
»æWƒdG âjƒµdG ∂æH

2013 ΩÉ©d á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdGh …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG



äÉjƒàëŸG

IQGOE’G ¢ù∏›  8

IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ áª∏c  12

‹hódG …QÉ°ûà°S’G ¢ù∏éŸG  16

ájò«ØæàdG IQGOE’G  18

AGOC’G π«∏–h IQGOE’G ä’hGóe ôjô≤J  23

áªcƒ◊G QÉWEG  39

ôWÉîŸG IQGOEG  53

äÉHÉ°ù◊G »ÑbGôe ôjô≤Jh á©ªéŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG  69

äGQGOE’Gh ´hôØdG π«dO  118



 ح�شرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

�صباح الأحمد اجلابر ال�صباح

اأمري دولة الكويت

 �شمو ال�شيخ 

نواف الأحمد اجلابر ال�صباح

ويل عهد دولة الكويت



2



3 بنك الكويت الوطني - التقرير ال�سنوي والبيانات املالية  ٢٠١٣

اأهــم املـ�ؤ�شـرات املـالـيـة

مليون دينار كويتي  

�شافـي اإيرادات الفوائد و�شافـى الإيرادات من التمويل الإ�شالمي  

اإيرادات ت�شغيلية اأخرى 

م�شاريف الت�شغيل

�شافـي اأرباح ال�شنة 

املوجودات الإجمالية

الأموال املدارة للغري 

حقوق امل�شاهمني من دون التوزيعات املقرتحة 

القيمة ال�شوقية

العائد على حقوق امل�شاهمني فـي اأول ال�شنة (٪) 

�شعر ال�شهم فـي اآخر ال�شنة (فل�س)

ربحية ال�شهم (فل�س)

توزيعات الأرباح النقدية املقرتحة لل�شهم (فل�س) 

توزيعات اأ�شهم املنحة املقرتحة لل�شهم (٪)

2009

 376.8

141.6

179.9

265.2

12.9 07

2.416

1.708

3.280

18.4

1.120

61

40

10

2010

358.8

139.8

159.1

301.7

12.899

2.604

2.074

5.166

17.7

1.440

68

40

10

2011

381.0

159.3

162.0

302.4

13.627

2.530

2.168

4.399

14.6

1.120

66

40

10

2012

397.8

252.1

 183.7

305.1

 16.492

2.817

2.298

4.102

14.1

960

68

30
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2013

451.5

174.8

 207.1

238.1

 18.600

3.067

2.374

3.992

10.4

890

53

30
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احلفاظ على موقع الريادة امل�شرفـية العربية

حتقيق اأعلى العوائد والأرباح مل�شاهمينا

تقدمي اأف�شل اخلدمات امل�شرفـية لعمالئنا

ال�شتمرار فـي تطوير مهارات وكفاءات موظفـينا

الوفاء مب�شوؤولياتنا جتاه املجتمع الذي ننتمي 

اإليه على الوجه الأمثل

ر�شالتنا



الوطني يف �صطور 

تاأ�ش�س بنك الكويت الوطني يف العام 1952 ليكون اأول واأقدم بنك وطني و�شركة م�شاهمة 

تاأ�ش�شت يف دولة الكويت ومنطقة اخلليج العربي. وعرب ال�شنوات، ا�شتطاع الوطني، بف�شل 

اإدارته امل�شتقرة والر�شينة اإىل جانب ا�شرتاتيجيته الوا�شحة واأدائه املتنامي وجودة اأ�شوله 

ومتانة قاعدته الراأ�شمالية، بناء �شرح م�شريف كبري يقدم جمموعة من اخلدمات واحللول 

من  وا�شعة  جمموعة  تغطي  وال�شركات  لالأفراد  املبتكرة  وال�شتثمارية  واملالية  امل�شرفية 

وقاعدة  امل�شريف  الن�شاط  من  وا�شعة  بح�شة  ي�شتاأثر  الوطني  وبات  القت�شادية.  الأن�شطة 

واإقليمياً. وينفرد الوطني باأو�شع �شبكة فروع خارجية ومكاتب  متنامية من العمالء حملياً 

متثيل و�شركات تابعة متواجدة يف اأهم عوا�شم املال والأعمال حول العامل. 

كما يحظى الوطني الذي يعترب اأكرب موؤ�ش�شة مالية يف الكويت، باأعلى الت�شنيفات الئتمانية 

»موديز«  العاملية  الئتماين  الت�شنيف  وكالت  قبل  الأو�شط من  ال�شرق  بنوك  م�شتوى  على 

و»�شتاندرد اأند بورز« و»فيت�س«، عالوة على اختياره على الدوام بني اأكرث 50 م�شرفاً اأماناً 

يف العامل.

اأف�صل بنك فـي ال�صرق الأو�صط

اأعلى ت�صنيف ائتماين

يف ال�صرق الأو�صط



الكويت (عدد الفروع 64)  1

ت:  2011 2242 965+  

ف: 5804 2259 965+  

�شركة الوطني للو�شاطة املالية  

ت: 4948 2259 965+  

ف: 6922 2241 965+  

اأن بي كي كابيتال  

ت: 6901 2224 965+  

ف: 6905 2224 965+  

العراق (عدد الفروع 13)  2

بنك الئتمان العراقي  

ت: 7182198/7191944 1 964+  

ت: 71888406/7171673 1 964+  

ف: 7170156 1 964+  

الأردن (عدد الفروع 3)  3

ت: 0400 580 6 962+   

ف: 0441 580 6 962+  

لبنان (عدد الفروع 6)  4

ت: 700 759 1 961+  

ف: 866 747 1 961+  

اململكة العربية ال�صعودية  5

فرع جدة  

ت: 6300 603 2 966+  

ف: 6318 603 2 966+  

البحرين (عدد الفروع 2)  6

ت: 555 155 17 973+  

ف: 860 104 17 973+  

قطر (عدد الفروع 6)   7

ت:  8000 4447 974+  

ف: 3710 4447 974+  

المارات العربية املتحدة (عدد الفروع 2)   8

ت: 3161600 4 971+  

ف: 3888588 4 971+  

 

اأن بي كي كابيتال - المارات  

ت: 3652800 4 971+  

ف: 3652805 4 971+  

م�صر (عدد الفروع 38)  9

البنك الوطني امل�شري  

ت: 88816/17 333 202+  

ف: 79302 333 202+  

تركيا (عدد الفروع 20)  10

البنك الرتكي  

ت: 6373 212373 90+  

ف: 0353 212225 90+  

�صوي�صرا  11

ت: 41229064343+  

ف: 41229064399+  

فرن�صا  12

       فرع باري�س

ت: 8600 5659 1 33+  

ف: 8623 5959 1 33+  

بنك الكويت الوطني..

ت�اجد را�شخ  حمليًا واإقليميًا وعامليًا 



اململكة املتحدة (عدد الفروع 2)    13

      ت: 2277 7224 20 44+

ف: 2101 7224 20 44+  

الوليات املتحدة المريكية  14

  فرع نيويورك

ت: 9800 303 212 1+  

ف: 8269 319 212 1+  

ال�صني    15

       فرع �شانغهاي (التمثيلي)

ت: 1902 6888 21 86+  

ف: 1011 5047 21 86+  

�صنغافورة   16

        فرع �شنغافورة

ت: 5348 6222 65+  

ف: 5348 6224 65+  

كاأول  تاأ�شي�شه  منذ  عقود  �شتة  من  اأكرث  مدى  على  الوطني  الكويت  بنك  ا�شتطاع 

كيان  اإىل  يتحول  اأن  واخلليج،  الكويت  يف  م�شاهمة  �شركة  واأول  وطني  م�شرف 

م�شريف اإقليمي رائد يقدم خدمات م�شرفية مبتكرة لعمالئه حول العامل. 

وينفرد بنك الكويت الوطني ب�شبكة فروع حملية ودولية ت�شل اإىل 170 فرعاً و�شركة 

اأربع قارات من �شمنها 10 بلدان يف ال�شرق  تابعة تتواجد يف 16 بلداً موزعة يف 

ح�شورها  من  الوطني  الكويت  بنك  وت�شتفيد جمموعة  اأفريقيا.  و�شمال  الأو�شط 

الدويل الوا�شع و�شبكة فروعها املحلية كبوابة دخول لعمالئها الدوليني اإىل الكويت 

وخلدمة عمالئها املحليني خارج الكويت.
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حممد عبد الرحمن البحر  1

رئي�س جمل�س الإدارة  

نا�صر م�صاعد ال�صاير  2

نائب رئي�س جمل�س الإدارة  

حمد عبد العزيز ال�صقر  3

ع�شو جمل�س الإدارة  

غ�صان اأحمد �صعود اخلالد  4

ع�شو جمل�س الإدارة  

يعقوب يو�صف الفليج  5

ع�شو جمل�س الإدارة  

حمد حممد عبد الرحمن البحر  6

ع�شو جمل�س الإدارة  

مثنى حممد اأحمد احلمد  7

ع�شو جمل�س الإدارة  

هيثم �صليمان حمود اخلالد  8

ع�شو جمل�س الإدارة  

9   لوؤي جا�صم حممد اخلرافـي

ع�شو جمل�س الإدارة  

جمل�س الإدارة
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1

234

567

89
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ال�صيد/ حممد عبد الرحمن البحر (رئي�س جمل�س الإدارة) 

ي�شغل ال�شيد/ حممد عبد الرحمن البحر من�شب رئي�س جمل�س اإدارة 

بنك الكويت الوطني، وهو اأي�شاً ع�شو موؤ�ش�س ملجموعة بنك الكويت 

الوطني منذ عام 1952. ان�شم ال�شيد/ حممد عبد الرحمن البحر 

اإىل جمل�س الإدارة يف 1959 حيث �شغل من�شب نائب رئي�س جمل�س 

رئي�س  من�شب  ويتوىل   1993 اىل   1983 من  الفرتة  خالل  الإدارة 

جمل�س الإدارة منذ 1993. كما ي�شغل من�شب رئي�س جلنة احلوكمة 

للمجموعة.

وهو اأي�شاً اأحد الأع�شاء املوؤ�ش�شني لغرفة التجارة وال�شناعة الكويتية 

(1961) و�شغل من�شب نائب رئي�س جمل�س الإدارة للغرفة يف الفرتة 

من 1996 حتى 2000. 

جمموعة  �شركة  يف  الإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  من�شب  ي�شغل  كما 

املكائن القاب�شة. ويتمتع بخربة متميزة يف جمال العمليات امل�شرفية 

والتمويل والتخطيط ال�شرتاتيجي.

  ال�صيد/ نا�صر م�صاعد ال�صاير (نائب رئي�س جمل�س الإدارة) 

ي�شغل ال�شيد/ نا�شر م�شاعد ال�شاير ع�شوية جمل�س اإدارة بنك الكويت 

الوطني منذ العام 1980 وعني كنائب لرئي�س جمل�س الإدارة يف 1993، 

الئتمان  واملكافاآت وجلنة  الرت�شيحات  كل من جلنة  رئي�س  اأنه  ا  م ك

املنبثقتني عن جمل�س الإدارة.

