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أمير دولة الكويت

ولي عهد دولة الكويت

أهــم املـؤشـرات املـالـيـة
مليون دينار كويتي (عدا ما ذكر غير ذلك)
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صافـي إيرادات الفوائد وصافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي

397٫8

381.0

358.8

376.8

366.8

إيرادات تشغيل أخرى

252٫1

159.3

139.8

141.6

141.7

330

مصاريف التشغيل

183٫7

162.0

159.1

179.9

159.5

300

صافـي أرباح السنة

305٫1

302.4

301.7

265.2

255.3

270

إجمالي املوجودات

16٫424

13.627

12.899

12.9 07

11.973

األموال املدارة للغير

2٫817

2.530

2.604

2.416

2.834

حقوق املساهمني من دون التوزيعات املقترحة

2٫298

2.168

2.074

1.708

1.440

القيمة السوقية

4٫102

4.399

5.166

3.280

3.078

120

العائد على حقوق املساهمني فـي أول السنة ()%

14٫1

14.6

17.7

18.4

17.0

90

سعر السهم فـي آخر السنة (فلس)

960

1.120

1.440

1.120

1.180

60

ربحية السهم (فلس)
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توزيعات األرباح النقدية املقترحة للسهم (فلس)

30

40

40

40

45

0
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األرباح الصافية منذ التأسيس 2012 - 1952
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الوطني في سطور
تأسس بنك الكويت الوطني في العام  1952ليكون أول وأقدم بنك وطني وشركة مساهمة
تأسست في دولة الكويت ومنطقة اخلليج العربي .وعبر السنوات ،استطاع الوطني ،بفضل
إدارته املستقرة والرصينة إلى جانب استراتيجيته الواضحة وأدائه املتنامي وجودة أصوله
ومتانة قاعدته الرأسمالية ،بناء صرح مصرفي كبير يقدم مجموعة من اخلدمات واحللول
املصرفية واملالية واالستثمارية املبتكرة لألفراد والشركات تغطي مجموعة واسعة من
األنشطة االقتصادية .وبات الوطني يستأثر بحصة واسعة من النشاط املصرفي وقاعدة
متنامية من العمالء محلياً وإقليمياً .وينفرد الوطني على مستوى البنوك اخلليجية بأكبر
شبكة فروع خارجية ومكاتب متثيل وشركات تابعة متواجدة في أهم عواصم املال واألعمال
حول العالم.
كما يحظى الوطني الذي يعتبر أكبر مؤسسة مالية في الكويت ،بأعلى التصنيفات االئتمانية
على مستوى بنوك الشرق األوسط من قبل وكاالت التصنيف االئتماني العاملية «موديز»
و«ستاندرد أند بورز» و«فيتش» ،عالوة على اختياره بني أكثر  50مصرفاً أماناً في العالم
للمرة السادسة على التوالي.

رسالتنا
احلفاظ على موقع الريادة املصرفـية العربية

أعلى تصنيف ائتماني
في الشرق األوسط

حتقيق أعلى العوائد واألرباح ملساهمينا
تقدمي أفضل اخلدمات املصرفـية لعمالئنا
االستمرار فـي تطوير مهارات وكفاءات موظفـينا
الوفاء مبسؤولياتنا جتاه املجتمع الذي ننتمي
إليه على الوجه األمثل
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األكثر أمان ًا فـي الشرق األوسط

بنك الكويت الوطني..
تواجد راسخ محلي ًا وإقليمي ًا وعاملي ًا

 1الكويت (عدد الفروع )64
ت+965 2242 2011 :
ف+965 2259 5804 :
شركة الوطني للوساطة املالية
ت+965 2259 4948 :
ف+965 2241 6922 :
أن بي كي كابيتال
ت+965 2224 6901 :
ف+965 2224 6905 :
 2العراق (عدد الفروع )14
بنك االئتمان العراقي
ت+964 1 7182198/7191944 :
ت+964 1 71888406/7171673 :
ف+964 1 7170156 :
 3األردن (عدد الفروع )4
ت+962 6 580 0400 :
ف+962 6 580 0441 :
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 4لبنان (عدد الفروع )8
ت+961 1 759 700 :
ف+961 1 747 866 :

أن بي كي كابيتال  -االمارات
ت+971 4 3652800 :
ف+971 4 3652805 :

 13اململكة املتحدة (عدد الفروع )2
ت+44 20 7224 2277 :
ف+44 20 7224 2101 :

 5اململكة العربية السعودية
فرع جدة
ت+966 2 603 6300 :
ف+966 2 603 6318 :

 9مصر (عدد الفروع )42
البنك الوطني املصري
ت+202 333 88816/17 :
ف+202 333 79302 :

 14الواليات املتحدة االمريكية
فرع نيويورك
ت+1 212 303 9800 :
ف+1 212 319 8269 :

 6البحرين (عدد الفروع )2
ت+973 17 155 555 :
ف+973 17 104 860 :

 10تركيا (عدد الفروع )20
البنك التركي
ت+90 212373 6373 :
ف+90 212225 0353 :

 15الصني
فرع شانغهاي (التمثيلي)
ت+86 21 6888 1902 :
ف+86 21 5047 1011 :

 11سويسرا
ت+41229064343 :
ف+41229064399 :

 16سنغافورة
فرع سنغافورة
ت+65 6222 5348 :
ف+65 6224 5348 :

 7قطر (عدد الفروع )10
ت+974 4447 8000 :
ف+974 4447 3710 :
 8االمارات العربية املتحدة
فرع دبي
ت+971 4 2929222 :
ف+971 4 2943337 :

 12فرنسا
فرع باريس
ت+33 1 5659 8600 :
ف+33 1 5959 8623 :

استطاع بنك الكويت الوطني على مدى ستة عقود منذ تأسيسه كأول مصرف
وطني وأول شركة مساهمة في الكويت واخلليج ،أن يتحول إلى كيان مصرفي
إقليمي يتنامى بشكل متزايد ويقدم خدمات مصرفية مبتكرة لعمالئه حول العالم
من خالل شبكة فروع محلية ودولية تضم أكثر من  173فرعاً وشركة تابعة تتواجد
في  16بلداً موزعة في أربع قارات من ضمنها  10بلدان في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا .وتستفيد مجموعة بنك الكويت الوطني من حضورها الدولي
الواسع وشبكة فروعها احمللية كبوابة دخول لعمالئها الدوليني إلى الكويت وخلدمة
عمالئها احملليني خارج الكويت.
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مجلس اإلدارة

 1محمد عبد الرحمن البحر
رئيس مجلس اإلدارة

 2ناصر مساعد الساير

1

نائب رئيس مجلس اإلدارة

 3حمد عبد العزيز الصقر
عضو مجلس اإلدارة

 4غسان أحمد سعود اخلالد
عضو مجلس اإلدارة

 5يعقوب يوسف الفليج
عضو مجلس اإلدارة

2

3

4

 6حمد محمد عبد الرحمن البحر
عضو مجلس اإلدارة

 7مثنى محمد أحمد احلمد
عضو مجلس اإلدارة

 8هيثم سليمان حمود اخلالد
عضو مجلس اإلدارة

5

6

7

 9لؤي جاسم محمد اخلرافـي
عضو مجلس اإلدارة

8

8

9

بنك الكويت الوطني  -التقرير السنوي والبيانات املالية 2012

9

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

لقد شكل العام  2012عالمة فارقة في مسيرة بنك الكويت
الوطني متثلت باحتفاله بالعيد الستني على تأسيسه كأول
مصرف وطني وأول شركة مساهمة في منطقة اخلليج .وقد
أقام البنك بهذه املناسبة احتفالية ضخمة شرفنا بحضورها
حضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح األحمد
اجلابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد اجلابر
الصباح على رأس جمع من كبار القيادات والشخصيات في
الكويت.
وعلى املستوى االستراتيجي ،استطاع البنك خالل العام املاضي
أن يخطو خطوة مهمة في مسار استراتيجيته الرامية إلى تنويع
مصادر الدخل وموازنة إيراداته من خالل زيادة مساهمة فروعه
اخلارجية في إجمالي أرباح املجموعة وزيادة حصته في بنك
بوبيان.

 60عام ًا في خدمة الكويت

لقد خطا البنك الوطني على مدى ستني عاما مسيرة حافلة
من النجاحات واإلجنازات ،ساهم خاللها بنهضة الكويت
وتنميتها .كما استطاع البنك الوطني التحول من مجرد بنك
صغير إلى أحد أكبر البنوك العربية وأكثرها أمانا ،محتفظا
بأعلى تصنيف ائتماني بني كافة بنوك الشرق األوسط وشمال
افريقيا ،ومنتشرا بأربع قارات حول العالم.
وفي كل عام من هذه األعوام الستني ،كان البنك الوطني ميضي
بثبات نحو تعظيم قيمة حقوق مساهميه وتنمية العائد على
استثماراتهم ،محافظا على استقرار ربحيته رغم األزمات
والتحديات الكبيرة التي مرت على الكويت والعالم .ومن رأسمال
بسيط ال يتجاوز املليون دينار كويتي عند التأسيس في العام
 ،1952منت حقوق املساهمني لتبلغ  2٫3مليار دينار كويتي كما
في نهاية ديسمبر .2012

السادة املساهمون الكرام،
يسرني باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس اإلدارة أن أضع بني
أيديكم التقرير السنوي الستني ملجموعة بنك الكويت الوطني الذي نستعرض من
خالله أبرز اإلجنازات التي حققها البنك الوطني خالل العام  2012والتي تكللت
بتحقيق أرباح جيدة تعكس متانة مركزه املالي وقوة أدائه واستقرار إدارته ،إلى جانب
جناح استراتيجيته التوسعية محليا وإقليميا.

لقد انطبعت هذه املسيرة الطويلة مبثلث قوة لطاملا متيز به
البنك الوطني ووضعه في موقع متقدم عن كافة منافسيه،
من خالل جودة األصول املرتفعة والسياسة املتحفظة واإلدارة
املهنية واملستقرة ،األمر الذي يعزز من موقعه الريادي على
املستويني احمللي واإلقليمي .وخير دليل على هذا التميز هو
اختيار جامعة هارفارد العريقة البنك إلعداد دراسة خاصة
حول قيادته الرائدة وقدرته على النجاح املستمر عبر العديد
من األزمات على مدار ستة عقود ،وهو مثار فخر واعتزاز
كبيرين لنا.

االستقرار رغم التحديات

لقد اتسم العام املاضي مبجموعة معطيات ،أبرزها تراجع البيئة
التشغيلية محليا وإقليميا وانعكاسها على املناخ االقتصادي
العام ،واستمرار األداء الضعيف لسوق الكويت لألوراق املالية
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وما رافقه من انخفاض في أسعار األصول إلى مستويات
متدنية ،فضال عن استمرار األزمة املالية العاملية وأزمة أوروبا،
باإلضافة إلى االضطرابات السياسية التي يشهدها العالم
العربي وتداعياتها على سائر أنحاء املنطقة والغموض الذي
يكتنف اآلفاق السياسية واالقتصادية .لكن رغم كافة هذه
املعطيات متكن البنك الوطني بفضل الله عز وجل وبجهود
إدارته التنفيذية وكافة موظفيه من مواجهة هذه التحديات
ومواصلة أدائه القوي واحلفاظ على استقرار إيراداته وتنوعها
وتنمية مؤشراته املالية ومجاالت أعماله.
وقد حقق البنك الوطني  305٫1مليون دينار كويتي أرباحا
صافية في العام  ،2012متثل مجددا نحو نصف إجمالي أرباح
القطاع املصرفي احمللي ،وهو ما يشكل دليال قاطعا على تفوق
البنك في مواجهة كافة التحديات والظروف االستثنائية بفضل
استراتيجيته الناجحة وسياسته املتحفظة ،إلى جانب إدارته
احلصيفة للمخاطر ،باإلضافة إلى التزامه بأرقى معايير العمل
املصرفي لتقدمي أفضل اخلدمات واملنتجات لعمالئنا.
وتظهر قوة أداء البنك الوطني ومتانته بوضوح أيضاً في كافة
املؤشرات املالية األخرى ،مع استمرارنا في حتقيق عوائد
مميزة على املوجودات وحقوق املساهمني خالل العام املاضي،
إذ بلغ العائد على املوجودات  ٪2والعائد على حقوق املساهمني
 ٪14٫1كما في نهاية ديسمبر  .2012وفي إشارة إلى رسملة
البنك الوطني القوية ومتانة مركزه املالي ،بلغ معدل كفاية رأس
املال  ،٪17وهو معدل يفوق املعدالت العاملية.
كما واصلت موجودات بنك الكويت الوطني منوها لتبلغ 16٫4
مليار دينار كويتي كما في نهاية ديسمبر  ،2012مرتفعة بواقع
 ٪20٫5عن العام السابق ،بينما بلغت حقوق املساهمني 2٫3
مليار دينار كويتي ،بنمو بلغ .٪6
هذا وقد قرر مجلس اإلدارة التوصية إلى اجلمعية العامة بتوزيع
أرباح نقدية بواقع  ٪30من القيمة االسمية للسهم ،أي 30
فلسا للسهم الواحد ،وأسهم منحة بواقع  ،٪5وذلك للمساهمني
املسجلني في سجالت البنك بتاريخ انعقاد اجلمعية العامة.

األعلى تصنيف ًا واألكثر أمان ًا

وعلى الرغم من تراجع تصنيفات كبرى البنوك واملؤسسات
املالية العاملية ،استطاع البنك الوطني أن يحتفظ بتصنيفاته
االئتمانية األعلى بني كافة بنوك الشرق األوسط وشمال
افريقيا ،بإجماع أكبر ثالث وكاالت تصنيف عاملية هي "موديز"
و"فيتش" و"ستاندرد أند بورز".
وكانت الوكاالت الثالث قد ثبتت تصنيفات البنك الوطني خالل
العام املاضي بنظرة مستقبلية مستقرة ،إذ قامت وكالة "موديز"
بنك الكويت الوطني  -التقرير السنوي والبيانات املالية 2012
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بتأكيد تصنيفات البنك الوطني طويلة األجل عند  ،Aa3كما
ثبتت وكالة "فيتش" تصنيفه عند  AA-ووكالة "ستاندرد أند
بورز" عند .A+
وفي مؤشر إضافي على الثقة العاملية التي يتمتع بها البنك
الوطني ،فقد احتفظ مبوقعه بني أكثر البنوك أمانا في العالم
للعام السادس على التوالي ،واحتل العام املاضي املرتبة  34على
قائمة "غلوبل فاينانس" ألكثر  50بنكا أمانا في العالم ،متقدما
على أبرز وأشهر البنوك العاملية.

جناح استراتيجية التوسع اإلقليمي

لقد جاءت األحداث والتطورات السياسية املتالحقة التي
شهدتها الكويت والعالم العربي خالل العام  2012مبثابة
تأكيد على جناح استراتيجية التوسع اإلقليمي املدروس التي
انتهجها البنك الوطني ،حيث أظهرت فروعنا اخلارجية مناعة
قوية في مواجهة التحديات التي فرضتها األحداث املتالحقة
باملنطقة .على هذا األساس فإن البنك الوطني ماض قدما في
استراتيجيته الرامية إلى املوازنة بني إيراداته محليا وإقليميا،
إذ تشهد مساهمة الفروع اخلارجية والشركات التابعة في
إجمالي أرباح املجموعة منوا مضطردا ،مرتفعة بواقع ٪22٫7
خالل العام .2012
كما إن البنك الوطني حريص على تعزيز تواجده في األسواق
اخلليجية التي تقدم فرص منو واعدة ،والسيما في قطر التي
يحقق فيها بنك قطر الدولي ،البنك الشريك لنا في قطر،
معدالت منو تفوق معدالت السوق .وكذلك احلال بالنسبة إلى
السعودية واإلمارات اللتني متلكان آفاقا اقتصادية إيجابية في
ظل ما تشهدانه من مشاريع رأسمالية وبرامج إنفاقية مرتفعة.
وفي هذا اإلطار ،حاز البنك الوطني خالل العام املاضي على
موافقة السلطات الرسمية على افتتاح فرع له في أبوظبي،
والذي يتوقع أن يتم افتتاحه في الربع األول من العام 2013
ليعزز البنك تواجده في السوق اإلماراتية.
وفي مصر ،واصل البنك الوطني املصري منوه القوي على
الرغم من األحداث السياسية التي شهدتها البالد .ونتوقع أن
يستمر البنك الوطني املصري بأدائه القوي خالل الفترة املقبلة،
وال سيما مع بروز بوادر التعافي على االقتصاد املصري الذي
ميثل استثمارنا فيه خيارا استراتيجيا طويل األجل بدأنا بالفعل
بجني ثماره.

آفاق جديدة للنمو

ومبوازاة استراتيجيته اإلقليمية ،عزز البنك الوطني خالل
العام املاضي تواجده في السوق املصرفية اإلسالمية احمللية
من خالل استكمال رفع نسبة مساهمته في بنك بوبيان إلى
12

 ،%58٫4وبالتالي حتوله إلى شركة تابعة ،وهو ما من شأنه
أن يوفر للبنك الوطني آفاقا جديدة للنمو وأن يدعم جهوده
لتنويع مصادر الدخل وتعزيز قاعدة عمالئه واملجموعة الواسعة
واملتنوعة من اخلدمات املصرفية التي يقدمها لهم.
وقد شهد بنك بوبيان منذ دخول البنك الوطني مساهما رئيسيا
فيه حتوال جذريا في أعماله متثل في عودته إلى النمو وحتقيق
األرباح وزيادة حصته في السوق املصرفية اإلسالمية في
الكويت بوتيرة مستقرة.
وسيواصل الوطني استراتيجيته الرامية إلى دعم بوبيان من
خالل إمداده باخلبرات والكوادر املصرفية مع االلتزام التام
باستقاللية املصرفني وفق ما تنص عليه أحكام الشريعة
اإلسالمية السمحة.

إدارة املخاطر واحلوكمة

إن جناح الوطني في مواجهة التحديات التي فرضتها األزمة
املالية العاملية واستمرار تداعيات الربيع العربي يعكس مدى
فاعلية إدارة املخاطر ومعايير احلوكمة التي نعتمدها .ومن دون
شك ،قادت السياسة املتحفظة التي ينتهجها البنك الوطني
وإدارته الرشيدة للمخاطر واملعايير الصارمة للحوكمة إلى
حماية البنك من تداعيات تدهور البيئة االقتصادية محليا
وإقليميا والتي انعكست على العديد من البنوك واملؤسسات
املالية في الكويت واملنطقة.

 303مواطنني كويتيني من اجلنسني ،لتتجاوز نسبة العمالة
الوطنية لديه  ،%60ولنحافظ على موقعنا بني أكبر اجلهات
توظيفا للعمالة الوطنية في القطاع اخلاص .وهو ما يؤكد دعم
مصرفنا الكامل للخطط احلكومية الهادفة إلى تأهيل الكوادر
الوطنية الشابة وتنمية الثروة البشرية في الكويت .وقد تعزز
ذلك بحصولنا على جائزة أفضل مؤسسة لتوطني الوظائف
على مستوى منطقة اخلليج العربي للعام الثاني على التوالي.

ملتزمون بتنمية مجتمعنا

وتأكيدا على نهجنا الثابت بتنمية مجتمعنا ،كثف البنك الوطني
في ذكرى تأسيسه الستني جهوده لالضطالع بدوره االجتماعي
في إطار التزامه مبسؤوليته االجتماعية .ولم يدخر البنك أي
جهد في دعم كافة الفعاليات االجتماعية والتعليمية واإلنسانية
واخليرية وتكريس قيم التعاون واملشاركة رغم تداعيات األزمة
التي فرضت نهجا مختلفاً في هذا املجال على العديد من
املؤسسات والشركات.
وخالل العام  ،2012أطلق البنك العديد من املبادرات اإلجتماعية
واخليرية ،أبرزها التبرع مببلغ  4ماليني دينار كويتي لتوسعة
مستشفى بنك الكويت الوطني لألطفال من خالل إنشاء مركز
متخصص بأمراض سرطان الدم لدى األطفال ،سيكون بإذن
الله فريدا من نوعه على مستوى املنطقة .كما واصل البنك
دعمه ملختلف اجلهات اخليرية واإلنسانية مثل بيت عبدالله
لألطفال ودار اآلثار اإلسالمية.

