
بنك الكويت الوطني
التقرير السنوي والبيانات املالية لعام 2015
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تقرير مداوالت اإلدارة وحتليل األداء  ٢٢

التطورات املالية واالقتصادية  ٣٦

إطار احلوكمة  ٤٢

إدارة املخاطر  ٥٦

البيانات املالية املجمعة وتقرير مراقبي احلسابات  9٤

دليل الفروع واإلدارات  ١٣٨





رؤيتنا

»أن نكون البنك الذي تعرُفه
وتثُق به بفضل قيمنا األساسّية،
موّظفينا واخلبرات التي ُنقدمها«

رسالُتنا

تقدمي خدمات مالية ذات مستوى عاملي وخدمة عالية اجلودة لعمالئنا 

استقطاب أفضل الكفاءات املصرفية في املنطقة وتطويرها واحلفاظ عليها

القيام مبسؤوليتنا جتاه املجتمع الذي نعمل فيه

االلتزام املطلق بقيمنا األساسية وهي املثابرة، النزاهة، التحفظ واملعرفة

بذلك، نستطيع أن نواصل حتقيق أعلى العوائد ملساهمينا 
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أهم املؤشرات املالية

20152014201320122011)مليون دينار كويتي(

صافي إيرادات الفوائد وصافي اإليرادات
من التمويل اإلسالمي 

  530  469  451  398  381

159  252  175  192  199  إيرادات تشغيلية أخرى

162  184  207  215  235  مصاريف التشغيل

302  305  238  262  282  صافي ربح السنة

627‰13  492‰16  600‰18  784‰21  598‰23  مجموع املوجودات

530‰2  817‰2  067‰3  198‰3  368‰3  اآلموال املدارة للغير

168‰2  298‰2  374‰2  512‰2  607‰2  حقوق املساهمني من دون التوزيعات املقترحة

399‰4  102‰4  992‰3  287‰4  958‰3  القيمة السوقية

14.6  14.1  10.4  11.0  11.0  العائد على حقوق املساهمني في أول السنة )%(

120‰1  960  890  910  800  سعر السهم في آخر السنة )فلس(

60  61  48  53  56  ربحية السهم )فلس(

40  30  30  30  30  توزيعات األرباح النقدية املقترحة للسهم )فلس(

10  5  5  5  5  توزيعات أسهم املنحة املقترحة للسهم )%(
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الوطنـي فـي سطـور

تأســس بنــك الكويــت الوطنــي فــي العــام ١٩٥٢ ليكــون أول وأقــدم بنــك وطنــي وشــركة 
مســاهمة تأسســت فــي دولــة الكويــت ومنطقــة اخلليــج العربــي. وعبــر الســنوات، اســتطاع 
بنــك الكويــت الوطنــي، بفضــل إدارتــه املســتقرة والرصينــة إلــى جانــب اســتراتيجيته 
الواضحــة وأدائــه املتنامــي وجــودة أصولــه ومتانــة قاعدتــه الرأســمالية، بنــاء صــرح 
مصرفــي كبيــر يقــدم مجموعــة مــن اخلدمــات واحللــول املصرفيــة واملاليــة واالســتثمارية 
املبتكــرة لألفــراد والشــركات تغطــي مجموعــة واســعة مــن األنشــطة االقتصاديــة. وبــات 
بنــك الكويــت الوطنــي يســتأثر بحصــة واســعة مــن النشــاط املصرفــي وقاعــدة متناميــة 
مــن العمــاء محليــاً وإقليميــاً. وينفــرد بنــك الكويــت الوطنــي بأوســع شــبكة فــروع خارجيــة 
ومكاتــب متثيــل وشــركات تابعــة متواجــدة فــي أهــم عواصــم املــال واألعمــال حــول العالــم.

كمــا يحظــى بنــك الكويــت الوطنــي الــذي يعتبــر أكبــر مؤسســة ماليــة فــي الكويــت، بأعلــى 
التصنيفــات االئتمانيــة علــى مســتوى بنــوك الشــرق األوســط مــن قبــل وكاالت التصنيــف 
االئتمانــي العامليــة »موديــز« و»ســتاندرد أنــد بــورز« و»فيتــش«، عــاوة علــى اختيــاره علــى 

الــدوام بــن أكثــر ٥٠ مصرفــاً أمانــاً فــي العالــم.
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اســتطاع بنــك الكويــت الوطنــي علــى مــدى أكثــر مــن 
ســتة عقــود منــذ تأسيســه كأول مصــرف وطنــي وأول 
شــركة مســاهمة فــي الكويــت واخلليــج، أن يتحــول 
خدمــات  يقــدم  رائــد  إقليمــي  مصرفــي  كيــان  إلــى 

مصرفيــة مبتكــرة لعمالئــه حــول العالــم.

وينفــرد بنــك الكويــت الوطنــي بشــبكة فــروع محليــة 
ودوليــة تصــل إلــى 162 فرعــًا وشــركة تابعــة تتواجــد 
قــارات مــن ضمنهــا  أربــع  فــي  بلــدًا موزعــة   15 فــي 
أفريقيــا.  وشــمال  األوســط  الشــرق  فــي  بلــدان   8
مــن  الوطنــي  الكويــت  بنــك  مجموعــة  وتســتفيد 
حضورهــا الدولــي الواســع وشــبكة فروعهــا احملليــة 
الكويــت  إلــى  الدوليــني  لعمالئهــا  دخــول  كبوابــة 

الكويــت. خــارج  احملليــني  عمالئهــا  وخلدمــة 

األوسع انتشارًا في 4 قارات حول العالم

الكويت )عدد الفروع ٦٨(١
ت: ٢٠١١ ٢٢4٢ ٩٦٥+
ف: ٥٨٠4 ٢٢٥٩ ٩٦٥+

شركة الوطني للوساطة املالية
ت: 4٩4٨ ٢٢٥٩ ٩٦٥+
ف: ٦٩٢٢ ٢٢4١ ٩٦٥+

أن بي كي كابيتال
ت: ٦٩٠١ ٢٢٢4 ٩٦٥+
ف: ٦٩٠٥ ٢٢٢4 ٩٦٥+

العراق )عدد الفروع ١٠(٢
بنك االئتمان العراقي

ت: ٧١٨٢١٩٨/٧١٩١٩44 ١ ٩٦4+
ت: ٧١٨٨4٠٦/٧١٧١٦٧٣ ١ ٩٦4+

ف: ٧١٧٠١٥٦ ١ ٩٦4+

األردن )عدد الفروع ٣(٣
ت: ٠4٠٠ ٥٨٠ ٦ ٩٦٢+
ف: ٠44١ ٥٨٠ ٦ ٩٦٢+
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لبنان )عدد الفروع ٦(4
ت: ٧٠٠ ٧٥٩ ١ ٩٦١+
ف: ٨٦٦ ٧4٧ ١ ٩٦١+

اململكة العربية السعودية٥
فرع جدة

ت: ٦٣٠٠ ٦٠٣ ٢ ٩٦٦+
ف: ٦٣١٨ ٦٠٣ ٢ ٩٦٦+

البحرين )عدد الفروع ٢(٦
ت: ٥٥٥ ١٥٥ ١٧ ٩٧٣+
ف: ٨٦٠ ١٠4 ١٧ ٩٧٣+

االمارات العربية املتحدة )عدد الفروع ٢(٧
ت: ٣١٦١٦٠٠ 4 ٩٧١+
ف: ٣٨٨٨٥٨٨ 4 ٩٧١+

أن بي كي كابيتال - االمارات
ت: ٣٦٥٢٨٠٠ 4 ٩٧١+
ف: ٣٦٥٢٨٠٥ 4 ٩٧١+

اململكة املتحدة )عدد الفروع ٢(١٢
ت: ٢٢٧٧ ٧٢٢4 ٢٠ 44+
ف: ٢١٠١ ٧٢٢4 ٢٠ 44+

الواليات املتحدة األمريكية١٣
فرع نيويورك

ت: ٩٨٠٠ ٣٠٣ ٢١٢ ١+
ف: ٨٢٦٩ ٣١٩ ٢١٢ ١+

الصني١4
فرع شانغهاي )التمثيلي(

ت: ١٩٠٢ ٦٨٨٨ ٢١ ٨٦+
ف: ١٠١١ ٥٠4٧ ٢١ ٨٦+

سنغافورة١٥
فرع سنغافورة

ت: ٥٣4٨ ٦٢٢٢ ٦٥+
ف: ٥٣4٨ ٦٢٢4 ٦٥+

مصر )عدد الفروع 4٠(٨
البنك الوطني املصري

ت: 4٩٣٠٠ ٢٦١ ٢٠٢+
ف: ٣٣٩٧٨ ٢٦١ ٢٠٢+

أن بي كي كابيتال - مصر
ت: ٨٥٩٠٠ ٢٧٩ ٢٠٢+

ف: ٠٥/٨٥٩٠4 ٢٧٩ ٢٠٢+

تركيا )عدد الفروع ٢٠(٩
البنك التركي

ت: ٦٣٧٣ ٢١٢٣٧٣ ٩٠+
ف: ٠٣٥٣ ٢١٢٢٢٥ ٩٠+

سويسرا١٠
ت: 4١٢٢٩٠٦4٣4٣+
ف: 4١٢٢٩٠٦4٣٩٩+

فرنسا١١
فرع باريس

ت: ٨٦٠٠ ٥٦٥٩ ١ ٣٣+
ف: ٨٦٢٣ ٥٩٥٩ ١ ٣٣+
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مجلس اإلدارة

ناصر مساعد الساير
رئيس مجلس اإلدارة

غسان أحمد سعود اخلالد 
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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حمد عبدالعزيز الصقر
عضو مجلس اإلدارة

يعقوب يوسف الفليج
عضو مجلس اإلدارة

حمد محمد عبدالرحمن البحر
عضو مجلس اإلدارة

مثنى محمد أحمد احلمد
عضو مجلس اإلدارة

عماد محمد عبدالرحمن البحر
عضو مجلس اإلدارة

هيثم سليمان حمود اخلالد
عضو مجلس اإلدارة

لؤي جاسم محمد اخلرافي
عضو مجلس اإلدارة
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مؤهالت وخبرات مجلس اإلدارة

  السيد/ ناصر مساعد الساير )رئيس مجلس اإلدارة( 
يشــغل الســيد/ ناصــر مســاعد الســاير عضويــة مجلــس إدارة مجموعــة بنــك الكويــت الوطنــي منــذ العــام ١٩٨٠ وُعــنِّ كنائــب لرئيــس 

مجلــس اإلدارة فــي ١٩٩٣ ورئيــس مجلــس اإلدارة منــذ أغســطس ٢٠١4. كمــا أنــه رئيــس جلنــة مجلــس اإلدارة للحوكمــة.
الســيد/ ناصــر الســاير هــو أيضــاً أحــد أعضــاء مجلــس إدارة احتــاد املصــارف الكويتــي منــذ ١٩٩٩ وشــغل منصــب رئيــس مجلــس 
إدارتــه خــال الفتــرة مــن ١٩٩٩ حتــى ٢٠٠٦. وكان أيضــاً عضــواً فــي املجلــس األعلــى للتخطيــط والتنميــة )الــذي يرأســه ســمو رئيــس 
مجلــس الــوزراء(، وعضــواً فــي جلنــة التمويــل واالســتثمار بغرفــة التجــارة والصناعــة الكويتيــة منــذ العــام ٢٠٠٣. كمــا شــغل الســيد/ 
ــرة مــن ١٩٧١ حتــى ١٩٧٨،  ــة العربيــة خــال الفت ــر العــام للصنــدوق الكويتــي للتنميــة االقتصادي ناصــر الســاير منصــب نائــب املدي

وأحــد أعضــاء مجلــس إدارتــه خــال الفتــرة مــن ١٩٩4 حتــى ٢٠٠٠. 
يضيــف الســيد/ ناصــر الســاير ملجلــس إدارة البنــك خبراتــه املتميــزة فــي األعمــال املصرفيــة واالســتثمارية، التخطيــط االســتراتيجي 

واحلوكمــة ســواء كانــت فــي القطــاع العــام أو القطــاع اخلــاص.
السيد/ ناصر الساير حاصل على بكالوريوس في االقتصاد من جامعة والية أوكاهوما في الواليات املتحدة األميركية.

السيد/ غسان أحمد سعود اخلالد )نائب رئيس مجلس اإلدارة(
الســيد/ غســان أحمــد ســعود اخلالــد أحــد أعضــاء مجلــس إدارة مجموعــة بنــك الكويــت الوطنــي منــذ العــام ١٩٨٧ ونائــب رئيــس 

مجلــس اإلدارة منــذ أغســطس ٢٠١4 وهــو رئيــس جلنــة املخاطــر وجلنــة الترشــيحات واملكافــآت املنبثقتــن عــن مجلــس اإلدارة.
ــرة  ــه خب ــدب لشــركة أســيكو للصناعــات. ولدي ــس اإلدارة والعضــو املنت ــس مجل ــب رئي ــد منصــب نائ ويشــغل الســيد/ غســان اخلال

ــة. ــك قطــاع التجزئ ــل التجــاري، االئتمــان وكذل ــل الشــركات، التموي واســعة فــي مجــال متوي
وقد درس السيد/ غسان اخلالد الهندسة املدنية في جامعة ويست فيرجينيا في الواليات املتحدة األميركية.

السيد/ حمد عبد العزيز الصقر 
الســيد/حمد عبدالعزيــز الصقــر أحــد أعضــاء مجلــس إدارة مجموعــة بنــك الكويــت الوطنــي خــال الفتــرة مــن ١٩٧٥ و ١٩٧٦، ومنــذ 

١٩٨٣ حتــى اآلن، وهــو أيضــاً أحــد أعضــاء جلنتــي االئتمــان واحلوكمــة املنبثقتــن عــن مجلــس اإلدارة.
كمــا يشــغل الســيد/ حمــد الصقــر منصــب عضــو مجلــس إدارة شــركة الكــوت للمشــاريع الصناعيــة فــي الكويــت، ويتمتــع بخبــرة واســعة 

فــي مجــال العمــل املصرفــي وحتديــداً فــي مجــال متويــل قطــاع الشــركات.
والسيد/ حمد الصقر حاصل على بكالوريوس في االقتصاد من إيرلندا.

السيد/ يعقوب يوسف الفليج
انضــم الســيد/ يعقــوب يوســف الفليــج إلــى مجموعــة بنــك الكويــت الوطنــي ليشــغل منصــب مديــر عــام باملجموعــة خــال الفتــرة مــن 

١٩٨٣ حتــى ١٩٩٨. وهــو أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة منــذ العــام ١٩٩٨. 
كما يشغل السيد/ يعقوب الفليج عضوية جلنة االئتمان وجلنة احلوكمة املنبثقتن عن مجلس اإلدارة.

ــة إدارة  ــة متضمن ــرات واســعة فــي األعمــال املصرفي ــج بخب ــع الســيد/ يعقــوب الفلي ــراً عامــاً ســابقاً باملجموعــة، يتمت ــه مدي وبصفت
ــة. ــة الداخلي املخاطــر والرقاب

والسيد/ يعقوب الفليج حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة ميامي في الواليات املتحدة األميركية.

السيد/ حمد محمد عبدالرحمن البحر
الســيد/ حمــد محمــد عبدالرحمــن البحــر أحــد أعضــاء مجلــس إدارة مجموعــة بنــك الكويــت الوطنــي منــذ ٢٠٠٥. وهــو أيضــاً رئيــس 

جلنــة التدقيــق وأحــد أعضــاء جلنــة الترشــيحات واملكافــآت املنبثقتــن عــن مجلــس اإلدارة.
شــغل الســيد/ حمــد البحــر منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو املنتــدب للشــركة الكويتيــة لاســتثمار خــال الفتــرة مــن ١٩٨١ 
حتــى ١٩٩١. كمــا شــغل أيضــاً منصــب العضــو املنتــدب فــي بنــك البحريــن والكويــت، ويتمتــع الســيد/ حمــد البحــر بخبــرات واســعة 

فــي قطــاع االســتثمار املصرفــي وإدارة األصــول وكذلــك نظــم الرقابــة الداخليــة.
والسيد/ حمد البحر حاصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة اإلسكندرية في مصر.
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السيد/ مثنى محمد أحمد احلمد
انضــم الســيد/ مثنــى محمــد أحمــد احلمــد إلــى مجلــس إدارة مجموعــة بنــك الكويــت الوطنــي فــي العــام ٢٠٠٧، ويشــغل عضويــة 

جلنتــي االئتمــان وجلنــة احلوكمــة املنبثقتــن عــن مجلــس اإلدارة. 
والســيد/ مثنــى احلمــد عضــو فــي مجلــس إدارة شــركة الوطيــة العقاريــة، وكان رئيــس مجلــس إدارة شــركة املســتقبل العامليــة 
لاتصــاالت منــذ العــام ٢٠٠٥ إلــى العــام ٢٠١4، كمــا شــغل عضويــة مجلــس إدارة الشــركة العربيــة األوروبيــة لــإدارة املاليــة )عــارف( 
خــال الفتــرة مــن ١٩٨٧ حتــى ١٩٩٣، وعضويــة مجلــس إدارة البنــك التجــاري الكويتــي خــال الفتــرة مــن ١٩٩٣ حتــى ١٩٩٧ وأيضــاً 
عضويــة مجلــس إدارة بنــك الكويــت املتحــد خــال الفتــرة مــن ١٩٩٦ حتــى ١٩٩٧. ويتمتــع الســيد/ مثنــى احلمــد بخبــرات متميــزة 

فــي مجــاالت التمويــل واالقتصــاد املالــي. 
والسيد/ مثنى احلمد حاصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الكويت.

السيد/ هيثم سليمان حمود اخلالد 
ــق  ــي التدقي ــي فــي ٢٠١٠ وهــو أحــد أعضــاء جلنت ــت الوطن ــك الكوي ــس إدارة مجموعــة بن ــى مجل ــد إل ــم اخلال انضــم الســيد / هيث

واملخاطــر املنبثقتــن عــن مجلــس اإلدارة. 
ويشــغل الســيد/ هيثــم اخلالــد عضويــة مجلــس إدارة شــركة الشــال لاستشــارات واالســتثمار منــذ العــام ٢٠٠٦، وعضويــة مجلــس 
ــام ٢٠١4، كمــا شــغل مناصــب الرئيــس  ــذ الع ــس إدارتهــا من ــام ٢٠١٠ ورئيــس مجل ــذ الع ــة من ــة العقاري إدارة شــركة األرجــان العاملي
التنفيــذي لتطويــر األعمــال والرئيــس التنفيــذي للشــرق األوســط والرئيــس التنفيــذي لاســتراتيجية فــي شــركة زيــن لاتصــاالت.

ويتمتع السيد/ هيثم اخلالد بخبرة واسعة في التخطيط االستراتيجي واالستثمار وعمليات االستحواذ واحلوكمة والرقابة الداخلية. 
والسيد/ هيثم اخلالد حاصل على درجة البكالوريوس في مجال الهندسة الكهربائية من جامعة الكويت.

السيد/ لؤي جاسم محمد اخلرافي 
الســيد/ لــؤي جاســم اخلرافــي عضــو مجلــس إدارة مجموعــة بنــك الكويــت الوطنــي منــذ ٢٠١١ وهــو عضــو فــي جلنتــي التدقيــق واملخاطــر 

املنبثقتــن عــن مجلــس اإلدارة.
وشــغل الســيد/ لــؤي اخلرافــي منصــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة بنــك الكويــت الصناعــي فــي الفتــرة مــن ١٩٩٩ إلــى ٢٠٠٣ وفــي الفتــرة مــن 

٢٠٠٥ إلــى ٢٠٠٨ ورئيــس جلنــة التدقيــق املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة فــي البنــك الصناعــي لنفــس الفتــرة.
كما شغل العديد من املناصب االستشارية والتجارية في شركات مجموعة اخلرافي.

كما يتولى إدارة مكتب لؤي اخلرافي للمحاماة واالستشارات القانونية. 
ويتمتع السيد/ لؤي اخلرافي بخبرة واسعة في شؤون االلتزام والرقابة التشريعية والشؤون القانونية.

والسيد/ لؤي اخلرافي حاصل على درجة البكالوريوس في احلقوق من جامعة الكويت.

السيد/ عماد محمد عبد الرحمن البحر
انضــم الســيد/ عمــاد محمــد البحــر إلــى عضويــة مجلــس اإلدارة فــي بنــك الكويــت الوطنــي فــي أغســطس ٢٠١4 وذلــك بعــد وفــاة املغفــور 
لــه الســيد/ محمــد عبــد الرحمــن البحــر رئيــس مجلــس اإلدارة، كمــا يشــغل عضويــة جلنــة الترشــيحات واملكافــآت وكذلــك جلنــة االئتمــان 

املنبثقتــن عــن مجلــس اإلدارة.
كمــا أن الســيد/ عمــاد البحــر عضــو مــن أعضــاء املجلــس التنفيــذي ملجموعــة املغفــور لــه محمــد عبــد الرحمــن البحــر والتــي تعتبــر واحــدة مــن 
أقــدم التكتــات التجاريــة فــي الكويــت والشــرق األوســط  ولــه دور هــام أيضــاً مــع فريــق البحــر لصنــع القــرارات االســتراتيجية. و يشــغل أيضــا 

عضــو مجلــس اإلدارة فــي الشــركة األهليــة للتأمن وشــركات أخــرى خارجيــة.
السيد/ عماد البحر حاصل على درجة بكالوريوس في إدارة األعمال من اجلامعة األميركية في واشنطن، الواليات املتحدة األميركية.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

منو قوي وآفاق واعدة
السادة املساهمون الكرام،

يســرني باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن إخوانــي أعضــاء مجلــس اإلدارة، أن أضــع بــن أيديكــم التقريــر الســنوي الثالــث والســتن 
ملجموعــة بنــك الكويــت الوطنــي. ويســتعرض هــذا التقريــر أهــم االجنــازات التــي حققهــا البنــك خــال العــام املاضــي والتــي تكللــت 
بتحقيــق أربــاح قويــة وعوائــد مجزيــة للســادة املســاهمن، وهــو مــا يعكــس املتانــة املاليــة وقــوة األداء، ويؤكــد فــي الوقــت نفســه صوابيــة 

اســتراتيجيته الراميــة إلــى تنويــع مصــادر الدخــل وتعزيــز موقعــه الريــادي علــى املســتوين احمللــي واإلقليمــي.
فقــد شــكل العــام ٢٠١٥ مرحلــة جديــدة مــن النمــو والتطــور فــي مســيرة بنــك الكويــت الوطنــي مــع اكتســاب اآلفــاق االقتصاديــة فــي 
الكويــت زخمــاً جديــداً متمثلــًة فــي بــدء تنفيــذ املشــاريع التنمويــة الكبــرى. وقــد لعــب بنــك الكويــت الوطنــي دوراً قياديــاً فــي متويــل 
هــذه املشــاريع، مكرســاً موقعــه الطليعــي فــي الســوق احملليــة كبنــك التنميــة واخليــار املصرفــي األول للمؤسســات وكبــرى الشــركات.
ــى الزخــم القــوي فــي نشــاط  ــة محافظــاً عل ــه فــي األســواق اإلقليمي ــز موقع ــي تعزي ــت الوطن ــك الكوي ــاً، فقــد واصــل بن أمــا إقليمي
أعمالــه، وزيــادة مســاهمة الفــروع اخلارجيــة فــي إجمالــي أربــاح املجموعــة مبــا يعكــس قــوة ســمعتنا وعامتنــا التجاريــة علــى مســتوى 

املنطقــة والعالــم. 

نتائج قوية ومنو في كافة مجاالت األعمال
واصــل بنــك الكويــت الوطنــي أداءه القــوي خــال العــام ٢٠١٥، وحقــق 282.2 مليــون دينــار أرباحــاً صافيــة بنمــو ســنوي بلــغ %7.8. 
وهــو مــا يشــكل دليــًا علــى تفــوق البنــك فــي مواجهــة كافــة التحديــات بفضــل اســتراتيجيته الناجحــة وسياســته املتحفظــة، إلــى جانــب 

إدارتــه احلصيفــة للمخاطــر، والتزامــه بأرقــى معاييــر العمــل املصرفــي لتقــدمي أفضــل اخلدمــات واملنتجــات لعمائــه. 
وتعكــس هــذه النتائــج النمــو القــوي الــذي حققــه بنــك الكويــت الوطنــي فــي كافــة مجــاالت األعمــال، إذ منــت األربــاح التشــغيلية الصافيــة 
خــال العــام ٢٠١٥ بواقــع ١٠.٢% لتبلــغ ٧٢٨.٨ مليــون دينــار، كمــا منــت القــروض والتســليفات بواقــع ١٣.٨% إلــى ١٣.٦ مليــار دينــار، 
وذلــك فــي داللــة واضحــة علــى حتســن البيئــة التشــغيلية احملليــة مــع تنفيــذ العديــد مــن املشــاريع التنمويــة الــواردة فــي خطــة التنميــة. 

بدورهــا، منــت الودائــع بواقــع ٧.١% إلــى ١٢.١ مليــار دينــار، مبــا يؤكــد ســمعة بنــك الكويــت الوطنــي التــي تعكــس الثقــة واألمــان. 
وتظهــر قــوة أداء بنــك الكويــت الوطنــي ومتانتــه بوضــوح أيضــاً فــي كافــة املؤشــرات املاليــة األخــرى، مــع اســتمراره فــي حتقيــق عوائــد 
مميــزة علــى املوجــودات وحقــوق املســاهمن خــال العــام ٢٠١٥، إذ بلــغ العائــد علــى متوســط املوجــودات 1.22% والعائــد علــى 
متوســط حقــوق املســاهمن 10.5% كمــا فــي نهايــة ديســمبر ٢٠١٥. وفــي إشــارة إلــى رســملة البنــك القويــة ومتانــة مركــزه املالــي، بلــغ 

معــدل كفايــة رأس املــال 16.8% وفــق معيــار بــازل III، وهــو مــا يفــوق متطلبــات بنــك الكويــت املركــزي. 
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ــرة مــن إجمالــي احملفظــة  ــى التحســن الواضــح فــي جــودة األصــول، واصلــت نســبة القــروض املتعث ــة عل مــن جهــة ثانيــة، وفــي دالل
االئتمانيــة لبنــك الكويــت الوطنــي انخفاضهــا لتصــل إلــى 1.34% كمــا فــي نهايــة ديســمبر ٢٠١٥، مقارنــة مــع 1.50% قبــل عــام، فيمــا 

ارتفعــت نســبة تغطيــة القــروض املتعثــرة إلــى ٣٢٢% خــال هــذه الفتــرة مــن ٢٧٦% قبــل عــام. 
كمــا واصلــت موجــودات بنــك الكويــت الوطنــي منوهــا لتبلــغ 23.6 مليــار دينــار كويتــي كمــا فــي نهايــة ديســمبر ٢٠١٥، مرتفعــة بواقــع 

8.3% عــن العــام الســابق، بينمــا بلغــت حقــوق املســاهمن 2.6 مليــار دينــار كويتــي، بنمــو بلــغ %3.8.
هــذا وقــد قــرر مجلــس اإلدارة التوصيــة إلــى اجلمعيــة العامــة بتوزيــع أربــاح نقديــة للمســاهمن عــن العــام ٢٠١٥، بواقــع ٣٠% مــن 

القيمــة االســمية للســهم، أي ٣٠ فلســاً للســهم الواحــد، وأســهم منحــة بواقــع ٥% )أي خمســة أســهم عــن كل مئــة ســهم(.

األعلى تصنيفًا واألكثر أمانًا
وفــي داللــة علــى موقــع بنــك الكويــت الوطنــي ومكانتــه الرائــدة إقليميــاً والثقــة العامليــة التــي يحظــى بهــا، اســتطاع البنــك أن يحتفــظ 

بتصنيفاتــه االئتمانيــة املرتفعــة بإجمــاع أكبــر ثــاث وكاالت تصنيــف عامليــة هــي "موديــز" و"فيتــش" و"ســتاندرد أنــد بــورز". 
وعلــى الرغــم مــن تراجــع العديــد مــن التصنيفــات االئتمانيــة فــي املنطقــة نتيجــة املتغيــرات االقتصاديــة وتراجــع األوضــاع املاليــة، 
ثبتــت الــوكاالت الثــاث خــال العــام املاضــي تصنيفــات بنــك الكويــت الوطنــي املرتفعــة بنظــرة مســتقبلية مســتقرة، إذ قامــت وكالــة 
"موديــز" بتأكيــد تصنيفــات البنــك الطويلــة األجــل عنــد Aa3، كمــا ثبتــت وكالــة "فيتــش" تصنيفــه عنــد -AA ووكالــة "ســتاندرد أنــد 

.A+ بــورز" عنــد
وفــي مؤشــر إضافــي علــى ســمعته املرموقــة، فقــد احتفــظ بنــك الكويــت الوطنــي مبوقعــه بــن أكثــر البنــوك أمانــاً فــي العالــم للمــرة 

العاشــرة علــى التوالــي، وهــو البنــك الكويتــي الوحيــد الــذي يحتفــظ مبوقعــه فــي هــذه القائمــة املرموقــة، وهــو أمــر نعتــز بــه. 

زخم املشاريع 
وعلــى الرغــم مــن التراجــع احلــاد الــذي ســجلته أســعار النفــط فــي الفتــرة األخيــرة، فإننــا متمســكون باآلفــاق اإليجابيــة لاقتصــاد 
احمللــي بفضــل مــا تتمتــع بــه الكويــت مــن مكانــة ماليــة قويــة إضافــة إلــى االحتياطــات الضخمــة وحجــم الديــن الســيادي املنخفــض 
ــر انخفــاض أســعار النفــط  ــة. ويبقــى تأثي ــا مــن ضمــان اســتمرارية سياســتها املالي ــن متكنه ــى طــرح أدوات دي ــة عل والقــدرة العالي
محــدوداً علــى البيئــة التشــغيلية فــي الكويــت مــع تأكيــد احلكومــة عزمهــا علــى مواصلــة االنفــاق الرأســمالي واالســتثمار فــي املشــاريع 

التنمويــة.
شــهدت الكويــت خــال العــام املاضــي تســارعاً فــي وتيــرة تنفيــذ املشــاريع التنمويــة وهــو مــا انعكــس ايجابــاً علــى النشــاط االقتصــادي 
احمللــي والنمــو االئتمانــي. وقــد كان بنــك الكويــت الوطنــي فــي موقــع طليعــي لاســتفادة مــن فــرص النمــو التــي أبرزتهــا هــذه املشــاريع 
لكونــه اخليــار األول للشــركات الكبــرى فضــًا عــن الثقــة العاليــة والســمعة املرموقــة التــي يحظــى بهــا علــى الســاحة املصرفيــة احملليــة 
ــار دوالر،  ــه ١٣ ملي ــة قيمت ــة البالغ ــة الكويتي ــرول الوطني ــزور لشــركة البت ــاة ال ــرز هــذه املشــاريع، مشــروع مصف ــة. ومــن أب واالقليمي
ويعتبــر أحــد أكبــر املشــاريع فــي تاريــخ الكويــت. كمــا كان لبنــك الكويــت الوطنــي دور قيــادي فــي ترتيــب ومتويــل قــرض لشــركة إيكويــت 

للبتروكيماويــات بقيمــة ٦ مليــارات دوالر.
وقــد واصــل بنــك الكويــت الوطنــي البنــاء علــى عاقاتــه االســتراتيجية والبقــاء اخليــار األول لكبــرى الشــركات الكويتيــة واإلقليميــة 
فــي خططهــا التوســعية. وقــد لعــب دوراً رئيســياً فــي متويــل العديــد مــن الصفقــات مبــا فيهــا التمويــل املشــترك لـــصالح OSN، املــزود 
األول خلدمــات التلفــزة املدفوعــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، بقيمــة 4٠٠ مليــون دوالر أميركــي. وكان بنــك الكويــت 
الوطنــي هــو البنــك الكويتــي الوحيــد املشــارك فــي هــذا التمويــل إلــى جانــب ١١ مصرفــاً إقليميــاً وعامليــاً، مــا يؤكــد قدرتــه علــى قيــادة 

هــذا النــوع مــن الصفقــات الضخمــة وبنــاء العاقــات القويــة مــع البنــوك العامليــة.
كمــا شــارك بنــك الكويــت الوطنــي فــي التجمــع البنكــي لتمويــل شــراء ناقــات نفــط مجموعــة ترايســتار ترانســبورت فــي دبــي واململوكــة 
مــــــن قبــل شركــــة أجيليتــي، وقــد حقــق هــذا التجمــع جائــزة أفضــل متويــل للشــركات فــي الشــرق االوســط للعــام ٢٠١٥ مــن قبــــل 

.Association of Corporate Treasurers 

وتعكــس هــذه الصفقــات ســمعة بنــك الكويــت الوطنــي املرموقــة والثقــة العاليــة التــي يحظــى بهــا علــى الســاحة املصرفيــة احملليــة 
واإلقليميــة والعامليــة. كمــا تعكــس مكانتــه وموقعــه الطليعــي لاســتفادة مــن فــرص النمــو التــي يبرزهــا تســارع تنفيــذ املشــاريع التنمويــة 

فــي الكويــت.
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استقرار وثبات رغم التحديات اإلقليمية
حققــت مجموعــة الفــروع اخلارجيــة والشــركات التابعــة فــي بنــك الكويــت الوطنــي أداًء قويــاً منــذ انطــاق عمليتاهــا خــارج الكويــت 
فــي ثمانينــات القــرن املاضــي. ويعكــس هــذا األداء القــوي جنــاح اســتراتيجية بنــك الكويــت الوطنــي الهادفــة إلــى تنويــع مصــادر الدخــل 

والتوســع اإلقليمــي املــدروس. 
وقــد ســاهمت مجموعــة الفــروع اخلارجيــة والشــركات التابعــة بنحــو ٢٧% مــن إجمالــي أربــاح املجموعــة خــال العــام ٢٠١٥، وذلــك 
علــى الرغــم مــن اســتمرار التحديــات التشــغيلية فــي العديــد مــن األســواق اإلقليميــة وتداعيــات انخفــاض أســعار النفــط فــي األســواق 
اخلليجيــة. فقــد أظهــرت عملياتنــا فــي األســواق اخلليجيــة الســيما فــي اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة مناعــة 

قويــة جتــاه هــذه التداعيــات، واثبتــت قدرتهــا علــى االســتفادة مــن فــرص النمــو املتاحــة فــي هــذه األســواق. 
ولعــل أبــرز مــا قمنــا بــه علــى املســتوى اإلقليمــي، قــرار بنــك الكويــت الوطنــي التخــارج مــن بنــك قطــر الدولــي وبيــع حصتــه البالغــة 
٣٠%، وقــد جــاء ذلــك فــي ظــل رؤيتنــا صعوبــة رفــع حصتنــا فــي البنــك إلــى حصــة مســيطرة. ويعتبــر هــذا التخــارج خطــوة اســتراتيجية 
ــا  ــز قدراتن ــة. ومــن شــأن هــذا التخــارج تعزي ــرة املاضي ــة مــن اســتثمارنا فــي البنــك طــوال الفت ــد قوي ــا عوائ ــا، وقــد حققن مهمــة لن

القتنــاص فــرص أخــرى للتواجــد مجــدداً فــي قطــر، حيــث مــا زالــت هــذه الســوق مهمــة بالنســبة لنــا.
أمــا مصــر، فتبقــى ســوقاً رئيســياً للنمــو بالنســبة لبنــك الكويــت الوطنــي، ونحــن متفائلــون مبــا يتمتــع بــه االقتصــاد املصــري مــن آفــاق 
إيجابيــة وفــرص منــو واعــدة، الســيما بعــد عــودة االســتقرار إلــى البــاد. ونســتهدف تعزيــز موقعنــا فــي مصــر وزيــادة معــدالت النمــو 
خــال الفتــرة املقبلــة، وهــي خطــوة تعكــس ثقتنــا بالســوق املصريــة وخيارنــا االســتراتيجي بالتواجــد فيهــا. وقــد قمنــا بإطــاق عامتنــا 
التجاريــة اجلديــدة وتغييــر اســم البنــك الوطنــي املصــري إلــى بنــك الكويــت الوطنــي- مصــر فــي إطــار جهودنــا لتحقيــق االندمــاج 

والتكامــل علــى مســتوى املجموعــة. 

السوق املصرفية اإلسالمية
ميثــل بنــك بوبيــان جــزءاً أساســياً مــن اســتراتيجيتنا احملليــة، فمنــذ دخــول بنــك الكويــت الوطنــي مســاهماً رئيســياً فيــه خــال العــام 
٢٠١٢، شــهد بنــك بوبيــان حتــوالً جذريــاً فــي أعمالــه متثــل فــي عودتــه إلــى حتقيــق األربــاح وليكــون األســرع منــوا بــن كافــة البنــوك 
الكويتيــة. ويتميــز بنــك الكويــت الوطنــي بأنــه البنــك الوحيــد محليــاً الــذي يعمــل فــي الســوقن املصرفيتــن التقليديــة واإلســامية، حيــث 

يواصــل جنــي ثمــار اســتحواذه علــى 58.4% مــن بوبيــان، ليوفــر بذلــك لنفســه آفاقــاً جديــدة للنمــو وتنويــع مصــادر الدخــل. 
ويشــهد بوبيــان زيــادة مضطــردة فــي حصصــه الســوقية عامــاً بعــد عــام، ويحقــق منــواً قويــاً فــي كافــة مجــاالت األعمــال. وقــد جنــح 
فــي تبنــي ثقافــة عملنــا فــي بنــك الكويــت الوطنــي القائمــة علــى التحفــظ وجــودة اخلدمــة. وســيواصل بنــك الكويــت الوطنــي دعــم 
بنــك بوبيــان مــن خــال إمــداده باخلبــرات والكــوادر املصرفيــة مــع االلتــزام التــام باســتقالية املصرفــن وفــق مــا تنــص عليــه أحــكام 

الشــريعة اإلســامية الســمحة. 

إدارة املخاطر واحلوكمة
وعلــى الرغــم مــن التحديــات الكبيــرة التــي فرضتهــا االضطرابــات السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة محليــاً وإقليميــا، جنــح بنــك 
الكويــت الوطنــي فــي مواصلــة أدائــه القــوي والنمــو بوتيــرة مســتقرة، وذلــك بفضــل السياســة املتحفظــة املتجــذرة فــي نهجــه وإدارتــه 

الرشــيدة للمخاطــر والتزامــه باملعاييــر الصارمــة للحوكمــة.
 وقــد قــدم بنــك الكويــت الوطنــي علــى مــدى تاريخــه الطويــل املمتــد ألكثــر مــن ســتة عقــود، ســجًا حافــًا بالثقــة واخلبــرة واالســتقرار 
فــي مواجهــة األزمــات املاليــة األخيــرة. ويواصــل بنــك الكويــت الوطنــي التزامه مببادئ الشــفافية واحملاســبة وحماية حقوق املســاهمن 

كجــزء ال يتجــزأ مــن ثقافته وفلســفته.

تعزيز رأس املال 
وفــي إطــار سياســة تعزيــز رأس املــال، أمت بنــك الكويــت الوطنــي بنجــاح الفــت خــال العــام ٢٠١٥ إصــدار أوراق ماليــة دائمــة بقيمــة 
٧٠٠ مليــون دوالر أميركــي وســندات مســاندة لــرأس املــال بقيمــة ١٢٥ مليــون دينــار كويتــي. وقــد مت تغطيــة اإلصــداران بأكثــر مــن 
الضعــف وهــو مــا يعكــس ثقــة املســتثمرين ببنــك الكويــت الوطنــي. وهــذان اإلصــداران همــا األوالن مــن نوعهمــا علــى مســتوى الشــرق 
األوســط وشــمال افريقيــا اللــذان صنفــا بدرجــة اســتثمارية مــن وكالــة موديــز للتصنيــف االئتمانــي. ويهــدف اإلصــداران إلــى تدعيــم 
قاعــدة رأس املــال وفــق تعليمــات بنــك الكويــت املركــزي ملعيــار كفايــة رأس املــال ومتطلبــات بــازل٣، ليبلــغ 16.8% فــي نهايــة ديســمبر 

٢٠١٥، ومتجــاوزاً بذلــك احلــد األدنــى للمســتويات املطلوبــة. 
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ثروة الوطني البشرية
ال شــك فــي أن قــوة بنــك الكويــت الوطنــي تقــوم بالدرجــة األولــى علــى مــوارده البشــرية. ونحــن نفخــر بكوننــا أحــد أكبــر اجلهــات 

توظيفــاً للعمالــة الوطنيــة فــي القطــاع اخلــاص. 
وقــد عــزز البنــك خــال العــام ٢٠١٥ اســتثماراته فــي تنميــة املــوارد البشــرية. وفــي إطــار ســعيه الدائــم إلــى توطــن الوظائــف وزيــادة 
ــاً مــن اجلنســن،  ــاً كويتي ــه، قــام بنــك الكويــت الوطنــي خــال العــام املاضــي بتوظيــف نحــو ٣٠٠ مواطن ــة الوطنيــة لدي نســبة العمال

لتتجــاوز نســبة العمالــة الوطنيــة لديــه ٦٦%.
وفــي إطــار سياســته القائمــة علــى تطويــر كفــاءات وقــدرات كــوادره وموظفيــه، ودعــم اخلطــط الوطنيــة الهادفــة إلــى تأهيــل الكــوادر 
الكويتيــة، قــام بتوفيــر أكثــر مــن ١٣٠٠ فرصــة تدريبيــة إلعــداد قيــادات مصرفيــة واعــدة شــملت عــدداً كبيــراً مــن موظفــي البنــك، 
إلــى جانــب البرامــج التدريبيــة بالتعــاون مــع أبــرز املعاهــد واجلامعــات العامليــة، علــى غــرار هارفــرد واجلامعــة األميركيــة فــي بيــروت. 

ونحــن نعتــز بــأن نــرى شــبابنا فــي مواقــع قياديــة داخــل البنــك، ألن هــذا مــا يضمــن االســتمرارية والتطــور املســتدام. 

التزام مطلق بتنمية املجتمع
وتأكيــداً علــى التزامنــا املطلــق بتنميــة املجتمــع، لــم يدخــر بنــك الكويــت الوطنــي جهداً فــي دعم كافــة الفعاليات االجتماعيــة والتعليمية 
واإلنســانية واخليريــة. ويبقــى مستشــفى بنــك الكويــت الوطنــي لألطفــال أيقونــة مســاهمات بنــك الكويــت الوطنــي االجتماعيــة. وقــد 
واصــل البنــك ســعيه إلــى تطويــر هــذا املستشــفى مــن خــال إنشــاء أول مركــز متخصــص فــي زراعــة النخــاع لألطفــال فــي الكويــت، 
ســيكون فريــداً مــن نوعــه علــى مســتوى املنطقــة، وتأتــي هــذه اخلطــوة اســتكماالً خلطــط التطويــر املســتمرة ملستشــفى بنــك الكويــت 
الوطنــي لألطفــال الــذي افتتحــه فــي العــام ٢٠٠٠ كأول مستشــفى متخصــص فــي عــاج األطفــال مرضــى الســرطان. كمــا واصــل 

البنــك دعمــه ملختلــف اجلهــات اخليريــة واإلنســانية مثــل بيــت عبــداهلل وجمعيــة الهــال األحمــر الكويتيــة ولويــاك.
وعلــى مــدى أكثــر مــن عقديــن مــن الزمــن، يواصــل بنــك الكويــت الوطنــي حملتــه "افعــل اخليــر فــي شــهر اخليــر" خــال شــهر رمضــان 
املبــارك، كمــا أنــه مســتمر فــي تقــدمي كافــة أوجــه الدعــم واملســاندة لألنشــطة الهادفــة إلــى احملافظــة علــى البيئــة فضــًا عــن األنشــطة 

التعليميــة والرياضيــة مثــل ســباق الوطنــي الســنوي للمشــي.

شكر وعرفان
ــت  ــك الكوي ــة فــي بن ــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي ــع أعضــاء مجل ــة عــن جمي ــة عــن نفســي وبالنياب ــي باألصال ــام، يطيــب ل وفــي اخلت
الوطنــي أن أرفــع أســمى آيــات الشــكر والعرفــان إلــى مقــام حضــرة صاحــب الســمو أميــر البــاد املفــدى الشــيخ صبــاح األحمــد اجلابــر 
الصبــاح وإلــى ســمو ولــي عهــده األمــن الشــيخ نــواف األحمــد اجلابــر الصبــاح حفظهمــا اهلل، داعيــاً املولــى العلــي القديــر أن يســدد 
خطاهــم مــن أجــل رفعــة وتقــدم واســتقرار بلدنــا احلبيــب الكويــت. كمــا ال يفوتنــي أن أتوجــه بالشــكر اجلزيــل إلــى املســؤولن فــي بنــك 
الكويــت املركــزي وعلــى رأســهم األخ احملافــظ الدكتــور محمــد يوســف الهاشــل علــى إدارتهــم الرشــيدة للسياســة النقديــة فــي البــاد 

وتوجيهاتهــم البّنــاءة ومتابعتهــم املســتمرة مــن أجــل ضمــان اســتقرار وســامة القطــاع املصرفــي.

مساهمونا األفاضل، 
وأخيــراً، أود أن أتوجــه إلــى جميــع مســاهمينا األفاضــل بجزيــل الشــكر والتقديــر علــى والئهــم ودعمهــم للبنــك، والشــكر موصــول 
لعمــاء بنــك الكويــت الوطنــي األعــزاء علــى الثقــة الغاليــة التــي يولونهــا لنــا والتــي كانــت لنــا دومــاً مصــدر فخــر واعتــزاز يحفزنــا علــى 

مواصلــة العمــل للمحافظــة علــى املكانــة املرموقــة التــي يتمتــع بهــا البنــك الوطنــي. 
ــإدارة  ــر ل ــس اإلدارة عــن خالــص الشــكر والتقدي ــي أعضــاء مجل ــة عــن إخوان ــي أن أعــرب بإســمي شــخصياً وبالنياب كمــا ال يفوتن
التنفيذيــة وجلميــع العاملــن فــي البنــك علــى جهودهــم وتفانيهــم فــي العمــل ومــا يبذلونــه مــن جهــود مســتمرة لتحقيــق هــذه النتائــج 

املتميــزة وتعزيــز مكانتــه علــى كافــة األصعــدة. 
والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

ناصر مساعد الساير
رئيس مجلس اإلدارة 
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اإلدارة التنفيذية

عصام جاسم الصقر
الرئيس التنفـيذي للمجموعة

شيخة خالد البحر
نائب الرئيس التنفـيذي للمجموعة

صالح يوسف الفليج
الرئيس التنفـيذي - الكويت
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جورج ريشاني
مدير عام - مجموعة الفروع اخلارجية

والشركات التابعة

د. سليمان عبداملجيد
املستشار القانوني العام

مصطفى اجلندي
مدير عام - مجموعة اخلدمات 

املصرفية للشركات 

جيم ميرفي
مدير عام - املجموعة املالية

د. إلياس بخعازي
كبير االقتصادين للمجموعة

مالك خليفه
مدير عام - مجموعة اخلدمات 

املصرفية اخلاصة

كارل إينجر
رئيس مجموعة التدقيق الداخلي

باركسون شوجن
مدير عام - مجموعة إدارة املخاطر

براديب هاندا
مدير عام - مجموعة اخلدمات املصرفية

للشركات األجنبية، النفط والتمويل التجاري

دمييتريوس كوكوسوليس
مدير عام - مجموعة تقنية 

املعلومات والعمليات

عماد العبالني
مدير عام - مجموعة املوارد البشرية

سليمان براك املرزوق
مدير عام - مجموعة اخلزانة
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مؤهالت وخبرات اإلدارة التنفيذية

السيد / عصام الصقر 
)الرئيس التنفيذي للمجموعة(

انضــم الســيد/ عصــام الصقــر إلــى بنــك الكويــت الوطنــي فــي ١٩٧٨ ويشــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة منــذ مــارس ٢٠١4. 
كمــا يشــغل عضويــة العديــد مــن اللجــان اإلداريــة لــدى املجموعــة. 

ويشــغل الســيد/ الصقــر منصــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة الوطنــي لاســتثمار وكذلــك رئيــس مجلــس إدارة بنــك الكويــت الوطنــي - مصــر. 
ويشــغل أيضــاً عضويــة مجلــس إدارة كل مــن بنــك الكويــت الوطنــي )الدولــي( - اململكــة املتحــدة، إن بــي كــي بروبيرتيــز - جيرســي، إن بــي 

كــي ترســتيز - جيرســي وكذلــك شــركة إن أي جــي األســيوية لاســتثمار.
السيد/ الصقر حاصل على درجة البكالوريوس في علوم إدارة األعمال من جامعة والية كاليفورنيا للبوليتكنيك في الواليات املتحدة األميركية.

السيدة/ شيخة البحر 
)نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة(

انضمــت الســيدة/ شــيخة البحــر إلــى بنــك الكويــت الوطنــي فــي ١٩٧٧، وتشــغل منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة منــذ مــارس 
٢٠١4. كمــا تشــغل عضويــة العديــد مــن اللجــان اإلداريــة لــدى املجموعــة. 

وتــرأس الســيدة/ البحــر مجلــس إدارة بنــك الكويــت الوطنــي - لبنــان، وتشــغل عضويــة مجلــس إدارة شــركة بنــك الكويــت الوطنــي العامليــة 
ــدى  ــت. ل ــن - الكوي ــس إدارة مجموعــة زي ــة مجل ــا. كمــا تشــغل ايضــاً عضوي ــي والبنــك التركــي - تركي إلدارة األصــول وبنــك قطــر الدول
الســيدة/ شــيخة خبــرات عميقــة فــي مجــاالت اخلصخصــة، ومتويــل املشــاريع، واخلدمــات االستشــارية، والشــؤون املتعلقــة بالســندات، 

ــة. ــداع الدولي ــك شــهادات اإلي ــي، وكذل ــات اإلصــدار األول ــل املشــاريع بنظــام B.O.T، وعملي ومتوي
الســيدة/ البحــر حاصلــة علــى درجــة البكالوريــوس فــي علــوم التســويق الدولــي مــن جامعــة الكويــت، كمــا حضــرت برامــج متخصصــة فــي 

جامعــة هارفــرد، جامعــة ســتانفورد وجامعــة دوق.

السيد/صالح الفليج 
)الرئيس التنفيذي - الكويت(

انضــم الســيد/ صــاح الفليــج الــى مجموعــة بنــك الكويــت الوطنــي فــي ١٩٨٥، ويشــغل حاليــاً منصــب الرئيــس التنفيذي لبنــك الكويت الوطنــي- الكويت. 
كمــا يشــغل عضويــة العديــد مــن اللجــان اإلداريــة لــدى البنــك.

شــغل الســيد صــاح منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة الوطنــي لاســتثمار خــال األعــوام )٢٠٠٧-٢٠١4( كمــا شــغل ســابقاً منصــب املديــر 
العــام ملجموعــة اخلزانــة واالســتثمار لــدى بنــك الكويــت الوطنــي.

تخــرج الســيد/ الفليــج مــن جامعــة ميامــي حيــث حصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة الصناعية،وكذلــك املاجســتير فــي إدارة 
االعمال.كمــا شــارك فــي العديــد مــن برامــج املــدراء التنفيذيــن فــي جامعــة هارفرد،وجامعــة ســتانفورد،وجامعة دوق.

السيد/ جورج ريشاني 
)مدير عام - مجموعة الفروع اخلارجية والشركات التابعة(

انضــم الســيد/ جــورج ريشــاني إلــى بنــك الكويــت الوطنــي فــي ١٩٨٧ ويشــغل منصــب رئيــس مجموعــة الفــروع اخلارجيــة والشــركات التابعــة 
منــذ ٢٠١٢. كمــا يشــغل عضويــة العديــد مــن اللجــان اإلداريــة لــدى البنــك.

وتشــتمل مناصــب الســيد/ ريشــاني الســابقة فــي البنــك مديــر عــام اخلزانــة للمجموعــة، ورئيــس إدارة األصــول واخلصــوم، ولديــه خبــرة 
عميقــة فــي إدارة اخلزانــة، والســيولة واألمــوال، وامليزانيــة، وإدارة مخاطــر الســوق

)مخاطــر حتويــل العمــات ومخاطــر نســبة الفائــدة( باإلضافــة إلــى إدارة االســتثمار وأســواق املــال وكذلــك خبــرات واســعة فــي األســواق 
العامليــة للدخــل الثابــت. 

حصــل الســيد/ ريشــاني علــى درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم مــن اجلامعــة األميركيــة فــي بيــروت كمــا حصــل علــى شــهادة املاجســتير فــي 
إدارة األعمــال والتمويــل بامتيــاز مــن جامعــة لنــدن لألعمــال. كمــا شــارك فــي العديــد مــن برامــج املــدراء التنفيذيــن فــي جامعــة هارفــرد، 

وجامعــة ســتانفورد، وجامعــة دوق.

السيد/ جيم ميرفي 
)مدير عام - املجموعة املالية(

انضــم الســيد/ جيــم ميرفــي إلــى بنــك الكويــت الوطنــي فــي ١٩٩٩ ويشــغل منصــب مديــر املجموعــة املاليــة منــذ ٢٠١٠، كمــا يشــغل عضويــة 
العديــد مــن اللجــان اإلداريــة لــدى البنــك.

قبــل انضمامــه لبنــك الكويــت الوطنــي عمــل الســيد/ ميرفــي كرئيــس للمحاســبة اإلداريــة فــي إيرلنــدا واململكــة املتحــدة لــدى أحــد البنــوك 
الرائــدة فــي إيرلنــدا، ولديــه خبــرات واســعة فــي التمويــل والقطــاع املصرفــي. 

الســيد/ ميرفــي حاصــل علــى شــهادة محاســب إداري معتمــد مــن اململكــة املتحــدة وســكرتير معتمــد مــن اململكــة املتحــدة وحاصــل علــى 
مؤهــل فــي مجــال التســويق مــن ايرلنــدا. 
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السيد/ باركسون شوجن 
)مدير عام - مجموعة إدارة املخاطر( 

انضــم الســيد/ باركســون شــوجن إلــى بنــك الكويــت الوطنــي فــي ١٩٩٣، ويشــغل منصــب رئيــس إدارة املخاطــر للمجموعــة منــذ ٢٠٠٨. وهــو 
رئيــس أو عضــو فــي العديــد مــن اللجــان اإلشــرافية اإلداريــة فــي البنــك.

لدى السيد/ شوجن خبرات واسعة في اخلدمات املصرفية التجارية واالستثمارية ومتويل الشركات والقروض املشتركة.
الســيد/ شــوجن حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي علــوم االقتصــاد بامتيــاز مــن جامعــة ويلــز فــي اململكــة املتحــدة، وكذلــك ماجســتير 

فــي إدارة االعمــال تخصــص متويــل مــن وارتــون - جامعــة بنســلفينيا بالواليــات املتحــدة األميركيــة.

الدكتور/ سليمان عبد املجيد 
)املستشار القانوني العام - رئيس مجموعة الشؤون القانونية( 

انضم الدكتور/ سليمان عبد املجيد إلى بنك الكويت الوطني في ٢٠٠١ مستشاراً قانونياً عاماً ورئيساً للشؤون القانونية في البنك.
ــل  ــي العم ــه ف ــد خبرت ــي. ومتت ــس اجلامع ــى التدري ــا تول ــد تخرجــه بســلك القضــاء املصــري، كم ــد بع ــد املجي ــور/ عب ــد التحــق الدكت وق

القانونــي بالشــؤون القانونيــة لــدى البنــوك الكويتيــة لنحــو ٣١ عامــاً.
الدكتــور/ عبــد املجيــد حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي احلقــوق مــن جامعــة القاهــرة بأعلــى تقديــر مــع مرتبــة الشــرف، كمــا حصــل علــى 

جائــزة اجلمعيــة املصريــة للقانــون الدولــي، ولــه عــدة أبحــاث قانونيــة منشــورة. 

الدكتور/ إلياس بخعازي 
)كبير االقتصادين للمجموعة( 

انضــم الدكتــور/ إليــاس بخعــازي إلــى بنــك الكويــت الوطنــي فــي ٢٠٠٨ حيــث أصبــح كبيــر االقتصاديــن للمجموعــة فــي ٢٠١٣، كمــا يشــغل 
منصــب رئيــس إدارة البحــوث االقتصاديــة للبنــك، ولديــه عضويــة فــي العديــد مــن اللجــان اإلداريــة لــدى البنــك. 

وقبــل توليــه منصبــه احلالــي شــغل الدكتــور/ بخعــازي رئاســة البحــوث االقتصاديــة فــي البنــك. ولديــه خبــرة واســعة في التحليــل االقتصادي 
وأســواق املــال ويشــمل ذلــك خبــرة تتجــاوز ٢٠ عامــاً فــي األســواق األميركية. 

الدكتــور/ بخعــازي حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي االقتصــاد مــن اجلامعــة األميركيــة فــي بيــروت، وكذلــك درجــة املاجســتير 
والدكتــوراه فــي االقتصــاد مــن جامعــة كاليفورنيــا اجلنوبيــة فــي لــوس أجنلــوس. 

السيد/ براديب هاندا 
)مدير عام - مجموعة اخلدمات املصرفية للشركات األجنبية والتمويل التجاري(

انضــم الســيد/ براديــب هانــدا إلــى بنــك الكويــت الوطنــي فــي ١٩٨٠ ويشــغل منصــب املديــر العــام ملجموعــة اخلدمــات املصرفيــة للشــركات 
األجنبيــة والتمويــل التجــاري منــذ ٢٠١٢، كمــا يشــغل عضويــة العديــد مــن اللجــان اإلداريــة لــدى البنــك.

ــة  ــر اول ملجموعــة اخلدمــات املصرفي ــذي ومدي ــر التنفي ــر عــام ومدي ــي مســاعد مدي ــت الوطن ــك الكوي ــه الســابقة فــي بن وتشــمل مناصب
ــل التجــاري.  ــة والنفــط، والتموي ــون عامــاً فــي مجــال الشــركات األجنبي ــرة واســعة تتجــاوز الثاث ــه خب للشــركات، ولدي

السيد/ هاندا حاصل على درجة املاجستير من جامعة دلهي في الهند.

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

انضــم الســيد/ مصطفــى اجلنــدي إلــى البنــك فــي ١٩٧٩، ويشــغل منصــب املديــر العــام ملجموعــة اخلدمــات املصرفيــة للشــركات احملليــة 
منــذ ٢٠١٣، كمــا يشــغل عضويــة العديــد مــن اللجــان اإلداريــة وجلــان االئتمــان لــدى البنــك.

ولدى السيد/ اجلندي خبرة واسعة في جميع مجاالت التمويل وإدارة اخلدمات املصرفية للشركات.
الســيد/ اجلنــدي حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي احملاســبة مــن جامعــة عــن شــمس - مصــر، كمــا حضــر دورات تدريبيــة مكثفــة 

ومؤمتــرات عــدة لــدى جامعــة لنــدن لألعمــال وجامعــة هارفــرد.

السيد/ مالك خليفة 
)مدير عام - مجموعة اخلدمات املصرفية اخلاصة(

انضــم الســيد/ مالــك خليفــة للعمــل فــي البنــك فــي ٢٠٠٥ ويشــغل منصــب املديــر العــام ملجموعــة اخلدمــات املصرفيــة اخلاصــة منــذ ٢٠٠٨، 
كمــا يشــغل عضويــة العديــد مــن اللجــان اإلداريــة لــدى البنــك. 

قبــل منصبــه احلالــي شــغل الســيد/ خليفــة منصــب املديــر التنفيــذي للخدمــات املصرفيــة اخلاصة لــدى املكتب التمثيلــي ألحد البنــوك األميركية 
فــي لبنــان، ولديــه خبــرة واســعة تتجــاوز ٣١ عامــاً فــي مجــال اخلدمــات املصرفيــة اخلاصــة وأســواق املــال فــي الشــرق األوســط ومنطقــة اخلليــج.

السيد/ خليفة حاصل على درجة املاجستير في العلوم االقتصادية من جامعة سانت جوزيف في لبنان. 
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السيد/ دميتريوس كوكوسوليس 
)مدير عام - مجموعة تقنية املعلومات والعمليات( 

انضــم الســيد/ دميتريــوس كوكوســوليس إلــى البنــك فــي ٢٠١٣ ليشــغل منصــب املديــر العــام ملجموعــة العمليــات، ومنــذ أغســطس ٢٠١4 
يشــغل أيضــاً مديــر عــام مجموعــة تقنيــة املعلومــات، كمــا يشــغل عضويــة العديــد مــن مــن اللجــان اإلداريــة لــدى البنــك.

وقبــل منصبــه احلالــي شــغل منصــب رئيــس ونائــب لرئيــس إداراة العمليــات، ورئيــس العمليــات خلدمــات التمويــل الدولــي لألفــراد، ونائــب 
رئيــس ومديــر للخدمــات املصرفيــة لألفــراد وعمليــات بطاقــات االئتمــان، وذلــك فــي العديــد مــن البنــوك احملليــة والدوليــة فــي جنــوب 
وشــرق أوروبــا. ولديــه خبــرة واســعة فــي مجــال إدارة العمليــات، والتحليــل والتخطيــط املالــي، وإدارة املشــاريع، وتأســيس وظيفــة العمليــات، 

وأنشــطة االندمــاج واالســتحواذ وإعــادة الهيكلــة.
ــات  ــول فــي شــيكاغو، فــي الوالي ــل مــن جامعــة ديب ــى ماجســتير فــي إدارة األعمــال بدرجــة فــي التموي الســيد/ كوكوســوليس حاصــل عل

ــة.  ــات املتحــدة االمريكي ــة روتشســتر فــي الوالي ــوم االقتصــاد مــن جامع ــوس فــي عل ــك درجــة البكالوري ــة، وكذل املتحــدة االمريكي

السيد/ كارل إينجر 
)رئيس مجموعة التدقيق الداخلي(

انضم السيد/ كارل إينجر إلى البنك في ٢٠٠٩ ويشغل منصب رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة منذ ٢٠١٢. 
وتشــمل مناصبــه الســابقة نائــب رئيــس التدقيــق الداخلــي للمجموعــة وكذلــك رئيســاً للتدقيــق الداخلــي لــدى احــد البنــوك االقليميــة فــي 
البحريــن. ولديــه خبــرة واســعة فــي مجــال التدقيــق الداخلــي فــي القطاعــات املصرفيــة الدوليــة، والتدقيــق اخلارجــي، وكذلــك اخلدمــات 

االستشــارية فــي اململكــة املتحــدة. 
السيد/ إينجر حاصل على درجة املاجستير في إدارة األعمال من جامعة سترتكايد في اململكة املتحدة.

السيد/ عماد العبالني 
)مدير عام - مجموعة املوارد البشرية(

انضــم الســيد/ عمــاد أحمــد العبانــي لبنــك الكويــت الوطنــي فــي مــارس عــام ٢٠٠٣ وقــد شــغل مؤخــراً منصــب مديــر عــام - مجموعــة 
املــوارد البشــرية  فــي العــام ٢٠١4  كمــا أنــه عضــو فــي العديــد مــن اللجــان اإلداريــة  لــدى البنــك.

وتشــتمل مناصبــه الســابقة فــي البنــك: نائــب مديــر عــام فــي املــوارد البشــرية - الكويــت،و مســاعد  مديــر عــام إدارة التعيينــات والعمليــات 
فــي املــوارد البشــرية فــي البنــك الكويــت الوطنــي، ولديــه أكثــر مــن ٢٣ ســنة خبــرة واســعة فــي مجــال املــوارد البشــرية.

الســيد/ عمــاد حاصــل علــى درجــة املاجســتير فــي إدارة االعمــال مــن اجلامعــة األميركيــة فــي بيــروت )لبنــان( وحاصــل علــى درجــة 
البكالوريــوس فــي علــم النفــس التربــوي مــن جامعــة الكويــت.

السيد/ سليمان براك املرزوق
) مدير عام - مجموعة اخلزانة(

انضــم الســيد/ ســليمان املــرزوق إلــى مجموعــة بنــك الكويــت الوطنــي وحتديــداً فــي مجموعــة اخلزانــة فــي العــام ٢٠٠٢ حيــث تــدرج فــي 
العديــد مــن املناصــب ضمــن مجموعــة اخلزانــة لينتقــل بعــد ذلــك للعمــل كمديــر إلدارة العمليــات اخلارجيــة لــدى بنــك الكويــت املركــزي 

خــال األعــوام )٢٠١٢ - ٢٠١٥( ليعــود بعــد ذلــك ويــرأس مجموعــة اخلزانــة لــدى بنــك الكويــت الوطنــي.
 ولــدى الســيد/ ســليمان اخلبــرة الواســعة فــي مجــال االســتثمار وإدارة الثــروات باإلضافــة إلــى خبراتــه فــي مجــال اخلزانــة والعمليــات 

املصرفيــة، كمــا شــغل الســيد/ ســليمان عضويــات مجالــس اإلدارة فــي العديــد مــن البنــوك والشــركات العاملــة فــي الكويــت. 
 السيد/ سليمان حاصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة والية بورتاند في الواليات املتحدة األميركية.
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تقرير مداوالت اإلدارة وحتليل األداء



اإلستراتيجية العامة للبنك
انســجاماً مــع رؤيتنــا فــي بنــك الكويــت الوطنــي بــأن نكــون »البنــك الــذي تعرفــه وتثــق بــه بفضــل قيمنــا األساســية، موظفينــا واخلبــرات 
التــي نقدمهــا«، واصلنــا علــى املســتوى احمللــي تعزيــز موقعنــا الريــادي فــي الســوق املصرفيــة بفضــل مــا يتمتــع بــه البنــك مــن مكانــة 
ماليــة قويــة وفــرادة خصائصــه وفهمــه العميــق الحتياجــات العمــاء. فقــد واصــل بنــك الكويــت الوطنــي تقــدمي املنتجــات املبتكــرة 

واملتنوعــة مكرســاً ريادتــه فــي الســوق احملليــة، كمــا حافــظ علــى مركــزه القــوي فــي قيــادة ومتويــل املشــاريع التنمويــة.
وبعــد حتــول بنــك بوبيــان اإلســامي إلــى شــركة تابعــة ملجموعــة بنــك الكويــت الوطنــي خــال العــام ٢٠١٢، عززنــا جهودنــا لتكريــس 
تواجدنــا فــي الســوق املصرفيــة اإلســامية املتناميــة فــي الكويــت. إذ يعــزز هــذا االســتحواذ اســتراتيجية بنــك الكويــت الوطنــي لتنويــع 
مصــادر الدخــل واخلدمــات التــي يقدمهــا وقاعــدة عمائــه. وســيبقى بنــك الكويــت الوطنــي ُملتزمــاً بالكامــل فــي دعــم بنــك بوبيــان 

وتعزيــز موقعــه فــي الســوق، وفــي ســعيه للبحــث عــن فــرص توســعية جديــدة فــي الســوق املصرفيــة اإلســامية. 
وعلــى املســتوى اإلقليمــي، ونظــراً إلــى التطــورات األخيــرة فــي املنطقــة، نواصــل التركيــز علــى تعزيــز أوجــه التكامــل واإلندمــاج علــى 
ُمســتوى العمليــات اخلارجيــة بهــدف تعزيــز تواجدنــا وتوســيع نطــاق خدماتنــا فــي كل ســوق مــن هــذه األســواق. وعلــى صعيــد خدمــات 
الشــركات نقــوم بدراســة متطلبــات عمائنــا فــي ســبيل توفيــر مــا يناســبهم مــن املنتجــات العابــرة للحــدود مــن خــال شــبكة فروعنــا 
املنتشــرة عامليــاً. أمــا علــى صعيــد خدمــات األفــراد، نقــوم بتعزيــز تواجدنــا اخلارجــي، باإلضافــة إلــى أنــه فــي مصــر يجــري العمــل 

علــى خطــة حتــّول متكاملــة لترســيخ عامتنــا التجاريــة مــن خــال تنويــع مصــادر الدخــل والتمويــل.

مؤشرات األداء املالي والتشغيل
حقــق بنــك الكويــت الوطنــي 282.2 مليــون دينــار كويتــي أرباحــاً صافيــة خــال فتــرة االثنــي عشــر شــهراً املاضيــة حتــى ٣١ ديســمبر 
٢٠١٥، مقارنــة مــع 261.8 مليــون دينــار كويتــي فــي العــام ٢٠١4، بنمــو بلــغ 7.8% علــى أســاس ســنوي. كمــا منــت األربــاح التشــغيلية 
ــي فــي ٢٠١٥، مدفوعــة بشــكل رئيســي  ــار كويت ــون دين ــى 494.1 ملي ــي فــي ٢٠١4 إل ــار كويت ــون دين ــع 10.8% مــن 446.0 ملي بواق
بارتفــاع صافــي إيــرادات الفوائــد وصافــي األتعــاب والعمــوالت وصافــي أربــاح التعامــل بالعمــات األجنبيــة. وقــد تضمنــت إيــرادات 
االســتثمار مبلــغ 27.9 مليــون دينــار كويتــي وهــي أربــاح محققــة فــي الربــع األول قبــل اســتقطاع الضرائــب والناجمــة عــن بيــع حصــة 

بنــك الكويــت الوطنــي فــي بنــك قطــر الدولــي خــال العــام ٢٠١4.
وقام البنك بتجنيب 164.4 مليون دينار كويتي ُمخصصات خال العام ٢٠١٥ ُمقارنة مع 146.7 مليون دينار في العام املاضي. 

