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تنوع للمستقبل

في العام  ،2018أحرز بنك الكويت الوطني تقدماً هائ ً
ال في حتقيق استراتيجيته نحو التنوع ،والتي ال تقتصر فقط على منتجات وخدمات البنك
بل متتد لتشمل منو كافة املناطق اجلغرافية التي نعمل بها في الوقت احلاضر والسعي القتناص الفرص ،باإلضافة إلى التزامنا بالتحول الرقمي
مبا يؤهل املجموعة ملواصلة النمو واالزدهار في املستقبل .وإليكم املزيد من التفاصيل ضمن هذا التقرير.
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الرؤية

الرسالة

القيم

تقدمي خدمات مالية ذات مستوى عاملي
وخدمة عالية اجلودة لعمالئنا
أن نكون البنك الذي
ُ
ُ
وتثق به بفضل
تعرفه
األساسية
قيمنا
ّ
ّ
وموظفينا واخلبرات التي
نُ قدمها

استقطاب أفضل الكفاءات املصرفية في
املنطقة وتطويرها واحلفاظ عليها
القيام مبسؤوليتنا جتاه املجتمعات التي
نعمل فيها

املثابرة
النزاهة
التحفظ
املعرفة

االلتزام املطلق بقيمنا األساسية وهي املثابرة
والنزاهة والتحفظ واملعرفة
بذلك ،نستطيع أن نواصل حتقيق أعلى
العوائد ملساهمينا

حملة عامة عن البنك
جنح بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع («بنك الكويت الوطني» أو «البنك») ،منذ تأسيسه
في العام  ،1952في ترسيخ مكانة ريادية ،ليس فقط لكونه أول وأقدم بنك وطني وشركة
مساهمة تأسست في الكويت وفي منطقة اخلليج العربي ،وإمنا أيضاً ألسباب عديدة
أهمها اخلبرة والقدرة على تقدمي خدمات مالية مبتكرة على مدار أكثر من  65عاماً
ليصبح بذلك املؤسسة املالية الرائدة في الكويت .وقد حرص البنك على توسيع نطاق
أعماله ليشمل مختلف أنحاء منطقة الشرق األوسط وصوالً إلى األسواق العاملية ،حتى
بات ينفرد اليوم بأكثر من  140فرعاً في  15دولة موزعة على  ٤قارات مختلفة.
يحرص البنك على تبني نهج إداري مستقر ومدروس مع اعتماد استراتيجية واضحة
لتعزيز أعماله الرئيسية والتوسع عبر قطاعات وأسواق جديدة ،وهو ما أكسبه سمعة
مرموقة ومكانة رائدة في املنطقة والعالم أجمع .ومتكن البنك من حتقيق مستويات
عالية من الربحية بفضل جودة أصوله والرسملة القوية التي يتمتع بها .ويقدم البنك
مجموعة شاملة من املنتجات املالية واخلدمات االستثمارية واحللول املبتكرة التي تلبي
احتياجات عمالئه من األفراد والشركات واملؤسسات املالية .ويُعد بنك الكويت الوطني
رائداً من حيث األصول وودائع العمالء والقروض والسلف باعتباره أكبر مجموعة
خدمات مصرفية في الكويت.

امللكية

التجار الكويتيني وظل محافظاً على قاعدة
تأسس البنك على يد مجموعة من كبار ّ
مساهميه الرئيسيني منذ ذلك الوقت .ومت إدراج أسهم البنك في سوق الكويت لألوراق
املالية عام  .1984وميتلك مساهم واحد (املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية) أكثر
من  5%من رأس املال ( %5٫53كما في  31ديسمبر  .)2018وقد بلغت القيمة السوقية
لبنك الكويت الوطني  5٫1مليار دينار كويتي في  31ديسمبر .2018

العمليات

على الرغم من تركيز العمليات الرئيسية ملجموعة بنك الكويت الوطني في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،إال أن البنك يسعى للحفاظ على مكانته الدولية من
خالل انتشاره في العديد من الدول وخير دليل على ذلك تواجده في كل من الصني،
فرنسا ،سنغافورة ،سويسرا ،تركيا ،اململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية.
تضم قطاعات األعمال الرئيسية ما يلي:
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.2
.3
.4
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اخلدمات املصرفية االستثمارية وإدارة األصول (من خالل
شركة الوطني لالستثمار التابعة للمجموعة)

حضرة صاحب السمو الشيخ

سمو الشيخ
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من قبل جهة خارجية مستقلة

1
بـنـــــك الكــــــويـت الـوطـنــــــي
التقــرير الســنوي 2018

املراجعة االستراتيجية
تهدف استراتيجية بنك الكويت الوطني إلى استمرارية تعظيم العوائد
للمساهمني .وتقوم االستراتيجية على ثالثة ركائز أساسية حتدد
األولويات التي مت وضعها لكافة إدارات العمل واألهداف اخلاصة بكل
إدارة ،والتي متكننا من االحتفاظ مبكانتنا الرائدة في كافة األنشطة
املصرفية الرئيسية وحتقيق النمو على مستوى باقي األنشطة
وحتسني الربحية.

2
بـنـــــك الكــــــويـت الـوطـنــــــي
التقــرير الســنوي 2018

املراجع ـ ـ ــة االس ـ ـ ــتراتيجي ـ ـ ــة

3
بـنـــــك الكــــــويـت الـوطـنــــــي
التقــرير الســنوي 2018

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
"ال تقتصر استراتيجيتنا للتنوع على منتجات وخدمات البنك فقط بل تمتد
لتشمل النمو في كافة المناطق الجغرافية التي نعمل بها في الوقت الحاضر
والسعي القتناص الفرص ،باإلضافة إلى التزامنا بالتحول الرقمي بما يؤهل
المجموعة لمواصلة النمو واالزدهار في المستقبل".

يسرني ،باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس
اإلدارة ،أن أضع بني أيديكم التقرير السنوي للعام  2018لبنك الكويت
الوطني .وكما يعكس هذا التقرير في طياته ،فإننا نحتفي بعام آخر
من األداء القوي مع منو حجم عملياتنا الدولية وارتفاع مساهمتها في
أرباح املجموعة ،مع حرصنا على ترسيخ مكانتنا الريادية في السوق
احمللي .كما حققنا تقدماً ملموساً في سعينا لتطبيق استراتيجية
التنوع ،واضعني املستقبل نصب أعيننا .إذ ال تقتصر استراتيجيتنا
للتنوع على منتجات وخدمات البنك فقط بل متتد لتشمل النمو في
كافة املناطق اجلغرافية التي نعمل بها في الوقت احلاضر والسعي
القتناص الفرص ،باإلضافة إلى التزامنا بالتحول الرقمي مبا يؤهل
املجموعة ملواصلة النمو واالزدهار في املستقبل.

البيئة التشغيلية

في الوقت الذي اتسمت فيه منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
بالتحديات اجليوسياسية بصفة عامة مبا ساهم في خلق رياح معاكسة
للنمو االقتصادي ،متكنت الكويت بفضل مرونتها من الصمود وجنحت
في مواجهة رياح التقلبات احمليطة بها .وبنفس سرعة حتسن أسعار
النفط العاملية في النصف األول من العام ،تراجعت مرة أخرى في
الربع األخير من العام .وساهم االرتفاع الذي شهدته أسعار النفط
بالنصف األول في تعزيز موازنات احلكومات اخلليجية وحتسن
األوضاع املالية ،إال أنها تأثرت إلى حد ما نظراً لضعف أوضاع السوق
في وقت الحق من العام.
وبغض النظر عن اجتاه أسعار النفط ،فإن سعر التعادل في موازنة
الكويت مينحها بعضاً من احلماية في مواجهة التقلبات املستقبلية،
وهو ما تؤيده التصنيفات االئتمانية السيادية القوية التي متكنت
الكويت من االحتفاظ بها عاماً تلو اآلخر .ومن املتوقع أن يسجل
الناجت احمللي اإلجمالي منواً بنسبة  %2.9وارتفع معدل منو الناجت
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غير النفطي بنسبة  %2.8مع ضرورة مواصلة إجراءات اإلصالح
االقتصادي لدعم مزيداً من النمو على املدى الطويل .من جهة
أخرى ،سيستمر إسناد املشاريع احلكومية ،لتظل مبثابة محرك النمو
األساسي .وانطالقاً من إمياننا الراسخ بهذا املبدأ ،سيقوم بنك
الكويت الوطني بدور رئيسي في دعم النمو االقتصادي ومساندة
جدول أعمال خطة التنمية الوطنية «رؤية الكويت  ،»2035انطالقاً من
مكانتنا الريادية كاخليار األول في متويل املشروعات العامة واخلاصة،
وهي مكانة عازمون على االحتفاظ بها.

تنوع للمستقبل

كما ستجدون في أقسام الحقة ضمن هذا التقرير ،كان العام 2018
عاماً لتنويع عملياتنا والتركيز على برنامج التحول الرقمي مبا يضمن
استمرار منو أعمالنا في املستقبل .ويعني التنوع أموراً كثيرة لبنك
مبثل حجمنا الهائل .وضمن هذا السياق ،امتد التنوع ليشمل منتجاتنا
ومصادر الدخل  -خاصة في األسواق الدولية ،وموظفينا أيضاً.
فقد قمنا بتعيني عدد من كبار املسؤولني اجلدد خالل العام ،2018
وجميعها من األمور احليوية لتمهيد الطريق القتناص الفرص املتاحة
أمامنا .فعلى صعيد التكنولوجيا والتحول الرقمي ،قمنا بالفعل باتخاذ
خطوات كبرى ،السيما بالنسبة لعملياتنا الداخلية ،باإلضافة إلى
املنصات واخلدمات التي نعمل على تطويرها لعمالئنا ،وكالهما من
الركائز األساسية في إطار سعينا لتحقيق مستقبل واعد للمنافسة مع
أكثر البنوك تقدماً على مستوى العالم.

احلوكمة

تؤمن مجموعة بنك الكويت الوطني إمياناً راسخاً بأن التطبيق احلكيم
ملبادئ ومعايير حوكمة الشركات هو مفتاح احلفاظ على الثقة الغالية
التي يولينا إياها أصحاب املصالح .حيث نرى أن القواعد الراسخة
للحوكمة تعد مبثابة حجر الزاوية لنجاح واستدامة البنوك .فعلى

مدار العام ،واصلنا تطوير وتعزيز ممارساتنا ،كما استكملنا املراجعات
الدورية وتعزيز ميثاق مجلس اإلدارة وسياسات حوكمة الشركات،
هذا باإلضافة إلى إجراء تقييم دوري مستقل ملدى فاعلية أداء مجلس
اإلدارة.
ويتصدر مبدأ تعزيز الديناميكية السليمة ملجلس اإلدارة قائمة أولوياتي
وذلك من خالل مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة اللذين يتميزون باملهارات
واخلبرات لضمان تقدمي الدعم الالزم للفريق التنفيذي بقيادة الرئيس
التنفيذي للمجموعة.
وقد واصل مجلس اإلدارة أداء مهامه في العام  ،2018وساهم في
تقدمي املشورة والتوجيهات احلكيمة لفريق إدارة البنك .و ُعقدت
اجلمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الكويت الوطني للعام 2017
في مارس  ،2018باكتمال النصاب القانوني من املساهمني بواقع
 .%78.1وقد أقرت اجلمعية العامة العادية وغير العادية توصيات
مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمني بقيمة  174.5مليون
دينار كويتي ،أي مبا يعادل  30فلساً لكل سهم ،باإلضافة إلى  %5أسهم
منحة .وحصل مجلس اإلدارة على موافقة اجلمعية إلصدار كافة
أنواع السندات .وقد عقد مجلس إدارة البنك واللجان املنبثقة عنه 59
اجتماعاً خالل العام .2018

حتقيق القيمة للمساهمني

يسر مجلس اإلدارة التوصية بتوزيع أرباح نقدية للمساهمني بواقع
 214.3مليون دينار كويتي ،مبا يعادل  35فلساً لكل سهم ،وذلك في
اجلمعية العامة السنوية .وميثل هذا املبلغ  %57.8من صافي أرباح
مجموعة بنك الكويت الوطني للعام  .2018كما سيوصي مجلس
اإلدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة  .%5وقد قام البنك في فبراير 2018
باإلعالن عن زيادة رأس املال من  600مليون دينار كويتي إلى 750
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"فإننا نحتفي بعام آخر من األداء القوي
مع نمو حجم عملياتنا الدولية وارتفاع
مساهمتها في أرباح المجموعة ،مع
حرصنا على ترسيخ مكانتنا الريادية
في السوق المحلي"

مليون دينار كويتي .وبلغت القيمة السوقية اإلجمالية لبنك الكويت
الوطني  5.1مليار دينار كويتي كما في  31ديسمبر .2018

شكر وتقدير

وفي اخلتام ،يطيب لي باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع أعضاء
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لبنك الكويت الوطني أن أقدم أسمى
آيات الشكر إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البالد املفدى الشيخ
صباح األحمد اجلابر الصباح وإلى ولي عهده األمني الشيخ نواف
األحمد اجلابر الصباح حفظهما اهلل ،على دعمهما املتواصل الستقرار
االقتصاد الكويتي ومنوه .كما أود التوجه بخالص الشكر إلى بنك
الكويت املركزي وهيئة أسواق املال ملا يبذلونه من جهود جلعل بلدنا
احلبيب وجهة أكثر جاذبية لالستثمار .وأود أن أشكر أيضاً مساهمينا
على إميانهم في بنك الكويت الوطني ودعمهم املستمر له ،كذلك
أعرب عن امتناني اخلاص لعمالئنا في الكويت وفي جميع أنحاء
منطقة الشرق األوسط وحول العالم ملا يقدموه من والء ودعم مستمر.
وال يسعني إال أن أتقدم بالشكر إلى أعضاء مجلس إدارة مجموعة
بنك الكويت الوطني على مشورتهم وقيادتهم احلكيمة.
كما أتقدم بالشكر لإلدارة التنفيذية لبنك الكويت الوطني عرفاناً
بجهودهم الدؤوبة وسعيهم الدائم للحفاظ على مسيرة البنك واحلرص
على استكشاف طرق جديدة ومبتكرة للنمو .فلهم كل الفضل فيما
أحرزناه من جناحات في تطبيق استراتيجية التنوع في العام 2018
بفضل قيادتهم احلكيمة .وموظفينا أيضاً لدورهم الكبير في غرز
وتأصيل تلك الثقة ،فجهودكم أوصلتنا لتحقيق ذلك الهدف .وختاماً،
نتطلع دائماً إلى تلبية كافة التوقعات املختلفة ألصحاب املصالح بل
وتخطيها في السنوات املقبلة.

ناصر مساعد عبد اهلل الساير

رئيس مجلس اإلدارة
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الكويت

مصادر قوتنا
قوة العالمة التجارية واملستمدة من سمعة البنك
املتميزة لدى كافة العمالء إضافة الى سمعة البنك
العاملية كمؤسسة مالية رائدة وعريقة موثو ٌق بها على
الصعيد االقليمي
التواجد العاملي والذي يسمح للبنك باملساعدة في
تدفق رؤوس األموال والتجارة بني دول منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا وباقي األسواق العاملية
القوة املالية والتي متكن البنك من دعم عمالئه في
كافة املعامالت املصرفية
قوة الثقافة املؤسسية والتي تتميز بقيم راسخة
املثابرة ،النزاهة ،التحفظ واملعرفة.
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منوذج األعمال

يعتمد منوذج األعمال لبنك الكويت الوطني على استثمار مواطن التفوق لدى املجموعة
واملتمثلة في قوة العالمة التجارية وانتشار العمليات املصرفية حول العالم وما يتمتع به
البنك من قوة مالية إلى جانب منظومة القيم والثقافة املؤسساتية لدى البنك.
وميثل منوذج أعمال البنك الركيزة األساسية التي تشكل مبادراته وأنشطته التي يتم
تقدميها على شكل منتجات وخدمات مصرفية مميزة تفوق توقعات قاعدة عمالء البنك
املنتشرة محلياً وعاملياً
وبالوصول إلى تقدمي تلك اخلدمات واملنتجات املصرفية املميزة تكون استراتيجيتنا قد
جنحت في تقدمي قيمة مضافة لكل أصحاب املصالح في البنك بداية من العمالء
واملوظفون وصوالً إلى املجتمع واجلهات التنظيمية ومساهمينا.

تركيز أعمالنا

القيمة التي يتم منحها لكافة
أصحاب املصالح لدى البنك

٭ ٭بنك متكامل في السوق احمللي قادر على تقدمي
خدمات ومنتجات مصرفية نضاهي بها البنوك
العاملية من خالل تقدمي خدمات عالية اجلودة
لكافة عمالئنا من األفراد واملؤسسات

العمالء
تقدمي خدمات ومنتجات متميزة للعمالء مبا ميكنهم من
حماية ثرواتهم

٭ ٭التوسع في تواجدنا باالسواق التي نعمل بها
وبناء عالقة قوية مع عمالئنا مبنطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا

املوظفون
منحهم الفرص ليكونوا ضمن فريق عمل ميكنهم من خالله
التعلم واالبتكار والتحول إلى أصول ذات قيمة

٭ ٭لعب دور رئيسي في تدفقات التجارة بني
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباقي
دول العالم

املساهمون
توفير العوائد بشكل مستمر مع احلفاظ على زيادة القيمة في
املستقبل

٭ ٭أن يكون الوطني عالمة جتارية عاملية في مجال
اخلدمات املصرفية اخلاصة وإدارة األصول
وتقدمي خدماته لكافة العمالء في املنطقة

اجلهات الرقابية واحلكومية
حتقيق منو مدروس وااللتزام مببادئ الشفافية واحلوكمة
املجتمع
العمل على حتقيق تغيرات إيجابية باملجتمع من خالل دعم
التنمية االقتصادية واالجتماعية لكافة شرائح املجتمع
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القوة املؤسسية
تمكن بنك الكويت الوطني من الحفاظ على مكانته كبنك يرتكز على دعائم ومقومات
راسخة ،وهو ما تؤكده الثقة الكبيرة التي يوليها عمالئنا ومساهمينا الكرام في
المجموعة .كما تظهر مواطن القوة المؤسسية أيضاً من خالل التصنيفات االئتمانية
المستقرة طويلة األجل والجوائز المصرفية العديدة التي حصدناها.

التصنيفات االئتمانية
في العام  ،2018أكدت كبرى وكاالت التصنيف االئتماني العاملية الثالث التصنيف االئتماني لبنك الكويت الوطني كمؤسسة مالية رائدة.
وكالة التصنيف

التصنيف طويل األجل

التصنيف املستقل

النظرة املستقبلية

Aa3

a3

مستقرة

A+

a-

مستقرة

AA-

a-

مستقرة

اجلوائز وشهادات التقدير
نتميز دائماً بسجل حافل من اجلوائز والتقديرات ،وامتد ذلك في العام .2018
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٭
٭
٭
٭
٭
٭

٭أفضل بنك للخدمات املصرفية اخلاصة في الكويت
٭أفضل مزود خلدمات أسواق الصرف في الكويت
٭أفضل بنك في الكويت
٭أفضل خدمات مصرفية عبر املوبايل في الكويت
٭أفضل بنك رقمي خلدمات األفراد في الكويت
٭أفضل تطبيق للخدمات املصرفية عبر املوبايل في الكويت

٭
٭
٭

٭أفضل بنك في الكويت
٭أفضل بنك للخدمات املصرفية اخلاصة في الكويت
٭أفضل بنك في الكويت في إدارة النقد للمؤسسات غير املالية

٭

٭العالمة املصرفية األعلى قيمة في الكويت

٭

٭مصرف العام  2018في الكويت

املراجع ـ ـ ــة االس ـ ـ ــتراتيجي ـ ـ ــة

9
بـنـــــك الكــــــويـت الـوطـنــــــي
التقــرير الســنوي 2018

كلمة الرئيس التنفيذي للمجموعة
"تنويع مصادر دخلنا وقاعدة أعمالنا من أهم احملاور الرئيسية التي قمنا بالتركيز
عليها إلى جانب تعزيز التزامنا بتحسني وتطوير قدراتنا الرقمية".
في الوقت الذي عانى فيه القطاع املصرفي من مواجهة حتديات كبرى
على خلفية الضغوط التي خلفتها ارتفاع مستويات السيولة على منو
االئتمان ،متكن بنك الكويت الوطني من حتقيق نتائج مالية قياسية
بفضل اتساع نطاق عملياته وانتشاره اجلغرافي على مستوى العالم
مبا م ّكنه من جتنب املخاطر .وقد كان تنويع مصادر دخلنا وقاعدة
أعمالنا من أهم احملاور الرئيسية التي قمنا بالتركيز عليها إلى جانب
تعزيز التزامنا بتحسني وتطوير قدراتنا الرقمية .فموظفي البنك -
على مستوى كافة القطاعات  -لم يألو جهداً لتلبية رغبات عمالئنا
وتخطي توقعاتهم ،ومن ثم متكننا من حتقيق قيمة أكبر للمساهمني.

األداء املالي للمجموعة:

على مدار األعوام املاضية ،متكنت مجموعة بنك الكويت الوطني
من االحتفاظ مبركزها الريادي على مستوى القطاع املالي الكويتي
والعمل على تنميته .حيث بلغ إجمالي املوجودات  27.4مليار دينار
كويتي مقابل  26مليار دينار كويتي في العام  ،2017بنمو بلغت نسبته
 ،%٥٫٤في حني ارتفعت ودائع العمالء بنسبة  %4٫٤لتصل إلى 14.4
مليار دينار كويتي .كما ارتفعت قروض وسلف العمالء بنسبة %٦٫٩
وبلغت  15.5مليار دينار كويتي .وبلغ صافي أرباح املجموعة 370.7
مليون دينار كويتي مقابل  322.4مليون دينار كويتي في العام ،2017
بنمو بلغت نسبته  %15على أساس سنوي.
إجمالي املوجودات وقروض العمالء
مليون دينار كويتي

2018

15٫503

2017

14٫503

2016
0

إجمالي املوجودات

26٫035
24٫239

13٫611
10

27٫428

20

30

قروض العمالء

وبلغت مساهمة مجموعة الفروع اخلارجية والشركات التابعة %30٫٤
من صافي أرباح املجموعة مقابل  %29٫٤في العام  ،2017حيث
شهدت عملياتنا الدولية أدا ًء ممتازاً خالل العام وتواصل جهودها
املشهودة في تقليل املخاطر التي تواجه املجموعة ككل .كذلك احلال
بالنسبة للخدمات املصرفية اإلسالمية ،التي توفر املزيد من التنوع
ملصادر إيرادات املجموعة من خالل بنك بوبيان التابع لبنك الكويت
الوطني واململوك بنسبة  .%٥٩٫٥حيث بلغ إجمالي موجودات بنك
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بوبيان  4.3مليار دينار كويتي في العام  ،2018بنمو بلغت نسبته
 %9٫٤مقارنة بالعام السابق.

التحول الرقمي

استثمر بنك الكويت الوطني جهداً كبيراً نحو التح ّول الرقمي خالل
عام  2018وذلك كأحد أهم العناصر التي ر ّكزنا على حتقيقها ضمن
توجهنا االستراتيجي لتنويع اخلدمات التي نق ّدمها .وفع ً
ال ،قمنا بتنفيذ
العديد من املبادرات عبر خطوط أعمالنا وقطعنا بها شوطاً طوي ً
ال
لالقتراب من أهدافنا املوضوعة على املدى الطويل ،وكان  2018هو
العام الذي رسخنا خالله أساساً متيناً في مجال اخلدمات املصرفية
الرقمية استعداداً جليل جديد من اخلدمات املصرفية الرقمية.

يشمل التح ّول الرقمي جميع األنشطة واألسواق التي نعمل بها،
وتأثيراته على نظم العمل الداخلية والذي يؤثر بدوره على عملياتنا
وأنظمتنا الداخلية بهدف تقدمي خدمات متميزة تثري التجربة
املصرفية للعمالء.
نحن نعمل على بناء «عقلية رقمية» تدعم جهود البنك نحو تراكم
ثقافة رقمية بالتركيز على موظفينا في املقام األول.
فإلى جانب املنتجات واخلدمات املبتكرة املوضحة مبزيد من
التفصيل في الصفحات التالية ،كان أهم إجناز حققناه في عام
 2018هو استكمال خارطة الطريق الرقمية اخلاصة بالبنك والتي
سنتبعها في السنوات القادمة.
ويتم تنفيذ تلك اخلارطة وفق مؤشرات واضحة لقياس األداء
واملرتبطة بشكل مباشر بالربحية مبا يسمح بتقييم مستوى التق ّدم
الذي نحرزه بدقة .ويسعى البنك بالتوازي إلثراء وتنويع هيكل قيادة
رحلة التحول الرقمي ،فلقد كان من دواعي سرورنا تعيني رئيساً
للبيانات ورئيساً للمعلومات الرقمية خالل العام املاضي ،حيث نتوقع
أن يكون لهما دوراً فعاالً في قيادة رحلتنا نحو التح ّول الرقمي في
ظل تطورنا املستمر لنصبح بنكاً للمستقبل .ونتطلع إلى موافاتكم
بالتق ّدم الذي سيتم إحرازه خالل العام احلالي في التقرير السنوي
للعام القادم.
وقد أطلقنا خالل العام املاضي العديد من املبادرات التكنولوجية
التي حتفظ لنا مكانتا الريادية على الصعيدين احمللي واإلقليمي.
ومن بني املنتجات واخلدمات اجلديدة التي قمنا بإطالقها خدمة
 selfie payوالبطاقة البيومترية ،والبصمة للهواتف األندرويد،
فض ً
ال عن خدمة التح ّدث مع موظف اخلدمة عبر الفيديو.

أما على الصعيد احمللي ،قمنا باالنضمام إلى كل من شبكتي GPI
 Swiftو  Rippleوأصبحنا أول من يستخدم تقنية blockchain
للتحويالت عبر احلدود ،مما يتيح لعمالئنا إمكانية امتام حتويالتهم
املالية بشكل مباشر وفي وقت قياسي.
وفي الوقت الذي ال تزال رحلتنا نحو التح ّول الرقمي في بدايتها
فنحن على ثقة أننا جنحنا في الوصول بسرعة ملكانة متقدمة في
ذلك املجال على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،
فيما نأمل مواصلة التميز وصوالً للريادة على املستوى العاملي.

نستثمر في موظفينا

ال ميكن تطبيق أي من مبادراتنا االستراتيجية بدون املشاركة الفعالة
لألشخاص الذين يبذلون قصارى جهودهم لتنفيذها .حيث نقدر بشدة
كفاءة والتزام موظفينا على جميع املستويات وفي جميع األسواق.
كما تلتزم املجموعة بتنوع مواردها البشرية حيث نفخر ببلوغ نسبة
موظفات البنك  %45من القوى العاملة للمجموعة ،فيما تعد من أعلى
النسب على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وبالنسبة
ألي بنك عاملي أيضاً .وتضمنت أبرز مالمح التطورات على صعيد
املوارد البشرية في العام  2018تصميم وتطوير برنامج ثقافة حتفيز
جودة األداء للموظفني والذي سيتم تقدميه رسمياً في العام ،2019
وإكمال مشروع تخطيط التعاقب الوظيفي السنوي ملوظفي املناصب
القيادية من املستوين األول والثاني ،إلى جانب إدخال مناهج تطوير
املوظفني على كافة مستويات البنك لتغطية مختلف املجاالت مبا في
ذلك إدارة االئتمان وعالقات العمالء ،والتمويل التجاري والتدقيق
الداخلي.

املراجع ـ ـ ــة االس ـ ـ ــتراتيجي ـ ـ ــة

"تطبيق التحول الرقمي عبر
القطاعات واملناطق اجلغرافية
املختلفة ،مبا ينعكس على كافة
عملياتنا وأنظمتنا الداخلية ،وكذلك
على جتربة العمالء والفرص التي
نوفرها لهم".

التوجه االستراتيجي

سنبقي على مسارنا االستراتيجي دون أي تغييرات جوهرية .حيث
يتمثل هدفنا الرئيسي في تقدمي عوائد ممتازة للمساهمني ،وهو
األمر الذي سنحققه من خالل احلفاظ على مكانتنا الريادية على
مستوى كافة األعمال الرئيسية ،واحلفاظ على حصتنا املهيمنة في
السوق احمللي ،والعمل على زيادة منو القطاعات املستهدفة ،وحتقيق
االستفادة القصوى من انتشارنا الواسع على املستوى الدولي .فبعد
أن متكنا من حتقيق أدا ًء قوياً في مصر بصفة خاصة ،سنسعى إلى
تعزيز ما حققناه من منو في تلك السوق من خالل استقطاب الكفاءات
مبا يعزز من قدرتنا التنافسية وزيادة حصتنا في هذا السوق ،بينما
سنعمل في السعودية على تطوير قاعدة العمالء وتوسيع قاعدة
األصول املدارة من خالل شركة الوطني إلدارة الثروات التي قمنا
بتأسيسها مؤخراً في اململكة والتي تعد من أهم الركائز التي تنطوي
على العديد من الفرص التي سنسعى القتناصها.
وتستحق إدارة وموظفي البنك ثنا ًء كبيراً على تفانيهم ونزاهتهم
وما أبدوه من كفاءة في مواجهة التحديات ومساهماتهم في النجاح
احلالي واملستقبلي للبنك .كما يطيب لي أن أتوجه بالشكر إلى مجلس
اإلدارة على توجيهاتهم احلكيمة لإلدارة التنفيذية للبنك .كما نتطلع
إلى االحتفاظ بثقة ووالء عمالئنا في الكويت واخلارج والتزامنا جتاه
تزويدهم بأفضل اخلدمات واملنتجات املصرفية من خالل سعينا
املستمر للتنوع والتطور مبا يلبي كافة توقعاتهم.

عصام جاسم الصقر

الرئيس التنفيذي للمجموعة
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تنوع للمستقبل
كان هذا عاماً لتطوير «البنية التحتية للمستقبل»

خالل العام احلالي ،كان تنوع هيكل أعمالنا وعملياتنا من احملاور
الرئيسية التي قمنا بالتركيز عليها .فعملية تنويع مؤسسة مالية
بحجمنا الهائل تتسم بخصائص مميزة على نطاق واسع ،وهذا ما
يؤكده مدى اتساع نطاق املبادرات التي أقدمنا على تنفيذها.
فخالل العام  ،2018حققنا تقدماً هائ ً
ال نحو تنويع ما نقدمه من
خدمات ومنتجات على املستوى الدولي ،السيما في أهم مناطق
أعمالنا ،أال وهي منطقة الشرق األوسط .وتتضح تلك الصورة في
توسعة شبكة فروعنا في اململكة العربية السعودية ،والتي منت من فرع
واحد إلى ثالثة فروع .كما جنحنا هذا العام أيضاً في دخول سوق
إدارة الثروات السعودي رسمياً ،وذلك من خالل تدشني شركة الوطني
إلدارة الثروات .وبفضل الدعم املباشر من خالل اخلدمات املصرفية
اخلاصة للمجموعة والوطني لالستثمار (إن بي كي كابيتال) ستقوم
شركتنا اخلاضعة ألحكام هيئة السوق املالية السعودية بتقدمي خدمات
إدارة الصناديق االستثمارية ومحافظ العمالء ،وترتيب الصفقات،
وتقدمي اخلدمات االستشارية وخدمات حفظ وايداع األوراق املالية
والوساطة.
كما متكنا من االحتفاظ بأهمية تواجدنا في األسواق الدولية ،حيث
ساهمت أعمالنا اخلارجية بدور حيوي في التخفيف من حدة املخاطر
على كافة مستويات املجموعة ،باإلضافة إلى توافر فرص النمو لتقدمي
مجموعة كبيرة من املنتجات املتنوعة  -وخاصة التمويل اإلسالمي من
خالل بنك بوبيان  -مبا ساهم في تنويع ما نطرحه في السوق.
ويعد تنوعنا كمزود للخدمات املالية أمر حيوي بالنسبة الرتباطتنا
الوثيق مع االقتصاد الكويتي .حيث ساهم تعدد وتنوع مصادر الدخل
الذي نتميز به في حماية املجموعة من التباطؤ الذي شهدته مستويات
إسناد املشاريع احلكومية بوتيرة فاقت التوقعات ،إال أنه مع الزخم
املتوقع أن يشهده االنفاق االستثماري ،نرى أن عمق ما نقدمه من
خدمات سيلعب دوراً حيوياً في دعم برنامج األعمال احلكومي.
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التطور التكنولوجي

تعد التكنولوجيا والتحول الرقمي من أهم اخلصائص الدافعة جلهودنا
الرامية للتنوع .حيث قمنا بالتركيز على توسيع نطاق التقنيات
والعمليات اإللكترونية املستخدمة في جميع أنحاء البنك وتطويرها من
حيث سياق املنتجات والشرائح املختلفة بدون اغفال تطوير األنظمة
التشغيلية املستخدمة في كافة األسواق التي نعمل بها ومثال على ذلك
السوق املصري.
كان هذا عاماً لتطوير «البنية التحتية للمستقبل» والتي ستكون على
قائمة أولوياتنا خالل السنوات القادمة مع حتركنا نحو وضع أولويات
استثماراتنا في مجال التكنولوجيا واالبتكار في الصدارة ،مبا يعزز
مكانة املجموعة إلى مرتبة متقدمة مقارنة مبنافسينا .وقد شملت أبرز
التطورات التكنولوجية في العام  2018تطبيق حتول رقمي من منطلق
أكثر توسعاً لعمليات مكاتب الدعم الرئيسية وتدشني منتجات مبتكرة
مثل اخلدمة االستثمارية اإللكترونية «.»SmartWealth
لقد أصبح بنك الكويت الوطني بنكاً أكثر ديناميكية مبا يقدمه من
مجموعة واسعة من املنتجات واخلدمات باإلضافة إلى بصمته الفعلية
في األسواق الدولية .ومن جانبنا نتطلع إلى ترسيخ قواعد بنية
تشغيلية تضمن استمرار منونا في املستقبل.

املراجع ـ ـ ــة االس ـ ـ ــتراتيجي ـ ـ ــة
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كلمة مدير عام املجموعة املالية
كان العام  2018عاماً آخر من النمو القوي إليرادات املجموعة نظراً
لتزايد مساهمة اعمالنا احمللية وشبكتنا العاملية على حد سواء.
حيث واصلت املجموعة جني ثمار تنوع منوذج األعمال وما متيزت
به من قوة األرباح عاماً تلو اآلخر بفضل سمعة بنك الكويت الوطني
وعالمته التجارية الرائدة .وشهدت املجموعة خالل العام  2018تطور
استراتيجياتها املزدوجة والتي تتمثل في ترسيخ مكانتها الريادية في
السوق احمللي مع توسع عملياتها اخلارجية بصفة انتقائية عبر منطقة
دول مجلس التعاون اخلليجي.
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األداء املالي

بلغ صافي أرباح املجموعة  370.7مليون دينار كويتي ،بزيادة قدرها
 %15عن العام  .2017وقد شهد الربح التشغيلي (صافي الدخل
التشغيلي مطروحاً منه مصروفات التشغيل) منواً قوياً على وجه
التحديد ،حيث ارتفع بنسبة  %8.9ليصل إلى  606.9مليون دينار
كويتي .كانت هذه الزيادة في األرباح مدفوعة بالدرجة األولى بالنمو
القوي في حجم اإلقراض ،واملستويات اجليدة لألنشطة املدرة لألتعاب
والعموالت ،باإلضافة إلى التحكم الكبير في النفقات .كما ارتفع
إجمالي املوجودات بنسبة  %5.4ليصل إلى  27.4مليار دينار كويتي،
وارتفعت القروض والتمويالت اإلسالمية بنسبة  %6.9لتصل إلى
 15.5مليار دينار كويتي ،فيما ارتفعت ودائع العمالء بنسبة %4.4
لتصل إلى  14.4مليار دينار كويتي .كذلك ،زادت ايرادات غير الفوائد
(باستثناء صافي ايرادات االستثمار) بنسبة  %9.6لتصل إلى 190.6
مليون دينار كويتي .ومن املفضل استبعاد صافي إيرادات االستثمار

األرباح الصافية (مليون دينار كويتي)

26.0 27.4

ويعادل ذلك في األهمية استراتيجية املجموعة الهادفة للحفاظ
على زخم واستمرارية االستثمار مبستويات كافية لدعم منو األرباح
املستقبلية .وفي إطار سعينا لتحقيق ذلك الهدف احليوي ،واصلت
املجموعة خالل العام االستثمار بكثافة في التكنولوجيا والقدرات
الرقمية .حيث يواجه منوذج األعمال التقليدي للقطاع املصرفي
العاملي حتديات كبيرة ،تتمثل أبسطها في االضطرابات الرقيمة
التي تواجه القطاع ،هذا إلى جانب التحديات التي تفرضها شركات
التكنولوجيا املالية ( .)FinTechوسعياً منا لالستجابة ملواجهة تلك
التحديات أقدمنا على االستثمار في تبنّي عدد من أحدث احللول
التمكينية املختارة في املجال التكنولوجي لتعزيز وحتديث شبكة
تكنولوجيا املعلومات والبنية التحتية وضمان توافر أعلى مستويات
القدرة والتكيف ملعايير األمن السيبراني .كما أحرزت املجموعة تقدماً
هائ ً
ال نحو إجناز مركز البيانات اجلديد في مدينة الكويت ،والذي
نتوقع استكماله خالل العام القادم.

من جهة أخرى ،رتفعت مصروفات التشغيل بنسبة  %4.1حيث بلغت
 276.3مليون دينار كويتي .وتعكس هذه الزيادة احملدودة في التكاليف
مدى فعالية وجدوى االهتمام املستمر الذي توليه املجموعة لتطبيق

370.7

ومتثل أهم احملاور التي أوليناها أهمية قصوى ومستمرة خالل العام
في احلفاظ على الكفاءة التشغيلية عبر أعمالنا واملواقع اجلغرافية
املختلفة التي نعمل بها .وفي هذا الصدد ،تعد نسبة التكاليف
إلى الدخل من أهم مقاييس كفاءة األداء التشغيلي على الرغم من
بساطتها ،لذا يسعدنا أن نرى أن نسبة التكاليف إلى الدخل قد
انخفضت إلى  % 31.3وهي نتيجة تستحق الثناء ملا أحرزنا من جناح
ملثل هذا املقياس الهام للكفاءة التشغيلية.

عند احتساب صافي إيرادات غير الفوائد بهدف اعطاء صورة أوقع،
ملستوى األداء التشغيلي لقياس األنشطة املصرفية الرئيسية املدرة
للدخل.

25

30

بوبيان

أفضل نظم ادارة التكاليف وترشــيدها ،باإلضافة إلى الســعي الدائم
للحفــاظ علــى متيزهــا التشــغيلي وفقاً ألفضل املمارســات املصرفية
املتبعــة علــى مســتوى العالــم .حيث أن تطبيقنا للسياســات احلصيفة
إلدارة قاعــدة التكاليــف ،إلــى جانــب قدرتنــا العالية لتوليد الدخل
من املصادر الرئيســية لقطاعات األعمال قد أدى إلى تراجع نســبة
التكاليــف إلــى الدخــل لتصــل إلى  %32.3( %31.3في العام )2017
وباملثل ،حتســنت مقاييس الربحية الرئيســية األخرى ،حيث ارتفع
العائــد علــى متوســط املوجــودات إلى  %1.28( %1.38في العام
 )2017وارتفع العائد على متوســط حقوق املســاهمني إلى %12.0
( %10.8فــي العام .)2017
أما من جهة عمليات املجموعة اخلارجية ،فقد بلغت مساهمة عملياتنا
اخلارجية  %30.4من األرباح االجمالية ( %29.4في العام .)2017
وانطالقاً من مبدأ تنويع الدخل ،يسعدنا أن نشهد أيضاً استمرار منو
الذراع االسالمي للمجموعة متمثل في بنك بوبيان الذي متكن من

مقاييس األداء الرئيسية ()%
العائد على متوسط املوجودات
العائد على متوسط حقوق املساهمني
صافي هامش الفوائد
إيرادات غير الفوائد كنسبة من اجمالي اإليرادات
نسبة التكاليف إلى الدخل
نسبة القروض املتعثرة
نسبة تغطية القروض املتعثرة
معدل كفاية رأس املال الشريحة 1
معدل كفاية رأس املال
زيادة أرباحه بنسبة  %17.9خالل العام لتصل إلى  56.2مليون دينار
كويتي.
ومتكنت املجموعة من احلفاظ على مستويات عالية من الرسملة على
مدار العام ،حيث بلغ معدل كفاية رأس املال  %17.8( %17.2في العام
 ،)2017كما تعد تلك املستويات في حدود نزعة املخاطر املقبولة لبنك
الكويت الوطني ،باإلضافة إلى تخطيها ملتطلبات كفاية رأس املال وفقاً
ملتطلبات اتفاقية بازل  3وبنك الكويت املركزي .حيث بلغ معدل الرفع
املالي  %9.2بنهاية العام ( %9.2في العام  )2017وفقاً ملعيار بازل 3
في حني بلغت معدالت تغطية السيولة وفقاً لنفس املعيار %163.0
( %168.7في العام  .)2017كما احتفظت املجموعة مبعدالت جيدة
ملقاييس جودة األصول ،حيث بلغ نسبة القروض املتعثرة إلى إجمالي
القروض  %1.42( %1.38في العام  )2017مع بلوغ نسبة تغطية
القروض املتعثرة  %287.5( %228.1في العام .)2017
ويتمثل الهدف الرئيسي لكافة جهود املجموعة ،بدءاً من صياغة
االستراتيجية إلى أن يتم تنفيذ مفرداتها بثبات واتساق على كافة
األصعدة ،في حتقيق أقصى قيمة مضافة للمساهمني على املدى
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"ويعادل ذلك في األهمية
استراتيجية املجموعة الهادفة
للحفاظ على كثافة واستمرارية
االستثمار مبستويات كافية
لدعم منو األرباح املستقبلية"

البعيد .حيث تسعى املجموعة جاهدة لتحقيق أدا ًء مالياً قوياً عاماً تلو
اآلخر ،مع حرصها التام في ذات الوقت على مواصلة االستثمار بوتيرة
مناسبة في التكنولوجيا وادارة العمليات واملوارد البشرية مبا يساهم
في متكني املجموعة من احلفاظ على النمو املستدام وزيادة معدالت
الربحية مستقبلياً.
وقد أوصى مجلس اإلدارة للجمعية العمومية بتوزيع أرباحاً نقدية
بقيمة  35فلس للسهم ( 30فلس في العام  )2017باإلضافة إلى %5
أسهم منحة ( %5أسهم منحة في العام  .)2017وارتفعت ربحية السهم
في العام  2018إلى  58فلس للسهم ( 50فلس في العام  ،)2017كما
ارتفعت حقوق املساهمني إلى  2.95مليار دينار كويتي ( 2.86مليار
دينار كويتي في العام  ،)2017في حني بلغت القيمة السوقية 5.1
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البيئة االقتصادية
أثــرت العوامــل اجليوسياســية وتذبــذب أســعار النفــط علــى األســواق
املاليــة وتســببت فــي إحــداث ضغــوط شــديدة علــى النمــو االقتصــادي فــي
املنطقــة علــى مــدار العــام  .2018حيــث تراجعــت أســعار النفــط بنهايــة
العــام ،لتمحــو بذلــك معظــم املكاســب التــي حققتهــا خــال النصــف األول
مــن العــام مبــا قــد يعــ ّرض خطــط النمــو ملخاطــر والتــي كان يأمــل أن
تســاهم فــي حتفيــز النشــاط االقتصــادي البطــيء وذلــك علــى خلفيــة
تعرضهــا علــى مــدى ســنوات عديــدة لضغــوط تباطــؤ أنشــطة األعمــال.
وكان أداء االقتصــاد الكويتــي إيجابيـاً علــى الرغــم مــن تواضــع معــدالت
النمــو ،وذلــك بدعــم مــن انخفــاض ســعر التعــادل النفطــي فــي املوازنــة
ممــا يصــب فــي مصلحــة الدولــة وقدرتهــا علــى الوفــاء بالتزامــات اإلنفــاق
احلكومــي لدعــم خطــة التنويــع.

وتســببت احلــرب التجاريــة القائمــة بــن الواليــات املتحــدة والصــن فــي
إشــاعة أجــواء مضطربــة عبــر كافــة األســواق الدوليــة .وعلــى الرغــم مــن
جتــدد معنويــات التفــاؤل بشــأن التوصــل إلــى اتفــاق حلــل تلــك األزمــة ،إال
أنــه مــا زالــت هنــاك بعــض املخــاوف مــن الضغــوط التــي يفرضهــا هــذا
النــزاع املســتمر علــى منــو االقتصــاد العاملــي .أمــا علــى الصعيــد األوروبــي،
تظــل مســألة انفصــال اململكــة املتحــدة عــن االحتــاد األوروبــي وإمكانيــة
ـرض بهــذا الشــأن مــن األمــور الرئيســية املســيطرة
عــدم التوصــل حلــل مـ ٍ
علــى الســاحة نظــراً ملــا لــه مــن آثــار عميقــة علــى منــو اململكــة املتحــدة
وقدرتهــا علــى التعامــل التجــاري مــع بقيــة الــدول األوروبيــة .كمــا يتعــرض
االقتصــاد األوروبــي للتراجــع فــي مواجهــة الريــاح املعاكســة التــي تعصــف
بــه مــن داخــل املنطقــة وخارجهــا ،مبــا فــي ذلــك اخلــاف السياســي بــن
االحتــاد األوروبــي والــدول األعضــاء إلــى جانــب السياســات التجاريــة
احلمائيــة التــي تبنتهــا الواليــات املتحــدة .هــذا ومــا تــزال مســألة التوصــل
إلــى صفقــة جتاريــة مــع الواليــات املتحــدة مطروحــة للتفــاوض .مــن جهــة
أخــرى  ،تبــرز هشاشــة األســواق الناشــئة ،خاصــة فيمــا يتعلــق بتعرضهــا
الرتفــاع تكاليــف الديــون اخلارجيــة ،والتــي تأثــرت إلــى حــد مــا بارتفــاع
أســعار الفائــدة فــي الواليــات املتحــدة والقــوة املتناميــة للــدوالر األمريكــي.

حملة عامة عن األسواق العاملية
تعرضــت األســواق املاليــة العامليــة لهــزة قويــة فــي النصــف الثانــي مــن
العــام  2018علــى خلفيــة ظهــور بعــض العالمــات الدالــة علــى تباطــؤ
منــو االقتصــاد العاملــي وتزايــد التوتــرات السياســية ،الســيما احلــرب
التجاريــة بــن الواليــات املتحــدة والصــن .واشــتدت وتيــرة تلــك املخــاوف
جتــاه نهايــة العــام ،مــع اســتمرار الفيدرالــي األمريكــي تشــديد السياســة
النقديــة برفعــه أســعار الفائــدة فــي شــهر ديســمبر للمــرة الرابعــة خــال
العــام مبــا انعكــس ســلباً علــى أســواق األوراق املاليــة األمريكيــة وأدى إلــى
تراجعهــا بشــدة .مــن جهــة أخــرى ،تراجعــت أســعار النفــط مــن مســتوياتها
التــي تخطــت  86دوالر أمريكــي للبرميــل (مزيــج خــام برنــت) فــي ســبتمبر
إلــى أن بلغــت  53دوالر أمريكــي للبرميــل بنهايــة العــام .وكانــت األنشــطة
االقتصاديــة فــي الواليــات املتحــدة قويــة بصفــة عامــة ،وإن كانــت شــهدت
أدا ًء معتــدالً بنهايــة العــام مــع عــودة معــدالت التضخــم للتراجــع مــرة أخرى
دون املســتوى املســتهدف البالــغ  %2وتوقــع إبطــاء االحتياطــي الفيدرالــي
لوتيــرة رفــع أســعار الفائــدة فــي .٢٠١٩

تقلبات سوق النفط
تســببت املخاوف املتعلقة بالتوقعات املســتقبلية للطلب العاملي على النفط
واحتمــال إغــراق الســوق باإلمــدادات فــي التســبب فــي أكبــر تراجــع شــهري
فــي األســعار ( )%22منــذ عشــر ســنوات خــال شــهر نوفمبــر ،األمــر الــذي
دفــع مبنظمــة األوبــك إلــى إعــادة التفكيــر مجــدداً فــي خفــض حصــص
اإلنتــاج .كمــا تراجعــت املعنويــات بشــدة جتــاه ســوق النفــط في الربــع الرابع
مــن العــام  2018وذلــك علــى خلفيــة تزايــد إنتــاج النفــط االمريكــي وبلــوغ
إمــدادات األوبــك أعلــى معدالتهــا منــذ عامــن .وقــد ســاهم تســارع وتيــرة
تراجــع األســعار فــي تشــجيع منظمــة األوبــك وحلفائهــا القتــراح تخفيضات
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جديــدة علــى االنتــاج ســعياً إلعــادة التوازن بني مســتويات العــرض والطلب،
وهــو األمــر الــذي مت تطبيقــه فــي ديســمبر مــن خــال قيامهــم باملطالبــة
بتخفيــض اإلنتــاج بواقــع  1.2مليــون برميــل يوميـاً.

اقتصاد منطقة اليورو أكثر ضعف ًا
تباطــأ الزخــم االقتصــادي فــي منطقــة اليــورو مقارنــة بأدائــه فــي العــام
 2017نظــراً لتأثــره بسياســات التجــارة احلمائيــة التــي تتبعهــا الواليــات
املتحــدة باإلضافــة إلــى االضطرابــات السياســية وفــي صدارتهــا اخلــاف
املســتمر بــن احلكومــة االيطاليــة الشــعبوية وبروكســل .وأنهــى مؤشــر
مديــري املشــتريات املركــب ملنطقــة اليــورو العــام  2018عنــد أدنــى معدالته
منــذ أربعــة أعــوام عنــد مســتوى  51.3مقابــل  58.1فــي العــام الســابق،

العمالت
ســيطرت ثالثــة محــاور رئيســية علــى أســواق العمــات :احلــرب التجاريــة
بــن الواليــات املتحــدة والصــن ،وتبايــن مســتويات النمو العاملــي ،والعوامل
السياســية .حيــث تضــررت عمالت األســواق الناشــئة بســبب زيــادة معايير
احلمايــة التجاريــة التــي اتبعتهــا الواليــات املتحــدة ،وجتلــى هــذا الضعــف
الحقـاً بوضــوح أكثــر نتيجــة للمخاوف املتعلقة بقدرتها علــى خدمة الديون
اخلارجيــة بســبب تزايــد قــوة الــدوالر .وقــد نتج هذا األخير بســبب تســارع
وتيــرة منــو االقتصــاد األمريكــي فــي الوقــت الــذي منيت بقيــة االقتصادات
العامليــة بتباطــؤ معــدالت منوهــا ،باإلضافــة إلــى تشــديد السياســة النقدية
األمريكيــة والتــي نتــج عنهــا ارتفــاع الــدوالر األمريكــي فــي العــام 2018
بنســبة  %5وفقـاً للســعر املرجــح للتبــادل التجــاري .كمــا كان للمفاوضــات
غيــر احلاســمة حــول انفصــال اململكــة املتحــدة عــن االحتــاد األوروبــي أثــراً
ســلبياً علــى اجلنيــه اإلســترليني ،فــي حــن أدى عــدم اليقــن السياســي
بشــأن االنتخابــات اإليطاليــة وأوضــاع املاليــة العامــة واملخــاوف املتعلقــة
بقيــادات أملانيــا ومنوهــا االقتصــادي فــي كبــح جمــاح ارتفــاع اليــورو .فــي
ذات الوقــت ،حافــظ الدينــار الكويتــي علــى اســتقراره مقابــل الــدوالر

أداء العمالت  -الدوالر األمريكي مقابل اليورو ()2018
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إثــر تراجعــه علــى مــدى أربعــة أشــهر متتاليــة .ويعكــس هــذا األداء الباهت
مــدى تزايــد ضعــف قطاعــات التصنيــع واخلدمــات علــى خلفيــة ضغــوط
تراجــع زخــم التصديــر بســبب سياســات االنغــاق التجــاري التــي تتبعهــا
الواليــات املتحــدة .مــن جانــب آخــر ،اســتقرت معدالت التضخم األساســي
عنــد مســتوى  %١خــال العــام  2018فيمــا يعــد أقــل بكثيــر مــن املســتوى
املســتهدف مــن قبــل البنــك املركــزي األوروبــي البالــغ نســبته  ،%2مبــا
يشــير إلــى أن ضعــف منــاخ األعمــال قــد يســاهم فــي إثنــاء الشــركات
عــن متريــر ارتفــاع األســعار إلــى العمــاء .إال أنــه علــى الرغــم مــن ذلــك،
أكــد البنــك املركــزي األوروبــي بلــوغ برنامــج شــراء األصــول لنهايتــه فــي
ديســمبر  ،2018وإن كان مــا يــزال متحفظـاً بشــأن التوقعــات وقــام أيضـاً
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األمريكــي إلــى حــد كبيــر خــال العــام  ،2018ومــن ثــم ارتفعــت قيمتــه
مقابــل العمــات األخــرى ضمــن ســلة عمالتــه.
آفاق االقتصاد العاملي
قــام صنــدوق النقــد الدولــي فــي أكتوبــر املاضــي مبراجعــة توقعــات منــو
االقتصــاد العاملــي وتخفيضــه بواقــع  %0.2لتصــل بذلــك توقعــات النمو إلى
 %3.7فــي عامــي  2018و ،2019مشــيراً إلــى تزايــد الزخــم فــي الواليــات
املتحــدة بدعــم مــن سياســات التحفيــز املالــي والتــي قلصــت مــن التأثيــر
الســلبي للنــزاع التجــاري القائــم مــع الصــن وتبــادل فــرض التعريفــات
اجلمركيــة بــن البلديــن .وبينمــا تخضــع تلــك التوقعــات للمراجعــة مــرة
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املراجع ـ ـ ــة االس ـ ـ ــتراتيجي ـ ـ ــة

هــل هنــاك بــوادر لنهايــة احلــرب التجاريــة بــن الواليــات
املتحــدة والصــن؟
عقــب إعــان الواليــات املتحــدة عــن التجميــد املؤقــت لقــرار فــرض
الرســوم اجلمركيــة علــى الصــن ،والــذي كان مــن املقــرر تطبيقــه بــدءاً
مــن ينايــر ،ملــدة  90يومـاً ،وقيــام الصــن فــي املقابــل باملوافقــة علــى شــراء
املزيــد مــن الســلع األمريكيــة لتقليــص الفجــوة التجاريــة ،شــرعت الدولتــان
فــي الدخــول فــي مفاوضــات جــادة فــي اآلونــة األخيــرة ويبــدو حــرص كال
اجلانبــن علــى التوصــل إلــى اتفــاق .إال انــه إذا انهــارت صفقــة الــــ 90
يومـاً ،فســوف تتصاعــد املخــاوف مــن اشــتداد احلــرب التجاريــة وأثــر ذلك
علــى منــو االقتصــاد العاملــي.

بخفــض توقعــات النمــو والتضخــم .وفــي هــذا الصــدد ،يتطلــب األمــر
زيــادة احلوافــز املاليــة مبعــدالت هائلــة لتتمكــن مــن دعــم التضخــم ،وأشــار
البنــك املركــزي األوروبــي إلــى إمكانيــة اللجــوء الســتخدام التحفيز النقدي
بعــد العــام  2018حيــث يعتــزم إعــادة اســتثمار حصيلــة الســندات التــي
يحــل أجــل اســتحقاقها.

آفاق منو االقتصاد العاملي ()%
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أخــرى فــي مســتهل العــام  ،2019إال أن التوصــل حللــول مواتيــة لتلــك
النزاعــات مــن شــأنه أن يعــزز النظــرة املســتقبلية لنمــو االقتصــاد العاملــي،
وإن كان ذلــك األمــر ليــس مضمونـاً علــى االطــاق .كمــا أن إغــاق إدارات
احلكومــة الفيدراليــة األمريكيــة علــى خلفيــة تصاعــد اخلالفــات اخلاصــة
باملوازنــة بــن الرئيــس ترامــب والكوجنــرس األمريكــي فــي ظــل الســيطرة
الواضحــة للدميقراطيــن قــد ألقــى بظاللــه على توقعات النمــو األمريكية.
وتظــل التوقعــات املتعلقــة بنمــو منطقــة اليــورو متحفظــة بإجمــاع اآلراء،
حيــث تشــهد أملانيــا أكبــر االقتصــادات األوروبيــة ،منــواً بوتيــرة متباطئــة
وكان مــن املمكــن أن يتحــول الوضــع إلــى ركــود اقتصــادي لــوال النمــو
املتواضــع الــذي شــهدته فــي الربــع األخيــر مــن العــام .كمــا قــد تواجــه
اململكــة املتحــدة حتديــات شــديدة نظــراً لرفــض البرملــان اتفاقيــة انفصــال
اململكــة املتحــدة عــن االحتــاد األوروبــي بأغلبيــة األصــوات .وال توجــد حتى
ـرض قبــل
اآلن أيــة بــوادر تؤكــد توافــر ثمــة فرصــة للتوصــل إلــى حــل مـ ٍ
املوعــد النهائــي إلمتــام االنفصــال بــن الطرفــن فــي  29مــارس .2019
مــن جهــة أخــرى علــى صعيــد االقتصــادات الناشــئة والناميــة ،لــم تتحســن
اآلفــاق املســتقبلية للعديــد مــن الــدول املصــدرة للطاقــة (مبــا فــي ذلــك
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا) باملعــدالت املتوقعــة ســابقاً
فيمــا يعــزى إلــى التراجــع الشــديد الــذي شــهدته أســعار النفــط فــي
الربــع األخيــر .كمــا مت وضــع توقعــات متحفظــة لنمــو عــدد مــن الــدول
مبــا فــي ذلــك األرجنتــن والبرازيــل وإيــران وتركيــا ،حيــث قــد تــؤدي بعــض
العوامــل املرتبطــة بتشــديد السياســات املاليــة وتقلــب العمــات والتوتــرات
اجليوسياســية إلــى إبطــاء معــدالت النمــو.

نظــرة عامــة علــى منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
أفريقيا
إعادة تأهيل أوضاع دول مجلس التعاون اخلليجي
حتســن أداء االقتصــاد الكلــي لــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي على خلفية
ارتفــاع كال مــن أســعار النفــط ومعــدالت االنتــاج باإلضافــة إلــى برامــج
التحفيــز احلكوميــة مبــا أدى إلــى ارتفــاع معــدالت النمــو إلــى  %2.4فــي
العــام  2018مقابــل  %0.3-فــي العــام  .2017إال أنــه علــى الرغــم مــن
ذلــك ،ســيتم تخفيــض توقعــات النمــو إلــى  %2.3فــي العــام  2019علــى
خلفيــة اتفاقيــة األوبــك خلفــض معــدالت اإلنتــاج التــي مت التوصــل إليهــا
مؤخــراً .و مــن جهــة أخــرى اكتشــفت البحريــن كميــات كبيــرة مــن النفــط
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البحــري اخلفيــف والغــاز العميــق مبــا يدعــم االنتــاج .فــي حــن تســعى
قطــر لتوســيع طاقتهــا اإلنتاجيــة مــن الغــاز الطبيعــي املســال بنســبة .%30
وبالنســبة لكلتــا الدولتــن ،فــإن امكانيــة حتقيــق مكاســب فعليــة مــن تلــك
الزيــادات ســينعكس تأثيــره علــى املديــن املتوســط إلــى الطويــل .وتشــير
التوقعــات إلــى ارتفــاع النــاجت احمللــي اإلجمالــي احلقيقــي للقطــاع النفطــي
لــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي فــي العــام  2018بنســبة  %2ومــن املتوقــع
أن يســجل ارتفاع ـاً بنســبة  %0.7فــي العــام .2019
كمــا تشــير التوقعــات إلــى ارتفــاع النــاجت احمللــي اإلجمالــي للقطــاع غيــر
النفطــي مــن  %2.1فــي العــام  2017إلــى  %2.9فــي العــام  ،2018ومــن
املتوقــع أن يصــل إلــى  %3.3فــي العــام  .2019وقــد ارتكــز التســارع
التدريجــي للنمــو علــى اإلنفــاق االســتثماري احلكومــي كجــزء مــن اخلطــط
التنمويــة طويلــة األجــل ،واحلــزم التحفيزيــة املوجهــة للقطــاع اخلــاص،
وتخفيــف سياســات ضبــط األوضــاع املاليــة .وعلــى الرغــم مــن تعــرض
ذلــك العامــل األخيــر لبعــض املخاطــر مــن جــراء تراجــع أســعار النفــط
بنهايــة العــام  ،2018إال أن خطــر تراجــع أســعار النفــط إلــى مســتويات
أدنــى قــد يــؤدي مــن جهــة اخــرى لتحفيــز دول مجلــس التعــاون اخلليجــي
ودفعهــا لزيــادة جهــود تنويــع مصــادر الدخــل ،وبصفــة خاصـ ًة جتــاه زيــادة
االعتمــاد علــى القطــاع اخلــاص كمصــدر للنمــو املســتقبلي واجتــذاب
املزيــد مــن االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة.
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الناجت احمللي غير النفطي

رياح مناوئة وأخرى مواتية
شــكل منــو االئتمــان الضعيــف نتيجــة تشــديد السياســات النقديــة عامــل
ضغــط علــى مســار النمــو لــدول املنطقــة وذلــك علــى الرغــم مــن التحســن
فــي مســتويات الودائــع والســيولة املرتبطــة بانتعــاش اإليــرادات النفطيــة
وإصــدارات الديــون الســيادية فــي األســواق الدوليــة ،باإلضافــة إلــى زيــادة
تكلفــة االقتــراض مــع اقتفــاء غالبيــة البنــوك املركزيــة فــي املنطقــة أثــر
الفيدرالــي األميركــي فــي رفــع أســعار الفائــدة.
وحتســن األداء املالــي بشــكل ملحــوظ فــي العــام  2018وذلــك بدعــم مــن
زيــادة عائــدات النفــط والغــاز وكذلــك ارتفــاع اإليــرادات غيــر النفطيــة مــن
خــال الضرائــب والتعريفــات اجلمركيــة ،مثــل ضريبــة القيمــة املضافــة
التــي قامــت بعــض الــدول اخلليجيــة بتطبيقهــا .كمــا مت تقليــص الدعــوم
فــي ظــل ســعي احلكومــات املتواصــل لترشــيد النفقــات حتــى أثنــاء قيامهــا
بزيــادة االنفــاق الرأســمالي .ومــع تراجــع إجمالــي العجــز املالــي لــدول
مجلــس التعــاون اخلليجــي كنســبة مــن النــاجت احمللــي االجمالــي مــن %5.9
فــي العــام  2017إلــى  %٣فــي العــام  ،2018فمــن املتوقــع أن يعــاود العجــز
ارتفاعــه مــرة أخــرى إلــى  %4فــي العــام  2019علــى خلفيــة تراجــع أســعار
النفط.
وتفاعلــت األســواق املاليــة بشــكل إيجابــي لتحســن أوضــاع االقتصــاد
الكلــي فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي .حيــث حصلــت األســهم علــى
دفعــة قويــة بصفــة عامــة نظــراً لزيــادة التدفقــات مــن احملافــظ احملليــة
والدوليــة فــي أعقــاب اإلعــان عــن ترقيــة الســوقني الســعودي والكويتــي
لالنضمــام إلــى مؤشــري مورجــان ســتانلي وفوتســي راســل علــى التوالــي.
وشــهدت بورصــة الكويــت تدفقــات قياســية مــن اخلــارج جــراء ذلــك .أمــا
علــى صعيــد أســواق الدخــل الثابــت ،ســعى املســتثمرون الدوليــون إلــى مالذ
آمــن فــي دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا بعــد تســجيل
أســواق الديــن فــي االقتصــادات الناشــئة أســوأ أداء لهــا منــذ ســنوات كمــا
ظلــت شــهية املســتثمرين األجانــب مرتفعــة حيــال اإلصــدارات الســيادية
والشــركات اخلليجيــة..
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املراجع ـ ـ ــة االس ـ ـ ــتراتيجي ـ ـ ــة

مؤشرات االقتصاد املصري :ايجابية بصفة عامة
أمــا خــارج نطــاق دول مجلــس التعــاون اخلليجــي ،تعافي االقتصــاد املصري
بوتيــرة جيــدة منــذ تبنــي احلكومــة لبرنامــج االصــاح االقتصــادي الطمــوح
بنهايــة العــام  2016وبدعــم مــن تلقيهــا  12مليــار دوالر فــي هيئــة قــرض
مــن صنــدوق النقــد الدولــي .ويشــير هــذا التقــدم الهائــل إلــى دخــول مصــر
إلــى عصــر جديــد .وبالفعــل ،ســجلت مصــر منــواً قويـاً تخطــى أكثــر مــن
 %5فــي العــام  ،2018ومــن املتوقــع أن تظــل معــدالت النمــو مرتفعــة فــي
العــام  ،2019فــي ظــل تعافــى قطاعــات الســياحة والصــادرات علــى خلفيــة
تراجــع قيمــة اجلنيــه املصــري .كمــا ارتفعــت حتويــات املصريــن العاملــن
ا وســجل االحتياطــي االجنبــي للدولــة ارتفاعـاً
فــي اخلــارج ارتفاعـاً هائـ ً
كبيــراً .وفــي ذات الوقــت ،تقلصــت مســتويات العجز فــي املوازنة احلكومية
وبــدأت معــدالت البطالــة فــي التراجــع وحتســنت ديناميكيــات الديــن العام.
وعلــى الرغــم مــن أن معظــم املؤشــرات تبــدو مواتيــة بصفــة عامــة ،إال أن
مصــر مازالــت تواجــه عــدداً مــن املخاطــر ،مبــا فــي ذلــك قابليتهــا الشــديدة
للتعــرض للصدمــات اخلارجيــة وارتفــاع التضخــم بصفــة مســتمرة وارتفــاع
تكاليــف خدمــة الديــن .إال أن التوقعــات تبــدو مشــجعة مــع ثبــات وتيــرة
تطبيــق االصالحــات وارتفــاع تنافســية العملــة املصريــة وحتســن الوضــع
املالــي وانخفــاض نســبة الديــن العــام وحتســن البيئــة التنظيميــة.

االقتصاد الكويتي

فــي الكويــت ،ارتفــع منــو القطــاع غيــر النفطــي مــن  %2.2فــي العــام 2017
إلــى نســبة  %2.8فــي  .٢٠١٨وتشــير التوقعــات إلــى تعافــي النــاجت احمللــي
اإلجمالــي بنســبة  %2.9فــي العــام  ٢٠١٨ويعــزى ذلــك بصفــة رئيســية
لتحســن أســعار النفــط وتزايــد معــدالت االنتــاج .كمــا أن املشــروعات
التنمويــة قيــد االعــداد تشــهد منــواً قوي ـاً ،وإن كانــت وتيــرة االســناد فــي
العــام  2018أبطــأ مــن العــام الســابق .وعلــى جانــب آخــر ،كان االنفــاق
االســتهالكي قويــاً فــي ظــل تراجــع مســتويات التضخــم ومنــو معــدالت
التوظيــف بوتيــرة ثابتــة وتزايــد مســتويات ثقــة املســتهلك .كمــا أبــدى قطــاع
العقــار إشــارات مشــجعة ايذان ـاً بخروجــه مــن فتــرة الركــود الســابقة مــع
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دخل االستثمار

ارتفــاع املبيعــات العقاريــة بنســبة %٥٦علــى أســاس ســنوي في العــام ،2018
فــي حــن ســجلت أســعار العقــارات الســكنية والشــقق ارتفاعـاً فــي قيمتهــا.
وعلــى الرغــم مــن تلــك اإلشــارات اإليجابيــة ،إال أنــه ال تــزال هنــاك حاجــة
ملزيــد مــن اإلصالحــات لتعزيــز إمكانــات النمــو علــى املــدى الطويــل.
ويقــدر بلــوغ مســتويات التضخــم نحــو  %0.6فــي العــام  2018علــى
خلفية تراجع أســعار املواد الغذائية والقطاع الســكني وبقاء ســعر صرف
الدينــار الكويتــي أقــوى ،إال أنــه مــن املتوقــع أن ترتفــع مســتويات التضخــم
هامشــياً فــي العــام  2019مــع تالشــي بعــض الضغــوط .ومــن ناحيــة أخرى
تقلصــت مســتويات العجــز املالــي إلــى  %9مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي
فــي الســنة املاليــة  2018/2017مقابــل مــا يقــارب حوالــي  %14مــن الناجت
احمللــي اإلجمالــي فــي العــام الــذي ســبقه بفضــل ارتفــاع أســعار النفــط.
أمــا بالنســبة للعــام احلالــي ،فيتوقــع تســجيل املزيــد مــن التراجــع ليصــل
إلــى  %0.5فقــط مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي علــى الرغــم مــن الزيــادة
القويــة املتوقعــة فــي اإلنفــاق بنســبة  %5وميكــن متويــل عجــزاً بهــذا احلجم
بســهولة مــن خــال صنــدوق االحتياطــي العــام للحكومــة املقــدر قيمتــه
بنحــو  88مليــار دوالر أمريكــي ،وذلــك فــي ظــل عــدم متكــن احلكومــة مــن
إصــدار أي أدوات ديــن جديــدة إلــى أن يقــر مجلــس األمــة قانــون الديــن
العــام اجلديــد .وفــي ظــل متتــع احلكومــة بوفــورات ماليــة هائلــة تقــدر
بحوالــي  600مليــار دوالر ،خاصــة فــي صنــدوق األجيــال القادمــة ،تعــد
الكويــت فــي وضــع جيــد ميكنهــا مــن حتمل الصدمــات املالية الكبــرى دون
احلاجــة إلــى اللجــوء لتدابيــر غيــر اعتياديــة أو اضطراريــة.
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سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العمالت األخرى
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يوليو 15

مــن جهــة أخــرى ،تباطــأ النمــو االئتمانــي مــع مــرور الوقــت ووصــل إلــى

يناير 18

أكتوبر 15

ال تــزال السياســة النقديــة موجهــة نحــو احلفــاظ علــى ربــط الدينــار بســلة
مــن العمــات التــي يهيمــن عليهــا الــدوالر األمريكــي .وعلــى عكــس بعــض
الــدول اخلليجيــة األخــرى  -التــي تقــوم بتثبيــت قيمــة عمالتهــا مقابــل
الــدوالر « قــام بنــك الكويــت املركــزي باإلبقــاء علــى ســعر اخلصــم عنــد
نســبة  %3دون تغييــر فــي شــهر ديســمبر بعــد رفــع االحتياطــي الفيدرالــي
األمريكــي أســعار الفائــدة بواقــع  25نقطــة أســاس .وقــد قــام بنــك الكويــت
املركــزي حتــى اآلن بتتبــع خطــى الفيدرالــي األمريكــي فــي رفــع أســعار
الفائــدة فــي أربــع مــن أصــل تســع مــرات خــال دورة التشــديد النقــدي
احلاليــة التــي بــدأت منــذ العــام  ،2015وان كان قــد قام برفع ســعر الفائدة
علــى عمليــات إعــادة الشــراء الريبــو ( -معيــار الفائــدة علــى الودائــع)
بوتيــرة أعلــى .ومــن خــال ابقائــه علــى اســعار الفائــدة عنــد مســتويات
متدنيــة ،يتمكــن البنــك املركــزي مــن االســتفادة مــن املرونــة التــي يوفرهــا
ربــط الدينــار بســلة مــن العمــات املختلفــة لدعــم النمــو االقتصــادي مــع
اســتخدام أدوات السياســة النقديــة األخــرى لضمــان اســتقرار الدينــار.

أبريل 18

يناير 16

قطاع املصارف الكويتية
يبلــغ عــدد املصــارف العاملــة فــي الكويــت  23مصرفـاً ،تشــمل  11مصرفـاً
كويتيــاً ( 5مصــارف تقليديــة و 5مصــارف إســامية ومصــرف واحــد
متخصــص) .هــذا باإلضافــة إلــى أفــرع متثــل  12مصرفــاً أجنبيــاً (11
مصــرف تقليــدي ومصــرف واحــد إســامي) .ويخضــع القطــاع إلشــراف
بنــك الكويــت املركــزي الــذي يعمــل علــى ضمــان ســامة القطــاع املصرفــي
مــن خــال تطبيــق نظــم رقابيــة صارمــة وفــرض النســب التحوطيــة،
مثــل حــدود اإلقــراض ومعــدالت التركــز وحــدود االســتثمار والســيولة
وكفايــة رأس املــال .وقــد أبــدى القطــاع مرونــة قويــة ومســتويات مرتفعــة
مــن الســامة املاليــة علــى مــدى الســنوات العشــر املاضيــة ،حيــث يتمتــع
برســملة مرتفعــة وبلغــت معــدالت كفايــة رأس املــال ملــدة  5ســنوات ،%18
أي أعلــى بنســبة  %5مــن احلــد األدنــى املطلــوب.

يوليو 18

أبريل 16

دينار كويتي/دوالر أمريكي

دينار كويتي/جنيه استرليني

أكتوبر 18

2.00

يناير 19

2.20

دينار كويتي/يورو

أدنــى مســتوياته علــى مــدى ســتة أعــوام بالغ ـاً نســبة  %0.8علــى أســاس
ســنوي فــي مايــو  2018فيمــا يعكــس علــى األغلــب ضعــف إقــراض
الشــركات ،علــى الرغــم مــن تأثــره ببعــض التســويات االســتثنائية فــي
العــام  .2017إال أنــه حتســن فــي النصــف الثانــي مــن  ٢٠١٨ليبلــغ ٤٫٣
علــى أســاس ســنوي فــي ديســمبر .أمــا بالنســبة لإلقــراض الشــخصي
(عــادة لشــراء املســاكن) فقــد كان أكثــر اســتقراراً بنمــو تراوحــت نســبته
مــا بــن  6و  %7فــي أغلبيــة فتــرات االثنــا عشــر شــهراً األخيــرة ،إال انــه
قــد شــهد بعــض التراجــع بالنســبة للقــروض متوســطة األجــل لألغــراض
غيــر الســكنية .ومــن املتوقــع أن يحافــظ معــدل النمــو االئتمانــي فــي العــام
 ٢٠١٩علــى نفــس الوتيــرة احلاليــة وذلــك بدعــم مــن قــروض األعمــال
التجاريــة وتســارع وتيــرة اســناد املشــاريع التنمويــة .كمــا يتوقــع أيضــا أن
تــؤدي التعليمــات التــي أصدرهــا البنــك املركــزي مؤخــرا لتخفيــف قيــود
القــروض الشــخصية إلــى منــو معــدالت االقتــراض خــال العــام املقبــل.
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21
بـنـــــك الكــــــويـت الـوطـنــــــي
التقــرير الســنوي 2018

االستراتيجية ومؤشرات األداء الرئيسية
"ترتكز استراتيجيتنا على ثالثة محاور رئيسية يسترشد بها في توجيه األولويات التي
قمنا بتحديدها مسبقاً لكل وحدة من وحدات األعمال والوظائف الداخلية".
تعتمد استراتيجية البنك على ثالثة ركائز أساسية حتدد األولويات
التي يتم وضعها لكافة إدارات العمل واألهداف اخلاصة بكل إدارة
والركائز هي:
1)1احلفاظ على املكانة الرائدة للبنك على مستوى األنشطة
الرئيسية
2)2حتقيق منو ملموس في األنشطة غير الرئيسية
3)3حتسني مستويات الربحية
وتتمثل األنشطة الرئيسية للبنك في اخلدمات املصرفية التقليدية
لألفراد وكذلك كافة األنشطة املصرفية في السوق الكويتي تصل
مساهمته إلى ثلثي صافي أرباح املجموعة.
وعلى صعيد األنشطة غير الرئيسية يواصل البنك تنفيذ استراتيجيته
للتنوع من خالل:
	-حتقيق منو في املعامالت املصرفية اإلسالمية داخل وخارج
السوق الكويتي من خالل بنك بوبيان
	-مواصلة التوسع من خالل االنتشار اجلغرافي وزيادة قاعدة
العمالء مبنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
	-بناء شبكة مصرفية عاملية متكن عمالء البنك من تدفق
استثماراتهم ومعامالتهم التجارية بسهولة

وال يقتصر اعتماد البنك في حتسني مستويات الربحية التي متثل
الركيزة الثالثة ضمن الركائز الرئيسية الستراتيجيتنا على حتسني
نسب التكلفة إلى الدخل فقط وإمنا باستهداف بنمو مؤشرات العائد
على حقوق املساهمني من خالل التأكد من االستغالل األمثل لرأس
املال في كافة القرارات التشغيلية وبشكل يومي .وبذلك يتحقق الهدف
الرئيسي الستراتيجيتنا التي حتددها تلك الركائز الرئيسية والذي
يتمثل في مواصلة تعظيم العوائد ملساهمينا.

ويظهر بناء استراتيجيتنا بشكل واضح كيف ميكن للركائز الرئيسية
التي تقوم عليها أن تدعم حتقيق األهداف االستراتيجية للبنك
وحتديد أولويات العمل واألهداف املرجوة من كافة اإلدارات والدور
الذي تلعبه كل إدارة في حتقيق أهداف البنك الرئيسية.
ومتثل استراتيجية البنك جزء من خطته االستراتيجية للخمس سنوات
املقبلة والتي يتم مراجعتها من اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة كل
عامني.

الركائز االستراتيجية
احلفاظ

على ريادتنا في
األعمال الرئيسية

مواصلة حتقيق

عائدات مرتفعة ملساهمينا
بصفة مستمرة

حتسني
الربحية
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٭ ٭احلفاظ على احلصة السوقية
٭ ٭حتقيق منو أعلى من متوسط السوق في القطاعات املستهدفة

النمو

خارج نطاق
األعمال
الرئيسية

٭
٭
٭
٭

٭توسيع نطاق نشاط العمالء
٭زيادة االستثمارات إقليمياً وعاملياً
٭النمو في مصر
٭منو املعامالت اإلسالمية

٭ ٭حتقيق التوازن بني األرباح والربحية من خالل
حتسني مؤشرات العائد على االصول والعائد على
حقوق املساهمني والعائد على رأس املال
٭ ٭املتابعة اليومية ملؤشر العائد على رأس املال

القوى احملركة

اجتاهات العمالء
٭ ٭تسارع استخدام جيل الشباب من العمالء للمنتجات واخلدمات واملنصات
املصرفية اجلديدة
٭ ٭طلب العمالء ملستوى أفضل من اخلدمات التي تلبي احتياجاتهم
٭ ٭تراجع مستوى الوالء

اجتاهات التطور التكنولوجي
٭ ٭زيادة املخاوف من التهديدات الناجمة عن استخدام التكنولوجيا ومنها على
سبيل املثال املدفوعات اإللكترونية
٭ ٭تسارع وتيرة تطور املنتجات واخلدمات التي تقدمها شركات التكنولوجيا
املالية ()FinTech
٭ ٭مواصلة متكني العمالء من استخدام اخلدمات املصرفية عبر الهاتف

املراجع ـ ـ ــة االس ـ ـ ــتراتيجي ـ ـ ــة

اجتاهات االقتصاد
٭ ٭استقرار أسعار النفط عند مستوياتها احلالية
٭ ٭افتراض ضعف معدل منو االقتصاد
٭ ٭تباطؤ الطلب على االئتمان

اجتاهات اجلهات الرقابية
٭ ٭تطبيق املعيار احملاسبي الدولي التاسع  IFRS9وضريبة القيمة املضافة VAT
٭ ٭ارتفاع متطلبات رأس املال
٭ ٭زيادة املتطلبات على صعيد كافة األسواق التي يعمل بها البنك

البنك الذي تختاره وتثق فيه
مواصلة البناء وتطوير قيمنا االساسية والكوادر البشرية واخلبرات
اخلدمات املصرفية اخلدمات املصرفية اخلدمات املصرفية اخلدمات املصرفية اخلزانة
الشخصية
اخلاصة
الدولية
للشركات

تعزيز اخلدمات
الرقمية املقدمة
للعمالء مع التركيز
على اخلدمات
املصرفية عبر
املوبايل

إطالق منتجات
خزينة جديدة

طرح منتجات
استثمارية جديدة
تدريجياً

حتسني التسعير

البحث عن قنوات
جديدة للتوزيع

حتقيق منو يتماشى
مع السوق والعمل
على حمايته من
البنوك السويسرية
التي تريد الدخول
إلى دول مجلس
التعاون اخلليجي

احلفاظ على مسار
النمو القوي

تقدمي خدمات إدارة
طرح منتجات جديدة النقد

تعزيز أداء الصناديق
مواصلة العمل على
املشاريع مع العمالء
النشطني

تعزيز البيع املتبادل
على مستوى
املجموعة

استكشاف سبل
تضافر اجلهود في
املجموعة

االستفادة من
التوسع في اخلدمات
املصرفية اخلاصة
جلذب العمالء

الركائز الرئيسية ألنشطة األعمال

حماية حصتنا
السوقية

حماية احلصة السوقية التوسع في اخلدمات مواصلة مسيرة
املصرفية اخلاصة
التحول في مصر
احلفاظ على العائد على مستوى املنطقة
على حقوق املساهمني
التوسع في محفظة تعزيز التآزر بني
حتقيق منو كبير في املنتجات
األنشطة املختلفة
شريحة الشركات
للمجموعة
املتوسطة

شركة الوطني
لالستثمار

بنك الكويت
الوطني سويسرا

بنك بوبيان

العمليات

حتسني الكفاءة والفعالية من خالل التح ّول إلى العمليات الرقمية وإعادة الهيكلة وإدارة التغيير واملركزية

تكنولوجيا املعلومات
إدارة املخاطر

تعزيز القدرات املتعلقة بإدارة املخاطر املصاحبة للمنتجات اجلديدة والنمو في األسواق ذات األولوية

التمويل

العوامل املساعدة

تطوير البنية التحتية ودعم أجندة االبتكار والتحول الرقمي لدى املجموعة

االستثمار في نُ ُظم املعلومات اإلدارية

املوارد البشرية

تطوير كفاءة اإلدارة من خالل االستقطاب االحتفاظ بالكفاءات لدى البنك واستقطاب كفاءات جديدة مع تطبيق برنامج ثقافة جودة األداء للموظفني

املسؤولية

القيم االساسية

املقومات

الكوادر البشرية
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مؤشرات األداء الرئيسية

يتم قياس تنفيذ االستراتيجية مقابل مجموعة من مؤشرات األداء
الرئيسية مبا ميكن اإلدارة التنفيذية ومجلس االدارة من متابعة التقدم
احملرز في حتقيق أهدافنا اإلستراتيجية .ويتم تصنيف مؤشرات األداء

احملور

الربحية

مالية

النمو

املرونة

مفاهيم العمالء
تصورات السوق
غير مالية
احلفاظ على املكانة
الرائدة في الكويت

الرئيسية إلى قسمني رئيسيني «مالية و»غير مالية» .ويوضح اجلدول
التالي بصفة مختصرة مؤشرات األداء الرئيسية ويشير إلى مستوى
أدائنا في العام .2018

مؤشرات األداء الرئيسية

األهداف

العائد على املوجودات

التحسن التدريجي

العائد على حقوق املساهمني

التحسن التدريجي

نسبة التكلفة إلى الدخل

التحسن التدريجي

منو املوجودات األساسية

احلفاظ على املستوى احلالي

نسبة فروق أسعار صرف العمالت
والرسوم والعموالت إلى إجمالي الدخل

احلفاظ على املستوى احلالي

نسبة الدخل من العمليات الدولية

استعادة املعدالت السابقة قبل
التخارج من بنك قطر الدولي

نتائج استبيان االنطباعات والسلوكيات

احلفاظ على مفهوم ريادة بنك
الكويت الوطني على مستوى الكويت

تصنيفات وكاالت التصنيف االئتماني

احلفاظ على التصنيفات االئتمانية
العالية لبنك الكويت الوطني

احلصة السوقية من رواتب املوظفني
الكويتيني

التحسن التدريجي

احلصة من سوق أصول الشركات في
الكويت

مستوى األداء في
العام 2018

احلفاظ على املستوى احلالي

مالحظة :تفترض توقعات مؤشرات األداء الرئيسية لبنك الكويت الوطني تنفيذ احلكومة خلطط التنمية الرامية إلى حتقيق
األهداف طويلة األجل احملددة في رؤية «كويت جديدة  .»2035كما تعتمد تلك التوقعات أيضاً على التحسن التدريجي في
االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وعودة األحوال إلى ما كانت عليه قبل األزمة املالية،
وعدم إبرام صفقات استحواذ كبرى.
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استعراض األداء التشغيلي
"خالل العام  ٢٠١٨حافظت مجموعة بنك الكويت الوطني على مكانتها الريادية
في السوق المحلية من خالل تنويع أعمالها وتوسيع نطاق الخدمات والمنتجات
التي تقدمها"
األداء املالي للمجموعة

جنح بنك الكويت الوطني على مدار العام في االحتفاظ مبكانته
الريادية في السوق احمللي على مستوى كافة قطاعات األعمال
املصرفية األساسية ،وذلك من خالل التزامنا باحلفاظ على حصتنا
السوقية وتنوع أعمالنا وتوسعة نطاق اخلدمات واملنتجات التي نقدمها
لتتماشى مع األهداف االستراتيجية املوضوعة.
حيث بلغ إجمالي قيمة املوجودات  27.4مليار دينار كويتي مقابل 26
مليار دينار كويتي في العام  ،2017مبا ميثل منواً بنسبة  .%5.4كما
ارتفعت ودائع العمالء بنسبة  ،%4.4حيث بلغت  14.4مليار دينار
كويتي ووصلت القروض والتسليفات إلى  15.5مليار دينار كويتي،
بزيادة قدرها  .%6.9وبلغ صافي أرباح البنك  370.7مليون دينار
كويتي ،بنمو بلغت نسبته  %15عن العام .2017
إجمالي املوجودات والقروض والتسليفات والتمويل االسالمي
مليون دينار كويتي

2018

27,428

15,503

2017

26,035

14,503

2016

24,239

13,611
0

5,000

إجمالي املوجودات

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

القروض والتسليفات والتمويل االسالمي

وواصلت العمليات الدولية القيام بدور حيوي في مواجهة املخاطر
وتنويع مصادر الدخل على صعيدي املنتجات التي نقدمها واألسواق
التي نعمل من خاللها .وبلغت نسبة مساهمتها ألرباح املجموعة
 %30.4مقابل  %29.4في العام  .2017كما بلغ صافي الدخل
التشغيلي للمجموعة  883.2مليون دينار كويتي في العام  2018مقابل
 822.7مليون دينار كويتي في العام  ،2017أي بنمو بلغت نسبته
.%7.4
وواصل بنك الكويت الوطني تسجيل أدا ًء قوياً وعائدات مستقرة خالل
العام  ،2018حيث بلغ العائد على متوسط املوجودات  %1.38مقابل
 %1.28في العام السابق .أما بالنسبة للعائد على متوسط حقوق
املساهمني ،فقد بلغ  %12مقابل  %10.8في العام .2017
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العائد على متوسط املوجودات والعائد على متوسط حقوق املساهمني
)(%

2018

%1.38

2017

%1.28
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%1.22
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العائد على متوسط حقوق املساهمني

وكما أوضحنا ضمن استراتيجية املجموعة ،يعد قطاع املعامالت
املصرفية اإلسالمية من أهم الركائز الرئيسية التي نوليها اهتماماً
كبيراً في إطار سعينا الدائم للحفاظ على منونا املتواصل ،وهو
األمر الذي متكنت املجموعة من حتقيقه من خالل بنك بوبيان التابع
للمجموعة .ففي العام  ،2018بلغ إجمالي موجودات بنك بوبيان 4.3
مليار دينار كويتي ،مقابل  4مليار دينار كويتي في العام  2017وبلغ
صافي أرباح بنك بوبيان  ٥٦٫٢مليون دينار كويتي بنمو سنوي .٪١٧٫٩
وتواصل إدارة بنك بوبيان ومجلس اإلدارة االستفادة من الدعم املباشر
لإلدارة العليا ومسؤولي بنك الكويت الوطني.

مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية

متكنت مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية خالل العام 2018
من احلفاظ على مكانتها الريادية ومواءمتها ملتطلبات العمالء من
خالل حتسني خدماتها الرقمية وتعزيز جهود استقطاب عمالء جدد
واالحتفاظ بقاعدة العمالء .ومتحورت أنشطة املجموعة حول ثالث
ركائز رئيسية تتمثل فيما يلي:
1 .1تأمني النمو املستقبلي لبنك الكويت الوطني من خالل التركيز
على فئة الشباب وشرائح العمالء ذوي املالءة املالية العالية ،مبا
يساهم في احلفاظ على مكانتنا الريادية في السوق احمللي
2 .2احلفاظ على مكانة ريادية على صعيد اخلدمات املصرفية
الرقمية عن طريق إطالق خدمات رقمية جديدة وتطبيق معايير
التحول الرقمي في فروعنا التقليدية
3 .3تقدمي «سلسلة من املنتجات للشرائح املختلفة» مع التركيز على
الشرائح املستهدفة من خالل دعمها باملنتجات واخلدمات
اجلديدة التي تقدم قيمة مضافة تتماشى مع احتياجات
العمالء.

منو اإليرادات
في ظل بيئة تشغيلية تتسم بتزايد أسعار الفائدة ،انصب تركيز مجموعة
اخلدمات املصرفية الشخصية على املطلوبات ،وأصبحت القروض
االستهالكية من أفضل املنتجات أدا ًء وذلك بفضل التركيز على زيادة
حجم التمويل في كل عملية إقراض وحتسن معدالت استقطاب العمالء.
وتعد هوامش صافي الفائدة وإيرادات األتعاب والرسوم من أهم مصادر
دخل مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية.