 

احتاد  اإدارة  جمل�س  اأع�شاء  اأحد  اأي�شاً  هو  ال�شاير  نا�شر  ل�شيد/  ا

اإدارته  جمل�س  رئي�س  من�شب  و�شغل   1999 منذ  الكويتي  مل�شارف  ا

يف  ع�شواً  كان  اأي�شاً  وهو   .2006 حتى   1999 من  الفرتة  الل  خ

املجل�س الأعلى للتخطيط والتنمية (الذي يراأ�شه �شمو رئي�س جمل�س 

الوزراء الكويتي)، وع�شو يف جلنة التمويل وال�شتثمار بغرفة التجارة 

وال�شناعة الكويتية منذ العام  2003. كما �شغل ال�شيد/ نا�شر ال�شاير 

القت�شادية  للتنمية  الكويتي  لل�شندوق  العام   املدير  نائب  ن�شب  م

اأع�شاء جمل�س  واأحد  الفرتة من 1971 حتى 1978،  لعربية خالل  ا

اإدارته خالل الفرتة من 1994 حتى 2000. 

ي�شيف ال�شيد/ نا�شر ال�شاير ملجل�س اإدارة البنك خرباته املتميزة يف 

الأعمال امل�شرفية وال�شتثمارية، التخطيط ال�شرتاتيجي واحلوكمة 

�شواء كانت يف القطاع العام اأو القطاع اخلا�س.

من  القت�شاد  يف  بكالوريو�س  على  حا�شل  ال�شاير  نا�شر  د/  ال�شي

جامعة ولية اأوكالهوما يف الوليات املتحدة المريكية.

ال�صيد/ حمد عبد العزيز ال�صقر (ع�شو جمل�س الإدارة) 

بنك  اإدارة  جمل�س  اأع�شاء  اأحد  ال�شقر  عبدالعزيز  حمد  ال�شيد/

الكويت الوطني خالل الفرتة من 1975 و 1976، ومنذ 1983 حتى 

الآن، وهو اأي�شاً اأحد اأع�شاء جلنتي الئتمان واحلوكمة املنبثقتني عن 

جمل�س الإدارة.

للم�شاريع  الكوت  �شركة  اإدارة  جمل�س  ع�شو  ال�شقر  حمد  ال�شيد/ 

ال�شناعية يف الكويت، يتمتع بخربة وا�شعة يف جمال العمل امل�شريف 

وحتديداً يف جمال متويل قطاع ال�شركات.

من  القت�شاد  يف  بكالوريو�س  على  حا�شل  ال�شقر  مد  ح ال�شيد/ 

ايرلندا.

ال�صيد/ غ�صان اأحمد �صعود اخلالد (ع�شو جمل�س الإدارة)

اإدارة  جمل�س  اأع�شاء  اأحد  اخلالد  �شعود  اأحمد  غ�شان  ال�شيد/ 

اأع�شاء جلنتي  اأحد  جمموعة بنك الكويت الوطني منذ 1987 وهو 

الئتمان وجلنة الرت�شيحات واملكافاآت املنبثقتني عن جمل�س الإدارة.

الإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  من�شب  اخلالد  غ�شان  ال�شيد/  وي�شغل 

وا�شعة يف  ولديه خربة  لل�شناعات.  اأ�شيكو  ل�شركة  املنتدب  والع�شو 

قطاع  وكذلك  الئتمان  التجاري،  التمويل  ال�شركات،  متويل  جمال 

التجزئة.

جامعة  يف  املدنية  الهند�شة  اخلالد  غ�شان  ال�شيد/  در�س  وقد 

وي�شت فريجينيا بالوليات املتحدة الأمريكية.

ال�صيد/ يعقوب يو�صف الفليج (ع�شو جمل�س الإدارة)

الكويت  بنك  جمموعة  اإىل  الفليج  يو�شف  يعقوب  ال�شيد/  ان�شم 

الوطني لي�شغل من�شب مدير عام باملجموعة خالل الفرتة من 1983 

حتى 1998. وهو اأحد اأع�شاء جمل�س الإدارة منذ العام 1998. كما 

ي�شغل ال�شيد/ يعقوب رئا�شة جلنة املخاطر وع�شوية جلنة احلوكمة 

املنبثقتني عن جمل�س الإدارة.

الفليج  يعقوب  ال�شيد/  يتمتع  باملجموعة،  �شابق  عام  مدير  وب�شفته 

املخاطر  اإدارة  مت�شمنة  امل�شرفية  الأعمال  يف  وا�شعة  بخربات 

والرقابة الداخلية.

اإدارة  يف  البكالوريو�س  درجة  على  حا�شل  الفليج  يعقوب  ال�شيد/ 

الأعمال من جامعة ميامي يف الوليات املتحدة الأمريكية.

م�ؤهالت وخربات جمل�س الإدارة

1

2

3

4

5
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ال�صيد/ حمد حممد عبدالرحمن البحر (ع�شو جمل�س الإدارة)

اإدارة  اأع�شاء جمل�س  اأحد  البحر  ال�شيد/ حمد حممد عبدالرحمن 

بنك الكويت الوطني منذ 2005. وهو اأي�شاً رئي�س جلنة التدقيق واأحد 

اع�شاء جلنة الرت�شيحات واملكافاآت املنبثقتني عن جمل�س الإدارة.

والع�شو  الإدارة  جمل�س  رئي�س  من�شب  البحر  حمد  ال�شيد/  �شغل 

حتى   1981 من  الفرتة  خالل  لال�شتثمار  الكويتية  لل�شركة  املنتدب 

البحرين  بنك  يف  املنتدب  الع�شو  من�شب  اأي�شاً  �شغل  كما   .1991

قطاع  يف  وا�شعة  بخربات  البحر  حمد  ال�شيد/  ويتمتع  والكويت، 

ال�شتثمار امل�شريف واإدارة الأ�شول وكذلك نظم الرقابة الداخلية.

ال�شيد/ حمد البحر حا�شل على درجة البكالوريو�س يف القت�شاد من 

جامعة الإ�شكندرية يف م�شر.

ال�صيد/ مثنى حممد اأحمد احلمد (ع�شو جمل�س الإدارة)

بنك  اإدارة  جمل�س  اإىل  احلمد  اأحمد  حممد  مثنى  ال�شيد/  ان�شم 

الئتمان  جلنتي  ع�شوية  وي�شغل   ،2007 العام  يف  الوطني  الكويت 

وجلنة احلوكمة املنبثقتني عن جمل�س الإدارة. 

ال�شيد/ مثنى احلمد هو رئي�س جمل�س اإدارة �شركة امل�شتقبل العاملية 

لالت�شالت وع�شو جمل�س اإدارة يف �شركة الوطية املتحدة العقارية، 

لالإدارة  الأوروبية  العربية  ال�شركة  اإدارة  جمل�س  ع�شوية  �شغل  كما 

املالية (عارف) خالل الفرتة من 1987 حتى 1993، وع�شوية جمل�س 

 1997 حتى   1993 من  الفرتة  الكويتي خالل  التجاري  البنك  اإدارة 

من  الفرتة  املتحد خالل  الكويت  بنك  اإدارة  ع�شوية جمل�س  واأي�شاً 

1996 حتى 1997. يتمتع ال�شيد/ مثنى احلمد بخربات متميزة يف 

جمالت التمويل والقت�شاد املايل. 

ال�شيد/ مثنى احلمد حا�شل على درجة البكالوريو�س يف القت�شاد 

والعلوم ال�شيا�شية من جامعة الكويت.

ال�صيد/ هيثم �صليمان حمود اخلالد (ع�شو جمل�س الإدارة) 

ان�شم ال�شيد / هيثم اخلالد اإىل جمل�س اإدارة بنك الكويت الوطني 

يف 2010 وهو اأحد اأع�شاء جلنتي التدقيق واملخاطر املنبثقتني عن 

جمل�س الإدارة. 

 

ال�شال  �شركة  اإدارة  جمل�س  ع�شوية  اخلالد  هيثم  ال�شيد/  ي�شغل 

اإدارة  جمل�س  وع�شوية   ،2006 العام  منذ  وال�شتثمار  لال�شت�شارات 

�شركة الأرجان العقارية منذ العام 2010، كما �شغل منا�شب الرئي�س 

الأو�شط  لل�شرق  التنفيذي  والرئي�س  الأعمال  لتطوير  التنفيذي 

والرئي�س التنفيذي لال�شرتاتيجية يف �شركة زين لالت�شالت.

 

يتمتع ال�شيد/ هيثم اخلالد بخربة وا�شعة يف التخطيط ال�شرتاتيجي 

وال�شتثمار وعمليات ال�شتحواذ واحلوكمة والرقابة الداخلية. 

 

جمال  يف  البكالوريو�س  درجة  على  حا�شل  اخلالد  هيثم  ال�شيد/ 

الهند�شة  الكهربائية من جامعة الكويت.

ال�صيد/ لوؤي جا�صم حممد اخلرايف (ع�شو جمل�س الإدارة) 

ال�شيد/ لوؤي جا�شم اخلرايف ع�شو جمل�س اإدارة بنك الكويت الوطني 

عن  املنبثقتني  واملخاطر  التدقيق  ع�شو يف جلنتي  وهو   2011 منذ 

جمل�س الإدارة.

بنك  اإدارة  رئي�س جمل�س  نائب  من�شب  اخلرايف  لوؤي  ال�شيد/  �شغل 

من  الفرتة  ويف   2003 اإىل   1999 من  الفرتة  يف  ال�شناعي  الكويت 

2005 اإىل 2008 ورئي�س جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة يف 

البنك ال�شناعي لنف�س الفرتة.

�شركات  يف  والتجارية  ال�شت�شارية  املنا�شب  من  العديد  �شغل  كما 

جمموعة اخلرايف.

كما يتوىل اإدارة مكتب لوؤي اخلرايف للمحاماة وال�شت�شارات القانونية. 

يتمتع ال�شيد/ لوؤي اخلرايف بخربة وا�شعة يف �شوؤون اللتزام والرقابة 

الت�شريعية وال�شوؤون القانونية.

ال�شيد/ لوؤي اخلرايف حا�شل على درجة البكالوريو�س يف احلقوق من 

جامعة الكويت.
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ال�صادة امل�صاهمون الكرام،

ال�صنوي  التقرير  اأيديكم  بني  اأ�صع  اأن  الإدارة  جمل�س  اأع�صاء  اإخواين  عن  وبالنيابة  نف�صي  عن  بالأ�صالة  ي�صرين 

احلادي وال�صتني ملجموعة بنك الكويت الوطني الذي ن�صتعر�س من خالله اأبرز الإجنازات التي حققها البنك خالل 

اأدائه، مع م�صيه قدما نحو تعزيز  اأرباح جيدة تعك�س متانة مركزه املايل وقوة  العام 2013، والتي تكللت بتحقيق 

موقعه على ال�صاحتني املحلية والإقليمية ليكون بجدارة البنك الإقليمي الرائد يف العامل العربي، باأ�صول تتجاوز 

66 مليار دولر، وب�صبكة م�صرفية دولية منت�صرة يف اأربع قارات حول العامل.

لقد متيز العام 2013 بتح�صن الآفاق القت�صادية يف الكويت مع انطالق العديد من امل�صاريع التنموية التي طال 

انتظارها والتي من �صاأنها اأن حترك عجلة النمو واأن حتفز الن�صاط القت�صادي، مبا ينعك�س على البيئة الت�صغيلية 

املحلية، وهو ما بداأنا نتلم�صه على اأر�س الواقع. وقد لعب بنك الكويت الوطني اأدوارًا قيادية يف متويل العديد من 

هذه امل�صاريع ال�صخمة، جت�صيدًا لدوره التاريخي يف دعم م�صرية التنمية يف الكويت. 