وتعكــس هــذه األربــاح األداء القــوي الــذي اســتطاعت املجموعــة أن حتققــه فــي مختلــف مجــاالت األعمــال، كمــا تعكــس جناحنــا فــي 
اقتنــاص الفــرص املتاحــة.

وقــد حققــت محفظــة قــروض املجموعــة منــواً بواقــع 13.8% فــي العــام ٢٠١٥ لتبلــغ 13.6 مليــار دينــار. وقــد منــت ودائــع العمــاء 
بواقــع 7.1% خــال هــذه الفتــرة نفســها  لتبلــغ 12.1 مليــار دينــار كويتــي. كمــا منــت املوجــودات اإلجماليــة للمجموعــة بواقــع %8.3 

لتبلــغ 23.6 مليــار دينــار كويتــي.
وقــد تقلصــت الهوامــش نســبياً خــال العــام، وذلــك لعوامــل عــدة منهــا تأثيــر صنــدوق األســرة وارتفــاع ُمســتوى الســيولة علــى نطــاق 
املجموعــة، فضــًا عــن املنافســة املتزايــدة وارتفــاع تكلفــة التمويــل. وبالنتيجــة تراجــع هامــش صافــي الفائــدة للمجموعــة مــن %2.45 

فــي العــام ٢٠١4، إلــى 2.42% فــي العــام ٢٠١٥.
وارتفعــت صافــي إيــرادات التشــغيل بواقــع 10.2% خــال العــام ٢٠١٥، فيمــا منــت التكلفــة اإلجماليــة بواقــع 9.1% خــال هــذه الفترة. 

وقــد بلــغ معــدل التكلفــة إلــى الدخــل علــى نطــاق املجموعــة 32.2% مقارنــة مــع 32.5%  فــي العــام ٢٠١4.
كمــا أكــدت النتائــج القويــة التــي حققتهــا الفــروع اخلارجيــة والشــركات التابعــة جنــاح اســتراتيجيتنا لتنويــع مصــادر الدخــل. وقــد ســاهمت 
مجموعــة الفــروع اخلارجيــة والشــركات التابعــة بنحــو ٢٧% مــن إجمالــي أربــاح املجموعــة خــال هــذه الفتــرة، كمــا ســجل بنــك بوبيــان 
اإلســامي منــواً قويــاً خــال العــام ٢٠١٥، مــع ارتفــاع أرباحــه بواقــع ٢4.٨% مقارنــة مــع العــام املاضــي لتبلــغ 35،2 مليــون دينــار كويتــي. 
ــي  ــى إجمال ــرة إل ــروض املتعث ــت نســبة الق ــا، إذ بلغ ــى قوته ــت نفســه، حافظــت املؤشــرات األساســية جلــودة األصــول عل ــي الوق وف

محفظــة القــروض 1.34%، بنســبة تغطيــة بلغــت ٣٢٢%.
وارتفــع إجمالــي حقــوق املســاهمن إلــى 2.607 مليــون دينــار كويتــي، مــن 2.512 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي ديســمبر ٢٠١4. وقــد 
عــززت املجموعــة قاعــدة حقــوق املســاهمن خــال هــذه الفتــرة مــن خــال إصــدار أوراق ماليــة مســتدامة تدخــل ضمــن الشــريحة 

األولــى مــن رأس املــال بقيمــة ٧٠٠ مليــون دوالر أميركــي، وســندات مســاندة لــرأس املــال بقيمــة ١٢٥ مليــون دينــار كويتــي.
وبلغ العائد على متوسط املوجودات خال العام  1.22%، والعائد على متوسط حقوق املساهمن ٥‰١٠%.

أما معدل كفاية رأس املال وفق متطلبات بازل )٣( فبلغ 16.8%، متجاوزاً بذلك احلد األدنى للمستويات املطلوبة.

تقرير مداوالت اإلدارة وحتليل األداء
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اخلدمات املصرفية الشخصية
موجز

توفــر مجموعــة اخلدمــات املصرفيــة الشــخصية فــي بنــك الكويــت الوطنــي خدماتهــا إلــى قاعــدة عمــاء متنوعــة ومتعــددة مــن خــال 
شــبكة فروعهــا احملليــة. وتقــدم مجموعــة اخلدمــات املصرفيــة الشــخصية احللــول املصرفيــة املرنــة والبســيطة والعــروض املبتكــرة 

التــي تهــدف إلــى تعزيــز جتربــة العمــاء مــن حيــث ســهولتها وأمانهــا وبســاطتها.
وواصلــت املجموعــة خــال العــام ٢٠١٥ تركيزهــا علــى تعزيــز جتربــة العمــاء مــن خــال البنــاء علــى العاقــة معهــم ودعــم قنــوات 
التوزيــع لدينــا وحتســن جتربــة العمــاء بشــكل عــام. وقــد ظهــرت النتائــج بشــكل واضــح فــي ارتفــاع رضــا العمــاء وذلــك بفضــل قــوة 

برامــج جــودة اخلدمــة ورضــا العمــاء التــي قمنــا بإطاقهــا داخــل البنــك مثــل مبــادرة أنــا الوطنــي.

أهدافنا الرئيسية حتقق تقدمًا واضحًا في العام 2015
شــهد العــام ٢٠١٥ إطــاق العديــد مــن املنتجــات واخلدمــات املبتكــرة مثــل توفيــر خدمــة اإلصــدار الفــوري لبطاقــات الســحب اآللــي 
فــي جميــع فــروع بنــك الكويــت الوطنــي إلــى جانــب توفرهــا أيضــاً فــي فــرع البنــك فــي مطــار الكويــت الدولــي علــى مــدار الســاعة.

وواصلــت مجموعــة اخلدمــات املصرفيــة الشــخصية العمــل علــى تقــدمي اخلدمــات األكثــر مرونــة وبســاطة مــع احلفــاظ علــى معاييــر 
اجلــودة والكفــاءة العاليــة. وقــد حقــق رضــا العمــاء هــذا العــام ارتفاعــا قياســياً فــي كافــة القنــوات الرئيســية لدينــا محققــاً أعلــى 

مســتوى لــه مقارنــة بالســنوات الســابقة.
ــة فــي مجــال  ــة هادف ــا بصمــة ريادي ــة ليكــون لن ــة والذكي ــا االلكتروني ــز خدماتن ــا تعزي ــي، واصلن ــد التكنولوجــي والتقن ــى الصعي وعل
ــال شــهد عــدد العمــاء املســتخدمن خلدمــة  ــى ســبيل املث ــي تشــهد تســارعاً فــي النمــو، فعل ــة والت ــة التكنولوجي الصناعــة املصرفي

ــام ٢٠١4. ــل ارتفاعــاً بنســبة ٢٠% عــن الع ــر املوباي ــي عب الوطن
وفــي هــذا االطــار قمنــا أيضــا بإطــاق العديــد مــن منتجــات التكنولوجيــا الذكيــة التي تتمتــع بالكفاءة والســرعة والســهولة واملرونة والقيمة 
املضافــة، كمــا قمنــا بتعزيــز اخلدمــات اإللكترونيــة مــن خــال إضافــة خصائــص جديــدة علــى ســبيل املثــال تطويــر خدمــة الوطنــي عبــر 
املوبايــل لتتوافــق مــع نظــام IOS 9 وأندرويــد ٦، إلــى جانــب إطــاق اخلدمــات املصرفيــة علــى الســاعات الذكيــة بنظامــي iOS وأندرويــد.
وتعمــل مجموعــة اخلدمــات املصرفيــة الشــخصية مــن خــال شــبكة فــروع يبلــغ عددهــا ٦٨ فرعــاً محليــاً. وقــد قمنــا خــال هــذا العــام 
بتعزيــز خصائــص أجهــزة الســحب اآللــي لدينــا جلعــل أدائهــا أكثــر ســهولة أثنــاء تعامــات العمــاء اليوميــة. كمــا قمنــا بتوفيــر أجهــزة 
الســحب اآللــي متعــددة العمــات فــي فرعــي مطــار الكويــت الدولــي ومطــار ســعد العبــداهلل، ويأتــي ذلــك فــي إطــار اســتراتيجيتنا 

املســتقبلية لتعزيــز البنيــة التحتيــة للبنــك 
وعلــى صعيــد البطاقــات املصرفيــة، قمنــا بإطــاق بطاقــة مايلــز االئتمانيــة بالتعــاون مــع ماســتركارد والتــي تلقــى إقبــاالً الفتــاً متجــاوزا 

كل التوقعــات مــن حيــث نســبة االســتخدام والطلــب عليهــا.
وفــي مــا يتعلــق بأصحــاب املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة، فــإن مجموعــة اخلدمــات املصرفيــة لألعمــال هــي إحــدى إدارات اخلدمــات 
املصرفيــة الشــخصية التــي تشــهد منــواً الفتــاً، حيــث تعمــل بشــكل دؤوب علــى توفيــر متطلبــات واحتياجــات أصحــاب املشــاريع 
الصغيــرة واملتوســطة. وقــد قامــت بتوفيــر البوابــة التجاريــة اإللكترونيــة mystore2go.com ألصحــاب األعمــال ملســاعدتهم علــى 

عــرض منتجاتهــم إلكترونيــاً ليتــاح لهــم بيعهــا بــكل ســهولة ومرونــة.
ــات االســترداد. ومبوجــب هــذه  ــي عملي ــي مســتوى قياســياً ف ــآت الوطن ــاط مكاف ــوري لنق ــة االســتبدال الف وبدورهــا، حققــت خدم
اخلدمــة احملدثــة، مت تغييــر طريقــة اســتبدال نقــاط مكافــآت برنامــج مكافــآت الوطنــي مــن طريقــة القســائم إلــى الطريقــة اآلليــة التــي 
مبوجبهــا يســتفيد العمــاء مــن اســتبدال نقــاط مكافآتهــم مباشــرة عنــد نقــاط البيــع فــي أكثــر مــن ٦4٠ محــل مشــارك فــي البرنامــج.

وقــد حققــت مجموعــة اخلدمــات املصرفيــة الشــخصية تقدمــا كبيــرا خــال هــذا العــام، بفضــل جهــود موظفينــا، ومــا زال لدينــا املزيــد 
لنقدمــه. ونواصــل التركيــز علــى خدمــة العمــاء مــن خــال املنتجــات واخلدمــات التــي تتميــز بالســهولة واليســر والقيمــة املضافــة 

واالبتــكار وذلــك نظــراً لفــرص النمــو الفريــدة التــي توفرهــا مثــل هــذه املنتجــات.
واســتجابة ملبــادرة بنــك الكويــت املركــزي بشــأن إطــاق حملــة توعويــة حلمايــة عمــاء البنــوك، فقــد بــرزت اجلهــود التــي قــام بهــا بنــك 

الكويــت الوطنــي فــي مــا يلــي:
تطوير املنتجات املصرفية وقنوات التوزيع واخلدمات لتنسجم مع احتياجات العماء وتوقعاتهم.	 
استطاع رضا العماء/ رأيهم بشأن املنتجات وقنوات التوزيع واخلدمة التي يوفرها بنك الكويت الوطني. 	 
تعزيز وعي العماء وضمان معرفتهم التامة باملنتجات واخلدمات التي نقدمها.	 
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مجموعة اخلدمات املصرفية اخلاصة
تبقــى مجموعــة اخلدمــات املصرفيــة اخلاصــة اخليــار األول إلدارة الثــروات لصالــح العائــات الكويتيــة علــى مــدى أجيــال، فــي ظــل 

العاقــة التاريخيــة التــي جتمعهــم مــع بنــك الكويــت الوطنــي واملبنيــة علــى الثقــة واالحتــرام والســرية. 
وقــد عــزز بنــك الكويــت الوطنــي خــال العــام ٢٠١٥ موقعــه املتميــز فــي مجــال إدارة الثــروات مــن خــال طــرح منتجــات وخدمــات 
مصرفيــة أكثــر ابتــكاراً وتطــوراً مبــا يتماشــى مــع تطلعــات عمائــه ذوي املــاءة املاليــة العاليــة. وفــي هــذا الســياق، شــهدت مجموعــة 
اخلدمــات املصرفيــة اخلاصــة منــواً ملحوظــاً فــي حجــم األصــول حتــت اإلدارة، وفــي قاعــدة العمــاء ذوي املــاءة املاليــة املرتفعــة. 
ــه  ــوال عمائ ــة أم ــدف حماي ــا، به ــي ينتهجه ــق والسياســة املتحفظــة الت ــه االستشــارية مبــا يتواف ــدمي خدمات ــك تق ــا واصــل البن كم

واســتثماراتهم وتعزيــز أواصــر العاقــة القويــة معهــم.
وقــد اســتفاد بنــك الكويــت الوطنــي مــن شــبكة فروعــه العامليــة املنتشــرة فــي أهــم عواصــم املــال واألعمــال لتوفيــر خدماتــه لعمائــه 
فــي جنيــف ونيويــورك ولنــدن وباريــس واملنامــة ودبــي وبيــروت والقاهــرة، مــع تبنــي أفضــل املمارســات العامليــة فــي مجــال إدارة 
األصــول الســتثمار أموالهــم مبــا يتماشــى مــع درجــة املخاطــر املناســبة لــكل عميــل. كمــا قــام البنــك بتعزيــز خدمــات الوســاطة املاليــة 

التــي يوفرهــا علــى املســتوين اإلقليمــي والدولــي.
وقــد أطلقــت مجموعــة اخلدمــات املصرفيــة اخلاصــة بنجــاح خــال العــام املاضــي صناديــق جديــدة لإجــارة متوافقــة وأحــكام الشــريعة 
ــي )Tier 1( والســندات  ــدوالر األميرك ــة بال ــة املقوم ــة الدائم ــي األوراق املالي ــا فرصــة االســتثمار ف ــرت لعمائه ــا وف اإلســامية، كم
املقومــة بالدينــار الكويتــي )Tier2( التــي أصدرهــا البنــك. باإلضافــة إلــى ذلــك، وّســعت املجموعــة مــن نطــاق اخلدمــات االستشــارية 
التــي تقدمهــا لعمائهــا وســاعدتهم علــى انتقــاء فــرص اســتثمارية عقاريــة مميــزة فــي اململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة األميركيــة. 
كمــا عــززت خدمــات الوصايــة والعديــد مــن خدمــات األفشــور األخــرى بهــدف تلبيــة احتياجــات هــذه الشــريحة الهامــة مــن العمــاء.

مجموعة اخلدمات املصرفية للشركات
ــد مــن املشــاريع  ــة ترســية العدي ــى خلفي ــى اإلطــاق فــي العــام ٢٠١٥ عل ــة التشــغيلية فــي الكويــت أفضــل أداء لهــا عل ســجلت البيئ
التنمويــة احلكوميــة والتــي تعــدت قيمتهــا اإلجماليــة ٣٢ مليــار دوالر أميركــي. وقــد كان مشــروع محطــة الــزور لشــركة البتــرول 
الوطنيــة الكويتيــة أكبــر مشــروع مت ترســيته هــذا العــام إلنتــاج 615.000 برميــل يوميــا وبقيمــة بلغــت 13.2 مليــار دوالر. وقــد تضمنــت 
ــت بقيمــة 4  ــل لشــركة نفــط الكوي ــى مــن مشــروع النفــط الثقي ــة األول ــام أيضــاً املرحل ــي مت ترســيتها هــذا الع ــرى الت املشــاريع الكب
مليــارات دوالر أميركــي. وقــد انعكــس ذلــك بشــكل إيجابــي علــى ثقــة القطــاع اخلــاص وعلــى البيئــة التشــغيلية فــي الكويــت عمومــاً. 
وقــد كانــت مجموعــة اخلدمــات املصرفيــة للشــركات فــي بنــك الكويــت الوطنــي فــي مركــز قــوي لاســتفادة مــن هــذه التطــورات فــي 
قطــاع األعمــال، وذلــك بفضــل موقعهــا املتقــدم فــي الســوق وخبرتهــا الفريــدة فــي مــا يتعلــق بهيكلــة وقيــادة الصفقــات الكبــرى. وقــد 
أثبتــت املجموعــة مجــدداً جناحهــا فــي تلبيــة احتياجــات عمائهــا مــن الشــركات احملليــة واألجنبيــة إضافــة الــى الدعــم الــذي قدمتــه 

لألهــداف التوســعية للقطــاع اخلــاص وللطموحــات التنمويــة لدولــة الكويــت.

الشركات احمللية
شــاركت مجموعــة اخلدمــات املصرفيــة للشــركات فــي بنــك الكويــت الوطنــي فــي متويــل مشــترك لـــصالح OSN. وقــد شــارك فــي هــذا 
التمويــل ١١ مصرفــاً عامليــاً، ومتــت تغطيــة قيمــة التمويــل املطلــوب بواقــع الضعــف تقريبــاً. وقــد كان بنــك الكويــت الوطنــي هــو البنــك 
الكويتــي الوحيــد املشــارك فــي هــذا التمويــل إلــى جانــب بنــوك إقليميــة وعامليــة، مــا يعكــس قــدرة البنــك الوطنــي علــى املشــاركة فــي 

هــذا النــوع مــن الصفقــات الضخمــة بنــاء علــى موقعــه الريــادي و عاقاتــه القويــة مــع البنــوك العامليــة.
ــل للشــركات فــي الشــرق االوســط للعــام ٢٠١٥  كمــا كان بنــك الكويــت الوطنــي ضمــن التجمــع البنكــي الفائــز بجائــزة أفضــل متوي
مــن قبــل )Association of Corporate Treasurers (ACT، وهــو أحــد البنــوك اخلمســة التــي شــاركت فــي متويــل شــراء ســت 
ناقــات نفــط ملجموعــة ترايســتار ترانســبورت ومقرهــا دبــي، وهــي املــزود اللوجســتي فــي مجــال النفــط والغــاز، واملــواد الكيميائيــة، 

واململوكــة مــن قبــل شــركة أجيليتــي.
هــذا وقــد أجنــزت مجموعــة اخلدمــات املصرفيــة للشــركات احملليــة فــي بنــك الكويــت الوطنــي عــدداً مــن الصفقــات التمويليــة 
الرئيســية ملشــاريع بــارزة للقطــاع اخلــاص الكويتــي مــا يؤكــد دورهــا الريــادي فــي ســوق اخلدمــات املصرفيــة للشــركات فــي الكويــت، 
ــار. ــون دين ــه ١٥٠ ملي ــي والبالغــة قيمت ــة الرابعــة مــع شــركة تابعــة لشــركة املبان ــوز- املرحل ــل مشــروع توســعة األفني ــى غــرار متوي عل

25



الشركات األجنبية والنفط والغاز
علــى صعيــد الشــركات األجنبيــة، متثلــت أبــرز الصفقــات بتلبيــة املتطلبــات املصرفيــة للمقاولــن فــي مشــروع محطــة الــزور لشــركة 
البتــرول الوطنيــة الكويتيــة، وهــو أكبــر مشــروع مــن نوعــه فــي الكويــت، حيــث تبلــغ القيمــة اإلجماليــة للمشــروع ٢‰١٣ مليــار دوالر.

أمــا علــى صعيــد شــركات النفــط والغــاز، فقــد لعــب بنــك الكويــت الوطنــي دورا قيادياً في متويل صفقة شــركة إيكويــت للبتروكيماويات 
والبالغــة قيمتها ٦ مليارات دوالر.

احلصة السوقية
كانــت املجموعــة ناشــطة جــداً فــي دعــم عمائهــا مــن الشــركات. وقــد قامــت بترتيــب قــروض لعمائهــا احلاليــن، كمــا اســتقطبت 
عمــاء جــدد بوتيــرة قويــة. وقــد مت ترتيــب بعــض القــروض عبــر الكويــت، فيمــا مت ترتيــب القــروض األخــرى للشــركات الكويتيــة التــي 

تــزاول انشــطة خــارج الكويــت مــن خــال شــبكة فروعنــا اإلقليميــة والشــركات التابعــة لنــا فــي األســواق املعنيــة. 
كمــا حافظــت مجموعــة اخلدمــات املصرفيــة للشــركات علــى موقعهــا الريــادي فــي الســوق فــي مختلــف قطاعــات األعمــال، وذلــك 
ــى  ــة للشــركات عل ــي، حافظــت اخلدمــات املصرفي ــى الصعيــد احملل نتيجــة اخلدمــة املميــزة واملنتجــات املتطــورة التــي توفرهــا. فعل
احلصــة األعلــى فــي الســوق والبالغــة ٢٥%. أمــا علــى صعيــد الشــركات اخلارجيــة العاملــة فــي الســوق احملليــة، فتقــدر حصــة بنــك 

الكويــت الوطنــي الســوقية بنحــو ٧٥%. 
كمــا ســاهمت مجموعــة اخلدمــات املصرفيــة للشــركات فــي تكريــس موقــع بنــك الكويــت الوطنــي كأفضــل مــزود للتمويــل التجــاري فــي 
الكويــت، وهــو مــا كان محــط تقديــر مــن قبــل مجلــة غلوبــل فاينانــس العامليــة املتخصصــة. وقــد عــزز بنــك الكويــت الوطنــي موقعــه 
الريــادي فــي قطــاع التمويــل التجــاري مــن خــال خدماتــه املميــزة والســريعة. وقــد اســتحوذ بنــك الكويــت الوطنــي علــى نحــو ٨٠% مــن 
إعتمــادات التصديــر، ونحــو ١٠٠% مــن خطابــات الضمــان املصــدرة لكبــرى املشــاريع التــي مت طرحهــا خــال العــام فــي الكويــت، ونحــو 
٣٠% مــن األعمــال األخــرى املرتبطــة بقطــاع التمويــل التجــاري. كمــا يعتبــر بنــك الكويــت الوطنــي اخليــار املصرفــي األول والشــريك 

املصرفــي لكافــة الشــركات التابعــة ملؤسســة البتــرول الكويتيــة. 

مجموعة اخلزانة 
بقيــت إدارة مخاطــر الســيولة والتمويــل فــي مقدمــة أولويــات مجموعــة اخلزانــة خــال العــام ٢٠١٥، وال ســّيما إثــر التطــورات فــي 
األســواق املاليــة العامليــة، وأزمــة األســواق الناشــئة وتوجــه دول مجلــس التعــاون اخلليجــي إلــى إصــدار ســندات ســيادية، إضافــة إلــى 
ــى  ــة عل ــة عــدم اليقــن بشــأن مســتقبل معــدل الفائــدة فــي الواليــات املتحــدة األميركيــة. وقــد تركــزت جهــود مجموعــة اخلزان حال

متديــد آجــال الودائــع والتنويــع اجلغرافــي ملصــادر التمويــل.
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كمــا عملــت مجموعــة اخلزانــة علــى إدارة مخاطــر أســعار الفائــدة، ســواء بالعملــة احملليــة أو بالعمــات األجنبيــة، وخاصــة فــي ظــل 
التوقعــات املتزايــدة بارتفــاع أســعار الفائــدة فــي الواليــات املتحــدة األميركيــة. ويســاهم متديــد آجــال املطلوبــات لتعزيــز الســيولة أيضــا 

فــي التحــوط مــن مخاطــر ارتفــاع أســعار الفائــدة. 
وقــد جنحنــا فــي احلفــاظ علــى ميــزة تكلفــة التمويــل املنخفضــة لدينــا مقارنــة بأقراننــا محليــاً وإقليميــاً بدعــم مــن التصنيــف 
االئتمانــي املرتفــع لبنــك الكويــت الوطنــي. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فإننــا نتوقــع أن تشــكل ظــروف الســيولة املتشــددة واحلاجــة للدفــاع 

عــن قاعــدة متويلنــا ضغطــا تصاعديــاً علــى تكاليــف التمويــل فــي املســتقبل القريــب.
كما واصلت املجموعة باستخدام أدوات البنك املركزي لتوظيف السيولة الفائضة لدينا باإلضافة إلى سوق االنتربنك.

وشــهدت أســواق الصــرف تقلبــات علــى مســتويات واســعة، مدعومــة بتباعــد السياســات النقديــة فــي مــا بــن الواليــات املتحــدة 
األميركيــة وباقــي دول العالــم إلــى جانــب التدفقــات الرأســمالية مــن االســواق الناميــة. وعليــه، فقــد اســتمر ارتفــاع نشــاط العمــاء فــي 
أســواق الصــرف خــال العــام ٢٠١٥، وذلــك علــى خلفيــة تســارع وتيــرة تنفيــذ املشــاريع التنمويــة. وقــد حافــظ بنــك الكويــت الوطنــي 
علــى موقعــه كخيــار أول للعمــاء إلمتــام الصفقــات الضخمــة فــي أســواق الصــرف، وقــد مت اختيــاره أفضــل بنــك فــي الكويــت والشــرق 

األوســط فــي توفيــر حلــول أســواق الصــرف مــن قبــل مجلــة غلوبــل فاينانــس للعــام الرابــع علــى التوالــي.
كما واصلت مجموعة اخلزانة العمل على تطوير أنظمتها التقنية وبنيتها التحتية بهدف االرتقاء بخدمة العماء.

مجموعة الفروع اخلارجية والشركات التابعة
حققــت مجموعــة الفــروع اخلارجيــة والشــركات التابعــة فــي بنــك الكويــت الوطنــي أداًء قويــاً خــال العــام ٢٠١٥، ويعــزى هــذا األداء 
القــوي إلــى جناحهــا فــي إطــاق مجموعــة كبيــرة مــن املبــادرات والبرامــج، والســيما فــي مــا يتعلــق بجــودة األصــول املســتقرة وزيــادة 
اإلنتاجيــة والنمــو املســتقر. وقــد ركــزت املجموعــة فــي اســتراتيجيتها علــى األســواق املســتقرة التــي تتمتــع بفــرص منــو واعــدة، 
والســيما األســواق اخلليجيــة التــي مــا زالــت تســتفيد مــن اإلنفــاق احلكومــي الضخــم. كمــا اســتفادت مــن تعافــي الســوق املصريــة 

التــي تشــكل ثانــي أكبــر ســوق لبنــك الكويــت الوطنــي بعــد الكويــت.
وكان بنــك الكويــت الوطنــي قــد بــدأ خططــه التوســعية فــي بدايــة ثمانينــات القــرن املاضــي، بافتتــاح فــروع توفــر خدمــات مصرفيــة 
متكاملــة فــي كل مــن البحريــن ولبنــان، كمــا توســع فــي عواصــم املــال واألعمــال العامليــة مثــل نيويــورك ولنــدن وباريــس وجنيــف 
وســنغافورة، ليكــون لــه تواجــد دولــي مميــز. وفــي العــام ٢٠٠4، اتخــذ بنــك الكويــت الوطنــي قــرارا اســتراتيجيا بتعزيــز تواجــده فــي 
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا، فافتتــح فروعــا فــي األردن واململكــة العربيــة الســعودية )جــدة( واإلمــارات العربيــة املتحــدة 

)دبــي وأبوظبــي(، كمــا قــام بالعديــد مــن االســتحواذات لدخــول مصــر والعــراق وقطــر وتركيــا.
واليــوم، ميتلــك بنــك الكويــت الوطنــي أوســع شــبكة مصرفيــة دوليــة تصــل إلــى ٩4 فــرع خــارج الكويــت، تدعمهــا مجموعــة واســعة 
ومتطــورة مــن اخلدمــات االلكترونيــة والقنــوات البديلــة لتكــون األقــرب إلــى العمــاء وتوفيــر أرقــى وأفضــل اخلدمــات لهــم. كمــا تتميــز 

الشــبكة بتكاملهــا علــى نطــاق املجموعــة، حيــث تعمــل معظــم هــذه الفــروع حتــت اســم بنــك الكويــت الوطنــي. 
وركــز بنــك الكويــت الوطنــي فــي اســتراتيجيته التوســعية خــارج الكويــت علــى العمــاء ذوي الدخــل املرتفــع وذوي املــاءة املاليــة 

املرتفعــة، وقــام بتطويــر قنواتــه وخدماتــه املقدمــة لهــذه الشــريحة مــن العمــاء فــي مصــر ولبنــان والعــراق واألردن.

دول اخلليج
ــة.  ــا األســواق اخلليجي ــي تقدمه ــدة الت ــز لاســتفادة مــن فــرص النمــو العدي ــي فــي موقــع ممي ــت الوطن ــك الكوي ــر بن ــا، يعتب خليجي
ويتواجــد بنــك الكويــت الوطنــي حاليــا فــي جــدة وأبوظبــي ودبــي والبحريــن، حيــث يقــدم لعمائــه مــن الشــركات واألفــراد مــن ذوي 
املــاءة املاليــة املرتفعــة مجموعــة مــن خدمــات اخلزانــة واحللــول التمويليــة، بشــقيها التقليــدي واملتوافــق مــع الشــريعة اإلســامية، 
ــي تشــمل القــروض الشــخصية واالســتهاكية وخدمــات حســاب  ــة الت ــل التجــاري وخدمــات التجزئ ــى خدمــات التموي ــة إل باإلضاف
الذهبــي. وقــد عــزز بنــك الكويــت الوطنــي تواجــده فــي األســواق اخلليجيــة مــن خــال توفيــر اخلدمــات االلكترونيــة فــي البحريــن 

ودبــي )اإلمــارات(. 
ــة فــي رفــع هــذه  ــأى صعوب ــي، بعدمــا ارت ــه البالغــة ٣٠% مــن بنــك قطــر الدول وفــي قطــر، تخــارج بنــك الكويــت الوطنــي مــن حصت
ــة  ــوك القطري ــي والبن ــك قطــر الدول ــب مــع بن ــي ســيواصل العمــل عــن كث ــت الوطن ــك الكوي ــى حصــة مســيطرة. لكــن بن احلصــة إل

ــه فــي قطــر.  األخــرى خلدمــة عمائ
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أسواق الشرق األوسط وشمال افريقيا
ومــن خــارج دول اخلليــج، واصلــت قاعــدة عمــاء بنــك الكويــت الوطنــي النمــو خــال العــام ٢٠١٥ علــى الرغــم مــن التحديــات 
اجليوسياســية، وذلــك بفضــل ســمعة بنــك الكويــت الوطنــي وعامتــه التجاريــة املميــزة التــي تعكــس قيــم اجلــودة والثقــة واألمــان.
فــي مصــر، يتواجــد بنــك الكويــت الوطنــي مــن خــال بنــك الكويــت الوطني-مصــر، وهــي العامــة التجاريــة اجلديــدة للبنــك الوطنــي 
املصــري الــذي اســتحوذ عليــه بنــك الكويــت الوطنــي فــي العــام ٢٠٠٧. وبــإدارة بنــك الكويــت الوطنــي، شــهد البنــك فــي مصــر حتــوالً 
كامــا ليصبــح أحــد أبــرز البنــوك املصريــة ذات امللكيــة األجنبيــة. وقــد انتهــى البنــك بنجــاح مــن تطويــر نظامــه التقنــي وشــبكة فروعــه 
البالغــة 4٠ فرعــا )اثنــان منهــا تعمــان وفــق الشــريعة اإلســامية( وضاعــف عــدد أجهــزة الصــرف اآللــي لديــه إلــى ١١4 جهــازا. كمــا 

قــام بتطويــر نطــاق خدماتــه مــن خــال إطــاق اخلدمــة الهاتفيــة واخلدمــات اإللكترونيــة التــي تعمــل علــى مــدار الســاعة.
وقــد ركــز بنــك الكويــت الوطنــي- مصــر بشــكل خــاص خــال العــام ٢٠١٥ علــى تعزيــز موقعــه واالســتفادة مــن فــرص النمــو بعدمــا 

عــاد االســتقرار إلــى مصــر بعــد االضطرابــات التــي شــهدتها البــاد فــي الســنوات الســابقة. 
وفــي العــراق واألردن ولبنــان، تركــزت اســتراتيجية بنــك الكويــت الوطنــي علــى تعزيــز أنظمتــه التقنيــة وتطويــر بنيتــه التحتيــة لضمــان 
ــم،  ــان أمنه ــه وضم ــة موظفي ــا خاصــا بحماي ــي اهتمام ــت الوطن ــك الكوي ــى بن ــا أول ــم. كم ــة تعاماته ــه وحماي أمــن معلومــات عمائ
والســيما فــي العــراق الــذي مــازال يشــهد موجــات مــن العنــف. ويعمــل بنــك الكويــت الوطنــي فــي العــراق مــن خــال بنــك االئتمــان 
ــك فيــه حصــة ٨4%. ويقــدم بنــك االئتمــان العراقــي مجموعــة واســعة مــن اخلدمــات التــي تشــمل التحويــات  العراقــي الــذي ميتل
ومتويــل التجــارة للشــركات الكويتيــة واألجنبيــة العاملــة فــي العــراق، باإلضافــة إلــى خدمــات التجزئــة للعمــاء. ومتتــد شــبكة فــروع 

بنــك االئتمــان العراقــي إلــى ١٠ فــروع موزعــة فــي مختلــف املناطــق العراقيــة، وهــو أحــد أكبــر البنــوك اخلاصــة فــي العــراق. 
وفي لبنان واألردن، يعمل بنك الكويت الوطني من خال شبكة فروع محدودة، لكنها موزعة على نحو استراتيجي في أرجاء الباد.

األسواق الدولية
وفــي جنيــف ولنــدن ونيويــورك وباريــس وســنغافورة، مــازال بنــك الكويــت الوطنــي يشــهد تدفقــاً ضخمــاً مــن الودائــع واألمــوال مــن 
العمــاء ذوي املــاءة املاليــة املرتفعــة واملؤسســات املاليــة وشــركات النفــط والبنــوك األجنبيــة والــوكاالت احلكوميــة، الباحثــن جميعــا 

عــن األمــان واالســتقرار.
ــة  ــات واملنتجــات املصرفي ــن اخلدم ــة مجموعــة واســعة م ــة الدولي ــن خــال شــبكته املصرفي ــه م ــي لعمائ ــت الوطن ــك الكوي ــر بن ويوف
واالســتثمارية. وتشــكل خدمــات الرهــن العقــاري الدوليــة التــي يســتمر بنــك الكويــت الوطنــي فــي تقدميهــا بنجــاح ألكثــر مــن عامــن، 
إحــدى األمثلــة البــارزة علــى خدمــات البنــك التمويليــة حــول العالــم، حيــث تتيــح للعمــاء شــراء العقــار الــذي يرغبــون بــه فــي كل مــن 
مصــر وفرنســا واألردن ولبنــان واإلمــارات واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة األميركيــة. وقــد خصــص بنــك الكويــت الوطنــي مركــزا 

متخصصــاً فــي فرعــه فــي رأس الســاملية إلجــراء معامــات عمائــه اخلارجيــة مــن الكويــت. 
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   )NBK Capital( شركة الوطني لالستثمار 
احتفلــت شــركة الوطنــي لاســتثمار فــي العــام ٢٠١٥ مبــرور ١٠ ســنوات علــى تأسيســها كشــركة رياديــة فــي مجــال اخلدمــات 
االســتثمارية التــي تقدمهــا عبــر أربعــة قطاعــات رئيســية تشــمل إدارة األصــول، واالســتثمارات البديلــة، وخدمــات الوســاطة املاليــة 

والبحــوث واخلدمــات املصرفيــة االســتثمارية.
ومــن خــال تواجدهــا فــي أربــع دول باملنطقــة، تواصــل شــركة الوطنــي لاســتثمار اســتراتيجيتها التــي تهــدف الــى تعزيــز النمــو فــي 
حجــم أصولهــا مــن خــال توفيــر احللــول املاليــة املبتكــرة لعمائهــا فــي مختلــف القطاعــات االســتثمارية. وعلــى مــر األعــوام، حصــدت 

الشــركة أكثــر مــن ٢٠ جائــزة فــي املجــال االســتثماري.

إدارة األصول
تقــدم إدارة األصــول فــي شــركة الوطنــي لاســتثمار مجموعــة متكاملــة مــن اخلدمــات واملنتجــات االســتثمارية العامليــة تغطــي مختلــف 

القطاعــات االســتثمارية فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا )املينــا(.

وحدة املنتجات االستثمارية:
تهــدف وحــدة املنتجــات االســتثمارية إلــى توفيــر املنتجــات واخلدمــات االســتثمارية لعمائهــا ذوي املــاءة العاليــة واملؤسســات الكبــرى 
مــن خــال فريــق مؤهــل باخلبــرات العاليــة فــي مختلــف القطاعــات االســتثمارية، حيــث يقــوم الفريــق بتحديــد واختيــار أفضــل مديــري 
االســتثمار ألصــول الدخــل الثابــت وقطــاع العقــار دوليــاً مــع املراقبــة الفعليــة والتقييــم الــدوري لاســتثمارات بأســلوب يضمــن االلتــزام 

بأعلــى املعاييــر املقــدرة دوليــاً.

وحدة أسواق الشرق األوسط وشمال افريقيا:
حققــت وحــدة أســواق الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا زيــادة فــي قيمــة األصــول املــدارة بأكثــر مــن ٢٠% خــال العــام، مــن خــال 
اســتقطاب عمــاء جــدد مــن األفــراد واملؤسســات ومــن خــال هيكلــة عــدد مــن احملافــظ املكونــة مــن أســهم مدرجــة إلــى محافــظ 

إقليميــة بــإدارة الوحــدة.
وقــد حصلــت الوحــدة علــى جائــزة أفضــل مديــر أصــول فــي الكويــت لعــام ٢٠١٥ مــن غلوبــال فاينانــس نظــراً ملعــدالت األداء العاليــة التــي 
حققتهــا منتجــات شــركة الوطنــي لاســتثمار مقارنــة بنظيراتهــا فــي الســوق، وذلــك علــى رغــم التحديــات التــي واجههــا القطــاع خــال العــام.

وحدة االستشارات االستثمارية:
يعمــل فريــق مختــص علــى تقــدمي التوصيــات االســتثمارية للعمــاء مبــا بتناســب وحاجــة كل عميــل ودرجــة حتملــه املخاطــر، كمــا تعمــل 

الوحــدة علــى توفيــر تقاريــر شــاملة حــول محافــظ العمــاء بصــورة دوريــة خــال العــام.

االستثمارات البديلة
فــي العــام ٢٠١٥، واصــل فريــق العمــل تركيــزه علــى اســتثمارات صناديــق امللكيــة اخلاصــة وامليزانــن باألســواق املتوســطة فــي منطقــة 
الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا وتركيــا، وذلــك مــن خــال أربعــة صناديــق بأصــول مــدارة بقيمــة ١ مليــار دوالر أميركــي. واختتمــت 

الشــركة إجنازاتهــا االســتثمارية للعــام مــن خــال التطــورات التاليــة:
التخارج من استثمارين بنجاح خال السنة وهما: شركة صيدلة كبرى في تركيا ومؤسسة رائدة لاستزراع املائي في تركيا.	 
االســتثمار فــي متويــل امليزانــن مبــا فــي ذلــك سلســلة مطاعــم أســماك ســريعة النمــو فــي اململكــة العربيــة الســعودية باإلضافــة 	 

إلــى أصــل تعليمــي مرمــوق فــي مصــر.
االستعداد لتسويق الصندوق اخلامس إلدارة االستثمارات البديلة صندوق امليزانن الثاني واملقرر طرحه في العام ٢٠١٦.	 
حتسن البنية التحتية للشركات وخاصة على مستوى التقارير املالية واحلوكمة ما أدى إلى زيادة تقييم هذه الشركات.	 

الوساطة املالية والبحوث
قــام فريــق الوســاطة املاليــة بشــركة الوطنــي لاســتثمار بتحديــث نظــام البنيــة التحتيــة إلدارة وتطبيــق أوامــر التــداول، مــا أدى إلــى 
تســهيل االســتخدام لــدى العمــاء وحتســن خبــرات التــداول لديهــم. باإلضافــة إلــى ذلــك، أصبــح مبقــدور عمــاء الوطنــي للوســاطة 

التــداول مــن خــال هواتفهــم النقالــة باســتخدام تطبيقــات التــداول علــى أجهــزة آي فــون ونظــام آندرويــد.
ــت ودول  ــة فــي الكوي ــي مــن خــال االســتثمار املباشــر فــي ســبع أســواق مالي ــداول اإللكترون ــي للوســاطة خدمــات الت وتقــدم الوطن

ــة. ــات املتحــدة األميركي ــاون اخلليجــي ومصــر والوالي ــس التع مجل
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وقــد تكللــت جهــود فريــق البحــوث لــدى شــركة الوطنــي لاســتثمار بزيــادة فــي تغطيــة القطاعــات احلاليــة علــى املســتوين احمللــي 
واإلقليمــي. وتغطــي أبحــاث الشــركة حوالــي ٥٠% مــن رأســمال ســوق دول مجلــس التعــاون اخلليجــي ومصــر، وألكثــر مــن ٩٠ شــركة 
فــي قطاعــات البنــوك واالتصــاالت والســلع االســتهاكية والتجزئــة والبتروكيماويــات والنفــط والعقــار واملــواد اإلنشــائية والنقــل 

واخلدمــات اللوجســتية.

اخلدمات املصرفية االستثمارية
ــن  ــك اســتثماري م ــزة أفضــل بن ــث ُمنحــت جائ ــي لاســتثمار، حي ــي شــركة الوطن ــذا القطــاع ف ــاً بالنجــاح له ــام ٢٠١٥ مليئ كان الع
قبــل يورومنــي، ممــا يؤكــد ســجل الشــركة احلافــل كأفضــل مستشــار فــي املعامــات املاليــة وعمليــات الدمــج واالســتحواذ وعــروض 

ــة. وتشــمل أهــم الصفقــات التــي قامــت بهــا الوطنــي لاســتثمار خــال العــام ٢٠١٥: ــل وإعــادة الهيكل ــاب املبدئــي والتموي االكتت
مواصلــة تقــدمي االستشــارات لشــركة البتــرول الوطنيــة الكويتيــة، التابعــة ملؤسســة البتــرول الكويتيــة، حــول متطلبــات االقتــراض 	 

مــن مصــادر مختلفــة ملشــروع الوقــود البيئــي )أكبــر متويــل فــي تاريــخ دولــة الكويــت حتــى اآلن(.
إجنــاز عــرض االكتتــاب املبدئــي لشــركة ميــزان القابضــة فــي ســوق الكويــت لــألوراق املاليــة )زيــادة الضعــف مبقــدار االكتتــاب 	 

وارتفــاع ســعر اإلدراج بأكثــر مــن ٣٠% عــن ســعر االكتتــاب املبدئــي(.
إصــدار ســندات بقيمــة ٧٠٠ مليــون دوالر أميركــي لبنــك الكويــت الوطنــي ضمــن الشــريحة ١ اإلضافيــة لــرأس املــال )وهــو 	 

ــي(. ــج العرب ــة اخللي ــي منطق ــال ف ــرأس امل ــة ل ــى اإلضافي ــن الشــريحة األول ــن نوعــه ضم ــا م ــى تقييم اإلصــدار األول واألعل
إصــدار ســندات ضمــن الشــريحة ٢ لــرأس املــال بقيمــة ١٢٥ مليــون دينــار كويتــي لبنــك الكويــت الوطنــي وتعتبــر هــذه الصفقــة 	 

أكبــر عــرض للســندات فــي القطــاع اخلــاص فــي دولــة الكويــت، وأول وأعلــى إصــدار تقييمــا لســندات ضمــن الشــريحة ٢ مــن 
رأس املــال فــي منطقــة اخلليــج العربــي.

تقدمي االستشارات حول بيع أحد بيوت األزياء الكبرى.	 

مجموعة العمليات وتقنية املعلومات
إدارة العمليات

جنحــت مجموعــة العمليــات وتقنيــة املعلومــات فــي بنــك الكويــت الوطنــي خــال العــام ٢٠١٥ فــي تنفيــذ العديــد مــن املشــاريع والبرامــج 
الهادفــة علــى مســتوى املجموعــة، مبــا فيهــا املكننــة وجــودة اخلدمــة والتطويــر واالســتثمار باملوظفن. 

وبهــدف تســهيل املعامــات املصرفيــة لعمــاء بنــك الكويــت الوطنــي املســتفيدين مــن خدمــات بنــك االئتمــان الكويتــي، قمنــا بتوقيــع 
بروتوكــول تعــاون مشــترك للربــط اإللكترونــي يتيــح للعمــاء ســداد أقســاطهم آليــاً عبــر التحويــل املباشــر مــن حســابهم فــي خدمــة 

الوطنــي عبــر اإلنترنــت إلــى رصيــد مديونياتهــم فــي بنــك االئتمــان الكويتــي.
وفــي يونيــو ٢٠١٥ بــدأت الكويــت بتطبيــق نظــام املقاصــة اإللكترونــي للشــيكات، وقــد كان بنــك الكويــت الوطنــي أول بنــك فــي الكويــت 

يقــوم باعتمــاد وتنفيــذ هــذا النظــام.
مــن جهــة ثانيــة، مت إطــاق نظــام بوابــة الرواتــب، الــذي يتيــح دفــع مســتحقات املوظفــن آليــاً، وقــد كان إلطــاق هــذه اخلدمــة أثــر 

إيجابــي الفــت علــى جتربــة العمــاء لدينــا.
وعلــى صعيــد خدمــات أجهــزة الســحب اآللــي، فقــد حقــق بنــك الكويــت الوطنــي نســبة جهوزيــة تفــوق ٩٨% فــي الربــع الثانــي، علمــاً 
بــأن أفضــل نســبة جهوزيــة مت حتقيقهــا فــي املنطقــة لــم تتجــاوز 97.5%، ممــا يــدل علــى أن خدمــات أجهــزة الســحب اآللــي لبنــك 

الكويــت الوطنــي هــي األفضــل علــى مســتوى املنطقــة. 
ــت املجموعــة  ــث قام ــام املاضــي، حي ــي الع ــات إحــدى االجنــازات الرئيســية للمجموعــة ف ــوري للبطاق ــة اإلصــدار الف ــر خدم وتعتب

ــروع. ــي الف ــة بإطــاق هــذا املشــروع بنجــاح وطرحــه ف ــك املختلف ــع إدارات البن ــاون م بالتع
وخــال العــام ٢٠١٥ أيضــاً، مت إجنــاز املرحلــة األولــى مــن نظــام املدفوعــات اإللكترونــي الــذي يقــوم بتســيير طلبــات الدفــع اإللكترونــي 

للشــركات، ويجــري العمــل علــى املرحلــة الثانيــة.
أمــا علــى صعيــد الكفــاءة فــي العمــل، تواصــل املجموعــة العمــل علــى حتقيــق أفضــل النتائــج بأقــل كلفــة ممكنــة، وقــد قمنــا بإعــداد 
دراســات جــدوى عديــدة بهــدف تقييــم األداء وتوفيــر الوقــت مــع احلفــاظ علــى حتســن جــودة اإلنتــاج، وحتديــد مــا ميكــن القيــام بــه 

مــن حتســن وتطويــر واملوازنــة بــن التكلفــة وجــودة االنتــاج.
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وعلــى صعيــد الكفــاءات البشــرية، واصلــت مجموعــة العمليــات وتقنيــة املعلومــات خــال العــام ٢٠١٥ إطاقهــا للمبــادرات الهادفــة 
إلــى تنميــة قــدرات املوظفــن ومتكينهــم وحتفيزهــم وتشــجيع اإلنتاجيــة والعمــل اجلماعــي، شــملت برامــج عــدة منهــا برنامــج »القيــادي 
املســتقبلي« الــذي يركــز علــى تطويــر املوظفــن، وبرنامــج »املوظــف األكثــر فعاليــة« لتحفيــز العمــل اجلماعــي. كمــا مت إطــاق دراســة 
ــز التواصــل بــن اإلدارة واملوظفــن مــن  ــاس مســتوى اخلدمــة، وبرنامــج اقتراحــات املوظفــن لتعزي ــي بــن اإلدارات لقي مســح داخل
خــال االســتماع إلــى املقترحــات واملشــكات فــي حــال وجــدت. ويضــاف إلــى ذلــك اجتماعــات Town Hall بــن املوظفــن واإلدارة 
لعــرض ومناقشــة مختلــف األمــور واملســائل املتعلقــة بعمــل املجموعــة إلــى جانــب برنامــج OASIS الســنوي لتكــرمي املوظفــن والــذي 

يهــدف إلــى تشــجيع املوظفــن ومنحهــم التقديــر علــى جهودهــم.

إدارة تقنية املعلومات 
واصلــت إدارة تقنيــة املعلومــات خــال العــام ٢٠١٥ العمــل وفــق اســتراتيجيتها التــي تركــز بشــكل أساســي علــى تعزيــز معاييــر احلوكمــة 
واجلــودة والبنيــة التحتيــة املعلوماتيــة واألنظمــة التقنيــة. وقــد جنحــت اإلدارة خــال العــام ٢٠١٥ بتحقيــق نتائــج إيجابيــة فــي هــذا 
ــات لألنظمــة التشــغيلية  ــد مــن التحديث ــذ العدي ــى مســتوى املجموعــة وتنفي ــة عل ــر األنظمــة املعلوماتي ــت تطوي ــث واصل الصــدد حي
ــاءة العمــل  ــن كف ــر واضــح فــي حتسُّ ــه أث ــات املرتبطــة بعمــل اإلدارات وهــو مــا كان ل ــد مــن العملي ــر العدي ــات وتطوي وقواعــد البيان

وإضافــة املرونــة عنــد تنفيــذ العمليــات.
ــز أداء خدمــة اإلنترنــت. وكجــزء مــن  ــة وتعزي ــر ورفــع مســتوى اخلدمــة الهاتفي ــات تطوي ــت إدارة العملي ــام ٢٠١٥، واصل وخــال الع
مشــروع تطويــر إدارة القــوى العاملــة، قامــت اإلدارة بتحديــث نظــام Teleopti بنجــاح مــا مــن شــأنه تعزيــز اخلطــط لدينــا ملختلــف 

قطاعــات األعمــال. 
 3D secure ومــن ضمــن املشــاريع التــي قمنــا بتنفيذهــا لتعزيــز جــودة اخلدمــة، مشــروع خدمــة التســوق اآلمــن مــن خــال تقنيــة
لضمــان حمايــة إضافيــة للعمــاء أثنــاء التســوق عبــر املواقــع اإللكترونيــة باســتخدام البطاقــات االئتمانيــة وبطاقــات الدفــع املســبق، 
مــا يضمــن املزيــد مــن األمــان علــى العمليــات املصرفيــة اإللكترونيــة ويقلــل مــن إمكانيــة حــدوث عمليــات اختــراق أو احتيــال محتملــة.
وفــي إطــار ســعي بنــك الكويــت الوطنــي الدائــم نحــو تطويــر خدمــة شــبكة فروعــه، قمنــا باجنــاز مشــروع Qmatic rollouts للفــروع 
بهــدف تعزيــز جتربــة العمــاء فــي الفــروع واحلفــاظ علــى جــودة اخلدمــة و إدارة احلركــة فــي الفــروع. كمــا شــهد العــام ٢٠١٥ افتتــاح فرع 

جديــد للبنــك فــي مطــار الكويــت الدولــي، وهــو أول فــرع للبنــك يوفــر خدمــة اإلصــدار الفــوري للبطاقــات علــى مــدار الســاعة.
وانطاقــاً مــن حرصنــا علــى تعزيــز نظــم األمــن واألمــان، قمنــا بتطويــر أجهــزة الصــراف اآللــي لتعزيــز األمان. أمــا على الصعيــد الداخلي، 

أجنــزت إدارة تقنيــة املعلومــات املرحلــة األولــى مــن نظــام عمــل إدارة املــوارد البشــرية آليــاً بهــدف توفيــر اخلدمــة الذاتية للموظفن. 
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كمــا قامــت إدارة تقنيــة املعلومــات بترقيــة نظــام AS400 الــذي مــن شــأنه دعــم متطلبــات مجموعــة الفــروع اخلارجيــة لبنــك الكويــت 
الوطنــي. كمــا قامــت إدارة تقنيــة املعلومــات باســتبدال النظــم غيــر املعتمــدة لفــرع البحريــن، إضافــة إلــى العمــل علــى املرحلــة األولــى 
مــن EFTS لفــرع البحريــن وهــو مشــروع أطلقــه بنــك البحريــن املركــزي لتحويــل املدفوعــات إلكترونيــاً. أمــا فــي مصــر، فيجــري العمــل 

يتــي الســحب اآللــي واالئتمانــي فــي آن معــاً وفــق فيــزا. علــى برنامــج يتيــح إصــدار البطاقــات التــي جتمــع خاصِّ
ومــا زال العمــل جاريــاً علــى العديــد مــن املشــاريع األخــرى مثــل مشــروع تطويــر برنامــج موديــز لتحليــل املخاطــر، وتطويــر برنامــج 

ــة.  ــر الوقــت إلصــدار االشــعارات البنكي أوراكل ملســتوى R12، إلــى جانــب حتديــث االنترنــت اكســبولرر، وتوفي
وفيمــا يتعلــق بتطبيــق منــوذج احلوكمــة COBIT، فقــد مت اعتمــاد مــا مت مناقشــته واإلتفــاق عليــه مــن تقييمــات وتطبيقهــا علــى اإلدارات 

ذات الصلة. 
وعلــى صعيــد تنميــة الكفــاءات البشــرية، فقــد مت اعتمــاد جميــع مبــادرات إدارة العمليــات فــي إدارة تقنيــة املعلومــات، ونواصــل العمــل 
علــى تعزيــز وتطويــر املهــام واملســميات الوظيفيــة لكافــة املوظفــن، إلــى جانــب العمــل علــى العديــد مــن اخلطــط التحفيزيــة والهيــكل 

التنظيمي.
وفــي إطــار املســؤولية االجتماعيــة التــي ينتهجهــا بنــك الكويــت الوطنــي، قامــت إدارة تقنيــة املعلومــات خــال العــام باســتقبال طلبــة 

مــن جامعــة اخلليــج للعلــوم والتكنولوجيــا وتعريفهــم بطبيعــة عملهــا.

مجموعة املوارد البشرية
قامــت مجموعــة املــوارد البشــرية خــال العــام ٢٠١٥ بتنفيــذ دراســة الرواتــب مقارنــة بالســوق، إلــى جانــب خدمــة املــوارد البشــرية 
الذاتيــة )نظــام أوراكل اجلديــد(، وإطــاق نســخة جديــدة مــن برنامــج القيــادات الشــابة لــإدارة الوســطى. وقــد القــت مختلــف هــذه 
البرامــج واملبــادرات جناحــاً الفتــاً علــى مســتوى مختلــف إدارات البنــك. كمــا قامــت مجموعــة املــوارد البشــرية بالعديــد مــن املبــادرات 
لدعــم األهــداف االســتراتيجية لبنــك الكويــت الوطنــي. وقــد حققــت العمالــة الوطنيــة فــي البنــك نســبة ٦٦% مقارنــة بنســبة ٦4% فــي 
العــام ٢٠١4. كمــا شــهد العــام ٢٠١٥ مزيــداً مــن املبــادرات اخلاصــة باملوظفــن، حيــث عقــدت املجموعــة شــراكة مــع شــركة »بوبيــان 
للتأمــن التكافلــي«. ومبوجــب هــذه الشــراكة اجلديــدة، يســتفيد موظفــو بنــك الكويــت الوطنــي وعائاتهــم مــن تغطيــة تأمينيــة لعــدد 

أكبــر مــن املستشــفيات والعيــادات فــي الكويــت.

مركز التمّيز

التدريب والتطوير
قامــت مجموعــة املــوارد البشــرية خــال العــام ٢٠١٥ بتدريــب نحــو ١٣٠٠ موظــف، منهــم٨١ % مــن املوظفــن املبتدئــن. وخــال الســنة، 
ــي  ــت الوطن ــك الكوي ــا بن ــي يقدمه ــة الت ــج التدريبي ــوع البرام ــن مجم ــل نســبة 4١% م ــة وورش العم ــب الداخلي ــج التدري شــكلت برام
ملوظفيــه، كمــا شــكلت برامــج التدريــب اخلاصــة بتطويــر املهــارات الشــخصية نحــو ٩% مــن مجمــوع برامــج التدريــب، فيمــا شــكلت 
البرامــج اخلاصــة باملهــارات الفنيــة التخصصيــة نحــو 4١%، ودورات معهــد الدراســات املصرفيــة نســبة ٣٢%. كمــا شــهد الربــع الثانــي 
ــرة نفســها مــن العــام الســابق وذلــك بســبب  ــة بالفت ــة مقارن مــن العــام ٢٠١٥ مضاعفــة فــي عــدد املشــاركات فــي البرامــج التدريبي
انطــاق برنامــج أوراكل علــى مســتوى البنــك حيــث قمنــا بتدريــب أكثــر مــن 1.260 موظفــاً علــى اســتخدام هــذا البرنامــج إلــى جانــب 

البرامــج التدريبيــة االســتراتيجية مثــل برنامــج مكافحــة غســل األمــوال الــذي شــارك فيــه أكثــر مــن 1.100 موظــف.

التوظيف
قــام بنــك الكويــت الوطنــي بتوظيــف ٣٠٠ موظــف جديــد، بينهــم ٢٧٩ مواطنــاً كويتيــاً لتشــكل الكــوادر الوطنيــة نســبة ٦٦% مــن إجمالــي 
العاملــن فــي البنــك، وذلــك مقارنــة بـــ ٦4% فــي نفــس الفتــرة مــن العــام الــذي ســبقه. وإلــى جانــب املوظفــن اجلــدد، قامــت اإلدارة 

بتوفيــر ٦٧ فرصــة وظيفيــة خاصــة باملوظفــن.
وقــد مت إطــاق ثــاث نســخ مــن برنامــج الشــباب التدريبــي مبشــاركة ٥٣ متدربــاً، كمــا شــهد العــام ٢٠١٥ تخريــج ثــاث دفعــات مــن 

أكادمييــة الوطنــي مبشــاركة ٥4 موظفــاً. كمــا بلــغ عــدد املشــاركن فــي دورتــي الفــروع احملليــة واخلدمــة الهاتفيــة ٣٥ موظفــاً.
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إدارة املواهب
أجنــز فريــٍق إدارة املواهــب فــي مجموعــة املــوارد البشــرية خــال العــام ٢٠١٥ العديــد مــن املبــادرات الراميــة إلــى تطويــر القيــادات 
ــروت فــي  ــة فــي بي ــة األميركي ــاون مــع اجلامع ــادات الشــابة بالتع ــي، وقــد مت إطــاق برنامــج القي ــت الوطن ــك الكوي ــدى بن الشــابة ل

أكتوبــر، وتألــف البرنامــج مــن دفعتــن. وقــد مت اختيــار ٥٢ مرشــحاً للمشــاركة فــي هــذا البرنامــج.
كمــا مت االنتهــاء مــن تنفيــذ عمليــة تخطيــط التعاقــب الوظيفــي الســنوية مــع التركيــز علــى جميــع الوظائــف احليويــة والرئيســية وتوزيــع 
املوظفــن املرشــحن احملتملــن علــى مســتويات مــن ١ إلــى ٣. وقــد مت حتديــد املعاييــر التطويريــة واالحتياجــات التدريبيــة املطلوبــة 
لــكل موظــف. وقــام البنــك بتوفيــر ٢٠ فرصــة تدريبيــة للموظفــن املرشــحن وذلــك فــي دورات عــن مهــارات القيــادة فــي شــيكاغو بــوث 

وكليــة األعمــال فــي هارفــرد، ومؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي. 
وقــد مت وضــع اســتراتيجية لاهتمــام باملواهــب املتميــزة مــع التركيــز علــى اإلحــال الوظيفــي، إلــى جانــب إجنــاز العديــد مــن املشــاريع 

التــي تتعلــق بتطويــر السياســات املعتمــدة واســتحقاقات/مزايا املوظفــن.

عالقات املوظفني ومساهماتهم
واصلــت إدارة عاقــات املوظفــن فــي مجموعــة املــوارد البشــرية جهودهــا للتواصــل مــع املوظفــن علــى مســتوى البنــك عــن طريــق 
القيــام بزيــارات مســتمرة إلــى اإلدارات والفــروع، ومقابلــة املوظفــن مــن أجــل منحهــم فرصــة للنقــاش واالســتماع إليهــم وبحــث 
كيفيــة تطويــر إمكاناتهــم ومســتقبلهم املهنــي. ومت إضافــة مرحلــة جديــدة عبــارة عــن اســتطاع إلكترونــي كجــزء مــن عمليــة املقابلــة 
للموظفــن الراغبــن باخلــروج مــن البنــك ممــا يعطينــا نظــرة أعمــق حــول األســباب الدافعــة لتــرك العمــل ومقارنتهــا مــع معاييــر عامليــة 
فــي هــذا االطــار. وكجــزء مــن مبادراتنــا االســتراتيجية، قمنــا بإجــراء أداة قيــاس للعمــاء بحلــول نهايــة عــام ٢٠١٥ كجــزء مــن مهــام 

املــوارد البشــرية لدعــم األعمــال.

دعم املوظفني 
قامــت مجموعــة املــوارد البشــرية بتنفيــذ توصيــات دراســة تصحيــح أجــور املوظفــن بهــدف ماءمــة أجــور املوظفــن ملعــدالت الرواتــب 
فــي الســوق. كمــا مت تنفيــذ العديــد مــن املشــاريع املتعلقــة مبراجعــة املســميات الوظيفيــة ومواصفاتهــا والهيــكل التنظيمــي إلــى جانــب 

اســتحقاقات)مزايا( املوظفــن والدرجــات الوظيفيــة.
وشــملت دراســة تصحيــح أجــور املوظفــن مراجعــة ســنوية حتليليــة تناولــت الترقيــات وتصنيــف األداء علــى مســتوى مجموعــة بنــك 

الكويــت الوطنــي.

 الشركاء االستراتيجيون لدعم األعمال:
واصــل فريــق الشــركاء االســتراتيجيون تركيــزه خــال العــام ٢٠١٥ علــى دعــم األعمــال انطاقــاً مــن موقعهــم وطبيعــة مهامهــم فــي 
املــوارد البشــرية. وكان لهــذا الفريــق أيضــاً دور فــي تنفيــذ دراســة تصحيــح األجــور ودعــم املوظفــن، كمــا شــارك الفريــق فــي العديــد 
مــن اجتماعــات Town Hall بهــدف حتديــد املعاييــر التــي حتتاجهــا املــوارد البشــرية لدعــم األعمــال فــي البنــك. ويقــوم هــذا الفريــق 
بالتحضيــر لدراســة شــاملة ملختلــف اإلدارات، تســلط الضــوء علــى دور املوظفــن فــي مجموعــة اخلدمــات املصرفيــة للشــركات مــن 
أجــل تعزيــز فعاليــة وأداء كل موظــف فيهــا. ومــن املفتــرض أن يتــم تعميــم هــذه الدراســة علــى ســائر إدارات مجموعــة بنــك الكويــت 

الوطنــي فــي العامــن املقبلــن.

ضمان اجلودة:
تواصــل هــذه اإلدارة عملهــا لضمــان تطــور جــودة األداء علــى مســتوى مجموعــة املــوارد البشــرية. وخــال العــام ٢٠١٥، قامــت بتنفيــذ 

العديــد مــن العمليــات التــي شــملت حتديــث الهيكلــة التنظيميــة وضمــان أدائهــا.

تنفيذ نظام أوراكل:
مت تنفيــذ نظــام أوراكل 12R فــي يوليــو ٢٠١٥ بهــدف مكننــة عمــل املجموعــة وحتســن األداء وتعزيــز جتربــة وخبــرة املوظفــن. وتُتيــح 
هــذه اخلدمــة ملوظفــي بنــك الكويــت الوطنــي الدخــول ذاتيــاً وتقــدمي طلبهــم آليــا عبــر موقــع هــذه اخلدمــة، إن كان ذلــك طلــب إجــازة 
ــورق والعمــل اليــدوي بشــكل الفــت. ومــن  ــب أوراق رســمية. ويســهم ذلــك فــي خفــض نســبة اســتهاك ال ــات أو طل أو حتديــث بيان
املقــرر البــدء بتنفيــذ اجلــزء الثانــي مــن مشــروع هــذه اخلدمــة فــي شــهر نوفمبــر، ويتضمــن املزيــد مــن األنظمــة التــي تتعلــق بالتوظيــف 

والتعليــم، والتعاقــب الوظيفــي، واألداء.
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في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والكويت للعام 2015
التطورات املالية واالقتصادية

نظرة عامة
ســاهم تباطــؤ النمــو العاملــي ووفــرة املعــروض النفطــي فــي إبقــاء أســعار النفــط منخفضــة خــال العــام املاضــي. وقــد تراجــع متوســط 
ســعر برميــل النفــط 4٨% فــي العــام ٢٠١٥ علــى أســاس ســنوي. وعلــى الرغــم مــن تراجــع اإليــرادات النفطيــة وتباطــؤ وتيــرة النمــو 
فــي بعــض الــدول، اســتمرت الــدول املصــدرة للنفــط بدعــم منــو االقتصــاد احمللــي واإلنفــاق احلكومــي مــن خــال تســجيل عجــز فــي 
ميزانياتهــا. أمــا أســواق األســهم احملليــة فقــد تأثــرت ســلباً فــي بدايــة العــام مــع تراجــع أســعار النفــط لتعــود وتتأثــر مجــدداً  بهبــوط 
األســواق العامليــة إثــر البيانــات املخيبــة لآلمــال فــي الصــن وحتديــداً فــي الربــع الثالــث. واســتمرت التطــورات اجليوسياســية بالتأثيــر 
ســلباً علــى اقتصــادات املنطقــة نتيجــة تدهــور األوضــاع وال ســيما فــي العــراق وســوريا، فــي حــن متكنــت دول مجلــس التعــاون 

اخلليجــي إلــى حــد كبيــر مــن حتييــد اقتصادياتهــا عــن هــذه االضطرابــات. 

استمرار تأثير وفرة اإلنتاج النفطي على أسواق النفط خالل العام 2015 
واصلــت أســعار النفــط تراجعهــا نتيجــة زيــادة العــرض عــن الطلــب خــال العــام ٢٠١٥. وقــد بلــغ متوســط ســعر مزيــج برنــت ٥٢ دوالراً 
للبرميــل خــال ٢٠١٥ إال أنــه قــد أنهــى الســنة عنــد ٣٦ دوالراً للبرميــل، متراجعــاً بنحــو ٦٨% مــن أعلــى مســتوى لــه عنــد ١١٥ دوالراً 
للبرميــل فــي منتصــف شــهر يونيــو ٢٠١4. ومــرة أخــرى، كان إنخفــاض األســعار انعكاســا إلــى حــد كبيــر لقــوة العــرض مــن خــارج منظمــة 
أوبــك، وحتديــداً النفــط الصخــري مــن الواليــات املتحــدة، إضافــة إلــى اســتمرار منظمــة أوبــك فــي زيــادة انتاجهــا فــي ظــل اســتمرار 
ضعــف الطلــب العاملــي. وقــد كان الفتــاً عــدم انقطــاع االمــدادات مــن الــدول التــي تشــهد اضطرابــات جيوسياســية فــي منطقــة الشــرق 
األوســط وافريقيــا. وفــي منتصــف العــام، ظهــرت مؤشــرات بــأن اســتراتيجية أوبــك بقيــادة الســعودية باحلفــاظ علــى اإلنتــاج مرتفعــاً 
)وبالتالــي خفــض أســعار النفــط( لدفــع املنتجــن املنافســن ذوي التكلفــة العاليــة )مثــل الواليــات املتحــدة وكنــدا( إلــى خفــض إنتاجهــم 
قــد بــدأت تؤتــي بثمارهــا: فقــد بــدأ إنتــاج الواليــات املتحــدة األميركيــة للنفــط الصخــري بالتباطــؤ وســط تراجــع فــي عــدد احلفــارات 
وخفــض اإلنفــاق الرأســمالي مــن قبــل شــركات النفــط الكبــرى. وفــي بدايــة الربــع الرابــع مــن العــام، قامــت وكالــة الطاقــة الدوليــة 
مبراجعــة تقديراتهــا لنمــو الطلــب علــى النفــط وذلــك نتيجــة البيانــات االقتصاديــة العامليــة الضعيفــة، وال ســّيما فــي األســواق الناشــئة.

