصیص الموارد  55 بقیمة رأسماليإنفاق  المجموعة التزامات یوجد لدى، 2020یونیو  30كما في 
 الالزمة فیما یتعلق بھذه االلتزامات وترى أن اإلیرادات والتمویل المستقبلي سیكون من شأنھ تغطیة ھذه االلتزامات

 التمویل

بنوك. كما تتمتع المجموعة بإمكانیة الوصول إلى مجموعة من تتمثل مصادر التمویل الرئیسیة للمجموعة في ودائع العمالء، وبدرجة أقل، الودائع بین ال
ألوراق المالیة األوراق المالیة غیر المرھونة والسائلة في شكل أذون وسندات خزینة وسندات بنك الكویت المركزي، باإلضافة إلى أوراق الدین المالیة وا

سیولة، باإلضافة إلى أرصدتھا النقدیة وایداعاتھا لدى البنوك المركزیة والمؤسسات المالیة المدرجة المتاحة للبیع والتي یمكن استخدامھا لتلبیة احتیاجات ال
 األخرى.

. وتراوحت ودائع 2020یونیو  30% من إجمالي المطلوبات كما في 68.1ملیار دینار كویتي أو  ما یعادل  17.6وبلغت ودائع عمالء المجموعة 
 31إلى  2017ینایر  1% من إجمالي تمویل المجموعة خالل الفترة من 30% إلى 20التابعة لھا ما بین الحكومة الكویتیة والمؤسسات الحكومیة 

 .2019دیسمبر 

جل والصكوك المصدرة والسندات من البنوك. وبلغت الدیون المستحقة في  ھیئة أوراق دولیة متوسطة األ مستحقةلیس لدى المجموعة قروض جوھریة 
ملیون دینار كویتي على التوالي. وبلغت  125ملیون دینار كویتي و  233و  2020یونیو  30ملیون دینار كویتي كما  237، 2الشریحة  –المساندة 

 -ملیون دینار كویتي. وتشكل األوراق المستدامة المالیة 502ما قیمتھ   2020یونیو  30شھادات اإلیداع قصیرة األجل الصادرة عن البنك والقائمة حتى 
 750ملیون دینار كویتي ( 228ملیون دوالر أمریكي، و  700ملیون دینار كویتي ( 211ما قیمتھ  2015ي تم إصدارھا في العام الت  1الشریحة 

 وتعتبر جزءاً من تمویل حقوق الملكیة للمجموعة. 2019ملیون دوالر أمریكي) لتلك المصدرة في العام 

عمالء، ومستحقات لدى البنوك والمبالغ األخرى المستحقة للمؤسسات المالیة، وشھادات اإلیداع ویوضح الجدول التالي تمویل المجموعة على ھیئة ودائع ال
 .2017و  2018و  2019دیسمبر  31و  2020یونیو  30كما في  2الشریحة  –المصدرة وأوراق دولیة متوسطة األجل والسندات المساندة 

 ردیسمب 31كما في  یونیو 30كما في  

 2020 2019 2018 2017 
 (ألف د.ك. عدا النسبة المئویة لألعمدة الخاصة بنسبة المساھمة) 
       (غیر مدقق) 

 62.4 13,779,607 61.8 14,388,836 65.3 15,930,577 70.3 17,563,721 ودائع العمالء 
 ةمستحق مبالغ

للبنوك 
والمؤسسات 

 33.8 7,469,303 34.8 8,090,484 31.1 7,581,929 25.3 6,336,669 المالیة األخرى
شھادات إیداع 

 2.2 490,835 1.9 451,128 2.2 538,611 2.0 501,894 مصدرة
أوراق دولیة 

 1.0 221,173 0.9 220,124 0.9 227,159 0.9 237,184 متوسطة األجل
 - سندات مساندة 
 0.6 124,734 0.5 124,768 0.5 124,801 0.5 124,818 2شریحة ال
       0.9 233,064 صكوك مصدرة 

 100.0 22,085,652 100.0 23,275,340 100.0 24,403,077 100.0 24,997,350 التمویل إجمالي
 

 % من إجمالي التمویل. 70.3، بلغت ودائع عمالء المجموعة 2020یونیو  30كما في 

. ویستند ھذا التحلیل 2017و  2018و  2019دیسمبر  31و  2020یونیو  30یوضح الجدول التالي إجمالي االستحقاقات التمویلیة للمجموعة كما في 
 إلى التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیانات االستحقاق.

 االجمالي اكثر من عام شھراً  12 – 3 اشھر 3حتى  
 (ألف د.ك.) 

     2020یونیو  30كما في 
للبنوك  ةمستحقمبالغ 

 6,336,669 14,159 1,340,126 4,982,384 ومؤسسات مالیة األخرى
 17,563,721 498,785 2,863,457 14,201,479 ودائع العمالء 

 501,894 - 62,425 439,469 شھادات إیداع مصدرة
 237,184 237,184 - - أوراق دولیة متوسطة األجل

 124,818 124,818 - - 2شریحة ال -سندات مساندة  
 233,064 233,064   صكوك مصدرة 
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 24,997,350 1,108,010 4,266,008 19,623,332  مجموع ال
     2019 دیسمبر في كما

للبنوك  ةمستحقمبالغ 
 7,581,929 127,798 1,736,642 5,717,489 ومؤسسات مالیة األخرى

 15,930,577 617,886 2,953,053 12,359,638 ودائع العمالء 
 538,611 — 211,196 327,415 شھادات إیداع مصدرة

 227,159 227,159 — — متوسطة األجلأوراق دولیة 
 124,801 124,801 — — 2شریحة ال - سندات مساندة 
 24,403,077 1,097,644 4,900,891 18,404,542  مجموع ال

     2018 دیسمبر 31 في كما
للبنوك  ةمستحقمبالغ 

 8,090,484 317,125 1,675,433 6,097,926 ومؤسسات مالیة األخرى
 14,388,836 621,410 2,361,167 11,406,259 ودائع العمالء 

 451,128 4,549 116,771 329,808 شھادات إیداع مصدرة
 220,124 220,124 — — أوراق دولیة متوسطة األجل

 124,768 124,768 — — 2شریحة ال - سندات مساندة 
 23,275,340 1,287,976 4,153,371 17,833,993  مجموع ال

     2017 دیسمبر 31 في كما
للبنوك  ةمستحقمبالغ 

 7,469,303 705,936 1,604,734 5,158,633 ومؤسسات مالیة األخرى
 13,779,607 504,573 1,936,062 11,338,972 ودائع العمالء 

 490,835 4,527 91,559 394,749 شھادات إیداع مصدرة
 221,173 221,173 — — أوراق دولیة متوسطة األجل

 124,734 124,734 — — 2شریحة ال -سندات مساندة  
 22,085,652 1,560,943 3,632,355 16,892,354  مجموع ال

 

ب تركیز تسعى المجموعة لتنویع مصادر تمویلھا من خالل استھداف أموال جدیدة من عمالء إقلیمیین ودولیین. وعلى الرغم من التراجع الملحوظ في نس
شبھ الحكومیة نظرا الودائع، من المتوقع أن تظل قاعدة ودائع المجموعة، على األقل في المستقبل القریب، معتمدة نسبیا على الحكومة الكویتیة والكیانات 

لحكومة في قطاع النفط ودوره الجوھري في االقتصاد الكویتي. ویتم تسجیل تلك الودائع لفترات طویلة نسبیا وتتوزع بشكل الذي تلعبھ اللدور المھیمن 
العتبار البدائل األخرى. وتتمتع جید عبر تواریخ استحقاق مختلفة بما یوفر عالمات مبكرة للمجموعة قبل سحب تلك الودائع ویمنحھا الوقت الكافي 

التركیز  المجموعة أیضا بقاعدة كبیرة من الودائع الصغیرة ذات فترات استحقاق متفاوتة من عمالء األفراد والشركات بما یقلل بشكل كبیر من مخاطر
 لودائع كبار العمالء إلى إجمالي التمویل.بالنسبة المقاسة 

 كفایة رأس المال

 الرفع المالي باإلضافة الى تطبیق مختلف مستویات الرقابة الرأسمالیة وفقا المجموعة بصفة منتظمة مراقبة كفایة رأس المال ومعدلتتولى إدارة 

 .المركزي للبنوك المرخصة في دولة الكویت والتي تستوفي تعلیمات بنك الكویت") لجنة بازل("إلرشادات لجنة بازل للرقابة المصرفیة 

 :الخاص ببنك الكویت المركزي من ثالث اركان 3بازل یتكون إطار عمل 

 ".المعیاري للمنھج"لمخاطر االئتمان ومخاطر التشغیل ومخاطر السوق طبقا  یقدم الركن األول إطار عمل لقیاس متطلبات رأس المال بالنسبة •
 .البنوك لكفایة رأس المال التي یتم إجراؤھا من قبلعملیة التقییم الداخلي  یتعلق الركن الثاني بعملیة المراجعة الرقابیة ویركز على أھمیة •
 األول والركن الثاني عن طریق مطالبة البنوك بتقدیم إطار عمل متسق یھدف الركن الثالث إلى تعزیز متطلبات كفایة رأس المال ضمن الركن •

 األعمال المصرفیة في الكویت.من سالمة وقوة قطاع  لتسھیل المقارنة، وبالتالي یعزز باالفصاحاتوقابل لالستیعاب خاص 

متطلبات  على المخاطر. كما یتم تطبیق الرفع الذي یدعم قیاسات رأس المال بناءً  المتعلقة برأس المال إلى معدل 3یرتكز الحد األدنى لمتطلبات بازل 
 التأثیر النظامي. للبنوك المحلیة ذاترأسمالي لمقابلة التقلبات االقتصادیة، ورسوم إضافیة  ومصدرأسمالي محافظ،  مصداحتیاطیة في صورة 

الحفاظ على قاعدة رأسمالیة قویة  التي یحصل علیھا المساھمون مقابل المستویات المثلى للمخاطر، مع في تعزیز القیمة للمجموعةویتمثل الھدف الرئیسي 
 اللتزام بمتطلبات بنك الكویت المركزي عن طریقل المجموعة وتسعى لمتطلبات رأس المال المفروضة من الخارج. واالمتثال ھالدعم تطویر أعمال

رأسمالي  توافر مصدلضمان  المال التي تطبقھا المجموعة اتخاذ إجراءات استباقیة كما أنھا تخطط كفایة رأس المال. وتضمن عملیة التنبؤ برأس مراقبة
المال والتي تأخذ في  ھذه العملیة بتأیید منھجیة خاصة لتخطیط رأس. كما تحظى في كافة األوقات المطبقة دائم كافي یزید عن مستویات الحد األدنى

  التصنیف االئتماني واختبارات الضغط والرؤى الشاملة لخطط األعمال.  اعتبارھا متطلبات رأس المال الرقابي ورؤى وكالة



 

79 

 

كنسبة مئویة من الموجودات والتي یتم التعبیر عنھا  رقابيالرأس المال المتعلقة بیوضح الجدول التالي الحد األدنى لمتطلبات رأس المال والمستویات 
 :المخاطرأوزان المرجحة ب

رأس المال  – الملكیة المشتركةحقوق  *متطلبات الحد األدنى من رأس المال
 االجمالي 1الشریحة  -رأس المال األساسي  1الشریحة 

 %12.5 %10.5 %9.0 2020یونیو  30
 %15.0 %13.0 %11.5 2019دیسمبر  31
 %15.0 %13.0 %11.5 2018دیسمبر  31
 %15.0 %13.0 %11.5 2017دیسمبر  31

مصدات البنوك المحلیة ذات التأثیر و .% 2.5بنسبة  1الشریحة  المال رأس – المشتركة الملكیةتتضمن المصدات الرأسمالیة التحوطیة من حقوق *
 %.2بنسبة  1 الشریحةالمال  رأس  -المشتركة الملكیةالنظامي من حقوق 

%. 13% إلى 12.5، تم رفع الحد األدنى إلجمالي متطلبات رأس المال للقطاع المصرفي الكویتي بشكل عام  من 2016دیسمبر  31اعتبارا من و
وكما في تاریخ  % كحد أدنى.2یتعین على المجموعة، باعتبارھا مصنفة كأحد البنوك المحلیة ذات التأثیر النظامي، الحفاظ على رأسمال إضافي بنسبة 

، لم تتضمن تعلیمات بنك الكویت المركزي توافر المصدات 2017و  2018و  2019دیسمبر  31إصدار ھذه النشرة وللسنوات المالیة المنتھیة في 
ھناك حاجة إلى % كحد أدنى لمتطلبات رأس المال ولم یوضح بنك الكویت المركزي متى قد تكون 2.5% الى 0ما بین  لمقابلة التقلبات االقتصادیة

شھراً لالمتثال. وفي اطار استجابة بنك الكویت  12توافر ھذا االحتیاطي. وفي نطاق ھذا الحد المطلوب، تسمح إرشادات لجنة بازل بفترة تمھیدیة مدتھا 
الملكیة حقوق % في ھیئة 0ى % لتصل إل2.5احتیاطي مصدات رأس المال المقرر توافرھا بنسبة  بخفض متطلباتقام مؤقتاً  19-المركزي ألزمة كوفید

 .2020دیسمبر  31حتى  1الشریحة رأس المال  -المشتركة 

لقواعد  3 بازل اقسام بعض بتعدیل المركزي الكویت بنك قام ،2019 سبتمبر 30 في المنتھیة للفترة سنویة الربع المالیة المعلومات تاریخ من اعتبارا
 بمطالبات  الدول المتعلقة المخاطر ترجیح سیتم الخصوص، وجھ على. دولة الكویت خارج العام القطاع وشركات الدول بمطالبات المتعلقة المال رأس
 الصلة، الدول ذات تلك تشریعات في اإللزامیة السیولة متطلبات تمثل المطالبة إذا كانت فقط% 0 بنسبة المحلیة بالعملة والمسجلة الكویت دولة خارج

 متطلبات خارج نطاق الدول مطالبات كافة أن كما. محلي تشغیلي وجود للبنك المعاملة، ویكون بھذه أیضا المحلیة الجھة الرقابیة  تسمح ان شریطة
 من الصادرة الصلة االئتمانیة ذات (التصنیفات) التصنیف إلى رئیسیة بصورة تستند بحیث ترجیحھا بالمخاطر سیتم المحلیة بعملتھا والمسجلة السیولة

 بالمطالبات المتعلقة ترجیح المخاطر وسیتم. للدولة ائتماني تصنیف وجود عدم حالة في%  100 بنسبة المعتمدة، أو الخارجیة االئتماني التقییم مؤسسات
، تقوم المجموعة الرقابیةالتعدیالت  تلكفي ضوء و.الشركات تلك إلیھا تنتمي التي الدول من اقل واحدة الكویت بدرجة دولة خارج العام القطاع لشركات

 ومحافظ أعمالھا وخططھا. ھارأسمالبتعدیل وتحسین 

(وفقاً  2017و  2018و  2019دیسمبر  31و 2020یونیو  30للمجموعة ونسب رأس المال كما في  الرقابيیوضح الجدول التالي ھیكل رأس المال 
المال المعلنة كما في تواریخ نھایة الفترات المرحلیة خالل العام أقل من تلك كما یتم تطبیقھا في الكویت). وتعتبر معدالت رأس  3لمتطلبات اتفاقیة بازل 

فقط في نھایة العام بینما یتم تسجیل  الرقابيالمعلنة بنھایة السنة المالیة حیث یتم إضافة األرباح المحتجزة حتى تاریخ االحتفاظ بھا إلى قاعدة رأس المال 
المخاطر. ویسمح بنك الكویت المركزي، في سیاق تدابیر الدعم أوزان ند احتساب الموجودات المرجحة بنمو الموجودات خالل الفترات المرحلیة ع

ملیون دینار كویتي ناتجة عن تأجیل أقساط القروض االستھالكیة وتم تحمیلھا بالفعل مباشرة إلى  130، بتسجیل خسائر بقیمة 19-لمواجھة ازمة كوفید 
  .2021أعوام اعتبارا من العام  4لیتم تأجیلھا وخصمھا من رأس المال الرقابي بالتساوي على مدى  ،2020األرباح المرحلة في یونیو 

 

 دیسمبر 31 یونیو 30 
 2020 2019 2018 2017 
(ألف د.ك. عدا النسب  (غیر مدقق) 

 المئویة)
  

موجودات مرجحة بأوزان 
     المخاطر

موجودات مرجحة بأوزان 
 14,966,126 16,181,199 18,492,659 19,173,220 مخاطر االئتمان

موجودات مرجحة بأوزان 
 1,372,176 1,468,038 1,567,314 1,574,047 المخاطر التشغیلیة

موجودات مرجحة بأوزان 
 253,404 285,913 368,046 376,542 مخاطر السوق

موجودات مرجحة إجمالي 
 16,591,706 17,935,150 20,428,019 21,123,809 )1( بأوزان المخاطر

 2,488,756 2,690,273 3,064,203 3,168,571 )2(رأس المال المطلوب 
     رأس المال المتاح

 - الملكیة المشتركةحقوق 
 2,362,174 2,478,695 2,754,674 2,658,995 )3( 1 رأس المال الشریحة

 1رأس مال إضافي الشریحة 
)4( 492,820 486,245 257,780 253,048 

 2,615,222 2,736,475 3,240,919 3,151,815 )5( 1رأس مال الشریحة 
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 337,052 353,724 386,983 400,968 )6( 2رأس مال الشریحة 
 2,952,274 3,090,199 3,627,902 3,552,783 إجمالي رأس المال 

معدل  الملكیة المشتركةحقوق 
 1 كفایة رأس المال الشریحة

)7)(8( 12.6% %13.5 13.8% 14.2% 
معدل كفایة رأس المال 

 %15.8 %15.3 15.9% %14.9 )9)(7( 1الشریحة
معدل إجمالي كفایة رأس 

 %17.8 %17.2 17.8% %16.8 )10)(7(المال
 .المخاطر وفقًا للمنھج المعیاريأوزان یتم حساب األصول المرجحة ب) 1(
 .%15رأس المال المقرر بنسبة یتضمن رأس المال المطلوب الحد األدنى من إجمالي متطلبات ) 2(
، وعالوة إصدار األسھم، واالحتیاطیات المؤھلة، واألرباح المرحلة والحصص غیر المسیطرة 1رأس المال الشریحة  الملكیة المشتركةیتكون حقوق  )3(

  .المؤھلة بالصافي بعد تعدیالت رأس المال الرقابي
 .مصنفة كحقوق ملكیة وجزء إضافي مؤھل من الحصص غیر المسیطرة 1مالیة مستدامة شریحة اوراق من  1یتكون رأس المال اإلضافي الشریحة  )4(
والذي یتضمن بعض الحقوق  1الشریحة  –، ورأس المال اإلضافي 1من حقوق المساھمین رأس المال الشریحة  1الشریحة  –یتكون رأس المال  )5(

 .المؤھلة من الحصص غیر المسیطرة
، واألجزاء المسموح بھا من المخصصات العامة وبعض الحقوق اإلضافیة ونمن السندات الثانویة المصنفة كدی 2 الشریحةیتكون رأس المال من  )6(

 المؤھلة للحصص غیر المسیطرة.
ر /2مركزي بموجب التعمیم رقم   وفقا لمتطلبات بنك الكویت المركزي ولوائح كفایة رأس المال الصادرة عن بنك الكویت ال ذلك المعدل احتساب )7(

 .2014یونیو  24بتاریخ  2014/ 336ب، ر ب أ/ أ 
مقسوماً على  1رأس المال الشریحة  – الملكیة المشتركةعلى انھ حقوق  1معدل كفایة رأس المال الشریحة  – حقوق الملكیة المشتركةیتم تعریف ) 8(

 .المخاطر في تاریخ محددأوزان الموجودات المرجحة ب
المخاطر في تاریخ أوزان مقسوماً على الموجودات المرجحة ب 1رأس المال الشریحة موارد على أنھ   1یتم تعریف معدل كفایة رأس المال الشریحة  )9(

 .محدد
 طر في تاریخ محدد.المخاأوزان رأس المال مقسوماً على الموجودات المرجحة ب موارد یتم تعریف معدل إجمالي كفایة رأس المال على أنھ إجمالي )10(

 

%، وبلغت معدالت الرفع 3الصادرة عن بنك الكویت المركزي بنسبة  3كما تخضع المجموعة لمتطلبات معدل الرفع المالي وفقاً ألحكام اتفاقیة بازل 
% كما في  9.2و  2018دیسمبر  31%  كما في 9.2و  2019دیسمبر  31% في 10.2، و 2020یونیو  30% كما في 9.8المالي للمجموعة 

 .2017دیسمبر  31

 ارتباطات والتزامات محتملة

والضمانات الصادرة عنھا.  االئتمانوخطابات  بالقبوالتلدى المجموعة التزامات محتملة فیما یتعلق بالتزامات التمویل التي تعھدت بھا أیضاً فیما یتعلق 
 .2017و  2018و  2019دیسمبر  31و  2020یونیو  30یوضح الجدول التالي تلك االرتباطات وااللتزامات المحتملة كما في 

 دیسمبر 31 یونیو 30 
 2020 2019 2018 2017 
 (ألف د.ك.) 
    (غیر مدقق)  

 3,755,718 3,707,656 3,891,746 3,847,878 ضمانات
 713,129 615,778 701,471 794,456 غیر قابلة لاللغاء  التزامات 
 328,943 456,359 459,233 401,014 ائتمانخطابات 

 144,001 223,920 237,145 157,134 قبوالت
 5,200,482 5,289,595 5,003,713 4,941,791 

 

تعلقة باألداء تجاه تمثل الضمانات الصادرة تأكیدات غیر قابلة لإللغاء بأن البنك سیقوم بالدفع في حالة فشل العمیل في الوفاء بالتزاماتھ المالیة أو الم
 .أطراف أخرى
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االئتمان االلتزامات بمنح االئتمان غیر المسحوب والتي ال رجعة فیھا على مدى مدة التسھیل االئتماني أو تلك ال یمكن الغائھا لتوفیر تشمل التزامات 
دمة من السماح بمنح القابلة لإللغاء فقط استجابة لتغیر سلبي جوھري. وتمثل الحد غیر المسحوب من خطوط االئتمان لعمالء المجموعة أجزاء غیر مستخ

 االئتمان في ھیئة قروض.

على البنك خطابات االعتماد المستندیة والتجاریة تشمل تعھدات مكتوبة من قبل البنك نیابة عن عمیل من الشركات بتفویض طرفا ثالثا بسحب كمبیاالت 
كن ضمانھا بواسطة الشحنات األساسیة للبضائع المتعلقة بھا حتى مبلغ محدد بموجب شروط وأحكام محددة، وتتعلق بصفة عامة بالمعامالت التجاریة ویم

 .أو من خالل الودائع النقدیة أو غیر ذلك

 نوعا من االئتمان غیر القابل لإللغاء والذي یتم دفعھ بموجب كمبیالة زمنیة في أو بعد تاریخ محدد، إذا تم االلتزام بشروط االئتمان. القبوالتتمثل 

بالضرورة متطلبات نقدیة مستقبلیة، حیث والقبوالت  االئتمانلتعاقدي القائم للضمانات وخطوط االئتمان غیر المسحوبة وخطابات ال یمثل إجمالي المبلغ ا
 .قد تنتھي صالحیة ھذه األدوات المالیة أو یتم الغاؤھا دون أن یتم تمویلھا

 2019دیسمبر  31و  2020یونیو  30وفقاً لترتیبات السداد التعاقدیة كما في یوضح الجدول التالي االلتزامات التجاریة واالئتمانیة األخرى للمجموعة 
 .2017و  2018و 

 اإلجمالي اكثر من عام شھراً  12-3من  شھور 3حتى  
 (ألف د.ك.) 2019 دیسمبر 31 في كما

 4,588,124 2,165,566 1,392,635 1,029,923 التزامات محتملة
 701,471 479,914 149,425 72,132 التزامات غیر قابلة لإللغاء

 5,289,595 2,645,480 1,542,060 1,102,055 اإلجمالي
     2018  دیسمبر 31 في كما

 4,387,935 2,176,783 1,277,533 933,619 التزامات محتملة
 615,778 372,220 166,203 77,355 التزامات غیر قابلة لإللغاء

 5,003,713 2,549,003 1,443,736 1,010,974 اإلجمالي
     2018  دیسمبر 31 في كما

 4,228,662 2,226,796 1,130,897 870,969 التزامات محتملة
 713,129 454,660 140,253 118,216 التزامات غیر قابلة لإللغاء

 4,941,791 2,681,456 1,271,150 989,185 اإلجمالي
 

 57مقابل  2020یونیو  30ملیون دینار كویتي كما في  55تتعلق بمصروفات رأسمالیة بلغت قیمتھا باإلضافة إلى ما سبق، لدى المجموعة ارتباطات 
دیسمبر  31ملیون دینار كویتي كما في  60و  2018دیسمبر  31ملیون دینار كویتي كما في  36، و 2019دیسمبر  31ملیون دینار كویتي كما في 

2017. 

 التدفقات النقدیة

 مالیة كما ھو موضح ادناه:فترات عن للمجموعة  المجمعةیوضح الجدول التالي بعض المعلومات حول التدفقات النقدیة 

 دیسمبر 31السنة المالیة المنتھیة في  الستة أشھر المنتھیة في 
 2020 2019 2019 2018 2017 
 (ألف د.ك.) 
  (غیر مدقق) 

 256,796 840,328 1,300,724 555,410 290,335 صافي النقد الناتج من أنشطة التشغیل
 (237,064) (430,921) (553,717) (305,733) (284,074) صافي النقد (المستخدم) في أنشطة االستثمار

 36,945 (186,340) 73,459 (169,572) (22,320) أنشطة التمویل  من (المستخدم في) الناتجصافي النقد 
 56,677 223,067 820,466 80,105 (16,059) صافي (االنخفاض) الزیادة في النقد والودائع بإشعارات قصیرة االجل  

 2,686,963 2,743,640 2,966,707 2,966,707 3,787,173 النقد والودائع بإشعارات قصیرة االجل في بدایة الفترة المالیة
 2,743,640 2,966,707 3,787,173 3,046,812 3,771,114 نھایة الفترة المالیةالنقد والودائع بإشعارات قصیرة االجل في 

 

 من أنشطة التشغیلالناتج صافي النقد 

ملیون دینار كویتي في الفترة  555مقابل  2020یونیو  30ملیون دینار كویتي في الستة أشھر المنتھیة في  290بلغ صافي النقد من عملیات المجموعة 
. وتمثلت العوامل الرئیسیة التي ساھمت في صافي النقد من أنشطة التشغیل في األرباح التشغیلیة والتغیرات في الموجودات 2019العام المماثلة من 

 ویعكس انخفاض النقد من أنشطة التشغیل مقارنة بالعام السابق بصفة رئیسیة التغیرات التي طرأت على الموجودات والمطلوبات والمطلوبات التشغیلیة.
 .التشغیلیة
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ملیون  257و  2018ملیون دینار كویتي في العام  840مقابل  2019ملیون دینار كویتي في العام  1,301التشغیل  ةمن أنشطالناتج وبلغ صافي النقد 
مقارنتھا بأداء العام عند  2018و  2019. وتعكس زیادة صافي التدفقات النقدیة للمجموعة من أنشطة التشغیلي في عامي 2017دینار كویتي في العام 

 السابق، التغییرات التي طرأت على الموجودات والمطلوبات التشغیلیة.

 صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

 ملیون دینار كویتي 306مقابل  2020یونیو  30ملیون دینار كویتي في الستة أشھر المنتھیة في  284أنشطة االستثمار  المستخدم فيبلغ صافي النقد 
. وتمثلت العوامل الرئیسیة التي ساھمت في صافي النقد من أنشطة االستثمار في شراء وبیع أو استرداد استثمارات 2019في الفترة المماثلة من العام 

 ألوراق المالیة.  ویعكس انخفاض صافي النقد من أنشطة االستثمار بصفة رئیسیة تراجع التدفقات النقدیة من التعامل في استثمارات ا في أوراق مالیة.

ملیون  237و  2018ملیون دینار كویتي في العام  431مقابل  2019دینار كویتي في العام ملیون  554لغ صافي النقد المستخدم في أنشط االستثمار ب
. وتتمثل األنشطة االستثماریة الرئیسیة في كل عام في عملیات االستحواذ والبیع أو االسترداد الستثمارات في األوراق 2017دینار كویتي في العام 

في صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار مقارنة بالعام السابق بصفة رئیسیة إلى انخفاض مبیعات ، تعزى زیادة 2018و 2019المالیة. وفي عامي 
 استرداد استثمارات أوراق مالیة. /

 المستخدم في) أنشطة التمویلالناتج من ( صافي النقد

ملیون دینار كویتي في  170مقابل  2020یونیو  30ھیة في ملیون دینار كویتي في الستة أشھر المنت 22المستخدم في أنشطة التمویل  بلغ صافي النقد
. وتعزى الزیادة في صافي النقد المستخدم في أنشطة التمویل مقارنة بالعام السابق بصفة رئیسیة إلى إصدار صكوك من 2019الفترة المماثلة من العام 

 قبل احدى الشركات التابعة.