اأن يخطو خطوة مهمة يف م�صار  املا�صي  العام  الوطني خالل  الكويت  ا�صتطاع بنك  ال�صرتاتيجي،  امل�صتوى  وعلى 

ا�صرتاتيجيته الرامية اإىل تنويع م�صادر الدخل وموازنة اإيراداته من خالل زيادة م�صاهمة فروعه اخلارجية يف اإجمايل 

اأرباح املجموعة وقطف ثمار زيادة ح�صته يف بنك بوبيان.

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
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نتائج قوية رغم التحديات

وا�شل بنك الكويت الوطني اأداءه القوي خالل العام 2013، وحقق 

238.1 مليون دينار كويتي اأرباحاً �شافية، وهو ما ي�شكل دلياًل 

قاطعاً على تفوق البنك يف مواجهة كافة التحديات والظروف 

املتحفظة،  و�شيا�شته  الناجحة  ا�شرتاتيجيته  بف�شل  ال�شتثنائية 

باأرقى معايري  والتزامه  للمخاطر،  اإدارته احل�شيفة  اإىل جانب 

العمل امل�شريف لتقدمي اأف�شل اخلدمات واملنتجات لعمالئه.  

وتظهر قوة اأداء بنك الكويت الوطني ومتانته بو�شوح اأي�شاً يف 

كافة املوؤ�شرات املالية الأخرى، مع ا�شتمراره يف حتقيق عوائد 

مميزة على املوجودات وحقوق امل�شاهمني خالل العام املا�شي، 

حقوق  على  والعائد   ٪1.32 املوجودات  على  العائد  بلغ  اإذ 

امل�شاهمني 10.4٪ كما يف نهاية دي�شمرب 2013. ويف اإ�شارة اإىل 

ر�شملة البنك القوية ومتانة مركزه املايل، بلغ معدل كفاية راأ�س 

املال 17.3٪، وهو معدل يفوق املعدلت العاملية. 

كما وا�شلت موجودات بنك الكويت الوطني منوها لتبلغ 18.6 

مليار دينار كويتي كما يف نهاية دي�شمرب 2013، مرتفعة بواقع 

12.8٪ عن العام ال�شابق، بينما بلغت حقوق امل�شاهمني 2.37 

مليار دينار كويتي، بنمو بلغ ٪3.3. 

العامة  اجلمعية  اإىل  التو�شية  الإدارة  جمل�س  قرر  وقد  هذا 

بتوزيع اأرباح نقدية للم�شاهمني بواقع 30٪ من القيمة الإ�شمية 

بواقع ٪5،  واأ�شهم منحة  الواحد،  لل�شهم  فل�شاً  اأي 30  لل�شهم، 

وذلك عن العام 2013.

الأعلى ت�صنيفًا والأكرث اأمانًا

الرائدة  ومكانته  الوطني  الكويت  بنك  موقع  على  دللة  ويف 

اأن  البنك  ا�شتطاع  بها،  يحظى  التي  العاملية  والثقة  اإقليمياً 

يحتفظ بت�شنيفاته الئتمانية املرتفعة باإجماع اأكرب ثالث وكالت 

بورز"،  اأند  و"�شتاندرد  و"فيت�س"  "موديز"  هي  عاملية  ت�شنيف 

ت�شنيفات كربى  التي طالت  الرتاجعات  الرغم من  وذلك على 

البنوك واملوؤ�ش�شات املالية العاملية. 

وكانت الوكالت الثالث قد ثبتت خالل العام املا�شي ت�شنيفات 

بنك الكويت الوطني املرتفعة بنظرة م�شتقبلية م�شتقرة، اإذ قامت 

وكالة "موديز" بتاأكيد ت�شنيفات البنك الطويلة الأجل عند  
كما ثبتت وكالة "فيت�س" ت�شنيفه عند  ووكالة "�شتاندرد اأند 

. بورز" عند 

بنك  احتفظ  فقد  املرموقة،  �شمعته  على  اإ�شايف  موؤ�شر  ويف 

الكويت الوطني مبوقعه بني اأكرث البنوك اأماناً يف العامل للمرة 

املرتبة 37 على  املا�شي  العام  واحتل يف  التوايل،  الثامنة على 

قائمة "غلوبل فاينان�س" لأكرث 50 بنكاً اأماناً يف العامل، متقدماً 

على اأبرز واأ�شهر البنوك العاملية.

حت�صن البيئة الت�صغيلية حمليًا

الن�شاط القت�شادي غري  بتباطوؤ  ات�شمت  حملياً، وبعد �شنوات 

املالية  الأزمة  اإثر  عموماً  الت�شغيلية  البيئة  و�شعف  النفطي 

�شكل  الوطني،  القت�شاد  تداعيات على  تركته من  وما  العاملية 

للكويت.  بالن�شبة لالآفاق القت�شادية  العام 2013 نقطة حتول 

التنموية  امل�شاريع  من  العديد  انطالق  العام  هذا  �شهد  فقد 

الكربى التي تعترب �شرورية جداً لتحفيز الن�شاط القت�شادي، 

واملياه  الطاقة  لتوليد  ال�شمالية  الزور  حمطة  م�شروع  اآخرها 

امل�شتقلة الذي يعترب بحد ذاته خطوة مهمة يف �شبيل تعزيز دور 

القطاع اخلا�س يف القت�شاد الوطني، لكونه اأول م�شروع يقوم 

وقد  الكويت.  يف  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  ال�شراكة  على 

امل�شروع  هذا  متويل  يف  بارزاً  دوراً  الوطني  الكويت  بنك  لعب 

بني  امل�شارك  الوحيد  والعربي  الكويتي  البنك  كان  اإذ  احليوي، 

جمموعة من البنوك العاملية يف ترتيب متويل بقيمة 1.4 مليار 

دولر لتنفيذ املرحلة الأوىل من امل�شروع، كما كان اأكرب م�شاهم 

يف هذا التمويل بني كافة البنوك التجارية امل�شاركة. 

كما قاد بنك الكويت الوطني حتالفات م�شرفية دولية لرتتيب 

مثل  الأخرى،  التنموية  امل�شاريع  من  لعدد  ال�شخمة  التمويالت 

متويل  اإىل  بالإ�شافة  الأمريي،  امل�شت�شفى  تو�شعة  م�شروع 

والإقليمية،  الكويتية  ال�شركات  من  للعديد  التو�شعية  اخلطط 

ال�شركة  ل�شالح  دولر  مليار  بقيمة  املجمع  القر�س  ن�شق  على 

لغر�س  (كوفبك)  اخلارجية  البرتولية  لال�شتك�شافات  الكويتية 

متويل خططها التو�شعية عاملياً. 

الوطني  الكويت  بنك  �شمعة  ال�شخمة  ال�شفقات  هذه  وتعك�س 

املرموقة والثقة العالية التي يحظى بها على ال�شاحة امل�شرفية 

املتقدم  وموقعه  مكانته  تعك�س  كما  وعاملياً.  واإقليمياً  حملياً 

التح�شن  يربزها  التي  النمو  فر�س  من  لال�شتفادة  والطليعي 

املتوقع يف البيئة القت�شادية مع ت�شارع تنفيذ امل�شاريع التنموية 

يف الكويت. 

ا�صتقرار وثبات رغم التحديات الإقليمية

والجتماعية  ال�شيا�شية  والتطورات  الأحداث  جاءت  اإقليمياً، 

جناح  جمدداً  لتوؤكد  العربي  العامل  ي�شهدها  التي  املتالحقة 

ا�شرتاتيجية التو�شع الإقليمي املدرو�س التي انتهجها بنك الكويت 

الوطني، حيث اأظهرت فروعه اخلارجية مناعة قوية يف مواجهة 

التحديات التي فر�شتها الأحداث املتالحقة باملنطقة. وعلى هذا 

ا�شرتاتيجيته  يف  قدماً  الوطني  الكويت  بنك  مي�شي  الأ�شا�س، 

الرامية اإىل املوازنة يف اإيراداته حملياً واإقليمياً، اإذ ت�شهد م�شاهمة 
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الفروع اخلارجية وال�شركات التابعة يف اإجمايل اأرباح املجموعة 

منوا م�شطرداً، مرتفعة بواقع 9.5٪ خالل العام 2013.

يف  تواجده  تعزيز  على  حري�س  الوطني  الكويت  بنك  اأن  كما 

الأ�شواق اخلليجية التي تقدم فر�س منو واعدة، ول�شيما يف قطر 

التي يحقق فيها بنك قطر الدويل، البنك ال�شريك لنا يف قطر، 

معدلت منو تفوق معدلت ال�شوق. وكذلك احلال بالن�شبة اإىل 

ال�شعودية والإمارات اللتني متلكان اآفاقاً اقت�شادية اإيجابية يف ظل 

ما ت�شهدانه من م�شاريع راأ�شمالية وبرامج اإنفاق مرتفعة. ويف هذا 

الإطار، قام بنك الكويت الوطني خالل العام املا�شي بافتتاح فرع 

له يف اأبوظبي، هو الثاين له يف الإمارات، ليعزز بذلك تواجده يف 

ال�شوق الإماراتية.

ويف م�شر، وا�شل البنك الوطني امل�شري، ع�شو جمموعة بنك 

الكويت الوطني، منوه القوي على الرغم من الأحداث ال�شيا�شية 

التي �شهدتها البالد. ونتوقع اأن ي�شتمر البنك الوطني امل�شري 

باأدائه القوي خالل الفرتة املقبلة، ول�شيما مع ا�شتقرار الأو�شاع 

الوطني فيها خياراً  الكويت  بنك  ا�شتثمار  التي ميثل  يف م�شر 

ا�شرتاتيجياً طويل الأجل.

ال�صوق امل�صرفية الإ�صالمية

ومبوازاة ا�شرتاتيجيته الإقليمية، بداأ بنك الكويت الوطني جني 

ثمار دخوله يف ال�شوق امل�شرفية الإ�شالمية الواعدة يف الكويت، 

الإ�شالمي،  بوبيان  بنك  ا�شتحواذه على 58.4٪ من  بعد  وذلك 

لتنويع  ويدعم جهوده  للنمو،  جديدة  اآفاقاً  لنف�شه  بذلك  ليوفر 

الوا�شعة  واملجموعة  عمالئه  قاعدة  وتعزيز  الدخل  م�شادر 

واملتنوعة من اخلدمات امل�شرفية التي يقدمها لهم. 

وقد �شهد بنك بوبيان منذ دخول بنك الكويت الوطني م�شاهماً 

رئي�شياً فيه حتولً جذرياً يف اأعماله متثل يف عودته اإىل النمو 

وحتقيق الأرباح وزيادة ح�شته يف ال�شوق امل�شرفية الإ�شالمية 

الوطني  الكويت  بنك  و�شيوا�شل  م�شتقرة.  بوترية  الكويت  يف 

اإمداده  خالل  من  بوبيان  بنك  دعم  اإىل  الرامية  ا�شرتاتيجيته 

با�شتقاللية  التام  اللتزام  مع  امل�شرفية  والكوادر  باخلربات 

الإ�شالمية  ال�شريعة  اأحكام  عليه  تن�س  ما  وفق  امل�شرفني 

ال�شمحة. 