ويعمل بنك الكويت الوطني دوما على تعزيز أطر احلوكمة لديه
من خالل تبني أفضل املعايير العاملية وااللتزام التام باملبادئ
التي أرساها مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية ،والتي تهدف
إلى تطبيق القواعد والتعليمات الرقابية مع احملافظة على
استقاللية إدارة املخاطر لدى البنك.

وكعادته سنويا ،واصل البنك الوطني حملته "افعل اخلير في
شهر اخلير" خالل شهر رمضان املبارك ،ورعايته املؤمتر
السنوي لطلبة الكويت في الواليات املتحدة .كما استمر في
تقدمي كافة أوجه الدعم واملساندة لألنشطة الهادفة إلى
احملافظة على البيئة فضال عن األنشطة التعليمية والرياضية
مثل سباق الوطني السنوي للمشي في عامه الثامن عشر.

يأتي االهتمام باملوارد البشرية وتطويرها وتنمية قدراتها على
رأس اهتماماتنا وأولوياتنا .وقد أطلق البنك الوطني العديد
من الدورات والبرامج التدربيبة الرامية إلى تنمية مهارات
موظفيه من اجلنسني وتوسيع مداركهم ،إذ قام البنك خالل
العام  2012بتوفير أكثر من  3615فرصة تدريبية شملت عددا
كبيرا من موظفينا .كما عزز البنك الوطني شراكاته مع أبرز
املعاهد واجلامعات العاملية لتنظيم العديد من البرامج التدريبية
الرفيعة املستوى لصقل مهارات القيادات الشابة لديه بهدف
إعداد جيل واعد من املصرفيني اجلدد.

شكر وعرفان

ثروة الوطني البشرية

وواصل البنك الوطني سعيه الدائم إلى توطني الوظائف وزيادة
نسبة العمالة الوطنية لديه ،إذ قام خالل العام املاضي بتوظيف

مساهمونا األفاضل،

أخيراً ،أود أن أتوجه إلى جميع مساهمينا األفاضل بجزيل
الشكر والتقدير على والئهم ودعمهم للبنك ،والشكر موصول
لعمالء بنك الكويت الوطني األعزاء على الثقة الغالية التي
يولونها لنا والتي كانت لنا دوماً مصدر فخر واعتزاز يحفزنا
على مواصلة العمل للمحافظة على املكانة املرموقة التي يتمتع
بها البنك الوطني.
كما ال يفوتني في النهاية أن أعرب باسمي شخصياً وبالنيابة
عن إخواني أعضاء مجلس اإلدارة عن خالص الشكر والتقدير
للرئيس التنفيذي ملجموعة بنك الكويت الوطني وفريقه
التنفيذي واإلداري الكفؤ وجلميع العاملني في هذه املؤسسة
املصرفية العريقة على جهودهم وتفانيهم في العمل وما يبذلونه
من جهود مستمرة لتحقيق هذه النتائج املتميزة وتعزيز مكانته
على كافة األصعدة.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

محمد عبد الرحمن البحر
رئيس مجلس اإلدارة

وفي اخلتام ،يطيب لي باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في بنك الكويت الوطني
أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب
السمو أمير البالد املفدى الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح
وإلى سمو ولي عهده األمني الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح
حفظهما الله ،داعياً املولى العلي القدير أن يسدد خطاهم من أجل
رفعة وتقدم واستقرار بلدنا احلبيب الكويت .كما ال يفوتني أن
أتوجه بالشكر اجلزيل إلى املسؤولني في بنك الكويت املركزي وعلى
رأسهم األخ احملافظ الدكتور محمد يوسف الهاشل على إدارتهم
الرشيدة للسياسة النقدية في البالد وتوجيهاتهم البنّاءة ومتابعتهم
املستمرة من أجل ضمان استقرار وسالمة القطاع املصرفي.
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املجلس االستشاري الدولي
رئيس املجلس:

السير /جون ميجور 			
رئيس وزراء بريطانيا السابق

1

األعضاء:

صاحب السمو امللكي األمير /تركي الفيصل
رئيس مجلس إدارة مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات
اإلسالمية بالسعودية

		
السيدة /لبنى سليمان العليان
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ملؤسسة العليان املالية
في السعودية

			
الدكتور /جوزيف أكرمان
رئيس مجلس إدارة مجموعة «زيورخ» للتأمني
رئيس مجلس اإلدارة السابق ملجموعة «دويتشه بنك»

		
البروفسور /مارتن فيلدستاين
الرئيس الفخري للمعهد الوطني للبحوث بالواليات املتحدة

			
السيد /عبداللطيف احلمد
رئيس الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي بالكويت

				
السيد /جنيب ساويرس
رئيس مجموعة «أوراسكوم تيليكوم» في مصر

				
السيد /موكيش أمباني
رئيس شركة «ريالينس» الهندية

		
البروفسور /انطوني كوردسمان
رئيس مركز الدراسات اإلستراتيجية الدولية بواشنطن

		
السيد /ويليام رودز
مستشار أول ونائب أول الرئيس السابق ملجموعة «سيتي غروب»
بالواليات املتحدة

		
السيد /كيس ماس
كبير املستشارين في «سيربروس» لالستثمار العاملي
ونائب الرئيس الفخري ملجموعة «آي ان جي» املالية في هولندا

السيد /جوه تشوك تونغ
رئيس وزراء سنغافورة السابق ووزير فخري أول ومستشار أول هيئة
النقد السنغافورية
		
السيدة  /سوزان ساباجني دينشير
رئيسة مجلس اإلدارة وعضو املجلس التنفيذي لبنك «آك بنك» التركي
			
الدكتور /محمد العريان
الرئيس التنفيذي لشركة «بيمكو» االستثمارية بالواليات املتحدة
			
البروفسور /كالوس شواب
مؤسس ورئيس املنتدى االقتصادي العاملي في سويسرا

5

9

6

10

7

11

8

12

السيد /توم دي سوان
رئيس بنك «فان النشوت» في هولندا
واملستشار السابق ملجلس إدارة بنك «ايه بي ان آمرو» الهولندي
		
البروفسور /ستيف هانكي
أستاذ االقتصاد الدولي في جامعة «جون هوبكنز» بالواليات املتحدة
الدكتور /إدوارد مورس			
العضو املنتدب ،رئيس أبحاث السلع العاملية فـي مجموعة «سيتي غروب»

13

14

15

16

السيد /تشارلز دالرا

العضو املنتدب ملعهد التمويل الدولي ()IIF

17

14

2

3

4

18

19
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اإلدارة التنفيذية
1

إبراهيم شكري دبدوب
الرئيس التنفـيذي للمجموعة

عصام جاسم الصقر

د .سليمان عبداملجيد

نائب الرئيس التنفـيذي للمجموعة

املستشار القانوني العام

شيخة خالد البحر

د .رندا العازار خوري

صالح يوسف الفليج

براديب هاندا

الرئيس التنفـيذي للكويت

كبيرة االقتصاديني للمجموعة

الرئيس التنفـيذي  -إن بي كي كابيتال

مدير عام  -مجموعة اخلدمات املصرفية
للشركات األجنبية ،النفط والتمويل التجاري

مدير عام بالوكالة  -مجموعة الفروع اخلارجية
والشركات التابعة

طوني ضاهر

عمر بوحديبه

مازن سعد الناهض

4

مدير عام  -مجموعة اخلدمات
املصرفية الشخصية

مدير عام  -مجموعة اخلدمات املصرفية اخلاصة

جورج ريشاني

اندريه لوتس

مدير عام  -مجموعة االستثمارات واخلزانة

مدير عام  -مجموعة العمليات

جيم ميرفي

عادل حشمة

مدير عام  -املجموعة املالية

مدير عام  -مجموعة املوارد البشرية

باركسون شوجن

كارل اينجر

8

12

9

13

10

14

11

15

رئيس مجموعة التدقيق الداخلي

16

16

5

6

7

مدير عام  -مجموعة اخلدمات املصرفية
للشركات

مالك خليفه

مدير عام  -مجموعة إدارة املخاطر

2

3

17
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سمو األمير يوقع السجل التذكاري اخلاص بالذكرى الستني للبنك

سمو األمير مستمعا إلى شرح عن تاريخ البنك

 60عاماً من عمر أعرق
مؤسسة مصرفية خليجية...
سمو األمير وسمو ولي العهد مع مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

تزامن ًا مع احتفال دولة الكويت في العام  2012بذكرى مرور  50عام ًا على وضع
دستور البالد ،احتفل بنك الكويت الوطني مبرور  60عام ًا على تأسيسه .هذا البنك
الذي بدأ متواضع ًا على مساحة صغيرة ال تتجاوز ثالثة دكاكني في الشارع اجلديد،
حتول اليوم إلى واحد من أكبر الكيانات املصرفية اخلليجية والعربية ،وأحد أكثر
البنوك أمان ًا على مستوى العالم .وقد ترافقت هذه املعطيات مع احتفاظ البنك
الوطني بأعلى تصنيف ائتماني على مستوى منطقة الشرق األوسط
بشهادة وكاالت التصنيف العاملية.
18

لقد كلل بنك الكويت الوطني ذكرى تأسيسه الستني في العام
املاضي باحتفالية ضخمة حضرها حضرة صاحب السمو أمير
الكويت الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح ،وولي العهد سمو
الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح ،على رأس جمع من القيادات
والشخصيات الكويتية ،كرم خاللها أوائل عمالئه الذين رافقوا
البنك في مشواره الطويل.
ستة عقود من الزمن ،كانت حافلة على كافة املستويات ،واكب
فيها البنك احملطات االقتصادية الرئيسية لدولة الكويت ،كما أنه
وظّ ف خبراته للمساهمة في تأسيس العديد من املصارف الشقيقة
في منطقة اخلليج .ستة عقود من الزمن مكّنت "الوطني" من

ترسيخ نفسه كأحد أبرز وأجنح املؤسسات املصرفية اخلليجية
والعربية ،التي حتظى بسمعة وثقة متينة في األوساط املصرفية
األقليمية والدولية وبني املؤسسات املالية العاملية.

حاجة الكويت إلى مصرف وطني...

وإذا كانت الكويت قد نالت استقاللها السياسي في العام ،1961
فإن االستقالل االقتصادي احلقيقي متثل في تأسيس بنك
الكويت الوطني في العام  ،1952الذي انطلق كشركة مساهمة
لم يتجاوز رأسمالها ما يعادل املليون دينار فقط ،وحملت آنذاك
اسم بنك الكويت الوطني احملدود.
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ﺣﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح ا�ﺣﻤﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮ اﻟﺼﺒﺎح
اﻟﻤﻔﺪى ﺣﻔﻈﻪ اﻟ ّﻠﻪ ورﻋﺎه
أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد
ّ

الشارع اجلديد في العام 1950

قصة بنك الكويت الوطني بدأت حني ارتأت كوكبة من الرعيل
األول من الكويتيني بتأسيس مصرف وطني ينبع من ثقافتهم
ويأخذ بعني االعتبار احتياجاتهم ويخدم بالدرجة األولى
مصاحلهم الوطنية .وفي بدايات العام  ،1952عقد مؤسسو
البنك األوائل اجتماعاً مع املغفور له الشيخ عبد الله السالم
الصباح حضره كل من:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

خالد الزيد اخلالد
أحمد السعود اخلالد
خالد عبد اللطيف احلمد
خليفة اخلالد الغنيم
سيد على سيد سليمان الرفاعي
عبد العزيز احلمد الصقر
محمد عبد احملسن اخلرافي
يوسف أحمد الغامن
يوسف عبد العزيز الفليج

وقد شكل هذا االجتماع اخلطوة األولى لوضع فكرة تأسيس
البنك موضع التنفيذ مبباركة من املرحوم الشيخ عبد الله
السالم .وبالفعل ،خرج املرسوم األميري بتأسيس بنك الكويت
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الوطني إلى النور في  19مايو من العام  .1952وفي  15نوفمبر
من العام نفسه افتتح بنك الكويت الوطني للعمل رسمياً.

النجاح في تخطي األزمات...

إال أن البداية احلقيقية لريادة ومنو بنك الكويت الوطني ظهرت
جليا بعد سنوات من تأسيسه ،وبالتحديد حينما تسلمت إدارة
تنفيذية عربية قيادة دفة البنك .وقد كان البنك قبل ذلك أشبه
ما يكون "بالعمالق النائم" حسب ما أطلقت عليه أحد اجلهات
االستشارية العاملية في ذلك الوقت ،إلى أن جاءت هذه اإلدارة
وأيقظت "العمالق" من سباته.
وقد أثبتت هذه اإلدارة التنفيذية العربية عبر مشوار طويل
كفاءتها بكل ما حتمله الكلمة من معنى ،بداية عندما واجهت ما
عرف بـ"أزمة املناخ" في بداية الثمانينات ،والتي بدأ "الوطني"
خاللها في جني ثمار استراتيجيته املتحفظة ويكون املصرف
الوحيد الذي لم يتأثر بهذه األزمة.

محطات وطنية مشرقة...

لقد واكب بنك الكويت الوطني عن كثب مختلف مراحل التطور
االقتصادي في دولة الكويت ،بل إنه ساهم في رسم وتكوين

 30ﻣﺎﻳﻮ 2012
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺮور  60ﻋﺎﻣ� ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ

كلمة سمو األمير للبنك في ذكراه الستني

معاملها .وقد بدأ البنك بالفعل منذ العام  ،1957مبواكبة
التحوالت االقتصادية في البالد عبر املساهمة في العديد من
مشاريع البنية التحتية من محطات توليد الطاقة وشق طرقات
رئيسية.

فرع لندن ،لتبدأ في ضوئه حركة اتصاالت نشطة ،حصل من
خاللها البنك على صفة قانونية وشخصية اعتبارية لفرع لندن،
في خطوة عكست آنذاك أهمية السمعة التي كان "الوطني" قد
اكتسبها خالل سنوات قليلة كمؤسسة مصرفية ومالية رصينة.

استبدال العملة :شهدت الكويت قبل االستقالل عمليتني
الستبدال العملة املتداولة آنذاك ،كان لبنك الكويت الوطني دوراً
رئيسياً فيهما .ففي شهر مايو من العام  ،1959مت استبدال
الروبية املتداولة بأخرى خاصة عُرفت بروبيات اخلليج .أما
اخلطوة األهم فتمثلت في مساهمة "الوطني" في ترسيخ مفهوم
سيادة الكويت بعد االستقالل ،من خالل استبدال روبيات
اخلليج بالدينار الكويتي الذي طرح كأول عملة وطنية.
مرحلة الغزو :ال شك أن الغزو العراقي شكل إحدى أكثر
احملطات صعوبة في تاريخ الكويت .لكن رغم هول وفجائية
احلدث ،تداعى مجلس إدارة البنك الوطني الجتماع سريع في

بنك املقاومة والتحرير :ومع تسارع وتيرة األحداث ،ودخول
الكويت مرحلة التحرير ،سعت املؤسسات الوطنية احلكومية
وغير احلكومية لالستفادة من الثقة التي بات يحظى بها
"الوطني" في األسواق الدولية .فمنذ شهر أكتوبر من العام
ال لبنك الكويت املركزي في تسوية
 ،1990أصبح البنك ممث ً
التزامات "االنتربنك" جلميع املصارف الكويتية الزميلة ،كما
جنح باستحداث آلية خاصة لسداد الفوائد نيابة عن املصارف
الكويتية املتعلقة مبعامالت "االنتربنك" املستحقة ،باإلضافة
إلى التحويالت اخلارجية والتسوية النهائية جلميع االلتزامات
املستحقة على هذه املصارف .ومع بدء مالمح زوال االحتالل،
بنك الكويت الوطني  -التقرير السنوي والبيانات املالية 2012
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موظفو البنك الوطني في العام 1953

كان بنك الكويت الوطني على أهبة االستعداد منذ  6فبراير
 ،1991أي قبل نحو  20يوماً على التحرير الناجز ،للبدء مجدداً
مبزاولة نشاطه التشغيلي .أما التطور األهم آنذاك ،فتمثل في
جناحه في ترتيب قرض مجمع لصالح احلكومة الكويتية بقيمة
 5.5مليار دوالر ،ليكون بذلك واحدا من أضخم القروض على
مستوى املنطقة والعالم في تلك الفترة.
األزمة املالية العاملية :جاءت األزمة املالية العاملية لتعيد تسليط
الضوء على االستراتيجية احلصيفة للبنك .كما أن ما تال تلك
املرحلة من اضطرابات سياسية واقتصادية على مستوى املنطقة،
جاءت نتائجها محدودة على أعمال البنك وذلك بفضل متانة
قاعدته املالية ،وجودة أصوله ومحفظته االئتمانية وسياسته
املتحفظة وإدارته املستقرة.

متانة مالية وتفوق في النتائج...

ورغم ان كل مرحلة من مراحل مسيرة بنك الكويت الوطني كان
لها طابعها اخلاص ،غير ان القاسم املشترك فيها كان دائماً
السياسة املتحفظة وتعزيز متانة البنك ،وهو املسار الذي انتهجته
إدارة البنك وما زالت حترص على االلتزام به حتى اليوم .وهو
ما دفع وكاالت التصنيف العاملية إلى اإلجماع على منح البنك
الوطني أعلى تصنيف ائتماني في منطقة الشرق األوسط.

هذه املعطيات انعكست جميعها على النتائج املالية للبنك،
وبالتالي على عوائد مساهميه ،فمن مصرف تأسس برأسمال
يعادل  980ألف دينار ،منت حقوق املساهمني لتبلغ  2٫3مليار
دينار كويتي بنهاية العام .2012

توسع إقليمي مدروس...

كما تعد سياسة التوسع التي انتهجتها إدارة البنك أحد أهم
األسس التي تعتمد عليها االستراتيجية املستقبلية الرامية إلى
تنويع مصادر الدخل وتنويع املخاطر .ويعد البنك الوطني اليوم
من أكثر البنوك العربية حضوراً وتواجداً على املستوى اإلقليمي
والعاملي ،حيث ينتشر البنك اليوم في أهم األسواق العاملية مثل
لندن وباريس ونيويورك وجنيف وسنغافورة إلى جانب أهم
أسواق املنطقة في مصر وقطر والبحرين والسعودية واألردن
ولبنان واإلمارات وتركيا والعراق.
هذه املسيرة الرائدة لبنك الكويت الوطني على مدار  60عاماً
تؤكد صالبة هذه املؤسسة ومتانتها املالية ،وتكلل سجله احلافل
بالتميز واجلدارة .وهي مسيرة جديرة بالفخر ليس فقط لبنك
بدأ من الصفر أمام عمالقة الصناعة املصرفية في الشرق
األوسط والعالم ،وإمنا للكويت ومنطقة اخلليج بشكل عام.

افتتاح املقر الرئيسي للبنك في العام 1963
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أنشطة البنك الوطني خالل العام 2012

اخلدمات املصرفية الشخصية

واصلت مجموعة اخلدمات املصرفية في بنك الكويت الوطني
خالل العام  2012استراتيجيتها الهادفة إلى تقدمي املنتجات
املبتكرة واملتنوعة خلدمة العمالء على اختالف شرائحهم وفئاتهم
العمرية ،مكرسة ريادة البنك الوطني في السوق احمللية.
وقد تركزت أهداف املجموعة في العام املاضي على النمو العضوي
وتطوير أنظمتها لتحقيق منو مستدام ومستقر في األجل الطويل.
وقد اتخذت املجموعة بالفعل خطوات مهمة في هذا املجال ،حيث
عملت كافة وحداتها حتت راية "أنا الوطني" التي تعكس االلتزام
بتقدمي أرقى اخلدمات املصرفية الشخصية وأفضلها للعمالء.
وقد حققت املجموعة نتائج قياسية في مختلف مجال األعمال،
حيث شهدت الودائع والقروض الشخصية منوا ملحوظا خالل
العام .كما عزز البنك موقعه في سوق البطاقات املصرفية ،حيث
ارتفع إجمالي اإلنفاق باستخدام كل من بطاقات السحب اآللي
والبطاقات االئتمانية وبطاقات الدفع املسبق ،مع ازدياد ثقة
العمالء مبنتجات البنك الوطني وعروضه.
وقد شكلت اإلدارة الفعالة للنفقات واإلنتاجية إحدى أبرز األولويات
االستراتيجية للمجموعة خالل العام  .2012وقادت جهودنا إلى
تسهيل وتبسيط اإلجراءات وأنظمة العمل وزيادة فعاليتها خلدمة
العمالء على نحو أفضل .وسنواصل جهودنا هذه خالل الفترة
املقبلة لالرتقاء مبستوى اخلدمة واملنتجات املصرفية.
وعلى الصعيد التكنولوجي ،واصلت املجموعة تطوير أنظمتها
التكنولوجية والتقنية بهدف تعزيز العالقة مع العمالء ،وذلك من
خالل االستجابة السريعة ملتطلباتهم والتواصل معهم على نحو
أكثر فعالية ،باإلضافة إلى تبسيط املعامالت وحتفيز االبتكار،
وذلك في ظل تطور اخلدمات املصرفية االلكترونية ووصولها إلى
شريحة متزايدة من العمالء .وفي هذا اإلطار ،قامت املجموعة
خالل العام املاضي بتعزيز اخلدمات املصرفية عبر الهاتف النقال
والوطني أون الين والرسائل النصية بإضافة املزيد من اخليارات
وتطوير اخلدمات القائمة بهدف تلبية متطلبات العمالء واحلفاظ
على موقعنا الريادي كخيار أول بالنسبة لهم.
ومن منطلق حرصها على تنمية قدرات موظفيها وتطوير القيادات
الشابة ،عززت مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية استثماراتها
في املوارد البشرية ،مطلقة العديد من البرامج لتطوير املواهب
الشابة واالرتقاء بأدائها ،إلى جانب االهتمام بتوفير بيئة عمل
محفزة وداعمة وتطوير الثقافة املؤسسية والعمل املشترك بني
املوظفني ،ليبقى بنك الكويت الوطني اخليار األول للراغبني في
بناء مسيرة مهنية متقدمة.
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وتعتزم مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية تعزيز موقعها
الريادي في السوق احمللية عبر التركيز على العمالء وتطوير وابتكار

املنتجات واخلدمات املصرفية وحتفيز اإلنتائجة والفعالية ،لنكون
دوما األقرب إلى العمالء وتلبية احتياجاتهم على النحو األفضل.