ما زلنا نشهد منواً قوياً وتزايد معدالت تبني املعامالت الرقمية إلى
جانب تراجع أو ركود بني القنوات املصرفية التقليدية مبا يتماشى مع
استراتيجيتنا الرامية إلى تشجيع استخدام القنوات الرقمية ودفعها
لالعتماد بصفة رئيسية على نهج «الهاتف النقال أوالً» .ففي العام
 ،2018متكنا من حتقيق منواً هائ ً
ال في املعامالت املصرفية عبر
املوبايل ،بنمو بلغت نسبته  %40على أساس سنوي.
من جهة أخرى ،يعد مركز االتصال التابع ملجموعة اخلدمات املصرفية
الشخصية أكبر مركز خدمة عمالء ملؤسسة مالية على مستوى
الكويت ،ومتكن من توسيع أعماله بنجاح من مركز خلدمة العمالء إلى
قناة مصرفية هامة للمبيعات وتقدمي اخلدمات.
النمو السنوي للمعامالت املصرفية عبر املوبايل
%40
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الثروة البشرية
حترص مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية دائماً على ريادتها في
مجال تبني املواهب الكويتية ،وفي العام  2018استمرت في تركيزها على
تطوير ثرواتها البشرية من املواطنني .حيث تعد املجموعة إحدى أكبر
املؤسسات في مجال توفير الفرص الوظيفية على مستوى الكويت ولدينا
قسم متخصص إلدارة املواهب لضمان توفير التدريب والتأهيل املناسب
ملوظفينا وتزويدهم بالفرص إلبراز أفضل ما لديهم من قدرات .فعلى مدار
العام ،قمنا بتقدمي العديد من الدورات التدريبية لتغطية مجاالت شتى من
ضمنها املنتجات والنظم واملهارات الشخصية وتنمية القدرات القيادية.

لقد رسخت التكنولوجيا والتحول الرقمي مكانتهما في صدارة
استراتيجية مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية .فبالنسبة
لعمالء التجزئة ،أصبح باإلمكان امتام األغلبية العظمي من العمليات
واملعامالت املصرفية غير املتعلقة باالئتمان عبر االنترنت .حيث تخطو
مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية بخطوات ثابته نحو إمتام
رحلة التحول الرقمي بالكامل ،بدءاً من االستكشاف إلى أن تصل إلى
مرحلة االجناز ،مع السعي دائماً لضمان استيفاء املعايير األمنية
واملتطلبات التنظيمية.
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القنوات املصرفية
ميتد انتشار مجموعة بنك الكويت الوطني من خالل  68فرعاً على
مستوى الكويت ،باإلضافة إلى شبكة موسعة تتخطى أكثر من  12ألف
جهاز نقطة بيع (منهم أكثر من  7أالف جهاز بتقنية الدفع قريب
املدى) ،وهو أمر غير مسبوق في السوق احمللي .كما شهدنا منواً
هائ ً
ال في تبني خدماتنا اخلاصة بنقاط البيع بتقنية الدفع قريب املدى
وذلك بفضل ما توفره من سهولة استخدام لك ً
ال من العمالء والتجار.
كما يتميز بنك الكويت الوطني بأكبر شبكة من أجهزة السحب اآللى
وأكثرها انتشاراً على مستوى الكويت ،فلدينا  307جهاز سحب آلي من
ضمنها  97جهاز لإليداع النقدي.

التكنولوجيا والتحول الرقمي
نظراً ملا تتميز به الكويت من ارتفاع فئة الشباب ضمن التركيبة
السكانية حيث متثل الفئة العمرية األقل من  30عاماً ألكثر من %63
من إجمالي السكان ،نظراً ملا تتمتع به الكويت بأحد أعلى مستويات
اختراق اإلنترنت واملوبايل على مستوى العالم ،لذا تعد اخلدمات
املصرفية عبر اإلنترنت و املوبايل من أهم اخلدمات الرئيسية.
وانطالقاً من هذا املبدأ يعد التحول الرقمي من أهم الركائز االساسية
الستراتيجية مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية سعياً لتلبية
متطلبات واحتياجات عمالئها املستهدفني.

وفي إطار تنويع ما نقدمه من خدمات رقمية ،كان
استحداثنا خلدمة « »Smart Wealthبالشراكة مع الوطني
لالستثمار واخلدمات املصرفية اخلاصة من أهم اخلطوات
التي اتخذناها في هذا املجال
وتضمنت املزايا واخلصائص اجلديدة التي قمنا باستحداثها في العام
 2018حتديث وتطوير خدمة الوطني عبر املوبايل وإمكانية التواصل
عبر الڤيديو مباشرة مع مسؤول خدمة العمالء واستحداث خدمة NBK
 SelfiePayوهي خاصية التحقق من الهوية باستخدام تقنية التعرف
على الوجه «السيلفي» ،هذا باإلضافة إلى عدد كبير من التحسينات التي
طرأت على أجهزة السحب اآللي (السحب باستخدام البطاقة املدنية
دون احلاجة لبطاقة السحب اآللي أو من خالل رقم املوبايل ،باإلضافة
إلى إدخال عدد من التحديثات على تقنيات التواصل على املدى القريب
وكود التعريف احملود لبطاقات االئتمان).
كما أدخلنا العديد من التحديثات على خدمة الوطني عبر املوبايل
خالل العام  2018من ضمنها استحداث خدمات جديدة مثل تسهيل
عملية التسجيل والدفع االلكتروني « »e-Paymentsلعدد من
اخلدمات (التعليمية ،واالتصاالت ،والترفيه) وخدمة الوطني للدفع
السريع ،وحتديث رقم الهاتف والبريد اإللكتروني للعميل ،والتحكم
في احلدود املسموحة للتحويالت ،وإدارة البطاقات أثناء السفر،
واستخدام البصمة ملستخدمي أجهزة االندرويد ،وإضافة اجلهات
املستفيدة من التحويل .من جهة أخرى ،واصل بنك الكويت الوطني
حتسني خدماته على مستوى الفروع املختلفة وتقدمي أجهزة إيداع
نقدي للعمالء من الشركات.
وفي إطار تنويع ما نقدمه من خدمات رقمية ،كان استحداثنا خلدمة
« »Smart Wealthبالشراكة مع الوطني لالستثمار واخلدمات
املصرفية اخلاصة من أهم اخلطوات التي اتخذناها في هذا املجال.
حيث ستساهم تلك اخلطوة في متكني عمالئنا من الوصول إلى منتج
ميكنهم من إدارة الثروات رقمياً مبا يدعم سعينا لالحتفاظ بالعمالء
األصغر سناً خالل رحلة منو ثرواتهم.
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وتقديراً لدورنا الريادي في مجال املنتجات املصرفية الرقمية ،حاز
بنك الكويت الوطني على ثالث جوائز مختلفة من جلوبل فاينانس
العاملية مبا في ذلك جائزة أفضل خدمات مصرفية شخصية عبر
املوبايل ,أفضل بنك رقمي خلدمات األفراد وأفضل تطبيق للخدمات
املصرفية عبر املوبايل في الكويت .وتعتبر تلك اجلوائز مبثابة شهادة
تكرمي ملا قدمنا من استثمارات وما أبديناه من التزام جتاه حتسني
خدماتنا الرقمية ،كما تعد انعكاساً مباشراً جلودة اخلدمات التي قمنا
بإضافتها ملنصتنا.
معك في كل خطوة
تتمثل مهمة املجموعة في البقاء إلى جانب عمالئنا من الشباب أثناء
كافة مراحلهم العمرية ،وفا ًء بوعدنا «معك في كل خطوة» .ولقد متكن
بنك الكويت الوطني من احلفاظ على مكانته الريادية في السوق من
خالل رؤيته وحتليالته احلصيفة والتواصل اإلعالمي مع كافة الشرائح
املختلفة من العمالء .وقد أتت جهودنا بثمارها ،حيث بلغت معدالت
رضا العمالء نسبة  ،%96فيما تعد من أعلى مستوياتها حتى اآلن.
وفي إطار سعينا للحصول على عمالء جدد ،قمنا بتوسيع نطاق
منتجاتنا وما تعود به من مزايا وفوائد  -مع التركيز على بناء قاعدة
عمالئنا من الشباب الكويتي .أما من حيث اخلدمات ذات القيمة
املضافة ،ينفرد بنك الكويت الوطني بأكبر برنامج مكافآت على
مستوى الكويت الذي يتضمن أكثر من  850محل جتاري مشارك،
بارتفاع بلغت نسبته  %16مقارنة بالعام املاضي .ويسعى البنك دائماً
لضم أكبر عدد من املشاركني احملليني والدوليني سواء كان على صعيد
احملالت التجارية أو عبر اإلنترنت لتوسعة برنامج مكافآت الوطني
ومتييز خدماته املقدمة للقطاعات املستهدفة ،مع التركيز على عمالئنا
من الشباب وذوي املالءة املالية.
وقد حققنا منواً ملموساً في ذلك من خالل اتباع نهجاً مبتكراً لترسيخ
ريادتنا في السوق .وشمل ذلك توفير الفروع في املراكز التجارية -
والتي غالبا ما يقضي شباب الكويت أوقات الفراغ بداخلها  -وكذلك
في مبنى الركاب رقم  4اجلديد في مطار الكويت الدولي ،حيث فاز
بنك الكويت الوطني بعطاء اخلدمات املصرفية لألفراد لفتح فرعه
رقم .69
وقمنا بتوسعة نطاق حسابات شباب الوطني لتشمل العمالء في
سن املراهقة ،جلعل فوائد ومزايا هذا احلساب أكثر قرباً وارتباطاً
باهتماماتهم ،ومع التطور العمري لعمالء شباب الوطني وانتقالهم
حلساب الراتب ،تعمل مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية على
توطيد عالقتها بتلك الشريحة من خالل تقدمي عروض جذابة.
واعتباراً من العام  ،2018يتضمن فتح حساب جديد لتحويل الراتب
واحلصول على فرصة لدخول السحب على جائزة نقدية تبدأ من 100
دينار كويتي وتصل حتى  10آالف دينار كويتي أو احلصول على قرض
بدون فائدة حتى  10آالف دينار كويتي.

مجموعة اخلدمات املصرفية اخلاصة

حافظت مجموعة اخلدمات املصرفية اخلاصة على مكانتها كمزود
رائد خلدمات إدارة الثروات على مستوى الكويت بدعم مباشر من
حتسن مستويات السيولة لدى العمالء ومنو االصول املدارة ،مبا
مكنها من تسجيل منواً ثنائي الرقم في اإليرادات .وسعياً منها لتلبية
املتطلبات الناجتة عن زيادة سيولة العمالء ،ومت توسيع منصة املنتجات
املقدمة لتشمل فرصاً مثل صناديق املؤشرات املتداولة مع السعي
لتنمية اخلدمات في األسواق اإلقليمية والدولية  -لتلبية متطلبات
العميل في اخلارج.
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وفي ظل استمرار العديد من العمالء باالستثمار مع مجموعة
اخلدمات املصرفية اخلاصة على مدار عدة أجيال ،مت التركيز بشكل
مستمر على جذب العمالء األصغر سناً .وكان من األهمية مبكان
تقدمي خدمة « »Smart Wealthبالشراكة مع الوطني لالستثمار،
لتقدمي خدمة إدارة الثروات من خالل منصة رقمية .ويتشابه اجليل
األصغر سناً من عمالء اخلدمات املصرفية اخلاصة مع عمالء
القطاعات املختلفة للبنك في كونهم أكثر دراية بالثقافة التكنولوجية،
مبا يدفعهم للتطلع إلى إدارة أعمالهم املصرفية عبر القنوات
اإللكترونية .ويعد هذا األمر من الدوافع الهامة لنمو منتجاتنا الرقمية
وخطوة رئيسية نحو حتقيق أقصى قدر من التغطية وحتسني التجربة
املصرفية.

«في ظل استمرار العديد من العمالء العمل مع مجموعة
اخلدمات املصرفية اخلاصة على مدار عدة أجيال ،مت
التركيز بشكل مستمر على جذب العمالء األصغر سناً»
وفي سياق تطوير بنك الكويت الوطني ملا يقدمه من اخلدمات
املصرفية اخلاصة على نطاق عاملي ،كان تدشني شركة الوطني إلدارة
الثروات اخلاضعة إلشراف هيئة السوق املالية السعودية من أهم
اخلطوات الرئيسية في ترسيخ بصمتنا على املستوى الدولي.
وتباشر الشركة أعمالها بشكل كامل في الوقت احلالي ولديها أصول
مدارة بالفعل مبا يساهم مباشر ًة في تعزيز القيمة املضافة التي
تتميز بها اخلدمات التي يقدمها بنك الكويت الوطني .حيث تعمل
مجموعة اخلدمات املصرفية اخلاصة على تزويد عمالئنا بشبكة
موسعة ومنتجات فائقة تضاهي تلك املقدمة من أكبر البنوك العاملية،
باإلضافة ملا تنفرد به من فهم ودراية عميقة باألسواق اإلقليمية
واحمللية مبا يكفل ترسيخ ثقة العمالء.
وبالتطلع مستقبلياً للعام  ،2019ستصبح السعودية ،التي متتلك %50
من ثروات دول مجلس التعاون اخلليجي ،سوقاً رئيسية لتنويع محفظة
عمالئنا (من خالل الوطني إلدارة الثروات).
وتقديراً منهما باجلودة الفائقة ملا تقدمه مجموعة اخلدمات املصرفية
اخلاصة لدى بنك الكويت الوطني ،حازت املجموعة على جائزة أفضل
خدمات مصرفية خاصة على مستوى الكويت من قبل يورومني وجلوبل
فاينانس .وتعتبر تلك اجلائزة مبثابة شهادة على تفوق مجموعة
اخلدمات املصرفية اخلاصة لدى بنك الكويت الوطني على البنوك
العاملية العاملة في السوق احمللية ،فض ً
ال عن الثقة منقطعة النظير
التي يوليها عمالئنا لكل ما نقدمه لهم من خدمات ومنتجات.
ففي العام  ،2018كما اعتدنا في األعوام السابقة ،ساهمت العالقات
القوية التي رسختها مجموعة اخلدمات املصرفية اخلاصة مع
العمالء من ذوي املالءة املالية من متكينها من احلفاظ على مكانتها
الريادية ،هذا باإلضافة إلى ما تقدمه من منتجات وحلول مبتكرة
لتلبية االحتياجات املتغيرة للعمالء .أما على الصعيد الداخلي ،كان
التركيز على تنمية الثروة البشرية ،والتي تعد مبثابة اللبنة األساسية
للنمو املستقبلي ملجموعة اخلدمات املصرفية اخلاصة ،حيث مت توجيه
اجلهود واالستثمارات الهائلة لتدريب وتطوير إدارة العالقات اخلاصة
بفريق العمل الذين يتعاملون مباشرة مع العمالء ،باإلضافة إلى
املوظفني اجلدد من ذوي اخلبرات واملتخصصني.
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مجموعة اخلدمات املصرفية للشركات

تغطــي مجموعــة اخلدمــات املصرفيــة للشــركات في بنك الكويت
الوطنــي اخلدمــات املصرفية للشــركات احملليــة واألجنبية والتمويل
التجــاري ومتويــل املشــاريع ،والنفــط والغاز ،واخلدمات املصرفية
التجاريــة .وتتمثــل األهــداف الرئيســية للمجموعة في االحتفاظ
مبوقعهــا الريــادي كالبنــك الرئيســي للشــركات احمللية وأن تظل اخليار
األول للشــركات األجنبيــة مــع مواصلــة تقــدمي خدماتها ملا ال يقل عن
 %75منهــا محليـاً .كمــا تهــدف املجموعــة إلى احلفاظ على حصة
تتخطى نســبتها  %30من ســوق التمويل التجاري وذلك من خالل
اســتمرارها في تقدمي مجموعة متنوعة من اخلدمات املميزة وتوســيع
نطــاق تغطيتهــا وتنويــع املنتجات التي تقدمها.
وخالل العام  ،2018تركزت أولويات مجموعة اخلدمات املصرفية
للشركات في احلفاظ على تصدرها املركز األول في السوق احمللية،
وهو األمر الذي جنحت في حتقيقه باستحواذها على حصة إجمالية
بنسبة  %25من السوق .واثبتت املجموعة قدرتها في احلفاظ على
عالقات وثيقة مع العمالء السابقني واحلاليني ،مما بوأها مكانة قوية
لضمان مشاركتها في كبرى صفقات التمويل .وباعتبار املكانة الرائدة
التي متيز بنك الكويت الوطني ووضعه املهمني في السوق ،ودفاعاً عن
تلك املكانة ،شكل العام  2018بعض التحديات نظراً الرتفاع مستويات
السيولة لدى الشركات .وحدوث بعض التسويات غير املتوقعة،
على الرغم من ذلك متكنت مجموعة اخلدمات املصرفية للشركات
من االحتفاظ بحصتها السوقية من خالل مشاركتها في عدد من
الصفقات الكبرى  -مبا في ذلك توسعات مجموعة صناعية كبرى
في السعودية والبحرين ،ومتويل بعض صفقات تطوير البنية التحتية
في الكويت .في ذات الوقت ،جنح قطاع اخلدمات املصرفية للشركات
األجنبية في تخطي تقديرات املوازنة املوضوعة للعام املاضي على
صعيد ك ً
ال من املوجودات ومحفظة القروض.

خالل العام  ،2018تركزت أولويات مجموعة اخلدمات
املصرفية للشركات في احلفاظ على تصدرها املركز
األول في السوق احمللية ،وهو األمر الذي جنحت في
حتقيقه باستحواذها على حصة إجمالية بنسبة %25
من السوق
أبرز معالم التمويل
على الرغم من تباطؤ وتيرة إسناد املشاريع أكثر مما كان متوقعاً خالل
العام  ،2018إال أن مجموعة اخلدمات املصرفية للشركات قد جنحت
في االحتفاظ بحصتها السوقية مبا يتخطى حوالي  %70تقريباً في
سوق الشركات األجنبية و %35تقريباً في مجال التمويل التجاري.
وتضمنت أبرز الصفقات التي شاركت بها املجموعة تقدمي تسهيالت
ائتمانية بقيمة  390مليون دينار كويتي لصالح الشركة الكويتية
للصناعات البترولية املتكاملة ،حيث ساهم بنك الكويت الوطني مبا
نسبته  %35من الصفقة مبا يعادل  ١٤٠مليون دينار كويتي ،كما قامت
املجموعة بتقدمي تسهيالت ائتمانية قيمتها  ٥٠٠مليون دوالر أمريكي
ضمن شريحة التمويل التجاري الدولي ملصفاة الدقم في سلطة عمان
وتلك التمويالت تأتي إلى جانب مجموعة من الصفقات الصغيرة
األخرى ملجموعة شركات مؤسسة البترول الكويتية التي تربطها عالقة
وثيقة مع البنك .وباعتباره البنك الرئيسي لتعامالت مؤسسة البترول
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الكويتية والشركات التابعة لها ،تستفيد مجموعة اخلدمات املصرفية
للشركات من التغطية الكاملة بنسبة تقارب  %100لقطاع النفط والغاز
احمللي.
احلفاظ على امليزة التنافسية
على الرغم من الوضع التنافسي في السوق ،إال أن بنك الكويت
الوطني قد جنح إلى حد كبير في تأمني ريادته في مجال خدمة
الشركات احمللية .حيث نتميز عن منافسينا بترسيخ عالقات قوية
ومستدامة مع عمالئنا ،واملستوى االستثنائي خلدمة العمالء وما
نقدمه من استشارات مهنية متخصصة .كما نقدم قيمة مضافة من
خالل انتشارنا وتواجدنا اإلقليمي والدولي ،باإلضافة إلى العالقة
الوثيقة مع شركة الوطني لالستثمار مبا يساهم في توفير مجموعة
أكثر شموالً واتساعاً من فرص التمويل واالستثمار.
املنتجات واخلدمات وجذب العمالء
متثل مجال التركيز الرئيسي ملجموعة اخلدمات املصرفية للشركات
خالل العام  ،2018كما هو احلال مع وحدات األعمال األخرى في إدخال
وتطوير اخلدمات القائمة على التكنولوجيا احلديثة ،ويجري اآلن تطوير
مجموعة كبيرة منها .كما كان التوسع في قطاع الشركات متوسطة
احلجم من أهم اإلجنازات الرئيسية التي متكنت املجموعة من حتقيقها
هذا العام ،وذلك بدعم من جهود فريق مبيعات متخصص ،مبا مكن
بنك الكويت الوطني من اجتذاب أكثر من  100عميل في غضون 24
شهراً .وفي ذات الوقت ،عكفت مجموعة اخلدمات املصرفية للشركات
على حتسني تنوع قاعدة دخلها ،مع التركيز بصفة خاصة على التمويل
التجاري ومنتجات املعامالت املصرفية األخرى.
ومستقب ً
ال ،ستواصل مجموعة اخلدمات املصرفية للشركات التماس
مزيداً من النمو عن طريق زيادة حجم املعامالت في السوق احمللية -
خدمة العمالء احلاليني واجلدد على حد سواء  -مع توقع االستفادة
من تدفق قوي لصفقات قطاع النفط والغاز ،حيث تبرز امليزة التنافسية
للبنك بصورة أكثر وضوحاً ،باإلضافة إلى املساهمة في املشروعات
التنموية الكبرى والتي مت تخصيص نفقات رأسمالية هائلة لها ضمن
برنامج التنمية االقتصادية لدولة الكويت .وفي ظل البيئة احلالية ،ستوفر
مشاريع البنية التحتية واإلسكان واملدينة االقتصادية فرص متويل جاذبة.

مجموعة اخلزانة

تهدف مجموعة اخلزانة في بنك الكويت الوطني إلى التركيز على
تقدمي منتجات وخدمات عالية اجلودة للعمالء احملليني واخلارجيني
على حد سواء ،مع توليد األرباح دون احليد عن مستويات املخاطرة
املقبولة للبنك .أما على صعيد إدارة السيولة ،تتمثل األهداف
الرئيسية ملجموعة اخلزانة في تنويع مصادر التمويل املتاحة للبنك
ومتديد آجال االلتزام.
وقدمت مجموعة اخلزانة أدا ًء قوياً في العام  ،2018وعلى الرغم من
عدم وجود تسويات مرتفعة مقارنة بالعام  2017إال انها أنهت العام
بالتوافق مع تقديرات املوازنة املوضوعة .وأحرزت املجموعة تقدماً
ً
هائل في التداول ،وإن كان بتدفق محدود من جانب الشركات ،وكانت
معدالت تذبذب السوق في وضع مناسب مبا يكفي لدعم أنشطة
التداول .كما كان أداء العقود اآلجلة لتداول العمالت األجنبية قوياً
بصفة خاصة ،في ظل االنخفاض الشديد لتكاليف التحوط املتوفرة
للعمالء.
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وشهدت سندات بنك الكويت الوطني مبدة استحقاق  5سنوات ،والتي
أصدرها البنك في العام  2017كجزء من برنامج السندات العاملية
متوسطة األجل بقيمة  3مليار دوالر أمريكي ،تداوالت جيدة بدعم
من األداء القوي للسندات السيادية .إال أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة
ارتفعت أيضاً تكلفة التمويل في السوق احمللية بصفة عامة ،والتي
قلص من تأثيرها ارتفاع مستويات السيولة .وواصل البنك استكشاف
مصادر جديدة للتمويل  -من حيث املناطق اجلغرافية والنوعية  -مبا
ساهم في حتسني تنوع مصادر التمويل.

«تنويع التمويل بشكل عام هو محور تركيز مجموعة
اخلزانة خالل العام  2018مع احلرص على تنمية
قاعدة العمالء العاملية»
وفي هذا الصدد ،متيز أداء قطاع األعمال الدولية ملجموعة اخلزانة
في البحرين بصفة خاصة ،كما حقق برنامج شهادات اإليداع بالدوالر
األمريكي في نيويورك أدا ًء قوياً .وكان تنويع التمويل بشكل عام هو
محور تركيز مجموعة اخلزانة خالل العام  2018مع احلرص على
تنمية قاعدة العمالء العاملية والوصول إلى نطاق أوسع من العمالت
واحلفاظ على التصنيفات االئتمانية القوية التي يتميز بها البنك
عال من السيولة لنتمكن من اختيار الشركاء بحكمة.
وضمان مستوى ٍ
وبالتوازي مع اجلهود املبذولة لتطوير اجلوانب التكنولوجية واألنظمة
التقنية على كافة أصعدة البنك ،جنحت مجموعة اخلزانة في تقدمي
منصة تداول الكترونية مبا يتيح لكبار العمالء من الشركات إمكانية
تداول العمالت األجنبية الكترونياً .كما مت تطوير نظام التسجيل
ملجموعة اخلزانة ،مع استمرار عملية استبدال النظام القدمي عبر
كافة املواقع االقليمية والدولية على املدى البعيد.
وبنظرة استشرافية على العام  ،2019ستواصل مجموعة اخلزانة
إضافة مزيد من اجلهود جلذب مواهب جديدة للعمل مع تعزيز
البرامج التدريبية للموظفني .ويوجد حالياً عدد من تلك البرامج
للكوادر الوظيفية العليا مع التركيز على املهارات اإلدارية ،بينما يركز
البعض اآلخر على التطوير الفني.
وفي ذات الوقت ،يتم استكشاف خيارات لتقدمي املزيد من احللول
التحوطية للعمالء ،خاصة للشركات األجنبية التي تدخل سوق الكويت
لتشارك في املشروعات التنموية ممن يتطلعون على وجه اخلصوص
إلى التحوط من الدينار الكويتي مقابل الدوالر األمريكي .وسوف
يعتمد إصدار املزيد من أدوات الدين في األغلب على التسعير
واحتياجات السوق وفقاً ملا قد تتطلبه تلك املشاريع وإن كانت في
حاجة لتمويل طويل األجل.

مجموعة الفروع اخلارجية والشركات التابعة

يعد التواجد الدولي لبنك الكويت الوطني من العوامل الفارقة التي
يتميز بها وذلك من خالل إتساع شبكة فروعه في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا ،األمر الذي يفسح املجال أمام توفير
مجموعة أوسع من اخلدمات .فعلى صعيد منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا ،يركز بنك الكويت الوطني على تنمية أعماله من
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خالل استقطاب عمالء جدد من الشركات والقطاع اخلاص .وإلى
جانب منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،يركز البنك على تلبية
احتياجات العمالء من الشركات اإلقليمية واملؤسسات احلكومية
وكذلك عمالء اخلدمات املصرفية اخلاصة من أصحاب أنشطة
األعمال الدولية ،إلى جانب تطوير البنك أنشطته املتعلقة بالشركات
الدولية التي لديها عالقات جتارية أو أعمال تربطها مع أنشطة البنك
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
وكان أداء مجموعة الفروع اخلارجية والشركات التابعة قوياً في العام
 ،2018حيث بلغ إجمالي موجودات املجموعة  9.8مليار دينار كويتي
بنمو بلغت نسبته  %7.5مقارنة بالعام  .2017كما ساهمت املجموعة
بنسبة  %30.4من إجمالي أرباح مجموعة بنك الكويت الوطني.
ويساهم منو حجم أعمال مجموعة الفروع اخلارجية والشركات
التابعة بصفة دائمة وما تتميز به من سعة انتشار في رفع مستويات
الربحية مبعدالت ثنائية الرقم على مستوى أغلبية املقاييس ،في حني
تساهم استراتيجية التنوع في تقليل املخاطر احمليطة ببعض املناطق
اجلغرافية التي تعرضت للضغوط .حيث واجهت أسواق منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا عدد من التحديات من ضمنها تقليص
فروقات عقود مبادلة مخاطر االئتمان وتزايد مستويات السيولة وذلك
على الرغم من قيام االحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.
حملة سريعة عن األسواق الرئيسية
بالنسبة للسوق املصري ،انصب تركيزنا بشدة هذا العام على إرساء
قواعد اجلودة وتوسعة نطاق أعمال قطاع اخلدمات املصرفية لألفراد
بهدف تنويع كال من الدخل والعمليات .وتكللت تلك املبادرة بنجاح
باهر ،وهو األمر الذي انعكس على حتسن أداء بنك الكويت الوطني
في السوق املصري مقارنة بالعام  ،2017وذلك على الرغم من مواجهة
بعض التحديات احمللية مثل التضخم .من جهة أخرى ،أولينا اهتماماً
أكبر بأعمالنا في الصني من خالل دعم تنامي االستثمار الصيني
والتجارة مع منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وترسيخ الروابط
القائمة من خالل التفاعل الوثيق مع الشركات األم في الصني.
وفي السعودية ،حصل بنك الكويت الوطني على املوافقات الالزمة
إلنشاء فرعني إضافيني لألنشطة املصرفية التجارية والترخيص
لتأسيس شركة الوطني إلدارة الثروات اخلاضعة إلشراف هيئة السوق
املالية السعودية .ومن هذا املنطلق ،تركزت جهود مجموعة الفروع
اخلارجية والشركات التابعة على إرساء ودعم قواعد البنية التحتية
للفروع احمللية مبا في ذلك تكنولوجيا املعلومات وفقاً لبرنامج التحول
الرقمي للبنك باإلضافة إلى تعيني املوظفني ذوي اخلبرات العالية
واملهارات الالزمة إلدارة ترخيص إدارة الثروات بنجاح والعمل على
دفع وتيرة منو أعمال قطاع اخلدمات املصرفية للشركات .أما في
فرنسا ،فقد مت حتويل مكتب بنك الكويت الوطني في باريس إلى فرع
متكامل في خطوة احترازية تهدف إلى حفظ مكانة البنك على املدى
البعيد بغض النظر عما سيسفر عنه انفصال اململكة املتحدة عن
االحتاد األوروبي ،في حني واصل قطاعي القروض العقارية وعمليات
اخلزانة في لندن تسجيل أدا ًء باهراً .وعلى صعيد اخلزانة ،برز سوقي
سنغافورة والبحرين ً
أيضا كأفضل األسواق أدا ًء.
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احلفاظ على استراتيجية فعالة
ميكننا وصف العام  2018من نواح عديدة بأنه عام «مواصلة النمو
في االجتاه ذاته» نظراً التباع مجموعة الفروع اخلارجية والشركات
التابعة الستراتيجية مماثلة إلى حد كبير ملا قدمته بنجاح خالل العام
 .2017هذا وال يزال تنوع محفظة اخلدمات املصرفية الدولية من
أهم اخلطوات للحد من املخاطر وحتسني فرص الدخل ،في حني
تعد قوة العالمة التجارية والتصنيف االئتماني لبنك الكويت الوطني
من أهم الدعائم األساسية ملواجهة الرياح املعاكسة لالقتصاد الكلي
واملنافسة السوقية .في ذات الوقت ،واصلت املجموعة سعيها لترسيخ
ثقافة البيع املتبادل بني القطاعات واملناطق اجلغرافية املختلفة ،وإزالة
العقبات أمام التواصل وتوسيع نطاق الفرص املتاحة.
تشمل أسواق النمو املستقبلية ملجموعة الفروع اخلارجية والشركات
التابعة كل من مصر  -حيث سينصب التركيز على اخلدمات املصرفية
للشركات واخلدمات املصرفية لألفراد وتلك املقدمة للجهات
احلكومية ،والبحرين  -حيث حتمل عمليات اخلزانة والشركات
إمكانيات عظيمة ،ولندن  -حيث متثل العقارات التجارية فرصة
جذابة لعمالئنا من املؤسسات املصرفية اخلاصة ،وسنغافورة  -حيث
من املقرر أن حتافظ أعمال اخلزانة واملؤسسات املالية على مسار
منوها املتواصل .من جهة أخرى ،ستواصل مجموعة الفروع اخلارجية
والشركات التابعة جهودها لتحقيق االستفادة القصوى من عمليات
البيع املتبادل عبر املنتجات واملناطق اجلغرافية املختلفة سعياً
لتعزيز الطابع العاملي لألعمال التجارية من خالل توفير مجموعة
من اخلدمات الدولية للعمالء ،واستكمال دعم نشاط السوق احمللي
الكويتي.

ويساهم منو حجم أعمال مجموعة الفروع اخلارجية
والشركات التابعة بصفة دائمة وما تتميز به من سعة
انتشار في رفع مستويات الربحية مبعدالت ثنائية الرقم
على مستوى أغلبية املقاييس
شركة الوطني لالستثمار (إن بي كيه كابيتال)

يرتكز أداء شركة الوطني لالستثمار بصفة رئيسية على أعمالها في
مجال إدارة األصول من خالل توفير مجموعة من املنتجات التي
تديرها داخلياً على صعيد منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مبا
يشمل تغطية معظم فئات األصول في دول مجلس التعاون اخلليجي
ومنطقة الشرق األوسط .كما تقدم الشركة املنتجات واألدوات
االستثمارية الدولية املختلفة بالتعاون مع شركاء عامليني ،ويشتمل ذلك
النشاط على صناديق القروض العقارية واإلقراض املباشر ،باإلضافة
إلى منتجات أخرى .كما تقدم شركة الوطني لالستثمار اخلدمات
املصرفية االستثمارية في كافة أنحاء املنطقة ،مبا في ذلك خدمات
الوساطة املالية وتقدمي اخلدمات االستشارية للصفقات احمللية وعبر
احلدود ،باإلضافة خلدمات الوساطة املالية لعمالء الشركة.
نبذة مختصرة عن إدارة األصول
عادة ما يكون عمالء إدارة األصول من املؤسسات االستثمارية أو
العمالء من ذوي املالءة املالية ،ممن يتم تقدمي اخلدمات لهم في
األغلب بالشراكة مع مجموعة اخلدمات املصرفية اخلاصة .وقد بلغ
إجمالي قيمة األصول املدارة من قبل شركة الوطني لالستثمار 6.3
مليار دوالر أمريكي كما في  31ديسمبر  .2018أما على صعيد
األعمال املرتبطة بالسيولة ،والتي تتضمن صناديق أسواق النقد
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واستراتيجيات الدخل الثابت واألوراق املالية ،فقد كان أداء شركة
الوطني لالستثمار قوياً في العام  ،2018حيث متكنت من زيادة قيمة
األصول املدارة إلى  3.4مليار دوالر أمريكي تقريباً .وانصب التركيز
الرئيسي على حتسني التدفقات النقدية نحو استراتيجيات الدخل
الثابت والتعرض للسيولة العاملية ،والتي شهدت منواً هائ ً
ال ،مع
احلفاظ على حقوق املساهمني على الرغم من تذبذب أوضاع السوق
وهروب رؤوس األموال إلى خارج منطقة األسواق الناشئة بصفة عامة.
أما على صعيد األنشطة املالية قليلة السيولة ،والتي تشمل صناديق
االستثمارات اخلاصة والصناديق العقارية وامليزانني ،فقد شهدنا
عاماً مليئاً بالتحديات ،السيما في السعودية وتركيا نظراً ملا أصاب
االقتصاد الكلي احمللي من ظروف معاكسة .إال أنه على الرغم من
ذلك ،متكنت منتجاتنا من تقدمي أدا ًء مشرفاً .واكملنا كافة الصفقات
بنجاح لك ً
ال من صندوق االستثمارات اخلاصة وصندوق امليزانني ،مع
تفوق أداء صندوق امليزانني األول التابع لشركة الوطني لالستثمار،
حيث جنح في التخارج من كافة استثماراته وإعادة رأس املال إلى
املستثمرين.
أبرز معالم صفقات اخلدمات املصرفية االستثمارية
من أبرز عمليات اخلدمات املصرفية االستثمارية التي تولت قيادتها
شركة الوطني لالستثمار هذا العام كان االكتتاب األولي العام الوحيد
على مستوى الكويت في العام  2018واملتمثل في طرح أسهم شركة
املتكاملة القابضة في بورصة الكويت والذي متت تغطيته بأكثر من
 %230عن الكمية املعروضة بقيمة  200مليون دوالر أمريكي .من جهة
أخرى ،حافظت شركة الوطني لالستثمار على مكانتها الريادية كاجلهة
االستشارية األولى لقطاع النفط والغاز الكويتي ،حيث زودت الشركة
الكويتية للصناعات البترولية املتكاملة بخدماتها االستشارية فيما
يتعلق بحصولها على قرض بقيمة  ٣٩٠مليون دينار كويتي ،هذا إلى
جانب عدد من صفقات السندات الضخمة للشركات ،باإلضافة إلى
االستشارات املتعلقة بعمليات االندماج واالستحواذ .وأخيراً ،مت إنهاء
العام بنجاح متواصل ،حيث شاركت شركة الوطني لالستثمار كمدير
إصدار مشترك لسندات دين مساندة من الشريحة الثانية لرأس
املال لصالح بنك برقان بقيمة  100مليون دينار كويتي تستحق بعد 3
سنوات ،والتي تعد من أولى أدوات الدين من نوعها لتعزيز التمويل
املصرفي وتوفير متطلبات السيولة.
وإلى جانب إدارة أسواق رأس املال لكل من األسهم والدين ،قامت
الوطني لالستثمار باستحداث وحدة أعمال جديدة وأطلق عليها
اسم إدارة االستشارات التمويلية لتقدمي النصح واملشورة للعمالء
حول أفضل أدوات التمويل والطرق املثلى لهيكلة رؤوس األموال.
وقد مت تدشني تلك الوحدة اجلديدة في العام  2018التي كانت
حافلة باألعمال .وتهدف إدارة االستشارات التمويلية إلى حتسني
إيرادات الرسوم دون االعتماد على املعامالت مع تأهيل شركة
الوطني لالستثمار ليكون لها حق الشفعة عند اعتبار العميل للفرص
املتعلقة بأدوات الدين أو صفقات الدمج واالستحواذ أو سوق رأس
مال األسهم .فمن خالل إدارة االستشارات التمويلية متكنت شركة
الوطني لالستثمار من توقيع تعاقد خارجي مع شركة كندا والكويت
للبتروكيماويات (وهي عبارة عن شراكة بني مؤسسة البترول الكويتية
وشركة بيمبينا بايبالين الكندية) وتقدمي خدمات استشارية لها
بخصوص تسهيالت ائتمانية بقيمة  1.5مليار دوالر أمريكي.

أما املبادرة الثانية فتمثلت في زيادة تركيز شركة الوطني لالستثمار
على اجلانب التكنولوجي .وقد جتلى ذلك بوضوح من خالل إطالق
املنصة الرقمية إلدارة الثروات .»Smart Wealth« ،وستعمل منصة
االستشارات اآللية على توفير قناة رقمية لعمالء البنك األثرياء إلدارة
أنشطتهم االستثمارية وإدارة الثروات ،مما ميكن لوحدة األعمال
املصرفية اخلاصة من التطرق بفعالية لفئة الشباب الكويتي من
مستثمري اجليل الثالث والرابع من العمالء .وتعد منصة «Smart
 »Wealthانطالقة فاعلة لبرنامج التحول الرقمي للبنك وكان لشركة
الوطني لالستثمار دوراً حيوياً في تطويرها.

حافظت شركة الوطني لالستثمار على مكانتها الريادية
كاجلهة االستشارية األولى لقطاع النفط والغاز الكويتي
تقنية املعلومات والعمليات التشغيلية

تعتبر تكنولوجيا املعلومات والعمليات التشغيلية من مواطن القوة
اجلوهرية التي متيز بنك الكويت الوطني كمؤسسة مالية رائدة ملا
يساهمان به من جعل القيام مبختلف األنشطة ممكناً وتسهيل ما
يقدمه البنك من منتجات وخدمات وضمان االلتزام باإلجراءات
التنظيمية وأعلى معايير احلوكمة ،وتتمثل املساهمة الرئيسية واألهم
في ضمان أمن وسالمة البيانات.

نبذة مختصرة عن العمليات التشغيلية
تضمنت أبرز إجنازات مجموعة تكنولوجيا املعلومات والعمليات
التشغيلية خالل العام قيامها بضخ استثمارات ضخمه في عدد من
املشروعات من ضمنها إطالق خدمات مصرفية جديدة عبر املوبايل
في كل من مصر والعراق والبحرين واألردن واالمارات .أما في العراق،
فقد مت تأسيس مركز بيانات جديد والعمل من خالل تطبيقاته ،كما
قامت مجموعة تكنولوجيا املعلومات والعمليات التشغيلية في السعودية
ببدء إدخال وتطبيق النظم التقنية في الرياض وجدة واخلبر لشركة
الوطني إلدارة الثروات .وبالنسبة ملركز البيانات اجلديد من املستوى
الثالث  ،Tier3فقد بدأت بالفعل عملية نقل التطبيقات التي تدعم
العمليات التشغيلية في األسواق مبا في ذلك الكويت والبحرين
واإلمارات واألردن والعراق وسيستمر استكمال هذا املشروع خالل
العام  .2019باإلضافة إلى ذلك قمنا بإدخال تقنية الروبوت املصرفي
املتطورة لعمليات املجموعة.

ومن املبادرات الهامة األخرى لتحسني جتربة العمالء قمنا بتقدمي
خدمة املدفوعات اإللكترونية لدفع الفواتير للمرافق العامة وشركات
االتصاالت في جميع أنحاء الكويت ،باإلضافة إلى استكمال تطبيق
محفظة الوطني اإللكترونية ،وإطالق أول بطاقة دفع بيومترية بالتعاون
مع ماستركارد ،وإدخال منصة التحويالت اإللكترونية بالتعاون مع أكبر
الشبكات العاملية «ريبل نت» مبا يتيح للعمالء امكانية التحويل الفوري
عبر احلدود.
إدارة األمن واملخاطر
يظل حتسني الوضع األمني للبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات في
صدارة أولويات املجموعة بهدف توفير بيئة آمنة بالكامل لعمالئنا
وأصحاب املصالح .وفي إطار حتقيق ذلك الهدف ،واصلنا تعزيز
وضعنا األمني عبر االنترنت على مستوى كافة األسواق التي نعمل بها
وذلك من خالل إجراء املراجعات الدورية لتقييم فعالية ضوابط أمن
املعلومات .وفي العام  ،2018أقدم بنك الكويت الوطني على تنفيذ
العديد من املشاريع لتحسني املعايير األمنية عبر اإلنترنت لتوفير
النضج الكافي لبرنامج أمن املعلومات .كما يحرص بنك الكويت
الوطني على االلتزام بكافة املتطلبات التنظيمية املختلفة للدول التي
يعمل بها وقام باالرتقاء مبستوى متطلبات أمن املعلومات مبا يتوافق
مع أفضل املمارسات الرائدة واملعايير الدولية للقطاع املصرفي.
الريادة في ظل األهداف االستراتيجية
تتمثل استراتيجية تكنولوجيا املعلومات والعمليات التشغيلية لدى
مجموعة بنك الكويت الوطني في تخطى الوظيفة للدور املنوط بها
كإحدى دعائم االستقرار والدعم لتصبح عام ً
ال للتغيير وذلك من
خالل منو دورها في تعزيز قدرات البنك الداخلية وتلبية احتياجات
العمالء وحتسني آليات التطبيق (على سبيل املثال بالنسبة للمعامالت)
وترسية األسس والركائز لدعم بنك رقمي بالكامل .وندرك أن منصتنا
االلكترونية وما نطرحه من خاللها من منتجات قد بلغت في الوقت
احلاضر مرحلة االستقرار وتفوق األداء وذلك مع بلوغ الشكاوى أدنى
مستوياتها وارتفاع مستويات رضا العمالء وتخطيها لنسبة  ،%92إال
أننا لن نتوقف عند ذلك احلد وسنكمل مسيرة تقدمنا في هذا املجال
من خالل تقدمي املزيد من االبتكارات ومواصلة صقل وتنمية مهارات
وكفاءات الكوادر املهنية من خالل تقدمي برامج تدريبية متخصصة مبا
يساهم في دعم التقنيات املستحدثة التي نعتزم طرحها .وبنا ًء على
ذلك ،ستكون قوة وسرعة حركة مهام مجموعة تكنولوجيا املعلومات
والعمليات التشغيلية حاسمة للنجاح املستقبلي للبنك في طريق تقدمنا
نحو مستقبل رقمي.
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املراجع ـ ـ ــة االس ـ ـ ــتراتيجي ـ ـ ــة

املبادرات الرئيسية
طرح الوطني لالستثمار خالل العام  2018مبادرتني جديتني اتسمتا
بأهمية خاصة ،ومتثلت األولى في تدشني شركة الوطني إلدارة
الثروات في السعودية لتدعم الهدف الرئيسي لشركة الوطني
لالستثمار لكي تصبح منصة تصميم املنتجات االستثمارية للمجموعة
ومدير املنتجات واألصول لعمالء املجموعة على مستوى العالم .وقد
بدأت الشركة في مزاولة أعمالها في السوق السعودي مع اكتمال
عملية التوظيف جزئياً في مكاتب جدة والرياض وتأمني توافر
األصول املدارة .وعلى الرغم من أن شركة الوطني إلدارة الثروات
معنية في األساس بتقدمي أنشطة إدارة الثروات ،إال أن أهداف شركة
الوطني لالستثمار تتمثل في سعيها لتصبح املزود الرئيسي للمنتجات
واخلدمات وتطوير منتجات خاصة بالسوق السعودي لالستثمار في
األصول احمللية للعمالء السعوديني.

حتسني جتربة العميل
في إطار التزام مجموعة بنك الكويت الوطني بتطبيق التحول الرقمي
مبا يضمن احتفاظها مبوقعها الريادي مستقبلياً ،تبرز أهمية دور
تكنولوجيا املعلومات والعمليات التشغيلية في تطوير واستحداث
وظائف جديدة لتطبيق اخلدمات املصرفية عبر املوبايل مثل إضافة
بيانات املستفيد من التحويل ،وتوحيد عملية تسجيل الدخول
باستخدام البيانات املصرفية املعتمدة عبر اإلنترنت وتعقب معامالت
التحويل إلى جانب خدمة الوطني للدفع السريع  .ويعتبر اعتماد مثل
تلك التحسينات من األمور الضرورية الستراتيجية «الهاتف اجلوال
أوالً» في إطار إستراتيجيتنا املصرفية الرقمية وجلعل جتربة العميل
أكثر سهولة ونفعاً.
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الكوادر البشرية
كفاءة فريق عملنا تضمن جودة ما نقدمه للعمالء من خدمات بشتى
أنواعها وعلى مستوى األسواق المختلفة التي نعمل من خاللها.
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٭تصميم وتطوير مبادرة ثقافة حتفيز جودة األداء ملوظفي بنك
الكويت الوطني لتطبيقها في عامي  2019و2020
 uتهدف مبادرة ثقافة حتفيز جودة األداء إلى توحيد جتربة
املوظفني مع مجموعة بنك الكويت الوطني وبناء هوية واضحة
للبنك مبا يدعم عالقات العمالء واكتساب املواهب وضمها
لفريق العمل
٭مت إطالق استبيان مشاركة املوظفني في أكتوبر  2018لكافة
موظفي مجموعة بنك الكويت الوطني الذين متت دعوتهم إلبداء
آرائهم .وقد استغرق إجراء هذا االستبيان ثالثة أسابيع وشهد
اقباالً هائ ً
ال من موظفي البنك بصفة عامة بنسبة مشاركة بلغت
 .%87وسوف يتم حتديد خطط عمل كل وحدة على حدة وإبرام
التعاقدات بنا ًء على ذلك
٭وللعام الثالث على التوالي ،واصلت مجموعة املوارد البشرية
إقامة برنامج «جوائز نخبة املوظفني» لتعزيز السلوك اإليجابي
واحملددات التحفيزية بني الزمالء ،هذا إلى جانب تعزيز
سلوكيات العمل اجلماعي واإلنتاجية واملشاركة واملسؤولية .ويعد
ذلك نهجاً فريداً للتعبير عن تقدير الكوادر املميزة من خالل قيام
املوظفني بترشيح أحد الزمالء للحصول على اجلائزة
٭وضع آلية موحدة للكفاءات الرئيسية على صعيد كافة املناصب
العليا ،األمر الذي ينتج عنه خلق إطار من القدرات املشتركة
املطلوب توافرها في جميع القادة
٭استكمال عملية التعاقب الوظيفي من املستوى الوظيفي األول
إلى الرابع
٭إمتام عملية التخطيط السنوية ألعداد املوظفني لوضع ميزانية
العام 2019
٭تقدمي وتنفيذ مناهج تطوير املوظفني على كافة مستويات
مجموعة بنك الكويت الوطني ،مبا في ذلك:
 uإدارة االئتمان وعالقات العمالء
 uالتمويل التجاري
 uالتدقيق الداخلي
٭إقرار املشاريع االستراتيجية واالنطالق نحو تنفيذها:
 uممارسات إقرار الرواتب واملكافآت :إعادة تصميم ممارسات
إقرار الرواتب واملكافآت احلالية لتتماشى مع أفضل
املمارسات املتبعة
 uالبرنامج اجلماعي لتطوير املديرين التنفيذيني :والذي يتم
تقدميه لرؤساء اإلدارات ونوابهم ،ويركز البرنامج على أبرز
التغييرات القطاع املصرفي والتحول الرقمي وتطوير نظم
اإلدارة احلديثة
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انطالقاً من إمياننا الراسخ بالدور احليوي الذي تلعبه الكوادر
البشرية  -على كافة املستويات  -في جناح أعمال املؤسسات التي
تعمل بها ،قمنا بإيالء مكانة خاصة الستراتيجية الكوادر البشرية لدى
املجموعة بوضعها في صميم اخلطة االستراتيجية العامة .ونظراً ألن
كفاءة فريق عملنا تضمن جودة ما نقدمه للعمالء من خدمات بشتى
أنواعها وعلى مستوى األسواق املختلفة التي نعمل من خاللها ،لذلك
أصبحت من أهم أولويات املجموعة أثناء رحلة منوها وتطورها.

نبذة سريعة عن أعمال مجموعة املوارد البشرية

التركيز على القيم

تركز مجموعة املوارد البشرية في أداء وظائفها على أهمية القيم
الرئيسية للبنك في إطار اتباعها لسياسة "أنا الوطني" أثناء ممارسة
األنشطة اليومية ومن خالل تقدير الزمالء املميزين للحصول على
جوائز "أنا الوطني" الشهرية والتي تقدم إطار لتقدير جهود املوظفني
وما يبذلونه من جهد للعمل وفقاً للقيم الراسخة ملجموعة بنك الكويت
الوطني مبا يشجع املوظفني على تقدمي أداء يفوق توقعات أصحاب
املصالح .ويرتكز برنامج "أنا الوطني" على ثمانية ركائز تتمثل فيما
يلي:
التعاطف والتميز وسهولة الوصول والتوافر والتواصل والثقة وروح
الفريق والتوافق والنزاهة واالحترام.
باإلضافة إلى ذلك ،قدمت مجموعة املوارد البشرية برنامج القتراحات
املوظفني بحيث يتمكن املوظفون من القيام بدور نشط في حتسني
عمليات وممارسات مجموعة املوارد البشرية عن طريق املشاركة
بأفكار مبتكرة يرغبون أن يطبقها البنك .وشهد هذا العام بداية
تطبيق تلك املبادرة ،ونتطلع للعمل مع املوظفني سعياً إلحراز حتسناً
مستمراً.

برنامج تطوير الكفاءات

أجرى البنك العديد من البرامج التدريبية واملتخصصة على نطاق
واسع خالل العام  2018شمل كل من موظفي البنك واخلريجني
احملتمل انضمامهم للبنك مستقب ً
ال.
برنامج تطوير كوادر اخلريجني الكويتيني
متاشياً مع التزامنا بتوفير الفرص ألكثر اخلريجني كفاءة على مستوى
الكويت ،قمنا بدعم برنامج بنك الكويت املركزي بالشراكة مع معهد
الكويت للدراسات املصرفية ،والذي يتيح للبنوك فرصة االستفادة
سنو ًيا من أكثر املواهب املتميزة في سوق العمل .وبعد أن يستكمل
املرشحون برنامج التدريب املهني في اخلارج ،ينضمون للعمل في
البنك الستكمال املراحل التدريجية لدورة التناوب الوظيفي.
برنامج التدريب الداخلي
يقوم بنك الكويت الوطني سنوياً بإحلاق مجموعة من الطلبة ببرنامج
التدريب الصيفي ملساعدتهم على إستيفاء متطلبات التخرج
املستقبلية .ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا البرنامج في متكني املتدربني
من اكتساب خبرة مصرفية عملية مع التعرف على مزيد من أعمال
البنك املختلفة .حيث مي ّكن البرنامج الطالب من إستيفاء متطلبات
التدريب للشهادات العلمية املتعلقة باملصارف من خالل احلصول
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على درجات للتخرج ،باإلضافة إلى متكينهم من استكشاف الفرص
الوظيفية املتاحة مستقبلياً في بنك الكويت الوطني.
التطوير املهني
تفخر مجموعة بنك الكويت الوطني بجهود التطوير املهني التي
تقدمها للموظفني على مستوى كافة األصعدة .حيث نقدم برامج
تدريب مهني متخصصة للقيادات اإلدارية مصممة للحد من استنزاف
الكوادر املميزة وتعزيز تالحم اإلدارة الوسطى .كما قمنا في الربع
الرابع من العام  2018بتقدمي برامج تدريب تخصصية للخدمات
املصرفية اخلاصة ،مع التركيز على حتسني إدارة العالقات مع
العمالء .باإلضافة إلى ذلك ،بذلت اجلهود لوضع برنامج تنمية مهنية
جديد للتركيز على منهج تنفيذي خاص للمديرين التنفيذين بهدف
املساهمة في خلق ترابط وتعاون أفضل بني األقسام املختلفة.
فرص التدريب اخلارجي
يتمتع أعضاء الفريق ممن يتميزون بإمكانية ترشيحهم ملناصب قيادية
في املستقبل ،بنا ًء على متيزهم بإمكانيات ومؤهالت عالية ،بفرصة
حضور برامج التدريب في اخلارج .ويشمل ذلك حضور الدورات (مثل
املؤمترات أو احللقات الدراسية) وبرامج التدريب على املهارات التقنية
والسلوكية في جامعات األعمال من الدرجة األولى .ويتمثل الهدف من
توفير تلك الفرص للموظفني في مساعدتهم على حتسني مهاراتهم
اخلاصة بالقيادة والسلوك والقدرات الفنية.

يتمتع أعضاء الفريق ممن يتميزون بإمكانية ترشيحهم
ملناصب قيادية في املستقبل  ،بناء على متيزهم
بإمكانيات ومؤهالت عالية ،بفرصة حضور برامج
التدريب في اخلارج
من جهة أخرى ،شهد برنامج إدارة االئتمان والعالقات التدريبي الذي
قدمته املجموعة بالتعاون مع وكالة موديز جناحاً قوياً ،كذلك احلال
بالنسبة ملبادرة كلية التمويل التجاري بالشراكة مع Euromoney
 .Learning Solutionsففي العام  ،2018شارك  96موظفاً بتلك
الدورات املتخصصة.

االستدامة
يؤمن بنك الكويت الوطني بأن "االستدامة مسؤولية الجميع" ،األمر الذي ساهم في
الحفاظ على موقعنا الريادي وأصبحنا نموذجاً وطنياً يحتذى بممارساته في مجال
االستدامة.

يتوقع العمالء واملساهمون بشكل متزايد أن تضع البنوك قضايا
االستدامة البيئية واالجتماعية واالقتصادية ضمن نهجها في إدارة
املخاطر ،االستثمار ،تطوير املنتجات واخلدمات ،سالمة املوظفني
ورفاهيتهم ،مشاركة املجتمع واحلوكمة.
يشهد نهج بنك الكويت الوطني جتاه االستدامة تطوراً مستمراً وذلك
في إطار تلبية املتطلبات والظروف احمليطة بل والعمل على جتاوز
توقعات السوق .كما يحرص البنك على تنسيق أدائه في مجال التنمية
املستدامة مع خطة الكويت للتنمية املستدامة  -والتي نعتبر أنفسنا
من أصحاب املصالح الرئيسني لتلك اخلطة  -باإلضافة إلى أهداف
األمم املتحدة للتنمية املستدامة ،ومؤشرات االستدامة اخلاصة
ببورصة الكويت ،إلى جانب دليل املبادرة العاملية إلعداد التقارير.
وترتكز سياسات وبرنامج االستدامة لدى بنك الكويت الوطني على
ستة محاور أساسية تتمثل في النقاط التالية:

دعم التنمية االقتصادية

في إطار التآزر وااللتزام الوثيق بخطة التنمية الوطنية ،يساهم بنك
الكويت الوطني في دعم رؤية "كويت جديدة  ،"2035حيث نحرص
على حتقيق التنسيق ما بني أهداف االستدامة االقتصادية اخلاصة
باملجموعة مع تلك اخلاصة بالدولة .ويتمثل دعمنا املباشر لنمو
االقتصاد الكويتي في مواصلة لعب دوراً حيوياً في متويل مشاريع
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص ،بصفتنا الشريك املصرفي
الرئيسي للحكومة .كما نساهم أيضاً بدور فعال في ترسيخ قدرات
وطاقات املؤسسات احلكومية .وخالل هذا العام ،قامت مجموعة
املوارد البشرية ومجموعة الشركات األجنبية ومجموعة التمويل
التجاري بتقدمي برنامج تدريب ميداني شامل لشركة نفط الكويت مت
من خالله تدريب موظفي شركة نفط الكويت العاملني في االقسام
املتعلقة باخلزانة والتمويل واحملاسبة .باإلضافة إلى ذلك ،عقد بنك
الكويت الوطني دورة تدريبية نظرية وعملية مدتها  4أسابيع حضرها
 11موظفاً من مؤسسة البترول الكويتية.

خدمة العمالء

ركائز سياسات وبرنامج االستدامة الـ ٦

تنمية املجتمع

االهتمام بالبيئة

الكوادر البشرية

احلوكمة

العمالء

التنمية االقتصادية

في إطار سعينا الدائم للوصول إلى الرضا الكامل للعمالء ،نحرص
على وضع جتربة العميل في صدارة أولوياتنا ،كما قمنا بتوفير عدد
من املنصات املخصصة لتزويدنا باستجابات العمالء مبا يساهم
في احلصول على آلية تتسم بالعملية والكفاءة في معاجلة األمور
املطروحة .وخالل العام  ،2018كان من دواعي سرورنا أن يبلغ مستوى
رضا عمالء بنك الكويت الوطني معدالت قياسية بنسبة  %٩٦مقابل
 %93في العام  .2017وتضمنت القنوات التي حصلت على أعلى
درجات رضا العمالء :اخلدمات عبر اإلنترنت وعبر املوبايل،
والقروض ،والشكاوى ،واملوظفني  -مبا يشمل كافة املجاالت التي
التزمنا مبواصلة حتسينها .ويعد تسهيل إمكانية الوصول إلى خدماتنا
أيضاً في صدارة أولويات املجموعة وذلك نظراً ألنه في غياب املعرفة
بتلك اخلدمات أو إمكانية الوصول إليها ال ميكن للعميل االستفادة
منها .وانطالقاً من ذلك املبدأ ،نسعى دائماً إلى تطوير خدماتنا
الرقمية والهاتفية لتوسع نطاقها وقيمتها للعمالء ،مع ضمان إمكانية
الوصول إلى فروعنا بسهولة للعمالء من ذوي االحتياجات اخلاصة.
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ناصر مساعد الساير
رئيس مجلس اإلدارة

الريادة في احلوكمة

ويؤمن البنك إمياناً راسخاً أن التبني الفعال ملبادئ احلوكمة يرتكز
على مجموعة من القيم والسلوكيات يتم تطبيقها وانعكاسها على
أنشطة األعمال بصفة يومية ،يتم من خاللها توفير أعلى معايير
الشفافية والتعامل العادل ،وتعزيز االستقرار املالي والنمو االقتصادي
السليم مبا يحقق نتائج أفضل لعمالء البنك ويساعد جميع مواطني
الدولة ملواصلة املضي قدماً .ويلتزم مجلس إدارة بنك الكويت الوطني
من خالل أدائه ملهام اعماله بتطبيق أعلى معايير حوكمة الشركات،
ويعمل على تعزيز وترسيخ الثقافة اإليجابية التباع أفضل املمارسات،
األمر الذي يساهم في تشجيع القيادات القائمة على احترام القيم
للعمل على تنفيذ استراتيجية البنك وخلق بيئة عمل تتسم بالتنوع
والشمولية.
ويقوم بنك الكويت الوطني بإحداث تأثيراً مباشراً على أوسع نطاق
يشمل أصحاب املصالح االقتصادية من خالل مساهمته االيجابية
واملستقرة على الصعيدين املالي وغير املالي .وقد متكننا من حتقيق
تلك املساهمة بفضل ما نتمتع به من استقرار مؤسسي من خالل
دعمنا الكامل إلدارة املخاطر واإللتزام بأعلى معايير كفاية رأس املال.
ويعزى الفضل في حتقيق تلك املساهمة بصفة رئيسية ملا نتمتع به من
استقرار مؤسسي بدعم مباشرة من التزام ال يتزعزع إلدارة املخاطر
ومستوى مرتفع من كفاية رأس املال .وبناء على ذلك ،يعد بنك الكويت
الوطني أكثر البنوك استقراراً ،وهو ما مكنه من االحتفاظ بتصنيفه
ضمن أكثر البنوك أماناً على مستوى العالم.

احترام وتنمية الكوادر البشرية

يعمل لدى البنك أكثر من  6,000موظف في  4قارات ،ويتاح لهم
جميعاً إمكانية االشتراك في برامج التدريب والتطوير املهني التي يتم
توسعة نطاقها وتطويرها سنوياً .وتتراوح الفرص التعليمية من البرامج
القيادية والتدريب الفني إلى دورات مكافحة غسيل األموال.

ميتد التزامنا جتاه الكوادر البشرية إلى نطاق يتخطى
حدود موظفي البنك ،حيث مند يد التعاون إلى أبعد من
ذلك ،والسيما فئة الطالب الطامحني للعمل في مجال
اخلدمات املصرفية
ويعد ك ً
ال من التنوع وتكافؤ الفرص من أهم أولوياتنا ،ونفخر باستحواذ
املوظفات على نسبة  %45من القوى العاملة لدى املجموعة ،فيما يعد
إجنازاً مشهوداً على مستوى القطاع املصرفي وسوق العمل اإلقليمي.
وميتد التزامنا جتاه الكوادر البشرية إلى نطاق يتخطى حدود موظفي
البنك ،حيث مند يد التعاون إلى أبعد من ذلك ،والسيما فئة الطالب
الطامحني للعمل في مجال اخلدمات املصرفية .وبهذا اخلصوص،
شهد العام  2018وثبات كبرى في تطبيق برامج التدريب العملي
للطلبة خالل فترة العطلة الصيفية ،والذي يتيح للشباب الكويتي
الفرصة الكتساب خبرة عملية مباشرة من خالل البنك ،وذلك بهدف
احلصول على وظيفة في بنك الكويت الوطني يوماً ما.
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احلفاظ على البيئة

حترص مجموعة بنك الكويت الوطني كمؤسسة مالية رائدة على
ترشيد استهالك الطاقة واملياه ومعاجلة النفايات والتخلص منها
بطرق سليمة ،باإلضافة إلى التوجه للحد من انبعاثات الكربون .وفي
العام  ،2018واصلنا سعينا لتحقيق هدفنا املتمثل في احلصول على
تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي ( ،)LEEDوسوف يتحول
هذا الهدف إلى حقيقة ملموسة بانتقالنا إلى مقرنا اجلديد في مدينة
الكويت نظراً المتثاله ملعايير الريادة في الطاقة والتصميم البيئي
من الفئة الذهبية ( .)LEED Goldوتشمل املبادرات البيئية األخرى
التي يحرص البنك على تتبعها قيامه بتقليل استهالك الورق  -سواء
لعملياتنا في مكاتب األعمال املساندة أو في خطوط العمل االمامية.
وتعد تلك النقطة األخيرة من أهم إجنازاتنا للتحول إلى تقدمي خدمات
مصرفية غير ورقية مع تزايد عدد املنتجات واخلدمات املتاحة
عبر املوبايل وغيره من القنوات الرقمية .كما نحرص كل احلرص
على اغتنام كافة الفرص املتاحة خلفض انبعاثات غازات االحتباس
احلراري من خالل توفير أجهزة قياس ملراقبة معدالت االنبعاث
املباشر لتلك الغازات من بنك الكويت الوطني أو االنبعاثات غير
املباشرة من مصادر الطاقة لدى البنك.

املساهمة في تنمية املجتمع

انطالقاً من مكانتنا الريادية على مستوى قطاع املؤسسات الكويتية،
ندرك اهمية دورنا في خدمة املجتمع احمليط بنا .حيث يواصل برنامج
املسؤولية االجتماعية للشركات تعزيز التنمية االجتماعية والبرامج
املعنية برعاية الطفل والرعاية الصحية في الكويت وذلك من خالل
مواصلة ضخ االستثمارات املستمرة واملباشرة في مستشفى البنك
الوطني لألطفال الذي يضم وحدة العالج باخلاليا اجلذعية إلى جانب
مرافق طب أمراض الدم وأورام األطفال .وخالل هذا العام ،قدمنا
مزيداً من الدعم ملستشفى البنك الوطني لألطفال من خالل تقدمي
أربع ورش عمل لإلدارة املالية ملوظفي املستشفى ،بإجمالي مشاركة
بلغ  104موظف ،مبا في ذلك األطباء واملمرضات وأعضاء الفريق
اإلداري .ويتوافق برنامج املسؤولية االجتماعية للشركات مع أهداف
األمم املتحدة للتنمية املستدامة من الهدف األول إلى السابع.

مفصلة حول مبادراتنا لالستدامة في "تقرير الوطني
توجد معلومات ّ
لالستدامة ،"2018-

املراجع ـ ـ ــة االس ـ ـ ــتراتيجي ـ ـ ــة
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احلـــــوكـمــــة
يلتزم بنك الكويت الوطني مبعايير احلوكمة املؤسسية متاشياً مع
أفضل املمارسات العاملية املتبعة في هذا املجال .وتشمل مسؤوليات
أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه ضمان اتباع املعايير
التنظيمية ،واالمتثال واملعايير األخالقية في جميع تعامالت البنك
والشركات التابعة له.
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أعضاء مجلس اإلدارة
السيد /ناصر مساعد الساير
(رئيس مجلس اإلدارة)
انض َّم السيد /ناصر الساير إلى عضوية مجلس إدارة مجموعة بنك
ُخب في العام  1993نائباً لرئيس
الكويت الوطني في العام  ،1980وانت َ
مجلس اإلدارة ،ثم رئيساً للمجلس في العام  .2014ويشغل السيد /ناصر
الساير منصب عضو في “احتاد مصارف الكويت“ منذ العام  ،1999وشغل
منصب رئيس مجلس إدارة االحتاد خالل الفترة من  1999إلى .2006
كما التحق بعضوية األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية
(برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء) .شغل منصب نائب املدير العام (من
 ١٩٧٣إلى  )١٩٧٨وعضو مجلس اإلدارة في الصندوق الكويتي للتنمية
االقتصادية العربية من  ١٩٩٤إلى  .٢٠٠٠ويتمتع السيد /ناصر الساير
بسجل مهني حافل باخلبرات املهنية املتخصصة في مجال اخلدمات
املصرفية ،واالستثمار ،والتخطيط االستراتيجي واحلوكمة في القطاعني
العام واخلاص .السيد /ناصر الساير حاصل على درجة البكالوريوس في
االقتصاد من جامعة أوكالهوما في الواليات املتحدة األمريكية.

السيد /غسان أحمد سعود اخلالد
(نائب رئيس مجلس اإلدارة)
انض َّم السيد /غسان اخلالد إلى عضوية مجلس إدارة مجموعة بنك
الكويت الوطني منذ العام  ،1987ويشغل منصب نائب رئيس مجلس
اإلدارة منذ العام  ،2014وهو رئيس جلنتي املخاطر والترشيحات
واملكافآت املنبثقتني عن مجلس اإلدارة .كما يشغل السيد /غسان اخلالد
منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لشركة “أسيكو
ٍ
خبرات واسع ًة في مجال اخلدمات املصرفية
للصناعات“ ،وميتلك
للشركات ،والتمويل التجاري ،وقطاع االئتمان والتجزئة .السيد /غسان
اخلالد حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة املدنية من جامعة
ويست فرجينيا في الواليات املتحدة األمريكية.
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السيد /حمد الصقر هو أحد أعضاء مجلس
إدارة مجموعة بنك الكويت الوطني خالل
عامي  1975و ،1976ومنذ  ١٩٨٣حتى
الوقت احلاضر .كما أنه أحد أعضاء جلنتي
االئتمان واحلوكمة املنبثقتني عن مجلس
اإلدارة .وإلى جانب مناصبه في البنك؛
يشغل السيد /حمد الصقر عضوية مجلس
اإلدارة في شركة الكوت للمشاريع الصناعية
في الكويت .ويتمتع السيد /حمد الصقر
بخبرات واسعة في مجال العمل املصرفي
وحتديداً في قطاع متويل الشركات .والسيد/
حمد الصقر حاصل على درجة البكالوريوس
في االقتصاد من إيرلندا.

انض َّم السيد /يعقوب الفليج إلى مجموعة
بنك الكويت الوطني ليشغل منصب مدير
عام في املجموعة خالل الفترة من 1983
إلى  ،1998وهو أحد أعضاء مجلس اإلدارة
منذ العام  1998حتى الوقت احلاضر .كما
يشغل السيد /يعقوب الفليج عضوية جلنتي
االئتمان واحلوكمة املنبثقتني عن مجلس
اإلدارة .ويتمتع السيد /يعقوب الفليج
بخبرات مهنية واسعة في مجال األعمال
املصرفية مبا في ذلك إدارة املخاطر والرقابة
الداخلية .والسيد /يعقوب الفليج حاصل
على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال
من جامعة ميامي في الواليات املتحدة
األمريكية.

السيد /حمد محمد عبدالرحمن البحر
(عضو مجلس اإلدارة)

السيد  /مثنّ ى محمد أحمد احلمد
(عضو مجلس اإلدارة)

انض َّم السيد /حمد البحر إلى عضوية
مجلس إدارة مجموعة بنك الكويت الوطني
في العام  ،2005وهو أيضاً رئيس جلنة
التدقيق وأحد أعضاء جلنة الترشيحات
واملكافآت املنبثقتني عن مجلس اإلدارة .كما
شغل السيد /حمد البحر منصب رئيس
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب للشركة
الكويتية لالستثمار خالل الفترة املمتدة من
 1981إلى  ،1991كما شغل أيضاً منصب
العضو املنتدب لبنك البحرين والكويت،
ويتمتع بسجل حافل من اخلبرات في مجال
اخلدمات املصرفية االستثمارية وإدارة
األصول ونظم الرقابة الداخلية .والسيد/
حمد البحر حاصل على درجة البكالوريوس
في االقتصاد من جامعة االسكندرية في
مصر.

انض َّم السيد /مثنّى احلمد إلى عضوية
مجلس إدارة مجموعة بنك الكويت الوطني
في العام  ،2007ويشغل عضوية جلان
االئتمان واحلوكمة والترشيحات واملكافآت
املنبثقني عن مجلس اإلدارة .كما أنه عضو
في مجلس إدارة شركة الوطية العقارية،
كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة
املستقبل العاملية لالتصاالت منذ العام 2005
حتى  .2014كما شغل منصب عضو مجلس
إدارة الشركة العربية األوروبية لإلدارة املالية
(عارف) في الفترة املمتدة منذ العام 1987
إلى العام  ،1993وكان أحد أعضاء مجلس
إدارة البنك التجاري الكويتي خالل الفترة
من  ١٩٩٣حتى  ،١٩٩٧وكذلك أحد أعضاء
مجلس إدارة بنك الكويت املتحد خالل
عامي  1996و .1997ويتمتع السيد /مثنّى
احلمد بخبرات واسعة في خدمات التمويل
واالقتصاد املالي ،وهو حاصل على درجة
البكالوريوس في االقتصاد والعلوم السياسية
من جامعة الكويت.
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احلـ ـ ـ ـ ـ ــوك ـمـ ـ ـ ـ ـ ــة

السيد /حمد عبد العزيز الصقر
(عضو مجلس اإلدارة)

السيد  /يعقوب يوسف الفليج
(عضو مجلس اإلدارة)

السيد /هيثم سليمان اخلالد
(عضو مجلس اإلدارة)

السيد /لؤي جاسم اخلرافي
(عضو مجلس اإلدارة)

انض َّم السيد /هيثم اخلالد إلى عضوية
مجلس إدارة مجموعة بنك الكويت الوطني
في العام  ،٢٠١٠وهو أحد أعضاء جلان
التدقيق ،واملخاطر واحلوكمة املنبثقني
عن مجلس اإلدارة .ويشغل السيد /هيثم
اخلالد عضوية مجلس إدارة شركة الشال
لالستشارات واالستثمار منذ العام ،2006
وعضوية مجلس إدارة شركة األرجان العاملية
العقارية منذ العام  ،2010ورئيس مجلس
إدارتها منذ العام  .2014كما شغل مناصب
الرئيس التنفيذي لتطوير األعمال ،والرئيس
التنفيذي للشرق األوسط ،والرئيس التنفيذي
لالستراتيجية في شركة «زين» لالتصاالت.
يتمتع السيد /هيثم اخلالد بخبرات واسعة
ودراية كبيرة مبجال التخطيط االستراتيجي،
واالستثمار ،وعمليات االندماج واالستحواذ،
واحلوكمة ،والرقابة الداخلية .والسيد/
هيثم اخلالد حاصل على درجة البكالوريوس
في مجال الهندسة الكهربائية من جامعة
الكويت.

انض َّم السيد /لؤي اخلرافي إلى عضوية
مجلس إدارة مجموعة بنك الكويت الوطني
منذ العام  ،2011وهو عضو في جلنتي
التدقيق واملخاطر املنبثقتني عن مجلس
االدارة .وشغل السيد /لؤي اخلرافي منصب
نائب رئيس مجلس إدارة بنك الكويت
الصناعي في الفترة من  1999إلى ،2003
وفي الفترة من  2005إلى  ،2008ورئيس
جلنة التدقيق املنبثقة عن مجلس إدارة البنك
الصناعي خالل ذات الفترة .كما تو ّلى العديد
من املناصب االستشارية والتجارية في
شركات مجموعة اخلرافي ،باإلضافة لتو ّليه
إدارة مكتب لؤي جاسم اخلرافي للمحاماة
واالستشارات القانونية .ويتمتع السيد /لؤي
اخلرافي بخبرات واسعة في شؤون االلتزام
والرقابة التشريعية والشؤون القانونية.
والسيد /لؤي اخلرافي حاصل درجة
البكالوريوس في احلقوق من جامعة الكويت.

السيد /عماد محمد عبدالرحمن البحر
(عضو مجلس اإلدارة)
انض َّم السيد /عماد البحر إلى عضوية
مجلس إدارة مجموعة بنك الكويت الوطني
في العام  2014عقب وفاة املغفور له
السيد /محمد عبد الرحمن البحر رئيس
مجلس اإلدارة ،كما يشغل عضوية جلنتي
الترشيحات واملكافآت واالئتمان املنبثقتني
عن مجلس اإلدارة ،كما أنه عضو في املجلس
التنفيذي ملجموعة البحر؛ أحد أقدم وأعرق
املجموعات التجارية في الكويت والشرق
األوسط .وإضافة إلى دوره الهام مع فريق
البحر في صنع القرارات االستراتيجية .كما
يشغل أيضاً عضوية مجلس إدارة الشركة
األهلية للتأمني وشركات أخرى خارجية.
السيد /عماد البحر حاصل على درجة
البكالوريوس في إدارة األعمال من اجلامعة
األمريكية في واشنطن بالواليات املتحدة
األمريكية.
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اإلدارة التنفيذية

من اليمني إلى اليسار :السيد /صالح يوسف الفليج ،السيدة /شيخة خالد البحر ،السيد /عصام جاسم الصقر ،السيد /سليمان براك املرزوق
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انض َّم السيد /عصام الصقر إلى بنك الكويت الوطني في العام
 ،1978ويشغل منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة منذ العام .2014
كما يشغل عضوية العديد من اللجان اإلدارية لدى املجموعة .ويشغل
السيد /عصام الصقر منصب رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني
 مصر ،ويشغل أيضاً عضوية مجلس إدارة بنك الكويت الوطني(الدولي)  -اململكة املتحدة ،وإن بي كيه بروبرتيز  -جيرسي ،وإن بي
كيه ترستيز  -جيرسي ،وشركة إن آي جي اآلسيوية لالستثمار.
السيد /الصقر حاصل على درجة البكالوريوس في علوم إدارة
األعمال من جامعة والية كاليفورنيا للبوليتكنيك في الواليات املتحدة
األمريكية.

انضمت السيدة /شيخة البحر إلى بنك الكويت الوطني في العام
َّ
 ،1977وتشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة منذ مارس
 ،2014وهي عضو في العديد من اللجان اإلدارية لدى املجموعة.
وترأس السيدة /شيخة البحر مجلس إدارة بنك الكويت الوطني-
لبنان ،ومجلس إدارة شركة الوطني لالستثمار ،كما تشغل عضوية
مجلس إدارة كل من بنك الكويت الوطني (الدولي)  -اململكة املتحدة
ومجلس إدارة شـركة بنـك الكويـت الوطنـي العاملية إلدارة األصـول،
ومجلس إدارة البنك التركي (تركيا) .وانض ّمت كذلك إلى عضوية
األمانة العامة للمجلس األعلى الكويتي للتخطيط والتنمية في العام
 .2017وتتمتع السيدة /شيخة البحر بخبرات واسعة في مجاالت
اخلصخصة ،ومتويل املشاريع ،واخلدمات االستشارية ،وإصدار
السندات ،ومتويل املشاريع بنظام  ،B.O.Tوعمليات اإلصدار األولي،
وشهادات اإليداع الدولية ،وطرح األسهم لالكتتاب اخلاص .السيدة /
البحر حاصلة على شهادة البكالوريوس في التسويق الدولي من جامعة
الكويت ،والتحقت بالعديد من البرامج والدورات التدريبية املتخصصة
في جامعة هارفرد لألعمال وجامعة ستانفورد وجامعة ديوك في
الواليات املتحدة األمريكية.

السيد /صالح يوسف الفليج
(الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني  -الكويت)

السيد /سليمان براك املرزوق
(نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني  -الكويت ،ومدير عام
مجموعة اخلزانة)

انض َّم السيد /صالح الفليج إلى مجموعة بنك الكويت الوطني في
العام  ،1985ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت
الوطني  -الكويت .كما يشغل عضوية العديد من اللجان اإلدارية لدى
املجموعة .ويشغل السيد /صالح الفليج عضوية مجلس إدارة شركة
الوطني لالستثمار ،وشركة الوطني للوساطة املالية .شغل السيد/
صالح الفليج منصب الرئيس التنفيذي لشركة الوطني لالستثمار
خالل الفترة املمتدة من  ٢٠٠٨إلى  ،2014كما شغل سابقاً منصب
املدير العام ملجموعة اخلزانة واالستثمار لدى بنك الكويت الوطني.
تخرج السيد /الفليج من جامعة ميامي ،حيث حصل على درجة
البكالوريوس في الهندسة الصناعية وكذلك ماجيستير في إدارة
األعمال ،كما شارك في العديد من برامج املدراء التنفيذيني في
جامعة هارفرد وجامعة ستانفورد وجامعة ديوك في الواليات املتحدة
األمريكية.

احلـ ـ ـ ـ ـ ــوك ـمـ ـ ـ ـ ـ ــة

السيد /عصام جاسم الصقر
(الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك الكويت الوطني)

السيدة /شيخة خالد البحر
(نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة )

انض َّم السيد /سليمان املرزوق إلى بنك الكويت الوطني في العام
 ،2002ويشغل حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت
الوطني  -الكويت ،ومدير عام مجموعة اخلزانة .انتقل السيد/
سليمان املرزوق للعمل كمدير إدارة العمليات اخلارجية في بنك
الكويت املركزي خالل األعوام  2012و ،2015ليعود بعد ذلك ويرأس
مجموعة اخلزانة لدى بنك الكويت الوطني .ميتلك املرزوق خبرة
متعمقة وواسعة في قطاع االستثمار ،وإدارة الثروات ،وإدارة اخلزانة،
والعمليات املصرفية ،كما شغل عضوية مجالس إدارات العديد من
البنوك والشركات العاملة في الكويت .والسيد /املرزوق حاصل
على درجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة والية بورتالند في
الواليات املتحدة األمريكية.
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السيد /جورج ريشاني
(الرئيس التنفيذي ملجموعة الفروع اخلارجية
والشركات التابعة)
انض َّم السيد /جورج ريشاني إلى بنك الكويت
الوطني في العام  ،1987ويشغل منصب
الرئيس التنفيذي ملجموعة الفروع اخلارجية
والشركات التابعة مبجموعة بنك الكويت
الوطني منذ العام  ،2012كما أنه عضو في
العديد من اللجان اإلدارية لدى املجموعة.
كما يشغل السيد /ريشاني عضوية مجلس
إدارة كل من شركة الوطني لالستثمار ،بنك
الكويت الوطني  -لبنان ،مصرف االئتمان
العراقي ،بنك الكويت الوطني  -مصر ،وبنك
الكويت الوطني (الدولي) اململكة املتحدة.
وعمل السيد /ريشاني سابقاً كمدير عام
اخلزانة للمجموعة ورئيس إدارة األصول
واخلصوم .ميتلك خبرات واسعة في إدارة
اخلزانة ،والتمويل والسيولة ،وامليزانية،
وإدارة مخاطر السوق (مخاطر حتويل
العمالت ومخاطر معدالت الفائدة) ،عالو ًة
على إدارة االستثمار وأسواق املال؛ باإلضافة
إلى اخلبرة الواسعة في األسواق العاملية
للدخل الثابت .حصل السيد /ريشاني على
درجة البكالوريوس في العلوم من اجلامعة
األمريكية في بيروت ،ودرجة املاجستير في
إدارة األعمال والتمويل بامتياز من جامعة
لندن لألعمال في اململكة املتحدة ،كما شارك
في العديد من برامج املدراء التنفيذيني
بجامعة هارفرد لألعمال وجامعة ستانفورد
وجامعة ديوك في الواليات املتحدة األمريكية.
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السيد /جيم ميرفي
(مدير عام املجموعة املالية)
انض َّم السيد /جيم ميرفي إلى بنك الكويت
الوطني في العام  ،1999ويشغل حالياً
منصب مدير عام املجموعة املالية منذ العام
 ،2010كما أنه عضو في العديد من اللجان
اإلدارية لدى املجموعة .ويشغل السيد /جيم
ميرفي عضوية مجلس إدارة كل من البنك
التركي (تركيا) وإن بي كي أوفرسيز (هولندا)
قبل انضمامه لبنك الكويت الوطني.
عمل السيد /جيم ميرفي كرئيس للمحاسبة
اإلدارية في إيرلندا واململكة املتحدة لدى أحد
البنوك الرائدة ( ،)AIB Bankولديه خبرات
واسعة في التمويل والقطاع املصرفي.
السيد /ميرفي حاصل على شهادة محاسب
إداري معتمد (اململكة املتحدة) ،وسكرتير
معتمد (اململكة املتحدة) وحاصل على مؤهل
في مجال التسويق من إيرلندا.

السيد /باركسون شوجن
(مدير عام مجموعة إدارة املخاطر)

السيد /عماد العبالني
(مدير عام مجموعة املوارد البشرية)

انض َّم السيد /باركسون شوجن إلى بنك
الكويت الوطني في العام  ،1993ويشغل
منصب رئيس إدارة املخاطر للمجموعة منذ
العام  ،2008وهو رئيس أو عضو في العديد
من اللجان اإلشرافية اإلدارية في البنك.
ميتلك السيد /باركسون شوجن خبرات
واسعة في اخلدمات املصرفية التجارية
واالستثمارية ،ومتويل الشركات ،والبنوك
االستثمارية والقروض املشتركة .السيد/
شوجن حاصل على درجة البكالوريوس في
علوم االقتصاد بامتياز من جامعة ويلز
في اململكة املتحدة ،ودرجة املاجستير في
إدارة األعمال  -تخصص متويل من وارتون
 جامعة بنسلفينيا في الواليات املتحدةاألمريكية.

انض َّم السيد /عماد العبالني إلى بنك
الكويت الوطني في العام  ،2003ويشغل
منصب مدير عام مجموعة املوارد البشرية
منذ العام  ،2014وهو عضو في العديد من
اللجان اإلدارية لدى املجموعة .وعمل سابقاً
في بنك الكويت الوطني كنائب مدير عام
املوارد البشرية  -الكويت ،ومساعد مدير
عام إدارة التعيينات والعمليات في املوارد
البشرية .ميتلك العبالني خبرات واسعة متتد
ألكثر من  24عاماً في مجال املوارد البشرية،
وحاصل على شهادة املاجستير في إدارة
األعمال من اجلامعة األمريكية في بيروت
 لبنان ،ودرجة البكالوريوس في علم النفسالتربوي من جامعة الكويت.

انض َّم السيد /مالك خليفة إلى بنك الكويت
الوطني في العام  ،2005وشغل منصب املدير
العام ملجموعة اخلدمات املصرفية اخلاصة
منذ العام  .2006ويشغل السيد /خليفة
حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي  -رئيس
اخلدمات املصرفية اخلاصة في مجموعة
بنك الكويت الوطني .وهو عضو في العديد
من اللجان اإلدارية لدى املجموعة .كما يشغل
عضوية مجلس إدارة بنك الكويت الوطني
 لبنان .وقبل توليه ملنصبه احلالي ،شغلالسيد /مالك خليفة منصب املدير التنفيذي
للخدمات املصرفية اخلاصة لدى املكتب
التمثيلي لبنك «أميريكان إكسبرس» في
لبنان ،ولديه خبرة واسعة متتد ألكثر من 33
عاماً في مجال اخلدمات املصرفية اخلاصة
وأسواق املال في الشرق األوسط ومنطقة
اخلليج .السيد /خليفة حاصل على شهادة
املاجستير في علوم االقتصاد من جامعة
سانت جوزيف في لبنان.

انض َّم السيد  /محمد العثمان إلى مجموعة
بنك الكويت الوطني عام  ،2006ويشغل
حالياً منصب رئيس مجموعة اخلدمات
املصرفية الشخصية منذ شهر إبريل من عام
 ،2018وهو عضو في العديد من اللجان
اإلدارية في املجموعة.
كما يشغل حالياً رئاسة مجلس إدارة
شركة اخلدمات املصرفية اآللية املشتركة
(كي  -نت) منذ عام  2015والتي يشغل
عضويتها منذ عام .2014
يتمتع السيد  /محمد العثمان بخبرات
واسعة في اخلدمات املصرفية للتجزئة،
وخدمات املدفوعات املصرفية واملنتجات
املصرفية.
السيد  /العثمان حاصل على درجة
بكالوريوس في الفلسفة من جامعة الكويت
باإلضافة إلى حضوره العديد من الدورات
التدريبية في كلية هارفرد لألعمال.

السيد /دميتريوس كوكوسوليس
(نائب الرئيس التنفيذي مجموعة تقنية
املعلومات والعمليات)

السيد /مصطفى اجلندي
(مدير عام مجموعة اخلدمات املصرفية
للشركات احمللية)

انض َّم السيد /دميتريوس كوكوسوليس إلى
بنك الكويت الوطني في العام  2013ليشغل
منصب املدير العام ملجموعة العمليات ،وهو
عضو في العديد من اللجان اإلدارية لدى
املجموعة .وقبل توليه ملنصبه احلالي ،شغل
منصب رئيس ونائب رئيس إدارة العمليات،
ورئيس العمليات خلدمات التمويل الدولي
لألفراد ،ونائب رئيس ومدير اخلدمات
املصرفية لألفراد وعمليات بطاقات االئتمان
في العديد من البنوك احمللية والدولية
في جنوب وشرق أوروبا .ميتلك السيد/
دميتريوس كوكوسوليس خبرات واسعة في
مجال إدارة العمليات ،والتحليل والتخطيط
املالي ،وإدارة املشاريع ،وتأسيس وظيفة
العمليات ،وأنشطة االندماج واالستحواذ
وإعادة الهيكلة .السيد /كوكوسوليس
حاصل على شهادة املاجستير في إدارة
األعمال في التمويل من جامعة ديبول في
شيكاغو بالواليات املتحدة األمريكية ،ودرجة
البكالوريوس في علوم االقتصاد من جامعة
روتشستر بالواليات املتحدة األمريكية.

انض َّم السيد /مصطفى اجلندي إلى بنك
الكويت الوطني في العام  ،1979ويشغل
منصب املدير العام ملجموعة اخلدمات
املصرفية للشركات احمللية منذ العام ،2013
وهو عضو في العديد من اللجان اإلدارية
وجلان االئتمان لدى املجموعة ،ولديه
خبرات واسعة في مختلف مجاالت التمويل
وإدارة اخلدمات املصرفية للشركات .حصل
السيد /اجلندي على درجة البكالوريوس في
احملاسبة من جامعة عني شمس  -مصر،
والتحق بالعديد من الدورات التدريبية
املتخصصة واملكثفة ،وحضر العديد من
املؤمترات في جامعة لندن لألعمال في
اململكة املتحدة وجامعة هارفرد في الواليات
املتحدة األمريكية.
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السيد /مالك خليفة
(نائب الرئيس التنفيذي  -رئيس اخلدمات
املصرفية اخلاصة للمجموعة)

السيد  /محمد خالد العثمان
رئيس مجموعة اخلدمات املصرفية
الشخصية

السيد /براديب هاندا
(مدير عام مجموعة اخلدمات املصرفية
للشركات األجنبية والنفط والتمويل التجاري)
انض َّم السيد /براديب هاندا إلى بنك الكويت
الوطني في العام  ،1980ويشغل منصب
املدير العام ملجموعة اخلدمات املصرفية
للشركات األجنبية ،والنفط ،والتمويل
التجاري منذ العام  ،2012وهو عضو في
العديد من اللجان اإلدراية لدى املجموعة.
وتشمل مهامه السابقة في بنك الكويت
الوطني منصب مساعد مدير عام ،ومدير
تنفيذي ومدير أول ملجموعة اخلدمات
املصرفية للشركات ،وميتلك خبرة واسعة
تزيد على  30عاماً في مجال الشركات
األجنبية ،والنفط ،والتمويل التجاري.
والسيد /هاندا حاصل على درجة املاجستير
من جامعة دلهي في الهند.
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الدكتور /سليمان عبداملجيد
(املستشار القانوني العام لإلدارة التنفيذية)
انض َّم الدكتور /سليمان عبداملجيد إلى
بنك الكويت الوطني في العام  2001ليشغل
منصب املستشار القانوني العام ورئيس
الشؤون القانونية في البنك .وقد التحق
الدكتور /سليمان عبداملجيد بعد تخرجه
بسلك القضاء املصري ،كما عمل في
التدريس في العديد من اجلامعات ،وميتلك
خبرة عريقة تزيد على  ٣٥عاماً في العمل
القانوني والشؤون القانونية لدى البنوك
الكويتية .الدكتور عبداملجيد حاصل على
درجة الدكتوراه في احلقوق من جامعة
القاهرة بأعلى تقدير مع مرتبة الشرف ،كما
حصل أيضاً على جائزة اجلمعية املصرية
للقانون الدولي ،وله العديد من األبحاث
القانونية املنشورة.