اإدارة املخاطر واحلوكمة

التي  التحديات  مواجهة  يف  الوطني  الكويت  بنك  جناح  اإن 

فر�شتها الأزمة املالية العاملية وتداعيات الربيع العربي يعك�س 

مدى فاعلية اإدارة املخاطر ومعايري احلوكمة التي يعتمدها. ومن 

دون �شك، قادت ال�شيا�شة املتحفظة التي ينتهجها بنك الكويت 

الوطني واإدارته الر�شيدة للمخاطر واملعايري ال�شارمة للحوكمة 

اإىل حماية البنك من تداعيات تدهور البيئة القت�شادية حملياً 

واملوؤ�ش�شات  البنوك  من  العديد  على  انعك�شت  والتي  واإقليمياً 

املالية يف الكويت واملنطقة.

لأكرث  الطويل  تاريخه  الوطني خالل  الكويت  بنك  وقد حر�س 

من �شتة عقود، على اللتزام مبعايري احلوكمة كجزء ل يتجزاأ 

من ثقافته وفل�شفته. وتبقى مبادئ ال�شفافية واملحا�شبة وحماية 

حقوق امل�شاهمني على راأ�س اأولوياته.

وا�شتجابة للمطلبات اجلديدة لبنك الكويت املركزي حول حوكمة 

ال�شركات، �شهد العام 2013 حتولت مهمة يف هيكلية احلوكمة 

على نطاق جمموعة بنك الكويت الوطني، قادها جمل�س الإدارة 

جهود  بذل  مت  وقد  احلوكمة.  ا�شرتاتيجية  خاللها  من  وحدد 

الإدارة  جمل�س  قبل  من  الوقت  من  الكثري  وتخ�شي�س  كبرية 

والإدارة التنفيذية خالل العام 2013 لو�شع اإطار عملي وفعال 

ويكر�س  الوطني  الكويت  بنك  اأعمال  حجم  ينا�شب  للحوكمة 

موقعه الريادي يف املنطقة.

ثروة الوطني الب�صرية

يبقى الهتمام باملوارد الب�شرية وتطويرها وتنمية قدراتها على 

راأ�س اهتمامات بنك الكويت الوطني واأولوياته. وقد اأطلق البنك 

التدريبية  والربامج  الدورات  من  العديد   2013 العام  خالل 

وتو�شيع  اجلن�شني  من  موظفيه  مهارات  تنمية  اإىل  الرامية 

مداركهم. كما عزز �شراكاته مع اأبرز املعاهد واجلامعات العاملية 

ل�شقل  امل�شتوى  الرفيعة  التدريبية  الربامج  من  العديد  لتنظيم 

من  واعد  جيل  اإعداد  بهدف  لديه  ال�شابة  القيادات  مهارات 

امل�شرفيني اجلدد.

ووا�شل بنك الكويت الوطني �شعيه الدائم اإىل توطني الوظائف 

وزيادة ن�شبة العمالة الوطنية لديه، اإذ قام خالل العام املا�شي 

بتوظيف نحو 243 مواطناً كويتياً من اجلن�شني، لتتجاوز ن�شبة 

اأكرب  بني  موقعه  على  وليحافظ   ،٪62 لديه  الوطنية  العمالة 

ما  وهو  اخلا�س.  القطاع  الوطنية يف  للعمالة  توظيفا  اجلهات 

احلكومية  للخطط  الكامل  الوطني  الكويت  بنك  دعم  يوؤكد 

الرثوة  وتنمية  ال�شابة  الوطنية  الكوادر  تاأهيل  اإىل  الهادفة 

الب�شرية يف الكويت. وقد تعزز ذلك بح�شوله على جائزة اأف�شل 

موؤ�ش�شة لتوطني الوظائف على م�شتوى منطقة اخلليج العربي 

للعام الثالث على التوايل.

التزام مطلق بتنمية املجتمع

الكويت  بنك  كثف  املجتمع،  بتنمية  الثابت  نهجه  على  وتاأكيداً 

الوطني خالل العام املا�شي جهوده احلثيثة التزاماً مب�شوؤوليته 

الجتماعية. ومل يدخر البنك اأي جهد يف دعم كافة الفعاليات 
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الجتماعية والتعليمية والإن�شانية واخلريية وتكري�س قيم التعاون 

وامل�شاركة رغم تداعيات الأزمة التي فر�شت نهجاً خمتلفاً يف 

هذا املجال على العديد من املوؤ�ش�شات وال�شركات. 

ويبقى م�شت�شفى بنك الكويت الوطني لالأطفال اأيقونة م�شاهمات 

البنك الجتماعية. وقد وا�شل بنك الكويت الوطني �شعيه اإىل 

متخ�ش�س  مركز  اأول  اإن�شاء  خالل  من  امل�شت�شفى  هذا  تطوير 

يف زراعة النخاع لالأطفال يف الكويت، �شيكون باإذن اهلل فريداً 

من نوعه على م�شتوى املنطقة. كما وا�شل البنك دعمه ملختلف 

اجلهات اخلريية والإن�شانية مثل بيت عبد اهلل لالأطفال وبيت 

لوذان ولوياك. 

وكعادته �شنوياً، ا�شتمر البنك الوطني يف حملته "افعل اخلري يف 

�شهر اخلري" خالل �شهر رم�شان املبارك، كما ا�شتمر يف تقدمي 

املحافظة  اإىل  الهادفة  لالأن�شطة  وامل�شاندة  الدعم  اأوجه  كافة 

على البيئة ف�شاًل عن الأن�شطة التعليمية والريا�شية مثل �شباق 

الوطني ال�شنوي للم�شي يف عامه التا�شع ع�شر.

�صكرًا اإبراهيم دبدوب

العام 2013  �شيبقى  القوية،  والنتائج  املميز  الأداء  واإىل جانب 

مطبوعاً يف ذاكرة بنك الكويت الوطني، مع قرار الرئي�س التنفيذي 

للمجموعة اإبراهيم �شكري دبدوب بالتقاعد عقب انتهاء اأعمال 

اجلمعية العمومية للبنك للعام 2013، بعد م�شرية طويلة وحافلة 

بالنجاحات امتدت لأكرث من 53 عاماً مع بنك الكويت الوطني، 

اأم�شى 30 عاماً منها على راأ�س اجلهاز التنفيذي. 

اإليه بالأ�شالة عن  اأتوجه  اأن  ول ي�شعني يف هذا ال�شدد �شوى 

نف�شي وبالنيابة عن جميع اأع�شاء جمل�س الإدارة بخال�س ال�شكر 

وعظيم التقدير على جهوده املخل�شة وتفانيه امل�شهود له طوال 

بارزة  اإجنازات  خاللها  البنك  حقق  عقود،  خم�شة  من  اأكرث 

�شتبقى �شاهداً على روؤيته وقيادته الناجحة، وا�شتطاع اأن يتحول 

من بنك حملي �شغري اإىل �شرح م�شريف اإقليمي �شامخ تفخر 

به الكويت وت�شيد به كافة املوؤ�ش�شات الدولية ووكالت الت�شنيف 

م�شرفية  قيمة  دبدوب  اإبراهيم  ومكانة  ا�شم  و�شيظل  العاملية. 

عربية كبرية يفخر بها بنك الكويت الوطني بعد اأن قدم الكثري 

يف خدمة البنك وخدمة م�شاهميه وعمالئه. 

�صكر وعرفان

ويف اخلتام، يطيب يل بالأ�شالة عن نف�شي وبالنيابة عن جميع 

اأع�شاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية يف بنك الكويت الوطني 

اأن اأرفع اأ�شمى اآيات ال�شكر والعرفان اإىل مقام ح�شرة �شاحب 

ال�شمو اأمري البالد املفدى ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر ال�شباح 

واإىل �شمو ويل عهده الأمني ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�شباح 

حفظهما اهلل، داعياً املوىل العلي القدير اأن ي�شدد خطاهم من 

اأجل رفعة وتقدم وا�شتقرار بلدنا احلبيب الكويت. كما ل يفوتني 

اأن اأتوجه بال�شكر اجلزيل اإىل امل�شوؤولني يف بنك الكويت املركزي 

وعلى راأ�شهم الأخ املحافظ الدكتور حممد يو�شف الها�شل على 

اإدارتهم الر�شيدة لل�شيا�شة النقدية يف البالد وتوجيهاتهم البّناءة 

القطاع  و�شالمة  ا�شتقرار  اأجل �شمان  امل�شتمرة من  ومتابعتهم 

امل�شريف.

م�صاهمونا الأفا�صل، 

بجزيل  الأفا�شل  م�شاهمينا  جميع  اإىل  اأتوجه  اأن  اأود  واأخرياً، 

للبنك، وال�شكر مو�شول  ال�شكر والتقدير على ولئهم ودعمهم 

التي  الغالية  الثقة  على  الأعزاء  الوطني  الكويت  بنك  لعمالء 

لنا دوماً م�شدر فخر واعتزاز حتفزنا  لنا والتي كانت  يولونها 

على موا�شلة العمل للمحافظة على املكانة املرموقة التي يتمتع 

بها البنك الوطني. 

كما ل يفوتني اأن اأعرب با�شمي �شخ�شياً وبالنيابة عن اإخواين 

لالإدارة  والتقدير  ال�شكر  خال�س  عن  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء 

وتفانيهم  جهودهم  على  البنك  يف  العاملني  وجلميع  التنفيذية 

يف العمل وما يبذلونه من جهود م�شتمرة لتحقيق هذه النتائج 

املتميزة وتعزيز مكانته على كافة الأ�شعدة. 

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

حممد عبد الرحمن البحر

رئي�س جمل�س الإدارة
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املجل�س ال�شت�شاري الدويل

1

2

3

4

5

6
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ال�شيدة/ لبنى �صليمان العليان   

نائب رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة العليان املالية 

يف ال�شعودية 

 

الربوف�شور/ مارتن فيلد�صتاين  

الرئي�س الفخري للمعهد الوطني للبحوث بالوليات املتحدة

الربوف�شور/ انطوين كورد�صمان  

رئي�س مركز الدرا�شات الإ�شرتاتيجية الدولية بوا�شنطن

ال�شيد/ كي�س ما�س   

كبري امل�شت�شارين يف »�شريبرو�س« لال�شتثمار العاملي

ونائب الرئي�س الفخري ملجموعة »اآي ان جي« املالية يف هولندا

ال�شيد/ توم دي �صوان   

رئي�س بنك »فان لن�شوت« يف هولندا

وامل�شت�شار ال�شابق ملجل�س اإدارة بنك »ايه بي ان اآمرو« الهولندي

الربوف�شور/ �صتيف هانكي   

اأ�شتاذ القت�شاد الدويل يف جامعة »جون هوبكنز« بالوليات املتحدة

الدكتور/ اإدوارد مور�س     

الع�شو املنتدب، رئي�س اأبحاث ال�شلع العاملية فـي جمموعة »�شيتي غروب«

رئي�س املجل�س:

ال�شري/ جون ميجور      

رئي�س وزراء بريطانيا ال�شابق

الأع�شاء:   

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري/ تركي الفي�صل  

رئي�س جمل�س اإدارة مركز امللك في�شل للبحوث والدرا�شات

الإ�شالمية بال�شعودية

ال�شيد/ عبداللطيف احلمد     

رئي�س ال�شندوق العربي لالإمناء القت�شادي والجتماعي بالكويت

ال�شيد/ موكي�س اأمباين     

رئي�س �شركة »ريالين�س« الهندية

ال�شيد/ ويليام رودز  

م�شت�شار اأول ونائب اأول الرئي�س ال�شابق ملجموعة »�شيتي غروب« 

بالوليات املتحدة 

ال�شيد/ جوه ت�صوك تونغ

رئي�س وزراء �شنغافورة ال�شابق ووزير فخري اأول وم�شت�شار اأول هيئة 

النقد ال�شنغافورية

ال�شيدة / �صوزان �صاباجني دين�صري   

رئي�شة جمل�س الإدارة وع�شو املجل�س التنفيذي لبنك »اآك بنك« الرتكي

الدكتور/ حممد العريان    

اخلبري الإقت�شادي العاملي والرئي�س التنفيذي ال�شابق ل�شركة »بيمكو« 

ال�شتثمارية بالوليات املتحدة

الربوف�شور/ كالو�س �صواب    

 موؤ�ش�س ورئي�س املنتدى القت�شادي العاملي يف �شوي�شرا

10

11

12

13

14

15

16

كخطوة فريدة ومتقدمة نحو التطبيق الفّعال للحوكمة، ترّكز دور املجل�س ال�شت�شاري الدويل كجهة ا�شت�شارية على تقدمي الإر�شاد 

الالزم ملجل�س الإدارة فيما يتعلق با�شرتاتيجية جمموعة بنك الكويت الوطني وتوجهاتها العامة.