اخلدمات املصرفية اخلاصة وإدارة الثروات

تبقى مجموعة اخلدمات املصرفية اخلاصة اخليار األول إلدارة
الثروات لصالح العائالت الكويتية على مدى أجيال ،في ظل
العالقة التاريخية التي جتمعها مع بنك الكويت الوطني واملبنية
على الثقة واالحترام والسرية .وقد كرس بنك الكويت الوطني
خالل العام  2012صدارته ومتيزه في مجال إدارة الثروات بتقدمي
منتجات وخدمات مصرفية خاصة أكثر ابتكاراً وتطوراً مبا يتماشى
مع تطلعات عمالئه ذوي املالءة املالية العالية .وفي هذا السياق،
شهدت مجموعة اخلدمات املصرفية اخلاصة منواً ملحوظاً في
حجم األصول حتت اإلدارة على الرغم من التقلبات احلادة التي
شهدتها األسواق اإلقليمية والعاملية خالل العام املاضي .وقد واصل
البنك تقدمي خدماته االستشارية لعمالئه مبا يتوافق والسياسة
املتحفظة التي ينتهجها بنك الكويت الوطني ،بهدف حماية أموالهم
واستثماراتهم وتعزيز أواصر العالقة القوية معهم.
وقد استفاد البنك الوطني من شبكة فروعه العاملية املنتشرة في
أهم عواصم املال واألعمال لتوفير خدماته لعمالئه في جنيف
ونيويورك ولندن وباريس واملنامة ودبي وبيروت والقاهرة ،مع
تبني أفضل املمارسات العاملية في مجال إدارة األصول الستثمار
أموالهم مبا يتماشى مع درجة املخاطر املناسبة لكل عميل .كما
قام البنك الوطني بتعزيز خدمات الوساطة املالية التي يوفرها
على املستويني اإلقليمي والدولي.
وقد وسع البنك الوطني خالل العام املاضي من نطاق اخلدمات
االستشارية التي يقدمها لعمالئه وساعدهم على انتقاء فرص
استثمارية عقارية مميزة في اململكة املتحدة والواليات املتحدة
األميركية .كما عزز خدمات الوصاية والعديد من خدمات األفشور
األخرى بهدف تلبية احتياجات هذه الشريحة الهامة من العمالء.

مجموعة اخلدمات املصرفية للشركات

عزز بنك الكويت الوطني صدارته في مجال اخلدمات املصرفية
للشركات خالل العام  2012على الرغم من الظروف االقتصادية
غير املؤاتية .وقد كرس البنك الوطني هذه الصدارة من خالل
تعزيز ما يوفره من خدمات مصرفية فريدة وتوسيع نطاقها وبناء
عالقة وثيقة مع العمالء وضمان خدمتهم على النحو األمثل.
وقد اظهر استبيان حول مدى رضا العمالء اعده البنك مع إحدى
اجلهات املختصة خالل العام  2012ريادة الوطني ومتيزه في
السوق املصرفية .واثبت هذا االستبيان تفوق البنك الوطني على
منافسيه في كافة مجاالت اخلدمات املصرفية للشركات مثل ادارة
عالقات العمالء وجودة اخلدمة ومنتجات متويل التجارة وانظمة
املعامالت االلكترونية للشركات (مثل خدمة الوطني اون الين
للشركات) وخالفها .ومقارنة بنتائج السنوات السابقة ،ارتفعت
بنك الكويت الوطني  -التقرير السنوي والبيانات املالية 2012
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ثقة الشركات باخلدمات الشاملة التي يقدمها البنك الوطني
بشكل الفت.
وبشكل عام ،شهد العام  2012حتديات اقتصادية صعبة ،وواجهت
البيئة احمللية معوقات عدة تتعلق بضعف االنفاق احلكومي على
مشاريع البنى التحتية واملشاريع غير النفطية املندرجة ضمن
خطة التنمية احلكومية ،ما ساهم في احلد من النمو االئتماني
بشكل عام وقطاع األعمال بشكل خاص.
لكن على الرغم من هذه البيئة التشغيلية الصعبة ،متكنا من حتقيق
نتائج جيدة .وقد جنحنا بالبناء على العالقات االستراتيجية
والتاريخية التي جتمعنا مع الشركات ليكون البنك الوطني دوما
اخليار االول لهم كشريك مصرفي يقف بجانبهم ويدعم خططهم
التوسعية .وقد متكنا من تعزيز حصتنا السوقية ،وعملنا على
استقطاب شريحة جديدة من العمالء ،وقد حققت املجموعة
ارتفاعاً في عدد العمالء اجلدد من الشركات املتوسطة احلجم
بنسبة .%14
وفي إطار الدعم الذي قدمناه لعمالئنا ،فقد شهد العام 2012
املوافقة على منح متويالت عديدة للشركات الكبيرة احلجم من
عمالئنا احلاليني واجلدد .وتتوزع هذه التمويالت ما بني عمالئنا
في الكويت واخلارج ،حيث استطعنا ترتيب متويالت لعمالئنا من
كبرى الشركات املتعددة اجلنسيات من خالل شركاتنا التابعة في
األسواق العاملية .كما كرّسنا موقعنا الريادي إقليميا من خالل
تقدمي اخلدمات االستشارية لشركة االتصاالت القطرية كيوتل
في صفقة استحواذها على شركة الوطنية لالتصاالت ،باإلضافة
إلى توفير التمويل والصرف األجنبي لهذه الصفقة.
وفي ما يتعلق بخدمات التمويل التجاري وخدمة الوطني اون الين
للشركات ،فقد عزز البنك الوطني خالل هذا العام من اخلدمات
املبتكرة التي يوفرها ،محافظا على حصته السوقية املهيمنة بفضل
جودة اخلدمة والدعم الذي يوفره لعمالئه ،باإلضافة إلى فهمه
العميق للسوق واحتياجاته وتواجده الدولي في األسواق العاملية.
من جهة ثانية ،قمنا بتطوير خدمة الوطني أون الين للشركات
لتشمل خدمات جديدة ،وذلك استجابة لرغبة العمالء ولتعزيز
األداء ،مع تبني أحدث األنظمة التكنولوجية وأنظمة األمان .وقد
ارتفع عدد مستخدمي خدمة الوطني أون الين خالل العام 2012
بواقع .%16
وسيواصل البنك الوطني خالل الفترة املقبلة تطوير امكاناته مبا
يعزز ريادته في سوق اخلدمات املصرفية للشركات ،كما يسعى الى
تعزيز ما يوفره من احللول املصرفية املتكاملة لتلبية احتياجات
العمالء الباحثني عن اخلدمة املصرفية االفضل .ومبوازاة ذلك،
يولي البنك اهتماماً كبيراً في جودة اخلدمة للحفاظ على التجربة
املصرفية الفريدة التي يقدمها لعمالئه.
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كما سيركز البنك الوطني في العام  2013على تعزيز عالقاته مع
الشركات احمللية واالقليمية على نطاق اوسع ،وسيبقى على أهبة
االستعداد لتلبية متطلباتهم .ومن منطلق موقعه الريادي ،سيستمر
الوطني في لعب دور رئيسي في متويل املشاريع واالستفادة من
فرص التمويل املتاحة ،ومن ضمنها مشاريع خطة التنمية احلكومية
في الكويت ومشاريع القطاع اخلاص.

مجموعة اخلزانة

تبقى إدارة السيولة على رأس أولويات مجموعة اخلزانة ،والسيما
في ظل التطورات االقتصادية واملالية على الساحة العاملية
واملخاوف من تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
وتعمل املجموعة باستمرار على تعزيز مصادر التمويل وتنويعها
باإلضافة إلى إدارة االلتزامات في امليزانية.
وقد جنحت مجموعة اخلزانة باحلفاظ على تكاليف األموال عند
املستويات األدنى باملعايير اإلقليمية والدولية ،فيما تبقى السوق
احمللية تتمتع بفائض من السيولة بالدينار الكويتي وكافة العمالت
الرئيسية.
وقد دأب البنك على تلبية متطلبات عمالئه من أدوات ومنتجات
متصلة مبجموعة اخلزانة .ورغم أن نشاط العمالء في أسواق
الصرف عموما قد تأثر سلبا بضعف النشاط االقتصادي
ومحدودية اإلنفاق الرأسمالي احلكومي ،حافظ البنك الوطني
على موقعه كخيار أول للتعامالت املالية الضخمة والتبادالت
بالعمالت األجنبية.
وقد شهدت محفظة االستثمار في أدوات الدخل الثابت منوا
ملحوظا في العام  ،2012مع االلتزام باملعايير الصارمة واملتحفظة
التي نتبناها .كما عززت املجموعة من إدارتها احلصيفة
للمخاطر من خالل تطوير إمكاناتها واملعايير الداخلية في إدارة
الضمانات.
من جهة ثانية ،انتهت مجموعة اخلزانة خالل العام املاضي من
حتديث نظامها التقني ليرتقي إلى أفضل املعايير العاملية ،كما
كثفت من استثمارها في املوارد البشرية من خالل تقدمي العديد
من البرامج التدريبية املتطورة ملوظيفها.
شركة الوطني لالستثمار ()NBK Capital
عززت شركة الوطني لالستثمار ،الذراع االستثمارية لبنك الكويت
الوطني ،من مكانتها الريادية على الساحتني احمللية واإلقليمية
خالل العام  2012من خالل مجموعة من اخلدمات املتكاملة التي
تقدمها عبر أربعة قطاعات رئيسية للنشاط تشمل اخلدمات
املصرفية االستثمارية واالستثمارات البديلة وخدمات الوساطة
املالية والبحوث االستثمارية وإدارة األصول.

وقد واصلت الشركة تقدمي احللول املالية املبتكرة واخلدمات
االستشارية للشركات واملستثمرين حول االندماج واالستحواذ
واإلدراج وزيادات رأس املال واالكتتابات وإعادة الهيكلة .وقد
عززت سجل إجنازاتها في هذا اإلطار خالل العام املاضي من
خالل االضطالع بدور املستشار ألكبر صفقة استحواذ شهدتها
منطقة اخلليج هذا العام ،وذلك باستحواذ شركة كيوتل القطرية
على  %39.61من أسهم شركة الوطنية لالتصاالت املتنقلة الكويتية
والبالغة قيمتها  519مليون دينار كويتي .وقد أجنزت هذه الصفقة
األضخم في املنطقة خالل شهر أكتوبر املاضي بعد احلصول على
كافة املوافقات الرسمية عليها.
كذلك احلال ،قدمت الشركة اخلدمات االستشارية ملجموعة كوت
الغذائية في صفقة استحواذ أجنزتها في اململكة املتحدة في مايو
من العام املاضي .كما قدمت الشركة خدمات استشارية إلعادة
هيكلة ما يقارب املليار دوالر من الديون لصالح شركتني كويتيتني،
تشمل ضخ رؤوس األموال وقروض مصرفية وسندات وصكوك.
وشاركت شركة الوطني لالستثمار خالل العام املاضي بإدارة
إصدار سندات بقيمة  80مليون دينار كويتي لصالح شركة مشاريع
الكويت ،وهو أكبر إصدار على اإلطالق في السوق الكويتية.
وتقوم الشركة حاليا بتقدمي اخلدمات االستشارية لشركة فيفا
لالتصاالت الكويتية ،التابعة لشركة االتصاالت السعودية ،حول
عملية إدراجها في سوق األوراق املالية الكويتية .كما تقدم
اخلدمات االستشارية إلى جانب بيتني استشاريني دوليني حول
الطرح العام األولي لشركة زين العراق الذي يتوقع أن يكون األكبر
في تاريخ العراق ،باإلضافة إلى تقدمي خدمات استشارية إلحدى
الشركات العائلية الرائدة في الكويت حول طرحها العام األولي.

االستثمارات البديلة

وعلى صعيد االستثمارات البديلة ،فقد واصلت شركة الوطني
لالستثمار توظيف رؤوس األموال في صناديق امللكية اخلاصة
وامليزانني بنجاح خالل العام  .2012وقد استمرت الصناديق التي
تديرها الشركة في أدائها القوي محققة عوائد جيدة للمستثمرين.
وتقوم إدارة االستثمارات البديلة حاليا بالترويج جلمع األموال
لصندوق املكلية اخلاصة اجلديد لديها.
وقامت الشركة في العام املاضي بتوظيف رأس املال املتبقي من
صندوق امللكية اخلاصة ()NBK Capital Equity Partners Fund 1
في صفقتني :األولى هي شركة بافي الرائدة في توزيع املواد
البيطرية في تركيا ،والثانية هي شركة سنابل السالم الرائدة في
إنتاج وبيع احللويات العربية في اململكة العربية السعودية.
كما تخارجت الشركة بنجاح من استثمارها في شركة هانكو
الرائدة في سوق تأجير السيارات في السعودية .وتواصل الشركات
املتبقية من محفظة امللكية اخلاصة التي يستثمر فيها الصندوق
أداءها القوي مع ارتفاع قيمها على أساس سنوي.

هذا وقامت الشركة بتوظيف املزيد من رأسمال صندوق امليزانني 1
التابع للشركة في مجموعة أيكون الدولية القابضة الرائدة في إدارة
وتشغيل اجلامعات في دبي .كما واصلت الشركات األخرى ضمن
محفظة صندوق امليزانني  1أداءها اجليد وفق ما هو متوقع منها.

إدارة األصول

من جهة ثانية ،ركزت وحدة إدارة األصول في الشركة على
استراتيجيتها املتحفظة الهادفة إلى احلفاظ على رأس املال وتوفير
منتجات منخفضة املخاطر وصناديق مدرة للدخل للعمالء نظرا
إلى تقلبات األسواق العاملية .كما حرصت على تقدمي التقارير
الدورية للعمالء وإطالعهم بشكل مستمر وشفاف على كافة
املستجدات خالل العام  2012الذي شهد العديد من األحداث
والتطورات على الساحتني األميركية واألوروبية .وقد استقرت
قيمة إجمالي األصول املدارة على نطاق املجموعة ككل عند 9.5
مليار دوالر أميركي.
وبالنسبة ملنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا ،أطلقت الشركة
محافظ استثمارية اختيارية جديدة بلغت قيمتها اإلجمالية 30
مليون دوالر أميركي .وجنحت في استقطاب العديد من العمالء
اجلدد من املؤسسات واألفراد من ذوي املالءة املالية املرتفعة.
كما استطاعت وحدة أسواق الشرق األوسط وشمال إفريقيا أن
تضيف محافظ استثمارية متنوعة تتضمن أسهم مدرجة ضمن
محافظها اإلقليمية.
وقد عززت وحدة إدارة األصول من املنتجات واخلدمات التي
توفرها من خالل إطالق حساب مستقل خاص بتوزيعات األرباح.
صنّف صندوق األسهم القطرية التابع
وفي إشارة إلى تفوق أدائهُ ،
للشركة كأفضل صندوق استثماري للعام  2012من قبل مجلة مينا
فاند ماندجر.
أما في ما يتعلق باالستشارات االستثمارية ،فقد عملت وحدة
إدارة األصول على تقدمي تقارير دورية شاملة للعمالء وااللتقاء
بهم على نحو مستمر إلطالعهم أوال بأول على كل ما يختص
مبحافظهم االستثمارية .وتنتج الوحدة االستشارية في شركة
الوطني لالستثمار تقارير فصلية تعكس وجهة نظر بنك الكويت
الوطني حول آخر التطورات االقتصادية واملالية ،وتقدم أدوات
استثمارية ذات دخل ثابت مصصمة خصيصا وفق حاجة كل
عميل الستثمارات منخفضة املخاطر ومدرة للدخل.

البحوث والوساطة املالية

وفي اجتاه مواز ،استمر فريق البحوث في توفير تقارير وحتاليل
تتميز بدقتها وجودتها املرتفعة للعمالء ،والتي تغطي القطاع
املصرفي والصناعي وقطاع االتصاالت في الكويت .وقد زاد فريق
البحوث من الشركات التي يغطيها سواء في القطاعات القائمة أو
في قطاعات جديدة مثل القطاعني املصرفي والعقاري في مصر،
بنك الكويت الوطني  -التقرير السنوي والبيانات املالية 2012
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إلى جانب قطاع البتروكيميائيات وقطاع األسمدة على مستوى
منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا.
من جهة أخرى ،حققت أنشطة الوساطة املالية خالل العام املاضي
جناحاً كبيراً متثل في منو احلصة السوقية ملنتجات الوساطة
املالية التي يقدمها الوطني وكذلك منو حجم وأنشطة الوساطة
املالية في سوق الكويت لألوراق املالية عبر شركة الوطني
للوساطة املالية .وفي تقدير إلجنازاتها وموقعها الريادي ،فازت
الشركة بجائزة أفضل وسيط مالي في الكويت من قبل مجلة
غلوبل انفستور العاملية املتخصصة.
وقد مت توحيد أنظمة التداول الثالثة لوحدة الوساطة املالية
للشركة ومت نقلها بنجاح إلى نظام التداول اجلديد لسوق الكويت
لألوراق املالية في شهر مايو من العام  .2012كما مت إضافة
السوق املصرية إلى األسواق الستة التي تتيح التداول فيها
الكترونيا ،ليتمكن العمالء من التدوال في سبعة أسواق من خالل
حساب واحد.
وقد واصلت وحدة الوساطة املالية نشاطها في مصر ،بالشراكة مع
البنك الوطني املصري ،ووسعت بذلك نطاق خدماتها ومنتجاتها
نحو السوق املصرية لتوفر لعمالء البنك الوطني املصري ما توفره
لعمالء بنك الكويت الوطني في الكويت .وفي هذا اإلطار ،أطلقت
وحدة الوساطة املالية في مصر خدمة التداول االلكتروني لعمالء
البنك الوطني املصري خالل الربع الرابع من العام .2012