ملیون دینار  37و  2018ملیون دینار كویتي في العام  186مقابل  2019ملیون دینار كویتي في العام  73التمویل  ةمن أنشط الناتج وبلغ صافي النقد
، قابل ذلك اصدار األوراق المستدامة 2019. وفي كل عام، تمثلت التدفقات النقدیة الرئیسیة في توزیعات األرباح. وفي العام 2017كویتي في العام 

قابل ذلك بعض التدفقات النقدیة الكبیرة عن  2017المال في شركة تابعة ساھمت بھا حصص غیر مسیطرة، وفي العام وزیادة رأس  1الشریحة  -المالیة
 طریق إصدار أوراق دولیة متوسطة األجل.

 معامالت مع أطراف ذات عالقة

ذات عالقة بصفة رئیسیة في التعامل مع أعضاء مجلس اإلدارة والموظفین التنفیذیین بالبنك وأفراد عائالتھم من  أطرافتتمثل معامالت المجموعة مع 
إلعداد  الدرجة األولي وشركات یسیطرون علیھا أو أفراد عائالتھم المقربین، ھذا باإلضافة إلى شركات زمیلة للمجموعة. وتتطلب المعاییر الدولیة

فصاح عن األطراف ذات العالقة من المساھمین فقط في الحاالت التي تمارس فیھا تلك األطراف ذات العالقة تأثیراً كبیراً. واستناداً التقاریر المالیة اإل
أطراف  لذلك، قررت المجموعة عدم توافر أي مساھم لھ تأثیر كبیر وبالتالي لم یتم اإلفصاح عن المعامالت مع األطراف ذات العالقة. بعض معامالت

 ت عالقة تتم مع عمالء المجموعة في سیاق أنشطة األعمال االعتیادیة.ذا

ذات عالقة بنفس الشروط إلى حد كبیر، بما في ذلك أسعار الفائدة والضمانات السائدة في نفس وقت اجراء المعامالت المماثلة  أطرافتتم المعامالت مع 
ى من مقدار المخاطر التي یتم التعرض لھا مقارنة بالمعامالت مع أطراف غیر ذات مع أطراف غیر ذات عالقة وال تنطوي على قدر من المخاطر أعل

لة بضمانات عالقة. وفقاً لتعلیمات بنك الكویت المركزي المتعلقة بالقروض إلى أعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذوي العالقة بھم فإن تلك القروض مكفو
 .ملموسة

یت المركزي فیما یتعلق بشروط اإلقراض لألطراف ذات عالقة. وال یمكن الموافقة على التسھیالت االئتمانیة ات بنك الكومعلیتطبیق تتلتزم المجموعة ب
 :الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة إال بشروط یحددھا بنك الكویت المركزي والتي تشمل ما یلي

دھا أو تعدیلھا فقط من قبل مجلس إدارة البنك وال یمكن یجب الموافقة على جمیع التسھیالت المقدمة ألعضاء مجلس اإلدارة لمنحھا أو تجدی •
 .تفویض ھذه الصالحیة إلى أي لجنة أو سلطة اخرى

افقة علیھا ال یمكن اعتبار الموافقة المتعلقة بمنح أو تجدید أو تعدیل تسھیالت ائتمانیة ممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة معتمدة إال عندما یتم المو •
 .ثة أرباع أعضاء مجلس اإلدارةمن قبل ما ال یقل عن ثال

 یجب على البنك الحصول على ضمانات كافیة على النحو المنصوص علیھ ضمن االحكام الموضوعة بھذا الخصوص.   •

أن یشمل كما یخضع تمدید التسھیالت االئتمانیة لألطراف ذات صلة واألطراف ذات عالقة لاللتزام بالحدود الرقابیة الخاصة بتركیز المخاطر والذي 
 .% من قاعدة رأس المال50إجمالي تعرض األطراف ذات عالقة یجب أال یتجاوز 

 .من البیانات المالیة السنویة 29للمزید من المعلومات حول معامالت المجموعة مع أطراف ذات عالقة، برجاء الرجوع للبیانات المبینة في اإلیضاح رقم 

أطراف ذات عالقة بخالف تلك  مع ة، وال تتوقع، إبرام أي معامالت محتملة ذات طبیعة جوھریةوكما في تاریخ اصدار ھذه النشرة، لم تقم المجموع
 األنشطة التي تتم في سیاق أنشطة األعمال االعتیادیة.
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 البنك قبل من السابقة صداراتاإل
 

 في الماضي.  أوراق مالیةأصدرت المجموعة 

 وقد تم إعادة دفعھا كلھا أو یتم سدادھا وفقًا لشروطھا.جمیع إصدارات السندات السابقة للبنك مذكورة أدناه،  .1

 مدة االستحقاق القیمة تاریخ اإلصدار
فترات دفع  الكوبون األساس (سنوات)

 الفائدة

 ملیون 450 2002فبرایر  19
فائدة  3 دوالر أمیركي

 متغیرة

معدل الفائدة بین بنوك لندن 
 لمده ثالثة أشھر(الیبور) 

 نقطة أساس 25+ 

 سنويربع 
 

 ملیون 700 )1(2015أبریل  09
 دوالر أمیركي

بعد  خیار االستردادمع  دائمةاوراق مالیة 
مرور ست سنوات على تاریخ اإلصدار أو 

 سداد للفائدة بعد ذلكتاریخ أي 

 فائدة
 %5.750 ثابتة

نصف 
 سنوي

 

ملیون  125 )2(2015نوفمبر  18
 دینار كویتي

 خمسمرور بعد  خیار االستردادمع  10
تاریخ سنوات على تاریخ اإلصدار أو أي 

 سداد للفائدة بعد ذلك

فائدة 
ثابتة/ 
 متغیرة

% / سعر خصم 4.750
بنك الكویت المركزي + 

2.500% 
 

نصف 
 سنوي

ملیون  750 )3(2017مایو  30
فائدة  5 دوالر أمریكي

نصف  %2.750 ثابتة
 سنوي

ملیون  750 )4(2019نوفمبر  27
 دوالر أمریكي

بعد  خیار االستردادمع  دائمةاوراق مالیة 
مرور ست سنوات على تاریخ اإلصدار أو 

 سداد للفائدة بعد ذلكتاریخ أي 

فائدة 
نصف  %4.500 ثابتة

 سنوي
 NBK Tierشركة ذات أغراض خاصة (والتي تم تحویلھا إلى شركة محددة ذات مسؤولیة محدودة) في مركز دبي المالي العالمي وھي شركة "  بتأسیس البنك قام )1(

1 Financing Limited  غاءلإللض��مانات غیر مش��روطة وغیر قابلة  توفیرقام البنك بص��فتھ الض��امن بو. 1 الش��ریحة اإلض��افي المال لرأس مالیة أوراق" إلص��دار 
 .1 الشریحة اإلضافي المال لرأس مالیة أوراق بإصداردفع أصل الدین والفائدة فیما یتعلق ل
مع سنوات  10وبمدة إستحقاق  ملیون دینار كویتي 125سندات بقیمة  إسترداد ، مارس البنك حقھ في طلب 2020أكتوبر  12المنشور في  اإلستردادوفقًا إلشعار  )2(

 .2020نوفمبر  18، وبالتالي سیتم استرداد السندات بالكامل في خمس سنوات على تاریخ اإلصدار أو أي تاریخ سداد للفائدة بعد ذلك خیار االسترداد بعد مرور
 SPC NBKذات مسؤولیة محدودة) في مركز دبي المالي العالمي وھي شركة "  محددةشركة ذات أغراض خاصة (والتي تم تحویلھا إلى شركة  بتأسیس البنك قام )3(

Limited  دفع أصل الدین والفائدة.ل لإللغاءضمانات غیر مشروطة وغیر قابلة  توفیرقام البنك بصفتھ الضامن بواألجل  متوسطة الدولیة األوراق" إلصدار 
 Limitedالعالمي وھي ش��ركة " ش��ركة ذات أغراض خاص��ة (والتي تم تحویلھا إلى ش��ركة محددة ذات مس��ؤولیة محدودة) في مركز دبي المالي  بتأس��یس البنك قام )4(

NBK Tier 1 Financing (2)   ض��مانات غیر مش��روطة وغیر قابلة  توفیرقام البنك بص��فتھ الض��امن بو. 1 الش��ریحة اإلض��افي المال لرأس مالیة أوراق" إلص��دار
 . 1 الشریحة اإلضافي المال لرأس مالیة أوراق بإصداردفع أصل الدین والفائدة فیما یتعلق ل لإللغاء

 السابقة للبنك أدناه خالل الخمسة سنوات الماضیة: رأس المال جمیع إصدارات  .2

دك) ألف القیمة ( مجموع عدد األسھم نوع اإلصدار تاریخ اإلصدار  نوع األسھم الزیادة (٪) 

 %5 25,198 251,985,884 اسھم منحة 2015
 أسھم عادیة

 أسھم عادیة %5 28,178 281,783,215 اسھم منحة 2016

 أسھم عادیة %6.5 137,584 343,960,732 حقوق اإلصدار 2016

 أسھم عادیة %5 29,588 295,872,375 اسھم منحة 2017

 أسھم عادیة %5 31,067 310,665,994 اسھم منحة 2018

 أسھم عادیة %5 32,620 326,199,294 اسھم منحة 2019
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 عوامل المخاطر
 

 والشكوككافة المخاطر  منبعنایة  التحققعلى المستثمرین المحتملین  ویتعین. المحتملة والشكوكیخضع أي استثمار في السندات لعدد من المخاطر 
ھة نظرھم علیھم تكوین وج یتعین كما النشرة، ھذه ضمنالمرتبطة بأعمال المجموعة وأي استثمار في السندات، باإلضافة إلى جمیع المعلومات الواردة 

المشار إلیھا أو الموضحة  والشكوكعلى المستثمرین المحتملین تقییم المخاطر  یتعین خاصة، وبصفةبالسندات.  مرتبطالخاصة قبل اتخاذ قرار استثماري 
أو أكثر من األحداث أو في حالة حدوث واحد وأدناه، والتي قد یكون لھا تأثیر سلبي جوھري على أعمال المجموعة ونتائج العملیات والوضع المالي. 

 .بالكامل االستثمار قیمةتنخفض قیمة السندات وقد یخسر المستثمر جزء من استثماراتھ أو  قدالظروف التالیة في نفس الوقت أو بشكل منفصل، 

عن تسدید قیمة الفائدة أو البنك قد یكون عاجزاً ویرى البنك أن العوامل الموضحة ادناه تمثل المخاطر الرئیسیة المرتبطة باالستثمار في السندات، إال ان 
بمخاطر  والمتعلقةأدناه  مذكورةالبیانات الأن البنك  یؤكدرد أصل المبلغ أو أیة مبالغ أخرى مستحقة على السندات أو فیما یتعلق بھا ألسباب أخرى ، وال 

شاملة. وقد تؤدي المخاطر اإلضافیة غیر المعروفة حالیًا للبنك أو التي یعتبرھا البنك في الوقت الراھن غیر جوھریة إلى إضعاف قدرة  ،حیازة السندات
 البنك على تسدید قیمة الفائدة أو رد أصل المبلغ أو ایة مبالغ أخرى مستحقة على السندات أو فیما یتعلق بھا.

اختالفاً جوھریاً عن التوقعات الواردة ضمن البیانات  للبنكفیة تنطوي على مخاطر وشكوك. وقد تختلف النتائج الفعلیة ھذه النشرة بیانات استشرا تتضمن
المالحظات   نشرة، برجاء الرجوع إلىال ھذهاالستشرافیة نتیجة لعدد من العوامل المختلفة، بما في ذلك تلك التي تم استعراضھا أدناه وفي اجزاء أخرى من 

 ".   ھامة مالحظات" قسم في االستشرافیة بالبیانات ةخاصال

 العوامل التي قد تؤثر على قدرة البنك على الوفاء بالتزاماتھ فیما یتعلق بالسندات
 

 العوامل االقتصادیة
على  ظروف االقتصاد الكلي واألسواق المالیة كان لھا تأثیرات سلبیة وجوھریة وقد تواصل االنعكاسات السلبیة في احداث تأثیرات سلبیة جوھریة

 أعمال المجموعة ونتائج عملیاتھا ووضعھا المالي 

عامة،  بصفةبیئة االقتصاد الكلي وأداء األسواق المالیة  على رأتط قد التيفي ذلك شأن المؤسسات المالیة األخرى، عرضة للتغیرات  شأنھاالمجموعة،  تعد
 االقتصاد یتأثر - اأعمالھالمجموعة  فیھا مارست التي الرئیسیة بالمناطق المتعلقة"المخاطر  قسم على االطالع برجاء خاصة، بصفة النفط أسعار بیئة علىو

 . أدناه الوارد" علیھا أساسي بشكل ویعتمدان العالمیة النفط بأسعار الحكومیة واالیرادات الكویتي

ساھمت عملیات المجموعة  2020 یونیو 30 في المنتھیة الستة وخاللتتركز عملیات المجموعة داخل الكویت وفي منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا. 
% خالل للسنة 76.3 و 2019دیسمبر  31خالل السنة المالیة المنتھیة في  %75.4% من صافي إیرادات التشغیل (مقابل 73.8في الكویت بنسبة 

% من الحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان 79.0، تركزت نسبة 2019دیسمبر  31). وكما في 2018دیسمبر  31المنتھیة في  المالبة
 یا، وبصفة رئیسیة في الكویت.(بما في ذلك االلتزامات المحتملة) في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریق

، بدأ االقتصاد بالتعافي جزئیاً من نتائج الحظر واالجراءات المتعلقة باقفال األعمال والتي تم وضعھا حیز التنفیذ لمواجھة 2020اكتوبر  في شھروكما 
طاع العقاري دعم، في حین عادت البیوعات في القازداد المصروف االستھالكي، والذي ساعده الطلب المتزاید واجراءات سیاسات ال. 19جائحة الكوفید 

وعلى الرغم من تلك المؤشرات اإلیجابیة، إال أن المجموعة ترى أن ھناك حاجة إلى مزید من اإلصالحات لتعزیز . 19-الكوفید جائحةالى مستویاتھا قبل 
من الناتج المحلي اإلجمالي في السنة المالیة المنتھیة  %9.5ت إلى نسبة العجز المالي لمیزانیة الكوی زادإمكانات النمو على المدى البعید. من جھة أخرى، 

متماسكاً على الرغم من االضصرابات االقتصادیة ق. أما على صعید قطاع البنوك، ظل نمو االئتمان ب% في العام السا3مقابل  2020مارس  31في 
، حیث رفع بنك 2018قراض التجاري. كما ارتفعت تكالیف االقتراض في العام نمو معدالت اإلوقد ساعده في ذلك  19ً-الناتجة عن جائحة الكوفید

%.  2.75% لتصل إلى 0.25بخفضھا بنسبة  2019%، ثم قام في أكتوبر 3.0% لتصل إلى 0.25الكویت المركزي سعر الفائدة الرئیسي بنسبة 
%، وتبع ذلك بخفض آخر 2.50نقطة أساس لتصل إلى  25مقدار ، خفض بنك الكویت المركزي سعر الفائدة الرئیسي مجدداً ب2020مارس  4وفي 
%. وخالل نفس الفترة، قام االحتیاطي الفیدرالي األمریكي 1.50نقطة أساس بما أدى إلى وصول معدل الفائدة الرئیسیة إلى  100 بمقدارمارس  16في 

 %.0.25% و0بما أدى إلى انخفاض معدل الفائدة لیتراوح ما بین  القیاسیةبخفض معدالت الفائدة 

، بلغ متوسط سعر الدینار 2020مارس  31وظل سعر صرف الدینار الكویتي مستقراً نسبیاً مقابل العمالت األخرى. وخالل السنة المالیة المنتھیة في 
 فلسا في العام السابق.302.743 فلسا للدوالر مقابل  304.340الكویتي مقابل الدوالر األمریكي 

 -عملیات المجموعة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا في مصر من خالل شركة تابعة  وھي بنك الكویت الوطني أكبروخارج الكویت، تتركز 
 المجموعةات تشغیل % من صافي إیراد9.0% للمجموعة، والتي ساھمت بنسبة 98.5مصر") المملوكة بنسبة  -مصر ش.م.م ("بنك الكویت الوطني 

). وعلى مدار السنوات األخیرة، شھدت مصر، خاصة 2019 دیسمبر 31 في المنتھیة للسنة% 8.0(مقابل  2020 یونیو 30المنتھیة في  أشھر للستة
بلغت ذروتھا خالل  والتيرھابیة اإلھجمات ال من عدد، فترة مضطربة تضمنت اضطرابات سیاسیة شدیدة و2011منذ اندالع الثورة المصریة في العام 

 19-إلى حین بدأت جائحة الكوفیدذلك و 2019الظروف االقتصادیة إلى حد ما منذ العام  تحسنفترة اتسمت بعدم االستقرار االقتصادي على الرغم من 
، والتسارع لیف خدمة الدین. وما تزال مصر تواجھ عدد من المخاطر، بما في ذلك ارتفاع مستوى التعرض للصدمات الخارجیة، وارتفاع تكاباالنتشار

. باإلضافة إلى ذلك، 19-ضافة الى مشاكل اقتصادیة اضافیة ناتجة عن جائحة الكوفیدتوى منخفض اآلن، باالمسفي ازدیاد معدالت التضخم والذي یعتبر ب
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بتحركات أسعار صرف الجنیھ المصري، حیث لمجموعة، تأثرت المجموعة ل المالیة البیاناتمصر مع  -نھ من خالل دمج أعمال بنك الكویت الوطني إف
 المالي. ھاان أي انخفاض شدید في قیمة الجنیھ المصري قد یكون لھ تأثیر سلبي جوھري على أعمال المجموعة ونتائج العملیات ووضع

صر في احداث تأثیرات سلبیة وقد یؤدي أي تدھور شدید في ظروف االقتصاد الكلي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا، وخاصة في الكویت وم
جوھریة على أعمال المجموعة ونتائج العملیات والوضع المالي، وخاصة عن طریق زیادة مخصصات خسائر االئتمان وانخفاض الطلب على القروض 

انیة ومحافظ االستثمار في أوراق یتركز انتشار محافظ التسھیالت االئتم -والخدمات المصرفیة األخرى. برجاء الرجوع أیضاً إلى قسم "مخاطر االئتمان 
 الدین المالیة على أساس الموقع الجغرافي وقطاعات أنشطة األعمال وفئات العمالء" الوارد ادناه.  

 

أدى الى حالة من عدم االستقرار االقتصادي بما قد ینعكس في ھیئة تأثیر سلبي  19-تفشي االمراض المعدیة حول العالم وبصفة خاصة جائحة كوفید
 وجوھري على نشاط المجموعة، ونتائج عملیاتھا ووضعھا المالي

فیروس التعرف على ویؤدي إلى تقلبات متفرقة في األسواق العالمیة. وتم  یةاالستثمار التطلعاتقد یؤثر تفشي األمراض المعدیة على نطاق عالمي على 
. وفي الوقت الذي تباطأ 2019ووھان بمقاطعة ھوبي بالصین في أواخر العام ألول مرة في مدینة  19-كورونا المستجد المعروف اختصاراً باسم كوفید

، بدأت الوالیات المتحدة وبعض دول االتحاد 2020في الصین، بدأ في االنتشار في العدید من الدول حول العالم. وفي مارس  19-فیھ انتشار كوفید
یود على حركة السفر وغیرھا من التدابیر االحترازیة بھدف الحد من أوجھ التفاعل األوروبي ودول الشرق األوسط، بما في ذلك الكویت، في فرض الق

إال انھا أدت إلى تراجع شدید في النشاط االقتصادي  19-بشكل شخصي. وكان الھدف الرئیسي من تطبیق تلك اإلجراءات السعي إلبطاء تفشي كوفید
دد من اإلجراءات االحترازیة، إال أنھ من غیر الواضح حالیاً إلى متى سیتم فرض القیود على مستوى العالم. وفي حین قامت العدید من الدول برفع ع

 الحالیة، ومدة استمرار فرض القیود المستقبلیة المحتملة وتأثیرھا النھائي على االقتصادات العالمیة والمحلیة.

العالمي، حیث أدت إلى خفض تقییمات األسواق المالیة في العدید من  تأثیرات سلبیة على االقتصاد 19-، مازالت لجائحة كوفیدوفي تاریخ ھذه النشرة
الجائحة إلى الدول ونتج عنھا تقلبات شدیدة واضطراب في األسواق المالیة وانخفاض أسعار الفائدة وارتفاع مستویات البطالة. باإلضافة إلى ذلك، أدت 

التباعد االجتماعي والبقاء في المنازل في العدید من الدول والمجتمعات. وكان  إغالق مؤقت للعدید من انشطة األعمال التجاریة وفرض متطلبات
ي كبیر إلجراءات اإلغالق وحظر التجول في الكویت وبعض األسواق األخرى وتباطؤ النشاط االقتصادي خاصة خالل الربع الثاني من العام، تأثیر سلب

كما أدى خفض أسعار الفائدة إلى انخفاض ھوامش الفائدة الخاصة بالمجموعة بینما أدى تراجع  على المجموعة، وھو األمر الذي قد یستمر في المستقبل.
عار النفط حجم المعامالت إلى انخفاض إیرادات الرسوم والعموالت. من جھة أخرى، أدى تأثیر انكماش الناتج المحلي اإلجمالي غیر النفطي وانخفاض أس

 دم الیقین بشأن التدفقات النقدیة لبعض عمالء المجموعة بما أدى بدوره إلى زیادة ھائلة في المخصصات.وإجراءات اإلغالق إلى زیادة مستویات ع

على أعمال المجموعة ونتائج العملیات والوضع المالي، فضالً عن نسب رأس المال الرقابي ومستویات السیولة  19-وسیعتمد مدى تأثیر جائحة كوفید
تعتبر غیر مؤكدة إلى حد كبیر وال یمكن التنبؤ بھا، بما في ذلك نطاق ومدة استمرار تفشي الجائحة واإلجراءات التي  على التطورات المستقبلیة، والتي

الكویت قد تتخذھا السلطات الحكومیة واألطراف الثالثة األخرى استجابة لتلك الظروف. بموجب برنامج تأجیل أقساط القروض االستھالكیة، سمح بنك 
، لیتم 2020مباشرة إلى األرباح المرحلة في یونیو ملیون دینار  130، تحمیل خسارة 19-إجراءات الدعم خالل جائحة كوفید المركزي، كجزء من

وقد تضطر المجموعة إلى النظر في ادخال بعض  .2021أعوام اعتبارا من العام  4بالتساوي على مدى  الرقابي المال رأس من وخصمھا تأجیلھا
محددة من عملیاتھا و / أو تعرض العمالء بما في ذلك تمدید مدد استحقاق القروض أو تعدیل قیمة أقساط القروض وبطاقات التعدیالت على عناصر 

أثیر سلبي جوھري االئتمان. وقد یحدث أي تغییر جوھري في األسواق المالیة أو االقتصاد الكویتي أو االقتصاد العالمي نتیجة لتلك األحداث أو التطورات ت
 مال المجموعة ونتائج العملیات والوضع المالي.على أع

 

 مخاطر االئتمان

ت االئتمانیة، قد تواجھ المجموعة حاالت تعثر مالي من قبل عمالئھا واألطراف المقابلة كنتیجة لتغییر حاالت االئتمان وإمكانیة استرداد قیمة التسھیال
 والتي تعتبر جزءاً أساسیاً من أعمال المجموعة

 2016في عامي على خلفیة ظروف السوق السائدة على مدار السنوات القلیلة الماضیة، بما في ذلك البیئة االقتصادیة الكویتیة الملیئة بالتحدیات، خاصة 
فصال المملكة تضمنھ ذلك من بعض األحداث السیاسیة مثل ان وما، إلى جانب عوامل أخرى بما في ذلك أداء أسواق الدین واألسھم العالمیة، 2017و 

، أدت كل تلك 19-المتحدة عن االتحاد األوروبي والنزاعات التجاریة بین الوالیات المتحدة والصین، ومؤخراً ، المخاوف المتعلقة بتفشي جائحة كوفید
بعض المصاعب مثل لشرة من الشركات التي تحصل من المجموعة على تسھیالت ائتمانیة مبا عدد –جھة اواحتمال استمرار مو –العوامل إلى مواجھة 
خسائر مالیة واإلعسار المالي وصعوبة الحصول على التمویل وزیادة تكالیف التمویل. كما لم تتمكن بعض من تلك ل تعرضھاانخفاض اإلیرادات و

 لمجموعة.الشركات من الوفاء بالتزامات خدمة الدین أو تسدید المصاریف األخرى عند استحقاقھا، بما في ذلك المبالغ المستحقة ل

تحسن في أداء القروض والسلف والتمویل اإلسالمي المقدم من  ھیئة فيانعكاس ھذا األمر ب الجزم، إال انھ ال یمكن االقتصاد انفتاح من الرغم على
كورونا المستجد فیروس من ومطورة انخفاض القیمة في المستقبل. یمكن أن یؤدي ظھور موجات متعددة  خسائرومخصصات ال في أو ،المجموعة للعمالء

االئتمان وقابلیة استرداد قیمة القروض المرتبطة بأعمالھا  صعید علىإلى المزید من اإلغالقات لالقتصاد وتظل المجموعة معرضة للتغییرات السلبیة 
 والتي قد تتسبب في تعرضھا لمستویات أعلى من تعثر العمالء واألطراف المقابلة في السداد.



 

86 

 

ملیون دینار كویتي  18,166من المجموعة للعمالء (قبل المخصصات)  المقدمبلغت القروض والسلف والتمویل اإلسالمي  ،2020 یونیو 30 في وكما
ملیون دینار  15,118و  2018دیسمبر  31ملیون دینار كویتي كما في  16,009و 2019دیسمبر  31ملیون دینار كویتي كما في  17,061مقابل 

 187ملیون دینار كویتي و  321وبلغت قیمة القروض والسلف والتمویل اإلسالمي المتعثرة في نفس التواریخ . 2017دیسمبر  31كویتي كما في 
% على 1.42% و1.38% و 1.10% و 1.77ملیون دینار كویتي على التوالي أي ما یعادل  214ملیون دینار كویتي و 222ملیون دینار كویتي و 

 من المجموعة للعمالء. المقدمیل اإلسالمي التوالي من إجمالي القروض والسلف والتمو

ل وفئات یتركز انتشار محافظ التسھیالت االئتمانیة ومحافظ االستثمار في أوراق الدین المالیة على أساس الموقع الجغرافي وقطاعات أنشطة األعما
 العمالء

أوراق الدین المالیة وسندات خزانة حكومة الكویت وسندات بنك والتمویل اإلسالمي المقدم من المجموعة للعمالء ومحفظة  لتسھیالتوابلغت القروض 
ملیون  22,020و 2020یونیو  30% من إجمالي الموجودات كما في 78.4ملیون دینار كویتي أو ما یعادل نسبة 23,270  الكویت المركزي مجتمعة

% 75.4ملیون دینار كویتي أو ما یعادل نسبة  20,677و 2019دیسمبر  31% من إجمالي الموجودات كما في 75.2دینار كویتي أو ما یعادل نسبة 
 .2018دیسمبر  31من إجمالي الموجودات كما في 

% من إجمالي محفظة القروض والسلف والتمویل اإلسالمي في منطقة الشرق 89.7، تركز 2019دیسمبر  31أما من حیث التركیز الجغرافي، كما في 
% المتبقیة من المقترضین 10.3%) في حین تركزت نسبة 92.1: 2018دیسمبر  31في الكویت) (كما في  األوسط وشمال إفریقیا (بصفة رئیسیة

%). باإلضافة إلى ذلك، فإن محفظة أوراق الدین المالیة (بما في ذلك 7.9: 2018دیسمبر  31خارج منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا (كما في 
ات بنك الكویت المركزي) معرضة بشكل كبیر للجھات المصدرة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا، حیازتھا لسندات خزانة حكومة الكویت وسند

% 87.5ملیون دینار كویتي، أو  4,782، بلغ تعرض المجموعة 2019دیسمبر  31وھي تحدیداً حكومة دولة الكویت والحكومات األخرى. وكما في 
% كما 87.3ملیون دینار كویتي، أو  4,514ت المصدرة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا (من إجمالي محفظة المجموعة بشكل أساسي للجھا

 ).2018دیسمبر  31في 

ي تدھور شدید ونتیجة لتركیز التسھیالت االئتمانیة للمجموعة ومحافظ اوراق الدین المالیة في الكویت ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا، لذا فإن أ
روف االقتصادیة العامة في الكویت أو منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا قد یكون لھ تأثیر سلبي جوھري على أعمال المجموعة ونتائج یطراً على الظ

ت عملیاتھا والوضع المالي. وعلى وجھ الخصوص، نظرا لتعرض المجموعة غیر المباشر لقطاع النفط والغاز بما في ذلك تعرضھا من خالل الكیانا
، فمن ثم أي تدھور یطرأ على أسعار النفط والغاز قد یؤثر سلباً على االقتصاد الكویتي ككل وقد یؤثر بشكل غیر مباشر بالدولةیع ذات الصلة والمشار

 على المجموعة كنتیجة لتدھور اوضاع قطاعات أخرى من االقتصاد الكویتي.