ويرّكز املجل�س ال�شت�شاري على م�شاعدة املجموعة يف مواءمة ا�شرتاتيجيتها اآخذاً بعني العتبار اجلوانب التالية:

تزويد املجموعة باخلرباء وامل�شت�شارين التي حتتاجهم لتقييم اخلطة ال�شرتاتيجية امل�شتقبلية.   -  

حتديد فر�س الأعمال اإقليمياً ودولياً.  -  

مناق�شة التحديات التي تواجه الأ�شواق املالية العاملية والإقليمية ومدى تاأثريها على الو�شع القت�شادي   -  

         لدول جمل�س التعاون اخلليجي.

ويتكون املجل�س ال�شت�شاري الدويل من الع�شاء:
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الإدارة التنفيذية

اإبراهيم �صكري دبدوب

الرئي�س التنفـيذي للمجموعة

ع�صام جا�صم ال�صقر

نائب الرئي�س التنفـيذي للمجموعة

�صيخة خالد البحر

الرئي�س التنفـيذي للكويت

�صالح يو�صف الفليج

الرئي�س التنفـيذي - اإن بي كي كابيتال

مازن �صعد الناه�س

مدير عام - جمموعة اخلدمات 

امل�شرفية ال�شخ�شية

جورج ري�صاين

مدير عام - جمموعة الفروع اخلارجية

وال�شركات التابعة

جيم مرييف 

مدير عام - املجموعة املالية

بارك�صون �صوجن

مدير عام - جمموعة اإدارة املخاطر

د. �صليمان عبداملجيد 

امل�شت�شار القانوين العام

د. اإليا�س بخعازي 

كبري القت�شاديني للمجموعة

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

براديب هاندا 

مدير عام - جمموعة اخلدمات امل�شرفية

لل�شركات الأجنبية، النفط والتمويل التجاري

م�صطفى اجلندي

مدير عام - جمموعة اخلدمات امل�شرفية 

لل�شركات 

مالك خليفه 

مدير عام - جمموعة اخلدمات امل�شرفية اخلا�شة

دمييرتيو�س كوكو�صولي�س

مدير عام - جمموعة العمليات

عادل ح�صمة 

مدير عام - جمموعة املوارد الب�شرية

كارل اإينجر

رئي�س جمموعة التدقيق الداخلي

�صرود �صريف

مدير عام - جمموعة تقنية املعلومات

اأمين زيدان 

مدير عام - جمموعة اخلزانة

11

12

13

14

15

16

17

18
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ال�صيد/ اإبراهيم �صكري دبدوب (الرئي�س التنفيذي للمجموعة) 

اإبراهيم �شكري دبدوب اإىل بنك الكويت الوطني يف  ان�شم ال�شيد/ 

1961 و�شغل من�شب الرئي�س التنفيذي للمجموعة منذ 1983. كما 

ي�شغل ع�شوية العديد من اللجان الإدارية لدى املجموعة.

الكويت  بنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  من�شب  دبدوب  ال�شيد/  وي�شغل 

الوطني- (بانكو بريفي) �شوي�شرا، وكذلك نائب رئي�س جمل�س الإدارة 

اإىل  بالإ�شافة  املتحدة،  اململكة   - (الدويل)  الوطني  الكويت  بنك 

من�شب نائب رئي�س جمل�س الإدارة بنك قطر الدويل.    

ال�شرق  جامعة  من  اأكادميي  موؤهل  على  حا�شل  دبدوب  ال�شيد/ 

الربامج  من   العديد  ح�شر  كما  تركيا،  يف  باأنقرة  التقنية  الأو�شط 

اإدارة  املتقدمة يف جامعة �شتانفورد بكاليفورنيا. وهو ع�شو جمل�س 

البنك املركزي الأردين وع�شو جمل�س اإدارة معهد التمويل الدويل يف 

وا�شنطن وع�شو يف موؤ�ش�شة بريتون وودز يف وا�شنطن.

ال�صيد / ع�صام ال�صقر (نائب الرئي�س التنفيذي للمجموعة)

 1978 يف  الوطني  الكويت  بنك  اإىل  ال�شقر  ع�شام  ال�شيد/  ان�شم 

التنفيذي للمجموعة منذ 2010. كما  الرئي�س  وي�شغل من�شب نائب 

ي�شغل ع�شوية العديد من اللجان الإدارية لدى املجموعة. 

الوطني  �شركة  اإدارة  رئي�س جمل�س  من�شب  ال�شقر  ال�شيد/  وي�شغل 

لال�شتثمار وكذلك رئي�س جمل�س اإدارة البنك الوطني امل�شري. وي�شغل 

اأي�شاً ع�شوية جمل�س اإدارة كل من بنك الكويت الوطني (الدويل) - 

اململكة املتحدة، اإن بي كي بروبريتيز - جري�شي، اإن بي كي تر�شتيز 

- جري�شي وكذلك �شركة اإن اأي جي الأ�شيوية لال�شتثمار.

اإدارة  علوم  يف  البكالوريو�س  درجة  على  حا�شل  ال�شقر  ال�شيد/ 

الأعمال من جامعة ولية كاليفورنيا للبوليتكنيك يف الوليات املتحدة 

المريكية. 

ال�صيدة/ �صيخة البحر (الرئي�س التنفيذي - الكويت)

ان�شمت ال�شيدة/ �شيخة البحر اإىل بنك الكويت الوطني يف 1977، 

وت�شغل من�شب الرئي�س التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت منذ 

2010. كما ت�شغل ع�شوية العديد من اللجان الإدارية لدى املجموعة. 

اإدارة بنك الكويت الوطني - لبنان،  وتراأ�س ال�شيدة/ البحر جمل�س 

وت�شغل ع�شوية جمل�س اإدارة �شركة بنك الكويت الوطني العاملية لإدارة 

الأ�شول وبنك قطر الدويل والبنك الرتكي - تركيا. كما ت�شغل اي�شاً 

ع�شوية جمل�س اإدارة جمموعة زين - الكويت. لدى ال�شيدة/ �شيخة 

خربات عميقة يف جمالت اخل�شخ�شة، ومتويل امل�شاريع، واخلدمات 

بنظام  امل�شاريع  ومتويل  بال�شندات،  املتعلقة  وال�شوؤون  ال�شت�شارية، 

B.O.T، وعمليات الإ�شدار الأويل، وكذلك �شهادات الإيداع الدولية.

الت�شويق  البكالوريو�س يف علوم  درجة  البحر حا�شلة على  ال�شيدة/ 

الدويل من جامعة الكويت، كما ح�شرت برامج متخ�ش�شة يف جامعة 

هارفرد، جامعة �شتانفورد وجامعة دوق.

الوطني  �شركة   - التنفيذي  الفليج (الرئي�س  �صالح  ال�صيد/ 

لال�شتثمار)

ان�شم ال�شيد/ �شالح الفليج اإىل جمموعة  بنك الكويت الوطني يف 

1985، وي�شغل من�شب الرئي�س التنفيذي ل�شركة الوطني لال�شتثمار 

منذ 2007.

 قبل ان�شمامه اإىل �شركة الوطني لال�شتثمار، �شغل ال�شيد/ الفليج 

اآخرها  العديد من الوظائف الرئي�شية يف بنك الكويت الوطني كان 

املدير العام ملجموعة اخلزانة وال�شتثمار.

 

درجة  على  ح�شل  حيث  ميامي  جامعة  من  الفليج  ال�شيد/  تخرج 

اإدارة  يف  املاج�شتري  وكذلك  ال�شناعية،  الهند�شة  يف  البكالوريو�س 

يف  التنفيذيني  املدراء  برامج  من  العديد  يف  �شارك  كما  الأعمال. 

جامعة هارفرد، وجامعة �شتانفورد، وجامعة دوق.

ال�صيد/ مازن الناه�س (مدير عام - جمموعة اخلدمات امل�شرفية 

ال�شخ�شية)

 1993 يف  الوطني  الكويت  بنك  اإىل  الناه�س  مازن  ال�شيد/  ان�شم 

وي�شغل من�شب املدير العام ملجموعة اخلدمات امل�شرفية لالأفراد منذ 

2011. كما ي�شغل ع�شوية العديد من اللجان الإدارية لدى البنك.

وت�شتمل منا�شبه ال�شابقة يف البنك رئي�س جمموعة اخلزانة، ورئي�س 

يف  وا�شعة  خربة  ولديه  لل�شركات،  امل�شرفية  اخلدمات  جمموعة 

التمويل واخلزانة وكذلك اخلدمات امل�شرفية. 

من  التمويل  يف  البكالوريو�س  درجة  على  حا�شل  الناه�س  ال�شيد/ 

جامعة ولية كاليفورنيا - �شاكرمينتو بالوليات املتحدة الأمريكية.

  

املحلية  الفروع  جمموعة   - عام  (مدير  ري�صاين  جورج  ال�صيد/ 

اخلارجية وال�شركات التابعة)

 1987 يف  الوطني  الكويت  بنك  اإىل  ري�شاين  جورج  ال�شيد/  ان�شم 

وي�شغل من�شب رئي�س جمموعة الفروع  اخلارجية وال�شركات التابعة 

منذ 2012. كما ي�شغل ع�شوية العديد من اللجان الإدارية لدى البنك.

وت�شتمل منا�شب ال�شيد/ ري�شاين ال�شابقة يف البنك مدير عام اخلزانة 

للمجموعة، ورئي�س اإدارة الأ�شول واخل�شوم، ولديه خربة عميقة يف 

اإدارة اخلزانة، وال�شيولة والأموال، وامليزانية، واإدارة خماطر ال�شوق

(خماطر حتويل العمالت وخماطر ن�شبة الفائدة) بالإ�شافة اإىل اإدارة 

العاملية   الأ�شواق  وا�شعة يف  املال وكذلك خربات  وا�شواق  ال�شتثمار 

للدخل الثابت.  