االقتصاديات اخلليجية
ــى الرغــم مــن أن انخفــاض أســعار النفــط دفــع مبيزانيــات دول مجلــس التعــاون اخلليجــي إلــى تســجيل عجــز، فقــد حافظــت  وعل
معظــم دول اخلليــج علــى موقــف مالــي داعــم نســبياً. كمــا لــم تشــهد املنطقــة أي خفــض فــي اإلنفــاق، وذلــك المتــاك معظــم تلــك 
ــدول سياســتها التوســعية فــي اإلنفــاق الرأســمالي  ــت هــذه ال ــرة تراجــع األســعار. وواصل ــة تســاندها فــي فت ــدول احتياطــات قوي ال
متاشــياً مــع البرامــج واخلطــط الطموحــة لديهــا. ومــع ذلــك، فقــد شــهدت بعــض االقتصــادات اخلليجيــة تباطــؤاً فــي قطاعاتهــا غيــر 
ــات، باســتثناء كل مــن قطــر  ــل بعــض النفق ــص أو تأجي ــى تقلي ــات إل ــث اضطــر عــدد مــن احلكوم ــام ٢٠١٥ حي ــة خــال الع النفطي

والكويــت واإلمــارات العربيــة املتحــدة، وقــد شــهد النمــو فــي تلــك الــدول إمــا حفاظــاً أو تراجعــاً عــن مســتوياته العاليــة.
اســتمرت دول مجلــس التعــاون اخلليجــي فــي التفــوق فــي أدائهــا االقتصــادي علــى دول منطقــة الشــرق االوســط وشــمال افريقيــا، 
وذلــك بفضــل األساســيات الضخمــة واالســتقرار السياســي التــي تتمتــع بــه. فقــد حافظــت البنــوك علــى الســيولة والرســملة القويــة، 
وذلــك علــى الرغــم مــن تراجــع الســيولة املصرفيــة قليــًا خــال العــام ٢٠١٥. وقــد ســاهمت االحتياطــات املاليــة واخلارجيــة لهــذه 
الــدول فــي درء املنطقــة نســبياً مــن تقلبــات أســعار النفــط. وقــد أعــادت هــذه األخيــرة لتســليط الضــوء علــى العديــد مــن التحديــات 
التــي تواجههــا االقتصــادات اخلليجيــة علــى املــدى الطويــل كاالســتدامة املاليــة ومعــدالت التوظيــف، بينمــا تبحث احلكومــات اخلليجية 

فــي اإلصاحــات املطلوبــة ملواجهــة هــذه التحديــات.
أنهــت أســواق األســهم للمنطقــة العــام علــى إنخفــاض بعــد تذبــذب. وســجلت األســواق خســائراً وســط مخــاوف مــن تباطــؤ النمــو 
االقتصــادي فــي الصــن واإلرتفــاع احملتمــل ألســعار الفائــدة مــن قبــل مجلــس االحتيــاط الفدرالــي والــذي بالفعــل رفــع ســعر الفائــدة فــي 
ديســمبر ٢٠١٥. فقــد تراجــع مؤشــر "ســتاندرد أنــد بــورز" املجمــع لألســواق العربيــة بواقــع ١4% عنــد نهايــة العــام متفوقــاً علــى األســواق 
الناشــئة ولكــن متراجعــاً عــن معظــم االســواق املتقدمــة. كمــا أقفلــت األســواق اخلليجيــة العــام علــى تراجــع مــع انخفــاض مؤشــر "ســتاندرد 
أنــد بــورز" لألســواق اخلليجيــة بواقــع ١٥% عنــد نهايــة العــام. وقــد اســتطاعت الســوق اإلماراتيــة والقطريــة أن تســجل أداًء أفضــل مــن 

الســوق الكويتيــة التــي كان أداؤهــا ضعيفــاً، بينمــا تأثــرت كل مــن مصــر والعــراق فــي االضطرابــات السياســية والتهديــدات األمنيــة.
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الكويت 
مــن املتوقــع أن حتافــظ وتيــرة النمــو االقتصــادي فــي الكويــت علــى تســارع نشــاطها علــى الرغــم مــن اســتمرار تراجــع أســعار النفــط 
منــذ أكثــر مــن عــام. ويأتــي هــذا النمــو مدعومــاً بشــكل أساســي مــن تســارع وتيــرة تنفيــذ املشــاريع ضمــن خطــة التنميــة احلكوميــة 
ــرض أن  ــي ومــن املفت ــز االســتثمار الكل ــاق الرأســمالي بتعزي ــث ســاهمت األهــداف الطموحــة لإنف ــوة القطــاع االســتهاكي. حي وق
يتواصــل تأثيــره الداعــم فــي الفتــرة املقبلــة. وقــد تضمنــت خطــة التنميــة للخمــس ســنوات املقبلــة ٢٠١٥-٢٠٢٠ وميزانيــة اإلنفــاق 
ــع العــام، تأكيــد التــزام احلكومــة بأهدافهــا االســتثمارية الطموحــة  الرأســمالي للســنة املاليــة ٢٠١٦/٢٠١٥ والتــي مت اقرارهــا مطل

رغــم تراجــع أســعار النفــط.

وكان لتراجــع أســعار النفــط أثــر واضــح علــى وضــع الكويــت املالــي واخلارجــي، حيــث ســاهم هــذا التراجــع بخفــض فائــض احلســاب 
اجلــاري وحتويــل الفائــض املالــي إلــى عجــز. ومــع ذلــك، فــإن االحتياطــات املاليــة التــي تتمتــع بهــا الكويــت ســتمكنها مــن ضمان اســتمرارية 
األوضــاع املاليــة العامــة علــى املــدى املتوســط. ويتوقــع أن تســجل الكويــت عجــزاً بنحــو ١٣% مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي للســنة املاليــة 
٢٠١٦/٢٠١٥، وهــي نســبة أقــل بكثيــر مــن أقرانهــا فــي عــدد مــن دول مجلــس التعــاون اخلليجــي. وفــي الوقــت نفســه، فــإن صنــدوق الثــروة 
ن  الســيادي للكويــت والــذي تقــدر أصولــه بنحــو 4٠٠% إلــى النــاجت احمللــي اإلجمالــي )بـــما يزيــد عــن ٥٥٠ مليــار دوالر أميركــي( ســيمكِّ

الدولــة مــن متويــل العجــز بشــكل مريــح ومــن دون احلاجــة إلــى إجــراء تخفيضــات كبيــرة فــي اإلنفــاق لفتــرة مــن الزمــن.
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معدل منو االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص في الكويت (%)

نوفمبر ٢٠١٠نوفمبر ٢٠١١نوفمبر ٢٠١٢نوفمبر ٢٠١3نوفمبر ٢٠١4نوفمبر ٢٠١5

معدل منو الناجت احمللي االجمالي اخلليجي (%)
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ومــع بقــاء أســعار النفــط منخفضــة، والتوقعــات بــأن تســجل الكويــت أول عجــز مالــي لهــا منــذ مــا يقــارب أكثــر مــن ١٦ عامــاً خــال 
ــام ٢٠١٥. وســتبقى  ــع الع ــاق بواقــع ١٨% فــي مطل ــى خفــض االنف ــة عل ــة ٢٠١٥-٢٠١٦، فقــد وافقــت احلكومــة الكويتي الســنة املالي
التوقعــات بشــأن النمــو االقتصــادي مــن دون تغييــر، وعلــى وجــه التحديــد خطــط االنفــاق االســتثماري، حيــث أن مــا يقــارب نصــف 
هــذا اخلفــض هــو فــي تكلفــة دعــم الوقــود واملصروفــات احلكوميــة غيــر الضروريــة، مــن دون أن يتأثــر اإلنفــاق احلكومــي الفعلــي. 
وبخــاف دول مجلــس التعــاون اخلليجــي، شــهد القطــاع غيــر النفطــي فــي الكويــت تســارعاً فــي نشــاطه خــال العــام ٢٠١٥. ففــي 
ــة؛ وتشــير  ــذ املشــاريع التنموي ــاجت بشــكل أساســي عــن تنفي ــو الن ــي انتظــار حصــاد النم ــر النفطــي ف ــام ٢٠١4، كان القطــاع غي الع
ــم مراجعــة هــذه النســبة ورفعهــا لتعكــس  ــى 2.1%. ومــن املرجــح أن تت ــى تباطــؤ طفيــف فــي النمــو احلقيقــي إل ــة إل األرقــام األولي
منــواً مطــرداً بنحــو ٣%. وفــي العــام ٢٠١٥، أشــارت التقديــرات بــأن يحقــق النــاجت احمللــي اإلجمالــي غيــر النفطــي ارتفاعــاً بواقــع %4 

مدعومــاً باإلنفــاق علــى مشــاريع البنيــة التحتيــة.
وعلــى الرغــم مــن التوقعــات اإليجابيــة للنمــو االقتصــادي فــي الكويــت، فــإن أســعار النفــط املنخفضــة ســلّطت الضــوء علــى التحديــات 
التــي ســتواجه الكويــت علــى املــدى الطويــل. وفــي هــذا الســياق، قدمــت احلكومــة مقترحــات مــن أجــل القيــام باإلصاحــات املاليــة 
الضروريــة. وشــملت هــذه املقترحــات فــرض ضريبــة موحــدة علــى دخــل الشــركات، وضريبــة القيمــة املضافــة باإلضافــة إلــى مبــادرة 
إصــاح الدعــم. ومــن غيــر املتوقــع أن يكــون قانــون اإلصــاح الضريبــي نافــذاً قبــل العــام ٢٠١٩. أمــا بالنســبة إلصــاح الدعــم والــذي 
قــد يشــمل تقــدمي دعــم نقــدي ألســر الدخــل احملــدود، فمــن املمكــن البــدء بتنفيــذه قريبــاً، إال أنــه مــن املرجــح أن يكــون علــى مراحــل 
قــد متتــد مــن ثــاث إلــى خمــس ســنوات. وجتــدر اإلشــارة أيضــاً إلــى وجــود مقتــرح البديــل اإلســتراتيجي، وهــي مبــادرة طموحــة 
يجــرى دراســاتها مــن قبــل مجلــس األمــة، وتهــدف إلــى توحيــد األجــور فــي القطــاع العــام وزيــادة التحكــم املركــزي علــى فاتــورة األجــور 
ــة األجــل بشــكل  ــة الطويل ــات املالي ــة للتصــدي للتحدي ــل الســلطات الكويتي ــاك توجــه جــدي مــن قب ــدو أن هن فــي هــذا القطــاع. ويب

تدريجــي ومــن دون إحبــاط وتيــرة النمــو.
ك الرئيســي لتحســن وتيــرة النمــو االقتصــادي، ويعــود ذلــك إلــى حــد كبيــر لزيــادة تســارع وتيــرة تنفيــذ  وكان اإلنفــاق الرأســمالي احملــرِّ
املشــاريع ضمــن اخلطــة التنمويــة. وتدعــو هــذه اخلطــة كل مــن احلكومــة والقطــاع اخلــاص لاســتثمار فــي مجموعــة كبيــرة مــن مشــاريع 
البنيــة التحتيــة. وبعــد تأخــر فــي الســنوات الســابقة، شــهد عامــا ٢٠١4 و ٢٠١٥ ارتفاعــاً فــي وتيــرة تنفيــذ وترســية املشــاريع، حيــث 
بلغــت قيمــة املشــاريع التــي مت ترســيتها مــا يقــارب ٢٦ مليــار دوالر أميركــي خــال العــام ٢٠١4 و٣١ مليــار دوالر أميركــي فــي العــام ٢٠١٥ 
)أكثــر مــن ٩ مليــارات دينــار كويتــي(، وذلــك مقارنــة مبتوســط بلــغ نحــو ١٠ مليــارات دوالر أميركــي ســنويا فــي الســنوات الثــاث املاضيــة.

وتســتهدف خطــة التنميــة اخلمســية لفتــرة ) ٢٠١٥-٢٠٢٠ ( انفــاق نحــو ٣4 مليــار دينــار كويتــي علــى املشــاريع اجلديــدة فــي مختلــف 
القطاعــات مبــا فــي ذلــك النفــط وتوليــد الطاقــة واملواصــات واإلســكان. وقــد متــت املوافقــة علــى معظــم مشــاريع اخلطــة التــي بقيــت 
علــى جــدول أعمــال احلكومــة لســنوات عــدة. ومــن املتوقــع أن تدفــع هــذه اخلطــة بنمــو االســتثمار الكلــي إلــى ١٢% خــال الســنوات 

الثــاث املقبلــة.
وســعت احلكومــة أيضــا إلــى حتســن بيئــة األعمــال وتعزيــز مشــاركة القطــاع اخلــاص فــي االقتصــاد، وذلــك مــن خــال قانــون الشــراكة 
ــادرات هــذه الشــراكة. ومبوجــب  ــم مب ــذي ســيقود إلــى حتســن تنظي بــن القطاعــن العــام واخلــاص الصــادر فــي العــام ٢٠١4 وال
هــذا القانــون، مت اســتبدال اجلهــاز الفنــي لدراســة املشــروعات التنمويــة واملبــادرات بهيئــة مشــروعات الشــراكة بــن القطاعــن العــام 
واخلــاص. وتتمتــع الهيئــة باســتقالية أكبــر ولديهــا صاحيــات تنفيذيــة أوســع، ومــن املفتــرض أن تقــود مبــادرات الشــراكة بــن 

القطاعــن علــى نحــو أكثــر فاعليــة.
وعلــى صعيــد قطــاع املســتهلك، فقــد حافــظ النمــو علــى قوتــه علــى الرغــم مــن وجــود مؤشــرات لبعــض االعتــدال. وال يــزال هــذا 
القطــاع احملــرك األساســي لاقتصــاد غيــر النفطــي، حيــث حافــظ كل مــن الدخــل األســري واالقتــراض واإلنفــاق علــى وتيــرة منــو 
قويــة مــا يعكــس مســتويات صحيــة لنشــاط هــذا القطــاع. كمــا واصــل توظيــف الكويتيــن وتيــرة منــوه الصحيــة، وانعكــس ذلــك فــي 
فتــرة االنتظــار القصيــرة للمتقدمــن للعمــل قبــل حصولهــم علــى وظيفــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، ظهــرت بعــض عامــات احلــذر، فقــد 
تباطــأ توظيــف العمالــة املاهــرة مــن الوافديــن خــال العــام املاضــي. كمــا شــهدت بعــض الســلع الباهظــة تــردداً فــي إقبــال املســتهلكن 
عليهــا مــع تباطــؤ مبيعــات الســيارات بشــكل ملحــوظ منــذ العــام ٢٠١4. وبحســب شــركة آرا لألبحــاث واالستشــارات، فقــد تأثــرت 

توقعــات املســتهلكن بدرجــة كبيــرة جــّراء ضعــف الثقــة التــي بــدأت أواخــر العــام ٢٠١4 واســتمرت للعــام ٢٠١٥. 
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ــات  ــة، وقــد تراجعــت املبيع ــاً خــال األعــوام اخلمســة املاضي ــد أن ســجل أداًء قوي ــام ٢٠١٥ بع ــوداً خــال الع ــار رك وشــهد قطــاع العق
العقاريــة بعــد منــو قــوي فــي العــام ٢٠١4 فيمــا عــدا العقــار التجــاري. وقــد ســجل كل مــن العقــار الســكني والعقــار االســتثماري تراجعــاً 
فــي النشــاط خــال العــام ٢٠١٥ بواقــع ٢٨% و٣٢% علــى التوالــي مقارنــة بالعــام الســابق، مــا أثــر علــى  أســعار العقــارات. وبحســب مؤشــر 
بنــك الكويــت الوطنــي لقطــاع العقــار، فــإن أســعار األراضــي فــي العقــار الســكني تراجعــت بنحــو ١٢% فــي الربــع األول مــن العــام ٢٠١٥ 
قبــل أن تنهــي العــام علــى ارتفــاع بواقــع 0.8%. وأنهــت أســعار املنــازل العــام بتراجــع بواقــع 6.2%. ونتوقــع أن تتحســن أســعار قطــاع 

العقــار االســتثماري للمبانــي بعــد حتقيقهــا تراجعــاً بنحــو 4.5% خــال العــام ٢٠١٥ علمــا بأنهــا منــت بنســبة ٢٦% فــي العــام ٢٠١4.
ــرة  ــام ٢٠١٥، ارتفــع منــو االئتمــان فــي الفت ــة الع ــام ٢٠١4 وبداي ــي مــن الع ــود فــي النمــو خــال النصــف الثان ــرة مــن الرك وبعــد فت
الاحقــة مــن العــام ٢٠١٥، كمــا شــهد تســارعاً فــي منــوه الســنوي إلــى 6.6% حتــى شــهر نوفمبــر فــي العــام ٢٠١٥. وبينمــا حافظــت 
القــروض الشــخصية علــى معــدل منــو صحــي وواصلــت شــركات االســتثمار تســديد ديونهــا علــى مــدى الســنوات املاضيــة، فقــد شــهد 

قطــاع األعمــال صــورة أكثــر ضبابيــة.
مــن جهــة ثانيــة، فقــد تســارع معــدل التضخــم بشــكل طفيــف خــال العــام ٢٠١٥ قبــل أن يعــود ويتباطــأ مــع نهايــة العــام. وقــد ســاهمت 
خدمــات املســكن واملــواد الغذائيــة بهــذا الضغــط التصاعــدي، بينمــا خفــف ركــود النشــاط العقــاري ومعــدل التضخــم فــي أســعار املــواد 
الغذائيــة العامليــة مــن هــذه الضغوطــات. وقــد أنهــى معــدل التضخــم العــام ٢٠١٥ عنــد مســتويات معتدلــة نســبياً، وذلــك نتيجــة قــوة 

الدينــار أمــام العمــات الرئيســية. وقــد بلــغ معــدل التضخــم 3.3% فــي العــام ٢٠١٥ مرتفعــاً مــن 3.0% فــي العــام ٢٠١4. 
ــع ســعر اخلصــم ٢٥ نقطــة أســاس  ــث رف ــام ٢٠١٥، حي ــي أواخــر الع ــه ف ــدة لدي ــع ســعر الفائ ــزي برف ــت املرك ــك الكوي ــام بن ــد ق وق
إلــى 2.25% فــي ديســمبر. أمــا ســعر الفائــدة علــى اتفاقيــة إعــادة الشــراء فبقيــت دون تغييــر عنــد 1.5%. كمــا ارتفــع ســعر فائــدة 
اإلنتربنــك بــن البنــوك خــال العــام ٢٠١٥. وقــد بلــغ ســعر فائــدة اإلنتربنــك لفتــرة ثاثــة أشــهر 1.56% وهــو أعلــى بنحــو ٦٠ نقطــة 
أســاس مــن املســتوى الــذي بــدأت بــه العــام. كمــا حافظــت أســعار الفائــدة علــى الودائــع علــى اســتقرارها حتــى شــهر نوفمبــر. أمــا 
ــدوالر األميركــي نتيجــة عــام آخــر مــن قــوة  ــل ال ــداً مــن التراجــع مقاب ــي مزي ــار الكويت بالنســبة ألســعار الصــرف، فقــد شــهد الدين

الــدوالر، لينخفــض بواقــع 3.5% مقابــل الــدوالر، لكنــه ارتفــع مقابــل جميــع العمــات األخــرى بواقــع 2.9% بنهايــة العــام. 
ــام ٢٠١٥، محققــا منــواً فــي  ــى مــن الع ــه القــوي خــال األشــهر التســعة األول ــى أدائ ــي عل ــدوره، حافــظ القطــاع املصرفــي الكويت ب
ــار خــال الفتــرة، مدفوعــاً بشــكل رئيســي بارتفــاع إيــرادات الفوائــد ومنــو  األربــاح بنســبة ١٣% والتــي وصلــت إلــى ٥٧٥ مليــون دين
القــروض، إال أن أســعار الفائــدة املنخفضــة وتقلــص الهوامــش واصلــت ضغوطاتهــا علــى منــو اإليــرادات التشــغيلية. وقــد شــهد العائــد 
علــى حقــوق امللكيــة حتســناً هامشــياً مرتفعــاً إلــى 9.6% مــن 9.4% قبــل عــام، ولكنهــا مــا تــزال أقــل بكثيــر مــن مســتويات مــا قبــل 

األزمــة، وقــد تباطــأ منــو األصــول إلــى 4.7% علــى أســاس ســنوي لتبلــغ ٦٨ مليــار دينــار فــي ســبتمبر٢٠١٥.
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إطار احلوكمة



ــى  شــهد العــام ٢٠١٥ تطــوراً مشــهوداً فــي التطبيــق الفعــال ملنظومــة احلوكمــة، حيــث حرصــت مجموعــة بنــك الكويــت الوطنــي عل
مواكبــة املمارســات الرائــدة والتوصيــات الدوليــة املتعلقــة بشــؤون احلوكمــة و إدارة املخاطــر وحمايــة حقــوق اصحــاب املصالــح، فضــًا 

عــن االلتــزام بالتعليمــات الرقابيــة فــي الكويــت وكافــة الــدول التــي تعمــل بهــا املجموعــة.
لقــد ركــزت املجموعــة، ممثلــة مبجلــس ادارتهــا وادارتهــا التنفيذيــة، علــى تنميــة ثقافــة احلوكمــة وااللتــزام علــى مســتوى كافــة كياناتهــا، 
مــع احلــرص دومــا علــى بنــاء هيــكل تنظيمــي متــوازن وغيــر معقــد، ويأتــي ذلــك مــن خــال حزمــة مــن املقاييــس والنظــم التــي اعتمدتها 

املجموعــة فــي احلصــول علــى املعلومــات وتبادلهــا بــن كياناتهــا، واحلفــاظ علــى الــدور االشــرافي الفعــال ملجلــس اإلدارة وجلانه.
استطاعت املجموعة خال العام ٢٠١٥ من حتقيق العديد من االجنازات في منظومة احلوكمة، وميكن تلخيص ذلك مبا يلي:

مراجعة وتطوير سياسات ولوائح احلوكمة وفقاً للمتطلبات الرقابية في الكويت والدول التي تعمل بها املجموعة.- 
تطويــر وتطبيــق حزمــة مــن النظــم اآلليــة احلديثــة فــي مجــال االلتــزام الرقابــي، إدارة املخاطــر التشــغيلية،قانون االلتــزام - 

الضريبــي االمريكــي )فاتــكا(، ومكافحــة غســل االمــوال ومتويــل واالرهــاب.
انشاء ادارات فرعية لدى الشركات التابعة تعنى بتطبيق احلوكمة ومساندة شؤون مجلس اإلدارة وجلانه.- 
عقــــــد العديــــد مــن ورش العمــل واصــدار النشــرات التوعويــة علــى مســتوى كافــة موظفــي املجموعــة حــول تطبيقــات - 

احلوكمــة وااللتــزام الرقابــي.
تطوير دليل االفصاح والشفافية ليواكب املتطلبات االخيرة الصادرة عن هيئة اسواق املال في هذا املجال.- 
ــر الازمــة -  ــب التطوي ــى جوان ــات املجموعــة والوقــوف عل ــى منظومــة احلوكمــة فــي كافــة كيان ــة مســتقلة عل اجــراء مراجع

خــال العــام القــادم.

هيكل املجلس وجلانه ومهامه الرئيسية
يتكــون مجلــس إدارة املجموعة مــن تســعة أعضــاء غيــر تنفيذيــن تنتخبهــم اجلمعيــة العامــة للبنــك ملــدة ثــاث ســنوات.

يتســم هيــكل مجلــس إدارة املجموعــة وبصــوره جماعيــة، بالتنــوع فــي اخلبــرات واملؤهــات واملعرفــة العميقــة فــي القطــاع املصرفــي 
وقطــاع األعمــال التجاريــة، متضمنــاً ذلــك جوانــب احملاســبة، التمويــل، االقتصــاد، التخطيــط االســتراتيجي، احلوكمــة، الرقابــة 

ــة. ــة واإلقليمي ــة األعمــال احمللي ــزة فــي بيئ ــرات املتمي ــى اخلب ــة وإدارة املخاطر،باإلضافــة إل الداخلي
وتعتبــر الشــفافية والفاعليــة مــن الســمات الرئيســية التــي متيــز هيــكل مجلــس إدارة مجموعــة البنــك الكويــت الوطنــي مــن خــال 
قنــوات االتصــال املباشــرة مــع كياناتهــا، وارســاء معاييرحوكمــة رصينــة مــن خــال حزمــة مــن السياســات واللوائــح، كمــا تتولــى 
اللجــان املنبثقــة عــن املجلــس مســؤولية االشــراف علــى تطبيقــات احلوكمــة مبحاورهــا املتنوعــة مــن خــال متابعــة ســير عمــل اإلدارة 

ــة. التنفيذي
يلخــص الشــكل التالــي هيــكل احلوكمــة اخلــاص مبجلــس إدارة مجموعــة بنــك الكويــت الوطنــي باإلضافــة الــى اللجــان املنبثقــة عنــه 

وتشــكيلها مــن االعضــاء وملخــص املهــام الرئيســية لــكل جلنــة:

إطار احلوكمة
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جلنة االئتمانجلنة املخاطرجلنة التدقيق

مجلس اإلدارة

جلنة احلوكمة

السيد/ ناصر مساعد الساير 
)رئيس املجلس واللجنة( 

السيد/ حمد عبد العزيز الصقر 
السيد/ يعقوب يوسف الفليج
السيد/ مثنى محمد احلمد

السيد/ غسان أحمد اخلالد
)رئيس اللجنة(

السيد/ حمد محمد البحر
السيد/ عماد محمد البحر 

السيد/ حمد محمد البحر
)رئيس اللجنة(

السيد/ هيثم سليمان اخلالد 
السيد/ لؤي جاسم اخلرافي 

السيد/ غسان أحمد اخلالد 
)رئيس اللجنة(

السيد/ هيثم سليمان اخلالد
السيد/ لؤي جاسم اخلرافي

السيد/ حمد عبدالعزيز الصقر 
)رئيس اللجنة(

السيد/ يعقوب يوسف الفليج
السيد/ مثنى محمد احلمد 
السيد/ عماد محمد البحر

املهمة الرئيسية:

ــة  ــة مسؤوليـــــ ــى اللجنـــ تتولــــ
مسانــــــــــدة مجلـــــــس اإلدارة 
فـــي االشـــراف علـــى اتبـــاع 
وتطبيـــق املجموعـــة ملنظومـــة 
احلوكمـــة ومســـاعدة املجلـــس 
وجلانـــه فـــي تطبيـــق حزمـــة 
والنمـــاذج  اإلجـــراءات  مـــن 
املنظمـــة لشـــؤون احلوكمـــة.

املهمة الرئيسية:

تتولـى اللجنـــــــة مسؤوليـــــــــــة 
اإلدارة  مساعــــــدة مجلـــــــس 
مبســـؤولياته  يتعلـــق  فيمـــا 
جتـــاه الترشـــيحات واملكافـــآت 
مجلـــس  بأعضـــاء  اخلاصـــة 
التنفيـــذي،  واجلهـــاز  اإلدارة 
كمـــا تســـاند اللجنـــة املجلـــس 
فـــــــي عمليـــــــات مراجعــــــــة 
مجلـــس  هيكلـــة  وحتســـن 
اإلدارة وتطويــــــــر مستـــــــوى 
الكفــــاءات اخلاصة بأعضــــــاء 
املجلـــس. إضافـــــــــة إلـــى ذلـــك 
تســـاعد اللجنــــــــة املجلــــــس 
منـــح  اطـــار  وضـــع  فـــي 
مكافـــآت املجموعـــة وضمـــان 
التطبيـــق الفعـــال لذلـــك وفقـــاً 

املكافـــآت. لسياســـة 

املهمة الرئيسية:

تقـــــــوم اللجنـــــــة بدورهــــــــا 
ــي  ــل فــــــ ــي واملتمثــــــ الرقابـــــ
مســـاندة مجلـــس اإلدارة فـــي 
ــة و االشـــراف علــــــــى  الرقابـ
كفــــاءة وإستقاليــــة عمليــــــات 
التدقيـــق الداخلـــي والتدقيـــق 
للمجموعــــــــــــة  اخلارجــــــــي 
باإلضافـــة إلـــــــى اإلشـــراف 
ـــة  ـــات املالي ـــى إعـــداد البيان عل
الدوريـــة والتقاريـــر الرقابيـــة 

األخـــرى.

املهمة الرئيسية:

تتولـــــى اللجنـــــة مسؤوليـــــــة 
مســـاعدة املجلـــس فـــي القيـــام 
مبسؤولياتــــــــه جتـــــــاه إدارة 
املخاطـــر مـــن خـــال تقييـــم 
ـــة  ـــار حوكمــــــــ ـــة اطــــ ومتابعــــ
املخاطــــــــر ونزعـــة املخاطــــــــر 
واســـتراتيجية املخاطـــر وآليـــة 

ــال.  تخطيـــط رأس املـ

ـــا  ـــة لدورهـــــــــــ باالضافــــــــــــــ
عمليـــات  علـــى  االشـــرافي 
االلتــــــــــزام الرقابـــــي علـــــــى 

مســـتوى املجموعـــة.

املهمة الرئيسية:

اللجنـــــــــة مسؤوليـــــة  تتولـــى 
وأداء  جــــــــــودة  مراجعـــــــــــة 
االئتمانيــــــــــــــــة  احملفظــــــــــة 
فــــــــوض  ولقـــد  للمجموعـــة، 
مجلـــــــــــــــــس اإلدارة هـــــــــــذه 
ــهيات  ــاد التسـ ــة باعتمـ اللجنـ
ــاوز  ــي تتجــــــ ــة التـ االئتمانيـــــــ
حـــدود الصاحيـــة املمنوحـــة 
لـــإدارة التنفيذيـــة وذلـــك وفقـــاً 
ودليـــل  االئتمـــان  لسياســـة 
الصاحيــــــــــــــات املعتمــــــــــــد 
للمجموعـــــة، واملتوافـــــــق مـــع 
بهـــذا  الرقابيـــة  التعليمـــات 

الشـــأن.

جلنة الترشيحات 
واملكافآت
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حضور اعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات املجلس واللجان املنبثقة عنه 
ــام ٢٠١٥، ومت تســجيل محاضــر لكافــة االجتماعــات وإدراجهــا ضمــن  ــة عشــر اجتماعــاً )١٣( خــال الع ــس اإلدارة ثاث عقــد مجل

ســجات البنــك.
يوضــح اجلــدول التالــي عــدد اجتماعــات مجلــس اإلدارة واللجــان املنبثقــة عنــه باإلضافــة الــى عــدد االجتماعــات التــي حضرهــا كل 

عضــو خــال العــام بالتفصيــل التالــي:

االئتمان التدقيق املخاطر
الترشيحات 

واملكافآت احلوكمة
مجلس 
اإلدارة

اعضاء مجلس اإلدارة
وتشكيل اللجان واحلضور

4٦ ٦ ٥ ٢ ٢ ١٣ اجمالي عدد االجتماعات
٢ ١٣ السيد/ ناصر مساعد الساير )رئيس مجلس اإلدارة(

4 ٢ ٩ السيد/ غسان أحمد اخلالد
١٥ ٢ ٧ السيد/ حمد عبدالعزيز الصقر
٢٨ ٢ ٩ السيد/ يعقوب يوسف الفليج

٣ ٢ ١٠ السيد/ حمد محمد البحر
44 ٢ ١٢ السيد/ مثنى محمد احلمد

٦ ٥ ١٢ السيد/ هيثم سليمان اخلالد
٥ ٥ ٨ السيد/ لؤي جاسم اخلرافي

٣٨ ٢ ١٢ السيد/ عماد محمد البحر
جتــدر اإلشــارة إلــى أن عــدد اجتماعــات مجلــس اإلدارة واللجــان املنبثقــة عنها،واملنعقــدة خــال العــام ٢٠١٥ تتوافــق مــع متطلبــات 

احلوكمــة الصــادرة عــن بنــك الكويــت املركــزي واللوائــح املنظمــة ألعمــال املجلــس وجلانــه.

إجنازات مجلس اإلدارة وجلانه في نطاق التطبيق الفعال ملنظومة احلوكمة:
حملة عامة:

ــاس أداء معتمــدة وخطــط عمــل للحــد  ــذ اخلطــة االســتراتيجية مــن خــال مؤشــرات قي ــى متابعــة تنفي ــس اإلدارة عل يحــرص مجل
مــن آثــار املخاطــر. حيــث قــام مجلــس اإلدارة خــال العــام مبراجعــة وتطويــر اســتراتيجية املجموعــة ونزعــة املخاطــر اخلاصــة بهــا، 

متضمنــاً كافــة اخلطــط املســتقبلية للشــركات التابعــة والفــروع األجنبيــة. 
كمــا تخضــع أيــة تغيــرات اســتراتيجية ســواء كانــت فــي هيــاكل كيانــات املجموعــة أو أطــر العمليــات التشــغيلية اخلاصــة بهــا للمناقشــة 

واالعتمــاد مــن قبــل مجلــس اإلدارة. 
يولــي مجلــس اإلدارة أهميــة بالغــة لتطبيقــات احلوكمــة علــى مســتوى املجموعــة، ويتمثــل ذلــك مــن خــال حزمــة مــن التقاريــر 
واإلجــراءات التــي تطبقهــا املجموعــة معتمــداً فــي ذلــك علــى فلســفة املجموعــة فــي تطبيــق احلوكمــة كثقافــة مؤسســية ومبــادئ عمــل 

وليــس فقــط كتعليمــات رقابيــة ولوائــح تشــريعية.
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اهم اجنازات مجلس اإلدارة:
مناقشة واعتماد االستراتيجية احملدثة للمجموعة.	 
مناقشة نزعة املخاطر وتأثيرها على استراتيجية املجموعة.	 
مراجعــة تقاريــر كفايــة رأس املــال واختبــارات الضغــط وتوصيــات جلنــة املخاطــر حــول اجــراءات رأس املــال واعتمــاد زيــادة رأس 	 

وفقــاً للمتطلبــات الرقابيــة بــازل ٣.
اعتماد حزمة السياسات واللوائح احملدثة واخلاصة مبنظومة احلوكمة.	 
مراجعــة هيــاكل مجالــس اإلدارة فــي الشــركات التابعــة واحلــرص علــى بنــاء هيــاكل 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.
اجراء مراجعة وتقييم لفعالية اعمال مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنها واجراء التقييم الذاتي لألعضاء.	 
مراجعــة هيــكل املكافــآت ومراجعــة آليــة ربــط املكافــآت بــاألداء ومســتويات التعــرض للمخاطــر وحتديــث سياســة املكافــآت علــى 	 

مســتوى املجموعــة.
تفعيــل منظومــة احلوكمــة علــى مســتوى كيانــات املجموعــة وتطويرهــا والتأكــد مــن تطبيقهــا للتعليمــات احملليــة فــي الــدول التــي 	 

تعمــل بهــا مبــا يتماشــى مــع منظومــة احلوكمــة للمجموعــة.
التأكيــد املســتمر علــى حتديــد املمارســات الســليمة للحوكمــة علــى مســتوى املجموعــة عــن طريــق مراجعــة الوســائل التــي تؤكــد 	 

اتبــاع املعاييــر املهنيــة والقيــم املؤسســية مــن خــال ميثــاق الســلوك املهنــي واخاقيــات العمــل.
مراجعــة وتطويــر سياســات ولوائــح احلوكمــة علــى مســتوى املجموعــة مبــا يتناســب مــع الهيكلــة التنظيميــة للمجموعــة ومواكبــة 	 

املمارســات الرائــدة واملطبقــة عامليــاً فــي مجــاالت احلوكمــة.
اجراء تقييم ذاتي للحوكمة على مستوى املجموعة وحتديد اجلوانب التي حتتاج للتطوير	 
مراجعــة نتائــج التقييــم الســنوي املســتقل إلطــار احلوكمــة والــذي مت مــن خــال إدارة التدقيــق الداخلــي، و الوقــوف علــى جوانــب 	 

التحســن الازمــة إلطــار احلوكمــة
تأســيس مكاتــب ودوائــر حوكمــة فــي الشــركات التابعــة ومتابعــة ســير اجنازاتهــم بتقاريــر دوريــة ترفــع للجنــة احلوكمــة للمناقشــة 	 

واملراجعــة وعرضهــا علــى املجلــس. 

اهم اجنازات اللجان املنبثقة عن املجلس:

جلنة 
احلوكمة

االجنازات
عقدت اللجنة اجتماعن خال العام وقد مت إجناز ما يلي:

تطوير منظومة احلوكمة للشركات التابعة وتدعيمها مبوارد بشرية مؤهلة.•
 مراجعة مواثيق وأطر عمل اللجان في املجلس.•
مراجعة ومناقشة نتائج التقييم السنوي ملنظومة احلوكمة.•
الرقابيــة • والتعليمــات  باالنظمــة  املســتجدات  اخــر  مــع  يتناســب  مراجعـــــة سياســـــة االفصــاح وحتديثهــا مبــا 

الرائــدة. واملمارســات 
مناقشــة تقريــر التعامــات مــع االطــراف ذات العاقــة و تقريــر تعــارض املصالــح ومناقشــة فعاليــة االليــة املعمــول •

بهــا فــي هــذا الشــأن.
اإلشــراف العــــام علــى سيــــــر اجنــــاز التطبيــــق الفعــــال لقواعـــــد احلوكمـــــة علــى مستــــوى املجموعــة ورفــع تقريــر •

للمجلــس بذلــك.
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 جلنة 
الترشيحات

واملكافآت 

االجنازات

عقدت اللجنة اجتماعن خال العام وقد مت إجناز ما يلي:

اإلشراف على عملية تقييم أداء مجلس اإلدارة والتقييم الذاتي لألعضاء.•
مراجعة هيكلة مجلس اإلدارة والتوصية بآلية الترشيح لإنتخابات القادمة للمجلس.•
مراجعة احتياجات اعضاء املجلس من دورات تدريبية ومهارات مهنية تساعدهم على اداء واجبهم االشرافي.•
مراجعة تقييم أداء الرئيس التنفيذي للمجموعة ونائبه ورفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة لاعتماد.•
مراجعة و تطوير سياسة املكافآت على مستوى املجموعة.•
مراجعــة حزمــة املكافــآت واملزايــا الوظيفيــة للعــام ٢٠١٥ املبنيــة علــى معاييــر قيــاس االداء ومعاييــر قيــاس املخاطــر •

الرئيســية ورفــع التوصيــات إلــى مجلــس اإلدارة لاعتمــاد.
مراجعة آلية ربط املكافآت باألهداف طويلة األجل للمجموعة. •
مراجعــــة ومناقشــــة خطـــــة التعاقــــب املعــــدة من قبـــــل مجموعـــــة املــــوارد البشريــــة ورفــع التوصيــــات إلى مجلــس •

اإلدارة لاعتمــاد.
مناقشة ومراجعة برنامج خيار االسهم للموظفن ورفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة لاعتماد.•
اطاع االعضاء بأهم املستجدات املتعلقة باالفصاح الصادرة عن هيئة سوق املال.•
التنسيق مع جهات مختصة وعقد دورات تدريبية في مجال مكافحة غسل االموال ومتويل االرهاب.•

جلنة
التدقيق

االجنازات
عقدت اللجنة ستة اجتماعات خال العام وقد مت إجناز ما يلي:

مراجعــة واعتمــاد خطــة التدقيــق الداخلــي للمجموعــة لعــام ٢٠١٥ واملســتندة علــى تقييــم املخاطــر وحتديــد أولويــات •
التدقيــق. والسياســة العامــة للتدقيــق الداخلــي والهيــكل التنظيمــي وعرضهــا علــى املجلــس لألعتمــاد.

ــس • ــات ملجل ــة والســنوية وتقــدمي التوصي ــة املرحلي ــات املاليـ ــة البيان ــن ومراجعـــ ــق مــع املدققــن اخلارجي التنسيـــ
اإلدارة بشــأنها. 

مراجعــة ومناقشــة ملخــص اعمــال إدارة التدقيــق الداخلــي ومقارنــة مــا مت اجنــازه مــن خطــة التدقيــق ومقارنتهــا •
بنســب االجنــاز عــن الســنة الســابقة. 

مناقشة نتائج تقرير مراجعة نظم الرقابة الداخلية•
مراجعــة مــدى كفــاءة واســتقالية 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.•
مراجعــة ومناقشــة الشــروط التعاقديــة مــع املدقــق اخلارجــي واعتمــاد االتعــاب املهنيــة للمدققــن اخلارجيــن فيمــا •

يتعلــق بخدمــات التدقيــق املقدمــة.
مناقشة نتائج تقرير املدقق اخلارجي املتعلقة بإدارة التدقيق الداخلي.•
مناقشــة ومراجعــة مضمــون هيــكل التقريــر الســنوي إلدارة التدقيــق الداخلــي الــذي يوضــح اجمالــي اعمالهــا قبــل •

عرضــه علــى املجلــس.
تقييم أداء رئيس إدارة التدقيق الداخلي وحتديد مكافآته.•
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 جلنة 
املخاطر

االجنازات
عقدت اللجنة خمسة اجتماعات خال العام وقد مت إجناز ما يلي:

مراجعة ومناقشة حزمة تقارير إدارة املخاطر الدورية على مستوى املجموعة متضمنة مؤشرات قياس املخاطر.•
• ICAAP مراجعــة ومناقشــة التقريــر الــدوري ملخاطــر الســوق وكذلــك عمليــات التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس املــال

ونســب الســيولة النقديــة والنســب املتعلقــة باختبــارات الضغــط وســبل التعامــل معهــا علــى مســتوى املجموعــة.
ــك • ــا املجموعــة ومناقشــة تل ــي تعمــل به ــدول الت ــي ال ــة ومناقشــة نزعــة املخاطــر ومســتويات االنكشــاف ف مراجع

النســب وتغيراتهــا مقارنــة بالفتــرات الســابقة.
مناقشــة خطــة رأس املــال الطارئــة )Capital Contingency Plan( التــي قــام املصــرف بإعدادهــا بالتعــاون •

مــع جهــات استشــارية متخصصــة.
مراجعــة تقريــر املخاطــر التشــغيلية علــى مســتوى املجموعــة حســب التوزيــع اجلغرافــي اضافــة الــى التركــز حســب •

تصنيــف التســهيات وحســب مخاطــر القطاعــات.
مراجعة و حتديث صاحيات االئتمان الدولي ورفع توصية العتمادها من قبل املجلس.•
مراجعــة التقريــر الدولــي املتعلــق باملخاطــر املتعلقــة بأنظمــة تكنولوجيــا املعلومــات، وتقريــر االلتــزام الرقابــي وقانــون •

االلتــزام الضريبــي االمريكــي )فاتــكا( علــى مســتوى املجموعــة.
مراجعة ومناقشة سياسات إدارة املخاطر واعتمادها وعرضها على املجلس للمصادقة.•
مراجعة ومناقشة احلدود املقررة للخزانة على مستوى املجموعة و اعتمادها وعرضها على املجلس للمصادقة.•
التنسيق مع جلنة الترشيحات واملكافآت لتقييم حزمة املكافآت املقترحة ومدى ارتباطها بحدود املخاطر.•
االطــاع علــى ســير اجنــاز تنفيــذ مشــروع النظــام اآللــي علــى مســتوى املجموعــة املتعلــق مبكافحــة غســل األمــوال •

ومتويــل االرهــاب واعــرف عميلــك وقانــون االلتــزام الضريبــي االمريكــي )فاتــكا(.
مناقشــة ماحظــات االلتــزام الرقابــي علــى مســتوى كيانــات املجموعــة مــن خــال نتائــج التقييــم الذاتــي وكذلــك •

ــة وعمليــات املراجعــة. ــارات امليداني الزي
تقييم اداء رئيس مجموعة إدارة املخاطر وحتديد مكافآته.•

 جلنة
االئتمان

االجنازات
اجتمعت اللجنة خال العام بصورة دورية وقد مت القيام باملهام التالية:

مراجعة واعتماد القرارات االئتمانية ضمن حدود الصاحية املفوضة من قبل مجلس اإلدارة.•
التنسيق مع جلنة املخاطر ملناقشة حدود مخاطر االئتمان.•
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االطار العام لتقييم مجلس اإلدارة:
قامــت جلنــة الترشــيحات واملكافآت،وحتــت اشــراف مجلــس اإلدارة مبراجعــة هيــكل مجلــس اإلدارة وفعاليــة الــدور التــي تقــوم بــه 
اللجــان املنبثقــة عنه،وذلــك مــن خــال اســتخدام منهجيــة التقييــم الذاتــي لــكل عضــو مــن أعضــاء املجلــس علــى حــدة للوقــوف علــى 

جوانــب التطويــر والتدريــب الازمــة لألعضــاء. 
الشكل التالي يوضح العناصر التي استندت عليها عملية التقييم حيث مت تضمينها في مناذج التقييم الذاتي: 

وبنــاًء علــى نتائــج التقييــم قامــت اللجنــة برفــع تقريرهــا الــى مجلــس اإلدارة متضمنــاً خطــة التطويــر والتدريــب الازمــة ملجلــس اإلدارة 
وأعضائــه خال العــام ٢٠١٦.

تقريرعن كفاية نظم الضبط والرقابة الداخلية
بيان مجلس اإلدارة حول كفاية نظم الضبط والرقابة الداخلية

ــك  ــات املجموعــة، وكذل ــة عملي ــة حلماي ــة الازم ــة الداخلي ــة نظــم الرقاب ــة وفعالي ــن كفاي ــق م ــس اإلدارة جاهــداً للتحق يســعى مجل
التحقــق مــن االلتــزام بتلــك النظــم، باإلضافــة إلــى جعــل الرقابــة الداخليــة وســيلة لتوفيــر احلمايــة الازمــة للمجموعــة جتــاه أيــة 

ــة. ــة أو خارجي ــت داخلي مخاطــر ســواء كان
ــة مــن  ــا املســتويات الكافي ــة إلدارة املخاطــر لديه ــه فــي ظــل وجــود وظيف ــة فعال ــة داخلي ــر نظــم رقاب ــس مــن توف ــق املجل وقــد حتق
الصاحيــة واالســتقالية واملــوارد وكذلــك ســبل التواصــل مــع قطاعــات األعمــال. كمــا يعتبــر مجلــس اإلدارة وظيفــة التدقيــق الداخلــي 
وأعمــال التدقيــق اخلارجــي كجــزًء ال يتجــزأ مــن أدوات الرقابــة الداخليــة لضمــان املراجعــة املســتقلة للمعلومــات املقدمــة مــن اإلدارة 

التنفيذيــة ملجلــس اإلدارة.
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 والتدقيــق الداخلــي باإلضافــة 

إلــى جهــة خارجيــة مســتقلة. 
يرى املجلس أن نظم الرقابة املعتمدة واملطبقة في املجموعة مرضية وكافية.

 مراجعة نظم الرقابة الداخلية من قبل جهة خارجية مستقلة
يتــم القيــام مبراجعــة نظــم الرقابــة الداخليــة بصــورة ســنوية مــن قبــل شــركة تدقيــق مســتقلة وفقــاً ملتطلبــات بنــك الكويــت املركــزي. 
ــة للمجموعــة فيمــا  ــة الداخلي ــم نظــم الرقاب ــات فحــص الســجات احملاســبية والســجات األخــرى، وتقيي وتتضمــن املراجعــة عملي
ــى االموال،والعمليــات املصرفيــة، وائتمــان األفــراد  ــة املاليــة، والرقابــة عل ــال ال احلصــر، باحلوكمــة، والرقاب ــق، علــى ســبيل املث يتعل
والشــركات، واخلزانــة، وتكنولوجيــا املعلومــات، وإدارة املخاطــر، واملــوارد البشــرية والشــؤون اإلداريــة، والتدقيــق الداخلــي، وعمليــات 

مكافحــة غســيل األمــوال، وكذلــك الشــؤون القانونيــة. 
ــام املنتهــي فــي ٣١  ــة للع ــة الداخلي ــر مراجعــة نظــم الرقاب ــج تقري ــس اإلدارة حــول نتائ ــام ٢٠١٥، مت عــرض ملخــص ملجل خــال الع

ــة. ــة ماحظــات جوهري ــر ألي ــم يشــر التقري ديســمبر ٢٠١4. حيــث ل

التكوين 
واملؤهات 

وسبل التدريب 
والتطوير

احلضور 
واملشاركة

كفاية وفعالية 
االجتماعات 
واحملاضر 
والقرارات

سبل االتصال 
وآلية رفع 
التقارير

الدور االشرافي 
للمجلس 
واللجان
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تقرير مراجعة نظم الرقابة الداخلية
السادة/ أعضاء مجلس اإلدارة احملترمن

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.

تقرير عن السجالت احملاسبية والسجالت األخرى وأنظمة الرقابة الداخلية
ــة  ــة الرقاب ــا بفحــص الســجات احملاســبية والســجات األخــرى وأنظم ــد قمن ــخ ٢٠١٥/٠٣/٣١ فق ــن بتاري ــاب التعي ــى كت ــاء عل بن
الداخليــة فــي الكويــت و فروعكــم فــي البحريــن واألردن واململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة والشــركات التابعــة 
بنــك الكويــت الوطنــي )لبنــان( وبنــك الكويــت الوطنــي – مصــر )يشــار إليهــم مجتمعــن ب »املجموعــة«( التــي كانــت موجــودة خــال 

الســنة املنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١4. وقــد شــمل الفحــص جميــع اإلدارات باملجموعــة كمــا يلــي:
احلوكمة؛ 	 إدارة املخاطر؛ 	 مكافحة غسيل األموال؛ 	 اخلدمات املصرفية الشخصية؛ 	 اخلزينة؛	 
ائتمان الشركات واالئتمان االستهاكي؛ 	 املوارد البشرية؛ 	 الرقابة على الصناديق والعمليات؛ 	 الرقابة املالية؛ 	 
الشئون اإلدارية؛ 	 التدقيق الداخلي؛ 	 تكنولوجيا املعلومات؛ 	 الشئون القانونية؛ 	 األوراق املالية )في الكويت فقط(؛	 
سرية معلومات العماء.	 

ــة الصــادر عــن بنــك  ــة الداخلي ــات املدرجــة فــي دليــل اإلرشــادات العامــة بشــأن مراجعــة الرقاب ــا وفقــاً للمتطلب ــا بفحصن لقــد قمن
ــو ٢٠١٢ بشــأن قواعــد احلوكمــة فــي  ــخ ٢٠ يوني ــر ١٩٩٦ وتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي بتاري ــخ ١4 نوفمب الكويــت املركــزي بتاري
البنــوك الكويتيــة وتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي بتاريــخ ٢٣ يوليــو ٢٠١٣ بشــأن عمليــات مكافحــة غســيل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب 

ووفقــاً للمعيــار الدولــي ٣٠٠٠ املتعلــق مبهــام التأكيــد.
يخضــع كل مــن بنــك الكويــت الوطنــي )انترناشــيونال( فــي اململكــة املتحــدة، وبنــك الكويــت الوطنــي - نيويــورك وفــرع ســنغافورة وبنــك 
الكويــت الوطنــي، سويســرا، لتقييــم الضوابــط الرقابيــة ولرقابــة ســنوية مــن قبــل اجلهــات الرقابيــة احملليــة فــي البلــد الــذي يقــع فيــه 
الفــرع والتــي تتوافــق مــع متطلبــات بنــك الكويــت املركــزي ذات الصلــة. ولذلــك، فقــد مت اســتثناء هــذه الفــروع مــن نطــاق املراجعــة فــي 

إطــار تعليمــات بنــك الكويــت املركــزي فــي هــذا الشــأن.
وبصفتكــم مجلــس إدارة بنــك الكويــت الوطنــي فإنكــم مســئولون عــن إعــداد واالحتفــاظ بدفاتــر محاســبية مناســبة والســجات 
ــك األنظمــة. والهــدف  ــار املنافــع املتوقعــة والتكاليــف املتعلقــة بإعــداد تل ــة مــع األخــذ فــي االعتب ــة الداخلي األخــرى وأنظمــة الرقاب
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.
ونظــرا للقيــود الكامنــة فــي أنظمــة احملاســبة والرقابــة الداخليــة إال أن األخطــاء واملمارســات اخلاطئــة قــد حتــدث وال يتــم اكتشــافها. 
ــات اإلدارة وإجــراءات  ــة معلوم ــرات املســتقبلية يخضــع ملخاطــر عــدم كفاي ــة للفت ــم لألنظم ــإن إعــداد أي تقيي ــك ف ــى ذل ــة إل إضاف

الرقابــة بســبب التغييــرات فــي الظــروف أو أن درجــة االلتــزام بتلــك اإلجــراءات قــد تصبــح ضعيفــة.
برأينــا، وبالنظــر إلــى طبيعــة وحجــم عملياتــه خــال الســنة املنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١4، فــإن الســجات احملاســبية والســجات 
األخــرى وأنظمــة الرقابــة الداخليــة فــي اإلدارات التــي مت فحصهــا مــن قبلنــا قــد مت إعدادهــا واالحتفــاظ بهــا بصــورة مرضيــة طبقــاً 
ــر  ــخ ١4 نوفمب ــل بنــك الكويــت املركــزي بتاري ــة الصــادر مــن قب ــة الداخلي ــل اإلرشــادات العامــة بشــأن مراجعــة الرقاب ــات دلي ملتطلب
١٩٩٦ وتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي بتاريــخ ٢٠ يونيــو ٢٠١٢ بشــأن قواعــد احلوكمــة فــي البنــوك الكويتيــة وتعليمــات بنــك الكويــت 

املركــزي بتاريــخ ٢٣ يوليــو ٢٠١٣ بشــأن عمليــات مكافحــة غســيل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب باســتثناء األمــور املبينــة فــي التقريــر.
عــاوة علــى ذلــك، قــام البنــك بتأســيس عمليــة متابعــة علــى االســتثناءات الــواردة وذلــك بهــدف التأكــد مــن أن اإلجــراءات التصحيحيــة 

يتم اتخاذها لتصحيح أوجه الضعف والفجوات في الرقابة والتي مت حتديدها أثناء مراجعة الرقابة الداخلية  

صافي عبد العزيز املطوع دولة الكويت  
مراقب حسابات – ترخيص رقم ١٣٨ فئة »أ« ٢٣ يونيو ٢٠١٥ 

من كي بي إم جي صافي املطوع وشركاه  
عضو في كي بي إم جي العاملية  
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إدارة مخاطر املجموعة 
هيكل إدارة املخاطر وااللتزام

يتألف هيكل مجموعة إدارة املخاطر وااللتزام من الوحدات االدارية املوضحة بالشكل التالي:

يتــرأس هيــكل مجموعــة إدارة املخاطــر وااللتــزام رئيــس إدارة املخاطــر للمجموعــة ويدعمــه نوابــه ومســاعديه. ويتــرأس كل وحــدة 
مذكــورة أعــاه مديــراً لهــا. 

تتبــع مجموعــة إدارة املخاطــر وااللتــزام إلــى جلنــة املخاطــر املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة مباشــرة، وتتولــى مســؤولية حتديــد وتقييــم 
املخاطــر الرئيســية وقيــاس مســتويات تعــرض البنــك للمخاطــر ومتابعــة مســتويات االنكشــاف فــي ظــل نزعــة املخاطــر، كمــا تتولــى 

أيضــاً حتديــد متطلبــات رأس املــال بصــورة دوريــة وتقــوم مبتابعــة وتقييــم القــرارات املتعلقــة بتحمــل مخاطــر معينــة. 
كمــا تعمــل مجموعــة إدارة املخاطــر وااللتــزام علــى التأكــد مــن اســتيفاء املجموعــة ملتطلبــات االلتــزام مــع اجلهــات الرقابيــة، مبــا فــي 

ذلــك بنــك الكويــت املركــزي وهيئــة أســواق املــال وأيــة جهــات رقابيــة أخــرى.
يتحمــل مجلــس اإلدارة املســؤولية الكاملــة فــي تصميــم نزعــة املخاطــر واالســتراتيجية وكذلــك املوافقــة علــى إطــار عمــل إدارة املخاطــر 
والسياســات واإلجــراءات باإلضافــة للمتابعــة الدوريــة للمخاطــر وتطبيــق آليــة تقييــم األداء املعــدل وفقــاً للمخاطــر )لتحقيــق التــوازن 

بــن املخاطــر والعوائــد(.
ويتــم االحتفــاظ بقائمــة مجمعــة للمخاطــر علــى مســتوى املجموعــة ويتضمــن ذلــك املخاطــر الرئيســية علــى مســتوى الفــروع اخلارجيــة 

والشــركات التابعة. 

استراتيجية إدارة املخاطر 
لقــد قامــت املجموعــة خــال العــام مبراجعــة وتطويــر اســتراتيجية العمــل لديهــا، ممــا توجــب القيــام مبراجعــة وتطويــر اســتراتيجية 

إدارة املخاطــر، حيــث تلخصــت اســتراتيجية إدارة املخاطــر مبــا يلــي: 
احلفاظ على االستقرار واستمرارية العمل أثناء الكوارث.. ١
االلتزام الفعال والكافي باملتطلبات الرقابية ومتطلبات رأس املال مبا يتوافق مع استراتيجية العمل.. ٢
تطوير بنية تكنولوجيا املعلومات واستخدام وسائل حديثة للعمل على رفع املستوى املهني ومستوى اخلبرات لدى مواردها البشرية.. ٣
التخطيط الفعال للمخاطر من خال نزعة مناسبة للمخاطر.. 4
التطبيق املتزن الختبارات الضغط لتقييم أثر ذلك على متطلبات رأس املال وقاعدة رأس املال ووضع السيولة النقدية.. ٥

نزعة املخاطر 
بهــدف حتقيــق التــوازن األمثــل للمخاطــر والعوائــد التــي متكــن مــن حتقيــق أهدافهــا االســتراتيجية، وضعــت املجموعــة احلــد األقصــى 
للمخاطــر الــذي ميكــن أن تقبلــه فــي الفئــات احملــددة لألعمــال. وينبغــي تخفيــف أيــة مخاطــر مــن شــأنها مخالفــة نزعــة املخاطــر 

للبنــك، وذلــك كأولويــة ضمــن املســتويات املقبولــة.
يتــم مراجعــة نزعــة املخاطــر بالبنــك بصــورة ســنوية علــى األقــل، ويتــم حتديثهــا حســب الضــرورة. ويتــم مراجعــة واعتمــاد التغيــرات 

والتحديثــات علــى نزعــة املخاطــر مــن قبــل مجلــس اإلدارة.
قــام رئيــس إدارة مخاطــر املجموعــة وبالتنســيق مــع جلنــة املخاطــر املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة بــدور هــام فــي زيــادة الوعــي والفهــم 
اخلــاص بهيــكل املخاطــر، باإلضافــة إلــى وضــع حــدود املخاطــر ومســاعدة جلنــة الترشــيحات واملكافــآت فــي صياغــة منهجيــة 

ــاً.  للمكافــآت تســتند إلــى املخاطــر حيثمــا كان ذلــك ممكن
قامــت مجموعــة املخاطــر وااللتــزام بتحديــد التحذيــرات املبكــرة لتجــاوزات حــدود املخاطــر ونزعــة املخاطــر، ورفــع ذلــك لعنايــة جلنــة 

املخاطــر املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة وبالتالــي إلــى مجلــس اإلدارة. 

 إدارة املخاطر 
وااللتزام

مخاطر
االئتمان احمللي

مخاطر
االئتمان الدولي

املخاطر 
التشغيلية

مخاطر االئتمان 
مخاطرمخاطر السوقاحمللي

االلتزام الرقابي محفظة البنك
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سياسة إطار منح املكافآت
إن سياســة املكافــآت بالبنــك تتماشــى مــع األهــداف االســتراتيجية للمجموعــة، ال ســيما أنهــا مصممــة جلــذب واالحتفاظ وحتفيز الكــوادر من 

املوظفــن ذوي الكفــاءة العاليــة واملهنيــة واملهــارات واملعرفــة، وفــي نفــس الوقــت، تعزيــز إدارة املخاطــر اجليــدة والفعالة والربحية املســتمرة. 
لقــد مت ربــط منــح املكافــآت املاليــة للمجموعــة بأهــداف األداء قصيــرة وطويلــة األجــل، وقــد مت حتويــل اســتراتيجية املجموعــة 
املعتمــدة مــن قبــل 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(.
ألغــراض منــح املكافــآت، تصنــف املجموعــة فئــات موظفيهــا بــن املوظفــن املشــاركن فــي أنشــطة حتفهــا املخاطــر واملوظفــن الذيــن 

يتولــون مهــام الرقابــة املاليــة ورقابــة املخاطــر. 
لقــد مت ربــط مكافــآت املوظفــن املشــاركن فــي أنشــطة حتفهــا املخاطــر بحــدود املخاطــر، التــي يتــم تنظيمهــا وفقــاً لنزعــة املخاطــر. 
ــة  ــق االهــداف احملــددة بالوظيف ــى حتقي ــا تســتند إل ــة املخاطــر فإنه ــة ورقاب ــة املالي ــف الرقاب ــا مؤشــرات األداء الرئيســية لوظائ أم

نفســها حيــث أن أي اســترداد لهــذه الفئــة ســوف يســتند إلــى معاييــر أداء الوظيفــة.
خــال العــام ٢٠١٥، قامــت جلنــة الترشــيحات واملكافــآت بالتنســيق مــع جلنــة املخاطــر ورئيــس إدارة املخاطــر مــن أجــل ربــط نزعــة 

املخاطــر بأهــداف األداء.
وتعمل املجموعة بفلسفة املزايا اإلجمالية، مع األخذ في االعتبار كافة مكونات املكافآت املالية املمنوحة والتي تتمثل مبا يلي:

املكافآت الثابتة )الرواتب، واملزايا وما إلى ذلك(  -
ــاً  ــة وحصــص األســهم )وفق ــأة النقدي ــن املكاف ــي تتضم ــى مســتوى األداء( والت ــة عل ــآت القائم ــل املكاف ــرة )مث ــآت املتغي املكاف  -

لبرنامــج نظــام خيــار شــراء األســهم للموظفــن(
تتأكــد املجموعــة مــن وجــود تــوازن مناســب بــن املكافــآت الثابتــة واملتغيــرة للســماح باحتماليــة تخفيــض املكافــآت فــي حالــة األداء 

املالــي الســلبي.
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.
ــة عــدم  ــار شــراء األســهم( وذلــك فــي حال ــر املمنوحــة مــن املكافــآة )برنامــج خي ــى األجــزاء غي ــم تطبيــق سياســة االســترداد عل ويت
حتقيــق املوظــف ألهــداف األداء طويلــة املــدى أو حتقــق املخاطــر فعليــاً. ويتــاح نظــام خيــار شــراء األســهم لعــدد مختــار مــن املوظفــن 

املؤهلــن لانتفــاع 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
لم يتسلم أعضاء مجلس إدارة املجموعة أية مكافآت في شكل أتعاب أو رواتب أو زيادات لقاء خدماتهم املقدمة للمجموعة.

بلغــت اجمالــي مكافــآت اخلمســة أعضــاء مــن اإلدارة العليــا الذيــن حصلــوا علــى أعلــى املكافــآت، متضمنــا مديــر عــام املجموعــة املاليــة 
ومضافــاً إليــه رئيــس التدقيــق الداخلــي ورئيــس إدارة املخاطــر للســنة املنتهيــة فــي ديســمبر ٢٠١٥ مبلــغ ٦.٩٢٨ ألــف دينــار كويتــي. 

يوضح اجلدول التالي تفاصيل املكافآت )بالدينار الكويتي( لفئات املوظفن:

اجمالي املكافات
ألف دينار كويتي

 مكافآت متغيرة ألف دينار
كويتي  مكافآت

ثابتة
 ألف دينار

كويتي
 عدد

املوظفن فئات املوظفن

 نظام خيار
 شراء األسهم
للموظفن نقدي

٣٩١‰١٥ ١‰4٣٥ ٨٢٠‰٦ ١٣٦‰٧ ٦٢ اإلدارة العليا
٢١١‰١٠ ٧٧٨ ٧٢٩‰٥ ٧٠‰٣4 ٢١ متخــذو القرارات ألنشطة حتفها املخاطر
٣٢٩‰٢ ٣٢٧ ٦٠٢ ١‰4٠٠ ١٥ وظائــف الرقابــــة املاليــــة ورقابة املخاطر
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ألغراض اإلفصاح
تتضمن اإلدارة العليا جميع املوظفن مبا يعادل مساعد مدير عام فما فوق لكافة وحدات األعمال باستثناء الوظائف الرقابية

تتضمــن فئــة متخــذو القــرارات ألنشــطة حتفهــا املخاطــر، الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة ونائبــه والرئيــس التنفيــذي - الكويــت 
ورؤســاء اإلدارات التشــغيلية ونوابهــم. 

تتضمــن رؤســاء الوظائــف الرقابيــة )الرقابــة املاليــة، إدارة املخاطــر وااللتــزام، التدقيــق الداخلــي ومكافحــة غســيل األمــوال( ونوابهــم 
ومساعديهم.

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 واالجــراءات املبينــة فيمــا يلــي: 

ميثاق السلوك واالخالق املهنية 
يعتبــر ميثــاق الســلوك واألخــاق املهنيــة أحــد أهــم مكونــات منظومــة احلوكمــة لــدى املجموعــة حيــث يحــرص مجلــس اإلدارة واإلدارة 
ــا وكافــة  التنفيذيــة علــى جــودة االلتــزام بذلــك امليثــاق ضمــن ســير األعمــال اليوميــة للمجموعــة، تعاملهــا مــع موظفيهــا، عمائه

اجلهــات األخــرى املتعاملــة مــع املجموعــة.
ــط  ــة وضب ــي مجــاالت احلوكم ــرات ف ــات والتطوي ــة التحديث ــه لكاف ــن مواكبت ــق م ــة للتحق ــة دوري ــى مراجع ــاق إل ــك امليث ويخضــع ذل

ــي. الســلوك املهن
كمــا يشــرف مجلــس اإلدارة علــى كفــاءة تطبيــق امليثــاق مــن خــال أعمــال التدقيــق والرقابــة الداخليــة لتحديــد أيــة فجــوات ميكــن 

الوقــوف عليهــا واتخــاذ االجــراءات الازمــة بشــأنها.

تعارض املصالح
حتــرص املجموعــة فــي جميــع مراحــل التعامــات املصرفيــة لعمائهــا مبعاملــة جميــع العمــاء بالعــدل واملســاواة واالنصــاف واالمانــة 
لتحقيــــق أقصــــى درجــــات الشــــفافية واملوضوعيــــة مــــن خــــال تطبيــــق سياســة تعــــارض املصالــــح.حيث قامت املجموعة وبأشراف 
ــة أعمــال املجموعــة والتطــورات  ــة مبــا يتناســب مــع طبيع ــة سياســة التعامــات مــع األطــراف ذات العاق ــس اإلدارة مبراجع مجلــ
الرقابيــة فــي األســواق التــي تعمــل بهــا باإلضافــة إلــى تبنــي حزمــة مــن النمــاذج اإلجرائيــة املنظمــة حلــاالت اإلفصــاح عــن حــاالت 

تعــارض املصالــح احملتملــة وآليــة التعامــل معهــا.
ــل  ــة مســتقلة مــن قب ــة دوري ــى مراجع ــة إل ــة والتعامــات مــع األطــراف ذات العاق ــح احملتمل ــارض املصالـــ ــا تخضــع حــاالت تع كمــ

التدقيــق الداخلــي.

السرية
يحــرص املجلــس واإلدارة التنفيذيــة واملوظفــن علــى ســرية املعلومــات والبيانــات اخلاصــة بأصحــاب املصالــح باملجموعــة وفقــاً 

ألحــكام القواعــد والتعليمــات الصــادرة مــن قبــل البنــك املركــزي واجلهــات الرقابيــة األخــرى. 
واســتمرت املجموعــة خــال العــام ٢٠١٥ بتطبيــق اإلجــراءات الكفيلــة باحلفــاظ علــى ســرية املعلومــات وفقــاً للسياســات واإلجــراءات 

املعتمــدة ونظــم الرقابــة الداخليــة و التــي تقضــي باحملافظــة الســرية.

سياسة اإلبالغ عن املخالفات والتجاوزات
تهــــدف املجموعــة مــن تطبيــق سياســة االبــاغ إلــــى التشــجيع علــى ثقافــــة االنفتــــاح والثقــــة بــــن موظفيــــه، ومبــــا يســــاعد املوظفــــن 
علــــى اإلبــــاغ عــــن أي شــــكوى لديهــــم بشــــأن ســــوء الســــلوك أو أي تصــــرف غيــــر قانونــــي أو مهنــــي. ويتــــم اإلبــــاغ عــــن املخــــاوف 
مباشــــرة لرئيــــس مجلــــس اإلدارة. وتبقــى املعلومــات املســتلمة و املجمعــة كجــزء مــن هــذا اإلجــراء ســرية، وفــي حاالت الضــرورة حتفظ 
بــدون اســم املبلــغ لتوفيــر احلمايــة الازمــة للموظــف. كمــا تخضــع هــذه اآلليــة إلــى مراجعــة مــن قبــل التدقيــق الداخلــي لــدى املجموعة.
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حقوق أصحاب املصالح
ــح  ــم فــي إدارة الشــفافية واحلــوار املنفتــح واالتصــال مــع أصحــاب املصال اســتمرت املجموعــة فــي تطبيــق إجــراءات واضحــة املعال
لديهــا. وتتضمــن هــذه اإلجــراءات البروتوكــوالت املتبعــة فــي التواصــل مــع أصحــاب املصالــح ومســتوى ودرجــة املعلومــات التــي ميكــن 

االفصــاح عنهــا.

املساهمني 
اســتمرت املجموعــة فــي تطويــر قنــاة تواصــل ذات انفتــاح وشــفافيًة مــع مســاهميها، والتــي مــن شــأنها متكــن املســاهمن مــن فهــم 
ــر  ــي للمجموعــة حزمــة مــن التقاري ــة وأدائهــا واجتاهاتهــا التشــغيلية. كمــا يقــدم املوقــع االلكترون أعمــال املجموعــة وأحوالهــا املالي

املفصلــة للمســاهمن حــول احلوكمــة واملعلومــات الهامــة األخــرى بشــأن االفصــاح عــن املعلومــات املاليــة وغيــر املاليــة.

عالقات املستثمرين
اســتمرت املجموعــة فــي توفيــر حــوار منفتــح وذو شــفافية مــع كل مــن مســتثمريها ســواء مــن الهيئــات أو املســتثمرين مــن القطــاع 

ــن. ــن املالي ــة اتصــال رئيســية مــع املســاهمن واملســتثمرين واحمللل ــات املســتثمرين كجه اخلــاص وتعمــل إدارة عاق
كمــا تنشــر املجموعــة املعلومــات للمســتثمرين وأصحــاب املصالــح بصــورة دوريــة مــن خــال موقعهــا اإللكترونــي باإلضافــة إلــى وســائل 

اإلعــام األخرى. 