الفروع اخلارجية والشركات التابعة

لقد رفعت مجموعة الفروع اخلارجية والشركات التابعة خالل
العام  2012من مساهمتها في إجمالي أرباح مجموعة بنك الكويت
الوطني ،في داللة إضافية على جناح استراتيجية التوسع املدروس
والتنويع اجلغرافي.
وقد بدأت مجموعة بنك الكويت الوطني توسعها خارج الكويت
في ثمانينات القرن املاضي من خالل افتتاح فروع تقدم خدمات
مصرفية شاملة في العواصم املالية الدولية في نيويورك ولندن
وباريس وجنيف وسنغافورة ،إلى جانب التوسع اإلقليمي في لبنان
والبحرين .وفي العام  ،2004اتخذ البنك الوطني قرارا استراتيجيا
لتعزيز تواجده في أسواق الشرق األوسط وشمال افريقيا .وبناء
عليه ،قام البنك بسلسلة استحواذات ودخل أسواق قطر والعراق
ومصر وتركيا ،فيما افتتح فروعا في األردن والسعودية (جدة)
واإلمارات.
وفي اإلجمالي ،باتت مجموعة بنك الكويت الوطني متلك اليوم
شبكة دولية من الفروع اخلارجية والشركات التابعة تشمل 109
فروع خارج الكويت ،توفر مجموعة متكاملة ومتنوعة من اخلدمات
املصرفية .وقد جرى دمج وربط كافة أعمال شبكة الفروع الدولية
خارج الكويت بنجاح ،وبات معظمها يعمل حتت العالمة التجارية
واألنظمة التكنولوجية نفسها.
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وتوفر شبكة الفروع الدولية والشركات التابعة لعمالء بنك الكويت
الوطني مجموعة واسعة من املنتجات املصرفية واالستثمارية مع
امكانية الولوج إلى عدد كبير من األسواق اإلقليمية والعاملية.
ويشكل برنامج الرهن العقاري الدولي الذي أطلق في العام 2011
مثاال على ذلك ،لكونه يوفر للعمالء متويال لشراء العقارات في
كل من الواليات املتحدة األميركية واململكة املتحدة وفرنسا ودبي
وأبوظبي ولبنان ومصر واألردن .وفي هذا اإلطار ،واصل البنك
الوطني خالل العام  2012حملة "العقار عليك والتمويل علينا"
التي أطلقها في العام السابق ،وخصص مركزا متخصصا في
فرع رأس الساملية للخدمات املصرفية اخلارجية مجهزا بالبنية
التحتية املطلوبة إلجراء معامالت العمالء وتسهيلها ،وهو األول له
خلدمة هذه الشريحة .وقد جرى توسيع برنامج الرهن العقاري
الدولي ليشمل قطر واإلمارات ،وقد حققت احلملة في هاتني
السوقني جناحا الفتا.
ومازالت دول مجلس التعاون اخلليجي ذات أهمية خاصة بالنسبة
للمجموعة مع مواصلة االقتصادات اخلليجية أداءها اإليجابي
في مواجهة االضطرابات في دول اجلوار واألزمة االقتصادية
العاملية .ويتطلع بنك الكويت الوطني باستمرار إلى تعزيز تواجده
في األسواق اخلليجية .في الوقت الراهن ،يتواجد البنك الوطني
في جدة ،دبي والبحرين ليوفر لعمالئه من الشركات واألفراد ذوي
الدخل املرتفع مجموعة من احللول املصرفية وخدمات اخلزانة،
سواء تقليدية أم متوافقة مع الشريعة اإلسالمية ،باإلضافة إلى
خدمات متويل التجارة .كما تقدم هذه الفروع مجموعة من
خدمات التجزئة األساسية كالقروض الشخصية وخدمات حساب
الذهبي .وفي ظل سعيه إلى تعزيز تواجده في هذه األسواق ،قام
البنك الوطني بتوسيع نطاق اخلدمات املصرفية االلكترونية لتشمل
عمالءه من األفراد في دبي والبحرين .كما يتوقع أن يفتتح فرعا
جديدا في إمارة أبوظبي خالل الربع األول من العام .2013
وقد واصل بنك قطر الدولي الذي ميتلك بنك الكويت الوطني
 %30من رأسماله مسيرة تطوره وتعزيز رقعة انتشاره وخدماته.
ومنذ دخول بنك الكويت الوطني شريكا استراتيجيا فيه وتولي
زمام اإلدارة منذ العام  ،2004انتقل بنك قطر الدولي من بنك
صغير ذات فرع واحد إلى بنك جتاري متكامل يقدم مجموعة
واسعة من اخلدمات واملنتجات املصرفية ،ومتتد شبكته إلى 10
فروع و 35جهاز سحب آلي تتوزع في مناطق استراتيجية في
قطر .ويقدم البنك خدمات البيع املباشر واخلدمات املصرفية
عبر اإلنترنت وخدمات الرسائل القصيرة ومركز االتصال املتوفرة
على مدار الساعة وطيلة أيام األسبوع .ومن املنتجات واخلدمات
املصرفية اجلديدة واملبتكرة التي وفرها البنك لعمالئه خالل العام
املاضي ،خدمة متويل العقارات الدولية التي طرحها البنك في
قطر مستفيدا من شراكته االستراتيجية مع بنك الكويت الوطني
وشبكة فروعه الدولية .وفي تقدير دولي ألدائه القوي وجودة
خدماته ،فاز بنك قطر الوطني بجائزة أفضل خدمات مصرفية
خاصة للعام  2012من قبل مجلة يوروموني العاملية.
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وفي خارج دول مجلس التعاون اخلليجي ،واصلت قاعدة عمالء
البنك الوطني النمو على الرغم من البيئة التشغيلية الصعبة،
ما يعكس قوة السمعة والشبكة املصرفية التي يتمتع بها البنك
الوطني خارج الكويت ،إلى جانب قوة عالمته التجارية التي متثل
بالنسبة للعمالء اجلودة والثقة واألمان.
ففي مصر ،يشهد البنك الوطني املصري منذ استحواذ بنك
الكويت الوطني عليه بالكامل في العام  ،2007تطورا كبيرا في
مساره ليكون أحد أبرز البنوك األجنبية العاملة في البالد .وفي
السنوات القليلة املاضية ،استفاد الوطني املصري من اخلبرات
العريقة لبنك الكويت الوطني وقام باستحداث منتجات مصرفية
مبتكرة وقنوات توزيع جديدة بفضل النظام املصرفي التكنولوجي
املتكامل الذي قام الوطني املصري باستحداثه وساهم في حتسني
وتطوير قنوات التوزيع والتواصل مع العمالء .كما وسع شبكته الى
 42فرعاً تعمل  3منها وفق أحكام الشريعة اإلسالمية ،وضاعف
من عدد أجهزة السحب اآللي إلى  106أجهزة موزعة في مختلف
املناطق احليوية في مصر .ويوفر البنك خدمات الرسائل القصيرة
واخلدمة الهاتفية على مدار الساعة.
وقد انصب تركيز البنك الوطني املصري خالل العام 2012
على احملافظة على زخم نشاطه التشغيلي واستقراره وسط
االضطرابات املستمرة التي تشهدها البالد ،وفي الوقت نفسه،
املضي قدما في مسار حتوله وتطوره وفق ما هو مخطط .وعلى
الرغم من الصعوبات الكبيرة التي عانى منها االقتصاد املصري
خالل هذا العام ،بقيت خسائر االئتمان عند مستويات منخفضة،
كما واصل البنك الوطني املصري استقطاب املزيد من الودائع
والعمالء على الرغم من تراجع النشاط االقتصادي عموما ،ما
يعكس سمعة الوطني املصري كمالذ آمن لكونه جزءا من مجموعة
بنك الكويت الوطني.
وفي العراق واألردن ولبنان ،عزز بنك الكويت الوطني من البنية
التحتية التكنولوجلية لشبكته لكي يستمر في توفير خدمات
مصرفية آمنة لعمالئه .كما جرى التركيز بشكل خاص على
سالمة املوظفني ،والسيما في العراق الذي شهد سلسلة من
أحداث العنف .وقد واصل بنك االئتمان العراقي الذي ميتلك
فيه بنك الكويت الوطني حصة مهيمنة تبلغ  ،%81بعدما رفعها
من  %75التي استحوذ عليها في العام  ،2005تقدمي خدمات
التحويالت والتمويالت التجارية للشركات الكويتية واألجنبية
فضال عن خدمات التجزئة لألفراد .ويعمل بنك االئتمان العراقي
من خالل  14فرعا منتشرة في كافة أنحاء العراق ،وهو أكبر البنوك
اخلاصة في العراق .أما في لبنان واألردن ،فيعمل البنك الوطني
من خالل شبكة فروع صغيرة نسبيا موزعة بشكل استراتيجي في
أنحاء البالء خلدمة العمالء.
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أما بالنسبة للشبكة الدولية ،فقد واصلت فروع البنك الوطني في
لندن وباريس وجنيف ونيويورك وسنغافورة استقطاب الودائع في

ظل بحث العمالء عن اجلودة واألمان ،سواء من قبل األفراد من
ذوي املالءة املالية املرتفعة ،املؤسسات املالية ،الشركات النفطية،
البنوك أو الوكاالت احلكومية.

إدارة املخاطر واحلوكمة

يتبنى بنك الكويت الوطني استراتيجية صارمة للحد من املخاطر
التي قد حتيط بأمناط النشاطات املختلفة بالبنك .وترتكز هذه
االستراتيجية على نوعية العمالء واخلدمات واملنتجات املصرفية
املتميزة املقدمة لهم مع توفير احلماية القصوى للبنك حتى في
ظل األزمة املالية العاملية التي طالت اقتصادات العالم .وقد عمد
البنك إلى تعزيز ثقافة إدارة املخاطر ودعم قدراته إلدارة املخاطر
من خالل تطبيق مناذج معدة خصيصاً لرأس املال املعرض
للمخاطر  Economic Capitalبهدف قياس املخاطر التي يتعرض
لها البنك ،هذا باإلضافة إلى القيام باختبارات معدلة للضغط
وإتباع منهجية تخطيط رأس املال ،إضافة إلى تطوير عدد من
السياسات اخلاصة بإدارة املخاطر على نطاق املجموعة.
وفيما أثبتت استراتيجيات إدارة املخاطر املطبقة لدى البنك
فاعليتها في توفير احلماية املطلوبة ،سيعمل البنك على تطوير
هذه االستراتيجيات لالستمرار على النهج نفسه ولتحقيق املزيد
من التطور في هذا االجتاه .ويعكف البنك بصورة خاصة على
القيام بالدراسات الكفيلة بإضفاء املزيد من التحسينات على
البنية التحتية إلدارة املخاطر في عدد من املجاالت التي تتضمن
تطوير وحتسني مناذج تصنيف املخاطر والقيام بعمليات جتميع
واسعة للبيانات املتعلقة بالعمالء وتطبيق نظم مطورة إلدارة
األصول واخلصوم بهدف توفير املزيد من الفعالية إلدارة مخاطر
أسعار الفائدة ومخاطر السيولة .كما يولي البنك اهتماما بالغاً
إلدارة مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر التشغيل وكافة
املخاطر األخرى من خالل اعتماد آليات ومناذج مطورة لقياس
هذه املخاطر وحتديدها مقدماً.
أما في ما يتعلق مبعايير احلوكمة ،فإن بنك الكويت الوطني على
قناعة تامة بأن حوكمة الشركات تعد معيارا أساسيا لتحسني األداء.
ويعتمد نظام احلوكمة لدى البنك على مزيج من التنظيم الداخلي
واخلارجي لزيادة كفاءة األداء إلى أقصى درجة وتقليل املخاطر إلى
أدنى درجة وحماية مصالح وحقوق املساهمني واملستثمرين .كما
أن املجلس االستشاري الدولي الذي انفرد الوطني بتشكيله محلياً
وإقليمياً ويضم نخبة من أبرز الشخصيات العاملية في مجاالت
السياسة واالقتصاد واألعمال من مختلف أنحاء العالم ينهض بدور
كبير على صعيد تقدمي اخلبرات واالستشارات واملساهمة في رسم
االستراتيجيات املستقبلية للبنك بشكل عام باإلضافة إلى دعم
أسس ومبادئ احلوكمة والتحفظ واإلدارة الرشيدة لدى البنك.

مجموعة املوارد البشرية

كرّس بنك الكويت الوطني خالل العام املاضي التزامه العميق جتاه

توظيف وتطوير املوارد البشرية وتنمية مهاراتها ،ويفتخر بكونه
أحد أكبر اجلهات في القطاع اخلاص توظيفاً للعمالة الكويتية.

هذا الصعيد التي تؤكد الدور التنموي واملجتمعي الرائد الذي
يضطلع به.

وفي هذا اإلطار ،أطلق البنك الوطني خالل العام املاضي العديد
من املبادرات والبرامج التدريبية الرائدة لتنمية قدرات موظفيه
وتوسيع مداركهم بالتعاون مع أهم وأبرز املعاهد واجلامعات
العاملية على نسق جامعة هارفرد العريقة واجلامعة األميركية في
بيروت .ويعمل الوطني على توفير بيئة عمل محفزة ملوظفيه في
إطار الثقافة العامة للبنك التي ترى في االستثمار في املوظفني
وصقل مهاراتهم أولوية مطلقة إلعداد جيل واعد من املصرفيني.
ومن أبرز هذه البرامج ،برنامج تطوير القيادات الشابة األول
من نوعه في الكويت بالتعاون مع اجلامعة األميركية في بيروت،
والذي تخرج منه في دوراته الثالث  67موظفا شابا من اجلنسني
يتحضرون لتسلم مناصب قيادية داخل البنك في املستقبل.

على صعيد الرعاية الصحية ،قام البنك الوطني بالتبرع مببلغ
 4ماليني دينار كويتي لتوسعة مستشفى بنك الكويت الوطني
لألطفال من خالل إنشاء مركز متخصص بأمراض سرطان الدم
لدى األطفال ،ليكون فريدا من نوعه على مستوى املنطقة .ويشكل
مستشفى بنك الكويت الوطني لألطفال أحد أبرز املبادرات
الصحية للوطني لتوفير العناية القصوى لألطفال الذين يعانون
من أمراض مستعصية .ويواصل الوطني استضافة فريق طبي
بريطاني من مستشفى غريت أرموند ستريت البريطاني لألطفال
للعمل في مستشفى بنك الكويت الوطني لألطفال .كما أطلق
البنك الوطني خالل العام املاضي حملة ملكافحة مرض سرطان
الثدي والتوعية حول سبل الوقاية منه وذلك حرصاً منه على
سالمة وصحة عميالته وموظفاته ،كما نظم العديد من احلمالت
بني موظفيه لدعم بنك الدم.

وقام البنك الوطني بتوفير أكثر من  3615فرصة تدريبية خالل
العام املاضي حول أفضل املمارسات العاملية في مجال اخلدمات
املالية واالستثمارية وخدمة العمالء .كما نظم العديد من ورش
العمل التي جمعت القيادات احلالية مع عدد كبير من املوظفني
الشباب الذين أظهروا كفاءة عالية ومهارات قيادية ملشاركتهم
اخلبرات وأفضل املمارسات.
وفي إطار استراتيجيته الهادفة إلى توطني الوظائف وزيادة نسبة
العمالة الوطنية لديه ،قام الوطني خالل العام املاضي بتوظيف
أكثر من  300مواطن كويتي من اجلنسني لتتعدى نسبة العمالة
الوطنية لديه الـ %60من إجمالي عدد موظفي البنك.
وقد وسعت مجموعة املوارد البشرية جهودها الرامية إلى تدريب
املوظفني واالرتقاء بهم على نطاق املجموعة في الكويت والعالم
لتشمل الفروع والوحدات اخلارجية .ومن هذا املنطلق ،قام الوطني
بنقل العديد من البرامج التدريبية التي أطلقها في الكويت إلى
شركاته التابعة وفروعه اخلارجية ،وذلك بهدف ضمان توفير أرقى
اخلدمات املصرفية لعمالئه في كافة األسواق التي يتواجد فيها.
وهكذا يبقى استثمار بنك الكويت الوطني في موظفيه في الكويت
والعالم وإعدادهم لشغل وظائف قيادية في املستقبل على رأس
أولوياته وأحد الركائز األساسية التي تقوم عليها استراتيجية
البنك الوطني.

وكعادته سنويا ،واصل البنك الوطني حملته "افعل اخلير في شهر
اخلير" خالل شهر رمضان املبارك املتواصلة منذ أكثر من 21
عاما ،كما واصل دعمه ملختلف اجلهات اخليرية واإلنسانية مثل
بيت عبد الله لألطفال ودار اآلثار اإلسالمية.
وفي مجال التعليم ،لم يقتصر اهتمام الوطني بدعم املسيرة
التعليمية في البالد على مساهمته السنوية التي يقدمها لدعم
أنشطة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،إذ واصل البنك رعاية
ودعم املؤمتر السنوي لالحتاد الوطني لطلبة الكويت في الواليات
املتحدة األميركية ،كما قام برعاية حفل تكرمي الطلبة الفائقني في
الثانوية العامة.
وحرص الوطني خالل العام املاضي على تكريس دوره الطليعي
في حماية البيئة كبنك صديق للبيئة .وقد واصل مبادراته البيئية
حتت شعار "فكر فيها" التي بدأها منذ أكثر من ست سنوات
بهدف زيادة الوعي البيئي وترويج السلوكيات الترشيدية على
صعيد استهالك الطاقة ،باإلضافة إلى احلمالت البيئية لتنظيف
شواطئ الكويت وحماية املخيمات البرية.

الوطني في خدمة املجتمع

عزز البنك الوطني في ذكرى تأسيسه الستني من مساهمته
ومبادرته االجتماعية في إطار التزامه مبسؤوليته االجتماعية،
مكرسا موقعه كأحد أكبر املساهمني في تنمية املجتمع الكويتي.
وواصل البنك الوطني دعم العديد من الفعاليات االجتماعية
والتعليمية واإلنسانية واخليرية وتكريس قيم التعاون واملشاركة،
وقد أطلق العديد من املبادرات املبتكرة والبرامج املتخصصة على
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التطورات االقتصادية واملالية خالل العام 2012
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون اخلليجي
كان العام  2012متباين ًا بالنسبة القتصادات دول الشرق األوسط وشمـال افريقيا.
وفـيـما تأثرت بعض اقتصادات دول شمال افريقيا واملشرق سلبا باالضطرابات السياسية
واالجتماعية ،واصلت االقتصادات اخلليجية منوها القوي،
مدعومة باإليرادات النفطية املرتفعة واالستثمارات احلكومية في بعض الدول.
وفي الكويت ،حافظ االقتصاد على وتيرة منوه اجليدة بفضل القطاع النفطي.
كما واصل كل من القطاع العقاري والقطاع االستهالكي أداءه اجليد.
شهد العام  2012تباينا في الظروف االقتصادية عبر منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،إذ حققت بعض االقتصادات
أداء جيدا ،وجاء أداء اقتصادات أخرى دون الطموح ،فيما
تأثرت مجموعة ثالثة سلبا باالضطرابات االجتماعية أو
النزاعات العسكرية.
وفيما استطاع النشاط االقتصادي في ليبيا أن يتعافى بشكل
جيد نسبيا عقب ثورة العام  ،2011فإن احلرب في سوريا قد
دمرت االقتصاد احمللي وشكلت خطراً بامتداد انعاكساته إلى
الدول املجاورة .ومتكن االقتصاد املصري من حتقيق بعض
االستقرار ،رغم استمرار املخاوف من خروج رؤوس األموال
ومن توجهات السياسة االقتصادية .وفي املقابل ،يتوقع أن تكون
االقتصادات اخلليجية الغنية باملوارد قد حافظت على منوها
االقتصادي القوي ،مدعوما باإليرادات النفطية املرتفعة ،وفي
بعض احلاالت ،باالستثمار احلكومي املرتفع .ولكن حتى في
هذه الدول ،كانت هناك حتديات جلية في االلتزام مبصروفات
رأسمالية كبيرة .ويتوقع أن يكون النمو في دول مجلس التعاون
قد بلغ  %5.4في العام  ،2012مقارنة مع  %5.3في املتوسط
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عموما.
واستمرت أسعار النفط املرتفعة بتوفير بيئة اقتصادية إيجابية
لدول مجلس التعاون اخلليجي .فقد بلغ متوسط سعر برميل
مزيج برنت  112دوالرا في العام  ،2012أي قريباً من متوسطه
القياسي البالغ  111دوالرا في العام  .2011ورغم أن معدل
منو الطلب على النفط جاء متواضعاً في العام  2012بسبب
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ضعف االقتصاد العاملي ،حافظت أسعار النفط على مستوياتها
املرتفعة نتيجة مستويات اإلنتاج املنخفضة نسبياً من خارج
منظمة أوبك ،والتوترات اجليوسياسية في الشرق األوسط،
والسياسة النقدية التسهيلية في االقتصادات املتقدمة .كما كان
اإلنتاج النفطي لدول مجلس التعاون اخلليجي قويا ،وحافظت
أوبك على مستويات مرتفعة من اإلنتاج لوقف ارتفاع أسعار
النفط الذي يشكل بنظرها تهديدا لالقتصاد العاملي .ويعني
ذلك أن إنتاج النفط في السعودية ( 10مليون برميل يوميا)
والكويت ( 3ماليني برميل يوميا) بلغ مستويات لم نشهدها منذ
عقود .ومنا إجمالي إنتاج الهيدروكربون في دول مجلس التعاون
اخلليجي بنسبة  ،%5.2فيما ساهمت إيرادات النفط املرتفعة
في دعم املالية العامة وامليزان التجاري ،اللذين يتمتعان أصال
بوضع قوي.
ومن خارج القطاع النفطي ،كانت الظروف االقتصادية متباينة
بدورها ،إذ حتقق النمو االقتصادي األسرع في الدول األقل
تأثرا باألزمة املالية والتي شهدت أكبر استثمارات حكومية،
والسيما في السعودية وقطر وعُمان (التي تراوح منو االقتصاد
غير النفطي فيها بني  %5و %9باألسعار الثابتة) .وفي دول
مجلس التعاون اخلليجي األخرى ،كان تأثير خفض الشركات
واألفراد ملديونياتهم هو األكبر ،فيما كانت السياسات احلكومية
ذات أثر محدود .ففي اإلمارات العربية املتحدة ،على سبيل
املثال ،استمر ضعف القطاع العقاري وعمليات إعادة هيكلة
ديون الشركات في الضغط على منو اإلقراض واالستثمار في
قطاع األعمال ،فيما استمرت احلكومة الفيديرالية وحكومة
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إمارة دبي بشد احلزام ماليا .وفي البحرين ،عاد االقتصاد ليحقق
منواً معتدالً عقب االضطرابات التي شهدتها البالد في العام
 .2011ولكن قلة املوارد النفطية قد أدت إلى تفاقم الضغوطات
املالية في البحرين ،فيما فرضت التطورات العاملية واملنافسة من
الدول املجاورة حتديات على قطاعها املصرفي الدولي.
وال تزال منطقة اخلليج تبدو محمية من االضطرابات اإلضافية
احملتملة في االقتصاد العاملي ،مبا فيها ما قد يجري في أوروبا.
وتتمتع البنوك برسملة جيدة ولديها انكشاف مباشر محدود
على الديون السيادية األوروبية التي قد تتعثر .كما يعتبر النمو
االقتصادي موزوناً أكثر من ذي قبل؛ والوضع املالي عموماً قوي
جداً؛ ومعظم احلكومات ملتزمة بخطط تنموية متوسطة املدى
من شأنها أن توفر دعما للطلب احمللي .ومن بني دول مجلس
التعاون اخلليجي ،يبدو أن اإلمارات العربية املتحدة هي األكثر
عرضة للمخاطر ،إذ نظراً الرتباطاتها التجارية واملالية القوية،
تعتبر أكثر عرضة للتغيرات في االقتصاد العاملي ،فيما ميكن
أن تواجه شركاتها املديونة صعوبات في إعادة التمويل في حال
ازدادت شروط التمويل صرامة .وتعتبر دبي أيضا شريكاً جتارياً
هاما إليران التي يضعف اقتصادها بسبب العقوبات الدولية.
ولكن البيانات التجارية األخيرة تشير إلى أن دبي تواجه هذه
التحديات بشكل جيد.