لقروض والسلف والتمویل اإلسالمي ومحافظ أوراق الدین المالیة وفقاً للقطاع، ا وزیعتأما فیما یتعلق بالتركیز القطاعي، ال تفصح المجموعة عن تفاصیل 
لمخاطر  وذلك على الرغم من افصاحھا عن التوزیع القطاعي لموجوداتھا المالیة والبنود خارج المیزانیة العمومیة والتي تمثل الحد األقصى للتعرض

و  2019دیسمبر  31ملیون دینار كویتي كما في  32,981و 2020یونیو  30ر كویتي كما في ملیون دینا 33,349االئتمان بقیمة إجمالیة بلغت 
. ویتركز الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان ضمن قطاعات اقتصادیة معینة، بما في ذلك 2018دیسمبر  31ملیون دینار كویتي كما في  31,017

% من إجمالي تعرض المجموعة 32.0ملیون دینار كویتي أو ما یعادل  10,542، بمبلغ 2019دیسمبر  31قطاع البنوك والمؤسسات المالیة كما في 
 5,507في قطاع التجزئة / االستھالكي بقیمة اجمالیة بلغت  2019دیسمبر  31القطاعات الھامة األخرى كما في  فيوتمثل التركیز  لمخاطر االئتمان.

ملیون دینار كویتي،  3,571األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان، والقطاع الحكومي، والذي بلغ  %  من الحد16.7ملیون دینار كویتي، أو ما یعادل  
% من 10.5ملیون دینار كویتي أو ما یعادل 3,463 % من الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان والقطاع العقاري الذي یمثل 10.8أو ما یعادل 

من تلك القطاعات مستویات مختلفة من المخاطر. فعلى سبیل المثال، یتعرض قطاع البنوك بصفة الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان. ویشكل كل 
ظروف االقتصاد الكلي واألسواق المالیة كان لھا تأثیرات سلبیة  -خاصة لظروف اقتصادیة معاكسة، برجاء الرجوع إلى قسم "المخاطر االقتصادیة 

داث تأثیرات سلبیة جوھریة على أعمال المجموعة ونتائج عملیاتھا ووضعھا المالي" الوارد اعاله. وجوھریة وقد تواصل االنعكاسات السلبیة في اح
 برنامج باإلضافة إلى ذلك، فإن سوق العقار یتسم بطابع دوري، كما یتأثر قطاع التجزئة / االستھالكي أیضا بالظروف االقتصادیة وخاصة عوامل مثل

 معدالت التضخم والبطالة وتجمید األجور وانخفاض أسعار المنازل. 19-كوفیدجائحة  أعقابتأجیل أقساط القروض االستھالكیة في 

تسھیل ائتماني في ھیئة قروض وسلف وتمویل إسالمي قدمتھ المجموعة للعمالء كنسبة مئویة  20من حیث تركیز التعرض للعمالء، بلغت نسبة أكبر 
%). وبالتالي فإن المجموعة معرضة بشكل خاص لتعثر المقترضین  17: 2018( 2019دیسمبر  31% كما في 16.0من إجمالي محفظتھا التمویلیة 

 عن السداد لواحدة أو أكثر من تلك التعرضات الكبیرة.

إمكانیة حدوث ارتفاع ھائل في مخصصات خسائر االئتمان أو تسجیل خسائر محققة بمستویات تتخطى مخصصات خسائر االئتمان المتوفرة لدى 
 عة بما قد یحدث تأثیرات سلبیة على نتائج عملیات المجموعة ووضعھا الماليالمجمو

وعقود الضمان المالي وااللتزامات  االئتمانتشمل التسھیالت االئتمانیة التي تمنحھا المجموعة القروض والسلف والتمویل اإلسالمي للعمالء وخطابات 
  بمنح التسھیالت االئتمانیة. 

ك ووفقا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة التي تقوم بتطبیقھا مؤسسات الخدمات المالیة العاملة في الكویت والخاضعة لرقابة بن، 2018ینایر  1قبل 
 1996الكویت المركزي، كان على المجموعة تكوین حد أدنى من مخصصات خسائر االئتمان وفقا لتعلیمات بنك الكویت المركزي الصادرة في دیسمبر 

الحتساب المخصصات. وفي نواحٍ أخرى، فان المعاییر الدولیة إلعداد  39بدالً من استخدام معیار المحاسبة الدولي  2007تعدیالتھ الصادرة في و
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اسبة طبق متطلبات المخصصات لمعیار المحتفي الكویت لمؤسسات الخدمات المالیة الخاضعة لرقابة بنك الكویت المركزي  ةالتقاریر المالیة المعتمد
 الذي ركز على خسائر االئتمان المتكبدة. 39الدولي 

ً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة على النحو المطبق على مؤسسات الخدمات المالیة الخاضعة لرقابة بنك الكویت 2018ینایر  1ومنذ  ، وفقا
) خسائر االئتمان المتوقعة التي یتم احتسابھا وفقا للمعیار 1بقیمة تعادل (المركزي، یتوجب على المجموعة تسجیل انخفاض قیمة التسھیالت االئتمانیة 

ً للتعلیمات الصادرة عن بنك الكویت المركزي في  9الدولي للتقاریر المالیة  ) أو 2) (9(المعیار الدولي للتقاریر المالیة  2018دیسمبر  25وفقا
 ، أیھما أعلى.2007وتعدیالتھا الصادرة في  1996المركزي الصادرة في دیسمبر المخصصات المطلوب احتسابھا وفقاً لتعلیمات بنك الكویت 

والتمویل  ةیعتمد المستوى اإلجمالي لمخصصات انخفاض القیمة للمجموعة على مجموعة واسعة من العوامل، بما في ذلك حجم ونوع التسھیالت االئتمانی
عمول بھا، والتسھیالت التي فات موعد استحقاقھا، والظروف االقتصادیة والعوامل األخرى المتعلقة الذي یتم توفیره، والضمانات المحتفظ بھا، واللوائح الم

ت واجبة بإمكانیة استرداد مختلف التسھیالت. وعلى الرغم من سعي المجموعة الدائم لتحدید مستوى مناسب من مخصصات انخفاض القیمة وفقاً للمتطلبا
دة مخصصات انخفاض القیمة بشكل كبیر لمواجھة خسائر االئتمان في المستقبل نتیجة لزیادة األصول المتعثرة أو التطبیق، إال انھا قد تضطر إلى زیا

 ) بما قد یؤدي إلى زیادة حاالت التعثر عن السداد واإلفالس، أو ألسباب أخرى.19-تدھور الظروف االقتصادیة (خاصة في أعقاب جائحة كوفید

: 2018% (1.10نسبة القروض المتعثرة (التي تعرف بأنھا قروض متعثرة كنسبة مئویة من إجمالي القروض) ، بلغت 2019دیسمبر  31وكما في 
1.38.(% 

ملیون دینار كویتي وبلغت مخصصات خسائر  187، بلغت قیمة القروض متعثرة األداء من قروض وسلف وتمویل إسالمي 2019دیسمبر  31وكما في 
نار كویتي، وتم احتسابھا في كل حالة من تلك الحاالت وفقاً لمتطلبات بنك الكویت المركزي. وبلغت خسائر االئتمان ملیون دی 509االئتمان الخاصة بھا 

دیسمبر  31ملیون دینار كویتي كما في  395) ما قیمتھ 9المتوقعة من التسھیالت االئتمانیة، والمحددة وفقاً للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (
ملیون دینار كویتي، وبلغت  222، بلغت قیمة القروض متعثرة األداء من قروض وسلف وتمویل إسالمي 2018دیسمبر  31وكما في . 2019

ملیون دینار كویتي، وتم احتساب كل حالة وفقاً لمتطلبات بنك الكویت المركزي. وبلغت خسائر االئتمان  506مخصصات خسائر االئتمان المتعلقة بھا 
دیسمبر  31ملیون دینار كویتي كما في  408)   ما قیمتھ 9التسھیالت االئتمانیة والمحددة وفقاً للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (المتوقعة من 

2018. 

دیسمبر  31% من إجمالي القروض المتعثرة (كما في 272.2، بلغت مخصصات خسائر االئتمان لتغطیة القروض المتعثرة 2019دیسمبر  31وكما في 
2018 :228.1(%. 

) تأثیر على مخصصات انخفاض القیمة على الموجودات المالیة بخالف التسھیالت االئتمانیة 9وكان لتطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (
 .2017دیسمبر  31مقارنة بعدم وجود انخفاض في القیمة كما في  2018ینایر  1ملیون دینار كویتي كما في  34والتي بلغت 

ي زیادة ملحوظة تطرأ على مخصصات خسائر االئتمان بما یعكس تغیراً في تقدیر المجموعة لخسائر االئتمان المتوقعة، بغض النظر عن و سیكون أل
 الوضع المالي.سبب حدوث ذلك، وكذلك حدوث خسائر تزید عن مخصصات انخفاض القیمة، تأثیراً سلبیاً على أعمال المجموعة ونتائج العملیات و

 تالضمانات المقدمة لصالح المجموعة قد ال تكون كافیة لتغطیة الخسائر وقد تكون بعض الضمانات غیر واجبة النفاذ قانونیاً في دولة الكوی

موعد استحقاقھا أو انخفضت تقدر القیمة العادلة للضمانات التي تحتفظ بھا المجموعة مقابل إجمالي القروض والسلف والتمویل اإلسالمي للعمالء التي فات 
العقارات من االصول المحتفظ بھا كضمان مقابل القروض المتعثرة بصفة رئیسیة  تتكون. و2019دیسمبر  31ملیون دینار كویتي كما في  92قیمتھا 

 في المعني للعضوالضمانات ونتج عن ذلك زیادة القیمة المتحصلة عن الدیون المستحقة  تلكعلى  قانونیة اجراءاتواألوراق المالیة. وفي حالة تم تنفیذ 
یعكس ذلك الواقع وحقیقة أنھ في  الدیون األخرى. إلجراء مقاصة مع المجموعة، یتم إرجاع الفائض إلى العمیل المعني وال یستخدم ھذا المبلغ الفائض

لمرور بفترة ا جراء اإلجراءات تلك تنتج إذالوباً، قد تتأثر قیمة الضمانات سلباً، خاصة على سبیل المثال الوقت الذي یكون فیھ تنفیذ تلك االجراءات مط
ستكون كافیة لتغطیة جمیع الدیون التي حصلت علیھا المجموعة  ات، في تلك الحالة ال یمكن تأكید أن قیمة الضمان السلبیة من الظروف االقتصادیة

 كمخصصات في بیان الدخل. ابالفعل، سیتم تسجیلھ ار مسجلة في مثل تلك الحالة، إلى الحد الذي لم یتم اتخاذ مخصصات مقابلھالمتعثرة، لذا فإن أي خسائ

وتخضع ممارسات رھن األصول (مثل محافظ األوراق المالیة واألصول العقاریة) للحصول على تمویل من أحد البنوك لعدد من الضوابط والقیود 
موجب القانون الكویتي. وعلى وجھ الخصوص، ال یجوز تنفیذ أي إجراءات ضد ھذا الضمان دون صدور أمر من المحكمة المعنیة. اإلداریة المحددة ب

وبة في انفاذ نتیجة لذلك، قد ال یتم انفاذ إجراءات الحجز على بعض األصول المرھونة من خالل المحاكم الكویتیة. ووفقاً لذلك، قد تواجھ المجموعة صع
قانونیة على األصول المرھونة (بما في ذلك أي ضمانات عقاریة) أو غیرھا من الضمانات أو ترتیبات دعم االئتمان من طرف ثالث عندما  اجراءات

 یتعثر المدینون عن الوفاء بالتزاماتھم المالیة.

الكویتیة، فإن الوقت والتكالیف المرتبطة بإنفاذ حقوق  باإلضافة إلى ذلك، حتى إذا كان من الممكن اتخاذ إجراءات قانونیة ضد تلك الضمانات في المحاكم
سترداد خسائر الضمان في الكویت قد تجعلھا خیاراً غیر اقتصادي بالنسبة للمجموعة التخاذ مثل تلك اإلجراءات بما یؤثر سلبا على قدرة المجموعة على ا

ملیون دینار  17,571تمویل اإلسالمي للعمالء (بعد خصم المخصصات) ، بلغ إجمالي قیمة القروض والسلف وال2020 یونیو 30االئتمان. وكما في 
ملیون دینار كویتي). ولكل من االعوام  15,503: 2018دیسمبر  31ملیون دینار كویتي وكما في  16,553: 2019دیسمبر  31في  كماكویتي(
لف والتمویل اإلسالمي للعمالء (باستثناء القروض % من محفظة القروض والس 48، على التوالي، كانت حوالي نسبة 2017و  2018و  2019

 االستھالكیة ودون احتساب المخصصات) مضمونة بضمانات تشتمل بشكل أساسي على النقد واألسھم والضمانات العقاریة.
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قادرة على ممارسة حقوقھا  وعادة ما تطلب المجموعة ضمانات إضافیة في ھیئة نقد و / أو أصول أخرى في الحاالت التي قد ال تكون فیھا المجموعة
كات. وقد ضد األسھم المرھونة أو عندما تكون طرفاً في ضمانات أو ترتیبات دعم ائتماني لطرف ثالث للتسھیالت االئتمانیة الممنوحة لألفراد والشر

لكاملة أو على اإلطالق في حالة إعسار یؤدي أي انخفاض في قیمة أو سیولة ھذه الضمانات إلى منع المجموعة من الحجز على تلك الضمانات بقیمتھا ا
 العمیل وإفالسھ، وبالتالي قد یؤثر ذلك سلبا على قدرة المجموعة على استرداد كامل المبالغ المقدمة للعمیل.

 وقد یؤدي وقوع أي مما سبق إلى احداث تأثیر سلبي جوھري على أعمال المجموعة ونتائج العملیات والوضع المالي.

 الجھات لتلك المتصورة السالمة او المقابلة واالطراف االخرى المالیةالمؤسسات  أوضاع سالمة خلفیة على سلبي لتأثیر المجموعة تتعرض قد

تعتبر تلك تتعرض المجموعة لمخاطر تدھور السالمة التجاریة والمالیة للمؤسسات المالیة األخرى، أو السالمة المتصورة للمؤسسات المالیة األخرى. و
 31% من الحد األقصى لمخاطر االئتمان كما في  32.0صلة بصفة خاصة بالمجموعة حیث مثلت البنوك والمؤسسات المالیة األخرى المخاطر ذات 

 %)31.9: 2018( 2019دیسمبر 

من قبل مؤسسات  السداد،السداد إلى خسائر ھائلة، وربما حاالت تعثر عن  عنأي مؤسسة مالیة  تعثرقطاع الخدمات المالیة، قد یؤدي  مستوى وعلى
، قد یؤدي أیضا إلى مشاكل سیولة كبیرة السداد عن تعثرھامؤسسة ما، او ب المتعلقة، فإن المخاوف 2009و  2008مالیة أخرى. وكما حدث في عامي 

رتبط ارتباطا وثیقاً ببعضھا أو خسائر أو حاالت تعثر عن السداد من قبل مؤسسات أخرى، ألن السالمة التجاریة والمالیة للعدید من المؤسسات المالیة ت
ور أو التساؤل البعض نتیجة لما یربطھا من عالقات االئتمان أو التجارة أو المقاصة أو غیرھا من العالقات األخرى. حتى ضعف الجدارة االئتمانیة المتص

من قبل المجموعة أو المؤسسات األخرى. حول طرف مقابل معین قد یؤدي إلى مشاكل سیولة على مستوى السوق وخسائر أو حاالت تعثر عن السداد 
ركات المقاصة، تلك المخاطر، التي یشار إلیھا غالبا باسم "المخاطر النظامیة" ، قد تؤثر سلباً على الوسطاء المالیین اآلخرین، مثل وكالء المقاصة وش

ي المخاطر النظامیة، في حالة حدوثھا، إلى تأثیر سلبي وشركات األوراق المالیة والبورصات التي تتعامل معھا المجموعة بصفة یومیة. كما قد تؤد
 جوھري على قدرة المجموعة على جمع تمویل جدید وعلى أعمالھا ووضعھا المالي ونتائج عملیاتھا.

 

 السیولة مخاطر

 التعاقدیة أو التزامات السداد الطارئةكافیة في جمیع االوقات للوفاء بالتزاماتھا  للمجموعة التشغیل أنشطة من النقدیة التدفقاتقد ال تكون 

متوسطة القصیرة والسیولة إذا كانت التدفقات النقدیة من عملیاتھا غیر كافیة للوفاء بالتزاماتھا التعاقدیة والمحتملة بال متعلقة مشاكل ةقد تواجھ المجموع
للمجموعة غیر كافیة لتمكینھا من خدمة دیونھا، أو الوفاء بالتزامات  المتعلقة بالسیولة إذا كانت السیولة المتاحة المشاكلاألجل. وقد تحدث مثل تلك 

ودائع  القروض أو الوفاء بالتزامات المدفوعات األخرى ضمن المیزانیة العمومیة او خارجھا في تواریخ محددة، حتى إذا استمرت المجموعة في تلقي
المتعلقة بالسیولة أیضاً اذا كان  المسائلدر اإلیرادات المستقبلیة. كما قد تنشأ مثل تلك جدیدة من العمالء أو عائدات من عملیات التمویل الجدیدة أو مصا

لمجموعة غیر ھناك تدفقات خارجیة غیر متوقعة لودائع العمالء، أو إذا حدث انخفاضاً جوھریاً في قیمة محفظة األوراق المالیة السائلة أو إذا كانت ا
 أسعار فائدة مقبولة تجاریاً لسد تلك الفجوة التمویلیة.قادرة على تأمین تمویل قصیر األجل ب

 3,787: 2019دیسمبر  31ملیون دینار كویتي (كما في  3,771، بلغ إجمالي النقد وودائع بإشعارات قصیرة األجل  2020یونیو   30وكما في 
لموجودات السائلة (التي تعرف على أنھا إجمالي النقد ملیون دینار كویتي) وبلغت نسبة ا 2,967: 2018 دسمبر 31ملیون دینار كویتي، وكما في 

باستثناء  وودائع بإشعارات قصیرة االجل وسندات بنك الكویت المركزي وسندات خزانة حكومة الكویت والودائع لدى البنوك واستثمارات في أوراق مالیة
 %).35.9: 2018دیسمبر  31ي فو% 36.2: 2019 دیسمبر 31ي % (ف33,8تلك المحتفظ بھا بالتكلفة المطفأة مقسوماً على إجمالي الموجودات) 

لنسبة تغطیة السیولة وفقاً لمتطلبات بنك الكویت المركزي. وتعتبر نسبة تغطیة السیولة احدى المقاییس المقترحة  3وتخضع المجموعة لتطبیق اتفاقیة بازل 
رة ألموال العمالء التي قد المستم الصادرةلقیاس قدرة البنوك على إدارة التدفقات  3من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفیة كجزء من معاییر اتفاقیة بازل 

یوماً. وتحسب النسبة عن طریق احتساب الموجودات السائلة عالیة الجودة والتي تشمل فئات الموجودات المختلفة  30مدة تبعاً للطلب على السیولة تطرأ 
وقسمتھا على صافي  -اریو الضغط المطبق منخفضة المخاطر وذات القابلیة العالیة للتسویق والمصممة لتوفیر مصادر جوھریة للسیولة في إطار سین

المتوقعة على مدار فترة الثالثین یوماً التالیة مباشرة. وتتطلب نسبة تغطیة السیولة توافر رصید مناسب من الموجودات السائلة  الصادرةالتدفقات النقدیة 
لصادرة المتوقعة والحد األقصى من التدفقات النقدیة المتوقعة على مدى السیولة لتغطیة الفرق بین التدفقات النقدیة ا مصداتعالیة الجودة لدى البنوك في 

% (فعلى سبیل المثال، یجب أن یساوي رصید 100إال یقل الحد األدنى لتلك النسبة عن  3یوماً. كما تتضمن متطلبات اتفاقیة بازل  30فترة ضغط مدة 
قل إجمالي قیمة صافي التدفقات النقدیة الصادرة المتوقعة). وقام بنك الكویت المركزي بتقدیم المؤسسة المالیة من الموجودات السائلة عالیة الجودة على األ

% في 90، و2017% في العام 80،  ثم 2016% في العام 70نظام نسبة تغطیة السیولة على مراحل تدریجیة، حیث فرض تطبیق معاییر بنسبة 
عین على البنوك الكویتیة أن تقدم باإلضافة إلى تقاریر السیولة الحالیة تقاریر نسبة تغطیة السیولة . ویت2019% بدءاً من العام 100، واخیراً 2018العام 

وكذلك تقاریر نسبة تغطیة السیولة وفقاً للعملة الرئیسیة  الرقابیةألغراض لالخاصة بھا على أساس شھري (بما في ذلك األرقام الیومیة على مدار الشھر) 
ملیون دینار  5,833، بلغت قیمة محفظة الموجودات السائلة عالیة الجودة التي تحتفظ بھا المجموعة 2019دیسمبر  31ا في المستخدمة للتمویل. وكم

ملیون دینار كویتي ونسبة تغطیة السیولة   5,596: بلغت قیمة الموجودات السائلة عالیة الجودة 2018% (159.7كویتي وبلغت نسبة تغطیة السیولة 
على االقتصاد العالمي واألسواق المالیة، نجح البنك في الحفاظ  19-لرغم من تأثیر إجراءات اإلغالق الحتواء تفشي جائحة كوفید%). وعلى ا163.0

دینار كویتي خالل األشھر  ملیون 6,689على وضع سیولة مریح. حیث بلغ متوسط احتیاطي الموجودات السائلة عالیة الجودة على مستوى المجموعة 
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دینار كویتي. وبلغ المتوسط الیومي لنسبة تغطیة  ملیون 4,287مقابل متوسط صافي التدفقات النقدیة الصادرة بقیمة  2020یونیو  30نتھیة في المالثالثة 
 .2020یونیو  30المنتھیة في  الثالثة% خالل األشھر 156.5السیولة 

من الموجودات السائلة عالیة الجودة بما  ةكبیر اتبمصدإلى احتفاظ المجموعة  قد تؤدي ضرورة االمتثال لنسبة تغطیة السیولة والمتطلبات المرتبطة بھا
طة بالحفاظ على یؤثر على ھیكل التمویل ویتسبب في زیادة اعتمادھا على التمویل من المصادر غیر المالیة والودائع طویلة األجل. كما ان التكلفة المرتب

ادرة المتوقعة وفقاً للمتطلبات التنظیمیة لنسبة تغطیة السیولة قد محفظة من الموجودات السائلة عالیة الجودة بحجم وجودة كافیین لتغطیة التدفقات الص
ان تصبح المجموعة في وضع تنافسي بتؤثر سلباً على العائد على األصول. باإلضافة إلى ذلك، قد تساھم التكالیف المرتبطة باالمتثال لنسبة تغطیة السیولة 

 3اجدة في دول مجلس التعاون الخلیجي األخرى والتي لم تقم بتطبیق متطلبات اتفاقیة بازل غیر مواٍت مقارنة بنظیراتھا من المؤسسات المالیة المتو
 بالكامل بعد.

المعتمدة من قبل بنك الكویت المركزي. ومعدل صافي التمویل  3") وفقًا التفاقیة بازل NSFRكما تخضع المجموعة لمعدل صافي التمویل المستقر ("
لقیاس قدرة البنك على االحتفاظ بملف تمویل  3تي قدمتھا لجنة بازل لإلشراف المصرفي كجزء من معاییر اتفاقیة بازل المستقر یعتبر احد المقاییس ال

ویھدف ھیكل التمویل المستدام إلى تقلیل إمكانیة تأثیر االضطرابات سلباً على مصادر  مستقر فیما یتعلق بتكوین موجوداتھ وأنشطتھ خارج المیزانیة.
ظمة للبنك بما یؤدي إلى تآكل مركز السیولة لدیھ بطریقة ترفع من مخاطر فشل اعمالھ وربما تؤدي إلى ضغوط رقابیة أوسع نطاقاً. ویساھم التمویل المنت

یقة یل بطرمعدل صافي التمویل المستقر في الحد من االعتماد على تقدیم التسھیالت االئتمانیة قصیرة األجل للمؤسسات ویشجع على تقییم مخاطر التمو
تمویل المستقر أفضل عبر جمیع بنود المیزانیة العمومیة وخارجھا، كما یعزز استقرار التمویل. ویتم تعریف معدل صافي التمویل المستقر على أنھ مبلغ ال

لوبات المتوقع أن یعتمد علیھ ویتم تعریف مبلغ التمویل المستقر المتاح بالجزء من راس المال والمط المتاح بالتناسب مع مبلغ التمویل المستقر المطلوب.
ب بالجزء صافي نسبة التمویل المستقر خالل المدى الزمني لمعدل صافي التمویل المستقر والذي یمتد إلى سنة واحدة. ویعرف التمویل المستقر المطلو

كما أن مبلغ التمویل المستقر المطلوب لمؤسسة من الموجودات واالنكشافات خارج المیزانیة المتوقع ان یتم تمویلھا بصفة مستمرة على مدى سنة واحدة. 
زانیة. ووفقاً ما یمثل سمات السیولة واالستحقاقات المتبقیة لمختلف الموجودات المحتفظ بھا من قبل تلك المؤسسة الى جانب انكشافاتھا خارج نطاق المی

المثال، یجب أن یكون ناتج قسمة مبلغ التمویل المستقر المتاح على  % (على سبیل100یجب أن یكون الحد األدنى لتلك النسبة  3لمتطلبات اتفاقیة بازل 
، یتعین على البنوك الكویتیة أن تقدم باإلضافة إلى تقاریر السیولة 2016%). وبدءاً من العام  100قیمة التمویل المستقر المطلوب أكبر من أو تساوي 

دیسمبر  31(بما في ذلك األرقام الیومیة على مدار الشھر) لألغراض الرقابیة. وكما في الحالیة تقاریر معدل صافي التمویل المستقر على أساس شھري 
%). وبلغ معدل صافي التمویل المستقر 112.6: بلغ معدل صافي التمویل المستقر 2018%. (111.1، بلغ معدل صافي التمویل المستقر 2019
 .2020یونیو  30% كما في 113.7

وعة لمعاییر معدل صافي التمویل المستقر والمتطلبات المرتبطة بھ إلى احتفاظ المجموعة باحتیاطي كبیر من التمویل قد تؤدي ضرورة امتثال المجم
یة وتتجھ اكثر المستقر بما قد یؤدي إلى تغیر ھیكل مطلوبات المجموعة. وبناًء على ذلك، قد تعتمد المجموعة بدرجة أقل على التمویل من المؤسسات المال

یف لتمویل من مجاالت األعمال األساسیة مثل قطاع العمالء االستھالكیین والمؤسسات غیر المالیة. كما قد یؤثر ھذا التغییر سلباً على تكالنحو مصادر ا
ر التنظیمیة ترفع اییالتمویل نظراً للتكلفة المرتبطة بجذب التمویل من ودائع العمالء، خاصة الودائع طویلة األجل. كما ان الحاجة المنھجیة لاللتزام بالمع

على الموجودات من مستویات المنافسة بین البنوك لجذب تلك الودائع. ویعتمد معدل صافي التمویل المستقر ایضاً، مثلھ في ذلك مثل نسبة تغطیة السیولة، 
 السائلة عالیة الجودة.