العمالء
حــرص بنــك الكويــت الوطنــي ومنــذ بدايــة تأسيســه علــى ارســاء قواعــد مهنيــة وســلوكية رائــدة، وتوفيــر كادر مؤهــل ميكنــه مــن خدمــة 
عمائــه بالشــكل األمثــل، باالضافــة علــى حرصــه الدائــم إلتبــاع التعليمــات الرقابيــة واملمارســات الدوليــة الرائــدة فــي مجــال خدمــة 
العمــاء وحمايتهــم، اذ بــادر بنــك الكويــت الوطنــي باتخــاذ االجــراءات الازمــة لتطبيــق مــا ورد بدليــل حمايــة العمــاء الصــادر عــن 
بنــك الكويــت املركــزي مؤخــراً واعــداد مــا يلــزم مــن سياســة تعتمــد مــن قبــل مجلــس اإلدارة لتعزيــز مفهــوم الشــفافية واالفصــاح فــي 

املعامــات املصرفيــة التــي يقدمهــا البنــك.

املوظفني
حترص املجموعة على حماية حقوق موظفيها وتلتزم بها، والتي تشمل التالي على سبيل املثال ال احلصر:

- توافر هيكل شفاف للمكافآت والتعويضات 
- العمل في بيئة تتسم بالشفافية واحلوار 

- املشاركة في برامج إدارة مواهب املوظفن 
- حق الدخول على تطبيق سياسة اإلباغ عن املخالفات

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 املســؤولية االجتماعيــة لعــام ٢٠١٥ كتقريــر مســتقل.

53





إدارة املخاطر



أ. كفاية رأس املال   

املقدمة:
أصــدر بنــك الكويــت املركــزي فــي يونيــو ٢٠١4 تعليماتــه حــول تطبيــق معاييــر كفايــة رأس املــال )بــازل ٣( وفقــا إلطــار عمــل جلنــة بــازل 
الــذي يســري علــى البنــوك املرخصــة فــي دولــة الكويــت، ليتــم بفاعليــة اســتبدال وإحــال املتطلبــات الســابقة مبوجــب التعميــم الصــادر 
ــازل ٢(. ســاهمت هــذه اإلصاحــات فــي تعزيــز جــودة رأس املــال وتقــدمي عــدة متطلبــات  ــازل لســنة ٢٠٠٥ )ب ضمــن إطــار عمــل ب
للمصــدات الرأســمالية تتماشــى مــع االقتراحــات املقدمــة مــن جلنــة بــازل للرقابــة املصرفيــة. يتكــون إطــار عمــل جلنــة بــازل اخلــاص 
ــان  ــال بالنســبة ملخاطــر االئتم ــات رأس امل ــاس متطلب ــل لقي ــن األول إطــار عم ــدم الرك ــة أركان. يق ــن ثاث ــزي م ــت املرك ــك الكوي ببن
ومخاطــر التشــغيل ومخاطــر الســوق طبقــا "للمنهــج املعيــاري". ويتعلــق الركــن الثانــي بعمليــة املراجعــة الرقابيــة ويركــز علــى أهميــة 
ــم إجراؤهــا مــن قبــل البنــوك. وفــي ضــوء ذلــك والتزامــا بالتعليمــات املذكــورة  ــة رأس املــال التــي يت ــي لكفاي ــة التقييــم الداخل عملي
آنفــا، قــام بنــك الكويــت الوطنــي ش.م.ك.ع. )"بنــك الكويــت الوطنــي" بتطويــر عمليــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس املــال وإطــار عمــل 
الختبــارات الضغــط باإلضافــة إلــى النمــاذج والسياســات واإلجــراءات األساســية لــه. يعمــل البنــك باســتمرار علــى حتســن عمليــة 
التقييــم وإطــار عمــل اختبــارات الضغــط لكــي يتناســب رأســمال البنــك مــع املخاطــر الشــاملة التــي يتعــرض إليهــا البنــك. أمــا الركــن 
الثالــث فهــو يهــدف إلــى تعزيــز متطلبــات كفايــة رأس املــال املذكــورة أعــاه ضمــن الركــن األول والركــن الثانــي عــن طريــق مطالبــة 
البنــك بتقــدمي إطــار عمــل متســق وقابــل لاســتيعاب خــاص باإلفصاحــات يســهل املقارنــة، وبالتالــي يعــزز مــن ســامة وقــوة قطــاع 

األعمــال املصرفيــة فــي الكويــت.

1. النطاق الرقابي للتجميع 
تتمثــل األنشــطة األساســية للبنــك وشــركاته التابعــة )يشــار إليهــا مًعــا باســم "املجموعــة"( فــي تقــدمي اخلدمــات املصرفيــة لألفــراد 
والشــركات واخلدمــات املصرفيــة اخلاصــة واالســتثمارية وخدمــات إدارة األصــول والوســاطة. للمزيــد مــن التفاصيــل عــن أنشــطة 

املجموعــة، يرجــى الرجــوع إلــى إيضــاح ٣ حــول البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة.
مت إعــداد وجتميــع البيانــات املاليــة املجمعــة والتقاريــر الرقابيــة حــول كفايــة رأس املــال اخلاصــة باملجموعــة علــى أســاس متناســق 
مــا لــم يتــم النــص علــى خــاف ذلــك. لاطــاع علــى معلومــات إضافيــة عــن أســاس اإلعــداد وأســاس التجميــع، يرجــى الرجــوع إلــى 

اإليضاحــن 2.1 و2.3 حــول البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة للســنة املنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٥.
مت عــرض الشــركات التابعــة الرئيســية للمجموعــة فــي اإليضــاح رقــم ٢4 حــول البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة. مت جتميــع كافــة 
الشــركات التابعــة بالكامــل طبقــا للنطــاق الرقابــي للتجميــع لغــرض احتســاب رأس املــال الرقابــي )راجــع إيضــاح ٢٩ حــول البيانــات 

املاليــة املجمعــة للمجموعــة اخلــاص مبعاجلــة جتميــع شــركة مصرفيــة إســامية تابعــة للمجموعــة(.
ينبغــي أن تخضــع االســتثمارات الهامــة )كمــا هــي محــددة( فــي البنــوك واملؤسســات املاليــة وشــركات التأمــن التــي ال تنــدرج ضمــن 
نطــاق جتميــع رأس املــال الرقابــي ملعاجلــة احلــد األدنــى طبقــا لقواعــد بــازل ٣ الصــادرة عــن بنــك الكويــت املركــزي كمــا أنهــا مرجحــة 

باملخاطــر و/أو قابلــة لاقتطــاع مقابــل حقــوق امللكيــة.
ــة املدرجــة فــي إيضــاح ١4 حــول 	  ــة كشــركات زميل ــة املصنف ــوك واملؤسســات املالي ــة االســتثمارات الهامــة فــي البن تخضــع كاف

ــق وهــي مرجحــة باملخاطــر كمــا هــو مبــن. ــى املطب ــة للمجموعــة ملعاجلــة احلــد األدن ــة املجمع ــات املالي البيان
تخضــع االســتثمارات الهامــة األخــرى فــي البنــوك واملؤسســات املاليــة املصنفــة كحقــوق ملكيــة ملعاجلــة احلــد األدنــى املطبــق 	 

وهــي مرجحــة باملخاطــر كمــا هــو مبــن.
تخضــع اســتثمارات "األقليــة" األخــرى فــي البنــوك واملؤسســات املاليــة وشــركات التأمــن املصنفــة كحقــوق ملكيــة ملعاجلــة احلــد 	 

األدنــى املطبــق وهــي مرجحــة باملخاطــر كمــا ينبغــي.
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2. هيكل رأس املال 
يتكون رأس املال الرقابي للمجموعة من:

حقــوق املســاهمن الشــريحة ١ التــي تعتبــر القيــاس األساســي للقــوة املاليــة للمجموعــة وتشمـــل رأس املــال وعــاوة إصــدار األســهم 
واالحتياطيــات املؤهلــة واألربــاح احملتفــظ بهــا واحلصــص غيــر املســيطرة املؤهلــة )بالصافــي بعــد تعديــات رأس املــال الرقابــي(

رأس املــال اإلضافــي الشــريحة ١)AT1( التــي تتكــون مــن أوراق رأســمالية مســتدامة شــريحة ١ مصنفــة كحقــوق ملكيــة )إيضــاح ٢١ 
حــول البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة( وجــزء إضافــي مؤهــل مــن احلصــص غيــر املســيطرة.

الشــريحة ٢ مــن رأس املــال والتــي تتكــون مــن ســندات مســاندة شــريحة ٢ مصنفــة كديــون )إيضــاح ١٧ حــول البيانــات املاليــة املجمعــة 
للمجموعــة( هــي األجــزاء املســموح بهــا مــن املخصصــات العامــة وبعــض احلصــص غيــر املســيطرة اإلضافيــة املؤهلــة. 

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥، يتكون رأس مال البنك املصدر واملدفوع بالكامل من 5.039.717.987 سهم )٢٠١4: 4.799.731.131(.
فيما يلي عرض تفصيلي لرأس املال الرقابي للمجموعة )باأللف دينار كويتي(:

جدول )١(

٣١ ديسمبر 31٢٠١4 ديسمبر 2015رأس املال الرقابي

٩٠٨‰٧٨٢‰705١‰965‰1حقوق املساهمن الشريحة ١

٨٩٣‰245٨‰221رأس املال اإلضافي الشريحة ١

٨٠١‰٧٩١‰950١‰186‰2رأس املال األساسي الشريحة ١

١٧٦‰531١٦٣‰310رأس املال املساند الشريحة ٢

٩٧٧‰٩٥4‰481١‰497‰2إجمالي رأس املال الرقابي
    

3. معدالت كفاية رأس املال 
تضمــن املجموعــة االلتــزام مبتطلبــات بنــك الكويــت املركــزي عــن طريــق مراقبــة كفايــة رأس املــال لــدى املجموعــة. وتضمــن عمليــة 
التنبــؤ بــرأس املــال التــي تطبقهــا املجموعــة اتخــاذ إجــراءات اســتباقية كمــا أنهــا تخطــط لضمــان احتياطــي رأســمالي دائــم كافــي 
يزيــد عــن مســتويات احلــد األدنــى املطبقــة. كمــا حتظــى هــذه العمليــة بتأييــد منهجيــة خاصــة لتخطيــط رأس املــال والتــي تأخــذ فــي 
اعتبارهــا متطلبــات رأس املــال الرقابــي ورؤى وكالــة التصنيــف االئتمانــي واختبــارات الضغــط والــرؤى الشــاملة خلطــط األعمــال. 

وهــذه الــرؤى تتبلــور بعــد ذلــك إلــى اعتبــارات حــول مســتوى رأس املــال املطلــوب.
تخضــع كل شــركة تابعــة للمجموعــة تضطلــع باخلدمــات املصرفيــة بشــكل مباشــر جلهــة رقابــة محليــة للخدمــات املصرفيــة والتــي 

تتولــى مهمــة وضــع ومراقبــة متطلبــات كفايــة رأس املــال.
ــرة  ــه مــن خــال فت ــم زيادت ــذي يت ــي )ال ــال الرقاب ــرأس امل ــال واملســتويات املتعلقــة ب ــى مــن رأس امل ــات احلــد األدن ــي متطلب فيمــا يل

ــن املوجــودات املرجحــة باملخاطــر: ــا كنســبة م ــر عنه ــم التعبي ــي يت ــى ٢٠١٦( والت ــة حت انتقالي

جدول )٢(
حقوق املساهمن متطلبات احلد األدنى لرأس املال*

الشريحة ١ 
اإلجمالي الشريحة ١

13.0%11.0%9.5%٣١ ديسمبر ٢٠١٦ 
12.5%10.5%9.0%٣١ ديسمبر ٢٠١٥ 
12.0%10.0%8.5%٣١ ديسمبر ٢٠١4 
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3. معدالت كفاية رأس املال )تتمة(
* تتضمن املصدات الرأسمالية التحوطية بنسبة 2.5% والذي يتم الوفاء به من خال حقوق املساهمن من الشريحة ١.

لــم تكــن مصــدات البنــوك ذات التأثيــر النظامــي واملصــدات الرأســمالية للتقلبــات االقتصاديــة مطلوبــة للفتــرة املنتهيــة فــي ٣١ 
ديســمبر ٢٠١٥ ضمــن متطلبــات احلــد األدنــى مــن رأس املــال )وال فــي ٢٠١4(.

فيما يلي نسب كفاية رأس املال للمجموعة على مستوى مجمع:

حقوق املساهمن جدول )٣(
الشريحة ١

رأس املال األساسي 
الشريحة ١

اإلجمالي 

16.83%14.73%13.24%املجموعة للسنة املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ 
14.52%13.31%13.24%املجموعة للسنة املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١4 

كانــت نســب رأس املــال للشــركات التابعــة التــي تضطلــع باخلدمــات املصرفيــة بنــاء علــى أحــدث بيانــات مقدمــة )مقدمــة أو معتمــدة 
حســبما هــو مطبــق طبقــا جلهــات االختصــاص والنظــم املعنيــة( كمــا يلــي:

جدول )4(
حقوق املساهمن 

الشريحة ١
رأس املال األساسي 

الشريحة ١
اإلجمالي 

18.0%17.6%17.6%بنـك الكويت الوطني انترناشيونال بي ال سي )اململكة املتحدة(
34.0%34.0%34.0%بنك الكويت الوطني لبنان ش.م.ل. )لبنان(

35.7%35.7%20.3%بنك الكويت الوطني بنك بريفي سويسرا إس. إيه. )سويسرا(
17.0%15.9%15.9%بنك بوبيان ش.م.ك.ع. )الكويت(

اإلجمالي
318.2%بنك االئتمان العراقي إس. إيه. )العراق(

18.6%بنك الكويت الوطني )مصر(
٣١ ديسمبر ٢٠١4 

حقوق املساهمن 
الشريحة ١

رأس املال األساسي 
الشريحة ١

اإلجمالي 

19.24%19.24%19.24%بنك الكويت الوطني انترناشيونال بي ال سي )اململكة املتحدة(
32.93%32.93%32.93%بنك الكويت الوطني لبنان ش.م.ل. )لبنان(

41.18%41.18%23.47%بنك الكويت الوطني بنك بريفي سويسرا إس. إيه. )سويسرا(
18.05%16.94%16.88%بنك بوبيان ش.م.ك.ع. )الكويت(

االجمالي
286.20%بنك االئتمان العراقي إس. إيه. )العراق(

18.03%بنك الكويت الوطني )مصر(

تلتــزم كافــة الشــركات التابعــة للخدمــات املصرفيــة ضمــن املجموعــة مبتطلبــات احلــد األدنــى مــن رأس املــال حســبما هــي مطبقــة 
طبقــا جلهــات االختصــاص املعنيــة ولــم يتــم تســجيل أي نقــص أو عجــز فــي رأس املــال. وبخــاف القيــود علــى التحويــات لضمــان 
الوفــاء مبتطلبــات احلــد األدنــى مــن رأس املــال الرقابــي، ال توجــد قيــود رقابيــة تشــكل قيــًدا جوهرًيــا أو عائًقــا أمــام حتويــل األمــوال 

أو رأس املــال الرقابــي داخــل املجموعــة.
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4. املوجودات املرجحة باملخاطر واألعباء الرأسمالية 
إن متطلبــات رأس املــال املرجــح باملخاطــر لــدى املجموعــة بالنســبة ملخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســوق ومخاطــر التشــغيل موضحــة 
ــد املوجــودات املرجحــة  ــة إســامية تابعــة. ألغــراض حتدي ــان ش.م.ك.ع.، وهــو شــركة مصرفي ــاه. تشــمل احلســابات بنــك بوبي أدن
باملخاطــر واألعبــاء الرأســمالية، مت ترجيــح االنكشــافات واملوجــودات فــي بنــك بوبيــان ش.م.ك.ع. باملخاطــر، ومت احتســاب األعبــاء 
الرأســمالية، وفقــاً للوائــح بنــك الكويــت املركــزي التــي تنطبــق علــى البنــوك التــي تقــدم اخلدمــات املصرفيــة التــي تتوافــق مــع أحــكام 
الشــريعة اإلســامية. مت بعــد ذلــك إضافــة هــذه األرقــام إلــى األرقــام املقابلــة لهــا والتــي تتعلــق بباقــي املجموعــة، وهــذه املمارســة 

مطابقــة للمعاجلــة فــي التقاريــر ذات الصلــة، املقدمــة إلــى بنــك الكويــت املركــزي. 
1.4 مخاطــر االئتمــان: إن إجمالــي األعبــاء الرأســمالية املتعلقــة بتغطيــة مخاطــر االئتمــان تبلــغ 1.674.856 ألــف دينــار كويتــي 

كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٥ )٢٠١4: 1.423.763 ألــف دينــار كويتــي( كمــا هــو مبــن بالتفصيــل أدنــاه: 

ألف دينار كويتيجدول )٥(
٣١ ديسمبر ٢٠١4 ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

إجمالي 
االنكشاف 
ملخاطر 
االئتمان

املوجودات 
املرجحة 
باملخاطر

األعباء 
الرأسمالية

إجمالي 
االنكشاف 
ملخاطر 
االئتمان

املوجودات 
املرجحة 
باملخاطر

األعباء 
الرأسمالية

- - ١٠٣‰٢٢١- - ٠٢٠‰١٨٩ النقدية
٨٠٩‰4٠٨١١‰٥١٠٩٨‰٣١4‰٥٣٣4‰٢٥ ٢٦4‰٢٠4 ٢٣4‰٣٨٥‰4 املطالبات على الدول 

- - ٠٩٩‰٣٨-  - ٥١٣‰٣٩ املطالبات على املؤسسات الدولية
٦٨٩٨٠٣‰٣٠٣٦‰٢44٥4‰١ ٩٥٥‰٩ ٢٠٠‰٧٠ املطالبات على مؤسسات القطاع العام
املطالبات على بنوك التنمية متعددة 

- - - - - ٠٦4‰٦ األطراف
٨٢٠‰١٦٣١٥١‰٢٦٥‰٣٥١١‰٨٢4‰٠٨٨4‰٢٠٠ ٧٠٨‰٦٠٠‰١ 4٩٢‰٨٧٠‰٥ املطالبات على البنوك

٢٢٧‰٨٨٩٧٥٠‰٢٥١‰١4٩٦‰4٣٢‰٢٢٢١٠‰٩٠١ ٧٧4‰٢٠٩‰٧ ٠٢١‰٩٠١‰١١ املطالبات على الشركات
انكشافات االئتمان لألفراد من 

١٠٨‰٩٠٣4٠٨‰4٠٠‰٥٣٧٣‰٨١٩‰٨٨١٣‰4٨4 ٠4٩‰٨٧٩‰٣ ١4٠‰٣٧١‰4 حيث رأس املال الرقابي
٦٥١‰٠٩٠٥‰٠١٩4٧‰٨4٢٧٠‰٥ ٧٣٣‰4٦ ٥٠4‰٦٩ اإلنكشافات للقروض متأخرة السداد

٣4٥‰٥٥٢٩٥‰٥٨٨٧٩4‰٠4٦٧٦٥‰٥٦ ٣٦١‰44٨ 4٥١‰٦٦٦ انكشافات أخرى* 
٧٦٣‰4٢٣‰٦٩4١‰٨٦4‰٦٥٩١١‰٥٣٩‰٨٥٦٢4‰٦٧4‰٨44١‰٣٩٨‰٦٣٩١٣‰٥٦٨‰٢٧املجموع

* اإلنكشــافات األخــرى أعــاه تتضمــن مبلــغ 326.690 ألــف دينــار كويتــي بالســالب )٢٠١4: 249.924 ألــف دينــار كويتــي بالســالب( 
ميثــل مبلــغ املخصــص العــام الــذي يزيــد عــن احلــد األقصــى بنســبة 1.25% مــن املوجــودات املرجحــة باملخاطــر املســموح بــه عنــد 

الوصــول إلــى الشــريحة )٢(.
مت تصنيــف األرقــام اخلاصــة باملجموعــة واملتعلقــة باالنكشــافات واملوجــودات املرجحــة باملخاطــر لتقــدمي عــرض هــادف لفئــة 

القياســية. موجــودات احملافــظ 
2.4 مخاطــر الســوق: بلــغ إجمالــي األعبــاء الرأســمالية لتغطيــة مخاطــر الســوق 30،265 ألــف دينــار كويتــي )٢٠١4: 48.881 ألــف 

دينــار كويتــي( واملبــن بالتفصيــل أدنــاه: 
ألف دينار كويتيجدول )٦(

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١4 ديسمبر ٢٠١٥
٨4٨‰٠٦٣٢‰٢مخاطر أسعار الفائدة

٠٣٣‰٢٠٢4٦‰٢٨مخاطر الصرف األجنبي
٨٨١‰٢٦٥4٨‰٣٠اإلجمالي 

3.4 مخاطــر التشــغيل: بلــغ إجمالــي األعبــاء الرأســمالية لتغطية مخاطر التشــغيل 150.146 ألف دينــار كويتي )٢٠١4: 143.117 
ألــف دينــار كويتــي( والــذي مت احتســابه بتصنيــف أنشــطة املجموعــة إلــى ٨ مجــاالت أعمــال )كمــا هــي محــددة فــي إطــار عمــل بــازل 

٣ – بنــك الكويــت املركــزي( مــع ضــرب متوســط إجمالــي الدخــل لثــاث ســنوات ملجــال العمــل فــي معامــل بيتــا احملــدد ســابقا.
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5. إدارة املخاطر
ــال  ــع الفع ــع وإدارة املخاطــر والتوزي ــاس وجتمي ــد وقي ــب حتدي ــة يتطل ــوع املواقــع اجلغرافي إن تداخــل أنشــطة أعمــال املجموعــة وتن
لــرأس املــال لتحقيــق املعــدل األمثــل للعائــدات / املخاطــر. وتديــر املجموعــة املخاطــر التــي تتعــرض لهــا بطريقــة منظمــة ومنهجيــة 
تتميــز بالشــفافية مــن خــال سياســة املخاطــر العامليــة التــي جتعــل إدارة املخاطــر الشــاملة جــزءاً أساســياً مــن الهيــكل التنظيمــي، 

وأيضــاً مــن خــال إجــراءات قيــاس ومراقبــة املخاطــر. 
تســتقل اإلدارة املختصــة بــإدارة املخاطــر باملجموعــة عــن وحــدات األعمــال، وترفــع تقاريرهــا مباشــرًة إلــى جلنــة إدارة املخاطــر املنبثقــة 

عــن مجلــس اإلدارة كمــا تتبــع أســلوبا شــاما وموضوعيــا مبــا يســاعد مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة فــي إدارة مخاطــر املجموعــة.
تقــوم املجموعــة بتوســيع نطــاق اإلطــار العــام للحوكمــة وإدارة وتخطيــط رأس املــال مــن خــال إجــراء عمليــة التقييــم الداخلــي لكفايــة 
ــة منتظمــة ودوريــة. مــن بــن األهــداف  رأس املــال، والتــي تتضمــن "االختبــار مــن خــال الســيناريوهات" علــى فتــرات زمنيــة فاصل
الرئيســية لعمليــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس املــال تقييــم املخاطــر احملتملــة الكامنــة التــي تتعــرض لهــا املجموعــة ولــم يغطيهــا 
الركــن األول. وفقــاً لتعليمــات جلنــة بــازل وبنــك الكويــت املركــزي، تتضمــن املبــادئ الرئيســية لعمليــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس 

املــال باملجموعــة مــا يلــي: 
مسؤوليات مجلس اإلدارة واإلدارة العليا.	 
اإلدارة السليمة لرأس املال	 
تقييــم شــامل للمخاطــر ملخاطــر الركــن الثانــي، علــى ســبيل املثــال، مخاطــر االئتمــان )تركــزات املخاطــر حســب القطــاع واالســم( 	 

ومخاطــر الســيولة واملخاطــر القانونيــة والســمعة واملخاطــر االســتراتيجية وغيرهــا.
املراقبة ورفع التقارير.	 
مراقبة ومراجعة العملية.	 

فيما يلي السمات األساسية لسياسة املجموعة الشاملة إلدارة املخاطر:
يقدم مجلس اإلدارة توجيهات ورؤى إلدارة املخاطر الشاملة.	 
يتــم اقتــراح حــد قبــول املجموعــة للمخاطــر/ نزعــة املجموعــة للمخاطــر مــن قبــل اللجنــة التنفيذيــة ويتــم مراجعتــه واعتمــاده 	 

مــن قبــل مجلــس اإلدارة.
إدارة املخاطر هي إجراء أساسي داخلي باملجموعة ويعتبر اختصاص رئيسي لكل املوظفن.	 
ــإدارة مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســوق واملخاطــر التشــغيلية ومخاطــر الســيولة بطريقــة تتســم بالتنســيق 	  تقــوم املجموعــة ب

داخــل املؤسســة.
ترفــع إدارة التدقيــق الداخلــي باملجموعــة تقاريرهــا إلــى جلنــة التدقيــق املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة وتقــدم تأكيــدا مســتقا علــى 	 

التــزام وحــدات األعمــال بسياســات وإجــراءات املخاطــر وكفايــة وفاعليــة إطــار عمــل إدارة املخاطــر لكافــة شــركات املجموعــة.
ــة للمخاطــر الشــاملة للمجموعــة.  ــة واإلدارة الفعال ــي املراقب ــة ف ــإدارة املخاطــر مبســاعدة اإلدارة التنفيذي ــوم اإلدارة املختصــة ب تق

وتتأكــد أيضــا مــن:
توافــق االســتراتيجية العامــة ألعمــال املجموعــة مــع حــدود املخاطــر املقبولــة واملعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة واحملــددة 	 

بواســطة اللجنــة التنفيذيــة.
توافق سياسات وإجراءات ومنهجيات املخاطر مع حدود املخاطر املقبولة للمجموعة.	 
تطوير وتطبيق هياكل وأنظمة إدارة املخاطر املناسبة.	 
 مراقبة مخاطر وحدود احملفظة في كل شركات املجموعة، مبا في ذلك املستويات "اإلقليمية" املقبولة. 	 

تقوم املجموعة، بصورة دورية، بتقييم كفاية وكفاءة إطار عمل إدارة املخاطر في ضوء بيئة املخاطر املتغيرة. 
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5. إدارة املخاطر )تتمة(

1.5 نطاق وطبيعة أدوات رفع التقارير باملخاطر
إطــار عمــل إدارة املخاطــر الشــامل يتيــح للمجموعــة التحديــد والتقييــم واحلــد مــن واملراقبــة للمخاطــر باســتخدام مجموعــة شــاملة 
مــن األدوات النوعيــة والكميــة. بعــض مــن هــذه األدوات متعــارف عليــه لعــدد مــن فئــات املخاطــر، فــي حــن أن البعــض اآلخــر يتــم 

إعــداده خصيصــاً لســمات معينــة مــن فئــات محــددة مــن املخاطــر ومــن شــأنه أن يســاعد علــى توفيــر املعلومــات مثــل:
مخاطــر االئتمــان فــي أنشــطة اإلقــراض التجاريــة واالســتهاكية وإنكشــافات املوجــودات األخــرى مثل معدل التغطيــة بالضمانات 	 

واســتخدام احلــدود والتنبيهــات ذات الصلــة بالقــروض متأخرة الســداد، الخ.
حصر مدى تأثر القيمة السوقية ألحد املراكز أو احملافظ للتغيرات في معامات السوق )املشار إليها عامة بتحليل احلساسية(.	 
حصر االنكشاف 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.

2.5 عمليات إدارة املخاطر
مــن خــال إطــار عمــل إدارة املخاطــر الشــامل، يتــم التقييــم الكمــي للمعامــات واإلنكشــافات القائمــة للمخاطــر ومقارنتهــا باحلــدود 
املصــرح بهــا بينمــا يتــم مراقبــة املخاطــر التــي ال ميكــن تقييمهــا بشــكل كمــي بإتبــاع إرشــادات السياســات ومؤشــرات املخاطــر األساســية 

ومؤشــرات الرقابــة الرئيســية. أي فــروق أو زيــادات أو انحرافــات يتــم تصعيدهــا إلــى اإلدارة التخــاذ اإلجــراء املناســب بشــأنها.
فيما يلي املخاطر الرئيسية التي تتحملها املجموعة في عملياتها اليومية:

1.2.5 مخاطر االئتمان
تعــرف مخاطــر االئتمــان بأنهــا احتمــال أن يكــون العميــل أو الطــرف املقابــل غيــر قــادر علــى الوفــاء بالتزاماتــه املاليــة املتعاقــد عليهــا 

ممــا يــؤدي إلــى التعثــر و/أو خســائر ماليــة. وتنتــج هــذه املخاطــر فــي ســياق األعمــال العاديــة للمجموعــة.

2.2.5 استراتيجية إدارة مخاطر االئتمان
يقــوم أســلوب إدارة مخاطــر االئتمــان علــى أســاس حمايــة اســتقالية وســامة إجــراءات التقييــم واإلدارة ورفــع التقاريــر عــن مخاطــر 
االئتمــان بصــورة متازمــة مــع اتبــاع سياســات وحــدود وهيــاكل واضحــة لصاحيــات االعتمــاد والتــي تقــدم دليــًا استرشــادياً لــإدارة 
اليوميــة إلنكشــافات املجموعــة ملخاطــر االئتمــان. ويتألــف هــذا األســلوب مــن حــدود املخاطــر املوضوعــة لكافــة العمــاء بعــد عمــل 

تقييــم دقيــق جلدارتهــم االئتمانيــة.
ــح  ــة االقتراحــات مبن ــة اإلرشــادية للمجموعــة أن تخضــع كاف ــان واألدل ــة ضمــن سياســات االئتم ــة املبين ــب اإلجــراءات الدائم تتطل
ــة  ــى جلن ــا إل ــل تقدميه ــة املســئولة عــن إدارة مخاطــر االئتمــان قب ــة أو الدولي ــل األقســام احمللي ــة مــن قب ــة تفصيلي االئتمــان ملراجع
االئتمــان املختصــة. وعنــد الضــرورة يتــم طلــب تقــدمي ضمانــات مقابــل التســهيات االئتمانيــة بالصــورة املقبولــة للتخفيــف مــن مخاطر 
ــس اإلدارة اســتراتيجية إدارة االئتمــان باملجموعــة ويعتمــد السياســات الهامــة ملخاطــر االئتمــان  ــة. يحــدد مجل االئتمــان ذات الصل

لضمــان وقــوع انكشــاف املجموعــة ملخاطــر االئتمــان ضمــن احلــدود املقبولــة لتلــك املخاطــر.

3.2.5 هيكل إدارة مخاطر االئتمان
تقــوم اإلدارة العليــا بتنفيــذ اســتراتيجية مجلــس اإلدارة بالنســبة إلدارة مخاطــر االئتمــان وإعــداد السياســات واإلجــراءات لتحديــد 

وتقييــم ومراقبــة ومتابعــة مخاطــر االئتمــان.
إن اللجنــة التنفيذيــة للمجموعــة التــي يرأســها الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة والتــي تشــمل فــي عضويتهــا موظفــن تنفيذيــن مــن 
أقســام األعمــال جتتمــع بصــورة دوريــة ملراجعــة سياســات االئتمــان الهامــة واحملافــظ االئتمانيــة لألفــراد واحملافــظ للشــركات وتقــدم 

املشــورة ملجلــس اإلدارة بالطريقــة املناســبة. 
التزاًمــا بلوائــح بنــك الكويــت املركــزي، يخضــع اإلقــراض إلــى أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن األفــراد واألطــراف ذات عاقــة بالكامــل 
للمراقبــة مــن قبــل جلنــة االئتمــان العليــا. إضافــة إلــى ذلــك، تتــم التســهيات املمنوحــة إليهــم بصــورة جوهريــة علــى أســاس شــروط 
- مبــا فــي ذلــك معــدالت الفائــدة والضمــان – مماثلــة لتلــك الســائدة فــي تاريــخ إبــرام معامــات مماثلــة مــع أطــراف أخــرى غيــر ذات 
عاقــة. ويتــم اعتمــاد كل هــذه التســهيات مــن قبــل مجلــس اإلدارة مبــا يتماشــى مــع الصاحيــات ذات الصلــة املمنوحــة مــن اجلمعيــة 

العموميــة للمســاهمن.
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3.2.5 هيكل إدارة مخاطر االئتمان )تتمة(
يتــم إرســاء احلــدود املتعلقــة بالــدول علــى أســاس الرؤيــة الشــاملة للعوامــل االقتصاديــة والسياســية باإلضافــة إلــى مراجعــة التقاريــر 
الصــادرة عــن مصــادر ســوقية معتمــدة وموثــوق بهــا واســتغال املعلومــات املتاحــة عــن الســوق واألعمــال احملليــة. تخضــع االنكشــافات 

الهامــة املتعلقــة باحلــدود للموافقــة الدوريــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة أو جلنــة االئتمــان املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة.
إن جلنــة إدارة املخاطــر للمجموعــة التــي يرأســها الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة والتــي تشــمل فــي عضويتهــا موظفــن تنفيذيــن مــن 
أقســام األعمــال وإدارات التشــغيل/الدعم الرئيســية جتتمــع بصــورة دوريــة ملراجعــة املخاطــر البــارزة علــى مــدار شــركات املجموعــة 
وتقــدم املشــورة للجنــة املخاطــر املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة ومجلــس اإلدارة بالطريقــة املناســبة. تخضــع اجتماعــات هــذه اللجنــة 

إلدارة وإشــراف اإلدارة املختصــة بــإدارة املخاطــر لــدى املجموعــة.

4.2.5 السمات الرئيسية إلدارة مخاطر ائتمان الشركات
يتــم منــح التســهيات االئتمانيــة اســتناداً إلــى تقييمــات تفصيليــة ملخاطــر االئتمــان التــي تراعــي الغــرض مــن التســهيل ومصــدر 	 

الســداد والعوامــل االقتصاديــة الكليــة الســائدة واحملتملــة واجتاهــات قطاعــات األعمــال ومركــز العميــل فــي مجموعــة قطاعــات 
األعمــال املناظــرة. 

يتــم بصــورة دوريــة مراجعــة منــاذج التصنيــف الداخلــي مــن قبــل إدارة املخاطــر باملجموعــة بالتنســيق مــع اإلدارة املختصــة واللجنة 	 
التنفيذيــة ويتــم حتســينها باســتمرار مبــا يتماشــى مــع املمارســات املثلــى إلدارة مخاطــر االئتمــان بقطاعــات األعمال.

كافــة العــروض اجلديــدة أو التغيــرات املاديــة علــى التســهيات االئتمانيــة احلاليــة يتــم مراجعتهــا واعتمادهــا مــن قبــل جلنــة 	 
االئتمــان املختصــة واملبينــة كمــا يلــي:

جلنة االئتمان املنبثقة عن مجلس اإلدارة. ١
جلنة االئتمان العليا. ٢
جلان االئتمان الدولية )اإلدارة العليا واإلدارة(. ٣
جلنة إدارة االئتمان )للمشروعات صغيرة ومتوسطة احلجم(. 4
يتــم إجــراء عمليــة إدارة التســهيات االئتمانيــة مــن قبــل إدارة منفصلــة لضمــان التنفيــذ املناســب لكافــة املوافقــات واالحتفــاظ 	 

باملســتندات االئتمانيــة والرقابــة الفعالــة علــى تواريــخ االســتحقاق وانتهــاء صاحيــة احلــدود وتقييــم الضمانــات واإلتفاقيــات التعاقديــة.

5.2.5 السمات الرئيسية إلدارة مخاطر االئتمان لألفراد
تعمــل اإلدارة املختصــة بــإدارة مخاطــر االئتمــان علــى مراقبــة قطــاع "األفــراد" مــن خــال وحــدة مســتقلة تتبــع مباشــرة إدارة 	 

املخاطــر فــي املجموعــة ولكنهــا تعمــل بالتنســيق مــع مجموعــة اخلدمــات املصرفيــة لألفــراد. وفــي هــذا اإلطــار، تتــم ممارســة 
الصاحيــات املرتبطــة باحلــدود واالعتمــاد مــن قبــل املســئولن املخــول لهــم صاحيــات االعتمــاد احملــددة. 

تتوافــق اجلوانــب الوظيفيــة إلدارة مخاطــر ائتمــان األفــراد مــع املفاهيــم الرئيســية إلدارة املخاطــر، وهــي بالتحديــد احلوكمــة 	 
والرقابــة والقيــاس ورفــع التقاريــر.

يتــم إدارة مخاطــر االئتمــان لألفــراد علــى أســاس ثاثــة خطــوط دفاعيــة. بالنســبة خلــط الدفــاع األول، تتقيــد عمليــات االئتمــان 	 
لألفــراد )أي املنــح( بالسياســات االئتمانيــة املوضوعــة وكــذا الضوابــط واالجــراءات. وأمــا بالنســبة خلــط الدفــاع الثانــي، وهــو 
فريــق إدارة مخاطــر االئتمــان لألفــراد، فهــو يعمــل بشــكل مســتقل عــن وحــدة األعمــال، ويقــوم بالتقييــم والتأكيــد علــى تنفيــذ 
إجــراءات وسياســات إدارة مخاطــر االئتمــان. وبالنســبة خلــط الدفــاع الثالــث، وهــو إدارة التدقيــق الداخلــي، وهــي التــي تقــوم 
ــك  ــم تل ــة إلدارة مخاطــر االئتمــان مــع تقيي ــط فعال ــارات مســتقلة والتحقــق مــن وجــود ضواب ــى نحــو مســتقل بإجــراء اختب عل

الضوابــط وتطبيــق السياســات واإلجــراءات.
إن كافــة السياســات االئتمانيــة والتعديــات علــى السياســات يتــم مراجعتهــا واملوافقــة عليهــا ســنوياً مــن قبــل اللجنــة التنفيذيــة، 	 

ويتــم اعتمادهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة.
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مت اســتخدام منــاذج تســجيل نقــاط املخاطــر االئتمانيــة )مثــل منــاذج مقــدم الطلــب للحصــول علــى قــرض مقســط( وذلــك لتســهيل 	 
التصديــق علــى ومراقبــة التســهيات االئتمانيــة للعمــاء. ومنــاذج "تســجيل النقــاط" االئتمانيــة ملقدمــي طلبــات االئتمــان هــي 
ــة بالتســهيات  ــت املركــزي وسياســات املجموعــة ذات الصل ــك الكوي ــى العمــاء حيــث تشــمل إرشــادات بن منــاذج متمركــزة عل
االئتمانيــة االســتهاكية، مثــل نســبة الديــن إلــى الدخــل واحلــد األدنــى للدخــل الــذي يؤهــل العميــل للحصــول علــى قــرض 
واحلــدود املتعلقــة بالســلفيات حســب نــوع املنتــج. وتتضمــن املدخــات املســتخدمة خصائــص مقــدم طلــب االئتمــان والتــي يتــم 
احلصــول عليهــا مــن مكاتــب االئتمــان وعلــى وجــه اخلصــوص إحصائيــات مركــز املعلومــات االئتمانيــة بالكويــت وذلــك لتقييــم 
قــدرة مقــدم الطلــب علــى الســداد وكذلــك احتماليــة حــدوث مخاطــر ناجتــة عــن التقصيــر والعجــز عــن الســداد. وهــذه النمــاذج 

تخضــع للمراجعــة والتنقيــح باســتمرار.

6.2.5 مراقبة مخاطر االئتمان باملجموعة
تتــم مراقبــة االنكشــافات اخلارجيــة مــن قبــل اإلدارة العليــا املســئولة عــن الفــروع أو الشــركات التابعــة املعنيــة وتتــم متابعتهــا مــن قبــل 

اإلدارة املركزيــة املختصــة بــإدارة املخاطــر.
يتــم مراقبــة انكشــافات املجموعــة بصــورة مســتمرة مــن خــال نظــام التنبيــه وعامــات التحذيــر املبكــر التــي تهــدف لكشــف الظواهــر 
العكســية التــي قــد تــؤدي إلــى تدهــور جــودة مخاطــر االئتمــان. إن نظــم التنبيــه وعامــات التحذيــر املبكــر تدعمهــا مراقبــة اســتخدام 
التســهيات وتقييــم الضمانــات ومراجعــة انتهــاء صاحيــة التســهيات االئتمانيــة ومعلومــات الســوق وذلــك لتمكــن اإلدارة مــن اتخــاذ 

اإلجــراءات التصويبيــة فــي الوقــت املناســب. إن نتائــج عمليــة املراقبــة تنعكــس فــي عمليــة التصنيــف الداخلــي.
يتــم مراقبــة مخاطــر االئتمــان بصــورة مســتمرة مــع إعــداد تقاريــر شــهرية وربــع ســنوية للتأكــد مــن أن اإلدارة العليــا علــى علــم بالتغيرات 

فــي اجلــودة االئتمانيــة وأداء احملافــظ إضافــة إلــى العوامــل اخلارجيــة املتغيــرة مثل الــدورات االقتصاديــة ودورات األعمال. 
إن إعــداد التقاريــر عــن مخاطــر االئتمــان املتعلقــة باألفــراد تتضمــن وضــع املؤشــرات ألنشــطة ائتمــان األفــراد وعمليــات منــح 

التســهيات ملؤسســات األعمــال الصغيــرة وكذلــك التصنيــف ومراقبــة حــاالت التعثــر.
يقوم فريق متخصص بإدارة وضع التسهيات غير املنتظمة كما يتولى مهمة إدارة وحتصيل تلك التسهيات..

7.2.5 استراتيجية التخفيف من مخاطر االئتمان باملجموعة
إن تنويــع احملافــظ هــو الركــن األساســي مــن اســتراتيجية املجموعــة للتخفيــف مــن مخاطــر االئتمــان ويتــم هــذا مــن خــال تنويــع 

ــة.  ــاكل العمــاء وقطاعــات األعمــال واحلــدود اجلغرافي هي
وللتأكــد مــن التنويــع علــى مســتوى احملفظــة، يتــم تصنيــف الشــركات املتعلقــة ببعضهــا والتــي لهــا هيــكل إدارة أو ملكيــة واحــد 

ومعاملتهــا كشــركة واحــدة. حتــد املجموعــة مــن التركــزات االئتمانيــة لــكل شــركة إلــى ١٥% مــن رأس املــال الرقابــي البنــك.
كمــا أن مخففــات مخاطــر االئتمــان مثــل الضمانــات والكفــاالت هــي عوامــل فعالــة للتخفيــف مــن املخاطــر ضمن محفظــة املجموعة ويتم 
مراقبــة وتقييــم محفظــة املجموعــة وجــودة الضمانــات بصــورة مســتمرة. إن حتويــل املخاطــر لتكــون بشــكل قــروض مشــتركة وترتيبــات 

املشــاركة فــي املخاطــر مــع بنــوك أخــرى وبيــع القــروض هــي كلهــا ممارســات متعــارف عليهــا إلدارة انكشــافات املجموعــة للمخاطــر. 

8.2.5 إدارة الضمانات مقابل االئتمان وتقييمها 
تتضمن الفئات الرئيسية للضمانات املقبولة من قبل املجموعة:

ضمانات نقدية. ١
أسهم مدرجة. ٢
ضمانات بنكية. ٣
عقارات جتارية. 4
أدوات دين صادرة عن الدول . ٥
أدوات دين صادرة عن بنوك. ٦
برامج االستثمار اجلماعية . ٧
عقارات سكنية. ٨
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5. إدارة املخاطر )تتمة(

8.2.5 إدارة الضمانات مقابل االئتمان وتقييمها )تتمة(
وفقــاً لسياســات االئتمــان باملجموعــة، يتــم قبــول البنــوك والشــركات ذات اجلــدارة االئتمانيــة واألفــراد ذوي املــاءة العاليــة كأطــراف 
مقابلــة ضامنــة تخضــع لتقييــم مخاطــر االئتمــان. إضافــة إلــى ذلــك وطبقــا إلطــار عمــل بــازل - بنــك الكويــت املركــزي، تعتبــر 
الضمانــات النقديــة واألســهم املســعرة والعقــارات التجاريــة وأدوات الديــن الســيادية وتلــك الصــادرة مــن قبــل البنــوك وبرامــج 

ــال. ــة رأس امل ــرض كفاي ــات لغ ــل املخاطــر كضمان ــة لتقلي ــة املعروف االســتثمار اجلماعي
يتــم االحتفــاظ بالضمانــات املاليــة و"التعديــل اليومــي لقيمتهــا وفقــاً لســعر الســوق" )إعــادة التقييــم( ومنهــا األســهم ويتــم ذلــك بصــورة 

مســتقلة عــن وحــدات األعمــال. يتــم تقييــم الضمانــات العقاريــة علــى أســاس ســنوي باســتثناء املســاكن اخلاصــة. 
مت تغطية انكشاف املجموعة ملخاطر االئتمان من خال الضمانات املالية والكفاالت املؤهلة التالية:

ألف دينار كويتيجدول ٧ 
٣١ ديسمبر ٣١٢٠١4 ديسمبر ٢٠١٥

إجمالي 
االنكشاف 
ملخاطر 
االئتمان

مخففات 
مخاطر 
االئتمان 
املؤهلة 

الكفاالت 
املؤهلة

اجمالي 
االنكشاف 
ملخاطر 
االئتمان 

مخففات 
مخاطر 
االئتمان 
املؤهلة 

الكفاالت 
املؤهلة 

-  -  ١٠٣‰٢٢١-  -  ٠٢٠‰١٨٩   النقدية
-  -  ٥١٠‰٣١4‰4-  -  ٢٣4‰٣٨٥‰4  املطالبات على الدول 

-  -  ٠٩٩‰٣٨-  -  ٥١٣‰٣٩  املطالبات على املؤسسات الدولية
-  4٩٢‰٣٠٣١‰٥4-  ٣٦٠‰٢  ٢٠٠‰٧٠  املطالبات على مؤسسات القطاع العام
املطالبات على بنوك التنمية متعددة 

-  -  -  -  -  ٠٦4‰٦  األطراف
*٩٩٠‰١١٧٧٩4‰٣٥١١٠‰٨٢4‰4*٥٨٠‰٣٦٦‰١ ٨٦٢‰٧  4٩٢‰٨٧٠‰٥  املطالبات على البنوك

-  ٥٩٢‰٠4٩‰١4٩٣‰4٣٢‰١٠-  ٩١٢‰١١٦‰٣  ٠٢١‰٩٠١‰١١ املطالبات على الشركات
انكشافات االئتمان لألفراد من 

-  ١٢١‰٥٣٧٩٠‰٨١٩‰٣-  ١٥٨‰٩٦  ١4٠‰٣٧١‰4  حيث رأس املال الرقابي
-  ٣٠٥‰٠١٩١٠‰٧٠-  ٨٨٧‰٧  ٥٠4‰٦٩  االنكشافات للتسهيات متأخرة السداد

-  -  ٥٨٨‰٧٦٥-  -  4٥١‰٦٦٦  انكشافات أخرى
٩٩٠‰٦٢٧٧٩4‰١٦١‰٦٥٩٣‰٥٣٩‰٥٨٠٢4‰٣٦٦‰١٧٩١‰٢٣١‰٦٣٩٣‰٥٦٨‰٢٧اإلجمالي

* " نظامي" وهو البند الذي يكون البنك فيه هو الضامن. 
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5. إدارة املخاطر )تتمة(

9.2.5 إجمالي ومتوسط وصافي االنكشاف ملخاطر االئتمان 
إن إجمالــي ومتوســط وصافــي االنكشــاف ملخاطــر االئتمــان وكذلــك اإلجمالــي الســابق املعــدل لعوامــل تخفيــف مخاطــر االئتمــان 

للمجموعــة علــى التوالــي مبينــة كمــا يلــي:

ألف دينار كويتي جدول )٨(: 
٣١ ديسمبر ٣١٢٠١4 ديسمبر ٢٠١٥

إجمالي 
االنكشاف 
ملخاطر 
االئتمان

إنكشافات
ممولة

إنكشافات 
غير ممولة

إجمالي 
االنكشاف 
ملخاطر 
االئتمان

إنكشافات
ممولة

إنكشافات 
غير ممولة

-  ١٠٣‰١٠٣٢٢١‰٢٢١-  ٠٢٠‰١٨٩  ٠٢٠‰١٨٩  النقدية
4٠٢١٠٨‰٣١4‰٥١٠4‰٣١4‰٠٠٧4‰١ ٢٢٧‰٣٨4‰4  ٢٣4‰٣٨٥‰4  املطالبات على الدول 

-  ٠٩٩‰٠٩٩٣٨‰٣٨-  ٥١٣‰٣٩  ٥١٣‰٣٩  املطالبات على املؤسسات الدولية
١4١‰١٦٢٢١‰٣٠٣٣٣‰٨٠4٥4‰٢٦  ٣٩٦‰4٣  ٢٠٠‰٧٠  املطالبات على مؤسسات القطاع العام
املطالبات على بنوك التنمية متعددة 

-  -  -  -  ٠٦4‰٦  ٠٦4‰٦  األطراف
٩٧٩‰٠٧٠‰٣٧٢١‰٧٥٣‰٣٥١٣‰٨٢4‰٧٨٠4‰٦٧١‰١  ٧١٢‰١٩٨‰4  4٩٢‰٨٧٠‰٥  املطالبات على البنوك

٣٨٠‰٠٦٣‰٧٦٩٢‰٣٦٨‰١4٩٨‰4٣٢‰٥٧٦١٠‰٥٠١‰٢  44٥‰٣٩٩‰٩  ٠٢١‰٩٠١‰١١ املطالبات على الشركات
انكشافات االئتمان لألفراد من 

٥٠٢‰٠٣٥٥٣‰٧٦٦‰٥٣٧٣‰٨١٩‰٦٢٥٣‰٥٦  ٥١٥‰٣١4‰4  ١4٠‰٣٧١‰4  حيث رأس املال الرقابي
-  ٠١٩‰٠١٩٧٠‰٧٠-  ٥٠4‰٦٩  ٥٠4‰٦٩  االنكشافات للتسهيات متأخرة السداد

-  ٥٨٨‰٥٨٨٧٦٥‰٧٦٥-  4٥١‰٦٦٦  4٥١‰٦٦٦  انكشافات أخرى
١١٠‰٢٠٩‰٥4٩٣‰٣٣٠‰٦٥٩٢١‰٥٣٩‰٧٩٢٢4‰٢٥٧‰٨4٧4‰٣١٠‰٦٣٩٢٣‰٥٦٨‰٢٧اإلجمالي

 جدول )٩(: متوسط االنكشاف 
ملخاطر االئتمان 

ألف دينار كويتي
٣١ ديسمبر ٣١٢٠١4 ديسمبر ٢٠١٥

*متوسط 
االنكشاف 
ملخاطر 
االئتمان

انكشافات
ممولة

انكشافات 
غير ممولة

*متوسط 
االنكشاف 
ملخاطر 
االئتمان

انكشافات
ممولة

انكشافات 
غير ممولة

-  ٨٠٢‰٨٠٢٢٣١‰٢٣١-  ٨١٢‰١٩٥  ٨١٢‰١٩٥  النقدية
١١٢١٠٩‰٣٥٥‰٢٢١4‰٣٥٥‰٩٩٨4‰٢  ٩٨٨‰٨١٥‰4  ٩٨٦‰٨١٨‰4  املطالبات على الدول 

-  ٧٠٠‰٧٠٠١٢‰١٢-  ٦٥٥‰٣٩  ٦٥٥‰٣٩  املطالبات على املؤسسات الدولية
٥٢4‰٩٣٥٢٣‰4٥٩٣٠‰١٦٣٥4‰٢٦  ٨١٢‰٣٩  ٩٧٥‰٦٥  املطالبات على مؤسسات القطاع العام
املطالبات على بنوك التنمية متعددة 

-  ٠4٧٩٦٠٩٦٠‰١  ٠4٢‰٦  ٠٨٩‰٧  األطراف
٧١٦‰٠٥٣‰٣٧٠١‰٥٠١‰٠٨٦٣‰٥٥٥‰٩٩٢4‰٣44‰١  ٨٨٦‰٠٩٣‰4  ٨٧٨‰4٣٨‰٥  املطالبات على البنوك

4٠٦‰٠١٥‰٨٢٧٢‰٠٩٠‰٢٣٣٨‰١٠٦‰٧٨٥١٠‰٣٧٦‰٢  ٠٥4‰٠١٧‰٩  ٨٣٩‰٣٩٣‰١١ املطالبات على الشركات
انكشافات االئتمان لألفراد من 

٠٥4‰٠٣٦٥٣‰٦٣٩‰٠٩٠٣‰٦٩٢‰٢٨٩٣‰٥4  ٥٢١‰١٢٢‰4  ٨١٠‰١٧٦‰4  حيث رأس املال الرقابي
-  ٩٦4‰٩٦4٦٩‰٦٩-  ٢٦4‰٦٨  ٢٦4‰٦٨  االنكشافات للتسهيات متأخرة السداد

-  ٨٥٥‰٨٥٥٧٨٠‰٧٨٠-  ٨٩٣‰٦٦٨  ٨٩٣‰٦٦٨  انكشافات أخرى
٨٠٩‰١4٥‰٥٦١٣‰٧١٣‰٣٧٠٢٠‰٨٥٩‰٢٧4٢٣‰٨٠٦‰٩٢٧٣‰٠٦٧‰٢٠١٢٣‰٨٧4‰٢٦اإلجمالي

* استنادا إلى متوسط األرصدة الشهري 
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5. إدارة املخاطر )تتمة(

9.2.5 إجمالي ومتوسط وصافي االنكشاف ملخاطر االئتمان )تتمة( 
جدول )١٠(: صافي االنكشاف 

ملخاطر االئتمان 
ألف دينار كويتي

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١4 ديسمبر ٢٠١٥
صافي 

االنكشاف 
ملخاطر 
االئتمان

انكشافات 
ممولة

انكشافات 
غير ممولة

صافي 
االنكشاف 
ملخاطر 
االئتمان

انكشافات 
ممولة

انكشافات 
غير ممولة

-  ١٠٣‰١٠٣٢٢١‰٢٢١-  ٠٢٠‰١٨٩  ٠٢٠‰١٨٩  النقدية
4٠١٥4‰٣١4‰4٥٥4‰٣١4‰٩٧٦4  ٢٢٧‰٣٨4‰4  ٢٠٣‰٣٨٥‰4  املطالبات على الدول 

-  ٠٩٩‰٠٩٩٣٨‰٣٨-  ٥١٣‰٣٩  ٥١٣‰٣٩  املطالبات على املؤسسات الدولية
٨٢٣‰٦٧٠١4‰4٩٣٣١‰٢٣٣4٦‰٢١  ٠٣٥‰4١  ٢٦٨‰٦٢  املطالبات على مؤسسات القطاع العام
املطالبات على بنوك التنمية متعددة 

-  -  -  -  ٠٦4‰٦  ٠٦4‰٦  األطراف
١٣٦‰٢4٥٥٣٧‰٧4٣‰٣٨١٣‰٢٨٠‰١٣٨4‰٨٢٩  ٨٦٠‰١٩٠‰4  ٩٩٨‰٠١٩‰٥  املطالبات على البنوك

4٢4‰٠٥٩‰١٣4١‰٣٦4‰٥٥٨٥‰4٢٣‰٩٨٩٦‰٢٧٩‰١  ٩4٢‰٣٢٧‰٦  ٩٣١‰٦٠٧‰٧  املطالبات على الشركات
انكشافات االئتمان لألفراد من 

١٩٣‰٢٢٨٢٥‰٦٧٦‰4٢١٣‰٧٠١‰٧١١٣‰٢٦  ٦٩٦‰٢١٨‰4  4٠٧‰٢4٥‰4  حيث رأس املال الرقابي
-  ٧١4‰٧١4٥٩‰٥٩-  ٦١٨‰٦١  ٦١٨‰٦١  االنكشافات للتسهيات متأخرة السداد

-  ٥٨٨‰٥٨٨٧٦٥‰٧٦٥-  4٥١‰٦٦٦  4٥١‰٦٦٦  انكشافات أخرى
٦٣٠‰٦٣٦‰١٨٢١‰٢١4‰٨١٢١٨‰٨٥٠‰٠4٧١٩‰١٥٨‰4٢٦٢‰١٢٥‰4٧٣٢٠‰٢٨٣‰٢٢اإلجمالي

كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٥، مت تصنيــف نســبة ٣٩% )٢٠١4: 4١%( مــن صافـــي انكشــاف املجموعــة ملخاطــر االئتمــان مــن قبــل 
مؤسســات تقييــم االئتمــان اخلارجــي املعتمــدة لألغــراض املبينــة بالتفصيــل أدنــاه:

جدول )١١(: صافي االنكشاف 
ملخاطر االئتمان 

 ألف دينار كويتي
٣١ ديسمبر ٣١٢٠١4 ديسمبر ٢٠١٥

صافي 
االنكشاف 
ملخاطر 
االئتمان

انكشافات 
مصنفة

انكشافات 
غير مصنفة

صافي 
االنكشاف 
ملخاطر 
االئتمان

انكشافات 
مصنفة

انكشافات 
غير مصنفة

١٠٣‰٢٢١-  ١٠٣‰٠٢٠٢٢١‰١٨٩  -  ٠٢٠‰١٨٩  النقدية
٦4٢‰٨١٣٨4٣‰4٧٠‰4٥٥٣‰٣١4‰٧١44‰٠٥٠‰١  4٨٩‰٣٣4‰٣  ٢٠٣‰٣٨٥‰4  املطالبات على الدول 

٠٩٩‰٣٨-  ٠٩٩‰٥١٣٣٨‰٣٩  -  ٥١٣‰٣٩  املطالبات على املؤسسات الدولية
4٩٣‰4٦-  4٩٣‰٢٦٨4٦‰٦٢  -  ٢٦٨‰٦٢  املطالبات على مؤسسات القطاع العام
املطالبات على بنوك التنمية متعددة 

-  -  -  -  ٠٦4‰٦  ٠٦4‰٦  األطراف
٩٢٦‰4٥٥٢٦٠‰٠١٩‰٣٨١4‰٢٨٠‰٦٢٧4‰٢٠٦  ٣٧١‰٨١٣‰4  ٩٩٨‰٠١٩‰٥  املطالبات على البنوك

٣٦4‰٨٦٩‰١٩4٥‰٥٥٨٥٥4‰4٢٣‰٧٧٢٦‰٠٠٧‰٧  ١٥٩‰٦٠٠  ٩٣١‰٦٠٧‰٧  املطالبات على الشركات
انكشافات االئتمان لألفراد من 

4٢١‰٧٠١‰٣-  4٢١‰٧٠١‰4٠٧٣‰٢4٥‰4  -  4٠٧‰٢4٥‰4  حيث رأس املال الرقابي
٧١4‰٥٩-  ٧١4‰٦١٨٥٩‰٦١  -  ٦١٨‰٦١  االنكشافات للتسهيات متأخرة السداد

٥٨٨‰٧٦٥-  ٥٨٨‰4٥١٧٦٥‰٦٦٦  -  4٥١‰٦٦٦  انكشافات أخرى
٣٥٠‰٨٠٦‰4٦٢١١‰٠44‰٨١٢٨‰٨٥٠‰٣٩٠١٩‰٥٢٩‰٠٨٣١٣‰٧٥4‰4٧٣٨‰٢٨٣‰٢٢اإلجمالي

تســتخدم املجموعــة تصنيفــات خارجيــة )إن كانــت متاحــة( مــن مصادرســوقية معتمــدة وموثــوق بهــا لدعــم وتأييــد تصنيفاتهــا 
ــم ترجيحهــا باملخاطــر  ــة يت ــدون التصنيفــات اخلارجي ــة وضــع حــدود االئتمــان. إن أدوات اإلصــدار العامــة ب ــة خــال عملي الداخلي

بنســبة ١٠٠% ألغــراض كفايــة رأس املــال. 
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5. إدارة املخاطر )تتمة(

9.2.5 إجمالي ومتوسط وصافي االنكشاف ملخاطر االئتمان )تتمة( 
فيما يلي التوزيع اجلغرافي إلجمالي االنكشاف ملخاطر االئتمان قبل وضع أدوات حتسن االئتمان في االعتبار:

ألف دينار كويتيجدول )١٢(
الشرق٣١ ديسمبر ٢٠١٥ 

األوسط 
وشمال 
أفريقيا

أمريكا 
الشمالية

اإلجماليأخرىآسياأوروبا

٠٢٠‰١٨٩  -  -  ٨٠١‰٣٩  ١٢٣‰١  ٠٩٦‰١4٨  النقدية
٢٣4‰٣٨٥‰4  -  ٣٢١‰4٩  ٨٧4‰٨٧  ٩٣٨‰١١٦‰١  ١٠١‰١٣١‰٣  املطالبات على الدول 

٥١٣‰٣٩  -  ٥١٣‰٣٩  -  -  -  املطالبات على املؤسسات الدولية
٢٠٠‰٧٠  -  -  -  -  ٢٠٠‰٧٠  املطالبات على مؤسسات القطاع العام

املطالبات على بنوك التنمية متعددة 
٠٦4‰٦  -  -  -  -  ٠٦4‰٦  األطراف

4٩٢‰٨٧٠‰٥  ٢44‰٢٠٧  ٢٠٨‰١١٢‰١  ٧٠٦‰٣٨٦‰١  ٩١٠‰٣٧4  4٢4‰٧٨٩‰٢  املطالبات على البنوك
٠٢١‰٩٠١‰١١ ٨44‰٢٢4  ٦٣٦‰٦١4  ٢٢4‰٦4٠  ٠٩٨‰٥٠٧  ٢١٩‰٩١4‰٩  املطالبات على الشركات

إنكشافات االئتمان لألفراد من 
١4٠‰٣٧١‰4  ١٩٠  -  ٢4٦‰4  ٣٩٣  ٣١١‰٣٦٦‰4  حيث رأس املال الرقابي

٥٠4‰٦٩  -  ٢4٢‰١  -  -  ٢٦٢‰٦٨  اإلنكشافات للتسهيات متأخرة السداد
4٥١‰٦٦٦  ٩٨٥‰٢٦  4٣١‰4٩  ٣٠٧‰٧١  ٩4٢‰٢٠  ٧٨٦‰4٩٧  إنكشافات أخرى

٦٣٩‰٥٦٨‰٢٧ ٢٦٣‰٣٥١4٥٩‰٨٦٦‰١٥٨١‰٢٣٠‰4٠4٢‰٠٢١‰4٦٣٢‰٩٩١‰٢٠اإلجمالي

الشرق ٣١ ديسمبر ٢٠١4 
األوسط 
وشمال 
أفريقيا

أمريكا 
الشمالية

اإلجماليأخرىآسياأوروبا

١٠٣‰٢٢١--٩4٩‰٣٠٧٨4٧4٧‰١٧٢النقدية
٥١٠‰٣١4‰4-٨٨١‰٨٩٨١٩‰١٠١٦٢‰٦٣٠٩٨٠‰٢٥١‰٣املطالبات على الدول 

٠٩٩‰٣٨----٠٩٩‰٣٨املطالبات على املؤسسات الدولية
٣٠٣‰٥4----٣٠٣‰٥4املطالبات على مؤسسات القطاع العام

٣٥١‰٨٢4‰٠٢٦4‰١٠٣١٣٩‰٣١٢٩٨٢‰4١٣٨١٠‰4٩٧٣٥٦‰٥٣٦‰٢املطالبات على البنوك
١4٩‰4٣٢‰٧٦٦١٠‰٠٣٩١٥١‰٠٨٥4٠٨‰٦٠٦4٥٥‰٦٥٣٣٣٨‰٠٧٨‰٩املطالبات على الشركات

إنكشافات االئتمان لألفراد من 
٥٣٧‰٨١٩‰٣--٥٥٨‰٣٨٢٥٩٧٥‰٨١٣‰٣حيث رأس املال الرقابي

٠١٩‰٧٠-٢٧٥‰٣٢-٧4١‰٦٧اإلنكشافات للتسهيات متأخرة السداد
٥٨٨‰٩٣٩٧٦٥‰٢٩١٢٩‰٦4٦4١‰٣٨٠٨١‰٣٣٢٢٣‰٥٨٩إنكشافات أخرى

٦٥٩‰٥٣٩‰٧٣١٢4‰٥٨٩٣٢٠‰4٥٣‰4٥١١‰4٦٣‰٩44١‰٦٩٩‰٩44١‰٦٠١‰١٩اإلجمالي
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5. إدارة املخاطر )تتمة(

9.2.5 إجمالي ومتوسط وصافي االنكشاف ملخاطر االئتمان )تتمة( 
فيما يلي إجمالي انكشاف املجموعة ملخاطر االئتمان حسب تواريخ االستحقاق التعاقدية املتبقية بالتفصيل:

ألف دينار كويتيجدول )١٣(:
من ٣ إلى ١٢ حتى ٣ أشهر٣١ ديسمبر ٢٠١٥

شهًرا
اإلجماليأكثر من سنة

٠٢٠‰١٨٩  -  -  ٠٢٠‰١٨٩  النقدية
٢٣4‰٣٨٥‰4  ٦٦٠‰٧٩4  ٥44‰٩٥٦  ٠٣٠‰٦٣4‰٢  املطالبات على الدول 

٥١٣‰٣٩  -  -  ٥١٣‰٣٩  املطالبات على املؤسسات الدولية
٢٠٠‰٧٠  ٣٠٨‰٥٨  ٥٥٨‰١١  ٣٣4  املطالبات على مؤسسات القطاع العام

٠٦4‰٦  -  -  ٠٦4‰٦  املطالبات على بنوك التنمية متعددة األطراف
4٩٢‰٨٧٠‰٥  ٠٥٥‰٩٥٦‰١  ٩٦٦‰٧٥٨  4٧١‰١٥٥‰٣  املطالبات على البنوك

٠٢١‰٩٠١‰١١  ٨٦٢‰٩٢٦‰4  ٠٧٠‰١٦٥‰٢  ٠٨٩‰٨٠٩‰4  املطالبات على الشركات
إنكشافـــــــات االئتمــان لألفـــــراد مــن حيــث رأس املال 

١4٠‰٣٧١‰4  ٠٢٢‰٧٢٨‰٣  ٧٥٩‰٣٨٨  ٣٥٩‰٢٥4  الرقابي
٥٠4‰٦٩  -  -  ٥٠4‰٦٩  اإلنكشافات للتسهيات متأخرة السداد

4٥١‰٦٦٦  ١٨٠‰٥٢٨  ٢4٦‰٥٠  ٠٢٥‰٨٨  إنكشافات أخرى
٦٣٩‰٥٦٨‰٠٨٧٢٧‰٩٩٢‰١4٣١١‰٣٣١‰4٠٩4‰٢4٥‰١١اإلجمالي

من ٣ إلى ١٢ حتى ٣ أشهر٣١ ديسمبر ٢٠١4
شهًرا

اإلجماليأكثر من سنة

١٠٣‰٢٢١-  -  ١٠٣‰٢٢١النقدية
٥١٠‰٣١4‰٢٩٨4‰٠٦4٦٦١‰١4٨٦٧٨‰٩٧٥‰٢املطالبات على الدول 

٠٩٩‰٣٨-  -  ٠٩٩‰٣٨املطالبات على املؤسسات الدولية
٣٠٣‰٧٩4٥4‰٥٠٩٣١‰٠٠٠١٣‰٩املطالبات على مؤسسات القطاع العام

٣٥١‰٨٢4‰4٦٩4‰٢٩4‰٥٩٠١‰4٩٩‰٢٩٢١‰٠٣٠‰٢املطالبات على البنوك
١4٩‰4٣٢‰٣٣٨١٠‰٢٩٣‰٢٥44‰٨4٥‰٥٥٧١‰٢٩٣‰4املطالبات على الشركات

ــال  ــث رأس امل ــراد مــن حي ــان لألف إنكشــافات االئتم
ــي ٥٣٧‰٨١٩‰٢٠4٣‰٢٨٧‰٢١٧٣‰١١٦٣٥٥‰١٧٧الرقاب

٠١٩‰٧٠-  -  ٠١٩‰٧٠اإلنكشافات للتسهيات متأخرة السداد
٥٨٨‰444٧٦٥‰٠١٩٥4٠‰١٢٥٣4‰١٩١إنكشافات أخرى

٦٥٩‰٥٣٩‰٥4٧٢4‰١٠٨‰٦٥٣١٠‰4٢٥‰4٥٩4‰٠٠٥‰١٠اإلجمالي

10.2.5 التسهيالت املتأخرة ومخصصات انخفاض القيمة
يتــم تصنيــف التســهيات االئتمانيــة كتســهيات متأخــرة إذا لــم يتــم اســتام املدفوعــات فــي تاريــخ االســتحقاق التعاقــدي أو إذا زاد 

مبلــغ التســهيات عــن احلــدود املصــرح بهــا مســبقا.
يعتبــر التســهيل االئتمانــي متأخــراً ومنخفــض القيمــة إذا مــر علــى اســتحقاق الفائدة/الربــح أو القســط األصلــي أكثــر مــن ٩٠ يومــاً 

أو كانــت قيمــة التســهيات الدفتريــة أعلــى مــن قيمتهــا املقــدرة واملمكــن اســتردادها.
كمــا تــدار وتراقــب التســهيات املتأخــرة ومنخفضــة القيمــة كتســهيات غيــر منتظمــة وتصنــف ضمــن الفئــات األربــع التاليــة والتــي 

تســتخدم فــي عمليــة احتســاب املخصصــات:
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5. إدارة املخاطر )تتمة(

10.2.5 التسهيالت املتأخرة ومخصصات انخفاض القيمة )تتمة(

املعاييرالفئات
إذا كانت غير منتظمة لفترة تصل إلى ٩٠ يوما )شامل(بشأنها ماحظات

إذا كانت غير منتظمة لفترة تتراوح من ٩١ يوماً حتى ١٨٠ يوما )شامل(دون املستوى
إذا كانت غير منتظمة لفترة تتراوح من ١٨١ يوم وحتى ٣٦٥ يوما )شامل(مشكوك في حتصيلها

إذا كانت غير منتظمة لفترة أكثر من ٣٦٥ يوما معدومة
قــد تقــوم املجموعــة بتصنيــف بعــض التســهيات االئتمانيــة ضمــن إحــدى الفئــات املذكــورة أعــاه بنــاًء علــى رأي اإلدارة حــول وضــع 

العميــل املالــي و/أو غيــر املالــي.
ــة القــروض منخفضــة القيمــة للمجموعــة 190.092 ألــف دينــار كويتــي )٢٠١4:  ــر ٢٠١٥، بلغــت قيمــة محفظـ كمــا فــي ٣١ ديسمبـ
186.412 ألــف دينــار كويتــي( وقامــت املجموعــة باحتســاب مخصــص محــدد مببلــغ 135.270 ألــف دينــار كويتــي )٢٠١4: 130.917 

ألــف دينــار كويتــي( مقابــل هــذه القــروض علــى النحــو الــوارد أدنــاه:
ألف دينار كويتيجدول )١4(:

القروض متأخرة ٣١ ديسمبر ٢٠١٥
السداد ومنخفضة 

القيمة

املخصص احملدد ذي 
الصلة

املخصص احملدد 
مشطوب بالصافي بعد 
حركة حتويل العمات

-  ١٩  ١٩  املطالبات على الدول 
)875‰26(١٥١‰4٨ ٠٣٩‰٧٥  املطالبات على الشركات

)798(١٠٠‰٠٣4٨٧‰١١٥  إنكشافات متويل أفراد من حيث رأس املال الرقابي
)673‰27(٢٧٠‰٠٩٢١٣٥‰١٩٠اإلجمالي

القروض متأخرة ٣١ ديسمبر ٢٠١4
السداد ومنخفضة 

القيمة

املخصص احملدد ذي 
الصلة

املخصص احملدد 
مشطوب بالصافي بعد 
حركة حتويل العمات

- ٣١ ٣١ املطالبات على الدول 
)850‰53(١٩٢‰٥٦ ١4٥‰٩١ املطالبات على الشركات

)404‰1(٦٩4‰٧4 ٢٣٦‰٩٥ إنكشافات االئتمان لألفراد من حيث رأس املال الرقابي
)254‰55(٩١٧‰4١٢١٣٠‰١٨٦اإلجمالي

فيما يلي التوزيع اجلغرافي للتسهيات املتأخرة ومنخفضة القيمة واملخصص احملدد اخلاص بها:
ألف دينار كويتيجدول )١٥(:

الشرق األوسط ٣١ ديسمبر ٢٠١٥
وشمال أفريقيا

اإلجماليأخرىآسياأوروبا

٠٩٢‰١٩٠ ٥  ٢٩٨‰٣  -  ٧٨٩‰١٨٦  تسهيات متأخرة ومنخفضة القيمة
٢٧٠‰١٣٥  ٥  ٣١٢‰٢  -  ٩٥٣‰١٣٢ مخصص محدد

الشرق األوسط ٣١ ديسمبر ٢٠١4
وشمال أفريقيا

اإلجماليأخرىآسياأوروبا

4١٢‰١٨٦ ٥ ١٨٢‰٣ 4 ٢٢١‰١٨٣ تسهيات متأخرة ومنخفضة القيمة
٩١٧‰١٣٠ ٥ ٢٥4‰١ ٢ ٦٥٦‰١٢٩ مخصص محدد

وفقــاً لتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي، يتــم احتســاب مخصصــات عامــة بحــد أدنــى بنســبة ١% علــى التســهيات النقديــة وحــد أدنــى 
بنســبة 0.5% علــى التســهيات غيــر النقديــة علــى التوالــي علــى كافــة التســهيات االئتمانيــة التــي تنطبــق عليهــا هــذه التعليمــات 

)بالصافــي بعــد بعــض فئــات الضمانــات املقيــدة( التــي ال تخضــع الحتســاب مخصــص محــدد. 
يتم بصفة دورية تقييم كفاية املخصصات ومراقبتها من قبل جلنة مخصصات االئتمان. 
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10.2.5 التسهيالت املتأخرة ومخصصات انخفاض القيمة )تتمة(
كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٥ بلــغ إجمـــالي مخصصــات املجموعـــة ٦4٣.٨٢٠ ألــف دينــار كويتــي )٢٠١4: 541.539 ألــف دينــار كويتــي( 
مبــا فــي ذلــك مخصــص عــام مببلــغ 498.259 ألــف دينــار كويتــي )٢٠١4: 401.357 ألــف دينــار كويتــي( كمــا هــو مبــن بالتفصيــل أدنــاه:

ألف دينار كويتيجدول )١٦(:
٣١ ديسمبر ٣١٢٠١4 ديسمبر ٢٠١٥

١٥٢١4٦  املطالبات على الدول 
٩١٢‰٦٢٣4‰٦  املطالبات على البنوك

٩٧٧‰٦٨٩٣٥٠‰44٠  املطالبات على الشركات
٣٢٢‰٧٩٥4٥‰٥٠  انكشافات االئتمان لألفراد من حيث رأس املال الرقابي

٣٥٧‰٢٥٩4٠١‰4٩٨اإلجمالي
يشــتمل إجمالــي املخصــص العــام أعــاه علــى مبلــغ 28.342 ألــف دينــار كويتــي )٢٠١4: 25.523 ألــف دينــار كويتــي( يتعلــق 

بالتســهيات "غيــر النقديــة" وفقــاً لتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي. 
إن التوزيع اجلغرافي للمخصص العام للتسهيات النقدية مبن أدناه: 

ألف دينار كويتيجدول )١٧(:
الشرق األوسط ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

وشمال أفريقيا
أمريكا 
الشمالية

اإلجماليأخرىآسياأوروبا

٩١٧‰4٦٩  ٥٩٧‰٣٨٠٣‰4٧٢٢‰٩٥٨4‰٥١٠٢‰٣١4٥٦ ديسمبر ٢٠١٥ 
٨٣4‰٥١٥٣٧٥‰٥٦٩٢‰٨٨٣١‰٢٦٦٣‰٦٠١٢‰٣١٣٦٥ ديسمبر ٢٠١4

إن حتليل املخصصات احملددة والعامة مت عرضه مبزيد من التفاصيل في إيضاح )١٢( حول البيانات املالية املجمعة للمجموعة. 