السيد  /محمد اخلرافي
مدير عام مجموعة العمليات

السيد  /محمد اخلنيني
مدير عام مجموعة الشؤون اإلدارية

انض َّم السيد /محمد اخلرافي إلى مجموعة
بنك الكويت الوطني من  2001إلى 2008
حيث تدرج في إدارة الفروع احمللية حتى
وصل إلى درجة مدير فرع .وانضم مجدداً
في العام  2010حيث شغل عدة مناصب
قيادية .ويشغل حالياً منصب مدير عام
مجموعة العمليات .كما أنه عضو مجلس
إدارة في شركة شبكة املعلومات االئتمانية
(ساي نت).
يتمتع السيد /محمد اخلرافي بخبرات
واسعة في مجال اخلدمات املصرفية
والعمليات.
السيد /محمد اخلرافي حاصل على درجة
بكالوريوس في إدارة األعمال من اجلامعة
العربية املفتوحة ،كما شارك في العديد من
البرامج التنفيذية بجامعة هارفرد لألعمال
وجامعة شيكاغو بوث لألعمال واجلامعة
األمريكية في بيروت.

انض َّم السيد /محمد اخلنيني إلى مجموعة
بنك الكويت الوطني عام  ،1979ويشغل
منصب مدير عام مجموعة الشؤون اإلدارية
منذ عام .2007
وقد تدرج السيد /اخلنيني في عدة إدارات
وخاصة في مجموعة اخلدمات املصرفية
الشخصية.
يتمتع السيد /محمد اخلنيني بخبرات واسعة
في مجال اخلدمات املصرفية الشخصية
واإلدارية.
السيد /اخلنيني حاصل على درجة
بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة
الكويت  ،كما شارك في العديد من البرامج
التنفيذية بجامعة هارفرد لألعمال والدورات
التدريبية.

السيد /كارل إينجر
(رئيس مجموعة التدقيق الداخلي)
انض َّم السيد /كارل إينجر إلى بنك الكويت
الوطني في العام  ،2009ويشغل منصب
رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة منذ العام
 .2012وتشمل مناصبه السابقة نائب رئيس
التدقيق الداخلي للمجموعة ،وكذلك رئيس
التدقيق الداخلي لدى أحد البنوك اإلقليمية
في البحرين ،ولديه خبرة واسعة في مجال
التدقيق الداخلي في القطاعات املصرفية
الدولية ،والتدقيق اخلارجي ،وكذلك
اخلدمات االستشارية في اململكة املتحدة.
السيد /إينجر حاصل على شهادة املاجستير
في إدارة األعمال من جامعة سترتكاليد في
اململكة املتحدة.

السيد دنيز ديفرمي سينجيز
رئيس املعلومات الرقمية  -مجموعة بنك
الكويت الوطني
انض َّم السيد /دنيز سينجيز إلى مجموعة
بنك الكويت الوطني في العام 2018
ويشغل منصب رئيس املعلومات الرقمية
للمجموعة .وقبل توليه منصبه احلالي،
شغل السيد /سينجيز منصب رئيس
مجموعة اخلدمات املصرفية الرقمية في
بنك بي .إن .بي .باريبا في اسطنبول ،تركيا.
يتمتع السيد /سينجيز بخبرة طويلة متتد
ألكثر من  20عاماً في مجال اخلدمات
املصرفية الرقمية.
السيد /سينجيز حاصل على درجة
البكالوريوس في الهندسة املدنية من جامعة
بوكازي في اسطنبول ،تركيا.

احلـ ـ ـ ـ ـ ــوك ـمـ ـ ـ ـ ـ ــة

الدكتور  /سعادة شامي
كبير االقتصاديني للمجموعة

املهندس  /عزت حالل
مدير عام االدارة الهندسية

انض َّم الدكتور /سعادة شامي إلى مجموعة
بنك الكويت الوطني عام  ،2018ويشغل
حالياً منصب كبير االقتصاديني للمجموعة،
وهو عضو في العديد من اللجان اإلدارية
في املجموعة ولديه خبرة واسعة في التحليل
االقتصادي وأسواق املال.
قبل توليه منصبه احلالي ،شغل
الدكتور /سعادة منصب األمني العام لهيئة
أسواق املال  -لبنان لعدة سنوات وعمل
لفترة تتجاوز  20عاماً في صندوق النقد
الدولي ،كما عمل مستشاراً في كل من
مكتب رئيس الوزراء ومكتب وزارة املالية في
بيروت  -لبنان.
الدكتور /شامي حاصل على درجة
البكالوريوس واملاجستير في االقتصاد
من جامعة أوتاوا في كندا ،وكذلك درجة
الدكتوراه من جامعة ماك ماستر في كندا.

انض َّم املهندس  /عزت حالل إلى مجموعة
بنك الكويت الوطني في العام  ،2003ويشغل
منصب رئيس اإلدارة الهندسية حيث يعمل
على تطوير وتوسعة شبكة الفروع داخل
وخارج الكويت  ،وهو املهندس املسؤول عن
مشروع املبنى الرئيسي اجلديد.
قبل توليه منصبه احلالي ،شغل
املهندس /حالل عدة مناصب قيادية في
شركات هندسة ومقاوالت كويتية وأمريكية.
يتمتع السيد /عزت حالل بخبرات واسعة
في إدارة اإلنشاءات واستشارات املشاريع
العمرانية.
املهندس /حالل حاصل على درجة
بكالوريوس واملاجيستير في إدارة اإلنشاءات
من جامعة أوكالهاما ودرجة املاجيستير
في الهندسة املدنية من جامعة فيالنوفا في
الواليات املتحدة األمريكية ،كما شارك في
العديد من برامج املدراء التنفيذيني والقيادية
من خالل جامعة هارفرد لألعمال وكلية
وارتون ودايل كارجني.
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السيد  /محمود عزالدين
مدير عام مجموعة اخلدمات املصرفية
اخلاصة  -الكويت
انض َّم السيد /محمود عزالدين إلى مجموعة
بنك الكويت الوطني عام  ،2011ويشغل
منصب مدير عام مجموعة اخلدمات
املصرفية اخلاصة  -الكويت منذ عام ،2018
وهو عضو في العديد من اللجان االئتمانية
في املجموعة.
قبل انضمامه إلى مجموعة بنك الكويت
الوطني ،شغل السيد /عز الدين منصب
رئيس إدارة اخلدمات اخلاصة في أحد
املصارف اللبنانية ومستشار مالي في ميريل
لينش البحرين.
يتمتع السيد /عزالدين بخبرات واسعة في
مجال اخلدمات اخلاصة ،االستثمارات،
االئتمان واإلدارة املالية.
السيد /عزالدين حاصل على درجة
بكالوريوس في إدارة األعمال من اجلامعة
اللبنانية األمريكية ( )LAUفي بيروت ودرجة
املاجستير في إدارة األعمال من جامعة هال
في اململكة املتحدة .كما شارك في العديد
من برامج املدراء التنفيذيني وبرامج القيادة.

الدكتور  /جالل وفاء البدري
املستشار القانوني العام  -رئيس مجموعة
الشؤون القانونية
انض ّم الدكتور /جالل وفاء إلى مجموعة
بنك الكويت الوطني في العام  ،2015ويشغل
حالياً منصب املستشار القانوني العام ورئيس
مجموعة الشؤون القانونية في البنك.
وقبل انضمامه إلى مجموعة بنك الكويت
الوطني ،شغل الدكتور /جالل منصب
املستشار القانوني األول في هيئة أسواق املال
في دولة الكويت واملستشار القانوني ورئيس
وحدة مكافحة غسل األموال في بنك الكويت
الصناعي ،وأستاذ القانون التجاري والبحري
في كلية احلقوق  -جامعة االسكندرية.
يتمتع الدكتور /جالل بخبرة طويلة في مجال
احملاماة واالستشارات القانونية للشركات
والبنوك واملؤسسات املالية وكان عضواً في
عدة جلان قانونية في دولة الكويت.
الدكتور /جالل حاصل على ليسانس في
احلقوق من جامعة اإلسكندرية واملاجيستر
في القانون التجاري من جامعة نيويورك
والدكتوراه في العلوم القانونية من جامعة
تولني في الواليات املتحدة األمريكية.
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السيد نيكوالس سفيكاس
رئيس مجموعة تقنية املعلومات
انض َّم السيد نيكوالس سفيكاس الى
مجموعة بنك الكويت الوطني في العام
 ،2015ويشغل حالياً منصب رئيس مجموعة
تقنية املعلومات.
وقبل انضمامه إلى مجموعة بنك الكويت
الوطني ،شغل السيد /سفيكاس منصب
مدير أول أنظمة البطاقات وأجهزة السحب
اآللي في مجموعة بنك بيريوس  -اليونان.
يتمتع السيد /سفيكاس بخبرة طويلة متتد
ألكثر من  20عاماً في مجال تقنية املعلومات
في القطاع املصرفي.
السيد  /سفيكاس حاصل على درجة
املاجستير في إدارة األعمال من جامعة
مقدونيا  -اليونان ،ودرجة ماجستير في
الهندسة (الهندسة اإللكترونية والكمبيوتر)
من جامعة أرسطو سالونيك  -اليونان.
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منظومة احلوكمة
حترص مجموعة بنك الكويت الوطني على مواكبة أفضل املمارسات
الرائدة والتوصيات الدولية اخلاصة باحلوكمة وإدارة املخاطر وحماية
حقوق أصحاب املصالح ،حيث أنه خالل عام  2018التزمت املجموعة
بكافة الضوابط واحملددات الواردة في تعليمات بنك الكويت املركزي
بشأن قواعد ونظم احلوكمة في البنوك الكويتية الصادرة في يونيو
 ،2012وكذلك التعليمات الرقابية ذات الصلة باحلوكمة الصادرة في
الدول األخرى التي تعمل بها باقي كيانات املجموعة.
لقد ركزت املجموعة ،ممثلة مبجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية ،على
تنمية ثقافة احلوكمة وااللتزام على مستوى كافة كياناتها ،حيث يتم
التطوير املستمر ملنظومة احلوكمة إلرساء قيم مؤسسية سليمة وفعالة
ويأتي ذلك من خالل حزمة من السياسات والنظم واللوائح واملقاييس
التي اعتمدتها املجموعة وتعمل على حتديثها بشكل دوري لتكون
متماشية مع أفضل املمارسات الدولية املعمول بها في ذات الشأن.
هذا ،وتدرك املجموعة أهمية تطبيق مبادئ ومعايير احلوكمة
الرشيدة ،وما يترتب على ذلك من إتباع املعايير املهنية واألخالقية في
جميع التعامالت ،واإلفصاح والشفافية عن املعلومات بشكل دقيق وفي
الوقت املناسب ،ومبا يسهم في تعميق وتطوير كفاءة عمل املجموعة
وهو ما يعزز ثقة املساهمني وكافة األطراف ذات العالقة وأصحاب
املصالح بأداء املجموعة من جهة وبالقطاع املصرفي الكويتي من جهة
أخرى.
استطاعت املجموعة خالل عام  2018حتقيق العديد من اإلجنازات
في منظومة احلوكمة ،وميكن تلخيص ذلك مبا يلي:
٭ ٭مراجعة وتطوير سياسات ولوائح احلوكمة وفقاً للتعليمات
الرقابية في الكويت وكذلك التعليمات الصادرة عن اجلهات
الرقابية في الدول التي تعمل بها املجموعة.
٭ ٭تطوير وتطبيق حزمة من النظم اآللية احلديثة في مجال االلتزام
الرقابي ،إدارة املخاطر التشغيلية ،قانون االلتزام الضريبي
األمريكي (فاتكا) ،ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
٭ ٭املراجعة والتقييم املستقل ملدى كفاءة تطبيق قواعد احلوكمة في
الشركات التابعة لبنك الكويت الوطني ،وذلك من خالل مساندة
ومتابعة إدارات احلوكمة الفرعية في الشركات التابعة بهدف
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إدارة شؤون مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه لتلك الشركات.
٭ ٭التطوير املستمر لنظم التقارير اخلاصة بقواعد احلوكمة بني
كيانات املجموعة.
٭ ٭استيفاء متطلبات هيئة أسواق املال بشأن قواعد حوكمة
الشركات لكل من شركة الوطني لالستثمار وشركة الوطني
لتداول األوراق املالية.

هيكل املجلس وجلانه ومهامه الرئيسية

يتكــون مجلــس إدارة مجموعة بنك الكويت الوطني مــن تســعة
أعضــاء غيــر تنفيذيــني ميثلون املساهمني ويتم انتخابهم وتعيينهم
من قبل اجلمعيــة العامــة للبنــك ملــدة ثــالث ســنوات ،ويهدف مجلس
إدارة املجموعة إلى تعزيز جناح املجموعة على املدى الطويل وتقدمي
قيمة مستدامة إلى مساهميه.
يتسم هيكل مجلس إدارة املجموعة بشكل عام بعدد أعضاء مناسب
وبالتنوع في اخلبرات املهنية واملؤهالت العلمية واملعرفة العميقة
بالقطاع املصرفي وقطاع األعمال التجارية ،حيث يتمتع أعضاء
املجلس بخبرة ومعرفة في مجاالت احملاسبة ،التمويل ،االقتصاد،
التخطيط االستراتيجي ،احلوكمة ،الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر،
باإلضافة إلى التميز باخلبرات الواسعة في بيئة األعمال احمللية
واإلقليمية.
إن هيكل مجلس إدارة املجموعة املتوازن وغير املعقد سهل عملية
تبادل املعلومات بشكل دقيق وفي الوقت املناسب بني كيانات املجموعة
املختلفة وذلك من خالل إرساء قنوات اتصال مباشرة عبر املجموعة،
وهو األمر الذي يعزز مبدأ اإلفصاح والشفافية عن أعمال املجموعة،
كما أن ذلك الهيكل يحافظ على الدور اإلشرافي املنوط باملجلس
ويساهم بشكل فعال في قيام املجلس بأداء مسؤولياته على الوجه
األكمل.
التزاماً بالضوابط اإلشرافية الصادرة عن بنك الكويت املركزي ،فض ً
ال
عن حرص املجموعة على التنفيذ الفعال ملنظومة احلوكمة ،فقد مت
تشكيل عدد مناسب من اللجان التي تتسق مع حجم املجموعة وطبيعة
أنشطتها ومدى تعقدها واالنتشار اجلغرافي لكيانات املجموعة ،حيث
شكل مجلس إدارة املجموعة خمس جلان فرعية منبثقة عنه وذلك
لتعزيز فاعلية املجلس على العمليات املهمة في املجموعة.

يلخص الشكل التالي الهيكل العام ملنظومة احلوكمة اخلاص مبجموعة بنك الكويت الوطني.

اﳌﺴﺎﻫﻤﻮن

ﳝﺎرس اﳌﺴﺎﻫﻤﻮن ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ,واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ أﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ
اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﻟﺪى ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻪ إدارة ﺷﺆون ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻤﺑﺎ ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ

ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﳊﺴﺎﺑﺎت
اﳋﺎرﺟﻴﲔ

ﳉﻨﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ

ﳉﻨﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن

إدارة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ

ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت
واﳌﻜﺎﻓﺂت

أﻣﲔ ﺳﺮ اﳌﺠﻠﺲ

ﳉﻨﺔ اﳊﻮﻛﻤﺔ

إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻻﻟﺘﺰام

احلـ ـ ـ ـ ـ ــوك ـمـ ـ ـ ـ ـ ــة

اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
)اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ(
اﻹﺷﺮاف اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ إدارة أﻋﻤﺎل وﺷﺆون اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﲤﺎﺷﻴﺎﹱ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
واﻷﻃﺮ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ

اﻟﻠﺠﺎن اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ
اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
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اللجان املنبثقة عن مجلس إدارة املجموعة
جلنة احلوكمة

جلنة الترشيحات
واملكافآت

جلنة املخاطر

جلنة التدقيق

جلنة االئتمان

أعضاء اللجنة

أعضاء اللجنة

أعضاء اللجنة

أعضاء اللجنة

أعضاء اللجنة

السيد /ناصر مساعد الساير السيد /غسان أحمد اخلالد
(رئيس اللجنة)
(رئيس املجلس واللجنة)
السيد /حمد محمد البحر
السيد /حمد عبد العزيز
السيد /عماد محمد البحر
الصقر
السيد /يعقوب يوسف الفليج السيد /مثنى محمد احلمد

السيد /غسان أحمد اخلالد
(رئيس اللجنة)
السيد /هيثم سليمان اخلالد
السيد /لؤي جاسم اخلرافي

السيد /مثنى محمد احلمد
السيد /هيثم سليمان اخلالد
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السيد /حمد محمد البحر (رئيس السيد /حمد عبدالعزيز الصقر
(رئيس اللجنة)
اللجنة)
السيد /يعقوب يوسف الفليج
السيد /هيثم سليمان اخلالد
السيد /مثنى محمد احلمد
السيد /لؤي جاسم اخلرافي
السيد /عماد محمد البحر

مهمة اللجنة الرئيسية

مهمة اللجنة الرئيسية

مهمة اللجنة الرئيسية

مهمة اللجنة الرئيسية

مهمة اللجنة الرئيسية

تتولى اللجنة مسؤولية
مساندة مجلس اإلدارة في
اإلشراف على اتباع وتطبيق
املجموعة ملنظومة احلوكمة
ومساعدة املجلس وجلانه في
تطبيق حزمة من اإلجراءات
والنماذج املنظمة لشؤون
احلوكمة.

تتولى اللجنة مسؤولية
مساعدة مجلس اإلدارة
فيما يتعلق مبسؤولياته
جتاه الترشيحات واملكافآت
اخلاصة بأعضاء مجلس
اإلدارة واجلهاز التنفيذي،
كما تساند اللجنة املجلس
في عمليات مراجعة وحتسني
هيكلة مجلس اإلدارة وتطوير
مستوى الكفاءات اخلاصة
بأعضاء املجلس .إضافة إلى
ذلك تساعد اللجنة املجلس
في وضع إطار منح مكافآت
املجموعة وضمان التطبيق
الفعال لذلك وفقاً لسياسة
املكافآت.

تتولى اللجنة مسؤولية
مساعدة املجلس في القيام
مبسؤولياته جتاه إدارة
املخاطر من خالل تقييم
ومتابعة إطار حوكمة املخاطر
ونزعة املخاطر واستراتيجية
املخاطر وآلية تخطيط رأس
املال .باإلضافة لدورها
اإلشرافي على عمليات
االلتزام الرقابي على مستوى
املجموعة.

تقوم اللجنة بدورها الرقابي
واملتمثل في مساندة
مجلس اإلدارة في الرقابة
واإلشراف على كفاءة
واستقاللية عمليات التدقيق
الداخلي والتدقيق اخلارجي
للمجموعة باإلضافة إلى
اإلشراف على إعداد
البيانات املالية الدورية
والتقارير الرقابية األخرى.

تتولى اللجنة مسؤولية
مراجعة جودة وأداء احملفظة
االئتمانية للمجموعة ،ولقد
فوض مجلس اإلدارة هذه
اللجنة باعتماد التسهيالت
االئتمانية التي تتجاوز حدود
الصالحية املمنوحة لإلدارة
التنفيذية وذلك وفقاً لسياسة
االئتمان ودليل الصالحيات
املعتمد للمجموعة ،واملتوافق
مع التعليمات الرقابية بهذا
الشأن.
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اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان
املنبثقة عنه
عدد االجتماعات والتي بلغ إجماليها تسعة وخمسون اجتماعاً ( )59
باإلضافة الى عدد االجتماعات التي حضرها كل عضو خالل العام
بالتفصيل التالي:

عقد مجلس اإلدارة سبع اجتماعات ( )7خالل العام  ،2018ومت
تسجيل محاضر لكافة االجتماعات وإدراجها ضمن سجالت البنك.
يوضح اجلدول التالي أسماء أعضاء مجلس إدارة مجموعة بنك
الكويت الوطني وعضويتهم في اللجان املنبثقة عن املجلس ،وكذلك
مجلس
اإلدارة

احلوكمة

السيد /ناصر مساعد
الساير

٭ رئيس مجلس اإلدارة
٭ رئيس جلنة احلوكمة

7

2

السيد /غسان أحمد
اخلالد

٭ رئيس جلنة الترشيحات واملكافآت
٭ رئيس جلنة املخاطر

5

أعضاء مجلس اإلدارة

العضوية في اللجان

الترشيحات
واملكافآت

3

املخاطر

التدقيق

االئتمان

4

السيد /حمد عبدالعزيز
الصقر

٭ رئيس جلنة االئتمان
٭ عضو جلنة احلوكمة

4

1

16

السيد /يعقوب يوسف
الفليج

٭ عضو جلنة احلوكمة
٭ عضو جلنة االئتمان

4

2

21

السيد /حمد محمد
البحر

٭ رئيس جلنة التدقيق
٭ عضو جلنة الترشيحات واملكافآت

5

السيد /مثنى محمد
احلمد

٭ عضو جلنة احلوكمة
٭ عضو جلنة الترشيحات واملكافآت
٭ عضو جلنة االئتمان

7

السيد /هيثم سليمان
اخلالد

٭ عضو جلنة احلوكمة
٭ عضو جلنة املخاطر
٭ عضو جلنة التدقيق

7

السيد /لؤي جاسم
اخلرافي

٭ عضو جلنة املخاطر
٭ عضو جلنة التدقيق

3

السيد /عماد محمد
البحر

٭ عضو جلنة الترشيحات واملكافآت
٭ عضو جلنة االئتمان

6

إجمالي عدد
االجتماعات

7

3

2

6

3

2

37

4

6

1

3

3
2

3

29
4

6

37

جتدر اإلشارة إلى أن اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه ،واملنعقدة خالل العام  2018تتوافق مع قواعد احلوكمة الصادرة عن بنك
الكويت املركزي واللوائح املنظمة ألعمال املجلس وجلانه ،وذلك من حيث عدد االجتماعات ودوريتها ،والنصاب القانوني للحضور ،واملوضوعات
التي يتم مراجعتها ومناقشتها من قبل االعضاء.
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التطبيق الفعال
ملنظومة احلوكمة
حملة عامة

يسعى مجلس إدارة املجموعة بشكل دائم ومتواصل إلى حتقيق أفضل
مصلحة ملساهمي البنك وذلك من خالل اإلشراف واملتابعة الفعالة لعمل
اإلدارة التنفيذية والتحقق من تنفيذ استراتيجية وأهداف البنك وأن
األداء يسير وفق اخلطط املوضوعة ،وقد قام مجلس اإلدارة خالل العام
مبراجعة وتطوير استراتيجية املجموعة ونزعة املخاطر اخلاصة بها،
متضمناً كافة اخلطط املستقبلية للشركات التابعة والفروع األجنبية.

لدى كافة موظفي الوطني ،وذلك من خالل العمل الدائم على حتقيق
األهداف االستراتيجية للبنك وحتسني معدالت األداء ،وااللتزام
بالقوانني والتعليمات وخاصة قواعد احلوكمة ،ويتم ذلك من خالل
تبني املجلس حلزمة من السياسات واللوائح والنظم واآلليات والتقارير
واإلجراءات التي تطبقها املجموعة بشكل فعال ومتكامل معتمداً
في ذلك على فلسفة املجموعة في تطبيق احلوكمة كثقافة مؤسسية
ومبادئ عمل وليس فقط كتعليمات رقابية ولوائح تشريعية.

هذا ،ويولي مجلس اإلدارة أهمية بالغة لتطبيقات احلوكمة على
مستوى املجموعة ،حيث أنه يحرص على خلق ثقافة القيم املؤسسية

وفيما يلي أهم اإلجنازات ملجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه خالل
عام :2018

أهم إجنازات مجلس االدارة:
احلـ ـ ـ ـ ـ ــوك ـمـ ـ ـ ـ ـ ــة

عقد مجلس اإلدارة سبع اجتماعات خالل العام وقد مت إجناز ما يلي:

٭ ٭اعتماد امليزانية العمومية املدققة وحساب األرباح واخلسائر للبنك.
٭ ٭مناقشة نزعة املخاطر وتأثيرها على استراتيجية املجموعة.
٭ ٭ االطالع على نتائج عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس املال واختبارات الضغط املالي وفقاً للمتطلبات الرقابية بازل .3
٭ ٭مناقشة واعتماد املخصصات احملددة والعامة حملفظة القروض احمللية والدولية.
٭ ٭اعتماد الصالحيات املالية املعدلة املمنوحة للجنة االئتمان العليا.
٭ ٭تعديــل وجتديــد كافــة الصالحيــات املاليــة املمنوحــة للرئيــس التنفيــذي للمجموعــة ونائــب الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة والرئيــس التنفيــذي
 الكويــت ونائبــه.٭ ٭مراجعــة هيــاكل مجالــس اإلدارة فــي الشــركات التابعــة بشــكل مســتمر والتأكــد مــن كونهــا تتوافــق مــع املتطلبــات الرقابيــة والسياســة العامــة
ملنظومــة احلوكمــة للمجموعــة.
٭ ٭متابعــة ســير إجنــاز أعمــال املجموعــة مــن خــال االجتماعــات الدوريــة مــع اإلدارة التنفيذيــة ومناقشــة نتائــج أعمــال املجموعــة مــن خــال
حزمــة مــن التقاريــر الدوريــة املعــدة مــن قبــل املجموعــة املاليــة والتــي تبــن أهــم املؤشــرات املاليــة ملوازنــة البنــك وأرباحــه وفقــاً للتوزيــع
اجلغرافــي للفــروع والشــركات التابعــة األجنبيــة.
٭ ٭إجراء مراجعة وتقييم لفعالية أعمال مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنها وإجراء التقييم الذاتي لألعضاء.

٭
٭
٭
٭
٭
٭

٭مراجعــة هيــكل املكافــآت ومراجعــة آليــة ربــط املكافــآت بــاألداء ومســتويات التعــرض للمخاطــر وحتديــث سياســة املكافــآت علــى مســتوى
املجموعــة.
٭اإلشــراف علــى تطبيــق منظومــة احلوكمــة علــى مســتوى كيانــات املجموعــة والتأكــد مــن التزامهــا بالتعليمــات احملليــة فــي الــدول التــي تعمــل
بهــا مبــا يتماشــى مــع منظومــة احلوكمــة للمجموعــة.
٭مراجعــة وتطويــر السياســات اخلاصــة بتطبيــق مبــادئ احلوكمــة ولوائــح عمــل مجلــس اإلدارة واللجــان املنبثقــة عنــه علــى مســتوى املجموعــة مبــا
يتناســب مــع الهيــكل التنظيمــي للمجموعــة ومواكبــة املمارســات الرائــدة واملطبقــة عامليـاً فــي مجــاالت احلوكمــة.
٭إجراء تقييم لتطبيقات احلوكمة على مستوى املجموعة وحتديد اجلوانب التي حتتاج للتطوير.
٭مراجعــة نتائــج التقييــم الســنوي املســتقل إلطــار احلوكمــة والــذي مت مــن خــال إدارة التدقيــق الداخلــي ،والوقــوف علــى جوانــب التحســن
الالزمــة إلطــار احلوكمــة.
٭مراجعــة نتائــج التقييــم الســنوي املســتقل لنظــم الرقابــة الداخليــة اخلاصــة باحلوكمــة علــى مســتوى املجموعــة ،والــذي مت مــن قبــل مراقــب
احلســابات اخلارجــي.
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٭ ٭ اإلشــراف علــى مكاتــب ودوائــر احلوكمــة فــي الشــركات التابعــة ومتابعــة ســير إجنازاتهــم بتقاريــر دوريــة ترفــع للجنــة احلوكمــة للمناقشــة
واملراجعــة ومــن ثــم عرضهــا علــى املجلــس.
٭ ٭املوافقة على زيادة رأس املال املصرح به من مبلغ  600مليون دينار كويتي إلى مبلغ  750مليون دينار كويتي.
٭ ٭املوافقة على زيادة رأس مال بنك الكويت الوطني املصدر واملدفوع بنسبة  % 5كأسهم منحة مجانية.
٭ ٭فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة للدورة القادمة واالطالع على مناذج الترشيح املقدمة.
٭ ٭املوافقة على سياسة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب اخلاص بالشركات التابعة والصناديق املتواجدة في جزر كامين.
٭ ٭املوافقة على السياسات اخلاصة مبكتب أمن املعلومات.

أهم إجنازات اللجان املنبثقة عن املجلس:
جلنة احلوكمة
عقدت اللجنة إجتماعني خالل العام وقد مت إجناز ما يلي:

٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭

٭مراجعة ومتابعة تطبيق احلوكمة في مجموعة بنك الكويت الوطني والشركات التابعة وتقدمي الدعم املستمر للشركات التابعة.
٭ مراجعــة ميثــاق وأطــر عمــل املجلــس واللجنــة وتعديلهــا وفــق التعليمــات الرقابيــة الصــادرة فــي هــذا الشــأن ورفــع التوصيــات إلــى مجلــس
اإلدارة.
٭مراجعة ومناقشة نتائج تقرير إدارة التدقيق الداخلي بشأن التقييم السنوي ملنظومة احلوكمة ومدى االلتزام بالتعليمات الرقابية.
٭مراجعة ومناقشة نتائج تقرير تقييم أنظمة الرقابة الداخلية ومدى كفاية تطبيق قواعد احلوكمة لدى املجموعة.
٭مراجعــة سياســات احلوكمــة وحتديثهــا مبــا يتناســب مــع آخــر املســتجدات باألنظمــة والتعليمــات الرقابيــة ذات الصلــة واملمارســات الرائــدة
ورفــع التوصيــات إلــى مجلــس اإلدارة العتمادهــا.
٭ مراجعــة تقريــر التعامــات مــع األطــراف ذات العالقــة وتقريــر تعــارض املصالــح وحــاالت اإلبــاغ عــن املمارســات غيــر الســليمة ومناقشــة
فعاليــة اآلليــة املعمــول بهــا فــي هــذا الشــأن.
٭اإلشراف العام على سير إجناز التطبيق الفعال لقواعد احلوكمة على مستوى املجموعة.
٭مراجعة ومناقشة التقرير السنوي بشأن مدى االلتزام بتطبيق قواعد احلوكمة على مستوى املجموعة.
٭مراجعة اإلفصاحات اخلاصة مبنظومة احلوكمة والتي يتم عرضها في التقرير السنوي للمجموعة.
٭مراجعــة التعليمــات اجلديــدة الصــادرة عــن اجلهــات الرقابيــة فــي الــدول التــي تتواجــد فيهــا شــركاتنا التابعــة واالطــاع علــى اإلجــراءات
املتخــذة لاللتــزام بتلــك التعليمــات.
٭اطلعت اللجنة على املستجدات بشأن عملية الترشيح لعضوية مجلس إدارة البنك للدورة القادمة.

جلنة الترشيحات واملكافآت
عقدت اللجنة ثالث اجتماعات خالل العام وقد مت إجناز ما يلي:
٭ ٭اإلشــراف علــى التقييــم الســنوي ألداء مجلــس اإلدارة ككل واللجــان املنبثقــة عــن املجلــس والتقييــم الذاتــي لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس
اإلدارة علــى حــده عــن عــام .2017
٭ ٭ تنفيــذ خطــة التدريــب الســنوية املعتمــدة ألعضــاء مجلــس اإلدارة عــن عــام  2018فــي عــدة مجــاالت متخصصــة مكافحــة اجلرائــم املاليــة،
آليــة االلتــزام بالعقوبــات ،ومكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب.
٭ ٭ اطلعت اللجنة على تقرير التدقيق الداخلي بشأن احلوكمة والتقييم املستقل الذي مت إلطار املكافآت املعمول بها لدى البنك
٭ ٭مراجعة وتطوير سياسة املكافآت على مستوى املجموعة ،ورفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة.
٭ ٭مراجعــة حزمــة املكافــآت واملزايــا الوظيفيــة لعــام  2018املبنيــة علــى معاييــر قيــاس األداء ومعاييــر قيــاس املخاطــر الرئيســية ورفــع التوصيــات
إلــى مجلــس اإلدارة.
٭ ٭مراجعة آلية ربط املكافآت باألهداف طويلة األجل للمجموعة.
٭ ٭مراجعة ومناقشة خطة التعاقب الوظيفي املعدة من قبل مجموعة املوارد البشرية ورفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة.
٭ ٭ مراجعة ومناقشة نظام خيار األسهم االعتبارية للموظفني الرئيسيني ،ورفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة.
٭ ٭االطــاع علــى آخــر التطــورات واملســتجدات فــي الصناعــة املصرفيــة ومناقشــة عــدة تقاريــر فــي هــذا الشــأن وكذلــك التعليمــات الصــادرة
عــن اجلهــات الرقابيــة ذات الصلــة
٭ ٭مراجعة اإلفصاحات اخلاصة باملكافآت املعروضة ضمن التقرير السنوي للمجموعة.
٭ ٭رفع التوصيات ملجلس اإلدارة بشأن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة للدورة القادمة.
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جلنة التدقيق
عقدت اللجنة ست اجتماعات خالل العام وقد مت إجناز ما يلي:
٭ ٭مراجعــة واعتمــاد خطــة العمــل الســنوية إلدارة التدقيــق الداخلــي للمجموعــة لعــام  2018واملســتندة علــى تقييــم املخاطــر وحتديــد أولويــات
التدقيــق ،ومراجعــة وثيقــة السياســة العامــة للتدقيــق الداخلــي ودليــل إدارة التدقيــق الداخلــي وتعديالتــه وعرضهــا علــى املجلــس.
٭ ٭التنسيق مع املدققني اخلارجيني ومراجعة البيانات املالية املرحلية والسنوية للمجموعة وتقدمي التوصيات ملجلس اإلدارة بشأنها.
٭ ٭مراجعة ومناقشة التقارير الدورية إلدارة التدقيق الداخلي والتقارير امللحقة بها.
٭ ٭مراجعة ومناقشة ملخص أعمال إدارة التدقيق الداخلي ومقارنة ما مت إجنازه من خطة التدقيق ومقارنتها بنسب اإلجناز عن السنة السابقة.
٭ ٭مناقشة نتائج تقرير مراجعة نظم الرقابة الداخلية للمجموعة.

٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭

٭مراجعة ميثاق عمل اللجنة وتعديله وتقدمي التوصيات لعرضها على مجلس اإلدارة.
٭مراجعــة مــدى كفــاءة واســتقاللية إدارة التدقيــق الداخلــي والبنيــة التحتيــة اخلاصــة بهــا والتقييــم الســنوي الشــامل لوظيفــة التدقيــق الداخلــي
مــع رئيــس التدقيــق الداخلــي للمجموعــة.
٭مناقشة جوانب الرقابة الداخلية واملتعلقة بنظم وتقنية املعلومات وأمن املعلومات.
٭اعتماد األتعاب املهنية للمدققني اخلارجيني فيما يتعلق بخدمات التدقيق املقدمة.
٭مناقشة نتائج تقرير املدقق اخلارجي املتعلقة بإدارة التدقيق الداخلي.
٭التقييم السنوي ألداء رئيس إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة وحتديد مكافآته.
٭مراجعة نتائج عمليات التدقيق في الكويت والفروع اخلارجية والشركات التابعة.
٭مراجعة واعتماد سياسة التعامل مع مراقبي احلسابات اخلارجيني احملدثة واملوافقة عليها.

جلنة املخاطر
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٭
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٭
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احلـ ـ ـ ـ ـ ــوك ـمـ ـ ـ ـ ـ ــة

عقدت اللجنة أربع اجتماعات خالل العام وقد مت إجناز ما يلي:

٭مراجعــة ومناقشــة االســتراتيجية والتحديــات املتعلقــة بــإدارة املخاطــر ومراجعــة حزمــة تقاريــر إدارة املخاطــر الدوريــة علــى مســتوى املجموعــة
متضمنــة مؤشــرات قيــاس املخاطر.
٭مراجعة تقرير موجز عن أهم أنشطة وإجنازات مجموعة املخاطر
٭مراجعــة ومناقشــة التقاريــر الدوريــة ملخاطــر الســوق وكذلــك عمليــات التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس املــال ( )ICAAPونســب الســيولة النقديــة
و ســيناريوهات الضغــط احملتملــة وســبل التعامــل معهــا علــى مســتوى املجموعــة.
٭مراجعــة ومناقشــة نســب حــدود املخاطــر ومقارنتهــا مبســتويات نزعــة املخاطــر املعتمــدة للمجموعــة ومســتويات االنكشــاف فــي الــدول التــي
تعمــل بهــا املجموعــة ومناقشــة تلــك النســب وتغيراتهــا مقارنــة بالفتــرات الســابقة.
٭االطالع على املستجدات فيما يتعلق باألوضاع االقتصادية العامة وانعكاساتها على مستوى املجموعة.
٭االطالع على املستجدات اخلاصة بعملية تطبيق معيار احملاسبة الدولي .IFRS9
٭مراجعة التقارير اخلاصة مبخاطر التشغيل ومخاطر السوق وااللتزام املختلفة على مستوى املجموعة.
٭مراجعة وحتديث صالحيات جلنة االئتمان العليا ورفع توصية العتمادها من قبل املجلس.
٭مراجعــة التقريــر الــدوري املتعلــق مبخاطــر نظــم املعلومــات واملخاطــر التشــغيلية ونتائــج تقريــر نظــم الرقابــة الداخليــة حــول االلتــزام الرقابــي
ومكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب وااللتــزام مبتطلبــات قانــون االلتــزام الضريبــي األمريكــي (فاتــكا) علــى مســتوى املجموعــة.
٭االطــاع واملوافقــة علــى سياســة االلتــزام وإجــراءات العمــل للمجموعــة وخطــط االلتــزام للفــروع اخلارجيــة وسياســة مكافحــة غســل األمــوال
ومتويــل اإلرهــاب وإجــراءات عمــل إدارة مخاطــر تقنيــة املعلومــات.
٭مناقشة مالحظات االلتزام الرقابي على مستوى كيانات املجموعة من خالل نتائج التقييم الذاتي للمخاطر والرقابة الداخلية.
٭التقييم السنوي ألداء رئيس مجموعة إدارة املخاطر وحتديد مكافآته.
٭مراجعة وحتديث الهيكل التنظيمي ملجموعة إدارة املخاطر وتقدمي التوصيات لعرضها على مجلس اإلدارة.
٭ متابعة التطورات اخلاصة بأمن معلومات االنترنت ومخاطرها العاملية وخطة العمل املستقبلية لتحديث أنظمة احلماية في البنك.
٭مراجعة حدود اخلزانة السنوية وسياسة التجاوز.
٭مراجعة ومناقشة خطة العمل في إدارة عمليات االئتمان.
٭مراجعــة سياســات وإجــراءات عمــل إدارة املخاطــر املتعلقــة مبخاطــر االئتمــان ،سياســة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس املــال ،سياســة مخاطــر
التشــغيل ،خطــة االلتــزام الســنوية ،سياســة نزعــة املخاطــر ،سياســة إدارة مخاطــر الســوق وسياســة مكافحــة االحتيــال حيــث وافقــت اللجنــة
عليهــا لعرضهــا علــى مجلــس اإلدارة.
٭مراجعة ميثاق عمل جلنة مجلس اإلدارة للمخاطر واملوافقة على ميثاق عمل جلنة منع االحتيال العتمادها من قبل اإلدارة.
٭االطــاع واملوافقــة علــى إجــراءات العمــل اخلاصــة بسياســة اســتمرارية األعمــال والتعافــي مــن الكــوارث واملصادقــة علــى خطــة سياســة
اســتمرارية األعمــال.
٭االطالع على آخر التطورات بشأن األمن السيبراني.
٭االطالع على التعليمات اجلديدة الصادرة عن بنك الكويت املركزي اخلاصة بالقروض االستهالكية ومقارنتها مع التعليمات السابقة.
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جلنة االئتمان
اإلجنازات
عقدت اللجنة سبعة وثالثون اجتماع خالل العام وقد مت القيام باملهام التالية:
٭ ٭مراجعة واعتماد القرارات االئتمانية ضمن حدود الصالحية املفوضة من قبل مجلس اإلدارة.
٭ ٭التنسيق مع جلنة املخاطر ملناقشة حدود مخاطر االئتمان.

اإلطار العام لتقييم مجلس اإلدارة:
تقــوم جلنــة الترشــيحات واملكافــآت بصفــة ســنوية وحتــت إشــراف مجلــس اإلدارة بتقييــم فعاليــة أعضــاء املجلــس وحجــم مشــاركتهم فــي أعمالــه ســواء
بصفــة فرديــة أو كمجموعــة ،ويشــمل ذلــك أيضـاً تقييــم اللجــان املنبثقــة منــه ،وذلــك مــن خــال منهجيــة التقييــم الذاتــي التــي مت تصميمهــا وتطويرهــا
لتقييــم فعاليــة كل عضــو مــن أعضــاء املجلــس للوقــوف علــى جوانــب التطويــر والتدريــب الالزمــة لألعضــاء.
يوضح الشكل التالي العناصر التي استندت عليها عملية التقييم حيث مت تضمينها في مناذج التقييم الذاتي:

اﻟﺪور اﻹﺷﺮاﻓﻲ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ واﻟﻠﺠﺎن

اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﳌﺆﻫﻼت
وﺳﺒﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

اﳊﻀﻮر
واﳌﺸﺎرﻛﺔ

ﺳﺒﻞ اﻻﺗﺼﺎل
وآﻟﻴﺔ رﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ

ﻛﻔﺎﻳﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
واﶈﺎﺿﺮ واﻟﻘﺮارات

وبنا ًء على نتائج التقييم قامت اللجنة برفع تقريرها إلى مجلس اإلدارة ،الذي اطلع عليه في اجتماعه املنعقد خالل شهر ديسمبر .2018
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سياسة وإطار منح املكافآت
إن سياســة املكافــآت بالبنــك تتماشــى مــع األهــداف االســتراتيجية
للمجموعــة ،ال ســيما أنهــا مصممــة جلــذب واالحتفــاظ وحتفيــز
الكــوادر مــن املوظفــن ذوي الكفــاءة العاليــة واملهنيــة واملهــارات واملعرفــة،
وفــي نفــس الوقــت ،تعزيــز إدارة املخاطــر اجليــدة والفعالــة والربحيــة
املســتمرة.
لقــد مت ربــط منــح املكافــآت املاليــة للمجموعــة بأهــداف األداء قصيــرة
وطويلــة األجــل ،وقــد مت حتويــل اســتراتيجية املجموعــة املعتمــدة مــن قبل
املجلــس إلــى مؤشــرات أداء رئيســية ،ويتــم حتديــد املكافــآت اســتناداً
إلــى حتقيــق تلــك املؤشــرات الرئيســية جتــاه اســتراتيجية املجموعــة
الشــاملة ،وهــذا يتضمــن املعاييــر املاليــة وغيــر املاليــة ومؤشــرات
املخاطــر الرئيســية (حيثمــا ينطبــق األمــر).

لقــد مت ربــط مكافــآت املوظفــن املشــاركني فــي أنشــطة حتفهــا املخاطــر
بحــدود املخاطــر ،التــي يتــم تنظيمهــا وفقـاً لنزعة املخاطر .أما مؤشــرات
األداء الرئيســية لوظائــف الرقابــة املاليــة ورقابــة املخاطــر فإنهــا تســتند
إلــى حتقيــق األهــداف احملــددة بالوظيفــة نفســها حيــث أن أي اســترداد
لهــذه الفئــة ســوف يســتند إلــى معاييــر أداء الوظيفــة.
وتعمــل املجموعــة بفلســفة املزايــا اإلجماليــة ،مــع األخــذ فــي االعتبــار
كافــة مكونــات املكافــآت املاليــة املمنوحــة والتــي تتمثــل مبــا يلــي:
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ألغــراض منــح املكافــآت ،تصنــف املجموعــة فئــات موظفيهــا بــن
املوظفــن املشــاركني فــي أنشــطة حتفهــا املخاطــر واملوظفــن الذيــن
يتولــون مهــام الرقابــة املاليــة ورقابــة املخاطــر.

تطبــق املجموعــة األســلوب اآلجــل الــذي ميتــد حلــد الثــاث ســنوات
(االســتحقاق النهائــي ملنــح املكافــآت املتغيــرة) .ويخضــع اســتحقاق منــح
املكافــآت املتغيــرة إلــى مــدى حتقيــق أهــداف األداء طويلــة املــدى وكذلــك
حتقــق حــدوث املخاطــر.
ويتــم تطبيــق سياســة االســترداد علــى األجــزاء غيــر املمنوحــة مــن
املكافــأة (برنامــج األســهم االعتباريــة) وذلــك فــي حالــة عــدم حتقيــق
املوظــف ألهــداف األداء طويلــة املــدى أو حتقــق املخاطــر فعلي ـاً .ويتــاح
نظــام األســهم االعتباريــة لعــدد مختــار مــن املوظفــن املؤهلــن لالنتفــاع
بهــذا النظــام ،ويتــم تطبيــق سياســة االســترداد علــى هــذا العنصــر مــن
املكافــآت املتغيــرة.
إن عمليــة املكافــآت باملجموعــة حتكــم مــن خــال جلنــة الترشــيحات
واملكافــآت املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة ويتحمــل مجلــس اإلدارة مســؤولية
اتخــاذ القــرارات النهائيــة.
اإلفصاحات اخلاصة باملكافآت
لــم يتســلم أعضــاء مجلــس إدارة املجموعــة أيــة مكافــآت فــي شــكل
أتعــاب أو رواتــب أو زيــادات لقــاء خدماتهــم املقدمــة للمجموعــة.
بلغــت إجمالــي مكافــآت اخلمــس أعضــاء مــن اإلدارة العليــا الذيــن
حصلــوا علــى أعلــى املكافــآت ،متضمنــاً مديــر عــام املجموعــة املاليــة
ومضاف ـاً إليــه رئيــس التدقيــق الداخلــي ورئيــس إدارة املخاطــر للســنة
املنتهيــة فــي ديســمبر  2018مبلــغ  8٫109ألــف دينــار كويتــي.

٭ ٭املكافآت الثابتة (الرواتب ،واملزايا وما إلى ذلك)
٭ ٭املكافــآت املتغيــرة (مثــل املكافــآت القائمــة علــى مســتوى األداء)
والتــي تتضمــن املكافــأة النقديــة وحصــص األســهم (وفقـاً لبرنامــج
نظــام األســهم االعتباريــة للموظفــن)
تتأكــد املجموعــة مــن وجــود تــوازن مناســب بــن املكافــآت الثابتــة
واملتغيــرة للســماح باحتماليــة تخفيــض املكافــآت فــي حالــة األداء املالــي
الســلبي.
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يوضح اجلدول التالي تفاصيل املكافآت (بالدينار الكويتي) لفئات
املوظفني:

القيم "باأللف دينار كويتي"
مكافآت متغيرة
فئات املوظفني

عدد
املوظفني

مكافآت ثابتة

اإلدارة العليا

74

8٫638

8٫058

متخذو القرارات ألنشطة حتفها املخاطر

23

4٫204

6٫868

997

وظائف الرقابة املالية ورقابة املخاطر

15

1٫560

648

415

ألغراض اإلفصاح
٭
٭
٭
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٭فئة اإلدارة العليا :تتضمن جميع املوظفني مبا يعادل مساعد
مدير عام فما فوق لكافة وحدات األعمال باستثناء وظائف
الرقابة املالية ورقابة املخاطر.
٭فئة متخذو القرارات ألنشطة حتفها املخاطر :تتضمن الرئيس
التنفيذي للمجموعة ونائبه والرئيس التنفيذي للكويت ونائبه
ورؤساء اإلدارات التشغيلية ونوابهم.
٭فئة وظائف الرقابة املالية ورقابة املخاطر :تتضمن رؤساء
الوظائف الرقابية (الرقابة املالية ،إدارة املخاطر وااللتزام،
التدقيق الداخلي ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب)
ونوابهم ومساعديهم.

نقدي

إجمالي
املكافآت

نظام األسهم
االعتبارية
للموظفني

حوافز أداء
أخرى

1٫991

522

19٫209

135

12٫204

6

2٫629

ألف
دينار كويتي

تقرير عن كفاية نظم الضبط
والرقابة الداخلية
بيان مجلس اإلدارة حول كفاية نظم الضبط
والرقابة الداخلية

يســعى مجلــس اإلدارة جاهــداً للتحقــق مــن كفايــة وفعاليــة نظــم الرقابــة
الداخليــة الالزمــة حلمايــة عمليــات املجموعــة ،وكذلــك التحقــق مــن
االلتــزام بتلــك النظــم ،باإلضافــة إلــى جعــل الرقابــة الداخليــة وســيلة
لتوفيــر احلمايــة الالزمــة للمجموعــة جتــاه أيــة مخاطــر ســواء كانــت
داخليــة أو خارجيــة.

يتــم القيــام مبراجعــة نظــم الرقابــة الداخليــة بصــورة ســنوية مــن
قبــل شــركة تدقيــق مســتقلة وفقــاً ملتطلبــات بنــك الكويــت املركــزي.
وتتضمــن املراجعــة عمليــات فحــص الســجالت احملاســبية والســجالت
األخــرى ،وتقييــم نظــم الرقابــة الداخليــة للمجموعــة فيمــا يتعلــق ،علــى
ســبيل املثــال ال احلصــر ،باحلوكمــة ،والرقابــة املاليــة ،والرقابــة علــى
األمــوال ،والعمليــات املصرفيــة ،وائتمــان األفــراد والشــركات ،واخلزانــة،
وتكنولوجيــا املعلومــات ،وإدارة املخاطــر ،واملــوارد البشــرية والشــؤون
اإلداريــة ،والتدقيــق الداخلــي ،وعمليــات مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل
اإلرهــاب ،وكذلــك الشــؤون القانونيــة.
خــال العــام  ،2018مت عــرض ملخــص ملجلــس اإلدارة حــول نتائــج
تقريــر مراجعــة نظــم الرقابــة الداخليــة للعــام املنتهــي فــي  31ديســمبر
 2017حيــث لــم يشــر التقريــر أليــة مالحظــات جوهريــة.

تتولــى جلنــة التدقيــق مســؤولية اإلشــراف علــى إطــار عمــل نظــم الرقابــة
الداخليــة باإلضافــة إلــى اختيــار وتدويــر املدقــق اخلارجــي مبــا يتوافــق
مــع املتطلبــات الرقابيــة.
لقــد مت تزويــد مجلــس اإلدارة بنتائــج تقييــم نظــم الرقابــة الداخليــة مــن
خــال كل مــن إدارة املخاطــر وااللتــزام والتدقيــق الداخلــي باإلضافــة
إلــى جهــة خارجيــة مســتقلة.
يــرى املجلــس أن نظــم الرقابــة املعتمــدة واملطبقــة فــي املجموعــة مرضيــة
وكافية.
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وقــد حتقــق املجلــس مــن توفــر نظــم رقابــة داخليــة فعالــة فــي ظــل
وجــود وظيفــة إلدارة املخاطــر وااللتــزام لديهــا املســتويات الكافيــة مــن
الصالحيــة واالســتقاللية واملــوارد وكذلــك ســبل التواصــل مــع قطاعــات
األعمــال .كمــا يعتبــر مجلــس اإلدارة وظيفــة التدقيــق الداخلــي وأعمــال
التدقيــق اخلارجــي كجــزء ال يتجــزأ مــن أدوات الرقابــة الداخليــة
لضمــان املراجعــة املســتقلة للمعلومــات املقدمــة مــن اإلدارة التنفيذيــة
ملجلــس اإلدارة.

مراجعة نظم الرقابة الداخلية من قبل جهة
خارجية مستقلة

تقرير مراجعة نظم
الرقابة الداخلية
خاص وسري
التاريخ 14 :يونيو 2018
السادة /أعضاء مجلس اإلدارة احملترمني
بنك الكويت الوطني ش.م.ك
دولة الكويت
حتية طيبة وبعد،

تقرير عن السجالت احملاسبية والسجالت
األخرى وأنظمة الرقابة الداخلية

بنــاء علــى كتــاب التعيــن بتاريــخ  18فبرايــر  2018ومالحقــه ،فقــد قمنــا
بفحــص الســجالت احملاســبية والســجالت األخــرى وأنظمــة الرقابــة
الداخليــة فــي الكويــت والفــروع فــي مملكــة البحريــن واململكــة األردنيــة
واململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة والشــركات
التابعــة  -بنــك الكويــت الوطنــي (لبنــان) ش.م.ل .وبنــك الكويــت الوطنــي
 مصــر وعمليــات لنــدن لبنــك الكويــت الوطنــي (انترناشــيونال) بــي .إل.سي(.يشــار إليهــم مجتمعــن بـــ "املجموعــة" التــي كانــت موجــودة خــال
الســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  .2017وقــد شــمل الفحــص جميــع
اإلدارات باملجموعــة كمــا يلــي:
٭ ٭احلوكمة؛
٭ ٭إدارة املخاطر؛
٭ ٭مكافحة غسل األموال؛
٭ ٭اخلدمــات املصرفيــة الشــخصية واخلدمــات املصرفيــة للشــركات
واخلدمــات املصرفيــة اخلاصــة؛
٭ ٭اخلزينة؛
٭ ٭املوارد البشرية؛
٭ ٭الرقابة على الصناديق والعمليات؛
٭ ٭الرقابة املالية؛
٭ ٭الشئون اإلدارية؛
٭ ٭التدقيق الداخلي؛
٭ ٭تكنولوجيا املعلومات؛
٭ ٭الشئون القانونية؛
٭ ٭شكاوى العمالء؛
٭ ٭األوراق املالية (في الكويت فقط)؛
٭ ٭سرية معلومات العمالء؛
٭ ٭أنظمة مكافحة االحتيال واالختالس.
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لقــد قمنــا بفحصنــا وفقــاً للمتطلبــات الــواردة فــي دليــل اإلرشــادات
العامــة بشــأن مراجعــة الرقابــة الداخليــة الصــادر عــن بنــك الكويــت
املركــزي بتاريــخ  14نوفمبــر  1996وتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي
بتاريــخ  20يونيــو  2012بشــأن قواعــد احلوكمــة فــي البنــوك الكويتيــة
وتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي بتاريــخ  23يوليــو  2013بشــأن عمليــات
مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ووفقـاً للمعيــار الدولــي 3000
املتعلــق مبهــام التأكيــد.
يخضــع كل مــن فــروع بنـــك الكويــت الوطنــي ش.م.ك فــي نيويــورك
وســنغافورة وشــنغهاي  ،وإن بــي كــي برايفيــت بانــك (سويســرا) إل .تــي
.دي ،وشــركة الوطنــي لالســتثمار ش.م.ك.م وشــركة الوطنــي للوســاطة
املاليــة ش.م.ك.م لتقييــم الضوابــط الرقابيــة و إلشــراف ســنوي مــن قبــل
اجلهــات الرقابيــة احملليــة املعنيــة .يشــتمل ملحــق مــن هــذا التقريــر علــى
ملخــص لتقاريــر الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة.
وبصفتكــم مجلــس إدارة بنــك الكويــت الوطنــي فإنكــم مســئولون عــن
إعــداد واالحتفــاظ بدفاتــر محاســبية مناســبة والســجالت األخــرى
وأنظمــة الرقابــة الداخليــة مــع األخــذ فــي االعتبــار املنافــع املتوقعــة
والتكاليــف املتعلقــة بإعــداد تلــك األنظمــة .والهــدف مــن ذلــك هــو توفيــر
تأكيــد معقــول وليــس قاطــع بــأن املوجــودات محميــة مقابــل أيــة خســائر
ناجتــة عــن االســتخدام أو تصــرف غيــر مصــرح بــه ،وأن املخاطــر
املصرفيــة يتــم مراقبتهــا وتقييمهــا بشــكل مناســب ،وأن املعامــات يتــم
تنفيذهــا طبقــا إلجــراءات التفويــض املقــررة ويتــم تســجيلها بشــكل
مناســب وذلــك لتمكينكــم مــن القيــام بأعمالكــم بشــكل ســليم.
ونظــراً للقيــود الكامنــة فــي أنظمــة احملاســبة والرقابــة الداخليــة ،فــإن
األخطــاء واملمارســات اخلاطئــة قــد حتــدث وال يتــم اكتشــافها .إضافــة
إلــى ذلــك فــإن إعــداد أي تقييــم لألنظمــة للفتــرات املســتقبلية يخضــع
ملخاطــر عــدم كفايــة معلومــات اإلدارة وإجــراءات الرقابــة بســبب
التغييــرات فــي الظــروف أو أن درجــة االلتــزام بتلــك اإلجــراءات قــد
تصبــح ضعيفــة.

برأينــا ،وبالنظــر إلــى طبيعــة وحجــم عملياتــه خــال الســنة املنتهيــة فــي
 31ديســمبر  ،2017فــإن الســجالت احملاســبية والســجالت األخــرى
وأنظمــة الرقابــة الداخليــة فــي اإلدارات التــي مت فحصهــا مــن قبلنــا
قــد مت إعدادهــا واالحتفــاظ بهــا بصــورة مرضيــة طبقـاً ملتطلبــات دليــل
اإلرشــادات العامــة بشــأن مراجعــة الرقابــة الداخليــة الصــادر مــن قبــل
بنــك الكويــت املركــزي بتاريــخ  14نوفمبــر  1996وتعليمــات بنــك الكويــت
املركــزي بتاريــخ  20يونيــو  2012بشــأن قواعــد احلوكمــة فــي البنــوك
الكويتيــة وتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي بتاريــخ  23يوليــو  2013بشــأن
عمليــات مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب باســتثناء األمــور
املبينــة فــي التقريــر.

عــاوة علــى ذلــك ،قــام البنــك بتأســيس عمليــة متابعــة منتظمــة
علــى االســتثناءات الــواردة وذلــك بهــدف التأكــد مــن أن اإلجــراءات
التصحيحيــة يتــم اتخاذهــا لتصحيــح أوجــه الضعــف والفجــوات فــي
الرقابــة والتــي مت حتديدهــا أثنــاء مراجعــة الرقابــة الداخليــة.

صافي عبد العزيز املطوع
مراقب حسابات  -ترخيص رقم  138فئة «أ»
من كي بي إم جي صافي املطوع وشركاه
عضو في كي بي إم جي العاملية
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األخالقيات وقواعد السلوك املهني
القيم السلوكية
تســتمر املجموعــة فــي تطبيــق قيــم احلوكمــة باعتبارهــا مبــادئ أساســية
وجــزء هــام مــن ثقافــة املجموعــة ولقــد قامــت املجموعــة خــال العــام
بالعديــد مــن املبــادرات التــي مــن شــأنها تعزيــز االلتــزام بقيــم احلوكمــة
ورفــع مســتوى الوعــي بتلــك القيــم علــى كافــة مســتويات موظفــي
املجموعــة واجلهــات التــي تتعامــل معهــا.
التزمــت املجموعــة بتحقيــق قيــم احلوكمــة فــي أعلــى مســتوياتها ،ومت
إرســاء هــذه القيــم ضمــن عــدد مــن الركائــز والتــي انبثقــت مــن خــال
مجموعــة مــن السياســات واإلجــراءات املبينــة فيمــا يلــي :
ميثاق السلوك واألخالق املهنية
يعتبــر ميثــاق الســلوك واألخــاق املهنيــة أحــد أهــم مكونــات منظومــة
احلوكمــة لــدى املجموعــة حيــث يحــرص مجلــس اإلدارة واإلدارة
التنفيذيــة علــى جــودة االلتــزام بذلــك امليثــاق ضمــن ســير األعمــال
اليوميــة للمجموعــة ،تعاملهــا مــع موظفيهــا ،عمالئهــا وكافــة اجلهــات
األخــرى املتعاملــة مــع املجموعــة.
ويخضــع ذلــك امليثــاق إلــى مراجعــة دوريــة للتحقــق مــن مواكبتــه لكافــة
التحديثــات والتطويــرات فــي مجــاالت احلوكمــة وضبــط الســلوك املهني.
كمــا يشــرف مجلــس اإلدارة علــى كفــاءة تطبيــق امليثــاق مــن خــال أعمــال
التدقيــق والرقابــة الداخليــة لتحديــد أيــة فجــوات ميكــن الوقــوف عليهــا
واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة بشــأنها.
تعارض املصالح
حتــرص املجموعــة فــي جميــع مراحــل التعامــات املصرفيــة لعمالئهــا
مبعاملــة جميــع العمــاء بالعــدل واملســاواة واإلنصــاف واألمانــة لتحقيــــق
أقصــــى درجــــات الشــــفافية واملوضوعيــــة مــــن خــــال تطبيــــق سياســــة
تعــــارض املصالــــح ،حيــث قامــت املجموعــة وبإشــراف مجلــــس اإلدارة
مبراجعــة سياســة التعامــات مــع األطــراف ذات العالقــة مبــا يتناســب
مــع طبيعــة أعمــال املجموعــة والتطــورات الرقابيــة فــي األســواق التــي
تعمــل بهــا باإلضافــة إلــى تبنــي حزمــة مــن النمــاذج اإلجرائيــة املنظمــة
حلــاالت اإلفصــاح عــن حــاالت تعــارض املصالــح احملتملــة وآليــة التعامــل
معهــا.
كمــا تخضــع حــاالت تعــارض املصالــح احملتملــة والتعامــات مــع األطراف
ذات العالقــة إلــى مراجعــة دوريــة مســتقلة مــن قبــل التدقيــق الداخلي.
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السرية
يحــرص املجلــس واإلدارة التنفيذيــة واملوظفــن علــى ســرية املعلومــات
والبيانــات اخلاصــة بأصحــاب املصالــح باملجموعــة وفقــاً ألحــكام
القواعــد والتعليمــات الصــادرة مــن قبــل بنــك الكويــت املركــزي واجلهــات
الرقابيــة األخــرى.
واســتمرت املجموعــة خــال عــام  2018بتطبيــق اإلجــراءات الكفيلــة
باحلفــاظ علــى ســرية املعلومــات وفقـاً للسياســات واإلجــراءات املعتمــدة
ونظــم الرقابــة الداخليــة والتــي تقضــي باحملافظــة علــى الســرية.
سياسة اإلبالغ عن املخالفات والتجاوزات
تهــــدف املجموعــة مــن تطبيــق سياســة اإلبــاغ إلــــى التشــجيع علــى
ثقافــــة االنفتــــاح والثقــــة بــــن موظفيــــه ،ومبــــا يســــاعد املوظفــني علــى
اإلبــــاغ عــــن أي شــــكوى لديهــــم بشــــأن ســــوء الســــلوك أو أي تصــــرف
غيــــر قانونــــي أو مهنــــي .ويتــــم اإلبــالغ عــــن املخــاوف مباشــرة لرئيــس
مجلــــس اإلدارة ،وتبقــى املعلومــات املســتلمة واملجمعــة كجــزء مــن هــذا
اإلجــراء ســرية ،وفــي حــاالت الضــرورة حتفــظ بــدون اســم املبلــغ لتوفيــر
احلمايــة الالزمــة للموظــف ،كمــا تخضــع هــذه اآلليــة إلــى مراجعــة مــن
قبــل التدقيــق الداخلــي لــدى املجموعــة.

حقوق أصحاب املصالح
اســتمرت املجموعــة فــي تطبيــق إجــراءات واضحــة املعالــم فــي إدارة
الشــفافية واحلــوار املنفتــح واالتصــال مــع أصحــاب املصالــح لديهــا.
وتتضمــن هــذه اإلجــراءات البروتوكــوالت املتبعــة فــي التواصــل مــع
أصحــاب املصالــح ومســتوى ودرجــة املعلومــات التــي ميكــن اإلفصــاح
عنهــا.

املساهمني

املجتمع (املسؤولية االجتماعية)

حافظــت املجموعــة علــى تقدمهــا فــي ريــادة مشــاريع املســؤولية
االجتماعيــة ،حيــث يعتبــر إيجــاد بيئــة اقتصاديــة واجتماعيــة مســتدامة
فــي املجتمــع ضمــن أولويــات املجموعــة ،وتقــوم املجموعــة باإلفصــاح عــن
أنشــطتها االجتماعيــة ذات الصلــة علــى موقعهــا اإللكترونــي ،باإلضافــة
إلــى تقريــر االســتدامة لعــام  2018كتقريــر مســتقل.
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اســتمرت املجموعــة فــي تطويــر قنــاة تواصــل ذات انفتــاح وشــفافي ًة
مــع مســاهميها ،والتــي مــن شــأنها متكــن املســاهمني مــن فهــم أعمــال
املجموعــة وأحوالهــا املاليــة وأدائهــا واجتاهاتهــا التشــغيلية .كمــا يقــدم
املوقــع االلكترونــي للمجموعــة حزمــة مــن التقاريــر املفصلــة للمســاهمني
حــول احلوكمــة واملعلومــات الهامــة األخــرى بشــأن اإلفصــاح عــن
املعلومــات املاليــة وغيــر املاليــة.
تبلــغ نســبة مســاهمة املؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة فــي
بنــك الكويــت الوطنــي نســبة  % 5٫53مــن رأس مــال البنــك كمــا فــي
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املوظفني

حتــرص املجموعــة علــى حمايــة حقــوق موظفيهــا وتلتــزم بهــا ،والتــي
تشــمل التالــي علــى ســبيل املثــال ال احلصــر:
٭ ٭توافر هيكل شفاف للمكافآت والتعويضات
٭ ٭العمل في بيئة تتسم بالشفافية واحلوار
٭ ٭املشاركة في برامج إدارة مواهب املوظفني
٭ ٭حق الدخول على تطبيق سياسة اإلبالغ عن املخالفات

عالقات املستثمرين

اســتمرت املجموعــة فــي توفيــر حــوار منفتــح وذو شــفافية مــع كل مــن
مســتثمريها ســواء مــن الهيئــات أو املســتثمرين مــن القطــاع اخلــاص
وتعمــل إدارة عالقــات املســتثمرين كجهــة اتصــال رئيســية مــع املســاهمني
واملســتثمرين واحملللــن املاليــن.
كمــا تنشــر املجموعــة املعلومــات للمســتثمرين وأصحــاب املصالــح بصــورة
دوريــة مــن خــال موقعهــا اإللكترونــي باإلضافــة إلــى وســائل اإلعــام
األخــرى.

العمالء

حــرص بنــك الكويــت الوطنــي ومنــذ بدايــة تأسيســه علــى إرســاء قواعــد
مهنيــة وســلوكية رائــدة ،وتوفيــر كادر مؤهــل ميكنــه مــن خدمــة عمالئــه
بالشــكل األمثــل ،باإلضافــة علــى حرصــه الدائــم إلتبــاع التعليمــات
الرقابيــة واملمارســات الدوليــة الرائــدة فــي مجــال خدمــة العمــاء
وحمايتهــم ،إذ بــادر بنــك الكويــت الوطنــي باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة
لتطبيــق مــا ورد بدليــل حمايــة العمــاء الصــادر عــن بنــك الكويــت
املركــزي مؤخــراً فــي مراجعــة وحتديــث سياســة تعتمــد مــن قبــل مجلــس
اإلدارة لتعزيــز مفهــوم الشــفافية واإلفصــاح فــي املعامــات املصرفيــة
التــي يقدمهــا البنــك.
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إدارة مخاطر املجموعة
هيكل إدارة املخاطر وااللتزام
يتألف هيكل مجموعة إدارة املخاطر وااللتزام من الوحدات اإلدارية املوضحة بالشكل التالي:

إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻻﻟﺘﺰام

ﻣﺨﺎﻃﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎن اﶈﻠﻲ

ﻣﺨﺎﻃﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺪوﻟﻲ

اﳌﺨﺎﻃﺮ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

يترأس هيكل مجموعة إدارة املخاطر وااللتزام رئيس إدارة املخاطر
للمجموعة ويدعمه نوابه ومساعديه ،ويترأس كل وحدة مذكورة أعاله
مديراً لها.
تتبع مجموعة إدارة املخاطر وااللتزام إلى جلنة املخاطر املنبثقة
عن مجلس اإلدارة مباشرة ،وتتولى مسؤولية حتديد وتقييم املخاطر
الرئيسية وقياس مستويات تعرض البنك للمخاطر ومتابعة مستويات
االنكشاف في ظل نزعة املخاطر ،كما تتولى أيضاً حتديد متطلبات
رأس املال بصورة دورية وتقوم مبتابعة وتقييم القرارات املتعلقة بتحمل
مخاطر معينة.
كما تعمل مجموعة إدارة املخاطر وااللتزام على التأكد من استيفاء
املجموعة ملتطلبات االلتزام مع اجلهات الرقابية ،مبا في ذلك بنك
الكويت املركزي وهيئة أسواق املال وأية جهات رقابية أخرى.
يتحمل مجلس اإلدارة املسؤولية الكاملة في تصميم نزعة املخاطر
واالستراتيجية وكذلك املوافقة على إطار عمل إدارة املخاطر
والسياسات واإلجراءات باإلضافة للمتابعة الدورية للمخاطر وتطبيق
آلية تقييم األداء املعدل وفقاً للمخاطر (لتحقيق التوازن بني املخاطر
والعوائد).
ويتم االحتفاظ بقائمة مجمعة للمخاطر على مستوى املجموعة
ويتضمن ذلك املخاطر الرئيسية على مستوى الفروع اخلارجية
والشركات التابعة.
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ﻣﺨﺎﻃﺮ
اﻟﺴﻮق

ﻣﺨﺎﻃﺮ
ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺒﻨﻚ

استراتيجية إدارة املخاطر

اﻻﻟﺘﺰام
اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ

لقد قامت املجموعة خالل العام مبراجعة وتطوير استراتيجية العمل
لديها ،مما توجب القيام مبراجعة وتطوير استراتيجية إدارة املخاطر،
حيث تلخصت استراتيجية إدارة املخاطر مبا يلي:
1 .1احلفاظ على االستقرار واستمرارية العمل أثناء الكوارث.
2 .2االلتزام الفعال والكافي باملتطلبات الرقابية ومتطلبات رأس املال
مبا يتوافق مع استراتيجية العمل.
3 .3تطوير بنية تكنولوجيا املعلومات واستخدام وسائل حديثة
للعمل على رفع املستوى املهني ومستوى اخلبرات لدى مواردها
البشرية.
4 .4التخطيط الفعال للمخاطر من خالل نزعة مناسبة للمخاطر.
5 .5التطبيق املتزن الختبارات الضغط لتقييم أثر ذلك على متطلبات
رأس املال وقاعدة رأس املال ووضع السيولة النقدية.

نزعة املخاطر

بهدف حتقيق التوازن األمثل للمخاطر والعوائد التي متكن من حتقيق
أهدافها االستراتيجية ،وضعت املجموعة احلد األقصى للمخاطر
الذي ميكن أن تقبله في الفئات احملددة لألعمال .وينبغي تخفيف أية
مخاطر من شأنها مخالفة نزعة املخاطر للبنك ،وذلك كأولوية ضمن
املستويات املقبولة.
يتم مراجعة نزعة املخاطر بالبنك بصورة سنوية على األقل ،ويتم
حتديثها حسب الضرورة ،ويتم مراجعة واعتماد التغيرات والتحديثات
على نزعة املخاطر من قبل مجلس اإلدارة.

قام رئيس إدارة مخاطر املجموعة وبالتنسيق مع جلنة املخاطر
املنبثقة عن مجلس اإلدارة بدور هام في زيادة الوعي والفهم اخلاص
بهيكل املخاطر ،باإلضافة إلى وضع حدود املخاطر ومساعدة جلنة
الترشيحات واملكافآت في صياغة منهجية للمكافآت تستند إلى
املخاطر حيثما كان ذلك ممكناً.
قامت مجموعة املخاطر وااللتزام بتحديد التحذيرات املبكرة
لتجاوزات حدود املخاطر ونزعة املخاطر ،ورفع ذلك لعناية جلنة
املخاطر املنبثقة عن مجلس اإلدارة وبالتالي إلى مجلس اإلدارة.

احلـ ـ ـ ـ ـ ــوك ـمـ ـ ـ ـ ـ ــة
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إفصاحات إدارة املخاطر ٣١ :ديسمبر 2018
أ -كـفاية رأس املال
املـقــــدمـة

أصدر بنك الكويت املركزي في يونيو  2014تعليماته حول تطبيق
معايير كفاية رأس املال (بازل  )3وفقا إلطار عمل جلنة بازل الذي
يسري على البنوك املرخصة في دولة الكويت ،ليتم بفاعلية استبدال
وإحالل املتطلبات السابقة مبوجب التعميم الصادر في  2005بشأن
إطار عمل (بازل  .)2ساهمت هذه اإلصالحات في تعزيز جودة
رأس املال وتقدمي عدة متطلبات للمصدات الرأسمالية تتماشى مع
االقتراحات املقدمة من جلنة بازل للرقابة املصرفية .يتكون إطار
عمل جلنة بازل اخلاص ببنك الكويت املركزي من ثالثة أركان .يقدم
الركن األول إطار عمل لقياس متطلبات رأس املال بالنسبة ملخاطر
االئتمان ومخاطر التشغيل ومخاطر السوق طبقا "للمنهج املعياري".
ويتعلق الركن الثاني بعملية املراجعة الرقابية ويركز على أهمية
عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس املال التي يتم إجراؤها من قبل
البنوك .وفي ضوء ذلك ،والتزاماً بالتعليمات املذكورة آنفا ،قام بنك
الكويت الوطني ش.م.ك.ع .بتطوير عملية التقييم الداخلي لكفاية
رأس املال وإطار عمل الختبارات الضغط ،باإلضافة إلى النماذج
والسياسات واإلجراءات األساسية له .هذا ،ويحرص بنك الكويت
الوطني على تعزيز وحتسني عملية التقييم الداخلي لرأس املال وإطار
عمل اختبارات الضغط ،وذلك لكي يحافظ على رأسمال يتناسب
مع املخاطر الشاملة التي يتعرض إليها البنك .أما الركن الثالث فهو
يهدف إلى تعزيز متطلبات كفاية رأس املال املذكورة أعاله ضمن
الركن األول والركن الثاني عن طريق مطالبة البنك بتقدمي إطار شامل
لإلفصاح يسهل عملية املقارنة ،األمر الذي من شأنه أن يعزز من
سالمة وقوة قطاع األعمال املصرفية في الكويت.
 -1النطاق الرقابي للتجميع

تتمثل األنشطة األساسية للبنك وشركاته التابعة (يشار إليها م ًعا
باسم "املجموعة") في تقدمي اخلدمات املصرفية لألفراد والشركات
واخلدمات املصرفية اخلاصة واالستثمارية وخدمات إدارة األصول
والوساطة .للمزيد من التفاصيل عن أنشطة املجموعة ،يرجى الرجوع
إلى إيضاح  3حول البيانات املالية املجمعة للمجموعة.
مت إعداد وجتميع البيانات املالية املجمعة والتقارير الرقابية حول
كفاية رأس املال اخلاصة باملجموعة على أساس متناسق ما لم يتم
النص على خالف ذلك .لالطالع على معلومات إضافية عن أساس
اإلعداد وأساس التجميع ،يرجى الرجوع إلى اإليضاحني ( 2.1و)2.3
حول البيانات املالية املجمعة للمجموعة للسنة املنتهية في 31ديسمبر
.2018
مت عرض الشركات التابعة الرئيسية للمجموعة في اإليضاح رقم 26
حول البيانات املالية املجمعة للمجموعة .مت جتميع كافة الشركات
التابعة بالكامل طبقا للنطاق الرقابي للتجميع لغرض احتساب
رأس املال الرقابي (راجع إيضاح  31حول البيانات املالية املجمعة
للمجموعة اخلاص مبعاجلة جتميع شركة مصرفية إسالمية تابعة
للمجموعة).
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طبقاً لقواعد بازل  3الصادرة عن بنك الكويت املركزي ،ينبغي أن
تخضع االستثمارات الهامة (كما هي محددة) في البنوك واملؤسسات
املالية وشركات التأمني التي ال تندرج ضمن نطاق جتميع رأس
املال الرقابي ملعاجلة احلد األدنى وهي تعتبر استثمارات مرجحة
باملخاطر و/أو قابلة لالقتطاع مقابل حقوق امللكية.
٭

٭
٭

٭تخضع كافة االستثمارات الهامة في البنوك واملؤسسات املالية
املصنفة كشركات زميلة واملدرجة في إيضاح  14حول البيانات
املالية املجمعة للمجموعة ملعاجلة احلد األدنى املطبق وهي
مرجحة باملخاطر كما هو مبني.
٭تخضع االستثمارات الهامة األخرى في البنوك واملؤسسات
املالية املصنفة كحقوق ملكية ملعاجلة احلد األدنى املطبق وهي
مرجحة باملخاطر كما هو مبني.
٭تخضع استثمارات «األقلية» األخرى في البنوك واملؤسسات
املالية وشركات التأمني املصنفة كحقوق ملكية ملعاجلة احلد
األدنى املطبق وهي مرجحة باملخاطر كما هو مبني.

 -2هيكل رأس املال

يتكون رأس املال الرقابي للمجموعة من:
) أحقوق املساهمني الشريحة  1التي تعتبر القياس األساسي للقوة
املالية للمجموعة وتشمـل رأس املال وعالوة إصدار األسهم
واالحتياطيات املؤهلة واألرباح احملتفظ بها واحلصص غير
املسيطرة املؤهلة (بالصافي بعد تعديالت رأس املال الرقابي)
) برأس املال اإلضافي الشريحة  )AT1(1التي تتكون من أوراق
مالية رأسمالية مستدامة شريحة  1مصنفة كحقوق ملكية
(إيضاح  22حول البيانات املالية املجمعة للمجموعة) وجزء
إضافي مؤهل من احلصص غير املسيطرة.
) جالشريحة  2من رأس املال والتي تتكون من سندات مساندة
شريحة  2مصنفة كديون (إيضاح  18حول البيانات املالية
املجمعة للمجموعة) هي األجزاء املسموح بها من املخصصات
العامة وبعض احلصص غير املسيطرة اإلضافية املؤهلة.
كما في  31ديسمبر  ،2018يتكون رأس مال البنك املصدر واملدفوع
بالكامل من  6٫213٫319٫893سهم (.)5٫917٫447٫518 :2017

فيما يلي عرض تفصيلي لرأس املال الرقابي للمجموعة (باأللف دينار
كويتي):

جدول 1
رأس املال الرقابي

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

حقوق املساهمني الشريحة 1

2٫478٫695

2٫362٫174

رأس املال اإلضافي الشريحة 1

257٫780

253٫048

رأس املال األساسي الشريحة 1

2٫736٫475

2٫615٫222

رأس املال املساند الشريحة 2

353٫724

337٫052

إجمالي رأس املال الرقابي

3٫090٫199

2٫952٫274

 -3معدالت كفاية رأس املال

فيما يلي متطلبات احلد األدنى من رأس املال واملستويات املتعلقة
برأس املال الرقابي والتي يتم التعبير عنها كنسبة من املوجودات
املرجحة باملخاطر:

احلـ ـ ـ ـ ـ ــوك ـمـ ـ ـ ـ ـ ــة

تضمن املجموعة االلتزام مبتطلبات بنك الكويت املركزي عن طريق
مراقبة كفاية رأس املال لديها .حيث تتيح عملية التنبؤ برأس املال
التي تطبقها املجموعة اتخاذ إجراءات استباقية وكذلك التخطيط
لضمان احتياطي رأسمالي كافي يزيد عن مستويات احلد األدنى
املطبقة بشكل دائم .هذا ،وتتم هذه العملية من خالل استخدام
منهجية خاصة لتخطيط رأس املال والتي تأخذ في اعتبارها متطلبات
رأس املال الرقابي ورؤى وكالة التصنيف االئتماني واختبارات الضغط
والرؤى الشاملة خلطط األعمال التي تتبلور بعد ذلك وفقاً ملستوى
رأس املال املطلوب.

تخضع كافة الشركات التابعة للمجموعة التي تضطلع باخلدمات
املصرفية بشكل مباشر إلى اجلهة الرقابية احمللية للخدمات املصرفية
والتي تتولى مهمة وضع ومراقبة متطلبات كفاية رأس املال.

جدول 2
متطلبات احلد األدنى لرأس املال*

حقوق املساهمني الشريحة 1

الشريحة 1

اإلجمالي

 31ديسمبر **2018

% 11٫5

% 13٫0

% 15٫0

 31ديسمبر 2017

% 11٫5

% 13٫0

% 15٫0

* تتضمن املصدات الرأسمالية التحوطية بنسبة % 2.5
** تتضمن مصدات البنوك احمللية ذات التأثير النظامي من الشريحة  1بنسبة %2

من نهاية سنة  ،2016ارتفع احلد األدنى ملعدل كفاية رأس املال
لقطاع املصارف الكويتية ككل من  % 12٫5إلى  ،% 13وبذلك يتعني
على بنك الكويت الوطني ،باعتباره مصنفاً كأحد البنوك احمللية ذات
التأثير النظامي ،احلفاظ على رأسمال إضافي بنسبة  % 2كحد أدنى.
في حني لم تكن مصدات البنوك ذات التأثير النظامي واملصدات
الرأسمالية للتقلبات االقتصادية مطلوبة للفترة املنتهية في
جدول 3

 31ديسمبر  2018ضمن متطلبات احلد األدنى من رأس املال
(وكذلك األمر في عام .)2017
فيما يلي نسب كفاية رأس املال للمجموعة على مستوى مجمع:

حقوق املساهمني الشريحة  1رأس املال األساسي الشريحة 1

اإلجمالي

املجموعة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018

%13٫82

%15٫26

%17٫23

املجموعة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2017

%14٫24

%15٫76

%17٫79
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إن نسب رأس املال للشركات التابعة التي تضطلع باخلدمات
املصرفية بنا ًء على أحدث بيانات مقدمة (أو معتمدة حسبما هو مطبق
طبقا جلهات االختصاص والنظم املعنية) كما يلي:
 31ديسمبر 2018

جدول 4

رأس املال
حقوق املساهمني
األساسي
الشريحة 1
الشريحة 1

اإلجمالي

بنك الكويت الوطني انترناشيونال بي ال سي (اململكة املتحدة)

% 18٫8

% 18٫8

% 18٫8

بنك الكويت الوطني لبنان ش.م.ل( .لبنان)

% 28٫5

% 28٫5

% 28٫5

بنك الكويت الوطني بنك بريفي سويسرا إس .إيه( .سويسرا)

% 31٫4

% 51٫6

% 51٫6

بنك بوبيان ش.م.ك.ع( .الكويت)

% 14٫3

% 17٫1

% 18٫2

اإلجمالي
بنك االئتمان العراقي إس .إيه( .العراق)

% 374٫3

بنك الكويت الوطني (مصر)

% 19٫2
 31ديسمبر 2017
رأس املال
حقوق املساهمني
األساسي
الشريحة 1
الشريحة 1

اإلجمالي

بنك الكويت الوطني انترناشيونال بي ال سي (اململكة املتحدة)

% 17.6

% 17.6

% 17.6

بنك الكويت الوطني لبنان ش.م.ل( .لبنان)

% 32.5

% 32.5

% 32.2

بنك الكويت الوطني بنك بريفي سويسرا إس .إيه( .سويسرا)

% 28.4

% 48.2

% 48.2

بنك بوبيان ش.م.ك.ع( .الكويت)

% 15.0

% 18.3

% 19.4
اإلجمالي

بنك االئتمان العراقي إس .إيه( .العراق)

% 399٫0

بنك الكويت الوطني (مصر)

% 18٫2

تلتزم كافة الشركات املصرفية التابعة للمجموعة مبتطلبات احلد
األدنى من رأس املال حسبما هي مطبقة طبقا جلهات االختصاص
املعنية ولم يتم تسجيل أي نقص أو عجز في رأس املال .وبخالف
القيود على التحويالت لضمان الوفاء مبتطلبات احلد األدنى من رأس
املال الرقابي ،ال توجد قيود رقابية تشكل قيدًا جوهر ًيا أو عائ ًقا أمام
حتويل األموال أو رأس املال الرقابي داخل املجموعة.
 .4املوجودات املرجحة باملخاطر واألعباء الرأسمالية

يتم احتساب متطلبات رأس املال املرجح باملخاطر لدى املجموعة
بالنسبة ملخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل كما هو
مبني أدناه .وتشمل بنك بوبيان ش.م.ك.ع ،.وهو شركة مصرفية
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إسالمية تابعة لبنك الكويت الوطني .هذا ،وألغراض حتديد
املوجودات املرجحة باملخاطر واألعباء الرأسمالية ،مت ترجيح
اإلنكشافات واملوجودات في بنك بوبيان ش.م.ك.ع .باملخاطر ،ومت
احتساب األعباء الرأسمالية ،وفقاً للوائح بنك الكويت املركزي التي
تنطبق على البنوك التي تقدم اخلدمات املصرفية التي تتوافق مع
أحكام الشريعة اإلسالمية .ومن ثم ،مت إضافة هذه األرقام إلى األرقام
املقابلة لها والتي تتعلق بباقي املجموعة ،وذلك مبا يتطابق مع ما
يتم اتباعه عند إعداد التقارير ذات الصلة التي يتم إرسالها إلى بنك
الكويت املركزي .علماً بأن األعباء الرأسمالية الواردة في األقسام
 4.1و 4.2و 4.3أدناه متثل احلد األدنى للمتطلبات اخلاصة بقطاع
البنوك الكويتية بواقع نسبة .% 13

 4.1مخاطر االئتمان

إن إجمالي األعباء الرأسمالية املتعلقة بتغطية مخاطر االئتمان تبلغ
 2٫103٫556ألف دينار كويتي كما في  31ديسمبر 2018

( 1٫945٫596 :2017ألف دينار كويتي) كما هو مبني بالتفصيل
أدناه:
ألف دينار كويتي

جدول 5

 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2018
إجمالي
اإلنكشاف
ملخاطر
االئتمان

املوجودات
املرجحة
باملخاطر

األعباء
الرأسمالية

إجمالي
اإلنكشاف
ملخاطر
االئتمان

املوجودات
املرجحة
باملخاطر

األعباء
الرأسمالية

النقدية

217٫050

-

-

195٫314

-

-

املطالبات على الدول

5٫672٫863

238٫402

30٫992

5٫733٫948

236٫693

30٫770

املطالبات على املؤسسات الدولية

100٫877

-

-

72٫467

-

-

املطالبات على مؤسسات القطاع العام

1٫020٫827

34٫066

4٫429

826٫901

37٫156

4٫830

27٫958

-

-

28٫316

-

-

6٫579٫178

1٫864٫013

242٫322

5٫744٫194

1٫536٫637

199٫763

1٫109٫705

7٫987٫804 11٫948٫009

املطالبات على بنوك التنمية متعددة
األطراف

املطالبات على البنوك

املطالبات على الشركات

5٫354٫481

4٫632٫174

602٫183

5٫030٫418

4٫357٫250

566٫442

117٫652

75٫647

9٫834

118٫126

72٫950

9٫484

إنكشافات أخرى*

838٫573

800٫698

104٫091

848٫605

737٫635

95٫893

املجموع

1٫945٫597 14٫966٫125 30٫546٫298 2٫103٫556 16٫181٫198 31٫992٫710

اإلنكشافات للقروض متأخرة السداد

* تتضمن اإلنكشافات األخرى أعاله مبلغ  211٫460ألف دينار كويتي
بالسالب ( 344٫846 :2017ألف دينار كويتي بالسالب) ميثل مبلغ
املخصص العام الذي يزيد عن احلد األقصى بنسبة  % 1.25من
املوجودات املرجحة باملخاطر املسموح به عند الوصول إلى
الشريحة (.)2

 4.2مخاطر السوق

بلغ إجمالي األعباء الرأسمالية لتغطية مخاطر السوق  37٫169ألف
دينار كويتي ( 32٫942 :2017ألف دينار كويتي) واملبني بالتفصيل أدناه.
مت تصنيف األرقام اخلاصة باملجموعة واملتعلقة باإلنكشافات
واملوجودات املرجحة باملخاطر لتقدمي عرض هادف لفئة موجودات
احملافظ القياسية

جدول 6

ألف دينار كويتي
 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

مخاطر أسعار الفائدة

2٫434

815

مخاطر الصرف األجنبي

34٫735

32٫128

اإلجمالي

37٫169

32٫٩٤٣

 4.3مخاطر التشغيل

بلغ إجمالي األعباء الرأسمالية لتغطية مخاطر التشغيل 190٫845
ألف دينار كويتي ( 178٫383 :2017ألف دينار كويتي) والذي مت
احتسابه بتصنيف أنشطة املجموعة إلى  8مجاالت أعمال (كما هي

احلـ ـ ـ ـ ـ ــوك ـمـ ـ ـ ـ ـ ــة

إنكشافات االئتمان لألفراد من حيث رأس
املال الرقابي

8٫536٫198 12٫063٫251

1٫038٫415

محددة في إطار عمل بازل  - 3بنك الكويت املركزي) مع ضرب
متوسط إجمالي الدخل لثالث سنوات ملجال العمل في معامل بيتا
احملدد سابقاً.
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 4.4البنوك احمللية ذات التأثير النظامي

بلغت متطلبات رأس املال اإلضافي اخلاص ببنك الكويت الوطني،
باعتباره مصنفاً كبنك محلي ذو تأثير نظامي ،بنسبة  %2مببلغ
 358٫703ألف دينار كويتي كما في  31ديسمبر :2017( 2018
 331٫834ألف دينار كويتي)

٭
٭

 .5إدارة املخاطر

إن تعقد أنشطة أعمال املجموعة وتنوع املواقع اجلغرافية لكياناتها
يتطلب حتديد وقياس وجتميع وإدارة فعالة للمخاطر والتخصيص
الفعال لرأس املال لتحقيق املعدل األمثل للعائدات  /املخاطر .وتدير
املجموعة املخاطر التي تتعرض لها بطريقة منظمة ومنهجية تتميز
بالشفافية من خالل سياسة املخاطر العاملية التي جتعل إدارة املخاطر
الشاملة جزءاً أساسياً من الهيكل التنظيمي ،وكذلك إجراءات قياس
ومراقبة املخاطر.
إن مجموعة إدارة املخاطر هي مجموعة مستقلة عن وحدات
األعمال ،حيث أنها ترفع تقاريرها مباشر ًة إلى جلنة مجلس اإلدارة
للمخاطر كما تتبع منهجاً شامال وموضوعيا في مساعدة ودعم
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في إدارة مخاطر املجموعة.
تقوم املجموعة بتوسيع نطاق اإلطار العام للحوكمة وإدارة وتخطيط
رأس املال من خالل إجراء عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس املال،
والتي تتضمن «االختبار من خالل عدة سيناريوهات» على فترات
زمنية فاصلة منتظمة ودورية .حيث تتضمن األهداف الرئيسية
لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس املال تقييم املخاطر احملتملة
الكامنة التي تتعرض لها املجموعة ولم يتم تغطيتها في الركن األول.
وفقاً لتعليمات جلنة بازل وبنك الكويت املركزي ،تتضمن املبادئ
الرئيسية لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس املال باملجموعة ما يلي :

٭
٭
٭

٭
٭

٭مسؤوليات مجلس اإلدارة واإلدارة العليا.
٭اإلدارة السليمة لرأس املال.
٭تقييم شامل ملخاطر الركن الثاني ،على سبيل املثال ،مخاطر
االئتمان (تركزات املخاطر حسب القطاع واالسم) ومخاطر
السيولة واملخاطر القانونية ومخاطر السمعة واملخاطر
االستراتيجية وغيرها.
٭املراقبة ورفع التقارير.
٭مراقبة ومراجعة إجراءات العمل.