من  العلوم  يف  البكالوريو�س  درجة  على  ري�شاين  ال�شيد/  ح�شل 

اجلامعة الأمريكية يف بريوت كما ح�شل على �شهادة املاج�شتري يف 
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اإدارة الأعمال والتمويل بامتياز من جامعة لندن لالأعمال. كما �شارك 

يف العديد من برامج املدراء التنفيذيني يف جامعة هارفرد، وجامعة 

�شتانفورد، وجامعة دوق.

ال�صيد/ جيم مرييف  (مدير عام - املجموعة املالية)

ان�شم ال�شيد/ جيم مرييف اإىل بنك الكويت الوطني يف 1999 وي�شغل 

من�شب مدير املجموعة املالية منذ 2010، كما ي�شغل ع�شوية العديد 

من اللجان الإدارية لدى البنك.

كرئي�س  مرييف  ال�شيد/  عمل  الوطني  الكويت  لبنك  ان�شمامه  قبل 

البنوك  اأحد  لدى  املتحدة  واململكة  اإيرلندا  يف  الإدارية  للمحا�شبة 

الرائدة يف اإيرلندا، ولديه خربات وا�شعة يف التمويل والقطاع امل�شريف. 

ال�شيد/ مرييف حا�شل على �شهادة حما�شب اإداري معتمد من اململكة 

املتحدة و�شكرتري معتمد من اململكة املتحدة وحا�شل على موؤهل يف 

جمال الت�شويق من ايرلندا. 

ال�صيد/ بارك�صون �صوجن (مدير عام - جمموعة اإدارة املخاطر) 

الوطني يف 1993،  الكويت  بنك  اإىل  �شوجن  بارك�شون  ال�شيد/  ان�شم 

وهو   .2008 منذ  للمجموعة  املخاطر  اإدارة  رئي�س  من�شب  وي�شغل 

رئي�س اأو ع�شو يف العديد من اللجان الإ�شرافية الإدارية يف البنك.

لدى ال�شيد/ �شوجن خربات وا�شعة يف اخلدمات امل�شرفية التجارية 

وال�شتثمارية ومتويل ال�شركات والقرو�س امل�شرتكة.

 

القت�شاد  علوم  البكالوريو�س يف  درجة  على  حا�شل  �شوجن  ال�شيد/ 

بامتياز من جامعة ويلز يف اململكة املتحدة، وكذلك ماج�شتري يف اإدارة 

بالوليات  بن�شلفينيا  جامعة   - وارتون  من  تخ�ش�س متويل  العمال 

املتحدة الأمريكية.

الدكتور/ �صليمان عبد املجيد (امل�شت�شار القانوين العام - رئي�س 

جمموعة ال�شوؤون القانونية) 

يف  الوطني  الكويت  بنك  اإىل  املجيد  عبد  �شليمان  الدكتور/  ان�شم 

2001 م�شت�شاراً قانونياً عاماً ورئي�شاً لل�شوؤون القانونية يف البنك.

وقد التحق الدكتور/ عبد املجيد بعد تخرجه ب�شلك الق�شاء امل�شري، 

القانوين  العمل  يف  خربته  ومتتد  اجلامعي.  التدري�س  توىل  كما 

بال�شوؤون القانونية لدى البنوك الكويتية لنحو 31 عاماً.

من  احلقوق  يف  الدكتوراه  درجة  على  حا�شل  املجيد  عبد  الدكتور/ 

جامعة القاهرة باأعلى تقدير مع مرتبة ال�شرف، كما ح�شل على جائزة 

اجلمعية امل�شرية للقانون الدويل، وله عدة اأبحاث قانونية من�شورة. 

الدكتور/ اإليا�س بخعازي (كبري القت�شاديني للمجموعة)   

ان�شم الدكتور/ اإليا�س بخعازي اإىل بنك الكويت الوطني يف  2008 

ي�شغل  كما   ،2013 يف  للمجموعة  القت�شاديني  كبري  اأ�شبح  حيث 

يف  ع�شوية  ولديه  للبنك،  القت�شادية  البحوث  اإدارة  رئي�س  من�شب 

العديد من اللجان الإدارية لدى البنك. 

البحوث  رئا�شة  الدكتور/ بخعازي  توليه من�شبه احلايل �شغل  وقبل 

القت�شادي  التحليل  يف  وا�شعة  خربة  ولديه  البنك.  يف  القت�شادية 

الأ�شواق  يف  عاماً   20 تتجاوز  خربة  ذلك  وي�شمل  املال  واأ�شواق 

الأمريكية. 

الدكتور/ بخعازي حا�شل على درجة البكالوريو�س يف القت�شاد من 

اجلامعة الأمريكية يف بريوت، وكذلك درجة املاج�شتري والدكتوراه يف 

القت�شاد من جامعة كاليفورنيا اجلنوبية يف لو�س اأجنلو�س. 

ال�صيد/ براديب هاندا (مدير عام - جمموعة اخلدمات امل�شرفية 

لل�شركات الأجنبية والتمويل التجاري)

 1980 يف  الوطني  الكويت  بنك  اإىل  هاندا  براديب  ال�شيد/  ان�شم 

لل�شركات  العام ملجموعة اخلدمات امل�شرفية  وي�شغل من�شب املدير 

الأجنبية والتمويل التجاري منذ 2012، كما ي�شغل ع�شوية العديد من 

اللجان الإدارية لدى البنك.

 وت�شمل منا�شبه ال�شابقة يف بنك الكويت الوطني م�شاعد مدير عام 

ومدير التنفيذي ومدير اول ملجموعة اخلدمات امل�شرفية لل�شركات، 

ولديه خربة وا�شعة تتجاوز الثالثون عاماً يف جمال ال�شركات الأجنبية 

والنفط، والتمويل التجاري. 

يف  دلهي  جامعة  من  املاج�شتري  درجة  على  حا�شل  هاندا  ال�شيد/ 

الهند.

اخلدمات  جمموعة   - عام  (مدير  اجلندي  م�صطفى  ال�صيد/ 

امل�شرفية لل�شركات املحلية) 

ان�شم ال�شيد/ م�شطفى اجلندي اإىل البنك يف 1979، وي�شغل من�شب 

منذ  املحلية  لل�شركات  امل�شرفية  اخلدمات  ملجموعة  العام  املدير 

2013، كما ي�شغل ع�شوية العديد من اللجان الإدارية وجلان الئتمان 

لدى البنك.

 

ولدى ال�شيد/ اجلندي خربة وا�شعة يف جميع جمالت التمويل واإدارة 

اخلدمات امل�شرفية لل�شركات.

املحا�شبة  يف  البكالوريو�س  درجة  على  حا�شل  اجلندي  ال�شيد/ 

مكثفة  تدريبية  دورات  كما ح�شر  م�شر،   - �شم�س  من جامعة عني 

وموؤمترات عدة لدى جامعة لندن لالأعمال وجامعة هارفرد.

ال�صيد/ مالك خليفة (مدير عام - جمموعة اخلدمات امل�شرفية 

اخلا�شة)

ان�شم ال�شيد/ مالك خليفة للعمل يف البنك يف 2005 وي�شغل من�شب 
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املدير العام ملجموعة اخلدمات امل�شرفية اخلا�شة منذ 2008، كما 

ي�شغل ع�شوية العديد من اللجان الإدارية لدى البنك. 

التنفيذي  املدير  من�شب  خليفة  ال�شيد/  �شغل  احلايل  من�شبه  قبل 

البنوك  لأحد  التمثيلي  املكتب  لدى  اخلا�شة  امل�شرفية  للخدمات 

الأمريكية يف لبنان، ولديه خربة وا�شعة تتجاوز 31 عاماً يف جمال 

الأو�شط  ال�شرق  يف  املال  واأ�شواق  اخلا�شة  امل�شرفية  اخلدمات 

ومنطقة اخلليج.

العلوم القت�شادية  ال�شيد/ خليفة حا�شل على درجة املاج�شتري يف 

من جامعة �شانت جوزيف يف لبنان. 

ال�صيد/ دميرتيو�س كوكو�صولي�س (مدير عام - جمموعة العمليات)

ان�شم ال�شيد/ دميرتيو�س كوكو�شولي�س اإىل البنك يف 2013 لي�شغل 

من�شب املدير العام ملجموعة العمليات، كما ي�شغل ع�شوية العديد من 

اللجان الإدارية لدى البنك.

اإداراة  لرئي�س  ونائب  رئي�س  من�شب  �شغل  احلايل  من�شبه  وقبل 

لالأفراد،  الدويل  التمويل  خلدمات  العمليات  ورئي�س  العمليات، 

ونائب رئي�س ومدير للخدمات امل�شرفية لالأفراد وعمليات بطاقات 

جنوب  يف  والدولية  املحلية  البنوك  من  العديد  يف  وذلك  الئتمان، 

و�شرق اأوروبا. ولديه خربة وا�شعة يف جمال اإدارة العمليات، والتحليل 

العمليات،  وظيفة  وتاأ�شي�س  امل�شاريع،  واإدارة  املايل،  والتخطيط 

واأن�شطة الندماج وال�شتحواذ واإعادة الهيكلة.

ال�شيد/ كوكو�شولي�س حا�شل على ماج�شتري يف اإدارة الأعمال بدرجة 

املتحدة  الوليات  يف  �شيكاغو،  يف  ديبول  جامعة  من  التمويل  يف 

المريكية، وكذلك درجة البكالوريو�س يف علوم القت�شاد من جامعة 

روت�ش�شرت يف الوليات املتحدة المريكية.  

ال�صيد/ عادل ح�صمه (مدير عام -  جمموعة املوارد الب�شرية)

من�شب  لي�شغل   2009 يف   البنك  اإىل  ح�شمه  عادل  ال�شيد/  ان�شم 

املدير العام ملجموعة املوارد الب�شرية، كما ي�شغل ع�شوية العديد من 

اللجان الإدارية لدى البنك.

ولدى ال�شيد/ ح�شمه خربة وا�شعة يف جمال املوارد الب�شرية، حيث 

�شغل من�شب مدير عام ونائب مدير عام للموارد الب�شرية يف العديد 

من البنوك يف لبنان.

ال�شيد/ ح�شمه حا�شل على ماج�شتري يف اإدارة الأعمال من لفرينيه 

يف  البكالوريو�س  درجة  على  وحا�شل  (اأثينا)،  كاليفورنيا  جامعة   -

القت�شاد من اجلامعة المريكية يف بريوت. 

ال�صيد/ كارل اإينجر (رئي�س جمموعة التدقيق الداخلي)

ان�شم ال�شيد/ كارل اإينجر اإىل البنك يف 2009 وي�شغل من�شب رئي�س 

التدقيق الداخلي للمجموعة منذ 2012. 

للمجموعة  الداخلي  التدقيق  رئي�س  نائب  ال�شابقة  منا�شبه  وت�شمل 

يف  القليمية  البنوك  احد  لدى  الداخلي  للتدقيق  رئي�شاً  وكذلك 

يف  الداخلي  التدقيق  جمال  يف  وا�شعة  خربة  ولديه  البحرين. 

القطاعات امل�شرفية الدولية ، والتدقيق اخلارجي ، وكذلك اخلدمات 

ال�شت�شارية يف اململكة املتحدة. 

الأعمال من  اإدارة  املاج�شتري يف  درجة  اإينجر حا�شل على  ال�شيد/ 

جامعة �شرتتكاليد يف اململكة املتحدة.