3.5 مخاطر "السوق"
تعــرف مخاطــر "الســوق" بأنهــا التغيــر احملتمــل فــي قيمــة األدوات املاليــة أو التغيــر فــي األربــاح املســتقبلية بســبب احلــركات العكســية 

فــي متغيــرات الســوق مثــل معــدالت الفائــدة ومعــدالت الصــرف األجنبــي والســلع وأســعار األســهم، الــخ. 
حتــدد املجموعــة مخاطــر الســوق الناجتــة مــن املطالبــات املاليــة والقــروض والتعــرض ملخاطــر الصــرف األجنبــي واألنشــطة التجاريــة 

واالســتثمارية وتعــرف اســتراتيجية إدارة مخاطــر الســوق اســتناداً إلــى مــا يلــي: 
تنفيذ إطار عمل إدارة مخاطر السوق   •

العمليات احملددة بشكل جيد والضوابط القوية والفعالة   •
الفصـــل التام بن املهـــام الوظـــيفية لكل من "املكاتب األمـــامية" )Front Office( "املكاتب الوسطى")Middle Office( "املكاتب   •

)Back Office( "اخللفيــة املســاندة
الرقابة املنظمة والفعالة وتقدمي تقارير عن مقاييس االنكشافات واملخاطر.   •

الرقابة املنتظمة ألسعار السوق وتقييم األدوات املالية   •
منظومة محددة من احلدود الداخلية وتقدمي تقارير منتظمة عن االلتزام بهذه احلدود   •

مراجعة منتظمة مستقلة لكافة الضوابط واحلدود الداخلية.  •
تنفيذ نظم وبنية حتتية مائمة   •

1.3.5 إطار عمل إدارة مخاطر السوق 
إن إطــار عمــل إدارة مخاطــر الســوق هــو الــذي يحكــم مخاطــر الســوق للمجموعــة بالنســبة ألنشــطة املتاجــرة وغيرهــا. وبالنســبة ألنشــطة 
ــر  ــة باملجموعــة. إن إدارة مخاطــر الســوق الناجتــة عــن أنشــطة املجموعــة لغي ــدار بواســطة رئيــس مجموعــة اخلزان ــا ت املتاجــرة فإنه
أغــراض املتاجــرة تقــع ضمــن اطــار مســؤوليات وصاحيــات اللجنــة التنفيذيــة للموجــودات واملطلوبــات حيــث تســاندها جلــان املوجــودات 
واملطلوبــات اإلقليميــة. وتــدار كافــة األنشــطة التــي ترفــع مــن مســتوى مخاطــر الســوق مــن خــال هيــكل للحــدود املعتمــدة لائتمــان 
واملراكــز. تقــوم إدارة مخاطــر الســوق للمجموعــة بشــكل مســتقل بقيــاس ومراقبــة انكشــاف البنــك ملخاطــر الســوق ورفــع تقاريــر حولهــا. 

70

٢٠
١5

ية 
ملال

ت ا
انا

لبي
 وا

وي
سن

 ال
رير

لتق
ي ا

طن
الو

ت 
كوي

 ال
نك

ب



5. إدارة املخاطر )تتمة(

2.3.5 مراقبة مخاطر السوق لغير أنشطة املتاجرة في احملفظة املصرفية
إن مخاطــر الســوق الرئيســية للمجموعــة بخــاف تلــك املتعلقــة بأغــراض املتاجــرة هــي حساســية صافــي إيــرادات الفوائــد للحــركات 

فــي أســعار الفائــدة. 
تــدار مخاطــر أســعار الفائــدة فــي محفظــة البنــك مــن خــال نظــام حــدود الفجــوات والــذي يدعــم مــن خــال حتليــل دوري 
للســيناريوهات احملتملــة )تغيــر مــوازي فــوري لـــ +/-٥ نقطــة أساســية و+/-١٠ نقطــة أساســية ملنحنــى العائــد( للحصــول علــى 

أقصــى قيــاس لانكشــاف للتغيــرات فــي أســعار الفائــدة.
إن حتليل السيناريوهات أظهر أثًرا في محفظة البنك كما يلي:

ألف دينار كويتيجدول )١٨(:
-١٠ نقطة أساسية+١٠ نقطة أساسية-٥ نقطة أساسية+٥ نقطة أساسية

)323‰3(٣٢٣‰٣)661‰1(٦٦١‰٣١١ ديسمبر ٢٠١٥
)719‰2(٧١٩‰٢)359‰1(٣٥٩‰٣١١ ديسمبر ٢٠١4 )معاد إدراجها(

وفقــا لافتراضــات اعــاه، مت االحتفــاظ بتحــرك معــدالت الفائــدة بالنســبة املئويــة نفســها لكافــة االســتحقاقات واملراكــز حتــى تاريــخ 
االســتحقاق وبالتالــي لــم يكــن هنــاك حاجــة التخــاذ إجــراءات تصحيحيــة مــن قبــل اإلدارة لتخفيــف أثــر مخاطــر أســعار الفائــدة. 

باإلضافــة إلــى مخاطــر أســعار الفائــدة تتعــرض املجموعــة أيًضــا إلــى مخاطــر الســوق نتيجــة للتغيــرات فــي القيمــة العادلــة 
بتصفيتهــا.  القيــام  منــوي  والغيــر  بهــا  احملتفــظ  االســتثمارية  واملراكــز  االســتراتيجية  لاســتثمارات 

فيما يلي حتليل إجمالي حملفظة االستثمارات في األسهم لدى املجموعة:

ألف دينار كويتيجدول )١٩(
٣١ ديسمبر ٢٠١4 ٣١ ديسمبر ٢٠١٥  

٨٧٣‰٩٩٧١١4‰٩٨إجمالي االستثمار في األسهم
%44.0%39.4شامل نسبة )%( من االستثمارات املسعرة

٥٢٧‰٠٥4٧‰١األرباح احملققة املتراكمة الناجتة من البيع خال السنة
٣٧٧‰٠١١١٩‰١٧صافي األرباح غير احملققة املتراكمة الذي مت تسجيله

متطلبات رأس املال حملفظة االستثمار في األسهم املصنفة كـ:
4٢٥‰4٣٥١٣‰١٢متاحة للبيع

٣٢٠٣٥٩مدرجة بالقيمة العادلة من خال بيان الدخل
مت تســجيل كافــة أربــاح أو خســائر إعــادة التقييــم خــال الســنة التــي تتعلــق باالســتثمارات فــي األســهم فــي بيــان املركــز املالــي املجمــع. 
ــة فــي األســهم، يرجــى الرجــوع إلــى  ــق بتقييــم حصــص امللكي ــي تتعل ــة حــول السياســات احملاســبية الت بالنســبة للتفاصيــل اإلضافي

اإليضاحــات 19.2 و 20.2 حــول البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة.

3.3.5 مراقبة مخاطر "السوق" من أنشطة "املتاجرة"
تقــوم إدارة املخاطــر باملجموعــة مبراقبــة مســتقلة إلنكشــافات مخاطــر الســوق للمجموعــة التــي تنتــج عــن األنشــطة التجاريــة للبنــك 
املتعلقــة باملتاجــرة باســتخدام أســلوب القيمــة املعرضــة للمخاطــر VaR Methodology ومقاييــس املخاطــر األخــرى ذات الصلــة. 
إن ذلــك مــن شــأنه أن ميكــن املجموعــة مــن تطبيــق مقاييــس مخاطــر ثابتــة وموحــدة علــى مســتوى املجموعــة ويســهل عمليــات مقارنــة 
ــم احتســاب القيمــة املعرضــة  ــة. ويت ــج أنشــطة املتاجــرة اليومي ــة نتائ ــك مراجع ــى مــدار الوقــت وكذل ــرات مخاطــر الســوق عل تقدي

للمخاطــر VaR باســتخدام مســتوى ثقــة بنســبة ٩٩% وفتــرة ملكيــة ملــدة عشــرة أيــام وفقــاً إلرشــادات جلنــة بــازل.
يتــم تأييــد قيــاس القيمــة املعرضــة للمخاطــر بإجــراء اختبــارات الضغــط "للقيمــة املعرضــة للمخاطــر"، ممــا يقــدم أســاس لقيــاس 
مخاطــر الســوق بشــكل كمــي وفقــاً لشــروط الضغــط املختلفــة وذلــك اســتناداً إلــى احلــاالت التاريخيــة التــي مت ماحظاتهــا وكذلــك 
الســيناريوهات املعــدة داخليــاً مــن قبــل املجموعــة. إضافــة إلــى القيمــة املعرضــة للمخاطــر VaR، تســتخدم املجموعــة هيــكل حــدود 

الصــرف األجنبــي ومعــدل الفائــدة إلدارة والتحكــم فــي مخاطــر الســوق بالنســبة ألنشــطة املتاجــرة. 
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4.3.5 مراقبة التعرض ملخاطر االئتمان املتعلقة باألطراف املقابلة
تقــوم اإلدارة املختصــة بــإدارة املخاطــر باملجموعــة بشــكل منفصــل مبراقبــة التعــرض ملخاطــر االئتمــان املتعلقــة باألطــراف املقابلــة 
ــف التعــرض للمخاطــر  ــم تعري ــي املســتقبل. يت ــة ف ــوم التعــرض للمخاطــر احملتمل الناجتــة مــن تعامــات املشــتقات باســتخدام مفه
احملتملــة فــي املســتقبل )PFE( علــى أنــه احلــد األقصــى للتعــرض للمخاطــر فــي آفــاق محــددة علــى مســتوى فــارق معــن. علــى هــذا 
النحــو، فــإن املخاطــر تعتبــر حــدود مرتفعــة بالنســبة لانكشــافات احملتملــة علــى مســتوى الثقــة الــذي مت اختيــاره وليــس احلــد 

األقصــى النكشــافات املخاطــر.

5.3.5 مخاطر االئتمان املتعلقة باألطراف املقابلة

وضع حدود االئتمان النكشافات مخاطر االئتمان لألطراف املقابلة
ينشــأ االنكشــاف ملخاطــر االئتمــان املتعلــق باألطــراف املقابلــة مــن مخاطــر عجــز األطــراف املقابلــة عــن الوفــاء بالتزامــات الســداد 
مبوجــب عقــود مشــتقات ماليــة. وتتولــى اخلدمــات املصرفيــة للمؤسســات ببنــك الكويــت الوطنــي تخصيــص حــدود املشــتقات املاليــة 
لألطــراف املقابلــة، مــع األخــذ فــي احلســبان وضــع ائتمــان األطــراف املقابلــة احملتملــة واألداء املالــي التاريخــي واملوقــع اجلغرافــي 
واالختصــاص القانونــي والعوامــل األخــرى ذات الصلــة. وتتــم مراجعــة حــدود االئتمــان بشــكل ســنوي. كمــا تتــم مراقبــة االنكشــاف 

ملخاطــر االئتمــان بشــكل منتظــم ورفــع تقاريــر عــن كافــة األطــراف املقابلــة للمشــتقات. 

سياسات تأمني الضمانات واالحتياطيات االئتمانية
لكــي يتــم احلــد مــن مخاطــر ائتمــان األطــراف املقابلــة، يبــرم بنــك الكويــت الوطنــي بشــكل انتقائــي وثيقــة ملحــق الدعــم االئتمانــي 
ــل البنــك بشــكل عــام النقــد فقــط  ــر، يقب ــك املعايي ــادالت واملشــتقات. ومتاشــيا مــع تل ــة للمب ــة الدولي ــة اجلمعي ــر اتفاقي وفقــاً ملعايي
كضمــان مــن األطــراف املقابلــة ملشــتقاته. ولــدى البنــك سياســات وإجــراءات ملراجعــة النفــاذ القانونــي ملســتندات الدعــم االئتمانــي 
طبقــا للقواعــد املطبقــة. ومــن خــال االســتعانة بوكيــل خدمــات الضمــان، يتــم بصــورة يوميــة حتديــد الفــارق بــن القيمــة الســوقية 
والقيمــة االســمية للضمانــات بالتعــاون مــع األطــراف املقابلــة املائمــة. وتتــم بصــورة يوميــة مقارنــة تقييمــات املشــتقات املؤهلــة بتلــك 

املقدمــة مــن قبــل األطــراف املقابلــة. ويتــم البــت فــي أي خــاف حــول التقييمــات بشــكل مباشــر مــع الطــرف املقابــل. 

مخاطر الطريقة اخلاطئة
 ال يدخــل بنــك الكويــت الوطنــي فــي مشــتقات تعتمــد تقييماتهــا علــى اجلــودة االئتمانيــة للطــرف املقابــل وبالتالــي ال تعتبــر مخاطــر 

الطريقــة اخلاطئــة أحــد عوامــل املخاطــر بالنســبة للبنــك.

متطلبات الضمان اإلضافية نتيجة لتدني درجات التصنيف االئتماني
ــة التــي ســيكون لتدنــي درجــات التصنيــف  ــات املبرمــة مــع األطــراف املقابل ليــس لــدى بنــك الكويــت الوطنــي مخصصــات لاتفاقي

ــغ الضمــان الــذي ســيتم تســجيله.  االئتمانــي فيهــا تأثيــر علــى مبل

إفصاحات عامة عن مخاطر االئتمان املتعلقة باألطراف املقابلة

ألف دينار كويتيجدول )٢٠(
٣١ ديسمبر ٣١٢٠١4 ديسمبر ٢٠١٥عقود املشتقات

)معاد إدراجها(
٨4٦‰٦٩٧١٠‰١٦إجمالي القيمة العادلة املوجبة

)329‰6()555‰7(مزايا مقاصة أرصدة األطراف املقابلة
٥١٧‰١4٢4‰٩صافي االنكشاف ملخاطر االئتمان احلالي

--ضمان نقدي )محتفظ بها من قبل بنك الكويت الوطني(
٥١٧‰١4٢4‰٩صافي االنكشاف )بعد املقاصة والضمان(
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منهجية االنكشاف عند التعثر
ــة وفقــاً  ــي باحتســاب االنكشــاف ملخاطــر االئتمــان املتعلقــة باألطــراف املقابل ــة، يقــوم بنــك الكويــت الوطن ــات الرقابي وفقــا للمتطلب

ــة.  ــة )CEM( لتعرضــه ملشــتقات األطــراف املقابل ــة االنكشــاف احلالي لطريق
إضافــة إلــى ذلــك، يقــوم بنــك الكويــت الوطنــي باحتســاب االنكشــاف ملخاطــر االئتمــان باســتخدام تعريــف التعــرض للمخاطــر احملتملــة 
فــي املســتقبل )PFE(. كمــا يقــوم بنــك الكويــت الوطنــي بتطبيــق منــوذج احملــاكاة " التاريخيــة" ) مبســتوى ثقــة ٩٩%(. ويقــدم منــوذج 
احملــاكاة توقعــات حــول القيــم احملتملــة لعوامــل املخاطــر ذات الصلــة مــن خــال آفــاق التعامــات واعــادة تقييــم معامــات املشــتقات 

واالنكشــاف ملخاطــر االئتمــان املتعلقــة باألطــراف املقابلــة وفقــا لعوامــل املخاطــر املتوقعــة. 
يتضمــن التعــرض للمخاطــر احملتملــة فــي املســتقبل )PFE( وطريقــة االنكشــاف احلاليــة )CEM( تأثيــرات اتفاقيــات التقــاص 

والضمانــات النافــذة قانونيــا عنــد تقييــم انكشــافات مخاطــر األطــراف املقابلــة.

ألف دينار كويتيجدول )٢١(
٣١ ديسمبر ٣١٢٠١4 ديسمبر ٢٠١٥

ــة )طريقــة االنكشــاف احلاليــة  مخاطــر االئتمــان املتعلقــة باألطــراف املقابل
املقابلــة  األطــراف  ملشــتقات   ))CEM(

4٦٣٨‰٧٨٩٢٩‰١

ــة )طريقــة التعــرض للمخاطــر  مخاطــر االئتمــان املتعلقــة باألطــراف املقابل
احملتملــة فــي املســتقبل )PFE(( ملشــتقات األطــراف املقابلــة

١٩٥‰٦٣٧١٧‰١٩

القيمة االسمية ملعامالت املشتقات االئتمانية
ليس لدى البنك أي انكشاف للمخاطر بالنسبة للمشتقات االئتمانية.

4.5 مخاطر التشغيل
تعــرف مخاطــر التشــغيل علــى أنهــا مخاطــر اخلســارة الناجمــة عــن عــدم كفايــة أو إخفــاق اإلجــراءات الداخليــة أو األفــراد والنظــم 

أو نتيجــة ألحــداث خارجيــة. 

1.4.5 إطار عمل إدارة مخاطر التشغيل
تقــوم املجموعــة مبراقبــة مخاطــر التشــغيل علــى أســاس إقليمــي وعاملــي مــن خــال إطــار عمــل إدارة مخاطــر التشــغيل الــذي يحــدد 
ــل العناصــر الرئيســية إلطــار عمــل مخاطــر التشــغيل فــي  األدوار واملســئوليات إلدارة ورفــع التقاريــر حــول مخاطــر التشــغيل. تتمث

سياســات وإجــراءات وأدوات رقابيــة داخليــة شــاملة وموثقــة.
ــا  ــا وتخفيفه ــا ورقابته ــم واتخــاذ قــرار بشــأن شــكل ونطــاق مــدى قبوله ــد وتقيي ومــن خــال هــذا اإلطــار تتمكــن اإلدارة مــن حتدي
ــإن إطــار عمــل إدارة مخاطــر  ــك، ف ــى ذل ــة إل ــة مــن املخاطــر. إضاف ــة للوقاي ــر الضروري ــوع التدابي ــى ن ــة إل ملخاطــر التشــغيل إضاف
التشــغيل يشــمل مبــدأ شــفافية املعلومــات وتصعيــد األمــور األساســية واملســئولية عــن حــل املشــكات. وتقــوم اإلدارة املختصــة 
بــإدارة املخاطــر باملجموعــة بجمــع ومراجعــة بيانــات اخلســائر الفعليــة واحملتملــة الناجتــة عــن العمليــات اليوميــة للمجموعــة بغــرض 

ــا.  ــة لديه ــات الرقاب التحســن املســتمر لترتيب
إن إطــار عمــل إدارة مخاطــر التشــغيل تدعمــه مراجعــات دوريــة تتــم مــن قبــل إدارة التدقيــق الداخلــي باملجموعــة. ولــدى املجموعــة 
خطــة الســتمرار األعمــال إضافــة إلــى مركــز مجهــز بالكامــل الســتئناف العمــل فــي حالــة وقــوع الكــوارث يتــم اختبــاره بصــورة دوريــة.
ــر املشــروع احملتمــل  ــة دون االســتخدام غي ــى واحليلول ــم والســيطرة عل ــد والتقيي ــات املجموعــة للتحدي ــة عملي ــب مراقب ــم عــن كث يت
خلدماتهــا ألغــراض القيــام بعمليــات غســيل لألمــوال و/أو متويــل اإلرهــاب. ويتــم بصــورة دوريــة مراجعــة إجــراءات املجموعــة بشــأن 
ــة  ــة احمللي ــة والرقابي ــات اجلهــات القانوني ــزام الكامــل مبتطلب ــل اإلرهــاب للتأكــد مــن االلت ــات غســيل األمــوال ومتوي مكافحــة عملي

واملمارســات الدوليــة املثلــى. 
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5. إدارة املخاطر )تتمة(

5.5 مخاطر السيولة 
تعــرف مخاطــر الســيولة علــى أنهــا عــدم القــدرة علــى حتقيــق املــوارد املاليــة الكافيــة لتلبيــة كافــة االلتزامــات عنــد اســتحقاقها أو 
االضطــرار للحصــول علــى أمــوال للوفــاء بالتزامــات الســداد بتكاليــف عاليــة للغايــة. وتنــص سياســة املجموعــة علــى احملافظــة علــى 

الســيولة الكافيــة فــي كافــة األوقــات وفــي كافــة املواقــع اجلغرافيــة. 
وتطبــق املجموعــة مصفوفــة مــن أدوات رقابــة الســيولة ذات جــودة عاليــة لتوفيــر إمكانيــة احلصــول علــى أمــوال دون انكشــاف 
لتكاليــف التمويــل الزائــدة مــن تســييل املوجــودات أو املزايــدة الشــديدة للحصــول علــى ودائــع. ويتــم مراقبــة مخاطــر الســيولة وتقييمهــا 
يوميــاً لضمــان أن اســتحقاق التدفقــات النقديــة املســتقبلية املتوقعــة يتــم مطابقتــه بصــورة كافيــة مــع اســتحقاق املطلوبــات وذلــك علــى 

املــدى القصيــر وحســب العمــات الرئيســية.

6.5 مخاطر السمعة واملخاطر املرتبطة باملوجودات احملتفظ بها لدى املجموعة بصفة األمانة 
تعــرف مخاطــر الســمعة علــى أنهــا اآلثــار احلاليــة واحملتملــة علــى الربحيــة ورأس املــال مــن الــرأي العــام الســلبي الــذي يؤثــر علــى 

القــدرة علــى تأســيس عاقــات أو خدمــات جديــدة أو االســتمرار فــي خدمــة العاقــات احلاليــة. 
ــر جــزءاً ال يتجــزأ مــن نظــم  ــا ثقافــة املجموعــة، وهــي تعتب ــي متخضــت عنه ــر إدارة مخاطــر الســمعة ســمة مــن الســمات الت وتعتب
الرقابــة الداخليــة للمجموعــة، أي إنــه باإلضافــة إلــى تعريــف وإدارة املخاطــر، تشــتمل أنظمــة الرقابــة الداخليــة علــى اآلليــة التــي 
متكــن املجموعــة مــن احلفــاظ علــى األعمــال واملمارســات ذات اجلــودة العاليــة لتقدميهــا لعمائهــا واملســاهمن واجلهــات الرقابيــة 

واملجتمــع و للعمــاء الذيــن يحتفظــون لــدى املجموعــة مبوجــودات بصفــة األمانــة أو لغيــر ذلــك.
ويحــرص بنــك الكويــت الوطنــي مــن خــال ممارســاته وسياســاته علــى القيــام بفحــص ســمات املخاطــر املرتبطــة بالعمــاء وتوقعــات 
األداء قبــل طــرح منتجاتــه أو خدماتــه االســتثمارية إليهــم. إضافــة إلــى ذلــك، مبجــرد بيــع منتــج أو خدمــة فــإن توقعــات األداء 

ــم التعامــل معهــا مبنتهــى احلــذر واالحترافيــة. واملخاطــر يتــم مبادلتهــا بصــورة واضحــة، كمــا أن األمــوال التــي تــدار يت
خــال الســنة، زادت املوجــودات حتــت إدارة املجموعــة مبعــدل.5.3% )٢٠١4: 4.3%( لتصــل إلــى 3،368 مليــون دينــار كويتــي فــي٣١ 

ديســمبر ٢٠١٥ )٢٠١4: 3.198 مليــون دينــار كويتــي( 

2. هيكل رأس املال 
1. هيكل رأس املال الرقابي

ألغراض رقابية، تنقسم قاعدة رأس املال إلى:
> )CET1( حقوق املساهمن
رأس املال األساسي الشريحة ١ <
راس املال الشريحة ٢ <

تتكــون حقــوق املســاهمن )CET1( مــن حقــوق امللكيــة اخلاصــة باملســاهمن واألربــاح احملتفــظ بهــا واالحتياطيــات املؤهلــة واحلصــص 
غيــر املســيطرة املؤهلــة ذات الصلــة. ويتــم اقتطــاع القيــم الدفتريــة للشــهرة واملوجــودات غيــر امللموســة باإلضافــة إلــى التعديــات 

الرقابيــة األخــرى.
يتكــون رأس املــال األساســي الشــريحة ١ مــن حقــوق املســاهمن )CET1( ورأس املــال اإلضافــي )AT1( والتــي تتضمــن األجــزاء 

ــر املســيطرة. ــة مــن احلصــص غي املؤهل
يتضمــن إجمالــي رأس املــال الرقابــي كل مــن رأس املــال األساســي الشــريحة ١ و رأس املــال املســاند الشــريحة ٢ والتــي تتكــون مــن 

األجــزاء املســموح بهــا مــن املخصصــات العامــة وبعــض احلصــص غيــر املســيطرة املؤهلــة اإلضافيــة.
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يلخص اجلدول التالي هيكل رأس املال واملعدالت:

ألف دينار كويتي جدول )٢٢(
٣١ ديسمبر ٢٠١4 ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ 

4١٨‰٦4٠‰٢ ٨4٩‰٧4٧‰٢ حقوق املساهمن رأس املال األساسي الشريحة ١ قبل التعديات الرقابية
)510‰857()144‰782(إجمالي التعديات الرقابية على حقوق املساهمن الشريحة ١

)CET1( ٩٠٨‰٧٨٢‰١ ٧٠٥‰٩٦٥‰١ حقوق املساهمن رأس املال األساسي الشريحة ١
)AT1( ٨٩٣‰٨ ٢4٥‰٢٢١ رأس املال اإلضافي

 )CET1( رأس املــال األساســي الشــريحة ١ )الشــريحة ١ = حقــوق املســاهمن
))AT1( ٨٠١‰٧٩١‰١ ٩٥٠‰١٨٦‰٢ + رأس املــال اإلضافــي
١٧٦‰١٦٣ ٥٣١‰٣١٠ رأس املال املساند الشريحة ٢ 

٩٧٧‰٩٥4‰١ 4٨١‰4٩٧‰٢ إجمالي رأس املال )إجمالي رأس املال = الشريحة ١ + الشريحة ٢(
٦٧٦‰4٦4‰١٣ ١٢٩‰٨4٢‰١4 إجمالي املوجودات املرجحة باملخاطر

 معدالت رأس املال واالحتياطيات
%13.2%13.2حقوق املساهمن الشريحة ١ )كنسبة من املوجودات املرجحة باملخاطر(

%13.3%14.7رأس املال األساسي الشريحة ١ )كنسبة من املوجودات املرجحة باملخاطر(
%14.5%16.8إجمالي رأس املال )كنسبة من املوجودات املرجحة باملخاطر(

 احلدود الدنيا العامة
نســبة احلــد األدنــى مــن حقــوق املســاهمن )CET1( مبــا فــي ذلــك املصــدات 

%8.5%9.0الرأســمالية التحوطيــة
%10.0%10.5نسبة احلد األدنى من رأس املال األساسي الشريحة ١

ــال باســتثناء العمــات واملصــدات  ــى مــن رأس امل ــي نســبة احلــد األدن إجمال
ــي  ــي احملل ــر النظام ــوك ذات التأثي %12.0%12.5للبن

يعــرض اجلــدول )٣١( الــوارد فــي قســم املاحــق حتليــا مفصــا ملركــز رأس املــال الرقابــي لــدى املجموعــة طبقــا لنمــوذج اإلفصاحــات 
العامــة كمــا هــو منصــوص عليــه فــي قســم الركــن ٣ مــن إطــار عمــل كفايــة رأس املــال بــازل ٣ – بنــك الكويــت املركــزي.

2. متطلبات املطابقة
تســتخدم املجموعــة أساســا متناســقا لنطــاق التجميــع ألغــراض احملاســبة واألغــراض الرقابيــة. ولكــي يتــم تقــدمي مطابقــة كاملــة 
لكافــة عناصــر رأس املــال الرقابــي بامليزانيــة العموميــة فــي البيانــات املاليــة املدققــة، وجــب إعــداد منهــج ثاثــي اخلطــوات طبقــا 

لقســم إفصاحــات الركــن ٣ مــن إطــار عمــل بــازل ٣ – بنــك الكويــت املركــزي.
ــي  ــع الرقاب ــا لنطــاق التجمي ــة طبق ــة واملوازن ــة املجمع ــات املالي ــة فــي البيان ــة املبين ــة العمومي ــة امليزاني يعــرض اجلــدول )٢٣( مقارن
)اخلطــوة األولــى(. ومت عــرض البنــود بشــكل متســع واإلشــارة إليهــا باحلــروف )اخلطــوة الثانيــة( لعــرض البنــود ذات الصلــة مــن رأس 

املــال الرقابــي.
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5. إدارة املخاطر )تتمة(
2- متطلبات املطابقة )تتمة(

جدول )٢٣(: اخلطوتان األولى والثانية من متطلبات املطابقة
ألف دينار كويتي

امليزانية العمومية البند
كما في البيانات 
املالية املنشورة

تقع ضمن نطاق 
التجميع الرقابي

إشارة مرجعية

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٥ ديسمبر ٢٠١٥
   املوجودات

 ٣٧١‰4٨١‰٣ ٣٧١‰4٨١‰٣ النقد وأموال قصيرة األجل       
 ٩٣٠‰٨٠٣ ٩٣٠‰٨٠٣ سندات بنك الكويت املركزي

 ٠٥٢‰٣٨٠ ٠٥٢‰٣٨٠ سندات خزانة حكومة دولة الكويت      
 ٦٧٩‰4٢٦‰١ ٦٧٩‰4٢٦‰١ ودائع لدى البنوك

 ٩٦٦‰٥٥٠‰١٣ ٩٦٦‰٥٥٠‰١٣ قروض وسلف ومتويل إسامي إلى العماء
أقصــى  بحــد  ســابقا(  مقاصتهــا  )متــت  عامــة  منهــا مخصصــات 

٢ بالشــريحة  إلدراجهــا 
أ٥٦٩‰١٧١ ٥٦٩‰١٧١ 

 ٣٣4‰٧٨4‰٢ ٣٣4‰٧٨4‰٢ استثمارات في أوراق مالية
 ٧١٣‰٩٢ ٧١٣‰٩٢ استثمار في شركات زميلة

)CET1( ب٧٥١‰٢٦ ٧٥١‰٢٦ منها الشهرة مخصومة من حقوق املساهمن
 ٥٠١‰٢٢٦ ٥٠١‰٢٢٦ أرض ومباني ومعدات       

 ٥٩4‰٦٧٧ ٥٩4‰٦٧٧ شهرة وموجودات غير ملموسة اخرى
)CET1( ج١٧4‰4٧4 ١٧4‰4٧4 منها الشهرة مخصومة من حقوق املساهمن

منهــا موجــودات غيــر ملموســة أخــرى مخصومــة مــن حقــوق املســاهمن 
)CET1(

د٢٠٣‰4٢٠ ٢٠٣‰4٢٠ 

 4٩٠‰١٧٣ 4٩٠‰١٧٣ موجودات أخرى
 ٦٣٠‰٥٩٧‰٢٣ ٦٣٠‰٥٩٧‰٢٣ إجمالي املوجودات

 املطلوبات
 4٦٧‰٣٠٦‰٧ 4٦٧‰٣٠٦‰٧ املستحق إلى البنوك واملؤسسات املالية األخرى   

 ٢٠٣‰٠٥٩‰١٢ ٢٠٣‰٠٥٩‰١٢ ودائع العماء
 ٢٥٧‰٦٥٥ ٢٥٧‰٦٥٥ شهادات إيداع صادرة       

 ٦٦4‰١٢4 ٦٦4‰١٢4 مطلوبات أخرى
هــ٠٠٠‰١٢٥ ٠٠٠‰١٢٥ سندات مساندة شريحة ٢ 

٩١٥‰٢٦٠ ٩١٥‰٢٦٠ مبلغ أساسي مدرج في رأس املال شريحة ٢
 ٥٠٦‰4٠٦‰٢٠ ٥٠٦‰4٠٦‰٢٠ إجمالي املطلوبات

   حقوق ملكية املساهمن
و٩٧٢‰٥٠٣ ٩٧٢‰٥٠٣ رأس املال

ز١٩٨‰٢٥ ١٩٨‰٢٥ أسهم منحة مقترحة
ح٩٨٦‰٢٥١ ٩٨٦‰٢٥١ االحتياطي القانوني

ط٨4٠‰٦٩٩ ٨4٠‰٦٩٩ حساب عاوة إصدار أسهم
ي)799‰77()799‰77(أسهم خزينة
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ك٩٩4‰١٣    ٩٩4‰١٣ احتياطي أسهم خزينة
 ٧4٨‰٣٣٨‰١ ٧4٨‰٣٣٨‰١ احتياطيات أخرى

)CET1( ل٢٢١‰١٠٧‰١ ٢٢١‰١٠٧‰١ منها ربحية محتفظ بها مؤهلة كحقوق مساهمن
 44٣‰١4٨ 44٣‰١4٨ منها توزيعات أرباح مقترحة

)CET1( م٠٨4‰٨٣ ٠٨4‰٨٣ منها بنود أخرى مؤهلة كحقوق مساهمن
 ٩٣٩‰٧٥٥‰٢ ٩٣٩‰٧٥٥‰٢ حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي البنك
ن٧٠٠‰٢١٠ ٧٠٠‰٢١٠ أوراق رأسمالية مستدامة الشريحة ١

 4٨٥‰٢٢4 4٨٥‰٢٢4 احلصص غير املسيطرة
)1 CET( س٥٥4‰٦٢ ٥٥4‰٦٢ منها املبلغ املؤهل حلقوق املساهمن

 )AT1( ع٥4٥‰١٠ ٥4٥‰١٠ منها املبلغ املؤهل لرأس املال اإلضافي
ف٩٦٢‰١٣ ٩٦٢‰١٣ منها املبلغ املؤهل لرأس املال املساند الشريحة ٢

 ١٢4‰١٩١‰٣ ١٢4‰١٩١‰٣ إجمالي حقوق امللكية

 ٦٣٠‰٥٩٧‰٢٣  ٦٣٠‰٥٩٧‰٢٣   مجموع املطلوبات وحقوق امللكية
يعــرض اجلــدول )٢4( البنــود ذات الصلــة الــواردة فــي جــدول )٣١(: هيــكل رأس املــال الرقابــي مشــتما علــى إشــارات مرجعيــة إلــى 

األحــرف املبينــة فــي اجلــدول ٢٣ وبالتالــي تتــم مطابقــة عناصــر رأس املــال الرقابــي بامليزانيــة العموميــة املنشــورة.

5. إدارة املخاطر )تتمة(
2- متطلبات املطابقة )تتمة(

جدول )٢٣(: اخلطوتان األولى والثانية من متطلبات املطابقة )تتمة(
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5. إدارة املخاطر )تتمة(
2- متطلبات املطابقة )تتمة(

جدول )٢4(: اخلطوة الثالثة من متطلبات املطابقة

رقم السطر ذي 
الصلة في منوذج 

اإلفصاحات 
حقوق املساهمن من الشريحة ١: األدوات واالحتياطياتالعامة

مكونات رأس 
املال الرقابي

املصدر استناداً 
إلى احلرف 

املرجعي 
في امليزانية 
العمومية من 

اخلطوة ٢
و٩٧٢‰٥٠٣ األسهم العادية املؤهلة املصدرة زائدا عاوة اإلصدار ذات العاقة ١
ل٢٢١‰١٠٧‰١ أرباح محتفظ بها٢
ز+ح+ط+ك+م١٠٢‰٠٧4‰١ إيرادات شاملة أخرى متراكمة )واحتياطيات أخرى(٣
األســهم العاديــة الصــادرة مــن قبــل الشــركات التابعــة واحملتفــظ بــه مــن قبــل ٥

الغيــر )حصــص أقليــة(
س٥٥4‰٦٢ 

 ٨4٩‰٧4٧‰٢ حقوق املساهمن )CET1( قبل التعديات الرقابية٦
 حقوق املساهمن من الشريحة ١: التعديات الرقابية

ب+جـ)925‰500(الشهرة ٨
موجــودات غيــر ملموســة أخــرى باســتثناء حقــوق خدمــات الرهــن العقــاري ٩

)بالصافــي مــن الضريبــة املدرجــة فــي جانــب االلتــزام ذي الصلــة(
د)203‰420(

اســتثمارات فــي أســهم خاصــة )إذا لــم متثــل رأس مــال مدفــوع مت مقاصتــه ١٦
بالفعــل فــي امليزانيــة العموميــة املســجلة(

ي)77‰799(

 )144‰782(إجمالي التعديات الرقابية على حقوق املساهمن الشريحة ٢٨١
٢٩)CET1( ٧٠٥‰٩٦٥‰١ حقوق املساهمن 

 رأس املال اإلضافي )AT1( الشريحة ١: األدوات
األدوات املاليــة )الشــريحة ١( اإلضافيــة املؤهلــة املصــدرة زائــدا عــاوة ٣٠

الصلــة اإلصــدار ذات 
ن٧٠٠‰٢١٠ 

٧٠٠‰٢١٠ منها: املصنفة كحقوق ملكية وفقاً للمعايير احملاسبية املطبقة. ٣١
٣4 )CET1( وأدوات حقــوق املســاهمن( )AT1( املــال اإلضافــي أدوات رأس 

غيــر املدرجــة فــي الســطر رقــم ٥( الصــادرة مــن قبــل الشــركات التابعــة 
واحملتفــظ بهــا مــن قبــل أطــراف أخــرى )مبلــغ مســموح بــه فــي رأس املــال 

اإلضافــي )AT1( لــدى املجموعــة(

ع٥4٥‰١٠ 

 ٢4٥‰٢٢١ رأس املال اإلضافي )AT1( قبل التعديات الرقابية٣٦
 رأس املال اإلضافي )AT1(: التعديات الرقابية

44)AT1( ٢4٥‰٢٢١ رأس املال اإلضافي 
4٥ + )CET1( الشــريحة ١ مــن رأس املــال )الشــريحة ١ = حقــوق املســاهمن

))AT1( رأس املــال اإلضافــي
 ٩٥٠‰١٨٦‰٢ 

 ا رأس املال املساند )الشريحة ٢(: األدوات واملخصصات
عــاوة 4٦ زائــدا  املصــدرة  املؤهلــة  اإلضافيــة  )الشــريحة٢(  املاليــة  األدوات 

الصلــة ذات  اإلصــدار 
هــ٠٠٠‰١٢٥ 
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أدوات الشريحة ٢ )وأدوات حقوق املساهمن )CET1( ورأس املال اإلضافي 4٨
)AT1( مــن رأس املــال غيــر املدرجــة فــي الســطرين رقــم ٥ أو ٣4( الصــادرة 
مــن قبــل الشــركات التابعــة واحملتفــظ بهــا مــن قبــل أطــراف أخــرى )مبلــغ 

مســموح بــه فــي الشــريحة ٢ اإلضافيــة مــن رأس املــال لــدى املجموعــة(

ف٩٦٢‰١٣ 

أ٥٦٩‰١٧١ مخصصات عامة مدرجة في رأس املال املساند )الشريحة ٢(٥٠
 ٥٣١‰٣١٠ رأس املال املساند )الشريحة ٢( قبل التعديات الرقابية٥١

 رأس املال املساند )الشريحة ٢(: التعديات الرقابية
 ٥٣١‰٣١٠ الشريحة ٢ من رأس املال٥٨
إجمالــي رأس املــال )إجمالــي رأس املــال = رأس املــال األساســي )الشــريحة ٥٩

١( + رأس املــال املســاند )الشــريحة ٢((
 ٢‰4٩٧‰4٨١ 

ج. معيار الرفع املالي
1. معيار الرفع املالي

أصــدر بنــك الكويــت املركــزي فــي أكتوبــر ٢٠١4 التعليمــات حــول "معيــار الرفــع املالــي" والتــي مت تقدميهــا مــن قبــل جلنــة بــازل   
ــز  ــذي يتمي ــى املخاطــر وال ــد عل ــذي ال يعتم ــاس ال ــة. وهــذا القي ــن مجموعــة اإلصاحــات الرقابي ــة كجــزء م ــة املصرفي للرقاب
بالشــفافية يؤيــد معــدل كفايــة رأس املــال لكــي ميثــا تدبيــرا مســاعدا فــي احلــد مــن التراكــم الزائــد لانكشــافات ضمــن وخــارج 

امليزانيــة العموميــة. 
ومعيــار الرفــع املالــي هــو أحــد املتطلبــات املنفصلــة واإلضافيــة املندرجــة ضمــن متطلبــات رأس املــال القائمــة علــى املخاطــر.   
ويعــرف بأنــه مقيــاس "رأس املــال" مقســوًما علــى مقيــاس "االنكشــاف للمخاطــر". ويتكــون مقيــاس رأس املــال )CET1( مــن رأس 
املــال. أمــا مقيــاس االنكشــاف فهــو مجمــوع االنكشــافات للموجــودات ضمــن امليزانيــة العموميــة واملشــتقات ومعامــات متويــل 

األوراق املاليــة واالنكشــافات خــارج امليزانيــة العموميــة.
تلتزم املجموعة باملتطلبات املنصوص عليها من قبل بنك الكويت املركزي بشأن معيار الرفع املالي املقرر بنسبة ٣% كحد أدنى.  

فيما يلي معيار الرفع املالي لدى املجموعة على مستوى مجمع:

جدول )٢٥(
٣١ ديسمبر ٣١٢٠١4 ديسمبر ٢٠١٥

٨٠١‰٧٩١‰٩٥٠١‰١٨٦‰٢رأس املال األساسي )الشريحة ١( )ألف دينار كويتي(
٨٣4‰٠٦4‰٠٦٣٢٣‰٦٣٦‰٢٥إجمالي االنكشافات )ألف دينار كويتي(

%7.8%8.5معيار الرفع املالي
2. االنكشافات ملخاطر معيار الرفع املالي

يوضح اجلدول التالي تفاصيل عن إجمالي االنكشافات ملخاطر معيار الرفع املالي:

جدول )٢٦(
٣١ ديسمبر ٣١٢٠١4 ديسمبر ٢٠١٥إجمالي االنكشافات

4١٦‰٠٠٥‰٢١ ٢٨٥‰٨٩٣‰٢٢ االنكشافات ضمن امليزانية العمومية 
٦٩٣‰٩٢ ١٥١‰٧٥ االنكشافات للمشتقات

٧٢٥‰٩٦٦‰١ ٦٢٧‰٦٦٧‰٢ بنود خارج امليزانية العمومية
٨٣4‰٠٦4‰٢٣ ٠٦٣‰٦٣٦‰٢٥إجمالي االنكشافات

يقدم اجلدول )٣٢( في قسم املاحق تفاصيل عن معيار الرفع املالي بالصيغة املقررة لإفصاحات العامة طبقا إلطار عمل بازل ٣.

5. إدارة املخاطر )تتمة(
2- متطلبات املطابقة )تتمة(

جدول )٢٣(: اخلطوتان األولى والثانية من متطلبات املطابقة )تتمة(
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5. إدارة املخاطر )تتمة(
3. املطابقة

يوضــح اجلــدول )٢٧( مطابقــة املوجــودات ضمــن امليزانيــة العموميــة مــن البيانــات املاليــة املنشــورة بإجمالــي مبلــغ االنكشــافات 
ــي. ــع املال ــار الرف ــن احتســاب معي للمخاطــر ضم

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

جدول )٢٧(
٣١ ديسمبر ٣١٢٠١4 ديسمبر ٢٠١٥البند 
١٣١‰٧٨4‰٢١ ٦٣٠‰٥٩٧‰٢٣ إجمالي املوجودات املجمعة طبقا للبيانات املالية املنشورة١
تعديــل لاســتثمارات فــي البنــوك واملؤسســات املاليــة وشــركات التأمــن أو ٢

ــن  ــدرج ضم ــا ال تن ــة ألغــراض محاســبية ولكنه ــة املجمع الشــركات التجاري
نطــاق التجميــع الرقابــي 

  

تعديــل للموجــودات احملتفــظ بهــا بصفــة األمانــة واملســجلة فــي امليزانيــة ٣
العموميــة طبقــا إلطــار العمــل احملاســبي التشــغيلي ولكنهــا املســتثناة مــن 

مقيــاس االنكشــاف ملخاطــر معيــار الرفــع املالــي

  

٦٩٣‰٩٢ ١٥١‰٧٥ تعديات لألدوات املالية املشتقة4
تعديــل ملعامــات متويــل األوراق املاليــة )أي التــزام إعــادة الشــراء وأشــكال ٥

ــة( اإلقــراض املضمونــة املماثل
  

ــة ٦ ــغ مكافئ ــى مبال ــل إل ــة )أي التحوي ــة العمومي ــود خــارج امليزاني ــل للبن تعدي
لائتمــان لانكشــافات خــارج امليزانيــة العموميــة(

 ٧٢٥‰٩٦٦‰١ ٦٢٧‰٦٦٧‰٢

)715‰778()345‰704(تعديات أخرى٧
٨٣4‰٠٦4‰٢٣ ٠٦٣‰٦٣٦‰٢٥ االنكشاف ملخاطر معدل الرفع املالي٨

د- إفصاحات املكافآت 
1. معلومات نوعية

1. مجلس اإلدارة وجلنة الترشيحات واملكافآت
يخضــع إطــار عمــل املكافــآت لــدى مجموعــة بنــك الكويــت الوطنــي إلشــراف مجلــس اإلدارة. وطبقــا لسياســات ومواثيــق 

املجموعــة، يتولــى مجلــس اإلدارة مســئولية مراجعــة واعتمــاد سياســة املكافــآت واإلشــراف علــى تطبيقهــا.
تتكون جلنة الترشيحات واملكافآت من ثاثة أعضاء غير تنفيذين وال يعد رئيس مجلس اإلدارة أحد أعضاء اللجنة.

الهــدف الرئيســي مــن اللجنــة هــو القيــام باملســئوليات املتعلقــة بترشــيح أعضــاء مجلــس اإلدارة واملكافــآت املتعلقــة بأعضــاء 
مجلــس اإلدارة وأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة. وفــي إطــار ضوابــط املكافــآت، تدعــم اللجنــة مجلــس اإلدارة فــي إرســاء إطــار عمــل 
املكافــآت للمجموعــة كمــا تضمــن التطبيــق الفعــال لسياســة املكافــآت باملجموعــة وتعليمــات احلوكمــة. وفيمــا يلــي املســئوليات 

الرئيســية للجنــة بإيجــاز:
إعــداد سياســة املكافــآت وعرضهــا علــى مجلــس اإلدارة العتمادهــا. حيــث يتولــى مجلــس اإلدارة مســئولية املراقبــة علــى . ١

تطبيق السياســة.
ــى . ٢ ــس بالتعديــات عل ــد املجل ــس اإلدارة وتزوي ــب مجل ــى طل ــاء عل ــى األقــل ســنوًيا أو بن مراجعــة سياســة املكافــآت عل

السياســة أو االقتراحــات بتحديثهــا.
تقييم كفاية وكفاءة سياسة املكافآت بشكل دوري لضمان حتقيق أهدافها املعلنة.. ٣
تقــدمي التوصيــات إلــى مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق مبســتوى وعناصــر املكافــآت للرئيــس التنفيــذي للمجموعــة و اإلدارة . 4

التنفيذيــة لــدى املجموعــة، مــع مراعــاة إجمالــي املكافــآت مبــا فــي ذلــك الرواتــب واملنــح واحلوافــز األخــرى.
التنســيق مــع جلنــة املخاطــر املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق بتحديــد املكافــآت ومعاييــر تقييــم األداء لــكل مــن . ٥

رئيــس مجموعــة إدارة املخاطــر ورئيــس التدقيــق الداخلــي.
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5. إدارة املخاطر )تتمة(
د- إفصاحات مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة )تتمة(

1. معلومات نوعية )تتمة(
يتم تطوير وتطبيق سياسة املكافآت لدى البنك على مستوى املجموعة كما أنها تغطي الشركات التابعة والفروع األجنبية للبنك.

وفــي حالــة تعــارض أي مــن بنــود سياســة البنــك ألي مــن املتطلبــات القانونيــة أو الرقابيــة، يكــون للمتطلبــات القانونيــة والرقابيــة 
األســبقية عــن بنود السياســة.

حتدد سياسة املكافآت الفئات الرئيسية الثاثة لتحديد حوكمة املكافآت واإلفصاحات اخلاصة بها.
الفئة األولى: اإلدارة العليا

تتضمن هذه الفئة كافة املوظفن بدرجة مساعد مدير عام و أعلى )باستثناء اإلدارات الرقابية(.
يبلغ عدد األشخاص ضمن هذه الفئة ٦٢ شخًصا كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

الفئة الثانية: متخذو قرارات النشطة حتفها املخاطر
تتضمــن هــذه الفئــة الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة ونائبــه والرئيــس التنفيــذي - الكويــت ورؤســاء اإلدارات التشــغيلية ونوابهــم. 

وتتمثــل اإلدارات التشــغيلية للمجموعــة مبــا يلــي:
اخلدمات املصرفية للشركات <
االستثمارات واخلزانة <
اخلدمات املصرفية لألفراد <
اخلدمات املصرفية اخلاصة <
اخلدمات املصرفية للشركات األجنبية والتمويل التجاري <
اخلدمات املصرفية الدولية <

يبلغ عدد األشخاص ضمن هذه الفئة ٢١ شخًصا كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
الفئة الثالثة: إدارات املخاطر والرقابة

تتضمن هذه الفئة رؤساء اإلدارات التالية ونوابهم ومساعديهم.
الرقابة املالية <
إدارة املخاطر واالمتثال <
التدقيق الداخلي <
وحدة مكافحة غسيل األموال <

يبلغ عدد األشخاص ضمن هذه الفئة ١٥ شخًصا كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
2. هيكل وبنود املكافآت

تتماشــى سياســة املكافــآت لــدى بنــك الكويــت الوطنــي مــع األهــداف االســتراتيجية للمجموعــة. ولقــد مت تصميــم هــذه السياســة 
بشــكل رئيســي جلــذب املوظفــن ذوي املهــارات والذيــن يتميــزون بالكفــاءة العاليــة واالحتفــاظ بهــم وحتفيزهــم، وبالتالــي يضمــن ذلــك 

إدارة املخاطــر بشــكل ســليم وكذلــك حتقيــق الربحيــة املســتدامة.
ولقــد مت ربــط إطــار عمــل املكافــآت املاليــة لــدى املجموعــة بأهــداف األداء طويلــة وقصيــرة األجــل، تنبثــق عــن اســتراتيجية املجموعــة 
املعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة مؤشــرات رئيســية لــألداء كمــا يتــم حتديــد املكافــآت اســتنادا إلــى حتقيــق تلــك املؤشــرات خلدمــة 

االســتراتيجية الشــاملة للمجموعــة )مبــا فــي ذلــك املعاييــر املاليــة وغيــر املاليــة ومؤشــرات األداء الرئيســية حســبما هــو مائــم(.
تهــدف السياســة إلــى دعــم املجموعــة لتطبيــق فلســفة "املكافــآت اإلجماليــة" التــي تأخــذ بعــن االعتبــار كافــة بنــود املكافــآت املاليــة. 

وتتمثــل هــذه البنــود الرئيســية مبــا يلــي:
املكافآت الثابتة )الرواتب واملزايا وغيرها( <
املكافــآت املتغيــرة )املكافــآت احملــددة وفقــاً لتقييــم األداء( والتــي تتضمــن املكافــآت النقديــة واألســهم )طبقــا لبرنامــج  <

خيــارات األســهم للموظفــن(.
ــة تخفيــض املكافــآت فــي حــاالت تراجــع  ــرة للســماح بإمكاني ــة واملتغي ــوازن بــن املكافــآت الثابت ــق ت ــى حتقي وحتــرص املجموعــة عل

األداء املالــي.

81



5. إدارة املخاطر )تتمة(
يطبــق برنامــج خيــارات األســهم بشــكل انتقائــي بنــاءاً علــى أداء املوظفــن املؤهلــن. وتطبــق املجموعــة منهجــا مؤجــا ميتــد إلــى ثاثــة 
ســنوات بحــد أقصــى ويخضــع االســتحقاق النهائــي لهــذه األســهم مبــدى حتقيــق أهــداف األداء طويلــة األجــل ومــدى وقــوع أيــة مخاطــر 
تؤثــر علــى املجموعــة. ويطبــق مبــدأ االســترداد "Claw-back" علــى األجــزاء مــن األســهم غيــر املســتحقة فــي حالــة عــدم حتقيــق 

األهــداف الطويلــة األجــل أو وقــوع املخاطــر.
قامــت اللجنــة خــال العــام مبراجعــة وحتديــث سياســة املكافــآت لكــي تعكــس القــرارات الرئيســية التــي اتخذهــا مجلــس اإلدارة ولكــي 

تضمــن توافــق السياســة بشــكل فعــال مــع اســتراتيجية املجموعــة.
تنــدرج اإلدارة املختصــة باملخاطــر واالمتثــال ضمــن مجموعــة إدارة املخاطــر لــدى املجموعــة وهــي إدارة مســتقلة تقــوم برفــع التقاريــر 
إلــى جلنــة املخاطــر املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة. ويتــم تقييــم أداء رئيــس إدارة املخاطــر باملجموعــة ســنويا مــن قبــل جلنــة املخاطــر. 

ويتحــدد ويعتمــد إجمالــي املكافــآت اخلاصــة بــه بصــورة مســتقلة مــن خــال جلنــة املخاطــر.
ج( منهج املكافآت القائم على املخاطر

يأخــذ البنــك قائمــة مخاطــر املجموعــة فــي اعتبــاره عنــد حتديــد إجمالــي املكافــآت الســنوي، وتتضمــن قائمــة املخاطــر تلــك املخاطــر 
الرئيســية التــي تتعــرض لهــا املجموعــة مثــل املخاطــر االســتراتيجية ومخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســوق والســيولة والتشــغيل. وتضمــن 
السياســة أن يتــم الربــط الكافــي بــن األداء ومــدى حــدوث املخاطــر ووقــوع اخلســائر ومســتوى قبــول املجموعــة لتحمــل تلــك املخاطــر.
ــم  ــج تقيي ــار نتائ ــث يؤخــذ بعــن االعتب ــدار عــدة ســنوت حي ــى م ــم األداء عل ــرة مــن خــال تقيي ــآت املتغي ــي املكاف ــد إجمال مت حتدي
املخاطــر وربطهــا مبؤشــرات قيــاس املخاطــر والتــي مــن ثــم تربــط مــع مؤشــرات قيــاس األداء لــإدارات والتــي يتــم تصميمهــا 

وتخصيصهــا لــكل إدارة عمــل رئيســية كمــا أنهــا تتماشــى مــع اســتراتيجية املخاطــر الشــاملة لــدى املجموعــة.
ــا  ــة املخاطــر خــال اجتماعاته ــاش مــع جلن ــا للنق ــا طرحته ــاس املخاطــر كم ــة مؤشــرات قي ــام مبراجع قامــت املجموعــة خــال الع
املنتظمــة. ولقــد قامــت املجموعــة بتطبيــق مؤشــرات األداء الرئيســية هــذا العــام وربطتهــا بإجمالــي املكافــآت الشــامل دون إجــراء أي 

تغييــر جوهــري مقارنــة مبؤشــرات األداء الرئيســية للعــام املاضــي.
د( نظرة عامة على مؤشرات األداء الرئيسية

مت وضــع واعتمــاد االســتراتيجية الشــاملة للمجموعــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة ومت حتويلهــا إلــى مؤشــرات رئيســية لــألداء. إضافــة 
إلــى ذلــك، مت توثيقهــا وإيصالهــا إلــى كافــة إدارات املجموعــة بعــد ذلــك لضمــان توافــق أنشــطة اإلدارة مــع االســتراتيجية املطبقــة مــن 

قبــل اإلدارة العليــا. وتتــم مراقبــة مؤشــرات األداء الرئيســية ورفــع التقاريــر حولهــا إلــى مجلــس اإلدارة بشــكل منتظــم.
ومن األمثلة على مؤشرات األداء الرئيسية على مستوى املجموعة:

العائد على املوجودات <
العائد على حقوق امللكية <
نسبة التكلفة إلى الدخل <
كفاية رأس املال <
نسبة كفاية رأس املال <
القروض غير العاملة <

تتحــدد املكافــآت بنــاء علــى حتقيــق مؤشــرات األداء الرئيســية مبــا يخــدم االســتراتيجية الشــاملة للمجموعــة، وهــي تتضمــن املعايــر 
املاليــة وغيــر املاليــة ومؤشــرات األداء الرئيســية علــى مســتوى املجموعــة.

ــآت  ــة الترشــيحات واملكاف ــع جلن ــه ومناقشــته م ــد مراجعت ــام بع ــذا الع ــآت الســنوية له ــي املكاف ــس اإلدارة إجمال ــد اعتمــد مجل ولق
ــى مســتوى املجموعــة ككل. وحتــددت نســبة املكافــآت املعتمــدة علــى أســاس مؤشــرات األداء الرئيســية املذكــورة أعــاه عل

تتحــدد مســتويات ومقاييــس املكافــآت للوحــدات الرئيســية )اإلدارات التشــغيلية( اســتنادا إلــى مؤشــرات األداء الرئيســية املقــررة لهــا 
والتــي مت ربطهــا مبؤشــرات قيــاس املخاطــر املرتبطــة بهــا. أمــا فيمــا يتعلــق بــاإلدارات األخــرى الغيــر تشــغيلية مثــل إدارات الدعــم 

واملســاندة )بخــاف اإلدارات الرقابيــة( فيتــم حتديــد مكافــآت موظفيهــا بنــاءاً علــى مؤشــرات قيــاس األداء اخلاصــة بهــا.
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5. إدارة املخاطر )تتمة(
تســتند مؤشــرات األداء الرئيســية إلدارات املخاطــر والرقابــة علــى مــدى حتقــق أهــداف مهنيــة لــإدارة دون ربــط ذلــك بــاألداء 

التشــغيلي للمجموعــة.
يحــدد منــوذج تقييــم األداء لــكل درجــة وظيفيــة األهميــة الكميــة ملؤشــرات األداء الرئيســية لألفــراد كمــا يتــم ربــط الدرجــات النهائيــة 

للتقييــم بصــورة كميــة لتحديــد املكافــآت الثابتــة )زيــادة الراتــب( واملكافــآت املتغيــرة )املكافــآت واحلوافــز الســنوية(.
ونظــرا ألن إجمالــي املكافــآت مرتبــط بــأداء املجموعــة )صافــي ربــح املجموعــة(، تقــوم املجموعــة بتعديــل نســب املكافــآت فــي حالــة 

تراجــع األداء وركــود األعمــال.
هـ( التعديالت على املكافآت

تتــم مراجعــة مبلــغ املكافــآت الســنوي )الثابتــة واملتغيــرة( مــن قبــل جلنــة الترشــيحات واملكافــآت ويخضــع بعــد ذلــك للمراجعــة 
واالعتمــاد مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

حتــدد سياســة املكافــآت باملجموعــة تأجيــل جــزء مائــم مــن املكافــآت املتغيــرة ملوظفــي اإلدارة )مبــا فــي ذلــك الذيــن تؤثــر قراراتهــم 
علــى مســتويات املخاطــر اخلاصــة باملجموعــة(.

يطبق تأجل املكافآت املتغيرة على األسهم طبقا لشروط برنامج خيارات األسهم للموظفن.
تخضع املكافآت املتغيرة املؤجلة للضوابط التالية:

يتم تأجيل املكافآت على مدى ثاث )٣( سنوات من تاريخ فترة األداء لكي تتماشى مع األداء طويل األجل للمجموعة. <
تخضــع املكافــآت ملبــدأ االســترداد فــي حالــة التجــاوزات أو املعلومــات املضللــة أو تخطــي حــدود املخاطــر املعتمــدة دون  <

مراقبــة مســبقة. وتخضــع اإلدارة الرقابيــة ملبــدأ االســترداد ملــدة ســنة واحــدة بينمــا تخضــع اإلدارات األخــرى ملبــدأ 
ــدة ٣ ســنوات. االســترداد مل

و( أنواع بنود املكافآت
لــدى املجموعــة اثنــان مــن بنــود املكافــآت الرئيســية )ثابتــة ومتغيــرة(. يرتبــط البنــد املتغيــر بصــورة رئيســية بــاألداء ويخضــع ملنهــج 
التأجيــل كمــا ذكــر أعــاه. أمــا البنــد الثابــت )الرواتــب واملزايــا( فهــو علــى أســاس نقــدي بينمــا ينقســم البنــد املتغيــر )املنــح واحلوافــز 
األخــرى( إلــى أســاس نقــدي )مكافــأة األداء( وأســهم )برنامــج خيــارات األســهم للموظفــن(. كمــا هنالــك بنــود املكافــآت األخــرى وهــي 

حوافــز األداء لبعــض وحــدات األعمــال فــي حالــة حتقيــق بعــض أهــداف األعمــال املقــررة.
تتم مراجعة واعتماد النسبة بن املكافآت الثابتة واملتغيرة )النقد واألسهم( من قبل مجلس اإلدارة سنويا.

فــي حالــة االنكشــافات العاليــة للمخاطــر، قــد تلجــأ املجموعــة لتخفيــض نســبة املكافآت املتغيــرة وخصوصا لإدارة العليا واألشــخاص 
املعنيــن باتخــاذ القرارات املنكشــفة للمخاطر.