أثر  التعثرالدفع، نتیجة لعدم توافر السیولة الكافیة، فسیكون لھذا  تعثرت المجموعة عن سداد أي من التزاماتھا التعاقدیة او المحتملة المستحقة حال وفي
 سلبي جوھري على أعمالھا ونتائج العملیات والوضع المالي.

 

الجل، اعتماد المجموعة على الطلب قصیر األجل والودائع قصیرة األجل كمصدر أساسي للتمویل، إال انھا تملك بصفة رئیسیة أصول متوسطة وطویلة ا
ى د یؤدي الى تفاوت بین فترات االستحقاق المتعلقة باألصول المختلفة. وقد ترتفع تلك المخاطر نتیجة التركیز الھائل لمحافظ المودعین لدبما ق

 المجموعة

العاملة في تتعرض المجموعة لمخاطر السیولة نتیجة لعدم تطابق تواریخ استحقاق الموجودات والمطلوبات. وكما ھو الحال بالنسبة للبنوك األخرى 
یئة قروض الكویت، تتمثل العدید من التزامات المجموعة في ودائع تحت الطلب قصیرة األجل والودائع ألجل، في حین تتمثل موجوداتھا بصفة عامة في ھ

الحصول على ودائع  متوسطة إلى طویلة األجل. وقد ینشأ عدم التطابق بین آجال استحقاق الموجودات والمطلوبات في حال عدم قدرة المجموعة على
 جدیدة أو مصادر تمویل بدیلة أو أصبحت تكلفة الحصول علیھا باھظة.

المؤسسات، بما في ذلك توفیر تسھیالت ائتمانیة من خالل األسواق المالیة الدولیة، سعیاً  منالحصول على تمویل  منالمجموعة  تمكنوعلى الرغم من 
 30ویل، إال أن مثل تلك القروض لم تقض نھائیاً على فجوات استحقاق الموجودات والمطلوبات. وكما في منھا لتنویع وزیادة آجال استحقاق مصادر التم

آجال استحقاق متبقیة مدتھا سنة ذات % من تمویل المجموعة (الذي یشتمل على إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة) 82.0كانت نسبة  2020 یونیو
 %).82.2: 2018دیسمبر  31% وكما في 81.9: 2019دیسمبر  31د الطلب (كما في واحدة أو أقل أو كانت مستحقة الدفع عن

 31في  كما( 2020 یونیو 30% من إجمالي المطلوبات كما في 68.1ملیون دینار كویتي أو  ما یعادل نسبة  17,564وبلغت ودائع عمالء المجموعة 
ملیون دینار كویتي  14,389: 2018دیسمبر  31إجمالي المطلوبات وكما في  % من63.7ملیون دینار كویتي أو ما یعادل  15,931: 2019دیسمبر 

% تقریباً من إجمالي 28% إلى 17% من إجمالي المطلوبات). وشكلت ودائع حكومة الكویت والمؤسسات التابعة ما بین حوالي 60.6أو ما یعادل 
عمیل من عمالء  20. أما من حیث المطلوبات، شكلت ودائع أكبر 2020 یویون 30إلى  2017ینایر  1تمویل المجموعة في الفترة الممتدة ما بین 
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 31% من إجمالي ودائع العمالء وكما في 28: 2019دیسمبر  31(كما في  2020یونیو  30% من إجمالي ودائع العمالء كما في 26.0للمجموعة 
 % من إجمالي ودائع العمالء).28 2018دیسمبر 

 في% (كما 80.9نسبة ودائع المجموعة ذات آجال استحقاق تقل عن ثالثة أشھر أو كانت مستحقة السداد عند الطلب  ، بلغت2020 یونیو 30وكما في 
%). وكما ھو الحال في قطاع البنوك الكویتیة، أثبتت ھذه الودائع بصفة عامة 79.3 2018 دیسمبر 31 في وكما% 77.6: 2019 دیسمبر 31

 مستقر للتمویل بناًء على تحلیل السلوك التاریخي. إال انھ یتم سدادھا فعلیاً عند الطلب أو بإشعار قصیر جدا."استقرارھا" من حیث طبیعتھا وكمصدر 

الضغوط التنافسیة، وقد یؤدي  تزایدعوامل خارجة عن سیطرة المجموعة، بما في ذلك امكانیة فقد الثقة ول نتیجة اتللتقلب عرضةفر الودائع اتو ویعتبر
التي تدفعھا على ودائعھا لضمان  اتعائدال برفع المجموعة قیامالصادرة للودائع خالل فترة زمنیة قصیرة أو قد یتسبب في  اتتدفقال زیادةذلك إلى 

 عامة صفةمن الودائع في األوقات التي تكون فیھا السیولة محدودة ب صادرةكافیة من الودائع. كما قد تواجھ المجموعة أیًضا تدفقات  مستویاتاحتفاظھا ب
خاصة إذا شھدت أسعار  .في الكویت ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا أو عندما یواجھ المودعون الرئیسیون متطلبات سیولة قصیرة أو طویلة األجل

ً ملحوظاً، فقد یبدأ كبار مودعي المجموعة (بما في ذلك الحكومة والجھات شبھ الحكومیة) في سحب جزء  أو حتى كافة النفط والغاز العالمیة تراجعا
تجدید ودائعھم المحتفظ بھا لدى المجموعة. وإذا قام قسم كبیر من مودعي المجموعة، أو أي من كبار المودعین، بسحب ودائعھم تحت الطلب أو عدم 

قد تحتاج المجموعة ودائعھم ألجل عند تاریخ االستحقاق، أو إذا فشلت المجموعة في إعادة تمویل بعض قروضھا الكبیرة قصیرة إلى متوسطة األجل، 
على  إلى الوصول إلى مصادر أكثر تكلفة لتلبیة متطلبات التمویل الخاصة بھا. وال یمكن تقدیم أي ضمان بأن المجموعة ستكون قادرة على الحصول

تمویل أو استبدال تلك الودائع  تمویل إضافي بشروط معقولة تجاریاً إذا اقتضت الحاجة لذلك، أو على اإلطالق. وقد یؤثر عدم قدرة المجموعة على إعادة
 بتمویل بدیل بشكل سلبي على سیولة المجموعة وأعمالھا ونتائج العملیات والوضع المالي، وفي أسوأ الظروف، قد یؤدي إلى إعسار المجموعة.

 ھناك التزامات ھامة متعلقة بتمویل البنود الخارجة عن بیان المیزانیة بما قد یؤدي الى خسائر محتملة

األوراق  لقبوواألعمال المصرفیة االعتیادیة، تصدر المجموعة التزامات غیر قابلة لإللغاء لمنح االئتمان والضمانات وخطابات االئتمان  إطار وفي
تكون مشروطة  . ویتم احتساب كل تلك االلتزامات خارج المیزانیة حتى یحین وقت تمویلھا أو إلغائھا بالفعل. وعلى الرغم من أن تلك االلتزاماتالتجاریة

بلغت االلتزامات المحتملة  ، 2020یونیو  30إال إنھا على الرغم من ذلك تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان والسیولة والسوق المرتبطة بذلك. وكما في 
ار كویتي) ما یعادل نسبة ملیون دین 5,290 2019دیسمبر  31(كما في  دیناركویتيملیون  5,200وااللتزامات غیر القابلة لإللغاء لمنح االئتمان 

 %).24.2 2019دیسمبر  31% من إجمالي القروض والسلف والتمویل اإلسالمي للعمالء والمطلوبات وااللتزامات المحتملة (كما في 22.8

تضطر إلى تسدید جزء كبیر من وعلى الرغم من توقع المجموعة أنھ لن یتم تفعیل كافة التزاماتھا وأنھا ستتمكن من تمویل نفسھا وفقاً لذلك، إال انھا قد 
ا تلك االلتزامات، خاصة في حالة ما اذا تدھورت أوضاع السوق بصفة عامة. وقد ینتج عن ذلك احتیاج المجموعة للحصول على تمویل إضافي، ربم

قلل من ھوامش المجموعة ویؤثر سلباً خالل مھلة زمنیة قصیرة نسبیاً، وھو األمر الذي قد ال یتوفر بسھولة أو قد یكون أكثر كلفة بشكل ملحوظ، بما ی
 على دخلھا التشغیلي وربحیتھا.

على جمع األموال  وقد یؤدي إلى زیادة تكلفة  المجموعةقد یؤدي الى تقویض قدرة  للمجموعة أي تغییر سلبي قد یطرأ على التصنیفات االئتمانیة 
 التمویل

مع نظرة مستقبلیة مستقرة من مؤسسة التصنیف االئتماني ستاندرد اند بورز، وتصنیف للودائع المصرفیة  Aبتصنیف ائتماني بدرجة تحظى المجموعة 
مع نظرة مستقبلیة مستقرة من  -AAمودیز وتصنیف عجز المصدر طویل األجل بدرجة  وكالةمع نظرة مستقبلیة مستقرة من  A1طویلة األجل بدرجة 

من وكالة مودیز. وتعتبر تلك التصنیفات، التي تھدف إلى قیاس  2020أكتوبر  20كما في  Baa1لى تصنیف وكالة فیتش العالمیة. وحصلت السندات ع
 .المجموعة على الوفاء بالتزامات الدین عند استحقاقھا، من اھم العوامل في تحدید تكلفة اقتراضالمجموعة قدرة 

لن یتم  االئتمانیة للمجموعة ساریة المفعول ألي مدة زمنیة محددة أو ان التصنیفاتسوف تظل للمجموعة ولیس ھناك ضمان ان التصنیفات االئتمانیة 
أو التغییر السلبي في النظرة المستقبلیة  مجموعة تخفیضھا أو سحبھا بالكامل إذا أدت الظروف لذلك في المستقبل. وقد یؤدي خفض التصنیفات االئتمانیة لل

 لما یلي:   األدائھ

 .على جمع التمویلفیھا أو أي عضو  المجموعةتقیید قدرة  •
 .فیھا أو أي عضو المجموعة زیادة تكلفة االقتراض على  •
 على جمع رؤوس األموال.   ھاأو أي عضو فیالمجموعة تقیید قدرة  •

لتغییرات الفعلیة أو المتوقعة وقد تؤثر أي من العوامل سالفة الذكر سلبا على أعمال المجموعة ووضعھا المالي ونتائج عملیاتھا. باإلضافة إلى ذلك، فإن ا
 ؤثر على القیمة السوقیة للسندات.تقد للمجموعة في التصنیفات االئتمانیة 

ً لكل من وكاالت التصنیف االئتماني مودیز وستاندرد آند بورز وفیتش، یتمثل أحد العوامل الھامة التي تعزز تصنیفات  في تقییم تلك المجموعة ووفقا
على دعم من السلطات الكویتیة. وقد یؤدي أي تغییر سلبي في التصنیفات السیادیة للكویت إلى خفض تصنیفات المجموعة الوكاالت إلمكانیة حصول 

 التزام أي تحت لیست الكویتیة الحكومة - اأعمالھ المجموعةفیھا  تمارس. برجاء الرجوع إلى قسم "المخاطر المتعلقة بالمناطق الرئیسیة التي المجموعة 
 " الوارد أدناه.المجموعة لدعم
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سحبھا في أي وقت كما ان التصنیفات االئتمانیة لیست توصیة لبیع وشراء أو االحتفاظ باألوراق المالیة، وقد تخضع التصنیفات الى تعدیلھا أو ایقافھا أو 
التأثیر المحتمل لجمیع المخاطر المتعلقة بالھیكل بواسطة مؤسسة التصنیف االئتماني الصادر عنھا تلك التصنیفات. وقد ال تعكس التصنیفات االئتمانیة 

 طر التي تمت مناقشتھا في ھذا القسم وغیرھا من المخاطر التي قد تؤثر على قیمة السندات.اخموالسوق وعوامل ال

 مخاطر السوق

عن ذلك انعكاسات سلبیة على قیمة الموجودات  تغییر معدالت الفائدة قد یؤثر على صافي إیرادات الفوائد وھوامش الفائدة وتكلفة االستدانة. وقد ینتج
 القابلة للتأثر بمعدالت الفائدة وبفروق أسعار الفائدة

اطر تتأثر عملیات المجموعة، ضمن أمور أخرى، بتقلب أسعار الفائدة وتكالیف التمویل. وعلى وجھ الخصوص، تعتمد أنشطة المجموعة على إدارة مخ
قة التي تربط ما بین أسعار السوق والفائدة وھوامش الدین اإلسالمي. وتعتمد إیرادات التمویل التي تحصل علیھا أسعار الفائدة، باإلضافة إلى العال

 مدرة للدخل، باإلضافة إلى متوسط االرباح والعائدات وتكالیف التمویل.الالمجموعة إلى حد كبیر على مستوى الموجودات والمطلوبات التي تحمل فوائد و

ئدة وتكالیف التمویل بالحساسیة تجاه العدید من العوامل الخارجة عن سیطرة المجموعة، بما في ذلك سیاسات البنوك المركزیة، مثل بنك وتتسم أسعار الفا
ینایر  1ل، منذ الكویت المركزي واالحتیاطي الفیدرالي األمریكي، وغیرھا من العوامل السیاسیة والظروف االقتصادیة المحلیة والدولیة. وعلى سبیل المثا

. ثم قام بنك الكویت المركزي 2018% وكانت آخر زیادة في مارس 3.0% إلى 2.0، رفع بنك الكویت المركزي سعر الخصم أربع مرات من 2016
وخالل نفس الفترة، رفع االحتیاطي الفیدرالي األمریكي سعر الفائدة ثماني مرات من  .2019% في أكتوبر 2.75% إلى 3.0بخفض سعر الخصم من 

، وعلى الرغم من قیام االحتیاطي الفیدرالي األمریكي بخفض سعر الفائدة ثالث مرات في العام 2018% في دیسمبر 2.5% حتى وصلت إلى 0.5
، استمر خفض أسعار الفائدة على مستوى العالم 19-%. وعلى أثر تفشي جائحة كوفید1.75بخفضھا إلى  2019والتي كان آخرھا في أكتوبر  2019

بخفض أسعار الفائدة القیاسیة   2020 مارس 4. وفي اطار استجابة االقتصاد الكویتي لتداعیات الجائحة، قام بنك الكویت المركزي في 2020م خالل العا
ة، % فیما یعتبر أقل معدل یتم تسجیلھ. وخالل نفس الفتر1.50نقطة أساس لیصل إلى  100% وبالتالي خفض معدل الفائدة القیاسي بمقدار 0.25بنسبة 

 %.0.25إلى  0خفض االحتیاطي الفیدرالي سعر الفائدة القیاسیة لتتراوح ما بین 

تزداد ایضاً التكالیف المستحقة الدفع على قروض المجموعة ذات السعر  ،حال ارتفعت المعدالت المرجعیة / أسعار فائدة االقتراض ما بین البنوك فيو
نتیجة لعدة عوامل، بما في ذلك تدھور أوضاع أسواق المال أو فقد الثقة من جانب الحدیھ للتمویل  كلفةالت دالمتغیر والمقیمة بالدینار الكویتي. كما قد تزی

ن من القیام المؤسسات المالیة بین بعضھا البعض. وإذا عجزت المجموعة عن تمریر أي زیادات في تكلفة التمویل لعمالئھا في الوقت المناسب أو لم تتمك
اً لعوامل السوق أو الظروف التنافسیة أو غیرھا من المتغیرات االخرى، فقد یكون لذلك تأثیر سلبي جوھري على أعمالھا ونتائج بذلك على اإلطالق نظر

ئدة / عملیاتھا ووضعھا المالي. ونظراً لخصائص إعادة التسعیر الخاصة بمیزانیة المجموعة، فإنھا تتعرض بصفة عامة لسیناریو انخفاض معدل الفا
 العائدات.

ة على تلك وفي حالة بعض قروض العمالء المقومة بالدینار الكویتي، یتعرض البنك لبعض مخاطر أسعار الفائدة، حیث ال یتم إعادة تسعیر أسعار الفائد
 القروض خالل السنوات الخمس األولى ومن ثم یتم تقیید التعدیالت الالحقة المسموح بھا من حیث القیمة.

. وبالمثل، فإن أي زیادة في القتراضالحدیھ لتكلفة الكما قد یؤدي أي نقص في السیولة في األسواق التي تعتبر من مصادر تمویل المجموعة إلى زیادة 
حساسیة سعر  أسعار فائدة اإلقراض بین البنوك قد تؤثر أیضاً على قیمة بعض الموجودات التي تخضع لتغیرات أسعار الفائدة المطبقة. ویستند موقف

إلى ترتیبات إعادة التسعیر التعاقدیة. ووفقاً للموجودات  2017و  2018و 2019دیسمبر  31الفائدة / تمویل المجموعة كما في السنوات المالیة المنتھیة في 
على التوالي، فإن  2017دیسمبر  31و  2018دیسمبر  31و  2019دیسمبر  31والمطلوبات المالیة المحتفظ بھا كما في السنوات المالیة المنتھیة في 

المتغیرات األخرى، ستؤثر على أرباح المجموعة وحقوق الملكیة على النحو  كافةنقطة أساس، مع ثبات  25الزیادة المفترضة في سعر الفائدة بمقدار 
 التالي:

 

 العملة

  

 2019 2018 2017 

حركة أسعار الفائدة 
 (نقاط أساس)

التأثیر على 
 األرباح

التأثیر على حقوق 
 الملكیة

التأثیر على 
 االرباح

التأثیر على 
 حقوق الملكیة

التأثیر على 
 االرباح

التأثیر على 
 حقوق الملكیة

 ألف دینار كویتي

 — 7,729 — 7,810 — 7,588 25+ الدینار الكویتي

 (69) 728 (17) 1,333  (3) 2,174 25+ الدوالر األمریكي

 — 1,930 — 1,165 — 573 25+ الیورو

 — 1,029 — 604 — 550 25+ الجنیھ اإلسترلیني

 — 328 (8) 67 (37) 23 25+ الجنیھ المصري
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ور) في قد تواجھ المجموعة صعوبة في االنتقال إلى االسعار المرجعیة البدیلة بعد توقف العمل بمؤشر سعر الفائدة المعروض بین بنوك لندن (الیب
 2021العام 

ذلك من  سوف تؤثر التطورات المحیطة بوقف العمل بمؤشر سعر الفائدة المعروض بین بنوك لندن (الیبور) للعمالت الرئیسیة المختلفة وما یترتب على
لتي تواجھ عملیة یبور كسعر مرجعي. ویرى البنك أن التحدیات الرئیسیة اال مؤشراعتماد معدالت مرجعیة بدیلة على المنتجات المالیة للبنك التي تستخدم 

بالتوثیق والتقییم والنماذج / البنیة التحتیة والعملیات التشغیلیة،  المتعلقةاالنتقال الستخدام معدالت مرجعیة بدیلة تكمن في التعامل مع التغییرات الجوھریة 
ورات عن كثب ویقوم بإعداد ترتیبات انتقالیة، بما في فضالً عن التأثیرات على القواعد القانونیة والضریبیة والمحاسبیة. ویحرص البنك على مراقبة التط

 أحدثقام البنك بتشكیل لجنة لرصد  كماذلك استحداث "البنود االحتیاطیة" ومواءمة عملیاتھ مع التوصیات الصادرة عن الھیئات العالمیة والمھنیة. 
 تطورات عملیة استبدال الالیبور.

 المالیة وأوراق الدین المالیة قد تؤثر على محافظ المجموعة االستثماریةالتغییرات التي قد تطرأ على أسعار األوراق 

العادلة من خالل تحتفظ المجموعة باستثمارات األوراق المالیة (حقوق الملكیة والدخل الثابت). ویتم االحتفاظ بنسبة كبیرة من تلك االستثمارات بالقیمة 
عادلة من خالل بیان الدخل. نتیجة لذلك، یتم تسجیل التغیرات في القیمة العادلة لھذه األوراق المالیة االیرادات الشاملة األخرى ونسبة صغیرة بالقیمة ال

 من فترة إلى أخرى في بیان الدخل الشامل المجمع أو بیان الدخل المجمع، وفقاً لما یقتضیھ الوضع، وقد تكون تلك التغییرات جوھریة.

دلة لتلك األوراق المالیة، على سبیل المثال نتیجة لتغیر أسعار األسھم حیث یتم تسعیر األوراق المالیة في سوق ي تغییرات تطراً على القیمة العایكون أل
على حقوق ملكیة المجموعة. ویوضح الجدول الوارد أدناه تأثیر مخاطر أسعار األسھم على أرباح المجموعة (نتیجة للتغیرات في القیمة  اً نشط، تأثیر

ت في األسھم المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل بیان األرباح أو الخسائر) وعلى حقوق ملكیة المجموعة (نتیجة للتغییرات في قیمة العادلة لالستثمارا
یر بنسبة فتراض تغاستثمارات االسھم المصنفة بالقیمة العادلة من خالل االیرادات الشاملة األخرى / المتاحة للبیع) كما في التواریخ المقررة على أساس ا

 % في مؤشرات السوق مع ثبات كافة المتغیرات األخرى.5

 

 مؤشر السوق

 

2019 2018 2017 

التأثیر على 
 األرباح

التأثیر على حقوق 
 الملكیة

التأثیر على 
 االرباح

التأثیر على حقوق 
 الملكیة

التأثیر على 
 االرباح

التأثیر على حقوق 
 الملكیة

 (ألف دینار كویتي)

 219 — 16 117 10 128 بورصة الكویت

 93 — — 132 — 172 بورصة قطر

مؤشرات األسھم 
 264 — 3 166 1 230 االماراتیة

 512 — — 638 — 600 السوق المالیة السعودیة

ل باإلضافة إلى ذلك، تعتمد إیرادات المجموعة من عملیات األوراق المالیة على العدید من العوامل الخارجة عن إرادتھا، مثل أنشطة التداو
العمالت والتقلبات العامة في السوق. ولیس بمقدرة  تحویلفي أسواق األوراق المالیة بصفة عامة، ومستویات أسعار الفائدة، وتذبذب أسعار 

جموعة توقع قیمة األرباح أو الخسائر المحققة أو غیر المحققة ألي فترة مستقبلیة، كما أن التغیرات من فترة إلى أخرى، والتي قد تكون الم
جوھریة، ال تشیر إلى األداء المستقبلي. كما قد ال تستمر المكاسب من المحفظة االستثماریة للمجموعة في المساھمة نحو صافي اإلیرادات 

 ات مماثلة لتلك التي سجلتھا المجموعة خالل الفترات األخیرة أو على اإلطالق.بمستوی

 بمخاطر متعلقة بأسعار العمالت األجنبیة. اقد یتأثر وضع المجموعة المالي ونتائج عملیاتھ
 ىكانیة تغیر قیمة أحد، لمخاطر أسعار تحویل العمالت األجنبیة. وتتضمن تلك المخاطر امنظراً لدورھا كوسیط ماليتتعرض المجموعة، 

الموجودات او المطلوبات بعملة أجنبیة نظراً للتغیرات التي طرأت على أسعار تحویل العمالت األجنبیة وكذلك إمكانیة اضطرار المجموعة 
ر تحویل أجنبیة وما ینتج عن ذلك من تحقیق خسائر بسبب الحركة السلبیة ألسعا تبعمال ةالمفتوحالمالیة زھا اكإلى إغالق أي من مر

 العمالت.

وتسعى المجموعة جاھدة لمطابقة عمالت الموجودات مع تلك الخاصة بالمطلوبات ویتم االحتفاظ بأي مركز عملة مفتوح ضمن الحدود 
المفروضة من قبل بنك الكویت المركزي. إال انھ في حالة عدم تحوط المجموعة تجاه تلك المخاطر، فإنھا قد تتعرض لتقلبات أسعار تحویل 

األحوال من تلك المخاطر. ویوضح الجدول  كافةلعمالت األجنبیة وقد ال یساھم أي نشاط تحوط من ھذا القبیل في حمایة المجموعة في ا
% على 5الوارد أدناه تأثیر افتراض زیادة قیمة تحویل العمالت األجنبیة مقابل الدینار الكویتي من المستویات المطبقة بنھایة العام بنسبة 
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، مع ثبات كافة المتغیرات األخرى. ویعكس المبلغ السالب الوارد ضمن الجدول صافي التراجع المحتمل في الربح، بینما مجموعةالأرباح 
 یعكس المبلغ الموجب صافي الزیادة محتملة.

 
 

 2017 2018 2019 العملة 
 (ألف دینار كویتي)

  +5% +5% +5% 
 181 3,254 3,071 األمریكيالدوالر 
 (2) 49 156 اإلسترلینيالجنیة 
 34 (7) (8) الیورو

 (181) (75) 79 الجنیھ المصري
 (53) (122) (298) عمالت اخرى

 

% من إجمالي محفظة القروض والسلف والتمویل اإلسالمي مقومة بعمالت أخرى غیر الدینار الكویتي 34، كانت نسبة 2019دیسمبر  31وكما في 
 أوسع نطاق للتعرض، بالدوالر األمریكي والجنیھ المصري والجنیھ اإلسترلیني والعمالت األخرى). (على وجھ التحدید، وسعیاً لتحقیق

غیر وتظل بعض مراكز العمالت األجنبیة ذات الطبیعة "الھیكلیة" بدون تحوط، وتتعلق بصفة رئیسیة باستثمارات المجموعة المقومة بعمالت أخرى 
 ابعة وفي الكیانات الشقیقة.ع التالدینار الكویتي في الشركات والفرو

قد ال صفقات المشتقات المالیة التي تستھدف المجموعة من خاللھا التحوط ضد المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العمالت األجنبیة ومعدالت الفائدة 
مل ضد كافة المخاطر المتعلقة بأسعار تسفر دائماً عن نتائج فعالة، وقد تؤدي إلى خسائر فعلیة وقد ال توفر الحمایة المطلوبة للمجموعة بشكل كا

 صرف العمالت األجنبیة ومعدالت الفائدة

ر أسعار المجموعة في معامالت خاصة باألدوات المالیة المشتقة، مثل مبادالت أسعار الفائدة وعقود تحویل العمالت األجنبیة اآلجلة، إلدارة مخاط تشارك
ئدة والمراكز المفتوحة بالعملة األجنبیة والتدفقات النقدیة ولتوفیر حلول أسعار الفائدة والعمالت األجنبیة مطلوبات التي تحمل فاالموجودات والالفائدة على 

ملیون دینار  6,754: 2019دیسمبر  31(كما في  2020 یونیو 30ملیون دینار كویتي كما في  6,603لعمالئھا. وبلغت القیمة االسمیة لعقود المشتقات 
یونیو  30ملیون دینار كویتي كما في  218ملیون دینار كویتي) وبلغ صافي القیمة العادلة السالبة للمشتقات  5,212 2018بر دیسم 31كویتي وكما في 

صافي القیمة العادلة  2018  دیسمبر 31 في وكما كویتي دینار ملیون 68 للمشتقات السالبة العادلة القیمة صافي 2019 دیسمبر 31 في كما(  2020
ملیون دینار كویتي). وال یمكن ضمان نجاح أي من عقود المشتقات الخاصة بالمجموعة في الحد من مخاطر أسعار الفائدة  17تقات الموجبة للمش

 المشتقات الخاصة بھا من وقت آلخر. عقودالمجموعة لخسائر كبیرة من جھة  ھ لن تتعرضوالعمالت األجنبیة أو أن

الفائدة والعمالت األجنبیة سلباً على اإلیرادات والوضع المالي للمودعین والمقترضین بما قد یؤثر بدوره على كما قد تؤثر التحركات المعاكسة ألسعار 
 قاعدة ودائع المجموعة وجودة تعرضھا لبعض المقترضین.

العملة أو التقلبات المستقبلیة في ال یمكن توفیر ضمان بأن المجموعة ستكون قادرة على حمایة نفسھا من أي آثار سلبیة إلعادة تقییم  جوھریة، وبصفة
 سعر الفائدة أو أسعار تحویل العمالت، وھو األمر الذي قد یكون لھ تأثیر سلبي جوھري على أعمالھا ووضعھا المالي ونتائج العملیات.

 

 المخاطر التشغیلیة

 قد ال تكون اجراءات وسیاسات المجموعة المتعلقة بادارة المخاطر مجدیة في جمیع الحاالت وقد تصبح المجموعة معرضة لمخاطر غیر محددة او
 مادیةضرار أغیر متوقعة بما قد یؤدي إلى 

الئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السیولة تتعرض المجموعة في سیاق قیامھا باألنشطة التجاریة لمجموعة متنوعة من المخاطر، من أھمھا مخاطر ا
أعمال والمخاطر التشغیلیة. ویجب على المستثمرین مالحظة أن أي فشل في التحكم بشكل مناسب في تلك المخاطر قد یكون لھ تأثیر سلبي جوھري على 

 المجموعة ونتائج العملیات والوضع المالي، فضالً عن سمعتھا في السوق بصفة عامة.