فيما يلي السمات األساسية للسياسة الشاملة ملجموعة إدارة
املخاطر:

٭
٭
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٭يقدم مجلس اإلدارة التوجيهات والرؤى الشاملة إلدارة املخاطر.
٭يتم اقتراح حد قبول املجموعة للمخاطر /نزعة املجموعة
للمخاطر من قبل اللجنة التنفيذية ويتم مراجعته واعتماده من
قبل مجلس اإلدارة.

٭إدارة املخاطر هي إجراء ال يتجزأ من املجموعة كإجراء أساسي
وتعتبر اختصاص رئيسي لكل املوظفني.
٭تقوم املجموعة بإدارة مخاطر االئتمان ومخاطر السوق واملخاطر
التشغيلية ومخاطر السيولة بطريقة متناسقة داخل املؤسسة.
هذا ،وتقوم إدارة التدقيق الداخلي باملجموعة بتقدمي تقاريرها
إلى جلنة مجلس اإلدارة للتدقيق والذي يتضمن تأكيداً مستق ً
ال
حول التزام وحدات األعمال بسياسات وإجراءات املخاطر
وكذلك التأكد من كفاية وفاعلية إطار عمل إدارة املخاطر على
مستوى املجموعة.

كما تقوم إدارة املخاطر مبساعدة اإلدارة التنفيذية في املراقبة واإلدارة
الفعالة للمخاطر الشاملة للمجموعة .باإلضافة إلى التحقق مما يلي :

٭
٭
٭
٭

٭توافق االستراتيجية العامة ألعمال املجموعة مع نزعة املخاطر
املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة بواسطة اللجنة التنفيذية.
٭توافق سياسات وإجراءات ومنهجيات املخاطر مع نزعة
املخاطر للمجموعة.
٭تطوير وتطبيق هياكل وأنظمة إدارة املخاطر املناسبة.
٭ مراقبة مخاطر وحدود احملفظة في كل شركات املجموعة ،مبا
في ذلك املستويات "اإلقليمية" املقبولة.

وتقوم املجموعة ،بصورة دورية ،بتقييم كفاية وكفاءة إطار عمل إدارة
املخاطر في ضوء بيئة املخاطر املتغيرة.
 5٫1نطاق وطبيعة آليات عرض تقارير باملخاطر

إن اإلطار الشامل إلدارة املخاطر يتيح للمجموعة حتديد وتقييم واحلد
من املخاطر باستخدام مجموعة شاملة من األدوات النوعية والكمية.
بعض من هذه األدوات متعارف عليه لعدد من فئات املخاطر ،في حني
أن البعض اآلخر يتم إعداده خصيصاً لسمات معينة من فئات محددة
من املخاطر ومن شأنه أن يساعد على توفير املعلومات مثل:

•

•
•

•مخاطر االئتمان في أنشطة اإلقراض التجارية واالستهالكية
وإنكشافات املوجودات األخرى مثل معدل تغطية الضمانات
واستخدام احلدود والتنبيهات ذات الصلة بالقروض متأخرة
السداد ،الخ.
•حصر مدى تأثر القيمة السوقية ألحد املراكز أو احملافظ
للتغيرات في معامالت السوق (عادة يشار إليها بتحليل
احلساسية).
•حصر اإلنكشاف للخسائر بسبب احلركات الزائدة في أسعار أو
معدالت السوق.

وتقوم املجموعة بصورة منتظمة ،بتقييم كفاية وفاعلية أدوات
ومصفوفات رفع التقارير لديها في ضوء بيئة املخاطر املتغيرة.

 5٫2عمليات إدارة املخاطر
من خالل إطار عمل إدارة املخاطر الشامل ،يتم التقييم الكمي
للمعامالت واإلنكشافات القائمة للمخاطر ومقارنتها باحلدود املصرح
بها بينما يتم مراقبة املخاطر التي ال ميكن تقييمها بشكل كمي بإتباع
إرشادات السياسات ومؤشرات املخاطر األساسية ومؤشرات الرقابة
الرئيسية .وفي حال وجود أي فروقات أو زيادات أو انحرافات يتم
رفعها إلى اإلدارة التخاذ اإلجراء املناسب بشأنها.
فيما يلي املخاطر الرئيسية التي تتحملها املجموعة في عملياتها
اليومية:
 5٫2٫1مخاطر االئتمان
تعرف مخاطر االئتمان بأنها احتمال أن يكون العميل أو الطرف
املقابل غير قادر على الوفاء بالتزاماته املالية املتعاقد عليها مما يؤدي
إلى التعثر و/أو خسائر مالية .وتظهر هذه املخاطر في سياق األعمال
العادية للمجموعة.

تتطلب اإلجراءات الدائمة املبينة ضمن سياسات االئتمان وإجراءات
العمل للمجموعة أن تخضع كافة طلبات منح االئتمان ملراجعة
تفصيلية من قبل األقسام احمللية أو الدولية املسئولة عن إدارة
مخاطر االئتمان قبل تقدميها إلى جلنة االئتمان املختصة .كما يتم
طلب تقدمي ضمانات مقابل التسهيالت االئتمانية  -عند الضرورة
 بالصورة املقبولة للتخفيف من مخاطر االئتمان ذات الصلة .هذا،ويقوم مجلس اإلدارة بتحديد استراتيجية إدارة مخاطر االئتمان
باملجموعة ويعتمد السياسات الهامة ملخاطر االئتمان لكي يضمن
أن إنكشاف املجموعة ملخاطر االئتمان يقع ضمن نزعة املخاطر
للمجموعة.
 5٫2٫3هيكل إدارة مخاطر االئتمان
تقوم اإلدارة العليا بتنفيذ االستراتيجية املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة
اخلاصة بإدارة مخاطر االئتمان وإعداد السياسات واإلجراءات
لتحديد وتقييم ومراقبة ومتابعة مخاطر االئتمان.
تقوم اللجنة التنفيذية للمجموعة التي يرأسها الرئيس التنفيذي
للمجموعة والتي تشمل في عضويتها موظفني تنفيذيني من أقسام
األعمال باالجتماع بصورة دورية ملراجعة سياسات االئتمان الهامة
واحملافظ االئتمانية االستهالكية واحملافظ االئتمانية للشركات في
املجموعة وتقدم املشورة ملجلس اإلدارة بالطريقة املناسبة.
إن كافة السياسات االئتمانية والتعديالت عليها يتم مراجعتها
واملوافقة عليها سنوياً من قبل اللجنة التنفيذية ،ويتم اعتمادها
من قبل مجلس اإلدارة .وفي هذا اإلطار ،يتم تطبيق احلدود

والتزا ًما بلوائح بنك الكويت املركزي ،فإن منح التسهيالت االئتمانية
ألعضاء مجلس اإلدارة و لألطراف ذات عالقة يخضع للرقابة من
قبل جلنة االئتمان العليا للتأكد من أن تلك التسهيالت مضمونة
بالكامل وبأن شروط املنح مماثلة لتلك السائدة في تاريخ إبرام
معامالت مماثلة مع أطراف أخرى غير ذات عالقة مبا في ذلك
معدالت الفائدة والضمانات املقدمة ،على أن يتم احلصول على
املوافقة املسبقة من قبل مجلس اإلدارة وذلك مبا يتماشى مع
الصالحيات ذات الصلة املمنوحة من اجلمعية العمومية للمساهمني.
يتم وضع احلدود اخلاصة بالدول على أساس الرؤية الشاملة
للعوامل االقتصادية والسياسية باإلضافة إلى مراجعة التقارير
الصادرة عن مصادر سوقية معتمدة وموثوق بها واالطالع على
املعلومات املتاحة عن السوق واألعمال احمللية .على أن تخضع
اإلنكشافات الهامة املتعلقة باحلدود للموافقة الدورية من قبل مجلس
اإلدارة أو جلنة مجلس اإلدارة لالئتمان.
تقوم جلنة إدارة املخاطر للمجموعة التي يرأسها الرئيس التنفيذي
للمجموعة والتي تشمل في عضويتها موظفني تنفيذيني من أقسام
األعمال وإدارات التشغيل/الدعم الرئيسية باالجتماع بصورة دورية
ملراجعة املخاطر البارزة على مستوى املجموعة وتقدم املشورة للجنة
مجلس اإلدارة للمخاطر ومجلس اإلدارة بالطريقة املناسبة .هذا،
وتخضع اجتماعات هذه اللجنة إلدارة وإشراف مجموعة إدارة
املخاطر.

احلـ ـ ـ ـ ـ ــوك ـمـ ـ ـ ـ ـ ــة

 5٫2٫2استراتيجية إدارة مخاطر االئتمان
يقوم أسلوب إدارة مخاطر االئتمان على أساس حماية استقاللية
وسالمة إجراءات التقييم واإلدارة ورفع التقارير عن مخاطر
االئتمان بصورة متالزمة مع اتباع سياسات وحدود وهياكل واضحة
لصالحيات االعتماد والتي تقدم دلي ً
ال استرشادياً لألعمال اليومية
وإدارة إلنكشافات املجموعة ملخاطر االئتمان .ويتألف هذا األسلوب
من حدود املخاطر املوضوعة لكافة العمالء بعد إجراء تقييم دقيق
جلدارتهم االئتمانية.

والصالحيات من قبل املسؤولني املخول لهم صالحيات االعتماد
احملددة.

السمات الرئيسية إلدارة مخاطر ائتمان الشركات
5٫2٫4
٭ ٭يتم منح التسهيالت االئتمانية استناداً إلى تقييمات ملخاطر
االئتمان بشكل تفصيلي التي تأخذ بعني االعتبار الغرض من
التسهيالت ومصدر السداد والعوامل االقتصادية الكلية السائدة
واحملتملة واجتاهات قطاعات األعمال ومركز العميل في
مجموعة قطاعات األعمال املناظرة.
٭ ٭يتم بصورة دورية مراجعة مناذج التصنيف الداخلي من قبل
مجموعة إدارة املخاطر بالتنسيق مع اإلدارة املختصة واللجنة
التنفيذية ويتم حتسينها باستمرار مبا يتماشى مع املمارسات
املثلى إلدارة مخاطر االئتمان بقطاعات األعمال.
٭ ٭كافة طلبات االئتمان اجلديدة أو التغيرات املادية على
التسهيالت االئتمانية القائمة يتم مراجعتها واعتمادها من قبل
جلنة االئتمان املختصة واملبينة كما يلي:
1 .1جلنة مجلس اإلدارة لالئتمان
2 .2جلنة االئتمان العليا
3 .3جلان االئتمان الدولية (اإلدارة العليا واإلدارة)
4 .4جلنة إدارة االئتمان (للمشروعات صغيرة ومتوسطة احلجم)

٭

٭إن عملية إدارة التسهيالت االئتمانية تتم من قبل إدارة منفصلة
وذلك لضمان التنفيذ املناسب لكافة املوافقات االئتمانية
واالحتفاظ باملستندات ذات الصلة والرقابة الفعالة على
تواريخ االستحقاق وانتهاء صالحية احلدود االئتمانية وتقييم
الضمانات واالتفاقيات التعاقدية.
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 5.2.5السمات الرئيسية إلدارة مخاطر االئتمان لألفراد
٭ ٭تعمل اإلدارة املختصة بإدارة مخاطر االئتمان على مراقبة قطاع
«األفراد» من خالل وحدة مستقلة تتبع مباشرة إدارة املخاطر
في املجموعة ولكنها تعمل بالتنسيق مع مجموعة اخلدمات
املصرفية الشخصية.
٭ ٭تتوافق اجلوانب الوظيفية إلدارة مخاطر االئتمان االستهالكي
مع املفاهيم الرئيسية إلدارة املخاطر ،وهي بالتحديد احلوكمة
والرقابة والقياس ورفع التقارير.
٭ ٭ يتم إدارة مخاطر االئتمان لألفراد على أساس ثالثة خطوط
دفاعية .يتمثل خط الدفاع األول ،في التزام مجموعة اإلقراض
التجارية االستهالكية (أي املنح) بالسياسات االئتمانية
املوضوعة وكذلك الضوابط واالجراءات .وأما بالنسبة خلط
الدفاع الثاني ،وهو فريق إدارة مخاطر االئتمان لألفراد،
فهو يعمل بشكل مستقل عن وحدة األعمال ،ويقوم بالتقييم
والتأكد من تنفيذ إجراءات وسياسات إدارة مخاطر االئتمان.
وبالنسبة خلط الدفاع الثالث ،وهو إدارة التدقيق الداخلي،
التي تقوم بإجراء اختبارات مستقلة والتحقق من وجود ضوابط
فعالة إلدارة مخاطر االئتمان مع تقييم تلك الضوابط وتطبيق
السياسات واإلجراءات.
٭ ٭مت استخدام مناذج املخاطر االئتمانية «تسجيل النقاط» (مثل
مناذج «مقدم الطلب» اخلاصة بالقرض املقسط) وذلك لتسهيل
التصديق على ومراقبة التسهيالت االئتمانية للعمالء .ومناذج
«تسجيل النقاط» االئتمانية ملقدمي طلبات االئتمان هي مناذج
متمركزة على العمالء حيث تشمل إرشادات بنك الكويت
املركزي وسياسات املجموعة ذات الصلة بالتسهيالت االئتمانية
االستهالكية ،مثل نسبة الدين إلى الدخل واحلد األدنى للدخل
الذي يؤهل العميل للحصول على قرض واحلدود املتعلقة
بالسلفيات حسب نوع املنتج .هذا ،باإلضافة إلى استخدام
مدخالت إضافية مثل خصائص مقدم طلب االئتمان والتي
يتم احلصول عليها من مكاتب االئتمان وعلى وجه اخلصوص
إحصائيات مركز املعلومات االئتمانية بالكويت وذلك لتقييم
قدرة مقدم الطلب على السداد وكذلك احتمالية التعثر في
السداد .وهذه النماذج تخضع للمراجعة والتنقيح باستمرار.
 5٫2٫6مراقبة مخاطر االئتمان باملجموعة
يتم مراقبة إنكشافات املجموعة بصورة مستمرة من خالل نظام
التنبيه وعالمات التحذير املبكر لكشف الظواهر العكسية التي قد
تؤدي إلى تدهور جودة مخاطر االئتمان .حيث يتم تدعيم نظم التنبيه
وعالمات التحذير املبكر عن طريق مراقبة استخدام التسهيالت
وتقييم الضمانات وكذلك مراجعة انتهاء صالحية التسهيالت
االئتمانية ومعلومات السوق وذلك لتمكني اإلدارة من اتخاذ اإلجراءات
التصويبية في الوقت املناسب .حيث تنعكس نتائج عملية املراقبة
سالفة الذكر في عملية التصنيف الداخلي.
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يتم مراقبة مخاطر االئتمان بصورة مستمرة مع إعداد تقارير رسمية
دورية شهرية وربع سنوية للتأكد من اطالع اإلدارة العليا على التغيرات
في اجلودة االئتمانية وأداء احملافظ باإلضافة إلى العوامل اخلارجية
املتغيرة مثل الدورات االقتصادية ودورات األعمال التجارية.
تتم مراقبة اإلنكشافات اخلارجية من قبل اإلدارة العليا املسئولة عن
الفروع أو الشركات التابعة املعنية وتتم متابعتها من قبل إدارة مخاطر
االئتمان املركزية.
إن إعداد التقارير عن مخاطر االئتمان االستهالكي تتضمن وضع
املؤشرات ألنشطة ائتمان األفراد وعمليات منح التسهيالت ملؤسسات
األعمال الصغيرة وكذلك التصنيف ومراقبة حاالت التعثر.
يقوم فريق متخصص مبتابعة وضع التسهيالت غير املنتظمة كما
يتولى مهمة إدارة وحتصيل تلك التسهيالت.
 5.2.7استراتيجية التخفيف من مخاطر االئتمان
باملجموعة
إن تنويع احملافظ هو الركن األساسي من استراتيجية املجموعة
للتخفيف من مخاطر االئتمان ويتم هذا من خالل تنويع هياكل العمالء
وقطاعات األعمال واحلدود اجلغرافية.
وللتأكد من التنويع على مستوى احملفظة ،يتم تصنيف الشركات ذات
العالقة املترابطة والتي لها هيكل إدارة أو ملكية واحدة ومعاملتها
ككيان واحد ،على أال تتجاوز حدود التركزات االئتمانية لكل كيان
واحد إلى  %15من رأس املال الرقابي للبنك.
إن مخففات مخاطر االئتمان مثل الضمانات والكفاالت هي عوامل
فعالة للتخفيف من املخاطر ضمن محفظة املجموعة ويتم مراقبة
وتقييم محفظة املجموعة وجودة الضمانات بصورة مستمرة .كما أن
عملية حتويل املخاطر من خالل القروض املشتركة وترتيبات املشاركة
في املخاطر مع بنوك أخرى وبيع القروض هي كلها ممارسات متعارف
عليها إلدارة إنكشافات املجموعة للمخاطر.
 5٫2٫8إدارة الضمانات مقابل االئتمان وتقييمها
تتضمن الفئات الرئيسية للضمانات املقبولة من قبل املجموعة:
1 .1ضمانات نقدية
2 .2أسهم مدرجة
3 .3ضمانات بنكية
4 .4عقارات جتارية
5 .5أدوات دين صادرة عن الدول
6 .6أدوات دين صادرة عن بنوك
7 .7برامج االستثمار اجلماعية
8 .8عقارات سكنية

وفقاً لسياسات االئتمان املتبعة ضمن املجموعة ،يتم قبول البنوك
والشركات ذات اجلدارة االئتمانية واألفراد ذوي املالءة العالية
كأطراف ضامنة تخضع لتقييم مخاطر االئتمان .إضافة إلى ذلك
وطبقا إلطار عمل بازل الصادر عن بنك الكويت املركزي ،تعتبر
الضمانات النقدية واألسهم املدرجة وأدوات الدين السيادية وتلك
الصادرة من قبل البنوك وبرامج االستثمار اجلماعية املعروفة فقط
من الضمانات التي تخفف من حدة مخاطر أغراض كفاية رأس املال.

إن االحتفاظ بالضمانات املالية و" التقييم اليومي لقيمتها وفقاً لسعر
السوق" (إعادة التقييم) ومبا في ذلك األسهم يتم بصورة مستقلة عن
وحدات األعمال .في حني يتم تقييم الضمانات العقارية على أساس
سنوي باستثناء عقارات السكن اخلاص.
مت تغطية إنكشاف املجموعة ملخاطر االئتمان من خالل الضمانات
املالية والكفاالت املؤهلة التالية:

ألف دينار كويتي

جدول 7

 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2018

النقدية

217٫050

-

-

195٫314

-

-

املطالبات على الدول

5٫672٫863

1٫043

-

5٫733٫948

-

-

املطالبات على املؤسسات الدولية

100٫877

-

-

72٫467

-

-

املطالبات على مؤسسات القطاع العام

1٫020٫827

15

-

826٫901

782

-

املطالبات على بنوك التنمية متعددة األطراف

27٫958

-

-

28٫316

-

-

املطالبات على البنوك

6٫579٫178

-

5٫744٫194 *1٫487٫193

املطالبات على الشركات

- 1٫564٫634 12٫063٫251

- 2٫091٫934 11٫948٫009

إنكشافات االئتمان لألفراد من حيث رأس
املال الرقابي

5٫354٫481

115٫458

-

5٫030٫418

90٫085

-

اإلنكشافات للتسهيالت متأخرة السداد

117٫652

8٫329

-

118٫126

14٫128

-

إنكشافات أخرى

838٫573

-

-

848٫605

-

-

اإلجمالي

31٫992٫710

1٫689٫479

1٫487٫193

30٫546٫298

2٫196٫929

1٫573٫097

-

احلـ ـ ـ ـ ـ ــوك ـمـ ـ ـ ـ ـ ــة

إجمالي
اإلنكشاف
ملخاطر
االئتمان

مخففات
مخاطر
االئتمان
املؤهلة

الكفاالت
املؤهلة

اجمالي
اإلنكشاف
ملخاطر
االئتمان

مخففات
مخاطر
االئتمان
املؤهلة

الكفاالت
املؤهلة

*1٫573٫097

* “نظامي“ وهو البند الذي يكون البنك فيه هو الضامن.
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 5.2.9إجمالي ومتوسط وصافي اإلنكشاف ملخاطر
االئتمان

إن إجمالي ومتوسط وصافي اإلنكشاف ملخاطر االئتمان وكذلك
اإلجمالي السابق املعدل لتحويل االئتمان وعوامل تخفيف مخاطر
االئتمان لدى املجموعة على التوالي مبينة كما يلي:
ألف دينار كويتي

جدول 8

 31ديسمبر 2018
إجمالي اإلنكشاف إنكشافات
ملخاطر االئتمان ممولة

النقدية

217٫050

217٫050

-

195٫314

195٫314

-

املطالبات على الدول

5٫672٫863

5٫647٫805

25٫058

5٫733٫948

5٫701٫498

املطالبات على املؤسسات الدولية

100٫877

100٫877

-

72٫467

72٫467

-

املطالبات على مؤسسات القطاع العام

1٫020٫827

983٫988

36٫839

826٫901

781٫271

45٫630

27٫958

27٫958

-

28٫316

28٫316

-

6٫579٫178

4٫607٫669

1٫971٫509

5٫744٫194

3٫869٫721

1٫874٫473

12٫063٫251

9٫384٫349

2٫678٫902

11٫948٫009

9٫338٫193

2٫609٫816

5٫354٫481

5٫293٫683

60٫798

5٫030٫418

4٫970٫934

59٫484

117٫652

117٫652

-

118٫126

118٫126

-

إنكشافات أخرى

838٫573

838٫573

-

848٫605

848٫605

-

اإلجمالي

31٫992٫710

27٫219٫604

4٫773٫106

30٫546٫298

25٫924٫445

4٫621٫853

املطالبات على البنوك

املطالبات على الشركات

إنكشافات االئتمان لألفراد من حيث رأس
املال الرقابي

اإلنكشافات للتسهيالت متأخرة السداد

ألف دينار كويتي

جدول 9
متوسط اإلنكشاف ملخاطر االئتمان

النقدية

 31ديسمبر 2018
*متوسط
اإلنكشاف ملخاطر إنكشافات
ممولة
االئتمان
211٫351
211٫351

 31ديسمبر 2017
إنكشافات
غير ممولة
-

28٫416 5٫733٫365

*متوسط
إنكشافات
اإلنكشاف
االئتمان ممولة
ملخاطر
201٫732
201٫732

إنكشافات
غير ممولة
-

املطالبات على الدول

5٫761٫781

5٫262٫922

5٫238٫324

24٫598

املطالبات على املؤسسات الدولية

88٫218

88٫218

-

47٫581

47٫581

-

املطالبات على مؤسسات القطاع العام
املطالبات على بنوك التنمية متعددة
األطراف
املطالبات على البنوك

955٫974

917٫165

38٫809

816٫269

775٫581

40٫688

42٫774

42٫774

-

29٫656

29٫656

-

6٫355٫001

5٫947٫959 1٫993٫607 4٫361٫394

٤٫008٫024

1٫939٫935

12٫046٫358

9٫428٫383 11٫900٫728 2٫711٫803 9٫334٫555

2٫472٫345

املطالبات على الشركات
إنكشافات االئتمان لألفراد من حيث
رأس املال الرقابي
اإلنكشافات للتسهيالت متأخرة
السداد
إنكشافات أخرى

4٫886٫936

4٫828٫470

58٫466

114٫513

114٫513

-

114٫260

114٫260

-

929٫272

929٫272

-

738٫531

738٫531

-

اإلجمالي

31٫721٫331

4٫833٫230 26٫888٫101

29٫946٫574

25٫410٫542

4٫536٫032

* استنادا إلى متوسط األرصدة الشهري
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إجمالي
إنكشافات
إنكشافات غير اإلنكشاف
االئتمان ممولة
ممولة
ملخاطر

إنكشافات غير
ممولة
32٫450

املطالبات على بنوك التنمية متعددة
األطراف
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 31ديسمبر 2017

5٫216٫089

60٫595 5٫155٫494

ألف دينار كويتي

جدول 10
صافي اإلنكشاف ملخاطر االئتمان

 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2018
صافي
إنكشافات غير اإلنكشاف
ملخاطر
ممولة
االئتمان

صافي اإلنكشاف
ملخاطر االئتمان

إنكشافات
ممولة

النقدية

217٫050

217٫050

املطالبات على الدول

5٫652٫470

4٫665 5٫647٫805

195٫314

-

إنكشافات
ممولة

إنكشافات غير
ممولة

195٫314

-

7٫853 5٫701٫498 5٫709٫351

املطالبات على املؤسسات الدولية

100٫877

100٫877

-

72٫467

72٫467

-

املطالبات على مؤسسات القطاع العام
املطالبات على بنوك التنمية متعددة
األطراف
املطالبات على البنوك

1٫012٫132

983٫988

28٫144

817٫121

780٫488

36٫633

27٫958

27٫958

-

28٫316

28٫316

-

5٫612٫785

991٫909 4٫620٫876

9٫178٫296

1٫291٫527 7٫316٫477 8٫608٫004 1٫325٫885 7٫852٫411

965٫092 3٫869٫721 4٫834٫813

املطالبات على الشركات
إنكشافات االئتمان لألفراد من حيث رأس
املال الرقابي
اإلنكشافات للتسهيالت متأخرة السداد

109٫323

109٫323

-

103٫997

103٫997

-

إنكشافات أخرى

838٫573

838٫573

-

848٫605

848٫605

-

اإلجمالي

27٫956٫771

2٫365٫038 25٫591٫733

5٫207٫307

14٫435 5٫192٫872

مؤسسات تقييم االئتمان اخلارجي املعتمدة لألغراض املبينة
بالتفصيل أدناه:
ألف دينار كويتي

جدول 11
صافي اإلنكشاف ملخاطر االئتمان

النقدية

2٫328٫753 23٫797٫988 26٫126٫741
احلـ ـ ـ ـ ـ ــوك ـمـ ـ ـ ـ ـ ــة

كما في  31ديسمبر  ،2018مت تصنيف نسبة :2017( % 41
 )% 41من صافـي إنكشاف املجموعة ملخاطر االئتمان من قبل

27٫648 4٫881٫105 4٫908٫753

 31ديسمبر 2018
صافي اإلنكشاف إنكشافات
ملخاطر االئتمان مصنفة
217٫050

املطالبات على الدول

5٫652٫470

 31ديسمبر 2017

إنكشافات غير صافي اإلنكشاف إنكشافات
ملخاطر االئتمان مصنفة
مصنفة
195,314
217,050

696٫364 4٫956٫106

5٫709٫351

املطالبات على املؤسسات الدولية

100٫877

-

100٫877

املطالبات على مؤسسات القطاع العام
املطالبات على بنوك التنمية متعددة
األطراف
املطالبات على البنوك

1٫012٫132

4٫866

817٫121 1٫007٫266

27٫958

13٫209

5٫612٫785

157٫587 5٫455٫198

9٫178٫296

8٫608٫004 8٫159٫741 1٫018٫555

5٫207٫307

-

4٫908٫753 5٫207٫307

14٫749

72٫467

إنكشافات غير
مصنفة
195٫314

571٫619 5٫137٫732
-

72٫467

5٫061

812٫060

28٫316

13٫339

14٫977

4٫834٫813

205٫442 4٫629٫371

املطالبات على الشركات
إنكشافات االئتمان لألفراد من حيث
رأس املال الرقابي
اإلنكشافات للتسهيالت متأخرة
السداد
إنكشافات أخرى

964٫440

7٫643٫564

-

4٫908٫753

109٫323

-

109٫323

103٫997

-

103٫997

838٫573

-

838٫573

848٫605

-

848٫605

اإلجمالي

27٫956٫771

26٫126٫741 16٫508٫837 11٫447٫934

تستخدم املجموعة تصنيفات خارجية (حني توفرها)
من مصادر سوقية معتمدة وموثوق بها لدعم وتأييد
تصنيفاتها الداخلية خالل عملية وضع حدود

15٫376٫798 10٫749٫943

االئتمان .إن أدوات اإلصدار العامة بدون التصنيفات
اخلارجية يتم ترجيحها باملخاطر بنسبة % 100
ألغراض كفاية رأس املال.
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فيما يلي التوزيع اجلغرافي إلجمالي اإلنكشاف ملخاطر االئتمان قبل
األخذ باالعتبار أدوات حتسني االئتمان:
جدول 12
 31ديسمبر 2018

ألف دينار كويتي
الشرق األوسط أمريكا
وشمال أفريقيا الشمالية

أوروبا

آسيا

أخرى

اإلجمالي

النقدية

160٫907

1٫352

54٫791

-

-

217٫050

املطالبات على الدول

4٫757٫308

656٫191

183٫466

75٫898

-

5٫672٫863

املطالبات على املؤسسات الدولية

-

-

-

100٫877

-

100٫877

املطالبات على مؤسسات القطاع العام

1٫010٫591

-

9٫732

504

-

1٫020٫827

27٫958

-

-

-

-

27٫958

3٫177٫297

371٫028

50٫433 1٫266٫087 1٫714٫333

املطالبات على بنوك التنمية متعددة
األطراف
املطالبات على البنوك

املطالبات على الشركات

6٫579٫178

9٫807٫419

472٫655

898٫566

640٫716

243٫895

12٫063٫251

5٫344٫455

819

8٫905

51

251

5٫354٫481

115٫629

-

1٫810

213

-

117٫652

إنكشافات أخرى

653٫668

9٫154

125٫790

33٫736

16٫225

838٫573

اإلجمالي

25٫055٫232

1٫511٫199

2٫997٫393

2٫118٫082

310٫804

31٫992٫710

 31ديسمبر 2017

الشرق األوسط أمريكا
وشمال أفريقيا الشمالية

إنكشافات االئتمان لألفراد من حيث رأس
املال الرقابي

اإلنكشافات للتسهيالت متأخرة السداد

ألف دينار كويتي
أوروبا

آسيا

أخرى

اإلجمالي

النقدية

137٫409

1٫252

56٫653

-

-

195٫314

املطالبات على الدول

4٫623٫665

891٫163

159٫569

59٫551

-

5٫733٫948

املطالبات على املؤسسات الدولية

-

-

-

72٫467

-

72٫467

املطالبات على مؤسسات القطاع العام

816٫779

-

10٫122

-

-

826٫901

28٫316

-

-

-

-

28٫316

2٫419٫657

312٫727

52٫620 1٫035٫791 1٫923٫399

املطالبات على بنوك التنمية متعددة
األطراف

املطالبات على البنوك

املطالبات على الشركات

9٫818٫513

524٫533

839٫010

548٫305

217٫648

11٫948٫009

5٫023٫857

359

5٫742

3

457

5٫030٫418

113٫439

-

4٫005

682

-

118٫126

إنكشافات أخرى

621٫240

8٫736

79٫808

29٫987

108٫834

848٫605

اإلجمالي

23٫602٫875

1٫738٫770

3٫078٫308

1٫746٫786

379٫559

30٫546٫298

إنكشافات االئتمان لألفراد من حيث رأس
املال الرقابي

اإلنكشافات للتسهيالت متأخرة السداد
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5٫744٫194

فيما يلي إجمالي إنكشاف املجموعة ملخاطر االئتمان حسب تواريخ
االستحقاق التعاقدية املتبقية بالتفصيل:
ألف دينار كويتي

جدول 13
 31ديسمبر 2018

حتى  3أشهر

النقدية

217٫050

شهرا أكثر من سنة
من  3إلى ً 12

-

-

217٫050

املطالبات على الدول

2٫473٫845

997٫144

2٫201٫874

5٫672٫863

املطالبات على املؤسسات الدولية

100٫877

-

-

100٫877

املطالبات على مؤسسات القطاع العام

306٫076

48٫162

666٫589

1٫020٫827

املطالبات على بنوك التنمية متعددة األطراف

908

-

27٫050

27٫958

املطالبات على البنوك

3٫555٫549

732٫255

2٫291٫375

6٫579٫179

املطالبات على الشركات

4٫306٫844

2٫422٫452

5٫333٫954

12٫063٫250

إنكشافات االئتمان لألفراد من حيث رأس املال الرقابي

234٫092

430٫616

4٫689٫773

5٫354٫481

اإلنكشافات للتسهيالت متأخرة السداد

117٫652

-

-

117٫652

إنكشافات أخرى

216٫946

38٫145

583٫482

838٫573

اإلجمالي

11٫529٫839

4٫668٫774

15٫794٫097

31٫992٫710

 31ديسمبر 2017

حتى  3أشهر

النقدية

195٫314

شهرا أكثر من سنة
من  3إلى ً 12
-

املطالبات على الدول

2٫861٫424

1٫696٫052

1٫176٫472

5٫733٫948

املطالبات على املؤسسات الدولية

72٫467

-

-

72٫467

املطالبات على مؤسسات القطاع العام

238٫729

483٫830

104٫342

826٫901

املطالبات على بنوك التنمية متعددة األطراف

-

-

28٫316

28٫316

املطالبات على البنوك

3٫309٫271

1٫017٫946

1٫416٫977

5٫744٫194

املطالبات على الشركات

4٫678٫755

2٫084٫763

5٫184٫491

11٫948٫009

إنكشافات االئتمان لألفراد من حيث رأس املال الرقابي

220٫718

432٫924

4٫376٫776

5٫030٫418

اإلنكشافات للتسهيالت متأخرة السداد

118٫126

-

-

118٫126

إنكشافات أخرى

183٫775

30٫041

634٫789

848٫605

اإلجمالي

11٫878٫579

5٫745٫556

12٫922٫163

30٫546٫298

اإلجمالي

احلـ ـ ـ ـ ـ ــوك ـمـ ـ ـ ـ ـ ــة

ألف دينار كويتي
اإلجمالي
195٫314
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5٫2٫10

انخفاض قيمة خسائر االئتمان املتوقعة
و/أو املخصصات

انخفاض قيمة املوجودات املالية خالف التسهيالت االئتمانية

تقوم املجموعة بتسجيل خسائر االئتمان املتوقعة وفقاً للمعيار الدولي
للتقارير املالية  9على االستثمار في أوراق الدين املالية املقاسة
بالتكلفة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
وكذلك على األرصدة والودائع لدى البنوك .ال تتعرض االستثمارات
في األسهم خلسائر االئتمان املتوقعة.

انخفاض قيمة التسهيالت االئتمانية

تشمل التسهيالت االئتمانية التي متنحها املجموعة القروض والسلف
والتمويل اإلسالمي للعمالء وخطابات االعتماد وعقود الضمان املالي
وااللتزامات مبنح التسهيالت االئتمانية .ينبغي تسجيل انخفاض قيمة
التسهيالت االئتمانية في بيان املركز املالي املجمع بقيمة تعادل خسائر
االئتمان املتوقعة التي يتم احتسابها وفقاً للمعيار الدولي للتقارير املالية
 9طبقاً لتعليمات بنك الكويت املركزي املؤرخة  25ديسمبر  2018أو

املخصصات املطلوب احتسابها وفقاً لتعليمات بنك الكويت املركزي
الصادرة في ديسمبر  1996واملعدلة في سنة  ،2007أيهما أعلى .راجع
اإليضاحات حول البيانات املالية املجمعة للمجموعة ملزيد من التفصيل.
يتم تصنيف التسهيالت االئتمانية كتسهيالت متأخرة إذا لم يتم
استالم املدفوعات في تاريخ االستحقاق التعاقدي أو إذا زاد مبلغ
التسهيالت عن احلدود املصرح بها مسبقا .يعتبر التسهيل االئتماني
متأخراً ومنخفض القيمة إذا مر على استحقاق الفائدة/الربح أو
القسط األصلي أكثر من  90يوماً أو كانت قيمة التسهيالت الدفترية
أعلى من قيمتها املقدرة واملمكن استردادها.
كما تدار وتراقب التسهيالت املتأخرة ومنخفضة القيمة كتسهيالت
غير منتظمة وتصنف ضمن الفئات األربعة التالية والتي تستخدم في
عملية احتساب املخصصات:

الفئات

املعايير

بشأنها مالحظات

إذا كانت غير منتظمة لفترة تصل إلى  90يوماً (شامل)

دون املستوى

إذا كانت غير منتظمة لفترة تتراوح من  91يوماً حتى  180يوماً (شامل)

مشكوك في حتصيلها

إذا كانت غير منتظمة لفترة تتراوح من  181يوم وحتى  365يوماً (شامل)

معدومة

إذا كانت غير منتظمة لفترة أكثر من  365يوماً

قد تقوم املجموعة بتصنيف بعض التسهيالت االئتمانية ضمن إحدى
الفئات املذكورة أعاله بنا ًء على رأي اإلدارة حول وضع العميل املالي
و/أو غير املالي.
هذا ،وبلغت قيمة محفظـة القروض منخفضة القيمة للمجموعة

 240٫753ألف دينار كويتي كما في  31ديسمبر :2017( 2018
 214٫092ألف دينار كويتي) وقد قامت املجموعة باحتساب مخصص
محدد مببلغ  112٫024ألف دينار كويتي ( 104٫476 :2017ألف دينار
كويتي) مقابل هذه القروض على النحو الوارد أدناه:

جدول 14
 31ديسمبر 2018

ألف دينار كويتي
القروض متأخرة
السداد ومنخفضة املخصص احملدد ذي املخصص احملدد مشطوب بالصافي
بعد حركة حتويل العمالت
الصلة
القيمة

املطالبات على الدول

-

-

-

املطالبات على الشركات

111٫001

35٫844

()255٫501

إنكشافات االئتمان لألفراد من حيث رأس املال الرقابي

110٫693

76٫180

()20٫737

اإلجمالي

221٫694

112٫024

()276٫238

 31ديسمبر 2017

القروض متأخرة
السداد ومنخفضة املخصص احملدد ذي املخصص احملدد مشطوب بالصافي
بعد حركة حتويل العمالت
الصلة
القيمة

ألف دينار كويتي
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املطالبات على الدول

5

5

-

املطالبات على الشركات

113٫895

34٫834

()216٫055

إنكشافات االئتمان لألفراد من حيث رأس املال الرقابي

100٫192

69٫637

()11٫314

اإلجمالي

214٫092

104٫476

()227٫369

فيما يلي التوزيع اجلغرافي للتسهيالت املتأخرة ومنخفضة القيمة
واملخصص احملدد اخلاص بها:
ألف دينار كويتي

جدول 15
 31ديسمبر 2018

الشرق األوسط
وشمال أفريقيا

أوروبا

آسيا

أخرى

اإلجمالي

تسهيالت متأخرة ومنخفضة القيمة

220٫857

-

515

322

221٫694

مخصص محدد

111٫509

-

515

-

112٫024

ألف دينار كويتي
 31ديسمبر 2017

الشرق األوسط
وشمال أفريقيا

أوروبا

آسيا

أخرى

اإلجمالي

تسهيالت متأخرة ومنخفضة القيمة

208٫665

4٫526

512

389

214٫092

مخصص محدد

103٫524

905

42

5

104٫476

احلـ ـ ـ ـ ـ ــوك ـمـ ـ ـ ـ ـ ــة

وفقاً لتعليمات بنك الكويت املركزي ،يتم احتساب مخصصات عامة
بحد أدنى بنسبة  %1على التسهيالت النقدية وحد أدنى بنسبة %0.5
على التسهيالت غير النقدية على التوالي على كافة التسهيالت
االئتمانية التي تنطبق عليها هذه التعليمات (بالصافي بعد بعض فئات
الضمانات املقيدة) التي ال تخضع الحتساب مخصص محدد.

كما أن إجمـالي مخصصات املجموعـة كما في  31ديسمبر  2018بلغ
 538٫186ألف دينار كويتي ( 645٫104 :2017ألف دينار كويتي) مبا
في ذلك مخصص عام مببلغ  414٫984ألف دينار كويتي
( 534٫632 :2017ألف دينار كويتي) كما هو مبني بالتفصيل أدناه:

يتم بصفة دورية تقييم كفاية املخصصات ومراقبتها من قبل جلنة
املخصصات.
ألف دينار كويتي

جدول 16
 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

املطالبات على الدول

1٫581

1٫920

املطالبات على البنوك

9٫621

5٫457

املطالبات على الشركات

344٫876

469٫983

إنكشافات االئتمان لألفراد من حيث رأس املال الرقابي

58٫906

57٫272

اإلجمالي

414٫984

534٫632

يتضمن إجمالي املخصص العام أعاله على مبلغ  30٫016ألف دينار
كويتي ( 28٫745 :2017ألف دينار كويتي) خاص بالتسهيالت «غير
النقدية» وفقاً لتعليمات بنك الكويت املركزي في هذا الشأن.
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إن التوزيع اجلغرافي للمخصص العام للتسهيالت النقدية مبني أدناه:
ألف دينار كويتي

جدول 17
الشرق األوسط أمريكا
وشمال أفريقيا الشمالية

أوروبا

آسيا

أخرى

اإلجمالي

 31ديسمبر 2018

371٫087

3٫086

5٫548

2٫453

2٫794

384٫968

 31ديسمبر 2017

493٫390

3٫347

5٫034

1٫635

2٫481

505٫887

إن حتليل املخصصات احملددة والعامة مت عرضه مبزيد من التفاصيل
في إيضاح ( )12حول البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

 5٫3٫1إطار عمل إدارة مخاطر السوق
يتكون إطار عمل إدارة مخاطر السوق من احلوكمة ،التحديد والقياس،
واإلدارة ووضع احلدود ،باإلضافة إلى إبالغ /إدارة املعلومات.

تعرف مخاطر "السوق" بأنها التغير احملتمل في قيمة األدوات املالية
أو التغير في األرباح املستقبلية بسبب احلركات العكسية في متغيرات
السوق مثل معدالت الفائدة ومعدالت الصرف األجنبي والسلع وأسعار
األسهم ،الخ.

إن مجلس اإلدارة هو املسؤول بشكل نهائي عن حتديد وتخصيص مبلغ
مخاطر السوق التي يتعرض لها البنك نتيجة لتنفيذ استراتيجية أعماله
من خالل قبول املخاطر .إن إطار عمل إدارة مخاطر السوق هو الذي
يحكم مخاطر السوق للمجموعة بالنسبة ألنشطة املتاجرة وغير املتاجرة.
وبالنسبة ألنشطة املتاجرة ،فإنها تدار بواسطة رئيس مجموعة اخلزينة
باملجموعة .في حني أن مسؤولية إدارة مخاطر السوق الناجتة عن
أنشطة املجموعة لغير أغراض املتاجرة تقع على عاتق جلنة املوجودات
واملطلوبات التنفيذية في املجموعة وتساندها في ذلك جلان املوجودات
واملطلوبات اإلقليمية .كما تدار كافة األنشطة التي ترفع من مستوى
مخاطر السوق من خالل هيكل للمراكز واحلدود املعتمدة لالئتمان .تقوم
إدارة مخاطر السوق للمجموعة بشكل مستقل بقياس ومراقبة إنكشاف
البنك ملخاطر السوق ورفع تقارير بشأنها.

 5.3مخاطر «السوق»

تقوم املجموعة بتحديد مخاطر السوق الكامنة في املطالبات املالية
والقروض والتعرض ملخاطر صرف العمالت األجنبية واألنشطة
التجارية واالستثمارية كما وتقوم بتحديد استراتيجية إدارة مخاطر
السوق استناداً إلى ما يلي:

٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭

٭تنفيذ إطار عمل إدارة مخاطر السوق
٭العمليات احملددة بشكل جيد والضوابط القوية والفعالة
٭االعتراف مبخاطر السوق على أنها متضمنة في منوذج أعمال
البنك والبيئة االقتصادية الكبرى.
٭الفصـل التام بني املهـام الوظـيفية لكل من «املكاتب األمـامية»
( )Front Officeو»املكاتب الوسطى» ()Middle Office
٭توجه البنك في قبول مخاطر السوق واحلد منها وزيادتها.
٭الرقابة املنظمة والفعالة وتقدمي تقارير عن مقاييس اإلنكشافات
واملخاطر.
٭الرقابة املنتظمة ألسعار السوق وتقييم األدوات املالية
٭وجود منظومة محددة من احلدود الداخلية وتقدمي
تقارير منتظمة عن االلتزام بهذه احلدود
٭مراجعة منتظمة مستقلة لكافة احلدود الضوابط
الداخلية.
٭تنفيذ بنية حتتية مالئمة

 5٫3٫2مراقبة مخاطر السوق لغير أنشطة املتاجرة في
احملفظة املصرفية
تتمثل مخاطر السوق الرئيسية للمجموعة بخالف تلك املتعلقة
بأغراض املتاجرة في مدى حساسية وتأثر صافي إيرادات الفوائد
بالتغيرات في أسعار الفائدة.
تدار مخاطر أسعار الفائدة في احملفظة املصرفية من خالل نظام
حدود الفجوات والذي يدعمه حتليل دوري للسيناريوهات (حتويل
موازي فوري لـ  5-/+نقطة أساسية و 10-/+نقطة أساسية ملنحنى
العائد) وذلك للحصول على أقصى قياس داللي لإلنكشاف على
التغيرات في أسعار الفائدة.
إن حتليل السيناريوهات أظهر أث ًرا في احملفظة املصرفية كما يلي:

جدول 18
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ألف دينار كويتي
 5+نقطة
أساسية

 5نقطةأساسية

 10+نقطة
أساسية

 10نقطةأساسية

 31ديسمبر 2018

2٫040

()2٫040

4٫080

()4٫080

 31ديسمبر 2017

2٫333

()2٫333

4٫666

()4٫666

وفقاً لالفتراضات أعاله ،يتم االحتفاظ بتحرك معدالت الفائدة
بالنسبة املئوية نفسها لكافة االستحقاقات واملراكز حتى تاريخ
االستحقاق وأنه لم يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية بشأنها من قبل
اإلدارة من أجل التخفيف من أثر مخاطر أسعار الفائدة.

مخاطر السوق نتيجة للتغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات
االستراتيجية واملراكز االستثمارية احملتفظ بها والتي لن يتم تصفيتها.
فيما يلي حتليل إجمالي محفظة االستثمارات في األسهم لدى
املجموعة كما يلي:

باإلضافة إلى مخاطر أسعار الفائدة تتعرض املجموعة ً
أيضا إلى
ألف دينار كويتي

جدول 19

 31ديسمبر 2018
إجمالي االستثمار في األسهم

86٫574

شامل نسبة ( )%من االستثمارات املسعرة

% 24

صافي األرباح أو (اخلسائر) لألدوات املصنفة وفقاً للقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر واملدرجة في بيان
األرباح أو اخلسائر خالل الفترة
صافي األرباح أو (اخلسائر) لألدوات املصنفة وفقاً للقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى واملدرجة
في امليزانية العمومية كما في نهاية الفترة

539
7٫798

متطلبات رأس املال حملفظة االستثمار في األسهم املصنفة كـ:

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر*

3٫573

احلـ ـ ـ ـ ـ ــوك ـمـ ـ ـ ـ ـ ــة

مدرجة بالقيمة العادلة لإليرادات الشاملة األخرى

12٫138

*استناداً إلى التصنيف وفقاً للمعيار الدولي للتقارير املالية  9الذي يسري اعتباراً من  1يناير .2018
مت تسجيل كافة أرباح أو خسائر إعادة التقييم خالل السنة التي تتعلق
باالستثمارات في األسهم في بيان املركز املالي املجمع .وللمزيد من
للتفاصيل حول السياسات احملاسبية التي تتعلق بتقييم حصص امللكية
في األسهم ،يرجى الرجوع إلى اإليضاحات  15.2و 16.2حول البيانات
املالية املجمعة للمجموعة.
 5.3.3مراقبة مخاطر «السوق» من أنشطة «املتاجرة»

تقوم إدارة املخاطر باملجموعة مبراقبة مستقلة إلنكشافات
مخاطر السوق للمجموعة التي تنتج عن األنشطة التجارية للبنك
املتعلقة باملتاجرة باستخدام أسلوب القيمة املعرضة للمخاطر VaR
 Methodologyومقاييس املخاطر األخرى ذات الصلة .إن ذلك من
شأنه أن ميكن املجموعة من تطبيق مقاييس مخاطر ثابتة وموحدة
على مستوى املجموعة كما ويسهل عمليات مقارنة تقديرات مخاطر
السوق على مدار الوقت وكذلك مقابل نتائج أنشطة املتاجرة اليومية.
كما يتم احتساب القيمة املعرضة للمخاطر  VaRباستخدام مستوى
ثقة بنسبة  %99وفترة ملكية ملدة عشرة أيام وذلك متاشياً مع
إرشادات جلنة بازل.
يتم تأييد قياس القيمة املعرضة للمخاطر بإجراء اختبارات الضغط
«للقيمة املعرضة للمخاطر» ،مما يقدم أساس لقياس مخاطر السوق
بشكل كمي وفقاً لشروف الضغط املختلفة وذلك استناداً إلى احلاالت
التاريخية التي مت مالحظاتها وكذلك السيناريوهات املعدة داخلياً من
قبل املجموعة.

باإلضافة إلى القيمة املعرضة للمخاطر  ،VaRتستخدم املجموعة
هيكل حدود صرف العمالت األجنبية ومعدل الفائدة لإلدارة والتحكم
في مخاطر السوق بالنسبة ألنشطة املتاجرة.
 5.3.4مراقبة التعرض ملخاطر االئتمان املتعلقة باألطراف
املقابلة
تقوم مجموعة إدارة املخاطر بشكل مستقل مبراقبة التعرض ملخاطر
االئتمان املتعلقة باألطراف املقابلة الناجتة عن التعامل باملشتقات
وذلك باستخدام مفهوم التعرض للمخاطر احملتملة في املستقبل .حيث
يتم تعريف التعرض للمخاطر احملتملة في املستقبل ( )PFEعلى أنه
احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان في آفاق محددة على مستوى
فارق معني .وعليه ،فإن املخاطر تعتبر مرتفعة بالنسبة لإلنكشافات
احملتملة على مستوى الثقة الذي مت اختياره وليس احلد األقصى
إلنكشاف املخاطر احملتمل.
		
 5.3.5مخاطر االئتمان املتعلقة باألطراف املقابلة

وضع حدود االئتمان إلنكشافات مخاطر االئتمان لألطراف
املقابلة

ينشأ اإلنكشاف ملخاطر االئتمان املتعلق باألطراف املقابلة من مخاطر
عجز األطراف املقابلة عن الوفاء بالتزاماتهم بالسداد مبوجب عقود
مشتقات مالية .و يتولى قسم اخلدمات املصرفية للمؤسسات ببنك
الكويت الوطني تخصيص احلدود االئتمانية للمشتقات املالية
لألطراف املقابلة ،مع األخذ في االعتبار وضع االئتمان لألطراف
املقابلة احملتملة واألداء املالي السابق واملوقع اجلغرافي واالختصاص
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القانوني والعوامل األخرى ذات الصلة .وتتم مراجعة حدود االئتمان
بشكل سنوي .في حني تتم مراقبة اإلنكشاف ملخاطر االئتمان بشكل
منتظم مع إعداد تقارير عن كافة املشتقات لألطراف املقابلة.

سياسات تأمني الضمانات واالحتياطيات االئتمانية

لكي يتم احلد من مخاطر ائتمان األطراف املقابلة ،يعمل بنك الكويت
الوطني بشكل انتقائي على إبرام وثيقة ملحق الدعم االئتماني وذلك
متاشياً مع معايير اتفاقية اجلمعية الدولية للمبادالت واملشتقات.
وبشكل عام ،فإن البنك يقبل بشكل أساسي النقد فقط كضمان من
األطراف املقابلة ملشتقاته .ولدى البنك سياسات وإجراءات ملراجعة
النفاذ القانوني ملستندات الدعم االئتماني طبقا للقواعد املطبقة.
حيث يتم بصورة يومية حتديد الفارق بني القيمة السوقية والقيمة
االسمية للضمانات بالتعاون مع األطراف املقابلة املالئمة ،وذلك من
خالل االستعانة بوكيل خدمات الضمان .وكذلك القيام مبقارنة يومية
لتقييمات املشتقات املؤهلة بتلك املقدمة من قبل األطراف املقابلة.

حيث يتم البت في أي خالف حول التقييمات بشكل مباشر مع الطرف
املقابل .راجع اإليضاح  28حول البيانات املالية املجمعة للمجموعة
ملزيد من التفصيل.

مخاطر الطريقة اخلاطئة

ال يدخل بنك الكويت الوطني في مشتقات تعتمد تقييماتها على
اجلودة االئتمانية للطرف املقابل وبالتالي ال تعتبر مخاطر الطريقة
اخلاطئة أحد عوامل املخاطر بالنسبة للبنك.

متطلبات الضمان اإلضافية نتيجة لتدني درجات التصنيف
االئتماني

ليس لدى بنك الكويت الوطني مخصصات لالتفاقيات املبرمة مع
األطراف املقابلة التي سيكون لتدني درجات التصنيف االئتماني فيها
تأثير على مبلغ الضمان الذي سيتم تسجيله.

إفصاحات عامة عن مخاطر االئتمان املتعلقة باألطراف املقابلة

ألف دينار كويتي

جدول 20
عقود املشتقات

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

إجمالي القيمة العادلة املوجبة

52٫039

24٫828

مزايا مقاصة أرصدة األطراف املقابلة

)(38٫441

)(17٫933

صافي اإلنكشاف ملخاطر االئتمان احلالي

13٫597

6٫895

ضمان نقدي (محتفظ بها من قبل بنك الكويت الوطني)

)(13٫203

)(169

صافي اإلنكشاف (بعد املقاصة والضمان)

394

6٫726

منهجية اإلنكشاف عند التعثر
وفقاً للمتطلبات الرقابية ،يقوم بنك الكويت الوطني باحتساب
اإلنكشاف ملخاطر االئتمان املتعلقة باألطراف املقابلة وفقاً لطريقة
اإلنكشاف احلالية ( )CEMلتعرضه ملشتقات األطراف املقابلة.
إضافة إلى ذلك ،يقوم بنك الكويت الوطني باحتساب اإلنكشاف
ملخاطر االئتمان باستخدام مقياس التعرض للمخاطر احملتملة في
املستقبل ( .)PFEكما يقوم بنك الكويت الوطني بتطبيق منوذج احملاكاة
" التاريخية" (مبستوى ثقة  .)%99ويقدم منوذج احملاكاة توقعات حول

القيم احملتملة لعوامل املخاطر ذات الصلة خالل آفاق التعامالت
واعادة تقييم معامالت املشتقات واإلنكشاف ملخاطر االئتمان املتعلقة
باألطراف املقابلة وفقاً لعوامل املخاطر املتوقعة.
تتضمن منهجية التعرض للمخاطر احملتملة في املستقبل ()PFE
وطريقة اإلنكشاف احلالية ( )CEMتأثيرات اتفاقيات املقاصة
والضمانات النافذة قانوناً عند تقييم إنكشافات مخاطر األطراف
املقابلة.

جدول 21
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ألف دينار كويتي
 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

مخاطر االئتمان املتعلقة باألطراف املقابلة (طريقة اإلنكشاف احلالية ()CEM
ملشتقات األطراف املقابلة

96٫563

64٫739

مخاطر االئتمان املتعلقة باألطراف املقابلة (طريقة التعرض للمخاطر احملتملة في
املستقبل ( )PFEملشتقات األطراف املقابلة

10٫531

11٫283

القيمة االسمية ملعامالت املشتقات االئتمانية
ليس لدى البنك أي إنكشاف للمخاطر بالنسبة للمشتقات االئتمانية.
 5٫4مخاطر التشغيل
تعرف مخاطر التشغيل على أنها مخاطر اخلسارة الناجمة عن عدم
كفاية أو إخفاق اإلجراءات الداخلية أو األفراد والنظم أو نتيجة
ألحداث خارجية.
 5٫4٫1إطار عمل إدارة مخاطر التشغيل
تقوم املجموعة مبراقبة مخاطر التشغيل على أساس إقليمي
وعاملي من خالل إطار عمل إدارة مخاطر التشغيل الذي يحدد
األدوار واملسؤوليات إلدارة ورفع التقارير حول مخاطر التشغيل.
تتمثل العناصر الرئيسية إلطار عمل مخاطر التشغيل في سياسات
وإجراءات وأدوات رقابية داخلية شاملة وموثقة.

إن إطار عمل إدارة مخاطر التشغيل تدعمه مراجعات دورية تتم
من قبل إدارة التدقيق الداخلي باملجموعة .ولدى املجموعة خطة
الستمرار األعمال إضافة إلى مركز مجهز بالكامل الستئناف العمل
في حالة وقوع الكوارث يتم اختباره بصورة دورية.
يتم مراقبة عمليات املجموعة عن كثب لتحديد وتقييم والسيطرة على
واحليلولة دون االستخدام غير املشروع احملتمل خلدماتها ألغراض
القيام بعمليات غسل لألموال و/أو متويل اإلرهاب .حيث يتم بصورة
دورية مراجعة إجراءات املجموعة بشأن مكافحة عمليات غسل
األموال ومتويل اإلرهاب للتأكد من االلتزام الكامل مبتطلبات اجلهات
القانونية والرقابية احمللية واملمارسات الدولية املثلى.

 5.6مخاطر السمعة واملخاطر املرتبطة باملوجودات احملتفظ
بها لدى املجموعة بصفة األمانة
تعرف مخاطر السمعة على أنها اآلثار احلالية واحملتملة على الربحية
ورأس املال نتيجة الرأي العام السلبي الذي سيؤثر على القدرة على
تأسيس عالقات أو خدمات جديدة أو االستمرار في خدمة العالقات
احلالية.
وتعتبر إدارة مخاطر السمعة سمة من السمات التي متخضت عنها
ثقافة املجموعة ،وهي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من نظم الرقابة الداخلية
للمجموعة ،أي إنه باإلضافة إلى تعريف وإدارة املخاطر ،تشتمل
أنظمة الرقابة الداخلية على اآللية التي متكن املجموعة من احلفاظ
على األعمال واملمارسات ذات اجلودة العالية لتقدميها لعمالئها
واملساهمني واجلهات الرقابية واملجتمع وللعمالء الذين يحتفظون لدى
املجموعة مبوجودات بصفة األمانة أو لغير ذلك.

احلـ ـ ـ ـ ـ ــوك ـمـ ـ ـ ـ ـ ــة

ومن خالل هذا اإلطار تتمكن اإلدارة من حتديد وتقييم واتخاذ قرار
بشأن شكل ونطاق مدى قبولها ورقابتها واحلد من مخاطر التشغيل
إضافة إلى نوع التدابير الضرورية للوقاية من املخاطر .إضافة إلى
ذلك ،فإن إطار عمل إدارة مخاطر التشغيل يشمل مبدأ شفافية
املعلومات وتصعيد األمور األساسية واملسئولية عن حل املشكالت.
وتقوم مجموعة إدارة املخاطر بجمع ومراجعة بيانات اخلسائر الفعلية
واحملتملة الناجتة عن العمليات اليومية للمجموعة بغرض التحسني
املستمر لترتيبات الرقابة لديها.

 ،2016يقوم البنك مبراقبة وإعداد التقارير حول معدالت تغطية
السيولة وفقاً لتعليمات بنك الكويت املركزي .يرجى االطالع على
إفصاحات معدالت تغطية السيولة املتوفرة على املوقع االلكتروني
للبنك حول إطار عمل احلوكمة واستراتيجية التمويل ونتائج
وحتليالت معدالت تغطية السيولة .اعتباراً من  1يناير ،2018يقوم
البنك مبراقبة صافي نسبة التمويل املستقر وإعداد تقرير حولها مبا
يتفق مع تعليمات بنك الكويت املركزي .يتم توفير اإلفصاحات حول
صافي نسبة التمويل املستقر على املوقع اإللكتروني اخلاص بالبنك
بشكل ربع سنوي.

ويحرص بنك الكويت الوطني من خالل ممارساته وسياساته على
القيام بفحص سمات املخاطر املرتبطة بالعمالء وتوقعات األداء قبل
طرح منتجاته أو خدماته االستثمارية لهم .إضافة إلى ذلك ،مبجرد
بيع منتج أو خدمة فإن توقعات األداء واملخاطر يتم مبادلتها بصورة
واضحة ،كما أن األموال التي تدار يتم التعامل معها مبنتهى احلذر
واالحترافية.
خالل السنة ،زادت املوجودات حتت إدارة املجموعة مبعدل %12.8
( )%7.7 :2017لتصل إلى مبلغ  4٫390مليون دينار كويتي في
 31ديسمبر  3٫892 :2017( 2018مليون دينار كويتي)

 5.5مخاطر السيولة
تعرف مخاطر السيولة على أنها عدم القدرة على حتقيق املوارد
املالية الكافية لتلبية كافة االلتزامات عند استحقاقها أو االضطرار
للحصول على أموال للوفاء بالتزامات السداد بتكاليف عالية للغاية.
وتنص سياسة املجموعة على احملافظة على السيولة الكافية في كافة
األوقات وفي كافة املواقع اجلغرافية.
وتطبق املجموعة مصفوفة من أدوات رقابة السيولة ذات جودة
عالية لتوفير إمكانية احلصول على أموال دون إنكشاف لتكاليف
التمويل الزائدة من تسييل املوجودات أو املزايدة الشديدة للحصول
على ودائع .ويتم مراقبة مخاطر السيولة وتقييمها يومياً لضمان أن
استحقاق التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة يتم مطابقته بصورة
كافية مع استحقاق املطلوبات وذلك على املدى القصير وحسب
العمالت الرئيسية .يقوم البنك مبراقبة قياسات السيولة الداخلية
والرقابية املختلفة وإعداد التقارير عنها بهدف اإلدارة املستمرة
ملخاطر السيولة وااللتزام بها ،وعلى وجه التحديد ،منذ  1يناير

91
بـنـــــك الكــــــويـت الـوطـنــــــي
التقــرير الســنوي 2018

ب -هيكل رأس املال

غير امللموسة باإلضافة إلى التعديالت الرقابية األخرى.

ألغراض رقابية ،تنقسم قاعدة رأس املال إلى:

يتكون رأس املال األساسي الشريحة  1من حقوق املساهمني ()CET1
ورأس املال اإلضافي ( )AT1والتي تتضمن األجزاء املؤهلة من
احلصص غير املسيطرة.

 -1هيكل رأس املال الرقابي

٭ حقوق املساهمني ()CET1
٭ رأس املال األساسي الشريحة 1
٭ راس املال الشريحة 2
تتكون حقوق املساهمني ( )CET1من حقوق امللكية اخلاصة باملساهمني
واألرباح احملتفظ بها واالحتياطيات املؤهلة واحلصص غير املسيطرة
املؤهلة ذات الصلة .ويتم اقتطاع القيم الدفترية للشهرة واملوجودات

يتضمن إجمالي رأس املال الرقابي كل من رأس املال األساسي
الشريحة  1ورأس املال املساند الشريحة  2والتي تتكون من األجزاء
املسموح بها من املخصصات العامة وبعض احلصص غير املسيطرة
املؤهلة اإلضافية.
يلخص اجلدول التالي هيكل رأس املال واملعدالت:
ألف دينار كويتي

جدول 22
 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

حقوق املساهمني رأس املال األساسي الشريحة 1

2٫478٫695

2٫362٫174

رأس املال الشريحة 1

2٫736٫475

2٫615٫222

إجمالي رأس املال

3٫090٫199

2٫952٫274

إجمالي املوجودات املرجحة باملخاطر

17٫935٫150

16٫591٫706

نسب رأس املال واملصدات
حقوق املساهمني الشريحة ( 1كنسبة من املوجودات املرجحة املخاطر)

% 13.8

%14.2

الشريحة ( 1كنسبة من املوجودات املرجحة املخاطر)

% 15.3

%15.8

إجمالي رأس املال (كنسبة من املوجودات املرجحة املخاطر)

% 17.2

%17.8

احلدود الدنيا العامة
نسبة احلد األدنى من حقوق املساهمني الشريحة  1مبا في ذلك املصدات
الرأسمالية التحوطية

% 9.5

%9.5

نسبة احلد األدنى من رأس املال األساسي الشريحة 1

% 11.0

%11.0

إجمالي نسبة احلد األدنى من رأس املال باستثناء مصدات التقلبات واملصدات
للبنوك ذات التأثير النظامي احمللي

% 13.0

%13.0

احلدود الدنيا ملجموعة بنك الكويت الوطني
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نسبة احلد األدنى من حقوق املساهمني الشريحة  1مبا في ذلك املصدات
الرأسمالية التحوطية ومصدات البنوك احمللية ذات التأثير النظامي

% 11.5

%11.5

نسبة احلد األدنى من رأس املال األساسي الشريحة 1

% 13.0

%13.0

إجمالي نسبة احلد األدنى من رأس املال باستثناء مصدات التقلبات

% 15.0

%15.0

يعرض اجلدول ( )31الوارد في قسم املالحق حتليال مفصال ملركز
رأس املال الرقابي لدى املجموعة طبقا لنموذج اإلفصاحات العامة كما
هو منصوص عليه في قسم الركن  3من إطار عمل كفاية رأس املال
بازل  - 3بنك الكويت املركزي.

 -2متطلبات املطابقة
تستخدم املجموعة أساساً متناسقاً لنطاق التجميع ألغراض احملاسبة
واألغراض الرقابية .ولكي يتم تقدمي مطابقة كاملة لكافة عناصر

رأس املال الرقابي بامليزانية العمومية في البيانات املالية املدققة ،مت
إعداد منهج ثالثي اخلطوات طبقا لقسم إفصاحات الركن  3من إطار
عمل بازل  - 3بنك الكويت املركزي.
يعرض اجلدول ( )23مقارنة امليزانية العمومية املبينة في البيانات
املالية املجمعة واملوازنة طبقا لنطاق التجميع الرقابي (اخلطوة
األولى) .ومت عرض البنود بشكل موسع واإلشارة إليها باحلروف
(اخلطوة الثانية) لعرض البنود ذات الصلة من رأس املال الرقابي.

جدول 23

ألف دينار كويتي

اخلطوتان األولى والثانية من متطلبات املطابقة

البند

امليزانية العمومية
كما في البيانات
املالية املنشورة

تقع ضمن نطاق
التجميع الرقابي

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2018

إشارة مرجعية

املوجودات
سندات بنك الكويت املركزي

809٫871

809٫871

سندات خزانة حكومة دولة الكويت

872٫042

872٫042

ودائع لدى البنوك

2٫364٫242

2٫364٫242

قروض وسلف ومتويل إسالمي إلى العمالء

15٫503٫402

15٫503٫402

منها مخصصات عامة (متت مقاصتها سابقاً) مؤهلة لإلدراج بالشريحة 2

203٫524

203٫524

استثمارات في أوراق مالية

3٫678٫032

3٫678٫032

استثمار في شركات زميلة

31٫425

31٫425

منها الشهرة مخصومة من حقوق املساهمني ()CET1

2٫450

2٫450

أراض ومباني ومعدات

362٫801

362٫801

الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى

578٫973

578٫973

منها الشهرة مخصومة من حقوق املساهمني ()CET1

398٫056

398٫056

ج

180٫917

180٫917

د

موجودات أخرى

260٫445

260٫445

إجمالي املوجودات

27٫427٫940

27٫427٫940

منها موجودات أخرى غير ملموسة مخصومة من حقوق املساهمني ()CET1

احلـ ـ ـ ـ ـ ــوك ـمـ ـ ـ ـ ـ ــة

النقد و أموال قصيرة األجل

2٫966٫707

2٫966٫707

أ

ب
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جدول 23

ألف دينار كويتي

اخلطوتان األولى والثانية من متطلبات املطابقة

البند

امليزانية العمومية
كما في البيانات
املالية املنشورة

تقع ضمن نطاق
التجميع الرقابي

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2018

إشارة مرجعية

املطلوبات
املستحق إلى للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

8٫090٫484

8٫090٫484

ودائع العمالء

14٫388٫836

14٫388٫836

شهادات إيداع صادرة

451٫128

451٫128

أوراق دولية متوسطة األجل

220٫124

220٫124

سندات مساندة شريحة 2

124٫768

124٫768

مبلغ أساسي مدرج في رأس املال شريحة 2

125٫000

125٫000

مطلوبات أخرى

451٫290

451٫290

إجمالي املطلوبات

23٫726٫630

23٫726٫630

هـ

حقوق ملكية املساهمني
رأس املال
أسهم منحة مقترح اصدارها
احتياطي قانوني
حساب عالوة إصدار أسهم
أسهم خزينة
احتياطي أسهم خزينة
احتياطيات أخرى

منها ربحية محتفظ بها مؤهلة كحقوق مساهمني ()CET1
منها توزيعات أرباح مقترحة
منها بنود أخرى مؤهلة كحقوق مساهمني ()CET1
حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي البنك
األوراق املالية املستدامة – الشريحة ١
احلصص غير املسيطرة

منها املبلغ املؤهل حلقوق املساهمني ()CET1
منها املبلغ املؤهل لرأس املال اإلضافي ()AT1
منها املبلغ املؤهل لرأس املال املساند الشريحة 2
إجمالي حقوق امللكية
مجموع املطلوبات وحقوق امللكية
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621٫332
31٫067
310٫666
803٫028
)(65٫425
14٫010
1٫448٫579
1٫315٫182
214٫344
)(80٫947
3٫163٫257
210٫700
327٫353
111٫205
47٫080

621٫332

و

31٫067

ز

310٫666

ح

803٫028

ط

)(65٫425

ي

14٫010

ك

1٫448٫579
1٫315٫182

ل

214٫344
)(80٫947

م

3٫163٫257
210٫700

ن

327٫353
111٫205

س

47٫080

ع

25٫200

ف

25٫200
3٫701٫310

3٫701٫310

27٫427٫940

27٫427٫940

يعرض اجلدول ( )24البنود ذات الصلة الواردة في جدول (:)31
هيكل رأس املال الرقابي مشتمال على إشارات مرجعية إلى األحرف
املبينة في اجلدول  23وبالتالي تتم مطابقة عناصر رأس املال الرقابي
بامليزانية العمومية املنشورة.

جدول 24
اخلطوة الثالثة من متطلبات املطابقة

ألف دينار كويتي

رقم السطر ذي
الصلة في منوذج
اإلفصاحات
العامة

مكونات رأس املال
الرقابي

املصدر استناد ًا
إلى احلرف
املرجعي في
امليزانية العمومية
من اخلطوة 2

حقوق املساهمني من الشريحة  :1األدوات واالحتياطيات
2

أرباح محتفظ بها

1٫315٫182

ل

3

إيرادات شاملة أخرى متراكمة (واحتياطيات أخرى)

1٫077٫824

ز+ح+ط+ك+م

5

األسهم العادية الصادرة من قبل الشركات التابعة واحملتفظ به من قبل
الغير (حصص أقلية)

111٫205

س

6

حقوق املساهمني ( )CET1قبل التعديالت الرقابية

3٫125٫543

احلـ ـ ـ ـ ـ ــوك ـمـ ـ ـ ـ ـ ــة

1

األسهم العادية املؤهلة املصدرة زائد عالوة اإلصدار ذات العالقة

621٫332

و

حقوق املساهمني من الشريحة  :1التعديالت الرقابية
8

الشهرة

()400٫506

ب+ج

9

موجودات غير ملموسة أخرى باستثناء حقوق خدمات الرهن العقاري
(بالصافي من الضريبة املدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة)

()180٫917

د

16

استثمارات في أسهم خاصة (إذا لم متثل رأس مال مدفوع مت مقاصته
بالفعل في امليزانية العمومية املسجلة)

()65٫425

ي

28

إجمالي التعديالت الرقابية على حقوق املساهمني الشريحة 1

()646٫848

29

حقوق املساهمني ()CET1

2٫478٫695

رأس املال اإلضافي ( )AT1الشريحة  :1األدوات
30

األدوات املالية (الشريحة  )1اإلضافية املؤهلة املصدرة زائد عالوة اإلصدار
ذات الصلة

210٫700

31

منها :املصنفة كحقوق ملكية وفقاً للمعايير احملاسبية املطبقة.

210٫700

34

أدوات رأس املال اإلضافي (( )AT1وأدوات حقوق املساهمني ( )CET1غير
املدرجة في السطر رقم  )5الصادرة من قبل الشركات التابعة واحملتفظ
بها من قبل أطراف أخرى (مبلغ مسموح به في رأس املال اإلضافي ()AT1
لدى املجموعة)

47٫080

36

رأس املال اإلضافي ( )AT1قبل التعديالت الرقابية

257٫780

ن

ع
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جدول 24
اخلطوة الثالثة من متطلبات املطابقة

ألف دينار كويتي

رقم السطر ذي
الصلة في منوذج
اإلفصاحات
العامة

مكونات رأس املال
الرقابي

املصدر استناد ًا
إلى احلرف
املرجعي في
امليزانية العمومية
من اخلطوة 2

رأس املال اإلضافي ( :)AT1التعديالت الرقابية
44

رأس املال اإلضافي ()AT1

257٫780

45

الشريحة  1من رأس املال (الشريحة  = 1حقوق املساهمني (+ )CET1
رأس املال اإلضافي ()AT1

2٫736٫475

رأس املال املساند (الشريحة  :)2األدوات واملخصصات
46

األدوات املالية (الشريحة  )2اإلضافية املؤهلة املصدرة زائد عالوة
اإلصدار ذات الصلة

48

أدوات الشريحة ( 2وأدوات حقوق املساهمني ( )CET1ورأس املال
اإلضافي ( )AT1من رأس املال غير املدرجة في السطرين رقم  5أو )34
الصادرة من قبل الشركات التابعة واحملتفظ بها من قبل أطراف أخرى
(مبلغ مسموح به في الشريحة  2اإلضافية من رأس املال لدى املجموعة)

50

مخصصات عامة مدرجة في رأس املال املساند (الشريحة )2

203٫524

51

رأس املال املساند (الشريحة  )2قبل التعديالت الرقابية

353٫724

هـ

125٫000

ف

25٫200
أ

رأس املال املساند (الشريحة  :)2التعديالت الرقابية
58

الشريحة  2من رأس املال

353٫724

59

إجمالي رأس املال (إجمالي رأس املال = رأس املال األساسي (الشريحة
 + )1رأس املال املساند (الشريحة )2

3٫090٫199

ج -معيار الرفع املالي
 -1معيار الرفع املالي

أصدر بنك الكويت املركزي في أكتوبر  2015التعليمات حول "معيار
الرفع املالي" والتي مت تقدميها من قبل جلنة بازل للرقابة املصرفية
كجزء من مجموعة اإلصالحات الرقابية .وهذا القياس الذي ال يعتمد
على املخاطر والذي يتميز بالشفافية يؤيد معدل كفاية رأس املال
ليكون تدبيرا مساعدا في احلد من التراكم الزائد لإلنكشافات ضمن
وخارج امليزانية العمومية.
يعتبر معيار الرفع املالي هو أحد املتطلبات املنفصلة واإلضافية ضمن

متطلبات رأس املال القائم على املخاطر .ويعرف بأنه مقياس "رأس
املال" مقسو ًما على مقياس "اإلنكشاف للمخاطر" ويتكون مقياس
رأس املال ( )CET1من رأس املال .أما مقياس اإلنكشاف فهو مجموع
اإلنكشافات للموجودات ضمن امليزانية العمومية وانكشاف املشتقات
ومعامالت متويل األوراق املالية واإلنكشافات خارج امليزانية العمومية.
تلتزم املجموعة باملتطلبات املنصوص عليها من قبل بنك الكويت
املركزي بشأن معيار الرفع املالي املقرر بنسبة  % 3كحد أدنى.
فيما يلي معيار الرفع املالي لدى املجموعة على مستوى مجمع:

جدول 25
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ألف دينار كويتي
 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

رأس املال األساسي (الشريحة ( )1ألف دينار كويتي)

2٫736٫475

2٫615٫222

إجمالي اإلنكشافات (ألف دينار كويتي)

29٫906٫685

28٫394٫001

معيار الرفع املالي

% 9.2

% 9.2

 -2اإلنكشافات ملخاطر معيار الرفع املالي

يوضح اجلدول التالي تفاصيل عن إجمالي اإلنكشافات ملخاطر معيار
الرفع املالي:
ألف دينار كويتي

جدول 26
إجمالي اإلنكشافات

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

اإلنكشافات ضمن امليزانية العمومية

26٫846٫517

25٫444٫831

اإلنكشافات للمشتقات

154٫283

112٫890

بنود خارج امليزانية العمومية

2٫905٫885

2٫836٫280

إجمالي اإلنكشافات

29٫906٫685

28٫394٫001

يقدم اجلدول ( )32في قسم املالحق تفاصيل عن معيار الرفع املالي
بالصيغة املقررة لإلفصاحات العامة طبقاً إلطار عمل بازل .3
 -3املطابقة

يوضح اجلدول ( )27مطابقة املوجودات ضمن امليزانية العمومية من
البيانات املالية املنشورة بإجمالي مبلغ اإلنكشافات للمخاطر ضمن
احتساب معيار الرفع املالي.
احلـ ـ ـ ـ ـ ــوك ـمـ ـ ـ ـ ـ ــة

فيما يلي مقارنة موجزة للموجودات احملاسبية مقابل مقياس
اإلنكشاف ملخاطر معيار الرفع املالي:

جدول 27
البند

 31ديسمبر 2018

1

إجمالي املوجودات املجمعة طبقا للبيانات املالية املنشورة

27٫427٫940

2

تعديل لالستثمارات في البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني أو الشركات التجارية املجمعة
ألغراض محاسبية ولكنها ال تندرج ضمن نطاق التجميع الرقابي

-

3

تعديل للموجودات احملتفظ بها بصفة األمانة واملسجلة في امليزانية العمومية طبقاً إلطار العمل احملاسبي
التشغيلي ولكنها املستثناة من مقياس اإلنكشاف ملخاطر معيار الرفع املالي

-

4

تعديالت لألدوات املالية املشتقة

154٫283

5

تعديل ملعامالت متويل األوراق املالية (أي التزام إعادة الشراء وأشكال اإلقراض املضمونة املماثلة)

-

6

تعديل للبنود خارج امليزانية العمومية (أي التحويل إلى مبالغ مكافئة لالئتمان لإلنكشافات خارج امليزانية
العمومية)

2٫905٫885

7

تعديالت أخرى

()581٫423

8

اإلنكشاف ملخاطر معدل الرفع املالي

29٫906٫685
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د -إفصاحات املكافآت

إدارة سليمة للمخاطر وحتقيق ربحية مستدامة للمجموعة.

 1معلومات نوعية

تهدف السياسة إلى دعم املجموعة في تطبيق مفهوم "املكافآت
اإلجمالية" مبا يشمل كافة بنود املكافآت املالية.

أ -مجلس اإلدارة وجلنة الترشيحات واملكافآت
يخضع إطار عمل املكافآت لدى مجموعة بنك الكويت الوطني
إلشراف مجلس اإلدارة .وطبقاً لسياسات ومواثيق املجموعة ،يتولى
مجلس اإلدارة مسؤولية مراجعة واعتماد سياسة املكافآت واإلشراف
على تطبيقها.
تتكون جلنة مجلس اإلدارة للترشيحات واملكافآت من أربعة أعضاء
غير التنفيذيني.
الهدف الرئيسي من اللجنة هو القيام باملسئوليات املتعلقة
بالترشيحات واملكافآت .وفي إطار ضوابط املكافآت ،تقوم اللجنة
بتقدمي الدعم ملجلس اإلدارة إلرساء إطار عمل املكافآت للمجموعة
كما تضمن التطبيق الفعال لسياسة املكافآت باملجموعة وتعليمات
احلوكمة .وفيما يلي موجز باملسؤوليات الرئيسية للجنة :
-

-

-

أإعداد سياسة املكافآت بالتعاون مع إدارة املخاطر لدى
املجموعة وعرضها على مجلس اإلدارة العتمادها .حيث يتولى
مجلس اإلدارة مسؤولية املراقبة على تطبيق تلك السياسة.
بمراجعة سياسة املكافآت بالتعاون مع إدارة املخاطر لدى
املجموعة بشكل سنوي كحد أدنى أو بناء على طلب مجلس
اإلدارة ،وتزويد املجلس بالتعديالت على السياسة أو
االقتراحات بتحديثها.
جتقييم كفاية وكفاءة سياسة املكافآت بشكل دوري لضمان حتقيق
أهدافها املعلنة.
دتقدمي التوصيات إلى مجلس اإلدارة بخصوص مستوى
وعناصر مكافآت الرئيس التنفيذي للمجموعة ونوابه ،مع
األخذ بعني االعتبار إجمالي املكافآت مبا في ذلك الرواتب
واملنح واحلوافز األخرى.
هإبداء التوصيات إلى مجلس اإلدارة بخصوص ترشيح أعضاء
مجلس اإلدارة.
وتقييم املهارات والكفاءات املطلوبة للوفاء بواجبات مجلس
اإلدارة ،و خاص ًة فيما يتعلق بالقضايا املرتبطة باألهداف
االستراتيجية للمجموعة.
زحتديد أعضاء املجلس املؤهلني لشغل الوظائف الشاغرة
بأي جلنة منبثقة عن املجلس والتوصية بتعيني الشخص
(األشخاص) في اللجنة املناسبة وذات الصلة باملجلس.

خالل عام  ،2018قامت اللجنة مبراجعة وحتديث سياسة املكافآت
ودليل وخطة التعاقب الوظيفي وميثاق عمل اللجنة الداخلي.
ب -سياسة املكافآت
يتم تطوير وتطبيق سياسة املكافآت على مستوى املجموعة بحيث
تغطي الشركات التابعة والفروع األجنبية.
تتبع املجموعة سياسة وإرشادات وإجراءات واضحة للمكافآت
مبا يضمن إطار عمل سليم ملنح املكافآت على مستوى املجموعة،
ومبا يدعم قدرة املجموعة على تعيني املواهب والكفاءات احلقيقية
واالحتفاظ بها وحتفيز املوظفني ذوي املهارة واملعرفة ،مما يضمن
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كما تهدف سياسة املجموعة إلى مكافأة النجاح وليس الفشل ،من
خالل حتديد مكافآت املوظفني مبا يتوافق مع إطار عمل املخاطر
وقدرتها على حتمل املخاطر .حيث مت وضع السياسة مبا يسمح مبكافأة
األداء املستدام طويل األجل بشكل تنافسي ،باإلضافة إلى جذب وحتفيز
األفراد األفضل أدا ًء والذين يبدون التزامهم جتاه العمل بالبنك ويقومون
بأدوارهم مبا يحقق املصالح طويلة األجل للمساهمني.
وفي حالة وجود تعارض بني بنود سياسة البنك ألي من املتطلبات
القانونية أو الرقابية ،يكون للمتطلبات القانونية والرقابية األسبقية
عن بنود سياسة البنك.
حتدد سياسة املكافآت ثالث فئات رئيسية لتحديد حوكمة املكافآت
واإلفصاحات اخلاصة بها.

الفئة األولى :اإلدارة العليا

تتضمن هذه الفئة كافة املوظفني بدرجة مساعد مدير عام وأعلى
(باستثناء اإلدارات الرقابية).
يبلغ عدد األشخاص املندرجني في هذه الفئة  74شخصاً كما
في  31ديسمبر .)67 :2017( 2018

الفئة الثانية :متخذو قرارات ألنشطة حتفها املخاطر

تتضمن هذه الفئة الرئيس التنفيذي للمجموعة ونائبه والرئيس
التنفيذي للكويت ونائبه ورؤساء اإلدارات التشغيلية ونوابهم (22
منهم مدرجني ضمن فئة اإلدارة العليا) .وتتمثل اإلدارات التشغيلية
للمجموعة مبا يلي:

٭
٭
٭
٭
٭
٭

٭اخلدمات املصرفية للشركات
٭مجموعة اخلزانة
٭اخلدمات املصرفية الشخصية
٭اخلدمات املصرفية اخلاصة
٭اخلدمات املصرفية للشركات األجنبية والتمويل التجاري
٭اخلدمات املصرفية الدولية

شخصا كما
يبلغ عدد األشخاص املندرجني في هذه الفئة 23
ً
في  31ديسمبر .)21 :2017( 2018

الفئة الثالثة :إدارات املخاطر و املراقبة

تتضمن هذه الفئة رؤساء اإلدارات التالية ونوابهم ومساعديهم.

٭
٭
٭
٭

٭الرقابة املالية
٭إدارة املخاطر واالمتثال
٭التدقيق الداخلي
٭وحدة مكافحة غسل األموال

شخصا كما
يبلغ عدد األشخاص املندرجني في هذه الفئة 15
ً
في  31ديسمبر .)15 :2017( 2018

جـ  -هيكل وبنود املكافآت
لقد مت ربط إطار عمل املكافآت املالية لدى املجموعة بأهداف األداء
طويلة وقصيرة األجل ،حيث تنبثق عن استراتيجية املجموعة املعتمدة
من قبل مجلس اإلدارة مؤشرات رئيسية لألداء كما يتم حتديد
املكافآت استناداً إلى حتقيق تلك املؤشرات لتطبيق االستراتيجية
الشاملة للمجموعة (مبا في ذلك املعايير املالية وغير املالية ومؤشرات
األداء الرئيسية وفقاً ملا هو مالئم).
لدى املجموعة بندان رئيسيان للمكافآت:
٭ ٭املكافآت الثابتة
الغرض من املكافآت الثابتة هو جذب املوظفني واالحتفاظ بهم عن
طريق دفع مكافأة تنافسية بالسوق تنسق مع الدور واملهام واخلبرة
املطلوبة لألعمال.
تتضمن املكافآت الثابتة:
1 .1الرواتب
2 .2املزايا
3 .3البدالت النقدية األخرى
هذه املدفوعات ثابتة وال تتباين حسب األداء.

تتضمن املكافآت املتغيرة:
1 .1منح نقدية
2 .2مكافأة نقدية مؤجلة -منح
3 .3أسهم طبقاً لبرنامج األسهم االعتبارية1

د) منهج املكافآت القائم على املخاطر
عند قيام البنك بتحديد إجمالي املكافآت السنوي ،يتم األخذ بعني
االعتبار قائمة مخاطر املجموعة التي تتضمن املخاطر الرئيسية التي
تتعرض لها املجموعة مثل املخاطر االستراتيجية ،مخاطر االئتمان،
مخاطر السوق ،مخاطر السيولة ومخاطر التشغيل .حيث تضمن
السياسة الربط الكافي بني األداء من جهة ،ومدى حدوث املخاطر
ووقوع اخلسائر ومستوى قبول املجموعة لتحمل تلك املخاطر من جهة
أخرى.
مت حتديد إجمالي املكافآت املتغيرة من خالل تقييم األداء على مدار
عدة سنوت ،حيث يؤخذ بعني االعتبار نتائج تقييم املخاطر وربطها
مبؤشرات قياس املخاطر التي ترتبط بدورها مع مؤشرات قياس
األداء لإلدارات والتي يتم تصميمها وتخصيصها لكل إدارة عمل
رئيسية مبا يتماشى مع استراتيجية املخاطر الشاملة لدى املجموعة.
وخالل السنة ،ظلت مؤشرات املخاطر الرئيسية مرتبطة بإجمالي
املكافآت دون أي تغيير جوهري عن مؤشرات املخاطر الرئيسية للسنة
السابقة.
إن وظيفة إدارة املخاطر وااللتزام مستقلة ،وتقوم برفع التقارير إلى
جلنة مجلس اإلدارة للمخاطر ،ويتم تقييم أداء رئيس إدارة املخاطر
باملجموعة سنوياً من قبل جلنة مجلس اإلدارة للمخاطر ،ويتحدد
ويعتمد إجمالي املكافآت اخلاصة به بصورة مستقلة من خالل جلنة
مجلس اإلدارة للمخاطر.

احلـ ـ ـ ـ ـ ــوك ـمـ ـ ـ ـ ـ ــة

٭ ٭املكافآت املتغيرة (املكافآت احملددة وفقاً لتقييم األداء)
الغرض من املكافآت املتغيرة هو مكافأة األداء ومنح املكافآت
بنا ًء على املعايير املالية وغير املالية السنوية التي تتفق مع مصالح
املساهمني و قيم بنك الكويت الوطني.

في حالة اإلنكشافات املرتفعة للمخاطر ،ستحاول املجموعة تقليل
نسبة املكافآت املتغيرة و خاص ًة ملوظفي اإلدارة العليا ومتخذي
القرارات ألنشطة حتفها املخاطر.

هذه املدفوعات ليست ثابتة ومرتبطة باألداء.
ميثل بند مكافآت «أخرى» حوافز األداء لبعض وحدات األعمال عند
حتقيق أهداف أعمال معينة محددة.
وحترص املجموعة على حتقيق التوازن بني املكافآت الثابتة واملتغيرة
للسماح بإمكانية تخفيض املكافآت في حاالت تراجع األداء املالي.
يتم االستفادة من بنود برنامج املكافآت النقدية واألسهم االعتبارية من
املكافآت املتغيرة بصورة انتقائية لبعض املوظفني املؤهلني.