وحققت األسواق اإلقليمية في العام  2012أدا ًء أفضل منه في
السنوات السابقة .وكانت األسواق املالية قد تأثرت في العام
 2011بغياب االستقرار االجتماعي والسياسي في املنطقة.
لكن األسواق قد عاودت االرتفاع خالل  ،2012وارتفع مؤشر
ستاندرد أند بورز املجمع لألسواق العربية بواقع  %4خالل
العام .ومع ذلك ،تباين أداء األسواق املالية بشكل كبير عبر دول
املنطقة ،حيث كان أداء سوق األسهم املصرية هو األفضل ،إذ
ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز للسوق املصرية بواقع  %58عما
أقفل عليه في العام  .2011وشهدت األوراق املالية املصرية
انتعاشاً نسبياً مع مرور االنتخابات النيابية بشكل سلس .وكانت
اإلمارات العربية املتحدة ثاني أفضل األسواق أدا ًء في املنطقة،
مع حتقيق مكاسب جيدة بلغت  .%24وفي الوقت نفسه ،تراجع
مؤشر ستاندرد أند بورز للسوق األردنية بواقع  %5خالل العام
 .2012كما تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز لسوقي البحرين
وعمان بواقع .%4

الكويت

حافظ النمو االقتصادي في الكويت على وتيرة جيدة في العام
 .2012ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى القطاع النفطي ،حيث
بقيت أسعار النفط وإنتاجه قريبة من مستوياتها املرتفعة
تاريخياً .ويقدر أن يكون الناجت احمللي اإلجمالي الكويتي قد منا

بواقع  %6باألسعار الثابتة في العام  ،2012فيما يقدر منو القطاع
النفطي عند .%10أما النمو من خارج القطاع النفطي ،فقد بقي
متواضعا وبلغ  .%4وقد استمرت مجموعة عوامل مثل بطء
وتيرة تنفيذ املشاريع احلكومية للبنية التحتية ،واستمرار قطاع
الشركات بخفض حجم مديونيته ،وعدم االستقرار السياسي،
وعدم حصول تقدم في اإلصالحات االقتصادية ،باإلثقال على
قطاع األعمال .كما انعكست ضبابية املناخ االقتصادي العاملي
على ثقة قطاع األعمال في الكويت.
لكن في املقابل ،تبقى هناك نقاط إيجابية في االقتصاد احمللي،
فقد سجل قطاع املستهلك عاما آخر من النمو القوي ،وذلك
بفضل معدالت التوظيف املرتفعة والزيادات في األجور واملزايا
للمواطنني في وقت سابق  -رغم أن النمو في معدالت توظيف
املواطنني قد يكون اآلن في تباطؤ .وارتفع حجم املدفوعات لدى
نقاط البيع في الربع الثالث من العام  2012بواقع  %14على
أساس سنوي ،وذلك بعدما حقق منواً ضخماً بلغ  %31في العام
 .2011كما واصل القطاع العقاري أداءه اجليد ،حيث ارتفعت
قيمة صفقات العقار السكني بواقع  %12في األشهر اإلحدى
عشرة األولى من العام  ،2012ويعزى ذلك مبعظمه إلى مبيعات
األراضي .وبقي النشاط في قطاع الشقق قوياً ،مع استمرار
املستثمرين بالبحث عن عائد أفضل في ظل تراجع أداء سوق
األوراق املالية.
وقد انعكست هذه األمناط االقتصادية العامة على الظروف
النقدية ،فقد أظهر منو االئتمان اإلجمالي عالمات طفيفة على
التحسن ،ولكنه بقي ضعيفاً إجماالً ،ولم يتجاوز معدله  %4على
أساس سنوي في األشهر اإلحدى عشرة األولى من العام .2012
ومن إجمالي االئتمان ،قفز االئتمان املمنوح إلى قطاع املستهلك
(باستثناء االئتمان املمنوح لغرض شراء األوراق املالية) بنسبة
مرتفعة بلغت  .%14وفي املقابل ،لم يتجاوز منو االئتمان املمنوح
إلى باقي قطاعات االقتصاد الـ  1%فقط ،وذلك بسبب استمرار
شركات االستثمار بخفض حجم مديونيتها وعدم حصول
تقدم ملحوظ في تنفيذ خطة التنمية احلكومية البالغة مدتها
 4سنوات .كما ارتفعت ودائع القطاع اخلاص بنسبة طفيفة
بلغت  %6خالل هذه الفترة ،مدعومة باالرتفاعات امللحوظة
في الودائع القصيرة املدى .ولكن هذا املعدل ال يظهر حقيقة
التسارع الذي حصل خالل العام.
وفي شهر أكتوبر ،خفّض بنك الكويت املركزي سعر اخلصم
مبقدار  50نقطة أساس إلى  ،%2.0وذلك في محاولة لتحفيز
منو القروض ،وهذا هو اخلفض األول منذ أوائل العام .2010
وبقيت أسعار الفائدة على الودائع على حالها .وقد انخفض
سعر اإلقراض إثر ذلك إلى  %4.25حاليا ،بعد أن بلغ الذروة
عند  %6.25في العام  .2008ولكن نظرا إلى هيكلية االقتصاد
الكويتي وعدم توفر فرص إقراض جيدة في الوقت الراهن،
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اجلزء الذي يغطي «عملية تقييم كفاية ر�أ�س املال» .و�أكد �أن التعديالت اجلديدة تتعلق ب�صورة �أ�سا�سية بالركن الثاين
من معيار كفاية ر�أ���س امل��ال املتعلق بعملية املراجعة الرقابية ،و�أك��د على �أهمية عملية التقييم الداخلي لكفاية ر�أ���س
ً
والتزاما بالتعليمات امل��ذك��ورة �أع�لاه  ،ق��ام بنك الكويت الوطني ���ش.م.ك.
امل��ال ( )ICAAPالتي تقوم بها البنوك .لذلك،
("البنك") ب�إعداد وتطوير �إط��ار عملية التقييم الداخلي لكفاية ر�أ���س امل��ال ( )ICAAPواختبارات ال�ضغط مع النماذج
وال�سيا�سات والإج��راءات امل�ساندة لها .ويقوم البنك ب�صورة م�ستمرة بتعزيز عملية التقييم الداخلي لكفاية ر�أ�س املال
( )ICAAPواخ�ت�ب��ارات ال�ضغط للحفاظ على ر�أ���س امل��ال مب��ا يتنا�سب م��ع املخاطر ال�شاملة ال�ت��ي يتعر�ض لها البنك.
.1

هيكل املجموعة

تتمثل الأن�شطة الرئي�سية للبنك و�شركاته التابعة )ي�شار �إليهم معاً باملجموعة( يف تقدمي اخلدمات امل�صرفية للأفراد وال�شركات واخلدمات امل�صرفية
اخلا�صة واخلدمات امل�صرفية اال�ستثمارية وخدمات �إدارة الأ�صول والو�ساطة .للمزيد من التفا�صيل حول �أن�شطة املجموعة ،يرجى الرجوع �إىل الإي�ضاح
 3حول البيانات املالية املجمعة للمجموعة.
مت �إعداد وجتميع البيانات املالية املجمعة والتقارير الرقابية حول كفاية ر�أ�س املال للمجموعة على �أ�سا�س متماثل ،ما مل يتم الإف�صاح عن غري ذلك.
للح�صول على معلومات �إ�ضافية حول �أ�سا�س الإعداد و�أ�سا�س التجميع ،يرجى الرجوع �إىل �إي�ضاح  1-2و  3-2حول البيانات املالية املجمعة للمجموعة.
فيما يلي ملخ�ص عن ال�شركات التابعة الرئي�سية:
• بنك الكويت الوطني انرتنا�شيونال بي ال �سي (اململكة املتحدة) ،وهي �شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك ولديه مكتبان يف لندن ومكتب �آخر يف باري�س
لتقدمي اخلدمات امل�صرفية للأفراد وال�شركات وخدمات اخلزانة وخدمات التمويل التجاري.

يتكون ر�أ�س املال الرقابي للمجموعة من )�أ( ال�شريحة  1من ر�أ�س املال التي تعترب القيا�س الأ�سا�سي للقوة املالية للمجموعة وت�شمـل ر�أ�س املال واالحتياطيات
والأرباح املحتفظ بها واحل�ص�ص غري امل�سيطرة )بال�صايف بعد �أ�سهم اخلزينة وال�شهرة( )ب( ال�شريحة  2من ر�أ�س املال التي تتكون من اجلزء امل�سموح به
من احتياطيات �إعادة التقييم واملخ�ص�صات العامة.
كما يف  31دي�سمرب  ،2012كان ر�أ�س مال البنك امل�صدر واملدفوع بالكامل يتكون من � (3.957.725.114 :2011) 4.353.497.625سهم وبلغ �إجمايل
ر�أ�س املال الرقابي للمجموعة � 1.717.593ألف دينار كويتي )� 1.570.414 :2011ألف دينار كويتي( .بلغت ال�شريحة ) (1وال�شريحة )1.567.408 (2
�ألف دينار كويتي و  60.185دينار كويتي على التوايل )� 1.570.414 :2011ألف دينار كويتي وال �شيء على التوايل( كما هو مبني بالتف�صيل �أدناه:

ال�شريحة  1من ر�أ�س املال

 31دي�سمرب 2012

ر�أ�س املال

�ألف دينار كويتي
 31دي�سمرب 2011

435.349

�أ�سهم منحة مقرتحة

395.772

21.768

احتياطي قانوين

217.675

ح�ساب عالوة الإ�صدار

197.886

699.840

احتياطي �أ�سهم خزينة

699.840

17.957

احتياطي عام

20.403

117.058

�أرباح حمتفظ بها

864.498

احتياطي ترجمة العمالت الأجنبية

()35.522

احتياطي املدفوعات بالأ�سهم

)(33.032

12.313

احل�ص�ص غري امل�سيطرة �ضمن حقوق ملكية ال�شركات التابعة

10.469

121.496

11.965

اال�ستقطاع من ال�شريحة  1من ر�أ�س املال:
�أ�سهم خزينة

()79.171

ا�ستثمارات الأقلية الكبرية )(%50

)(33.415

()67.700

ال�شهرة

)(110.146

()668.153

)(473.559

• بنك الكويت الوطني بنك بريفي �سوي�سرا �إ�س� .إيه�( .سوي�سرا) ،وهي �شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك مركزها الرئي�سي يف جنيف .وتقدم – �إ�ضافة
�إىل اخلدمات امل�صرفية التقليدية – خدمات �إدارة املحافظ وال�صناديق العائلية اخلا�صة وخدمات ا�ست�شارية وخدمات �أمانة للأفراد ذوي املالءة املالية
العالية وامل�ؤ�س�سات.

• البنك الوطني امل�صري �ش.م.م ,وهو �شركة مملوكة بن�سبة  (%98.5 :2011) %98.5للبنك وتقدم اخلدمات امل�صرفية للأفراد واخلدمات امل�صرفية
اخلا�صة واخلدمات امل�صرفية لل�شركات وخدمات اخلزانة واخلدمات املتعلقة بالتمويل التجاري من خالل �شبكة مكونة من اثنني و�أربعني فرعاً.
• �شركة الوطني للو�ساطة املالية )مقفلة( ،وهي �شركة مملوكة بن�سبة  (%86.7 :2011) %86.7للبنك وتقدم خدمات الو�ساطة.
• بنك بوبيان �ش.م.ك( .الكويت) ،وهو �شركة مملوكة بن�سبة  :2011) %58.4زميلة بن�سبة  (%47.3للبنك ،وتقدم اخلدمات امل�صرفية يف الكويت من
خالل �شبكة مكونة من اثنني وع�شرين فرعاً ،وفقاً لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية .وهي مرخ�صة من قبل بنك الكويت املركزي.

1.035.187
729.601

�إجمايل ال�شريحة  1من ر�أ�س املال

• �شركة الوطني لال�ستثمار �ش.م.ك.م( .الكويت) ،وهي �شركة مملوكة بن�سبة  (%99.9 :2011) %99.9وتقوم بتقدمي اخلدمات املتعلقة بتمويل ال�شركات
واال�ستثمار يف �أ�سهم امللكية اخلا�صة واخلدمات ذات ال�صلة ب�أ�سواق الدين الر�أ�سمالية.

117.058

1.052.530

• بنك الكويت الوطني لبنان �ش.م.ل( .لبنان) ،وهي �شركة مملوكة بن�سبة  (%85.5 :2011) %85.5للبنك وتقدم اخلدمات امل�صرفية للأفراد واخلدمات
التجارية واخلدمات امل�صرفية اخلا�صة واخلدمات العقارية من خالل �شبكة مكونة من ثمانية فروع.

• نا�شيونال �إنف�ستورز جروب هولدجنز ليمتد (جزر كاميان) ،وهي �شركة مملوكة بالكامل للبنك وت�أ�س�ست ك�شركة ا�ستثمار.

39.577

احتياطيات:

عجز حمول من ال�شريحة  2من ر�أ�س املال

• بنك االئتمان العراقي �إ�س� .إيه( .العراق) ،وهي �شركة مملوكة بن�سبة  (%80.1 :2011) %81.0للبنك وتقدم اخلدمات امل�صرفية للأفراد واخلدمات
التجارية من خالل �شبكة مكونة من �أربعة ع�شر فرعا يف العراق.
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.2

هيكل ر�أ�س املال

)(2.005

)(619.125

1.570.414

1.657.408

ال�شريحة  2من ر�أ�س املال
احتياطيات �إعادة التقييم

11.952

خم�ص�صات عامة

10.511

115.933

ا�ستثمارات الأقلية الكبرية )(%50

97.630

()67.700

)(110.146

عجز حمول من ال�شريحة  1من ر�أ�س املال

2.005

�إجمايل ال�شريحة  2من ر�أ�س املال

60.185

�إجمايل ر�أ�س املال امل�ؤهل
				

1.717.593

-3

0

1.570.414

ن�سب كفاية ر�أ�س املال

فـي  31دي�سمبـر  ،2012بلغ �إجمايل معدل كفاية ر�أ�سمـال املجمـوعة  %16.98وقد بلغ معدل ال�شريحة  :2011) %16.39 1بلغ �إجمايل معدل كفاية ر�أ�س
املال  %18.29وبلغ معدل ال�شريحة  (%18.29 1مقابل متطلبات اجلهات الإ�شرافية بن�سبة  .%12تت�أكد املجموعة من االلتزام مبتطلبات بنك الكويت املركزي
مبراقبة كفاية ر�أ�س املال بتطبيق حدود داخلية �أعلى تدعمها منهجية خا�صة بتخطيط ر�أ�س املال.
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�إدارة املخاطر يتبع
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 2-4خماطر ال�سوق

بلغ �إجمايل ر�أ�س املال الالزم لتغطية خماطر ال�سوق � 30.979ألف دينار كويتي )� 30.666 :2011ألف دينار كويتي( واملبني بالتف�صيل �أدناه:

ن�سب كفاية ر�أ�س املال (تتمة)

�أما البنوك التابعة للمجموعة ف�إنها تخ�ضع مبا�شرة لرقابة اجلهات الت�شريعية املحلية التابعة لها حيث تقوم هذه اجلهات الت�شريعية بتحديد ومراقبة
متطلبات كفاية ر�أ�س املال� .إ�ضافة �إىل ذلك ،يقوم بنك الكويت املركزي مبراقبة كفاية ر�أ�س املال على م�ستوى املجموعة
كان معدل ال�شريحة  1و�إجمايل معدل ر�أ�س مال البنوك التابعة كما يلي:
 31دي�سمرب 2012
البنوك التابعة
بنك الكويت الوطني انرتنا�شيونال بي ال �سي )اململكة املتحدة(
بنك الكويت الوطني لبنان �ش.م.ل) .لبنان(
بنك الكويت الوطني بنك بريفي �سوي�سرا �إ�س�.إيه�) .سوي�سرا(
بنك االئتمان العراقي �إ�س� .إيه) .العراق(
البنك الوطني امل�صري �ش.م.م) .م�صر(
بنك بوبيان �ش.م.ك) .الكويت(

 31دي�سمرب 2011

معدل
ال�شريحة 1

�إجمايل معدل
ر�أ�س املال

معدل
ال�شريحة 1

�إجمايل معدل
ر�أ�س املال

%25.19
%29.26
%65.31
%172.80
%18.28
%23.85

%26.79
%30.64
%67.46
%174.50
%19.17
%24.39

%30.78
%25.68
%78.22
%132.49
%16.39
-

%31.58
%27.44
%79.74
%133.95
%17.13
-

وبا�ستثناء القيود على التحويل ا�ستنادا �إىل احلد الأدنى من املتطلبات الر�أ�سمالية الإ�شرافية ،ال يوجد �شروط على حتويل الأموال �أو ر�أ�س املال القانوين
بني �شركات املجموعة.