د أن إدارة المخاطر وسیاسات وإجراءات الرقابة الداخلیة التي تطبقھا المجموعة سوف تتحكم بشكل مناسب أو تحمیھا ضد جمیع مخاطر وال یمكن تأكی
ر. إدارة المخاطاالئتمان والسیولة والسوق والمخاطر التشغیلیة والمخاطر األخرى. باإلضافة إلى ذلك، قد ال یتم قیاس بعض المخاطر بدقة من خالل أنظمة 

ة عن األزمة وتعتمد بعض األسالیب التي تعتمدھا المجموعة إلدارة المخاطر على استخدام بیانات السوق التاریخیة والتي، كما یتضح من األحداث الناجم
التي قد أن تكون أكبر مما تشیر إلیھ  المالیة العالمیة وتقلبات االقتصاد الكلي العالمي في اآلونة األخیرة، قد ال تتنبأ دائًما بدقة التعرض للمخاطر المستقبلیة

 المقاییس التاریخیة. كما قد تكون بعض المخاطر أكبر مما تشیر إلیھ البیانات التجریبیة للمجموعة.
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األخرى المتاحة ور وتعتمد أسالیب إدارة المخاطر األخرى على تقییم المعلومات المتعلقة باألسواق التي تعمل بھا المجموعة أو یتواجد بھا عمالئھا أو األم
صحیح في  للجمھور أو المعلومات التي یمكن الوصول إلیھا بطریقة أخرى. وقد ال تكون تلك المعلومات دقیقة أو كاملة أو حدیثة أو تم تقییمھا بشكل

إلى تعریضھا لمخاطر االئتمان جمیع الحاالت. كما قد یؤدي أي نقص مادي في إدارة مخاطر المجموعة أو سیاسات أو إجراءات الرقابة الداخلیة األخرى 
 عملیاتھا.او السیولة او مخاطر السوق او مخاطر تشغیلیة شدیدة، والتي قد یكون لھا بدورھا تأثیر سلبي جوھري على أعمالھا ووضعھا المالي ونتائج 

لمتاحة لدیھا. وقد یؤدي أي نقص مادي في إدارة وتعتبر قدرات إدارة المخاطر والرقابة الداخلیة للمجموعة محدودة أیضاً بأدوات وتقنیات المعلومات ا
غیلیة مخاطر المجموعة أو سیاسات أو إجراءات الرقابة الداخلیة األخرى إلى تعریضھا لمخاطر االئتمان او السیولة او مخاطر السوق او مخاطر تش

 . عملیاتھا شدیدة، والتي قد یكون لھا بدورھا تأثیر سلبي جوھري على أعمالھا ووضعھا المالي ونتائج

وقدرتھا قد ال تتمكن المجموعة من توظیف الموظفین المؤھلین وذوي الخبرات المھنیة واالحتفاظ بھم بما قد ینتج عنھ تأثیرات سلبیة على اعمالھا 
 على تنفیذ استراتیجیتھا

 االعمال مجال في خبرة وذوي مؤھلین موظفین تعیین في االستمرار على قدرتھا على جزئیاً، وتنمیتھا، أعمالھا على الحفاظ على المجموعة قدرة ستتوقف
 دول في األخرى البنوك مع الحال ھو كما. أعمالھا إلدارة مؤھلین موظفین تعیین في تحدیات المجموعة تواجھ وقد. بھم واالحتفاظ واإلدارة المصرفیة

 انھ كما. الكویت خارج من موظفین تعیین یتطلب بما الكویت في المقیمین المؤھلین الموظفین في نقص من المجموعة تعاني الخلیجي، التعاون مجلس
 .الموظفین الستقطاب المستمرة منافسیھا لجھود نتیجة الموظفین بھؤالء االحتفاظ في تحدیات واجھت فقد موظفیھا، بتعیین المجموعة قیام بعد حتى

 المواطنین من العاملة الكوادر بین أفضل توازن لتحقیق تشجیعھا بشأن التصریحات من عدداً  الكویت حكومة أصدرت األخیرة، السنوات مدار وعلى
 الذین الكویتیین المواطنین ألعداد مقترحة نسب وضع" التكویت" باسم المعروفة العملیة، تلك وتتضمن. الخاص القطاع في الكویتیین وغیر الكویتیین

. البنك موظفي إجمالي من% 70 بنسبة المالیة المؤسسات في الوطنیة الكوادر توظیف معدل الحكومة وحددت المحددة، القطاعات في توظیفھم ینبغي
 الذي األدنى الحد تجاوز أو تلبیة من المجموعة تمكن عدم حالة وفي. 2020 یونیو 30 في كما%  71.2 البنك لدى الوطنیة الكوادر تشغیل معدل وبلغ

 المناقصات اعمال بعض في المشاركة من استثنائھا ذلك في بما معینة، عقوبات لفرض تتعرض فقد الوطنیة، الكوادر لتوظیف الكویت حكومة حددتھ
 الكویت بنك قبل من تصحیحیة أو إداریة إلجراءات تعرضھا أو االجتماعیة الشؤون وزارة قبل من الغرامات وفرض الكویتیة، الحكومة تطرحھا التي

 .األخرى الحكومیة والجھات المركزي

. المتنوعة والمعارف الخبرات مجاالت بین التآزر أوجھ عن فضالً  العلیا، إدارتھا بھا تتمیز التي والخبرة والسمعة والكفاءة الجھود على المجموعة وتعتمد
 یتم قد التي رالخسائ ضد مؤمنة غیر المجموعة أن كما. استراتیجیاتھا تنفیذ عن المجموعة اعاقة أو تأخیر إلى الرئیسیین الموظفین خسارة یؤدي وقد

 .الرئیسیین موظفیھا من موظف أي خسارة حالة في تكبدھا

 الالزمین، بالموظفین االحتفاظ أو/  و وتدریب توظیف على قدرتھا عدم أن إال فعال، وحوافز وتدریب توظیف برامج لدیھا أن المجموعة ترى حین وفي
 لھا یكون قد الكویت في لإلقامة لالنتقال المستعدین الوافدین من غیرھم أو المؤھلة الوطنیة الكوادر نقص أو معینین موظفین فصل على قدرتھا عدم أو

 .المالي والوضع العملیات ونتائج المجموعة أعمال على جوھري سلبي تأثیر

 الئقةالمجموعة معرضة لمخاطر الخسارة نتیجة لقیام الموظفین بتحریف الحقائق أو نتیجة لسوء سلوكھم أو اتباعھم ممارسات غیر 

 المجموعة یعرض قد بما الئقة غیر ممارسات اتباع أو السلوك سوء أو الحقائق تحریف تتضمن التي الممارسات بعض في المجموعة موظفو یشارك قد
 قانونیة غیر أو فاسدة ممارسات في واالنخراط العمالء، أموال اختالس الممارسات تلك تشمل وقد. بسمعتھا ویضر مباشرة وغیر مباشرة مالیة لخسارة

 .الداخلیة اإلجراءات اتباع عدم أو قصد غیر عن أو عمداً  سواءً  بالعمالء خاصة سریعة معلومات نشر أو التجاریة، األعمال من المزید على للحصول
ً  الممكن من ولیس  من النوعیة تلك سوء ومنع الكتشاف المجموعة تتخذھا التي االحتیاطات تكون ال وقد الموظفین، سلوك سوء ردع أو اكتشاف دائما

 الموظفین قبل من الممارسات تلك تؤدي وقد. الموظفین سلوك سوء لمكافحة المتخذة التدابیر نجاح یضمن ما ھناك ولیس. الحاالت جمیع في فعالة السلوك
ممن  اآلخرین األعمال شركاء أو المشاركین المستثمرین أو للعمالء مادیة تعویضات تقدیم إلى الحاجة عن ناتجة مالیة لخسائر المجموعة تعریض إلى

 على جوھري سلبي تأثیر لھ یكون قد بما المجموعة بسمعة ذلك یضر وقد األخرى، التنظیمیة العقوبات أو الغرامات عن تعویضھم أو لخسائر تعرضوا
 .المالي والوضع العملیات ونتائج المجموعة أعمال

 ث أي اضطراب في أنظمتھا التشغیلیة أو فقدان استمراریة العملقد تتأثر أعمال المجموعة سلباً في حالة حدو

 والمحاسبیة المالیة األنظمة على كبیر بشكل وتستند المعلومات وتقنیات أنظمة على كبیر بشكل تعتمد التي التجاریة األعمال مجال في المجموعة تعمل
 المناسب الوقت وفي دقیق أساس على المعامالت من كبیر عدد لمعالجة أنظمتھا على المجموعة تعتمد المثال، سبیل فعلى. األخرى البیانات معالجة وأنظمة

 التقاریر، وإعداد االئتمان وتحلیل المخاطر، وإدارة للمجموعة، المالیة للرقابة السلیم األداء ویعد. والتشغیل األعمال بیانات جمیع ومعالجة ولتخزین
 األھمیة بالغة األمور من الرئیسیة، البیانات معالجة ومراكز فروعھا بین االتصال شبكات إلى باإلضافة األخرى، واألنظمة العمالء وخدمة والمحاسبة،

 مالیة لخسارة المجموعة تتعرض فقد سلیم، بشكل تعمل لم أو األنظمة تلك من أي تعطلت حال وفي. فعال نحو على المنافسة على وقدرتھا ألعمالھا
 .المجموعة بسمعة اإلضرار إلى ذلك یؤدي وقد الرقابي التدخل األمر یستدعي وقد العمالء تجاه المسؤولیة تتحمل وقد أعمالھا وتعطل

نمو المجموعة ما لم تواصل المجموعة ضخ االستثمارات  تعزیز مواصلة منقدرات أنظمة وتقنیات المعلومات الحالیة  تتمكنباإلضافة إلى ذلك، قد ال 
 Tier 2)(  لتحسین وتطویر أنظمتھا التشغیلیة، فعلى سبیل المثال، قامت المجموعة مؤخراً بتأسیس مركز بیانات جدید قائم على نموذج الدرجة الثانیة

model (Uptime Institute)  نموذج ( اسمالقائمة على ما یعرف ب مرنةال، ھذا باإلضافة إلى تدشین العدید من األنظمةActive – Active وسوف .(
حالة ارتفاع التكالیف المتعلقة بأنظمة المعلومات الخاصة بھا، في احداث تأثیر  فيالنمو أو  مستویات تعزیزیترتب على أي إخفاق من قبل المجموعة في 
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یر أنظمة وتقنیات المعلومات الخاصة بالمجموعة باھظة، ومن المرجح أن تزید سلبي جوھري على أعمال المجموعة. وقد تكون تكلفة تحسین أو تطو
 تكلفة صیانة ھذه األنظمة عن مستواھا الحالي.

ً  تكون قد التجاریة وعملیاتھا المجموعة أعمال أن كما  وانقطاع المتطرفة المناخیة والظروف والفیضانات للحرائق نتیجة االنقطاع أو للتلف عرضة أیضا
 غیرھا أو اإلنسان صنع من األخرى والكوارث الطبیعیة والكوارث اإلرھابیة األنشطة أشكال من غیرھا أو االنفجارات أو قنابل بوجود وتھدیدات الطاقة

ً  األنظمة تلك تكون قد كما. المتطرفة األحداث من ً  الرجوع برجاء المماثلة، والمخالفات والسرقة والتخریب الجنائي للضرر عرضة أیضا  قسم إلى أیضا
 اضطرابات أو كارثة حدوث حال وفي. أدناه الوراد"تعتمد أعمال المجموعة على نظم المعلومات والتكنولوجیا التي قد تتعرض للھجمات االلكترونیة" 

 نتیجة المثال، سبیل على ذلك، في بما( االسباب من سبب ألي كافیة غیر الكوارث من للتعافي المجموعة خطط أن اكتشاف وتم ما، نوع من أخرى
 .المالي والوضع العملیات ونتائج المجموعة، أعمال على سلبي تأثیر ھناك یكون فقد) المجموعة لعملیات الجغرافي للتركیز

 .المالي والوضع العملیات ونتائج المجموعة أعمال على جوھري بشكل ذلك یؤثر فقد الذكر، سالفة االحداث أي حدوث حالة في

 على نظم المعلومات والتكنولوجیا التي قد تتعرض للھجمات االلكترونیة تعتمد أعمال المجموعة

 لھ یتعرض التي التھدیدات تعتبر العالم، حول أخرى وأماكن الخلیجي التعاون مجلس دول في العاملة األخرى المالیة للمؤسسات بالنسبة الحال ھو كما
 یتم حیث. سریعة بوتیرة المخاطر تلك تزاید یستمر كما الحقیقیة، المخاطر من اإللكترونیة للھجمات نتیجة العمالء وبیانات المجموعة معلومات أمن

 التكنولوجیا مخاطر وتشھد. اإلنترنت ومجرمو المارقة والدول النشطاء ضمنھا من عدیدة قطاعات قبل من العالم أنحاء كافة في الكمبیوتر أنظمة استھداف
 للتطورات ونظراً  .لھا واالستعداد الھجمات لتلك للتصدي واالستثمار مستمراً  تركیزاً  ایالئھا یتطلب بما ھائلة ووثبات سریعة تطورات السیبراني واألمن

 األمن مخاطر إدارة في الفشل یؤدي وقد. شدیدة أمنیة انتھاكات إلى المستقبلیة الھجمات تؤدي فقد اإللكترونیة، للھجمات المحتمل والنطاق المتزایدة
 إلى تؤدي قد التي الجدیدة التھدیدات ضد للتحوط المجموعة استجابة اطار في باستمرار وتحدیثھا الحالیة العملیات ومراجعة مناسب بشكل السیبراني

 بسمعة اإلضرار أو خطیر، قانوني أو/  و مالي تعرض موقف في وضعھا في یساھم أو سریة، معلومات عن الكشف إلى یؤدي أو أعمالھا، تعطیل
 .المالي والوضع العملیات ونتائج المجموعة أعمال على جوھري سلبي تأثیر لھ یكون قد الذي األمر وھو التجاریة، العالمات أو/  و المجموعة

قد یتسبب قد تختلف األحداث المستقبلیة عن تلك التي تنعكس في افتراضات وتقدیرات اإلدارة والمستخدمة في إعداد البیانات المالیة للمجموعة بما 
 خسائر غیر متوقعة في المستقبل في

. عملیاتھا ونتائج المالي وضعھا عن تقاریر وإعداد المالیة لبیاناتھا المجموعة تسجیل لكیفیة الجوھریة المسائل من المحاسبیة والطرق السیاسات تعتبر
 ً  بیاناتھا إعداد في معینة تقدیرات إجراء المجموعة على یتعین النشرة، ھذه بتاریخ الساریة المالیة التقاریر إلعداد الدولیة المعاییر وتفسیرات لقواعد ووفقا

 عناصر ضمن والمطلوبات الموجودات لبعض العادلة والقیمة واالئتمانیة المالیة الخسائر احتیاطیات لتحدید المحاسبیة التقدیرات ذلك في بما المالیة،
 .أخرى

 تحدید المثال، سبیل على والتقدیرات، األحكام تلك وتتضمن". المالیة المراجعة" قسم ضمن أجرتھا التي والتقدیرات األحكام أھم بتحدید اإلدارة وقامت
 لخسائر المقدرة القیمة وتحدید المالیة، الموجودات وتصنیف ،)الزمیلة الشركات في واالستثمار الشھرة مثل( الموجودات بعض قیمة تنخفض قد متى

 .والمطلوبات للموجودات العادلة والقیمة االئتمان

 أو بالمصروفات االعتراف أو اإلیرادات تحقیق لتوقیت بالنسبة سواء علیھا الحصول یتم التي النھائیة القیمة على العوامل من متنوعة مجموعة تؤثر وقد
 المحاسبیة واالحكام التقدیرات أن من التأكد إلى تھدف للرقابة وإجراءات سیاسات المجموعة ووضعت. االلتزامات تقلیل أو األصول قیمة استرداد

 تغییر عملیة حدوث ضمان إلى واإلجراءات السیاسات تھدف كما. متسق نحو على تطبیقھا ویتم جیدة لرقابة تخضع بوضعھا قامت التي الجوھریة
 بتلك یتعلق فیما المجموعة تضعھا التي والتقدیرات باألحكام تحیط التي الیقین عدم لحالة ونظراً  ذلك، من الرغم على انھ إال .مناسبة بطریقة المنھجیات

 الفترات من ألي المالیة البیانات صیاغة إعادة أو المحاسبیة التقدیرات بتغییر لمطالبات المستقبل في تعرضھا عدم ضمان للمجموعة یمكن ال األمور،
ً  تختلف البنود لتلك المقدرة القیم أن ثبت وإذا. السابقة المالیة ً  اختالفا  للسوق، المتوقعة وغیر الجوھریة التحركات بسبب سیما ال الفعلیة، القیم عن جوھریا

 المستقبل، في المالیة التقاریر إلعداد الدولیة المعاییر تفسیرات أو بقواعد الخاصة القیم تلك لتحدید استخدامھا تم التي المحاسبیة األسالیب تعدیل تم إذا أو
 .متوقعة غیر لخسائر المجموعة تتعرض فقد

 

 الرقابیة المخاطر

ن واألنظمة، تخضع المجموعة للعدید من اللوائح واألنظمة والتغییرات في القوانین واألنظمة، وقد یؤدي تفسیر المجموعة وتنفیذھا ألحكام تلك القوانی
 بتطبیقھا إلى نتائج سلبیة جوھریةأو عدم التزامھا 

 واالجتماعیة االقتصادیة لألھداف امتثالھا وضمان البنوك، وسالمة أمن على للحفاظ المصممة رقابیةوال االحترازیة الضوابط من لعدد المجموعة تخضع
 المال رأس بكفایة الخاصة 3 بازل اتفاقیة ولوائح السیولة لوائح الضوابط تلك وتتضمن. للمخاطر تعرضھا من والحد األخرى األھداف من وغیرھا
 عن الصادرةالتعلیمات  الضوابط تلك وتشمل. للفائدة لسعر األقصى الحد ولوائح التركیز مخاطر ولوائح االئتمان مخاطر ولوائح المالي الرفع ومعاییر

 بھا تعمل التي األخرى الدول ولوائح قوانین إلى باإلضافة ،والقوانین ذات الصلة الكویت وبورصة الكویتیة المال أسواق وھیئة المركزي الكویت بنك
 واألردن والبحرین والسعودیة والعراق الكایمان وجزر ولبنان وسنغافورة والصین وسویسرا وفرنسا المتحدة المملكة المتحدة، الوالیاتمثالً  المجموعة،
 .ومصر المتحدة العربیة واإلمارات
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 تزید قد أو المال رأس زیادة أو االئتمان محفظة نطاق توسیع على قدرتھا من المجموعة لھا تخضع التي األخرى اللوائح أو اللوائح ھذه من أي یحد قد
 السیاسات أو واللوائح المركزي الكویت بنك متطلبات أو القوانین على تطرأ قد التي مستقبلیة تغییرات أي تؤثر وقد. األعمال أنشطة ممارسة تكلفة من

 أعمال على جوھري سلبي تأثیر لذلك یكون وقد وأدائھا وإیراداتھا المجموعة احتیاطیات على إنفاذھا أو تفسیرھا بھا یتم التي الطریقة أو/  و الساریة
 .المالي والوضع العملیات ونتائج المجموعة

ً  تتأثر قد المال رأس كفایة متطلبات من األدنى الحد تلبیة على المجموعة قدرة ان كما  زیادة) 1: (أخرى أمور ضمن ذلك في بما العوامل من بالعدید سلبا
 على الحصول على القدرة عدم) 3(  القیمة انخفاض مخصصات أو االئتمان خسائر أو االئتمان مخاطر زیادة) 2( المخاطر بأوزان المرجحة الموجودات

 رأس بمبلغ یتعلق فیما البنك یطبقھا دقیقة غیر تقدیرات أي) 6( المالیة األوراق محفظة قیمة انخفاض) 5( البنك ألنشطة المالیة النتائج) 4(  المال رأس
 للبنوك المال رأس كفایة معدل بحساب المتعلقة التوصیات أو المحاسبیة المبادئ على تطرأ قد التي التغییرات) 7( التشغیل مخاطر لتغطیة المطلوب المال

 التغییرات) 10( الفائدة أسعار في التغیرات) 9( األجنبیة بالعمالت المقومة الموجودات قیمة على یؤثر قد بما العمالت تحویل أسعار في التقلبات) 8(
 امتثال عدم حالة أي. المال رأس كفایة لوائح المركزي، الكویت بنك ذلك في بما التنظیمیة، السلطات بھا تطبق التي األسالیب أو اللوائح على تطرأ قد التي

 بنك قبل من المحتمل للتطبیق یكون قد ذلك، إلى باإلضافة. المحتملة والغرامات للمطلوبات المجموعة تعرض أن یمكن بھا المعمول التنظیمیة لإلرشادات
 لمخاطر المعیاري للمنھج الجدیدة التعدیالت ذلك في بما بازل، لجنة عن الصادرة) والمستقبلیة( النھائیة للمعاییر) التنفیذ ومرحلة( المركزي الكویت
 .المال رأس كفایة متطلبات من األدنى الحد لتلبیة المجموعة قدرة على سلبي تأثیر وغیرھا، والتشغیل السوق ومخاطر االئتمان

امات في حال عدم التزام المجموعة بقوانین مكافحة غسل األموال وتمویل االرھاب والعقوبات المفروضة والقوانین األخرى ذات الصلة قد تطبق غر
 على المجموعة وقد تتأثر سمعتھا

 والتصاریح التراخیص من متنوعة مجموعة على الحصول أو االحتفاظ علیھا یتوجب أنشطتھا، نطاق وتوسیع ابأعمالھ للقیام المجموعة سعي إطار في
ً . وغیرھا والضریبیة واإلداریة والقانونیة التنظیمیة الحكومیة والوكاالت الھیئات مختلف من واالعتمادات والموافقات  الحصول عملیات تكون ما وغالبا

 من المجموعة تتمكن لم حال وفي. مكلفةكما تكون عادة  بھا التنبؤ ویتعذر ومعقدة طویلة واالعتمادات والموافقات والتصاریح التراخیص تلك على
 .االستراتیجیة أھدافھا تحقیق على قدرتھا تتراجع فقد بأعمالھا، الصلة ذات واالعتمادات والموافقات والتصاریح التراخیص على الحصول أو االحتفاظ

ً  المجموعة على یتعین كما ً  اإلرھاب وتمویل األموال غسل ومكافحة ،"عمیلك أعرفك" ضمنھا من الساریة واللوائح القوانین من بعدد االلتزام أیضا  وفقا
 مكتب قبل من لعقوبات الخاضعة بالدول المتعلقة تلك ذلك في بما ،فیھا اعمالھا المجموعة تمارس التي الدول من غیرھاتشریعات  و الكویتیة للتشریعات

 وقوانین االخرى، القضائیة السلطات من وغیرھا األوروبي االتحاد عن الصادرة المماثلة واللوائح المتحدة، للوالیات التابع األجنبیة األصول مراقبة
 مخالفات علیھا یفرض أو مادي لضرر المجموعة سمعة تتعرض وقد. أعمالھا أنشطة المجموعة فیھا تمارس التي المناطق في بھا المعمول الفساد مكافحة

ً  اخرى مالیة لعقوبات تتعرض او  وقد وغیرھا، واللوائح القوانین تلك بأحكام االلتزام في أخفقت انھا ھااعتبار یتم أو المجموعة فیھ تخفق الذي للحد وفقا
 .عملیاتھا ونتائج المالي ووضعھا أعمالھا على سلبیة آثار ذلك على یترتب

 

 تمارس فیھا المجموعة أعمالھا  التي الرئیسیة بالمناطق المتعلقة المخاطر

 علیھا أساسي بشكل ویعتمدان العالمیة النفط بأسعار الحكومیة واالیرادات الكویتي االقتصاد یتأثر

. الصادرات وعائدات الكویتیة الحكومة إیرادات إجمالي من العظمى الغالبیة النفط عائدات وتمثل الكویتي لالقتصاد الرئیسیة الركیزة النفط قطاع یعتبر
 ً  قیمة من% 56.7 و% 57.3و% 60.0 على) التكریر أنشطة ذلك في بما( النفط قطاع استحوذ لإلحصاء، المركزیة اإلدارة عن الصادرة للبیانات ووفقا
 لدولة السنویة اإلیرادات في الرئیسي المساھم ھو النفط قطاع یزال وما. التوالي على 2018 و 2017 و 2016 لألعوام الحقیقي االجمالي المحلي الناتج

ً  2020 مارس 31 في المنتھیة المالیة للسنة الحكومیة اإلیرادات إجمالي من% 89.3 بنسبة ساھم حیث الكویت،  ذلك، على وبناءً . المالیة لوزارة وفقا
ً  تأثراً  بھا ویتأثر العالمیة النفط أسعار على الكویتي االقتصاد یعتمد  .جوھریا

 في% 4.1 بنسبة للكویت االسمي اإلجمالي المحلي الناتج تراجع لإلحصاء، المركزیة اإلدارة عن الصادرة اإلحصائیات إلى واستناداً  المثال، سبیل فعلى
 في% 2.9 بنسبة نمواً  الحقیقي اإلجمالي المحلي الناتج سجل بینما ،2018 العام في% 16.0و 2017 العام في% 10.8 بنسبة ینمو أن قبل 2016 العام
 حیث أیضاً، للكویت الجاري الحساب میزان تأثر كما. 2018 العام في% 1.2 بنسبة مجدداً  وارتفع 2017 العام في% 4.7 بنسبة انخفض ثم 2016 العام
 دینار ملیار 6.0و 2017 العام في كویتي دینار ملیار 2.9 بقیمة فائض ویسجل یتعافى أن قبل 2016 العام في كویتي دینار ملیار 1.5 قدره عجزاً  سجل

ً ، 2019ملیار دینا كویتي في العام  6.7و 2018 العام في كویتي ً  الكویتیة الحكومة میزانیة سجلت كما. المركزي الكویت لبنك وفقا ً  عجزاً  أیضا  في مالیا
ً  ،2018/2019 حتى 2015/2016 المالیة السنة من الممتدة المالیة السنوات  للسنة الكویت لدولة الرسمیة المیزانیة تسجل أن ویتوقع. المالیة لوزارة وفقا

 أمریكي دوالر 30 مستوى عند النفط سعر افتراض على األرقام تلك استناد من الرغم على كویتي، دینار ملیار 14.1 قدره عجزاً  2021/2020 المالیة
 . للبرمیل

ً  الكویتي االقتصاد تأثر كما  سلبیة تأثیرات لذلك وكان ،2016 العام نھایة حتى 2014 العام منتصف بین ما الممتدة الفترة خالل النفط أسعار بتراجع ایضا
ً  تعتمد التي االقتصادیة القطاعات على  في الحكومي اإلنفاق الكویتیة الحكومة خفضت المثال، سبیل فعلى. والغاز النفط قطاع أعمال نجاح على جزئیا

 أطر لترشید الخطوات من عدد الكویتیة الحكومة اتخذت كما. تراجعھا أو النفط أسعار لضعف عن الناجمة المیزانیة وطلضغ نتیجة 2016و 2015 عامي
 بتلك الخاص الدعم لتقلیل والمیاه الكھرباء لتعرفة جدیدة ھیاكل وإدخال ،2015 ینایر في بالكامل والدیزل الكیروسین دعم بإلغاء وقامت تقدمھ، التي الدعم
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ً  البنزین دعم وإلغاء المرافق الناتج عن جائحة  2020في قد یتم مراجعة وتغییر ھیكلیة الدعم في ضوء انخفاض اسعار النفط  .2016 سبتمبر في جزئیا
ً  تتأثر والغاز النفط وانتاج التنقیب بعملیات المتعلقة الفرعیة القطاعات أنشطة أن كما، وقد یصار الى تخفیض االنفاق الحكومي. 19-كوفید  بانخفاض سلبا
ً  الحكومي االستھالك على تعتمد التي القطاعات تتأثر وقد النفط، أسعار  انخفاض عن ینتج قد الذي االقتصادي النشاط مستویات تراجع خلفیة على سلبا

 األجنبیة العمالت سلة مكونات تعدیل على المركزي الكویت بنك قدرة من الرغم على فانھ ذلك، إلى باإلضافة. والغاز النفط إنتاج من الحكومیة اإلیرادات
 عند الكویتي الدینار تحویل بسعر المرتبطة العمالت سلة على سیحافظ المركزي الكویت بنك بأن ضمان یوجد ال أنھ إال الكویتي، الدینار بھا یرتبط التي

 الكویتي باالقتصاد الثقة مستویات على سلبا ویؤثر التضخم معدالت ارتفاع إلى یؤدي قد بما الحالي مستواھا

 :ذلك في بما المجموعة، سیطرة خارج عوامل بعدة للنفط الدولیة األسعار تتأثر عامة، وبصفة

 في الكویت دولة تقع" قسم إلى الرجوع برجاء( األوسط الشرق منطقة في خاصة للنفط، المنتجة المناطق في والسیاسیة االقتصادیة التطورات •
 .العالمي الصعید على وكذلك) أدناه الوارد" مستمرة بصفة واألمنیة السیاسیة للمخاوف معرضة منطقة

 توافر ومدى أسعار ذلك في بما النفطیة، المنتجات على المستقبل في والطلب بالعرض المتعلقة والتوقعات واإلقلیمي، العالمي والطلب العرض •
 .التقلیدیة غیر والغاز النفط استخراج وأسالیب المتجددة الطاقة مثل الجدیدة التقنیات

 .السفر على القیود فرض مثل علیھا المترتبة واالثار 19-كوفید جائحة تداعیات تأثیر •
 .علیھا والمحافظة محددة عالمیة إنتاج وأسعار مستویات على االتفاق على للنفط المنتجة األخرى والدول األوبك أعضاء قدرة •
 .المناخیة التغیرات أو/  و الكربون انبعاثات لتقلیل المصممة والدولیة المحلیة البیئیة اللوائح تأثیر •
 عامة بصفة العالمي الصعید على المستھلكین وأفعال وتوجھات وموقف للنفط، المستھلكة أو المنتجة الدول اتخذتھا التي األخرى اإلجراءات •

 .علیھ القائمة المنتجات أو النفطیة المشتقات تجاه
  .واسعارھا البدیلة الوقود أنواع تستخدم التي الجدیدة التقنیات توافر وكذلك واسعارھا البدیلة الوقود أنواع توافر •
 .البیئیة والظروف العالمي المناخ حالة •

ً  تشھد وان النفط أسعار على التأثیر إلى المستقبل في تؤدي لن أخرى، عوامل جانب إلى العوامل، تلك بأن ضمان یوجد ال  یكون قد بما) یمتد قد( تراجعا
 یؤثر وبالتالي العملیات ونتائج المالي والوضع المجموعة أعمال على جوھري سلبي تأثیر لھ یكون قد بدوره والذي الكویتي االقتصاد على سلبي تأثیر لھ

 .بالسندات یتعلق فیما التزاماتھ أداء على البنك قدرة على

 مستمرة بصفة واألمنیة السیاسیة تھدیداتلل معرضة منطقة في الكویت دولة تقع

المجموعة تقع غالبیة عملیات ومصالح المجموعة في الوقت الحالي داخل دولة الكویت وفي منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا. وتتأثر نتائج عملیات 
األوسط وشمال إفریقیا أو بصفة عامة بالتطورات المالیة واالقتصادیة والسیاسیة التي تطرأ على الكویت ودول مجلس التعاون الخلیجي ومنطقة الشرق 

سائد التي تؤثر علیھا، وعلى وجھ الخصوص، فیما یتعلق بمستوى النشاط االقتصادي في تلك المناطق، وھو األمر الذي یؤثر بدوره على المستوى ال
العدائیة، أو تأثیر مثل تلك األحداث، ألسعار النفط العالمیة. ومن غیر الممكن التنبؤ بحدوث أي من تلك االحداث أو الظروف، مثل الحروب أو األعمال 

أو في حالة وقوع  سلبیةوال یمكن تقدیم أي ضمان بأن المجموعة ستكون قادرة على الحفاظ على استمراریة تشغیل أعمالھا في حالة وقوع أحداث سیاسیة 
یر سلبي مثل تلك الظروف. وقد تؤدي حالة الركود االقتصادي أو عدم استقرار االوضاع في بعض قطاعات االقتصاد الكویتي أو اإلقلیمي في احداث تأث

 على أعمال المجموعة ونتائج العملیات والوضع المالي.