2 معلومات كمية
عقدت جلنة الترشيحات واملكافآت اجتماعن خال العام ولم يتقاضى اعضاءه اي شيء.. ١
يبلــغ عــدد األشــخاص )اإلدارة العليــا ومتخــذو القــرارات ألنشــطة حتفهــا املخاطــر( املؤهلــن للمكافــآت املتغيــرة ٦٣ . ٢

شــخًصا وميثلــون نســبة 3.5% مــن إجمالــي عــدد املوظفــن بالبنــك واملؤهلــن للمكافــآت املتغيــرة لســنة ٢٠١٥. 
يبلــغ إجمالــي عــدد األشــخاص )اإلدارة العليــا ومتخــذو القــرارات ألنشــطة حتفهــا املخاطــر( ٦٣ شــخًصا. وإجمالــي . ٣

املكافــآت املمنوحــة إليهــم هــو مببلــغ 15،480ألــف دينــار كويتــي لســنة ٢٠١٥
لم يحصل أي من املوظفن الذين انضموا للبنك خال العام على أية مكافآت مقابل انضمامهم.. 4
كان إجمالــي مبلــغ مكافــأة نهايــة اخلدمــة املدفــوع خــال عــام ٢٠١٥ مببلــغ ٣١٠ ألــف دينــار كويتــي وهــو يتعلــق بســبعة . ٥

ــا ومتخــذو القــرارات ألنشــطة حتفهــا املخاطــر(. أشــخاص )اإلدارة العلي
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5. إدارة املخاطر )تتمة(
اإلدارة العليا:
جدول )٢٨(:

مؤجلة )ألف دينار كويتي(غير مقيدة )ألف دينار كويتي(إجمالي الرواتب واملكافآت املمنوحة خال الفترة املسجلة
املكافآت الثابتة:

ال شيء ١٣٦‰٧مكافآت نقدية
ال شيء ال شيء برنامج خيارات األسهم للموظفن

املكافآت املتغيرة:
٣٧4‰٦مكافآت نقدية

4٣٥‰١برنامج خيارات األسهم للموظفن
44٦أخرى )إيضاح ١(

متخذو القرارات ألنشطة حتفها املخاطر:
جدول )٢٩(

مؤجلة )ألف دينار كويتي(غير مقيدة )ألف دينار كويتي(إجمالي الرواتب واملكافآت املمنوحة خال الفترة املسجلة
املكافآت الثابتة:

ال شيء ٧٠4‰٣مكافآت نقدية
ال شيء ال شيء برنامج خيارات األسهم للموظفن

املكافآت املتغيرة:
٦٠4٩‰٥مكافآت نقدية

٧٧٨برنامج خيارات األسهم للموظفن
١١٦أخرى )إيضاح ١(

إيضاح ١: تتضمن حوافز األداء األخرى

جدول )٣٠(
اإلجمالــي الكلــي للمكافــآت الثابتة عدد املوظفن في هذه الفئةفئة املوظفن

واملتغيــرة )ألــف دينــار كويتي(
٣٩١‰٦٢١٥ اإلدارة العليا

٢١١‰٢١١٠متخذو القرارات ألنشطة حتفها املخاطر
٣٢٩‰١٥٢وظائف الرقابة املالية ورقابة املخاطر
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5. إدارة املخاطر )تتمة(
5- املالحق

1- هيكل رأس املال الرقابي: منوذج اإلفصاح العام

ألف دينار كويتيحقوق املساهمن )CET1(: األدوات واالحتياطياترقم السطر

٩٧٢‰٥٠٣ األسهم العادية املؤهلة املصدرة زائداً عاوة اإلصدار١

٢٢١‰١٠٧‰١ أرباح محتفظ بها ٢

١٠٢‰٠٧4‰١ إيرادات شاملة أخرى متراكمة )واحتياطيات أخرى(٣

رأس املــال الصــادر مباشــرة والــذي يخضــع لاســتبعاد التدريجــي مــن "حقــوق املســاهمن مــن 4
الشــريحة ١" )ينطبــق فقــط علــى الشــركات غيــر املســاهمة(

 -

األســهم العاديــة الصــادرة عــن الشــركات التابعــة املجمعــة واحملتفــظ بهــا مــن قبــل طــرف ثالــث ٥
)حقــوق األقليــة(

 ٥٥‰٦٢4

٨4٩‰٧4٧‰٢ حقوق املساهمن )CET1( قبل التعديات الرقابية٦

 حقوق املساهمن )CET1(: التعديات الرقابية

 تعديات التقييم ٧

)925‰500(الشهرة )بالصافي من الضريبة املدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة(٨

موجــودات غيــر ملموســة أخــرى باســتثناء حقــوق خدمــات الرهــن العقــاري )بالصافــي مــن ٩
الضريبــة املدرجــة فــي جانــب االلتــزام ذي الصلــة(

)203‰420(

الضريبــة املؤجلــة املدرجــة فــي جانــب األصــول التــي تســتند إلــى الربحيــة املســتقبلية باســتثناء تلــك ١٠
التــي تنتــج عــن فروقــات مؤقتــة )بالصافــي مــن الضريبــة املدرجــة فــي جانــب االلتــزام ذي الصلــة(

 

 احتياطي تغطية التدفقات النقدية١١

 عجز املخصصات للخسائر املتوقعة )وفق أسلوب النماذج الداخلية في حال تطبيقه(١٢

  الربح من املبيعات اخلاصة بعمليات التوريق١٣

 األرباح واخلسائر الناجتة عن التغيرات في مخاطر االئتمان للمطلوبات املقيمة بالقيمة العادلة١4

 صافي موجودات صندوق التقاعد ذات الفائدة احملددة ١٥

)799‰77( استثمارات في أسهم البنك نفسه )إن لم يتم تصفيتها من رأس املال املدفوع في امليزانية العمومية(١٦

 االستثمارات املتبادلة في رؤوس أموال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمن١٧

االســتثمارات فــي رأس مــال البنــوك واملؤسســات املاليــة وشــركات التأمــن التــي تقــع خارج نطــاق التجميع ١٨
الرقابــي، بالصافــي مــن املراكــز املكشــوفة املؤهلــة )املبالــغ فــوق حــد ١٠% مــن حقــوق مســاهمن للبنك(

االســتثمارات الهامــة فــي األســهم العاديــة للبنــوك واملؤسســات املاليــة وشــركات التأمــن التــي تقــع ١٩
خــارج نطــاق التجميــع الرقابــي، بالصافــي مــن املراكــز املكشــوفة حيــث ال ميتلــك البنــك أكثــر مــن 

١٠% مــن رأس املــال املصــدر )املبالــغ فــوق حــد ١٠% مــن حقــوق مســاهمن للبنــك الشــريحة ١(
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 حقوق خدمات الرهن العقاري )املبالغ فوق حد ١٠% من حقوق مساهمن للبنك(٢٠

الضرائــب املؤجلــة علــى جانــب األصــول الناجتــة عــن الفروقــات املؤقتــة )املبالــغ فــوق حــد ١٠% ٢١
مــن حقــوق مســاهمن للبنــك، بالصافــي مــن الضريبــة املدرجــة فــي جانــب االلتــزام ذي الصلــة(

 

- املبلغ الذي يتجاوز حد الـ ١٥% من حقوق مساهمن للبنك٢٢
 منها: االستثمارات الهامة في األسهم العادية للمؤسسات املالية٢٣
 منها: حقوق خدمات الرهن العقاري٢4
 منها: الضريبة املؤجلة املدرجة في جانب األصول الناجتة عن الفروقات املؤقتة٢٥
 التعديات الرقابية األخرى املقررة من السلطة الرقابية٢٦

ــال ٢٧ ــة رأس امل ــى حقــوق املســاهمن )CET1( بســبب عــدم كفاي ــة املطبقــة عل التعديــات الرقابي
اإلضافــي )AT1( ورأس املــال املســاند )الشــريحة ٢( لتغطيــة االســتقطاعات 

 

٢٨)CET1( إجمالي التعديات الرقابية على حقوق املساهمن)144‰782(

٢٩)CET1( ٧٠٥‰٩٦٥‰١حقوق املساهمن

٧٠٠‰٢١٠ أدوات رأس املال اإلضافي )AT1( املؤهلة املصدرة زائداً عاوة اإلصدار٣٠

٧٠٠‰٢١٠منها: املصنفة كحقوق مساهمن وفقاً للمعايير احملاسبية املطبقة٣١

 منها: املصنفة كالتزامات وفقاً للمعايير احملاسبية املطبقة٣٢

املــال ٣٣ مــن رأس  التدريجــي  والتــي تخضــع لاســتقطاع  املصــدر مباشــرة  املــال  أدوات رأس 
)AT1( اإلضافــي 

 

أدوات رأس املــال اإلضافــي )AT1( )وأدوات حقــوق املســاهمن )CET1( غيــر املدرجــة فــي ٣4
الســطر ٥( الصــادرة عــن الشــركات التابعــة واحملتفــظ بهــا لــدى الغيــر )املبلــغ املســموح بــه فــي 

ــال اإلضافــي )الشــريحة ١(( مجموعــة رأس امل

٥‰١٠4٥

-     منها: األدوات الصادرة عن شركات تابعة والتي تخضع لاستقطاع التدريجي٣٥

٢4٥‰٢٢١رأس املال اإلضافي )AT1( قبل التعديات الرقابية ٣٦

 رأس املال اإلضافي )AT1(: التعديات الرقابية

٣٧)AT1( استثمارات في رأس املال اإلضافي للبنك نفسه  

٣٨)AT1( احلصص املتبادلة في أدوات رأس املال اإلضافي 

االســتثمارات فــي رأس مــال البنــوك واملؤسســات املاليــة وشــركات التأمــن التــي تقــع خــارج ٣٩
نطــاق التجميــع الرقابــي، بالصافــي مــن املراكــز املكشــوفة املؤهلــة، حيــث ال متلــك البنــوك أكثــر 
مــن ١٠% مــن حقــوق املســاهمن املصــدرة )املبالــغ فــوق حــد ١٠% مــن حقــوق املســاهمن للبنــك(

 

ــي تقــع 4٠ ــة وشــركات التأمــن الت ــوك واملؤسســات املالي االســتثمارات الهامــة فــي رأس مــال البن
ــة( ــز املكشــوفة املؤهل ــي )بالصافــي مــن املراك ــع الرقاب خــارج نطــاق التجمي
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 التعديات الرقابية املقررة من السلطة الرقابية4١

التعديــات الرقابيــة املطبقــة علــى رأس املــال اإلضافــي )AT1( بســبب عــدم كفايــة رأس املــال 4٢
املســاند )الشــريحة ٢( لتغطيــة االســتقطاعات

4٣)AT1( إجمالي التعديات الرقابية على رأس املال اإلضافي -
44)AT1( ٢4٥‰٢٢١ رأس املال اإلضافي
4٥)AT1( رأس املال اإلضافي + )CET1( حقوق املساهمن = )٩٥٠‰١٨٦‰٢ رأس املال األساسي )الشريحة ١

 رأس املال املساند )الشريحة ٢(: األدوات واملخصصات
٠٠٠‰١٢٥ أدوات رأس املال املساند )الشريحة ٢( املؤهلة املصدرة زائداً عاوة اإلصدار4٦
أدوات رأس املــال املصــدر مباشــرة والتــي تخضــع لاســتقطاع التدريجــي مــن رأس املــال املســاند 4٧

)الشريحة ٢(
 

املــال 4٨ ٢( )وأدوات حقــوق املســاهمن )CET1( ورأس  )الشــريحة  املــال املســاند  أدوات رأس 
اإلضافــي )AT1( غيــر املدرجــة فــي الســطر ٥ أو ٣4( الصــادرة عــن شــركات تابعــة واحملتفــظ 

ــه فــي مجموعــة رأس املــال املســاند )الشــريحة ٢(( ــغ املســموح ب بهــا لــدى الغيــر )املبل

 ٩٦٢‰١٣

-     منها: األدوات الصادرة عن شركات تابعة والتي تخضع لاستقطاع التدريجي4٩
٥٦٩‰١٧١ املخصصات العامة املدرجة في رأس املال املساند )الشريحة ٢(٥٠
٥٣١‰٣١٠رأس املال املساند )الشريحة ٢( قبل التعديات الرقابية٥١

 رأس املال املساند )الشريحة ٢(: التعديات الرقابية
  استثمارات في رأس املال املساند للبنك نفسه )الشريحة ٢( ٥٢
 احلصص املتبادلة في أدوات رأس املال املساند )الشريحة ٢(٥٣
االســتثمارات فــي رأس مــال البنــوك واملؤسســات املاليــة وشــركات التأمــن التــي تقــع خــارج ٥4

نطــاق التجميــع الرقابــي، بالصافــي مــن املراكــز املكشــوفة املؤهلــة، حيــث ال ميلــك البنــك أكثــر 
ــغ فــوق حــد ١٠% حقــوق املســاهمن للبنــك( مــن ١٠% مــن حقــوق املســاهمن املصــدرة )املبال

 

ــي تقــع ٥٥ ــة وشــركات التأمــن الت ــوك واملؤسســات املالي االســتثمارات الهامــة فــي رأس مــال البن
ــة( ــز املكشــوفة املؤهل ــي )بالصافــي مــن املراك ــع الرقاب خــارج نطــاق التجمي

 

 التعديات الرقابية األخرى املقررة من السلطة الرقابية٥٦
- إجمالي التعديات الرقابية على رأس املال املساند )الشريحة ٢(٥٧
٥٣١‰٣١٠ رأس املال املساند )الشريحة ٢(٥٨
إجمالــي رأس املــال )إجمالــي رأس املــال = رأس املــال األساســي )الشــريحة ١( + رأس املــال ٥٩

املســاند )الشــريحة ٢(( 
٢‰4٩٧‰4٨١

١٢٩‰٨4٢‰١4إجمالي املوجودات املرجحة باملخاطر٦٠
 معدالت رأس املال واالحتياطيات

13.2%حقوق املساهمن )CET1( )كنسبة من املوجودات املرجحة باملخاطر(٦١
14.7%رأس املال األساسي )الشريحة ١( )كنسبة من املوجودات املرجحة باملخاطر(٦٢
16.8%إجمالي رأس املال )كنسبة من املوجودات املرجحة باملخاطر(٦٣
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٦4 ) )CET1( متطلبــات املصــدات اخلاصــة بالبنــك ]احلــد األدنــى ملتطلبــات حقــوق املســاهمن
للتقلبــات  الرأســمالية  )ب(املصــدات  زائــداً  التحوطيــة(  الرأســمالية  املصــدات  )أ(  تتضمــن 
االقتصاديــة زائــداً )ج( املتطلبــات الرأســمالية اإلضافيــة علــى البنــوك ذات التأثيــر النظامــي[، 

ــر عنهــا كنســبة مــن األصــول املرجحــة باملخاطــر ويعب

%9.0

2.5%منها: )أ( متطلبات املصدات الرأسمالية التحوطية٦٥
    - منها: )ب( املصدات الرأسمالية للتقلبات االقتصادية ٦٦
    - منها:)ج( املتطلبات الرأسمالية اإلضافية على البنوك ذات التأثير النظامي٦٧
6.7%حقوق املساهمن )CET1( املتاحة للمصدات )كنسبة من األصول املرجحة باملخاطر(٦٨

 احلدود الدنيا
9.0%احلد األدنى ملعدل حقوق املساهمن )CET1( مبا في ذلك املصدات الرأسمالية التحوطية٦٩
10.5%احلد األدنى ملعدل رأس املال األساسي )الشريحة ١(٧٠
ــات ٧١ ــرأس املــال مبفهومــه الشــامل )١٣%( بخــاف املصــدات الرأســمالية للتقلب ــى ل احلــد األدن

ــر النظامــي ــوك ذات التأثي ــة ومصــدات البن االقتصادي
%12.5

 املبالغ دون حدود االستقطاعات )قبل وزنها باملخاطر(
  40،896 االستثمارات غير الهامة في رأس مال املؤسسات املالية األخرى٧٢
  64،676 االستثمارات الهامة في حقوق املساهمن لدى املؤسسات املالية ٧٣
 حقوق خدمات الرهن العقاري )بالصافي من الضريبة املدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة(٧4
الضريبــة املؤجلــة املدرجــة علــى جانــب املوجــودات الناجتــة عــن فروقــات مؤقتــة )بالصافــي مــن ٧٥

الضريبــة املدرجــة فــي جانــب االلتــزام ذي الصلــة(
 

 حدود االعتراف باملخصصات في رأس املال املساند )الشريحة ٢(
املخصصــات العامــة املؤهلــة لــإدراج ضمــن رأس املــال املســاند )الشــريحة ٢( بخصــوص ٧٦

االنكشــافات وفقــاً لألســلوب القياســي )قبــل تطبيــق احلــد األقصــى(
 4٢٥٩‰٩٨

٥٦٩‰١٧١   احلد األقصى إلدراج املخصصات العامة في رأس املال املساند )الشريحة ٢( وفقاً لألسلوب القياسي٧٧
املخصصــات العامــة املؤهلــة لــإدراج ضمــن رأس املــال املســاند )الشــريحة ٢( بخصــوص ٧٨

االنكشــافات وفقــاً ألســلوب منــاذج التصنيفــات الداخليــة )قبــل تطبيــق احلــد األقصــى(
 

احلــد األقصــى إلدراج املخصصــات العامــة ضمــن رأس املــال املســاند )الشــريحة ٢( وفقــاً ٧٩
ألســلوب منــاذج التصنيفــات الداخليــة
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5. إدارة املخاطر )تتمة(
معيار الرفع املالي: منوذج اإلفصاح العام

جدول )٣٢(
ألف دينار كويتيالبند 

االنكشافات داخل امليزانية العمومية
بنــود داخــل امليزانيــة العموميــة )باســتثناء املشــتقات ومعامــات متويــل األوراق املاليــة ولكنهــا ١

تشــتمل علــى الضمانات(
 ٦٣٠‰٥٩٧‰٢٣

)345‰704()مبالغ املوجودات املقتطعة في حتديد الشريحة ١ من رأس املال ضمن إطار عمل بازل ٣(٢
إجمالــي اإلنكشــافات داخــل امليزانيــة العموميــة )باســتثناء املشــتقات ومعامــات متويــل ٣

األوراق املاليــة( )مجمــوع الســطر ١ و٢( 
 ٢٨٥‰٨٩٣‰٢٢

االنكشافات ملخاطر املشتقات
٦٩٧‰١٦ تكلفة االستبدال املتعلقة بكافة معامات املشتقات )أي صافي هامش التباين النقدي املؤهل( 4
4٥4‰٥٨ مبالغ مضافة للتعرض احملتمل للمخاطر في املستقبل واملرتبطة بكافة معامات املشتقات ٥
إجمالــي ضمانــات املشــتقات املقدمــة واملقتطعــة مــن موجــودات امليزانيــة العموميــة طبقــا ٦

لإطــار العمــل احملاســبي التشــغيلي
 

 )اقتطاعات موجودات األرصدة املدينة لهامش التباين النقدي املقدم في معامات املشتقات(٧
  )أطراف مقابلة مركزية معفاة من االنكشافات التجارية املستبعدة حسب العميل(٨
 قيمة اسمية فعلية معدلة للمشتقات االئتمانية املسجلة٩

ــة للمقاصــة واالقتطاعــات لقيمــة املعامــل اإلضافــي للمشــتقات ١٠ ــة معدل قيمــة اســمية فعلي
ــة املســجلة( االئتماني

 

١٥١‰٧٥ إجمالي االنكشافات للمشتقات )مجموع السطور من 4 إلى ١٠(١١

إجمالــي موجــودات معامــات متويــل األوراق املاليــة )دون أي حتقــق للمقاصــة( بعــد التعديــل ١٢
ليعكــس معامــات املبيعات احملاســبية

 

ــي ١٣ ــة إلجمال ــة النقدي ــة واألرصــدة املدين ــة النقدي ــا لألرصــدة الدائن ــغ متــت مقاصته  )مبال
موجــودات معامــات متويــل األوراق املاليــة(

 

 االنكشاف ملخاطر العائد النقدي ملوجودات معامات متويل األوراق املالية١4
 االنكشافات ملعامات الوكاء ١٥
- إجمالي انكشافات معامات متويل األوراق املالية )مجموع السطور من ١٢ إلى ١٥(١٦

االنكشافات للبنود األخرى خارج امليزانية
4١٣‰٠٥4‰١٠ االنكشاف للبنود خارج امليزانية بالقيمة االسمية اإلجمالية ١٧
)786‰386‰7( )تعديات للتحويل إلى مبالغ مكافئة لائتمان(١٨
٦٢٧‰٦٦٧‰٢ بنود خارج امليزانية )مجموع السطرين ١٧ و١٨(١٩

رأس املال وإجمالي االنكشافات
٩٥٠‰١٨٦‰٢ الشريحة ١ من رأس املال٢٠
٠٦٣‰٦٣٦‰٢٥ إجمالي االنكشافات )مجموع السطور رقم ٣ و١١ و١٦ و١٩(٢١

8.5%معيار الرفع املالي – بازل ٢٢٣

89



5. إدارة املخاطر )تتمة(
5- املالحق )تتمة(

2- رأس املال الرقابي: منوذج السمات األساسية
كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٥، يتكــون رأس مــال البنــك املصــدر واملدفــوع بالكامــل مــن 5.039.717.987 ســهم )إيضــاح ١٩ حــول 

البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة( واملؤهــل كحقــوق مســاهمن شــريحة ١ علــى مســتوى املجموعــة و البنــك منفــردا
إضافة إلى ذلك، تصنف األدوات التالية كرأس مالي رقابي مؤهل 

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع شركة بنك الكويت الوطني لتمويل 
الشريحة ١ من راس املال 

املصدر

السندات ذات الفائدة الثابتة: 
kwod١٠١٠٠٥٠٦

السندات ذات الفائدة املتغيرة: 
 kwod١٠١٠٠٥١4

١٢٠٦٩٧٢٣4٨ XS  )Unique identifier( الرمز املرجعي

قوانن دولة الكويت  القانون االجنليزي: باستثناء األوراق 
الرأسمالية واملساندة التي تخضع 

لقوانن مركز دبي املالي العاملي 

القوانن احلاكمة لألداة 

املعاملة الرقابية
الشريحة ٢  رأس املال اإلضافي شريحة ١  نوع رأس املال 

املجموعة ومنفردا  املجموعة ومنفردا   مؤهل على مستوي البنك منفردا / 
املجموعة / املجموعة ومنفرداً

سندات دين مساندة ادوات رأسمالية مصدرة من قبل بنك 
الكويت الوطني ش.م.ك.ع ومضمونة 
بشكل غير قابل لإلغاء على أساس 

سندات دين مساندة

 نوع األداة

٠٠٠‰٠٠٠‰١٢٥ دينار كويتي  ٠٠٠‰٠٠٠‰٧٠٠ دوالر أمريكي 
)٠٠٠‰٧٠٠‰٢١٠ دينار كويتي(

املبلغ املدرج في رأس املال الرقابي 

٠٠٠‰٥٠ دينار كويتي  1،000 دوالر أمريكي  القيمة اإلسمية لألداة
مطلوبات - على اساس التكلفة املطفأة  التصنيف احملاسبي حقوق امللكية اخلاصة باملساهمن 

١٨ نوفمبر ٢٠١٥  ٩ ابريل ٢٠١٥  تاريخ اإلصدار األصلي
محددة االستحقاق  دائمة  دائمة أو محددة االستحقاق
١٨ نوفمبر ٢٠٢٥  ال يوجد فترة استحقاق تاريخ االستحقاق األصلي

نعم  نعم  خيار السداد للمصدر ويخضع ملوافقة 
رقابية مسبقة

تاريخ السداد االختياري: ١٨ نوفمبر 
٢٠٢٠ :، وفي حالة التعديل في القواعد 
الرقابية املتعلقة برأس املال أو ألسباب 

ضريبية: أساسي بنسبة ١٠٠% زائد 
الفائدة املستحقة.

تاريخ السداد االختياري: ٩ /ابريل 
٢٠٢١، وفي حالة التعديل في القواعد 
الرقابية املتعلقة برأس املال أو ألسباب 

ضريبية :أساسي بنسبة ١٠٠% زائد 
الفائدة املستحقة. 

تاريخ السداد االختياري، وتواريخ السداد 
الطارىء، وقيمة السداد

شبه سنوي  شبه سنوي  تواريخ السداد الاحقة، إن وجدت 
الكوبونات / توزيعات االرباح

شريحة ثابتة: ثابتة الول خمسة سنوات 
بعد ذلك يتم حتديد سعر ثابت جديد 

للفترة الاحقة 
شريحة متغيرة: يتم حتديدها شبه سنويا 

وفقاً لسقف سعر الفائدة. 

ثابتة ملدة الستة سنوات األولى، بعدها 
يتم حتديد سعر ثابت جديد لكل ستة 

سنوات بعد ذلك يساوي سعر املبادالت 
املتوسطة بالدوالر األمريكي خال هذه 

السنوات الستة زائد الهامش. 

توزيعات أرباح / كوبونات ثابتة أو متغيرة
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شريحة ثابتة: P.A %4.75. ثابتة ملدة 
خمسة سنوات. بعد ذلك يتم حتديد 

سعر ثابت جديد من معدل اخلصم لبنك 
الكويت املركزي زائد P.A 2.75 لفترة 

الحقة. 
شريحة متغيرة: معدل خصم بنك الكويت 
املركزي زائد نسبة 2.50% يتم حتديدها 

شبه سنويا وفقاً لسقف سعر الفائدة 
الثابت السائد 

 P.A %5.75. سعر ثابت حتى )ولكن 
مع االستثناء( ٩ أبريل ٢٠٢١، بعدها يتم 

حتديد سعر ثابت جديد لكل ستة سنوات 
يساوي سعر املبادالت املتوسطة بالدوالر 

األمريكي خال هذه السنوات الستة زائد 
P.A %4.119 هامش.

سعر الكوبون وأي مؤشرات ذات عاقة

ال  نعم   وجود مانع لتوزيعات األرباح
تسديد الفائدة إلزامي   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. 

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

ال ال  وجود حوافز لتعديل قيمة الدفعات أو 
حوافز أخرى للسداد املبكر

غير مطبق غير متراكم  غير تراكمية أو تراكمية
غير قابل للتحويل غير قابل للتحويل قابلة للتحويل أو غير قابلة للتحويل

غير مطبق غير مطبق إن كانت قابلة للتحويل، أحداث خاصة 
للتحويل

غير مطبق غير مطبق  إن كانت قابلة للتحويل، بالكامل أو جزئياً
غير مطبق غير مطبق إن كانت قابلة للتحويل، معدل التحويل
غير مطبق غير مطبق إن كانت قابلة للتحويل، حتويل إلزامي أو 

اختياري
غير مطبق غير مطبق إن كانت قابلة للتحويل، حتديد نوع األداة 

التي يتم التحويل إليها
غير مطبق غير مطبق إن كانت قابلة للتحويل، حتديد مصدر 

األداة التي يتم التحويل إليها
نعم  نعم  خصائص التخفيض

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

يظل متاحا.

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

يظل متاحا. 

في حالة التخفيض، أحداث خاصة 
بالتخفيض

قد يكون جزئيا أو بالكامل قد يكون جزئيا أو بالكامل  في حالة التخفيض، بالكامل أو جزئياً
دائم  دائم  في حالة التخفيض، بصورة دائمة أو 

مؤقتة
غير مطبق  غير مطبق  إن كان تخفيضاً مؤقتاً، وصف آلية 

التخفيض
حقوق ملكية فقط من النوع املميز الى 

االعتيادي و واألدوات املالية الشريحة١ 
املؤهلة

 حقوق ملكية فقط من النوع املميز الى 
 )CET1( االعتيادي مثال ادوات رأس املال

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

مباشرة(
ال  ال  مواصفات عدم تطابق مع متطلبات التحويل

غير مطبق غير مطبق  إن كان نعم، حتديد املواصفات غير املطابقة
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5. إدارة املخاطر )تتمة(
قائمة املصطلحات

التعريفاملصطلح

)AT1( أحــد املفاهيــم احملــددة مــن قبــل جلنــة بــازل ٣ ويتكــون مــن رأس رأس املال اإلضافي )AT1( ميثــل رأس املــال اإلضافــي
ــر مقيــد  ــم وغي ــزام دائ ــة. تتضمــن هــذه الشــريحة بصــورة رئيســية تقــدمي الت مــال ذي جــودة عالي
بتوفيــر األمــوال وهــي متاحــة بحريــة لتحمــل اخلســائر فــي حالــة عــدم االســتمرارية وتلــي مطالبــات 
املودعــن وغيرهــم مــن الدائنــن الرئيســين فــي حالــة التصفيــة كمــا أنهــا تتيــح توزيعــات رأس املــال 

بنــاء علــى التقديــر التــام واملطلــق للمؤسســة.

يشــير إلــى "القواعــد والتعليمــات املتعلقــة مبعيــار كفايــة رأس املــال" الصــادرة مبوجــب التعميــم رقــم بازل ٢
٢/ر ب/٢٠٠٥/١٨4 الصــادر عــن بنــك الكويــت املركــزي بتاريــخ ٢١ ديســمبر ٢٠٠٥ والتعديــات 

الاحقــة لــه. 

يشــير إلــى تعليمــات "معــدل كفايــة رأس املــال – بــازل ٣ للبنــوك التقليديــة" الصــادرة مبوجــب التعميــم بازل ٣
رقــم ٢/ر ب، ر ب أ/٢٠١4/٣٣٦ الصــادر عــن بنــك الكويــت املركــزي بتاريــخ ٢4 يونيــو ٢٠١4.

الرأســمالية  املصــدات 
طيــة لتحو ا

مت إدراج وتصنيــف املصــدات الرأســمالية التحوطيــة بنســبة 2.5 % )يتــم التعبيــر عنــه كنســبة مــن 
املوجــودات املرجحــة باملخاطــر( ضمــن احلــد األدنــى مــن متطلبــات حقــوق املســاهمن مــن الشــريحة ١.

الرأســمالية  املصــدات 
االقتصاديــة للتقلبــات 

ــذي حينمــا  ــى 2.5% وال ــراوح مــن ٠% إل ــة يت ــات االقتصادي ــات املصــدات الرأســمالية للتقلب متطلب
يتــم تقديــره كأحــد املتطلبــات بنــاء علــى تقديــر بنــك الكويــت املركــزي، ينبغــي الوفــاء بــه مــن حقــوق 

املســاهمن مــن الشــريحة ١

مــن  املســاهمن  حقــوق 
١ الشــريحة 

ميثــل رأس املــال األعلــى جــودة املتــاح مبــا يعكــس التزامــا دائمــا وغيــر مقيــد بتوفيــر األمــوال املتاحــة 
بحريــة لتحمــل اخلســائر. وهــو يتضمــن بصــورة رئيســية حقــوق املســاهمن واألربــاح احملتفــظ بهــا 

واالحتياطيــات ناقصــا االقتطاعــات املقــررة.

ذات  البنــوك  احتياطــي 
احمللــي النظامــي  التأثيــر 

احتياطــي للبنــوك ذات التأثيــر النظامــي احمللــي يتبايــن مــن 0.5% إلــى ٢% وينبغــي الوفــاء بــه فــي 
شــكل حقــوق املســاهمن)CET1( والــذي ســيتم حتديــده ســنويا علــى مســتوى كل بنــك محــدد كبنــك 

ذي تأثيــر نظامــي هــام مــن قبــل بنــك الكويــت املركــزي.

تقييــم  مؤسســة   –  ECAI
اخلارجــي االئتمــان 

مؤسســة تقييــم االئتمــان اخلارجــي املعتــرف بهــا مــن قبــل بنــك الكويــت املركــزي مــن حــن آلخــر 
ــة. ــاً للطريقــة املعياري ــى امللتزمــن وفق لغــرض تخصيــص املرجحــات باملخاطــر إل

التأمــن االستثمارات اجلوهرية  وشــركات  املاليــة  والشــركات  البنــوك  مــال  رأس  فــي  اجلوهريــة  االســتثمارات  تعــرف 
باالســتثمارات التــي ميتلــك فيهــا البنــك أكثــر مــن ١٠ % مــن رأس املــال العــادي الصــادرة عــن 

الشــركة املصــدرة أو التــي تصبــح فيهــا تلــك الشــركة تابعــة للبنــك. 

ــد الشريحة ٢ من رأس املال ــر مقي ــي تقــدم التزامــا غي ــة الت تتكــون الشــريحة ٢ مــن رأس املــال مــن أدوات رأس املــال املؤهل
بتوفيــر األمــوال لفتــرة محــددة ملقاصــة اخلســائر فــي حالــة عــدم االســتمرارية وهــي مســاندة 

ملطالبــات املودعــن فــي حالــة التصفيــة. والتحقــق احملــدود للمخصصــات
 العامــة احملتفــظ بهــا مقابــل اخلســائر املســتقبلية التــي ال ميكــن حتديدهــا حاليــا مؤهــل لــإدراج 

ضمــن الشــريحة ٢ مــن رأس املــال.
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يســر مجلــس اإلدارة أن يقــدم تقريــره الســنوي مرفقــاً بالبيانــات املاليــة املجمعــة واملدققــة لبنــك الكويــت الوطنــي ش.م.ك.ع. )البنــك( 
وشــركاته التابعــة )يشــار إليهــم مجتمعــن بـــ »املجموعــة«( للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015.

األداء املالي في العام 2015 
بلغــت األربــاح الصافيــة ملجموعــة بنــك الكويــت الوطنــي فــي العــام 2015 بعــد خصــم احلصــص غيــر املســيطرة 282.2 مليــون دينــار 
كويتــي مقارنــة مــع 261.8 مليــون دينــار كويتــي فــي العــام 2014، بنمــو بلــغ 7.8%. وبلغــت األربــاح التشــغيلية 494.1 مليــون دينــار 

كويتــي فــي العــام 2015، مقارنــة مــع 446 مليــون دينــار كويتــي فــي العــام 2014، بنمــو بلــغ %10.8. 
ــي  ــار كويت ــون دين ــل اإلســامي 530.2 ملي ــرادات مــن التموي ــد وصافــي اإلي ــرادات الفوائ ــغ صافــي إي ــام 2015، بل ــة الع وكمــا بنهاي
بارتفــاع بواقــع 13% مقارنــة مــع 469.3 مليــون دينــار كويتــي فــي العــام 2014. كمــا صافــي بلغــت إيــرادات الرســوم والعمــوالت 
129.8 مليــون دينــار كويتــي، مقارنــة مــع 121.8 مليــون دينــار كويتــي قبــل عــام، بنمــو بلــغ 6.5%. وبلــغ صافــي إيــرادات االســتثمارات 
ــاح  ــي فــي العــام 2014. كمــا ارتفــع صافــي ارب ــار كويت ــون دين ــة مــع 33.1 ملي ــة العــام 2015 مقارن ــي بنهاي ــار كويت ــون دين 31.9ملي

التعامــل بالعمــات االجنبيــة إلــى 33.2 مليــون دينــار كويتــي مقارنــة مــع 27.2 مليــون دينــار كويتــي قبــل عــام. 
أمــا بالنســبة ملصاريــف التشــغيل فــي العــام 2015، فقــد بلغــت 234.7 مليــون دينــار كويتــي مقارنــة مــع 215.1 مليــون دينــار كويتــي 

فــي العــام 2014. وقــد بلــغ معــدل التكاليــف إلــى الدخــل 32.2% للعــام 2015 مقارنــة مــع 32.5% فــي العــام 2014. 
ــع   ــة م ــام 2015، مقارن ــي الع ــي ف ــار كويت ــون دين ــة 164.4 ملي ــاض القيم ــان وخســائر انخف ــت مخصصــات خســائر االئتم ــد بلغ وق

146.7 مليــون دينــار كويتــي فــي العــام 2014.
بقي العائد على متوسط حقوق املساهمن عند 10.5% في العام 2015. 

امليزانية العامة 2015 
ــون  ــام 2015، مــن 21.784.1 ملي ــة الع ــي نهاي ــي ف ــار كويت ــون دين ــى 23.597.6 ملي ــة للمجموعــة إل ــت املوجــودات اإلجمالي ارتفع
دينــار كويتــي فــي نهايــة العــام 2014، بنمــو بلــغ 8.3%. وقــد ازداد حجــم القــروض والســلف والتمويــل اإلســامي إلــى العمــاء مببلــغ 
1.642.3 مليــون دينــار كويتــي ليصــل إلــى 13.551 مليــون دينــار كويتــي، بنمــو بلــغ 13.8%. كمــا ارتفــع حجــم االســتثمار فــي أوراق 

ماليــة مببلــغ 290.6 مليــون دينــار كويتــي ليصــل إلــى 2.784.3 مليــون دينــار كويتــي فــي نهايــة العــام 2015، بنمــو بلــغ %11.7. 
ــت  ــك الكوي ــرة األجــل وســندات بن ــع قصي ــي النقــد والودائ ــغ إجمال ــث بل ــد الســيولة، حي ــى صعي ــز قــوي عل ــع املجموعــة مبرك وتتمت
املركــزي وســندات خزانــة حكومــة دولــة الكويــت 4.665.4 مليــون دينــار كويتــي فــي نهايــة العــام 2015، فــي حــن بلــغ حجــم الودائــع 

لــدى البنــوك 1.426.7 مليــون دينــار كويتــي.
ــار  ــون دين ــى 469.9 ملي ــة إل ــة العمومي ــة فــي امليزاني وارتفعــت املخصصــات العامــة للمجموعــة فيمــا يتصــل بالتســهيات االئتماني
كويتــي فــي نهايــة العــام 2015 مقارنــة مــع 375.8 مليــون دينــار كويتــي فــي نهايــة العــام 2014، فيمــا ارتفعــت املخصصــات احملــددة 
إلــى 143 مليــون دينــار كويتــي فــي نهايــة العــام 2015 مقارنــة مــع 138.8مليــون دينــار كويتــي فــي نهايــة العــام 2014. وقــد واصلــت 
املجموعــة انتهــاج سياســة ائتمانيــة متحفظــة تقــوم علــى التنويــع املتــوازن فــي كافــة قطاعــات األعمــال واملناطــق اجلغرافيــة. وتخضــع 

ضمانــات القــروض وقيمهــا إلــى رقابــة مســتمرة مــن أجــل ضمــان أعلــى درجــات احلمايــة للمجموعــة فــي كل األوقــات.
مــن جهــة ثانيــة، ارتفعــت ودائــع العمــاء مبقــدار 799.5 مليــون دينــار كويتــي إلــى 12.059.2 مليــون دينــار كويتــي فــي نهايــة العــام 
2015، بنمــو بلــغ 7.1%. وتتمتــع مجموعــة بنــك الكويــت الوطنــي بثقــة قاعــدة واســعة مــن العمــاء الذيــن تشــكل ودائعهــم مصــدراً 
دائمــاً للتمويــل املســتقر. وقــد ارتفعــت املبالــغ املســتحقة للبنــوك واملؤسســات املاليــة مبقــدار 600.8 مليــون دينــار كويتــي لتصــل إلــى 
7.306.5 مليــون دينــار كويتــي فــي نهايــة العــام 2015، كمــا تراجــع إصــدار شــهادات اإليــداع خــال العــام 2015 مبقــدار 19.8 مليــون 

دينــار كويتــي لتصــل إلــى 655.3 مليــون دينــار كويتــي. 
كما قام بنك الكويت الوطني خال العام 2015 بإصدار سندات دين مساندة بقيمة 125 مليون دينار كويتي ألجل 10 سنوات.

وبلــغ إجمالــي التســهيات االئتمانيــة النقديــة وغيــر النقديــة املمنوحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة واألطــراف ذات العاقــة 278.3 مليــون 
دينــار كويتــي فــي نهايــة العــام 2015، وذلــك مقابــل ضمانــات بلغــت قيمتهــا 337.4 مليــون دينــار كويتــي، فــي حــن بلغــت قيمــة الودائــع 
اخلاصــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة واألطــراف ذات العاقــة 30.1 مليــون دينــار كويتــي. وبلــغ  إجمالــي القــروض والتســهيات املمنوحــة 

ألعضــاء اجلهــاز التنفيــذي 2.7 مليــون دينــار كويتــي، فيمــا بلغــت الودائــع اخلاصــة بهــم 3.2 مليــون دينــار كويتــي.

حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي البنك
ارتفــع إجمالــي حقــوق امللكيــة اخلاصــة مبســاهمي البنــك، بعــد خصــم التوزيعــات النقديــة املقترحــة والبالغــة قيمتهــا 148.4 مليــون 
دينــار كويتــي، ليصــل إلــى 2.607.5 مليــون دينــار كويتــي فــي نهايــة العــام 2015 مقارنــة مــع 2.511.9 مليــون دينــار كويتــي فــي نهايــة 

العــام 2014. 

تقرير مجلس اإلدارة 
بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
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وقــد أصــدر بنــك الكويــت الوطنــي فــي العــام 2015 أوراقــا ماليــة مســتدامة )Perpetual Securities( مقومــة بالــدوالر األميركــي، 
بقيمــة 700 مليــون دوالر ومؤهلــة لتصّنــف كجــزء مــن حقــوق املســاهمن. وكمــا فــي نهايــة العــام 2015، بلــغ معــدل كفايــة رأس املــال 
وفــق معيــار بــازل III 16.8% )بلغــت 14.5% بنهايــة العــام 2014( مقارنــة مــع احلــد األدنــى البالــغ 12.5% واحملــدد مــن قبــل بنــك 
الكويــت املركــزي. وبلغــت نســبة الرفــع املالــي 8.5% بنهايــة العــام )بلغــت 7.8% بنهايــة العــام 2014(، مقارنــة مــع احلــد األدنــى البالــغ 

3% واحملــدد مــن قبــل بنــك الكويــت املركــزي.

متطلبات قانون هيئة أسواق املال
يحــرص البنــك علــى االلتــزام بأحــكام القانــون رقــم )7( لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق املــال وتنظيــم نشــاط األوراق املاليــة 
والئحتــه التنفيذيــة والتعليمــات التــي تصــدر عــن هيئــة أســواق املــال، ومت لذلــك تقــدمي اإلفصاحــات الواجبــة إلــى بورصــة األوراق 
املاليــة والهيئــة ) مبــا فيهــا اإلفصاحــات املتعلقــة بالشــركات التابعــة والزميلــة(، كمــا أفــرد البنــك ســجّاً ملــا يقدمــه أعضــاء مجلــس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة واملــدراء العامــون ونــواب ومســاعدو املــدراء العامــن مــن إفصاحــات عــن األســهم اململوكــة لهــم أو ألزواجهــم 

أو لســائر أقاربهــم مــن الدرجــة األولــى مــن أســهم البنــك أو شــركاته التابعــة أو الزميلــة، ومــا يكــون قــد طــرأ عليهــا مــن تغيــرات.

نظام خيار شراء األسهم 
قــام البنــك- خــال العــام 2015- مبنــح موظفيــه الرئيســين »مــن درجــة مســاعد مديــر عــام« ومــا فوقهــا، خيــارات شــراء عــدد مــن 
أســهم البنــك بلــغ إجمالهــا 1.925.883 ســهماً )مقابــل 2.611.732 ســهماً خــال العــام 2014(، بقيمــة عادلــة بلغــت 0.710 دينــار 
كويتــي )مقابــل 0.710 دينــار كويتــي فــي العــام 2014( لــكل خيــار مــن خيــارات األســهم املمنوحــة، وذلــك وفقــاً ألحــكام »نظــام خيــار 
شــراء األســهم للموظفــن الرئيســين فــي البنــك« الــذي يطبقــه البنــك بهــدف توفيــر حافــز يدفــع املوظفــن الذيــن ينطبــق عليهــم إلــى 

االســتمرار فــي العمــل لديــه وتعزيــز والئهــم للبنــك، وتهيئــة الســبيل الســتقطاب غيرهــم مــن ذوي اخلبــرات واملهــارات املتميــزة.
وقــد جــرى تعديــل هــذا النظــام مبــا يتفــق مــع تعليمــات بنــك الكويــت املركــزي رقــم )2/ ر ب، ر ب أ/ 284/ 2012( بشــأن »قواعــد 

ونظــم احلوكمــة فــي البنــوك الكويتيــة« والنافــذة املفعــول اعتبــاراً مــن 2013/7/1.
ووفقــاً ألحــكام نظــام خيــار شــراء األســهم ســتظل تلــك األســهم مملوكــة بالكامــل للبنــك ومحتفظــاً بهــا لديــه ملــدة ثــاث ســنوات )»فتــرة 
االحتفــاظ«( ميكــن بعدهــا لــكل موظــف قابــل للخيــار أن ميــارس احلــق فــي شــرائها مــع ســداد الســعر احملــدد لهــا خــال ســنة اعتبــاراً مــن 
تاريــخ انتهــاء فتــرة االحتفــاظ، وبفــوات مــدة الســنة املشــار إليهــا دون ممارســة احلــق فــي الشــراء والوفــاء بقيمتهــا ينقضــي احلــق فــي اخليار.

ومبوجــب قــرار اجلمعيــة العامــة العاديــة – فــي اجتماعهــا املنعقــد بتاريــخ 2012/3/11 – فــإن ملجلــس اإلدارة أن يخصــص مــا يــراه مــن 
األســهم املشــتراة )أســهم اخلزينــة( ألغــراض تطبيــق نظــام خيــار شــراء األســهم ســالف الذكــر، وذلــك خــال مــدة هــذا النظــام ووفقــاً 
ألحكامــه وقــراري اجلمعيــة العامــة الصادريــن فــي 2006/2/18 و2008/2/20 وقــرار وزيــر التجارة والصناعة رقم )337( لســنة 2004.

أسهم املنحة وتوزيع األرباح واألسهم املقترحة
مت توزيع األرباح الصافية للسنة بشكل رئيسي على النحو التالي: 

148.4 مليــون دينــار كويتــي توزيعــات نقديــة بواقــع 30 فلســاً للســهم الواحــد )30 فلســاً فــي العــام 2014( وتخضــع هــذه   .1
التوزيعــات ملوافقــة اجلمعيــة العامــة العاديــة ملســاهمي البنــك.

إضافــة مبلــغ 25.2 مليــون دينــار كويتــي حلســاب رأس املــال لتغطيــة إصــدار أســهم منحــة بواقــع 5% مــن رأس املــال املدفــوع كمــا   .2
فــي نهايــة العــام 2015 )5% للعــام 2014( )مــا يعــادل 251.985.884 ســهماً بقيمــة اســمية تبلــغ 100 فلــس للســهم الواحــد( 

ويخضــع إصــدار أســهم املنحــة ملوافقــة اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة ملســاهمي البنــك.
حتويــل مبلــغ 12 مليــون دينــار كويتــي حلســاب االحتياطــي القانونــي لزيــادة رصيــد هــذا االحتياطــي الــي احلــد األدنــى املطلــوب   .3

والبالــغ 50% مــن رأس املــال.
حتويل مبلغ 96.5 مليون دينار كويتي لرصيد األرباح احملتفظ بها.   .4

أهم مؤشــــرات األداء

201520142013مليون دينار كويتي
23.597.621.784.118.600.1املوجودات اإلجمالية

13.551.011.908.710.695.3قروض وسلف للعماء
12.059.211.259.710.478.0ودائع العماء

728.8661.0626.3إجمالي اإليرادات التشغيلية
282.2261.8238.1أرباح خاصة مبساهمي البنك األم

رئيس مجلس اإلدارة            

تقرير مجلس اإلدارة 
بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع. )تتمة(
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بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
بيان الدخل املجمع

للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2015

إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 30 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.

إيضـاحات
20152014

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
084513.518‰4585إيرادات فوائد

427114.046‰5139مصروفات فوائد 

657399.472‰445صافي إيرادات الفوائد

36987.061‰106إيرادات مرابحة ومتويل إسامي أخرى 

87517.195‰21تكاليف مرابحة وتوزيعات للمودعن 

49469.866‰84صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي 

151469.338‰530صافي إيرادات الفوائد وصافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي 

802121.846‰6129صافي األتعاب والعموالت

93633.132‰731صافي إيرادات االستثمارات

15427.213‰33صافي أرباح التعامل بالعمات األجنبية 

2207.657حصة في نتائج شركات زميلة

4941.860‰3إيرادات تشغيل أخرى

606191.708‰198إيرادات غير الفوائد

757661.046‰728صافي إيرادات التشغيل

213122.402‰137مصروفات موظفن

16872.412‰77مصروفات إدارية أخرى

33815.215‰15اسـتهاك مباني ومعدات

9685.062‰154إطفاء موجودات غير ملموسة

687215.091‰234مصروفات التشغيل 

070445.955‰494ربح التشغيل قبل مخصصات خسائر االئتمان وخسائر انخفاض القيمة

397146.695‰8164مخصص خسائر االئتمان وخسائر انخفاض القيمة

673299.260‰329ربح التشغيل قبل الضرائب

15425.606‰933ضرائب

519273.654‰296ربح السنة 

اخلاص بـ:

160261.810‰282مساهمي البنك 

35911.844‰14احلصص غير املسيطرة

296‰519273.654

53 فلس56 فلس 10ربحية السهم األساسية واملخففة اخلاصة مبساهمي البنك 
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بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
بيان الدخل الشامل املجمع

للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2015

إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 30 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.

إيضـاحات
20152014

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
519273.654‰296ربح السنة 

إيرادات شاملة أخرى:

)26.547((496‰8)7صافي األرباح من استثمارات متاحة للبيع محولة إلى بيان الدخل املجمع

55711.155‰810خسائر انخفاض القيمة من استثمارات متاحة للبيع محولة إلى بيان الدخل املجمع
25.034(380‰14)التغير في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع 

فروق حتويل عمات أجنبية وحصة في االيرادات الشاملة االخرى محولة إلى بيان الدخل املجمع 
-  (471‰8)من بيع شركة زميلة

111322احلصة في اإليرادات الشاملة األخرى لشركات زميلة
8.922)12.794(فروق حتويل عمات أجنبية ناجتة من حتويل عمليات أجنبية

)خسائر( إيرادات شاملة اخرى للسنة ميكن اعادة تصنيفها إلى بيان الدخل املجمع في سنوات 
18.886(473‰33)الحقة

046292.540‰263إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 

اخلاص بـ: 
505279.135‰249مساهمي البنك 

54113.405‰13احلصص غير املسيطرة

263‰046292.540
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بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
بيان املركز املالي املجمع

كما في 31 ديسمبر 2015

إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 30 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.

إيضـاحات
20152014

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
املوجودات

3713.131.991‰481‰113نقد وودائع بإشعارات قصيرة األجل  
930534.688‰13803سندات بنك الكويت املركزي

052344.529‰13380سندات خزانة حكومة الكويت
6792.050.515‰426‰1ودائع لدى البنوك 

96611.908.708‰550‰1213قروض وسلف ومتويل إسامي للعماء 
3342.493.693‰784‰132استثمارات في أوراق مالية
713119.398‰1492استثمار في شركات زميلة 

501203.414‰226أراضي ومباني ومعدات  
594696.416‰15677الشهرة واملوجودات األخرى غير امللموسة

490162.371‰16173موجودات أخرى
138.408-14استثمار في شركة زميلة محتفظ به لغرض البيع

63021.784.131‰597‰23مجموع املوجودات

املطلوبات
4676.705.717‰306‰7مبالغ مستحقة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى 

20311.259.736‰059‰12ودائع العماء  
257675.065‰655شهادات إيداع مصدرة

-  664‰17124سندات مساندة - الشريحة 2
915273.073‰18260مطلوبات أخرى

50618.913.591‰406‰20إجمالي املطلوبات

حقوق امللكية 
972479.973‰19503رأس املال 

19823.999‰2025أسهم منحة مقترح إصدارها 
986239.987‰19251احتياطي قانوني 

840699.840‰19699حساب عاوة إصدار أسهم
)78.795((799‰77)19أسهم خزينة 

99414.878‰1913احتياطي أسهم خزينة
7481.273.389‰338‰191احتياطيات أخرى 

9392.653.271‰755‰2حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي البنك 
- 700‰21210األوراق املالية املستدامة – الشريحة 1

485217.269‰224احلصص غير املسيطرة 

1242.870.540‰191‰3إجمالي حقوق امللكية

63021.784.131‰597‰23مجموع املطلوبات وحقوق امللكية 

  

عصام جاسم الصقر ناصر مساعد عبداهلل الساير 
الرئيس التنفيذي للمجموعة رئيس مجلس اإلدارة 



99

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
بيان التغيرات في حقوق امللكية املجمع

للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2015

إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 30 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.

إيضـاحات
20152014

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
أنشطة التشغيل 

519273.654‰296ربح السنة
تعديات لـ:

)33.132((936‰31)7صافي إيرادات االستثمارات
)7.657((220)حصة في نتائج شركات زميلة 

33815.215‰15استهاك مباني ومعدات
9685.062‰154إطفاء موجودات غير ملموسة

397146.695‰8164مخصص خسائر ائتمان محمل وخسائر انخفاض القيمة
6581.480‰221احتياطي املدفوعات باألسهم

15425.606‰933الضرائب
878426.923‰483ربح التشغيل قبل التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل 

التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:
)229((242‰269)سندات بنك الكويت املركزي

)24.281((523‰35)سندات خزانة حكومة الكويت  
)1.150.843(836‰623ودائع لدى البنوك 

)1.347.672((227‰768‰1)قروض وسلف ومتويل إسامي للعماء 
73.759(119‰11)موجودات أخرى

7501.760.852‰600مبالغ مستحقة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
467781.688‰799ودائع العماء 

434.081(808‰19)شهادات إيداع مصدرة
44.130(015‰9)مطلوبات أخرى
)22.513((351‰32)ضريبة مدفوعة

646975.895‰362صافي النقد الناجت من أنشطة التشغيل 
أنشطة االستثمار 

)1.466.122((673‰532‰1)شراء استثمارات في أوراق مالية
2911.350.475‰226‰1متحصات من بيع/ استرداد استثمارات في أوراق مالية

9393.839‰72إيرادات توزيعات أرباح
- 857‰14157متحصات من بيع شركة زميلة

)3.752(- حيازة حصص غير مسيطرة
58711.554توزيعات أرباح من شركات زميلة

003414‰1متحصات من بيع أراضي ومباني ومعدات
)26.844((428‰39)شراء أراضي ومباني ومعدات

)130.436((424‰183)صافي النقد املستخدم في أنشطة االستثمار
أنشطة التمويل

- 724‰21209صافي متحصات من إصدار األوراق املالية املستدامة – الشريحة 1
- 664‰17124صافي متحصات من إصدار سندات مساندة - الشريحة 2

)134.610((374‰141)توزيعات أرباح مدفوعة
- (087‰6)فوائد مدفوعة من إصدار األوراق املالية املستدامة – الشريحة 1

112161متحصات من بيع أسهم خزينة
- (087‰4)توزيعات أرباح مدفوعة من قبل شركة تابعة إلى احلصص غير املسيطرة

)134.449(952‰182صافي النقد الناجت من )املستخدم في( أنشطة التمويل
174711.010‰362الزيادة في النقد والودائع بإشعارات قصيرة األجل 

8.922(794‰12)فروق حتويل عمات أجنبية ناجتة من حتويل عمليات أجنبية

9912.412.059‰131‰3النقد والودائع بإشعارات قصيرة األجل في بداية السنة 
3713.131.991‰481‰113النقد والودائع بإشعارات قصيرة األجل في نهاية السنة 
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بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
بيان التغيرات في حقوق امللكية املجمع

للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2015
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بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة

31 ديسمبر 2015

1 - التأسيس والتسجيل 

مت التصريح بإصدار البيانات املالية املجمعة لبنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع. )"البنك"( وشركاته التابعة )يشار إليها معاً بـ "املجموعة"( للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 
2015 وفقاً لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ 10 يناير 2016. إن اجلمعية العامة السنوية للمساهمن لها احلق في تعديل هذه البيانات املالية املجمعة بعد إصدارها. إن 
البنك شركة مساهمة عامة تأسست في الكويت في عام 1952 ومسجلة كمصرف )سجل جتاري رقم – 8490( لدى بنك الكويت املركزي. يقع املكتب املسجل للبنك 

في شارع عبد اهلل األحمد وعنوانه البريدي هو ص.ب. 95 الصفاة 13001 الكويت. إن األنشطة الرئيسية للبنك مفصح عنها في إيضاح 3.

2 - السياسات احملاسبية الهامة

2.1- أساس اإلعداد 
مت إعداد البيانات املالية املجمعة وفقاً لتعليمات دولة الكويت ملؤسسات اخلدمات املالية التي تخضع لرقابة بنك الكويت املركزي. وتتطلب هذه التعليمات تطبيق 
كافة املعايير الدولية للتقارير املالية الصادرة عن مجلس معايير احملاسبة الدولية باستثناء متطلبات معيار احملاسبة الدولي 39 "األدوات املالية: التحقق والقياس" 
حول املخصص املجمع والتي حتل محلها متطلبات بنك الكويت املركزي حول احلد األدنى للمخصص العام، كما هو مبن في السياسة احملاسبية املتعلقة بانخفاض 

قيمة املوجودات املالية.
عدا  ما  العادلة،  للقيمة  وفقاً  مالية  أوراق  في  واالستثمارات  املشتقات  قياس  باستثناء  التاريخية،  التكلفة  مبدأ  أساس  على  املجمعة  املالية  البيانات  إعداد  مت 
االستثمارات احملتفظ بها حتى االستحقاق والعقارات االستثمارية. إضافة إلى ذلك، وكما هو موضح بالتفصيل أدناه، فإن املوجودات واملطلوبات التي مت تغطيتها، 

فيما يتعلق بعاقات تغطية القيمة العادلة، تدرج بالقيمة العادلة في حدود املخاطر التي يتم تغطيتها.

2.2- التغيرات في السياسات احملاسبية 
إن السياسات احملاسبية املستخدمة مماثلة لتلك املستخدمة في السنة السابقة. إن التعديات على املعايير الدولية للتقارير املالية التي تسري للفترات السنوية التي 

تبدأ في 1 يناير 2015 لم يكن لها أي تأثير مادي على السياسات احملاسبية أو املركز أو األداء املالي للمجموعة.

معايير صادرة ولكن لم تسر بعد
لم يتم تطبيق عدد من املعايير اجلديدة والتعديات على املعايير والتفسيرات التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2015 بشكل مبكر في 
إطار إعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة. وليس من املتوقع أن يكون ألي من هذه املعايير والتعديات تأثير جوهري على البيانات املالية املجمعة للمجموعة 

باستثناء ما يلي:

املعيار الدولي للتقارير املالية 9: األدوات املالية: التصنيف والقياس 
أصدر مجلس معايير احملاسبة الدولية الشكل النهائي للمعيار الدولي للتقارير املالية 9 األدوات املالية في يوليو 2014 ويسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
1 يناير 2018 مع السماح بالتطبيق املبكر. يحدد املعيار الدولي للتقارير املالية 9 متطلبات التحقق والقياس للموجودات املالية واملطلوبات املالية وبعض عقود شراء 
أو بيع املوجودات غير املالية. يحل هذا املعيار محل معيار احملاسبة الدولي 39 األدوات املالية: التحقق والقياس. إن تطبيق هذا املعيار سوف يكون له تأثير على 
تصنيف وقياس املوجودات املالية للمجموعة ولكن ليس من املتوقع أن يكون له تأثيراً جوهرياً على تصنيف وقياس املطلوبات املالية. إن املجموعة بصدد تقييم تأثير 

هذا املعيار على البيانات املالية املجمعة للمجموعة، عند التطبيق.

املعيار الدولي للتقارير املالية 15: اإليرادات الناجتة من العقود مع العماء 
أصدر مجلس معايير احملاسبة الدولية املعيار الدولي للتقارير املالية 15 بتاريخ 28 مايو 2014 ويسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018. 
يحل املعيار الدولي للتقارير املالية 15 محل معيار احملاسبة الدولي 11 عقود اإلنشاء ومعيار احملاسبة الدولي 18 اإليرادات باإلضافة إلى تفسير جلنة تفسيرات 
املعايير الدولية للتقارير املالية 13 وتفسير جلنة تفسيرات املعايير الدولية للتقارير املالية 15 وتفسير جلنة تفسيرات املعايير الدولية للتقارير املالية 18 وتفسير 
جلنة التفسيرات الدائمة 31 من تاريخ السريان. يستبعد هذا املعيار اجلديد حاالت عدم التوافق ونقاط الضعف في متطلبات اإليرادات السابقة كما يطرح إطار 
عمل أكثر قوة ملعاجلة قضايا اإليرادات وحتسن جودة املقارنة ملمارسات حتقق اإليرادات بن الشركات وقطاعات األعمال والدول وأسواق املال. إن املجموعة بصدد 

تقييم تأثير املعيار الدولي للتقارير املالية 15 على املجموعة ولكن ال تتوقع وجود أي تأثير جوهري من تطبيق هذا املعيار.
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بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة

31 ديسمبر 2015

2 - السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(

2.3- أساس التجميع
تتضمن البيانات املالية املجمعة كًا من البيانات املالية للبنك كما في 31 ديسمبر من كل سنة وشركاته التابعة كما في ذلك التاريخ أو تاريخ مبا ال يزيد عن ثاثة 
أشهر قبل 31 ديسمبر. يتم إعداد البيانات املالية للشركات التابعة والزميلة باستخدام سياسات محاسبية مماثلة ويتم تعديلها، متى لزم ذلك، لكي تتوافق السياسات 
احملاسبية من تلك املستخدمة من قبل املجموعة. يتم عند التجميع استبعاد كافة األرصدة واملعامات ما بن الشركات مبا في ذلك األرباح غير احملققة الناجتة عن 

املعامات بن املجموعة.

أ. الشركات التابعة 
الشركات التابعة هي كافة الشركات التي يكون للبنك سيطرة عليها. وتتحقق السيطرة عندما يتعرض البنك، أو يكون له حقوق في، العائدات املتغيرة من مشاركته 
في الشركة املستثمر فيها ويكون له القدرة على التأثير على تلك العائدات من خال سيطرته على الشركة املستثمر فيها. وتعيد املجموعة تقييم مدى سيطرتها 
على الشركة املستثمر فيها متى تشير احلقائق والظروف إلى وقوع تغيرات في واحد أو أكثر من عوامل السيطرة الثاثة. يبدأ جتميع الشركة التابعة عندما حتصل 
املجموعة على السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف السيطرة عندما تفقد املجموعة سيطرتها على الشركة التابعة. راجع إيضاح 24 ملعرفة قائمة الشركات التابعة 

الرئيسية وأعمالها الرئيسية وحصة ملكية املجموعة فيها.

ب. احلصص غير املسيطرة 
إن احلصة في حقوق ملكية الشركات التابعة غير اخلاصة باملجموعة يتم إدراجها في بيان املركز املالي املجمع كحصص غير مسيطرة. يتم قياس احلصص غير 
املسيطرة في الشركة املشتراة بالتناسب مع احلصة في صافي املوجودات احملددة للشركة املشتراة. يتم توزيع اخلسائر على احلصص غير املسيطرة حتى لو كانت 
تتجاوز حصة ملكية احلصص غير املسيطرة في الشركة التابعة. يتم معاملة املعامات مع احلصص غير املسيطرة كمعامات مع مالكي حقوق املجموعة. تدرج 

األرباح أو اخلسائر من بيع احلصص غير املسيطرة بدون فقد السيطرة ضمن حقوق امللكية.

ج. الشركات الزميلة 
إن الشركات الزميلة هي كافة املنشآت التي متارس عليها املجموعة تأثيراً ملموساً وليس سيطرة، ومتلك فيها املجموعة بصفة عامة حصة تتراوح بن 20% و%50 
من حقوق التصويت. يتم تسجيل االستثمار في أي شركة زميلة مبدئياً بالتكلفة ويتم احملاسبة عنه الحقاً بطريقة حقوق امللكية. إن استثمار املجموعة في شركات 
زميلة يتضمن الشهرة الناجتة عن احليازة. ويتم تسجيل حصة املجموعة في أرباح أو خسائر ما بعد احليازة من الشركات الزميلة في بيان الدخل املجمع، كما أن 
حصة املجموعة من حركات ما بعد احليازة في اإليرادات الشاملة األخرى تقيد ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. ويتم تعديل احلركات املتراكمة فيما بعد احليازة 

مقابل القيمة الدفترية لاستثمار.
جتري املجموعة تقديًرا في تاريخ كل تقارير مالية لغرض حتديد فيما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة االستثمار في الشركات الزميلة. فإذا 
ما توفر ذلك، حتتسب املجموعة مبلغ انخفاض القيمة بالفرق بن القيمة التي ميكن استردادها للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية ويتم تسجيل املبلغ في بيان الدخل 
املجمع. عند فقد التأثير امللموس على الشركة الزميلة، تقوم املجموعة بقياس وتسجيل االستثمار املتبقي وفقاً لقيمته العادلة. يتم احتساب األرباح أو اخلسائر من 
هذه املعاملة بالفرق بن القيمة الدفترية للشركة الزميلة عند فقد التأثير امللموس وإجمالي القيمة العادلة لاستثمار احملتفظ به واملتحصات من البيع. ويتم إدراج 

ذلك في بيان الدخل املجمع.
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2 - السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(

2.4 - العمالت األجنبية 
مت عرض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي )آالف( وهو أيًضا العملة الرئيسية للبنك.

أ. حتويل املعامات بالعمات األجنبية
يتم قيد املعامات بالعمات األجنبية مبدئياً وفقا لسعر صرف العملة الرئيسية السائد في تاريخ املعاملة. يتم حتويل املوجودات النقدية واملطلوبات النقدية بالعمات 
األجنبية )خاف البنود النقدية التي متثل جزًءا من صافي االستثمار في عملية أجنبية( إلى العملة الرئيسية وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ التقارير املالية. 
يتم إدراج أي أرباح أو خسائر في بيان الدخل املجمع. يتم حتديد فروق حتويل العمات األجنبية الناجتة عن البنود النقدية التي متثل جزءاً من صافي االستثمار 
في عملية أجنبية باستخدام أسعار اإلقفال وتدرج في اإليرادات الشاملة األخرى وتعرض في حقوق امللكية ضمن احتياطي حتويل العمات األجنبية. عند استبعاد 
عملية أجنبية، يتم إدراج املبلغ املتراكم في احتياطي حتويل العمات األجنبية املتعلق بتلك العملية األجنبية في بيان الدخل املجمع. تدرج الشهرة واملوجودات غير 
امللموسة وأي تغييرات في القيمة العادلة للقيمة الدفترية للموجودات واملطلوبات بالعملة الرئيسية للعملية األجنبية ويتم حتويلها إلى العملة التي يتم عرض البيانات 
املالية بها وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ التقارير املالية. يتم إدراج كافة الفروق الناجتة من حتويل العمات األجنبية في اإليرادات الشاملة األخرى وفي 

احتياطي الفروق املتراكمة من حتويل العمات األجنبية ضمن حقوق امللكية.
تدرج األرباح أو اخلسائر الناجتة من حتويل البنود غير النقدية املدرجة بالقيمة العادلة في اإليرادات الشاملة األخرى كجزء من تعديل القيمة العادلة لاستثمار في 

األوراق املالية املتاحة للبيع، ما لم تكون البنود غير النقدية جزء من استراتيجية تغطية فعالة.

ب. حتويل البيانات املالية للشركات األجنبية
يتم حتويل نتائج كافة شركات املجموعة ومراكزها املالية التي تختلف عملتها الرئيسية عن العملة التي يتم عرض البيانات املالية املجمعة بها إلى عملة عرض 

البيانات املالية كما يلي:
يتم حتويل املوجودات واملطلوبات وفقاً ألسعار الصرف السائدة بتاريخ التقارير املالية. يتم حتويل بنود اإليرادات واملصروفات وفقا ملتوسط أسعار الصرف للسنة. 
يتم إدراج كافة الفروق الناجتة من حتويل العمات األجنبية )مبا في ذلك فروق حتويل املعامات التي تغطي تلك االستثمارات( في اإليرادات الشاملة األخرى وفي 

احتياطي الفروق املتراكمة من حتويل العمات األجنبية ضمن حقوق امللكية وتدرج وفقاً لألصول املرعية في بيان الدخل املجمع عند بيع العملية األجنبية.

2.5 - إيرادات ومصروفات الفوائد
تتحقق إيرادات ومصروفات الفوائد ضمن "إيرادات الفوائد" و"مصروفات الفوائد" في بيان الدخل املجمع لكافة األدوات املالية التي حتمل فائدة باستخدام طريقة 
الفائدة الفعلية. إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة احتساب التكلفة املطفأة ألصل مالي أو التزام مالي وتوزيع إيرادات الفوائد أو مصروفات الفوائد على الفترة 

ذات الصلة. 
إن معدل الفائدة الفعلي هو ذلك املعدل الذي يخصم بدقة الدفعات أو التحصيات النقدية املستقبلية املقدرة خال العمر املتوقع لألدوات املالية أو فترة أقصر 
من ذلك العمر املتوقع، متى كان ذلك مناسباً، إلى صافي القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام املالي. يتم تسجيل األتعاب التي تعتبر جزًءا متكامًا من العائد الفعلي 
لألصل املالي باستخدام طريقة العائد الفعلي. عند تخفيض أصل مالي أو مجموعة موجودات مالية مماثلة نتيجًة خلسارة انخفاض القيمة، تدرج إيرادات الفوائد 

باستخدام معدل الفائدة املستخدم خلصم التدفقات النقدية املستقبلية لغرض قياس انخفاض القيمة. 

2.6 - إيرادات املرابحة ومتويل إسالمي األخرى
تتحقق اإليرادات من املرابحة والوكالة واملوجودات املؤجرة بشكل يعكس عائًدا دورًيا ثابًتا على صافي االستثمارات القائمة. 

2.7 - إيرادات األتعاب والعموالت
إن إيرادات األتعاب املكتسبة من تقدمي اخلدمات على مدى فترة زمنية تستحق على مدى فترة اخلدمة. إن األتعاب والعموالت الناجتة من تقدمي خدمة املعامات 
تتحقق عند اكتمال املعاملة املتعلقة بها. تتحقق أتعاب استشارات وخدمات إدارة احملافظ وخدمات اإلدارة األخرى على أساس عقود اخلدمات ذات الصلة، ويكون 
ذلك عادًة على أساس توزيع نسبي زمني. تتحقق أتعاب إدارة املوجودات املتعلقة بصناديق االستثمار على مدى الفترة التي تقدم فيها اخلدمة. ويتم تطبيق نفس املبدأ 

على خدمات إدارة الثروات وخدمات األمانة التي يتم تقدميها بشكل مستمر على مدى فترة زمنية ممتدة. 
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2 - السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(

2.8 - إيرادات توزيعات أرباح 
تتحقق إيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت احلق في استام دفعات األرباح.

2.9 - انخفاض قيمة املوجودات املالية
تقوم املجموعة بتاريخ كل تقارير مالية بإجراء تقييم لتحديد فيما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن أصًا مالًيا محدًدا أو مجموعة من املوجودات املالية قد 
تنخفض قيمتها. يعتبر األصل املالي أو مجموعة املوجودات املالية قد انخفضت قيمتها فقط إذا كان هناك دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة كنتيجة لوقوع 
حدث أو مجموعة أحداث بعد التحقق املبدئي لألصل )"حدث خسارة" متكبدة( وأن يكون حلدث اخلسارة تأثير على التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لألصل 
املالي أو مجموعة املوجودات املالية والذي ميكن تقديره بصورة موثوق منها. إذا ما وجد هذا الدليل، يتم إدراج أية خسارة من انخفاض القيمة في بيان الدخل املجمع. 

أ. موجودات مدرجة بالتكلفة املطفأة
يقاس مبلغ خسارة انخفاض القيمة بالفرق بن القيمة الدفترية لألصل والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة مخصومة مبعدل الفائدة الفعلي األصلي 
لألصل املالي. يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل من خال استخدام حساب مخصص ويدرج مبلغ اخلسارة في بيان الدخل املجمع. في حالة انخفاض خسارة 
االنخفاض في القيمة، في فترة الحقة، وميكن ربط االنخفاض في اخلسارة موضوعياً بحدث وقع بعد حتقق االنخفاض في القيمة، يتم عكس خسارة االنخفاض في 
القيمة احملققة سابقاً من خال تعديل حساب املخصص. ويدرج املبلغ الذي مت عكسه في بيان الدخل املجمع. إضافة إلى ذلك، ووفقاً لتعليمات بنك الكويت املركزي، 

يتم احتساب احلد األدنى للمخصص العام على كافة التسهيات االئتمانية )بالصافي بعد بعض فئات الضمانات( التي لم يتم احتساب مخصصات محددة لها.