_______________________________
*األسهم االعتبارية هي ليست أسهم مصدرة وال تشكل جزءاً من رأسمال البنك .ال ميكن بيع أو تداول
األسهم االعتبارية .وتعادل قيمتها سعر بيع أسهم البنك في سوق األوراق املالية في تاريخ معني ويتم
طبقا له احتساب املكافآت النقدية للموظفني املؤهلني طبقًا لهذا البرنامج.
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هـ) نظرة عامة على مؤشرات األداء الرئيسية
مت وضع واعتماد االستراتيجية الشاملة للمجموعة من قبل مجلس
اإلدارة ومت حتويلها إلى مؤشرات رئيسية لألداء ومن مت توثيقها
وإيصالها إلى كافة إدارات املجموعة لضمان توافق أنشطة اإلدارة
مع االستراتيجية املطبقة من قبل اإلدارة العليا .حيث تتم مراقبة
مؤشرات األداء الرئيسية ورفع التقارير حولها إلى مجلس اإلدارة
بشكل منتظم.
ومن األمثلة على مؤشرات األداء الرئيسية على مستوى املجموعة:

٭
٭
٭
٭
٭
٭

٭العائد على املوجودات
٭العائد على حقوق امللكية
٭نسبة التكلفة إلى الدخل
٭كفاية رأس املال
٭معدل كفاية رأس املال
٭املوجودات غير العاملة

تتحدد املكافآت بنا ًء على حتقيق مؤشرات األداء الرئيسية مبا يخدم
االستراتيجية الشاملة للمجموعة ،وهي تتضمن املعايير املالية وغير
املالية ومؤشرات األداء الرئيسية على مستوى املجموعة.
ولقد اعتمد مجلس اإلدارة إجمالي املكافآت السنوية لهذا العام بعد
مراجعته ومناقشته مع جلنة مجلس اإلدارة للترشيحات واملكافآت
وحتددت نسبة املكافآت املعتمدة على أساس مؤشرات األداء الرئيسية
املذكورة أعاله على مستوى املجموعة ككل.
تتحدد مستويات ومقاييس املكافآت للوحدات الرئيسية (اإلدارات
التشغيلية) استنادا إلى مؤشرات األداء الرئيسية املقررة لها ومن
ثم يتم ربطها مبؤشرات قياس املخاطر  .أما فيما يتعلق باإلدارات
األخرى غير التشغيلية مثل إدارات الدعم واملساندة (بخالف إدارة
املخاطر واإلدارات الرقابية) فيتم حتديد مكافآت موظفيها بنا ًء على
مؤشرات قياس األداء اخلاصة بها.
تستند مؤشرات األداء الرئيسية إلدارات املخاطر والرقابة على
مدى حتقق األهداف املهنية لإلدارة دون ربط ذلك باألداء التشغيلي
للمجموعة.
يحدد منوذج تقييم األداء لكل درجة وظيفية األهمية الكمية ملؤشرات
األداء الرئيسية لألفراد ،بعدها يتم ربط الدرجات النهائية للتقييم
مبعادلة كمية لتحديد املكافآت الثابتة (زيادة الراتب) واملكافآت
املتغيرة (املكافآت واحلوافز السنوية).
ونظراً ألن إجمالي مكافآت املجموعة مرتبط بأدائها (صافي ربح
املجموعة) ،تقوم املجموعة بتعديل نسب املكافآت في حالة تراجع
األداء وركود األعمال.
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و) التعديالت على املكافآت
تتم مراجعة مبلغ املكافآت السنوي (الثابتة واملتغيرة) من قبل جلنة
مجلس اإلدارة للترشيحات واملكافآت ويخضع بعد ذلك للمراجعة
واالعتماد من قبل مجلس اإلدارة.
حتدد سياسة املكافآت باملجموعة تأجيل جزء مالئم من املكافآت
املتغيرة اخلاص بكبار املوظفني (مبا في ذلك الذين تؤثر قراراتهم
على مستويات املخاطر اخلاصة باملجموعة) .والذي ينطبق على
برنامج املكافآت النقدية واألسهم االعتبارية املؤجلة.
تطبق املجموعة منهج التأجيل حتى ثالث سنوات ،واالستحقاق النهائي
لهذه البنود املتغيرة يرتبط بتحقيق أهداف األداء طويلة األجل ومدى
حتقق املخاطر .على أن ينطبق منهج "االسترداد" عن األجزاء غير
املستحقة في حالة عدم الوفاء باألهداف طويلة األجل أو حتقق
املخاطر ،وكذلك على برنامج املكافآت النقدية واألسهم االعتبارية
املؤجلة.
تخضع املكافآت املتغيرة املؤجلة للضوابط التالية:
٭ ٭يتم تأجيل املكافآت على مدى ثالث ( )3سنوات من تاريخ فترة
األداء لكي تتماشى مع األداء طويل األجل للمجموعة.
٭ ٭تخضع املكافآت ملبدأ االسترداد في حالة التجاوزات أو املعلومات
املضللة أو تخطي حدود املخاطر املعتمدة .وتخضع اإلدارة
الرقابية ملبدأ االسترداد ملدة سنة واحدة بينما تخضع اإلدارات
األخرى ملبدأ االسترداد ملدة ثالث ( )3سنوات.
 2معلومات كمية

.1
.2

.3
.4
.5

1عقدت جلنة مجلس اإلدارة الترشيحات واملكافآت ثالثة
اجتماعات خالل العام .ولم يحصل أي من أعضائها على
مكافآت.
2يبلغ عدد األشخاص (اإلدارة العليا ومتخذو القرارات ألنشطة
شخصا وميثلون
حتفها املخاطر) املؤهلني للمكافآت املتغيرة 74
ً
نسبة  % 3.2من إجمالي عدد املوظفني بالبنك املؤهلني
للمكافآت املتغيرة لسنة .2018
3يبلغ إجمالي عدد األشخاص (اإلدارة العليا ومتخذو القرارات
شخصا .وإجمالي املكافآت
ألنشطة حتفها املخاطر) 75
ً
املمنوحة إليهم هو مببلغ  19٫211ألف دينار كويتي لسنة .2018
4لم يحصل أي من املوظفني الذين انضموا للبنك خالل العام
على أية مكافآت مقابل انضمامهم.
 5بلغ إجمالي مكافآت نهاية اخلدمة املدفوع مببلغ  320ألف
دينار كويتي خالل عام  2018وهو يخص سبعة أشخاص
(اإلدارة العليا ومتخذو القرارات ألنشطة حتفها املخاطر).

اإلدارة العليا

جدول 28
إجمالي الرواتب واملكافآت املمنوحة خالل الفترة املسجلة

غير مقيدة (ألف دينار كويتي)

مؤجلة (ألف دينار كويتي)

املكافآت الثابتة:
 -مكافآت نقدية

8٫638

ال شيء

 -أسهم اعتبارية

ال شيء

ال شيء

املكافآت املتغيرة:
 -مكافآت نقدية

8٫058

ال شيء

 -أسهم اعتبارية

ال شيء

1٫991

 -أخرى (إيضاح )1

522

ال شيء

متخذو القرارات ألنشطة حتفها املخاطر

جدول 29
احلـ ـ ـ ـ ـ ــوك ـمـ ـ ـ ـ ـ ــة

إجمالي الرواتب واملكافآت املمنوحة خالل الفترة املسجلة

غير مقيدة (ألف دينار كويتي) مؤجلة (ألف دينار كويتي)

املكافآت الثابتة:
 -مكافآت نقدية

4٫204

ال شيء

 -أسهم اعتبارية

ال شيء

ال شيء

املكافآت املتغيرة:
 -مكافآت نقدية

6٫868

ال شيء

 -أسهم اعتبارية

ال شيء

997

 -أخرى (إيضاح )1

135

ال شيء
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متخذو القرارات ألنشطة حتفها املخاطر

جدول 30
إجمالي الرواتب واملكافآت املمنوحة خالل الفترة املسجلة

غير مقيدة (ألف دينار كويتي)

مؤجلة (ألف دينار كويتي)

املكافآت الثابتة:
-

مكافآت نقدية

1٫560

ال شيء

-

أسهم اعتبارية

ال شيء

ال شيء

املكافآت املتغيرة:
-

مكافآت نقدية

637

11

-

أسهم اعتبارية

ال شيء

415

-

أخرى (إيضاح )1

6

ال شيء

إيضاح  :1تتضمن حوافز األداء األخرى

إجمالي املكافآت املدفوعة حسب فئات املوظفني
جدول 31
عدد املوظفني
في هذه الفئة

إجمالي املكافآت الثابتة
واملتغيرة املمنوحة خالل
الفترة املسجلة
(ألف دينار كويتي)

اإلدارة العليا

74

19٫209

متخذو القرارات ألنشطة حتفها املخاطر

23

12٫204

وظائف الرقابة املالية ورقابة املخاطر

15

2٫629

فئة املوظفني
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 5املالحق
 -1هيكل رأس املال الرقابي :منوذج اإلفصاح العام

جدول 32
رقم السطر

حقوق املساهمني ( :)CET1األدوات واالحتياطيات

ألف دينار كويتي

1

األسهم العادية املؤهلة املصدرة زائداً عالوة اإلصدار

621٫332

2

أرباح محتفظ بها

1٫315٫182

3

إيرادات شاملة أخرى متراكمة (واحتياطيات أخرى)

1٫077٫824

4

رأس املال الصادر مباشرة والذي يخضع لالستبعاد التدريجي من "حقوق املساهمني من الشريحة "1
(ينطبق فقط على الشركات غير املساهمة)

-

5

األسهم العادية الصادرة عن الشركات التابعة املجمعة واحملتفظ بها من قبل طرف ثالث (حقوق األقلية)

111٫205

6

حقوق املساهمني ( )CET1قبل التعديالت الرقابية

3٫125٫543

حقوق املساهمني ( :)CET1التعديالت الرقابية
8

الشهرة (بالصافي من الضريبة املدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة)

()400٫506

9

موجودات غير ملموسة أخرى باستثناء حقوق خدمات الرهن العقاري (بالصافي من الضريبة املدرجة في
جانب االلتزام ذي الصلة)

()180٫917

10

الضريبة املؤجلة املدرجة في جانب األصول التي تستند إلى الربحية املستقبلية باستثناء تلك التي تنتج عن
فروقات مؤقتة (بالصافي من الضريبة املدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة)

11

احتياطي تغطية التدفقات النقدية

12

عجز املخصصات للخسائر املتوقعة (وفق أسلوب النماذج الداخلية في حال تطبيقه)

13

الربح من املبيعات اخلاصة بعمليات التوريق

14

األرباح واخلسائر الناجتة عن التغيرات في مخاطر االئتمان للمطلوبات املقيمة بالقيمة العادلة

15

صافي موجودات صندوق التقاعد ذات الفائدة احملددة

16

استثمارات في أسهم البنك نفسه (إن لم يتم تصفيتها من رأس املال املدفوع في امليزانية العمومية)

17

االستثمارات املتبادلة في رؤوس أموال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني

18

االستثمارات في رأس مال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني التي تقع خارج نطاق التجميع
الرقابي ،بالصافي من املراكز املكشوفة املؤهلة (املبالغ فوق حد  %10من حقوق مساهمني للبنك)

19

االستثمارات الهامة في األسهم العادية للبنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني التي تقع خارج نطاق
التجميع الرقابي ،بالصافي من املراكز املكشوفة حيث ال ميتلك البنك أكثر من  %10من رأس املال املصدر
(املبالغ فوق حد  %10من حقوق مساهمني للبنك الشريحة )1

20

حقوق خدمات الرهن العقاري (املبالغ فوق حد  %10من حقوق مساهمني للبنك)

احلـ ـ ـ ـ ـ ــوك ـمـ ـ ـ ـ ـ ــة

7

تعديالت التقييم

()65٫425
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ألف دينار كويتي

رقم السطر

حقوق املساهمني ( :)CET1األدوات واالحتياطيات

21

الضرائب املؤجلة على جانب األصول الناجتة عن الفروقات املؤقتة (املبالغ فوق حد  %10من حقوق
مساهمني للبنك ،بالصافي من الضريبة املدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة)

22

املبلغ الذي يتجاوز حد الـ  %15من حقوق مساهمني للبنك

23

منها :االستثمارات الهامة في األسهم العادية للمؤسسات املالية

24

منها :حقوق خدمات الرهن العقاري

25

منها :الضريبة املؤجلة املدرجة في جانب األصول الناجتة عن الفروقات املؤقتة

26

التعديالت الرقابية األخرى املقررة من السلطة الرقابية

27

التعديالت الرقابية املطبقة على حقوق املساهمني ( )CET1بسبب عدم كفاية رأس املال اإلضافي ()AT1
ورأس املال املساند (الشريحة  )2لتغطية االستقطاعات

28

إجمالي التعديالت الرقابية على حقوق املساهمني ()CET1

()646٫848

29

حقوق املساهمني ()CET1

2٫478٫695

-

رأس املال اإلضافي (الشريحة  :)1األدوات
30

أدوات رأس املال اإلضافي ( )AT1املؤهلة املصدرة زائداً عالوة اإلصدار

210٫700

31

منها :املصنفة كحقوق مساهمني وفقاً للمعايير احملاسبية املطبقة

210٫700

32

منها :املصنفة كالتزامات وفقاً للمعايير احملاسبية املطبقة

33

أدوات رأس املال املصدر مباشرة والتي تخضع لالستقطاع التدريجي من رأس املال اإلضافي ()AT1

34

أدوات رأس املال اإلضافي (( )AT1وأدوات حقوق املساهمني ( )CET1غير املدرجة في السطر  )5الصادرة
عن الشركات التابعة واحملتفظ بها لدى الغير (املبلغ املسموح به في مجموعة رأس املال اإلضافي
(الشريحة )1

47٫080

35

منها :األدوات الصادرة عن شركات تابعة والتي تخضع لالستقطاع التدريجي

-

36

رأس املال اإلضافي ( )AT1قبل التعديالت الرقابية

257٫780

رأس املال اإلضافي ( :)AT1التعديالت الرقابية
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37

استثمارات في رأس املال اإلضافي للبنك نفسه ()AT1

38

احلصص املتبادلة في أدوات رأس املال اإلضافي ()AT1

39

االستثمارات في رأس مال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني التي تقع خارج نطاق التجميع
الرقابي ،بالصافي من املراكز املكشوفة املؤهلة ،حيث ال متلك البنوك أكثر من  %10من حقوق املساهمني
املصدرة (املبالغ فوق حد  %10من حقوق املساهمني للبنك)

40

االستثمارات الهامة في رأس مال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني التي تقع خارج نطاق التجميع
الرقابي (بالصافي من املراكز املكشوفة املؤهلة)

41

التعديالت الرقابية املقررة من السلطة الرقابية

42

التعديالت الرقابية املطبقة على رأس املال اإلضافي ( )AT1بسبب عدم كفاية رأس املال املساند
(الشريحة  )2لتغطية االستقطاعات

43

إجمالي التعديالت الرقابية على رأس املال اإلضافي ()AT1

-

44

رأس املال اإلضافي ()AT1

257٫780

45

رأس املال األساسي (الشريحة  = )1حقوق املساهمني ( + )CET1رأس املال اإلضافي ()AT1

2٫736٫475

رقم السطر

رأس املال املساند (الشريحة  :)2األدوات واملخصصات

ألف دينار كويتي

46

أدوات رأس املال املساند (الشريحة  )2املؤهلة املصدرة زائداً عالوة اإلصدار

125٫000

47

أدوات رأس املال املصدر مباشرة والتي تخضع لالستقطاع التدريجي من رأس املال املساند (الشريحة )2

48

أدوات رأس املال املساند (الشريحة ( )2وأدوات حقوق املساهمني ( )CET1ورأس املال اإلضافي ()AT1
غير املدرجة في السطر  5أو  )34الصادرة عن شركات تابعة واحملتفظ بها لدى الغير (املبلغ املسموح به
في مجموعة رأس املال املساند (الشريحة )2

25٫200

49

منها :األدوات الصادرة عن شركات تابعة والتي تخضع لالستقطاع التدريجي

-

50

املخصصات العامة املدرجة في رأس املال املساند (الشريحة )2

203٫524

51

رأس املال املساند (الشريحة  )2قبل التعديالت الرقابية

353٫724

رأس املال املساند (الشريحة  :)2التعديالت الرقابية
53

احلصص املتبادلة في أدوات رأس املال املساند (الشريحة )2

54

االستثمارات في رأس مال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني التي تقع خارج نطاق التجميع
الرقابي ،بالصافي من املراكز املكشوفة املؤهلة ،حيث ال ميلك البنك أكثر من  %10من حقوق املساهمني
املصدرة (املبالغ فوق حد  %10حقوق املساهمني للبنك)

55

االستثمارات الهامة في رأس مال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني التي تقع خارج نطاق التجميع
الرقابي (بالصافي من املراكز املكشوفة املؤهلة)

56

التعديالت الرقابية األخرى املقررة من السلطة الرقابية

57

إجمالي التعديالت الرقابية على رأس املال املساند (الشريحة )2

-

58

رأس املال املساند (الشريحة )2

353٫724

59

إجمالي رأس املال (إجمالي رأس املال = رأس املال األساسي (الشريحة  + )1رأس املال املساند
(الشريحة )2

3٫090٫199

60

إجمالي املوجودات املرجحة باملخاطر

17٫935٫150

احلـ ـ ـ ـ ـ ــوك ـمـ ـ ـ ـ ـ ــة

52

استثمارات في رأس املال املساند للبنك نفسه (الشريحة )2

معدالت رأس املال واالحتياطيات
61

حقوق املساهمني (( )CET1كنسبة من املوجودات املرجحة باملخاطر)

% 13.8

62

رأس املال األساسي (الشريحة ( )1كنسبة من املوجودات املرجحة باملخاطر)

% 15.3

63

إجمالي رأس املال (كنسبة من املوجودات املرجحة باملخاطر)

% 17.2

64

متطلبات املصدات اخلاصة بالبنك (احلد األدنى ملتطلبات حقوق املساهمني ( )CET1تتضمن (أ) املصدات
الرأسمالية التحوطية) زائداً (ب)املصدات الرأسمالية للتقلبات االقتصادية زائداً (ج) املتطلبات الرأسمالية
اإلضافية على البنوك ذات التأثير النظامي) ،ويعبر عنها كنسبة من األصول املرجحة باملخاطر

% 11.5

65

منها( :أ) متطلبات املصدات الرأسمالية التحوطية

% 2.5

66

منها( :ب) املصدات الرأسمالية للتقلبات االقتصادية

-

67

منها( :ج) املتطلبات الرأسمالية اإلضافية على البنوك ذات التأثير النظامي

% 2.0

68

حقوق املساهمني ( )CET1املتاحة للمصدات (كنسبة من األصول املرجحة باملخاطر)

% 6.8
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رقم السطر

احلدود الدنيا

ألف دينار كويتي

69

احلد األدنى ملعدل حقوق املساهمني ( )CET1مبا في ذلك املصدات الرأسمالية التحوطية

%9.5

70

احلد األدنى ملعدل رأس املال األساسي (الشريحة )1

%11.0

71

احلد األدنى لرأس املال مبفهومه الشامل بخالف املصدات الرأسمالية للتقلبات االقتصادية ومصدات
البنوك ذات التأثير النظامي

%13.0

املبالغ دون حدود االستقطاعات (قبل وزنها باملخاطر)
72

االستثمارات غير الهامة في رأس مال املؤسسات املالية األخرى

28٫917

73

االستثمارات الهامة في حقوق املساهمني لدى املؤسسات املالية

49٫983

74

حقوق خدمات الرهن العقاري (بالصافي من الضريبة املدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة)

75

الضريبة املؤجلة املدرجة على جانب املوجودات الناجتة عن فروقات مؤقتة (بالصافي من الضريبة املدرجة
في جانب االلتزام ذي الصلة)
حدود االعتراف باملخصصات في رأس املال املساند (الشريحة )2
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76

املخصصات العامة املؤهلة لإلدراج ضمن رأس املال املساند (الشريحة  )2بخصوص اإلنكشافات وفقاً
لألسلوب القياسي (قبل تطبيق احلد األقصى)

414٫984

77

احلد األقصى إلدراج املخصصات العامة في رأس املال املساند (الشريحة  )2وفقاً لألسلوب القياسي

203٫524

78

املخصصات العامة املؤهلة لإلدراج ضمن رأس املال املساند (الشريحة  )2بخصوص اإلنكشافات وفقاً
ألسلوب مناذج التصنيفات الداخلية (قبل تطبيق احلد األقصى)

79

احلد األقصى إلدراج املخصصات العامة ضمن رأس املال املساند (الشريحة  )2وفقاً ألسلوب مناذج
التصنيفات الداخلية

 -2رأس املال الرقابي :منوذج السمات األساسية

كما في  31ديسمبر  ،2018يتكون رأس مال البنك املصدر واملدفوع
بالكامل من 6٫213٫319٫893سهم (إيضاح  20حول البيانات املالية
املجمعة للمجموعة) واملؤهل كحقوق مساهمني شريحة  1على مستوى
املجموعة والبنك منفرداً.

إضافة إلى ذلك ،تصنف األدوات التالية كرأس مالي رقابي مؤهل.

1

املصدر

تسهيالت محددة شريحة  1لدى بنك
الكويت الوطني

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع

2

الرمز املرجعي
()Unique ldentifer

XS1206972348

سند ذو معدل ثابتkwod10100506 :
سند ذو معدل متغيرkwod10100514 :

3

القوانني احلاكمة لألداة

القانون االجنليزي :باستثناء وضع األوراق
الرأسمالية واملساندة التي تخضع لقوانني
مركز دبي املالي العاملي

قوانني دولة الكويت

املعاملة الرقابية

5

مؤهل على مستوى البنك منفرداً
 /املجموعة  /املجموعة والبنك
منفرداً

املجموعة والبنك منفرداً

املجموعة والبنك منفرداً

6

نوع األداة

األوراق الرأسمالية من قبل املصدر
املضمونة بشكل غير قابل لإللغاء من قبل
بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع على أساس
املساندة

دين مساند

7

املبلغ املدرج في رأس املال الرقابي

 700٫000٫000دوالر أمريكي
( 210٫700٫000دينار كويتي)

 125٫000٫000دينار كويتي

8

القيمة اإلسمية لألداة

 1٫000دوالر أمريكي

 50٫000دينار كويتي

9

التصنيف احملاسبي

حقوق امللكية اخلاصة باملساهمني

االلتزام  -التكلفة املطفأة

10

تاريخ اإلصدار األصلي

 9ابريل 2015

 18نوفمبر 2015

11

دائمة أو محددة االستحقاق

دائمة

محددة االستحقاق

12

تاريخ االستحقاق األصلي

ال يوجد فترة استحقاق

 18نوفمبر 2025

13

خيار السداد للمصدر ويخضع
ملوافقة رقابية مسبقة

نعم

نعم

14

تاريخ السداد االختياري ،وتواريخ
السداد الطارىء ،وقيمة التسديد

تاريخ السداد االختياري 9 :أبريل ،2021
سداد رأس املال أو سداد الضريبة :أساسي
بنسبة  %100زائد الفائدة املستحقة

تاريخ السداد االختياري 18 :نوفمبر 2020
حدث رأس املال أو أسباب الضرائب:
أساسي بنسبة  %100زائد الفائدة املستحقة

15

تواريخ السداد الالحقة ،إن وجدت

نصف سنوي

نصف سنوي

احلـ ـ ـ ـ ـ ــوك ـمـ ـ ـ ـ ـ ــة
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شريحة ثابتة :ثابتة ألول خمس سنوات بعد
ذلك يتم حتديد سعر ثابت جديد للفترة
الالحقة
شريحة متغيرة :يتم حتديدها بشكل نصف
سنوي وفقاً لسقف سعر الفائدة.

16

توزيعات أرباح  /كوبونات ثابتة أو
متغيرة

ثابتة ملدة السنوات الست األولى ،بعدها يتم
حتديد سعر ثابت جديد لكل ستة سنوات
بعد ذلك ٫يساوي سعر املبادالت املتوسطة
بالدوالر األمريكي خالل هذه السنوات
الست زائد الهامش.

17

سعر الكوبون وأي مؤشرات ذات
عالقة

 5٫%75سنوياً بسعر ثابت حتى (ولكن مع
االستثناء)  9أبريل  ،2021بعدها يتم حتديد
سعر ثابت جديد لكل ست سنوات يساوي
سعر املبادالت املتوسطة بالدوالر األمريكي
خالل هذه السنوات الستة زائد %4.119
سنوياً كهامش.

شريحة ثابتة 4٫75% :سنوياً ثابتة ملدة
خمس سنوات .بعد ذلك يتم حتديد سعر
ثابت جديد من معدل اخلصم لبنك الكويت
املركزي زائد  2٫75%سنوياً لفترة الحقة.
شريحة متغيرة :معدل خصم بنك الكويت
املركزي زائد نسبة  2.50%يتم حتديدها
كل نصف سنة وفقاً لسقف سعر الفائدة
الثابت السائد مضافاً عليه نسبة .1%

18

وجود مانع لتوزيعات األرباح

نعم

ال

19

توزيعات األرباح اختيارية بالكامل،
أو اختيارية بصورة جزئية ،أو
إلزامية

قد يتم إلغاء تسديد الفائدة بناء على تقدير
املصدر والضامن بشكل منفرد .يكون اإللغاء
اإللزامي عند :عدم توفير أموال كافية ميكن
توزيعها نتيجة خرق أي متطلبات رأسمالية
مطبقة – إلغاء املتطلبات الرقابية.

تسديد الفائدة إلزامي

20

وجود حوافز لتعديل قيمة الدفعات
أو حوافز أخرى للسداد املبكر

ال

ال

21

غير تراكمية أو تراكمية

غير متراكم

غير قابل للتحويل

22

قابلية للتحويل أو غير قابلة
للتحويل

غير قابل للتحويل

غير قابل للتحويل

23

إن كانت قابلة للتحويل ،أحداث
خاصة للتحويل

غير مطبق

غير مطبق

24

إن كانت قابلة للتحويل ،بالكامل
أو جزئياً

غير مطبق

غير مطبق

25

إن كانت قابلة للتحويل ،معدل
التحويل

غير مطبق

غير مطبق

26

إن كانت قابلة للتحويل ،حتويل
إلزامي أو اختياري

غير مطبق

غير مطبق

28

إن كانت قابلة للتحويل ،حتديد
مصدر األداة التي يتم التحويل
إليها

غير مطبق

غير مطبق

29

خصائص التخفيض

نعم

نعم

30

في حالة التخفيض ،أحداث خاصة
بالتخفيض

يتم التحديد من قبل املراقب على أساس
عدم التغيير أو ضرورة ضخ رأس مال فوري
عن طريق التدخل الطارئ لكي يظل متاحاً.

التحديد من قبل املراقب على أساس عدم
التغيير أو ضرورة ضخ رأس مال فوري عن
طريق التدخل الطارئ لكي يظل متاحا.

31

في حالة التخفيض ،بالكامل أو
جزئياً

قد يكون جزئياً أو بالكامل

قد يكون جزئياً أو بالكامل

32

في حالة التخفيض بصورة دائمة
أو مؤقتة

دائم

دائم

33

إن كان تخفيضاً مؤقتاً ،وصف آلية
التخفيض

غير مطبق

غير مطبق

34

املركز في اجلدول الهرمي للمراتب
عند التصفية (حتديد نوع األداة
األعلى منها مباشرة)

أداة عالية فقط بالنسبة حلقوق املساهمني
( ،)CET1أي تصنيف أدوات حقوق
املساهمني ()CET1

أداة عالية فقط بالنسبة حلقوق املساهمني
( ،)CET1أي تصنيف أدوات حقوق
املساهمني ()CET1

35

مواصفات عدم تطابق مع متطلبات
التحويل

ال

ال

36

إن كان نعم ،حتديد املواصفات غير
املطابقة

غير مطبق

غير مطبق
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27

إن كانت قابلة للتحويل ،حتديد نوع
األداة التي يتم التحويل إليها

غير مطبق

غير مطبق
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معيار الرفع املالي :منوذج اإلفصاح العام

جدول ()33
البند

ألف دينار كويتي

اإلنكشافات داخل امليزانية العمومية
1

بنود داخل امليزانية العمومية (باستثناء املشتقات ومعامالت متويل األوراق املالية ولكنها تشتمل على
الضمانات)

2

بنود داخل امليزانية العمومية (باستثناء املشتقات ومعامالت متويل األوراق املالية ولكنها تشتمل على
الضمانات)

3

إجمالي اإلنكشافات داخل امليزانية العمومية (باستثناء املشتقات ومعامالت متويل األوراق املالية) (مجموع
السطر  1و)2

27٫427٫940
()581٫423
26٫846٫517

اإلنكشافات ملخاطر املشتقات
4

تكلفة االستبدال املتعلقة بكافة معامالت املشتقات (أي صافي هامش التباين النقدي املؤهل)

57٫713

5

مبالغ مضافة للتعرض احملتمل للمخاطر في املستقبل واملرتبطة بكافة معامالت املشتقات

96٫570

6

إجمالي ضمانات املشتقات املقدمة واملقتطعة من موجودات امليزانية العمومية طبقاً إلطار العمل احملاسبي
التشغيلي

-

7

(اقتطاعات موجودات األرصدة املدينة لهامش التباين النقدي املقدم في معامالت املشتقات)

-

8

(أطراف مقابلة مركزية معفاة من اإلنكشافات التجارية املستبعدة حسب العميل)

-

9

قيمة إسمية فعلية معدلة للمشتقات االئتمانية املسجلة

-

10

قيمة إسمية فعلية معدلة للمقاصة واالقتطاعات لقيمة املعامل اإلضافي للمشتقات االئتمانية املسجلة)

-

11

إجمالي اإلنكشافات للمشتقات (مجموع السطور من  4إلى )10

154٫283

12

إجمالي موجودات معامالت متويل األوراق املالية (دون أي حتقق للمقاصة) بعد التعديل ليعكس معامالت
املبيعات احملاسبية

-

13

(مبالغ متت مقاصتها لألرصدة الدائنة النقدية واألرصدة املدينة النقدية إلجمالي موجودات معامالت
متويل األوراق املالية)

-

14

اإلنكشاف ملخاطر العائد النقدي ملوجودات معامالت متويل األوراق املالية

-

15

اإلنكشافات ملعامالت الوكالء

-

16

إجمالي إنكشافات معامالت متويل األوراق املالية (مجموع السطور من  12إلى )15

-

اإلنكشافات للبنود األخرى خارج امليزانية
17

اإلنكشاف للبنود خارج امليزانية بالقيمة االسمية اإلجمالية

11٫348٫221

18

(تعديالت للتحويل إلى مبالغ مكافئة لالئتمان)

()8٫442٫336

19

بنود خارج امليزانية (مجموع السطرين  17و)18

2٫905٫885

رأس املال وإجمالي اإلنكشافات
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20

الشريحة  1من رأس املال

2٫736٫475

21

إجمالي اإلنكشافات (مجموع السطور رقم  3و 11و 16و)19

29٫906٫685

22

معيار الرفع املالي – بازل 3

%9.2

قائمة املصطلحات

رأس املال اإلضافي ()AT1

ميثل رأس املال اإلضافي ( )AT1أحد املفاهيم احملددة من قبل جلنة بازل  3ويتكون من رأس مال ذي جودة
عالية .تتضمن هذه الشريحة بصورة رئيسية تقدمي التزام دائم وغير مقيد بتوفير األموال .وهي متاحة
بحرية لتحمل اخلسائر في حالة عدم االستمرارية وتلي مطالبات املودعني وغيرهم من الدائنني الرئيسيني
في حالة التصفية .كما أنها تتيح توزيعات رأس املال بناء على التقدير التام واملطلق للمؤسسة.

بازل 2

يشير إلى “القواعد والتعليمات املتعلقة مبعيار كفاية رأس املال” الصادرة مبوجب التعميم رقم /2ر
ب 184/2005/الصادر عن بنك الكويت املركزي بتاريخ  21ديسمبر  2005والتعديالت الالحقة له.

بازل 3

يشير إلى تعليمات “معدل كفاية رأس املال – بازل  3للبنوك التقليدية” الصادرة مبوجب التعميم رقم /2ر
ب ،ر ب أ 336/2015/الصادر عن بنك الكويت املركزي بتاريخ  24يونيو .2015

املصدات الرأسمالية التحوطية

مت إدراج وتصنيف املصدات الرأسمالية التحوطية بنسبة ( % 2.5يتم التعبير عنه كنسبة من املوجودات
املرجحة باملخاطر) ضمن احلد األدنى من متطلبات حقوق املساهمني من الشريحة .1

املصدات الرأسمالية للتقلبات
االقتصادية

متطلبات املصدات الرأسمالية للتقلبات االقتصادية يتراوح من  %0إلى  %2.5والذي حينما يتم تقديره
كأحد املتطلبات بناء على تقدير بنك الكويت املركزي ،ينبغي الوفاء به من حقوق املساهمني من
الشريحة .1

حقوق املساهمني من
الشريحة 1

ميثل رأس املال األعلى جودة املتاح مبا يعكس التزاماً دائماً وغير مقيد بتوفير األموال املتاحة بحرية
لتحمل اخلسائر .وهو يتضمن بصورة رئيسية حقوق املساهمني واألرباح احملتفظ بها واالحتياطيات ناقصاً
االقتطاعات املقررة.

احتياطي البنوك ذات التأثير
النظامي احمللي

احتياطي للبنوك ذات التأثير النظامي احمللي يتباين من  %0.5إلى  %2وينبغي الوفاء به في شكل حقوق
املساهمني ( )CET1والذي سيتم حتديده سنوياً على مستوى كل بنك محدد كبنك ذي تأثير نظامي هام من
قبل بنك الكويت املركزي.

 – ECAIمؤسسة تقييم االئتمان
اخلارجي

مؤسسة تقييم االئتمان اخلارجي املعترف بها من قبل بنك الكويت املركزي من حني آلخر لغرض تخصيص
املرجحات باملخاطر إلى امللتزمني وفقاً للطريقة املعيارية.

االستثمارات اجلوهرية

تعرف االستثمارات اجلوهرية في رأس مال البنوك والشركات املالية وشركات التأمني باالستثمارات التي
ميتلك فيها البنك أكثر من  % 10من رأس املال العادي الصادرة عن الشركة املصدرة أو التي تصبح فيها
تلك الشركة تابعة للبنك.

الشريحة  2من رأس املال

تتكون الشريحة  2من رأس املال من أدوات رأس املال املؤهلة التي تقدم التزاماً غير مقيد بتوفير األموال
لفترة محددة ملقاصة اخلسائر في حالة عدم االستمرارية وهي مساندة ملطالبات املودعني في حالة
التصفية .والتحقق احملدود للمخصصات العامة احملتفظ بها مقابل اخلسائر املستقبلية التي ال ميكن
حتديدها حالياً مؤهل لإلدراج ضمن الشريحة  2من رأس املال.
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املصطلح

التعريف
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البيــــانات املـاليــــة
تقرير مجلس إدارة بنك الكويت الوطني وتقرير مدققي
احلسابات املستقلني والبيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية
في  31ديسمبر .2018
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تقرير مجلس اإلدارة
يسر مجلس اإلدارة أن يقدم تقريره السنوي مرفقاً بالبيانات املالية املجمعة واملدققة لبنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع«( .البنك») وشركاته التابعة
(يشار إليهم مجتمعني بــ «املجموعة») للسنة املنتهية في  31ديسمبر .2018

األداء املالي في العام 2018

بلغت األرباح الصافية ملجموعة بنك الكويت الوطني في العام  2018بعد خصم احلصص غير املسيطرة  370.7مليون دينار كويتي مقابل 322.4
مليون دينار كويتي في العام  ،2017بنمو بلغ  15في املائة .وبلغت األرباح التشغيلية  606.9مليون دينار كويتي خالل العام  ،2018مقابل 557.2
مليون دينار كويتي في العام  2017بنمو بلغ  8.9في املائة.
كما بلغ صافي إيرادات الفوائد وصافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي  690.5مليون دينار كويتي بارتفاع بواقع  9.8في املائة عن العام 2017
( 629مليون دينار كويتي) .كما بلغ صافي إيرادات الرسوم والعموالت  150.2مليون دينار كويتي ،بنمو بلغ  8.4في املائة عن العام 2017
( 138.6مليون دينار كويتي) .كما ارتفع صافي أرباح التعامل بالعمالت االجنبية إلى  39مليون دينار كويتي في العام  2018مقابل  33.7مليون
دينار كويتي في العام .2017
أما بالنسبة ملصاريف التشغيل ،فقد بلغت  276.3مليون دينار كويتي مقابل  265.4مليون دينار كويتي في العام  .2017وقد بلغ معدل التكاليف
إلى الدخل  31.3في املائة للعام  2018مقابل  32.3في املائة في العام .2017
كما بلغت مخصصات خسائر االئتمان وخسائر انخفاض القيمة  179.7مليون دينار كويتي مقابل  188.2مليون دينار كويتي في العام .2017
وبلغ العائد على متوسط حقوق املساهمني  12في املائة في العام  2018مقارنة مع  10.8في املائة خالل العام .2017

امليزانية العامة للعام 2018

ارتفعت املوجودات اإلجمالية للمجموعة من  26٫034.6مليون دينار كويتي بنهاية العام  2017إلى  27٫427.9مليون دينار كويتي ،بنمو بلغ 5.4
في املائة .وقد ازداد حجم القروض والسلف والتمويل اإلسالمي إلى العمالء مببلغ  1مليار دينار كويتي ليصل إلى  15٫503.4مليون دينار كويتي،
بنمو بلغت نسبته  6.9في املائة .كما ارتفع حجم االستثمار في األوراق املالية مببلغ  329مليون دينار كويتي ليصل إلى  3٫678مليون دينار كويتي،
بنمو بلغت نسبته  9.8في املائة.
وقد حافظت املجموعة على مركزها القوي على صعيد السيولة ،حيث بلغ إجمالي النقد والودائع قصيرة األجل وسندات بنك الكويت املركزي
وسندات خزانة حكومة دولة الكويت  4٫648.6مليون دينار كويتي بنهاية العام ،في حني بلغ حجم الودائع لدى البنوك  2٫364.2مليون دينار
كويتي بنهاية العام.
وبلغت املخصصات العامة للمجموعة فيما يتصل بالتسهيالت االئتمانية في امليزانية العمومية إلى  385مليون دينار كويتي بنهاية العام مقابل
 505.9مليون دينار كويتي بنهاية العام  ،2017فيما بلغت املخصصات احملددة إلى  120.7مليون دينار كويتي بنهاية العام ،مقابل  109.6مليون
دينار كويتي بنهاية العام  .2017وتقوم املجموعة بانتهاج سياسة ائتمانية متحفظة تستند إلى التنويع املتوازن على مستوى كافة قطاعات األعمال
واملناطق اجلغرافية .وتخضع ضمانات القروض وقيمها إلى رقابة مستمرة من أجل ضمان أعلى درجات احلماية للمجموعة في كل األوقات.
من جهة أخرى ،ارتفعت ودائع العمالء مبقدار  609.2مليون دينار كويتي إلى  14٫388.8مليون دينار كويتي بنهاية العام ،بنمو بلغ  4.4في املائة.
وتتمتع مجموعة بنك الكويت الوطني بثقة قاعدة واسعة من العمالء الذين تشكل ودائعهم مصدراً دائماً للتمويل املستقر .وقد ارتفعت املبالغ
املستحقة للبنوك واملؤسسات املالية مبقدار 621.2مليون دينار كويتي لتصل إلى  8٫090.5مليون دينار كويتي.
وبلغ إجمالي التسهيالت االئتمانية النقدية وغير النقدية املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذات العالقة  143.2مليون دينار كويتي بنهاية
العام ،وذلك مقابل ضمانات بلغت قيمتها  315.2مليون دينار كويتي ،في حني بلغت قيمة الودائع اخلاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واألطراف
ذات العالقة  34.2مليون دينار كويتي .وبلغ إجمالي القروض والتسهيالت املمنوحة ألعضاء اجلهاز التنفيذي  2.6مليون دينار كويتي ،فيما بلغت
الودائع اخلاصة بهم  6.1مليون دينار كويتي.
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حقوق امللكية

ارتفع إجمالي حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي البنك ،بعد خصم التوزيعات النقدية املقترحة والبالغة قيمتها  214.3مليون دينار كويتي ،ليصل
إلى  2٫948.9مليون دينار كويتي ،مقابل  2٫854.9مليون دينار كويتي بنهاية العام .2017
كما بلغ معدل كفاية رأس املال وفق معيار بازل ( 17.2 )3في املائة بنهاية العام ( 17.8 :2017في املائة) مقارنة باحلد األدنى البالغ  15في املائة
( 15 :2017في املائة) واحملدد من قبل بنك الكويت املركزي .وبلغت نسبة الرفع املالي  9.2في املائة بنهاية العام ( 9.2 :2017في املائة) مقارنة
باحلد األدنى البالغ  3في املائة واحملدد من قبل بنك الكويت املركزي.

متطلبات قانون هيئة أسواق املال

يحرص البنك على االلتزام بأحكام القانون رقم ( )7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية والئحته التنفيذية
والتعليمات التي تصدر عن هيئة أسواق املال.

ويحتفظ البنك بسجل خاص بتقدمي اإلفصاحات الواجبة إلى بورصة األوراق املالية وهيئة أسواق املال (مبا فيها اإلفصاحات املتعلقة بالشركات
التابعة والزميلة) ،كما أفرد البنك سج ًّل ملا يقدمه أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واملدراء العامون ونواب ومساعدو املدراء العامون من
إفصاحات عن األسهم اململوكة لهم (أو ألزواجهم أو لسائر أقاربهم من الدرجة األولى) من أسهم البنك أو شركاته التابعة أو الزميلة ،وما يطرأ
عليها من تغيرات.

أسهم املنحة وتوزيع األرباح واألسهم املقترحة
مت توزيع األرباح الصافية للسنة بشكل رئيسي على النحو التالي:
.1
.2
.3
.4
.5

 214.31مليون دينار كويتي توزيعات نقدية بواقع  35فلساً للسهم الواحد ( 30فلساً في العام  )2017وتخضع هذه التوزيعات ملوافقة
اجلمعية العامة العادية ملساهمي البنك.
2إضافة مبلغ  31.1مليون دينار كويتي حلساب رأس املال لتغطية إصدار أسهم منحة بواقع  5في املائة من رأس املال املدفوع كما في نهاية
العام  5 ( ,2018في املائة للعام ( )2017ما يعادل  310٫665٫994سهماً بقيمة اسمية تبلغ  100فلس للسهم الواحد) ويخضع إصدار
أسهم املنحة ملوافقة اجلمعية العامة غير العادية ملساهمي البنك.
3حتويل مبلغ  14.8مليون دينار كويتي حلساب االحتياطي القانوني لزيادة رصيد هذا االحتياطي الي احلد األدنى املطلوب والبالغ  50في
املائة من رأس املال.
4تسديد مبلغ  15.2مليون دينار كويتي حلساب فوائد وأرباح األوراق املالية اخلاصة بالشريحة األولى من رأس املال األساسي ()Tier 1
وصكوك الشريحة األولى من رأس املال األساسي املصدرة من قبل احدى الشركات التابعة.
5حتويل مبلغ  95.3مليون دينار كويتي لرصيد األرباح احملتفظ بها.
البيـ ـ ـ ــانات املـ ـ ـ ــاليـ ـ ـ ــة

أهم مؤشرات األداء
مليون دينار كويتي

2018

2017

2016

املوجودات اإلجمالية

27٫427.9

26٫034.6

24٫238.8

قروض وسلف ومتويل إسالمي للعمالء

15٫503.4

14٫502.6

13٫611.5

ودائع العمالء

14٫388.8

13٫779.6

12٫608.1

إجمالي اإليرادات التشغيلية

883.2

822.7

745.3

أرباح خاصة مبساهمي البنك

370.7

322.4

295.2
ناصر مساعد الساير
رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة
الرأي
لقــد دققنــا البيانــات املاليــة املجمعــة لبنــك الكويــت الوطنــي ش.م.ك.ع«( .البنــك») وشــركاته التابعــة (يشــار إليهمــا معـاً بـ»املجموعــة») ،والتــي تتكــون
مــن بيــان املركــز املالــي املجمــع كمــا فــي  31ديســمبر  2018وبيانــات الدخــل والدخــل الشــامل والتغيــرات فــي حقــوق امللكيــة والتدفقــات النقديــة
املجمعــة للســنة املنتهيــة بذلــك التاريــخ واإليضاحــات حــول البيانــات املاليــة املجمعــة ،مبــا فــي ذلــك ملخــص السياســات احملاســبية الهامــة.
فــي رأينــا أن البيانــات املاليــة املجمعــة املرفقــة تعبــر بصــورة عادلــة ،مــن جميــع النواحــي املاديــة ،عــن املركــز املالــي املجمــع للمجموعــة كمــا فــي
 31ديســمبر  2018وعــن أدائهــا املالــي املجمــع وتدفقاتهــا النقديــة املجمعــة للســنة املنتهيــة بذلــك التاريــخ وفق ـاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة
املطبقــة فــي دولــة الكويــت.
أساس الرأي
لقــد قمنــا بأعمــال التدقيــق وفق ـاً ملعاييــر التدقيــق الدوليــة .إن مســؤولياتنا طب ًقــا لتلــك املعاييــر موضحــة مبزيــد مــن التفاصيــل فــي تقريرنــا فــي
قســم «مســؤوليات مراقبــي احلســابات عــن تدقيــق البيانــات املاليــة املجمعــة» .ونحــن مســتقلون عــن املجموعــة وفق ـاً مليثــاق األخالقيــات املهنيــة
للمحاســبني املهنيــن الصــادر عــن املجلــس الدولــي ملعاييــر األخالقيــات املهنيــة للمحاســبني .وقــد قمنــا بالوفــاء مبســؤولياتنا األخالقيــة وفقـاً مليثــاق
املجلــس الدولــي ملعاييــر األخالقيــات املهنيــة للمحاســبني .وإننــا نعتقــد أن أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومناســبة لتقــدمي أســاس ميكننــا
مــن إبــداء رأي التدقيــق.
أمور التدقيق الرئيسية
إن أمــور التدقيــق الرئيســية ،فــي حكمنــا املهنــي ،هــي تلــك األمــور التــي كانــت األكثــر أهميــة فــي تدقيقنــا للبيانــات املاليــة املجمعــة للســنة احلاليــة.
ومت عــرض هــذه األمــور فــي ســياق تدقيقنــا للبيانــات املاليــة املجمعــة ككل وإبــداء رأينــا حولهــا دون إبــداء رأي منفصــل حــول هــذه األمــور .فيمــا يلــي
تفاصيــل أمــور التدقيــق الرئيســية التــي قمنــا بتحديدهــا وكيفيــة معاجلتنــا لــكل أمــر مــن هــذه األمــور فــي إطــار تدقيقنــا لــه.

أ) خسائر االئتمان للقروض والسلف والتمويل اإلسالمي للعمالء

إن االعتــراف بخســائر االئتمــان للقــروض والســلف والتمويــل اإلســامي («التســهيالت االئتمانيــة») للعمــاء ميثــل خســائر االئتمــان املتوقعــة ضمــن
املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  :9األدوات املاليــة والتــي يتــم حتديدهــا وفقـاً لتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي أو املخصــص املطلــوب احتســابه وفقـاً
لقواعــد بنــك الكويــت املركــزي بشــأن تصنيــف التســهيالت االئتمانيــة واحتســاب مخصصـاً لهــا («قواعــد بنــك الكويــت املركــزي») كمــا هــو مبــن فــي
السياســات احملاســبية واإليضــاح  12حــول البيانــات املاليــة املجمعــة ،أيهمــا أعلــى.
إن االعتــراف بخســائر االئتمــان املتوقعــة ضمــن املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9التــي يتــم حتديدهــا وفق ـاً لتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي ميثــل
سياســة جديــدة ومعقــدة والتــي تتطلــب أحكامـاً جوهريــة عنــد تنفيذيهــا .تعتمــد خســائر االئتمــان املتوقعــة علــى األحــكام التــي تقــوم اإلدارة بوضعهــا
عنــد تقييــم الزيــادة اجلوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان وتصنيــف التســهيالت االئتمانيــة إلــى فئــات مختلفــة وحتديــد توقيــت حــدوث التعثــر ووضــع
منــاذج لتقييــم احتماليــة تعثــر العمــاء وتقديــر التدفقــات النقديــة مــن إجــراءات االســترداد أو حتقــق الضمانــات .إن االعتــراف باملخصــص احملــدد
للتســهيل االئتمانــي منخفــض القيمــة وفقـاً لقواعــد بنــك الكويــت املركــزي يســتند إلــى التعليمــات الصــادرة عــن بنــك الكويــت املركــزي بشــأن احلــد
األدنــى للمخصــص الــذي يتــم االعتــراف بــه إلــى جانــب أي مخصــص إضافــي معتــرف بــه اســتناداً إلــى تقييــم اإلدارة للتدفقــات النقديــة التعاقديــة
املتعلقــة بالتســهيل االئتمانــي.
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تقرير مراقبي احلسابات املستقلني (تتمة)
تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة (تتمة)
أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)
نظــراً ألهميــة التســهيالت االئتمانيــة ومــا يرتبــط بذلــك مــن االحتماليــة فــي التقديــرات واألحــكام عنــد احتســاب االنخفــاض فــي القيمــة ،فــإن ذلــك
األمــر يعتبــر مــن أمــور التدقيــق الرئيســية.
تضمنــت إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا تقييــم وضــع وتنفيــذ أدوات الرقابــة علــى املدخــات واالفتراضــات التــي تســتخدمها املجموعــة فــي وضــع
النمــاذج وحوكمتهــا وأدوات الرقابــة للمراجعــة التــي يتــم تنفيذهــا مــن قبــل اإلدارة فــي حتديــد مــدى كفايــة خســائر االئتمــان.
فيمــا يتعلــق بخســائر االئتمــان املتوقعــة اســتناداً إلــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9التــي يتــم حتديدهــا وفق ـاً لتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي،
قمنــا باختيــار عينــات للتســهيالت االئتمانيــة القائمــة كمــا فــي تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة وحتققنــا مــن مــدى تناســب حتديــد املجموعــة للزيــادة
اجلوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان واألســاس املترتــب علــى ذلــك لتصنيــف التســهيالت االئتمانيــة إلــى مراحلــه مختلفــة .بالنســبة لعينــة التســهيالت
االئتمانيــة ،حتققنــا مــن مــدى تناســب معاييــر املجموعــة لتحديــد املراحــل وقيمــة التعــرض عنــد التعثــر واحتماليــة التعثــر ومعــدل اخلســارة عنــد
التعثــر مبــا فــي ذلــك أهليــة وقيمــة الضمــان احملتســب فــي منــاذج خســائر االئتمــان املتوقعــة املســتخدمة مــن قبــل املجموعــة لتحديــد خســائر االئتمــان
املتوقعــة اخــذاً فــي االعتبــار تعليمــات بنــك الكويــت املركــزي .كمــا حتققنــا مــن مــدى تناســب مختلــف املدخــات واالفتراضــات املســتخدمة مــن قبــل
إدارة املجموعــة لتحديــد خســائر االئتمــان املتوقعــة.
إضافــة إلــى ذلــك ،فيمــا يتعلــق بقواعــد متطلبــات بنــك الكويــت املركــزي الحتســاب املخصــص ،قمنــا بتقييــم املعاييــر اخلاصــة بتحديــد مــا إذا كان
هنــاك أي متطلبــات الحتســاب أي خســائر ائتمانيــة وفقــا للتعليمــات ذات الصلــة ويتــم احتســابها عنــد املطالبــة بذلــك وفقـاً لتلــك التعليمــات .بالنســبة
للعينــات التــي مت اختيارهــا ،حتققنــا ممــا إذا كانــت كافــة أحــداث االنخفــاض فــي القيمــة قــد مت حتديدهــا مــن قبــل إدارة املجموعــة .وبالنســبة
للعينــات التــي مت اختيارهــا والتــي تتضمــن أيض ـاً التســهيالت االئتمانيــة منخفضــة القيمــة ،قمنــا بتقديــر قيمــة الضمانــات وحتققنــا مــن احتســاب
خســائر االئتمــان.

ب) انخفاض قيمة الشهرة واملوجودات غير امللموسة األخرى

البيـ ـ ـ ــانات املـ ـ ـ ــاليـ ـ ـ ــة

لــدى املجموعــة شــهرة وموجــودات غيــر ملموســة أخــرى ذات قيمــة مدرجــة بالدفاتــر مببلــغ  578٫973ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي
 31ديســمبر  .2018وتعتبــر اختبــارات انخفــاض القيمــة التــي مت تنفيذهــا مــن قبــل اإلدارة للشــهرة واملوجــودات غيــر امللموســة جوهريــة لتدقيقنــا نظ ًرا
ألن تقييــم املبلــغ املمكــن اســترداده للشــهرة واملوجــودات غيــر امللموســة علــى أســاس القيمــة أثنــاء االســتخدام يعتبــر أم ـ ًرا معق ـدًا ويتطلــب إصــدار
أحــكام هامــة مــن جانــب اإلدارة .تســتند تقديــرات التدفقــات النقديــة املســتقبلية إلــى وجهــات نظــر اإلدارة حــول املتغيــرات مثــل النمــو فــي قطــاع
اخلدمــات املصرفيــة والظــروف االقتصاديــة مثــل النمــو االقتصــادي ومعــدالت التضخــم املتوقعــة والعائــد .بالتالــي ،وجدنــا أن اختبــار انخفــاض قيمــة
الشــهرة واملوجــودات غيــر امللموســة يعتبــر مــن أمــور التدقيــق الرئيســية.
كجــزء مــن إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا ،حتققنــا مــن أســعار الســوق الســائدة التــي اســتخدمتها اإلدارة كمؤشــر حلســاب القيمــة املمكــن
اســتردادها .وحيــث أن « القيمــة أثنــاء االســتخدام» متثــل أساســاً حلســاب القيمــة املمكــن اســتردادها ،فقــد حصلنــا علــى حســابات انخفــاض
القيمــة التــي مت إجراؤهــا مــن قبــل اإلدارة واختبرنــا مــدى معقوليــة االفتراضــات الرئيســية مبــا فــي ذلــك توقعــات األربــاح واختيــار معــدالت النمــو
ومعــدالت اخلصــم .كمــا قمنــا باالســتعانة بخبــراء التقييــم لدينــا وحتققنــا مــع اإلدارة مــن صحــة افتراضاتهــا ،مبــا فــي ذلــك مقارنــة االفتراضــات
ذات الصلــة باملعاييــر املتعــارف عليهــا والتوقعــات االقتصاديــة .وقمنــا باختبــار مــدى صحــة احلســابات املؤيــدة ووثقنــا بعــض املعلومــات مبصــادر مــن
أطــراف أخــرى .كمــا قمنــا مبطابقــة التدفقــات النقديــة األساســية باملوازنــات املعتمــدة ومعــدالت النمــو ومعــدالت اخلصــم املقــدرة عــن طريــق املقارنــة
مــع معلومــات مــن أطــراف أخــرى وتكلفــة رأس املــال لــدى املجموعــة وعوامــل املخاطــر ذات الصلــة .كمــا مت تقييــم افتراضــات التدفقــات النقديــة
املســتقبلية مــن خــال املقارنــة مــع األداء التجــاري احلالــي مقابــل املوازنــة والتوقعــات ،فــي ضــوء الدقــة التاريخيــة إلعــداد املوازنــات والتوقعــات وفهــم
أســباب منــاذج النمــو املســتخدمة .عــاوة علــى ذلــك ،قمنــا بتقييــم حتليــل احلساســية املطبــق مــن قبــل اإلدارة للتأكــد مــن تأثيــر التغيــرات احملتملــة
بصــورة معقولــة علــى االفتراضــات الرئيســية.
كمــا قمنــا بتقييــم مــدى مالئمــة إفصاحــات املجموعــة حــول تلــك االفتراضــات والتــي مت اإلفصــاح عنهــا فــي اإليضــاح  15حــول البيانــات املاليــة
املجمعــة.
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تقرير مراقبي احلسابات املستقلني (تتمة)
تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة (تتمة)
أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)
ج) تقييم األدوات املالية املشتقة

لــدى املجموعــة أدوات ماليــة مشــتقة جوهريــة ويتــم حتديــد قيمتهــا مــن خــال تطبيــق أســاليب تقييــم تتضمــن غال ًبــا ممارســة األحــكام واســتخدام
االفتراضــات والتقديــرات .ونظـ ًرا ألهميــة األدوات املاليــة املشــتقة ومــا يرتبــط بهــا مــن تقديــرات وعــدم تأكــد واحتمــاالت ،وجدنــا أن تقييــم األدوات
املاليــة املشــتقة يعتبــر مــن أمــور التدقيــق الرئيســية.
تضمنــت إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا اختبــار أدوات الرقابــة علــى حتديــد وقيــاس وإدارة األدوات املاليــة املشــتقة للوقــوف علــى فعاليــة عمــل
أدوات الرقابــة الرئيســية املطبقــة .وقمنــا بتقييــم مــدى فاعليــة وضــع وتنفيــذ وعمــل أدوات الرقابــة الرئيســية فــي اإلجــراءات الســابقة.
إضافــة إلــى اختبــار أدوات الرقابــة الرئيســية ،قمنــا بالتقييــم والوقــوف علــى املنهجيــات واملدخــات واالفتراضــات املســتخدمة مــن قبــل املجموعــة
فــي حتديــد الق ّيــم العادلــة مبســاعدة خبــراء التقييــم لدينــا وبالرجــوع إلــى بيانــات الســوق املتاحــة خارج ًيــا لتحديــد مــا إذا كان قــد مت اســتخدام
املدخــات املالئمــة فــي التقييــم .كمــا قمنــا ،علــى أســاس العينــة ،مبقارنــة التقييمــات مــن منــوذج التقييــم الداخلــي لدينــا بالقيــم العادلــة التــي مت
حتديدهــا مــن قبــل املجموعــة .إضافــة إلــى ذلــك ،قمنــا بتقييــم مــدى كفايــة اإلفصاحــات الــواردة فــي البيانــات املاليــة املجمعــة حــول أســاس التقييــم
واملدخــات املســتخدمة فــي قيــاس القيمــة العادلــة ،وأن اإلفصاحــات املتعلقــة مبخاطــر وحساســية القيمــة العادلــة تعكــس بصــورة مالئمــة انكشــاف
املجموعــة لــأدوات املاليــة املشــتقة فــي تاريــخ التقاريــر املاليــة .راجــع اإليضــاح  28حــول البيانــات املاليــة املجمعــة لالطــاع علــى اإلفصاحــات حــول
األدوات املاليــة املشــتقة.

معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018

إن اإلدارة هــي املســؤولة عــن هــذه املعلومــات األخــرى .يتكــون قســم «املعلومــات األخــرى» مــن املعلومــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي للمجموعــة
للســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2018بخــاف البيانــات املاليــة املجمعــة وتقريــر مراقبــي احلســابات حولهــا .لقــد حصلنــا علــى تقريــر مجلــس إدارة
البنــك ،قبــل تاريــخ تقريــر مراقبــي احلســابات ،ونتوقــع احلصــول علــى باقــي أقســام التقريــر الســنوي للمجموعــة للســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر
 2018بعــد تاريــخ تقريــر مراقبــي احلســابات.

إن رأينا حول البيانات املالية املجمعة ال يغطي املعلومات األخرى ولم ولن نعبر عن أي نتيجة تدقيق حولها.
فيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للبيانــات املاليــة املجمعــة ،فــإن مســؤوليتنا هــي االطــاع علــى املعلومــات األخــرى املبينــة أعــاه وحتديــد مــا إذا كانــت غيــر
متوافقــة بصــورة ماديــة مــع البيانــات املاليــة املجمعــة أو حســبما وصــل إليــه علمنــا أثنــاء التدقيــق أو وجــود أي أخطــاء ماديــة بشــأنها .وإذا مــا توصلنــا
إلــى وجــود أي أخطــاء ماديــة فــي هــذه املعلومــات األخــرى ،اســتناداً إلــى األعمــال التــي قمنــا بهــا علــى املعلومــات األخــرى والتــي حصلنــا عليهــا قبــل
تاريــخ تقريــر مراقبــي احلســابات ،فإنــه يتعــن علينــا إدراج تلــك الوقائــع فــي تقريرنــا .ليــس لدينــا مــا يســتوجب إدراجــه فــي تقريرنــا فيمــا يتعلــق
بهــذا الشــأن.

مسؤوليات اإلدارة واملسؤولني عن احلوكمة عن البيانات املالية املجمعة

إن اإلدارة هــي املســؤولة عــن إعــداد وعــرض هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة بصــورة عادلــة وفقـاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة املطبقــة فــي دولــة
الكويــت وعــن أدوات الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا اإلدارة ضروريــة إلعــداد بيانــات ماليــة مجمعــة خاليــة مــن األخطــاء املاديــة ســواء كانــت ناجتــة
عــن الغــش أو اخلطــأ.
عنــد إعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة ،تتحمــل اإلدارة مســؤولية تقييــم قــدرة املجموعــة علــى متابعــة أعمالهــا علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية مــع
اإلفصــاح ،متــى كان ذلــك مناســباً ،عــن األمــور املتعلقــة بأســاس مبــدأ االســتمرارية وتطبيــق مبــدأ االســتمرارية احملاســبي مــا لــم تعتــزم اإلدارة تصفيــة
املجموعــة أو وقــف أعمالهــا أو فــي حالــة عــدم توفــر أي بديــل واقعــي ســوى اتخــاذ هــذا اإلجــراء.
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تقرير مراقبي احلسابات املستقلني (تتمة)
تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة (تتمة)
يتحمل املسؤولني عن احلوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد البيانات املالية للمجموعة.

مسؤوليات مراقبي احلسابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة

إن هدفنــا هــو احلصــول علــى تأكيــد معقــول بــأن البيانــات املاليــة املجمعــة ككل خاليــة مــن األخطــاء املاديــة ســواء كانــت ناجتــة عــن الغــش أو اخلطــأ،
وإصــدار تقريــر مراقبــي احلســابات الــذي يتضمــن رأينــا .إن التوصــل إلــى تأكيــد معقــول ميثــل درجــة عاليــة مــن التأكيــد إال أنــه ال يضمــن أن عمليــة
التدقيــق وفقـاً ملعاييــر التدقيــق الدوليــة ســوف تنتهــي دائ ًمــا باكتشــاف األخطــاء املاديــة فــي حــال وجودهــا .وقــد تنشــأ األخطــاء املاديــة عــن الغــش أو
اخلطــأ وتعتبــر ماديــة إذا كان مــن املتوقــع بصــورة معقولــة أن تؤثــر بصــورة فرديــة أو مجمعــة علــى القــرارات االقتصاديــة للمســتخدمني والتــي يتــم
اتخاذهــا علــى أســاس هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة.

كجزء من التدقيق وفقاً ملعايير التدقيق الدولية ،اتخذنا أحكا ًما مهني ًة وحافظنا على احليطة املهنية خالل أعمال التدقيق .كما قمنا مبا يلي:

·

·
·
·

·

البيـ ـ ـ ــانات املـ ـ ـ ــاليـ ـ ـ ــة

·

·حتديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء املاديــة فــي البيانــات املاليــة املجمعــة ســواء كانــت ناجتــة عــن الغــش أو اخلطــأ ووضــع وتنفيــذ إجــراءات
التدقيــق املالئمــة لتلــك املخاطــر ،وكذلــك احلصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة لتقــدمي أســاس ميكننــا مــن إبــداء رأينــا .إن مخاطــر عــدم
اكتشــاف خطــأ مــادي نــاجت عــن الغــش تفــوق مخاطــر عــدم اكتشــاف ذلــك النــاجت عــن اخلطــأ؛ حيــث إن الغــش قــد يتضمــن التواطــؤ أو التزويــر
أو اإلهمــال املتعمــد أو التضليــل أو جتــاوز الرقابــة الداخليــة.
·فهــم أدوات الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بعمليــة التدقيــق لوضــع إجــراءات التدقيــق املالئمــة للظــروف ولكــن ليــس لغــرض إبــداء الــرأي حــول
فعاليــة أدوات الرقابــة الداخليــة لــدى املجموعــة.
·تقييم مالئمة السياسات احملاسبية املستخدمة ومدى معقولية التقديرات احملاسبية واإلفصاحات ذات الصلة املقدمة من قبل اإلدارة.
·التوصــل إلــى مــدى مالئمــة اســتخدام اإلدارة ألســاس مبــدأ االســتمرارية احملاســبي والقيــام ،اســتناداً إلــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا،
بتحديــد مــا إذا كان هنــاك عــدم تأكــد مــادي متعلــق باألحــداث أو الظــروف والــذي ميكــن أن يثيــر شـ ًكا جوهريـاً حــول قــدرة املجموعــة علــى
متابعــة أعمالهــا علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية .وفــي حالــة التوصــل إلــى وجــود عــدم تأكــد مــادي ،يجــب علينــا أن نأخــذ بعــن االعتبــار ،فــي
تقريــر مراقبــي احلســابات ،اإلفصاحــات ذات الصلــة فــي البيانــات املاليــة املجمعــة أو تعديــل رأينــا فــي حالــة عــدم مالئمــة اإلفصاحــات .تســتند
نتائــج تدقيقنــا إلــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر مراقبــي احلســابات .علــى الرغــم مــن ذلــك ،قــد تتســبب األحــداث أو
الظــروف املســتقبلية فــي توقــف املجموعــة عــن متابعــة أعمالهــا علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.
·تقييــم العــرض الشــامل للبيانــات املاليــة املجمعــة وهيكلهــا والبيانــات املتضمنــة فيهــا مبــا فــي ذلــك اإلفصاحــات وتقييــم مــا إذا كانــت البيانــات
املاليــة املجمعــة تعبــر عــن املعامــات األساســية واألحــداث ذات الصلــة بأســلوب يحقــق العــرض العــادل.
·احلصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة حــول املعلومــات املاليــة للشــركات أو األنشــطة التجاريــة داخــل املجموعــة إلبــداء رأي حــول البيانــات
املاليــة املجمعــة .ونحــن مســؤولون عــن إبــداء التوجيهــات واإلشــراف علــى عمليــة التدقيــق وتنفيذهــا للمجموعــة ونتحمــل املســؤولية فقــط عــن
رأي التدقيــق.

إننــا نتواصــل مــع املســؤولني عــن احلوكمــة حــول عــدة أمــور مــن بينهــا النطــاق املخطــط ألعمــال التدقيــق وتوقيتهــا ونتائــج التدقيــق الهامــة مبــا فــي
ذلــك أي أوجــه قصــور جوهريــة فــي أدوات الرقابــة الداخليــة التــي يتــم حتديدهــا أثنــاء أعمــال التدقيــق.
أيضــا املســؤولني عــن احلوكمــة ببيــان يفيــد بالتزامنــا باملتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة فيمــا يختــص باالســتقاللية ،ونبلغهــم ً
نــزود ً
أيضــا بكافــة
العالقــات واألمــور األخــرى التــي نــرى بصــورة معقولــة أنهــا مــن احملتمــل أن تؤثــر علــى اســتقالليتنا باإلضافــة إلــى التدابيــر ذات الصلــة ،متــى كان
ذلــك مناســباً.
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تقرير مراقبي احلسابات املستقلني (تتمة)
تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة (تتمة)
ومــن خــال األمــور التــي يتــم إبــاغ املســؤولني عــن احلوكمــة بهــا ،نحــدد تلــك األمــور التــي تشــكل األمــور األكثــر أهميــة فــي تدقيــق البيانــات املاليــة
املجمعــة للســنة احلاليــة ،ولذلــك تعتبــر هــي أمــور التدقيــق الرئيســية .إننــا نفصــح عــن هــذه األمــور فــي تقريــر مراقبــي احلســابات اخلــاص بنــا مــا
لــم مينــع القانــون أو اللوائــح اإلفصــاح العلنــي عــن هــذه األمــور أو ،فــي أحــوال نــادرة جــداً ،عندمــا نتوصــل إلــى أن أمــرا مــا يجــب عــدم اإلفصــاح عنــه
فــي تقريرنــا ألنــه مــن املتوقــع بشــكل معقــول أن النتائــج العكســية املترتبــة علــى هــذا اإلفصــاح تتجــاوز املكاســب العامــة لــه.
تقرير حول املتطلبات القانونية والرقابية األخرى
فــي رأينــا أيضـاً أن البنــك يحتفــظ بدفاتــر محاســبية منتظمــة وأن البيانــات املاليــة املجمعــة والبيانــات الــواردة فــي تقريــر مجلــس إدارة البنــك فيمــا
يتعلــق بهــذه البيانــات املاليــة املجمعــة متفقــة مــع مــا هــو وارد فــي هــذه الدفاتــر ،وأننــا قــد حصلنــا علــى كافــة املعلومــات واإليضاحــات التــي رأيناهــا
ضروريــة ألغــراض التدقيــق ،كمــا أن البيانــات املاليــة املجمعــة تتضمــن جميــع املعلومــات التــي تتطلبهــا التعليمــات الصــادرة عــن بنــك الكويــت املركــزي
بشــأن كفايــة رأس املــال والتعليمــات بشــأن معــدل الرفــع املالــي والتــي ينــص عليهــا تعميمــا بنــك الكويــت املركــزي رقــم  /2رب ،ر ب أ2014/336 /
املــؤرخ  24يونيــو  2014ورقــم  /2ر ب  2014/342/املــؤرخ  21أكتوبــر  2014علــى التوالــي ،وقانــون الشــركات رقــم  1لســنة  2016والتعديــات
الالحقــة لــه والئحتــه التنفيذيــة والتعديــات الالحقــة لهــا ،وعقــد التأســيس والنظــام األساســي للبنــك والتعديــات الالحقــة لهمــا ،وأنــه قــد أجــري
اجلــرد وفقـاً لألصــول املرعيــة .حســبما وصــل إليــه علمنــا واعتقادنــا لــم تقــع مخالفــات للتعليمــات الصــادرة عــن بنــك الكويــت املركــزي بشــأن كفايــة
رأس املــال والتعليمــات بشــأن معــدل الرفــع املالــي والتــي ينــص عليهــا تعميمــا بنــك الكويــت املركــزي رقــم  /2رب ،ر ب أ 2014/336 /املــؤرخ  24يونيــو
 2014ورقــم  /2ر ب  2014/342/املــؤرخ  21أكتوبــر  2014علــى التوالــي ،ولقانــون الشــركات رقــم  1لســنة  2016والتعديــات الالحقــة لــه والئحتــه
التنفيذيــة والتعديــات الالحقــة لهــا ،أو لعقــد التأســيس وللنظــام األساســي للبنــك والتعديــات الالحقــة لهمــا ،خــال الســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر
 2018علــى وجــه قــد يكــون لــه تأثيــراً ماديـاً علــى نشــاط البنــك أو مركــزه املالــي.
نبــن أيضـاً أنــه خــال تدقيقنــا لــم يــرد إلــى علمنــا وجــود أيــة مخالفــات ألحــكام القانــون رقــم  32لســنة  1968والتعديــات الالحقــة لــه فــي شــأن
النقــد وبنــك الكويــت املركــزي وتنظيــم املهنــة املصرفيــة والتعليمــات املتعلقــة بــه خــال الســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  2018علــى وجــه قــد يكــون لــه
تأثيــراً ماديـاً علــى نشــاط البنــك أو مركــزه املالــي.

وليد عبد اهلل العصيمي

سجل مراقبي احلسابات رقم  68فئة أ
إرنست ويونغ
العيبان والعصيمي وشركاهم
 8يناير 2019
الكويت
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بدر عبد اهلل الوزان

سجل مراقبي احلسابات رقم  62فئة أ
ديلويت وتوش
الوزان وشركاه

البيانات املالية املجمعة
بيان الدخل املجمع

بيان الدخل الشامل املجمع

بيان املركز املالي املجمع

بيان التدفقات النقدية املجمع

بيان التغيرات في حقوق امللكية املجمع

122
123
124
125
126

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
1

التأسيس والتسجيل

3

حتليل القطاعات

2
4
5
6
7
8
9

السياسات احملاسبية الهامة
إيرادات فوائد

مصروفات فوائد

صافي األتعاب والعموالت

صافي إيرادات االستثمار

مخصص خسائر االئتمان وخسائر انخفاض القيمة
الضرائب

10

ربحية السهم

12

قروض وسلف ومتويل إسالمي للعمالء

11
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

االستثمارات املالية

استثمار في شركات زميلة

الشهرة واملوجودات األخرى غير امللموسة
موجودات أخرى

أوراق دولية متوسطة األجل

سندات مساندة -الشريحة 2

مطلوبات أخرى

رأس املال واالحتياطيات

أرباح نقدية مقترح توزيعها

األوراق املالية املستدامة  -الشريحة 1
املدفوعات باألسهم

تأثير تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية 9
القيمة العادلة لألدوات املالية
الشركات التابعة

ارتباطات والتزامات محتملة

األدوات املالية املشتقة ومحاسبة التغطية
معامالت مع أطراف ذات عالقة

إدارة املخاطر
رأس املال

صناديق مدارة
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17

نقد وودائع بإشعارات قصيرة األجل

128
128
147
149
150
150
150
151
151
151
152
152
154
156
157
158
158
158
159
159
163
163
163
164
166
168
170
170
171
172
185
186
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بيان الدخل املجمع
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018

2018

إيضـاحات

ألف دينار كويتي

4
5

897٫218
330٫882

742٫616
223٫762

صافي إيرادات الفوائد

566٫336

518٫854

إيرادات مرابحة ومتويل إسالمي أخرى

186٫089
61٫972

155٫903
45٫793

صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي

124٫117

110٫110

صافي إيرادات الفوائد وصافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي

690٫453

628٫964

150٫176
2٫140
39٫026
1٫424

138٫556
19٫818
33٫735
1٫600

إيرادات غير الفوائد

192٫766

193٫709

صافي إيرادات التشغيل

883٫219

822٫673

مصروفات موظفني

159٫984
98٫555
14٫703
3٫096

154٫472
92٫731
15٫121
3٫121

مصروفات التشغيل

276٫338

265٫445

ربح التشغيل قبل مخصصات خسائر االئتمان وخسائر انخفاض القيمة

606٫881

557٫228

179٫692

188٫219

427٫189

369٫009

33٫240

26٫704

ربح السنة

393٫949

342٫305

مساهمي البنك

370٫709
23٫240

322٫362
19٫943

393٫949

342٫305

 58فلس

 ٥٠فلس

إيرادات فوائد

مصروفات فوائد

تكاليف متويل وتوزيعات للمودعني

صافي األتعاب والعموالت

صافي إيرادات االستثمارات

صافي أرباح التعامل بالعمالت األجنبية

6
7

إيرادات تشغيل أخرى

مصروفات إدارية أخرى

اسـتهالك مباني ومعدات

إطفاء موجودات غير ملموسة

مخصص خسائر االئتمان وخسائر انخفاض القيمة

15

8

ربح التشغيل قبل الضرائب
ضرائب

9

اخلاص بـ:

احلصص غير املسيطرة
ربحية السهم األساسية اخلاصة مبساهمي البنك
إن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  32تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.
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2017

ألف دينار كويتي

10

بيان الدخل الشامل املجمع
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018

2018
ألف
دينار كويتي
ربح السنة

393٫949

2017
ألف
دينار كويتي
342٫305

إيرادات شاملة أخرى:
استثمارات متاحة للبيع:
صافي التغير في القيمة العادلة

-

صافي احملول إلى بيان الدخل املجمع

-

استثمار في أوراق دين مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى:
صافي التغير في القيمة العادلة

()31٫214

صافي التحويل إلى بيان الدخل املجمع

119
()31٫095

احلصة في (اخلسائر) اإليرادات الشاملة األخرى لشركات زميلة

()282

فروق حتويل عمالت أجنبية ناجتة من حتويل عمليات أجنبية

()4٫265

فروق حتويل عمالت أجنبية محولة إلى بيان الدخل املجمع من استبعاد شركات زميلة

11٫978

(خسائر) إيرادات شاملة اخرى للسنة سوف يتم اعادة تصنيفها إلى
بيان الدخل املجمع في سنوات الحقة

()23٫664

13٫633

()13٫450
-

-

183

246

2٫919
-

3٫348

صافي اخلسارة من استثمارات في أدوات حقوق ملكية مصنفة وفقاً للقيمة العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة األخرى (ال ميكن إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل املجمع في فترات الحقة)

()891

(خسائر) إيرادات شاملة أخرى للسنة

()24٫555

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

369٫394

345٫653

مساهمي البنك

347٫886

326٫144

احلصص غير املسيطرة

21٫508

3٫348

اخلاص بـ:
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369٫394

19٫509

345٫653

إن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  32تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.
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بيان املركز املالي املجمع
كما في  31ديسمبر 2018

املوجودات
نقد وودائع بإشعارات قصيرة األجل

سندات بنك الكويت املركزي

سندات خزانة حكومة الكويت
ودائع لدى البنوك

2018
ألف
إيضـاحات دينار كويتي

11
13
13

قروض وسلف ومتويل إسالمي للعمالء

12
13
14

الشهرة واملوجودات األخرى غير امللموسة

15
16

استثمارات في أوراق مالية

استثمار في شركات زميلة
أراضي ومباني ومعدات
موجودات أخرى

مجموع املوجودات
املطلوبات
مبالغ مستحقة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
ودائع العمالء

شهادات إيداع مصدرة

أوراق دولية متوسطة األجل

سندات مساندة  -الشريحة 2
مطلوبات أخرى

17
18
19

إجمالي املطلوبات
حقوق امللكية
رأس املال

أسهم منحة مقترح إصدارها

احتياطي قانوني

حساب عالوة إصدار أسهم

أسهم خزينة

احتياطي أسهم خزينة
احتياطيات أخرى

حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي البنك
األوراق املالية املستدامة  -الشريحة 1
احلصص غير املسيطرة

20
21
20
20
20
20
20
22
26

إجمالي حقوق امللكية
مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

ناصر مساعد عبداهلل الساير

رئيس مجلس اإلدارة

إن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  32تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.
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عصام جاسم الصقر

الرئيس التنفيذي للمجموعة

2٫966٫707
809٫871
872٫042
2٫364٫242
15٫503٫402
3٫678٫032
31٫425
362٫801
578٫973
260٫445
27٫427٫940
8٫090٫484
14٫388٫836
451٫128
220٫124
124٫768
451٫290
23٫726٫630
621٫332
31٫067
310٫666
803٫028
()65٫425
14٫010
1٫448٫579
3٫163٫257
210٫700
327٫353
3٫701٫310
27٫427٫940

2017
ألف
دينار كويتي

2٫743٫640
655٫591
1٫076٫211
2٫488٫188
14٫502٫609
3٫348٫996
63٫187
324٫277
581٫906
249٫996
26٫034٫601
7٫469٫303
13٫779٫607
490٫835
221٫173
124٫734
387٫848
22٫473٫500
591٫744
29٫588
295٫872
803٫028
()77٫799
13٫994
1٫372٫964
3٫029٫391
210٫700
321٫010
3٫561٫101
26٫034٫601

بيان التدفقات النقدية املجمع

للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018

7
15
8
9

7

17

11

393٫949

342٫305

()2٫140
14٫703
3٫096
179٫692
48
33٫240
622٫588

()19٫818
15٫121
3٫121
188٫219
358
26٫704
556٫010

()154٫280
204٫169
123٫946
()1٫167٫224
()10٫449
621٫181
609٫229
()39٫707
56٫694
()25٫819
840٫328

93٫298
()583٫110
()80٫273
()1٫065٫748
()48٫581
121٫500
1٫171٫515
74٫846
45٫472
()28٫133
256٫796

()1٫737٫758
1٫371٫050
2٫658
236
2٫794
()56٫021
()136
()13٫744
()430٫921

()1٫782٫370
1٫627٫148
3٫143
34
4٫970
()89٫282
()707
()237٫064

12٫390
()174٫883
()12٫151
()5٫108
()6٫588
()186٫340
223٫067
2٫743٫640
2٫966٫707

225٫880
()166٫184
()12٫232
()5٫119
()5٫400
36٫945
56٫677
2٫686٫963
2٫743٫640

البيـ ـ ـ ــانات املـ ـ ـ ــاليـ ـ ـ ــة

أنشطة التشغيل
ربح السنة
تعديالت لـ:
صافي إيرادات االستثمارات
استهالك مباني ومعدات
إطفاء موجودات غير ملموسة
مخصص خسائر ائتمان محمل وخسائر انخفاض القيمة
احتياطي املدفوعات باألسهم
الضرائب
ربح التشغيل قبل التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل
التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:
سندات بنك الكويت املركزي
سندات خزانة حكومة الكويت
ودائع لدى البنوك
قروض وسلف ومتويل إسالمي للعمالء
موجودات أخرى
مستحق للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
ودائع العمالء
شهادات إيداع مصدرة
مطلوبات أخرى
ضريبة مدفوعة
صافي النقد الناجت من أنشطة التشغيل
أنشطة االستثمار
شراء استثمارات في أوراق مالية
متحصالت من بيع /استرداد استثمارات في أوراق مالية
إيرادات توزيعات أرباح
توزيعات أرباح من شركات زميلة
متحصالت من بيع أراضي ومباني ومعدات
شراء أراضي ومباني ومعدات
استثمار في شركة زميلة
حيازة حصص غير مسيطرة
صافي النقد املستخدم في أنشطة االستثمار
أنشطة التمويل
صافي املتحصالت من إصدار أوراق دولية متوسطة األجل
متحصالت من بيع أسهم خزينة
توزيعات أرباح مدفوعة
فوائد مدفوعة من إصدار األوراق املالية املستدامة  -الشريحة 1
توزيعات أرباح من صكوك مستدامة الشريحة  1من قبل شركة تابعة
توزيعات أرباح مدفوعة من قبل شركة تابعة إلى احلصص غير املسيطرة
صافي النقد (املستخدم في) الناجت من أنشطة التمويل
الزيادة في النقد والودائع بإشعارات قصيرة األجل
النقد والودائع بإشعارات قصيرة األجل في بداية السنة
النقد والودائع بإشعارات قصيرة األجل في نهاية السنة

إيضاحات

2018
ألف
دينار كويتي

2017
ألف
دينار كويتي

إن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  32تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.
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بيان التغيرات في حقوق امللكية املجمع
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018

621٫332

-

-

29٫588
-

591٫744
-

31٫067
31٫067

-

-

()29٫588
-

29٫588
-

إن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  32تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.

الرصيد في  31ديسمبر 2017
أثير تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية  9في
 1يناير ( 2018راجع إيضاح )24
رصيد معاد إدراجه كما في  1يناير 2018
ربح الفترة
خسائر شاملة أخرى
إجمالي اإليرادات الشاملة
احملول إلى االحتياطي القانوني (إيضاح 20
ب)
إصدار أسهم منحة (إيضاح  20أ)
بيع أسهم خزينة
توزيعات أرباح مدفوعة
فوائد مدفوعة ألوراق رأسمالية مستدامة -
الشريحة 1
مدفوعات باألسهم في شركة تابعة
توزيعات أرباح مدفوعة من قبل شركة تابعة
الى احلصص غير املسيطرة
توزيع ربح صكوك مستدامة  -الشريحة  1من
قبل شركة تابعة
أسهم منحة مقترح إصدارها (إيضاح )21
حيازة حصص غير مسيطرة
في  31ديسمبر 2018

رأس
املال
591٫744

أسهم
منحة
مقترح
إصدارها
29٫588

310٫666

-

-

14٫794
-

295٫872
-

احتياطي
قانوني
295٫872

803٫028

-

-

-

803٫028
-

()65٫425

-

-

12٫374
-

()77٫799
-

حساب
أسهم
عالوة
إصدار أسهم خزينة
()77٫799
803٫028

14٫010

-

-

16
-

13٫994
-

احتياطي
أسهم
خزينة
13٫994

حقوق مساهمي البنك

()3٫033
()31٫067
()7٫326
1٫448٫579

-

()12٫151
28

()14٫794
()174٫883

()29٫045
1٫343٫919
370٫709
()22٫823
347٫886

()3٫033
()7٫326
3٫163٫257

-

()12٫151
28

12٫390
()174٫883

()29٫045
3٫000٫346
370٫709
()22٫823
347٫886

احتياطيات
أخرى
(إيضاح 20
اإلجمالي
هـ)
3٫029٫391 1٫372٫964

()2٫075
()6٫418
327٫353

()6٫588

20

-

()5٫108
()13٫744
3٫701٫310

()6٫588

()12٫151
48

12٫390
()174٫883

()29٫149
3٫531٫952
393٫949
()24٫555
369٫394

210٫700

-

-

-

210٫700
-

()104
320٫906
23٫240
()1٫732
21٫508

األوراق
احلصص
املالية
املستدامة  -غير
الشريحة  1املسيطرة
321٫010
210٫700

إجمالي
حقوق
امللكية
3٫561٫101
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ألف
دينار كويتي

126

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29٫588

-

29٫588

-

-

-

-

-

()28٫178

-

-

-

-

28٫178

إن اإليضاحات املرفقة من  1إلى  32تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.