جموعة وأدائھا المالي قد یتأثران سلباً بالتطورات السیاسیة أو االقتصادیة او األمور المتعلقة وتجدر اإلشارة إلى تنبیھ المستثمرین أیضا إلى أن أعمال الم
الكویتیة لقیود  بذلك داخل منطقة الشرق األوسط وخارجھا نتیجة للعالقات المتبادلة بین األسواق المالیة العالمیة. باإلضافة إلى ذلك، فإن فرض الحكومة

لمالیة أو النقدیة، بما في ذلك التغییرات المتعلقة بأسعار الفائدة، أو ظھور تفسیرات قانونیة جدیدة للوائح الحالیة أو إدخال على السیاسات أو اللوائح ا
 ضوابط ضریبیة أو تعلیمات خاصة بسیاسات أسعار الصرف قد یكون لھ تأثیر سلبي جوھري على أعمال المجموعة والوضع المالي ونتائج العملیات

 تأثیر على قدرة البنك على أداء التزاماتھ فیما یتعلق بأي سندات.وبالتالي ال

ز بأھمیتھا وعلى الرغم مما تحظى بھ الكویت من استقرار سیاسي على الصعید المحلي وجودة العالقات الدولیة بصفة عامة، إال أنھا تقع في منطقة تتمی
دم االستقرار الجیوسیاسي على المستوى االقلیمي. وكان لغزو القوات العراقیة للكویت االستراتیجیة، وشھدت أجزاء من ھذه المنطقة بالفعل حاالت من ع

وما تبع ذلك من تكوین تحالف بقیادة الوالیات المتحدة إلخراج القوات العراقیة من الكویت تأثیرات مستمرة على النظرة تجاه الكویت  1990في العام 
 .العراق منذ ذلك الحین جمھوریةن استعادة العالقات الدبلوماسیة بالكامل مع كدولة ضعیفة محاطة بدول معادیة على الرغم م

في  وخالل السنوات األخیرة، ظھرت اضطرابات اجتماعیة وسیاسیة و / أو نزاع مسلح في مجموعة من دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا، بما
یة الشعبیة، ولیبیا، ومملكة البحرین، والمملكة العربیة السعودیة، والجمھوریة الیمنیة، ذلك جمھوریة مصر العربیة، والجمھوریة الجزائریة الدیمقراط

متعددة  وجمھوریة العراق، والجمھوریة العربیة السوریة، وفلسطین، والجمھوریة التونسیة، وسلطنة عمان، والجمھوریة التركیة، بما في ذلك نزاعات
". وقد تراوحت تلك االضطرابات ما بین مظاھرات  ISISعراق والشام والمعروفة أیضاً باسم داعش أو " الجنسیات ضد تنظیم الدولة اإلسالمیة في ال

السیاسي  عامة وفي بعض الحاالت القصوى تطور األمر إلى الصراع المسلح واإلطاحة بالقیادات والحكومات القائمة وساھمت في زیادة حالة عدم الیقین
بعض من تلك الصراعات األخیرة والتي ما تزال مستمرة حتى االن امتداداً لالضطرابات السیاسیة والعسكریة الشدیدة في كافة أرجاء المنطقة. وتعتبر 

والتي یشار إلیھا عادة باسم "الربیع العربي"، والتي أدت إلى تغییر العدید من أنظمة الحكم وساھمت في تصاعد حالة  2011التي بدأت في مستھل العام 
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ياسي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. وقد تسببت تلك األوضاع في اصابة اقتصادات الدول المتضررة باضطرابات شديدة وأدت عدم اليقين الس
  إلى زعزعة استقرار األسعار العالمية للنفط والغاز.

نطاق أوسع، نتيجة لعدة حوادث بما في ذلك تلك ، وعلى 2019تصاعدت التوترات في منطقة الخليج بعد استيالء إيران على ناقلة بريطانية في يوليو 
، أصيبت منشأة بقيق وحقل خريص النفطي في السعودية 2019سبتمبر  14المتعلقة بالهجوم على ناقالت النفط في مضيق هرمز وخليج عمان. وفي 

في احداث انخفاض شديد وفوري إلنتاج شركة ببعض االضرار نتيجة لتعرضهما لهجمات بواسطة طائرات بدون طيار على ما يبدو، األمر الذي تسبب 
وال يوجد ضمان بعدم وقوع حوادث مماثلة في أي مكان آخر في منطقة الخليج. كما ال يمكن ضمان مدى تأثير هذا الحادث وأي حوادث .أرامكو السعودية

  مماثلة في المستقبل على أسعار النفط العالمية.

يناير  20ير على الوضع السياسي واألمني في الكويت ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. حيث انه في كما قد يكون لألحداث العالمية األخرى تأث
الرئيس الخامس واألربعين للواليات المتحدة ("الرئيس ترامب"). ومنذ حرب الخليج  وأصبح، تولى دونالد ج. ترامب منصب الرئاسة األمريكية 2017

واليات المتحدة بعالقات اقتصادية واستراتيجية وثيقة. إال ان أهداف السياسة الخارجية للرئيس ترامب، بما في ذلك ، تمتعت الكويت وال1990في العام 
جعل مما بقيت غامضة  ،وعالقة الواليات المتحدة مع إيران ما يتعلق منها بأمور التجارة والهجرة والدعم العسكري واالقتصادي للشركاء التاريخيين

، أعلنت الواليات المتحدة انسحابها من خطة العمل الشاملة 2018مايو  8وفي  .غير واضح ار العالقة مع الكويت والمنطقة بصفة عامةتجاه استمر هموقف
، 2015يوليو  المشتركة المبرمة بين إيران واألعضاء الخمسة الدائمين في مجلس األمن التابع لألمم المتحدة وكذلك ألمانيا والتي تم التوصل إليها في
م عزمها تجديد وقامت ايضاً بإعادة فرض العقوبات األمريكية على النظام اإليراني لعدم التزامها باالتفاق النووي. كما أعلنت الواليات المتحدة عن عد

ً من مايو  ً في 2019اإلعفاءات االستثنائية الستيراد النفط اإليراني للعديد من الدول المستوردة للنفط اعتبارا ، قامت الواليات 2020ناير ي 2. ومؤخرا
ق صواريخ المتحدة بتنفيذ ضربة عسكرية أسفرت عن مقتل أحد كبار القادة العسكريين اإليرانيين.   ونتيجة لتلك الضربة العسكرية، قامت إيران بإطال

 األمريكي االستثمارعلى  متزايد بشكل كزترصرح الرئيس ترامب عن عزمه اتباع أجندة عدم تدخل من شأنها أن في حين على قاعدة أمريكية في العراق. 
ً  دعا فقد الداخلية،في الشؤون  في نوفمبر  . داعش لمواجهة المنطقة في المنتشرة األمريكية القوات بدعم وتعهد النفط عن التنقيب عمليات توسيع إلى أيضا

. العديد من سياسات الرئيس ترامبانتخابي مفاده إلغاء على أساس برنامج  المتحدة للواليات واألربعين السادس الرئيس ليصبح، انتُخب جو بايدن 2020
إال ان أي تحول في العالقات التي تربط ما بين الكويت والواليات المتحدة  .2021ومن المتوقع أن يتم تنصيب جو بايدن رئيسا للواليات المتحدة في يناير 

قد يكون له تأثير سلبي مادي على الوضع االقتصادي أو السياسي أو المالي للكويت. وقد يكون ألي  أو تغيير األولويات السياسية األمريكية في المنطقة
ا يتعلق مما سبق تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وبالتالي يؤثر على قدرة البنك على أداء التزاماته فيم

  بالسندات.

 الكويت دولة داخل شديدة لمنافسة المجموعة وتتعرض التنافسية القطاعات أكثر من الكويت في المصرفي القطاع يعتبر

وعة مع تواجه المجموعة مستويات عالية من المنافسة فيما يتعلق بكافة منتجاتها وخدماتها المطروحة في الكويت. وعلى وجه الخصوص، تتنافس المجم
 واإلسالمية على حد سواء)، باإلضافة إلى فروع البنوك األجنبية العاملة في الكويت، وقد تزداد وتيرة هذه المنافسة.البنوك المحلية األخرى (التقليدية 

بنك متخصص، وخمسة بنوك تعمل وفقًا  يوجدبنكاً أجنبياً. باإلضافة إلى ذلك،  11ويضم قطاع البنوك الكويتي خمسة بنوك تجارية تقليدية محلية وفروع 
عة اإلسالمية (أحدها تابع للبنك) وفرعا لبنك سعودي يعمل في الكويت. وعلى الرغم من هيمنة البنوك الكويتية على القطاع االستهالكي ألحكام الشري

ً امام دخول البنوك األجنبية للسوق الكويتية من حيث متطلبات التر خيص المحلي من حيث الحصة السوقية، خاصة في ضوء العوائق المرتفعة نسبيا
من البنوك لية والوصول إلى السيولة بالدينار الكويتي واحتياجها لشبكة من الفروع الكويتية، إال ان المجموعة تجد نفسها في مواجهة منافسة أكبر المح

  األجنبية في قطاع الشركات المحلية وقطاع الخدمات المصرفية الخاصة.

العمليات  مكننةالتحتية الحالية لتكنولوجيا المعلومات مع التركيز بصفة خاصة على  عليها مواصلة تحسين قدراتها والبنية يجبوترى المجموعة أنها 
ى تتمكن والحاجة إلى تجاوز األطر والتحرك نحو تحقيق مجموعة أكبر من القدرات واطالق الحلول الجديدة القائمة على التكنولوجيا بوتيرة أسرع حت

  من المنافسة بفعالية.

م الكبير للبنك يمثل، إلى حد ما، قيدا على قدرتها على تنمية محفظتها االئتمانية عبر مجموعات األعمال المختلفة حيث أن كما ترى المجموعة أن الحج
سوقية. حجم محفظته يتطلب جهًدا أكبر بكثير لتحقيق النمو بمعدل أسرع من المنافسين األصغر حجما حتى يتمكن البنك من الحفاظ على صافي حصته ال

نفصل، كان هناك عدد من عمليات الدمج بين البنوك والتي تم اإلعالن عنها مؤخرا وتم االنتهاء من بعض صفقات الدمج على مستوى وعلى صعيد م
منافسين بعض بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، وبصفة خاصة في اإلمارات. وفي حالة ظهور أي عمليات دمج مستقبلية بما يشمل واحًدا أو أكثر من ال

  ين للبنك داخل الكويت، فقد يواجه البنك تزايد حدة المنافسة.الرئيسي

ال إن الطبيعة التنافسية للسوق المصرفي الكويتي وأي إخفاق من قبل المجموعة في مواصلة المنافسة بنجاح في الكويت قد يؤثر سلبًا على أعمف لذا
  ووضعها المالي ونتائج عملياتها. المجموعة

  أي التزام لدعم المجموعة الحكومة الكويتية ليست تحت

وتأثيرها على قطاع البنوك الكويتي، بادرت الحكومة الكويتية بتنفيذ عدة خطط لدعم البنوك المحلية.  2008في أعقاب األزمة المالية العالمية في العام 
يوجد ضمان بأنها ستستمر في تقديم الدعم لقطاع البنوك  وعلى الرغم من قيام الحكومة الكويتية بتقديم الدعم في الماضي لقطاع البنوك المحلية، إال أنه ال

  المحلية في المستقبل. كما أن السندات غير مضمونة من قبل الحكومة الكويتية أو أي من مساهمي البنك أو أي طرف آخر.
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 . المجموعة على سلبیة انعكاسات الكویت دولة في الضریبیة للتغییرات یكون قد

الشركات داخل الكویت وال تفرض الكویت ضریبة القیمة المضافة على بیع  دخللنشرة، ال تخضع المجموعة حالیاً لضریبة كما في تاریخ اصدار ھذه ا
یق ضریبة السلع والخدمات. إال انھ یجب على المستثمرین إدراك أن بعض دول مجلس التعاون الخلیجي، باستثناء الكویت، قد قامت بالفعل مؤخراً بتطب

فرض ھذه الضریبة على مستوى دول مجلس التعاون الخلیجي. وال یتوقع حالیاً تطبیق ضریبة القیمة  إطارعلى السلع والخدمات في القیمة المضافة 
. باإلضافة إلى ذلك، ِشرعت الحكومة الكویتیة بتنفیذ عدد من اإلصالحات المالیة والتي قد تشمل فرض ضریبة 2021المضافة في الكویت قبل العام 

 % على دخل الشركات في المستقبل.10بة مقترحة بنس

 إذا تم فرضھ ومن المحتمل أنھ بمجرد إدخال ضریبة القیمة المضافة في الكویت ان ترتفع تكالیف المجموعة وتتأثر ربحیتھا المستقبلیة سلباً. كما أن
لك من شأنھ تقلیص األرباح المتاحة للتوزیع على اقتراح استحداث ضریبة على أرباح الشركات، وتطبیقھ على عملیات المجموعة في الكویت، فان ذ

 المساھمین من خالل توزیعات األرباح.

 قد تفرض دولة الكویت ضریبة على دخل الشركات

، أقر مجلس الوزراء الكویتي خطة لفرض ضریبة بنسبة 2016مارس  14ال تخضع المجموعة حالیاً لضریبة دخل الشركات داخل الكویت. إال انھ في 
("ضریبة دخل الشركات المقترحة") والتي قد تنطبق على المجموعة خالل السنوات   الدخل السنوي على الكیانات المؤسسة داخل الكویت % على10

قبل إقرارھا من المالیة المستقبلیة. وكما في تاریخ اصدار ھذه النشرة، فإن ضریبة دخل الشركات المقترحة لن تدخل حیز التنفیذ وفقاً للقانون إال بعد 
 توقیعھا قبل ان یتم نشرھا في الجریدة الرسمیة.بر یالبرلمان الكویتي وقیام سمو األم

إقرارھا على  ولیس من المؤكد حالیًا ما إذا كان سیتم إقرار قانون ضریبة دخل الشركات المقترحة بالشكل الذي اقترحھ مجلس الوزراء، أو اذا كان سیتم
ة أنظمة ضریبیة جدیدة على المجموعة (سواء في ھیئة ضریبة دخل الشركات المقترحة أو غیر ذلك) أو أدخلت اإلطالق. وإذا فرضت السلطات الكویتی

لى أعمال أي تغییرات أخرى على القوانین الضریبیة بما یجعل ممارسة األعمال التجاریة في الكویت أقل جاذبیة، فقد یكون لذلك تأثیر سلبي جوھري ع
 ة والوضع المالي.التدفقات النقدیالمجموعة ونتائج العملیات و

 یواصل النظام القانوني في الكویت تطوره بما قد یؤدي إلى بیئة غیر مستقرة لالستثمار واالعمال التجاریة

ربیة والوالیات واألنظمة القانونیة والتنظیمیة، والتي لم یتم ترسیخھا بقوة بعد كما ھو الحال في أوروبا الغ المنظمةمؤسسات التعمل الكویت على تطویر 
والثقة على المتحدة. كما قامت الكویت (باإلضافة إلى دول أخرى في منطقة مجلس التعاون الخلیجي) باتخاذ عدد من التدابیر لتعزیز مستویات الكفاءة 

موجب االتفاقیة العامة للتعریفات مستوى أنظمتھا القانونیة والتنظیمیة. وضمن تلك اإلجراءات، تحملت الكویت ودول مجلس التعاون الخلیجي التزامات ب
الملكیة  الجمركیة والتجارة ("الجات")  (والتي تخضع إلدارة منظمة التجارة العالمیة). وقامت الكویت بسن تشریعات، ضمن أمور أخرى، لتوسیع نطاق

في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، السیاسات األجنبیة للشركات. إال ان الكویت قد تشھد تغییرات على صعید اقتصادھا وسیاساتھا الحكومیة (بما 
العالمیة) والتي قد تؤثر  المتعلقة باستمرار تمدید حقوق الملكیة األجنبیة وفقاً اللتزام الكویت بتطبیق احكام اتفاقیة الجات / التزاماتھا تجاه منظمة التجارة

 على حقوق حملة السندات.

نفس درجة الحمایة أو یتطلب مستویات الكشف عن المعلومات كما ھو الحال في أوروبا الغربیة أو الوالیات  قد ال یوفر النظام القانوني في الكویت كما
تثمارات المتحدة. وقد یكون من شأن أي تغییرات غیر متوقعة في األنظمة القانونیة في الكویت تأثیر سلبي جوھري على حقوق حاملي السندات أو االس

قد تقوم بھا في المستقبل، والتي قد یكون لھا بدورھا تأثیر سلبي جوھري على أعمال المجموعة والوضع المالي ونتائج التي قامت بھا المجموعة أو 
 العملیات.

 المالیة األوراق في باالستثمار مقارنة المخاطر من أعلى مستویات  الكویت دولة مثل الناشئةاالستثمار في األوراق المالیة في األسواق  یتضمن
 المتقدمة الدول في جھات عن الصادرة

لمالیة ینطوي االستثمار في األوراق المالیة في األسواق الناشئة، مثل الكویت، عموما على مستوى مخاطر أعلى من مخاطر االستثمار في األوراق ا
ً من  المخاطر ما تم مناقشتھ ضمن ھذا القسم للجھات المصدرة في الدول األكثر تقدماً. وبالنسبة لوضع الكویت، یشمل ذلك المستوى األكثر ارتفاعا

قانونیة واالقتصادیة باإلضافة إلى تزاید حدة التقلبات ومحدودیة السیولة المتاحة في أسواقھا وزیادة مخاطر التغیرات المفاجئة التي قد تطرأ على البیئة ال
في األماكن ذات المخاطر التشغیلیة المتعلقة باالحتیال والرشوة والفساد والسیاسیة وعدم االستقرار في الدول المجاورة وزیادة مخاطر التعامالت التجاریة 

 واالفتقار إلى البنیة التحتیة الكافیة الالزمة لتسریع النمو االقتصادي.

تكلفة الدیون  باإلضافة إلى ذلك، قد تكون األسواق الناشئة معرضة بصفة خاصة لالضطرابات في أسواق رأس المال وانخفاض توافر االئتمان أو زیادة
 بما قد یؤدي إلى تعرضھم لصعوبات مالیة. وال یمكن تقدیم أي ضمانات بأن ھذا الوضع لن ینطبق على الكویت في المستقبل.

ار في نتیجة لذلك، ینطوي االستثمار في السندات على مخاطر مختلفة عن تلك التي عادة ما ترتبط باالستثمار في السندات الصادرة عن جھات اإلصد
ى ذلك ألسواق األكثر نضجاً. وانطالقاً من ھذا األساس، یجب على المستثمرین المحتملین توخي الحذر بصفة خاصة عند تقییم المخاطر المترتبة علا

فقط  ویجب أن یقرروا بأنفسھم ما إذا كان استثمارھم مناسبا في ضوء تلك المخاطر. وبصفة عامة، عادة ما یناسب االستثمار في األسواق الناشئة
 الذین یقدرون تماًما أھمیة المخاطر التي تنطوي علیھا. المحترفینللمستثمرین 
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 لسندات ا في ستثمارالل المصاحبةالمخاطر  تقدیر في الجوھریةالعوامل 

 االستثمار مالءمة مدى

الخصوص، یتعین على كل  الخاصة. وعلى وجھذلك االستثمار لھ وذلك في ضوء ظروفھ مالءمة على كل مستثمر محتمل في السندات أن یحدد یتعین 
 مستثمر محتمل القیام بما یلي:

 .بتقییم ُمجدي للسندات ومیزات ومخاطر االستثمار في السندات، وكذلك المعلومات الواردة ضمن ھذه النشرةللقیام ن یكون لدیھ معرفة كافیة أ •
على درایة بھا وذلك لتقییم أي استثمار في السندات بالنظر إلى وضعھ المالي ن یتمكن من الوصول إلى األدوات التحلیلیة المناسبة وأن یكون أ •

 .الخاص، وكذلك تقییم تأثیر السندات على محفظتھ االستثماریة بصفة عامة
ا عملة سداد ن یكون لدیھ الموارد المالیة والسیولة الكافیة لتحمل كافة مخاطر االستثمار في السندات، بما في ذلك الحاالت التي تختلف فیھأ •

 .المبالغ االسمیة ومبالغ الفائدة عن عملة المستثمر المحتمل
 .ن یكون لدیھ فھم تام بأحكام السندات، وأن یكون على درایة بسیر األعمال في أیة أسواق مالیة ذات صلةأ •
 یمكن أن تؤثر على استثماره ن یكون قادراً على تقییم السیناریوھات المحتملة للعوامل االقتصادیة وغیر ذلك من العوامل التيأ •

 وقدرتھ على تحمل المخاطر المحتملة (سواء شخصیاً أم بمساعدة مستشار مالي).

 ثانویة نشطةسواق أعدم وجود 

دات بعد ل السنتعتبر السندات أوراق مالیة جدیدة وقد ال یتم توزیعھا على نطاق واسع، وال یتوافر لھا سوق تداول محدد في الوقت الحالي. وفي حال تداو
الیة المشابھة إصدارھا األولي، فقد یتم تداولھا بسعر أقل عن سعر الطرح األولي وفقاً ألسعار الفائدة السائدة في ذلك الوقت وتوافر سوق لألوراق الم

 .للمجموعةوالظروف االقتصادیة العامة والوضع المالي 

في حال وجود مثل تلك السوق، أنھا ستوفر السیولة لحاملي السندات أو  ضمان یمكن ال یمكن ضمان توافر سوق ثانوي محدد لتداول السندات، كما أن ال
في السوق الثانوي،  أنھا ستبقى قائمة طوال مدة السندات. كما تعتبر القیمة السوقیة للسندات عرضة للتذبذب، وبالتالي قد یقوم حاملو السندات ببیع السندات

لغ األصلي لشراء السندات، وبالتالي، یجب على المستثمرین األخذ في االعتبار إمكانیة االحتفاظ في حال توافرت مثل تلك السوق، بأسعار أقل من المب
 بالسندات لحین استردادھا أو إلى ان یتم سداد كامل قیمة السندات.

نشرة) والتي تتسم بصفة عامة بعدم كما یتعین على المستثمرین التأكد من الظروف العامة ألسواق االئتمان العالمیة (السائدة حتى تاریخ اصدار ھذه ال
السندات نتیجة لبیعھا  توافر سیولة كافیة بالنسبة لألوراق المالیة المشابھة للسندات. ووفقاً لذلك، فإن عدم توافر مثل تلك السیولة قد یلحق الخسائر بحاملي

ما اذا كانت ھناك تغیرات ستطرأ على  تتنبأأن  للمجموعةمكن . وال یالمجموعةفي السوق الثانویة حتى ولو لم تطرأ أي تطورات سلبیة على موجودات 
المشابھة  في حال حدوث مثل تلك التغیرات، أن كان ذلك سیوفر المزید من السیولة لسوق السندات واألوراق المالیة تضمنأوضاع األسواق، كما ال 

 حین.للسندات في ذلك ال

 استرداد السندات قبل تاریخ االستحقاق

ي مبلغ لغرض تسدید قیمة أي ضرائب أو ألتوجب على البنك زیادة المبالغ واجبة السداد عن السندات نتیجة ألي استقطاع أو حجز أو خصم   في حال
من قبل نھا، أو رسوم حالیة أو مستقبلیة، أو رسوم حكومیة من أي نوع یتم فرضھا أو تحصیلھا أو احتجازھا أو تقییمھا من قبل دولة الكویت أو بالنیابة ع

في ھذه أي جھة سیاسیة أو أي مؤسسة تابعة لھا أو أي جھة لدیھا صالحیة لفرض الضرائب، فقد یقوم البنك في حاالت محددة ووفقاً للشروط المحددة 
 النشرة باسترداد جمیع السندات.

ث أي تغییر (بعد تاریخ إصدار السندات) في اللوائح تعذر استمرار تصنیف السندات من ضمن الشریحة الثانیة لرأس المال نتیجة لحدو  كما أنھ في حال
الكویت، فإنھ  أو المتطلبات أو اإلرشادات أو السیاسات واجبة التطبیق على البنك، والمتعلقة بمعاییر كفایة رأس المال الساریة في ذلك الوقت في دولة

د كافة السندات. وال یضمن البنك ألي من حاملي السندات أنھم سیتمكنون بإمكان البنك في بعض الظروف ووفقاً للشروط المحددة في ھذه النشرة استردا
استرداد  من إعادة استثمار المبالغ المحصلة عند االسترداد بسعر یحقق نفس العائد الخاص بالسندات. باإلضافة إلى ذلك، تقتضي اإلشارة إلى أن أي

 لمال الرقابي یستوجب الحصول على الموافقة الخطیة المسبقة من بنك الكویت المركزي.للسندات یتم على ھذا النحو ألسباب تتعلق بالضرائب أو رأس ا

لك الدفعات وسوف یعمد البنك إلى تنفیذ التزاماتھ بالسداد بموجب السندات عن طریق إیداع المبالغ لدى شركة المقاصة الكویتیة ش.م.ك. بغرض توزیع ت
في السندات على إجراءات شركة المقاصة الكویتیة ش.م.ك. الستالم أي صاحب حق ملكیة فعلیة على أصحاب الحسابات المعنیة. ویجب أن یعتمد 

 أو الدفعات التي تسدد وفقاً لھا.للسندات  بالملكیة الفعلیة الدفعات بموجب السندات. وال یتحمل البنك أي مسؤولیة أو التزام عن السجالت المتعلقة 

بشكل مباشر او منفرد في حالة التخلف عن السداد، ذلك أن مقاضاة البنك یجب أن تتم بشكل جماعي من خالل  وال یحق لحاملي السندات مقاضاة البنك
 ھیئة حملة السندات.