 -4املوجودات املرجحة ب�أوزان املخاطر ور�أ�س املال الالزم
�إن املخاطر املرجحة لر�أ�سمال املجموعة املطلوب ملخاطر االئتمان وخماطر ال�سوق وخماطر الت�شغيل كما يلي� .إن احل�سابات لـ  31دي�سمرب  2012ت�شمل
بنك بوبيان �ش.م.ك ،.وهو �شركة م�صرفية �إ�سالمية تابعة ،مت حيازتها خالل ال�سنة )�إي�ضاح  26حول البيانات املالية املجمعة( .لأغرا�ض حتديد املوجودات
املرجحة ب�أوزان املخاطر ور�أ�س املال الالزم ،مت ترجيح االنك�شافات واملوجودات يف بنك بوبيان �ش.م.ك ،.ومت احت�ساب ر�أ�س املال ،وفقاً لأحكام بنك الكويت
املركزي التي تنطبق على البنوك التي تقدم اخلدمات امل�صرفية التي تتوافق مع احكام ال�شريعة الإ�سالمية .مت بعد ذلك �إ�ضافة هذه الأرقام �إىل الأرقام
املقابلة لها والتي تتعلق بباقي املجموعة ،وهذه املمار�سة مطابقة للتقارير ذات ال�صلة ،املقدمة �إىل بنك الكويت املركزي.

 1-4خماطر االئتمان

�إن �إجمايل ر�أ�س املال الالزم لتغطية خماطر االئتمان كما يف  31دي�سمرب  2012مببلغ � 1.093.443ألف دينار كويتي )� 925.132 :2011ألف دينار كويتي(
كما هو مبني بالتف�صيل �أدناه:
�ألف دينار كويتي
 31دي�سمرب 2012
�إجمايل
االنك�شاف
ملخاطر
االئتمان

ر�أ�س املال
الالزم
11.915

105.588
2.490.898

املوجودات
املرجحة ب�أوزان ر�أ�س املال
الالزم
املخاطر

النقد
املطالبات على الدول
املطالبات على م�ؤ�س�سات
4.999
41.656
381.449
4.717
39.310
297.985
القطاع العام
املطالبات على البنوك
82.548
687.897
2.847.315
64.143
534.528
2.262.399
املطالبات على ال�شركات
585.407
4.878.391
8.299.385
524.495 4.370.791
7.155.864
الإنك�شافات للقرو�ض اال�ستهالكية
332.754
2.772.948
2.996.648
267.657 2.230.477
2.312.545
من منظور اجلهات الرقابية
الإنك�شافات للقرو�ض املت�أخرة
6.369
53.076
150.533
7.232
60.267
72.561
انك�شافات �أخرى*
69.451
578.766
728.240
47.670
397.251
498.211
املجموع
1.093.443
9.112.027
18.572.064
925.132 7.709.433
15.196.051
													
* الإنك�شافات الأخرى �أعاله تت�ضمن مبلغ � 126.638ألف دينار كويتي بال�سالب )� 100.960 :2011ألف دينار كويتي بال�سالب( ميثل مبلغ املخ�ص�ص العام
				
الذي يزيد عن  %1.25م�سموح به كجزء من ال�شريحة ).(2
118.130
3.050.364
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املوجودات
املرجحة ب�أوزان
املخاطر

�إجمايل
االنك�شاف
ملخاطر
االئتمان

 31دي�سمرب 2011

99.293

76.809

9.217

خماطر �أ�سعار الفائدة
خماطر و�ضع الأ�سهم
خماطر ال�صرف الأجنبي
الإجمايل

 31دي�سمرب
2012
ر�أ�س املال
الالزم

�ألف دينار كويتي
 31دي�سمرب
2011
ر�أ�س املال
الالزم

3.130
27.849
30.979

2.977
27.689
30.666

 3-4خماطر الت�شغيل

بلغ �إجمايل ر�أ�س املال الالزم لتغطية خماطر الت�شغيل � 89.130ألف دينار كويتي )� 74.470 :2011ألف دينار كويتي( والذي مت احت�سابه بت�صنيف ر�أ�سمال
املجموعة �إىل  8خطوط �أعمال )كما هي معرفة يف �إطار عمل بازل  (2مع �ضرب �إجمايل متو�سط الدخل لثالث �سنوات يف معامل بيتا املحدد �سابقا.

�	-5إدارة املخاطر
�إن تداخل �أن�شطة �أعمال املجموعة وتنوع املواقع اجلغرافية يتطلب حتديد وقيا�س وجتميع و�إدارة املخاطر والتوزيع الفعال لر�أ�س املال لتحقيق املعدل الأمثل
للعائدات مقابل املخاطر .وتدير املجموعة املخاطر التي تتعر�ض لها بطريقة منظمة ومنطية و�شفافة من خالل �سيا�سة املخاطر العاملية التي جتعل �إدارة
املخاطر ال�شاملة جزءاً �أ�سا�سياً من الهيكل التنظيمي ،و�أي�ضاً من خالل �إجراءات قيا�س ومراقبة املخاطر.
خالل عام  ،2009قامت املجموعة ب�إ�ضافة الإطار العام للحوكمة و�إدارة وتخطيط ر�أ�س املال من خالل �إجراء عملية التقييم الداخلي لكفاية ر�أ�س املال،
والتي تت�ضمن "اختبار ال�سيناريو" على فرتات منتظمة ودورية .وفقاً لتعليمات جلنة بازل وبنك الكويت املركزي ،واملبادئ الرئي�سية لعملية التقييم الداخلي
لكفاية ر�أ�س املال باملجموعة ت�شمل ما يلي:

•
•
•
•
•

م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة والإدارة العليا.
الإدارة القيا�سية لر�أ�س املال.
تقييم �شامل للمخاطر.
املراقبة ورفع التقارير.
مراقبة ومراجعة العملية.

فيما يلي ال�سمات الأ�سا�سية ل�سيا�سة املجموعة ال�شاملة لإدارة املخاطر:
	•يقدم جمل�س الإدارة توجيهات ور�ؤى لإدارة املخاطر العامة.
	•مت تعيني حد قبول املجموعة للمخاطر /نزعة املجموعة للمخاطر من قبل اللجنة التنفيذية ويتم اعتماده من جمل�س الإدارة.
	•�إدارة املخاطر هي �إجراء �أ�سا�سي باملجموعة ويعترب اخت�صا�ص رئي�سي لكل املوظفني.
	•تقوم املجموعة ب�إدارة خماطر االئتمان وخماطر ال�سوق واملخاطر الت�شغيلية وخماطر ال�سيولة بطريقة تت�سم بالتن�سيق داخل امل�ؤ�س�سة.
	•وظيفة �إدارة املخاطر باملجموعة م�ستقلة عن �أق�سام الأعمال الأخرى.
	•وظيفة التدقيق الداخلي باملجموعة ترفع تقاريرها �إىل جلنة جمل�س الإدارة للتدقيق وتقدم ت�أكيدات م�ستقلة على التزام وحدات الأعمال ب�سيا�سات
و�إجراءات �إدارة املخاطر وكفاية وفاعلية �إطار عمل �إدارة املخاطر لكافة �شركات املجموعة.
تقوم وظيفة �إدارة املخاطر مب�ساعدة الإدارة العليا يف املراقبة والإدارة الفعالة للمخاطر العامة للمجموعة .وتت�أكد الوظيفة �أي�ضا من �أن:
	•الإ�سرتاتيجية العامة لأعمال املجموعة تتوافق مع حدود املخاطر املقبولة واملعتمدة من قبل جمل�س الإدارة واملحددة بوا�سطة اللجنة التنفيذية.
	•�سيا�سات و�إجراءات ومنهجيات املخاطر تتوافق مع حدود املخاطر املقبولة للمجموعة.
	•هياكل و�أنظمة �إدارة املخاطر املنا�سبة يتم تطويرها وتطبيقها.
	•يتم مراقبة خماطر وحدود املحفظة يف كل �شركات املجموعة ،مبا يف ذلك امل�ستويات “الإقليمية” املقبولة.
تقوم املجموعة ،ب�صورة دورية ،بتقييم كفاية وكفائة �إطار عمل �إدارة املخاطر يف �ضوء بيئة املخاطر املتغرية ،مبا يف ذلك ال�شركة التابعة التي مت حيازتها
م�ؤخراً )�إي�ضاح  26حول البيانات املالية املجمعة(.

 1-5نطاق وطبيعة �أدوات رفع التقارير باملخاطر

�إطار عمل �إدارة املخاطر ال�شامل ميكن املجموعة من حتديد وتقييم واحلد من ومراقبة املخاطر با�ستخدام �سل�سلة من الأدوات النوعية والكمية .بع�ض من
هذه الأدوات متعارف عليه يف عدد من فئات املخاطر ،يف حني �أن البع�ض الآخر يتم �إعداده خ�صي�صاً ل�سمات معينة من فئات حمددة من املخاطر ومن
�ش�أنه �أن ي�ساعد على توفري جميع املعلومات مثل:

41

�إدارة املخاطر يتبع
�	-5إدارة املخاطر (تتمة)
 1-5نطاق وطبيعة �أدوات رفع التقارير باملخاطر (تتمة)

	•خماطر االئتمان يف �أن�شطة الإقرا�ض التجارية واال�ستهالكية و�إنك�شافات املوجودات الأخرى مثل معدل التغطية بال�ضمانات وا�ستخدام احلدود
والتنبيهات ذات ال�صلة بالقرو�ض مت�أخرة ال�سداد ،الخ.
	•ح�صر مدى ت�أثر القيمة ال�سوقية لأحد املراكز �أو املحافظ للتغريات يف حدود ال�سوق )امل�شار �إليها عامة بتحليل احل�سا�سية(.
	•ح�صر االنك�شاف للخ�سائر ب�سبب التغريات الزائدة يف �أ�سعار �أو معدالت ال�سوق.
وتقوم املجموعة ب�صورة منتظمة ،بتقييم كفاية وفاعلية �أدوات وم�صفوفات رفع التقارير لديها يف �ضوء بيئة املخاطر املتغرية.

 2-5عمليات �إدارة املخاطر

من خالل �إطار عمل �إدارة املخاطر ال�شامل ،يتم تقييم املعامالت والإنك�شافات القائمة للمخاطر ومقارنتها باحلدود امل�صرح بها حيث يتم مراقبة املخاطر
التي ال ميكن ت�صنيفها ب�إتباع �إر�شادات ال�سيا�سة وم�ؤ�شرات املخاطر الأ�سا�سية وم�ؤ�شرات الرقابة الرئي�سية� .أي فروق �أو زيادات �أو انحرافات يتم ت�صعيدها
�إىل الإدارة التخاذ الإجراء املنا�سب ب�ش�أنها.
فيما يلي املخاطر الرئي�سية التي تتحملها املجموعة يف عملياتها اليومية:
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خماطر االئتمان
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�إ�سرتاتيجية �إدارة خماطر االئتمان

تعرف خماطر االئتمان ب�أنها احتمال �أن يكون العميل �أو الطرف املقابل غري قادر على الوفاء بالتزاماته املالية املتعاقد عليها مما ي�ؤدي �إىل التعرث و�/أو
خ�سائر مالية .وتنتج خماطر االئتمان يف �سياق الأعمال العادية للمجموعة.
ي�ستند �أ�سلوب �إدارة خماطر االئتمان عل �أ�سا�س حماية ا�ستقاللية و�سالمة �إجراءات التقييم و�إدارة ورفع تقارير خماطر االئتمان ب�صورة متالزمة مع
ال�سيا�سات واحلدود وهياكل ال�صالحيات باملوافقة والتي تقدم دلي ً
ال ا�سرت�شادياً للإدارة اليومية لإنك�شافات املجموعة ملخاطر االئتمان .ويت�ألف هذا الأ�سلوب
من حدود املخاطر املو�ضوعة لكافة العمالء بعد عمل تقييم دقيق جلدارتهم االئتمانية.
وتتطلب الإجراءات الدائمة املبينة �ضمن دليل �سيا�سة املخاطر للمجموعة �أن تخ�ضع كافة االقرتاحات مبنح االئتمان ملراجعة تف�صيلية من قبل القطاعات
امل�س�ؤولة عن منح الت�سهيالت االئتمانية املحلية �أو الدولية قبل تقدميها �إىل جلنة االئتمان املخت�صة .وعند ال�ضرورة يتم طلب تقدمي �ضمانات مقابل
الت�سهيالت االئتمانية بال�صورة املقبولة للتخفيف من خماطر االئتمان ذات ال�صلة .يحدد جمل�س الإدارة �إ�سرتاتيجية �إدارة االئتمان باملجموعة ويعتمد
ال�سيا�سات الهامة ملخاطر االئتمان ل�ضمان �أن انك�شاف املجموعة ملخاطر االئتمان �ضمن احلدود املقبولة لتلك املخاطر.
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هيكل �إدارة خماطر االئتمان

تقوم الإدارة العليا بتنفيذ �إ�سرتاتيجية جمل�س الإدارة بالن�سبة لإدارة خماطر االئتمان و�إعداد ال�سيا�سات والإجراءات لتحديد وتقييم ومراقبة والتحكم يف
خماطر االئتمان.
�إن اللجنة التنفيذية للمجموعة التي ير�أ�سها الرئي�س التنفيذي للمجموعة وت�شمل يف ع�ضويتها موظفني تنفيذيني من �أق�سام الأعمال والوظائف املختلفة،
جتتمع ب�صورة دورية ملراجعة حمفظة ائتمان ال�شركات وحمفظة االئتمان اال�ستهالكي للمجموعة وتقدمي امل�شورة ملجل�س الإدارة بالطريقة املنا�سبة.
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ال�سمات الرئي�سية لإدارة خماطر ائتمان ال�شركات

	•يتم منح الت�سهيالت االئتمانية ا�ستناداً �إىل تقييم تف�صيلي ملخاطر االئتمان التي ت�شمل الغر�ض من الت�سهيالت وم�صدر ال�سداد والعوامل االقت�صادية
الأ�سا�سية ال�سائدة واملحتملة وتوجهات قطاعات الأعمال ومركز العمالء يف جمموعة قطاعات الأعمال املناظرة.
	•التزاما ُ بتعليمات بنك الكويت املركزي ،ف�إن الإقرا�ض لأع�ضاء جمل�س الإدارة والأطراف ذات العالقة م�ضمون بالكامل ويتم مراقبته من قبل جلنة
االئتمان العليا .كما �أن معامالت الإقرا�ض للأطراف ذات العالقة تتم وفقاً لنف�س ال�شروط وتخ�ضع لنف�س معدالت الفائدة وال�ضمانات املطبقة على
املعامالت املماثلة لها والتي تتم يف نف�س التوقيت ولكن مع �أطراف لي�سوا ذو عالقة .ويتم املوافقة على كافة هذه الت�سهيالت من قبل جمل�س الإدارة
مبا يتما�شى مع ال�صالحيات املفو�ض بها من قبل اجلمعية العمومية للم�ساهمني.
	• يتم ب�صورة دورية مراجعة مناذج الت�صنيف الداخلي لل�شركات من قبل �إدارة املخاطر باملجموعة بالتن�سيق مع الإدارة املخت�صة واللجنة التنفيذية ويتم
حت�سينه با�ستمرار تبعاً للممار�سات املثلى لإدارة خماطر االئتمان.
	•كافة العرو�ض اجلديدة �أو التغريات املادية على الت�سهيالت االئتمانية احلالية يتم مراجعتها واعتمادها من قبل جلان االئتمان املخت�صة واملبينة كما يلي:
 .1جلنة جمل�س الإدارة لالئتمان
 .2جلنة االئتمان العليا
 .3جلنة االئتمان الدولية
 .4جلنة �إدارة االئتمان للم�ؤ�س�سات �صغرية ومتو�سطة احلجم
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	•�إن �إدارة ومترير الت�سهيالت االئتمانية يتم القيام بها كعملية منف�صلة ل�ضمان التنفيذ املنا�سب لكافة املوافقات وامل�ستندات االئتمانية والرقابة الفعالة
على فرتات اال�ستحقاق وانتهاء �صالحية احلدود وتقييم ال�ضمانات والإقرارات التعاقدية.

	•يتم و�ضع حدود الدول على �أ�سا�س التطلعات امل�ستقبلية للعوامل االقت�صادية وال�سيا�سية مع مراجعة تقارير وكاالت ت�صنيف الدول )�إن كانت متوفرة(
ومن خالل املعرفة بالأعمال وبالأ�سواق املحلية يف تلك الدول.
	•يتم التحكم يف الإنك�شافات لدى الفروع اخلارجية من قبل الإدارة العليا امل�س�ؤولة يف الفروع �أو ال�شركات التابعة املعنية ويتم مراقبتها من قبل الوظيفة
املركزية لإدارة املخاطر االئتمانية يف املركز الرئي�سي.
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ال�سمات الرئي�سية لإدارة خماطر االئتمان اال�ستهالكي

	•تعمل �إدارة خماطر االئتمان على مراقبة وظائف املهام ذات ال�صلة مبخاطر التمويل اال�ستهالكي من خالل وحدة م�ستقلة تقوم برفع التقارير مبا�شرة
�إىل �إدارة املخاطر يف املجموعة ولكن تعمل باال�شرتاك مع جمموعة اخلدمات امل�صرفية ال�شخ�صية .ويف هذا الإطار ،تتم ممار�سة ال�صالحيات املرتبطة
باحلدود وال�صالحيات االئتمانية املخولة من قبل امل�س�ؤولني كل ح�سب ال�صالحيات واحلدود املو�ضوعية له.
	•تتوافق جماالت �إدارة خماطر االئتمان اال�ستهالكي مع املفاهيم الرئي�سية مع املجاالت الرئي�سية لإدارة املخاطر ،وبالتحديد التحكم والرقابة والقيا�س
ورفع التقارير.
	• يتم �إدارة خماطر االئتمان للأفراد على �أ�سا�س ثالثة خطوط للوقاية .بالن�سبة خلط الوقاية الأول ،تعترب جمموعة القرو�ض اال�ستهالكية )�أي �ضمان
القرو�ض( م�س�ؤولة عن التقيد بال�سيا�سات االئتمانية ،وال�ضوابط والعمليات .و�أما بالن�سبة خلط الوقاية الثاين ،وهو فريق �إدارة خماطر القرو�ض
اال�ستهالكية ،وهو يعمل ب�شكل م�ستقل عن وحدة الأعمال ،ويقوم بتقييم والت�أكيد على تنفيذ �إجراءات �إدارة و�سيا�سات خماطر االئتمان .وبالن�سبة
خلط الوقاية الثالث ،وحدة التدقيق الداخلي ،والتي تقوم على نحو م�ستقل ب�إجراء اختبارات م�ستقلة والتحقق من وجود �ضوابط فعالة لإدارة خماطر
االئتمان مع تقييم تلك ال�ضوابط وتطبيق ال�سيا�سات والإجراءات.
	•�إن كافة ال�سيا�سات االئتمانية والتعديالت على ال�سيا�سات يتم مراجعتها واملوافقة عليها �سنوياً من قبل اللجنة التنفيذية ،ويتم اعتمادها من قبل
جمل�س الإدارة.
	•مت ا�ستخدام مناذج ت�سجيل نقاط املخاطر االئتمانية مثل مناذج مقدم الطلب للح�صول على قر�ض مق�سط Applicant Revolving and Installment
 Loanوذلك لت�سهيل الت�صديق على ومراقبة الت�سهيالت االئتمانية للعمالء .منوذج “ت�سجيل النقاط” االئتمانية ملقدم طلب االئتمان هو منوذج مركزي
للعمالء حيث ي�شمل �إر�شادات بنك الكويت املركزي و�سيا�سات املجموعة ذات ال�صلة بالت�سهيالت االئتمانية اال�ستهالكية ،مثل ن�سبة الدين �إىل الدخل
واحلد الأدنى للدخل الذي ي�ؤهل العميل للح�صول على قر�ض واحلدود املتعلقة بال�سلفيات ح�سب نوع املنتج .وتت�ضمن املدخالت امل�ستخدمة خ�صائ�ص
مقدم طلب االئتمان والتي يتم احل�صول عليها من مكاتب االئتمان وعلى وجه اخل�صو�ص �شركة �شبكة املعلومات االئتمانية بالكويت وذلك لتقييم قدرة
مقدم الطلب على ال�سداد وكذلك احتمالية حدوث خماطر ناجتة عن التق�صري .تتم مراجعة هذه الطريقة ب�شكل دوري من �أجل تنقيتها.
	•ويف عام � ،2008أن�ش�أت دولة الكويت �صندوق خم�ص�ص لتخفيف عبء الديون )�صندوق تخفيف عبء الديون( لتخفيف ال�ضغوط املالية التي تواجه
بع�ض املواطنني الكويتيني .ويف هذا ال�صدد� ،أن�ش�أ البنك وحدة خا�صة مل�ساعدة العمالء الذين يرغبون يف امل�شاركة يف هذه العملية؛ وبالن�سبة لربنامج
�صندوق تخفيف عبء الديون ،فقد انتهت فرتة تقدمي الطلبات خالل مار�س  ،2009وقد مت تنفيذ الطلبات حتى الربع الأول من عام  .2012وقد بد�أ
الربنامج الثاين ل�صندوق تخفيف عبء الديون يف � 19سبتمرب  2011وامتدت فرتة قبول الطلبات حتى مار�س  ،2012و�إن الت�سوية النهائية لبع�ض
هذه احلاالت ال تزال قيد االنتظار .وكانت هذه املبادرات الر�سمية مفيدة لكل من العمالء املعنيني ،الذين هم �أكرث قدرة على القيام بذلك يف حدود
ظروفهم املالية ،وكذلك مفيدة للبنك من حيث تخفي�ض حجم «الديون املت�أخرة».
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مراقبة املخاطر االئتمانية للمجموعة

يتم مراقبة انك�شافات املجموعة ب�صورة م�ستمرة من خالل نظام التنبيه وعالمات التحذير املبكر التي تهدف لك�شف الظواهر العك�سية التي قد ت�ؤدي �إىل
تدهور جودة خماطر االئتمان� .إن نظم التنبيه وعالمات التحذير املبكر تدعمها ا�ستخدام الت�سهيالت ومراقبة تقييم ال�ضمانات ومراجعة انتهاء �صالحية
الت�سهيالت االئتمانية ومعلومات ال�سوق وذلك لتمكني الإدارة من اتخاذ الإجراءات الت�صويبية يف الوقت املنا�سب� .إن نتائج عملية املراقبة تنعك�س يف عملية
الت�صنيف الداخلي.
يتم مراقبة خماطر االئتمان ب�صورة م�ستمرة مع �إعداد تقارير ر�سمية �شهرية وربع �سنوية للت�أكد من �أن الإدارة العليا على علم بالتغريات يف جودة القرو�ض
و�أداء املحافظ �إ�ضافة �إىل العوامل اخلارجية املتغرية مثل الدورات االقت�صادية ودورات الأعمال.
�إن تقارير خماطر االئتمان املتعلقة بالقرو�ض اال�ستهالكية تت�ضمن قائمة �ضبط لأن�شطة القرو�ض اال�ستهالكية و�إقرا�ض م�ؤ�س�سات الأعمال ال�صغرية وكذلك
الت�صنيف ومراقبة حاالت التعرث.
يقوم فريق متخ�ص�ص للبت يف القرو�ض غري املنتظمة بتويل مهمة �إدارة وحت�صيل الت�سهيالت االئتمانية غري املنتظمة.