في  31ديسمبر 2017

591٫744

التغير في حصة امللكية الفعلية في شركات تابعة -

أسهم منحة مقترح إصدارها (إيضاح )21

توزيعات أرباح من صكوك مستدامة الشريحة 1
من قبل شركة تابعة

توزيعات أرباح مدفوعة من قبل شركة تابعة إلى
احلصص غير املسيطرة

املدفوعات باألسهم في شركة تابعة

فوائد مدفوعة من إصدار األوراق املالية
املستدامة  -الشريحة 1

توزيعات أرباح مدفوعة

إصدار أسهم منحة (إيضاح  20أ)

28٫178

احملول إلى االحتياطي القانوني (إيضاح  20ب) -

إجمالي اإليرادات الشاملة

إيرادات (خسائر) شاملة أخرى

ربح السنة

في  1يناير 2017

563٫566

رأس
املال

295٫872

-

-

-

-

-

-

-

-

14٫089

-

-

-

281٫783

أسهم
منحة مقترح احتياطي
قانوني
إصدارها

803٫028

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

803٫028

()77٫799

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()77٫799

حساب عالوة أسهم
إصدار أسهم خزينة

13٫994

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13٫994

اإلجمالي

-

-

326٫144

3٫782

-

-

-

-

-

()120

-

()2٫989

-

209

-

-

-

-

-

210٫700 3٫029٫391 1٫372٫964

()120

()29٫588

()2٫989

-

209

()12٫232

()12٫232

-

(- )166٫184( )166٫184

-

()14٫089

326٫144

3٫782

322٫362

322٫362

ألف
دينار كويتي

321٫010

()587

-

()2٫130

()5٫400

149

-

-

-

-

19٫509

()434

19٫943

309٫469

3٫561٫101

()707

-

()5٫119

()5٫400

358

()12٫232

()166٫184

-

-

345٫653

3٫348

342٫305

3٫404٫732

األوراق املالية
إجمالي
املستدامة  -احلصص
الشريحة  1غير املسيطرة حقوق امللكية

210٫700 2٫884٫563 1٫271٫813

احتياطيات
أخرى
احتياطي
(إيضاح 20
أسهم خزينة هـ)

حقوق مساهمي البنك
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بـنـــــك الكــــــويـت الـوطـنــــــي
التقــرير الســنوي 2018

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
 31ديسمبر 2018

 - 1التأسيس والتسجيل
مت التصريــح بإصــدار البيانــات املاليــة املجمعــة لبنــك الكويــت الوطنــي ش.م.ك.ع«( .البنــك») وشــركاته التابعــة (يشــار إليهــا معـاً بـــ «املجموعة») للســنة
املنتهيــة فــي  31ديســمبر  2018وفقـاً لقــرار مجلــس اإلدارة بتاريــخ  8ينايــر  .2019إن اجلمعيــة العامــة الســنوية للمســاهمني لهــا احلــق فــي تعديــل
هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة بعــد إصدارهــا .إن البنــك شــركة مســاهمة عامــة تأسســت فــي الكويــت فــي عــام  1952ومســجلة كمصــرف (ســجل
جتــاري رقــم  )8490 -لــدى بنــك الكويــت املركــزي .يقــع املكتــب املســجل للبنــك فــي شــارع عبــد اهلل األحمــد وعنوانــه البريــدي هــو ص.ب 95 .الصفــاة
 13001الكويــت .إن األنشــطة الرئيســية للبنــك مفصــح عنهــا فــي إيضــاح .3
		

 -2السياسات احملاسبية الهامة

 2.1أساس اإلعداد
مت إعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة وفق ـاً لتعليمــات املؤسســات اخلدمــات املاليــة الصــادرة عــن بنــك الكويــت املركــزي فــي دولــة الكويــت .وتتطلــب
هــذه التعليمــات احتســاب مخصــص خســائر االئتمــان املتوقعــة للتســهيالت االئتمانيــة وفقـاً للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9التزامـاً بتعليمــات بنــك
الكويــت املركــزي أو املخصصــات املطلوبــة وفقـاً لتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي ،أيهمــا أكبــر؛ والتأثيــر النــاجت علــى اإلفصاحــات ذات الصلــة؛ وتطبيــق
متطلبــات كافــة املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة االخــرى الصــادرة عــن مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة.
مت إعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة علــى أســاس مبــدأ التكلفــة التاريخيــة ،باســتثناء قيــاس املشــتقات واالســتثمارات فــي أوراق ماليــة املقاســة بالقيمــة
العادلــة والعقــارات االســتثمارية وفق ـاً للقيمــة العادلــة .إضافــة إلــى ذلــك ،وكمــا هــو موضــح بالتفصيــل أدنــاه ،فــإن املوجــودات واملطلوبــات التــي مت
تغطيتهــا ،فيمــا يتعلــق بعالقــات تغطيــة القيمــة العادلــة ،تــدرج بالقيمــة العادلــة فــي حــدود املخاطــر التــي يتــم تغطيتهــا.
 2٫٢التغيرات في السياسات احملاسبية
إن السياســات احملاســبية املســتخدمة مماثلــة لتلــك املســتخدمة فــي الســنة الســابقة ،باســتثناء التغيــرات الناجتــة مــن تطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر
املاليــة  9األدوات املاليــة الــذي يســري اعتبــاراً مــن  1ينايــر .2018

تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية  :9األدوات املالية

يحــدد املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9متطلبــات التحقــق والقيــاس للموجــودات واملطلوبــات املاليــة وانخفــاض قيمــة املوجــودات املاليــة ومحاســبة
التغطيــة .ويحــل هــذا املعيــار محــل معيــار احملاســبة الدولــي  39األدوات املاليــة :التحقــق والقيــاس .قامــت املجموعــة بتطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر
املاليــة  9األدوات املاليــة والــذي يســري اعتبــاراً مــن  1ينايــر  2018وفقـاً ملــا هــو موضــح أدنــاه.
لــم تقــم املجموعــة بإعــادة إدراج املعلومــات املقارنــة لســنة  2017وفقـاً ملــا تســمح بــه األحــكام االنتقاليــة للمعيــار .وبالتالــي ،فــإن املعلومــات املعروضــة
لســنة  2017ال تعكــس متطلبــات املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  ،9وغيــر قابلــة للمقارنــة باملعلومــات املعروضــة لســنة  .2018مت تســجيل الفــروق
فــي القيمــة الدفتريــة للموجــودات املاليــة والناجتــة مــن تطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9فــي األربــاح احملتفــظ بهــا واالحتياطيــات كمــا فــي
 1ينايــر  ،2018واملفصــح عنهــا اإليضــاح .24
فيما يلي ملخص التغييرات االساسية في السياسات احملاسبية للمجموعة الناجتة من تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية :9

تصنيف وقياس املوجودات املالية واملطلوبات املالية

يتضمــن املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9ثــاث فئــات أساســية لتصنيــف املوجــودات املاليــة :املوجــودات املاليــة املقاســة بالتكلفــة املطفــأة ،وبالقيمــة
العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى ،وبالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو اخلســائر .يســتند تصنيــف املوجــودات املاليــة وفقـاً للمعيــار
الدولــي للتقاريــر املاليــة  9بشــكل عــام الــى منــوذج االعمــال الــذي يتــم مــن خاللــه إدارة األصــل املالــي وخصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة
اخلاصــة بــه .اســتبعد املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9فئــات التصنيــف الســابقة للموجــودات وفقـاً ملعيــار احملاســبة الدولــي  39كمحتفــظ بهــا حتــى
االســتحقاق ،او قــروض ومدينــن ،او متاحــة للبيــع .وفقـاً للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  ،9ال يتــم أبــداً فصــل املشــتقات املتضمنــة فــي العقــود إذا كان
العقــد الرئيســي ميثــل أصـ ً
ا ماليـاً ينــدرج ضمــن نطــاق املعيــار .بــدالً مــن ذلــك ،يتــم تقييــم األداة املاليــة املختلطــة ككل لغــرض التصنيــف .مت عــرض
السياســات احملاســبية للمجموعــة فيمــا يتعلــق بتصنيــف وقيــاس املوجــودات املاليــة طبقـاً للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9ضمــن اإليضــاح .2.15
إن تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية  9لم يكن له أي تأثير جوهري على السياسات احملاسبية للمجموعة فيما يتعلق باملطلوبات املالية.
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تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية  :9األدوات املالية (تتمة)

انخفاض قيمة التسهيالت االئتمانية واملوجودات املالية األخرى:

يحــل منــوذج «خســائر االئتمــان املتوقعــة» ضمــن املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9محــل منــوذج «اخلســائر املتكبــدة» ضمــن معيــار احملاســبة الدولــي
 .39ينطبــق منــوذج انخفــاض القيمــة اجلديــد املطبــق مــن قبــل املجموعــة علــى التســهيالت االئتمانيــة (القــروض والســلف والتمويــل اإلســامي
للعمــاء وخطابــات االعتمــاد وخطابــات الضمــان وااللتزامــات مبنــح التســهيالت االئتمانيــة) واالســتثمارات فــي أوراق الديــن املاليــة املقاســة بالتكلفــة
املطفــأة أو القيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى واألرصــدة والودائــع لــدى البنــوك املقاســة بالتكلفــة املطفــأة؛ ولكــن ال ينطبــق علــى
االســتثمارات فــي أســهم .يتــم مطالبــة املجموعــة أيضـاً باحتســاب مخصــص خلســائر االئتمــان للتســهيالت االئتمانيــة وفقــا للتعليمــات الصــادرة عــن
بنــك الكويــت املركــزي فيمــا يتعلــق بتصنيــف التســهيالت االئتمانيــة واحتســاب املخصصــات .ينبغــي تســجيل انخفــاض قيمــة التســهيالت االئتمانيــة
بقيمــة خســائر االئتمــان املتوقعــة وفقـاً للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9وطبقـاً لتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي أو املخصصــات املطلــوب احتســابها
وفقـاً لتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي ،أيهمــا أعلــى .قــد مت إيضــاح السياســات احملاســبية للمجموعــة فيمــا يتعلــق بانخفــاض قيمــة املوجــودات املاليــة
فــي االيضــاح .2.9

محاسبة التغطية:

اختــارت املجموعــة تطبيــق منــوذج محاســبة التغطيــة العــام اجلديــد ضمــن املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  .9يتطلــب ذلــك مــن املجموعــة التحقــق مــن
توافــق عالقــات محاســبة التغطيــة مــع أهــداف واســتراتيجية إدارة املخاطــر ،وتطبيــق توجهـاً نوعيـاً يتســم برؤيــة مســتقبلية لتقييــم فاعليــة التغطيــة.
لــم يعــد النمــوذج اجلديــد يحــدد املقاييــس النوعيــة الختبــار الفاعليــة ونتيجــة لذلــك مت اســتبدال نطــاق يتــراوح مــن  %80إلــى  %125وفق ـاً ملعيــار
احملاســبة الدولــي  39باختبــار قائــم علــى األهــداف يركــز علــى العالقــة االقتصاديــة بــن البنــد املغطــى وأداة التغطيــة وتأثيــر مخاطــر االئتمــان علــى
العالقــة االقتصاديــة .إن تطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9لــم يكــن لــه تأثيــراً جوهري ـاً علــى السياســات احملاســبية للمجموعــة فيمــا يتعلــق
مبحاســبة التغطيــة.

تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية  15اإليرادات الناجتة من عقود مع عمالء

قامــت املجموعــة بتطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  15اإليــرادات الناجتــة مــن عقــود مــع عمــاء ويســري اعتبــاراً مــن  1ينايــر  .2018يحــل هــذا
املعيــار محــل معيــار احملاســبة الدولــي  11وعقــود اإلنشــاء ومعيــار احملاســبة الدولــي  ،18اإليــرادات باإلضافــة إلــى تفســيرات جلنــة تفســيرات املعاييــر
الدوليــة للتقاريــر املاليــة  13وتفســيرات جلنــة تفســيرات املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة  15وتفســيرات جلنــة تفســيرات املعاييــر الدوليــة للتقاريــر
املاليــة  18وتفســير جلنــة التفســيرات الدائمــة  .31يســتبعد هــذا املعيــار اجلديــد حــاالت عــدم التوافــق ونقــاط الضعــف فــي متطلبــات اإليــرادات
الســابقة كمــا يطــرح إطــار عمــل أكثــر قــوة ملعاجلــة األمــور املتعلقــة باإليــرادات وحتســن جــودة املقارنــة ملمارســات حتقــق اإليــرادات بــن الشــركات
وقطاعــات األعمــال ونطاقــات االختصــاص وأســواق املــال .إن تطبيــق هــذا املعيــار لــم يــؤدي إلــى أي تغييــر فــي السياســات احملاســبية للمجموعــة ولــم
يكــن لــه أي تأثيــر مــادي علــى البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة.
لــم يكــن للتعديــات األخــرى علــى املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة التــي تســري للفتــرة احملاســبية الســنوية التــي تبــدأ فــي  1ينايــر  2018أي تأثيــر
مــادي علــى السياســات احملاســبية أو املركــز أو األداء املالــي للمجموعــة.

معايير صادرة ولكن لم تسر بعد:

البيـ ـ ـ ــانات املـ ـ ـ ــاليـ ـ ـ ــة

لــم يتــم التطبيــق املبكــر لعــدد مــن املعاييــر اجلديــدة والتعديــات علــى املعاييــر والتفســيرات التــي تســري للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد
 1ينايــر  2019عنــد إعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة للمجوعــة ،وليــس مــن املتوقــع أن يكــون ألي منهــا تأثيــراً جوهريـاً علــى البيانــات املاليــة املجمعــة
للمجموعــة باســتثناء مــا يلــي:

املعيار الدولي للتقارير املالية  -16عقود التأجير

أصــدر مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة « 16عقــود التأجيــر» فــي ينايــر  2016ويســري مــن تاريــخ الفتــرات الســنوية
التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر  .2019يتطلــب املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  16مــن املســتأجرين احملاســبة عــن معظــم عقــود التأجيــر ضمــن
نطــاق هــذا املعيــار بنفــس الطريقــة املتبعــة للمحاســبة عــن عقــود التأجيــر التمويلــي فــي الوقــت احلالــي ضمــن معيــار احملاســبة الدولــي  « 17عقــود
التأجيــر» .يقــوم املســتأجرون بتســجيل األصــل اخلاضــع حلــق االســتخدام وااللتــزام املالــي املقابــل فــي امليزانيــة العموميــة .ويتــم إطفــاء األصــل علــى
مــدى طــول عقــد التأجيــر وااللتــزام املالــي الــذي يتــم قياســه بالتكلفــة املطفــأة .إن محاســبة املؤجــر لــم تتعــرض لتغييــرات جوهريــة وفق ـاً ملعيــار
احملاســبة الدولــي  .17اســتناداً إلــى التقييــم الكمــي الــذي مت إجــراؤه مــن قبــل املجموعــة ،فــإن تأثيــر املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  16علــى البيانــات
املاليــة املجمعــة للمجموعــة ليــس ماديـاً.
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 2السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 ٢٫٣أساس التجميع
تتضمــن البيانــات املاليــة املجمعــة ك ً
ال مــن البيانــات املاليــة للبنــك كمــا فــي  31ديســمبر مــن كل ســنة وشــركاته التابعــة كمــا فــي ذلــك التاريــخ أو تاريــخ
مبــا ال يزيــد عــن ثالثــة أشــهر قبــل  31ديســمبر .يتــم إعــداد البيانــات املاليــة للشــركات التابعــة والزميلــة باســتخدام سياســات محاســبية مماثلــة ويتــم
تعديلهــا ،متــى لــزم ذلــك ،لكــي تتوافــق السياســات احملاســبية مــع تلــك املســتخدمة مــن قبــل املجموعــة .يتــم عنــد التجميــع اســتبعاد كافــة األرصــدة
واملعامــات مــا بــن الشــركات مبــا فــي ذلــك األربــاح غيــر احملققــة الناجتــة عــن املعامــات بــن املجموعــة.

أ -الشركات التابعة

الشــركات التابعــة هــي كافــة الشــركات التــي يكــون للبنــك ســيطرة عليهــا .وتتحقــق الســيطرة عندمــا يتعــرض البنــك ،أو يكــون لــه حقــوق فــي ،العائــدات
املتغيــرة مــن مشــاركته فــي الشــركة املســتثمر فيهــا ويكــون لــه القــدرة علــى التأثيــر علــى تلــك العائــدات مــن خــال ســيطرته علــى الشــركة املســتثمر
فيهــا .وتعيــد املجموعــة تقييــم مــدى ســيطرتها علــى الشــركة املســتثمر فيهــا متــى تشــير احلقائــق والظــروف إلــى وقــوع تغيــرات فــي عامــل أو أكثــر
مــن عوامــل الســيطرة الثالثــة .يبــدأ جتميــع الشــركة التابعــة عندمــا حتصــل املجموعــة علــى الســيطرة علــى الشــركة التابعــة وتتوقــف الســيطرة عندمــا
تفقــد املجموعــة ســيطرتها علــى الشــركة التابعــة .راجــع إيضــاح  26ملعرفــة قائمــة الشــركات التابعــة الرئيســية وأعمالهــا الرئيســية وحصــة ملكيــة
املجموعــة فيهــا.

ب -احلصص غير املسيطرة

إن احلصــة فــي حقــوق ملكيــة الشــركات التابعــة غيــر اخلاصــة باملجموعــة يتــم إدراجهــا فــي بيــان املركــز املالــي املجمــع كحصــص غيــر مســيطرة.
يتــم قيــاس احلصــص غيــر املســيطرة فــي الشــركة املشــتراه بالتناســب مــع احلصــة فــي صافــي املوجــودات احملــددة للشــركة املشــتراه .يتــم توزيــع
اخلســائر علــى احلصــص غيــر املســيطرة حتــى لــو كانــت تتجــاوز حصــة ملكيــة احلصــص غيــر املســيطرة فــي الشــركة التابعــة .يتــم معاملــة املعامــات
مــع احلصــص غيــر املســيطرة كمعامــات مــع مالكــي حقــوق املجموعــة .تــدرج األربــاح أو اخلســائر مــن تغيــر احلصــص غيــر املســيطرة بــدون فقــد
الســيطرة ضمــن حقــوق امللكيــة.

ج -الشركات الزميلة

إن الشــركات الزميلــة هــي كافــة املنشــآت التــي متــارس عليهــا املجموعــة تأثيــراً ملموسـاً وليــس ســيطرة ،ومتلــك فيهــا املجموعــة بصفــة عامــة حصــة
تتــراوح بــن  %20و %50مــن حقــوق التصويــت .يتــم تســجيل االســتثمار فــي أي شــركة زميلــة مبدئي ـاً بالتكلفــة ويتــم احملاســبة عنــه الحق ـاً بطريقــة
حقــوق امللكيــة .إن اســتثمار املجموعــة فــي شــركات زميلــة يتضمــن الشــهرة الناجتــة عــن احليــازة .ويتــم تســجيل حصــة املجموعــة فــي أربــاح أو خســائر
مــا بعــد احليــازة مــن الشــركات الزميلــة فــي بيــان الدخــل املجمــع ،كمــا أن حصــة املجموعــة مــن حــركات مــا بعــد احليــازة فــي اإليــرادات الشــاملة
األخــرى تقيــد ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى .ويتــم تعديــل احلــركات املتراكمــة فيمــا بعــد احليــازة مقابــل القيمــة الدفتريــة لالســتثمار.
جتــري املجموعــة تقديـ ًرا فــي تاريــخ كل تقاريــر ماليــة لغــرض حتديــد فيمــا إذا كان هنــاك أي دليــل موضوعــي علــى انخفــاض قيمــة االســتثمار فــي
الشــركات الزميلــة .فــإذا مــا توفــر ذلــك ،حتتســب املجموعــة مبلــغ انخفــاض القيمــة بالفــرق بــن القيمــة التــي ميكــن اســتردادها للشــركة الزميلــة
وقيمتهــا الدفتريــة ويتــم تســجيل املبلــغ فــي بيــان الدخــل املجمــع .عنــد فقــد التأثيــر امللمــوس علــى الشــركة الزميلــة ،تقــوم املجموعــة بقيــاس وتســجيل
االســتثمار املتبقــي وفقـاً لقيمتــه العادلــة .يتــم احتســاب األربــاح أو اخلســائر مــن هــذه املعاملــة بالفــرق بــن القيمــة الدفتريــة للشــركة الزميلــة عنــد
فقــد التأثيــر امللمــوس وإجمالــي القيمــة العادلــة لالســتثمار احملتفــظ بــه واملتحصــات مــن البيــع .ويتــم إدراج ذلــك فــي بيــان الدخــل املجمــع.
 ٢٫4العمالت األجنبية
مت عرض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي (آالف) الذي ميثل ً
أيضا العملة الرئيسية للبنك.

أ) حتويل املعامالت بالعمالت األجنبية

يتــم قيــد املعامــات بالعمــات األجنبيــة مبدئي ـاً وفقــا لســعر صــرف العملــة الرئيســية الســائد فــي تاريــخ املعاملــة .يتــم حتويــل املوجــودات النقديــة
واملطلوبــات النقديــة بالعمــات األجنبيــة (خــاف البنــود النقديــة التــي متثــل جــز ًءا مــن صافــي االســتثمار فــي عمليــة أجنبيــة) إلــى العملــة الرئيســية
وفقــا ألســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ التقاريــر املاليــة .يتــم إدراج أي أربــاح أو خســائر فــي بيــان الدخــل املجمــع .يتــم حتديــد فــروق حتويــل العمــات
األجنبيــة الناجتــة عــن البنــود النقديــة التــي متثــل جــزءاً مــن صافــي االســتثمار فــي عمليــة أجنبيــة باســتخدام أســعار اإلقفــال وتــدرج فــي اإليــرادات
الشــاملة األخــرى وتعــرض فــي حقــوق امللكيــة ضمــن احتياطــي حتويــل العمــات األجنبيــة .عنــد اســتبعاد عمليــة أجنبيــة ،يتــم إدراج املبلــغ املتراكــم فــي
احتياطــي حتويــل العمــات األجنبيــة املتعلــق بتلــك العمليــة األجنبيــة فــي بيــان الدخــل املجمــع .تــدرج الشــهرة واملوجــودات غيــر امللموســة وأي تغييــرات
فــي القيمــة العادلــة للقيمــة الدفتريــة للموجــودات واملطلوبــات بالعملــة الرئيســية للعمليــة األجنبيــة ويتــم حتويلهــا إلــى العملــة التــي يتــم عــرض البيانــات
املاليــة بهــا وفقـاً ألســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ التقاريــر املاليــة .يتــم إدراج كافــة الفــروق الناجتــة مــن حتويــل العمــات األجنبيــة فــي اإليــرادات
الشــاملة األخــرى وفــي احتياطــي الفــروق املتراكمــة مــن حتويــل العمــات األجنبيــة ضمــن حقــوق امللكيــة.
تــدرج األربــاح أو اخلســائر الناجتــة مــن حتويــل البنــود غيــر النقديــة فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى عندمــا يتــم قيــاس البنــود غيــر النقديــة بالقيمــة
العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى .وتــدرج األربــاح أو اخلســائر الناجتــة مــن حتويــل البنــود غيــر النقديــة املقاســة بالقيمــة العادلــة مــن
خــال األربــاح أو اخلســائر فــي بيــان الدخــل املجمــع.
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 ٢٫4العمالت األجنبية (تتمة)

ب) حتويل البيانات املالية للشركات األجنبية

يتــم حتويــل نتائــج كافــة شــركات املجموعــة ومراكزهــا املاليــة التــي تختلــف عملتهــا الرئيســية عــن العملــة التــي يتــم عــرض البيانــات املاليــة املجمعــة
بهــا إلــى عملــة عــرض البيانــات املاليــة كمــا يلــي:
يتــم حتويــل املوجــودات واملطلوبــات وفقـاً ألســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ التقاريــر املاليــة .يتــم حتويــل بنــود اإليــرادات واملصروفــات وفقــا ملتوســط
أســعار الصــرف للســنة .يتــم إدراج كافــة الفــروق الناجتــة مــن حتويــل العمــات األجنبيــة فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى وفــي احتياطــي الفــروق
املتراكمــة مــن حتويــل العمــات األجنبيــة ضمــن حقــوق امللكيــة وتــدرج وفقـاً لألصــول املرعيــة فــي بيــان الدخــل املجمــع عنــد بيــع العمليــة األجنبيــة.
 ٢٫5إيرادات ومصروفات الفوائد
تتحقــق إيــرادات ومصروفــات الفوائــد ضمــن «إيــرادات الفوائــد» و «مصروفــات الفوائــد» فــي بيــان الدخــل املجمــع لكافــة األدوات املاليــة التــي حتمــل
فائــدة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة .إن طريقــة الفائــدة الفعليــة هــي طريقــة احتســاب التكلفــة املطفــأة ألصــل مالــي أو التــزام مالــي وتوزيــع
إيــرادات الفوائــد أو مصروفــات الفوائــد علــى الفتــرة ذات الصلــة.
إن معــدل الفائــدة الفعلــي هــو ذلــك املعــدل الــذي يخصــم بدقــة الدفعــات أو التحصيــات النقديــة املســتقبلية املقــدرة خــال العمــر املتوقــع لــأدوات
املاليــة أو فتــرة أقصــر مــن ذلــك العمــر املتوقــع ،متــى كان ذلــك مناســباً ،إلــى صافــي القيمــة الدفتريــة لألصــل أو االلتــزام املالــي .يتــم تســجيل األتعــاب
التــي تعتبــر جــز ًءا متكامـ ً
ا مــن العائــد الفعلــي لألصــل املالــي باســتخدام طريقــة العائــد الفعلــي .عنــد تخفيــض أصــل مالــي أو مجموعــة موجــودات
ماليــة مماثلــة نتيجـ ًة خلســارة انخفــاض القيمــة ،تــدرج إيــرادات الفوائــد باســتخدام معــدل الفائــدة املســتخدم خلصــم التدفقــات النقديــة املســتقبلية
لغــرض قيــاس انخفــاض القيمــة.
 ٢٫6إيرادات املرابحة وإيرادات التمويل اإلسالمي األخرى
تتحقق اإليرادات من املرابحة والوكالة واملوجودات املؤجرة بشكل يعكس عائدًا دور ًيا ثابتًا على صافي االستثمارات القائمة.
 ٢٫7إيرادات األتعاب والعموالت
تــدرج إيــرادات األتعــاب والعمــوالت عندمــا تســتوفي املجموعــة التــزام األداء عــن طريــق حتويــل اخلدمــة املتفــق عليهــا إلــى العمــاء .تقــوم املجموعــة
عنــد بدايــة العقــد بتحديــد مــا إذا كانــت تســتوفي التــزام األداء علــى مــدى فتــرة زمنيــة أو عنــد نقطــة معينــة خــال تلــك الفتــرة .إن إيــرادات
األتعــاب املكتســبة مــن تقــدمي اخلدمــات علــى مــدى فتــرة زمنيــة تســتحق علــى مــدى فتــرة اخلدمــة .إن األتعــاب والعمــوالت الناجتــة مــن تقــدمي خدمــة
املعامــات تتحقــق عنــد اكتمــال املعاملــة املتعلقــة بهــا .تتحقــق أتعــاب استشــارات وخدمــات إدارة احملافــظ وخدمــات اإلدارة األخــرى علــى أســاس
عقــود اخلدمــات ذات الصلــة ،ويكــون ذلــك عــاد ًة علــى أســاس توزيــع نســبي زمنــي .تتحقــق أتعــاب إدارة املوجــودات املتعلقــة بصناديــق االســتثمار علــى
مــدى الفتــرة التــي تقــدم فيهــا اخلدمــة .ويتــم تطبيــق نفــس املبــدأ علــى خدمــات إدارة الثــروات وخدمــات األمانــة التــي يتــم تقدميهــا بشــكل مســتمر
علــى مــدى فتــرة زمنيــة ممتــدة.
البيـ ـ ـ ــانات املـ ـ ـ ــاليـ ـ ـ ــة

 ٢٫8إيرادات توزيعات أرباح
تتحقق إيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت احلق في استالم دفعات األرباح.
 ٢٫9انخفاض قيمة املوجودات املالية
السياسة املطبقة اعتباراً من  1يناير :2018
تقوم املجموعة باحتساب خسائر االئتمان املتوقعة من األدوات املالية التالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر:

·
·
·
·

·القروض والسلف والتمويل اإلسالمي للعمالء مبا في ذلك التزامات االئتمان
·خطابات االعتماد وعقود الضمان املالي مبا في ذلك االلتزام
·االستثمار في أوراق الدين املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
·األرصدة والودائع لدى البنوك.

ال تتعرض االستثمارات في األسهم خلسائر االئتمان املتوقعة.
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 ٢٫9انخفاض قيمة املوجودات املالية (تتمة)
انخفاض قيمة التسهيالت االئتمانية

تشــمل التســهيالت االئتمانيــة التــي متنحهــا املجموعــة القــروض والســلف والتمويــل اإلســامي للعمــاء وخطابــات االعتمــاد وعقــود الضمــان املالــي
وااللتزامــات مبنــح التســهيالت االئتمانيــة .ينبغــي تســجيل انخفــاض قيمــة التســهيالت االئتمانيــة فــي بيــان املركــز املالــي املجمــع بقيمــة تعــادل خســائر
االئتمــان املتوقعــة التــي يتــم احتســابها وفقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9طبق ـاً لتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي أو املخصصــات املطلــوب
احتســابها وفقـاً لتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي ،أيهمــا أعلــى.

انخفاض قيمة املوجودات املالية خالف التسهيالت االئتمانية

تقــوم املجموعــة بتســجيل خســائر االئتمــان املتوقعــة علــى االســتثمار فــي أوراق الديــن املاليــة املقاســة بالتكلفــة املطفــأة أو القيمــة العادلــة مــن خــال
اإليــرادات الشــاملة األخــرى وكذلــك علــى األرصــدة والودائــع لــدى البنــوك .ال تتعــرض االســتثمارات فــي األســهم خلســائر االئتمــان املتوقعــة.

خسائر االئتمان املتوقعة

تطبق املجموعة طريقة مكونة من ثالث مراحل لقياس خسائر االئتمان املتوقعة كما يلي:
املرحلة  :1خسائر االئتمان املتوقعة على مدار  12شهر ًا
تقــوم املجموعــة بقيــاس مخصصــات اخلســائر مببلــغ يســاوي خســائر االئتمــان املتوقعــة علــى مــدار  12شــهراً مــن املوجــودات املاليــة التــي لــم يكــن
بهــا زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ التحقــق املبدئــي أو حــاالت التعــرض للمخاطــر التــي مت التحديــد بأنهــا حتتــوي علــى مســتوى منخفــض
مــن املخاطــر االئتمانيــة فــي تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة .تضــع املجموعــة فــي اعتبارهــا األصــل املالــي الــذي يحتــوي علــى مســتوى منخفــض مــن
املخاطــر االئتمانيــة عندمــا يكــون معــدل تلــك املخاطــر االئتمانيــة يســتوفي تعريــف «فئــة االســتثمار» املتعــارف عليــه دوليـاً.
املرحلة  :2خسائر االئتمان املتوقعة على مدار عمر األداة  -دون التعرض لالنخفاض في القيمة االئتمانية
تقــوم املجموعــة بقيــاس مخصصــات اخلســائر مببلــغ يســاوي خســائر االئتمــان املتوقعــة علــى مــدار عمــر األداة مــن املوجــودات املاليــة التــي تتضمــن
زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ التحقــق املبدئــي ولكــن لــم تتعــرض خلســائر االنخفــاض فــي القيمــة.
املرحلة  :3خسائر االئتمان املتوقعة على مدار عمر األداة  -في حالة التعرض لالنخفاض في القيمة االئتمانية
تقــوم املجموعــة بقيــاس مخصصــات اخلســائر مببلــغ يســاوي خســائر االئتمــان املتوقعــة علــى مــدار عمــر األداة مــن املوجــودات املاليــة ويتــم التحديــد
بانهــا تعرضــت لالنخفــاض فــي القيمــة االئتمانيــة اســتناداً إلــى الدليــل املوضوعــي علــى االنخفــاض فــي القيمــة.
إن خســائر االئتمــان املتوقعــة علــى مــدار عمــر األداة هــي خســائر االئتمــان التــي تنتــج مــن أحــداث التعثــر احملتملــة علــى مــدار العمــر املتوقــع لــأداة
املاليــة .ومتثــل خســائر االئتمــان املتوقعــة علــى مــدار  12شــهراً جــزءاً مــن خســائر االئتمــان املتوقعــة علــى مــدار عمــر األداة والتــي تنتــج مــن أحــداث
التعثــر احملتملــة خــال  12شــهراً بعــد تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة .ويتــم احتســاب كال مــن خســائر االئتمــان املتوقعــة علــى مــدار عمــر األداة
وخســائر االئتمــان املتوقعــة علــى مــدار  12شــهراً إمــا علــى أســاس فــردي أو مجمــع باالعتمــاد علــى طبيعــة احملفظــة األساســية لــأدوات املاليــة.

حتديد مرحلة خسائر االئتمان املتوقعة

فــي تاريــخ كل بيانــات ماليــة مجمعــة ،تقــوم املجموعــة أيضـاً بتقييــم مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة جوهريــة فــي املخاطــر االئتمانيــة منــذ التحقــق املبدئــي
مــن خــال مقارنــة مخاطــر التعثــر التــي حدثــت علــى مــدار العمــر املتوقــع املتبقــي اعتبــاراً مــن تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة مــع مخاطــر التعثــر
فــي تاريــخ التحقــق املبدئــي .إن املعاييــر الكميــة املســتخدمة لتحديــد الزيــادة اجلوهريــة فــي املخاطــر االئتمانيــة متثــل سلســلة مــن احلــدود النســبية
واملجــردة .ويتــم اعتبــار أن كافــة املوجــودات املاليــة متأخــرة الســداد ملــدة  30يوم ـاً تتضمــن زيــادة جوهريــة فــي املخاطــر االئتمانيــة منــذ التحقــق
املبدئــي ويتــم حتويلهــا إلــى املرحلــة  2حتــى وإن لــم تكــن املعاييــر األخــرى تشــير إلــى زيــادة جوهريــة فــي املخاطــر االئتمانيــة.
فــي تاريــخ كل بيانــات ماليــة مجمعــة ،تقــوم املجموعــة أيض ـاً بإجــراء تقييــم لتحديــد مــا إذا كان أصــل مالــي أو مجموعــة مجــودات ماليــة تعرضــت
لالنخفــاض فــي القيمــة االئتمانيــة .تعتبــر املجموعــة أن األصــل املالــي قــد تعــرض لالنخفــاض فــي القيمــة االئتمانيــة فــي حالــة وقــوع حــدث واحــد
أو أكثــر ذي تأثيــر ضــار علــى التدفقــات النقديــة املســتقبلية املقــدرة لألصــل املالــي أو عندمــا تكــون املدفوعــات التعاقديــة متأخــرة الســداد ملــدة 90
يومـاً .تصنــف كافــة املوجــودات املاليــة التــي تعرضــت لالنخفــاض فــي القيمــة االئتمانيــة ضمــن املرحلــة  3ألغــراض قيــاس خســائر االئتمــان املتوقعــة.
يتضمــن الدليــل علــى االنخفــاض االئتمانــي لألصــل املالــي البيانــات امللحوظــة التاليــة:

·
·
·
·
·
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·صعوبة مالية جوهرية للمقترض أو جهة اإلصدار
·مخالفة بنود العقد مثل أحداث التعثر أو التأخر في السداد
·قيــام املقــرض مبنــح املقتــرض حــق امتيــاز ،مــا لــم يضــع املقــرض فــي اعتبــاره خــاف ذلــك ،ألســباب اقتصاديــة وتعاقديــة تتعلــق بتعــرض
املقتــرض لصعوبــة ماليــة
·تالشي وجود سوق نشط لألوراق املالية نظراً للصعوبات املالية
·شراء أصل مالي مبعدل خصم كبير يعكس خسائر االئتمان املتوقعة

 2السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 ٢٫9انخفاض قيمة املوجودات املالية (تتمة)
فــي تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة ،فــي حالــة عــدم زيــادة مخاطــر االئتمــان ألصــل مالــي أو مجموعــة موجــودات ماليــة بشــكل جوهــري منــذ التحقــق
املبدئــي أو لــم تتعــرض لالنخفــاض فــي القيمــة االئتمانيــة ،يتــم تصنيــف هــذه املوجــودات املاليــة ضمــن املرحلــة .1

قياس خسائر االئتمان املتوقعة

تتمثــل خســائر االئتمــان املتوقعــة فــي تقديــرات اخلســائر االئتمانيــة علــى أســاس ترجيــح االحتمــاالت ويتــم قياســها بالقيمــة احلاليــة لكافــة حــاالت
العجــز النقديــة املخصومــة مبعــدل الفائــدة الفعليــة لــأداة املاليــة .ميثــل العجــز النقــدي الفــرق بــن التدفقــات النقديــة املســتحقة للمجموعــة مبوجــب
عقــد والتدفقــات النقديــة التــي تتوقــع املجموعــة احلصــول عليهــا .تتضمــن العناصــر األساســية فــي قيــاس اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة احتمــال
التعثــر واخلســارة عنــد التعثــر والتعــرض ملخاطــر التعثــر .تقــدر املجموعــة تلــك العناصــر باســتخدام منــاذج املخاطــر االئتمانيــة املناســبة اخــذاً فــي
االعتبــار املعــدالت االئتمانيــة الداخليــة واخلارجيــة للموجــودات وطبيعــة وقيمــة الضمانــات والســيناريوهات االقتصاديــة الكبــرى املســتقبلية الــخ.

ادراج املعلومات املستقبلية

تأخــذ املجموعــة فــي اعتبارهــا املتغيــرات االقتصاديــة الرئيســية املتوقــع أن يكــون لهــا تأثيــر علــى مخاطــر االئتمــان واخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة
لغــرض ادراج املعلومــات املســتقبلية ضمــن منــاذج خســائر االئتمــان املتوقعــة .وتعكــس تلــك املتغيــرات بصــورة أساســية التقديــرات املعقولــة واملؤيــدة
للظــروف االقتصاديــة الكبــرى املســتقبلية .إن مراعــاة هــذه العوامــل يــؤدي الــى رفــع درجــة االحــكام املســتخدمة فــي حتديــد اخلســائر االئتمانيــة
املتوقعــة .وتقــوم اإلدارة مبراجعــة املنهجيــات واالفتراضــات مبــا فــي ذلــك أي توقعــات للظــروف االقتصاديــة املســتقبلية علــى أســاس منتظــم.

تعديل القروض والتمويل اإلسالمي للعمالء

فــي حــاالت التعثــر عــن الســداد ،تســعى املجموعــة إلــى إعــادة هيكلــة القــروض والتمويــات اإلســامية املقدمــة إلــى العمــاء باســتثناء حيــازة الضمــان.
قــد يتضمــن ذلــك مــد ترتيبــات الســداد وتخفيــض املبلــغ األساســي أو الفائــدة واالتفــاق علــى شــروط قــرض أو متويــل جديــدة .وفــي حالــة أن تكــون
هــذه التعديــات ماديــة ،يتــم اســتبعاد التســهيل االئتمانــي وتســجيل تســهيل ائتمانــي جديــد ذات بنــود وشــروط مختلفــة بشــكل مــادي .ويتضمــن
التســهيل االئتمانــي مخصــص خســارة يتــم قياســه اســتناداً إلــى خســائر االئتمــان املتوقعــة علــى مــدار  12شــهراً باســتثناء بعــض احلــاالت التــي فيهــا
اعتبــار التســهيل االئتمانــي مســتحدث ومنخفــض القيمــة االئتمانيــة .وتتولــى اإلدارة باســتمرار مراجعــة القــروض املعدلــة والتمويــل اإلســامي للعمــاء
لضمــان االلتــزام بكافــة املعاييــر واحتماليــة ســداد الدفعــات املســتقبلية .كمــا تقــوم اإلدارة بتقييــم مــدى وجــود أي زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان
أو وجــوب تصنيــف التســهيل االئتمانــي ضمــن املرحلــة  .3عندمــا يتــم تعديــل القــروض والتمويــل اإلســامي للعمــاء ولكــن دون اســتبعادها ،يتــم قيــاس
أي انخفــاض فــي القيمــة باســتخدام معــدل الفائــدة الفعليــة األصليــة الــذي يتــم احتســابه قبــل تعديــل الشــروط.

الشطب

يتــم شــطب إجمالــي القيمــة الدفتريــة لألصــل املالــي (إمــا جزئيـاً أو بالكامــل) عندمــا تقــرر املجموعــة أن املدينــن ليــس لديهــم موجــودات أو مصــادر
دخــل قــد تــؤدي إلــى انتــاج تدفقــات نقديــة كافيــة لســداد املبالــغ .ولكــن املوجــودات املاليــة التــي يتــم شــطبها ال تــزال تخضــع لتطبيــق األنشــطة لاللتــزام
باإلجــراءات التــي تقــوم املجموعــة باتخاذهــا الســترداد املبالــغ املســتحقة.

عرض مخصص خسائر االئتمان املتوقعة في بيان املركز املالي

البيـ ـ ـ ــانات املـ ـ ـ ــاليـ ـ ـ ــة

يتــم عــرض مخصصــات اخلســائر املرتبطــة بخســائر االئتمــان املتوقعــة كاقتطــاع مــن مجمــل القيمــة الدفتريــة للموجــودات املاليــة وذلــك بالنســبة
للموجــودات املاليــة املدرجــة وفقـاً للتكلفــة املطفــأة .وفــي حالــة أدوات الديــن املقاســة وفقــا للقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى،
تســجل املجموعــة مخصــص خلســائر االئتمــان املتوقعــة فــي بيــان الدخــل املجمــع ويتــم تســجيل مبلــغ مقابــل ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى دون أي
تخفيــض فــي القيمــة الدفتريــة لألصــل املالــي فــي بيــان املركــز املالــي املجمــع .ويتــم تســجيل خســائر االئتمــان املتوقعــة اللتزامــات القــروض وخطابــات
االعتمــاد وعقــود الضمــان املالــي ضمــن املطلوبــات األخــرى .وعندمــا ال يكــون بإمــكان املجموعــة حتديــد خســائر االئتمــان املتوقعــة مــن اجلــزاء املتــاح
مــن التزامــات االئتمــان بشــكل منفصــل عــن اجلــزء املســحوب مــن االلتزامــات ،يتــم عــرض املبلــغ املجمــع خلســائر االئتمــان املتوقعــة كاقتطــاع مــن
مجمــل القيمــة الدفتريــة للجــزء املســحوب.

مخصص خسائر االئتمان وفق ًا لتعليمات بنك الكويت املركزي

يتــم مطالبــة املجموعــة باحتســاب خســائر االئتمــان مــن التســهيالت االئتمانيــة وفقــا للتعليمــات الصــادرة عــن بنــك الكويــت املركــزي بشــأن تصنيــف
التســهيالت االئتمانيــة واحتســاب املخصصــات .يتــم تصنيــف التســهيالت االئتمانيــة كمتأخــرة الســداد عندمــا ال يتــم اســتالم دفعــة مــا فــي تاريــخ
ســدادها املتعاقــد عليــه أو فــي حالــة زيــادة التســهيل االئتمانــي عــن حــدود مــا قبــل االعتمــاد .ويتــم تصنيــف التســهيل االئتمانــي كمتأخــر الســداد
ومنخفــض القيمــة عندمــا يكــون مبلــغ الفائــدة  /الربــح أو القســط األساســي متأخــر الســداد ملــدة تزيــد عــن  90يومـاً وكذلــك فــي حالــة زيــادة القيمــة
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 2السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 ٢٫9انخفاض قيمة املوجودات املالية (تتمة)
الدفتريــة عــن قيمتهــا التقديريــة املمكــن اســتردادها .يتــم إدارة ورقابــة القــروض متأخــرة الســداد ولكــن غيــر منخفضــة القيمــة والقــروض متأخــرة
الســداد ومنخفضــة القيمــة كتســهيالت غيــر منتظمــة ويتــم تصنيفهــا إلــى أربعــة فئــات تســتخدم بعــد ذلــك لتحديــد املخصصــات:
الفئة
قيد املراقبة

شبه قياسية

مشكوك في حتصيلها
معدومة

املعيار
غير منتظمة ملدة تزيد عن  90يوماً

غير منتظمة ملدة تتراوح بني  180-91يوماً

غير منتظمة ملدة تتراوح بني  365-181يوماً

غير منتظمة ملدة تزيد عن  365يوماً

املخصصات احملددة
-

%20

%50

%100

قــد تقــوم املجموعــة ايضـاً بــإدراج التســهيل االئتمانــي ضمــن إحــدى الفئــات املذكــورة أعــاه اســتناداً إلــى أحــكام اإلدارة بشــأن الظــروف املاليــة و/
أو الظــروف غيــر املاليــة اخلاصــة بالعميــل.
إضافــة إلــى املخصصــات احملــددة ،يتــم احتســاب نســبة  %1كحــد أدنــى مــن املخصصــات العامــة للتســهيالت النقديــة ونســبة  %0.5للتســهيالت غيــر
النقديــة وذلــك لكافــة التســهيالت االئتمانيــة (بالصافــي بعــد بعــض فئــات الضمانــات احملــددة) والتــي ال تخضــع الحتســاب املخصصــات احملــددة.
السياسة املطبقة قبل  1يناير 2018

انخفاض قيمة املوجودات املالية

تقــوم املجموعــة بتاريــخ كل تقريــر مالــي بإجــراء تقييــم لتحديــد فيمــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى أن أصـ ًـا مال ًيــا محــد ًدا أو مجموعــة
مــن املوجــودات املاليــة قــد تنخفــض قيمتهــا .يعتبــر األصــل املالــي أو مجموعــة املوجــودات املاليــة قــد انخفضــت قيمتهــا فقــط إذا كان هنــاك دليــل
موضوعــي علــى االنخفــاض فــي القيمــة كنتيجــة لوقــوع حــدث أو مجموعــة أحــداث بعــد التحقــق املبدئــي لألصــل («حــدث خســارة» متكبــدة) وأن
يكــون حلــدث اخلســارة تأثيــر علــى التدفقــات النقديــة املســتقبلية املقــدرة لألصــل املالــي أو مجموعــة املوجــودات املاليــة والــذي ميكــن تقديــره بصــورة
موثــوق منهــا .إذا مــا وجــد هــذا الدليــل ،يتــم إدراج أيــة خســارة مــن انخفــاض القيمــة فــي بيــان الدخــل املجمــع.

أ .موجودات مدرجة بالتكلفة املطفأة

يقــاس مبلــغ خســارة انخفــاض القيمــة بالفــرق بــن القيمــة الدفتريــة لألصــل والقيمــة احلاليــة للتدفقــات النقديــة املســتقبلية املقــدرة مخصومــة
مبعــدل الفائــدة الفعلــي األصلــي لألصــل املالــي .يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة لألصــل مــن خــال اســتخدام حســاب مخصــص ويــدرج مبلــغ
اخلســارة فــي بيــان الدخــل املجمــع .فــي حالــة انخفــاض خســارة االنخفــاض فــي القيمــة ،فــي فتــرة الحقــة ،وميكــن ربــط االنخفــاض فــي اخلســارة
موضوعي ـاً بحــدث وقــع بعــد حتقــق االنخفــاض فــي القيمــة ،يتــم عكــس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة احملققــة ســابقاً مــن خــال تعديــل حســاب
املخصــص .ويــدرج املبلــغ الــذي مت عكســه فــي بيــان الدخــل املجمــع .إضافــة إلــى ذلــك ،ووفقـاً لتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي ،يتــم احتســاب احلــد
األدنــى للمخصــص العــام علــى كافــة التســهيالت االئتمانيــة (بالصافــي بعــد بعــض فئــات الضمانــات) التــي لــم يتــم احتســاب مخصصــات محــددة لهــا.

قروض معاد التفاوض عليها

فــي حالــة العجــز ،تســعى املجموعــة إلــى إعــادة هيكلــة القــروض بــدالً مــن متلــك الضمانــات املرهونــة مقابلهــا .قــد يتضمــن ذلــك متديــد ترتيبــات
الســداد واالتفــاق علــى شــروط جديــدة للقــروض .عنــد إعــادة التفــاوض حــول هــذه البنــود والشــروط ،تنطبــق بنــود وشــروط الترتيبــات التعاقديــة
اجلديــدة فــي حتديــد مــا إذا كانــت هــذه القــروض تبقــى متأخــرة الدفــع .تراجــع اإلدارة القــروض املعــاد التفــاوض عليهــا باســتمرار لضمــان االلتــزام
بكافــة املعاييــر وإمكانيــة الوفــاء بدفعــات الســداد املســتقبلية .كمــا يســتمر إخضــاع القــرض لتقييــم انخفــاض القيمــة علــى أســاس فــردي أو جماعــي.

ب .موجودات مصنفة كمتاحة للبيع

يقــاس مبلــغ خســارة انخفــاض القيمــة بالفــرق بــن تكلفــة احليــازة والقيمــة العادلــة احلاليــة ،ناقصـاً أي خســائر مــن انخفــاض قيمــة األصــل املالــي
مدرجــة ســابقاً فــي بيــان الدخــل املجمــع .يتــم إدراج هــذا املبلــغ فــي بيــان الدخــل املجمــع .فــي حالــة انخفــاض مبلــغ خســارة االنخفــاض فــي القيمــة
ألدوات حقــوق امللكيــة ،فــي فتــرة الحقــة ،يتــم عكــس خســائر االنخفــاض فــي القيمــة احملققــة ســابقاً مــن خــال بيــان الدخــل املجمــع ،وبــدالً مــن ذلــك،
تــدرج كزيــادة فــي احتياطــي التغيــرات املتراكمــة فــي القيمــة العادلــة .وفــي حالــة زيــادة القيمــة العادلــة ألدوات الديــن املصنفــة كمتاحــة للبيــع وميكــن
ربــط الزيــادة موضوعيـاً بحــدث وقــع بعــد حتقــق خســارة االنخفــاض فــي القيمــة فــي بيــان الدخــل املجمــع ،يتــم عكــس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة
مــن خــال بيــان الدخــل املجمــع.
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 2السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 ٢٫10انخفاض قيمة املوجودات غير املالية
ال يتــم إطفــاء الشــهرة واملوجــودات غيــر امللموســة ذات األعمــار اإلنتاجيــة غيــر احملــددة ويتــم اختبارهــا ســنوياً لغــرض حتديــد انخفــاض القيمــة .يتــم
مراجعــة املوجــودات غيــر املاليــة األخــرى لغــرض حتديــد انخفــاض القيمــة عنــد وقــوع أحــداث أو تغيــرات فــي الظــروف تشــير إلــى عــدم إمكانيــة
اســترداد القيمــة الدفتريــة .تــدرج خســارة انخفــاض القيمــة باملبلــغ الــذي تتجــاوز بــه القيمــة الدفتريــة لألصــل املبلــغ املمكــن اســترداده .إن املبلــغ
املمكــن اســترداده هــو القيمــة العادلــة لألصــل ناقصـاً أي تكاليــف حتــى البيــع أو القيمــة أثنــاء االســتخدام أيهمــا أكبــر .فــي حالــة انخفــاض خســائر
انخفــاض القيمــة احملققــة ســابقاً ،يتــم عكــس مخصــص هــذه الزيــادة فــي انخفــاض القيمــة بالنســبة للموجــودات غيــر املاليــة خــاف الشــهرة.
 ٢٫11املدفوعات باألسهم

تسوية املكافآت باألسهم من خالل حقوق امللكية

يتــم تســجيل القيمــة العادلــة خلدمــات املوظفــن املســتلمة لقــاء منــح اخليــارات أو األســهم كمصروفــات وتســجل الزيــادة املقابلــة فــي حقــوق امللكيــة.
يتــم حتديــد املبلــغ اإلجمالــي الــذي يتــم تســجيله كمصروفــات علــى مــدى فتــرة االســتحقاق بالرجــوع إلــى القيمــة العادلــة للخيــارات أو األســهم
املمنوحــة فــي تاريــخ املنــح ويتــم احتســابها باســتخدام منــوذج بــاك شــولز .تقــوم املجموعــة بتاريــخ كل تقاريــر ماليــة مبراجعــة تقديراتهــا بشــأن عــدد
اخليــارات التــي مــن املتوقــع ممارســتها .تســجل املجموعــة تأثيــر مراجعــة التقديــرات األصليــة ،إن وجــد ،فــي بيــان الدخــل املجمــع مــع إجــراء تعديــل
مماثــل فــي حقــوق امللكيــة.

تسوية املكافآت باألسهم املدفوعة نقداً

يتــم إدراج القيمــة العادلــة خلدمــات املوظفــن التــي يتــم احلصــول عليهــا مقابــل تســوية املكافــآت باألســهم املدفوعــة نقــداً كمصروفــات مــع إدراج
الزيــادة املقابلــة لهــا ضمــن املطلوبــات .يتــم حتديــد إجمالــي املبلــغ الــذي يتــم انفاقــه علــى مــدى فتــرة املنــح بالرجــوع إلــى القيمــة العادلــة للخيــارات
التــي يتــم حتديدهــا باســتخدام منــوذج تقييــم بــاك شــولز .ويتــم إعــادة قيــاس االلتــزام بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ كل تقاريــر ماليــة حتــى تاريــخ
التســوية مــع إدراج التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي بيــان الدخــل املجمــع.

 ٢٫12مكافأة نهاية اخلدمة
تلتــزم املجموعــة بتقــدمي مســاهمات محــددة لبرامــج الدولــة ودفــع مبالــغ مقطوعــة فــي إطــار برامــج املزايــا احملــددة للموظفــن عنــد انهــاء اخلدمــة،
وفقـاً لقوانــن اجلهــة التــي يعملــون بهــا .إن برنامــج املزايــا احملــددة غيــر ممــول .يتــم حتديــد القيمــة احلاليــة اللتــزام املزايــا احملــددة ســنوياً مــن خــال
تقييمــات إكتواريــة باســتخدام طريقــة االئتمــان املقــدر للوحــدة .يتضمــن التقييــم اإلكتــواري وضــع عــدة افتراضــات مثــل معــدل اخلصــم وزيــادات
الرواتــب املســتقبلية ومعــدالت الوفيــات .ويتــم مراجعــة هــذه االفتراضــات فــي تاريــخ كل بيانــات ماليــة.

 ٢٫14حتقق املوجودات املالية واملطلوبات املالية
يتــم حتقــق املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة عندمــا تصبــح املجموعــة طرفـاً فــي األحــكام التعاقديــة لــأداة ويتــم قياســها مبدئ ًيــا وفقـاً للقيمــة
العادلــة .يتــم إدراج تكاليــف املعاملــة فقــط لتلــك األدوات التــي ال يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــال بيــان الدخــل.
 ٢٫15تصنيف وقياس املوجودات املالية
السياسة املطبقة اعتبارا من  1يناير 2018
حتــدد املجموعــة تصنيــف املوجــودات املاليــة اســتناداً إلــى منــوذج األعمــال الــذي تســتخدمه إلدارة املوجــودات املاليــة وخصائــص التدفقــات النقديــة
التعاقديــة للموجــودات املاليــة.
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البيـ ـ ـ ــانات املـ ـ ـ ــاليـ ـ ـ ــة

 ٢٫13الضرائب
تــدرج ضريبــة الدخــل علــى الربــح اخلاضــع للضريبــة («الضريبــة احلاليــة») كمصروفــات فــي الفتــرة التــي تتحقــق فيهــا األربــاح وفقــا للوائــح املاليــة
املعمــول بهــا فــي البلــدان املعنيــة التــي تعمــل فيهــا املجموعــة .تتحقــق املوجــودات الضريبيــة املؤجلــة عــن الفــروق املؤقتــة القابلــة للخصــم ،وترحيــل
اإلعفــاءات الضريبيــة غيــر املســتخدمة واخلســائر الضريبيــة غيــر املســتخدمة ،إلــى احلــد الــذي يصبــح فيــه توفــر األربــاح اخلاضعــة للضريبــة محمـ ًـا
لالســتفادة مــن تلــك اإلعفــاءات واخلســائر .تــدرج مطلوبــات الضريبــة املؤجلــة للفــروق املؤقتــة اخلاضعــة للضريبــة .تقــاس موجــودات ومطلوبــات
الضريبــة املؤجلــة باســتخدام معــدالت الضريبــة والقوانــن املطبقــة بتاريــخ التقاريــر املاليــة.

 2السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)

 ٢٫15تصنيف وقياس املوجودات املالية (تتمة)

تقييم منوذج االعمال

حتــدد املجموعــة منــوذج أعمالهــا عنــد املســتوى الــذي يعكــس علــى النحــو األفضــل كيفيــة إدارتهــا ملجموعــات املوجــودات املاليــة لتحقيــق األغــراض
مــن األعمــال .وال يتــم تقييــم منــوذج أعمــال املجموعــة علــى أســاس كل أداة علــى حــدة وإمنــا يتــم تقييمــه علــى مســتوى أعلــى مــن احملافــظ املجمعــة
ويســتند إلــى عــدد العوامــل امللحوظــة .تتضمــن املعلومــات ذات الصلــة مــا يلــي:

·
·
·

·السياسات واألهداف احملددة للمحفظة وتنفيذ تلك السياسات املعمول بها.
·املخاطر التي تؤثر على أداء منوذج األعمال (واملوجودات املالية احملتفظ بها ضمن منوذج األعمال) وكيفية إدارة تلك املخاطر؛
·معــدل التكــرار املتوقــع للمبيعــات وقيمتهــا وتوقيتهــا فــي الفتــرات الســابقة وأســباب تلــك املبيعــات والتوقعــات حــول نشــاط املبيعــات فــي
املســتقبل.

يســتند تقييــم منــوذج األعمــال إلــى الســيناريوهات املتوقعــة بصــورة معقولــة دون وضــع منــوذج «الســيناريو األســوأ» أو «ســيناريو حــاالت الضغــط» فــي
االعتبــار .فــي حالــة حتقيــق التدفقــات النقديــة بعــد التحقــق املبدئــي بطريقــة تختلــف عــن التوقعــات األصليــة للمجموعــة ،لــن تغيــر املجموعــة مــن
تصنيــف املوجــودات املاليــة املتبقيــة احملتفــظ بهــا ضمــن منــوذج األعمــال ،ولكنهــا ســتدرج هــذه املعلومــات عنــد تقييــم املوجــودات املاليــة املســتحدثة
أو املشــتراه مؤخــراً فــي الفتــرات الالحقــة.

حتديــد مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة متثــل مدفوعــات املبلــغ األساســي والفوائــد فحســب (اختبــار حتقيــق مدفوعــات املبلــغ
األساســي والفوائــد فحســب)

تقــوم املجموعــة بتقييــم الشــروط التعاقديــة للموجــودات املاليــة لتحديــد مــا إذا كانــت تســتوفي اختبــار حتقيــق مدفوعــات املبلــغ األساســي والفوائــد
فحســب .يتــم تعريــف « املبلــغ األساســي» لغــرض هــذا االختبــار علــى أنــه ميثــل القيمــة العادلــة لألصــل املالــي عنــد التحقــق املبدئــي وقــد تتغيــر علــى
مــدى عمــر األصــل املالــي .ويتــم تعريــف الفوائــد علــى أنهــا متثــل مقابــل القيمــة الزمنيــة لألمــوال ومخاطــر االئتمــان املتعلقــة باملبلــغ األساســي وكذلــك
مقابــل مخاطــر االقــراض األساســية األخــرى والتكاليــف إلــى جانــب هامــش الربــح .وعنــد حتديــد مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة متثــل
مدفوعــات املبلــغ األساســي أو الفوائــد فحســب ،تضــع املجموعــة فــي اعتبارهــا مــا إذا كان األصــل املالــي يتضمــن شــرط تعاقــدي مــن شــأنه أن يــؤدي
إلــى تغييــر فــي توقيــت وقيمــة التدفقــات النقديــة التعاقديــة مبــا قــد يــؤدي إلــى عــدم اســتيفاء ذلــك الشــرط .وتقــوم املجموعــة مبراعــاة مــا يلــي:

·
·
·
·
·

·االحداث احملتملة التي قد تؤدي إلى تغيير في مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية؛
·خصائص معدل الرفع؛
·شرط السداد والتمديد؛
·الشــروط التــي حتــد مــن حــق املجموعــة فــي املطالبــة بالتدفقــات النقديــة الناجتــة مــن املوجــودات احملــددة (أي ،ترتيبــات عــدم الرجــوع علــى
األصــل)؛ و
·اخلصائص التي تؤدي إلى تعديل مقابل القيمة الزمنية لألموال ،أي التحديد الدوري املسبق ملعدالت الفائدة.

إن الشــروط التعاقديــة التــي تقــدم نطــاق أوســع مــن مجــرد احلــد مــن التعــرض للمخاطــر أو التقلــب فــي التدفقــات النقديــة التعاقديــة التــي ال تتعلــق
بترتيــب اإلقــراض األساســي ال تــؤدي إلــى التدفقــات النقديــة التعاقديــة التــي متثــل مدفوعــات املبلــغ األساســي والفوائــد فحســب .وفــي مثــل تلــك
احلــاالت ،يتــم قيــاس األصــل املالــي وفقـاً للقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو اخلســائر.
تقوم املجموع بتصنيف موجوداتها املالية عند التحقق املبدئي إلى الفئات التالية:

·
·
·
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·موجودات مالية مدرجة بالتكلفة املطفأة
·موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
·موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

 2السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)

 ٢٫15تصنيف وقياس املوجودات املالية (تتمة)
موجودات مالية مدرجة بالتكلفة املطفأة:
يدرج األصل املالي بالتكلفة املطفأة في حالة استيفائه للشرطني التاليني:

·
·

·أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن «منوذج أعمال» الغرض منه االحتفاظ باملوجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و
·أن تــؤدي الشــروط التعاقديــة لألصــل املالــي فــي تواريــخ محــددة إلــى تدفقــات نقديــة تتمثــل فــي مدفوعــات للمبالــغ األساســية والفوائــد
فحســب علــى املبلــغ األساســي القائــم.

يتــم الحقــا قيــاس املوجــودات املاليــة املدرجــة بالتكلفــة املطفــأة وفقــا للتكلفــة املطفــأة بواســطة طريقــة الفائــدة الفعليــة .ويتــم حتقــق إيــرادات الفوائــد
وأربــاح وخســائر حتويــل العمــات األجنبيــة واالنخفــاض فــي القيمــة فــي بيــان الدخــل املجمــع .يتــم تســجيل أي أربــاح أو خســائر ناجتــة عــن عــدم
التحقــق فــي بيــان الدخــل املجمــع.

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
 .١أوراق الدين املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
تدرج أوراق الدين املالية وفقاً للقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى في حالة استيفائه للشرطني التاليني:

·
·

·أن يتم االحتفاظ باألداة ضمن منوذج أعمال يكون الغرض منه حتصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع املوجودات املالية ،و
·أن تــؤدي الشــروط التعاقديــة لــأداة فــي تواريــخ محــددة إلــى تدفقــات نقديــة تتمثــل فــي مدفوعــات للمبالــغ األساســية والفوائــد فحســب علــى
املبلــغ األساســي القائــم.

يتــم قيــاس أوراق الديــن املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى الحقـاً وفقــا للقيمــة العادلــة .ويتــم احتســاب إيــرادات الفوائــد
باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعليــة ،مــع إدراج أربــاح وخســائر حتويــل العمــات األجنبيــة وخســائر االنخفــاض فــي القيمــة ضمــن بيــان الدخــل
املجمــع .ويتــم تســجيل التغيــرات فــي القيمــة العادلــة التــي ال متثــل جــزءا فــي عالقــة تغطيــة فعالــة ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى وتعــرض ضمــن
التغيــرات املتراكمــة فــي القيمــة العادلــة كجــزء مــن حقــوق امللكيــة حتــى يتــم عــدم حتقــق األصــل أو إعــادة تصنيفــه .وفــي حالــة عــدم حتقــق األصــل
املالــي ،يتــم إعــادة تصنيــف األربــاح أو اخلســائر املتراكمــة املدرجــة مســبقاً ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى مــن حقــوق امللكيــة إلــى بيــان الدخــل
املجمع.

 .٢االستثمارات في األسهم وفق ًا للقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او اخلسائر

إن املوجــودات فــي هــذه الفئــة هــي تلــك املوجــودات التــي يتــم تصنيفهــا مــن قبــل اإلدارة عنــد التحقــق املبدئــي أو ينبغــي قياســها علــى نحــو إلزامــي
وفقـاً للقيمــة العادلــة طبقـاً للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  .9قــد تقــوم اإلدارة بتصنيــف األداة وفقـاً للقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو اخلســائر
والتــي تســتوفي متطلبــات قياســها وفقـاً للتكلفــة املطفــأة أو القيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى إذا كان مــن شــأنها أن تســتبعد أو
حتــد بصــورة ملحوظــة مــن أي عــدم تطابــق محاســبي قــد يطــرأ .وينبغــي قيــاس املوجــودات املاليــة ذات التدفقــات النقديــة التعاقديــة التــي ال تتمثــل
فــي مدفوعــات للمبالــغ األساســية والفوائــد علــى نحــو الزامــي وفقـاً للقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو اخلســائر.
يتــم الحقـاً قيــاس املوجــودات املاليــة املدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو اخلســائر وفقـاً للقيمــة العادلــة .يتــم تســجيل التغيــرات فــي القيمــة
العادلــة ضمــن بيــان الدخــل املجمــع .ويتــم تســجيل إيــرادات الفوائــد باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعليــة .وتــدرج إيــرادات توزيعــات األربــاح مــن
االســتثمارات فــي األســهم املقاســة وفقـاً للقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو اخلســائر فــي بيــان الدخــل املجمــع عندمــا يثبــت احلــق فــي الســداد.
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البيـ ـ ـ ــانات املـ ـ ـ ــاليـ ـ ـ ــة

عنــد التحقــق املبدئــي ،قــد تختــار املجموعــة تصنيــف بعــض االســتثمارات فــي األســهم علــى نحــو غيــر قابــل لإللغــاء كاســتثمارات فــي األســهم وفقـاً
للقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى عندمــا تســتوفي تعريــف حقــوق امللكيــة طبقــا ملعيــار احملاســبة الدولــي  32األدوات املاليــة:
العــرض وال يتــم االحتفــاظ بهــا لغــرض املتاجــرة .يتــم حتديــد مثــل هــذا التصنيــف علــى أســاس كل أداة علــى حــدة .إن االســتثمارات فــي األســهم
املقاســة وفقــا للقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى ســيتم قياســها الحقـاً وفقـاً للقيمــة العادلــة .ويتــم حتقــق التغيــرات فــي القيمــة
العادلــة مبــا فــي ذلــك بنــد حتويــل العمــات األجنبيــة ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى وعرضهــا ضمــن التغيــرات املتراكمــة فــي القيمــة العادلــة
كجــزء مــن حقــوق امللكيــة .ويتــم حتويــل األربــاح واخلســائر املتراكمــة املســجلة ســابقاً ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى إلــى األربــاح املرحلــة عنــد
االســتبعاد ،وال يتــم حتققهــا فــي بيــان الدخــل املجمــع .وبالنســبة إليــرادات توزيعــات األربــاح مــن االســتثمارات فــي األســهم املقاســة وفق ـاً للقيمــة
العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى ،فيتــم حتققهــا فــي بيــان الدخــل املجمــع مــا لــم متثــل بشــكل واضــح اســترداداً جلــزء مــن تكلفــة
االســتثمار .وال تخضــع االســتثمارات فــي األســهم املقاســة وفق ـاً للقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى لتقييــم انخفــاض القيمــة.

 2السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)

 ٢٫15تصنيف وقياس املوجودات املالية (تتمة)
مت تصنيف وقياس املوجودات املالية لدى املجموعة كما يلي:

النقد والودائع بإشعارات قصيرة األجل

يشــتمل النقــد والودائــع بإشــعارات قصيــرة األجــل علــى النقــد فــي الصنــدوق واحلســابات اجلاريــة والنقــد فــي احلســابات حتــت الطلــب لــدى البنــوك
األخــرى والودائــع لــدى البنــوك التــي تســتحق خــال ســبعة أيــام .ويتــم تصنيــف وإدراج النقــد والودائــع بإشــعارات قصيــرة األجــل وفقـاً للتكلفــة املطفــأة
بواســطة معــدل الربــح الفعلــي.

ودائع لدى البنوك

يتــم تصنيــف وإدراج الودائــع لــدى البنــوك بالتكلفــة املطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة .يتــم تعديــل القيمــة الدفتريــة لتلــك املوجــودات التــي
يتــم تغطيتهــا بفاعليــة مقابــل التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي حــدود التغيــرات فــي القيمــة العادلــة اخلاصــة باملخاطــر التــي يتــم تغطيتهــا.

قروض وسلف للعمالء

تــدرج القــروض والســلف بالتكلفــة املطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة .يتــم تعديــل القيمــة الدفتريــة لتلــك املوجــودات التــي يتــم تغطيتهــا
بفاعليــة مقابــل التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي حــدود التغيــرات فــي القيمــة العادلــة اخلاصــة باملخاطــر التــي يتــم تغطيتهــا.

متويالت إسالمية للعمالء

متثــل التمويــات اإلســامية للعمــاء موجــودات ماليــة ذات مدفوعــات ثابتــة أو ميكــن حتديدهــا وهــي غيــر مدرجــة فــي أيــة ســوق نشــطة .تتمثــل
املنتجــات األساســية للتمويــات اإلســامية فيمــا يلــي:

أ .املرابحة

املرابحــة هــي اتفــاق يتعلــق ببيــع الســلع بالتكلفــة مضافـاً إليهــا هامــش ربــح متفــق عليــه ،حيــث يقــوم البائــع بإعــام املشــتري بالســعر الــذي ســوف تتــم
بــه املعاملــة وكذلــك مبلــغ الربــح الــذي ســيتحقق .إن املرابحــة هــي أصــل مالــي أنشــأته املجموعــة ويــدرج بالتكلفــة املطفــأة.

ب .الوكالة

الوكالــة هــي اتفــاق بــن طرفــن همــا املــوكل الــذي يرغــب فــي تعيــن الطــرف اآلخــر وهــو الوكيــل ليكــون هــذا األخيــر وكيـ ً
ا عــن املــوكل فيمــا يتعلــق
باســتثمار أمــوال املــوكل وفقـاً ألحــكام الشــريعة اإلســامية .الوكالــة هــي أصــل مالــي أنشــأته املجموعــة ويــدرج بالتكلفــة املطفــأة.

ج .املوجودات املؤجرة -املجموعة كمؤجر

يتــم تصنيــف عقــود التأجيــر كعقــود تأجيــر متويلــي عندمــا تقضــي شــروط التأجيــر بتحويــل كافــة املخاطــر واملزايــا الهامــة للملكيــة إلــى املســتأجر.
وتصنــف كافــة عقــود التأجيــر األخــرى كعقــود تأجيــر تشــغيلي .تــدرج األصــول املؤجــرة بالتكلفــة املطفــأة

استثمارات مالية

تتكون االستثمارات املالية لدى املجموعة من أوراق الدين املالية واالستثمارات في األسهم واالستثمارات األخرى.
تصنــف أوراق الديــن املاليــة إمــا بالتكلفــة املطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى اســتناداً إلــى منــوذج األعمــال الــذي يتــم
مــن خاللــه إدارة تلــك األوراق املاليــة.
تــدرج االســتثمارات فــي األســهم بصفــة عامــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو اخلســائر باســتثناء االســتثمارات احملــددة التــي تختارهــا
املجموعــة للتصنيــف وفقــاً للقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى.
تدرج االستثمارات األخرى بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
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السياسة املطبقة قبل  1يناير 2018

النقد والودائع بإشعارات قصيرة األجل

يشــتمل النقــد والودائــع بإشــعارات قصيــرة األجــل علــى النقــد فــي الصنــدوق واحلســابات اجلاريــة والنقــد فــي احلســابات حتــت الطلــب لــدى البنــوك
األخــرى والودائــع لــدى البنــوك التــي تســتحق خــال ســبعة أيــام.

ودائع لدى البنوك

تــدرج الودائــع لــدى البنــوك بالتكلفــة املطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة ناقصـاً أيــة مبالــغ مشــطوبة ومخصــص االنخفــاض فــي القيمــة .يتــم
تعديــل القيمــة الدفتريــة لتلــك املوجــودات التــي يتــم تغطيتهــا بفاعليــة مقابــل التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي حــدود التغيــرات فــي القيمــة العادلــة
اخلاصــة باملخاطــر التــي يتــم تغطيتهــا.

قروض وسلف للعمالء

إن القروض والسلف هي موجودات مالية ذات دفعات ثابتة أو قابلة لتحديدها وهي غير مدرجة في سوق نشطة.
تــدرج القــروض والســلف بالتكلفــة املطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة ناقصـاً أي مبالــغ مشــطوبة ومخصــص انخفــاض القيمــة .يتــم تعديــل
القيمــة الدفتريــة لتلــك املوجــودات التــي يتــم تغطيتهــا بفاعليــة مقابــل التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي حــدود التغيــرات فــي القيمــة العادلــة اخلاصــة
باملخاطــر التــي يتــم تغطيتهــا.

متويالت إسالمية للعمالء

متثل التمويالت اإلسالمية للعمالء موجودات مالية ذات مدفوعات ثابتة أو ميكن حتديدها وهي غير مدرجة في أية سوق نشطة.

أ .املرابحة

املرابحــة هــي اتفــاق يتعلــق ببيــع الســلع بالتكلفــة مضافـاً إليهــا هامــش ربــح متفــق عليــه ،حيــث يقــوم البائــع بإعــام املشــتري بالســعر الــذي ســوف تتــم
بــه املعاملــة وكذلــك مبلــغ الربــح الــذي ســيتحقق .إن املرابحــة هــي أصــل مالــي أنشــأته املجموعــة ويــدرج بالتكلفــة املطفــأة بالصافــي بعــد مخصــص
انخفــاض القيمــة.

ب .الوكالة

الوكالــة هــي اتفــاق بــن طرفــن همــا املــوكل الــذي يرغــب فــي تعيــن الطــرف اآلخــر وهــو الوكيــل ليكــون هــذا األخيــر وكيـ ً
ا عــن املــوكل فيمــا يتعلــق
باســتثمار أمــوال املــوكل وفق ـاً ألحــكام الشــريعة اإلســامية .الوكالــة هــي أصــل مالــي أنشــأته املجموعــة ويــدرج بالتكلفــة املطفــأة بالصافــي بعــد
مخصــص انخفــاض القيمــة.

ج .املوجودات املؤجرة -املجموعة كمؤجر

البيـ ـ ـ ــانات املـ ـ ـ ــاليـ ـ ـ ــة

يتــم تصنيــف عقــود التأجيــر كعقــود تأجيــر متويلــي عندمــا تقضــي شــروط التأجيــر بتحويــل كافــة املخاطــر واملزايــا الهامــة للملكيــة إلــى املســتأجر.
وتصنــف كافــة عقــود التأجيــر األخــرى كعقــود تأجيــر تشــغيلي .تــدرج األصــول املؤجــرة بالتكلفــة املطفــأة ،بالصافــي بعــد مخصــص انخفــاض القيمــة.

استثمارات مالية

تصنف املجموعة استثماراتها املالية ضمن الفئات التالية:
· ·محتفظ بها حتى االستحقاق
· ·متاحة للبيع
· ·استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
تقيــد كافــة االســتثمارات ،باســتثناء االســتثمارات املدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال بيــان الدخــل ،مبدئي ـاً بالتكلفــة التــي متثــل القيمــة العادلــة
للمقابــل املدفــوع مبــا فــي ذلــك تكاليــف املعامــات التــي تتعلــق بهــا مباشــرة .تطفــأ العــاوات واخلصومــات علــى االســتثمارات املاليــة (باســتثناء تلــك
املدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال بيــان الدخــل) باســتخدام طريقــة معــدل العائــد الفعلــي وتؤخــذ إلــى إيــرادات الفوائــد.
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محتفظ بها حتى االستحقاق

إن االســتثمارات احملتفــظ بهــا حتــى االســتحقاق هــي اســتثمارات ذات دفعــات ثابتــة أو قابلــة لتحديدهــا ويكــون لــدى املجموعــة النيــة والقــدرة علــى
االحتفــاظ بهــا حتــى االســتحقاق .تقــاس االســتثمارات احملتفــظ بهــا حتــى االســتحقاق بالتكلفــة املطفــأة ناقصـاً مخصــص انخفــاض القيمــة ،إن وجــد.
تــدرج اخلســائر الناجتــة مــن انخفــاض قيمــة هــذه االســتثمارات فــي بيــان الدخــل املجمــع .يتــم تســجيل إيــرادات الفوائــد مــن أوراق الديــن املاليــة
املصنفــة كمحتفــظ بهــا حتــى االســتحقاق فــي إيــرادات الفوائــد.

متاحة للبيع

متثــل االســتثمارات املتاحــة للبيــع تلــك االســتثمارات املصنفــة كمتاحــة للبيــع أو االســتثمارات غيــر املؤهلــة ليتــم تصنيفهــا كاســتثمارات مدرجــة بالقيمــة
العادلــة مــن خــال بيــان الدخــل أو محتفــظ بهــا حتــى االســتحقاق أو قــروض وســلف .بعــد التحقــق املبدئــي ،فــإن االســتثمارات املصنفــة كـــ «متاحــة
للبيــع» يتــم إعــادة قياســها وفق ـاً للقيمــة العادلــة ،مــا لــم يكــن مــن غيــر املمكــن حتديــد قيمتهــا العادلــة بصــورة موثــوق منهــا حيــث يتــم قياســها فــي
هــذه احلالــة بالتكلفــة ناقصـاً انخفــاض القيمــة .وتــدرج التغيــرات فــي القيمــة العادلــة التــي ال تعتبــر جــزءاً مــن عالقــة تغطيــة فعليــة فــي اإليــرادات
الشــاملة األخــرى وتعــرض فــي حقــوق امللكيــة ضمــن التغيــرات املتراكمــة فــي القيمــة العادلــة حتــى يتــم اســتبعاد االســتثمار أو أن يتحــدد انخفــاض
قيمتــه .عنــد االســتبعاد أو انخفــاض القيمــة ،فــإن األربــاح أو اخلســائر املتراكمــة ،التــي ســبق تســجيلها كـــ «تغيــرات متراكمــة فــي القيمــة العادلــة»
ضمــن حقــوق امللكيــة تــدرج فــي بيــان الدخــل املجمــع للفتــرة .فــي حالــة عكــس خســائر انخفــاض قيمــة االســتثمارات فــي أدوات حقــوق امللكيــة احملققــة
ســابقاً ،فــإن تلــك التغيــرات لــن تــدرج فــي بيــان الدخــل املجمــع احلالــي ولكــن تســجل كزيــادة فــي احتياطــي التغيــرات املتراكمــة فــي القيمــة العادلــة.
فــي حالــة زيــادة القيمــة العادلــة ألداة الديــن املصنفــة كمتاحــة للبيــع فــي فتــرة الحقــة وميكــن ربــط الزيــادة بصــورة موضوعيــة بحــدث يقــع بعــد تســجيل
خســارة انخفــاض القيمــة ،يتــم عكــس خســارة انخفــاض القيمــة مــن خــال بيــان الدخــل املجمــع .يتــم إدراج اجلــزء مــن أي تغيــرات فــي القيمــة العادلــة
واملتعلــق بعالقــة تغطيــة فعالــة مباشــر ًة فــي بيــان الدخــل املجمــع .يتــم تســجيل إيــرادات الفوائــد مــن أوراق الديــن املصنفــة كمتاحــة للبيــع ضمــن بنــد
إيــرادات الفوائــد ويتــم تســجيل إيــرادات توزيعــات األربــاح مــن األســهم ضمــن بنــد إيــرادات توزيعــات األربــاح.

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

تصنــف االســتثمارات كـــ «اســتثمارات مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال بيــان الدخــل» إذا كانــت محتفــظ بهــا لغــرض املتاجــرة أو مصنفــة عنــد
التحقــق املبدئــي كمدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال بيــان الدخــل .تصنــف االســتثمارات كـــ «محتفــظ بهــا ألغــراض املتاجــرة» إذا مت حيازتهــا بغــرض
البيــع فــي املســتقبل القريــب أو إعــادة الشــراء علــى املــدى القريــب بنيــة حتقيــق أربــاح علــى املــدى القصيــر أو عندمــا تكــون مشــتقات ماليــة ال يتــم
تصنيفهــا كجــزء مــن عمليــات تغطيــة فعالــة .تصنــف االســتثمارات كمدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال بيــان الدخــل إذا كان باإلمــكان قيــاس القيمــة
العادلــة لالســتثمار بصــورة موثــوق منهــا ويكــون التصنيــف كمدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال بيــان الدخــل وفقـاً لالســتراتيجية املوثقــة للمجموعــة.
ويعــاد قيــاس االســتثمارات املصنفــة كـــ «اســتثمارات مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال بيــان الدخــل» وفق ـاً للقيمــة العادلــة مــع تســجيل كافــة
التغيــرات فــي القيمــة العادلــة ضمــن بيــان الدخــل املجمــع .يتــم تســجيل أي إيــرادات لتوزيعــات األربــاح مــن األســهم املصنفــة كـــ « اســتثمارات مدرجــة
بالقيمــة العادلــة مــن خــال بيــان الدخــل» كجــزء مــن «إيــرادات توزيعــات األربــاح».

اعادة تصنيف االستثمارات املالية

يتــم إعــادة تصنيــف االســتثمارات املتاحــة للبيــع إلــى اســتثمارات محتفــظ بهــا حتــى االســتحقاق فــي بعــض الظــروف احملــددة فقــط نتيجــة لتغييــر
النيــة عندمــا تكــون هنــاك القــدرة علــى االحتفــاظ بهــا حتــى االســتحقاق .عنــد إجــراء عمليــة إعــادة التصنيــف ،تصبــح القيمــة العادلــة فــي تاريــخ
اعــادة التصنيــف مبثابــة التكلفــة املطفــأة اجلديــدة لهــذه االســتثمارات .ويتــم إطفــاء أي فــرق بــن التكلفــة املطفــأة اجلديــدة واملبلــغ املســتحق فــي بيــان
الدخــل املجمــع علــى مــدى العمــر املتبقــي لتلــك االســتثمارات باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة .يتــم أيضـاً إطفــاء مبلــغ الربــح أو اخلســارة املســجل
مســبقاً فــي االيــرادات الشــاملة األخــرى فــي بيــان الدخــل املجمــع علــى مــدى العمــر املتبقــي لهــذه االســتثمارات باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة.
 ٢٫16قياس القيمة العادلة
تعــرف القيمــة العادلــة بأنهــا هــي الســعر الــذي ميكــن اســتالمه مــن بيــع أصــل أو ســداده لتحويــل التــزام فــي معامــات منتظمــة بــن طرفــن فــي
الســوق كمــا فــي تاريــخ القيــاس ،فــي وجــود أو غيــاب الســوق األكثــر فائــدة التــي يكــون للمجموعــة حــق الدخــول فيهــا فــي ذلــك التاريــخ ،وفقـاً لظــروف
الســوق احلاليــة بغــض النظــر عمــا إذا كان هــذا الســعر يتــم عرضــه أو تقديــره بشــكل مباشــر باســتخدام اســلوب تقييــم آخــر.
متــى توفــرت األســعار املعروضــة فــي ســوق نشــطة ،تقــوم املجموعــة بقيــاس القيمــة العادلــة ألداة مــا باســتخدام األســعار املعروضــة فــي ســوق نشــطة
لتلــك األداة .تعتبــر الســوق نشــطة عندمــا تتــم املعامــات للموجــودات أو املطلوبــات بوتيــرة وحجــم كافيــن لتقــدمي معلومــات التســعير علــى أســاس
مســتمر.
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عنــد عــدم توفــر أســعار معلنــة فــي ســوق نشــطة ،تســتخدم املجموعــة أســاليب تقييــم تتضمــن اســتخدام منــاذج التقييــم التــي حتقــق أقصــى اســتخدام
للمدخــات املعروضــة ذات الصلــة وتقليــل اســتخدام املدخــات غيــر املعروضــة .تتضمــن أســاليب التقييــم املختــارة كافــة العوامــل التــي يحتســبها
أطــراف الســوق عنــد تســعير معاملــة مــا .ويتــم أخــذ املدخــات اخلاصــة بتلــك النمــاذج مــن األســواق املعروضــة كلمــا أمكــن ،ولكــن فــي حالــة عــدم
االمــكان ،يلــزم إجــراء التقديــر لتحديــد القيمــة العادلــة .وتتضمــن االحــكام والتقديــرات اعتبــارات الســيولة ومدخــات النمــوذج املتعلقــة بالبنــود مثــل
مخاطــر االئتمــان (اخلاصــة واملقابلــة) ،وتعديــات قيمــة التمويــل والعالقــات والتقلبــات.
عنــد توفــر أســعار عــرض واســعار طلــب للموجــودات أو املطلوبــات التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة ،تقــوم املجموعــة بقيــاس املوجــودات بأســعار
العــرض واملطلوبــات بأســعار الطلــب.
يتــم حتديــد القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية مــن قبــل مقيمــي عقــارات يتمتعــون مبؤهــات مهنيــة مالئمــة وخبــرة حديثــة فــي موقــع وفئــة العقــار
الــذي مت تقييمــه ،مــع األخــذ فــي احلســبان أيضـاً إمكانيــة إنتــاج منافــع اقتصاديــة مــن خــال اســتخدام العقــار فــي أعلــى وأفضــل اســتخدام لهــا.
 ٢٫17اتفاقيات إعادة الشراء والبيع
إن املوجــودات املباعــة مــع التــزام مقابــل بإعــادة الشــراء فــي تاريــخ محــدد فــي املســتقبل بســعر متفــق عليــه  -التــزام إعــادة شــراء ( - )reposتظــل
مدرجــة فــي بيــان املركــز املالــي املجمــع .وتعامــل املبالــغ املســتلمة مبوجــب هــذه االتفاقيــات كمطلوبــات حتمــل فائــدة ويتــم معاملــة الفــرق بــن ســعر
البيــع وســعر إعــادة الشــراء كمصروفــات فوائــد باســتخدام طريقــة العائــد الفعلــي .ال يتــم تســجيل املوجــودات املشــتراه مــع التــزام مقابــل بإعــادة البيــع
فــي تاريــخ محــدد فــي املســتقبل بســعر متفــق عليــه  -التــزام إعــادة شــراء عكســي ( )reverse reposفــي بيــان املركــز املالــي املجمــع .إن املبالــغ
املدفوعــة مبوجــب هــذه االتفاقيــات تــدرج كموجــودات تكتســب فائــدة ويتــم تســجيل الفــرق بــن ســعر الشــراء وســعر إعــادة البيــع كإيــرادات فوائــد
باســتخدام طريقــة العائــد الفعلــي.
 ٢٫18مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية
تتــم املقاصــة بــن املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة فقــط ،ويــدرج صافــي املبلــغ فــي بيــان املركــز املالــي املجمــع إذا كان هنــاك حــق قانونــي يلــزم
مبقاصــة املبالــغ احملققــة وتنــوي املجموعــة أمــا الســداد علــى أســاس صافــي املبلــغ أو أن يتــم حتقــق بنــد املوجــودات وســداد بنــد املطلوبــات فــي نفــس
الوقت.
 ٢٫19استبعاد املوجودات املالية واملطلوبات املالية

املوجودات املالية

يستبعد األصل املالي (أو جزء من األصل املالي أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة حيثما كان ذلك مناسباً) عندما:

·
·

البيـ ـ ـ ــانات املـ ـ ـ ــاليـ ـ ـ ــة

·

·ينقضي احلق في استالم التدفقات النقدية من األصل؛ أو
·حتتفــظ املجموعــة باحلــق فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــل ولكــن باملقابــل تتحمــل التزا ًمــا بدفــع التدفقــات بالكامــل دون تأخيــر
مــادي إلــى طــرف ثالــث مبوجــب ترتيــب «القبــض والدفــع»؛ أو
·حتــول املجموعــة حقوقهــا فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــل وإمــا (أ) أن تقــوم بتحويــل كافــة املخاطــر واملزايــا الهامــة لألصــل أو (ب)
لــم تقــم بتحويــل أو االحتفــاظ بكافــة املخاطــر واملزايــا الهامــة لألصــل ولكنهــا حولــت الســيطرة علــى هــذا األصــل.

عندمــا تقــوم املجموعــة بتحويــل حقــوق اســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــل ولــم تقــم بتحويــل أو االحتفــاظ بكافــة املخاطــر واملزايــا الهامــة لألصــل
أو حتــول الســيطرة علــى األصــل ،يتــم تســجيل األصــل مبقــدار اســتمرار املجموعــة فــي الســيطرة علــى األصــل .يتــم قيــاس الســيطرة املســتمرة التــي
تأخــذ شــكل ضمــان علــى األصــل احملــول بالقيمــة الدفتريــة األصليــة لذلــك األصــل أو احلــد األقصــى للمقابــل املطلــوب ســداده مــن املجموعــة أيهمــا
أقل.