ب. موجودات مصنفة كمتاحة للبيع
يقاس مبلغ خسارة انخفاض القيمة بالفرق بن تكلفة احليازة والقيمة العادلة احلالية، ناقصاً أي خسائر من انخفاض قيمة األصل املالي مدرجة سابقاً في بيان 
الدخل املجمع. يتم إدراج هذا املبلغ في بيان الدخل املجمع. في حالة انخفاض مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة ألدوات حقوق امللكية، في فترة الحقة، يتم عكس 
خسائر االنخفاض في القيمة احملققة سابقاً من خال بيان الدخل املجمع، وبدالً من ذلك، تدرج كزيادة في احتياطي التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة. وفي 
حالة زيادة القيمة العادلة ألدوات الدين املصنفة كمتاحة للبيع وميكن ربط الزيادة موضوعياً بحدث وقع بعد حتقق خسارة االنخفاض في القيمة في بيان الدخل 

املجمع، يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة من خال بيان الدخل املجمع. 

2.10 - انخفاض قيمة املوجودات غير املالية
ال يتم إطفاء الشهرة واملوجودات غير امللموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير احملددة ويتم اختبارها سنوياً لغرض حتديد انخفاض القيمة. يتم مراجعة املوجودات غير 
املالية األخرى لغرض حتديد انخفاض القيمة عند وقوع أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية. تدرج خسارة انخفاض 
القيمة باملبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية لألصل املبلغ املمكن استرداده. إن املبلغ املمكن استرداده هو القيمة العادلة لألصل ناقصاً أي تكاليف حتى البيع 
أو القيمة أثناء االستخدام أيهما أكبر. في حالة انخفاض خسائر انخفاض القيمة احملققة سابقاً، يتم عكس مخصص هذه الزيادة في انخفاض القيمة بالنسبة 

للموجودات غير املالية خاف الشهرة.

2.11 - املدفوعات باألسهم
يقوم البنك بتطبيق برنامج املدفوعات باألسهم التي يتم تسويتها عن طريق حقوق امللكية. ويتم تسجيل القيمة العادلة خلدمات املوظفن املستلمة لقاء منح اخليارات 
أو األسهم كمصروفات وتسجل الزيادة املقابلة في حقوق امللكية. يتم حتديد املبلغ اإلجمالي الذي يتم تسجيله كمصروفات على مدى فترة االستحقاق بالرجوع إلى 
القيمة العادلة للخيارات أو األسهم املمنوحة في تاريخ املنح ويتم احتسابها باستخدام منوذج باك شولز. تقوم املجموعة بتاريخ كل تقارير مالية مبراجعة تقديراتها 
بشأن عدد اخليارات التي من املتوقع ممارستها. تسجل املجموعة تأثير مراجعة التقديرات األصلية، إن وجد، في بيان الدخل املجمع مع إجراء تعديل مماثل في 

حقوق امللكية. 

2.12 - مزايا ما بعد التوظيف
تلتزم املجموعة بتقدمي مساهمات محددة لبرامج الدولة ودفع مبالغ مقطوعة في إطار برامج املزايا احملددة للموظفن عند انهاء اخلدمة، وفقاً لقوانن اجلهة التي 
يعملون بها. إن برنامج املزايا احملددة غير ممول ويحتسب كمبلغ مستحق للموظفن كنتيجة إلنهاء اخلدمة غير االختياري في تاريخ التقارير املالية. ميثل هذا األساس 

تقريب موثوق به للقيمة احلالية لالتزام النهائي.

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة

31 ديسمبر 2015
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2.13 - الضرائب
تدرج ضريبة الدخل على الربح اخلاضع للضريبة )"الضريبة احلالية"( كمصروفات في الفترة التي تتحقق فيها األرباح وفقا للوائح املالية املعمول بها في البلدان 
املعنية التي تعمل فيها املجموعة. تتحقق املوجودات الضريبية املؤجلة عن الفروق املؤقتة القابلة للخصم، وترحيل اإلعفاءات الضريبية غير املستخدمة واخلسائر 
الضريبية غير املستخدمة، إلى احلد الذي يصبح فيه توفر األرباح اخلاضعة للضريبة محمًا لاستفادة من تلك اإلعفاءات واخلسائر. تدرج مطلوبات الضريبة 

املؤجلة للفروق املؤقتة اخلاضعة للضريبة. تقاس موجودات ومطلوبات الضريبة املؤجلة باستخدام معدالت الضريبة والقوانن املطبقة بتاريخ التقارير املالية. 

2.14 - حتقق املوجودات املالية واملطلوبات املالية
يتم حتقق املوجودات املالية واملطلوبات املالية عندما تصبح املجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة ويتم قياسها مبدئًيا وفقاً للقيمة العادلة. يتم إدراج تكاليف 

املعاملة فقط لتلك األدوات التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من خال بيان الدخل. 

2.15 - النقد والودائع بإشعارات قصيرة األجل
يشتمل النقد والودائع بإشعارات قصيرة األجل على النقد في الصندوق واحلسابات اجلارية والنقد في احلسابات حتت الطلب لدى البنوك األخرى والودائع لدى 

البنوك التي تستحق خال سبعة أيام. 

2.16 - ودائع لدى البنوك
تدرج الودائع لدى البنوك بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصاً أية مبالغ مشطوبة ومخصص االنخفاض في القيمة. يتم تعديل القيمة الدفترية 

لتلك املوجودات التي يتم تغطيتها بفاعلية مقابل التغيرات في القيمة العادلة في حدود التغيرات في القيمة العادلة التي يتم تغطيتها. 

2.17 - قروض وسلف للعمالء
إن القروض والسلف هي موجودات مالية ذات دفعات ثابتة أو قابلة لتحديدها وهي غير مدرجة في سوق نشطة.

القيمة الدفترية
تدرج القروض والسلف بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصاً أي مبالغ مشطوبة ومخصص انخفاض القيمة. يتم تعديل القيمة الدفترية لتلك 

املوجودات التي يتم تغطيتها بفاعلية مقابل التغيرات في القيمة العادلة في حدود التغيرات في القيمة العادلة التي يتم تغطيتها.

قروض معاد التفاوض عليها
في حالة العجز، تسعى املجموعة إلى إعادة هيكلة القروض بدالً من متلك الضمانات املرهونة مقابلها. قد يتضمن ذلك متديد ترتيبات السداد واالتفاق على شروط 
جديدة للقروض. عند إعادة التفاوض حول هذه البنود والشروط، تنطبق بنود وشروط الترتيبات التعاقدية اجلديدة في حتديد ما إذا كانت هذه القروض تبقى 
متأخرة الدفع. تراجع اإلدارة القروض املعاد التفاوض عليها باستمرار لضمان االلتزام بكافة املعايير وإمكانية الوفاء بدفعات السداد املستقبلية. كما يستمر إخضاع 

القرض لتقييم انخفاض القيمة على أساس إفرادي أو جماعي. 

2.18 - متويالت إسالمية للعمالء
متثل التمويات اإلسامية للعماء موجودات مالية ذات مدفوعات ثابتة أو ميكن حتديدها وهي غير مدرجة في أية سوق نشطة.

 املرابحة
املرابحة هي اتفاق يتعلق ببيع السلع بالتكلفة مضافاً إليها هامش ربح متفق عليه، حيث يقوم البائع بإعام املشتري بالسعر الذي سوف تتم به املعاملة وكذلك مبلغ 

الربح الذي سيتحقق. إن املرابحة هي أصل مالي أنشأته املجموعة ويدرج بالتكلفة املطفأة بالصافي بعد مخصص انخفاض القيمة.

الوكالة
الوكالة هي اتفاق بن طرفن هما املوكل الذي يرغب في تعين الطرف اآلخر وهو الوكيل ليكون هذا األخير وكيًا عن املوكل فيما يتعلق باستثمار أموال املوكل وفقاً 

ألحكام الشريعة اإلسامية. الوكالة هي أصل مالي أنشأته املجموعة ويدرج بالتكلفة املطفأة بالصافي بعد مخصص انخفاض القيمة.

املوجودات املؤجرة - املجموعة كمؤجر
يتم تصنيف عقود التأجير كعقود تأجير متويلي عندما تقضي شروط التأجير بتحويل كافة املخاطر واملزايا الهامة للملكية إلى املستأجر. وتصنف كافة عقود التأجير 

األخرى كعقود تأجير تشغيلي. تدرج األصول املؤجرة مببالغ تعادل صافي مبلغ االستثمار القائم في عقود التأجير، ناقصاً مخصص انخفاض القيمة.

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة

31 ديسمبر 2015
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2.19 - استثمارات مالية 
• تصنف املجموعة استثماراتها املالية ضمن الفئات التالية: 

• محتفظ بها حتى االستحقاق
• متاحة للبيع 

• استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خال بيان الدخل 
تقيد كافة االستثمارات، باستثناء االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خال بيان الدخل، مبدئياً بالتكلفة التي متثل القيمة العادلة للمقابل املدفوع مبا في ذلك 
تكاليف املعامات التي تتعلق بها مباشرة. تطفأ العاوات واخلصومات على االستثمارات لغير أغراض املتاجرة )باستثناء تلك املدرجة بالقيمة العادلة من خال بيان 

الدخل( باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي وتؤخذ إلى إيرادات الفوائد.

محتفظ بها حتى االستحقاق 
إن االستثمارات احملتفظ بها حتى االستحقاق هي استثمارات ذات دفعات ثابتة أو قابلة لتحديدها ويكون لدى املجموعة النية والقدرة على االحتفاظ بها حتى 
االستحقاق. تقاس االستثمارات احملتفظ بها حتى االستحقاق بالتكلفة املطفأة ناقصاً مخصص انخفاض القيمة، إن وجد. تدرج اخلسائر الناجتة من انخفاض قيمة 

هذه االستثمارات في بيان الدخل املجمع. يتم تسجيل إيرادات الفوائد من أوراق الدين املالية املصنفة كمحتفظ بها حتى االستحقاق في إيرادات الفوائد.

متاحة للبيع
متثل االستثمارات املتاحة للبيع تلك االستثمارات املصنفة كمتاحة للبيع أو االستثمارات غير املؤهلة ليتم تصنيفها كاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خال بيان 
الدخل أو محتفظ بها حتى االستحقاق أو قروض وسلف. بعد التحقق املبدئي، فإن االستثمارات املصنفة كـ "متاحة للبيع" يتم إعادة قياسها وفقاً للقيمة العادلة، ما لم 
يكن من غير املمكن حتديد قيمتها العادلة بصورة موثوق منها حيث يتم قياسها في هذه احلالة بالتكلفة ناقصاً انخفاض القيمة. وتدرج التغيرات في القيمة العادلة 
التي ال تعتبر جزءاً من عاقة تغطية فعلية في اإليرادات الشاملة األخرى وتعرض في حقوق امللكية ضمن التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة حتى يتم استبعاد 
االستثمار أو أن يتحدد انخفاض قيمته. عند االستبعاد أو انخفاض القيمة، فإن األرباح أو اخلسائر املتراكمة، التي سبق تسجيلها كـ "تغيرات متراكمة في القيمة 
العادلة" ضمن حقوق امللكية تدرج في بيان الدخل املجمع للفترة. في حالة عكس خسائر انخفاض قيمة االستثمارات في أدوات حقوق امللكية احملققة سابقاً، فإن 
تلك التغيرات لن تدرج في بيان الدخل املجمع احلالي ولكن تسجل كزيادة في احتياطي التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة. في حالة زيادة القيمة العادلة ألداة 
الدين املصنفة كمتاحة للبيع في فترة الحقة وميكن ربط الزيادة بصورة موضوعية بحدث يقع بعد تسجيل خسارة انخفاض القيمة، يتم عكس خسارة انخفاض القيمة 
من خال بيان الدخل املجمع. يتم إدراج اجلزء من أي تغيرات في القيمة العادلة واملتعلق بعاقة تغطية فعالة مباشرًة في بيان الدخل املجمع. يتم تسجيل إيرادات 

الفوائد من أوراق الدين املصنفة كمتاحة للبيع ضمن بند إيرادات الفوائد ويتم تسجيل إيرادات توزيعات األرباح من األسهم ضمن بند إيرادات توزيعات األرباح. 

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خال بيان الدخل
تصنف االستثمارات كـ "استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خال بيان الدخل" إذا كانت محتفظ بها لغرض املتاجرة أو مصنفة عند التحقق املبدئي كمدرجة 
بالقيمة العادلة من خال بيان الدخل. تصنف االستثمارات كـ "محتفظ بها ألغراض املتاجرة" إذا مت حيازتها بغرض البيع في املستقبل القريب أو إعادة الشراء على 
املدى القريب بنية حتقيق أرباح على املدى القصير أو عندما تكون مشتقات مالية ال يتم تصنيفها كجزء من عمليات تغطية فعالة. تصنف االستثمارات كمدرجة 
بالقيمة العادلة من خال بيان الدخل إذا كان باإلمكان قياس القيمة العادلة لاستثمار بصورة موثوق منها ويكون التصنيف كمدرجة بالقيمة العادلة من خال بيان 
الدخل وفقاً لإلستراتيجية املوثقة للمجموعة. ويعاد قياس االستثمارات املصنفة كـ "استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خال بيان الدخل" وفقاً للقيمة العادلة 
مع تسجيل كافة التغيرات في القيمة العادلة ضمن بيان الدخل املجمع. يتم تسجيل أي إيرادات لتوزيعات األرباح من األسهم املصنفة كـ " استثمارات مدرجة بالقيمة 

العادلة من خال بيان الدخل" كجزء من "إيرادات توزيعات األرباح".

2.20 - قياس القيمة العادلة

تعرف القيمة العادلة بأنها هي السعر الذي ميكن استامه من بيع أصل أو سداده لتحويل التزام في معامات منتظمة بن طرفن في السوق كما في تاريخ القياس، 
في وجود أو غياب السوق األكثر فائدة التي يكون للمجموعة حق الدخول فيها في ذلك التاريخ.

متى توفرت األسعار املعروضة في سوق نشطة، تقوم املجموعة بقياس القيمة العادلة ألداة ما باستخدام األسعار املعروضة في سوق نشطة لتلك األداة. تعتبر السوق 
نشطة عندما تتم املعامات للموجودات أو املطلوبات بوتيرة وحجم كافين لتقدمي معلومات التسعير على أساس مستمر.

عند عدم توفر أسعار معلنة في سوق نشطة، تستخدم املجموعة أساليب تقييم حتقق أقصى استخدام للمدخات املعروضة ذات الصلة وتقليل استخدام املدخات 
غير املعروضة. تتضمن أساليب التقييم املختارة كافة العوامل التي يحتسبها أطراف السوق عند تسعير معاملة ما.

عند توفر أسعار عرض واسعار طلب للموجودات أو املطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة، تقوم املجموعة بقياس املوجودات بأسعار العرض واملطلوبات بأسعار الطلب.

تقوم املجموعة في نهاية كل فترة تقارير مالية بتحديد ما إذا كان قد متت التحويات بن مستويات اجلدول الهرمي من خال إعادة تقييم التصنيف )على أساس 
أدنى مستوى للمدخات التي تعتبر جوهرية لقياس القيمة العادلة ككل(.

يتم حتديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية من قبل مقيمي عقارات يتمتعون مبؤهات مهنية مائمة وخبرة حديثة في موقع وفئة العقار الذي مت تقييمه، مع 
األخذ في احلسبان أيضاً إمكانية إنتاج منافع اقتصادية من خال استخدام املمتلكات في أعلى وأفضل استخدام لها.

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة

31 ديسمبر 2015



107

2 - السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(

2.21 - اتفاقيات إعادة الشراء والبيع 
إن املوجودات املباعة مع التزام مقابل بإعادة الشراء في تاريخ محدد في املستقبل بسعر متفق عليه – التزام إعادة شراء )repos( – تظل مدرجة في بيان املركز 
املالي املجمع. وتعامل املبالغ املستلمة مبوجب هذه االتفاقيات كمطلوبات حتمل فائدة ويتم معاملة الفرق بن سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصروفات فوائد 
باستخدام طريقة العائد الفعلي. ال يتم تسجيل املوجودات املشتراة مع التزام مقابل بإعادة البيع في تاريخ محدد في املستقبل بسعر متفق عليه – التزام إعادة شراء 
عكسي )reverse repos( في بيان املركز املالي املجمع. إن املبالغ املدفوعة مبوجب هذه االتفاقيات تدرج كموجودات تكتسب فائدة ويتم تسجيل الفرق بن سعر 

الشراء وسعر إعادة البيع كإيرادات فوائد باستخدام طريقة العائد الفعلي.

2.22 - مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية
تتم املقاصة بن املوجودات املالية واملطلوبات املالية فقط، ويدرج صافي املبلغ في بيان املركز املالي املجمع إذا كان هناك حق قانوني يلزم مبقاصة املبالغ احملققة 

وتنوي املجموعة أما السداد على أساس صافي املبلغ أو أن يتم حتقق بند املوجودات وسداد بند املطلوبات في نفس الوقت.

2.23 - استبعاد 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:

• ينقضي احلق في استام التدفقات النقدية من األصل؛ أو
• حتتفظ املجموعة باحلق في استام التدفقات النقدية من األصل ولكن باملقابل تتحمل التزاًما بدفع التدفقات بالكامل دون تأخير مادي إلى طرف ثالث مبوجب 

ترتيب "القبض والدفع"؛ أو 
• حتول املجموعة حقوقها في استام التدفقات النقدية من األصل وإما )أ( أن تقوم بتحويل كافة املخاطر واملزايا الهامة لألصل أو )ب( لم تقم بتحويل أو االحتفاظ 

بكافة املخاطر واملزايا الهامة لألصل ولكنها حولت السيطرة على هذا األصل.
عندما تقوم املجموعة بتحويل حقوق استام التدفقات النقدية من األصل ولم تقم بتحويل أو االحتفاظ بكافة املخاطر واملزايا الهامة لألصل أو حتول السيطرة على 
األصل، يتم تسجيل األصل مبقدار استمرار املجموعة في السيطرة على األصل. يتم قياس السيطرة املستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل احملول بالقيمة 

الدفترية األصلية لذلك األصل أو احلد األقصى للمقابل املطلوب سداده من املجموعة أيهما أقل.

املطلوبات املالية
يستبعد االلتزام املالي عند اإلعفاء من االلتزام املرتبط باملطلوبات أو إلغاؤه أو انقضاء أجله. عند استبدال التزام مالي بآخر من نفس جهة التمويل ووفقاً لشروط مختلفة 

بشكل جوهري، أو في حالة التعديل اجلوهري في شروط االلتزام احلالي، يتم التعامل مع هذا التبديل أو التعديل كاستبعاد لالتزام األصلي وحتقق اللتزام جديد. 

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
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2.24 - األدوات املالية املشتقة
تقوم املجموعة بالتعامل في مبادالت سعر الفائدة إلدارة مخاطر أسعار الفائدة للموجودات واملطلوبات التي حتمل فائدة. كما تتعامل املجموعة في عقود مبادلة 
العمات األجنبية اآلجلة للعماء وإلدارة مراكز العمات األجنبية والتدفقات النقدية لديها. تدرج كافة األدوات املالية املشتقة للمجموعة في بيان املركز املالي املجمع 
بالقيمة العادلة. إن القيمة العادلة للمشتقات تعادل األرباح أو اخلسائر غير احملققة الناجتة من قياس قيمة األداة املشتقة بسعر السوق وذلك باستخدام معدالت 
أسعار السوق السائدة أو مناذج تسعير داخلية. يتم إدراج القيمة العادلة املوجبة والسالبة كموجودات ومطلوبات على التوالي ويتم إجراء املقاصة لها عند وجود النية 

للسداد بالصافي ووجود احلق القانوني للمقاصة.
ألغراض محاسبة التغطية تصنف معامات التغطية إلى فئتن: )أ( تغطية القيمة العادلة التي توفر تغطية ملخاطر التغيرات في القيمة العادلة ملوجودات أو مطلوبات 
محققة ؛ و )ب( تغطية التدفقات النقدية التي توفر تغطية للتقلبات في التدفقات النقدية املرتبطة إما مبخاطرة معينة مقترنة مبوجودات أو مطلوبات مالية محققة 

أو مبعاملة متوقعة بشكل كبير.
إن أي ربح أو خسارة ناجتة من إعادة قياس أداة التغطية فيما يتعلق مبعامات تغطية القيمة العادلة التي تستوفي شروط محاسبة التغطية، يتم تسجيلها على 
الفور في بيان الدخل املجمع. يتم تعديل البنود املغطاة وفقاً لتغيرات القيمة العادلة املتعلقة باملخاطر التي تتم تغطيتها، ويتم تسجيل الفرق في بيان الدخل املجمع. 
إن الربح أو اخلسارة ألداة التغطية املتعلقة مبعامات تغطية التدفقات النقدية والتي تستوفي شروط معاملتها محاسبياً كمعاملة تغطية، يتم تسجيلها مبدئياً في 
حقوق امللكية، ويسجل اجلزء املتعلق بالتغطية غير الفعالة في بيان الدخل املجمع. يتم حتويل أرباح أو خسائر عمليات تغطية التدفقات النقدية التي مت تسجيلها 
مبدئياً في حقوق امللكية إلى بيان الدخل املجمع في الفترة التي تؤثر فيها املعاملة املغطاة على بيان الدخل املجمع. عندما ينتج عن معاملة التغطية حتقق املوجودات 
أو املطلوبات فإن األرباح أو اخلسائر التي كانت قد سجلت مبدئياً في حقوق امللكية يتم تضمينها في القياس األولي لتكلفة املوجودات أو املطلوبات املتعلقة بها. أما 
بالنسبة ملعامات التغطية التي ال تستوفي شروط معاملتها محاسبياً كتغطية، فإن أي أرباح أو خسائر تنتج عن تغيرات القيمة العادلة ألداة التغطية تؤخذ مباشرة 

إلى بيان الدخل املجمع. 
يتم إيقاف محاسبة التغطية عندما تنتهي صاحية األداة أو تباع، أو تلغى أو متارس، أو عندما ال تعود مستوفية لشروط احملاسبة عنها كمعاملة تغطية أو يتم إلغاؤها 
من قبل املجموعة. بالنسبة لتغطيات التدفقات النقدية، فإن أي ربح أو خسارة متراكمة على أداة التغطية املسجلة في حقوق امللكية تبقى في حقوق امللكية إلى 
وقت حدوث املعاملة املتوقعة. وفي حالة تغطية القيمة العادلة لألدوات املالية التي حتمل فائدة يتم إطفاء أي تعديل يتعلق بالتغطية على مدى الفترة املتبقية حتى 
االستحقاق. أما عندما ال يعود من املتوقع حدوث معاملة التغطية، فإن صافي الربح أو اخلسارة املتراكمة املسجلة في حقوق امللكية حتول إلى بيان الدخل املجمع. 

2.25 - احملاسبة بتواريخ املتاجرة والسداد
إن جميع املشتريات واملبيعات "بالطرق النظامية" للموجودات املالية يتم تسجيلها بتاريخ املتاجرة، أي بالتاريخ الذي تلتزم فيه املجموعة بشراء أو بيع األصل. إن 
املشتريات أو املبيعات بالطرق النظامية هي مشتريات أو مبيعات املوجودات املالية التي تتطلب تسليم املوجودات خال إطار زمني يتم حتديده عموماً بالتعليمات 

التنظيمية أو بالعرف السائد في األسواق. 

2.26 - عقارات استثمارية 
متثل العقارات االستثمارية عقارات محتفظ بها بغرض حتقيق إيرادات تأجير و/أو االستفادة من ارتفاع قيمتها الرأسمالية أو كليهما، ولكن ليس لغرض البيع في 
السياق العادي لألعمال أو االستخدام في إنتاج أو توريد بضاعة أو خدمات أو ألغراض إدارية. يتم قياس العقارات االستثمارية بالتكلفة عند التحقق املبدئي وتقاس 
الحقاً بالقيمة العادلة مع إدراج أي تغيرات من القياس في بيان الدخل املجمع. تتضمن التكلفة املصروفات املتعلقة مباشرًة بحيازة العقارات االستثمارية. يتم حتديد 
القيمة العادلة للعقارات االستثمارية من قبل مقّيمن لديهم مؤهات مهنية مائمة معترف بها وخبرة حديثة في موقع وفئة العقار الذي يتم تقييمه. تدرج أية أرباح أو 
خسائر من بيع العقارات االستثمارية )احملتسبة بالفرق بن صافي متحصات البيع والقيمة الدفترية للبند( في بيان الدخل املجمع. عند وجود تغيرات في استخدام 

عقار، مثل إعادة تصنيفه كأراضي ومباني ومعدات، فإن قيمته العادلة في تاريخ إعادة التصنيف متثل تكلفته لغرض أي محاسبة الحقة.

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
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2.27 - أراضي ومباني ومعدات
متثل األراضي واملباني بصفة أساسية الفروع واملكاتب. وتدرج كافة املباني واملعدات بالتكلفة التاريخية ناقصاً االستهاك. تتضمن التكلفة التاريخية املصروفات 

التي تتعلق مباشرة بحيازة بنود املوجودات.
تدرج التكاليف الاحقة ضمن القيمة الدفترية لبند املوجودات أو تقيد كبند منفصل، حيثما يكون مناسباً، فقط عندما يكون من احملتمل تدفق مزايا اقتصادية 
مستقبلية من هذا البند إلى املجموعة وميكن قياس تكلفة البند بصورة موثوق منها. حتمل كافة أعمال التصليح والصيانة األخرى على بيان الدخل املجمع خال 

الفترة التي يتم فيها تكبدها. 
ال تستهلك األرض. ويحتسب االستهاك على القيمة القابلة الستهاكها للبنود األخرى من املباني واملعدات بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية 
املقدرة لها. إن القيمة القابلة الستهاكها هي إجمالي القيمة الدفترية ناقصاً القيمة التخريدية املقدرة في نهاية العمر الزمني. إن األعمار اإلنتاجية املقدرة للمباني 

واملعدات هي كما يلي:

على مدى فترة العقد )بحد أقصى 20 سنة(مبنى على أرض مستأجرة 
50 سنةمبنى على أرض ملك حر

3-10 سنواتنظم وأجهزة تكنولوجيا املعلومات 

يتم مراجعة القيم التخريدية واألعمار اإلنتاجية للموجودات وتعديلها عند اللزوم بتاريخ كل تقارير مالية. يتم مراجعة القيمة الدفترية لألرض واملباني واملعدات 
لغرض حتديد أي انخفاض في قيمتها عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال ميكن استردادها. يتم حتديد أرباح وخسائر 

من بيع بنود املوجودات مبقارنة املبالغ احملصلة بالقيمة الدفترية، وتدرج األرباح واخلسائر في بيان الدخل املجمع.

2.28 - دمج األعمال
تتم احملاسبة عن دمج األعمال باستخدام طريقة احليازة احملاسبية. تقاس تكلفة احليازة بإجمالي املقابل احملول، الذي يقاس بالقيمة العادلة في تاريخ احليازة 
ومبلغ أي حصص غير مسيطرة في الشركة املشتراة. تقاس احلصص غير املسيطرة في الشركة املشتراة وفقاً لنسبة احلصة في صافي املوجودات احملددة للشركة 

املشتراة. حتمل التكاليف املتكبدة األخرى املتعلقة باحليازة كمصروفات وتدرج ضمن املصروفات اإلدارية األخرى. 
بالنسبة لعمليات دمج األعمال احملققة على مراحل، يتم إعادة قياس حصة امللكية التي يحتفظ بها املشتري سابقاً وفقاً للقيمة العادلة في تاريخ احليازة وتدرج ضمن 
تكلفة احليازة. تدرج أي أرباح أو خسائر ناجتة في بيان الدخل املجمع. يتم قياس املوجودات احملددة التي مت حيازتها واملطلوبات املقدرة التي مت حيازتها في عملية 
دمج األعمال مبدئياً بقيمتها العادلة كما في تاريخ احليازة. إن زيادة تكلفة احليازة عن القيمة العادلة حلصة البنك من صافي املوجودات احملددة التي مت حيازتها 
يتم تسجيلها كشهرة. وإذا كانت تكلفة احليازة أقل من القيمة العادلة لصافي موجودات الشركة التابعة التي مت حيازتها، يدرج الفرق مباشرًة في بيان الدخل املجمع. 

2.29 - الشهرة واملوجودات غير امللموسة 

أ. الشهرة 
يتم قياس الشهرة املشتراة في دمج األعمال مبدئياً بالتكلفة التي متثل زيادة تكلفة احليازة عن صافي القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات احملددة التي مت حيازتها. 
بعد التسجيل املبدئي يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصاً أي خسائر انخفاض في القيمة. يتم مراجعة الشهرة لغرض حتديد االنخفاض في القيمة سنوياً أو بصورة 
أكثر تكراراً إذا كانت األحداث أو التغيرات في الظروف تشير إلى احتمال حدوث انخفاض في القيمة. تسجل الشهرة بالعملة الرئيسية للعملية األجنبية ويتم حتويلها 
إلى عملة عرض البيانات املالية للمجموعة وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ التقارير املالية. عندما يتم بيع الشركات التابعة فإن الفرق بن سعر البيع وصافي 

املوجودات زائدا فروق التحويل املتراكمة والشهرة يتم تسجيلها في بيان الدخل املجمع.

ب. املوجودات غير امللموسة 
تتكون املوجودات غير امللموسة من البنود غير امللموسة احملددة بشكل منفصل والناجتة من عمليات دمج األعمال. يتم حتقق األصل غير امللموس فقط عندما ميكن 
قياس تكلفته بصورة موثوق منها ويكون من احملتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية منه إلى املجموعة. يتم قياس املوجودات غير امللموسة مبدئياً بالتكلفة. إن تكلفة 
املوجودات غير امللموسة التي يتم حيازتها في دمج األعمال هي القيمة العادلة كما في تاريخ احليازة. وبعد التسجيل املبدئي يتم إدراج املوجودات غير امللموسة 
بالتكلفة ناقصاً أي إطفاء متراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة متراكمة. يتم تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات غير امللموسة إما على أنها محددة املدة أو غير 
محددة املدة. تطفأ املوجودات غير امللموسة التي لها أعمار محددة على أساس القسط الثابت على مدى أعمارها االقتصادية اإلنتاجية التي تتراوح من فترة 5 إلى 
15 سنة ويتم اختبارها لغرض حتديد أي انخفاض في القيمة في حالة وجود ما يشير إلى انخفاض قيمة األصل غير امللموس. ال تطفأ املوجودات غير امللموسة 
التي لها أعمار زمنية غير محددة ولكن يتم اختبارها سنوياً لغرض حتديد أي انخفاض في القيمة أو وجود مؤشرات على احتمال انخفاض قيمة األصل. إذا كانت 
القيمة الدفترية لألصل غير امللموس أكبر من املبلغ املمكن استرداده، فإن األصل غير امللموس يعتبر منخفض القيمة ويتم خفضه إلى املبلغ املمكن استرداده. يتم 
إدراج الزيادة في القيمة الدفترية عن املبلغ املمكن استرداده في بيان الدخل املجمع. يتم عكس خسائر انخفاض قيمة املوجودات غير امللموسة املدرجة في بيان 

الدخل املجمع للفترات السابقة عند حدوث زيادة في املبلغ املمكن استرداده. 

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة

31 ديسمبر 2015
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2 - السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(

2.30 - عقار متت حيازته من تسوية دين 
يدرج العقار الذي مت حيازته من تسوية دين بقيمة القروض والسلف ذات الصلة أو القيمة العادلة احلالية لهذه املوجودات أيهما أقل. يتم تسجيل األرباح أو اخلسائر 

الناجتة من البيع وخسائر إعادة التقييم في بيان الدخل املجمع. 

2.31 - ودائع لدى البنوك واملؤسسات املالية وودائع العمالء وشهادات اإليداع املصدرة
تدرج الودائع لدى البنوك واملؤسسات املالية وودائع العماء وشهادات اإليداع املصدرة بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم تعديل القيمة الدفترية 

لتلك املطلوبات التي يتم تغطيتها بصورة فعالة مقابل التغيرات في القيمة العادلة في حدود التغيرات في القيمة العادلة التي يتم تغطيتها. 

2.32 - ودائع العمالء اإلسالمية
تتكون ودائع العماء اإلسامية من دائني املرابحة واحلسابات االستثمارية واحلسابات غير االستثمارية.

دائنو مرابحة
متثل أرصدة دائني املرابحة معاملة إسامية تقتضي بأن تقوم املجموعة بشراء أصل من طرف مقابل وسداد قيمته بالتكلفة مضافاً إليها ربح متفق عليه على أساس 

الدفع املؤجل. ويستحق سعر الشراء للطرف املقابل عند االستحقاق. ويدرج دائنو املرابحة بالتكلفة املطفأة.

احلسابات االستثمارية
قد تأخذ احلسابات االستثمارية شكل ودائع استثمارية تسري لفترات محددة وجتدد تلقائياً عند االستحقاق لنفس الفترة ما لم يقدم املودعون إخطارات خطية 
بعكس ذلك، أو تأخذ شكل حسابات التوفير االستثمارية لفترات غير محددة. وفي كافة احلاالت، فإن احلسابات االستثمارية تستحق جزءاً من األرباح وتتحمل حصة 

من اخلسارة، وتدرج بالتكلفة زائداً الربح املستحق.

احلسابات غير االستثمارية
متثل احلسابات غير االستثمارية - وفًقا ألحكام الشريعة اإلسامية- القرض احلسن من املودعن للبنك، وال تستحق هذه احلسابات أي ربح وال تتحمل أي مخاطر 
خسارة حيث يضمن البنك دفع الرصيد املتعلق بها. ويتم استثمار القرض احلسن وفقاً لقرار املجموعة وتعود نتائج مثل هذه االستثمارات في نهاية األمر ملساهمي 

البنك. تدرج احلسابات غير االستثمارية بالتكلفة. 

2.33 - سندات مساندة – الشريحة 2
متثل السندات املساندة – الشريحة 2 مطلوبات مالية ويتم إدراجها مبدئياً بالقيمة العادلة التي متثل متحصات اإلصدار بالصافي بعد تكاليف املعاملة ويتم قياسها 

الحقاً بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية.

2.34 - الضمانات املالية
تقدم املجموعة في سياق أعمالها العادي ضمانات مالية تتكون من خطابات االعتماد والضمانات واحلواالت املقبولة. يتم قيد الضمانات املالية في البيانات املالية 
املجمعة مبدئياً بالقيمة العادلة التي متثل القسط احملصل، في املطلوبات األخرى. كما يتم قيد القسط احملصل في بيان الدخل املجمع ضمن بند "صافي األتعاب 
والعموالت" على أساس القسط الثابت على مدى فترة الضمان. يتم الحقاً قيد مطلوبات الضمان وفقاً للقياس املبدئي ناقصاً اإلطفاء. عندما يصبح السداد مبوجب 

الضمان محتمًا، يتم حتميل القيمة احلالية لصافي الدفعات املتوقعة ناقصاً القسط غير املطفأ على بيان الدخل املجمع. 

2.35 - أسهم خزينة 
يتم احملاسبة عن حصة البنك من أسهمه اخلاصة كأسهم خزينة وتدرج مببلغ الشراء مبا في ذلك التكاليف املتعلقة مباشرًة باملعاملة. عند بيع أسهم اخلزينة، تقيد 
األرباح في حساب منفصل في حقوق امللكية )احتياطي أسهم خزينة( وهي غير قابلة للتوزيع. حتمل أي خسائر محققة على احلساب نفسه في حدود الرصيد الدائن 
املتوفر في ذلك احلساب، بينما حتمل أية خسائر تزيد عن الرصيد الدائن على األرباح احملتفظ بها ثم على االحتياطيات. أما األرباح احملققة الحقاً من بيع أسهم 
اخلزينة فيتم استخدامها أوالً ملقاصة أي خسائر مت تسجيلها سابقاً إلى االحتياطيات، ثم األرباح احملتفظ بها ثم حساب احتياطي أسهم اخلزينة على التوالي. ال 
تستحق أسهم اخلزينة أي توزيعات أرباح نقدية وفي حالة إصدار أسهم املنحة فإن ذلك يزيد في عدد األسهم نسبياً ويخفض متوسط التكلفة لكل سهم دون أن يؤثر 

على إجمالي تكلفة أسهم اخلزينة. 

2.36 - موجودات األمانة 
ال تعتبر املوجودات والودائع املتعلقة بها التي حتتفظ بها املجموعة بصفة الوكالة أو األمانة من موجودات ومطلوبات املجموعة وبالتالي ال يتم إدراجها في بيان املركز 

املالي املجمع.

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
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2 - السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(

2.37 - األحكام والتقديرات احملاسبية الهامة 
في إطار تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة باتخاذ أحكام ووضع تقديرات لتحديد املبالغ املدرجة في البيانات املالية املجمعة. فيما يلي أهم 

االستخدامات اجلوهرية لألحكام والتقديرات: 

األحكام احملاسبية 

انخفاض قيمة االستثمارات في األسهم املتاحة للبيع 
تقوم املجموعة مبعاملة موجودات األسهم املالية املتاحة للبيع كاستثمارات انخفضت قيمتها إذا كان هناك انخفاض كبير أو متواصل في القيمة العادلة مبا يقل عن 

تكلفتها أو عندما يكون هناك دليل موضوعي آخر بوجود انخفاض في القيمة. وتتطلب عملية حتديد االنخفاض "الكبير" أو "املتواصل" أحكاًما هامة.

تصنيف االستثمارات
تصنف املوجودات املالية ضمن نطاق معيار احملاسبة الدولي 39 كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خال األرباح أو اخلسائر أو قروض ومدينن أو 
استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق أو موجودات مالية متاحة للبيع أو مشتقات مصنفة كأدوات تغطية في تغطية فعالة، متى كان ذلك مناسباً. حتدد املجموعة 

تصنيف موجوداتها املالية عند التحقق املبدئي. 

عدم التأكد من التقديرات واالفتراضات 
إن االفتراضات الرئيسية التي تتعلق باألسباب املستقبلية واملصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ التقارير املالية والتي لها مخاطر جوهرية 

تؤدي إلى التسبب في إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات واملطلوبات خال السنة املالية الاحقة مبّينة أدناه: 

انخفاض قيمة الشهرة
تقوم املجموعة على األقل مرة واحدة سنوياً بتحديد ما إذا كانت الشهرة قد انخفضت قيمتها. ويتطلب ذلك تقدير للقيمة أثناء االستخدام لوحدات إنتاج النقد التي 
تتوزع عليها الشهرة. كما أن تقدير القيمة أثناء االستخدام يتطلب من املجموعة عمل تقدير للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة من وحدة إنتاج النقد وكذلك اختيار 

معدل اخلصم املناسب الحتساب القيمة احلالية لتلك التدفقات النقدية.

مخصص خسائر االئتمان 
تقوم املجموعة مبراجعة القروض والسلف والتمويل اإلسامي للعماء مبعدل ربع سنوي لتحديد ما إذا كان يجب تسجيل مخصص لقاء خسائر االئتمان في بيان 
الدخل املجمع. وبصفة خاصة يجب اتخاذ أحكام من قبل اإلدارة بالنسبة لتحديد مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية املستقبلية لتحديد مستوى املخصصات املطلوبة. 
تستند تلك التقديرات بالضرورة إلى االفتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة من األحكام وعدم التأكد، وقد تختلف النتائج الفعلية مما يؤدي إلى 

تغيرات مستقبلية على تلك املخصصات.

القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات متضمنًة املوجودات غير امللموسة
إن تقدير القيمة العادلة للموجودات متضمنًة املوجودات غير امللموسة التي لها أعمار إنتاجية محددة وغير محددة واملطلوبات واملطلوبات احملتملة التي مت حيازتها 

كنتيجة لدمج األعمال يتطلب من اإلدارة اتخاذ أحكام هامة.

املدفوعات باألسهم
تقوم املجموعة بقياس تكلفة معامات التسوية باألسهم مع املوظفن بالرجوع للقيمة العادلة ألدوات حقوق امللكية في تاريخ منح هذه األدوات. يتطلب تقدير القيمة 
العادلة ملعامات املدفوعات باألسهم حتديد منوذج التقييم األكثر ماءمة. ويتطلب هذا التقدير أيضاً حتديد املدخات األكثر ماءمة لنموذج التقييم مبا في ذلك 
األعمار املتوقعة خليارات األسهم وتقلبات السوق وعائدات توزيعات األرباح ووضع افتراضات حول تلك اخليارات. إن هذه االفتراضات والنماذج املستخدمة في 

تقدير القيمة العادلة ملعامات املدفوعات باألسهم مفصح عنها في إيضاح 22.

تقييم املوجودات املالية غير املسعرة
يتم حتديد القيمة العادلة للموجودات املالية غير املسعرة باستخدام أساليب تقييم تشمل منوذج التدفقات النقدية املخصومة. تؤخذ مدخات هذه النماذج من السوق 
املعروضة إن أمكن، ولكن إن لم يكن ذلك ممكناً، يتم استخدام درجة من األحكام عند حتديد القيمة العادلة. تتضمن األحكام اعتبارات املدخات مثل مخاطر السيولة 
ومخاطر االئتمان وتقلبات السوق. ميكن أن تؤثر التغيرات في االفتراضات حول هذه العوامل على القيمة العادلة املدرجة لألدوات املالية. إن حتديد التدفقات 

النقدية وعوامل اخلصم يتطلب تقديًرا هاًما.

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
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3 - حتليل القطاعات

تقوم املجموعة بتنظيم وإدارة عملياتها وفقاً للموقع اجلغرافي في املقام األول، وبصفة أساسية على املستوى احمللي والدولي. تقوم املجموعة ضمن عملياتها احمللية، 
بتقسيم أعمالها إلى اخلدمات املصرفية االستهاكية واخلاصة واخلدمات املصرفية للشركات واخلدمات املصرفية االستثمارية وإدارة األصول واخلدمات املصرفية 
اإلسامية ومركز املجموعة. يتم تصنيف جميع العمليات خارج الكويت إلى القطاع الدولي. تتعامل اإلدارة مع عمليات هذه القطاعات بصورة منفصلة ألغراض اتخاذ 

القرار، وتخصيص املوارد وتقييم األداء.

اخلدمات املصرفية االستهالكية واخلاصة 
توفر اخلدمات املصرفية االستهاكية مجموعة متنوعة من املنتجات واخلدمات لألفراد. ويشمل نطاقها القروض االستهاكية وبطاقات االئتمان والودائع والعمات 
األجنبية، واخلدمات األخرى املتعلقة بالفروع. تقدم اخلدمات املصرفية اخلاصة مجموعة شاملة من اخلدمات املصرفية املبتكرة واملخصصة للعماء ذوي املاءة 

املالية العالية من األفراد واملؤسسات. 

اخلدمات املصرفية للشركات 
تقدم اخلدمات املصرفية للشركات منتجات وخدمات شاملة لرجال األعمال والشركات وتشمل القروض والودائع والتمويل التجاري، والعمات األجنبية واخلدمات االستشارية. 

اخلدمات املصرفية االستثمارية وإدارة األصول
توفر اخلدمات املصرفية االستثمارية مجموعة كاملة من اخلدمات االستشارية والتنفيذية في أسواق املال. إن أنشطة إدارة األصول تشتمل على إدارة الثروات وإدارة 

األصول، واألمانات، والوساطة املالية واألبحاث.

اخلدمات املصرفية اإلسالمية 
متثل اخلدمات املصرفية اإلسامية النتائج املالية لبنك بوبيان ش.م.ك.ع.، وهي شركة تابعة للمجموعة تعمل في مجال اخلدمات املصرفية اإلسامية. 

مركز املجموعة
يضم مركز املجموعة كل من أنشطة أعمال اخلزينة واالستثمارات في الكويت وأنشطة املجموعة احملددة األخرى. توفر اخلزينة مجموعة شاملة من خدمات ومنتجات 
اخلزينة لعمائها، وهي مسئولة أيضا عن إدارة السيولة ومخاطر السوق بالبنك. يشمل مركز املجموعة أي قيم متبقية فيما يتعلق بسعر التحويل والتوزيعات فيما 

بن القطاعات.

القطاع الدولي
يضم القطاع الدولي كافة الفروع والشركات التابعة والشركات الزميلة خارج دولة الكويت.

اخلدمات 2015
املصرفية 

االستهالكية 
واخلاصة 

اخلدمات 
املصرفية 
للشركات

اخلدمات 
املصرفية 

االستثمارية 
وإدارة األصول

اخلدمات 
املصرفية 

اإلسالمية 
مركز 

املجموعالقطاع الدولياملجموعة
ألف

دينار كويتي
ألف

دينار كويتي
ألف

دينار كويتي
ألف

دينار كويتي
ألف

دينار كويتي
ألف

دينار كويتي
ألف

دينار كويتي
صافي إيرادات الفوائد وصافي 

151‰372530‰016134‰49418‰95114284‰176121‰171إيرادات التمويل اإلسامي 
757‰300728‰068178‰68040‰80994‰52723‰373162‰229صافي إيرادات التشغيل 

306‰67220‰2783‰6369‰1214771222‰4مصروفات استهاك وإطفاء 
519‰937296‰79(072‰95)185‰17535‰84212‰452129‰134ربح )خسارة( السنة

630‰597‰82123‰929‰4748‰163‰8852‰132‰9423‰65562‰256‰8535‰051‰4مجموع املوجودات 
506‰406‰20820‰493‰9539‰010‰0862‰812‰8192‰6638‰092‰7772‰988‰3مجموع املطلوبات 

اخلدمات 2014
املصرفية 

االستهاكية 
واخلاصة 

اخلدمات 
املصرفية 
للشركات

اخلدمات 
املصرفية 

االستثمارية 
وإدارة األصول

اخلدمات 
املصرفية 
اإلسامية 

مركز 
املجموعالقطاع الدولياملجموعة

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

صافي إيرادات الفوائد وصافي 
160.231115.46817969.86616.694106.900469.338إيرادات التمويل اإلسامي 

213.736155.75826.18380.71429.316155.339661.046صافي إيرادات التشغيل 
4.3435211012.1789.4253.70920.277مصروفات استهاك وإطفاء 

75.795273.654)85.154(133.003107.66713.83828.505ربح )خسارة( السنة
3.643.9084.857.28662.1472.647.9302.444.5528.128.30821.784.131مجموع املوجودات 
3.834.7662.044.5098.2882.346.8282.271.6588.407.54218.913.591مجموع املطلوبات 

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
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3 - حتليل القطاعات )تتمة( 

املعلومات اجلغرافية 
يوضح اجلدول التالي التوزيع اجلغرافي إليرادات التشغيل للمجموعة بناًء على موقع املنشآت التشغيلية.

20152014
ألف دينار كويتيألف دينار كويتي

صافي إيرادات التشغيل 
457505.707‰550الكويت 

248113.954‰131دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا األخرى
49723.786‰24أوروبا 
55517.599‰22أخرى 

728‰757661.046

يوضح اجلدول التالي التوزيع اجلغرافي للموجودات غير املتداولة للمجموعة بناًء على موقع املنشآت التشغيلية.
20152014

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
موجودات غير متداولة

370920.417‰914الكويت 
02436.185‰35دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا األخرى

349934‰1أوروبا 
456349أخرى 

951‰199957.885
تتكون املوجودات غير املتداولة من األراضي واملباني واملعدات والشهرة واملوجودات غير امللموسة األخرى والعقارات االستثمارية والعقارات التي مت حيازتها من 

تسوية ديون.

4 - إيرادات فوائد

20152014
ألف دينار كويتيألف دينار كويتي

61323.192‰32ودائع لدى البنوك 
524390.618‰430قروض وسلف للعماء

94290.178‰111استثمارات في أوراق دين مالية
0059.530‰10أخرى

585‰084513.518

5 - مصروفات فوائد 

20152014
ألف دينار كويتيألف دينار كويتي

75030.161‰44مبالغ مستحقة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
76482.839‰91ودائع العماء

2221.046‰2شهادات إيداع مصدرة
-  691سندات مساندة - الشريحة 2

139‰427114.046

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
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6 - صافي األتعاب والعموالت 

20152014
ألف دينار كويتيألف دينار كويتي

351141.493‰153إيرادات األتعاب والعموالت
)19.647((549‰23)مصروفات متعلقة باألتعاب والعموالت

802121.846‰129صافي األتعاب والعموالت
تتعلق إيرادات األتعاب والعموالت مببلغ 28.672 ألف دينار كويتي )2014: 28.721 ألف دينار كويتي( بأتعاب إدارة األصول املكتسبة وأنشطة األمانة التي حتتفظ 

فيها املجموعة أو تستثمر املوجودات نيابًة عن عمائها.

7 - صافي إيرادات االستثمار 

20152014
ألف دينار كويتيألف دينار كويتي

49626.547‰8صافي األرباح احملققة من استثمارات متاحة للبيع
)198((183)صافي اخلسائر من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خال بيان الدخل

9393.839‰2إيرادات توزيعات أرباح 
-  862‰21ربح بيع استثمار في شركة زميلة )إيضاح 14(

2.944(178‰1)صافي )اخلسائر( األرباح من عقارات استثمارية 

31‰93633.132

8 - مخصص خسائر االئتمان وخسائر انخفاض القيمة

20152014
ألف دينار كويتيألف دينار كويتي

959135.540‰129مخصص خسائر االئتمان )إيضاح 12(
55711.155‰10خسائر انخفاض قيمة استثمار في أوراق مالية 
-  481‰18خسائر انخفاض قيمة شركة زميلة )إيضاح 14(

-  400‰5خسائر انخفاض قيمة موجودات غير ملموسة )إيضاح 15(

164‰397146.695

9 - الضرائب 

20152014
ألف دينار كويتيألف دينار كويتي

0226.489‰7ضريبة دعم العمالة الوطنية 
0841.870‰3زكاة 

5732.372‰2حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
47514.875‰20ضرائب خارجية

33‰15425.606

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة

31 ديسمبر 2015
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10 - ربحية السهم 

يتم احتساب مبالغ ربحية السهم األساسية عن طريق تقسيم ربح السنة اخلاص مبساهمي البنك )املعدل مبدفوعات الفائدة على األوراق املالية املستدامة – الشريحة 1( 
على املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خال السنة بالصافي بعد أسهم اخلزينة. 

يتم احتساب ربحية السهم املخففة عن طريق قسمة ربح السنة اخلاص مبساهمي البنك )املعدل مبدفوعات الفائدة على األوراق املالية املستدامة – الشريحة 1( 
على املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خال السنة زائداً املتوسط املرجح لعدد األسهم التي سيتم إصدارها عند حتويل كل األسهم املخففة احملتملة إلى أسهم 

عادية. إن ربحية السهم املخففة الناجتة عن إصدار خيارات أسهم املوظفن ال ينتج عنها أي تغييرات في ربحية السهم األساسية املسجلة. 
20152014

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
160261.810‰282ربح السنة اخلاص مبساهمي البنك

-  (087‰6)ناقصاً: مدفوعات الفائدة على األوراق املالية املستدامة – الشريحة 1
276‰073261.810

0144.946.772‰948‰4املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خال السنة )باأللف(

53 فلس56 فلسربحية السهم األساسية واملخففة 
مت تعديل احتساب ربحية السهم لسنة 2014 ليراعي أسهم املنحة املصدرة في 2015.

 11 - نقد وودائع بإشعارات قصيرة األجل

20152014
ألف دينار كويتيألف دينار كويتي

571220.349‰187نقد في الصندوق
5451.300.426‰361‰1حسابات جارية لدى بنوك أخرى

562250.400‰190أمـوال حتت الطلب 
44238.767‰5أرصدة لدى بنك الكويت املركزي 

2511.322.049‰736‰1ودائع ومرابحات لدى البنوك تستحق خال سبعة أيام 

3‰481‰3713.131.991

12 - قروض وسلف ومتويل إسالمي للعمالء

2015
الشرق األوسط 
املجموعأخرىآسياأوروبا أمريكا الشماليةوشمال أفريقيا

ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي
784‰840‰4599‰611386‰965276‰859361‰890257‰557‰8شركات

071‰323‰4-  -  699‰9424303‰318‰4أفراد
القروض والسلف والتمويل 

855‰163‰45914‰611386‰664276‰289365‰832258‰876‰12اإلسامي للعماء
(889‰612)مخصص خسائر االئتمان

13‰550‰966

2015
الشرق األوسط 
املجموعأخرىآسياأوروبا أمريكا الشماليةوشمال أفريقيا

ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي
8.633.114 7.679.450188.914307.010183.648274.092شركات

3.790.192    -    -3.787.185212.986أفراد
القروض والسلف والتمويل 

11.466.635188.935309.996183.648274.09212.423.306اإلسامي للعماء
)514.598(مخصص خسائر االئتمان

11.908.708

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة

31 ديسمبر 2015
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12 - قروض وسلف ومتويل إسالمي للعمالء )تتمة(

فيما يلي مخصصات خسائر االئتمان للتسهيات النقدية:
املجموععـــاممحدد
201520142015201420152014

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

598435.453‰834290.082514‰764145.371375‰138الرصيد في بداية السنة
مبالغ مشطوبة، بالصافي بعد حركة العمات 

)55.137((679‰27)117(6))55.254((673‰27)األجنبية 
970134.282‰08985.635125‰88148.64794‰31احململ خال السنة 

889514.598‰917375.834612‰972138.764469‰142الرصيد في نهاية السنة

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

201520142015201420152014
ألف

دينار كويتي
ألف

دينار كويتي
ألف

دينار كويتي
ألف

دينار كويتي
ألف

دينار كويتي
ألف

دينار كويتي
764145.371‰05262.525138‰71282.84670‰68الرصيد في بداية السنة

مبالغ مشطوبة، بالصافي بعد حركة العمات 
)55.254((673‰27))1.404((077‰2))53.850((596‰25)األجنبية 

88148.647‰5668.93131‰31539.71614‰17احململ خال السنة 

972138.764‰54170.052142‰43168.71282‰60الرصيد في نهاية السنة

فيما يلي حتليل إجمالي املخصص احململ خلسائر االئتمان:
املجموعأفرادشركات

201520142015201420152014
ألف

دينار كويتي
ألف

دينار كويتي
ألف

دينار كويتي
ألف

دينار كويتي
ألف

دينار كويتي
ألف

دينار كويتي
970134.282‰08985.635125‰88148.64794‰31تسهيات نقدية

9891.258‰8181.2193‰171392‰1تسهيات غير نقدية

959135.540‰90786.854129‰05248.68696‰33مخصص محمل خلسائر ائتمان

إن املخصص املتاح للتسهيات غير النقدية والبالغ 30.931 ألف دينار كويتي )2014: 26.941 ألف دينار كويتي( مدرج ضمن مطلوبات أخرى )إيضاح 18(.

إن مخصص انخفاض القيمة للتسهيات التمويلية يتفق، من جميع النواحي املادية، مع متطلبات املخصص احملددة التي تنص عليها تعليمات بنك الكويت املركزي 
واملعايير الدولية للتقارير املالية. في مارس 2007 أصدر بنك الكويت املركزي تعميما لتعديل أساس احتساب املخصصات العامة على التسهيات لتغيير احلد األدنى 
للمعدل من 2% إلى 1% للتسهيات النقدية و 0.5% للتسهيات غير النقدية. إن املعدالت املطلوبة أصبحت سارية املفعول اعتباراً من 1 يناير 2007 على صافي 
الزيادة في التسهيات، بالصافي بعد بعض فئات الضمانات احملددة خال فترة التقارير املالية. وحتى يتم إصدار توجيه آخر من بنك الكويت املركزي، مت االحتفاظ 

بالزيادة في املخصص العام عن املعدل بنسبة 1% بالنسبة للتسهيات النقدية ونسبة 0.5% بالنسبة للتسهيات غير النقدية كمخصص عام. 

إن القروض والسلف غير املنتظمة والتمويل اإلسامي متعثر السداد للعماء واملخصصات احملددة املتعلقة بها هي كما يلي:
20152014

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي

092186.412‰190القروض والسلف والتمويل اإلسامي للعماء
270130.917‰135مخصصات

إن القيمة العادلة للضمانات التي حتتفظ بها املجموعة فيما يتعلق بالقروض والسلف والتمويل اإلسامي للعماء التي مت حتديدها كقروض متعثرة األداء تبلغ 30.654 
ألف دينار كويتي في 31 ديسمبر 2015 )2014: 48.052 ألف دينار كويتي(. يتكون الضمان من النقد واألوراق املالية وخطابات الضمانات البنكية والعقارات. 

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة

31 ديسمبر 2015
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13 - االستثمارات املالية

يبن اجلدول أدناه تفاصيل تصنيف االستثمارات املالية: 

2015
محتفظ بها حتى 

متاحة للبيعاالستحقاق

مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 

اإلجماليبيان الدخل
ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي

استثمارات في أوراق مالية
316‰489‰1-  274‰374‰0421‰115أوراق دين مالية - حكومية )غير كويتية(

120‰012‰1-  668‰007‰4521‰4أوراق دين مالية - غير حكومية
997‰56098‰4372‰96-  أسهم

901‰697183‰20467‰116-  استثمارات أخرى

119‰4942‰594‰58370‰2572‰784‰334

930‰803-  -  930‰803سندات بنك الكويت املركزي

052‰380-  -  052‰380سندات خزانة حكومة الكويت

1‰303‰4762‰594‰58370‰2573‰968‰316

2014
محتفظ بها حتى 

متاحة للبيعاالستحقاق

مدرجة بالقيمة 
العادلة من خال 

اإلجماليبيان الدخل
ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي

استثمارات في أوراق مالية
1.272.375-  107.5121.164.863أوراق دين مالية - حكومية )غير كويتية(

923.750-  4.295919.455أوراق دين مالية - غير حكومية
111.8782.995114.873-  أسهم

118.83963.856182.695  -استثمارات أخرى

111.8072.315.03566.8512.493.693

534.688-  -  534.688سندات بنك الكويت املركزي

344.529  -  -344.529سندات خزانة حكومة الكويت

991.0242.315.03566.8513.372.910

يتم تسجيـل كافـة األسهم غـير املسعرة املتاحـة للبيـع وفقاً للقيمة العادلة باستثناء االستثمارات بقيمة دفترية مببلغ 2.974 ألف دينار كويتي )2014: 3.075 ألف 
دينار كويتي( حيث يتم تسجيلها بالتكلفة ألن القيمة العادلة ال ميكن تقديرها بصورة موثوق فيها.

لقد مت احتساب خسارة انخفاض في القيمة مببلغ 10.557 ألف دينار كويتي )2014: 11.155 ألف دينار كويتي( مقابل االستثمارات املصنفة كمتاحة للبيع التي 
يوجد فيها انخفاض كبير أو متواصل في القيمة.

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة

31 ديسمبر 2015
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14 - استثمار في شركات زميلة 

 الشركات الزميلة للمجموعة:
القيمة الدفترية

20152014
ألف دينار كويتيألف دينار كويتي

55947.597‰41بنك سياريا معامات اندونيسيا
76237.669‰36بنك لندن والشرق األوسط

54124.962‰5البنك التركي ش.م.
1515.022‰5بنك املال املتحد 

7004.148‰3أخرى 

92‰713119.398

حصة امللكية الفعلية %النشاط الرئيسيةبلد التأسيس
20152014

30.5     5‰30     اخلدمات املصرفيةاندونيسيا بنك سياريا معامات اندونيسيا
25.6     6‰25     اخلدمات املصرفيةاململكة املتحدةبنك لندن والشرق األوسط

34.3   3‰34   اخلدمات املصرفيةتركياالبنك التركي ش.م.
21.7   7‰21   اخلدمات املصرفيةالسودانبنك املال املتحد

إن ملخص املعلومات املالية لشركة زميلة جوهرية للمجموعة، بنك سياريا معامات اندونيسيا هو كما يلي:
20152014

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
9951.418.835‰198‰1موجودات
0501.332.605‰120‰1مطلوبات 

94586.230‰78صافي املوجودات

28626.071‰18مطلوبات طارئة

13740.791‰64صافي إيرادات التشغيل
)10.225(657صافي الربح )اخلسارة(

117(7))خسائر( إيرادات شاملة أخرى للسنة

تتكون القيمة الدفترية لاستثمار في بنك سياريا معامات اندونيسيا من حصة املجموعة في صافي املوجودات والشهرة احملددة عند احليازة. 
20152014شركات زميلة أخرى

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي

201.475حصة في نتائج السنة
11311حصة في اإليرادات الشاملة األخرى للسنة

خال السنة، قامت املجموعة باحتساب مبلغ 18.481 ألف دينار كويتي لانخفاض في القيمة فيما يتعلق بشركاتها الزميلة، والذي يتكون بشكل رئيسي من مبلغ 
15.212 ألف دينار كويتي فيما يتعلق باستثمارها في البنك التركي ش.م. يتم احتساب انخفاض القيمة املتعلقة بالبنك التركي ش.م بالفرق بن القيمة العادلة ناقصاً 
التكلفة حتى البيع باستخدام مجموعة من أساليب التقييم. تتضمن املدخات اجلوهرية  التكلفة حتى البيع والقيمة الدفترية. يتم حتديد القيمة العادلة ناقصاً 

املستخدمة في أساليب التقييم األرباح املتوقعة لفترة 5 سنوات، ومعدل خصم بنسبة 17.8% ومعدل النمو النهائي بنسبة 4.5% ومضاعف السوق.

قام البنك خال سنة 2014 بإبرام اتفاقية لبيع حصة ملكية بنسبة 30% في بنك قطر الدولي ش.م.ق. لقاء مقابل بيع مببلغ 157.857 ألف دينار كويتي. وبالتالي، 
مت إعادة تصنيف االستثمار كشركة زميلة محتفظ بها لغرض البيع في بيان املركز املجمع كما في 31 ديسمبر 2014. استكمل البنك خال السنة احلالية معاملة 
البيع وسجل ربح قبل الضرائب بالصافي بعد تسوية تكاليف محددة مببلغ 21.862 ألف دينار كويتي متضمنا اإليرادات الشاملة األخرى مببلغ 8.471 ألف دينار 
كويتي. يدرج هذا املبلغ في بيان الدخل املجمع ضمن صافي إيرادات استثمارات. كما تكبد البنك تكاليف تخارج مببلغ 4.676 ألف دينار كويتي والتي يتم إدراجها 

ضمن املصروفات اإلدارية. 

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة

31 ديسمبر 2015
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15 - الشهرة واملوجودات األخرى غير امللموسة 

الشهرة
موجودات

املجموعغير ملموسة
ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي

التكلفة
302‰591725‰711243‰481في 1 يناير 2015

(802‰9)(265‰2)(537‰7)تعديات أسعار حتويل عمات أجنبية

500‰326715‰174241‰474في 31 ديسمبر 2015

اإلطفاء املتراكم وانخفاض القيمة
886‰88628‰28-  في 1 يناير 2015

968‰9684‰4-  اإلطفاء احململ للسنة 
400‰4005‰5-  انخفاض القيمة احململ للسنة

(348‰1)(348‰1)-  تعديات أسعار حتويل عمات أجنبية

906‰90637‰37-  في 31 ديسمبر 2015

   صافي القيمة الدفترية

594‰420677‰174203‰474في 31 ديسمبر 2015

الشهرة
موجودات

املجموعغير ملموسة
ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي

التكلفة
480.429243.240723.669في 1 يناير 2014

1.2823511.633تعديات أسعار حتويل عمات أجنبية

481.711243.591725.302في 31 ديسمبر 2014

اإلطفاء املتراكم
23.58423.584-  في 1 يناير 2014

5.0625.062-  احململ للسنة
240240-  تعديات أسعار حتويل عمات أجنبية

28.88628.886-  في 31 ديسمبر 2014

   صافي القيمة الدفترية

481.711214.705696.416في 31 ديسمبر 2014

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة

31 ديسمبر 2015
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15 - الشهرة واملوجودات األخرى غير امللموسة )تتمة(

بوبيان  ببنك  يتعلق  كويتي(  دينار  ألف   334.531  :2014( كويتي  دينار  ألف  مبلغ 334.531   2015 31 ديسمبر  كما في  للشهرة  الدفترية  القيمة  يتضمن صافي 
ش.م.ك.ع. ومبلغ 136.701 ألف دينار كويتي )2014: 144.299 ألف دينار كويتي( يتعلق ببنك الكويت الوطني - مصر ش.م.م. ومبلغ 2.942 ألف دينار كويتي 

)2014: 2.881 ألف دينار كويتي( يتعلق مبصرف االئتمان العراقي ش.م.خ. 
يتضمن صافـي القيمـة الدفترية للموجودات غير امللموسـة كمـا في 31 ديسمبر 2015 تراخيص أنشطة بنكية وعامات جتارية مببلغ 170.221 ألف دينار كويتي 
)2014: 173.933 ألف دينار كويتي( وعاقات بالعماء وودائع أساسية مببلغ 20.657 ألف دينار كويتي )2014: 22.810 ألف دينار كويتي( وتراخيص وساطة 
مببلغ 12.542 ألف دينار كويتي )2014: 17.962 ألف دينار كويتي(. واملوجودات غير امللموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير احملددة هي مببلغ 171.165 ألف دينار 
كويتي )2014: 176.585 ألف دينار كويتي(. يتم إطفاء املوجودات غير امللموسة ذات األعمار اإلنتاجية احملددة مببلغ 32.255 ألف دينار كويتي )2014: 38.120 

ألف دينار كويتي( على مدى فترة تتراوح من 5 إلى 15 سنة. 

اختبار انخفاض قيمة الشهرة واملوجودات غير امللموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير احملددة
يتم اختبار القيمة الدفترية للشهرة واملوجودات غير امللموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير احملددة لغرض حتديد انخفاض القيمة على أساس سنوي )أو بصورة أكثر 
تكراًرا من ذلك عند وجود دليل على أن الشهرة واملوجودات غير امللموسة قد تنخفض قيمتها(، وذلك من خال تقدير القيمة املمكن استردادها من وحدة إنتاج النقد 
التي يتم توزيع هذه البنود إليها باستخدام عمليات احتساب القيمة أثناء االستخدام ما لم تكن القيمة العادلة التي تستند إلى السعر في سوق نشط أعلى من القيمة 
الدفترية لوحدة إنتاج النقد. تستخدم حسابات القيمة أثناء االستخدام تنبؤات للتدفقات النقدية قبل الضرائب استناداً إلى املوازنات املالية املعتمدة من قبل اإلدارة 
على مدى فترة 5 سنوات ومعدل منو نهائي ذي صلة. ويتم بعد ذلك خصم هذه التدفقات النقدية للوصول إلى صافي القيمة احلالية الذي ستتم مقارنته بالقيمة 

الدفترية. إن معدل اخلصم املستخدم هو قبل الضرائب ويعكس املخاطر احملددة املتعلقة بوحدة إنتاج النقد ذات الصلة.
ويتم احتساب املبلغ املمكن استرداده للشهرة واملوجودات غير امللموسة األخرى ذات األعمار اإلنتاجية غير احملددة باستخدام طريقة القيمة أثناء االستخدام التي 
تستند إلى املدخات التالية. إن الشهـرة املتعلقـة ببنك بوبيان ش.م.ك.ع. تـم توزيعها إلى وحـدة فردية إلنتاج النقد والتي تتكـون مـن صافـي موجـودات محـددة 
%3.5 بنسبة  نهائي  ومعدل منو   )%9.25  :2014(  %9.25 بنسبة  معـدل خصـم  استخـدام  يتـم  بوبيان ش.م.ك.ع.  لبنك  امللموسـة  غـير  املوجـودات  ذلك  في   مبا 

)2014: 4.5%( لتقدير القيمـة املمكـن استردادها لوحدة إنتاج النقد هذه. إن الشهـرة املتعلقـة ببنك الكويت الوطني - مصر ش.م.م. تـم توزيعها إلى وحـدة فردية 
إلنتاج النقد والتي تتكـون مـن صافـي موجـودات محـددة مبا في ذلك املوجـودات غـير امللموسـة للبنك الوطني املصـري ش.م.م. يتـم استخـدام معـدل خصـم بنسبة 
16% )2014: 16%( ومعدل منو نهائي بنسبة 5% )2014: 5%( لتقدير القيمـة املمكـن استردادها لوحدة إنتاج النقد هذه. يتم استخدام معدل خصم بنسبة %10 
)2014: 8.5%( ومعدل منو نهائي بنسبة 3.5% )2014: 4.5%( لتقدير القيمة املمكن استردادها لرخصة الوساطة في الكويت. كما قامت املجموعة بإجراء حتليل 

احلساسية بتنويع عوامل املدخات من خال هامش معقول. 
استناداً إلى هذا التحليل، سجلت املجموعة خسارة انخفاض قيمة مببلغ 5.400 ألف دينار كويتي لرخصة الوساطة في الكويت. ال توجد مؤشرات على حدوث 

انخفاض في قيمة باقي الشهرة أو املوجودات غير امللموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير احملددة. 