 التعدیالت والتنازالت

المنصوص علیھا ضمن ھذه النشرة وقوانین دولة الكویت أحكاماً خاصة بالدعوة لعقد اجتماعات لحاملي السندات للنظر  االصدارتتضمن أحكام وشروط 
ات الصادرة، في األمور التي تؤثر على مصالحھم بصفة عامة. وتسمح تلك األحكام ألغلبیة محددة من حاملي السندات بإلزام كافة حاملي السندات بالقرار

 تتعارض مع أغلبیة حاملي السندات.ي السندات الذین لم یحضروا أو یصوتوا في االجتماع المعني أو الذین صوتوا بطریقة بما فیھم حامل
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 )  لمعظم التزامات البنكSubordinatedمرتبة أدنى (في   المساندة المطالبات التي تتم بموجب السنداتسوف تكون 

نھا أدنى مرتبة وثانویة لمعظم التزامات البنك. وإذا تم االعالن عن اعسار البنك وتم البدء في تصفیة تصنف كافة المطالبات المتعلقة بالسندات على ا
تزامات البنك أعمالھ، فسوف تحل مطالبات حاملي السندات ضد البنك في مرتبة أدنى وثانویة، وتصنف في كافة األوقات كمطالبات ثانویة بالنسبة لكافة ال

رتبة مع كافة التزامات البنك من ذات المرتبة، كما تصنف على أنھا ذات أولویة بالنسبة لكافة التزامات البنك األدنى مرتبة. وفي ذات األولویة، وبنفس الم
تزامات، لخاصة بااللحال حدوث ذلك، فإنھ قد ال یتوفر لدى البنك األموال الكافیة للوفاء بكافة التزاماتھ بموجب السندات على نحو یتفق مع تلك التصنیفات ا

اإلجراءات  وبالتالي فقد یتعذر على البنك الوفاء بكافة أو بعض مطالبات حاملي السندات ضد البنك بموجب السندات المصنفة في مرتبة ثانویة. وتقتصر
ھم لدى البنك ة البنك وإثبات دیونالوحیدة المتاحة لحاملي السندات في حالة عدم قیام البنك بسداد التزاماتھ بموجب السندات المساندة على تقدیم طلب لتصفی

 والمطالبة بتصفیتھ.

 عدم امكانیة التنبؤ بالظروف التي قد تؤدي إلى شطب السندات

یطرة البنك. تتسم حالة عدم جدوى االستمرار بطبیعتھا بعدم إمكانیة التنبؤ بحدوثھا وتعتمد على عدد من العوامل التي تعتبر إلى حد كبیر خارجة عن س
ث حالة عدم جدوى االستمرار للعدید من العوامل والتي تتضمن، ضمن عوامل اخرى ،اتخاذ بنك الكویت المركزي لقرارات منفردة حیث یخضع حدو

 فق معھا البنك أو حاملي السندات.ألسباب قد تكون خارجة عن سیطرة البنك والتي قد ال یت

 subordination)المساندة ( ؛أولویة ذاتال توجد قیود مفروضة على إصدار أوراق مالیة 

لھا نفس ال یوجد قیود تحول دون إصدار البنك ألوراق مالیة أخرى أو اتخاذ التزامات إضافیة أو إصدار ضمانات أو أي ترتیبات تعاقدیة أخرى یكون 
غ الذي قد یحصل علیھ حاملو السندات في حال المرتبة أو ذات أولویة عن السندات. إال أن إصدار أو اتخاذ مثل تلك االلتزامات قد یؤثر على قیمة المبل

لك بعد سداد البنك تصفیة البنك. وبناء على ذلك، فإنھ في مثل ھذه الحاالت، قد ال تتوفر المبالغ الكافیة لسداد المبالغ واجبة السداد لحاملي السندات وذ
 .السندات حاملواللتزاماتھ تجاه 

مبلغ االستثمار االساسي وكذلك أیة أرباح ناتجة عن السندات عند حدوث حالة عدم جدوى  إمكانیة شطب حقوق حاملي السندات للحصول على
 االستمرار

السندات جزئیاً أو على  عند حدوث حالة عدم جدوى االستمرار في أي وقت، سوف یتم إلغاء كافة السندات (في حالة شطب كافة السندات) أو شطب
، لحقوق حاملي السندات في الحصول على الحالةیتم إلغاء أو اجراء خفض تناسبي، وفقاً لما تقتضیھ  أساس تناسبي (في حالة الشطب الجزئي) وسوف

قبل  أي مبالغ مستحقة الدفع عن السندات، ولن یتم إعادتھا في أي ظروف بغض النظر عما إذا كانت تلك المبالغ قد أصبحت مستحقة وواجبة السداد
خطار بعدم الجدوى وحتى لو لم تعد حالة عدم جدوى االستمرار قائمة. وسیخسر حاملو السندات نتیجة لذلك، حدوث حالة عدم جدوى االستمرار أو اإل

. ویجب على المستثمرین أن یأخذوا في عین االعتبار أنھ ال یوجد أي الحالةكامل قیمة استثماراتھم في السندات أو جزء كبیر منھا، وفقاً لما تقتضیھ 
 5ویت لتطبیق متطلبات امتصاص الخسائر عند حصول حالة عدم جدوى استمرار كتلك المنصوص علیھا في الشرط رقم سوابق عملیة في دولة الك

 ھذه المسألة من الناحیة العملیة.(شطب السندات في حالة عدم جدوى االستمرار)، وبالتالي فھنالك بعض الغموض حول كیفیة تطبیق 

 قابیة المتعلقة برأس المال أو ألسباب ضریبیةاسترداد السندات في حال تعدیل القواعد الر

(ج)  4یجوز للبنك استرداد السندات في أي وقت ودون الحاجة للحصول على موافقة حاملي السندات وذلك في الحاالت المنصوص علیھا في الشرط رقم 
(ب) (االسترداد أو تعدیل الشروط ألسباب تتعلق 4لشرط ) (االسترداد أو تعدیل الشروط ألسباب تتعلق بكیفیّة احتساب رأس المال الرقابي) أو ا(ج

 بالضریبة).

بأن السندات لم تعد قابلة ویعتبر أن حالة تعدیل القواعد الرقابیة المتعلقة برأس المال قد نشأت في حال تم إبالغ البنك كتابة من قبل الجھة الرقابیة بما یفید 
ألغراض القواعد الرقابیة (كما تم تعریفھا ضمن الشروط)،  Tier 2 Capitalنیة من رأس مال البنك للتصنیف (كلیاً أو جزئیاً) من ضمن الشریحة الثا

ابیة المتعلقة شریطة أنھ إذا تعذر التصنیف نتیجةً ألي قید یحد من مبلغ رأس المال المطبق على البنك، فان ذلك لن یشّكل حالة تعدیل في القواعد الرق
 برأس المال.

ً  مبالغ أيأن البنك أصبح أو سیصبح ملزماً بسداد مبالغ إضافیة، نتیجة لوجوب إجراء أي استقطاع أو خصم أو حجز  ضریبیةالوتعنى األسباب   وفقا
 لإلجراءات المعقولة المتاحة لھ. رغم اتخاذه األمر) وال یمكن للبنك تفادي ذلك أ(ب) (4حاالت المشار إلیھا ضمن الشرط لل

 من قبل المحاكم الكویتیة  ھافي دولة الكویت بشكل كاف وال یوجد توجیھات تتعلق بكیفیة تطبیق قواعد االعسارلم یتم اختبار قوانین 

القانون الكویتي األمر الذي سیؤثر على إمكانیة تنفیذ البنك اللتزاماتھ  لنصوصالبنك، فإنھ سیتم تطبیق األحكام المتعلقة باإلفالس وفقاً  اعسارفي حال 
 ً ال یوجد سوابق  كماأن إجراءات دعاوى اإلفالس والحصول على احكام نھائیة في مثل تلك القضایا قد یستغرق سنوات عدیدة.  بموجب السندات، علما

كیفیة البت في مطالبات حاملي السندات ضد البنك، وبالتالي فإنھ ال یوجد أي ضمانات على حصول حاملي بساعد على التنبؤ ی بما المجال ھذا في عدیدة
 الحاالت. تلكى كافة مطالباتھم أو أي مبالغ على االطالق في مثل السندات عل
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 نطوي على مخاطر السوقت بھا الخاص الفائدة سعر تحدیدیتم اعادة  التيالمالیة ذات الفائدة الثابتة  األدوات

السندات ذات الفائدة الثابتة خالل مدة األداة المالیة (وھو األمر الذي ینطبق على ھذه السندات) اعتباراً من تاریخ إعادة  يسعر الفائدة لحامل تحدیدإعادة 
 ي) إذا لم یتم االسترداد و / أو الشراء واإللغاء في وقت سابق لذلك) یعرض حاملاالصدار(على النحو المحدد ضمن أحكام وشروط  الفائدة سعر تحدید
فوائد. في حین أن ھذه السندات یتوقع أن تكون ذات فائدة ثابتة حتى تاریخ تحدید سعر الاستقرار إیرادات  عدمت لمخاطر تقلب أسعار الفائدة والسندا

االستثمار الحالي  )، فإن معدل عائداالصدار وشروط حكامالفائدة (مع تحدید سعر الفائدة األولي كما ھو محدداً في تاریخ إعادة تحدید سعر الفائدة وفقاً أل
كان في االتجاه في أسواق رأس المال ("معدل عائد السوق") یتغیر عادة. ومع تغیر معدل عائد السوق، قد تتغیر أیضاً القیمة السوقیة لھذه السندات، وأن 

فض معدل عائد السوق، فإن القیمة السوقیة ارتفع معدل عائد السوق فإن القیمة السوقیة للسندات ستنخفض. كما انھ إذا انخ إذاالمعاكس. حیث انھ عادة 
یؤدي إلى للسندات عادة ما ترتفع. ویجب على حاملي السندات أن یدركوا أن تحرك معدل عائد السوق قد یؤثر سلباً على القیمة السوقیة للسندات وقد 

 خسارة حاملي السندات إذا قاموا ببیع السندات.

  مخاطر فرض الضرائب على الدفعات

(الضرائب) قد یتوجب على الجھة المصدرة  7الدفعات التي تسددھا الجھة المصدرة فیما یتعلق بالسندات للضریبة. ووفقاً ألحكام الشرط رقم قد تخضع 
كانت دفع مبالغ إضافیة في ظروف معینة في حالة اقتطاع أو خصم أو حجز أي ضرائب أو رسوم أو تقاریر أو رسوم حكومیة حالیة أو مستقبلیة مھما 

لدیھا سلطة  طبیعتھا، تم فرضھا أو تحصیلھا أو حجزھا أو تقریرھا من قبل دولة الكویت أو بالنیابة عنھا أو أي جھة سیاسیة أو أي سلطة تابعة لھا أو
دات بحیث تكون فرض الضرائب، ما لم یكن ھذا االستقطاع أو الحجز أو الخصم مطلوباً بحكم القانون، وسیتم سداد تلك المبالغ المستحقة بموجب السن

السندات وفقاً  المبالغ الصافیة التي یحصل علیھا حاملو السندات بعد ذلك االستقطاع أو الخصم أو الحجز، معادلة للمبالغ التي كانوا سیحصلون علیھا من
 لما یكون علیھ الوضع في حالة عدم وجود مثل ذلك االستقطاع أو الخصم أو الحجز.

ضمن فئة "كیانات مؤسسیة غیر تابعة یصنفون ون ضریبة الدخل في الكویت، وقد یخضع حاملو السندات ممن من غیر المؤكد فرض وتطبیق قان
 لدول مجلس التعاون الخلیجي" لنظام ضریبة الدخل في ظروف محدودة معینة

 22المالیة، الصادر بموجب القانون رقم بشأن إنشاء ھیئة أسواق المال وتنظیم نشاط األوراق  2010لسنة  7(مكرر) من القانون رقم  150تنص المادة 
على انھ مع عدم االخالل باإلعفاءات الضریبیة المقررة على أرباح التصرف في األوراق المالیة الصادرة من  (مكرر)") 150المادة (" 2015لسنة 

التمویل وكافة األوراق المالیة األخرى المماثلة، ، تعفى من الضریبیة عوائد األوراق المالیة والسندات وصكوك الكویت بورصةالشركات المدرجة في 
 أیاً كانت الجھة المصدرة لھا.

 (مكرر). 150")، والذي یؤید بشكل أساسي أحكام المادة القرار اإلداري(" 2015للعام  2028كما أصدرت وزارة المالیة الكویتیة القرار اإلداري رقم 

تیة لم تعتمد بصفة دائمة حتى اآلن أحكاماً متسقة بشأن المسائل الضریبیة بصفة عامة. وبناًء على ذلك، إال ان ادارة ضریبة الدخل بوزارة المالیة الكوی
الكویت فإن حامل السندات أو حملة السندات الذین ھم كیانات مؤسسیة غیر تابعة لدول مجلس التعاون الخلیجي قد یصبحون خاضعین لضریبة الدخل في 

(مكرر) ال ینطبق على السندات، أو ألحد حاملي السندات المعینین (برجاء الرجوع إلى  150اء الممنوح بموجب المادة إلى الحد الذي یكون فیھ اإلعف
 قسم "الضرائب" للمزید من التفاصیل).

ضمن قسم "الضرائب") (مكرر) وال القرار اإلداري مسألة ما إذا كان ال یزال ھناك التزام (كما ھو موضح  150باإلضافة إلى ذلك، لم تتناول المادة 
% في 5% من قیمة أي دفعات تقوم بھا الجھة المصدرة لحاملي السندات. وبناء على ذلك، ھناك احتمال أن یتم فرض تطبیق خصم نسبة 5بخصم 

ن المبلغ المخصوم ظروف معینة من المبالغ المستحقة لبعض حاملي السندات حتى تتم تسویة موقفھم الضریبي. وسوف تقوم الجھة المصدرة باإلفراج ع
ضریبي من إدارة ضریبة الدخل. وفي أي حال من االحوال، فإن أي مبالغ مخصومة سیتوجب ال االفراج% عند تقدیم حاملي السندات شھادة 5بنسبة 

اج حامل الشھادة إلى تقدیم (الضرائب)) وبناًء علیھ، فأنھ من الناحیة العملیة، لن یحت 7على الجھة المصدرة اضافتھا وفقاً للشروط (انظر الشرط رقم 
 الضریبي. االفراجشھادة 

 .(مكرر) أو القرار اإلداري و / أو تطبیقھما 150تصدر أي بیانات رسمیة عن إدارة ضریبة الدخل فیما یتعلق بتفسیرھا للمادة  وحتى وقتنا الحاضر، لم
لم تكن مطالبة بتفسیر ھذا الحكم حتى اآلن. لذا یصعب التوضیح بشكل قاطع كیفیة المحاكم الكویتیة (التي سیكون لھا الحكم النھائي في ھذه المسألة) كما أن 

 بما ("الضرائب"قیام إدارة ضریبة الدخل و / أو المحاكم الكویتیة بتطبیق وممارسة قوانین الضرائب على أرض الواقع (وفقاً للتعریف الوارد ضمن قسم 
 ).مكرر( 150 المادة ذلك في

من القوانین  ویُنصح المشترین المحتملین للسندات باستشارة مستشاري الضرائب فیما یتعلق بالعواقب الضریبیة المترتبة بموجب القانون الكویتي وغیرھا
 " للمزید من التفاصیل.قسم "الضرائب إلى الرجوعالضریبیة الساریة فیما یتعلق بشراء السندات وحیازتھا وبیعھا وتلقي الدفعات الخاصة بالسندات. برجاء 

 ضریبة القیمة المضافة

") على بیع السلع والخدمات. إال انھ یجب ضریبة القیمة المضافةكما في تاریخ اصدار ھذه النشرة، لم تقم دولة الكویت بفرض ضریبة القیمة المضافة ("
لى اتفاق فیما بینھا على تنفیذ إطار ضریبة القیمة المضافة على على المستثمرین إدراك أن دول مجلس التعاون الخلیجي، بما في ذلك الكویت، توصلت إ

"). ولم یتم بعد إصدار تشریع وطني في الكویت لتطبیق ھذا اإلطار ولم إطار ضریبة القیمة المضافة% ("5مستوى دول مجلس التعاون الخلیجي بمعدل 
نشرة. لذلك فأنھ على الرغم من أن البرلمان الكویتي قد أشار إلى عزمھ تأجیل یتم اإلفصاح عن أي تفاصیل خاصة بھذا النظام حتى تاریخ اصدار ھذه ال

، إال انھ من غیر الممكن تحدید ما إذا كان سیتم تطبیق ضریبة القیمة المضافة في الكویت ومتى سیتم 2021تطبیق ضریبة القیمة المضافة حتى العام 
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حة لكل عضو من أعضاء دول مجلس التعاون الخلیجي بموجب إطار ضریبة القیمة المضافة، فإنھ ذلك. كما انھ نظراً للسلطة التقدیریة الواسعة الممنو
 ، إذا تم فرضھا، غیر معروفة بعد.حتى تاریخ اصدار ھذه النشرة، تظل شروط وأحكام نظام ضریبة القیمة المضافة

 التصنیفات االئتمانیة قد ال تعكس جمیع المخاطر

قد تقوم وكالة اخرى أو أكثر من وكاالت التصنیف االئتماني المستقلة بتقییم التصنیفات االئتمانیة للمجموعة أو للسندات  انيباإلضافة إلى التصنیف االئتم
أو السندات التأثیر المحتمل لجمیع المخاطر المتعلقة بالھیكل والسوق والعوامل للمجموعة للسندات دون طلب ذلك منھا. وقد ال تعكس أي تصنیفات 

فعول ألي اإلضافیة التي تمت مناقشتھا أعاله والعوامل األخرى التي قد تؤثر على قیمة السندات. ولیس ھناك ضمان ان التصنیفات سوف تظل ساریة الم
و سحبھا بالكامل إذا بررت الظروف ذلك في المستقبل. إال انھ على الرغم من ذلك، فان التغییرات مدة زمنیة محددة أو ان التصنیفات لن یتم تخفیضھا أ

أو تصنیف السندات ستؤثر بصفة عامة على القیمة السوقیة للسندات. وال یعتبر التصنیف االئتماني للمجموعة الحقیقیة أو المتوقعة في التصنیفات االئتمانیة 
 ني.بیعھا أو االحتفاظ بھا، كما أنھ من الممكن مراجعة التصنیف أو سحبھ في أي وقت من قبل وكالة التصنیف االئتما للسندات توصیة بشرائھا أو
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 الضرائب
 

للتفسیرات والممارسات  البنك. تعتمد ھذه النبذة على فھم بالسندات فیما یلي نبذة عامة لبعض االعتبارات الضریبیة الواجبة التطبیق في دولة الكویت والمتعلقة
كامالً لكافة  السابقة والحالیة لقوانین الضرائب في دولة الكویت من قبل إدارة ضریبة الدخل في دولة الكویت. وال یفترض أن تمثل ھذه النبذة تحلیالً 

الرجوع إلى مستشاریھم الضریبیین للتأكد من النتائج المترتبة على تطبیق  للسنداتعلى المكتتبین المحتملین و. بالسنداتاالعتبارات الضریبیة المتعلقة 
 السنداتالكویت فیما یتعلق بشراء وتملك  دولةقوانین الضرائب الساریة في البالد التي یقیمون فیھا ألغراض الضرائب، وكذلك على القوانین الضریبیة في 

ویعتمد ھذا الموجز على القانون الساري في . تالسنداو/أو أیة مبالغ أخرى قد تنتج عن  أصل المبالغ للسندات تالم دفعات الفائدة أووالتصرف فیھا واس
وكذلك أي تغییر قد یطرأ على تفسیرات وممارسات إدارة ضریبة الدخل الكویتیة ( القانون، وھو یخضع بالتالي ألي تعدیل قد یطرأ على النشرةتاریخ ھذه 

 بعد ذلك التاریخ.لذلك القانون) 

 ضریبة الدخل

) كما ھو معدل بموجب القانون المرسوم"(" 1955لسنة  3إن ھذه النبذة عن الضرائب المطبقة في دولة الكویت تعتمد على مرسوم ضریبة الدخل رقم 
) وغیره من اللوائح")"، واللوائح التنفیذیة للتعدیل ("التعدیل( 1955لسنة  3"تعدیل بعض أحكام مرسوم ضریبة الدخل الكویتي رقم  2008لسنة  2رقم 

ل على الدخ یبة") كما ھي مفسرة ومطبقة من قبل إدارة الضرقوانین الضرائبالقرارات والتعامیم الوزاریة ذات الصلة والصادرة عن وزارة المالیة ("
أي تغییرات قد تطرأ مستقبالً على قوانین إن . النشرةعلى النحو الساري والمطبق كما في تاریخ ھذه ") الضریبة إدارة("بوزارة المالیة بدولة الكویت 

 .علیھا والتأثیرلتلك القوانین بعد التاریخ المذكور، ستؤدي إلى تعدیل ھذه النبذة  ضریبةالإدارة الضرائب أو على كیفیة تطبیق 

% فقط من بین أمور أخرى على صافي الدخل واألرباح الرأسمالیة التي تحققھا 15ضریبة الدخل بنسبة مقطوعة تبلغ  تفرض، قوانین الضرائبوبموجب 
نشاطاً تجاریاً  (والتي تفسر من قبل إدارة الضرائب على انھا تشمل أي شركات أیاً كان شكلھا)، بغض النظر عن مكان تأسیسھا، والتي تمارس الشركات

  .في دولة الكویت

المؤسسة في دولة الكویت أو أي بلد عضو في مجلس التعاون الخلیجي (والتي یشار  الشركاتقد أعفت حتى تاریخھ  یبةوبالرغم من ذلك، فإن إدارة الضر
وفرضت الضرائب على الدخل على الشركات غیر لضریبة على الدخل ا من") جيیالشركات التابعة لدول مجلس التعاون الخلبـ " النشرةإلیھا في ھذه 

، والتي تشمل منعاً للشك، ")"الشركات من غیر مواطني دول مجلس التعاون الخلیجي بـ النشرة ھذه في إلیھا(ویشار  التابعة لدول مجلس التعاون الخلیجي
غیر تابعین لھذه الدول والذین یمارسون نشاطاً تجاریاً في دولة الكویت. وعلیھ، فإن  لكنھمو الشركات التابعة لدول مجلس التعاون الخلیجيالمساھمین في 

 .دول مجلس التعاون الخلیجي مواطني غیر منالتوضیحات المبینة فیما یلي تطبق فقط على الشركات 

بنشاط تجاري داخل دولة الكویت، ویخضع بالتالي لضریبة داخل دولة الكویت یعتبر أنھ ناتج عن القیام  االقراضبموجب اللوائح، فإن الدخل الناتج عن 
 الدخل في دولة الكویت.

حول تفسیرھا و/أو تطبیقھا للمتطلبات المشار إلیھا في  علنيأي تصریح رسمي  یبةإدارة الضر، فإنھ لم یصدر عن 2008في عام  اللوائحومنذ تاریخ نفاذ 
والتي ستكون الحكم النھائي في ھذا  ، كما أنھ لم تعرض على المحاكم في دولة الكویتالسنداتیة إصدار الفقرة السابقة أعاله في إطار عملیة مشابھة لعمل

 بتطبیق ضریبة الدخل على النحو المشار إلیھ أعاله. علقأیة قضیة تت الموضوع)

 الدول من المقرضین) على االستقطاع –(أو استقطاع المبالغ المشار إلیھا في الفقرة أدناه  الضرائب على الدخل اآلنفة الذكر لم تفرض یبةإدارة الضرإن 
 .النشرةموضوع ھذه  للسنداتغیر التابعة لدول مجلس التعاون الخلیجي في إطار عملیة إصدار سندات مشابھة 

إدارة أحكام صادرة عن  وجود مبھم، خاصة في ظل غیاب أي تفسیر أو وبالرغم مما ذكر أعاله، فإن تطبیق نظام الضرائب السائد في دولة الكویت ما زال
فیما یتعلق بفرض الضرائب في دولة الكویت. لذلك،  موحدةبشكل عام لوجھة نظر  یبةإدارة الضرأو المحاكم الكویتیة، وكذلك نظراً لعدم اعتماد  یبةالضر

 طنياموغیر من  للسنداتأن ھنالك احتمال بفرض الضرائب مستقبالً على أي شخص حامل  االعتبارفإنھ یتوجب على المستثمرین المحتملین األخذ في 
و/أو المحاكم الكویتیة أن الدخل  األخیرة ھذه) وذلك في حال اعتبرت الضریبة إلدارةضریبي  إقرار(والتي تستوجب تقدیم  دول مجلس التعاون الخلیجي

رض النظام الضریبي المشار غلنشاط تجاري داخل دولة الكویت ل داخل دولة الكویت (وبالتالي ممارسةلألموال  اقراضشكل عملیة ی السنداتالناتج عن 
 لدیھ محل إقامة في دولة الكویت).  أيمؤسساً أو متواجداً داخل دولة الكویت ( السنداتإلیھ أعاله)، حتى ولو لم یكن حامل 

ار إلیھا أعاله من عدمھ، فإنھ یستحیل التأكید بشكل شفي الحاالت الم المقرضینضرائب على بناًء علیھ، ونظراً لعدم وجود أي سوابق تدل على فرض ال
 ب و/أو المحاكم الكویتیة لجھة تطبیق وفرض الضرائب من الناحیة العملیة. یبةجازم كیف سیكون موقف إدارة الضر

 .النشرة ھذه في تاریخ لألفراد الواردة الرأسمالیة األرباح أو دافراأل دخل على الدخل ضریبةتطبق  ال

 سدادھا الواجب المبالغ من نسبة حجز
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% من قیمة أي مبلغ یتم سداده. 5أي طرف كویتي یقوم بسداد أي مبالغ إلى طرف آخر أینما وجد، أن یستقطع ما یعادل  على یتوجب ھ، فإنللوائحوفقاً 
، بل یجب علیھ االحتفاظ بھذه یبةالمبالغ تحویل المبالغ المستقطعة فوراً إلى إدارة الضرعلى الطرف الذي یقوم بسداد  وتقتضي اإلشارة إلى أنھ ال یتوجب

تؤكد بأن الطرف األخیر غیر خاضع للضرائب أو ھو  ةبیالمبالغ وسدادھا فقط (أ) إلى الطرف اآلخر عند تقدیم ھذا األخیر شھادة صادرة عن إدارة الضر
بناء لطلبھا في حال  ةبیمعفي منھا، أو أنھ لم یحقق أیة أرباح أو أنھ قد قام بسداد أو بضمان سداد ضرائب الدخل المتوجبة بذمتھ، أو (ب) إلى إدارة الضر

 عدم تقدیم مثل ھذه الشھادة.

% من أي 5استقطاع ما یعادل  البنكوالفوائد على حد سواء. لذلك، فإنھ یتوجب على  االسميستقطاع من المبلغ ، فإنھ یجب االللوائحوفقاً للتفسیر الحرفي 
إال أنھ یجوز . یبةعند تقدیمھ للشھادة الصادرة عن إدارة الضر السنداتالمبالغ المستقطعة إلى حامل  إعادة، على أن یتم السنداتدفعة تسدد إلى حامل 

أن تضیف إلى أي دفعة یتم سدادھا، مبلغ یعادل المبلغ المستقطع،  للجھة المصدرةتماد على أحكام شروط اإلصدار والتي یمكن بموجبھا االع السنداتلحاملي 
 سواء تم تقدیم الشھادة عن إدارة الضرائب أم ال.