املطلوبات املالية

يســتبعد االلتــزام املالــي عنــد اإلعفــاء مــن االلتــزام املرتبــط باملطلوبــات أو إلغــاؤه أو انقضــاء أجلــه .عنــد اســتبدال التــزام مالــي بآخــر مــن نفــس جهــة
التمويــل ووفقـاً لشــروط مختلفــة بشــكل جوهــري ،أو فــي حالــة التعديــل اجلوهــري فــي شــروط االلتــزام احلالــي ،يتــم التعامــل مــع هــذا التبديــل أو
التعديــل كاســتبعاد لاللتــزام األصلــي وحتقــق اللتــزام جديــد.
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 ٢٫20األدوات املالية املشتقة ومحاسبة التغطية
تقــوم املجموعــة بالتعامــل فــي مبــادالت ســعر الفائــدة إلدارة مخاطــر أســعار الفائــدة للموجــودات واملطلوبــات التــي حتمــل فائــدة .كمــا تتعامــل
املجموعــة فــي عقــود مبادلــة العمــات األجنبيــة اآلجلــة للعمــاء وإلدارة مراكــز العمــات األجنبيــة والتدفقــات النقديــة لديهــا .تــدرج كافــة األدوات
املاليــة املشــتقة للمجموعــة فــي بيــان املركــز املالــي املجمــع بالقيمــة العادلــة .إن القيمــة العادلــة للمشــتقات تعــادل األربــاح أو اخلســائر غيــر احملققــة
الناجتــة مــن قيــاس قيمــة األداة املشــتقة بســعر الســوق وذلــك باســتخدام معــدالت أســعار الســوق الســائدة أو منــاذج تســعير داخليــة .يتــم إدراج القيمــة
العادلــة املوجبــة والســالبة كموجــودات ومطلوبــات علــى التوالــي ويتــم إجــراء املقاصــة لهــا عنــد وجــود النيــة للســداد بالصافــي ووجــود احلــق القانونــي
للمقاصــة.
ألغــراض محاســبة التغطيــة تصنــف معامــات التغطيــة إلــى فئتــن( :أ) تغطيــة القيمــة العادلــة التــي توفــر تغطيــة ملخاطــر التغيــرات فــي القيمــة
العادلــة ملوجــودات أو مطلوبــات محققــة؛ و (ب) تغطيــة التدفقــات النقديــة التــي توفــر تغطيــة للتقلبــات فــي التدفقــات النقديــة املرتبطــة إمــا مبخاطــرة
معينــة مقترنــة مبوجــودات أو مطلوبــات ماليــة محققــة أو مبعاملــة متوقعــة بشــكل كبيــر.
إن أي ربــح أو خســارة ناجتــة مــن إعــادة قيــاس أداة التغطيــة فيمــا يتعلــق مبعامــات تغطيــة القيمــة العادلــة التــي تســتوفي شــروط محاســبة التغطيــة،
يتــم تســجيلها علــى الفــور فــي بيــان الدخــل املجمــع .يتــم تعديــل القيمــة الدفتريــة للبنــود املغطــاة وفق ـاً لتغيــرات القيمــة العادلــة املتعلقــة باملخاطــر
التــي تتــم تغطيتهــا ،ويتــم تســجيل الفــرق فــي بيــان الدخــل املجمــع.
إن الربــح أو اخلســارة ألداة التغطيــة املتعلقــة مبعامــات تغطيــة التدفقــات النقديــة والتــي تســتوفي شــروط معاملتهــا محاســبياً كمعاملــة تغطيــة ،يتــم
تســجيلها مبدئيـاً فــي حقــوق امللكيــة ،ويســجل اجلــزء املتعلــق بالتغطيــة غيــر الفعالــة فــي بيــان الدخــل املجمــع .يتــم حتويــل أربــاح أو خســائر عمليــات
تغطيــة التدفقــات النقديــة التــي مت تســجيلها مبدئيـاً فــي حقــوق امللكيــة إلــى بيــان الدخــل املجمــع فــي الفتــرة التــي تؤثــر فيهــا املعاملــة املغطــاة علــى
بيــان الدخــل املجمــع .عندمــا ينتــج عــن معاملــة التغطيــة حتقــق املوجــودات أو املطلوبــات فــإن األربــاح أو اخلســائر التــي كانــت قــد ســجلت مبدئي ـاً
فــي حقــوق امللكيــة يتــم تضمينهــا فــي القيــاس األولــي لتكلفــة املوجــودات أو املطلوبــات املتعلقــة بهــا .أمــا بالنســبة ملعامــات التغطيــة التــي ال تســتوفي
شــروط معاملتهــا محاســبياً كتغطيــة ،فــإن أي أربــاح أو خســائر تنتــج عــن تغيــرات القيمــة العادلــة ألداة التغطيــة تؤخــذ مباشــرة إلــى بيــان الدخــل
املجمــع.
يتــم إيقــاف محاســبة التغطيــة عندمــا تنتهــي صالحيــة األداة أو تبــاع ،أو تلغــى أو متــارس ،أو عندمــا ال تعــود مســتوفية لشــروط احملاســبة عنهــا
كمعاملــة تغطيــة أو يتــم إلغاؤهــا مــن قبــل املجموعــة .بالنســبة لتغطيــات التدفقــات النقديــة ،فــإن أي ربــح أو خســارة متراكمــة علــى أداة التغطيــة
املســجلة فــي حقــوق امللكيــة تبقــى فــي حقــوق امللكيــة إلــى وقــت حــدوث املعاملــة املتوقعــة .وفــي حالــة تغطيــة القيمــة العادلــة لــأدوات املاليــة التــي
حتمــل فائــدة يتــم إطفــاء أي تعديــل يتعلــق بالتغطيــة علــى مــدى الفتــرة املتبقيــة حتــى االســتحقاق .أمــا عندمــا ال يعــود مــن املتوقــع حــدوث معاملــة
التغطيــة ،فــإن صافــي الربــح أو اخلســارة املتراكمــة املســجلة فــي حقــوق امللكيــة حتــول إلــى بيــان الدخــل املجمــع.
 ٢٫21احملاسبة بتواريخ املتاجرة والسداد
إن جميــع املشــتريات واملبيعــات «بالطــرق النظاميــة» للموجــودات املاليــة يتــم تســجيلها بتاريــخ املتاجــرة ،أي بالتاريــخ الــذي تلتــزم فيــه املجموعــة بشــراء
أو بيــع األصــل .إن املشــتريات أو املبيعــات بالطــرق النظاميــة هــي مشــتريات أو مبيعــات املوجــودات املاليــة التــي تتطلــب تســليم املوجــودات خــال
إطــار زمنــي يتــم حتديــده عمومـاً بالتعليمــات التنظيميــة أو بالعــرف الســائد فــي األســواق.
 ٢٫22عقارات استثمارية
متثــل العقــارات االســتثمارية عقــارات محتفــظ بهــا بغــرض حتقيــق إيــرادات تأجيــر و/أو االســتفادة مــن ارتفــاع قيمتهــا الرأســمالية أو كليهمــا ،ولكــن
ليــس لغــرض البيــع فــي الســياق العــادي لألعمــال أو االســتخدام فــي إنتــاج أو توريــد بضاعــة أو خدمــات أو ألغــراض إداريــة .يتــم قيــاس العقــارات
االســتثمارية بالتكلفــة عنــد التحقــق املبدئــي وتقــاس الحق ـاً بالقيمــة العادلــة مــع إدراج أي تغيــرات مــن القيــاس فــي بيــان الدخــل املجمــع .تتضمــن
التكلفــة املصروفــات املتعلقــة مباشــر ًة بحيــازة العقــارات االســتثمارية .يتــم حتديــد القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية مــن قبــل مق ّيمــن لديهــم
مؤهــات مهنيــة مالئمــة معتــرف بهــا وخبــرة حديثــة فــي موقــع وفئــة العقــار الــذي يتــم تقييمــه .تــدرج أيــة أربــاح أو خســائر مــن بيــع العقــارات
االســتثمارية (احملتســبة بالفــرق بــن صافــي متحصــات البيــع والقيمــة الدفتريــة للبنــد) فــي بيــان الدخــل املجمــع .عنــد وجــود تغيــرات فــي اســتخدام
عقــار ،مثــل إعــادة تصنيفــه كأراضــي ومبانــي ومعــدات ،فــإن قيمتــه العادلــة فــي تاريــخ إعــادة التصنيــف متثــل تكلفتــه لغــرض أي محاســبة الحقــة.
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 ٢٫23أراضي ومباني ومعدات
متثــل األراضــي واملبانــي بصفــة أساســية الفــروع واملكاتــب .وتــدرج كافــة املبانــي واملعــدات بالتكلفــة التاريخيــة ناقصـاً االســتهالك .تتضمــن التكلفــة
التاريخيــة املصروفــات التــي تتعلــق مباشــرة بحيــازة بنــود املوجــودات.
تــدرج املشــاريع واألعمــال قيــد التنفيــذ بالتكلفــة ناقص ـاً االنخفــاض فــي القيمــة ،إن وجــدت .إن التكاليــف هــي تلــك املصروفــات التــي تتكبدهــا
املجموعــة والتــي تتعلــق بشــكل مباشــر بإيجــاد األصــل .عندمــا يكــون األصــل جاهــزاً لالســتخدام ،يتــم حتويــل األعمــال قيــد التنفيــذ إلــى الفئــة
املناســبة ويتــم اســتهالكه وفقــاً لسياســات املجموعــة.
تــدرج التكاليــف الالحقــة ضمــن القيمــة الدفتريــة لبنــد املوجــودات أو تقيــد كبنــد منفصــل ،حيثمــا يكــون مناســباً ،فقــط عندمــا يكــون مــن احملتمــل
تدفــق مزايــا اقتصاديــة مســتقبلية مــن هــذا البنــد إلــى املجموعــة وميكــن قيــاس تكلفــة البنــد بصــورة موثــوق منهــا .حتمــل كافــة أعمــال التصليــح
والصيانــة األخــرى علــى بيــان الدخــل املجمــع خــال الفتــرة التــي يتــم فيهــا تكبدهــا.
ال تســتهلك األرض .ويحتســب االســتهالك علــى القيمــة القابلــة الســتهالكها للبنــود األخــرى مــن املبانــي واملعــدات بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى
األعمــار اإلنتاجيــة املقــدرة لهــا .إن القيمــة القابلــة الســتهالكها هــي إجمالــي القيمــة الدفتريــة ناقص ـاً القيمــة التخريديــة املقــدرة فــي نهايــة العمــر
الزمنــي .إن األعمــار اإلنتاجيــة املقــدرة للمبانــي واملعــدات هــي كمــا يلــي:
مبنى على أرض مستأجرة		
			
مبنى على أرض ملك حر
		
نظم وأجهزة تكنولوجيا املعلومات

على مدى فترة العقد (بحد أقصى  20سنة)
 50سنة
 10-3سنوات

يتــم مراجعــة القيــم التخريديــة واألعمــار اإلنتاجيــة للموجــودات وتعديلهــا عنــد اللــزوم بتاريــخ كل تقاريــر ماليــة .يتــم مراجعــة القيمــة الدفتريــة لــأرض
واملبانــي واملعــدات لغــرض حتديــد أي انخفــاض فــي قيمتهــا عندمــا تشــير األحــداث أو التغيــرات فــي الظــروف إلــى أن القيمــة الدفتريــة قــد ال ميكــن
اســتردادها .يتــم حتديــد أربــاح وخســائر مــن بيــع بنــود املوجــودات مبقارنــة املبالــغ احملصلــة بالقيمــة الدفتريــة ،وتــدرج األربــاح واخلســائر فــي بيــان
الدخــل املجمــع.
 ٢٫24دمج األعمال
تتــم احملاســبة عــن دمــج األعمــال باســتخدام طريقــة احليــازة احملاســبية .تقــاس تكلفــة احليــازة بإجمالــي املقابــل احملــول ،الــذي يقــاس بالقيمــة
العادلــة فــي تاريــخ احليــازة ومبلــغ أي حصــص غيــر مســيطرة فــي الشــركة املشــتراه .تقــاس احلصــص غيــر املســيطرة فــي الشــركة املشــتراه وفق ـاً
لنســبة احلصــة فــي صافــي املوجــودات احملــددة للشــركة املشــتراه .حتمــل التكاليــف املتكبــدة األخــرى املتعلقــة باحليــازة كمصروفــات وتــدرج ضمــن
املصروفــات اإلداريــة األخــرى.
البيـ ـ ـ ــانات املـ ـ ـ ــاليـ ـ ـ ــة

بالنســبة لعمليــات دمــج األعمــال احملققــة علــى مراحــل ،يتــم إعــادة قيــاس حصــة امللكيــة التــي يحتفــظ بهــا املشــتري ســابقاً وفقـاً للقيمــة العادلــة فــي
تاريــخ احليــازة وتــدرج ضمــن تكلفــة احليــازة .تــدرج أي أربــاح أو خســائر ناجتــة فــي بيــان الدخــل املجمــع .يتــم قيــاس املوجــودات احملــددة التــي مت
حيازتهــا واملطلوبــات املقــدرة التــي مت حيازتهــا فــي عمليــة دمــج األعمــال مبدئيـاً بقيمتهــا العادلــة كمــا فــي تاريــخ احليــازة .إن زيــادة تكلفــة احليــازة
عــن القيمــة العادلــة حلصــة البنــك مــن صافــي املوجــودات احملــددة التــي مت حيازتهــا يتــم تســجيلها كشــهرة .وإذا كانــت تكلفــة احليــازة أقــل مــن القيمــة
العادلــة لصافــي موجــودات الشــركة التابعــة التــي مت حيازتهــا ،يــدرج الفــرق مباشــر ًة فــي بيــان الدخــل املجمــع.
 ٢٫25الشهرة واملوجودات غير امللموسة

أ .الشهرة

يتــم قيــاس الشــهرة املشــتراه فــي دمــج األعمــال مبدئيـاً بالتكلفــة التــي متثــل زيــادة تكلفــة احليــازة عــن صافــي القيمــة العادلــة للموجــودات واملطلوبــات
احملــددة التــي مت حيازتهــا .بعــد التســجيل املبدئــي يتــم قيــاس الشــهرة بالتكلفــة ناقص ـاً أي خســائر انخفــاض فــي القيمــة .يتــم مراجعــة الشــهرة
لغــرض حتديــد االنخفــاض فــي القيمــة ســنوياً أو بصــورة أكثــر تكــراراً إذا كانــت األحــداث أو التغيــرات فــي الظــروف تشــير إلــى احتمــال حــدوث
انخفــاض فــي القيمــة .تســجل الشــهرة بالعملــة الرئيســية للعمليــة األجنبيــة ويتــم حتويلهــا إلــى عملــة عــرض البيانــات املاليــة للمجموعــة وفقـاً ألســعار
الصــرف الســائدة فــي تاريــخ التقاريــر املاليــة .عندمــا يتــم بيــع الشــركات التابعــة فــإن الفــرق بــن ســعر البيــع وصافــي املوجــودات زائــدا فــروق التحويــل
املتراكمــة والشــهرة يتــم تســجيلها فــي بيــان الدخــل املجمــع.
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ب .املوجودات غير امللموسة

تتكــون املوجــودات غيــر امللموســة مــن البنــود غيــر امللموســة احملــددة بشــكل منفصــل والناجتــة مــن عمليــات دمــج األعمــال .يتــم حتقــق األصــل غيــر
امللمــوس فقــط عندمــا ميكــن قيــاس تكلفتــه بصــورة موثــوق منهــا ويكــون مــن احملتمــل تدفــق منافــع اقتصاديــة مســتقبلية منــه إلــى املجموعــة .يتــم
قيــاس املوجــودات غيــر امللموســة مبدئي ـاً بالتكلفــة .إن تكلفــة املوجــودات غيــر امللموســة التــي يتــم حيازتهــا فــي دمــج األعمــال هــي القيمــة العادلــة
كمــا فــي تاريــخ احليــازة .وبعــد التســجيل املبدئــي يتــم إدراج املوجــودات غيــر امللموســة بالتكلفــة ناقصـاً أي إطفــاء متراكــم وأي خســائر انخفــاض فــي
القيمــة متراكمــة .يتــم تقديــر األعمــار اإلنتاجيــة للموجــودات غيــر امللموســة إمــا علــى أنهــا محــددة املــدة أو غيــر محــددة املــدة .تطفــأ املوجــودات غيــر
امللموســة التــي لهــا أعمــار محــددة علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى أعمارهــا االقتصاديــة اإلنتاجيــة التــي تتــراوح مــن فتــرة  5إلــى  15ســنة
ويتــم اختبارهــا لغــرض حتديــد أي انخفــاض فــي القيمــة فــي حالــة وجــود مــا يشــير إلــى انخفــاض قيمــة األصــل غيــر امللمــوس .ال تطفــأ املوجــودات
غيــر امللموســة التــي لهــا أعمــار زمنيــة غيــر محــددة ولكــن يتــم اختبارهــا ســنوياً لغــرض حتديــد أي انخفــاض فــي القيمــة أو وجــود مؤشــرات علــى
احتمــال انخفــاض قيمــة األصــل .إذا كانــت القيمــة الدفتريــة لألصــل غيــر امللمــوس أكبــر مــن املبلــغ املمكــن اســترداده ،فــإن األصــل غيــر امللمــوس
يعتبــر منخفــض القيمــة ويتــم خفضــه إلــى املبلــغ املمكــن اســترداده .يتــم إدراج الزيــادة فــي القيمــة الدفتريــة عــن املبلــغ املمكــن اســترداده فــي بيــان
الدخــل املجمــع .يتــم عكــس خســائر انخفــاض قيمــة املوجــودات غيــر امللموســة املدرجــة فــي بيــان الدخــل املجمــع للفتــرات الســابقة عنــد حــدوث زيــادة
فــي املبلــغ املمكــن اســترداده.

 ٢٫٢٦عقار متت حيازته من تسوية دين
يــدرج العقــار الــذي مت حيازتــه مــن تســوية ديــن بقيمــة القــروض والســلف ذات الصلــة أو القيمــة العادلــة احلاليــة لهــذه املوجــودات أيهمــا أقــل .يتــم
تســجيل األربــاح أو اخلســائر الناجتــة مــن البيــع وخســائر إعــادة التقييــم فــي بيــان الدخــل املجمــع.
 ٢٫27ودائع لدى البنوك واملؤسسات املالية وودائع العمالء وشهادات اإليداع املصدرة
تــدرج الودائــع لــدى البنــوك واملؤسســات املاليــة وودائــع العمــاء وشــهادات اإليــداع املصــدرة بالتكلفــة املطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة .يتــم
تعديــل القيمــة الدفتريــة لتلــك املطلوبــات التــي يتــم تغطيتهــا بصــورة فعالــة مقابــل التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي حــدود التغيــرات فــي القيمــة
العادلــة التــي يتــم تغطيتهــا.
 ٢٫28ودائع العمالء اإلسالمية
تتكون ودائع العمالء اإلسالمية من احلسابات االستثمارية واحلسابات غير االستثمارية.

احلسابات االستثمارية

قــد تأخــذ احلســابات االســتثمارية شــكل ودائــع اســتثمارية تســري لفتــرات محــددة وجتــدد تلقائي ـاً عنــد االســتحقاق لنفــس الفتــرة مــا لــم يقــدم
املودعــون إخطــارات خطيــة بعكــس ذلــك ،أو تأخــذ شــكل حســابات التوفيــر االســتثمارية لفتــرات غيــر محــددة .وفــي كافــة احلــاالت ،فــإن احلســابات
االســتثمارية تســتحق جــزءاً مــن األربــاح وتتحمــل حصــة مــن اخلســارة ،وتــدرج بالتكلفــة زائــداً الربــح املســتحق.

احلسابات غير االستثمارية

متثــل احلســابات غيــر االســتثمارية -وف ًقــا ألحــكام الشــريعة اإلســامية-القرض احلســن مــن املودعــن للمجموعــة ،وال تســتحق هــذه احلســابات أي
ربــح وال تتحمــل أي مخاطــر خســارة حيــث يضمــن املجموعــة دفــع الرصيــد املتعلــق بهــا .ويتــم اســتثمار القــرض احلســن وفقـاً لقــرار املجموعــة وتعــود
نتائــج مثــل هــذه االســتثمارات فــي نهايــة األمــر ملســاهمي املجموعــة .تــدرج احلســابات غيــر االســتثمارية بالتكلفــة.
 ٢٫29سندات مساندة  -الشريحة  2وأوراق دولية متوسطة األجل
متثــل ســندات مســاندة  -الشــريحة  2واألوراق الدوليــة متوســطة األجــل مطلوبــات ماليــة ويتــم إدراجهــا مبدئيــاً بالقيمــة العادلــة التــي متثــل
متحصــات اإلصــدار بالصافــي بعــد تكاليــف املعاملــة ويتــم قياســها الحقـاً بالتكلفــة املطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعليــة .يتــم تعديــل
القيمــة الدفتريــة لهــذه املطلوبــات والتــي يتــم تغطيتهــا بفعاليــة للتغيــرات فــي القيمــة العادلــة إلــى حــد التغيــرات فــي القيمــة العادلــة التــي يتــم تغطيتها.
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 ٢٫30الضمانات املالية
تقــدم املجموعــة فــي ســياق أعمالهــا العــادي ضمانــات ماليــة تتكــون مــن خطابــات االعتمــاد والضمانــات واحلــواالت املقبولــة .يتــم قيــد الضمانــات
املاليــة فــي البيانــات املاليــة املجمعــة مبدئيـاً بالقيمــة العادلــة التــي متثــل القســط احملصــل ،فــي املطلوبــات األخــرى .كمــا يتــم قيــد القســط احملصــل
فــي بيــان الدخــل املجمــع ضمــن بنــد «صافــي األتعــاب والعمــوالت» علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة الضمــان .يتــم الحقـاً قيــد مطلوبــات
الضمــان وفقـاً للقيــاس املبدئــي ناقصـاً اإلطفــاء .عندمــا يصبــح الســداد مبوجــب الضمــان محتمـ ً
ا ،يتــم حتميــل القيمــة احلاليــة لصافــي الدفعــات
املتوقعــة ناقصـاً القســط غيــر املطفــأ علــى بيــان الدخــل املجمــع.
 ٢٫31أسهم خزينة
يتــم احملاســبة عــن حصــة البنــك مــن أســهمه اخلاصــة كأســهم خزينــة وتــدرج مببلــغ الشــراء مبــا فــي ذلــك التكاليــف املتعلقــة مباشــر ًة باملعاملــة .عنــد
بيــع أســهم اخلزينــة ،تقيــد األربــاح فــي حســاب منفصــل فــي حقــوق امللكيــة (احتياطــي أســهم خزينــة) وهــي غيــر قابلــة للتوزيــع .حتمــل أي خســائر
محققــة علــى احلســاب نفســه فــي حــدود الرصيــد الدائــن املتوفــر فــي ذلــك احلســاب ،بينمــا حتمــل أيــة خســائر تزيــد عــن الرصيــد الدائــن علــى
األربــاح احملتفــظ بهــا ثــم علــى االحتياطيــات .أمــا األربــاح احملققــة الحق ـاً مــن بيــع أســهم اخلزينــة فيتــم اســتخدامها أوالً ملقاصــة أي خســائر مت
تســجيلها ســابقاً إلــى االحتياطيــات ،ثــم األربــاح احملتفــظ بهــا ثــم حســاب احتياطــي أســهم اخلزينــة علــى التوالــي .ال تســتحق أســهم اخلزينــة أي
توزيعــات أربــاح نقديــة وفــي حالــة إصــدار أســهم املنحــة فــإن ذلــك يزيــد فــي عــدد األســهم نســبياً ويخفــض متوســط التكلفــة لــكل ســهم دون أن يؤثــر
علــى إجمالــي تكلفــة أســهم اخلزينــة.
 ٢٫32موجودات األمانة
ال تعتبــر املوجــودات والودائــع املتعلقــة بهــا التــي حتتفــظ بهــا املجموعــة بصفــة الوكالــة أو األمانــة مــن موجــودات ومطلوبــات املجموعــة وبالتالــي ال
يتــم إدراجهــا فــي بيــان املركــز املالــي املجمــع.
 ٢٫33األحكام والتقديرات احملاسبية الهامة
فــي إطــار تطبيــق السياســات احملاســبية للمجموعــة ،قامــت اإلدارة باتخــاذ أحــكام ووضــع تقديــرات لتحديــد املبالــغ املدرجــة فــي البيانــات املاليــة
املجمعــة .فيمــا يلــي أهــم االســتخدامات اجلوهريــة لألحــكام والتقديــرات:

األحكام احملاسبية

تصنيف املوجودات املالية -املطبق اعتبارا من  1يناير 2018

تقــوم املجموعــة بتحديــد تصنيــف املوجــودات املاليــة بنــاءا علــى تقييــم منــوذج األعمــال الــذي يتــم االحتفــاظ باألصــل مــن خاللــه ،وتقييــم مــا إذا كانــت
الشــروط التعاقديــة لألصــل املالــي تتعلــق فقــط بأصــل املبلــغ والفوائــد علــى أصــل املبلــغ القائــم .ينبغــي وضــع األحــكام عنــد حتديــد منــوذج األعمــال
مبســتوى مناســب يعكــس بصــورة أفضــل إجمالــي مجموعــة أو محفظــة املوجــودات اللتــن يتــم إدارتهمــا معـاً لتحقيــق الهــدف احملــدد مــن األعمــال.
تقــوم املجموعــة أيضـاً بتطبيــق أحــكام لتقييــم مــا إذا كان هنــاك تغييــر فــي منــوذج األعمــال فــي الظــروف التــي يتــم فيهــا تســجيل املوجــودات ضمــن
منــوذج األعمــال بشــكل مختلــف عــن التوقعــات األصليــة .يرجــى الرجــوع إلــى االيضــاح  2.15تصنيــف املوجــودات املاليــة للمزيــد مــن املعلومــات.
البيـ ـ ـ ــانات املـ ـ ـ ــاليـ ـ ـ ــة

تصنيف املوجودات املالية  -املطبق قبل  1يناير 2018

تصنــف املوجــودات املاليــة ضمــن نطــاق معيــار احملاســبة الدولــي  39كموجــودات ماليــة مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو اخلســائر أو
قــروض ومدينــن أو اســتثمارات محتفــظ بهــا حتــى االســتحقاق أو موجــودات ماليــة متاحــة للبيــع أو مشــتقات مصنفــة كأدوات تغطيــة فــي تغطيــة
فعالــة ،متــى كان ذلــك مناســباً .حتــدد املجموعــة تصنيــف موجوداتهــا املاليــة عنــد التحقــق املبدئــي.

انخفاض قيمة االستثمارات في األسهم املتاحة للبيع  -املطبق قبل  1يناير 2018

تقــوم املجموعــة مبعاملــة موجــودات األســهم املاليــة املتاحــة للبيــع كاســتثمارات انخفضــت قيمتهــا إذا كان هنــاك انخفــاض كبيــر أو متواصــل فــي
القيمــة العادلــة مبــا يقــل عــن تكلفتهــا أو عندمــا يكــون هنــاك دليــل موضوعــي آخــر بوجــود انخفــاض فــي القيمــة .وتتطلــب عمليــة حتديــد االنخفــاض
«الكبيــر» أو «املتواصــل» أحكا ًمــا هامــة.
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 ٢٫33األحكام والتقديرات احملاسبية الهامة (تتمة)
عدم التأكد من التقديرات واالفتراضات

إن االفتراضــات الرئيســية التــي تتعلــق باألســباب املســتقبلية واملصــادر الرئيســية األخــرى لعــدم التأكــد مــن التقديــرات بتاريــخ التقاريــر املاليــة والتــي
لهــا مخاطــر جوهريــة تــؤدي إلــى التســبب فــي إجــراء تعديــل جوهــري علــى القيمــة الدفتريــة للموجــودات واملطلوبــات خــال الســنة املاليــة الالحقــة
مب ّينــة أدنــاه:

خسائر االئتمان املتوقعة من املوجودات املالية  -املطبق اعتبار ًا من  1يناير 2018

تقــوم املجموعــة بتقديــر خســائر االئتمــان املتوقعــة لكافــة املوجــودات املاليــة املدرجــة بالتكلفــة املطفــأة أو القيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات
الشــاملة األخــرى باســتثناء أدوات حقــوق امللكيــة.
ينبغي وضع أحكام جوهرية عند تطبيق املتطلبات احملاسبية لقياس خسائر االئتمان املتوقعة مثل:
· ·حتديد املعايير اخلاصة بالزيادة اجلوهرية في املخاطر االئتمانية

·

·اختيار النماذج واالفتراضات املناسبة لقياس خسائر االئتمان املتوقعة

·

·حتديد عدد السيناريوهات املستقبلية وأوزانها النسبية لكل نوع من املنتج  /السوق واخلسائر االئتمانية املتوقعة ذات الصلة؛ و

·

·حتديد مجموعة املوجودات املماثلة لغرض قياس خسائر االئتمان املتوقعة.

يتضمن اإليضاح  30.1.1توضيح للمعلومات حول األحكام والتقديرات اجلوهرية التي وضعتها املجموعة في املجاالت السابقة.

مخصص خسائر االئتمان

تقــوم املجموعــة مبراجعــة القــروض والســلف والتمويــل اإلســامي للعمــاء مبعــدل ربــع ســنوي لتحديــد مــا إذا كان يجــب تســجيل مخصــص لقــاء
خســائر االئتمــان فــي بيــان الدخــل املجمــع .وبصفــة خاصــة يجــب اتخــاذ أحــكام مــن قبــل اإلدارة بالنســبة لتحديــد مبلــغ وتوقيــت التدفقــات النقديــة
املســتقبلية لتحديــد مســتوى املخصصــات املطلوبــة .تســتند تلــك التقديــرات بالضــرورة إلــى االفتراضــات حــول عــدة عوامــل تتضمــن درجــات متفاوتــة
مــن األحــكام وعــدم التأكــد ،وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة ممــا يــؤدي إلــى تغيــرات مســتقبلية علــى تلــك املخصصــات.

انخفاض قيمة الشهرة

تقــوم املجموعــة علــى األقــل مــرة واحــدة ســنوياً بتحديــد مــا إذا كانــت الشــهرة قــد انخفضــت قيمتهــا .ويتطلــب ذلــك تقديــر للقيمــة أثنــاء االســتخدام
لوحــدات إنتــاج النقــد التــي تتــوزع عليهــا الشــهرة .كمــا أن تقديــر القيمــة أثنــاء االســتخدام يتطلــب مــن املجموعــة عمــل تقديــر للتدفقــات النقديــة
املســتقبلية املتوقعــة مــن وحــدة إنتــاج النقــد وكذلــك اختيــار معــدل اخلصــم املناســب الحتســاب القيمــة احلاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة.

انخفاض االستثمار في الشركات الزميلة

حتتســب املجموعــة مبلــغ انخفــاض القيمــة بالفــرق بــن القيمــة التــي ميكــن اســتردادها للشــركات الزميلــة وقيمتهــا الدفتريــة إذا كان هنــاك أي
دليــل موضوعــي علــى انخفــاض قيمــة االســتثمار فــي الشــركات الزميلــة .إن تقديــر القيمــة املمكــن اســتردادها يتطلــب مــن املجموعــة إجــراء تقديــر
للتدفقــات النقديــة املســتقبلية املتوقعــة واختيــار املدخــات املناســبة للتقييــم.

ً
متضمنة املوجودات غير امللموسة
القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات

إن تقديــر القيمــة العادلــة للموجــودات متضمنـ ًة املوجــودات غيــر امللموســة التــي لهــا أعمــار إنتاجيــة محــددة وغيــر محــددة واملطلوبــات واملطلوبــات
احملتملــة التــي مت حيازتهــا كنتيجــة لدمــج األعمــال يتطلــب مــن اإلدارة اتخــاذ أحــكام هامــة.
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 2السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
 ٢٫33األحكام والتقديرات احملاسبية الهامة (تتمة)
املدفوعات باألسهم

تقــوم املجموعــة بقيــاس تكلفــة معامــات التســوية باألســهم مــع املوظفــن بالرجــوع للقيمــة العادلــة ألدوات حقــوق امللكيــة .يتطلــب تقديــر القيمــة
العادلــة ملعامــات املدفوعــات باألســهم حتديــد منــوذج التقييــم األكثــر مالءمــة .ويتطلــب هــذا التقديــر أيضـاً حتديــد املدخــات األكثــر مالءمــة لنمــوذج
التقييــم مبــا فــي ذلــك األعمــار املتوقعــة خليــارات األســهم وتقلبــات الســوق وعائــدات توزيعــات األربــاح ووضــع افتراضــات حــول تلــك اخليــارات .إن
هــذه االفتراضــات والنمــاذج املســتخدمة فــي تقديــر القيمــة العادلــة ملعامــات املدفوعــات باألســهم مفصــح عنهــا فــي إيضــاح .23

تقييم املوجودات املالية غير املسعرة

يتــم حتديــد القيمــة العادلــة للموجــودات املاليــة غيــر املســعرة باســتخدام أســاليب تقييــم تشــمل منــوذج التدفقــات النقديــة املخصومــة .تؤخــذ مدخــات
هــذه النمــاذج مــن الســوق املعروضــة إن أمكــن ،ولكــن إن لــم يكــن ذلــك ممكنـاً ،يتــم اســتخدام درجــة مــن األحــكام عنــد حتديــد القيمــة العادلــة .تتضمــن
األحــكام اعتبــارات املدخــات مثــل مخاطــر الســيولة ومخاطــر االئتمــان وتقلبــات الســوق .ميكــن أن تؤثــر التغيــرات فــي االفتراضــات حــول هــذه
العوامــل علــى القيمــة العادلــة املدرجــة لــأدوات املاليــة .إن حتديــد التدفقــات النقديــة وعوامــل اخلصــم يتطلــب تقديـ ًرا ها ًمــا.

3

حتليل القطاعات

تقــوم املجموعــة بتنظيــم وإدارة عملياتهــا وفقـاً للموقــع اجلغرافــي فــي املقــام األول ،وبصفــة أساســية علــى املســتوى احمللــي والدولــي .تقــوم املجموعــة
ضمــن عملياتهــا احملليــة ،بتقســيم أعمالهــا إلــى اخلدمــات املصرفيــة االســتهالكية واخلاصــة واخلدمــات املصرفيــة للشــركات واخلدمــات املصرفيــة
االســتثمارية وإدارة األصــول واخلدمــات املصرفيــة اإلســامية ومركــز املجموعــة .يتــم تصنيــف جميــع العمليــات خــارج الكويــت إلــى القطــاع الدولــي.
تتعامــل اإلدارة مــع عمليــات هــذه القطاعــات بصــورة منفصلــة ألغــراض اتخــاذ القــرار ،وتخصيــص املــوارد وتقييــم األداء.

اخلدمات املصرفية اإلستهالكية واخلاصة

توفــر اخلدمــات املصرفيــة اإلســتهالكية مجموعــة متنوعــة مــن املنتجــات واخلدمــات لألفــراد .ويشــمل نطاقهــا القــروض اإلســتهالكية وبطاقــات
االئتمــان والودائــع والعمــات األجنبيــة ،واخلدمــات األخــرى املتعلقــة بالفــروع .تقــدم اخلدمــات املصرفيــة اخلاصــة مجموعــة شــاملة مــن اخلدمــات
املصرفيــة املبتكــرة واملخصصــة للعمــاء ذوي املــاءة املاليــة العاليــة مــن األفــراد واملؤسســات.

اخلدمات املصرفية للشركات

تقــدم اخلدمــات املصرفيــة للشــركات منتجــات وخدمــات شــاملة لرجــال األعمــال والشــركات وتشــمل القــروض والودائــع والتمويــل التجــاري ،والعمالت
األجنبيــة واخلدمات االستشــارية.

اخلدمات املصرفية االستثمارية وإدارة األصول

توفــر اخلدمــات املصرفيــة االســتثمارية مجموعــة كاملــة مــن اخلدمــات االستشــارية والتنفيذيــة فــي أســواق املــال .إن أنشــطة إدارة األصــول تشــتمل
علــى إدارة الثــروات وإدارة األصــول ،واألمانــات ،والوســاطة املاليــة واألبحــاث.
البيـ ـ ـ ــانات املـ ـ ـ ــاليـ ـ ـ ــة

اخلدمات املصرفية اإلسالمية

متثــل اخلدمــات املصرفيــة اإلســامية النتائــج املاليــة لبنــك بوبيــان ش.م.ك.ع ،.وهــي شــركة تابعــة للمجموعــة تعمــل فــي مجــال اخلدمــات املصرفيــة
اإلسالمية.
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 3حتليل القطاعات (تتمة)
مركز املجموعة

يضــم مركــز املجموعــة كل مــن أنشــطة أعمــال اخلزينــة واالســتثمارات فــي الكويــت وأنشــطة املجموعــة احملــددة األخــرى .توفــر اخلزينــة مجموعــة
شــاملة مــن خدمــات ومنتجــات اخلزينــة لعمالئهــا ،وهــي مســؤولة أيضـاً عــن إدارة الســيولة ومخاطــر الســوق بالبنــك .يشــمل مركــز املجموعــة أي قيــم
متبقيــة فيمــا يتعلــق بســعر التحويــل والتوزيعــات فيمــا بــن القطاعــات.

القطاع الدولي

يضم القطاع الدولي كافة الفروع والشركات التابعة والشركات الزميلة خارج دولة الكويت.
يوضــح اجلــدول التالــي معلومــات صافــي إيــرادات الفوائــد وصافــي إيــرادات التمويــل اإلســامي وصافــي إيــرادات التشــغيل وربــح الســنة ومجمــوع
املوجــودات ومجمــوع املطلوبــات فيمــا يتعلــق بقطاعــات أعمــال املجموعــة:

148
بـنـــــك الكــــــويـت الـوطـنــــــي
التقــرير الســنوي 2018

2018

اخلدمات
املصرفية
اإلستهالكية
واخلاصة
ألف
دينار كويتي

اخلدمات
املصرفية
للشركات
ألف
دينار كويتي

اخلدمات
اخلدمات
املصرفية
االستثمارية املصرفية
وإدارة األصول اإلسالمية
ألف
ألف
دينار كويتي دينار كويتي

مركز
املجموعة
ألف
دينار كويتي

القطاع
الدولي
ألف
دينار كويتي

املجموع
ألف
دينار كويتي

صافي إيرادات الفوائد
وصافي إيرادات التمويل
اإلسالمي

207٫653

134٫980

624

124٫117

52٫553

170٫526

690٫453

صافي إيرادات التشغيل

278٫403

182٫090

26٫675

144٫740

42٫051

209٫260

883٫219

ربح (خسارة) السنة

166٫706

48٫347

14٫715

56٫210

()4٫752

112٫723

393٫949

مجموع املوجودات

4٫627٫235

5٫017٫769

61٫639

4٫344٫778

3٫603٫704

9٫772٫815

27٫427٫940

مجموع املطلوبات

4٫996٫658

2٫481٫949

8٫588

3٫858٫818

1٫606٫956

23٫726٫630 10٫773٫661

2017

اخلدمات
املصرفية
اإلستهالكية
واخلاصة
ألف
دينار كويتي

اخلدمات
املصرفية
للشركات
ألف
دينار كويتي

اخلدمات
اخلدمات
املصرفية
االستثمارية املصرفية
وإدارة األصول اإلسالمية
ألف
ألف
دينار كويتي دينار كويتي

مركز
املجموعة
ألف
دينار كويتي

القطاع
الدولي
ألف
دينار كويتي

املجموع
ألف
دينار كويتي

صافي إيرادات الفوائد وصافي
إيرادات التمويل اإلسالمي

194٫710

143٫346

352

110٫110

36٫635

143٫811

628٫964

صافي إيرادات التشغيل

259٫192

189٫278

27٫300

129٫928

36٫387

180٫588

822٫673

ربح (خسارة) السنة

149٫360

110٫605

14٫662

47٫672

)(74٫689

94٫695

342٫305

مجموع املوجودات

125٫946 5٫199٫932 4٫398٫466

26٫034٫601 9٫088٫729 3٫251٫132 3٫970٫396

مجموع املطلوبات

73٫609 2٫526٫691 4٫603٫968

22٫473٫500 10٫131٫188 1٫620٫005 3٫518٫039

 3حتليل القطاعات (تتمة)
املعلومات اجلغرافية

يوضح اجلدول التالي التوزيع اجلغرافي إليرادات التشغيل للمجموعة بنا ًء على موقع املنشآت التشغيلية.
صافي إيرادات التشغيل

2018

2017

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

الكويت

673٫959

دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا األخرى

642٫085

153٫484

أوروبا

33٫211

أخرى

22٫565
883٫219

129٫582
28٫710
22٫296

822٫673

يوضح اجلدول التالي التوزيع اجلغرافي للموجودات غير املتداولة للمجموعة بنا ًء على موقع املنشآت التشغيلية.
موجودات غير متداولة
الكويت
دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا األخرى
أوروبا
أخرى

2018

2017

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

943٫608

960٫011

26٫808
9٫499
542
980٫457

23٫397
9٫586

623

993٫617

تتكــون املوجــودات غيــر املتداولــة مــن األراضــي واملبانــي واملعــدات والشــهرة واملوجــودات غيــر امللموســة األخــرى والعقــارات االســتثمارية والعقــارات
التــي مت حيازتهــا مــن تســوية ديــون.

2018
ودائع لدى البنوك
قروض وسلف للعمالء
استثمارات في أوراق دين مالية
سندات خزانة حكومة الكويت وسندات بنك الكويت املركزي

2017

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

85٫039

57٫624

622٫288
148٫106
41٫785
897٫218

البيـ ـ ـ ــانات املـ ـ ـ ــاليـ ـ ـ ــة

 4إيرادات فوائد

534٫490
122٫481
28٫021

742٫616
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 5مصروفات فوائد
2018

2017

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

مبالغ مستحقة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

121٫661

ودائع العمالء

86٫576

183٫405

شهادات إيداع مصدرة

12٫092

أوراق دولية متوسطة األجل

7٫344

سندات مساندة  -الشريحة 2

6٫380
330٫882

120٫738
7٫103

3٫180
6٫165

223٫762

 6صافي األتعاب والعموالت
2018

2017

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

إيرادات األتعاب والعموالت

184٫198

مصروفات متعلقة باألتعاب والعموالت

167٫697

()34٫022

صافي األتعاب والعموالت

150٫176

()29٫141
138٫556

تتضمــن إيــرادات األتعــاب والعمــوالت أتعــاب إدارة األصــول مببلــغ  33٫483ألــف دينــار كويتــي ( 30٫926 :2017ألــف دينــار كويتــي) املكتســبة مــن
أنشــطة األمانــة التــي حتتفــظ فيهــا املجموعــة أو تســتثمر املوجــودات نياب ـ ًة عــن عمالئهــا.

 7صافي إيرادات االستثمار
2018

ألف دينار كويتي

صافي األرباح احملققة من بيع االستثمارات

435

13٫968

صافي األرباح من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

2٫776

إيرادات توزيعات أرباح

2٫658

حصة في نتائج شركات زميلة

2٫413

خسارة من استبعاد شركات زميلة (إيضاح )14

()5٫376

صافي (اخلسائر) األرباح من عقارات استثمارية

()766
2٫140
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2017

ألف دينار كويتي

1٫050
3٫143
1٫016
-

641

19٫818

 8مخصص خسائر االئتمان وخسائر انخفاض القيمة
2018

2017

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

مخصص خسائر االئتمان

169٫318

االفراج عن خسائر االئتمان املتوقعة مقابل االستثمار في أوراق الدين املالية (إيضاح )13

()74

احململ خلسائر االئتمان املتوقعة للموجودات املالية األخرى

174٫951
-

417

-

-

518

خسائر انخفاض قيمة استثمار في أوراق مالية
خسائر انخفاض قيمة شركات زميلة (إيضاح )14

10٫031
179٫692

12٫750

188٫219

 9الضرائب
2018

2017

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

ضريبة دعم العمالة الوطنية

9٫281

زكاة

8٫176

4٫103

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

3٫419

ضرائب خارجية

16٫437
33٫240

3٫566
2٫955

12٫007
26٫704

 10ربحية السهم
يتــم احتســاب ربحيــة الســهم األساســية عــن طريــق تقســيم ربــح الســنة اخلــاص مبســاهمي البنــك (املعــدل بالفائــدة واألربــاح املدفوعــة علــى األوراق
املاليــة املســتدامة  -الشــريحة  )1علــى املتوســط املرجــح لعــدد األســهم القائمــة خــال الســنة بالصافــي بعــد أســهم اخلزينــة .ال توجــد أســهم مخففــة
محتملــة ميكــن حتويلهــا إلــى أســهم.

ربح السنة اخلاص مبساهمي البنك
ناقصاً :الفائدة املدفوعة على األوراق املالية املستدامة  -الشريحة 1

ألف دينار كويتي

370٫709

322٫362

()12٫151

()12٫232

()3٫033

()2٫989

املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة ،بالصافي بعد أسهم اخلزينة (ألف)

6٫121٫118

ربحية السهم األساسية

6٫107٫250

 58فلس

ناقصاً :توزيعات األرباح على صكوك مستدامة الشريحة  1من قبل شركة تابعة اخلاصة
مبساهمي البنك

355٫525

البيـ ـ ـ ــانات املـ ـ ـ ــاليـ ـ ـ ــة

2018

2017

ألف دينار كويتي

307٫141
 50فلس

مت تعديل احتساب ربحية السهم لسنة  2017ليراعي أسهم املنحة التي مت إصدارها في .2018
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 11نقد وودائع بإشعارات قصيرة األجل
2018

2017

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

نقد في الصندوق

216٫987

195٫249

حسابات جارية لدى بنوك أخرى

1٫074٫270

1٫264٫834

أمـوال حتت الطلب

394٫274

183٫985

أرصدة لدى بنك الكويت املركزي

157٫481

84٫207

ودائع ومرابحات لدى البنوك تستحق خالل سبعة أيام

1٫124٫295

1٫015٫365

2٫967٫307

2٫743٫640

خسائر االئتمان املتوقعة

-

()600
2٫966٫707

2٫743٫640

 12قروض وسلف ومتويل إسالمي للعمالء

2018

الشرق األوسط أمريكا
املجموع
أخرى
آسيا
أوروبا
وشمال أفريقيا الشمالية
ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي

شركات

9٫432٫829

أفراد

5٫313٫560

القروض والسلف والتمويل اإلسالمي
للعمالء

14٫746٫389

270٫815
270٫815

445٫329

271٫185

1٫226

-

446٫555

271٫185

274٫166
274٫166

مخصص خسائر االئتمان

10٫694٫324
5٫314٫786
16٫009٫110
()505٫708
15٫503٫402

2017

الشرق األوسط أمريكا
املجموع
أخرى
آسيا
أوروبا
وشمال أفريقيا الشمالية
ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي

شركات

294٫887 9٫006٫588

409٫750

170٫231

244٫556

10٫126٫012

أفراد

134 4٫989٫797

2٫179

-

-

4٫992٫110

القروض والسلف والتمويل اإلسالمي
للعمالء

295٫021 13٫996٫385

411٫929

170٫231

244٫556

15٫118٫122

مخصص خسائر االئتمان

)(615٫513
14٫502٫609
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 12قروض وسلف ومتويل إسالمي للعمالء (تتمة)
فــي مــارس  2007أصــدر بنــك الكويــت املركــزي تعميمـاً لتعديــل أســاس احتســاب املخصصــات العامــة علــى التســهيالت لتغييــر احلــد األدنــى للمعــدل
مــن  %2إلــى  %1للتســهيالت النقديــة و %0.5للتســهيالت غيــر النقديــة .إن املعــدالت املطلوبــة أصبحــت ســارية املفعــول اعتبــاراً مــن  1ينايــر 2007
علــى صافــي الزيــادة فــي التســهيالت ،بالصافــي بعــد بعــض فئــات الضمانــات احملــددة خــال فتــرة البيانــات املاليــة .وحتــى يتــم إصــدار توجيــه آخــر
مــن بنــك الكويــت املركــزي ،مت االحتفــاظ بالزيــادة فــي املخصــص العــام عــن املعــدل بنســبة  %1بالنســبة للتســهيالت النقديــة ونســبة  %0.5بالنســبة
للتســهيالت غيــر النقديــة كمخصــص عــام.
تقــدر خســائر االئتمــان املتوقعــة للتســهيالت االئتمانيــة التــي مت حتديدهــا وفق ـاً للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9مببلــغ  408٫086ألــف دينــار
كويتــي كمــا فــي  31ديســمبر .2018
فيما يلي مخصصات خسائر االئتمان للتسهيالت النقدية:
محـدد

ع ــام

2018

2018

2017

الرصيد في بداية السنة

109٫626

101٫386

505٫887

احململ خالل السنة

163٫352

89٫809

3٫079

احملول

124٫000

مبالغ مشطوبة ،بالصافي بعد حركات
العمالت األجنبية

145٫800

()124٫000

()276٫238

()227٫369

2

الرصيد في نهاية السنة

120٫740

109٫626

املجموع

2017

2018

2017

566٫868

615٫513

668٫254

84٫821

166٫431

174٫630

()145٫800

-

-

()2

()276٫236

()227٫371

505٫887

505٫708

615٫513

ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي

384٫968

فيما يلي التحليل التفصيلي للمخصصات احملددة استناداً إلى فئة املوجودات املالية:
شركات

املجموع

أفراد

2018

2017

2018

2017

2018

2017

الرصيد في بداية السنة

43٫488

44٫248

66٫138

57٫138

109٫626

101٫386

احململ خالل السنة

138٫888

69٫495

24٫464

20٫314

163٫352

89٫809

احملول

124٫000

مبالغ مشطوبة ،بالصافي بعد حركات
العمالت األجنبية

145٫800

-

-

124٫000

145٫800

()255٫501

()216٫055

()20٫737

()11٫314

()276٫238

()227٫369

الرصيد في نهاية السنة

50٫875

43٫488

69٫865

66٫138

120٫740

109٫626

ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي
البيـ ـ ـ ــانات املـ ـ ـ ــاليـ ـ ـ ــة

فيما يلي حتليل إجمالي املخصص احململ خلسائر االئتمان:
محدد

املجموع

ع ــام

2018

2017

2018

2017

2018

2017

تسهيالت نقدية

163٫352

89٫809

3٫079

84٫821

166٫431

174٫630

تسهيالت غير نقدية

1٫616

20

1٫271

301

2٫887

321

مخصص محمل خلسائر ائتمان

164٫968

89٫829

4٫350

85٫122

169٫318

174٫951

ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي
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 12قروض وسلف ومتويل إسالمي للعمالء (تتمة)
إن املخصــص املتــاح للتســهيالت غيــر النقديــة والبالــغ  32٫478ألــف دينــار كويتــي ( 29٫591 :2017ألــف دينــار كويتــي) مــدرج ضمــن مطلوبــات
أخــرى (إيضــاح .)19
إن القروض والسلف غير املنتظمة والتمويل اإلسالمي متعثر السداد للعمالء واملخصصات املتعلقة بها هي كما يلي:

2018

2017

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

القروض والسلف والتمويل اإلسالمي للعمالء

٢٢١٫٦٩٤

214٫092

مخصصات

112٫024

104٫476

إن القيمــة العادلــة للضمانــات التــي حتتفــظ بهــا املجموعــة فيمــا يتعلــق بالقــروض والســلف والتمويــل اإلســامي للعمــاء التــي مت حتديدهــا علــى نحــو
فــردي كقــروض متعثــرة األداء تبلــغ  ٧٢٫٠٦٣ألــف دينــار كويتــي فــي  31ديســمبر  85٫643 :2017( 2018ألــف دينــار كويتــي) .يتكــون الضمــان مــن
النقــد واألوراق املاليــة وخطابــات الضمانــات البنكيــة والعقــارات.

 13االستثمارات املالية
يبني اجلدول أدناه تفاصيل تصنيف االستثمارات املالية:

2018

التكلفة املطفأة
ألف دينار كويتي

مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل مدرجة بالقيمة
اإليرادات
العادلة من خالل
اإلجمالي
الشاملة األخرى بيان الدخل
ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي

استثمارات في أوراق مالية
أوراق دين مالية -حكومية (غير كويتية)

1٫271٫827

-

2٫146٫241

أوراق دين مالية -غير حكومية

-

1٫371٫165

-

1٫371٫165

أسهم

-

61٫999

استثمارات أخرى
خسائر االئتمان املتوقعة

874٫414

874٫414
()25٫603
848٫811

بـنـــــك الكــــــويـت الـوطـنــــــي
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2٫704٫991

99٫655

99٫655

124٫230

3٫703٫635

124٫230

()25٫603
3٫678٫032

سندات بنك الكويت املركزي

809٫871

-

-

809٫871

سندات خزانة حكومة الكويت

872٫042

-

-

872٫042

2٫530٫724
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2٫704٫991

24٫575

86٫574

2٫704٫991

124٫230

5٫359٫945

 13االستثمارات املالية (تتمة)
2017
استثمارات في أوراق مالية
أوراق دين مالية  -حكومية (غير كويتية)
أوراق دين مالية  -غير حكومية
أسهم
استثمارات أخرى
سندات بنك الكويت املركزي
سندات خزانة حكومة الكويت

محتفظ بها
حتى
االستحقاق
ألف دينار كويتي

متاحة للبيع
ألف دينار كويتي

138٫493
138٫493
655٫591
919٫218
1٫713٫302

1٫745٫472
1٫217٫376
62٫458
145٫789
3٫171٫095
156٫993
3٫328٫088

مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل
اإلجمالي
بيان الدخل
ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي

3٫477
35٫931
39٫408
39٫408

1٫883٫965
1٫217٫376
65٫935
181٫720
3٫348٫996
655٫591
1٫076٫211
5٫080٫798

لقــد مت احتســاب خســارة انخفــاض فــي القيمــة مببلــغ  518ألــف دينــار كويتــي للســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  2017مقابــل االســتثمارات املصنفــة
كمتاحــة للبيــع التــي يوجــد فيهــا انخفــاض كبيــر أو متواصــل فــي القيمــة.
تتعــرض االســتثمارات فــي أوراق ديــن ماليــة خلســائر االئتمــان املتوقعــة .ال تتعــرض ســندات بنــك الكويــت املركــزي وســندات خزانــة حكومــة الكويــت
خلســائر االئتمــان املتوقعــة .فيمــا يلــي حتليــل التغيــرات فــي مجمــل القيمــة الدفتريــة وخســائر االئتمــان املتوقعــة املقابلــة فيمــا يتعلــق باالســتثمار فــي
أوراق الديــن املاليــة:
2018

مخصص خسائر االئتمان املتوقعة كما في  1يناير 2018
التأثير نتيجة الشراء  /االستبعاد
التأثير نتيجة التحويل بني املراحل
إعادة قياس خسائر االئتمان املتوقعة
صافي احململ (املفرج عنه) في بيان الدخل املجمع
في  31ديسمبر 2018

2٫373٫659

727٫609

-

3٫101٫268

585٫230

()111٫959

-

473٫271

()33٫769
()57٫365
2٫867٫755

33٫769
232
649٫651

-

()57٫133
3٫517٫406

املرحلة 1
ألف
دينار كويتي

املرحلة 2
ألف
دينار كويتي

املرحلة 3
ألف
دينار كويتي

اإلجمالي
ألف
دينار كويتي

6٫054
1٫124
()109
()463
552
6٫606

27٫249
()329
169
()466
()626
26٫623

-

33٫303
795
60
()929
()74
33٫229
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مجمل القيمة الدفترية كما في  1يناير 2018
املوجودات التي مت شرائها /استبعادها خالل السنة -
بالصافي
احملول بني املراحل
القيمة العادلة واحلركات في حتويل العمالت األجنبية
في  31ديسمبر 2018

املرحلة 1
ألف
دينار كويتي

املرحلة 2
ألف
دينار كويتي

املرحلة 3
ألف
دينار كويتي

اإلجمالي
ألف
دينار كويتي

قامــت املجموعــة بتصنيــف بعــض االســتثمارات فــي األســهم غيــر املســعرة وفقـاً للقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى علــى أســاس
أن هــذه االســتثمارات غيــر محتفــظ بهــا للمتاجــرة .تقــدر توزيعــات األربــاح املســتلمة مــن هــذه االســتثمارات خــال ســنة  2018مببلــغ  1٫782ألــف
دينــار كويتــي .خــال الســنة ،قامــت املجموعــة ببيــع االســتثمارات فــي األســهم املدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى بقيمــة
دفتريــة تبلــغ  501ألــف دينــار كويتــي وبلغــت اخلســارة احملققــة مــن البيــع  39ألــف دينــار كويتــي.
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 14استثمار في شركات زميلة
الشركات الزميلة للمجموعة:
القيمة الدفترية

2018

2017

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

بنك سياريا معامالت اندونيسيا

-

20٫326

بنك لندن والشرق األوسط

26٫614

31٫777

البنك التركي ش.م.

2٫079

4٫762

أخرى

2٫732

6٫322

31٫425

63٫187

بلد
التأسيس

األنشطة
الرئيسية

بنك سياريا معامالت اندونيسيا

اندونيسيا

اخلدمات املصرفية

بنك لندن والشرق األوسط

اململكة املتحدة

اخلدمات املصرفية

البنك التركي ش.م.

تركيا

اخلدمات املصرفية

حصة امللكية
الفعلية %

2018

2017

-

30.5

26.4

34.3

26.4

34.3

قامت املجموعة خالل السنة باستالم توزيعات أرباح مببلغ  236ألف دينار كويتي من شركات زميلة ( 34 :2017ألف دينار كويتي).
خــال الســنة ،قامــت املجموعــة باحتســاب مخصــص مببلــغ  10٫031ألــف دينــار كويتــي ( 12٫750 :2017ألــف دينــار كويتــي) فيمــا يتعلــق بانخفــاض
قيمــة شــركاتها الزميلــة .يتــم احتســاب انخفــاض القيمــة فيمــا يتعلــق بالشــركات الزميلــة بالفــرق بــن القيمــة العادلــة ناقص ـاً التكلفــة حتــى البيــع
والقيمــة الدفتريــة .يتــم حتديــد القيمــة العادلــة ناقصـاً التكلفــة حتــى البيــع باســتخدام مضاعفــات الســوق.
خــال الســنة ،قامــت املجموعــة بخصــم طريقــة احملاســبة عــن األســهم فيمــا يتعلــق ببنــك ســياريا معامــات اندونيســيا تــي بــي كيــه عنــد فقــدان التأثيــر
امللمــوس وإعــادة تصنيــف االســتثمار إلــى « اســتثمار بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى» .يتــم إدراج صافــي اخلســائر الناجتــة
مــن إعــادة التصنيــف فــي خســارة مــن اســتبعاد شــركات زميلــة ضمــن صافــي إيــرادات االســتثمار فــي بيــان الدخــل املجمــع.
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 15الشهرة واملوجودات األخرى غير امللموسة

الشهرة
ألف دينار كويتي
التكلفة
في  1يناير 2018

تعديالت أسعار حتويل عمالت أجنبية
في  31ديسمبر 2018

اإلطفاء املتراكم وانخفاض القيمة
في  1يناير 2018

اإلطفاء احململ للسنة

تعديالت أسعار حتويل عمالت أجنبية
في  31ديسمبر 2018

صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2018

397٫903
153
398٫056

218٫425
41
218٫466

616٫328
194
616٫522

-

34٫422
3٫096
31
37٫549

34٫422
3٫096
31
37٫549

398٫056

180٫917

578٫973

الشهرة
ألف دينار كويتي

موجودات
غير ملموسة
ألف دينار كويتي

املجموع
ألف دينار كويتي

394٫814
3٫089
397٫903

217٫659
766
218٫425

612٫473
3٫855
616٫328

-

30٫633
3٫121
668
34٫422

30٫633
3٫121
668
34٫422

397٫903

184٫003

581٫906

البيـ ـ ـ ــانات املـ ـ ـ ــاليـ ـ ـ ــة

التكلفة
في  1يناير 2017
تعديالت أسعار حتويل عمالت أجنبية
في  31ديسمبر 2017
اإلطفاء املتراكم وخسائر إنخفاض القيمة
في  1يناير 2017
اإلطفاء احململ للسنة
تعديالت أسعار حتويل عمالت أجنبية
في  31ديسمبر 2017
صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2017

موجودات
غير ملموسة
ألف دينار كويتي

املجموع
ألف دينار كويتي

يتضمــن صافــي القيمــة الدفتريــة للشــهرة مبلــغ  334٫531ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  31ديســمبر  334٫531 :2017( 2018ألــف دينــار كويتــي)
يتعلــق ببنــك بوبيــان ش.م.ك.ع .ومبلــغ  60٫622ألــف دينــار كويتــي ( 60٫483 :2017ألــف دينــار كويتــي) يتعلــق ببنــك الكويــت الوطنــي  -مصــر
ش.م.م .ومبلــغ  2٫903ألــف دينــار كويتــي ( 2٫889 :2017ألــف دينــار كويتــي) يتعلــق مبصــرف االئتمــان العراقــي ش.م.خ.
يتضمن صافـــي القيمـــة الدفترية للموجودات غير امللموســـة كمـــا في  31ديســمبر  2018تراخيص أنشــطة بنكية وعالمات جتارية مببلغ 159٫896
ألــف دينــار كويتــي ( 161٫163 :2017ألــف دينــار كويتــي) وعالقــات بالعمــاء وودائــع أساســية مببلــغ  14٫311ألــف دينــار كويتــي (16٫130 :2017
ألــف دينــار كويتــي) وتراخيــص وســاطة مببلــغ  6٫710ألــف دينــار كويتــي ( 6٫710 :2017ألــف دينــار كويتــي) .واملوجــودات غيــر امللموســة ذات األعمــار
اإلنتاجيــة غيــر احملــددة هــي مببلــغ  165٫333ألــف دينــار كويتــي ( 165٫333 :2017ألــف دينــار كويتــي) .يتــم إطفــاء املوجــودات غيــر امللموســة ذات
األعمــار اإلنتاجيــة احملــددة مببلــغ  15٫584ألــف دينــار كويتــي ( 18٫670 :2017ألــف دينــار كويتــي) علــى مــدى فتــرة تتــراوح مــن  5إلــى  15ســنة.
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 15الشهرة واملوجودات األخرى غير امللموسة (تتمة)
اختبار انخفاض قيمة الشهرة واملوجودات غير امللموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير احملددة

يتــم اختبــار القيمــة الدفتريــة للشــهرة واملوجــودات غيــر امللموســة ذات األعمــار اإلنتاجيــة غيــر احملــددة لغــرض حتديــد انخفــاض القيمــة علــى أســاس
ســنوي (أو بصــورة أكثــر تكــرا ًرا مــن ذلــك عنــد وجــود دليــل علــى أن الشــهرة واملوجــودات غيــر امللموســة قــد تنخفــض قيمتهــا) ،وذلــك مــن خــال تقديــر
القيمــة املمكــن اســتردادها مــن وحــدة إنتــاج النقــد التــي يتــم توزيــع هــذه البنــود إليهــا باســتخدام عمليــات احتســاب القيمــة أثنــاء االســتخدام مــا لــم
تكــن القيمــة العادلــة التــي تســتند إلــى الســعر فــي ســوق نشــط أعلــى مــن القيمــة الدفتريــة لوحــدة إنتــاج النقــد .تســتخدم حســابات القيمــة أثنــاء
االســتخدام تنبــؤات للتدفقــات النقديــة قبــل الضرائــب اســتناداً إلــى املوازنــات املاليــة املعتمــدة مــن قبــل اإلدارة علــى مــدى فتــرة  5ســنوات ومعــدل
منــو نهائــي ذي صلــة .ويتــم بعــد ذلــك خصــم هــذه التدفقــات النقديــة للوصــول إلــى صافــي القيمــة احلاليــة الــذي ســتتم مقارنتــه بالقيمــة الدفتريــة.
إن معــدل اخلصــم املســتخدم هــو قبــل الضرائــب ويعكــس املخاطــر احملــددة املتعلقــة بوحــدة إنتــاج النقــد ذات الصلــة.
نظــراً ألن القيمــة العادلــة حلصــة ملكيــة املجموعــة فــي بنــك بوبيــان ش.م.ك.ع تزيــد عــن قيمتهــا الدفتريــة ،ال يوجــد مؤشــر علــى أن الشــهرة ذات
الصلــة أو املوجــودات غيــر امللموســة ذات األعمــار اإلنتاجيــة غيــر احملــددة تتعــرض لالنخفــاض فــي القيمــة .ويتــم احتســاب املبلــغ املمكــن اســترداده
للشــهرة األخــرى واملوجــودات غيــر امللموســة األخــرى ذات األعمــار اإلنتاجيــة غيــر احملــددة باســتخدام طريقــة القيمــة أثنــاء االســتخدام التــي تســتند
إلــى املدخــات التاليــة .إن الشهـــرة املتعلقـــة ببنــك الكويــت الوطنــي -مصــر ش.م.م .تـــم توزيعهــا إلــى وحـــدة فرديــة إلنتــاج النقــد والتــي تتكـــون مـــن
صافـــي موجـــودات محـــددة مبا في ذلك املوجـــودات غـــير امللموســـة للبنك الوطني املصـــري ش.م.م .يتـــم استخـــدام معـدل خصـم بنسبة :2017( %17
 )%17ومعــدل منــو نهائــي بنســبة  )%5 :2017( %5لتقديــر القيمـــة املمكـــن اســتردادها لوحــدة إنتــاج النقــد هــذه .يتــم اســتخدام معــدل خصــم بنســبة
 )%9.25 :2017( %10ومعــدل منــو نهائــي بنســبة  )%3 :2017( %3لتقديــر القيمــة املمكــن اســتردادها لرخصــة الوســاطة فــي الكويــت .كمــا قامــت
املجموعــة بإجــراء حتليــل احلساســية بتنويــع عوامــل املدخــات مــن خــال هامــش معقــول .اســتناداً إلــى ذلــك التحليــل ،ال توجــد مؤشــرات علــى أن
الشــهرة أو املوجــودات غيــر امللموســة ذات األعمــار اإلنتاجيــة غيــر احملــددة قــد تعرضــت لالنخفــاض فــي القيمــة.

 16موجودات أخرى
2018

2017

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

فوائد مدينة

100٫477

78٫303

القيمة العادلة املوجبة للمشتقات (إيضاح )28

56٫403

مدينون متنوعون ومدفوعات مقدماً

27٫680

41٫227

39٫586

عقارات استثمارية

24٫036

53٫572

عقارات متت حيازتها من تسوية ديون

14٫647

33٫862

أخرى

23٫655

16٫993

260٫445

249٫996

 17أوراق دولية متوسطة األجل
خــال ســنة  ،2017قــام البنــك بإنشــاء برنامــج أوراق دوليــة متوســطة األجــل بقيمــة  3مليــارات دوالر أمريكــي («برنامــج األوراق الدوليــة») .فــي 30
مايــو  ،2017أصــدر البنــك ،مبوجــب برنامــج األوراق الدوليــة ومــن خــال شــركة ذات أغــراض خــاص مملوكــة بالكامــل ،أوراق مــن الدرجــة األولــى
غيــر مضمونــة بقيمــة  750٫000ألــف دوالر أمريكــي تســتحق فــي مايــو  .2022وقــد مت إصــدار هــذه األوراق بنســبة  %99.491مــن القيمــة األســمية
وحتمــل فائــدة مبعــدل ثابــت بنســبة  %2.75ســنويا تســتحق علــى أســاس نصــف ســنوي.

 18سندات مساندة  -الشريحة 2
فــي  18نوفمبــر  ،2015أصــدر البنــك ســندات مســاندة -الشــريحة  2بالدينــار الكويتــي املقومــة مببلــغ  125٫000ألــف دينــار كويتــي بفتــرة اســتحقاق
حتــى  10ســنوات ،وهــي تتضمــن شــرائح متســاوية مــن ســندات حتمــل معــدالت فائــدة ثابتــة وســندات حتمــل معــدالت فائــدة متغيــرة .حتمــل الســندات
ذات معــدالت الفائــدة الثابتــة معــدل فائــدة بنســبة  %4.75ســنوياً ،تســتحق علــى فتــرات نصــف ســنوية آجلــة علــى مــدى الســنوات اخلمــس األولــى،
وســوف يتــم إعــادة حتديدهــا للفتــرة الالحقــة مبعــدل  %2.75فــوق معــدل اخلصــم املعلــن مــن قبــل بنــك الكويــت املركــزي (فــي التاريــخ الســنوي للســنة
اخلامســة مــن تاريــخ اإلصــدار) .وحتمــل الســندات ذات معــدالت الفائــدة املتغيــرة معــدل فائــدة بنســبة  %2.50ســنوياً فــوق معــدل اخلصــم املعلــن مــن
قبــل بنــك الكويــت املركــزي يتــم حتديدهــا بشــكل نصــف ســنوي ،ويخضــع ذلــك حلــد أقصــى بنســبة  %1فــوق املعــدل الســائد للســندات ذات املعــدل
الثابــت ،وتســتحق علــى فتــرات نصــف ســنوية آجلــة .إن هــذه الســندات غيــر مكفولــة بضمــان وميكــن اســتدعائها كليـاً أو جزئيـاً وفقـاً الختيــار البنــك
بعــد  5ســنوات مــن تاريــخ اإلصــدار ،وذلــك مبوجــب شــروط محــددة واملوافقــات الرقابيــة.
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 19مطلوبات أخرى
2018

2017

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

124٫622

إيرادات مستلمة مقدماً

97٫852

36٫001

35٫082

الضرائب

26٫598

19٫176

مخصص التسهيالت غير النقدية (إيضاح )12

32٫478

29٫591

مصروفات مستحقة

38٫737

36٫645

القيمة العادلة السالبة للمشتقات (إيضاح )28

39٫610

54٫123

مكافأة نهاية اخلدمة

37٫802

34٫114

أخرى

115٫442

81٫265

451٫290

387٫848

فوائد دائنة

مكافأة نهاية اخلدمة

مت حتديــد القيمــة احلاليــة اللتزامــات املزايــا احملــددة وتكلفــة نهايــة اخلدمــة احلاليــة والســابقة مــن خــال التقييمــات االكتواريــة باســتخدام طريقــة
االئتمــان املقــدر للوحــدة .إن املدخــات اجلوهريــة املســتخدمة فــي التقييــم االكتــواري هــي معــدل خصــم بنســبة  %5وزيــادات الرواتــب املســتقبلية مبــا
يتوافــق مــع معــدل التضخــم فــي األســعار االســتهالكية املتوقعــة واالفتراضــات الدميغرافيــة ملعــدالت حــاالت الوفــاة واالنســحاب والتقاعــد واإلعاقــة.
فيما يلي احلركة في مكافأة نهاية اخلدمة:

2018

2017

الرصيد في  1يناير

34٫114

30٫653

صافي التغير خالل السنة

7٫256

12٫981

املدفوع خالل السنة

)(3٫568

)(9٫520

الرصيد في  31ديسمبر

37٫802

34٫114

البيـ ـ ـ ــانات املـ ـ ـ ــاليـ ـ ـ ــة

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

 20رأس املال واالحتياطيات
أ) رأس املـال

يتكــون رأس مــال البنــك املصــرح بــه مــن  )6٫000٫000٫000 :2017( 7٫500٫000٫000ســهم ،بقيمــة  0.100دينــار كويتــي لــكل ســهم .مت اعتمــاد
الزيــادة فــي رأس املــال املصــرح بــه مــن قبــل اجلمعيــة العموميــة غيــر العاديــة للمســاهمني املنعقــدة فــي  10مــارس .2018

2018

ألف دينار كويتي

2017

ألف دينار كويتي

املصدر واملدفوع نقداً:
 )5٫917٫447٫518 :2017( 6٫213٫319٫893سهم قيمة كل منها  0.100دينار كويتي

621٫332

591٫744

وافقــت اجلمعيــة العموميــة الســنوية للمســاهمني املنعقــدة فــي  10مــارس  2018علــى زيــادة مببلــغ  29٫588ألــف دينــار كويتــي (28٫178 :2017
ألــف دينــار كويتــي) فــي رأس مــال البنــك املصــدر واملدفــوع بالكامــل وذلــك مــن خــال إصــدار  )281٫783٫215 :2017( 295٫872٫375ســهم
منحــة مبــا ميثــل نســبة  %5مــن رأس املــال .وبذلــك زاد رأس املــال املصــدر واملدفــوع بالكامــل مــن مبلــغ  591٫744٫751.800دينــار كويتــي إلــى مبلــغ
 621٫331٫989٫300دينــار كويتــي ،وقــد مت تســجيل التغييــر فــي رأس املــال فــي الســجل التجــاري بتاريــخ  18مــارس .2018
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 20رأس املال واالحتياطيات (تتمة)
أ) رأس املـال (تتمة)
إن احلركة في األسهم العادية املصدرة خالل السنة هي كما يلي:

2018

2017

عدد األسهم املصدرة كما في  1يناير

5٫917٫447٫518

5٫635٫664٫303

إصدار أسهم منحة

295٫872٫375

281٫783٫215

عدد األسهم املصدرة كما في  31ديسمبر

6٫213٫319٫893

5٫917٫447٫518

ب) احتياطي قانوني

اقتــرح مجلــس اإلدارة بتحويــل مبلــغ  14٫794ألــف دينــار كويتــي ( 14٫089 :2017ألــف دينــار كويتــي) إلــى االحتياطــي القانونــي .ويتــم ذلــك وفق ـاً
للنظــام األساســي للبنــك وقانــون الشــركات والتعديــات الالحقــة لــه الــذي يتطلــب بحــد أدنــى حتويــل نســبة  %10مــن ربــح الســنة اخلــاص مبســاهمي
البنــك قبــل حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي وضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة والــزكاة إلــى االحتياطــي القانونــي غيــر القابــل للتوزيــع حتــى
يعــادل رصيــد االحتياطــي نســبة  %50مــن رأس مــال البنــك املصــدر .وبالتالــي ،فــإن التحويــل إلــى االحتياطــي القانونــي ،مبــا يقــل عــن نســبة  %10مــن
ربــح الســنة ،هــو املبلــغ املطلــوب ليبلــغ االحتياطــي القانونــي نســبة  %50مــن رأســمال البنــك املصــدر.
إن توزيــع هــذا االحتياطــي محــدد باملبلــغ املطلــوب لدفــع توزيعــات أربــاح بنســبة  %5مــن رأس املــال فــي الســنوات التــي ال تســمح فيهــا األربــاح املتراكمــة
بتأمــن هــذا احلد.

ج) حساب عالوة إصدار األسهم

إن رصيد حساب عالوة إصدار األسهم غير قابل للتوزيع.

د) أسهم اخلزينة واحتياطي أسهم اخلزينة

في نهاية السنة كان لدى البنك أسهم اخلزينة التالية:

2018

2017

عدد أسهم اخلزينة

89٫200٫000

101٫018٫981

أسهم اخلزينة كنسبة من إجمالي األسهم قيد اإلصدار

% 1٫4

% 1٫7

تكلفة أسهم اخلزينة (ألف دينار كويتي)

65٫425

77٫799

القيمة السوقية لسهم اخلزينة (ألف دينار كويتي)

74٫393

73٫542

املتوسط املرجح للقيمة السوقية ألسهم اخلزينة (فلس)

784

718

إن احلركة في أسهم اخلزينة هي كما يلي:
عدد األسهم
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2018

2017

الرصيد كما في  1يناير

101٫018٫981

96٫208٫554

إصدار أسهم منحة

4٫399٫954

4٫810٫427

مبيعات

)(16٫218٫935

-

الرصيد كما في  31ديسمبر

89٫200٫000

101٫018٫981

 20رأس املال واالحتياطيات (تتمة)

د) أسهم اخلزينة واحتياطي أسهم اخلزينة (تتمة)
إن الرصيــد فــي حســاب احتياطــي أســهم اخلزينــة غيــر متــاح للتوزيــع .إضافـ ًة إلــى ذلــك ،فــإن مبلــغ مبــا يعــادل تكلفــة أســهم اخلزينــة مــن االحتياطــي
العــام غيــر متــاح للتوزيــع خــال فتــرة االحتفــاظ بأســهم اخلزينــة.

هـ) احتياطيات أخرى
ألف دينار
كويتي

في  1يناير 2018

تأثير تطبيق املعيار الدولي للتقارير
املالية  9كما في  1يناير 2018
(راجع اإليضاح )24
الرصيد ذي الصلة كما في  1يناير
2018

احتياطي
عام

أرباح
مرحلة

احتياطي
حتويل
عمالت
أجنبية

التغيرات
املتراكمة
في القيمة
العادلة

احتياطي
املدفوعات
باألسهم

توزيعات
أرباح نقدية
مقترحة

مجموع
االحتياطيات
األخرى

117٫058

1٫252٫044

()234٫491

49٫479

14٫381

174٫493

1٫372٫964

-

()24٫427

-

()4٫618

-

-

()29٫045

117٫058

1٫227٫617

()234٫491

44٫861

14٫381

174٫493

1٫343٫919

إيرادات (خسائر) شاملة أخرى

-

-

8٫766

()31٫589

-

-

-

370٫709

8٫766

()31٫589

-

-

347٫886

احملول إلى االحتياطي القانوني
(إيضاح  20ب)

-

()14٫794

-

-

-

-

()14٫794

توزيعات أرباح مدفوعة

-

-

-

-

-

()174٫883

()174٫883

-

()390

-

-

-

390

-

-

()12٫151

-

-

-

-

()12٫151

خسائر محققة من استثمارات في
أسهم مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل اإليرادات الشاملة األخرى

-

()39

-

39

-

-

-

مدفوعات باألسهم في شركة تابعة

-

-

-

-

28

-

28

()3٫033

-

-

-

-

()3٫033

-

()31٫067

-

-

-

-

()31٫067

توزيعات أرباح نقدية مقترحة بقيمة
 35فلس للسهم (إيضاح )21

-

()214٫344

-

-

-

214٫344

-

حيازة حصص غير مسيطرة

-

()7٫326

-

-

-

-

()7٫326

في  31ديسمبر 2018

117٫058

1٫315٫182

()225٫725

13٫311

14٫409

214٫344

1٫448٫579

إجمالي اإليرادات (اخلسائر)
الشاملة

توزيعات أرباح من أسهم خزانة
مباعة

فوائد مدفوعة على األوراق املالية
املستدامة -الشريحة 1

توزيعات أرباح على صكوك
مستدامة الشريحة  1من قبل شركة -
تابعة
أسهم منحة مقترح إصدارها
(إيضاح )21

البيـ ـ ـ ــانات املـ ـ ـ ــاليـ ـ ـ ــة

ربح السنة

-

370٫709

-

-

-

-

370٫709
()22٫823
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 20رأس املال واالحتياطيات (تتمة)
هـ) احتياطيات أخرى (تتمة)
ألف دينار
كويتي
احتياطي
حتويل
عمالت
أجنبية

التغيرات
املتراكمة
في القيمة
العادلة

احتياطي
عام

أرباح
محتفظ
بها

في  1يناير 2017

117٫058

49٫121 (237٫915) 1٫163٫193

ربح السنة

-

322٫362

إيرادات شاملة أخرى

-

-

3٫424

إجمالي اإليرادات الشاملة

-

322٫362

3٫424

358

احملول إلى االحتياطي القانوني
(إيضاح  20ب)

-

)(14٫089

-

-

-

توزيعات أرباح مدفوعة

-

-

-

-

-

)(166٫184) (166٫184

فوائد مدفوعة على األوراق
املالية املستدامة -الشريحة 1

-

)(12٫232

-

-

-

-

)(12٫232

مدفوعات باألسهم في شركة
تابعة

-

-

-

-

209

-

209

توزيعات أرباح على صكوك
مستدامة الشريحة  1من قبل
شركة تابعة

-

)(2٫989

-

-

-

-

)(2٫989

أسهم منحة مقترح إصدارها
(إيضاح )21

-

)(29٫588

-

-

-

-

)(29٫588

بقيمة  30فلس للسهم (إيضاح -

)- (174٫493

-

-

174٫493

-

التغير في حصة امللكية الفعلية
في شركات تابعة

-

)(120

-

-

-

-

)(120

في  31ديسمبر 2017

117٫058

1٫252٫044

)(234٫491

49٫479

14٫381

174٫493

1٫372٫964

توزيعات أرباح نقدية مقترحة
)21

احتياطي
املدفوعات
باألسهم

توزيعات
أرباح نقدية
مقترحة

مجموع
االحتياطيات
األخرى

14٫172

166٫184

1٫271٫813

-

-

-

-

322٫362

358

-

-

3٫782

-

-

326٫144

-

)(14٫089

مت تكوين االحتياطي العام وفقاً للنظام األساسي للبنك وميكن توزيعه دون قيود ،باستثناء املبلغ مبا يعادل تكلفة شراء أسهم اخلزينة.
يتضمــن احتياطــي حتويــل العمــات األجنبيــة فــروق التحويــل عنــد حتويــل النتائــج واملركــز املالــي لكافــة شــركات املجموعــة مبــا فــي ذلــك الشــهرة
واملوجــودات غيــر امللموســة وأي تغييــرات فــي القيمــة العادلــة علــى القيمــة الدفتريــة للموجــودات واملطلوبــات مــن عمالتهــا الرئيســية إلــى عملــة
عــرض البيانــات املاليــة.
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 21أرباح نقدية مقترح توزيعها
أقتــرح مجلــس اإلدارة توزيعــات أربــاح نقديــة بقيمــة  35فلــس فلسـاً للســهم ( 30 :2017فلسـاً لــكل ســهم) وأســهم منحــة بنســبة  )%5 :2017( %5مــن
األســهم القائمــة كمــا فــي  31ديســمبر  .2018تســتحق توزيعــات األربــاح النقديــة وأســهم املنحــة ،إذا مــا مت اعتمادهــا مــن قبــل اجلمعيــة العموميــة
للمســاهمني ،التوزيــع علــى املســاهمني بعــد احلصــول علــى املوافقــات الضروريــة مــن اجلهــات الرقابيــة.

 22األوراق املالية املستدامة – الشريحة 1
فــي أبريــل  ،2015أصــدر البنــك ،مــن خــال شــركة ذات أغــراض خاصــة مملوكــة بالكامــل ،األوراق املاليــة املســتدامة -الشــريحة «( 1األوراق املاليــة
املســتدامة») مببلــغ  700٫000ألــف دوالر أمريكــي وهــي مؤهلــة للتصنيــف ضمــن حقــوق امللكيــة وفق ـاً ملعيــار احملاســبة الدولــي  :32األدوات املاليــة
العــرض .إن هــذه األوراق املاليــة املســتدامة مســاندة وغيــر مكفولــة بضمــان وحتمــل معــدل فائــدة بنســبة  %5.75ســنوياً وتســتحق علــى فتــرات نصــفســنوية آجلــة حتــى تاريــخ االســتدعاء األول فــي أبريــل  .2021يجــوز إلغــاء مدفوعــات الفوائــد املتعلقــة بــاألوراق املاليــة املســتدامة (كلي ـاً أو جزئي ـاً)
وفقـاً لقــرار البنــك علــى أســاس غيــر متراكــم .وال يعتبــر أي إلغــاء تأخــراً عــن الســداد .ويتــم معاجلــة مدفوعــات الفوائــد كتخفيــض مــن حقــوق امللكيــة.
إن هــذه األوراق املاليــة املســتدامة ليــس لهــا تاريــخ اســتحقاق وميكــن اســتدعائها (كلي ـاً ولكــن ليــس جزئي ـاً) بالقيمــة األســمية وفق ـاً الختيــار البنــك
بتاريــخ االســتدعاء األول فــي أبريــل  2021وفــي كل تاريــخ ســداد للفوائــد فيمــا بعــد ،وذلــك مبوجــب شــروط محــددة.

 23املدفوعات باألسهم
يقــوم البنــك بتطبيــق برنامــج تســوية املكافئــات باألســهم املدفوعــة نقــداً بالنســبة للموظفــن التنفيذيــن .ويتــم منــح هــذه اخليــارات فــي حالــة اســتمرار
املوظفــن باخلدمــة لفتــرة ثــاث ســنوات ويتــم تســويتها بالدفــع نقــداً اســتناداً إلــى القيمــة الســوقية ألســهم البنــك فــي تاريــخ املنــح.
إن القيمــة العادلــة للخيــارات املمنوحــة خــال الســنة والتــي مت حتديدهــا باســتخدام منــوذج تقييــم بــاك شــولز بلغــت  0.768دينــار كويتــي كمــا فــي
نهايــة الســنة .إن املدخــات اجلوهريــة للنمــوذج كانــت ســعر الســهم مببلــغ  0.834دينــار كويتــي فــي تاريــخ القيــاس واالنحــراف املعيــاري لعائــدات
ســعر الســهم املتوقعـــة بنســبة  %26.28وفتــرة اخليــار املوضحــة أعــاه ومعــدل الفائــدة الســنوي الــذي ال يحمــل مخاطــر بنســبة  .%3إن التقلــب الــذي
يتــم قياســه وفقـاً لالنحــراف املعيــاري لعائــدات ســعر الســهم املتوقعــة يســتند إلــى التحليــل اإلحصائــي ألســعار األســهم اليوميــة علــى مــدى الثالثــة
ســنوات األخيــرة.
يوضح اجلدول التالي احلركة في عدد خيارات األسهم خالل السنة:

عدد خيارات األسهم

عدد خيارات األسهم

القائمة في  1يناير

6٫952٫359

املمنوحة خالل السنة

6٫051٫992

2٫952٫392

املمارسة خالل السنة

3٫237٫108

()1٫670٫591

املنتهية خالل السنة

()2٫091٫184

()305٫793

القائمة في  31ديسمبر

()245٫557

7٫928٫367

6٫952٫359

البيـ ـ ـ ــانات املـ ـ ـ ــاليـ ـ ـ ــة

2018

2017

يطبق بنك بوبيان أيضاً برنامج للمدفوعات باألسهم وخيارات األسهم املمنوحة إلى موظفيه التنفيذيني.
إن املصروفــات املســتحقة علــى حســاب برنامــج التعويضــات باألســهم للســنة تبلــغ  2٫476ألــف دينــار كويتــي ( 1٫909 :2017ألــف دينــار كويتــي)
وهــي مدرجــة ضمــن مصروفــات املوظفــن.

163
بـنـــــك الكــــــويـت الـوطـنــــــي
التقــرير الســنوي 2018

يوضــح اجلــدول التالــي مطابقــة فئــات التصنيــف والقيــاس األصليــة طبقــا ملعيــار احملاســبة الدولــي  39وفئــات التصنيــف والقيــاس اجلديــدة طبقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9للموجــودات املاليــة لــدى املجموعــة
باســتثناء قــروض وســلف ومتويــل إســامي للعمــاء كمــا فــي  1ينايــر .2018
القيمة األصلية
القيمة اجلديدة
الدفترية طبقا
الدفترية طبقا
التصنيف اجلديد طبقا للمعيار
التصنيف األصلي طبقا ملعيار
إعادة قياس خسائر إعادة تصنيف/
ملعيار احملاسبة
للمعيار الدولي
الدولي للتقارير املالية 9
احملاسبة الدولي 39
قياس
االئتمان املتوقعة
الدولي 39
للتقارير املالية 9
ألف دينار كويتي
ألف دينار كويتي
ألف دينار كويتي
ألف دينار كويتي
موجودات مالية
2٫743٫245
  ()395
2٫743٫640
بالتكلفة املطفأة
نقد وودائع بإشعارات قصيرة األجل قروض ومدينني
2٫487٫697
  ()491
2٫488٫188
بالتكلفة املطفأة
قروض ومدينني
ودائع لدى البنوك
655٫591
    655٫591
بالتكلفة املطفأة
محتفظ بها حتى االستحقاق
سندات بنك الكويت املركزي
919٫218
    919٫218
بالتكلفة املطفأة
محتفظ بها حتى االستحقاق
سندات خزانة حكومة الكويت
156٫008
()985
  156٫993
بالتكلفة املطفأة
متاحة للبيع
سندات خزانة حكومة الكويت
استثمارات في أسهم
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
2٫167٫749
    2٫167٫749
اإليرادات الشاملة األخرى
متاحة للبيع
أوراق دين مالية
770٫435
()73
()24٫591
795٫099
بالتكلفة املطفأة
متاحة للبيع
أوراق دين مالية
136٫853
  ()1٫640
138٫493
بالتكلفة املطفأة
محتفظ بها حتى االستحقاق
أوراق دين مالية
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
36٫275
    36٫275
اإليرادات الشاملة األخرى
متاحة للبيع
أسهم
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
3٫477
    3٫477
اإليرادات الشاملة األخرى
األرباح أو اخلسائر
أسهم
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
170٫998
()974
  171٫972
األرباح أو اخلسائر
متاحة للبيع
أوراق مالية واستثمارات أخرى
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
35٫931
    35٫931
األرباح أو اخلسائر
األرباح أو اخلسائر
أوراق مالية واستثمارات أخرى
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
27٫680
    27٫680
األرباح أو اخلسائر
األرباح أو اخلسائر
موجودات مشتقة
134٫882
    134٫882
بالتكلفة املطفأة
قروض ومدينني
موجودات مالية أخرى
10٫446٫039
()2٫032
()27٫117
10٫475٫188

24

بـنـــــك الكــــــويـت الـوطـنــــــي
التقــرير الســنوي 2018
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تأثير تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية ( 9تتمة)

لــم يــؤد تطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9إلــى أي تغييــر فــي تصنيــف وقيــاس القــروض والســلف والتمويــل اإلســامي للعمــاء ويتــم
تصنيــف وإدراج القــروض والســلف والتمويــل اإلســامي للعمــاء بالتكلفــة املطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعليــة ناقصــاً أي مبالــغ
مشــطوبة واملخصــص احملتســب النخفــاض القيمــة .يســتند املخصــص احملتســب النخفــاض القيمــة إلــى متطلبــات بنــك الكويــت املركــزي الحتســاب
املخصصــات كمــا هــو مبــن بالتفصيــل فــي اإليضــاح .2.9
يطابــق اجلــدول التالــي مخصصــات انخفــاض القيمــة اخلتاميــة للموجــودات املاليــة باســتثناء القــروض والســلف والتمويــل اإلســامي للعمــاء
واحملــددة وفقـاً ملعيــار احملاســبة الدولــي  39كمــا فــي  31ديســمبر  2017مــع مخصصــات خســائر االئتمــان املتوقعــة االفتتاحيــة احملــددة وفقـاً للمعيــار
الدولــي للتقاريــر املاليــة  9كمــا فــي  1ينايــر .2018
مخصصات انخفاض
القيمة وفقا ملعيار احملاسبة
خسائر االئتمان املتوقعة
الدولي  39في  31ديسمبر
وفقا للمعيار الدولي للتقارير
2017
إعادة القياس
املالية  9في  1يناير 2018
ألف
ألف
ألف
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
استثمارات في أوراق دين مالية مقاسة بالتكلفة املطفأة
استثمارات في أوراق دين مالية مقاسة بالقيمة العادلة من
  خالل اإليرادات الشاملة األخرى
موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة املطفأة
  إجمالي خسائر االئتمان املتوقعة
      -

26٫231

26٫231

7٫072

7٫072

886
34٫189

886
34٫189

يحلل اجلدول التالي التأثير عند االنتقال إلى تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية  9على االحتياطيات واألرباح املرحلة.
التغيرات
األرباح
املتراكمة في
القيمة العادلة املرحلة
ألف

ألف

ألف

ألف

ألف

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

49٫479

1٫252٫044

3٫029٫391

321٫010

3٫561٫101
البيـ ـ ـ ــانات املـ ـ ـ ــاليـ ـ ـ ــة

الرصيد اخلتامي وفقاً ملعيار احملاسبة الدولي 39
( 31ديسمبر )2017

حقوق امللكية
اخلاصة
باملساهمني

احلصص
غير املسيطرة

إجمالي
حقوق امللكية

إعادة التصنيف

استثمارات في أوراق دين مالية من املتاحة للبيع إلى
املدرجة بالتكلفة املطفأة

أسهم واستثمارات أخرى من املتاحة للبيع إلى
املدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
اخلسائر

أسهم من املتاحة للبيع إلى املدرجة بالقيمة العادلة
من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
حتقق خسائر االئتمان املتوقعة وفقاً للمعيار الدولي
للتقارير املالية 9

التأثير عند تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية 9
الرصيد االفتتاحي وفقاً للمعيار الدولي للتقارير
املالية  1( 9يناير )2018

()1٫047

()11

()1٫058

()1٫047

()974

    -

()974

()8٫022

8٫022

    -

    -

    -

6٫964

()33٫988

()27٫024

()93

()27٫117

()4٫618

()24٫427

()29٫045

()104

()29٫149

44٫861

1٫227٫617

3٫000٫346

320٫906

3٫531٫952

()2٫513

    -

1٫539
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 25القيمة العادلة لألدوات املالية
تســتند القيمــة العادلــة للموجــودات واملطلوبــات املاليــة املتداولــة فــي أســواق نشــطة علــى أســعار الســوق املعروضــة أو األســعار التــي يحددهــا
املتداولــن فــي عــروض األســعار .بالنســبة لكافــة األدوات املاليــة األخــرى ،حتــدد املجموعــة القيمــة العادلــة باســتخدام أســاليب التقييــم.
تقــوم املجموعــة بقيــاس القيمــة العادلــة باســتخدام اجلــدول الهرمــي التالــي لقياســات القيمــة العادلــة ،الــذي يعكــس أهميــة املدخــات املســتخدمة
فــي حتديــد هــذه القياســات:
املستوى  :1أسعار (غير معدلة) معلنة في سوق نشطة ملوجودات ومطلوبات مماثلة.
املســتوى  :2مدخــات بخــاف األســعار املعلنــة املدرجــة ضمــن املســتوى  1وهــي معلنــة إمــا بصــورة مباشــرة (أي كأســعار) أو بصــورة غيــر مباشــرة
(مشــتقة مــن األســعار) .تتضمــن هــذه الفئــة األدوات التــي مت تقييمهــا باســتخدام األســعار املعلنــة ملوجــودات ومطلوبــات مماثلــة أو مشــابهة فــي ســوق
يعتبــر غيــر نشــط إلــى حــد مــا أو أســاليب تقييــم أخــرى يكــون جميــع مدخالتهــا ملحوظــة مــن بيانــات الســوق .تتضمــن أوراق الديــن املاليــة املتضمنــة
فــي هــذه الفئــة أدوات الديــن الســيادية فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.
املســتوى  :3األســاليب األخــرى التــي تســتخدم مدخــات لهــا تأثيــر كبيــر علــى القيمــة العادلــة املســجلة وال تســتند إلــى البيانــات املعروضــة فــي
الســوق.
تتضمــن أســاليب التقييــم منــاذج التدفقــات النقديــة املخصومــة ،واملقارنــة مــع أدوات مماثلــة يكــون لهــا أســعار ســوقية معلنــة ومعلومــات املعامــات
احلديثــة وصافــي قيمــة املوجــودات .تتضمــن االفتراضــات واملدخــات املســتخدمة فــي التقييــم أســعار الفائــدة اخلاليــة مــن املخاطــر والقياســية
ومعــدالت االئتمــان والعــاوات األخــرى املســتخدمة فــي تقديــر معــدالت اخلصــم وأســعار الســندات واألســهم ومعــدالت حتويــل العمــات األجنبيــة
وتقلبــات األســعار املتوقعــة واآلثــار املترتبــة عليهــا .إن الغــرض مــن أســاليب التقييــم هــو الوصــول إلــى قيــاس القيمــة العادلــة الــذي يعكــس الســعر
املســتلم مقابــل بيــع أصــل أو دفعــه لتحويــل التــزام فــي معاملــة منتظمــة بــن املتداولــن فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس.
تقــوم املجموعــة فــي نهايــة كل فتــرة تقاريــر ماليــة بتحديــد مــا إذا كان قــد متــت التحويــات بــن مســتويات اجلــدول الهرمــي مــن خــال إعــادة تقييــم
التصنيــف (علــى أســاس أدنــى مســتوى للمدخــات التــي تعتبــر جوهريــة لقيــاس القيمــة العادلــة ككل) فــي نهايــة كل فتــرة بيانــات ماليــة.
يبني اجلدول التالي اجلدول الهرمي لقياس القيمة العادلة لألدوات املالية للمجموعة املسجلة بالقيمة العادلة:
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2018

املستوى 1
ألف
دينار كويتي

املستوى 2
ألف
دينار كويتي

املستوى 3
ألف
دينار كويتي

املجموع
ألف
دينار كويتي

أوراق دين مالية

2٫168٫487

460٫505

14٫000

2٫642٫992

أسهم واستثمارات أخرى

44٫979

57٫463

83٫787

186٫229

2٫213٫466

517٫968

97٫787

2٫829٫221

مشتقات األدوات املالية (إيضاح )28

-

16٫793

-

16٫793

2017

املستوى 1
ألف
دينار كويتي

املستوى 2
ألف
دينار كويتي

املستوى 3
ألف
دينار كويتي

املجموع
ألف
دينار كويتي

أوراق دين مالية

14٫377 1٫030٫534 2٫074٫930

3٫119٫841

79٫864 1٫153٫378 2٫133٫759

3٫367٫001

أسهم واستثمارات أخرى

58٫829

122٫844

65٫487

مشتقات األدوات املالية (إيضاح )28

-

)(26٫443

-

247٫160

)(26٫443

 25القيمة العادلة لألدوات املالية (تتمة)
يحلل اجلدول التالي احلركة في املستوى  3واإليرادات (الفوائد وتوزيعات األرباح واألرباح احملققة) احملققة خالل السنة:

في
 1يناير
2018
ألف
دينار كويتي

التغير
في القيمة
العادلة
ألف
دينار كويتي

إضافات
ألف
دينار كويتي

بيع /
استرداد
ألف
دينار كويتي

احلركات
في سعر صرف في
العمالت
 31ديسمبر
2018
األجنبية
ألف
ألف
دينار كويتي دينار كويتي

صافي
األرباح
(اخلسائر) في
بيان الدخل
املجمع
ألف
دينار كويتي

أوراق دين مالية

14٫377

-

-

)(379

2

14٫000

960

أسهم واستثمارات أخرى

65٫487

)(6٫470

28٫342

)(4٫287

715

83٫787

)(1٫522

79٫864

)(6٫470

28٫342

)(4٫666

717

97٫787

)(562

في
 1يناير
2017
ألف
دينار كويتي

التغير
في القيمة
العادلة
ألف
دينار كويتي

إضافات
ألف
دينار كويتي

بيع /
استرداد
ألف
دينار كويتي

احلركات
في سعر صرف في
 31ديسمبر
العمالت
األجنبية
2017
ألف
ألف
دينار كويتي دينار كويتي

صافي
األرباح في
بيان الدخل
املجمع
ألف
دينار كويتي

أوراق دين مالية

14٫765

-

-

)(377

)(11

14٫377

999

أسهم واستثمارات أخرى

71٫782

4٫010

1٫732

)(11٫420

)(617

65٫487

6٫679

86٫547

4٫010

1٫732

)(11٫797

)(628

79٫864

7٫678

تــدرج املوجــودات واملطلوبــات املاليــة األخــرى بالتكلفــة املطفــأة ،وال تختلــف القيمــة الدفتريــة بصــورة جوهريــة عــن قيمتهــا العادلــة حيــث إن غالبيــة
هــذه املوجــودات واملطلوبــات ذات فتــرات اســتحقاق قصيــرة األجــل أو يعــاد تســعيرها علــى الفــور اســتناداً إلــى حركــة معــدالت الفائــدة فــي الســوق.
يتــم تقديــر القيمــة العادلــة للموجــودات واملطلوبــات املاليــة املتبقيــة املدرجــة بالتكلفــة املطفــأة بصــورة رئيســية باســتخدام منــاذج التدفقــات النقديــة
املخصومــة التــي تتضمــن بعــض االفتراضــات مثــل معــدالت االئتمــان املناســبة للظــروف.
لــم يشــير حتليــل احلساســية علــى تقديــرات القيمــة العادلــة ،مــن خــال تغييــر عوامــل هــذه املدخــات بهامــش مناســب ،إلــى أي تأثيــر جوهــري علــى
بيــان املركــز املالــي املجمــع أو بيــان الدخــل املجمــع.
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البيـ ـ ـ ــانات املـ ـ ـ ــاليـ ـ ـ ــة

تتكــون أوراق الديــن املاليــة املدرجــة ضمــن هــذه الفئــة مــن ســندات الشــركات غيــر املســعرة الصــادرة عــن البنــوك واملؤسســات املاليــة .يتــم تقديــر
القيمــة العادلــة لهــذه الســندات باســتخدام طريقــة التدفقــات النقديــة املخصومــة باســتخدام معــدل ائتمــان بنســبة  )%4 :2017( %4تتضمــن األســهم
واألوراق املاليــة األخــرى املدرجــة ضمــن هــذه الفئــة بصــورة رئيســية مــن االســتثمارات فــي األســهم االســتراتيجية وصناديــق األســهم اخلاصــة غيــر
املتداولــة فــي ســوق نشــط .يتــم تقديــر القيمــة العادلــة لهــذه االســتثمارات باســتخدام أســاليب تقييــم مناســبة للظــروف .تتضمــن أســاليب التقييــم
منــاذج التدفقــات النقديــة املخصومــة ومعلومــات الســوق املعروضــة للشــركات املقارنــة ومعلومــات املعامــات احلديثــة وصافــي قيمــة املوجــودات.
تتضمــن املدخــات الهامــة غيــر املعروضــة املســتخدمة فــي أســاليب التقييــم بصــورة رئيســية معــدل اخلصــم ومعــدل النمــو النهائــي واإليــرادات
وتقديــرات األربــاح ومضاعــف الســوق كالســعر إلــى القيمــة الدفتريــة والســعر إلــى الربحيــة علــى ســبيل املثــال .ونظــراً للطبيعــة التنافســية لهــذه
االســتثمارات ،ليــس مــن العملــي اإلفصــاح عــن معــدل املدخــات الهامــة غيــر املعروضــة.