نظم  جمموعة  رئي�س   - عام  (مدير  �صريف  �صرود  ال�صيد/ 

املعلومات)  

 2013 يف  الوطني  الكويت  بنك  اإىل  �شريف  �شرود  ال�شيد/  ان�شم 

من  العديد  ع�شوية  ي�شغل  كما  املعلومات.  نظم  جمموعة  كرئي�س 

اللجان الإدارية لدى البنك.

احد  لدى  املعلومات  نظم  رئي�س جمموعة  ال�شابقة  منا�شبه  وت�شمل 

جمال  يف  طويلة  خربة  ولديه  الإمارات،  دولة  يف  الرائدة  البنوك 

تكنولوجيا املعلومات تتجاوز الثالثني عاماً يف قطاع اخلدمات املالية، 

وت�شمل ت�شميم العديد من النظم والتطبيقات واإدارة امل�شاريع. كما 

املعلومات وحتديداً  نظم  بيئة  املتنوعة يف  �شجل من اخلربات  لديه 

اإدارة مراكز البيانات الكبرية والتخطيط مل�شاريع تكنولوجيا معلومات 

املعلومات  تكنولوجيا  با�شرتاتيجية  الأعمال  اأهداف  وربط  هامة 

واإدارة تطبيقها. 

ال�شيد/ �شريف حا�شل على درجة البكالوريو�س يف العلوم من جامعة 

امل�شتن�شرية يف العراق. 

ال�صيد/ اأمين زيدان (مدير عام - جمموعة اخلزانة)  

ان�شم ال�شيد/ اأمين زيدان اإىل بنك الكويت الوطني يف 2013 كمدير 

عام ملجموعة اخلزانة. كما ي�شغل ع�شوية العديد من اللجان الإدارية 

لدى البنك. 

وت�شمل منا�شبه ال�شابقة يف العديد من البنوك يف ال�شرق الو�شط:  

ال�شالمية،  وامل�شتقات  الهيكلية  امل�شتقات  ورئي�س  اخلزانة  رئي�س 

اإدارة اخلزانة، الأ�شول واخل�شوم  ولديه خربة تتجاوز 21 عاماً يف 

واإدارة امليزانية، كما لديه خربات وا�شعة يف جمال امل�شتقات املالية 

واأ�شواق املال وخربات اأخرى يف التحوط واإدارة املخاطر.

ال�شيد/ زيدان حا�شل على درجة البكالوريو�س يف املحا�شبة واإدارة 

الأعمال من اجلامعة الأردنية.  
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1- ال�صرتاتيجية العامة للبنك  

توا�شل جمموعة بنك الكويت الوطني ا�شرتاتيجيتها الرامية اإىل 

تكري�س تواجدها كاأف�شل بنك عربي يتميز بتنوع وات�شاع نطاق 

منتجاته وخدماته. كما وا�شل البنك جهوده للحفاظ على متيزه 

وريادته حملياً وتعزيز مكانته املالية املتينة لزيادة ح�شته ال�شوقية 

ف�شاًل عن تبني اأعلى درجات الن�شباط واحليطة على �شعيد 

اإدارة املخاطر والتكاليف والرتقاء ب�شورة متوا�شلة باأدائه، بدءاً 

من املوارد الب�شرية وانتهاًء باأنظمة واآليات العمل التي تتمحور 

حول ا�شتيعاب وتلبية احتياجات كافة �شرائح العمالء. 

وبعد حتول بنك بوبيان اإىل �شركة تابعة بالكامل ملجموعة بنك 

تواجده  لرت�شيخ  جهوده  الوطني  البنك  عزز  الوطني،  الكويت 

وال�شوق  الكويت  يف  املتنامية  الإ�شالمية  امل�شرفية  ال�شوق  يف 

بنك  ا�شرتاتيجية  تعزيز  �شاهم ذلك يف  كما  امل�شرفية عموماً، 

الكويت الوطني لتنويع م�شادر الدخل واخلدمات التي يقدمها 

ملتزماً  الوطني  الكويت  بنك  و�شيبقى  عمالئه.  قاعدة  وكذلك 

وزيادة  ال�شوق  موقعه يف  وتعزيز  بوبيان  بنك  دعم  بالكامل يف 

م�شاهمته يف املجموعة.

ترّكز  الإقليمية،  ال�شاحة  على  الأخرية  للتطورات  ونظراً 

على  والندماج  التكامل  اأوجه  تعزيز  على  التو�شع  ا�شرتاتيجية 

الكويت  بنك  تواجد  تعزيز  بهدف  اخلارجية  العمليات  م�شتوى 

الوطني وتو�شيع نطاق خدماته يف كل �شوق من هذه الأ�شواق، 

معتمداً يف ذلك على ات�شاع رقعة انت�شاره وعالقات العمل التي 

يحتفظ بها �شواًء داخل الكويت اأو خارجها لدعم منوه ومبادراته 

لرت�شيخ عالمته التجارية على م�شتوى املنطقة.

2- موؤ�صرات الأداء املايل 

اأرباحاً  كويتي  دينار  مليون   238.1 الوطني  الكويت  بنك  حقق 

دينار كويتي  �شافية يف عام 2013، مقارنة مع 305.1 مليون 

اأرباحاً  التي ت�شمنت 81.5 مليون دينار كويتي  يف عام 2012 

اإعادة تقييم ح�شته يف بنك بوبيان. ويف  ا�شتثنائية ناجمة عن 

حال ا�شتثناء هذه الأرباح من نتائج املجموعة للعام 2012، تكون 

العام  مع  مقارنة   ٪6.5 بواقع  ارتفعت  قد   2013 العام  اأرباح 

ا�شتطاعت  الذي  القوي  الأداء  الأرباح  هذه  وتعك�س  ال�شابق. 

املجموعة اأن حتققه على الرغم من التحديات التي تواجه البيئة 

الت�شغيلية يف الأ�شواق التي تعمل فيها، كما تعك�س جناحها يف 

اقتنا�س الفر�س املتاحة.

اإىل  وكان بنك الكويت الوطني قد رفع ح�شته يف بنك بوبيان 

58.4٪ خالل الربع الثالث من العام 2012، ليتحول الأخري اإىل 

�شركة تابعة، وبالتايل جتميع ميزانية بنك بوبيان �شمن امليزانية 

العامة للمجموعة، وهو ما انعك�س على مقارنة الأرباح ما بني 

العامي 2013 و2012.

ال�شوق  يف  اجلاذبة  التمويل  فر�س  انح�شار  من  الرغم  وعلى 

املحلية من غري القرو�س ال�شتهالكية، حققت حمفظة قرو�س 

املجموعة منواً بواقع 8.5٪ كما يف نهاية دي�شمرب 2013. وقد 

ما  الفرتة، وهو  بواقع 10.2٪ خالل هذه  العمالء  ودائع  منت 

ميثل �شهادة اإ�شافية على قوة العالمة امل�شرفية للمجموعة. كما 

منت املوجودات الإجمالية للمجموعة بواقع 12.8٪ لتبلغ 18.6 

مليار دينار كويتي. 

اخلارجية  الفروع  حققتها  التي  القوية  النتائج  اأكدت  كما 

الوطني  الكويت  بنك  ا�شرتاتيجية  جناح  التابعة  وال�شركات 

لتنويع م�شادر الدخل. وقد منت اإجمايل اأرباح جمموعة الفروع 

العام  مع  مقارنة   ٪9.5 بنحو  التابعة  وال�شركات  اخلارجية 

ال�شابق، كما �شجل بنك بوبيان الإ�شالمي منواً قوياً خالل الفرتة، 

مع ارتفاع اأرباحه بواقع 33.4٪ مقارنة مع العام ال�شابق. وبلغ 

العائد على املوجودات خالل الفرتة 1.32٪، والعائد على حقوق 

امل�شاهمني ٪10.4. 

ويف الوقت نف�شه، �شجلت املوؤ�شرات الأ�شا�شية جلودة الأ�شول 

حت�شناً اإ�شافياً خالل الفرتة، اإذ بلغت ن�شبة القرو�س املتعرثة اإىل 

اإجمايل حمفظة القرو�س 1.96٪ كما يف نهاية دي�شمرب 2013، 

بن�شبة تغطية بلغت 200٪. وارتفع اإجمايل حقوق امل�شاهمني اإىل 

2.374 مليون دينار كويتي، من 2.298 مليون دينار كويتي كما 

يف نهاية دي�شمرب 2012. كما حافظ معدل كفاية راأ�س املال على 

م�شتواه املريح عند ٪17.3.
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جمموعة اخلدمات امل�صرفية ال�صخ�صية

العام  خالل  ال�شخ�شية  امل�شرفية  اخلدمات  وا�شلت جمموعة 

2013 ا�شرتاتيجيتها الهادفة اإىل احلفاظ على املوقع الريادي 

الرتكيز  خالل  من  املحلية  ال�شوق  يف  الوطني  الكويت  لبنك 

على توفري اأرقى اخلدمات امل�شرفية وتقدمي املنتجات املبتكرة 

واملتنوعة التي تلبي احتياجات خمتلف �شرائح العمالء وفئاتهم 

العمرية اإىل جانب تعزيز اخلدمات الإلكرتونية.   

وقد اأطلق بنك الكويت الوطني خالل العام املا�شي العديد من 

املبادرات واخلدمات اجلديدة واملبتكرة مكر�شاً �شدارته ومتيزه 

يف تقدمي اأرقى واأحدث اخلدمات وليكون الأقرب اإىل عمالئه 

على الدوام، وقام بافتتاح الفرع الأول من نوعه املخ�ش�س خلدمة 

العمالء ذوي املالءة املالية املرتفعة وذوي الدخل املرتفع يف برج 

احلمراء يف منطقة �شرق. ويوفر فرع احلمراء جمموعة �شاملة 

من اخلدمات وال�شت�شارات واملعامالت امل�شرفية اخلا�شة من 

خالل نخبة من م�شوؤويل احل�شابات ال�شخ�شية يف البنك. كما 

يتميز الفرع اجلديد باأ�شاليب اخلدمة املتطورة اإىل جانب �شالة 

ال�شتقبال الفخمة التي تتما�شى مع متطلبات عمالئه.

كما عزز بنك الكويت الوطني ح�شته من البطاقات امل�شرفية 

امل�شتمر  تطويره  جانب  اإىل  الدفع  م�شبقة  البطاقات  فيها  مبا 

اأون  الوطني  موقع  خالل  من  الإلكرتونية  امل�شرفية  خلدماته 

لين بهدف الو�شول اإىل �شريحة متزايدة من العمالء. ووا�شلت 

جمموعة اخلدمات امل�شرفية ال�شخ�شية يف البنك الرتكيز على 

النمو الذاتي من خالل اإطالق احلمالت والعرو�س الت�شجيعية، 

الوطني  بطاقات  ملكافاأة حاملي  ال�شيفية  ويف مقدمها احلملة 

والتي قدمت هذا العام يخت اأزميوت اإىل جانب جوائز نقدية 

ت�شل اإىل 180,000 دينار كويتي.