 اإلعفاءات الضریبیة على العوائد 

بشأن إنشاء ھیئة أسواق المال وتنظیم نشاط األوراق المالیة كما ھو معدل بموجب القانون  2010لسنة  7مكرر من القانون رقم  150عمالً بأحكام المادة 
لمدرجة في سوق ، ومع عدم اإلخالل باإلعفاءات الضریبیة المقررة على أرباح التصرف في األوراق المالیة الصادرة من الشركات ا2015لسنة  22رقم 

 الجھة المصدرة لھا.  طبیعةعوائد الناتجة من مثل األوراق المالیة والسندات ، أیاً كانت الالكویت لألوراق المالیة، تعفى من الضریبة المطبقة في الكویت 

الذي عدل بعض أحكام الئحة والكویتیة، الصادر عن وزارة المالیة  2028/2015(مكرر) بناء على األمر اإلداري رقم  150وقد تم تأكید تطبیق المادة 
 من السندات من الناتجة العوائد تعفى(مكرر)،  150وفقا للمادة و. وفقا لذلك، 2015دیسمبر  31التعدیل التنفیذیة، اعتبارا من السنة المالیة المنتھیة في 

 في الكویت. المطبقةضریبة الدخل 

اآلنفة الذكر ولعدم صدور أي تصریح رسمي عن إدارة الضریبة والمحاكم الكویتیة حول تفسیرھا و/أو مكرر  150وبالرغم من ذلك، ونظراً لحداثة المادة 
حالیاً التأكید بشكل  غیر الممكن كیفیة تطبیق األحكام الجدیدة المشار إلیھا في الفقرة السابقة أعاله في إطار عملیة مشابھة لعملیة إصدار السندات، فإنھ من

 المصدر علىما إذا كان  ،مكرر بما في ذلك 150إدارة الضریبة و/أو المحاكم الكویتیة من الناحیة العملیة لجھة تطبیق المادة  جازم كیف سیكون موقف
، إصدارھا مكان فيطرف آخر (على سبیل المثال، حامل للسندات)، الإلى أي  اتیقوم  بسداد دفع والذيالمصدر)  بنكالالكویت (مثل  فيیكون مقره  الذي

كما في تاریخ ھذه  أعاله،على التزامات الدفع كما المشار إلیھا تحت عنوان "حجز نسبة من المبالغ الواجب سدادھا"  حجزأي بعفى من القیام یسوف 
 النشرة.

 ضرائب أخرى:

أو بسبب أي ضرائب أو رسوم غرض أو خصم أو حجز ل استقطاعدون  بالسنداتباستثناء ما تم اإلشارة إلیھ أعاله، فإنھ یتم سداد كافة الدفعات المتعلقة 
 ا.حالیة أو مستقبلیة، أو رسوم حكومیة من أي نوع كانت یتم فرضھا أو تحصیلھا أو احتجازھا أو اعتمادھا من قبل دولة الكویت أو نیابة عنھ

سداد أي رسوم طابع مالي أو رسوم تسجیل أو ما شابھ ذلك من رسوم في دولة الكویت فیما یتعلق بإصدار أو تحویل  لسنداتا حاملي على یستحق ال
 .السندات
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 الرئیسیة العقود
 

 .تھأیة عقود رئیسیة خارج نطاق أنشط البنكبرم یلم 
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 معلومات عامة
 

  ھیئة أسواق المال

، وتعدیالتھماوالئحتھ التنفیذیة  2010لسنة  7بدولة الكویت ھي الجھة الرقابیة المولجة، وفقاً ألحكام قانون ھیئة أسواق المال رقم ھیئة أسواق المال  إن
 .) في دولة الكویت، وإصدار التراخیص والموافقات الالزمة إلصدار السنداتالسنداتتنظیم عملیات إصدار األوراق المالیة (بما فیھا ب

 وطرح األوراق المالیةصدار إسلطة 
ھي ھیئة أسواق المال باإلضافة إلى بنك الكویت المركزي بالنسبة في دولة الكویت سلطة إصدار التراخیص والموافقات الالزمة إلصدار السندات  إن 

 تھ.ضعة لرقابللبنوك وشركات التمویل الخا
 تغییر الوضع المالي

وھو تاریخ آخر  2019دیس��مبر  31منذ تاریخ  للبنك، لم یحدث أي تغییر س��لبي مؤثر في الوض��ع المالي النش��رةباس��تثناء ما تم اإلفص��اح عنھ في ھذه 
 .للبنك بیانات مالیة مدققة

 مدققو الحسابات

 .المجموعةمكتب دیلویت و توش (الوزان وشركاھم) باإلضافة إلى إرنست و یونغ (العیبان والعصیمي وشركاھم) كمدققي حسابات  المجموعة تعین

بالتعاون في ما بین دیلویت  2019دیس��مبر  31و 2018 دیس��مبر 31و  2017دیس��مبر 31للعامین المنتھیین في  لمجموعةلتم تدقیق البیانات المالیة 
  أ. – 68ترخیص رقم  -وإرنست و یونغ (العیبان والعصیمي وشركاھم)  -أ  -62ترخیص رقم  -وتوش (الوزان وشركاھم) 

بالتعاون في ما بین دیلویت وتوش (الوزان وشركاھم)  2020سبتمبر  30و  2020یونیو  30للفترة المنتھیة في  مجموعةللالبیانات المالیة  مراجعةتم 
 أ. – 208ترخیص رقم  -وإرنست و یونغ (العیبان والعصیمي وشركاھم)  -أ  -62ترخیص رقم  -

 دعاوىال
سواء كانت ھذه اإلجراءات معلقة أو محتملة تقاضي أو تحكیم (إجراءات طرفاً في أي إجراءات حكومیّة أو لیس  المجموعةأو أي عضو من  البنكإن  
، والتي قد یكون لھا أو كان لھا في الماض��ي القریب تبعات مؤثرة النش��رة) خالل فترة اإلثني عش��ر ش��ھراً التي س��بقت تاریخ ھذه على معرفة بھا البنكو

 .للمجموعة أو للبنكعلى المركز المالي 

 قرار الجمعیة العمومیة العادیة ومجلس اإلدارة بالموافقة على االصدار

بتاریخ  الصادرالبنك  ، وقرار مجلس إدارة2020مارس  7الصادر بتاریخ  للبنك بموجب قرار الجمعیة العمومیة السنداتقد تمت الموافقة على إصدار 
 .2020أغسطس  31

 الموافقة الرسمیة

 5النھائیة بتاریخ وموافقة بنك الكویت المركزي إلصدار السندات  2020أكتوبر  5بتاریخ  بنك الكویت المركزيتم الحصول على الموافقة المبدئیة من 
 2020أكتوبر  25. كما وافقت ھیئة أس���واق المال بتاریخ 2020أكتوبر  7في دولة الكویت بتاریخ  ھیئة أس���واق المال، وكذلك موافقة 2020نوفمبر 

 على بنود نشرة االكتتاب بشأن إصدار السندات.
 المقاصة

 ) التالي:ISINوذلك بموجب الرقم المتسلسل العالمي (ش.م.ك. (مقفلة) الشركة الكویتیة للمقاصة من خالل  السنداتتم قبول مقاصة 

 ISIN  :(KW0DI0190382رقم ( ةالسندات ذات الفائدة الثابت

 ISIN :(KW0DI0190390رقم ( ةالمتغیرالسندات ذات الفائدة 

 التصنیف

كما أنھ من توص��یة بش��رائھا أو بیعھا أو تملكھا،  س��نداتالأو  لمجموعةا وال یعتبر تص��نیففي مواض��ع أخرى في النش��رة  ذكر التص��نیف اإلئتماني تم  
 التي أصدرتھ. من قبل مؤسسة التصنیفالممكن إعادة النظر في ھذا التقییم أو تعلیقھ أو سحبھ في أي وقت 

 الرقابة على البنك

لرقابة بنك الكویت  البنك(وتعدیالتھ) والئحتھ التنفیذّیة. ویخض�������ع  2016لس�������نة  1الكویت وفقاً ألحكام قانون الش�������ركات رقم دولة  فيالبنك یعمل 
  الكویت. دولة زارة التجارة والصناعة في وو وھیئة أسواق المال المركزي
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 معلومات عن البنك وإدارتھ
 

 وأعمالھعلى تأسیسھ  تطبقالتي  والتشریعات المصدر للبنك القانوني الشكل

 البنك. 8490 رقم تجاري سجل تحت والصناعة التجارة وزارة لدى تسجیلھ وتم امیري مرسوم بموجب الكویت دولة في 1952 مایو 19 في البنك تأسس
 1968لس���نة  32 والقانون رقم وتعدیالتھ 2010 لس���نة 7 رقم والقانون ،وتعدیالتھ 2016 لس���نة 1رقم  لقانونل ویخض���ع كویتیة عامة مس���اھمة ش���ركة ھو

 .وتعدیالتھ

 

 :للبنك االساسي النظام في علیھا المنصوص لألحكام ملخص

 :البنك اغراض

 أعمال ترعى تم التي والتش����ریعات واللوائح القانون بموجب بھا المس����موح والخدمات والتجاریة المص����رفیة االعمال بكافة القیام للبنك یجوز عام، بش����كل
 . التجاریة البنوك

 في البنك تساعد قد والتي ألنشطتھ مماثلة بأنشطة تقوم أخرى كیانات مع مناسبة،بأي طریقة یراھا  االرتباط او محددة حصة على االستحواذ للبنك ویجوز
 .بھ الحاقھا او الكیانات تلك في االسھم اجمالي على باالستحواذ یقوم ان للبنك یجوز كما الخارج، في او الكویت دولة في اغراضھ تحقیق

 البنك ادارة

مع اس����تمرار مجلس االدارة أص����بح ینص على أنھ ، تم تعدیل النظام األس����اس����ي للبنك بحیث 2020مارس  7. وفي ادارة مجلس الى البنك ادارة تكلیف تم
من  بتداءا عض�����واً من بینھم عض�����وان مس�����تقالن على األقل و 11من  2020یونیو  30ابتداء من  –الحالي للدورة التي انتخب لھا، یتألف مجلس اإلدارة 

، على أال یزید عدد األعض��اء المس��تقلین عن نص��ف من بینھم أعض��اء مس��تقلون ال یقل عددھم عن أربعة أعض��اء )عض��واً 13من ( 2022یونیو  30تاریخ 
الذین یس��عون إلى خدمة فترة إض��افیة أعض��اء مجلس االدارة  على س��نوات ثالثة لمدة البنك ادارة مجلس اعض��اء انتخاب ویتم عدد أعض��اء مجلس اإلدارة.

  .مرة من أكثر اإلدارة مجلس في عضو أي انتخاب إعادة یجوز .السعي إلعادة انتخابھم من قبل المساھمین كل ثالث سنوات

 ویجوز. البنك عن نیابة منفرداً  بالتوقیع یقوم نأ االدارة مجلس بواسطة معین خرآ عضو يأ أو/و االدارة مجلس رئیس ونائب االدارة مجلس لرئیس ویحق
 .صالحیاتھما وتحدید للبنك تنفیذي رئیس نائب وأ تنفیذي رئیس تعیین االدارة لمجلس

 االدارة مجلس على یجب كما. االدارة مجلس رئیس طلب على بناء للبنك المالیة الس����نة خالل مرات س����تة االقل على االجتماع االدارة مجلس على ویجب
ً  االدارة مجلس اجتماع ویعتبر. االقلعلى  االدارة مجلس في عض���وین مقدم من طلب على بناء ایض���ا االجتماع  عن یقل ال ما حض���ور حالة في ص���حیحا

 .بالوكالة حضور اجتماعات مجلس اإلدارة یجوز وال. أعضائھ نصف

 االدارة مجلس رئیس ص��وت یكون االص��وات، تس��اوي حالة وفي. الحاض��رین االعض��اء بواس��طة باألغلبیة بالتص��ویت االدارة مجلس قرارات وتص��در
 ً  یطلب نأ المعترض للعض��و ویجوز. االدارة مجلس رئیس من توقیعھ ویتم خاص س��جل في االدارة مجلس اجتماع ض��رامح تس��جیل یتم وس��وف. مرجحا
 . رأیھ تسجیل

 

 لبنكبا الخاص المال رأس

 (مائة فلس) ك.د 0.100 بقیمة س���ھم 6,850,185,181 على مقس���م ك.د 685,018,518.1 والمدفوع بھ المص���رح المال رأس بلغ ،2020 یونیو 30 في
 .الواحد للسھم
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 المالیة البیانات
 

 : في الصفحات التالیة المعلومات والبیانات المالیة أدناه

 

  2020 سبتمبر 30 في المنتھیة اشھر التسعة عن المجمعة المكثفة المرحلیة المالیة المعلومات •

 2020 یونیو 30الستة اشھر المنتھیة في  عنالمجمعة  المكثفة المرحلیة المالیة المعلومات •
 

 2019 دیسمبر 31 في المنتھیة السنة عن المجمعة المالیة البیانات •
 

 2018 دیسمبر 31 في المنتھیة السنة عن المجمعة المالیة البیانات •
 

  2017 دیسمبر 31 في المنتھیة السنة عن المجمعة المالیة البیانات •
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

















































































































































































































































 
مجموعة بنك الكویت الوطني 

 
 

ت المرفقة من 
ضاحا

إن اإلی
1 

إلى 
32
 

تشكل جزء
 اً 

ت المالیة المجمعة.
من ھذه البیانا

 
11

 
 

بیان
 

ت في حقوق الملكیة المجم
التغیرا

 ع
للسنة المنتھیة في 

31
 

دیسمبر 
2018

 
  

 
 

ف دینار كویتي
أل

 
 

حقوق مساھمي البنك 
 

 
 

 

 
س
رأ

 
 

المال 
 

أسھم 
 

منحة مقترح 
صدارھا

إ
 

احتیاطي
 

قانوني
 

حساب 
عالوة 

 
صدار أسھم

إ
 

أسھم 
خزینة 
 

احتیاطي 
أسھم خزینة

 

احتیاطیات 
أخرى

 
ضاح 

(إی
20

 
ھـ)

 
اإلجمالي

 

األوراق 
المالیة 

المستدامة
 –

 
الشریحة 

1 

ص 
ص
الح

 
غیر

 
المسیطرة

 

إجمالي 
 

حقوق 
الملكیة 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

صید في 
الر

31
 

دیسمبر 
2017

 
591,744

 
29,588

 
295,872

 
803,028

 
(77,799)

 
13,994

 
1,372,964

 
3,029,391

 
210,700

 
321,010

 
3,561,101

 
أثیر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

9 
في 

1 
ینایر 

2018
 

ضاح 
(راجع إی

24
( 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

(29,045)
 

(29,045)
 

-    
 

(104)
 

(29,149)
 

 
────────

 
────────

 
────────

 
────────

 
────────

 
────────

 
────────

 
────────

 
────────

 
────────

 
────────

 
صید معاد إدراجھ كما في 

ر
1 

ینایر 
2018

 
591,744

 
29,588

 
295,872

 
803,028

 
(77,799)

 
13,994

 
1,343,919

 
3,000,346

 
210,700

 
320,906

 
3,531,952

 
ربح الفترة 

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
370,709

 
370,709

 
-    

 
23,240

 
393,949

 
خسائر

 
شاملة أخرى

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
(22,823)

 
(22,823)

 
-    

 
(1,732)

 
(24,555)

 
 

────────
 

────────
 

────────
 

────────
 

────────
 

────────
 

────────
 

────────
 

────────
 

────────
 

────────
 

ت الشاملة
إجمالي اإلیرادا

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
347,886

 
347,886

 
-    

 
21,508

 
369,394

 
المحول إلى االحتیاطي 

القانوني
 

ضاح 
(إی

20
 

)ب
 

-    
 

-    
 

14,794
 

-    
 

-    
 

-    
 

(14,794)
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

ضاح 
صدار أسھم منحة (إی

إ
20

)أ 
 

29,588
 

(29,588)
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

بیع أسھم خزینة
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

12,374
 

16
 

-    
 

12,390
 

-    
 

-    
 

12,390
 

ت أرباح مدفوعة 
توزیعا

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
(174,883)

 
(174,883)

 
-    

 
-    

 
(174,883)

 
فوائد مدفوعة ألوراق رأسمالیة مستدامة 

– 
الشریحة 

1 
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

-    
 

(12,151)
 

(12,151)
 

-    
 

-    
 

(12,151)
 

ت باألسھم في شركة تابعة 
مدفوعا

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
-    

 
28

 
28

 
-    

 
20

 
48

 
ص 

ص
ت أرباح مدفوعة من قبل شركة تابعة الى الح

توزیعا
غیر المسیطرة 

 
-    

 
-    
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 التأسیس والتسجیل  - 1
  

ً  ع.تم التصریح بإصدار البیانات المالیة المجمعة لبنك الكویت الوطني ش.م.ك.  ـب("البنك") وشركاتھ التابعة (یشار إلیھا معا
. إن الجمعیة العامة السنویة 2019ینایر  8وفقاً لقرار مجلس اإلدارة بتاریخ  2018دیسمبر  31"المجموعة") للسنة المنتھیة في 

عامة تأسست في الكویت في للمساھمین لھا الحق في تعدیل ھذه البیانات المالیة المجمعة بعد إصدارھا. إن البنك شركة مساھمة 
) لدى بنك الكویت المركزي. یقع المكتب المسجل للبنك في شارع عبد 8490 –ومسجلة كمصرف (سجل تجاري رقم  1952عام 

 .3الكویت. إن األنشطة الرئیسیة للبنك مفصح عنھا في إیضاح  13001الصفاة  95هللا األحمد وعنوانھ البریدي ھو ص.ب. 
   

 اسبیة الھامةالسیاسات المح -2
 

  ساس اإلعدادأ 2.1
تم إعداد البیانات المالیة المجمعة وفقاً لتعلیمات المؤسسات الخدمات المالیة الصادرة عن بنك الكویت المركزي في دولة الكویت. 

 9المالیة  اً للمعیار الدولي للتقاریرمخصص خسائر االئتمان المتوقعة للتسھیالت االئتمانیة وفقوتتطلب ھذه التعلیمات احتساب 
لتأثیر الناتج االتزاماً بتعلیمات بنك الكویت المركزي أو المخصصات المطلوبة وفقاً لتعلیمات بنك الكویت المركزي، أیھما أكبر؛ و

ر المحاسبة مجلس معایی تطبیق متطلبات كافة المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة االخرى الصادرة عنعلى اإلفصاحات ذات الصلة؛ و
 .الدولیة

 
المقاسة یة الملمشتقات واالستثمارات في أوراق اتم إعداد البیانات المالیة المجمعة على أساس مبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء قیاس 

ً للقیمة العادلة والعقارات االستثماریةبالقیمة العادلة  دات أدناه، فإن الموجو بالتفصیل. إضافة إلى ذلك، وكما ھو موضح وفقا
 تم تغطیتھا.یتغطیة القیمة العادلة، تدرج بالقیمة العادلة في حدود المخاطر التي بعالقات والمطلوبات التي تم تغطیتھا، فیما یتعلق 

 
 تغیرات في السیاسات المحاسبیة ال 2.2

الدولي  ة، باستثناء التغیرات الناتجة من تطبیق المعیارالسابق لسنةاإن السیاسات المحاسبیة المستخدمة مماثلة لتلك المستخدمة في 
 . 2018ینایر  1" األدوات المالیة" الذي یسري اعتباراً من 9للتقاریر المالیة 

 
 : األدوات المالیة9المالیة  المعیار الدولي للتقاریرتطبیق 
لموجودات والمطلوبات المالیة وانخفاض قیمة الموجودات المالیة ل التحقق والقیاسمتطلبات  9المعیار الدولي للتقاریر المالیة  یحدد

قامت المجموعة بتطبیق  األدوات المالیة: التحقق والقیاس.  39محل معیار المحاسبة الدولي  ھذا المعیار . ویحلالتغطیةومحاسبة 
 .أدناهوفقاً لما ھو موضح  2018ینایر  1األدوات المالیة والذي یسري اعتباراً من  9المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

 
وفقا لما تسمح بھ األحكام االنتقالیة للمعیار. وبالتالي، فإن المعلومات  2017لسنة  المقارنةبإعادة إدراج المعلومات  تقم المجموعةلم 

، وغیر قابلة للمقارنة بالمعلومات المعروضة لسنة 9ال تعكس متطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة  2017المعروضة لسنة 
في األرباح  9لناتجة من تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة . تم تسجیل الفروق في القیمة الدفتریة للموجودات المالیة وا2018

 . 24 اإلیضاحعنھا ، والمفصح 2018ینایر  1واالحتیاطیات كما في  المحتفظ بھا
 

 :9الناتجة من تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة  للمجموعةالمحاسبیة فیما یلي ملخص التغییرات االساسیة في السیاسات 
 

 وقیاس الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة تصنیف
ثالث فئات أساسیة لتصنیف الموجودات المالیة: الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة  9یتضمن المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

و الخسائر. یستند تصنیف المطفأة، وبالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى، وبالقیمة العادلة من خالل األرباح أ
بشكل عام الى نموذج االعمال الذي یتم من خاللھ إدارة األصل المالي  9الموجودات المالیة وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

جودات وفقاً فئات التصنیف السابقة للمو 9وخصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة الخاصة بھ. استبعد المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
كمحتفظ بھا حتى االستحقاق، او قروض ومدینین، او متاحة للبیع. وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة  39لمعیار المحاسبة الدولي 

، ال یتم أبداً فصل المشتقات المتضمنة في العقود إذا كان العقد الرئیسي یمثل أصالً مالیاً یندرج ضمن نطاق المعیار. بدالً من 9
تصنیف وقیاس فیما یتعلق ب للمجموعةذلك، یتم تقییم األداة المالیة المختلطة ككل لغرض التصنیف. تم عرض السیاسات المحاسبیة 

 .  2.15 اإلیضاحضمن  9الموجودات المالیة طبقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 
 

ات فیما یتعلق بالمطلوب للمجموعةلم یكن لھ أي تأثیر جوھري على السیاسات المحاسبیة  9إن تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
 المالیة. 
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 للعمالء (تتمة)قروض وسلف وتمویل إسالمي   -12
 

 للعمالء والمخصصات المتعلقة بھا ھي كما یلي: متعثر السداد إن القروض والسلف غیر المنتظمة والتمویل اإلسالمي
 

 2018 2017 
 ألف ألف 
 دینار كویتي دینار كویتي 
   

 214,092 221,694 القروض والسلف والتمویل اإلسالمي للعمالء
 104,476 112,024 مخصصات

 

 إن القیمة العادلة للضمانات التي تحتفظ بھا المجموعة فیما یتعلق بالقروض والسلف والتمویل اإلسالمي للعمالء التي تم تحدیدھا
ألف دینار  85,643: 2017( 2018دیسمبر  31في ألف دینار كویتي  72,063 تبلغ متعثرة األداءكقروض  فرديعلى نحو 

  واألوراق المالیة وخطابات الضمانات البنكیة والعقارات.كویتي). یتكون الضمان من النقد 
 

 االستثمارات المالیة -13
 

 یبین الجدول أدناه تفاصیل تصنیف االستثمارات المالیة: 
 

2018 

 التكلفة المطفأة 

مدرجة بالقیمة 
 العادلة من خالل 

اإلیراد ات الشاملة 
 األخرى

بالقیمة مدرجة 
 العادلة من خالل 

 اإلجمالي بیان الدخل
 ألف ألف ألف ألف 
 دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي 
     

     استثمارات في أوراق مالیة
 2,146,241      -    1,271,827 874,414 (غیر كویتیة) حكومیة-أوراق دین مالیة 
 1,371,165      -    1,371,165      -    حكومیة غیر-أوراق دین مالیة 

 86,574 24,575 61,999      -    أسھم
 99,655 99,655      -         -    استثمارات أخرى

 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 3,703,635 124,230 2,704,991 874,414 خسائر االئتمان المتوقعة

 (25,603)    -         -      (25,603) 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 848,811 2,704,991 124,230 3,678,032 
     

 809,871      -         -    809,871 سندات بنك الكویت المركزي
     

 872,042      -         -    872,042 سندات خزانة حكومة الكویت
 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 2,530,724 2,704,991 124,230 5,359,945 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 إدارة المخاطر (تتمة) -30
 

 (تتمة) مخاطر االئتمان    30.1
  والتمویل اإلسالمي للعمالء المتأخرة أو منخفضة القیمةتحلیل تقادم القروض والسلف  30.1.5

 
 المجموع  أفراد  شركات 

 

 
 متأخرة وغیر

منخفضة القیمة  

متأخرة 
ومنخفضة 

 القیمة
 متأخرة وغیر

 منخفضة القیمة 

 متأخرة 
ومنخفضة 

 القیمة
 متأخرة وغیر

 منخفضة القیمة 

 متأخرة
ومنخفضة  

 القیمة

2018 
 ألف 

 دینار كویتي
 ألف 

 دینار كویتي
 ألف 

 دینار كویتي
 ألف 

 دینار كویتي
 ألف 

 دینار كویتي
 ألف 

 دینار كویتي
       

 3,987 84,909 33 43,101 3,954 41,808 یوماً  30حتى 
 25 26,092          10 18,725 15 7,367 یوما 31-60
 101 8,133 15 3,688 86 4,445 یوما 61-90
 49,699      - 25,638      - 24,061      - یوما 91-180

ً  180أكثر من   167,882      - 78,308             - 89,574             - یوما
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 
 53,620 117,690 65,514 104,004 119,134 221,694 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

2017       
       

 1,678 71,153      -    41,061 1,678 30,092 یوماً  30حتى 
 158 24,803      -    18,252 158 6,551 یوما 31-60
      -    9,790      -    2,772      -    7,018 یوما 61-90
 66,676      -    23,794      -    42,882      -    یوما 91-180

ً  180أكثر من   145,580      -    71,665      -    73,915      -    یوما
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 
 43,661 118,633 62,085 95,459 105,746 214,092 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 
إن القیمة العادلة للضمان الذي تحتفظ بھ المجموعة من إجمالي المبلغ متأخر الدفع أو القروض والسلف والتمویل اإلسالمي 

دینار ألف  91,283: 2017( 2018دیسمبر  31كما في  دینار كویتي ألف 115,196للعمالء التي انخفضت قیمتھا، بلغت 
 كویتي).
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 البنك 

 .ع.ك..مش الوطني الكويت بنك

 الوطني، الكويت بنك برج

 الشهداء والمبارك  جابر شارع

 ،6القسيمة  7قطعة 

 13001الصفاة  95. ب.ص

 الكويت

 

 المشترك االصدار مدير

 م.ك.م.ش لالستثمار الوطني شركة

 "(لالستثمار الوطني)"

 35الوطني، الدور  الكويت بنك برج

 ءالشهدا والمبارك  جابر شارع

 ،6القسيمة  7قطعة 

 13050الصفاة  4950. ب.ص

 الكويت

 

 

 المشترك االصدار مدير

 ع.ك.م.شلالستثمار  كامكو شركة

 "(نفستإ كامكو)"

 برج الشهيد الوليد،بن اشارع خالد  شرق، منطقة

 13149الصفاة  28873ص. ب. 

  الكويت

 

 مدير االصدار المشترك

 المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع.

 يونيفرسال، برج الجابر، أحمد شارع، 1 قطعة شرق،

  التاسع الدور

 23444صندوق بريد 

 الكويت ،13095الصفاة 

 

 

 

 

 

 

 

 الرئيسي السداد ووكيل المالي الوكيل

 .ع.ك.م.ش الوطني الكويت بنك

 الوطني، الكويت بنك برج

 الشهداء والمبارك  جابر شارع

 .6القسيمة  7قطعة 

 13001 الصفاة 95. ب.ص

 الكويت

 

 

 

 

 المشترك االصدار مدير

 .م.ك.ع.شالخليج  بنك

 الكويت مدينةشارع مبارك الكبير، 

 الكويت 13032 الصفاة، 3200.ب. ص

 االيداع ومحل المقاصة وكيل 

 (مقفلة. )ك.م.ش للمقاصة الكويتية شركة

الدور  ،الماليةمبنى سوق الكويت لألوراق  الكبير،مبارك  شارع

 السادس

 13081 الصفاة 22077. ب.ص

 الكويت

 

 

 

 للبنك القانوني المستشار

ASAR- وشركاه الرويح 

 الغانم منيان محمد شارع

 الطابق الثالث األولى، البوابة الصالحية، مجمع

 13005 الصفاة 447. ب.ص

 الكويت

 

 

 المشتركين االصدار لمدراءالقانوني  المستشار

 محامون ومستشارون قانونيون – الدولي المستشار مكت 

 شرق، ، 58الدور  -الحمرا برج

 الكويت مدينة

 13070 الصفاة، 2094.ب. ص

 الكويت دولة
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