 26الشركات التابعة
الشركات التابعة الرئيسية العاملة:
اسم الشركة

بلد
التأسيس

النشاط
األساسي

نسبة امللكية %

2018

2017

بنك بوبيان ش.م.ك.ع

الكويت

بنك الكويت الوطني  -مصر ش.م.م( .سابقاً البنك الوطني
املصري  -ش.م.م).

أعمال مصرفية
إسالمية

59٫5

58٫4

مصر

أعمال مصرفية

98٫5

98٫5

شركة الوطني لالستثمار ش.م.ك( .مقفلة)

الكويت

شركة استثمار

99٫9

99٫9

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

اململكة املتحدة

أعمال مصرفية

100٫0

100٫0

بنك الكويت الوطني فرنسا اس ايه

فرنسا

أعمال مصرفية

100٫0

-

بنك الكويت الوطني بنك بريفي (سويسرا) إس .إيه.

سويسرا

إدارة استثمار

100٫0

100٫0

بنك الكويت الوطني (لبنان) ش.م.ل.

لبنان

أعمال مصرفية

85٫5

85٫5

مصرف االئتمان العراقي ش.م.خ.

العراق

أعمال مصرفية

84٫3

84٫3

ناشيونال إنفستورز جروب هولدجنز ليمتد

جزر كاميان

شركة استثمار

100٫0

100٫0

شركة الوطني إلدارة الثروات

السعودية

إدارة استثمار

100٫0

-

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

الكويت

وساطة

93٫3

93٫3

فــي  31ديســمبر  ،2018كانــت نســبة  )%38.1 :2017( %38.1مــن حصــة املجموعــة فــي بنــك الكويــت الوطنــي (لبنــان) ش.م.ل .مملوكــة لشــركة
قابضــة وســيطة ،بنــك الكويــت الوطنــي هولدنــغ (لبنــان) ش.م.ل.
قامــت املجموعــة خــال الســنة بتأســيس شــركة تابعــة مملوكــة بنســبة  %100وهــي بنــك الكويــت الوطنــي فرنســا اس إيــه فــي فرنســا وقامــت باملســاهمة
باألعمــال القائمــة بفــرع باريــس لبنــك الكويــت الوطنــي (الدولــي) بي.ال.ســي .فــي بنــك الكويــت الوطنــي فرنســا اس إيــه .كمــا قامــت املجموعــة
خــال الســنة بتأســيس شــركة تابعــة مملوكــة بنســبة  %100وهــي شــركة الوطنــي إلدارة الثــروات فــي اململكــة العربيــة الســعودية بغــرض إدارة صنــدوق
اســتثماري وإدارة محفظــة واخلدمــات ذات الصلــة.
يوجــد لــدى البنــك أيضـاً رأس مــال ذي حقــوق تصويــت فــي بعــض الشــركات ذات األغــراض اخلاصــة التــي مت تأسيســها إلدارة الصناديــق وموجــودات
األمانــة نيابــة عــن عمــاء البنــك .ليــس للبنــك أي ملكيــة انتفــاع فــي موجــودات هــذه الشــركات .إن املعلومــات عــن أنشــطة إدارة أمــوال املجموعــة قــد
مت بيانهــا فــي إيضــاح .32
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 26الشركات التابعة (تتمة)
فيما يلي احلصص غير املسيطرة اجلوهرية في بنك بوبيان ش.م.ك.ع:

2018

2017

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

األرصدة املتراكمة للحصص غير املسيطرة

309٫800

304٫112

الربح اخلاص باحلصص غير املسيطرة

22٫330

19٫137

فيما يلي املعلومات املالية املوجزة عن بنك بوبيان ش.م.ك.ع:

2018

2017

معلومات مالية موجزة

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

املوجودات

4٫344٫778

3٫970٫396

املطلوبات

3٫858٫818

3٫518٫039

صافي إيرادات التشغيل

139٫721

125٫567

النتائج للسنة

56٫210

47٫672

اخلسائر الشاملة األخرى للسنة

)(1٫755

)(17

2018

2017

معلومات موجزة عن التدفقات النقدية

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

التدفقات النقدية التشغيلية

174٫224

175٫394

التدفقات النقدية االستثمارية

)(120٫017

)(112٫571

التدفقات النقدية التمويلية

)(20٫818

)(18٫825

خــال عــام  ،2016قــام بنــك بوبيــان بإصــدار «صكــوك الشــريحة  »1عــن طريــق ترتيــب صكــوك يتفــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية ،مببلــغ
 250٫000ألــف دوالر أمريكــي .تعتبــر صكــوك الشــريحة  1أوراق ماليــة مســتدامة ليــس لهــا تاريــخ اســترداد ثابــت ومتثــل التزامــات مســاندة مباشــرة
غيــر مكفولــة (ذات أولويــة فقــط علــى رأس املــال) لبنــك بوبيــان وتخضــع للبنــود والشــروط الــواردة فــي اتفاقيــة املضاربــة .إن صكــوك الشــريحة 1
مدرجــة فــي ســوق األوراق املاليــة االيرلنــدي وســوق دبــي لــأوراق املاليــة ( )NASDAQ Dubaiوميكــن اســتدعائها مــن قبــل بنــك بوبيــان بعــد فتــرة
تبلــغ خمــس ســنوات تنتهــي فــي مايــو ( 2021تاريــخ االســتدعاء األول) أو أي تاريــخ ســداد أربــاح بعــد ذلــك يخضــع لبعــض شــروط االســترداد .حتمــل
صكــوك الشــريحة  1معــدل ربــح متوقــع بنســبة  %6.75ســنويا يســتحق الســداد فــي نهايــة كل نصــف ســنة بالترتيــب حتــى تاريــخ االســتدعاء األول.
بعــد ذلــك ،يتــم إعــادة حتديــد الربــح املتوقــع اســتناداً إلــى متوســط معــدالت املبــادالت بالــدوالر األمريكــي الســائدة علــى مــدى خمــس ســنوات زائــد
هامــش الربــح االبتدائــي بنســبة  %5.588ســنويا .ووفقـاً لتقديــر املصــدر الوحيــد ،قــد يتــم اختيــار عــدم إجــراء توزيعــات املضاربــة املتوقعــة وفــي هــذه
احلالــة ،لــن يتــم تراكــم أربــاح املضاربــة وال يعتبــر هــذا احلــدث مبثابــة حــدث إخفــاق فــي الســداد .ولــم تقــم املجموعــة باالشــتراك فــي إصــدار صكــوك
الشــريحة  1ويتــم إدراج اجمالــي املبلــغ ضمــن احلصــص غيــر املســيطرة فــي بيــان املركــز املالــي املجمــع.
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البيـ ـ ـ ــانات املـ ـ ـ ــاليـ ـ ـ ــة

قامــت املجموعــة خــال الســنة بحيــازة حصــة ملكيــة إضافيــة فــي بنــك بوبيــان ش.م.ك.ع .بتكلفــة تبلــغ  13٫744ألــف دينــار كويتــي .ومت حتميــل
الفــرق بــن تكلفــة احليــازة واالنخفــاض فــي القيمــة الدفتريــة للحصــص غيــر املســيطرة علــى األربــاح املرحلــة.

 27ارتباطات والتزامات طارئة
التزامات نيابة عن العمالء مقابل التزامات مماثلة من قبل العمالء املعنيني:

2018

2017

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

حواالت مقبولة

223٫920

144٫001

خطابات اعتماد

456٫359

328٫943

ضمانات

3٫707٫656

3٫755٫718

4٫387٫935

4٫228٫662

إن االلتزامــات التــي ال ميكــن إلغاؤهــا ملــد االئتمــان تبلــغ  615٫778ألــف دينــار كويتــي ( 31ديســمبر  713٫129 :2017ألــف دينــار كويتــي) .تشــمل
هــذه االلتزامــات التزامــات ملــد االئتمــان الــذي ال ميكــن إلغــاؤه علــى مــدى فتــرة التســهيل أو يتــم إلغــاؤه فقــط اســتجابة لتغيــر عكســي جوهــري.
تتعــرض املجموعــة ضمــن املســار الطبيعــي لألعمــال ملخاطــر التزامــات ائتمــان متنوعــة غيــر مباشــرة ،ومــع أنهــا لــم تنعكــس فــي بيــان املركــز املالــي
املجمــع إال أنهــا تخضــع ملعاييــر منــح االئتمــان العاديــة وإلــى اإلشــراف املالــي وإجــراءات املراقبــة.
إن هــذه االلتزامــات االئتمانيــة ال متثــل بالضــرورة احتياجــات نقديــة مســتقبلية ،نظــراً ألن الكثيــر مــن هــذه االلتزامــات ســوف تنتهــي صالحيتهــا
أو يتــم إنهــاء عقودهــا دون أن يتــم متويلهــا .إن خســائر االئتمــان ،إن وجــدت ،والتــي رمبــا تنتــج مــن تلــك االلتزامــات ال يتوقــع أن تكــون جوهريــة.
يوجد لدى املجموعة التزامات إنفاق رأسمالي مببلغ  36٫399ألف دينار كويتي ( 31ديسمبر  60٫019 :2017ألف دينار كويتي).

 28األدوات املالية املشتقة
إن األدوات املاليــة املشــتقة هــي أدوات ماليــة تتحــدد قيمتهــا بالرجــوع إلــى أســعار الفائــدة أو أســعار صــرف العمــات األجنبيــة أو مؤشــر األســعار
أو معــدالت وتصنيــف االئتمــان أو مؤشــر االئتمــان .متثــل املبالــغ االســمية األصليــة فقــط املبالــغ التــي يطبــق عليهــا نســبة أو ســعراً لتحديــد مبالــغ
التدفقــات النقديــة التــي ســيتم تبادلهــا ،وهــي ال متثــل الربــح أو اخلســارة احملتملــن املتعلقــن مبخاطــر الســوق أو االئتمــان التــي تتســم بهــا تلــك
األدوات.
تــدرج األدوات املاليــة املشــتقة بالقيمــة العادلــة فــي بيــان املركــز املالــي املجمــع .متثــل القيمــة العادلــة املوجبــة تكلفــة إمتــام كافــة املعامــات بالقيمــة
العادلــة لصالــح املجموعــة إذا مت إنهــاء احلقــوق وااللتزامــات الناجتــة مــن تلــك األدوات فــي معاملــة ســوق عاديــة فــي تاريــخ التقاريــر املاليــة .تقتصــر
مخاطــر االئتمــان املتعلقــة بــاألدوات املاليــة املشــتقة علــى القيمــة العادلــة املوجبــة لــأدوات .متثــل القيمــة العادلــة الســالبة تكلفــة األطــراف املقابلــة
للمجموعــة إلمتــام كافــة معامالتهــم مــع املجموعــة.
تتعامــل املجموعــة فــي مشــتقات أســعار الفائــدة التبادليــة إلدارة مخاطــر أســعار الفائــدة علــى موجوداتهــا ومطلوباتهــا ،وتقــدمي حلــول إدارة مخاطــر
أســعار الفائــدة للعمــاء .وكذلــك تتعامــل املجموعــة فــي عقــود حتويــل العمــات األجنبيــة اآلجلــة للعمــاء وإلدارة مراكــز العمــات األجنبيــة والتدفقات
النقديــة لديهــا.
يتــم اإلفصــاح عــن مبــادالت أســعار الفائــدة املســتخدمة لتغطيــة التغييــر فــي القيمــة العادلــة للموجــودات واملطلوبــات املاليــة واملؤهلــة كأدوات تغطيــة
فعالــة للمجموعــة كمبــادالت أســعار فائــدة محتفــظ بهــا كتغطيــة للقيمــة العادلــة .وتــدرج مبــادالت أســعار الفائــدة األخــرى وعقــود حتويــل العمــات
األجنبيــة اآلجلــة للعمــاء أو تســتخدم لغــرض التغطيــة ولكنهــا ال تفــي باملعاييــر املؤهلــة حملاســبة التغطيــة .يتــم تغطيــة التعــرض للمخاطــر على حســاب
األدوات املاليــة املشــتقة للعمــاء مــن خــال الدخــول فــي معامــات مقابلــة (مســندة مبعامــات مماثلــة) مــع أطــراف مقابلــة أو مــن خــال املعامــات
األخــرى لتقليــل املخاطــر.

مبادالت أسعار الفائدة

إن مبــادالت أســعار الفائــدة هــي عبــارة عــن اتفاقيــات تعاقديــة بــن طرفــن لتبــادل مدفوعــات فوائــد اســتناداً إلــى مبلــغ أساســي محــدد لفتــرة
زمنيــة معينــة .فــي مبــادالت أســعار الفائــدة لكافــة العمــات ،تقــوم املجموعــة مببادلــة دفعــات الفوائــد بعملتــن مختلفتــن علــى مبلــغ أساســي محــدد
لفتــرة زمنيــة محــددة كمــا تقــوم مببادلــة املبالــغ الرئيســية احملــددة بعملتــن مختلفتــن فــي بدايــة العقــد وتقــوم بإعــادة مبادلــة املبالــغ األساســية عنــد
االســتحقاق .تــدرج أيضـاً مبــادالت معــدالت الربــح ضمــن هــذه الفئــة.

عقود حتويل العمالت األجنبية اآلجلة

إن عقود حتويل العمالت األجنبية اآلجلة هي اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عمالت أجنبية بسعر وتاريخ محددين في املستقبل.
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 28األدوات املالية املشتقة (تتمة)
فيما يلي ملخص القيمة العادلة لألدوات املالية املشتقة املدرجة في السجالت املالية باإلضافة إلى القيمة االسمية لها كما يلي:

2018

2017

القيمة العادلة القيمة العادلة القيمة
االسمية
السالبة
املوجبة
ألف
ألف
ألف
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي

القيمة العادلة القيمة العادلة القيمة
االسمية
السالبة
املوجبة
ألف
ألف
ألف
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي

مبادالت أسعار الفائدة (محتفظ بها
كتغطية للقيمة العادلة)

40٫062

27٫814

2٫354٫863

20٫989

37٫845

1٫947٫427

مبادالت أسعار الفائدة (أخرى)

429

408

85٫995

962

926

91٫050

عقود حتويل عمالت أجنبية آجلة

15٫912

11٫388

2٫771٫024

5٫729

15٫352

2٫171٫714

56٫403

39٫610

5٫211٫882

27٫680

54٫123

4٫210٫191

تدرج القيمة العادلة اإليجابية ضمن املوجودات األخرى (إيضاح  )16وتدرج القيمة العادلة السالبة ضمن مطلوبات أخرى (إيضاح .)19
إن اســتراتيجية املجموعــة تهــدف إلــى عــدم التعــرض ملخاطــر أســعار الفائــدة بالنســبة للموجــودات طويلــة األجــل .تقــوم املجموعــة باســتخدام مبــادالت
أســعار الفائــدة لتغطيــة تعرضهــا للتغيــرات فــي القيمــة العادلــة نتيجــة مخاطــر أســعار الفائــدة مــن بعــض االســتثمارات فــي أوراق الديــن املاليــة
وقــروض الشــركات ذات املعــدالت الثابتــة واملطلوبــات الصــادرة ذات املعــدالت الثابتــة الصــادرة .تقــوم املجموعــة فــي عالقــات التغطيــة للقيمــة العادلــة
بتقييــم مــا إذا كان مــن املتوقــع أن متثــل مبــادالت أســعار الفائــدة املصنفــة ضمــن عالقــة تغطيــة فاعليــة كبيــرة فــي مقاصــة التغييــرات فــي القيمــة
العادلــة للبنــد املغطــى اخلــاص مبخاطــر أســعار الفائــدة باســتخدام الطــرق النوعيــة والكميــة املناســبة .تســعى املجموعــة بصفــة عامــة للتوفيــق بشــكل
كامــل بــن الشــروط األساســية (االســتحقاق ،االفتراضــات ،التعــرض ملخاطــر أســعار الفائــدة ،العمــات األجنبيــة ،تكــرار مدفوعــات الفائــدة وفتــرات
الســداد) للبنــد املغطــى وأداة التغطيــة .تقــوم املجموعــة باحلــد مــن مخاطــر االئتمــان املقابلــة فــي األدوات املشــتقة عــن طريــق الدخــول فــي معاملــة
مــع األطــراف املقابلــة ذات اجلــودة العاليــة.

 29معامالت مع أطراف ذات عالقة

البيـ ـ ـ ــانات املـ ـ ـ ــاليـ ـ ـ ــة

تتضمــن األطــراف ذات عالقــة أعضــاء مجلــس اإلدارة واملوظفــن التنفيذيــن بالبنــك وأفــراد عائالتهــم مــن الدرجــة األولــي وشــركات يســيطرون عليهــا
أو أفــراد عائالتهــم مــن الدرجــة األولــى وشــركات زميلــة للمجموعــة .كان بعــض األطــراف ذات عالقــة عمــاء للمجموعــة ضمــن النشــاط الطبيعــي.
إن مثــل تلــك املعامــات قــد متــت بنفــس الشــروط األساســية مبــا فــي ذلــك أســعار الفائــدة والضمانــات كتلــك الســائدة فــي نفــس الوقــت بالنســبة
لعمليــات مماثلــة لهــا مــع أطــراف غيــر ذات عالقــة ولــم تتضمــن أكثــر مــن قــدر طبيعــي مــن املخاطــر .وفقـاً لتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي املتعلقــة
بالقــروض إلــى أعضــاء مجلــس اإلدارة واألطــراف ذوي العالقــة بهــم فــإن تلــك القــروض مكفولــة بضمانــات ملموســة.
إن تفاصيل حصص األطراف ذات عالقة هي كما يلي:
عدد أعضاء مجلس اإلدارة أو
املوظفني التنفيذيني

أعضاء مجلس اإلدارة
قروض (مضمونة)
التزامات محتملة
بطاقات ائتمان
ودائع
ضمانات مقابل تسهيالت ائتمانية
إيرادات فوائد ورسوم
مصروفات فوائد
شراء معدات ومصروفات أخرى

عدد األطراف ذات
عالقة

2018

2017

2018

2017

ألف دينار كويتي

2018

ألف دينار كويتي

2017

3
6
9
3

3
7
9
3

15
9
11
59
13

15
12
12
69
14

115٫322
27٫860
56
34٫207
315٫165
4٫876
168
5

125٫328
21٫508
66
37٫184
278٫512
5٫864
100
23
171
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 29معامالت مع أطراف ذات عالقة (تتمة)
عدد أعضاء
مجلس اإلدارة أو املوظفني
التنفيذيني

2018

2017

عدد األطراف ذات
عالقة

2018

2017

2018

ألف دينار كويتي

2017

ألف دينار كويتي

موظفون تنفيذيون
قروض

2

4

6

6

2٫552

2٫795

التزامات محتملة

4

4

-

-

2

2

بطاقات ائتمان

13

12

4

2

87

47

ودائع

13

13

37

31

6٫141

3٫782

إيرادات فوائد ورسوم

119

100

مصروفات فوائد

59

5

2018

ألف دينار كويتي

2017

ألف دينار كويتي

شركات زميلة
ودائع

-

7٫286

إن تفاصيل املدفوعات ملوظفي اإلدارة العليا هي كما يلي:

2018

2017

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل

10٫792

10٫048

مكافآت نهاية اخلدمة

377

517

مدفوعات األسهم

1٫138

707

12٫307

11٫272

ال يحصل أعضاء مجلس اإلدارة على أي مكافآت في شكل أتعاب أو رواتب أو عالوات لقاء اخلدمات التي يقدمونها إلى البنك

 30إدارة املخاطر
تنطــوي أنشــطة املجموعــة علــى بعــض املخاطــر ،لكــن يتــم إدارة هــذه املخاطــر بطريقــة هيكليــة ومنظمــة مــن خــال سياســة إدارة مخاطــر شــاملة
تتضمــن إدارة املخاطــر الشــاملة فــي الهيــكل التنظيمــي وإدارة املخاطــر وعمليــات املراقبــة .يوفــر مجلــس اإلدارة التوجيــه واملراقبــة إلدارة املخاطــر
العامــة فــي ظــل دعــم جلنــة املخاطــر وجلنــة التدقيــق وإدارة املخاطــر وإدارة التدقيــق الداخلــي باملجموعــة مبــا يســاعد اإلدارة التنفيذيــة فــي الرقابــة
واإلدارة الفعالــة للمخاطــر الشــاملة للمجموعــة.
تتعرض املجموعة ملخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل.
وفقـاً لتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي ،قامــت املجموعــة بتطبيــق نظــام شــامل لقيــاس وإدارة املخاطــر .يســاعد هــذا األســلوب فــي توضيــح كل مــن
اخلســارة املتوقــع حدوثهــا فــي الظــروف العاديــة واخلســائر غيــر املتوقعــة ،وهــي عبــارة عــن تقييــم اخلســارة النهائيــة الفعليــة اســتناداً إلــى النمــاذج
اإلحصائيــة .يتــم فحــص وحتليــل املعلومــات املجمعــة مــن كافــة مجموعــات العمــل الداخليــة بشــدة لتحديــد املخاطــر ومراقبتهــا.
يتــم حتديــد احتمــاالت التعــرض للمخاطــر القائمــة واملعامــات بكميــات معينــة ومقارنتهــا باحلــدود املســموح بهــا ،بينمــا يتــم مراقبــة املخاطــر غيــر
الكميــة مقارنـ ًة بتوجيهــات السياســة واملخاطــر الرئيســية ومؤشــرات املراقبــة .يتــم تصعيــد أي حــاالت تناقــض أو فوائــض أو انحرافــات إلــى اإلدارة
التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة.
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 30إدارة املخاطر (تتمة)
تســتخدم املجموعــة ،كجــزء مــن إدارة املخاطــر العامــة ،مبــادالت أســعار الفائــدة وعقــود حتويــل العمــات األجنبيــة اآلجلــة واألدوات األخــرى إلدارة
املخاطــر املتعلقــة بالتغيــر فــي أســعار الصــرف والعمــات األجنبيــة ومخاطــر األســهم ومخاطــر االئتمــان واملخاطــر الناجتــة مــن تقديــر املعامــات .يتــم
اســتخدام الضمانــات للحــد مــن مخاطــر االئتمــان باملجموعــة.
يتضمن إطار إدارة املخاطر الشامل للمجموعة توجيهات محددة تؤكد على االحتفاظ مبحفظة متنوعة لتفادي التركزات العالية للمخاطر.
 30.1مخاطر االئتمان
إن مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر أن يتســبب طــرف مقابــل فــي تكبــد املجموعــة خســارة ماليــة نتيجــة العجــز عــن الوفــاء بالتــزام مــا .تنشــأ مخاطــر
االئتمــان ضمــن ســياق العمــل العــادي للمجموعــة.
تتم مراجعة واعتماد جميع السياسات الهامة املتعلقة باالئتمان من قبل مجلس اإلدارة.
توضــع حــدود لالئتمــان جلميــع العمــاء بعــد دراســة حــذرة ملقدرتهــم املاليــة .كمــا تتطلــب اإلجــراءات القائمــة وامللخصــة في كتيــب إجراءات منــح االئتمان
فــي املجموعــة أن تخضــع جميــع طلبــات االئتمــان إلــى دراســة تفصيليــة تقــوم بهــا إدارات مراقبــة االئتمــان احمللــي والدولــي قبــل تقدميهــا إلــى جلنــة
االئتمــان املختصــة .إن جميــع القــروض مضمونــة متــى مــا كان ذلــك ضروريـاً بأنــواع مقبولــة مــن الضمانــات للتخفيــف مــن مخاطــر االئتمــان املتعلقــة بها.
وفق ـاً لتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي بتاريــخ  18ديســمبر  1996التــي حتــدد قواعــد وأســس تصنيــف التســهيالت االئتمانيــة ،قامــت املجموعــة
بتشــكيل جلنــة داخليــة مــن ذوي اخلبــرة واالختصــاص بالبنــك لدراســة وتقييــم التســهيالت القائمــة لــكل عميــل باملجموعــة علــى حــدة بغــرض الوقــوف
علــى أيــة أمــور غيــر عاديــة ترتبــط بوضــع العميــل ،ومــا قــد يواجهــه مــن مصاعــب قــد يتعــن معهــا تصنيــف التســهيالت االئتمانيــة املمنوحــة لــه
كغيــر منتظمــة ،ومــن ثــم حتديــد حجــم املخصصــات املطلوبــة لتلــك املديونيــة .وتــدرس أيضـاً اللجنــة ،التــي جتتمــع بصفــة دوريــة علــى مــدار الســنة،
أوضــاع العمــاء التــي تتجــاوز أرصــدة حســاباتهم غيــر املنتظمــة نســبة  %25مــن إجمالــي مديونيتهــم ،وذلــك لتقريــر مــا إذا كان األمــر يتطلــب زيــادة
املخصصــات القائمــة مــن عدمــه.
تقــوم املجموعــة أيضـاً باحلــد مــن تلــك املخاطــر مــن خــال تنويــع موجوداتهــا جغرافيـاً ومــن حيــث قطاعــات األعمــال .إضافــة إلــى ذلــك ،فــإن جميــع
التســهيالت االئتمانيــة تخضــع إلشــراف مســتمر يتمثــل فــي مراجعــة دوريــة لــأداء االئتمانــي ولتصنيــف مســتويات احلســابات.
 30.1.1تقييم خسائر االئتمان املتوقعة

تعريف التعثر

البيـ ـ ـ ــانات املـ ـ ـ ــاليـ ـ ـ ــة

تعتبــر املجموعــة أن األصــل املالــي متعثــراً وبالتالــي يقــع ضمــن املرحلــة ( 3ائتمــان منخفــض القيمــة) بالنســبة حلســابات خســائر االئتمــان املتوقعــة
فــي احلــاالت التاليــة:
· ·عــدم احتمــال قيــام املقتــرض بســداد التزاماتــه االئتمانيــة للمجموعــة بالكامــل دون جلــوء املجموعــة التخــاذ اإلجــراءات القانونيــة مثــل حتقيــق
الضمــان (فــي احلــاالت احملتفــظ فيهــا بالضمانــات)؛
· ·تأخر املقترض عن سداد أي التزام ائتماني مادي للمجموعة ملدة تزيد عن  90يوماً؛ أو
· ·اعتبار تعرض املقترض لالنخفاض في القيمة االئتمانية استناداً إلى تقييم نوعي ألغراض إدارة مخاطر االئتمان الداخلية.
· ·التسهيالت لألفراد من بداية حق الرجوع القانوني.
إن أي تسهيالت منخفضة القيمة االئتمانية أو غير منتظمة ومت إعادة هيكلتها يتم اعتبارها أيضاً متعثرة.
تعتبــر املجموعــة أن االســتثمارات واألرصــدة بــن املصــارف متعثــرة عندمــا يتأخــر ســداد الكوبــون أو الدفعــة األساســية ملــدة يــوم واحــد.
كمــا تعتبــر املجموعــة احملفظــة املصنفــة خارجيــا والتــي تقــع ضمــن تصنيفــات الفئــة «د» بالنســبة إلحــدى مؤسســات التصنيــف االئتمانــي اخلارجــي
( )S&P and Fitchوالفئــة «ج» بالنســبة ملؤسســة التصنيــف االئتمانــي اخلارجــي ( )Moody’sمتعثــرة.
تضــع املجموعــة فــي اعتبــاره عــدداً مــن املؤشــرات التــي قــد تشــير إلــى عــدم احتماليــة الســداد كجــزء مــن التقييــم الكمــي فيمــا إذا كان العميــل متعثــراً.
تتضمــن هــذه املؤشــرات مــا يلي:
· ·انتهاك االتفاقيات
· ·تأخر املقترض في سداد االلتزامات املستحقة عليه إلى اجلهات الدائنة العامة أو املوظفني
· ·وفاة املقترض
تعتبــر املجموعــة أن األصــل املالــي « متعافــي» (أي لــم يعــد متعثــراً) وبالتالــي يتــم إعــادة تصنيفــه خــارج املرحلــة  3عندمــا لــم يعــد يســتوفي أيـاً مــن
معاييــر التعثــر .وفيمــا يتعلــق بالتســهيالت املعــاد هيكلتهــا والتــي يتــم تصنيفهــا ضمــن املرحلــة  ،3ينبغــي اســتكمال فتــرة مهلــة الســداد (إن وجــدت)
واســتيفاء الدفعــات املنتظمــة (علــى أســاس الوقــت احلالــي) ملــدة ســنة علــى األقــل (باســتثناء التســهيالت لإلفــراد) أو وفقـاً لــم يتــم حتديــده مــن قبــل
املجموعــة مقابــل تصنيــف التســهيالت ضمــن املرحلــة  /2املرحلــة .1
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الزيادة اجلوهرية في مخاطر االئتمان

تتولــى املجموعــة اســتمرار مراقبــة كافــة املوجــودات التــي تتعــرض خلســائر االئتمــان املتوقعــة .ولكــي يتــم حتديــد مــا إذا كانــت أداة مــا أو محفظــة
مــن األدوات تتعــرض خلســائر االئتمــان املتوقعــة ملــدة  12شــهراً أو تتعــرض خلســائر االئتمــان املتوقعــة علــى مــدار عمــر تلــك األدوات ،تقــوم املجموعــة
بتقييــم مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ التحقــق املبدئــي .إن املعاييــر الكميــة املســتخدمة لتحديــد الزيــادة اجلوهريــة فــي
مخاطــر االئتمــان متثــل سلســلة مــن احلــدود النســبية واملطلقــة .إن كافــة املوجــودات املاليــة التــي تتأخــر فــي الســداد ملــدة تبلــغ  30يومـاً يتــم االعتبــار
بأنهــا تتضمــن زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ التحقــق املــادي ويتــم حتويلهــا إلــى املرحلــة  2حتــى وإن لــم تشــر املعاييــر األخــرى إلــى زيــادة
جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان .ولكــن يتــم حتويــل التســهيالت االئتمانيــة لألفــراد إلــى املرحلــة  2اســتناداً إلــى أيــام التأخــر فــي حركــة الســداد وأن
افتــراض التأخــر فــي الســداد ملــدة  30يومـاً الــوارد ضمــن املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9ليــس قطعيـاً ولكنــه غيــر منقــوص.
تعتبــر املجموعــة أن األداة املاليــة ذات التصنيــف اخلارجــي ضمــن فئــة «اجلــودة االئتمانيــة العاليــة» كمــا فــي تاريــخ البيانــات املاليــة املجمعــة تتضمــن
مخاطــر ائتمانيــة منخفضــة .وباإلضافــة إلــى املعاييــر الكميــة الســابقة ،تقــوم املجموعــة بتطبيــق معاييــر نوعيــة لتقييــم الزيــادة اجلوهريــة فــي املخاطــر
االئتمانيــة اســتنادا إلــى مراقبــة بعــض إشــارات اإلنــذار املبكــر.

قياس خسائر االئتمان املتوقعة

تتمثــل خســائر االئتمــان املتوقعــة فــي تقديــرات اخلســائر االئتمانيــة علــى أســاس ترجيــح االحتمــاالت ويتــم قياســها بالقيمــة احلاليــة لكافــة حــاالت
العجــز النقديــة املخصومــة مبعــدل الفائــدة الفعليــة لــأداة املاليــة .ميثــل العجــز النقــدي الفــرق بــن التدفقــات النقديــة املســتحقة للمجموعــة مبوجــب
عقــد والتدفقــات النقديــة التــي تتوقــع املجموعــة احلصــول عليهــا .تتضمــن العناصــر األساســية فــي قيــاس اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة احتماليــة
التعثــر ومعــدل اخلســارة عنــد التعثــر وقيمــة التعــرض عنــد التعثــر .تقــدر املجموعــة تلــك العناصــر باســتخدام منــاذج املخاطــر االئتمانيــة املناســبة
اخــذاً فــي االعتبــار املعــدالت االئتمانيــة الداخليــة واخلارجيــة للموجــودات وطبيعــة وقيمــة الضمانــات والســيناريوهات االقتصاديــة الكبــرى املســتقبلية
الــخ.
تقــوم املجموعــة باحتســاب خســائر االئتمــان املتوقعــة علــى التســهيالت االئتمانيــة املصنفــة ضمــن املرحلــة  3بنســبة  %100مــن قيمــة التعــرض عنــد
التعثــر بالصافــي بعــد قيمــة الضمانــات املؤهلــة بعــد تطبيــق االســتقطاعات املطبقــة.
تقــوم املجموعــة عنــد تقديرهــا خلســائر االئتمــان املتوقعــة للتســهيالت االئتمانيــة مبراعــاة املؤشــرات الرئيســية اســتناداً إلــى املدخــات املقترحــة مــن
قبــل بنــك الكويــت املركــزي:
· ·احلد األدنى لتقدير احتمالية التعثر للمحافظ احملددة
· ·الضمان املؤهل مع االستقطاعات لتحديد معدل اخلسارة عند التعثر
· ·االستحقاق املقدر لقيم التعرض ضمن املرحلة 2
· ·عامل التحويل االئتماني من األجزاء املستخدمة وغير املستخدمة للتسهيالت النقدية وغير النقدية
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تقــوم املجموعــة فــي إدارة محفظتهــا باســتخدام التصنيفــات واملقاييــس والتقنيــات األخــرى التــي تضــع فــي اعتبارهــا كافــة جوانــب املخاطــر املتوقعــة.
تســتخدم املجموعــة أدوات التصنيــف القياســية لقطــاع األعمــال وذلــك لتقييــم التصنيفــات  /الدرجــات التــي متثــل معــدل الرفــع لعمليــات تقديــر
احتماليــة التعثــر .تعمــل تلــك األداة علــى توفيــر إمكانيــة حتليــل األعمــال وإجــراء تصنيفــات املخاطــر علــى مســتويات كل امللتــزم والتســهيل االئتمانــي.
يعمــل هــذا التحليــل علــى دعــم اســتخدام العوامــل املاليــة وكذلــك العوامــل املوضوعيــة غيــر املاليــة .كمــا تســتخدم املجموعــة كذلــك التصنيفــات
اخلارجيــة مــن خــال وكاالت التصنيــف املعتمــدة للمحافــظ املصنفــة خارجي ـاً.
تتمثــل احتماليــة التعثــر فــي احتمــال أن يتعثــر امللتــزم فــي الوفــاء بالتزاماتهــا فــي املســتقبل .يتطلــب املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9اســتخدام
احتماليــة تعثــر بشــكل منفصــل ملــدة تبلــغ  12شــهراً أو علــى مــدار عمــر األدوات اســتناداً إلــى توزيــع املرحلــة بالنســبة للملتــزم .كمــا ينبغــي أن تعكــس
احتماليــة التعثــر املســتخدمة ضمــن املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9تقديــر املجموعــة جلــودة األصــل فــي املســتقبل .وتنتــج احتماليــة التعثــر علــى
مــدار مــدة التعثــر مــن أداة التصنيــف اســتناداً إلــى التصنيفــات االئتمانيــة الداخليــة  /اخلارجيــة .وتقــوم املجموعــة بتحويــل احتماليــة التعثــر علــى
مــدار مــدة التعثــر إلــى الهيــاكل الزمنيــة الحتماليــة التعثــر فــي فتــرة زمنيــة محــددة باســتخدام منــاذج وتقنيــات مناســبة.
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تقــوم املجموعــة بتقييــم احتماليــة التعثــر حملفظــة األفــراد مــن خــال بطاقــات الدرجــات الســلوكية .يتــم أيض ـاً تقســيم محفظــة العمــاء بشــكل
إحصائــي ويتــم تســجيل مجموعــات املخاطــر التــي لهــا خصائــص مخاطــر مشــتركة مــع بطاقــات الدرجــات املختلفــة ذات الصلــة بــكل مجموعــة
مخاطــر .ويســتند ذلــك التقســيم إلــى املتغيــرات الدميغرافيــة والســلوكية واملاليــة التــي تعمــل علــى ترتيــب املخاطــر بوضــوح .مت وضــع بطاقــات
الدرجــات باســتخدام التقنيــات اإلحصائيــة .إن تنفيــذ بطاقــة الدرجــات ســوف يكــون لــه تأثيــراً علــى قيمــة احتماليــة التعثــر ذات الصلــة لــكل تســهيل
ائتمانــي .يتــم اســتنتاج الهيــكل الزمنــي الحتماليــة التعثــر باســتخدام القيمــة األساســية الحتماليــة التعثــر.

قيمة التعرض عند التعثر

متثــل قيمــة التعــرض عنــد التعثــر املبلــغ الــذي ســوف يســتحق علــى امللتــزم للمجموعــة عنــد التعثــر .وتقــوم املجموعــة باحتســاب قيــم التعــرض املتغيــرة
التــي قــد تــؤدي إلــى زيــادة قيمــة التعــرض عنــد التعثــر باإلضافــة إلــى احلــد االئتمانــي املســحوب .وتنتــج قيــم التعــرض مــن احلــدود املتاحــة واملطلوبــات
احملتملــة .وبالتالــي ،يتضمــن التعــرض القيــم خــارج امليزانيــة وداخــل امليزانيــة .ويتــم تقديــر قيمــة التعــرض عنــد التعثــر اخــذاً فــي االعتبــار الشــروط
التعاقديــة مثــل أســعار الكوبــون ومعــدل التكــرار ومنحنيــات املراجــع وتاريــخ االســتحقاق وخيــارات مــا قبــل الســداد وجــدول اإلطفــاء وعوامــل حتويــل
االئتمــان الــخ .تتضمــن قيمــة التعــرض عنــد التعثــر بالنســبة لقــروض األفــراد افتراضــات الســداد بينمــا يتــم تطبيــق عوامــل حتويــل االئتمــان علــى
محفظــة بطاقــات االئتمــان لتقديــر املســحوبات املســتقبلية.

معدل اخلسارة عند التعثر

ميثــل معــدل اخلســارة عنــد التعثــر قيمــة اخلســارة احملتملــة فــي حالــة حــدوث التعثــر .تقــوم املجموعــة بتقديــر عوامــل قيــاس معــدل اخلســارة عنــد
التعثــر اســتناداً إلــى تاريــخ معــدالت االســترداد للمطالبــات مــن األطــراف املقابلــة املتعثــرة .وتراعــي منــاذج معــدل اخلســارة عنــد التعثــر هيــكل وضمــان
وامتيــاز املطالبــة وقطــاع أعمــال الطــرف املقابــل وتكاليــف االســترداد ألي ضمــان يتعلــق باألصــل املالــي.

إدراج املعلومات املستقبلية

تأخــذ املجموعــة فــي اعتبارهــا املتغيــرات االقتصاديــة الرئيســية املتوقــع أن يكــون لهــا تأثيــر علــى مخاطــر االئتمــان واخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة
لغــرض ادراج املعلومــات املســتقبلية ضمــن منــاذج خســائر االئتمــان املتوقعــة .وتتضمــن املتغيــرات االقتصاديــة األساســية ،ولكــن ليــس مقصــوراً علــى،
إجمالــي النتــاج احمللــي ومؤشــر أســعار األســهم وأســعار النفــط واالنفــاق احلكومــي .وتعكــس تلــك املتغيــرات بصــورة أساســية التقديــرات املعقولــة
واملؤيــدة للظــروف االقتصاديــة الكبــرى املســتقبلية .إن مراعــاة هــذه العوامــل يــؤدي الــى رفــع درجــة االحــكام املســتخدمة فــي حتديــد اخلســائر
االئتمانيــة املتوقعــة .وتقــوم املجموعــة باالســتعانة بالنمــاذج اإلحصائيــة لتضمــن العوامــل االقتصاديــة الكبــرى فــي معــدالت التعثــر التاريخيــة.
وتراعــي املجموعــة ثالثــة ســيناريوهات (خــط األســاس ،االرتفــاع ،االنخفــاض) للتوقعــات بالبيانــات االقتصاديــة الكبــرى بشــكل منفصــل لــكل
القطاعــات اجلغرافيــة املصنفــة ويتــم تطبيــق ترجيــح االحتمــاالت املناســبة علــى تلــك الســيناريوهات للوصــول إلــى النتيجــة النهائيــة خلســائر االئتمــان
املتوقعــة علــى أســاس ترجيــح االحتمــاالت .مت حتديــد تقديــرات خســائر االئتمــان املتوقعــة حلساســية التغيــرات فــي التنبــؤات للمتغيــرات الكبــرى
وكذلــك التغيــرات فــي املوازيــن املخصصــة لتلــك الســيناريوهات .إن تأثيــر خســائر االئتمــان املتوقعــة ليــس ماديـاً .وتقــوم اإلدارة مبراجعــة املنهجيــات
واالفتراضــات مبــا فــي ذلــك أي توقعــات للظــروف االقتصاديــة املســتقبلية علــى أســاس منتظــم.

البيـ ـ ـ ــانات املـ ـ ـ ــاليـ ـ ـ ــة

 30.1.2احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان
إن حتليــل تســهيالت القــروض والســلف والتمويــل اإلســامي للعمــاء واملطلوبــات احملتملــة قبــل وبعــد احتســاب الضمانــات احملتفــظ بهــا أو التعزيــزات
االئتمانيــة األخــرى كمــا يلــي:

2017

2018

إجمالي املخاطر
ألف
دينار كويتي

صافي املخاطر
ألف
دينار كويتي

إجمالي املخاطر
ألف
دينار كويتي

صافي املخاطر
ألف
دينار كويتي

قروض وسلف ومتويل إسالمي للعمالء

15٫503٫402

10٫466٫891

14٫502٫609

9٫815٫314

مطلوبات محتملة

4٫387٫935

4٫193٫953

4٫228٫662

4٫020٫092

الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى

إن مبلــغ ونــوع وتقييــم الضمــان يســتند إلــى التوجيهــات احملــددة فــي إطــار إدارة املخاطــر .تشــمل األنــواع الرئيســية للضمانــات املقبولــة ،العقــارات
واألســهم املســعرة والضمانــات النقديــة والبنكيــة .تتــم عمليــات إعــادة التقييــم وحفــظ الضمانــات بشــكل مســتقل عــن وحــدات العمــل.
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 30إدارة املخاطر (تتمة)

 30.1مخاطر االئتمان (تتمة)
 30.1.3تركز مخاطر احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان
تنشــأ تركــزات مخاطــر االئتمــان مــن التعــرض ملخاطــر العمــاء ذوي الســمات املماثلــة مــن حيــث املوقــع اجلغرافــي الذيــن يعملــون فيــه أو قطــاع
األعمــال الــذي ميارســون فيــه أنشــطتهم بحيــث قــد تتأثــر قدرتهــم علــى الوفــاء بااللتزامــات التعاقديــة علــى نحــو مماثــل بالتغيــرات فــي الظــروف
السياســة أو االقتصاديــة أو الظــروف األخــرى.
قــد تنشــأ مخاطــر االئتمــان أيضـاً مــن التركــزات الكبيــرة ملوجــودات املجموعــة لــدى أي طــرف مقابــل مســتقل .تتــم إدارة هــذه املخاطــر مــن خـــال
تنويــع احملافــظ املاليــة .إن نســبة أكبــر  20قرضـ ـاً والســلف والتمويــل اإلســامي للعمــاء القائمــة كنســبة مئويــة مــن إجمالــي القــروض والســلف
والتمويــل اإلســامي للعمــاء بلغــت  %17كمــا فــي  31ديســمبر .)%17 :2017( 2018
ميكــن حتليــل املوجــودات املاليــة للمجموعــة والبنــود خــارج امليزانيــة قبــل األخــذ بعــن االعتبــار أي ضمانــات محتفــظ بهــا أو تعزيــزات ائتمانيــة حســب
القطاعــات اجلغرافيــة التالية:

2018

أمريكا
الشمالية
ألف
دينار كويتي

أوروبا
ألف
دينار كويتي

آسيا
ألف
دينار كويتي

أخرى
ألف
دينار كويتي

املجموع
ألف
دينار كويتي

أرصدة وودائع لدى البنوك

2٫846٫422

898٫218

905٫902

463٫420

-

5٫113٫962

سندات بنك الكويت املركزي

809٫871

-

-

-

-

809٫871

سندات خزانة حكومة الكويت

872٫042

-

-

-

-

872٫042

قروض وسلف ومتويل إسالمي للعمالء

14٫255٫077

267٫729

441٫007

268٫217

271٫372

15٫503٫402

استثمارات في أوراق دين مالية-
بالتكلفة املطفأة

830٫578

583

-

17٫650

-

848٫811

استثمارات في أوراق دين مالية-
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة األخرى

2٫001٫761

21٫126

57٫162

543٫733

19٫210

2٫642٫992

موجودات أخرى

153٫289

4٫578

58٫070

4٫395

1٫430

221٫762

21٫769٫040

1٫192٫234

1٫462٫141

1٫297٫415

292٫012

26٫012٫842

2٫531٫710

289٫387

1٫358٫733

810٫244

13٫639

5٫003٫713

24٫300٫750

1٫481٫621

2٫820٫874

2٫107٫659

305٫651

31٫016٫555

القطاع اجلغرافي

التزامات ومطلوبات محتملة
(إيضاح )27
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الشرق
األوسط
وشمال
أفريقيا
ألف
دينار كويتي

 30إدارة املخاطر (تتمة)

 30.1مخاطر االئتمان (تتمة)

30.1.3

تركز مخاطر احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان (تتمة)

2017

الشرق األوسط
وشمال
أفريقيا
ألف
دينار كويتي

أمريكا
الشمالية
ألف
دينار كويتي

أوروبا
ألف
دينار كويتي

آسيا
ألف
دينار كويتي

أخرى
ألف
دينار كويتي

املجموع
ألف
دينار كويتي

992٫856 1٫085٫400 2٫674٫244

284٫079

-

5٫036٫579

سندات بنك الكويت املركزي

655٫591

-

-

-

-

655٫591

سندات خزانة حكومة الكويت

- 1٫076٫211

-

-

-

1٫076٫211

قروض وسلف ومتويل إسالمي للعمالء

291٫674 13٫394٫320

405٫990

168٫554

242٫071

14٫502٫609

-

15٫259

-

138٫493

107٫725

502٫753

20٫173

2٫962٫848

31٫569

3٫227

1٫403

162٫562

263٫647

24٫534٫893

48٫917

4٫941٫791

القطاع اجلغرافي
أرصدة وودائع لدى البنوك

استثمارات محتفظ بها حتى
االستحقاق

123٫234

استثمارات متاحة للبيع

44٫212 2٫287٫985

موجودات أخرى

123٫877

2٫486

973٫872 1٫538٫140 1٫423٫772 20٫335٫462
التزامات ومطلوبات محتملة
(إيضاح )27

307٫776 2٫458٫973

767٫990 1٫358٫135

312٫564 1٫741٫862 2٫896٫275 1٫731٫548 22٫794٫435

29٫476٫684

ميكن حتليل املوجودات املالية للمجموعة والبنود خارج امليزانية قبل األخذ بعني االعتبار أي ضمانات محتفظ بها أو تعزيزات ائتمانية حسب
قطاعات األعمال التالية:

2018

ألف دينار كويتي

2017

ألف دينار كويتي

قطاع األعمال
صناعي

2٫368٫919

2٫224٫598

بنوك ومؤسسات مالية أخرى

9٫908٫859

9٫224٫294

إنشاءات

1٫404٫411

1٫308٫088

عقارات

3٫280٫586

3٫078٫956

جتزئة

5٫185٫575

4٫869٫811

حكومة

3٫361٫079

3٫318٫470

أخرى

3٫343٫743

3٫152٫163

31٫016٫555

29٫476٫684

البيـ ـ ـ ــانات املـ ـ ـ ــاليـ ـ ـ ــة

جتاري

2٫163٫383

2٫300٫304
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 30إدارة املخاطر (تتمة)

 30.1مخاطر االئتمان (تتمة)
 30.1.4اجلودة االئتمانية حسب فئة املوجودات املالية
تســتفيد املجموعــة فــي إدارة احملفظــة املاليــة مــن التصنيفــات والقياســات واألســاليب األخــرى التــي تســعى إلــى مراعــاة جميــع جوانــب املخاطــر .إن
مخاطــر االئتمــان املصنفــة ذات جــدارة «عاليــة» فــي التصنيــف فهــي تلــك التــي تُقــدر باحلــد األدنــى ملخاطــر اخلســائر املاليــة الناجتــة مــن تعثــر املديــن
عــن الوفــاء بالتزاماتــه .يتضمــن ذلــك التســهيالت املمنوحــة للشــركات ذات الوضــع املالــي ومؤشــرات املخاطــر والقــدرة علــى الســداد التــي تتــراوح بــن
الدرجــة اجليــدة واملمتــازة .أمــا مخاطــر االئتمــان املصنفــة ذات جــدارة «قياســية» فتشــمل كافــة التســهيالت األخــرى التــي يتــم فيهــا االلتــزام بالســداد
وكافــة الشــروط التعاقديــة وال تتعــرض النخفــاض القيمــة .تُقــدر املخاطــر النهائيــة الحتمــال تكبــد خســارة ماليــة مــن اجلــدارة «القياســية» مبعــدل
أعلــى مــن تلــك املخاطــر املصنفــة ضمــن نطــاق اجلــدارة «العاليــة».
يوضح اجلدول أدناه جودة االئتمان حسب فئة املوجودات املالية لبنود بيان املركز املالي استناداً إلى نظام التصنيف االئتماني لدى املجموعة:

غير متأخرة أو منخفضة القيمة

2018

فئة عالية
ألف
دينار كويتي

فئة قياسية
ألف
دينار كويتي

أرصدة وودائع قصيرة األجل لدى البنوك

2٫750٫320

-

-

2٫750٫320

سندات بنك الكويت املركزي

809٫871

-

-

809٫871

سندات خزانة حكومة الكويت

872٫042

-

-

872٫042

ودائع لدى البنوك

2٫146٫666

218٫279

-

2٫364٫945

قروض وسلف ومتويل إسالمي للعمالء

13٫989٫649

1٫678٫633

340٫828

16٫009٫110

استثمارات في أوراق دين مالية-بالتكلفة املطفأة

23٫083

851٫331

-

874٫414

استثمارات في أوراق دين مالية-مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة األخرى

1٫972٫567

670٫425

-

2٫642٫992

22٫564٫198

3٫418٫668

340٫828

26٫323٫694

غير متأخرة أو منخفضة القيمة
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متأخرة أو
منخفضة القيمة املجموع
ألف
ألف
دينار كويتي
دينار كويتي

2017

فئة عالية
ألف
دينار كويتي

فئة قياسية
ألف
دينار كويتي

متأخرة أو
منخفضة القيمة املجموع
ألف
ألف
دينار كويتي
دينار كويتي

أرصدة وودائع قصيرة األجل لدى البنوك

2٫548٫391

-

-

2٫548٫391

سندات بنك الكويت املركزي

655٫591

-

-

655٫591

سندات خزانة حكومة الكويت

1٫076٫211

-

-

1٫076٫211

ودائع لدى البنوك

2٫299٫426

188٫762

-

2٫488٫188

قروض وسلف ومتويل إسالمي للعمالء

13٫154٫016

1٫644٫268

319٫838

15٫118٫122

استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

15٫258

123٫235

-

138٫493

استثمارات متاحة للبيع

1٫822٫560

1٫140٫288

-

2٫962٫848

21٫571٫453

3٫096٫553

319٫838

24٫987٫844

 30إدارة املخاطر (تتمة)

 30.1مخاطر االئتمان (تتمة)
 30.1.5حتليل تقادم القروض والسلف والتمويل اإلسالمي للعمالء املتأخرة أو منخفضة القيمة
شركات

املجموع

أفراد

2018

متأخرة وغير
منخفضة
القيمة
ألف
دينار كويتي

متأخرة
ومنخفضة
القيمة
ألف
دينار كويتي

متأخرة وغير
منخفضة
القيمة
ألف
دينار كويتي

متأخرة
ومنخفضة
القيمة
ألف
دينار كويتي

متأخرة وغير
منخفضة
القيمة
ألف
دينار كويتي

متأخرة
ومنخفضة
القيمة
ألف
دينار كويتي

حتى  30يوماً

41٫808

3٫954

43٫101

33

84٫909

3٫987

 60-31يوماً

7٫367

15

18٫725

10

26٫092

25

 90-61يوماً

4٫445

86

3٫688

15

8٫133

101

 180-91يوماً

-

24٫061

-

25٫638

-

49٫699

أكثر من  180يوماً

-

89٫574

-

78٫308

-

167٫882

53٫620

117٫690

65٫514

104٫004

119٫134

221٫694

شركات

املجموع

أفراد

حتى  30يوماً

30٫092

1٫678

41٫061

-

71٫153

1٫678

 60-31يوما

6٫551

158

18٫252

-

24٫803

158

 90-61يوما

7٫018

-

2٫772

-

9٫790

-

 180-91يوما

-

42٫882

-

23٫794

-

66٫676

أكثر من  180يوماً

-

73٫915

-

71٫665

-

145٫580

43٫661

118٫633

62٫085

95٫459

105٫746

214٫092

البيـ ـ ـ ــانات املـ ـ ـ ــاليـ ـ ـ ــة

2017

متأخرة وغير
منخفضة
القيمة
ألف
دينار كويتي

متأخرة
ومنخفضة
القيمة
ألف
دينار كويتي

متأخرة وغير
منخفضة
القيمة
ألف
دينار كويتي

متأخرة
ومنخفضة
القيمة
ألف
دينار كويتي

متأخرة وغير
منخفضة
القيمة
ألف
دينار كويتي

متأخرة
ومنخفضة
القيمة
ألف
دينار كويتي

إن القيمــة العادلــة للضمــان الــذي حتتفــظ بــه املجموعــة مــن إجمالــي املبلــغ متأخــر الدفــع أو القــروض والســلف والتمويــل اإلســامي للعمــاء التــي
انخفضــت قيمتهــا ،بلغــت  115٫196ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  31ديســمبر  91٫283 :2017( 2018ألــف دينــار كويتــي).
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 30إدارة املخاطر (تتمة)
 30.2مخاطر السيولة
إن مخاطــر الســيولة هــي املخاطــر التــي تكمــن فــي عــدم قــدرة املجموعــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا املاليــة عنــد اســتحقاقها .وللحــد مــن هــذه املخاطــر،
قامــت اإلدارة بتنويــع مصــادر التمويــل وإدارة املوجــودات مــع أخــذ الســيولة فــي االعتبــار ،ومراقبــة الســيولة بصــورة يوميــة.
يلخــص اجلــدول التالــي معلومــات اســتحقاق موجــودات ومطلوبــات وحقــوق ملكيــة املجموعــة اســتناداً إلــى التدفقــات النقديــة التعاقديــة وتواريــخ
االســتحقاق .ال يحتســب هــذا بالضــرورة االســتحقاقات الفعليــة.

2018

حتى
 3أشهر
ألف دينار كويتي

 3إلى
 12شهر ًا
ألف دينار كويتي

أكثر من
سنة واحدة
ألف دينار كويتي

املجموع
ألف دينار كويتي

املوجودات
نقد وودائع لدى البنوك

5٫038٫888

240٫001

52٫060

5٫330٫949

سندات بنك الكويت املركزي

452٫789

357٫082

-

809٫871

سندات خزانة حكومة الكويت

35٫433

227٫804

608٫805

872٫042

قروض وسلف ومتويل إسالمي للعمالء

4٫170٫497

2٫091٫383

9٫241٫522

15٫503٫402

استثمارات مقاسة بالتكلفة املطفأة

57٫787

145٫830

645٫194

848٫811

استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة
األخرى

441٫264

205٫917

2٫057٫810

2٫704٫991

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

28٫241

-

95٫989

124٫230

استثمار في شركات زميلة

-

-

31٫425

31٫425

أراضي ومباني ومعدات

-

-

362٫801

362٫801

الشهرة وموجودات أخرى غير ملموسة

-

-

578٫973

578٫973

موجودات أخرى

148٫402

34٫397

77٫646

260٫445

10٫373٫301

3٫302٫414

13٫752٫225

27٫427٫940

املطلوبات وحقوق امللكية
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املستحق للبنوك ومؤسسات مالية أخرى

6٫097٫926

1٫675٫433

317٫125

8٫090٫484

ودائع العمالء

11٫406٫259

2٫361٫167

621٫410

14٫388٫836

شهادات إيداع مصدرة

329٫808

116٫771

4٫549

451٫128

أوراق دولية متوسطة األجل

-

-

220٫124

220٫124

سندات مساندة  -الشريحة 2

-

-

124٫768

124٫768

مطلوبات أخرى

349٫948

3٫185

98٫157

451٫290

رأس املال واالحتياطيات

-

-

2٫948٫913

2٫948٫913

توزيعات أرباح نقدية مقترحة

214٫344

-

-

214٫344

األوراق املالية املستدامة  -الشريحة 1

-

-

210٫700

210٫700

احلصص غير املسيطرة

-

-

327٫353

327٫353

18٫398٫285

4٫156٫556

4٫873٫099

27٫427٫940

 30إدارة املخاطر (تتمة)

 30.2مخاطر السيولة (تتمة)

2017

حتى
 3أشهر
ألف دينار كويتي

 3إلى
 12شهر ًا
ألف دينار كويتي

أكثر من
سنة واحدة
ألف دينار كويتي

املجموع
ألف دينار كويتي

املوجودات
نقد وودائع لدى البنوك

5٫007٫709

169٫660

54٫459

5٫231٫828

سندات بنك الكويت املركزي

429٫162

226٫429

-

655٫591

سندات خزانة حكومة الكويت

54٫833

145٫648

875٫730

1٫076٫211

قروض وسلف ومتويل إسالمي للعمالء

4٫490٫941

1٫775٫826

8٫235٫842

14٫502٫609

استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

43٫812

56٫556

38٫125

138٫493

استثمارات متاحة للبيع

603٫357

211٫760

2٫355٫978

3٫171٫095

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

39٫408

-

-

39٫408

استثمار في شركات زميلة

-

-

63٫187

63٫187

أراضي ومباني ومعدات

-

-

324٫277

324٫277

الشهرة وموجودات أخرى غير ملموسة

-

-

581٫906

581٫906

موجودات أخرى

104٫922

35٫773

109٫301

249٫996

10٫774٫144

2٫621٫652

12٫638٫805

26٫034٫601

املستحق للبنوك ومؤسسات مالية أخرى

5٫158٫633

1٫604٫734

705٫936

7٫469٫303

ودائع العمالء

11٫338٫972

1٫936٫062

504٫573

13٫779٫607

شهادات إيداع مصدرة

394٫749

91٫559

4٫527

490٫835

أوراق دولية متوسطة األجل

-

-

221٫173

221٫173

سندات مساندة  -الشريحة 2

-

-

124٫734

124٫734

مطلوبات أخرى

285٫280

449

102٫119

387٫848

رأس املال واالحتياطيات

-

-

2٫854٫898

2٫854٫898

توزيعات أرباح نقدية مقترحة

174٫493

-

-

174٫493

األوراق املالية املستدامة  -الشريحة 1

-

-

210٫700

210٫700

احلصص غير املسيطرة

-

-

321٫010

321٫010

17٫352٫127

3٫632٫804

5٫049٫670

26٫034٫601

البيـ ـ ـ ــانات املـ ـ ـ ــاليـ ـ ـ ــة

املطلوبات وحقوق امللكية
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 30إدارة املخاطر (تتمة)

 30.2مخاطر السيولة (تتمة)
توضــح قائمــة الســيولة للمطلوبــات املاليــة للمجموعــة املبينــة أدنــاه التدفقــات النقديــة مبــا فــي ذلــك مدفوعــات الفوائــد املســتقبلية علــى مــدى فتــرة
تلــك املطلوبــات املاليــة اســتنادا إلــى ترتيبــات الســداد التعاقديــة.

2018

حتى  3أشهر
ألف
دينار كويتي

 12-3شهر ًا
ألف
دينار كويتي

أكثر من سنة
ألف
دينار كويتي

املجموع
ألف
دينار كويتي

املطلوبات املالية
املستحق للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

6٫120٫935

1٫707٫497

333٫250

8٫161٫682

ودائع العمالء

11٫431٫803

2٫419٫305

693٫630

14٫544٫738

شهادات إيداع مصدرة

330٫899

118٫132

4٫747

453٫778

أوراق دولية متوسطة األجل

-

6٫256

242٫871

249٫127

سندات مساندة -الشريحة 2

-

6٫406

162٫718

169٫124

17٫883٫637

4٫257٫596

1٫437٫216

23٫578٫449

ارتباطات والتزامات طارئة
مطلوبات طارئة

933٫619

1٫277٫533

2٫176٫783

4٫387٫935

التزامات غير قابلة لإللغاء

77٫355

166٫203

372٫220

615٫778

1٫010٫974

1٫443٫736

2٫549٫003

5٫003٫713

األدوات املالية املشتقة التي يتم تسويتها على أساس إجمالي
مبالغ تعاقدية دائنة

2٫196٫769

573٫000

110٫312

2٫880٫081

مبالغ تعاقدية مدينة

2٫194٫424

576٫618

112٫342

2٫883٫384

2017

حتى  3أشهر
ألف
دينار كويتي

 12-3شهراً
ألف
دينار كويتي

أكثر من سنة
ألف
دينار كويتي

املجموع
ألف
دينار كويتي

املطلوبات املالية
املستحق للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

5٫159٫461

1٫620٫848

شهادات إيداع مصدرة

395٫310

92٫708

-

6٫250

ودائع العمالء
أوراق دولية متوسطة األجل
سندات مساندة -الشريحة 2

1٫973٫989 11٫354٫114

-

6٫224

3٫700٫019 16٫908٫885

738٫165

7٫518٫474

561٫704

13٫889٫807

247٫939

254٫163

1٫720٫598

22٫329٫502

4٫742

168٫048

492٫760

174٫298

ارتباطات والتزامات طارئة
مطلوبات طارئة
التزامات غير قابلة لإللغاء

870٫969

1٫130٫897

2٫226٫796

4٫228٫662

989٫185

1٫271٫150

2٫681٫456

4٫941٫791

118٫216

140٫253

454٫660

713٫129

األدوات املالية املشتقة التي يتم تسويتها على أساس إجمالي
مبالغ تعاقدية دائنة
مبالغ تعاقدية مدينة
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1٫595٫679
1٫597٫771

460٫016
458٫247

197٫832
196٫146

2٫253٫527
2٫252٫164

 30إدارة املخاطر (تتمة)
 30.3مخاطر السوق
إن مخاطــر الســوق هــي احتمــال تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة املســتقبلية لــأدوات املاليــة نتيجــة للتغيــر فــي أســعار الســوق .تنشــأ
مخاطــر الســوق مــن املراكــز املفتوحــة فــي أســعار الفائــدة والعمــات واألســهم حيــث تتعــرض جميعهــا إلــى حــركات الســوق العامــة واخلاصــة
والتغيــرات فــي مســتوى تقلــب معــدالت وأســعار الســوق مثــل أســعار الفائــدة وأســعار حتويــل العمــات األجنبيــة وأســعار األســهم.
 30.3.1مخاطر أسعار الفائدة
إن مخاطــر أســعار الفائــدة هــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة املســتقبلية ألداة ماليــة بســبب التغيــرات فــي أســعار الفائــدة
بالســوق.
ال تتعــرض املجموعــة بشــكل كبيــر إلــى مخاطــر أســعار الفائــدة نظــراً ألن موجوداتهــا ومطلوباتهــا يتــم إعــادة تســعيرها بشــكل منتظــم ويتــم تغطيــة
غالبيــة التعــرض للمخاطــر الناجتــة عــن اإلقــراض متوســطة األجــل مبعــدالت ثابتــة أو االقتــراض مبعــدالت ثابتــة عــن طريــق مبــادالت أســعار الفائــدة.
إضافــة إلــى ذلــك ،فإنــه يتــم مراقبــة فجــوات إعــادة تســعير موجوداتهــا ومطلوباتهــا بعنايــة فائقــة ويتــم مراقبتهــا مــن خــال حــدود يتــم وضعهــا مســبقاً
مــن قبــل مجلــس اإلدارة ويتــم تعديلهــا عنــد الضــرورة لتعكــس ظــروف الســوق املتغيــرة.

حساسية أسعار الفائدة

تقيــس حساســية األربــاح ألســعار الفائــدة تأثيــر التغيــرات املفترضــة فــي أســعار الفائــدة علــى صافــي إيــرادات الفائــدة لســنة واحــدة اســتناداً إلــى
املوجــودات واملطلوبــات املاليــة التــي حتمــل فائــدة واحملتفــظ بهــا فــي نهايــة الســنة .يشــتمل ذلــك علــى تأثيــر أدوات التغطيــة لكنــه يســتثني التزامــات
القــروض .إن حساســية األســهم هــي التأثيــر النــاجت مــن أســعار الفائــدة علــى القيمــة العادلــة لالســتثمارات فــي أوراق الديــن املاليــة املصنفــة بالقيمــة
العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى /املتاحــة للبيــع .تســتند حساســية احلــركات فــي أســعار الفائــدة حلــركات أســعار الفائــدة إلــى أســاس
متماثــل حيــث إن األدوات املاليــة التــي قــد ينتــج عنهــا حــركات غيــر متماثلــة ال متثــل أهميـ ًة كبيــرة.
اســتناداً إلــى املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة التــي حتتفــظ بهــا املجموعــة حتــى نهايــة الســنة ،وعلــى تقديــر  25نقطــة أساســية كزيــادة فــي معــدل
الفائــدة مــع االحتفــاظ بكافــة املتغيــرات األخــرى التــي قــد تــؤدي إلــى التأثيــر علــى أربــاح وحقــوق ملكيــة املجموعــة كمــا يلــي:

2017

2018

العملة

البيـ ـ ـ ــانات املـ ـ ـ ــاليـ ـ ـ ــة

التأثير
على األرباح
ألف
دينار كويتي

التأثير على
حقوق امللكية
ألف
دينار كويتي

التأثير
على األرباح
ألف
دينار كويتي

التأثير على
حقوق امللكية
ألف
دينار كويتي

احلركة في النقاط األساسية

الدينار الكويتي

25+

7٫810

-

7٫729

-

الدوالر األمريكي

25+

1٫333

)(17

728

)(69

اليورو

25+

1٫165

-

1٫930

-

اجلنية اإلسترليني

25+

604

-

1٫029

-

اجلنيه املصري

25+

67

)(8

328

-

 30.3.2مخاطر أسعار العمالت األجنبية
إن مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ألداة مالية نتيجة التغيرات في أسعار العمالت األجنبية.
تتــم الســيطرة علــى مخاطــر أســعار العمــات األجنبيــة مــن خــال احلــدود التــي يضعهــا مجلــس إدارة البنــك بشــكل مســبق علــى مراكــز العمــات
األجنبيــة .ويتــم عــاد ًة متويــل املوجــودات العامــة بنفــس العمــات التــي تتعامــل بهــا األنشــطة املختلفــة وذلــك بغــرض التخلــص مــن التعــرض ملخاطــر
أســعار تلــك العمــات األجنبيــة .كمــا يتوفــر فصــل مناســب للواجبــات مــا بــن وظائــف املكاتــب األماميــة واملكاتــب اخللفيــة إلدارة اخلزينــة ،بينمــا يتــم
اإلشــراف علــى تطبيــق حــدود املراكــز بصــورة مســتقلة علــى أســاس مســتمر.
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 30إدارة املخاطر (تتمة)

 30.3مخاطر السوق (تتمة)
 30.3.2مخاطر أسعار العمالت األجنبية (تتمة)
يبــن اجلــدول أدنــاه حتليـ ً
ا للتأثيــر احلاصــل فــي األربــاح نتيجــة الزيــادة املقــدرة بنســبة  %5فــي قيمــة ســعر صــرف العملــة فــي مقابــل الدينــار الكويتــي
مقارنـ ًة باملســتويات املعمــول بهــا فــي نهايــة الســنة مــع االحتفــاظ بثبــات كافــة املتغيــرات .توضــح القيمــة الســالبة فــي اجلــدول احتمــال صافــي خفــض
فــي األربــاح بينمــا توضــح القيمــة املوجبــة صافــي الزيــادة احملتملــة.

2018

2017

التأثير على األرباح
ألف دينار كويتي

التأثير على األرباح
ألف دينار كويتي

الدوالر األمريكي

5+

)(515

181

جنيه إسترليني

5+

49

)(2

اليورو

5+

)(7

34

جنيه مصري

5+

)(75

)(181

أخرى

5+

)(122

)(53

نسبة ()%
التغير في سعر العمالت

العملة

 30.3.3مخاطر أسعار األسهم
إن مخاطــر أســعار األســهم هــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة لألســهم نتيجــة التغيــرات فــي مســتوى مؤشــرات األســهم أو قيمــة أســعار الســهم
منفــردة .تنتــج مخاطــر أســعار األســهم مــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات فــي أســهم .تديــر املجموعــة املخاطــر مــن خــال توزيــع
االســتثمارات بالنســبة للقطاعــات اجلغرافيــة وتركــز أنشــطة قطاعــات األعمــال .يحلــل اجلــدول التالــي تأثيــر مخاطــر أســعار األســهم علــى األربــاح
(نتيجــة التغيــر فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات فــي أســهم احملتفــظ بهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو اخلســائر) وعلــى حقــوق امللكيــة
(نتيجــة التغيــر فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات فــي أســهم املصنفــة كمدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى /كمتاحــة للبيــع) فــي
نهايــة الســنة بســبب التغيــرات املقــدرة بنســبة  %5فــي مؤشــرات الســوق ،مــع االحتفــاظ بكافــة املتغيــرات األخــرى ثابتــة ،هــي كمــا يلــي:

2017

2018
التأثير
على األرباح
ألف
دينار كويتي

التأثير على
حقوق امللكية
ألف
دينار كويتي

التأثير
على األرباح
ألف
دينار كويتي

التأثير على
حقوق امللكية
ألف
دينار كويتي

سوق الكويت لألوراق املالية

5+

117

16

-

219

سوق قطر لألوراق املالية

5+

132

-

-

93

السوق اإلمارات لألوراق املالية

5+

166

3

-

264

سوق السعودية لألوراق املالية

5+

638

-

-

512

مؤشرات السوق

نسبة ()%
التغير في أسعار األسهم

 30.4مخاطر التشغيل
إن مخاطــر التشــغيل هــي مخاطــر اخلســارة الناجتــة مــن العمليــات الداخليــة غيــر الكافيــة أو القاصــرة أو اخلطــأ البشــري أو تعطــل األنظمــة أو
بســبب األحــداث اخلارجيــة .توجــد لــدى مجموعــة البنــك منظومــة مــن السياســات واإلجــراءات التــي أقرهــا مجلــس اإلدارة ويتــم تطبيقهــا بشــأن
حتديــد وتقييــم ومراقبــة مخاطــر التشــغيل إلــى جانــب املخاطــر األخــرى املرتبطــة بالنشــاط املصرفــي واملالــي للمجموعــة ،ويتــم إدارة مخاطــر
التشــغيل مــن خــال وحــدة مخاطــر التشــغيل .إن مهمــة هــذه الوحــدة هــي التأكــد مــن إتبــاع السياســات واإلجــراءات ورقابــة مخاطــر التشــغيل كجــزء
مــن أســلوب إدارة املخاطــر الشــامل.
يتفــق األســلوب املتبــع إلدارة مخاطــر التشــغيل لــدى املجموعــة مــع مــا تقضــي بــه تعليمــات بنــك الكويــت املركــزي املؤرخــة  14نوفمبــر  1996فيمــا
يتعلــق باإلرشــادات العامــة ألنظمــة الرقابــة الداخليــة والتعليمــات املؤرخــة  13أكتوبــر  2003فيمــا يتعلــق باملبــادئ اإلسترشــادية للممارســات الســليمة
إلدارة ورقابــة املخاطــر التشــغيلية لــدى البنــوك.
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 31رأس املال
إن هــدف املجموعــة الرئيســي مــن إدارة رأس املــال هــو حتقيــق أعلــى قيمــة للمســاهم مــع الوصــول إلــى مســتويات مخاطــر مثاليــة واالحتفــاظ بقاعــدة
رأســمالية قويــة لدعــم تطويــر أعمالهــا وكذلــك االلتــزام باملتطلبــات الرأســمالية املفروضــة مــن اجلهــات الرقابيــة.
إن اإلفصاحــات املتعلقــة بالتعليمــات الصــادرة عــن بنــك الكويــت املركــزي بشــأن كفايــة رأس املــال والتــي ينــص عليهــا تعميــم بنــك الكويــت املركــزي
رقــم /2ر ب ،ر ب أ/أ 2014/336املــؤرخ  24يونيــو ( 2014بــازل  )3والتعليمــات بشــأن معــدل الرفــع املالــي والتــي ينــص عليهــا تعميــم بنــك الكويــت
املركــزي والرفــع املالــي التــي نــص عليهــا التعميــم ورقــم /2ر ب 2014/342/املــؤرخ  21أكتوبــر  2014ضمــن نطــاق جلنــة بــازل مت إدراجهــا ضمــن
قســم «إدارة املخاطــر» مــن التقريــر الســنوي.
تقــوم إدارة املجموعــة مبراقبــة كفايــة رأس املــال والرفــع املالــي واســتخدام مســتويات مختلفــة مــن رأس املــال الرقابــي بصــورة منتظمــة كمــا تخضــع
لتوجيهــات جلنــة بــازل حــول مراقبــة العمليــات املصرفيــة التــي يطبقهــا بنــك الكويــت املركــزي.
إن معدالت رأس املال الرقابي ومعدالت كفاية رأس املال (بازل  )3لدى املجموعة هي كما يلي:

2018

2017

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

موجودات مرجحة بأوزان املخاطر

17٫935٫150

16٫591٫706

رأس املال املطلوب

2٫690٫273

2٫488٫756

حقوق امللكية املشتركة -رأس املال الشريحة 1

2٫478٫695

2٫362٫174

رأس مال إضافي الشريحة 1

257٫780

253٫048

رأس املال الشريحة 1

2٫736٫475

2٫615٫222

رأس املال الشريحة 2

353٫724

337٫052

إجمالي رأس املال

3٫090٫199

2٫952٫274

حقوق امللكية املشتركة  -معدل كفاية رأس املال الشريحة 1

%13٫8

%14٫2

معدل كفاية رأس املال الشريحة 1

%15٫3

%15٫8

معدل إجمالي كفاية رأس املال

%17٫2

%17٫8

رأس املال املتاح

البيـ ـ ـ ــانات املـ ـ ـ ــاليـ ـ ـ ــة

تتضمــن احلســابات بنــك بوبيــان ش.م.ك.ع وهــو شــركة مصرفيــة إســامية .ألغــراض حتديــد املوجــودات املرجحــة بــأوزان املخاطــر ورأس املــال
املطلــوب ،مت احتســاب التعــرض للمخاطــر واملوجــودات فــي بنــك بوبيــان ش.م.ك.ع املرجحــة بــأوزان املخاطــر ومتطلبــات رأس املــال وفقـاً لتعليمــات
بنــك الكويــت املركــزي املطبقــة علــى مصــارف الكويــت التــي تقــدم خدمــات مصرفيــة وفقـاً ملبــادئ الشــريعة اإلســامية .ثــم مت إضافــة هــذه األرقــام
إلــى األرقــام املقابلــة املتعلقــة بباقــي املجموعــة ،متطابقــة مــع طريقــة املعاجلــة فــي التقاريــر ذات الصلــة املقدمــة إلــى بنــك الكويــت املركــزي.
مت احتســاب معــدالت الرفــع املالــي للمجموعــة ،املفصــح عنهــا وفقـاً لتعميــم بنــك الكويــت املركــزي رقــم /2ر ب 2014/342/املــؤرخ  21أكتوبــر 2014
كمــا هــو موضــح أدنــاه:

2018

2017

ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي

رأس املال الشريحة 1

2٫736٫475

2٫615٫222

إجمالي التعرض للمخاطر

29٫906٫685

28٫394٫001

معدل الرفع املالي

% 9٫2

% 9٫2
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 32صناديق مدارة
تديــر املجموعــة عــدداً مــن الصناديــق تــدار بعضهــا بالتعــاون مــع مديــري الصناديــق املهنيــن اآلخريــن .ال يحــق للصناديــق املطالبــة فــي املوجــودات
العامــة للمجموعــة وكذلــك ال يحــق للمجموعــة املطالبــة فــي موجــودات الصناديــق .بالتالــي ال يتــم قيــد موجــودات تلــك الصناديــق فــي بيــان املركــز
املالــي املجمــع .بلــغ حجــم الصناديــق املــدارة  4٫390مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي  31ديســمبر  3٫892 :2017( 2018مليــون دينــار كويتــي).
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دليل اإلدارات
الفرع الرئيسي
شارع عبداهلل األحمد
ص.ب ،95 .الصفاة
 13001الكويت
البدالة+96522422011 :
فاكس+9٦522431888 :

مجموعة اخلدمات املصرفية
الشخصية
داخلي3034 :
فاكس22416738 :

مجموعة الشركات األجنبية
النفط والتمويل التجاري
داخلي3307 :
فاكس22426813 :

الفروع احمللية
داخلي2592 :
فاكس22467929:

مجموعة اخلزانة
داخلي3566 :
فاكس22419720 :

القنوات البديلة
داخلي3393 :
فاكس22467929 :

مجموعة إدارة املخاطر
داخلي2417 :
فاكس2246 4162 :

املبيعات املباشرة
داخلي5003 :
فاكس22595522 :

مجموعة البحوث اإلقتصادية
داخلي5364 :
فاكس22246973 :

القروض االستهالكية
داخلي3171 :
فاكس22246865 :

مجموعة الشؤون القانونية
داخلي3091 :
فاكس22445098 :

التسويق
داخلي3036 :
فاكس22595679 :

مجموعة املوارد البشرية
داخلي5162 :
فاكس22443250 :

دائرة التحصيل
داخلي2181 :
فاكس22595671 :

مجموعة الفروع اخلارجية

مجموعة اخلدمات املصرفية
اخلاصة
داخلي2226 :
فاكس 22418415 :أو
22246619
مجموعة اخلدمات املصرفية
للشركات احمللية
داخلي2116 :
فاكس22246643 :

اخلدمات املصرفية
للمؤسسات املالية الدولية
داخلي5328 :
فاكس22246977 :

مجموعة تقنية املعلومات
داخلي2711 :
فاكس٢٢٤٥٩٢٣٣ :
مجموعة احملاسبة املالية
داخلي3009 :
فاكس224٢2730 :
الشؤون القانونية الدولية
داخلي2065 :
فاكس٢٢٤٣٦٢٠٨ :
املكتب التنفيذي
داخلي2230 :
فاكس22462469 :
العالقات العامة
داخلي3166 :
فاكس22595804 :
العالقات اإلعالمية
داخلي2789 :
فاكس22462469 :
اإلعالن
داخلي2665 :
فاكس22595805 :
التدقيق الداخلي
داخلي5400 :
فاكس2243٣835 :

الرجاء الرجوع إلى دليل الفروع
اخلارجية للتفاصيل
مجموعة العمليات
داخلي3060 :
فاكس22459233 :
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دليل الفروع احمللية
الفرع الرئيسي

الرقة

عريفجان

أبرق خيطان

الروضة

غراند أڤنيوز

أحمد اجلابر

الساملية

الغزالي

األحمدي

السرة

الفحاحيل

األڤنيوز

سلوى

الفحاحيل الساحلي

األندلس

سعد العبداهلل

الفروانية

بيان

السور

الفنطاس

برج احلمراء

سينما الساملية

فهد السالم

برج الراية ٢

الشامية

الفيحاء

التأمينات اإلجتماعية

مبنى شركة اإلتصاالت

القادسية

التضامن (الفروانية)

شرق

قرطبة

اجلابرية

شركة نفط الكويت

القرين

جليب الشيوخ

شركة البترول الوطنية الكويتية

كيفان

جنوب السرة

الشويخ

مبارك الكبير

اجلهراء

الشويخ الطبية

مجمع الوزارات

اجلهراء التجاري

صباح السالم

مشرف

حولي

صباح الناصر

املطار

الدسمة

صبحان

مؤسسة البترول الكويتية

الدعية

الصباحية

النزهة

الدوحة

ضاحية عبداهلل السالم

هدية

رأس الساملية

العارضية

الوطية

الرحاب

علي صباح السالم

اليرموك

الرميثية

العثمان

هاتف الفرع الرئيسي ٢٢٤٢ ٢٠١١ :
هاتف األفرع١٨٠١٨٠١ :

ملعرفة املزيد عن بنك الكويت الوطني:

1801801
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دليل الفروع اخلارجية والشركات التابعة
الواليات املتحدة األمريكية
ع.ك.م.ش

بنك الكويت الوطني
فرع نيويورك

299 Park Avenue, 17th Floor
New York, NY 10171
USA
Tel: +1 212 303 9800
Fax: +1 212 319 8269

الكويت

شركة الوطني للوساطة املالية

Abdullah Al-Ahmed Stree
Al-Naqi Building, Office 17
P.O.Box 21350
Safat 13074
Kuwait
Tel: +965 2259 5102
Fax: +065 2224 6979

إن بي كي كابيتال

NBK Capital
Arraya II
Al Shuhada Street
Block 6, Sharq
P.O.Box 4950
Safat 13050 Kuwait
Tel: +065 2224 6901
Fax: +965 2224 6904/5
NBK Capital Limited - UAE
Precinct Building 3, Office
404
Dubai International Financial
Center
Sheikh Zayed Road
P.O.Box 506506, Dubai
United Arab Emirates
Tel: +971 4 365 2800
Fax: +971 4 365 2805

فرع بورمتان سكوير

7 Portman Square
London, W1H 6NA, UK
Tel: +44 20 7224 2277
Fax: +44 20 7486 3877

فرنسا

 فرنسا- بنك الكويت الوطني
م.ش
90 Avenue
des Champ-Elysee
75008 Paris, France
Tel: +33 1 5659 8600
Fax: +33 1 5659 8623

تركيا

البنك التركي

Head Office
Valikonagi Avenue No.1
P.O.Box: 34371 Nisantasi
Istanbul
Tel: +90 212 373 6373
Fax: +90 212 225 0353

ع.ك.م.ش

سنغافورة

بنك الكويت الوطني
فرع سنغافورة

9 Raffles Place #24-02
Republic Plaza
Singapore 048619
Tel: +65 6222 5348
Fax: +65 6224 5438

ع.ك.م.ش

الصني

بنك الكويت الوطني

فرع شانغهاي

Suite 1501-1502, AZIA Center
1233 Lujiazui Ring Road
Shanghai 200120
China
Tel: +86-21-8036-0800
Fax: +86-21-8036-0801

لبنان

)بنك الكويت الوطني (لبنان
ل.م.ش
 الصنايع- الفرع الرئيسي

BAC Building, Justinien Street
P.O.Box 11-5727, Riad El-Solh
1107 2200 Beirut, Lebanon
Tel: +961 1 759 700
Fax: +961 1 747 866

فرع الشياح

Tel: +961 1 270 176
Fax: +961 1 270 177

فرع بحمدون

Tel: +961 5 260 100
Fax: +961 5 260 102

العراق

بنك االئتمان العراقي

Credit Bank of Iraq
Street 9, Building 187
Sadoun Street, District 102
P.O.Box 3420
Baghdad, Iraq
Tel: +964 1 7182198/
7191944
+964 1 7188406 7171673
Fax: +964 1 7170156

Plot No. 155, City Center,
First Sector 5th Settlement,
New Cairo, Egypt
P.O.Box 229- Postal Code
11835
Tel: +202 26149300
Fax: +202 26133978

اململكة املتحدة

بنك الكويت الوطني
 إل سي.(إنترناشونال) بي
الفرع الرئيسي
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البحرين

بنك الكويت الوطني
فرع البحرين

GB Corp Tower Block 346
Road 4626, Building 1411
P.O.Box 5290, Manama
Kingdom of Bahrain
Tel: +973 17 155 555
Fax: +973 17 104 860

اململكة العربية السعودية

ع.ك.م.ش

بنك الكويت الوطني
فرع جدة

Al-Khalidiah District
Al-Mukmal Tower
P.O.Box 15385
Jeddah 21444, Saudi Arabia
Tel: +966 2 603 6300
Fax: +966 2 603 6318

اإلمارات العربية املتحدة

ع.ك.م.ش

بنك الكويت الوطني
فرع دبي

Latifa Tower
Sheikh Zayed Road
Next to Crown Plaza
P.O.Box 9293, Dubai, U.A.E
Tel: +971 4 3161600
Fax: +971 4 3888588

مصر

)بنك الكويت الوطني (مصر
م.م.ش

13 George Street
London, W1U 3QJ, UK
Tel: +44 20 7224 2277
Fax: +44 20 7224 2101
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ع.ك.م.ش

فرع أبوظبي

Sheikh Rashed Bin Saeed
Al Maktoom Road
(Old Airport Road)
P.O.Box 113567
Abu Dhabi, U.A.E
Tel: +971 2 4199 555
Fax: +971 2 2222 477

ع.ك.م.ش

األردن

بنك الكويت الوطني
املركز الرئيسي

Mecca street,
Building # 19
P 0.Box 341297
Amman -11194, Jordan
Tel: +962 6 580 0400
Fax: +962 6 580 0441

الكويت