16 - موجودات أخرى 

20152014
ألف دينار كويتيألف دينار كويتي

75941.824‰52فوائد مدينة
83344.494‰50مدينون متنوعون ومدفوعات مقدماً

39725.638‰23عقارات استثمارية 
70732.417‰23عقارات متت حيازتها من تسوية ديون 

79417.998‰22أخرى

173‰490162.371

17 - سندات مساندة - الشريحة 2

أصدر البنك خال السنة سندات مساندة - الشريحة 2 بالدينار الكويتي املقومة مببلغ 125.000 ألف دينار كويتي بفترة استحقاق حتى 10 سنوات، وهي تتضمن 
شرائح متساوية من سندات حتمل معدالت فائدة ثابتة وسندات حتمل معدالت فائدة متغيرة. حتمل السندات ذات معدالت الفائدة الثابتة معدل فائدة بنسبة %4.75 
سنوياً، تستحق على فترات نصف سنوية آجلة على مدى السنوات اخلمس األولى، وسوف يتم إعادة حتديدها للفترة الاحقة مبعدل 2.75% فوق معدل اخلصم املعلن 
من قبل بنك الكويت املركزي )في التاريخ السنوي للسنة اخلامسة من تاريخ اإلصدار(. وحتمل السندات ذات معدالت الفائدة املتغيرة معدل فائدة بنسبة %2.50 
سنوياً فوق معدل اخلصم املعلن من قبل بنك الكويت املركزي يتم حتديدها بشكل نصف سنوي، ويخضع ذلك حلد أقصى بنسبة 1% فوق املعدل السائد للسندات 
ذات املعدل الثابت، وتستحق على فترات نصف سنوية آجلة. إن هذه السندات غير مكفولة بضمان وميكن استدعائها كلياً أو جزئياً وفقاً الختيار البنك بعد 5 سنوات 

من تاريخ اإلصدار، وذلك مبوجب شروط محددة واملوافقات الرقابية.

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة

31 ديسمبر 2015
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 18 - مطلوبات أخرى

20152014
ألف دينار كويتيألف دينار كويتي

24937.273‰40فوائد دائنة
84622.775‰22إيرادات مستلمة مقدماً

56919.766‰20الضرائب 
93126.941‰30مخصص التسهيات غير النقدية )إيضاح 12(

01137.574‰40مصروفات مستحقة
82231.317‰29دائنو موظفن

48797.427‰76أخرى

260‰915273.073

19 - رأس املال واالحتياطيات

أ( رأس املال
20152014

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
املصرح به واملصدر واملدفوع بالكامل:

972479.973‰5.039.717.687503 )2014: 4.799.731.131( سهم قيمة كل منها 0.100 دينار كويتي

وافقت اجلمعية العمومية الغير عادية للمساهمن املنعقدة في 7 مارس 2015 على زيادة مببلغ 23.998.655.600 دينار كويتي في رأس املال املصرح به واملصدر 
واملدفوع بالكامل للبنك وذلك من خال إصدار 239.986.556 سهم منحة مبا ميثل نسبة 5% من رأس املال كما في تاريخ اجلمعية العمومية الغير عادية. مت زيادة 
رأس املال املصرح به واملصدر واملدفوع بالكامل من مبلغ 479.973.113.100 دينار كويتي إلى مبلغ 503.971.768.700 دينار كويتي ومت تسجيل التغيير في رأس 

املال في السجل التجاري بتاريخ 10 مارس 2015.

إن احلركة في األسهم العادية املصدرة خال السنة هي كما يلي:
20152014

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
1314.571.172.506‰731‰799‰4عدد األسهم املصدرة كما في 1 يناير

556228.558.625‰986‰239إصدار أسهم منحة

6874.799.731.131‰717‰039‰5عدد األسهم املصدرة كما في 31 ديسمبر

ب( احتياطي قانوني
اقترح مجلس اإلدارة بتحويل مبلغ 11.999 ألف دينار كويتي )2014: 11.428 ألف دينار كويتي( إلى االحتياطي القانوني. ويتم ذلك وفقاً للنظام األساسي للبنك 
وقانون الشركات والتعديات الاحقة له الذي يتطلب بحد أدنى حتويل نسبة 10% من ربح السنة اخلاص مبساهمي البنك قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة إلى االحتياطي القانوني غير القابل للتوزيع حتى يعادل رصيد االحتياطي نسبة 50% من رأس مال البنك املصدر. وبالتالي، 

فإن التحويل إلى االحتياطي القانوني، مبا يقل عن نسبة 10% من ربح السنة، هو املبلغ املطلوب ليبلغ االحتياطي القانوني نسبة 50% من رأسمال البنك املصدر.

إن توزيع هذا االحتياطي محدد باملبلغ املطلوب لدفع توزيعات أرباح بنسبة 5% من رأس املال في السنوات التي ال تسمح فيها األرباح املتراكمة بتأمن هذا احلد. 

ج( حساب عالوة إصدار األسهم
إن رصيد حساب عاوة إصدار األسهم غير قابل للتوزيع.

د( أسهم اخلزينة واحتياطي أسهم اخلزينة 
في نهاية السنة كان لدى البنك أسهم اخلزينة التالية:

20152014
ألف دينار كويتيألف دينار كويتي

89988.381.436‰626‰91عدد أسهم اخلزينة 
1.8%8‰1%أسهم اخلزينة كنسبة من إجمالي األسهم قيد اإلصدار

79978.795‰77تكلفة أسهم اخلزينة )ألف دينار كويتي( 
30280.427‰73القيمة السوقية لسهم اخلزينة )ألف دينار كويتي( 

845960املتوسط املرجح للقيمة السوقية ألسهم اخلزينة )فلس( 

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة

31 ديسمبر 2015
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19 - رأس املال واالحتياطيات )تتمة(

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

20152014
43685.782.085‰381‰88الرصيد كما في 1 يناير 

2584.208.639‰363‰4إصدار أسهم منحة 
)1.609.288((795‰117‰1)املبيعات 

89988.381.436‰626‰91الرصيد كما في 31 ديسمبر

إن الرصيد في حساب احتياطي أسهم اخلزينة غير متاح للتوزيع. إضافًة إلى ذلك، فإن مبلغ مبا يعادل تكلفة أسهم اخلزينة من االحتياطي العام غير متاح للتوزيع 
خال فترة االحتفاظ بأسهم اخلزينة. 

هـ( احتياطيات أخرى
ألف

دينار كويتي

احتياطي عام
أرباح

محتفظ بها

احتياطي 
حتويل 
عمالت 
أجنبية

التغيرات 
املتراكمة 

في القيمة 
العادلة

احتياطي 
املدفوعات 

باألسهم

توزيعات أرباح 
نقدية مقترح 

توزيعها

مجموع 
االحتياطيات 

األخرى
34.81913.603134.5621.164.550)69.766(117.058934.274في 1 يناير 2014

261.810-  -  -  -  261.810-  ربح السنة
17.325  -  -8.2699.056  -  -إيرادات شاملة أخرى

279.135  -  -261.8108.2699.056  -إجمالي اإليرادات )اخلسائر( الشاملة 
احملول إلى االحتياطي القانوني

)11.428(-  -  -  -  )11.428(-  )إيضاح 19 ب(
)134.610()134.610(-  -  -  -  -  توزيعات أرباح مدفوعة

-  48-  -  -  )48(-  توزيعات أرباح على أسهم خزينة مباعة
أسهم منحة مقترح إصدارها

)23.999(-  -  -  -  )23.999(-  )إيضاح 20(
توزيعات أرباح نقدية مقترحة بقيمة 30 

-  141.340-  -  -  )141.340(-  فلس للسهم )إيضاح 20(
1.230-  1.230-  -  -  -  املدفوعات باألسهم

)1.421(-  -  -  -  )1.421(-  حيازة حصص غير مسيطرة
في  الفعلية  امللكية  حصة  في  التغير 

)68(  -  -  -  -)68(  -شركة تابعة

43.87514.833141.3401.273.389)61.497(117.0581.017.780في 31 ديسمبر 2014 
160‰282-  -  -  -  282.160-  ربح السنة

(655‰32)  -  -)14.403()18.252(  -  -خسائر شاملة أخرى
505‰249-  -  (403‰14)(252‰18)160‰282-  إجمالي اإليرادات )اخلسائر( الشاملة 

احملول إلى االحتياطي القانوني
(999‰11)-  -  -  -  )11.999(-  )إيضاح 19 ب(

(374‰141))141.374(-  -  -  -  -  توزيعات أرباح مدفوعة
-  34-  -  -  )34(-  توزيعات أرباح على أسهم خزينة مباعة

املالية  األوراق  على  مدفوعة  فوائد 
(087‰6)-  -  -  -  )6.087(-  املستدامة - الشريحة 1 

املالية  األوراق  اصدار  معاملة  تكاليف 
(976)-  -  -  -  )976(-  املستدامة - الشريحة 1 

أسهم منحة مقترح إصدارها
(198‰25)-  -  -  -  )25.198(-  )إيضاح 20(

توزيعات أرباح نقدية مقترحة بقيمة 30 
-  148.443-  -  -  )148.443(-  فلس للسهم )إيضاح 20(

470‰1-  1.470-  -  -  -  املدفوعات باألسهم 
في  الفعلية  امللكية  حصة  في  التغير 

18  -  -  -  -18  -شركة تابعة
748‰338‰4431‰303148‰47216‰29(749‰79)221‰107‰0581‰117في 31 ديسمبر 2015 

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة

31 ديسمبر 2015
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19 - رأس املال واالحتياطيات )تتمة(

هـ( احتياطيات أخرى )تتمة(
مت تكوين االحتياطي العام وفقاً للنظام األساسي للبنك وميكن توزيعه دون قيود، باستثناء املبلغ مبا يعادل تكلفة شراء أسهم اخلزينة. 

يتضمن احتياطي حتويل العمات األجنبية فروق التحويل عند حتويل النتائج واملركز املالي لكافة شركات املجموعة مبا في ذلك الشهرة واملوجودات غير امللموسة 
وأي تغييرات في القيمة العادلة على القيمة الدفترية للموجودات واملطلوبات من عماتها الرئيسية إلى عملة عرض البيانات املالية. 

20 - أرباح نقدية مقترح توزيعها

أقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بقيمة 30 فلساً للسهم )2014: 30 فلساً لكل سهم( وأسهم منحة بنسبة 5% )2014: 5%( من األسهم القائمة كما في 31 
ديسمبر 2015. تستحق توزيعات األرباح النقدية، إذا ما مت اعتمادها من قبل اجلمعية العمومية للمساهمن، الدفع للمساهمن املسجلن في دفاتر البنك كما في 
تاريخ اجلمعية العامة السنوية، وتستحق أسهم املنحة، إذا ما مت اعتمادها من قبل اجلمعية العمومية للمساهمن، التوزيع على املساهمن املسجلن في دفاتر البنك 

كما في تاريخ موافقة اجلهات الرقابية على توزيع أسهم املنحة.

21 - األوراق املالية املستدامة – الشريحة 1

أصدر البنك خال السنة، من خال شركة ذات أغراض خاصة مملوكة بالكامل، األوراق املالية املستدامة - الشريحة 1 )"األرواق املالية املستدامة"( مببلغ 700.000 
ألف دوالر أمريكي وهي مؤهلة للتصنيف ضمن حقوق امللكية وفقاً ملعيار احملاسبة الدولي 32: األدوات املالية - العرض. إن هذه األوراق املالية املستدامة مساندة 
وغير مكفولة بضمان وحتمل معدل فائدة بنسبة 5.75% سنوياً وتستحق على فترات نصف سنوية آجلة حتى تاريخ االستدعاء األول في أبريل 2021. يجوز إلغاء 
مدفوعات الفوائد املتعلقة باألوراق املالية املستدامة )كلياً أو جزئياً( وفقاً لقرار البنك على أساس غير متراكم. وال يعتبر أي إلغاء تأخراً عن السداد. ويتم معاجلة 
مدفوعات الفوائد كتخفيض من حقوق امللكية. إن هذه األوراق املالية املستدامة ليس لها تاريخ استحقاق وميكن استدعائها )كلياً ولكن ليس جزئياً( بالقيمة األسمية 

وفقاً الختيار البنك بتاريخ االستدعاء األول في أبريل 2021 وفي كل تاريخ سداد للفوائد فيما بعد، وذلك مبوجب شروط محددة.

22 - املدفوعات باألسهم

يطبق البنك برنامج للمدفوعات باألسهم عن طريق تسوية حقوق امللكية وخيارات األسهم املمنوحة إلى موظفيه التنفيذين. تستحق هذه اخليارات إذا استمر املوظف 
في اخلدمة ملدة ثاثة سنوات من تاريخ املنح وميكن للموظف ممارسة اخليارات خال سنة واحدة من تاريخ االستحقاق. عند عدم سداد سعر املمارسة خال سنة 

واحدة من تاريخ االستحقاق، يتم إلغاء اخليارات املستحقة. إن سعر املمارسة للخيارات املمنوحة يعادل 100 فلس للسهم.
إن القيمة العادلة للخيارات املمنوحة خال السنة والتي مت حتديدها باستخدام منوذج تقييم باك شولز بلغت 0.710 دينار كويتي )2014: 0.710 دينار كويتي(. 
إن املدخات اجلوهرية للنموذج كانت سعر السهم مببلغ 0.890 دينار كويتي )2014: 0.890 دينار كويتي( في تاريخ املنح وسعر املمارسة بقيمة 100 فلس كما هو 
موضح أعاه واالنحراف املعياري لعائدات سعر السهم املتوقعـة بنسبة 21.9% )2014: 27.7%( وفترة اخليار املوضحة أعاه ومعدل الفائدة السنوي بنسبة %2 
)2014: 2%( الذي ال يحمل مخاطر. إن التقلب الذي يتم قياسه وفقاً لانحراف املعياري لعائدات سعر السهم املتوقعة يستند إلى التحليل اإلحصائي ألسعار األسهم 

اليومية على مدى الثاثة سنوات األخيرة. 
يوضح اجلدول التالي احلركة في عدد خيارات األسهم خال السنة: 

20152014
عدد خيارات األسهمعدد خيارات األسهم

6055.073.908‰275‰5القائمة في 1 يناير
8832.611.732‰925‰1املمنوحة خال السنة
)1.609.288((795‰117‰1)املمارسة خال السنة
)800.747((950‰445)املنتهية خال السنة

7435.275.605‰637‰5القائمة في 31 ديسمبر

يطبق بنك بوبيان أيضاً برنامج للمدفوعات باألسهم وخيارات األسهم املمنوحة إلى موظفيه التنفيذين. 

كويتي( وهي مدرجة ضمن  دينار  ألف   1.480  :2014( كويتي  دينار  ألف  تبلغ 1.658  للسنة  باألسهم  التعويضات  برنامج  املستحقة على حساب  املصروفات  إن 
مصروفات املوظفن. 

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة

31 ديسمبر 2015
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23 - القيمة العادلة لألدوات املالية 

تستند القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املتداولة في أسواق نشطة على أسعار السوق املعروضة أو األسعار التي يحددها املتداولن في عروض األسعار. 
بالنسبة لكافة األدوات املالية األخرى، حتدد املجموعة القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم. 

تقوم املجموعة بقياس القيمة العادلة باستخدام اجلدول الهرمي التالي لقياسات القيمة العادلة، الذي يعكس أهمية املدخات املستخدمة في حتديد هذه القياسات: 

املستوى 1: أسعار )غير معدلة( معلنة في سوق نشطة ملوجودات ومطلوبات مماثلة.

املستوى 2: مدخات بخاف األسعار املعلنة املدرجة ضمن املستوى 1 وهي معلنة إما بصورة مباشرة )أي كأسعار( أو بصورة غير مباشرة )مشتقة من األسعار(. 
تتضمن هذه الفئة األدوات التي مت تقييمها باستخدام األسعار املعلنة ملوجودات ومطلوبات مماثلة أو مشابهة في سوق يعتبر غير نشط إلى حد ما أو أساليب تقييم 
أخرى يكون جميع مدخاتها ملحوظة من بيانات السوق. تتضمن أوراق الدين املالية املتضمنة في هذه الفئة أدوات الدين السيادية في منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا. 

املستوى 3: األساليب األخرى التي تستخدم مدخات لها تأثير كبير على القيمة العادلة املسجلة وال تستند إلى البيانات املعروضة في السوق.

تتضمن أساليب التقييم مناذج التدفقات النقدية املخصومة، واملقارنة مع أدوات مماثلة يكون لها أسعار سوقية معلنة ومعلومات املعامات احلديثة وصافي قيمة 
املوجودات. تتضمن االفتراضات واملدخات املستخدمة في التقييم أسعار الفائدة اخلالية من املخاطر والقياسية ومعدالت االئتمان والعاوات األخرى املستخدمة 
في تقدير معدالت اخلصم وأسعار السندات واألسهم ومعدالت حتويل العمات األجنبية وتقلبات األسعار املتوقعة واآلثار املترتبة عليها. إن الغرض من أساليب 
التقييم هو الوصول إلى قياس القيمة العادلة الذي يعكس السعر املستلم مقابل بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بن املتداولن في السوق في 

تاريخ القياس. 
يبن اجلدول التالي اجلدول الهرمي لقياس القيمة العادلة لألدوات املالية للمجموعة املسجلة بالقيمة العادلة: 

املجموعاملستوى 3املستوى 2املستوى 20151
ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي

942‰381‰6862‰16331‰093813‰537‰1أوراق دين مالية
924‰904279‰22379‰79770‰129أسهم واستثمارات أخرى

1‰666‰890883‰386111‰5902‰661‰866
(944‰28)-  (944‰28)-  مشتقات األدوات املالية )إيضاح 26(

املجموعاملستوى 3املستوى 2املستوى 20141
ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي

1.297.935747.29439.0892.084.318أوراق دين مالية
132.22579.70482.564294.493أسهم واستثمارات أخرى

1.430.160826.998121.6532.378.811
)27.494(-)27.494(-مشتقات األدوات املالية )إيضاح 26( 

يحلل اجلدول التالي احلركة في املستوى 3 واإليرادات )الفوائد وتوزيعات األرباح واألرباح احملققة( احملققة خال السنة: 

في 
1 يناير

2015

التغير 
في القيمة 

العادلة
إضافات/

بيع / استردادحتويالت

احلركات
في سعر صرف 

العمالت 
األجنبية

في 
31 ديسمبر

2015

صافي
األرباح في 

بيان الدخل 
املجمع

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

675‰6861‰31(6)(397‰7)--089‰39أوراق دين مالية
688‰9046‰89279‰1(608‰8)804‰8(748‰4)564‰82أسهم واستثمارات أخرى

121‰653(4‰748)8‰804(16‰005)1‰886111‰5908‰363

في 
1 يناير
2015

التغير 
في القيمة 

العادلة
إضافات/
بيع / استردادحتويات

احلركات
في سعر 

صرف العمات 
األجنبية

في 
31 ديسمبر

2015

صافي
األرباح في بيان 

الدخل املجمع
ألف

دينار كويتي
ألف

دينار كويتي
ألف

دينار كويتي
ألف

دينار كويتي
ألف

دينار كويتي
ألف

دينار كويتي
ألف

دينار كويتي
6439.0891.892)5.875(--44.900أوراق دين مالية

82482.56413.447)9.002(2.440)1.317(89.619أسهم واستثمارات أخرى
134.519)1.317(2.440)14.877(888121.65315.339

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة

31 ديسمبر 2015
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23 - القيمة العادلة لألدوات املالية )تتمة( 
تتكون أوراق الدين املالية املدرجة ضمن هذه الفئة من سندات الشركات غير املسعرة الصادرة عن البنوك واملؤسسات املالية. يتم تقدير القيمة العادلة لهذه السندات 
باستخدام طريقة التدفقات النقدية املخصومة باستخدام معدالت االئتمان الذي يتراوح بن 2% إلى 3.9% )2014: 1.4% إلى 3.9%(. تتضمن األسهم واألوراق 
املالية األخرى املدرجة ضمن هذه الفئة بصورة رئيسية من األسهم االستراتيجية وصناديق األسهم اخلاصة غير املتداولة في سوق نشط. يتم تقدير القيمة العادلة 
لهذه االستثمارات باستخدام أساليب تقييم مناسبة للظروف. تتضمن أساليب التقييم مناذج التدفقات النقدية املخصومة ومعلومات السوق املعروضة للشركات 
املقارنة ومعلومات املعامات احلديثة وصافي قيمة املوجودات. تتضمن املدخات الهامة غير املعروضة املستخدمة في أساليب التقييم بصورة رئيسية معدل اخلصم 
ومعدل النمو النهائي واإليرادات وتقديرات األرباح ومضاعف السوق كالسعر إلى القيمة الدفترية والسعر إلى الربحية على سبيل املثال. ونظراً للطبيعة التنافسية 

لهذه االستثمارات، ليس من العملي اإلفصاح عن معدل املدخات الهامة غير املعروضة. 
تدرج املوجودات واملطلوبات املالية األخرى بالتكلفة املطفأة، وال تختلف القيمة الدفترية بصورة جوهرية عن قيمتها العادلة حيث إن غالبية هذه املوجودات واملطلوبات 
ذات فترات استحقاق قصيرة األجل أو يعاد تسعيرها على الفور استناداً إلى حركة معدالت الفائدة في السوق. يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات 
املالية املتبقية املدرجة بالتكلفة املطفأة بصورة رئيسية مناذج التدفقات النقدية املخصومة التي تتضمن بعض االفتراضات مثل معدالت االئتمان املناسبة للظروف. 
لم يشير حتليل احلساسية على تقديرات القيمة العادلة، من خال تغيير عوامل هذه املدخات بهامش مناسب، إلى أي تأثير جوهري على بيان املركز املالي املجمع 

أو بيان الدخل املجمع. 

24 - الشركات التابعة
الشركات التابعة الرئيسية العاملة:

نسبة امللكية %النشاط األساسي بلد التأسيس اسم الشركة 
20152014

0100.0‰100أعمال مصرفيةاململكة املتحدةبنك الكويت الوطني )انترناشيونال ( بي.إل. سي. 
0100.0‰100إدارة استثمار سويسرابنك الكويت الوطني بنك بريفي )سويسرا( إس. إيه. 

585.5‰85أعمال مصرفية لبنانبنك الكويت الوطني )لبنان( ش.م.ل. 
0100.0‰100شركة استثمارجزر كاميانناشيونال إنفستورز جروب هولدجنز ليمتد 

384.3‰84أعمال مصرفيةالعراقمصرف االئتمان العراقي ش.م.خ.
999.9‰99شركة استثمارالكويتشركة الوطني لاستثمار ش.م.ك. )مقفلة( 

786.7‰86وساطةالكويتشركة الوطني للوساطة املالية ش.م.ك.)مقفلة( 
598.5‰98أعمال مصرفيةمصربنك الكويت الوطني – مصر ش.م.م. )سابقاً البنك الوطني املصري – ش.م.م.(

الكويت بنك بوبيان ش.م.ك.ع
أعمال مصرفية 

458.4‰58إسامية 

في 31 ديسمبر 2015، كانت نسبة 38.1% )2014: 38.1%( من حصة املجموعة في بنك الكويت الوطني )لبنان( ش.م.ل. مملوكة لشركة قابضة وسيطة، بنك 
الكويت الوطني هولدنغ ) لبنان ( ش.م.ل. 

يوجد لدى البنك أيضاً رأس مال ذي حقوق تصويت في بعض الشركات ذات األغراض اخلاصة التي مت تأسيسها إلدارة الصناديق وموجودات األمانة نيابة عن عماء 
البنك. ليس للبنك أي ملكية انتفاع في موجودات هذه الشركات. إن املعلومات عن أنشطة إدارة أموال املجموعة قد مت بيانها في إيضاح 30.

فيما يلي احلصص غير املسيطرة اجلوهرية في بنك بوبيان ش.م.ك.ع:
20152014

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
231201.333‰207األرصدة املتراكمة للحصص غير املسيطرة 

11.057 449‰13الربح اخلاص باحلصص غير املسيطرة
فيما يلي املعلومات املالية املوجزة عن بنك بوبيان ش.م.ك.ع:

20152014
ألف دينار كويتيألف دينار كويتيمعلومات مالية موجزة

8852.647.930‰132‰3املوجودات
0862.346.828‰812‰2املطلوبات

35378.405‰91صافي إيرادات التشغيل
18528.505‰35النتائج للسنة

3.503(717‰3)اإليرادات )اخلسائر( الشاملة األخرى للسنة

20152014
ألف دينار كويتيألف دينار كويتيمعلومات موجزة عن التدفقات النقدية

181.000161.852التدفقات النقدية التشغيلية
)51.999()18.339(التدفقات النقدية االستثمارية

)654()12.223(التدفقات النقدية التمويلية

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة

31 ديسمبر 2015
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25 - ارتباطات والتزامات طارئة 

20152014
ألف دينار كويتيألف دينار كويتي

التزامات نيابة عن العماء مقابل التزامات مماثلة من قبل العماء املعنين:
367116.379‰118حواالت مقبولة

673302.231‰320خطابات اعتماد
1602.457.116‰466‰3ضمانات

3‰905‰2002.875.726

إن االلتزامات التي ال ميكن إلغاؤها ملد االئتمان تبلغ 755.668 ألف دينار كويتي )31 ديسمبر 2014: 644.854 ألف دينار كويتي(. متثل هذه االلتزامات التزامات 
ملد االئتمان الذي ال ميكن إلغاؤه على مدى فترة التسهيل أو يتم إلغاؤه فقط استجابة لتغير عكسي جوهري. 

تتعرض املجموعة ضمن املسار الطبيعي لألعمال ملخاطر التزامات ائتمان متنوعة غير مباشرة، ومع أنها لم تنعكس في بيان املركز املالي املجمع إال أنها تخضع 
ملعايير منح االئتمان العادية وإلى اإلشراف املالي وإجراءات املراقبة. 

إن هذه االلتزامات االئتمانية ال متثل بالضرورة احتياجات نقدية مستقبلية، نظراً ألن الكثير من هذه االلتزامات سوف تنتهي صاحيتها أو يتم إنهاء عقودها دون 
أن يتم متويلها. إن خسائر االئتمان، إن وجدت، والتي رمبا تنتج من تلك االلتزامات ال يتوقع أن تكون جوهرية.

يوجد لدى املجموعة التزامات إنفاق رأسمالي مببلغ 93.456 ألف دينار كويتي )31 ديسمبر 2014: 124.327 ألف دينار كويتي(.

26 - األدوات املالية املشتقة 

إن األدوات املالية املشتقة هي أدوات مالية تتحدد قيمتها بالرجوع إلى أسعار الفائدة أو أسعار صرف العمات األجنبية أو مؤشر األسعار أو معدالت وتصنيف 
االئتمان أو مؤشر االئتمان. متثل املبالغ االسمية األصلية فقط املبالغ التي يطبق عليها نسبة أو سعراً لتحديد مبالغ التدفقات النقدية التي سيتم تبادلها، وهي ال 

متثل الربح أو اخلسارة احملتملن املتعلقن مبخاطر السوق أو االئتمان التي تتسم بها تلك األدوات. 

تدرج األدوات املالية املشتقة بالقيمة العادلة في بيان املركز املالي املجمع. متثل القيمة العادلة املوجبة تكلفة إمتام كافة املعامات بالقيمة العادلة لصالح املجموعة 
إذا مت إنهاء احلقوق وااللتزامات الناجتة من تلك األدوات في معاملة سوق عادية في تاريخ التقارير املالية. تقتصر مخاطر االئتمان املتعلقة باألدوات املالية املشتقة 

على القيمة العادلة املوجبة لألدوات. متثل القيمة العادلة السالبة تكلفة األطراف املقابلة للمجموعة إلمتام كافة معاماتهم مع املجموعة.

تتعامل املجموعة في مشتقات أسعار الفائدة التبادلية إلدارة مخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها، وتقدمي حلول إدارة مخاطر أسعار الفائدة للعماء. 
وكذلك تتعامل املجموعة في عقود حتويل العمات األجنبية اآلجلة للعماء وإلدارة مراكز العمات األجنبية والتدفقات النقدية لديها. 

للمجموعة  فعالة  تغطية  كأدوات  واملؤهلة  املالية  واملطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  في  التغيير  لتغطية  املستخدمة  الفائدة  أسعار  مبادالت  اإلفصاح عن  يتم 
كمبادالت أسعار فائدة محتفظ بها كتغطية للقيمة العادلة. وتدرج مبادالت أسعار الفائدة األخرى وعقود حتويل العمات األجنبية اآلجلة للعماء أو تستخدم لغرض 
التغطية ولكنها ال تفي باملعايير املؤهلة حملاسبة التغطية. يتم تغطية التعرض للمخاطر على حساب األدوات املالية املشتقة للعماء من خال الدخول في معامات 

مقابلة )مسندة مبعامات مماثلة( مع أطراف مقابلة أو من خال املعامات األخرى لتقليل املخاطر.

مبادالت أسعار الفائدة 
إن مبادالت أسعار الفائدة هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية بن طرفن لتبادل مدفوعات فوائد استناداً إلى مبلغ أساسي محدد لفترة زمنية معينة. في مبادالت أسعار 
الفائدة لكافة العمات، تقوم املجموعة مببادلة دفعات الفوائد بعملتن مختلفتن على مبلغ أساسي محدد لفترة زمنية محددة كما تقوم مببادلة املبالغ الرئيسية 

احملددة بعملتن مختلفتن في بداية العقد وتقوم بإعادة مبادلة املبالغ األساسية عند االستحقاق. 

عقود حتويل العمالت األجنبية اآلجلة
إن عقود حتويل العمات األجنبية اآلجلة هي اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عمات أجنبية بسعر وتاريخ محددين في املستقبل.
فيما يلي ملخص القيمة العادلة لألدوات املالية املشتقة املدرجة في السجات املالية باإلضافة إلى القيمة االسمية لها كما يلي: 

20152014
القيمة 
العادلة 
املوجبة

القيمة 
العادلة 
السالبة

القيمة 
االسمية

القيمة العادلة 
املوجبة

القيمة
العادلة 
السالبة

القيمة 
االسمية

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

للقيمة  كتغطية  بها  )محتفظ  الفائدة  أسعار  مبادالت 
0274.64325.881667.768‰597900‰36133‰6العادلة(

---718‰758689101مبادالت أسعار الفائدة )أخرى(
6186.19812.4541.359.531‰742‰4021‰62511‰9عقود حتويل عمات أجنبية آجلة

16‰74445‰6882‰744‰36310.84138.3352.027.299

إن صافي القيمة العادلة ملبادالت أسعار الفائدة احملتفظ بها كتغطية للقيمة العادلة كما في 31 ديسمبر 2015 سالبة مببلغ 27.236 ألف دينار كويتي )2014: 
سالبة مببلغ 21.238 ألف دينار كويتي(. بلغ الربح من اإليرادات الثابتة املغطاة للموجودات املالية 29.664 ألف دينار كويتي )2014: 28.344 ألف دينار كويتي(. 

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة

31 ديسمبر 2015
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27 - معامالت مع أطراف ذات عالقة

تتضمن األطراف ذات عاقة أعضاء مجلس اإلدارة واملوظفن التنفيذين بالبنك وأفراد عائاتهم من الدرجة األولي وشركات ميلكون حصصاً رئيسية بها وشركات 
زميلة للمجموعة. كان بعض األطراف ذات عاقة عماء للمجموعة ضمن النشاط الطبيعي. إن مثل تلك املعامات قد متت بنفس الشروط األساسية مبا في ذلك 
أسعار الفائدة والضمانات كتلك السائدة في نفس الوقت بالنسبة لعمليات مماثلة لها مع أطراف غير ذات عاقة ولم تتضمن أكثر من قدر طبيعي من املخاطر. وفقاً 

لتعليمات بنك الكويت املركزي املتعلقة بالقروض إلى أعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذوي العاقة بهم فإن تلك القروض مكفولة بضمانات ملموسة.
إن تفاصيل حصص األطراف ذات عاقة هي كما يلي: 

عدد أعضاء مجلس اإلدارة أو 
املوظفني التنفيذيني

عدد األطراف ذات
عالقة

201520142015201420152014
ألف

دينار كويتي
ألف

دينار كويتي
أعضاء مجلس اإلدارة

355195.562‰44119259قروض )مضمونة( 
88912.495‰11121118التزامات طارئة 
66351862بطاقات ائتمان 

07325.010‰98676530ودائع
443293.532‰441411337ضمانات مقابل تسهيات ائتمانية

6296.718‰7إيرادات فوائد ورسوم
6673مصروفات فوائد

27431شراء معدات ومصروفات أخرى 
50018.000‰8بيع عقار متت حيازته من تسوية ديون 

تسوية  من  حيازته  متت  عقار  بيع  ربح 
969- ديون

موظفون تنفيذيون 
609185‰43212قروض 

22- - 55التزامات طارئة 
5630- 12111بطاقات ائتمان 

2342.056‰121129193ودائع
8546إيرادات فوائد ورسوم

- 2مصروفات فوائد

شركات زميلة 
174.151- إيداعات 

إن تفاصيل املدفوعات ملوظفي اإلدارة العليا هي كما يلي:
20152014

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
8937.898‰8رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل

486462مكافآت نهاية اخلدمة 
408273مدفوعات األسهم

9‰7878.633

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

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة

31 ديسمبر 2015
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28 - إدارة املخاطر

تنطوي أنشطة املجموعة على بعض املخاطر، لكن يتم إدارة هذه املخاطر بطريقة هيكلية ومنظمة من خال سياسة إدارة مخاطر شاملة تتضمن إدارة املخاطر 
الشاملة في الهيكل التنظيمي وإدارة املخاطر وعمليات املراقبة. يوفر مجلس اإلدارة التوجيه واملراقبة إلدارة املخاطر العامة في ظل دعم جلنة املخاطر وجلنة التدقيق 

وإدارة املخاطر وإدارة التدقيق الداخلي باملجموعة مبا يساعد اإلدارة التنفيذية في الرقابة واإلدارة الفعالة للمخاطر الشاملة للمجموعة. 
تتعرض املجموعة ملخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل. 

وفقاً لتعليمات بنك الكويت املركزي، قامت املجموعة بتطبيق نظام شامل لقياس وإدارة املخاطر. يساعد هذا األسلوب في توضيح كل من اخلسارة املتوقع حدوثها 
في الظروف العادية واخلسائر غير املتوقعة، وهي عبارة عن تقييم اخلسارة النهائية الفعلية استناداً إلى النماذج اإلحصائية. يتم فحص وحتليل املعلومات املجمعة 

من كافة مجموعات العمل الداخلية بشدة لتحديد املخاطر ومراقبتها. 
يتم حتديد احتماالت التعرض للمخاطر القائمة واملعامات بكميات معينة ومقارنتها باحلدود املسموح بها، بينما يتم مراقبة املخاطر غير الكمية مقارنًة بتوجيهات 

السياسة واملخاطر الرئيسية ومؤشرات املراقبة. يتم تصعيد أي حاالت تناقض أو فوائض أو انحرافات إلى اإلدارة التخاذ اإلجراءات الازمة. 
تستخدم املجموعة، كجزء من إدارة املخاطر العامة، مبادالت أسعار الفائدة وعقود حتويل العمات األجنبية اآلجلة واألدوات األخرى إلدارة املخاطر املتعلقة بالتغير 
في أسعار الصرف والعمات األجنبية ومخاطر األسهم ومخاطر االئتمان واملخاطر الناجتة من تقدير املعامات. يتم استخدام الضمانات للحد من مخاطر االئتمان 

باملجموعة. 
يتضمن إطار إدارة املخاطر الشامل للمجموعة توجيهات محددة تؤكد على االحتفاظ بحافظة متنوعة لتفادي التركزات العالية للمخاطر. 

28.1 - مخاطر االئتمان
إن مخاطر االئتمان هي مخاطر أن يتسبب طرف مقابل في تكبد املجموعة خسارة مالية نتيجة العجز عن الوفاء بالتزام ما. تنشأ مخاطر االئتمان ضمن سياق 

العمل العادي للمجموعة. 
تتم مراجعة واعتماد جميع السياسات الهامة املتعلقة باالئتمان من قبل مجلس اإلدارة.

توضع حدود لائتمان جلميع العماء بعد دراسة حذرة ملقدرتهم املالية. كما تتطلب اإلجراءات القائمة وامللخصة في كتيب إجراءات منح االئتمان في املجموعة أن 
تخضع جميع طلبات االئتمان إلى دراسة تفصيلية تقوم بها إدارات مراقبة االئتمان احمللي والدولي قبل تقدميها إلى جلنة االئتمان املختصة. إن جميع القروض 

مضمونة متى ما كان ذلك ضرورياً بأنواع مقبولة من الضمانات للتخفيف من مخاطر االئتمان املتعلقة بها.
وفقاً لتعليمات بنك الكويت املركزي بتاريخ 18 ديسمبر 1996 التي حتدد قواعد وأسس تصنيف التسهيات االئتمانية، قامت املجموعة بتشكيل جلنة داخلية من ذوي 
اخلبرة واالختصاص بالبنك لدراسة وتقييم التسهيات القائمة لكل عميل باملجموعة على حدة بغرض الوقوف على أية أمور غير عادية ترتبط بوضع العميل، وما 
قد يواجهه من مصاعب قد يتعن معها تصنيف التسهيات االئتمانية املمنوحة له كغير منتظمة، ومن ثم حتديد حجم املخصصات املطلوبة لتلك املديونية. وتدرس 
أيضاً اللجنة، التي جتتمع بصفة دورية على مدار السنة، أوضاع العماء التي تتجاوز أرصدة حساباتهم غير املنتظمة نسبة 25% من إجمالي مديونيتهم، وذلك لتقرير 

ما إذا كان األمر يتطلب زيادة املخصصات القائمة من عدمه.
تقوم املجموعة أيضاً باحلد من تلك املخاطر من خال تنويع موجوداتها جغرافياً ومن حيث قطاعات األعمال. إضافة إلى ذلك، فإن جميع التسهيات االئتمانية 

تخضع إلشراف مستمر يتمثل في مراجعة دورية لألداء االئتماني ولتصنيف مستويات احلسابات.

28.1.1 - احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان 
إن حتليل قروض وسلف املجموعة للعماء واملطلوبات الطارئة قبل وبعد احتساب الضمانات احملتفظ بها أو التعزيزات االئتمانية األخرى كما يلي: 

20152014
صافي املخاطرإجمالي املخاطرصافي املخاطرإجمالي املخاطر

ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي
11.908.7087.619.398 404‰758‰9668‰550‰13قروض وسلف ومتويل إسامي للعماء

2.714.341   1822.875.726‰744‰2003‰905‰3مطلوبات طارئة

الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى
املسعرة  واألسهم  العقارات  املقبولة،  للضمانات  الرئيسية  األنواع  تشمل  املخاطر.  إدارة  إطار  في  احملددة  التوجيهات  إلى  يستند  الضمان  وتقييم  ونوع  مبلغ  إن 

والضمانات النقدية والبنكية. تتم عمليات إعادة التقييم وحفظ الضمانات بشكل مستقل عن وحدات العمل. 

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة

31 ديسمبر 2015
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28.1.2 - تركز مخاطر احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان

تنشأ تركزات مخاطر االئتمان من التعرض ملخاطر العماء ذوي السمات املماثلة من حيث املوقع اجلغرافي الذين يعملون فيه أو قطاع األعمال الذي ميارسون فيه 
أنشطتهم بحيث قد تتأثر قدرتهم على الوفاء بااللتزامات التعاقدية على نحو مماثل بالتغيرات في الظروف السياسة أو االقتصادية أو الظروف األخرى.

قد تنشأ مخاطر االئتمان أيضاً من التركزات الكبيرة ملوجودات املجموعة لدى أي طرف مقابل مستقل. تتم إدارة هذه املخاطر من خـال تنويع احملافظ املالية. إن 
نسبة أكبر 20 قرضـاً والسلف والتمويل اإلسامي للعماء القائمة كنسبة مئوية من إجمالي القروض والسلف والتمويل اإلسامي للعماء بلغت 15% كما في 31 

ديسمبر 2015 )2014: %16(. 
ميكن حتليل املوجودات املالية للمجموعة والبنود خارج امليزانية قبل األخذ بعن االعتبار أي ضمانات محتفظ بها أو تعزيزات ائتمانية حسب القطاعات اجلغرافية التالية:

2015
القطاع اجلغرافي

الشرق األوسط
 وشمال أفريقيا

أمريكا
املجموعأخرىآسياأوروباالشمالية

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

479‰720‰2194‰4923‰153159‰326471‰327‰2891‰759‰2أرصدة وودائع لدى البنوك 
930‰803-  -  -  -  930‰803سندات بنك الكويت املركزي

052‰380-  -  -  -  052‰380سندات خزانة حكومة الكويت
966‰550‰85713‰914382‰192271‰331361‰672255‰279‰12قروض وسلف ومتويل إسامي للعماء

494‰119-  176‰20-  -  318‰99استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق
942‰381‰8082‰17632‰440498‰300184‰21848‰618‰1استثمارات متاحة للبيع

386‰700126‰5385‰8501‰3266‰9722‰109موجودات أخرى 
18‰050‰4511‰633‰2831‰023‰635951‰296424‰58422‰083‰249

868‰660‰7784‰03911‰485880‰057‰7651‰801320‰390‰2التزامات ومطلوبات طارئة )إيضاح 25(
20‰441‰2521‰954‰0482‰081‰1201‰831‰335436‰36226‰744‰117

2014
القطاع اجلغرافي

الشرق األوسط
 وشمال أفريقيا

أمريكا
املجموعأخرىآسياأوروباالشمالية

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

3.209.6141.222.675319.258210.1594514.962.157أرصدة وودائع لدى البنوك 
534.688    -    -    -    -534.688سندات بنك الكويت املركزي

344.529    -    -    -    -344.529سندات خزانة حكومة الكويت
10.963.327186.669306.332180.808271.57211.908.708قروض وسلف ومتويل إسامي للعماء 
111.807    -11.230    -    -100.577استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

1.496.33445.855164.238364.40413.4872.084.318استثمارات متاحة للبيع
94.1251.3207.0141.236621104.316موجودات أخرى 

16.743.1941.456.519796.842767.837286.13120.050.523
2.145.448205.021499.672663.1727.2673.520.580التزامات ومطلوبات طارئة )إيضاح 25(

18.888.6421.661.5401.296.5141.431.009293.39823.571.103

ميكن حتليل املوجودات املالية للمجموعة والبنود خارج امليزانية قبل األخذ بعن االعتبار أي ضمانات محتفظ بها أو تعزيزات ائتمانية حسب قطاعات األعمال التالية:
20152014

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
قطاع األعمال 

1272.197.751‰323‰2جتاري 
1481.231.318‰713‰1صناعي

2397.966.606‰861‰8بنوك ومؤسسات مالية أخرى
6971.211.222‰515‰1إنشاءات
0902.448.022‰798‰2عقارات
2433.676.187‰191‰4جتزئة
0181.817.585‰157‰2حكومة
5553.022.412‰184‰3أخرى

26‰744‰11723.571.103

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة

31 ديسمبر 2015
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28 - إدارة املخاطر )تتمة(

28.1 مخاطر االئتمان )تتمة(

28.1.3 اجلودة االئتمانية حسب فئة املوجودات املالية
تستفيد املجموعة في إدارة احملفظة املالية من التصنيفات والقياسات واألساليب األخرى التي تسعى إلى مراعاة جميع جوانب املخاطر. إن مخاطر االئتمان املصنفة 
ذات جدارة "عالية" في التصنيف فهي تلك التي تُقدر باحلد األدنى ملخاطر اخلسائر املالية الناجتة من تعثر املدين عن الوفاء بالتزاماته. يتضمن ذلك التسهيات 
املمنوحة للشركات ذات الوضع املالي ومؤشرات املخاطر والقدرة على السداد التي تتراوح بن الدرجة اجليدة واملمتازة. أما مخاطر االئتمان املصنفة ذات جدارة 
"قياسية" فتشمل كافة التسهيات األخرى التي يتم فيها االلتزام بالسداد وكافة الشروط التعاقدية وال تتعرض النخفاض القيمة. تُقدر املخاطر النهائية الحتمال 

تكبد خسارة مالية من اجلدارة "القياسية" مبعدل أعلى من تلك املخاطر املصنفة ضمن نطاق اجلدارة "العالية". 
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

فئة قياسيةفئة عالية
متأخرة أو

املجموعمنخفضة القيمة
ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي

2015
3.293.800--  800‰293‰3أرصدة وودائع قصيرة األجل لدى البنوك 

803.930--  930‰803سندات بنك الكويت املركزي
380.052--  052‰380سندات خزانة حكومة الكويت

1.426.679-892‰787188‰237‰1ودائع لدى البنوك 
793307.90114.163.855‰919‰1611‰936‰11قروض وسلف ومتويل إسامي للعماء

119.494-318‰17699‰20استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق
2.381.942-  969‰973722‰658‰1استثمارات متاحة للبيع

19‰330‰8792‰930‰972307.90122.569.752
2014

2.911.642--  642‰911‰2أرصدة وودائع قصيرة األجل لدى البنوك 
534.688--  688‰534سندات بنك الكويت املركزي

344.529--  529‰344سندات خزانة حكومة الكويت
2.050.515-456‰05969‰981‰1ودائع لدى البنوك 

478249.57912.423.306‰728‰2491‰445‰10قروض وسلف ومتويل اسامي للعماء
111.807-577‰230100‰11استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

2.084.318-  515‰803614‰469‰1استثمارات متاحة للبيع
17‰698‰2002‰513‰026249.57920.460.805

28.1.4 - حتليل تقادم القروض والسلف والتمويل اإلسالمي للعمالء املتأخرة أو منخفضة القيمة
املجموعأفرادشركات

متأخرة وغير 
منخفضة القيمة 

متأخرة 
ومنخفضة 

القيمة
متأخرة وغير 

منخفضة القيمة

متأخرة 
ومنخفضة 

القيمة
متأخرة وغير 

منخفضة القيمة 

متأخرة 
ومنخفضة 

القيمة
ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي

2015
687‰1192‰77-  132‰68735‰9872‰41حتى 30 يوماً 

-  338‰24-  043‰16-  295‰608-31 يوما
-  352‰16-  271‰2-  081‰9014-61 يوما

105‰31-582‰21-  523‰9-  180-91 يوما
300‰156-438‰86-  349‰76-  أكثر من 180 يوماً

64‰36388‰55953‰446108‰020117‰809190‰092
2014

-  39.043-  27.524-  11.519حتى 30 يوماً 
-  13.393-  12.468-  60925-31 يوما
-  10.731-  2.290-  908.441-61 يوما

32.201-17.483-  14.718-  180-91 يوما
154.211-70.173  -84.038  -أكثر من 180 يوماً

20.88598.75642.28287.65663.167186.412
إن القيمة العادلة للضمان الذي حتتفظ به املجموعة من إجمالي املبلغ متأخر الدفع أو القروض والسلف والتمويل اإلسامي للعماء التي انخفضت قيمتها، بلغت 

55.563 ألف دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2015 )2014: 59.105 ألف دينار كويتي(.

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة

31 ديسمبر 2015
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28.2 - مخاطر السيولة

إن مخاطر السيولة هي املخاطر التي تكمن في عدم قدرة املجموعة على الوفاء بالتزاماتها املالية عند استحقاقها. وللحد من هذه املخاطر، قامت اإلدارة بتنويع 
مصادر التمويل وإدارة املوجودات مع أخذ السيولة في االعتبار، ومراقبة السيولة بصورة يومية. 

يلخص اجلدول التالي معلومات استحقاق موجودات ومطلوبات وحقوق ملكية املجموعة استناداً إلى التدفقات النقدية التعاقدية وتواريخ االستحقاق. ال يحتسب 
هذا بالضرورة االستحقاقات الفعلية. 

املجموعأكثر من سنة واحدة3 إلى 12 شهرًاحتى 3 أشهر 

ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي2015

املوجودات

050‰908‰0704‰1006‰880301‰600‰4نقد وودائع لدى البنوك 

930‰803-  010‰920250‰553سندات بنك الكويت املركزي

052‰659380‰182112‰211212‰55سندات خزانة حكومة الكويت

966‰550‰22713‰132‰6247‰987‰1151‰431‰4قروض وسلف ومتويل إسامي للعماء

494‰153119‰4412‰90023‰93استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

583‰594‰1202‰710‰6561‰807556‰327استثمارات متاحة للبيع

257‰70-  -  257‰70استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خال بيان الدخل

713‰71392‰92-  -  استثمار في شركات زميلة

501‰501226‰226-  -  أراضي ومباني ومعدات 

594‰594677‰677-  -  الشهرة وموجودات أخرى غير ملموسة

490‰104173‰78147‰60538‰87موجودات أخرى

10‰220‰6953‰369‰79410‰007‰14123‰597‰630

املطلوبات وحقوق امللكية

467‰306‰6687‰057406‰621‰7421‰278‰5املستحق للبنوك ومؤسسات مالية أخرى

203‰059‰31212‰124330‰400‰7671‰328‰10ودائع العماء

257‰655-  085‰17294‰561شهادات إيداع مصدرة

664‰664124‰124-  -  سندات مساندة - الشريحة 2

915‰754260‰60-  161‰200مطلوبات أخرى

496‰607‰4962‰607‰2-  -  رأس املال واالحتياطيات

443‰148-  -  443‰148توزيعات أرباح نقدية مقترحة

700‰700210‰210-  -  األوراق املالية املستدامة – الشريحة 1

485‰485224‰224-  -  احلصص غير املسيطرة

16‰517‰2853‰115‰2663‰965‰07923‰597‰630

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة

31 ديسمبر 2015
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28 - إدارة املخاطر )تتمة( 

28.2 - مخاطر السيولة

املجموعأكثر من سنة واحدة3 إلى 12 شهراًحتى 3 أشهر 
ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي2014

املوجودات

4.496.912679.7385.8565.182.506نقد وودائع لدى البنوك 

534.688    -421.054113.634سندات بنك الكويت املركزي

63.656149.809131.064344.529سندات خزانة حكومة الكويت

3.824.4181.656.7496.427.54111.908.708قروض وسلف ومتويل اسامي للعماء

89.21814.9357.654111.807استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

309.660376.9381.628.4372.315.035استثمارات متاحة للبيع

66.851-  -  66.851استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خال بيان الدخل

119.398119.398-  -  استثمار في شركات زميلة

203.414203.414-  -  أراضي ومباني ومعدات 

696.416696.416-  -  الشهرة وموجودات أخرى غير ملموسة

71.88432.43258.055162.371موجودات أخرى

138.408  -  -138.408استثمار في شركة زميلة محتفظ بها للبيع

9.482.0613.024.2359.277.83521.784.131

املطلوبات وحقوق امللكية

4.505.1182.012.952187.6476.705.717املستحق للبنوك ومؤسسات مالية أخرى

9.624.4951.480.952154.28911.259.736ودائع العماء

675.065-  621.16153.904شهادات إيداع مصدرة

58.259273.073-  214.814مطلوبات أخرى

2.511.9312.511.931-  -رأس املال واالحتياطيات

141.340-  -  141.340توزيعات أرباح نقدية مقترحة

217.269217.269  --احلصص غير املسيطرة

15.106.9283.547.8083.129.39521.784.131

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة

31 ديسمبر 2015
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28.2 - مخاطر السيولة )تتمة( 
توضح قائمة السيولة للمطلوبات املالية للمجموعة املبينة أدناه التدفقات النقدية مبا في ذلك مدفوعات الفوائد املستقبلية على مدى فترة تلك املطلوبات املالية 

استنادا إلى ترتيبات السداد التعاقدية. 

املجموعأكثر من سنة واحدة3 إلى 12 شهرًاحتى 3 أشهر 

ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي2015
املطلوبات املالية:

113‰336‰1827‰290418‰632‰6411‰285‰5املستحق للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
364‰133‰51212‰765365‰426‰0871‰341‰10ودائع العماء

859‰655-  224‰63594‰561شهادات إيداع مصدرة
564‰704183‰860177‰5-  سندات مساندة - الشريحة 2

16‰188‰3633‰159‰139961‰39820‰308‰900

التزامات ومطلوبات طارئة:
200‰905‰6283‰111‰3112‰261991‰802مطلوبات طارئة

668‰322755‰979408‰367227‰119التزامات غير قابلة لإللغاء 

921‰6281‰219‰2902‰519‰9504‰660‰868

األدوات املالية املشتقة التي يتم تسويتها على أساس إجمالي 
048‰827‰2421‰67090‰136284‰452‰1مبالغ تعاقدية دائنة 

709‰832‰0171‰13497‰558285‰450‰1مبالغ تعاقدية مدينة

املجموعأكثر من سنة واحدة3 إلى 12 شهراًحتى 3 أشهر 
ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي2014

املطلوبات املالية:
4.511.8032.029.861192.4336.734.097املستحق للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

9.633.1941.502.308169.72511.305.227ودائع العماء
675.311  -621.38153.930شهادات إيداع مصدرة

14.766.3783.586.099362.15818.714.635

ارتباطات والتزامات طارئة:
733.514862.2031.280.0092.875.726التزامات طارئة

100.800174.884369.170644.854ارتباطات غير قابلة لإللغاء 

834.3141.037.0871.649.1793.520.580

األدوات املالية املشتقة التي يتم تسويتها على أساس إجمالي
1.267.11488.94556.2201.412.279مبالغ تعاقدية دائنة 

1.270.63688.81757.2641.416.717مبالغ تعاقدية مدينة

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة

31 ديسمبر 2015
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28 - إدارة املخاطر )تتمة(

28.3 - مخاطر السوق 
إن مخاطر السوق هي احتمال تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لألدوات املالية نتيجة للتغير في أسعار السوق. تنشأ مخاطر السوق من املراكز 
املفتوحة في أسعار الفائدة والعمات و األسهم حيث تتعرض جميعها إلى حركات السوق العامة واخلاصة والتغيرات في مستوى تقلب معدالت وأسعار السوق مثل 

أسعار الفائدة وأسعار حتويل العمات األجنبية وأسعار األسهم. 

28.3.1 - مخاطر أسعار الفائدة 
إن مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة بالسوق. 

ال تتعرض املجموعة بشكل كبير إلى مخاطر أسعار الفائدة نظراً ألن موجوداتها ومطلوباتها يتم إعادة تسعيرها بشكل منتظم ويتم تغطية غالبية التعرض للمخاطر الناجتة 
عن اإلقراض متوسطة األجل مبعدالت ثابتة أو االقتراض مبعدالت ثابتة عن طريق مبادالت أسعار الفائدة. إضافة إلى ذلك، فإنه يتم مراقبة فجوات إعادة تسعير 

موجوداتها ومطلوباتها بعناية فائقة ويتم مراقبتها من خال حدود يتم وضعها مسبقاً من قبل مجلس اإلدارة ويتم تعديلها عند الضرورة لتعكس ظروف السوق املتغيرة.

حساسية أسعار الفائدة
تقيس حساسية األرباح ألسعار الفائدة تأثير التغيرات املفترضة في أسعار الفائدة على صافي إيرادات الفائدة لسنة واحدة استناداً إلى املوجودات واملطلوبات املالية 
التي حتمل فائدة واحملتفظ بها في نهاية السنة. يشتمل ذلك على تأثير أدوات التغطية لكنه يستثني التزامات القروض. إن حساسية األسهم هي التأثير الناجت من 
أسعار الفائدة على القيمة العادلة لاستثمارات املتاحة للبيع. تستند حساسية احلركات في أسعار الفائدة حلركات أسعار الفائدة إلى أساس متماثل حيث إن األدوات 

املالية التي قد ينتج عنها حركات غير متماثلة ال متثل أهميًة كبيرة.
استناداً إلى املوجودات املالية واملطلوبات املالية التي حتتفظ بها املجموعة حتى نهاية السنة، وعلى تقدير 25 نقطة أساسية كزيادة في معدل الفائدة مع االحتفاظ 

بكافة املتغيرات األخرى التي قد تؤدي إلى التأثير على أرباح وحقوق ملكية املجموعة كما يلي: 
20152014

النقاط  في  احلركة 
األساسية

التأثير 
على األرباح

التأثير على
حقوق امللكية

التأثير 
على األرباح

التأثير على حقوق 
امللكية

ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيالعملة
- 5.904- 546‰254+الدينار الكويتي

)1.783(199(859)064‰252+الدوالر األمريكي
)13()205((8)25164+اليورو

- )66(- 2511+اجلنية اإلسترليني
)614(403(882)25623+اجلنيه املصري 

28.3.2 - مخاطر أسعار العمالت األجنبية 
إن مخاطر العمات األجنبية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ألداة مالية نتيجة التغيرات في أسعار العمات األجنبية.

تتم السيطرة على مخاطر أسعار العمات األجنبية من خال احلدود التي يضعها مجلس إدارة البنك بشكل مسبق على مراكز العمات األجنبية. ويتم عادًة متويل 
املوجودات العامة بنفس العمات التي تتعامل بها األنشطة املختلفة وذلك بغرض التخلص من التعرض ملخاطر أسعار تلك العمات األجنبية. كما يتوفر فصل مناسب 

للواجبات ما بن وظائف املكاتب األمامية واملكاتب اخللفية إلدارة اخلزينة، بينما يتم اإلشراف على تطبيق حدود املراكز بصورة مستقلة على أساس مستمر.
يبن اجلدول أدناه حتليًا للتأثير احلاصل في األرباح وحقوق امللكية نتيجة الزيادة املقدرة بنسبة 5% في قيمة سعر صرف العملة في مقابل الدينار الكويتي مقارنًة 
باملستويات املعمول بها في نهاية السنة مع االحتفاظ بثبات كافة املتغيرات. توضح القيمة السالبة في اجلدول احتمال صافي خفض في األرباح أو حقوق امللكية 

بينما توضح القيمة املوجبة صافي الزيادة احملتملة.
20152014

نسبة )% (
التغير في

سعر العمالت
التأثير 

على األرباح
حقوق  على  التأثير 

امللكية
التأثير 

على األرباح
التأثير على حقوق 

امللكية
ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيالعملة

730393620(174)5+الدوالر األمريكي
- )202(- 558+جنيه إسترليني 

- 244- 5165+اليورو
81420510.517‰5569+جنيه مصري

1.215- 252- 5+ليرا تركية
2.607- 300‰2- 5+روبية إندونيسية

9231824.784‰554+أخرى

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة

31 ديسمبر 2015
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28.3.3 - مخاطر أسعار األسهم 
إن مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر تقلب القيمة العادلة لألسهم نتيجة التغيرات في مستوى مؤشرات األسهم أو قيمة أسعار السهم منفردة. تنتج مخاطر أسعار 
األسهم من التغير في القيمة العادلة لاستثمارات في أسهم. تدير املجموعة املخاطر من خال توزيع االستثمارات بالنسبة للقطاعات اجلغرافية وتركز أنشطة 
قطاعات األعمال. يحلل اجلدول التالي تأثير مخاطر أسعار األسهم على األرباح )نتيجة التغير في القيمة العادلة لاستثمارات في أسهم احملتفظ بها بالقيمة العادلة 
من خال بيان الدخل( وعلى حقوق امللكية )نتيجة التغير في القيمة العادلة لاستثمارات في أسهم احملتفظ بها كمتاحة للبيع( في نهاية السنة بسبب التغيرات املقدرة 

بنسبة 5% في مؤشرات السوق، مع االحتفاظ بكافة املتغيرات األخرى ثابتة، هي كما يلي: 
20152014

نسبة )%( التغير في 
أسعار األسهم

التأثير 
على األرباح

حقوق  على  التأثير 
امللكية

التأثير 
على األرباح

التأثير على حقوق 
امللكية

ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيمؤشرات السوق
930- 944- 5+سوق الكويت لألوراق املالية
271- 98- 5+سوق الدوحة لألوراق املالية

546- 468- 5+السوق السعودية لألوراق املالية

28.4 - مخاطر التشغيل
إن مخاطر التشغيل هي مخاطر اخلسارة الناجتة من العمليات الداخلية غير الكافية أو القاصرة أو اخلطأ البشري أو تعطل األنظمة أو بسبب األحداث اخلارجية. 
توجد لدى مجموعة البنك منظومة من السياسات واإلجراءات التي أقرها مجلس اإلدارة ويتم تطبيقها بشأن حتديد وتقييم ومراقبة مخاطر التشغيل إلى جانب 
املخاطر األخرى املرتبطة بالنشاط املصرفي واملالي للمجموعة، ويتم إدارة مخاطر التشغيل من خال وحدة مخاطر التشغيل. إن مهمة هذه الوحدة هي التأكد من 

إتباع السياسات واإلجراءات ورقابة مخاطر التشغيل كجزء من أسلوب إدارة املخاطر الشامل.
يتفق األسلوب املتبع إلدارة مخاطر التشغيل لدى املجموعة مع ما تقضي به تعليمات بنك الكويت املركزي املؤرخة 14 نوفمبر 1996 فيما يتعلق باإلرشادات العامة 

ألنظمة الرقابة الداخلية والتعليمات املؤرخة 13 أكتوبر 2003 فيما يتعلق باملبادئ اإلسترشادية للممارسات السليمة إلدارة ورقابة املخاطر التشغيلية لدى البنوك.

29 - رأس املال

إن هدف املجموعة الرئيسي من إدارة رأس املال هو حتقيق أعلى قيمة للمساهم مع الوصول إلى مستويات مخاطر مثالية واالحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية لدعم 
تطوير أعمالها وكذلك االلتزام باملتطلبات الرأسمالية املفروضة من اجلهات الرقابية. 

إن اإلفصاحات املتعلقة بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت املركزي بشأن كفاية رأس املال والتي ينص عليها تعميم بنك الكويت املركزي رقم 2/ر ب، ر ب أ/
أ336/2014 املؤرخ 24 يونيو 2014 )بازل 3( والتعليمات بشأن معدل الرفع املالي والتي ينص عليها تعميم بنك الكويت املركزي والرفع املالي التي نص عليها التعميم 

ورقم 2/ر ب/342/2014 املؤرخ 21 أكتوبر 2014 ضمن نطاق جلنة بازل مت إدراجها ضمن قسم "إدارة املخاطر" من التقرير السنوي.
تقوم إدارة املجموعة مبراقبة كفاية رأس املال والرفع املالي واستخدام مستويات مختلفة من رأس املال الرقابي بصورة منتظمة كما تخضع لتوجيهات جلنة بازل حول 

مراقبة العمليات املصرفية التي يطبقها بنك الكويت املركزي. 
إن معدالت رأس املال الرقابي املطلوب للمجموعة ومعدالت كفاية رأس املال )بازل 3( هي كما يلي: 

20152014
ألف دينار كويتيألف دينار كويتي

12913.464.676‰842‰14موجودات مرجحة بأوزان املخاطر
2661.615.761‰855‰1رأس املال املطلوب

رأس املال املتاح
7051.782.908‰965‰1حقوق امللكية املشتركة - رأس املال الشريحة 1 

2458.893‰221رأس مال إضافي الشريحة 1 
9501.791.801‰186‰2رأس املال الشريحة 1 
531163.176‰310رأس املال الشريحة 2 

4811.954.977‰497‰2إجمالي رأس املال
13.2%2‰13%حقوق امللكية املشتركة -معدل كفاية رأس املال الشريحة 1 

13.3%7‰14%معدل كفاية رأس املال الشريحة 1 
14.5%8‰16%معدل إجمالي كفاية رأس املال

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
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29 - رأس املال )تتمة(

تتضمن احلسابات بنك بوبيان ش.م.ك.ع وهو شركة مصرفية إسامية. ألغراض حتديد املوجودات املرجحة بأوزان املخاطر ورأس املال املطلوب، مت احتساب 
التعرض للمخاطر واملوجودات في بنك بوبيان ش.م.ك.ع املرجحة بأوزان املخاطر ومتطلبات رأس املال وفقاً لتعليمات بنك الكويت املركزي املطبقة على مصارف 
الكويت التي تقدم خدمات مصرفية وفقاً ملبادئ الشريعة اإلسامية. ثم مت إضافة هذه األرقام إلى األرقام املقابلة املتعلقة بباقي املجموعة، متطابقة مع طريقة 

املعاجلة في التقارير ذات الصلة املقدمة إلى بنك الكويت املركزي. 
مت احتساب معدالت الرفع املالي للمجموعة، املفصح عنها وفقاً لتعميم بنك الكويت املركزي رقم 2/ر ب/342/2014 املؤرخ 21 أكتوبر 2014 كما هو موضح أدناه: 

20152014
ألف دينار كويتيألف دينار كويتي

9501.791.801‰186‰2رأس املال الشريحة 1 
06323.064.834‰636‰25إجمالي التعرض للمخاطر 

7.8%5‰8%معدل الرفع املالي 

30 - صناديق مدارة 

تدير املجموعة عدداً من الصناديق تدار بعضها بالتعاون مع مديري الصناديق املهنين اآلخرين. ال يحق للصناديق املطالبة في املوجودات العامة للمجموعة وكذلك 
ال يحق للمجموعة املطالبة في موجودات الصناديق. بالتالي ال يتم قيد موجودات تلك الصناديق في بيان املركز املالي املجمع. بلغ حجم الصناديق املدارة 3.368 

مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2015 )2014: 3.198 مليون دينار كويتي(.

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة

31 ديسمبر 2015
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تقرير مراقبي احلسابات املستقلني 
إلى حضرات السادة املساهمن
بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.

تقرير حول البيانات املالية املجمعة 

لقد دققنا البيانات املالية املجمعة املرفقة لبنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع. )"البنك"( وشركاته التابعة )يشار إليها معاً بـ"املجموعة"(، والتي تتكون من بيان املركز 
املالي املجمع كما في 31 ديسمبر 2015 وبيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق امللكية والتدفقات النقدية املجمعة للسنة املنتهية بذلك التاريخ وملخص 

السياسات احملاسبية الهامة واملعلومات اإليضاحية األخرى.

مسؤولية اإلدارة عن البيانات املالية املجمعة
إن اإلدارة هي املسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات املالية املجمعة بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية املطبقة في دولة الكويت وعن أدوات الرقابة 

الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء املادية سواء كانت بسبب الغش أو اخلطأ.

مسؤولية مراقبي احلسابات
ملعايير التدقيق الدولية التي تتطلب منا االلتزام  إلى أعمال التدقيق التي قمنا بها وفقاً  إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات املالية املجمعة استناداً 

باملتطلبات األخاقية وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات املالية املجمعة خالية من أخطاء مادية.
يشتمل التدقيق على تنفيذ إجراءات للحصول على أدلة تدقيق حول املبالغ واإلفصاحات التي تتضمنها البيانات املالية املجمعة. تستند اإلجراءات املختارة إلى تقدير 
مراقبي احلسابات، مبا في ذلك تقييم مخاطر األخطاء املادية في البيانات املالية املجمعة سواء كانت تلك األخطاء بسبب الغش أو اخلطأ. عند تقييم هذه املخاطر، 
يأخذ مراقبو احلسابات في االعتبار أدوات الرقابة الداخلية املتعلقة بإعداد املجموعة للبيانات املالية املجمعة والعرض العادل لها، وذلك من أجل وضع إجراءات 
تدقيق تتناسب مع الظروف، ولكن ليس بغرض التعبير عن رأي حول فاعلية أدوات الرقابة الداخلية للمجموعة. ويشتمل التدقيق أيضاً على تقييم مائمة السياسات 

احملاسبية املتبعة وصحة التقديرات احملاسبية الهامة التي أجرتها اإلدارة ، وكذلك تقييم العرض الشامل للبيانات املالية املجمعة.
باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقدمي أساس ميكننا من إبداء رأي التدقيق.

الرأي
في رأينا، أن البيانات املالية املجمعة تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي املادية، عن املركز املالي للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2015 وعن أدائها املالي وتدفقاتها 

النقدية للسنة املنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية املطبقة في دولة الكويت.

تقرير حول املتطلبات القانونية والرقابية األخرى
في رأينا أيضاً أن البنك يحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس إدارة البنك فيما يتعلق بهذه البيانات املالية 
املجمعة متفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر، وأننا قد حصلنا على كافة املعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق، كما أن البيانات املالية 
املجمعة تتضمن جميع املعلومات التي تتطلبها التعليمات الصادرة عن بنك الكويت املركزي بشأن كفاية رأس املال والتعليمات بشأن معدل الرفع املالي والتي ينص 
عليها تعميما بنك الكويت املركزي رقم 2/رب، ر ب أ/ 336/2014 املؤرخ 24 يونيو 2014 ورقم 2/رب/342/2014 املؤرخ 21 أكتوبر 2014 على التوالي، وقانون 
الشركات رقم 25 لسنة 2012 والتعديات الاحقة له والئحته التنفيذية، وعقد التأسيس والنظام األساسي للبنك والتعديات الاحقة لهما، وأنه قد أجري اجلرد 
وفقاً لألصول املرعية. حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا لم تقع مخالفات للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت املركزي بشأن كفاية رأس املال والتعليمات بشأن 
معدل الرفع املالي والتي ينص عليها تعميما بنك الكويت املركزي رقم 2/رب، ر ب أ/ 336/2014 املؤرخ 24 يونيو 2014 ورقم 2/رب/342/2014 املؤرخ 21 أكتوبر 
2014 على التوالي، ولقانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 والتعديات الاحقة له والئحته التنفيذية، أو لعقد التأسيس وللنظام األساسي للبنك والتعديات الاحقة 

لهما، خال السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2015 على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط البنك أو مركزه املالي. 
نبن أيضاً أنه خال تدقيقنا لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات ألحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 والتعديات الاحقة له في شأن النقد وبنك الكويت املركزي 

وتنظيم املهنة املصرفية والتعليمات املتعلقة به خال السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2015 على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط البنك أو مركزه املالي.

بدر عبداهلل الوزان وليد عبد اهلل العصيمي     

سجل مراقبي احلسابات رقم 62 فئة أ سجل مراقبي احلسابات رقم 68 فئة أ   
من الوزان وشركاه من العيبان والعصيمي وشركاهم   
ديلويت وتوش عضو في إرنست ويونغ   

10 يناير 2016   
الكويت   
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