7-2-5

التخفيف من خماطر االئتمان باملجموعة

�إن تنويع املحافظ هو الركن الأ�سا�سي من �إ�سرتاتيجية املجموعة للتخفيف من خماطر االئتمان ويتم هذا من خالل تنويع هياكل للعمالء وقطاعات الأعمال
واحلدود اجلغرافية.
وللت�أكد من التنويع على م�ستوى املحفظة ،يتم ت�صنيف ال�شركات املتعلقة ببع�ضها والتي لها هيكل �إدارة �أو ملكية واحد ومعاملتها ك�شركة واحدة .حتد
املجموعة من الرتكزات االئتمانية لكل �شركة �إىل  %15من ر�أ�س مال الرقابي البنك.
خمففات خماطر االئتمان مثل ال�ضمانات والكفاالت هي عوامل فعالة للتخفيف �ضمن حمفظة املجموعة ويتم مراقبة وتقييم جودة ال�ضمانات ب�صورة
م�ستمرة� .إن حتويل املخاطر لتكون يف �شكل قرو�ض م�شرتكة وترتيبات م�شاركة يف املخاطر مع بنوك �أخرى وبيع القرو�ض هي كلها ممار�سات متعارف
عليها لإدارة انك�شافات املجموعة للمخاطر.
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�إدارة املخاطر يتبع

�	9-2-5إجمايل ومتو�سط و�صايف االنك�شاف ملخاطر االئتمان
�إن �إجمايل ومتو�سط و�صايف االنك�شاف ملخاطر االئتمان وكذلك الإجمايل ال�سابق املعدل لعوامل تخفيف خماطر االئتمان على التوايل مبينة كما يلي:
�إجمايل االنك�شاف ملخاطر االئتمان

�	-5إدارة املخاطر (تتمة)

 31دي�سمرب 2012

�	8-2-5إدارة ال�ضمانات مقابل االئتمان وتقييمها

الفئات الرئي�سية لل�ضمانات املقبولة من قبل املجموعة:
� .1ضمانات نقدية
�	.2أ�سهم مدرجة
� .3ضمانات بنكية
 .4عقارات جتارية
�	.5أدوات دين �صادرة عن الدول
�	.6أدوات دين �صادرة عن بنوك
 .7برامج ا�ستثمارية جممعة
 .8عقارات �سكنية

نقدية

�إجمايل
االنك�شاف
ملخاطر
االئتمان
118.130

�إنك�شافات
نقدية
118.130

�إنك�شافات غري
نقدية
-

�إجمايل
االنك�شاف
ملخاطر
االئتمان
105.588

�ألف دينار كويتي

 31دي�سمرب 2011
�إنك�شافات
نقدية
105.588

�إنك�شافات غري
نقدية
-

3.050.364

3.050.241

123

2.490.898

2.490.829

69

381.449

371.223

10.226

297.985

283.700

14.285

املطالبات على البنوك

2.847.315

2.010.166

837.149

2.262.399

1.579.771

682.628

املطالبات على ال�شركات
�إنك�شافات القرو�ض اال�ستهالكية
من منظور اجلهات الرقابية

8.299.385

6.610.722

1.688.663

7.155.864

5.746.241

1.409.623

2.996.648

2.952.426

44.222

2.312.545

2.271.891

40.654

يتم االحتفاظ بال�ضمانات املالية و «التعديل اليومي لقيمتها وفقاً ل�سعر ال�سوق» )�إعادة التقييم( ومنها الأ�سهم ويتم ذلك ب�صورة م�ستقلة عن وحدات الأعمال.
يتم تقييم ال�ضمانات العقارية على �أ�سا�س �سنوي با�ستثناء امل�سكن اخلا�ص.

الإنك�شافات للقرو�ض املت�أخرة

150.533

150.533

-

72.561

72.561

-

�إنك�شافات �أخرى
الإجمايل

مت تغطية انك�شاف املجموعة ملخاطر االئتمان من خالل ال�ضمانات املالية والكفاالت املقبولة التالية:

متو�سط االنك�شاف ملخاطر االئتمان

املطالبات على الدول
املطالبات على م�ؤ�س�سات
القطاع العام

وفقاً ل�سيا�سات االئتمان باملجموعة ،يتم قبول البنوك وال�شركات ذات اجلدارة االئتمانية والأفراد ذوي املالءة العالية ك�أطراف �ضامنة خ�ضوعاً لتقييم
خماطر االئتمان وت�صنيفها وفقاً لنموذج الت�صنيف الداخلي اخلا�ص بالبنك .فيما يتعلق ب�إطار عمل بنك الكويت املركزي – بازل  2حول كفاية ر�أ�س املال،
ف�إن ال�ضمانات النقدية والأ�سهم املدرجة والعقارات التجارية و�أدوات الدين ال�صادرة عن الدول ومن قبل البنوك وبرامج اال�ستثمارات املجمعة املعروفة
لتقليل املخاطر فقط هي التي ت�ستخدم ك�ضمانات لغر�ض كفاية ر�أ�س املال.

728.240

728.240

-

498.211

498.211

-

18.572.064

15.991.681

2.580.383

15.196.051

13.048.792

2.147.258

�ألف دينار كويتي
 31دي�سمرب 2012
�إجمايل
االنك�شاف
ملخاطر
االئتمان

خمففات
خماطر
االئتمان
املقبولة

الكفاالت
املقبولة

نقدية

118.130

-

-

�إجمايل
االنك�شاف
ملخاطر
االئتمان

خمففات
خماطر
االئتمان
املقبولة

الكفاالت
املقبولة

105.588

-

-

نقدية
املطالبات على الدول
املطالبات على م�ؤ�س�سات
القطاع العام

*متو�سط
االنك�شاف
ملخاطر
االئتمان
111.584

�إنك�شافات
نقدية
111.584

�إنك�شافات غري
نقدية
-

3.059.374

3.059.261

113

2.832.232

358.721

345.788

12.933

265.942

228.016

37.926

2.555.089

1.801.420

753.669

2.072.025

1.387.856

684.169

7.678.491

6.136.019

1.542.472

7.069.400

5.645.025

1.424.375

2.642.361

2.597.127

45.234

2.263.366

2.214.136

49.230

150.922

-

58.351

58.351

-

املطالبات على الدول

3.050.364

7

-

املطالبات على م�ؤ�س�سات
القطاع العام

2.490.898

381.449

3.746

-

297.985

3.713

-

املطالبات على البنوك

املطالبات على البنوك

2.847.315

2.310

2.262.399

3.862

املطالبات على ال�شركات

*504.239

8.299.385

2.640.116

-

�إنك�شافات القرو�ض اال�ستهالكية
من منظور اجلهات الرقابية

7.155.864

2.284.664

-

املطالبات على ال�شركات
انك�شافات القرو�ض اال�ستهالكية
من منظور اجلهات الرقابية

2.996.648

61.794

-

2.312.545

48.950

-

االنك�شافات للقرو�ض املت�أخرة

150.922

الإنك�شافات للقرو�ض املت�أخرة

150.533

83.068

-

�إنك�شافات �أخرى

72.561

-

-

728.240

-

-

498.211

-

-

الإجمايل

18.572.064

2.791.041

641.519

15.196.051

2.341.196

�إنك�شافات
نقدية
104.446

�إنك�شافات غري
نقدية
-

2.832.176

7

504.239

*متو�سط
االنك�شاف
ملخاطر
االئتمان
104.446

56

-

* 641.519

 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

�ألف دينار كويتي

انك�شافات �أخرى

636.348

636.348

-

499.422

499.422

-

الإجمايل

17.192.890

14.838.469

2.354.421

15.165.185

12.969.429

2.195.756

* ا�ستناداً �إىل متو�سط الأر�صدة ال�شهري.

* «نظامي» وهو البند الذي يكون البنك فيه هو ال�ضامن.
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التوزيع اجلغرايف لإجمايل انك�شاف خماطر االئتمان قبل الأخذ بعني االعتبار لتح�سني االئتمان كما هو مبني �أدناه:

�إدارة املخاطر يتبع

�ألف دينار كويتي

�	-5إدارة املخاطر (تتمة)
�	9-2-5إجمايل ومتو�سط و�صايف االنك�شاف ملخاطر االئتمان (تتمة)
�صايف االنك�شاف ملخاطر االئتمان

نقدية
املطالبات على الدول
املطالبات على م�ؤ�س�سات
القطاع العام
املطالبات على البنوك
املطالبات على ال�شركات
�إنك�شافات القرو�ض اال�ستهالكية
من منظور اجلهات الرقابية
الإنك�شافات للقرو�ض املت�أخرة
�إنك�شافات �أخرى
الإجمايل

 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

�ألف دينار كويتي

�أمريكا
ال�شمالية

�أوروبا

�أ�سيا

�أخرى

الإجمايل

94.363

املطالبات على م�ؤ�س�سات
القطاع العام

2.434.241

1.095

531.162

22.672

64.649

-

20.312

-

-

118.130

381.343

-

106

-

-

381.449

املطالبات على البنوك

1.630.249

76.141

542.918

565.360

32.647

2.847.315

7.409.491

257.699

432.419

100.449

99.327

8.299.385

410

2.694

-

-

2.996.648

1.351

542

-

150.533

 31دي�سمرب 2012
نقدية
املطالبات على الدول

�صايف
االنك�شاف
ملخاطر
االئتمان
105.588
2.490.857

�إنك�شافات
نقدية
105.588
2.490.829

�إنك�شافات غري
نقدية
28

انك�شافات القرو�ض اال�ستهالكية
من منظور اجلهات الرقابية

2.993.544

372.817

368.033

4.784

287.172

280.540

6.633

االنك�شافات للقرو�ض املت�أخرة

2.416.369
4.828.599

2.007.963
4.013.511

408.406
815.087

1.903.995
4.142.171

1.575.909
3.489.012

328.086
653.159

انك�شافات �أخرى

148.640

551.311

-

الإجمايل

15.643.182

2.910.970

2.891.736

19.234

2.242.671

2.223.944

18.727

67.465
728.240
14.492.886

67.465
728.240
13.245.319

1.247.566

72.561
498.211
11.743.225

72.561
498.211
10.736.594

1.006.631

�صايف
االنك�شاف
ملخاطر
االئتمان
118.130
3.050.296

�إنك�شافات
نقدية
118.130
3.050.241

�إنك�شافات غري
نقدية
55

ت�ستخدم املجموعة ت�صنيفات خارجية )�إن كانت متاحة( من وكاالت الت�صنيف  Fitch, S&P, Moody’sلدعم وت�أييد ت�صنيفاتها الداخلية خالل عملية و�ضع
حدود االئتمان� .إن �أدوات الإ�صدار العامة غري امل�صنفة يتم ت�صنيف خماطرها بن�سبة  %100لأغرا�ض كفاية ر�أ�س املال.
يف  31دي�سمرب  ،2012ف�إن ن�سبة  (%33 :2011) %34من �صافـي انك�شاف املجموعة ملخاطر االئتمان كانت م�صنفة من قبل م�ؤ�س�سات تقييم االئتمان
اخلارجي كما يلي:
�ألف دينار كويتي
 31دي�سمرب 2011
 31دي�سمرب 2012
�صايف
�صايف
االنك�شاف
االنك�شاف
�إنك�شافات غري
�إنك�شافات
ملخاطر
�إنك�شافات غري
�إنك�شافات
ملخاطر
م�صنفة
م�صنفة
االئتمان
م�صنفة
م�صنفة
االئتمان
نقدية
105.588
105.588
118.130
118.130
املطالبات على الدول
444.958
2.045.899
2.490.857
523.801
2.526.495
3.050.296
املطالبات على م�ؤ�س�سات
287.172
287.172
372.817
372.817
القطاع العام
البنوك
املطالبات على
245.534
1.658.460
1.903.995
183.054
2.233.315
2.416.369
املطالبات على ال�شركات
3.989.910
152.261
4.142.171
4.613.895
214.704
4.828.599
�إنك�شافات القرو�ض اال�ستهالكية
2.242.671
2.910.970
2.910.970
- 2.242.671
من منظور اجلهات الرقابية
الإنك�شافات للقرو�ض املت�أخرة
72.561
72.561
67.465
67.465
�إنك�شافات �أخرى
498.211
498.211
728.240
728.240
الإجمايل
9.518.372
4.974.514
14.492.886
7.886.605
3.856.619 11.743.225
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ال�شرق
الأو�سط
و�شمال �أفريقيا

املطالبات على ال�شركات

3.050.364

39.541

78.353

46.039

12.996

728.240

906.048

1.145.162

732.702

144.970

18.572.064
�ألف دينار كويتي

 31دي�سمرب 2011

ال�شرق
الأو�سط
و�شمال �أفريقيا

نقدية

82.744

�أمريكا
ال�شمالية

�أوروبا

�أ�سيا

�أخرى

الإجمايل

املطالبات على م�ؤ�س�سات
القطاع العام

1.944.305

968

466.316

21.876

57.504

-

22.773

-

-

105.588

297.985

-

-

-

-

297.985

املطالبات على البنوك

1.254.991

72.353

363.634

536.849

34.571

2.262.399

�إنك�شافات القرو�ض اال�ستهالكية
من منظور اجلهات الرقابية

6.447.445

186.667

354.151

129.062

38.539

7.155.864

2.311.330

255

960

-

-

2.312.545

الإنك�شافات للقرو�ض املت�أخرة

70.795

-

-

1.766

-

72.561

املطالبات على الدول

املطالبات على ال�شركات

2.490.898

�إنك�شافات �أخرى

411.913

38.230

31.744

12.715

3.609

498.211

الإجمايل

12.821.509

764.789

829.869

703.165

76.719

15.196.051

47

�إدارة املخاطر يتبع

الفئات
ب�ش�أنها مالحظات
دون امل�ستوى
م�شكوك يف حت�صيلها
ردئية

�إن �إجمايل انك�شاف املجموعة ملخاطر االئتمان ح�سب تواريخ اال�ستحقاق التعاقدية املتبقية كما هو مبني بالتف�صيل �أدناه:

قد تقوم املجموعة بت�صنيف بع�ض الت�سهيالت االئتمانية �ضمن الفئات املذكورة �أعاله بنا ًء على ر�أي الإدارة يف و�ضع العميل املايل و�/أو غري املايل.

�	-5إدارة املخاطر (تتمة)
 10-2-5ا�ستحقاقات �إجمايل انك�شاف خماطر االئتمان

�ألف دينار كويتي
 31دي�سمرب 2012

حتى 3
�أ�شهر

من � 3إىل 12
�شهر

�أكرث من �سنة

الإجمايل

نقدية

118.130

-

-

118.130

املطالبات على الدول

1.974.693

637.593

438.078

3.050.364

29.780

210.153

141.516

381.449

1.771.481

317.141

758.693

2.847.315

4.242.204

2.092.756

1.964.425

8.299.385

االنك�شافات للقرو�ض املت�أخرة

159.485

261.038

2.576.125

2.996.648

انك�شافات �أخرى

150.533

39.264

-

-

150.533

املطالبات على م�ؤ�س�سات القطاع العام
املطالبات على البنوك
املطالبات على ال�شركات
انك�شافات القرو�ض اال�ستهالكية من منظور اجلهات الرقابية

17.558

671.418

728.240

الإجمايل

8.485.570

3.536.239

6.550.255

18.572.064

 31دي�سمرب 2011

حتى 3
�أ�شهر

من � 3إىل 12
�شهر

�أكرث من �سنة

الإجمايل

نقدية

105.588

-

-

105.588

�ألف دينار كويتي

املطالبات على الدول

1.642.263

510.248

338.387

2.490.898

7.517

121.432

169.036

297.985

1.362.538

328.942

570.919

2.262.399

3.172.312

1.912.879

2.070.673

7.155.864

االنك�شافات للقرو�ض املت�أخرة

153.345

257.562

1.901.638

2.312.545

72.561

-

-

72.561

املطالبات على م�ؤ�س�سات القطاع العام
املطالبات على البنوك
املطالبات على ال�شركات
انك�شافات القرو�ض اال�ستهالكية من منظور اجلهات الرقابية
انك�شافات �أخرى

107.341

19.920

370.950

498.211

الإجمايل

6.623.465

3.150.983

5.421.603

15.196.051

 11-2-5الت�سهيالت املت�أخرة وخم�ص�ص انخفا�ض القيمة

يتم ت�صنيف الت�سهيالت االئتمانية كت�سهيالت مت�أخرة �إذا مل يتم ا�ستالم املدفوعات يف تاريخ اال�ستحقاق التعاقدي �أو �إذا زاد مبلغ الت�سهيالت عن احلد
امل�صرح به م�سبقا.

كما يف  31دي�سمبـر  ،2012بلغت قيمة حمفظـة القرو�ض منخف�ضة القيمة للمجموعة � 283.506ألف دينار كويتي )� 131.599 :2011ألف دينار كويتي(
وقامت املجموعة بتكوين خم�ص�ص حمدد مببلغ � 151.047ألف دينار كويتي )� 107.390 :2011ألف دينار كويتي( مقابل هذه القرو�ض على النحو الوارد �أدناه.

 31دي�سمرب 2012
املطالبات على الدول
املطالبات على البنوك
املطالبات على ال�شركات
انك�شافات القرو�ض اال�ستهالكية من منظور اجلهات الرقابية
الإجمايل
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القرو�ض
منخف�ضة
القيمة
51
5.638
213.101
64.716

املخ�ص�ص
املحدد
51
2.819
97.115
51.062

�ألف دينار كويتي
املخ�ص�ص املحدد
م�شطوب بال�صايف
بعد حركة حتويل
العمالت
)(47.895
)(8.528

283.506

151.047

()56.423

القرو�ض
منخف�ضة
القيمة
61
68.583
62.955
131.599

 31دي�سمرب 2011
املطالبات على الدول
املطالبات على البنوك
املطالبات على ال�شركات
انك�شافات القرو�ض اال�ستهالكية من منظور اجلهات الرقابية
الإجمايل

املخ�ص�ص
املحدد
61
57.284
50.045
107.390

�ألف دينار كويتي
املخ�ص�ص املحدد
م�شطوب بال�صايف
بعد حركة حتويل
العمالت
)(697
)(10.840
)(135
()11.672

التوزيع اجلغرايف للتمويالت املت�أخرة ومنخف�ضة القيمة واملخ�ص�ص املحدد اخلا�ص بها كما هو مبني بالتف�صيل �أدناه:
�ألف دينار كويتي
ال�شرق
الأو�سط
و�شمال �أفريقيا

�أوروبا

�آ�سيا

�أخرى

الإجمايل

متويالت مت�أخرة و منخف�ضة القيمة

283.498

3

-

5

283.506

املخ�ص�ص املحدد

151.040

2

-

5

151.047

 31دي�سمرب 2011

ال�شرق
الأو�سط
و�شمال �أفريقيا

�أوروبا

 31دي�سمرب 2012

يعترب الت�سهيل االئتماين مت�أخراً ومنخف�ض القيمة �إذا مر على ا�ستحقاق الفائدة/الربح �أو الق�سط الأ�صلي �أكرث من  90يوماً �أو كانت قيمة الت�سهيالت
الدفرتية �أعلى من قيمتها املقدرة واملمكن ا�سرتدادها.
كما تدار وتراقب الت�سهيالت املت�أخرة واملت�أخرة ومنخف�ضة القيمة كت�سهيالت غري منتظمة وت�صنف �ضمن الفئات الأربع التالية والتي ت�ستخدم يف عملية
احت�ساب املخ�ص�صات:

املعايري
�إذا كانت غري منتظمة لفرتة ال تتجاوز �أو ت�ساوي  90يوما )�شامل(
�إذا كانت غري منتظمة لفرتة من  91يوماً حتى  180يوم )�شامل(
�إذا كانت غري منتظمة لفرتة من  181يوم وحتى  365يوم )�شامل(
�إذا كانت غري منتظمة لفرتة �أكرث من  365يوم

�ألف دينار كويتي
�آ�سيا

�أخرى

الإجمايل

متويالت مت�أخرة ومنخف�ضة القيمة

128.794

14

2.786

5

131.599

املخ�ص�ص املحدد

105.910

12

1.463

5

107.390
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تنتج خماطر ال�سوق من عدم الت�أكد من الأرباح امل�ستقبلية الناجتة عن التغريات يف �أ�سعار الفائدة و�أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية و�أ�سعار وتقلبات ال�سوق.

�إدارة املخاطر (تتمة)

ت�أخذ املجموعة يف احل�سبان �أن خماطر ال�سوق الناجتة من املطالبات املالية والقرو�ض ،واتخاذ املراكز والأن�شطة التجارية واال�ستثمارية.

 11-2-5الت�سهيالت املت�أخرة وخم�ص�ص انخفا�ض القيمة (تتمة)
وفقاً لتعليمات بنك الكويت املركزي ،يتم احت�ساب خم�ص�ص عام بحد  %1على الت�سهيالت النقدية وحد  %0.5على الت�سهيالت غري النقدية )%1 :2011
للت�سهيالت النقدية و %0.5للت�سهيالت غري النقدية( على كافة الت�سهيالت االئتمانية التي تنطبق عليها هذه التعليمات )بال�صايف بعد بع�ض فئات ال�ضمانات
املقيدة( التي ال تخ�ضع الحت�ساب خم�ص�ص حمدد.
يتم ب�صفة دورية تقييم كفاية املخ�ص�صات ومراقبتها من قبل جلنة خم�ص�صات االئتمان.
يف  31دي�سمرب  2012بلغ �إجمـايل خم�ص�صات املجموعـة � 457.637ألف دينار كويتي )� 343.288 :2011ألف دينار كويتي( مبا يف ذلك خم�ص�ص عام
مببلغ � 278.572ألف دينار كويتي )� 198.590 :2011ألف دينار كويتي( كما هو مبني بالتف�صيل �أدناه:
 31دي�سمرب 2012

�ألف دينار كويتي
املخ�ص�ص العام

املطالبات على الدول

199

املطالبات على البنوك

3.981

املطالبات على ال�شركات

237.742

انك�شافات القرو�ض اال�ستهالكية من منظور اجلهات الرقابية

36.650

الإجمايل

278.572

 31دي�سمرب 2011

�ألف دينار كويتي
املخ�ص�ص العام

املطالبات على الدول

197

املطالبات على البنوك

1.561

املطالبات على ال�شركات

166.081

انك�شافات القرو�ض اال�ستهالكية من منظور اجلهات الرقابية

30.751

الإجمايل

198.590

ي�شتمل �إجمايل املخ�ص�ص العام �أعاله على مبلغ � 23.844ألف دينار كويتي )� 22.008 :2011ألف دينار كويتي( تتعلق بالت�سهيالت «غري النقدية» وفقاً
لتعليمات بنك الكويت املركزي.

 31دي�سمرب 2012

ال�شرق
الأو�سط
و�شمال �أفريقيا

تت�ضمن ا�سرتاتيجية ال�سيطرة على خماطر ال�سوق:

•  �ضوابط وقيود �صارمة.
•  الف�صل التام بني املهام الوظيفية لكل من «املكاتب الأمامية» ) (Front Officeو«املكاتب اخللفية امل�ساندة» ).(Back Office
•  تقدمي تقارير منتظمة عن املراكز.
•  مراجعة منتظمة م�ستقلة لكافة ال�ضوابط واحلدود.
•  اختبارات �صارمة على عمليات الت�سعري ،و�أنظمة املتاجرة و�إدارة املخاطر.
�	1-3-5إطار عمل �إدارة خماطر ال�سوق

�إن �إطار عمل �إدارة خماطر ال�سوق هو الذي يحكم خماطر ال�سوق للمجموعة بالن�سبة لأن�شطة املتاجرة وغريها .وبالن�سبة لأن�شطة املتاجرة ف�أنها تدار
بوا�سطة رئي�س جمموعة اخلزانة باملجموعة� .إن �إدارة ومراقبة خماطر ال�سوق الناجتة عن �أن�شطة املجموعة لغري �أغرا�ض املتاجرة هي امل�س�ؤولية الرئي�سية
للجنة التنفيذية للموجودات واملطلوبات ت�ساندها جلان املوجودات واملطلوبات الإقليمية .وتدار كافة الأن�شطة التي ترفع من م�ستوى خماطر ال�سوق من
خالل هيكل للحدود املعتمدة لالئتمان واملراكز.

2-3-5

مراقبة خماطر «ال�سوق» من �أن�شطة «املتاجرة»

تقوم �إدارة املخاطر باملجموعة مبراقبة م�ستقلة النك�شافات خماطر �سوق املتاجرة �إقليمياً وخارجياً من خالل �أ�سلوب القيمة املعر�ضة للمخاطر
 Methodologyلتحديد املقايي�س الكمية ،وب�صورة خا�صة ملخاطر ال�سوق يف ظل الظروف العادية بال�سوق� .إن ذلك من �ش�أنه �أن ميكن املجموعة من تطبيق
قيا�س ثابت وموحد يف كافة �أن�شطة املتاجرة وي�سهل عمليات مقارنة تقديرات خماطر ال�سوق لفرتة من الوقت وكذلك مقابل نتائج �أن�شطة املتاجرة اليومية.
ويتم احت�ساب القيمة املعر�ضة للمخاطر  VaRبا�ستخدام م�ستوى ثقة بن�سبة  %99وفرتة ملكية احتفاظ لع�شر �سنوات وفقاً لإر�شادات جلنة بازل.
VaR

وعلى �أ�سا�س يومي ،يتم ا�ستكمال عملية التقييم التي ت�ستند �إىل القيمة املعر�ضة للمخاطر ب�إجراء اختبارات ال�ضغط لقيا�س خماطر ال�سوق وفقاً لأ�سو أ�
ال�سيناريوهات .وذلك ا�ستناداً �إىل �أ�سو�أ احلاالت التاريخية التي مت مالحظاتها وكذلك ال�سيناريوهات املعدة داخلياً من قبل املجموعة� .إن طريقة احت�ساب
القيمة املعر�ضة للمخاطر تتيح للمجموعة مزايا متعددة بالإ�ضافة �إىل ذلك ،فتقوم املجموعة بتحديد وتخفيف املخاطر الأخرى ذات ال�صلة مبخاطر
ال�سوق وتعمل على مراقبتها �ضمن خماطر ال�سوق� .إ�ضافة �إىل القيمة املعر�ضة للمخاطر  ،VaRت�ستخدم املجموعة هيكل حدود لإدارة والتحكم يف خماطر
ال�سوق بالن�سبة لأن�شطة املتاجرة .كما تنتج املجموعة القيمة املعر�ضة للمخاطر  VaRامل�شددة با�ستخدام �إطار العمل نف�سه .ت�ستند احل�سابات �إىل البيانات
التاريخية امل�شددة.

3-3-5

مراقبة التعر�ض للمخاطر يف �إطار معامالت مقاي�ضة �أ�سعار الفائدة

تقوم �إدارة املخاطر باملجموعة ب�شكل منف�صل مبراقبة التعر�ض للمخاطر يف �إطار معامالت مقاي�ضة �أ�سعار الفائدة با�ستخدام مفهوم التعر�ض للمخاطر
املحتملة يف امل�ستقبل .يتم تعريف التعر�ض للمخاطر املحتملة يف امل�ستقبل ( )PFEعلى �أنها احلد الأق�صى للتعر�ض للمخاطر على مدى فرتة زمنية حمددة
حم�سوبة على م�ستوى الثقة بن�سبة  .٪99على هذا النحو ،ف�إن املخاطر تعترب يف حدود مرتفعة بالن�سبة ملعامل الثقة الذي مت اختياره للإنك�شافات امل�ستقبلية
ولي�س �ضمن احلد الأق�صى النك�شافات املخاطر.

4-3-5

مراقبة خماطر ال�سوق لغري �أن�شطة املتاجرة يف املحفظة امل�صرفية

�إن خماطر ال�سوق الرئي�سية للمجموعة بخالف تلك املتعلقة ب�أغرا�ض املتاجرة هي ح�سا�سية �صايف �إيرادات الفوائد للتغريات يف �أ�سعار الفائدة.

التوزيع اجلغرايف للمخ�ص�ص العام للت�سهيالت النقدية مبني �أدناه:

�ألف دينار كويتي

�أمريكا
ال�شمالية

�أوروبا

�آ�سيا

�أخرى

الإجمايل

املخ�ص�ص العام

248.646

1.394

3.265

373

1.050

254.728

 31دي�سمرب 2011

ال�شرق
الأو�سط
و�شمال �أفريقيا

املخ�ص�ص العام

171.456

�ألف دينار كويتي
�أمريكا
ال�شمالية

�أوروبا

�آ�سيا

�أخرى

الإجمايل

1.176

2.835

714

401

176.582

حتليل املخ�ص�صات املحددة والعامة مت تف�صيله با�ستفا�ضة يف �إي�ضاح ) (11حول البيانات املالية املجمعة للمجموعة.
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خماطر «ال�سوق»

تعرف خماطر «ال�سوق» ب�أنها اخل�سارة املحتملة يف قيمة الأدوات املالية ب�سبب احلركات ال�سلبية يف متغريات ال�سوق مثل معدالت الفائدة ومعدالت ال�صرف
الأجنبي و�أ�سعار الأ�سهم.

تدار خماطر �أ�سعار الفائدة يف املحفظة امل�صرفية من خالل نظام حدود الفجوات والذي يدعمه حتليل دوري للبدائل )حتويل موازي فوري لـ  5-/+نقطة
�أ�سا�س و 10-/+نقطة �أ�سا�س على منحنى العائد( للح�صول على �أق�صى قيا�س داليل لالنك�شاف للتغريات يف �أ�سعار الفائدة� .إن حتليل البدائل )ال�سيناريو(
�أظهر �أثرا يف املحفظة امل�صرفية كما يلي:

 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

 5+نقطة
�أ�سا�س

 5نقطة�أ�سا�س

 10+نقطة
�أ�سا�س

�ألف دينار كويتي
 10نقطة�أ�سا�س

808

)(808

1.616

)(1.616

 5+نقطة
�أ�سا�س

 5نقطة�أ�سا�س

 10+نقطة
�أ�سا�س

�ألف دينار كويتي
 10نقطة�أ�سا�س

1.069

)(1.069

2.138

)(2.138
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�	-5إدارة املخاطر (تتمة)
4-3-5

مراقبة خماطر ال�سوق لغري �أن�شطة املتاجرة يف املحفظة امل�صرفية (تتمة)

�إن املجموعة ال ت�ستخدم نتائج حتليل البدائل )ال�سيناريو( للتنب�ؤ بالتغريات يف �أرباحها ب�سبب االفرتا�ضات املب�سطة التي تظهر يف حتليل البدائل مثل معدالت
الفائدة لكافة اال�ستحقاقات التي تتحرك ذات نف�س الن�سبة املئوية وكافة املراكز حتى اال�ستحقاق وتلك التي مل يتم اتخاذ �إجراءات ت�صحيحية ب�ش�أنها من
قبل الإدارة لتخفيف �أثر خماطر �أ�سعار الفائدة .بالإ�ضافة �إىل خماطر �أ�سعار الفائدة تتعر�ض املجموعة �إىل خماطر �سوق ناجتة عن التغريات يف القيمة
العادلة لال�ستثمارات الإ�سرتاتيجية املحتفظ بها والتي لن يتم ت�صفيتها.
يف  31دي�سمرب  2012بلغ �إجمايل حمفظة ا�ستثمارات املجموعة يف �أ�سهم � 136.912ألف دينار كويتي )� 73.303 :2011ألف دينار كويتي( �إن ن�سبة %24
) (%52 :2011من هذه اال�ستثمارات كانت يف �أ�سهم مدرجة� .إن الأرباح املرتاكمة املحققة من بيع ا�ستثمارات يف �أ�سهم يف املحفظة امل�صرفية خالل 2012
بلغت � 4.964ألف دينار كويتي )� 149 :2011ألف دينار كويتي(.
مت ت�سجيل كافة �أرباح �أو خ�سائر �إعادة التقييم خالل ال�سنة التي تتعلق باال�ستثمارات يف �أ�سهم يف بيان املركز املايل املجمع� .إن �صايف الأرباح املرتاكمة غري
املحققة بالن�سبة لال�ستثمارات يف �أ�سهم وامل�سجلة يف بيان املركز املايل املجمع بلغ � 15.089ألف دينار كويتي )� 16.780 :2011ألف دينار كويتي( منها مبلغ
� 6.790ألف دينار كويتي )� 7.551 :2011ألف دينار كويتي( مت �إدراجه �ضمن ال�شريحة ) (2من ر�أ�سمال املجموعة .بالن�سبة للتفا�صيل الإ�ضافية لل�سيا�سات
املحا�سبية التي تتعلق بتقييم ح�ص�ص الأ�سهم يف املحفظة امل�صرفية ،يرجى الرجوع �إىل الإي�ضاحات  19-2و  20-2حول البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

 4-5خماطر الت�شغيل

تعرف خماطر الت�شغيل على �أنها خماطر اخل�سارة الناجمة عن عدم كفاية �أو �إخفاق الإجراءات الداخلية �أو الأفراد والنظم �أو نتيجة لأحداث خارجية.

1-4-5

�إطار عمل �إدارة خماطر الت�شغيل

تقوم املجموعة مبراقبة خماطر الت�شغيل على �أ�سا�س �إقليمي وخارجي من خالل �إطار عمل �إدارة خماطر الت�شغيل الذي يحدد الأدوار وامل�س�ؤوليات لإدارة
ورفع تقارير مبخاطر الت�شغيل .تتمثل العنا�صر الرئي�سية لإطار عمل خماطر الت�شغيل يف �سيا�سات و�إجراءات و�أدوات رقابية داخلية �شاملة وموثقة.
ومن خالل هذا الإطار تتمكن الإدارة من حتديد وتقييم واتخاذ قرار ب�ش�أن �شكل ونطاق مدى قبولها ورقابتها وتخفيفها ملخاطر الت�شغيل �إ�ضافة �إىل نوع
املقايي�س ال�ضرورية للوقاية من املخاطر� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن �إطار عمل �إدارة خماطر الت�شغيل ي�شمل مبد�أ �شفافية املعلومات وت�صعيد الأمور الأ�سا�سية
وامل�س�ؤولية عن حل امل�شكالت .وتقوم �إدارة املخاطر باملجموعة بجمع ومراجعة بيانات اخل�سائر الفعلية واملحتملة الناجتة عن العمليات اليومية للمجموعة
بغر�ض التحديث امل�ستمر لرتتيبات الرقابة لديها.
�إن �إطار عمل �إدارة خماطر الت�شغيل تدعمه مراجعات دورية من قبل وظائف التدقيق الداخلي باملجموعة .ولدى املجموعة خطة ال�ستمرار الأعمال �إ�ضافة
�إىل مركز جمهز بالكامل ال�ستئناف العمل يف حالة وقوع الكوارث يتم اختبارهما ب�صورة دورية.
يتم عن كثب مراقبة عمليات املجموعة لتحديد وتقييم وال�سيطرة على واحليلولة دون اال�ستخدام غري امل�شروع خلدماتها لأغرا�ض القيام بعمليات غ�سيل
للأموال و�/أو متويل الإرهاب .ويتم ب�صورة دورية مراجعة �إجراءات املجموعة ب�ش�أن مكافحة عمليات غ�سيل الأموال ومتويل الإرهاب للت�أكد من االلتزام
الكامل مبتطلبات اجلهات القانونية والإ�شرافية املحلية واملمار�سات الدولية املثلى.

 5-5خماطر ال�سيولة

تعرف خماطر ال�سيولة على �أنها عدم القدرة على حتقيق املوارد املالية الكافية لتلبية كافة االلتزامات عند ا�ستحقاقها �أو عند اال�ضطرار للح�صول على �أموال
للوفاء بالتزامات ال�سداد بتكاليف عالية للغاية .وتن�ص �سيا�سة املجموعة على املحافظة على ال�سيولة الكافية يف كافة الأوقات ويف كافة املواقع اجلغرافية.
وتطبق املجموعة م�صفوفة من �أدوات رقابة ال�سيولة على درجة عالية من احلر�ص لتوفري �إمكانية احل�صول على قرو�ض دون انك�شاف لتكاليف التمويل
الزائدة من ت�سييل املوجودات �أو املزايدة ال�شديدة للح�صول على ودائع .ويتم مراقبة خماطر ال�سيولة وتقييمها يومياً ل�ضمان �أن منوذج التدفقات النقدية
امل�ستقبلية املتوقعة يتم مطابقته ب�صورة كافية مع ا�ستحقاق املطلوبات وذلك على املدى الق�صري وح�سب العمالت الرئي�سية.

 6-5خماطر ال�سمعة واملخاطر املرتبطة باملوجودات املحتفظ بها لدى املجموعة ب�صفة الأمانة

تعرف خماطر ال�سمعة على �أنها الآثار احلالية واملحتملة على الربحية ور�أ�س املال من الر�أي العام ال�سلبي الذي ي�ؤثر على القدرة على ت�أ�سي�س عالقات �أو
خدمات جديدة �أو اال�ستمرار يف خدمة العالقات احلالية.
وتعترب �إدارة خماطر ال�سمعة �سمة من ال�سمات التي متخ�ضت عنها ثقافة املجموعة ،وهي تعترب جزءاً ال يتجز�أ من نظم الرقابة الداخلية للمجموعة� ،أي
�إنه بالإ�ضافة �إىل تعريف و�إدارة املخاطر ،ت�شتمل �أنظمة الرقابة الداخلية على الآلية التي متكن املجموعة من القيام باملهام والأعمال ذات اجلودة العالية
لتقدميها لعمالئها وامل�ساهمني واجلهات الرقابية واملجتمع وللعمالء وغري العمالء الذين يحتفظون لدى املجموعة مبوجودات ب�صفة الأمانة.
ويحر�ص بنك الكويت الوطني من خالل ممار�ساته و�سيا�ساته على القيام بفح�ص املخاطر املرتبطة بتوجهات العمالء مع التوقعات للأداء قبل طرح منتجاته
�أو خدماته اال�ستثمارية �إليهم� .إ�ضافة �إىل ذلك ،مبجرد بيع منتج �أو خدمة ف�إن توقعات الأداء واملخاطر يتم تو�صيلها ب�صورة وا�ضحة ،كما �أن الأموال التي
تدار يتم التعامل معها مبنتهى احلذر واالحرتافية.
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