خدمة العمالء

وركزت جمموعة اخلدمات امل�شرفية ال�شخ�شية يف ا�شرتاتيجيتها 

للعام 2013 على جودة اخلدمة ور�شا العمالء، حيث عملت كافة 

وحداتها حتت راية »اأنا الوطني« التي تعك�س اللتزام يف تقدمي 

اأرقى اخلدمات واأف�شلها وتعزيز ج�شور التوا�شل والعالقات مع 

العمالء واملوظفني على حد �شواء، بالإ�شافة اىل تر�شيخ �شورة 

بنك الكويت الوطني النموذجية يف ال�شوق.

يف  البنك  اأطلقها  التي  الوطني«  »اأنا  مبادرة  جنحت  وقد 

ارتفاع  عك�شه  ما  وهو  اخلدمة،  جودة  تعزيز  يف   2012 العام 

قيا�س  على  يعمل  الذي  العمالء  الوطني خلدمة  البنك  موؤ�شر 

اأ�شا�س  على  املجموعة  اأق�شام  كافة  م�شتوى  على  اخلدمة  اأداء 

�شنوي. ومقارنة بال�شنوات ال�شابقة، فقد اأظهر املوؤ�شر ارتفاعاً 

ملحوظا يف ثقة العمالء بخدمات بنك الكويت الوطني ومنتجاته 

وموظفيه. 

قنوات التوزيع

امل�شرفية  �شبكته  يف  ال�شتثمار  الوطني  الكويت  بنك  ووا�شل 

املحلية من فروع واأجهزة �شحب اآيل ونقاط بيع يف كافة انحاء 

الكويت ليكون الأقرب اإىل عمالئه و�شمان خدمتهم على النحو 

حملياً  فرعاً   64 اليوم  الوطني  الكويت  بنك  وميتلك  الأمثل. 

على  متوفرة  اإيداع)  جهاز   77 (بينهم  اآيل  �شحب  جهاز  و225 

الهاتفية واملبيعات  اإىل جانب اخلدمة امل�شرفية  ال�شاعة  مدار 

املبا�شرة. كما قام بنك الكويت الوطني انطالقاً من ا�شرتاتيجيته 

التطويرية، بتعزيز ا�شتثماراته يف تطوير اأنظمته التقنية وحتديث 

العديد من اأجهزته لل�شحب الآيل يف الكويت.

ويف اإطار ال�شعي امل�شتمر لتطوير قنوات الت�شال اللكرتوين، 

العام  خالل  ال�شخ�شية  امل�شرفية  اخلدمات  جمموعة  ركزت 

ح�شاباتهم  يديرون  الذين  العمالء  عدد  زيادة  على  املا�شي 

اإلكرتونياً عرب خدمة الوطني اأون لين واخلدمة امل�شرفية عرب 

الهواتف الذكية. وقد اأ�شاف بنك الكويت الوطني من�شة الدفع 

الإلكرتوين ل�شركة الت�شالت الكويتية "فيفا"، مما يوفر قيمة 

م�شافة لقاعدة عمالئه املتنامية. 

اللكرتونية  امل�شرفية  الوطني  الكويت  بنك  كما حققت خدمة 

امل�شرفية  املعامالت  عدد  يف  ملحوظة  زيادة  لين  اأون  وطني 

الذكية  الهواتف  عرب  امل�شرفية  اخلدمة  و�شهدت  اللكرتونية، 

اأرقاماً  الق�شرية  الر�شائل  وخدمة  موبايلك«  على  »ح�شابك 

بنك  قام  وقد  امل�شتخدمني.  عدد  حيث  من  جديدة  قيا�شية 

الكويت الوطني يف العام املا�شي باإطالق خدمته امل�شرفية على 

امل�شرفية  لتطبيقاته  امل�شتمر  تطويره  اإطار  اأندرويد يف  اأجهزة 

اأجهزة   على  اي�شاً  تتوفر  والتي  الذكية  الهواتف  اأجهزة  على 

اأيفون واأيباد واأيبود وبالك بريي. وتتيح  هذه اخلدمة ال�شتفادة 

واأمان،  �شهولة  بكل  امل�شرفية جماناً  العديد من اخلدمات  من 

وذلك يف اإطار �شعي  بنك الكويت الوطني الدائم اإىل بناء ج�شور 

التوا�شل مع العمالء والبقاء بالقرب منهم وتلبية احتياجاتهم يف 

كل الوقات واأينما تواجدوا.

احل�صابات امل�صرفية

اخلدمات  �شوق  يف  ريادته  تكري�س  من  الوطني  البنك  متكن 

اخلدمات  من  ح�شته  زيادة  خالل  من  ال�شخ�شية  امل�شرفية 

التي ت�شتهدف خمتلف �شرائح العمالء وذلك انطالقا من �شعيه 
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اإدارة  العاملية يف جمال  املمار�شات  اأف�شل  تبني  مع  والقاهرة، 

املخاطر  درجة  مع  يتما�شى  مبا  اأموالهم  ل�شتثمار  الأ�شول 

خدمات  بتعزيز  الوطني  البنك  قام  كما  عميل.  لكل  املنا�شبة 

الو�شاطة املالية التي يوفرها على امل�شتويني الإقليمي والدويل.  

نطاق  من  املا�شي  العام  الوطني خالل  الكويت  بنك  و�ّشع  وقد 

على  و�شاعدهم  لعمالئه  يقدمها  التي  ال�شت�شارية  اخلدمات 

املتحدة  اململكة  يف  مميزة  عقارية  ا�شتثمارية  فر�س  انتقاء 

والوليات املتحدة الأمريكية. كما عزز خدمات الو�شاية والعديد 

هذه  احتياجات  تلبية  بهدف  الأخرى  الأف�شور  خدمات  من 

ال�شريحة الهامة من العمالء.

جمموعة اخلدمات امل�صرفية لل�صركات

حققت جمموعة اخلدمات امل�شرفية لل�شركات اأداًء قوياً خالل 

العام 2013. وا�شتطاع بنك الكويت الوطني تعزيز موقعه الريادي 

يف الكويت ك�شريك م�شريف رائد لل�شركات، حيث قام برتتيب 

�شمعته  على  مرتكزاً  واملهمة،  ال�شخمة  التمويالت  من  العديد 

ال�شركات  كربى  مع  الوثيقة  وعالقاته  الطويلة  وخربته  القوية 

يف الكويت.

اأن  لل�شركات  امل�شرفية  اخلدمات  جمموعة  ا�شتطاعت  وقد 

متكاملة من  توفري جمموعة  تلبي حاجات عمالئها من خالل 

الأجنبية  البنوك  من  العديد  مع  والتعاون  امل�شرفية  اخلدمات 

املحلية  اجلبهتني  على  ال�شخمة  ال�شفقات  واإدارة  لرتتيب 

التنمية يف  كبنك وطني يف دعم م�شرية  دوره  ولعب  والأجنبية 

الكويت.

ال�صركات املحلية

حملياً، رتب بنك الكويت الوطني العديد من ال�شفقات املليارية 

لتمويل امل�شاريع ال�شخمة، والتي اأكدت موقعه الريادي يف �شوق 

اخلدمات امل�شرفية لل�شركات يف الكويت. ومن �شاأن هذه امل�شاريع 

التنموية اأن تعزز الآفاق القت�شادية للبالد واأن توفر فر�شا متويلية 

جديدة لبنك الكويت الوطني يف الأجل الطويل.

�شبيل  على  الوطني  الكويت  بنك  رتبها  التي  ال�شفقات  وت�شمل 

املثال، متويل م�شروع تو�شعة امل�شت�شفى الأمريي البالغة قيمته 98 

مليون دينار كويتي، وم�شروع تركيب توربينات الغاز ملحطة الزور 

ال�شمالية بقيمة 126 مليون دينار كويتي، وم�شروع مركز الكويت 

لل�شرطان بقيمة 173 مليون دينار كويتي، وميناء القوارب ال�شغرية 

بقيمة 137 مليون دينار كويتي. 

لتوثيق معرفته باحتياجات كل �شريحة وتلبيتها على نحو كامل.

ويف اطار تعزيز خدماته امل�شرفية الراقية، اأطلق بنك الكويت 

الوطني »اخلدمات امل�شرفية املميزة« للعمالء ذوي الدخل املرتفع 

يوفرها نخبة من م�شوؤويل عالقات العمالء يف البنك وفق اأرقى 

املعايري العاملية لتتالءم مع متطلبات هذه ال�شريحة من العمالء 

وتتنا�شب مع تطلعاتهم وت�شمن خدمتهم على النحو المثل. كما 

وا�شل البنك تقدمي اخلدمات امل�شرفية لعمالء ح�شاب الذهبي 

من خالل م�شوؤويل عالقات عمالء متخ�ش�شني.

وبهدف تقدمي املزيد من اخلدمات واملزايا التف�شيلية حلاملي 

بطاقاته، قام بنك الكويت الوطني باإطالق العديد من احلمالت 

والعرو�س الرتويجية التي �شملت حملة مكافاأة حاملي بطاقات 

اأوروبا  اأبطال  دوري  نهائيات  بح�شور  ما�شرتكارد  الوطني 

واحلملة ال�شيفية ملكافاأة حاملي بطاقات الوطني بيخت اأزميوت 

اىل جانب حملة »حول راتبك« التي تتيح للعمالء اجلدد فر�شة 

للفوز براتب ملدة �شنة.

وتعتزم جمموعة اخلدمات امل�شرفية ال�شخ�شية تعزيز موقعها 

الريادي يف ال�شوق املحلية بالرتكيز على العمالء وتطوير وابتكار 

املنتجات واخلدمات امل�شرفية وحتفيز النتاجية والفعالية لتلبية 

احتياجات العمالء على النحو الأف�شل.

اخلدمات امل�صرفية اخلا�صة

تبقى جمموعة اخلدمات امل�شرفية اخلا�شة اخليار الأول لإدارة 

اأجيال. ويف ظل  الكويتية على مدى  العائالت  الرثوات ل�شالح 

العالقة التاريخية التي جتمعهم مع بنك الكويت الوطني واملبنية 

على الثقة والحرتام وال�شرية، فقد كر�س بنك الكويت الوطني 

الرثوات  اإدارة  جمال  يف  ومتيزه  �شدارته   2013 العام  خالل 

بتقدمي منتجات وخدمات م�شرفية خا�شة اأكرث ابتكاراً وتطوراً 

مبا يتما�شى مع تطلعات عمالئه ذوي املالءة املالية العالية. ويف 

هذا ال�شياق، �شهدت جمموعة اخلدمات امل�شرفية اخلا�شة منواً 

ملحوظاً يف حجم الأ�شول حتت الإدارة على الرغم من التقلبات 

العام  خالل  والعاملية  الإقليمية  الأ�شواق  �شهدتها  التي  احلادة 

املا�شي. وقد وا�شل البنك تقدمي خدماته ال�شت�شارية لعمالئه 

حماية  بهدف  ينتهجها،  التي  املتحفظة  وال�شيا�شة  يتوافق  مبا 

اأموالهم وا�شتثماراتهم وتعزيز اأوا�شر العالقة القوية معهم.

العاملية  فروعة  �شبكة  من  الوطني  الكويت  بنك  ا�شتفاد  وقد 

املنت�شرة يف اأهم عوا�شم املال والأعمال لتوفري خدماته لعمالئه 

وبريوت  ودبي  واملنامة  وباري�س  ولندن  ونيويورك  جنيف  يف 



28



29 بنك الكويت الوطني - التقرير ال�سنوي والبيانات املالية  ٢٠١٣

طريان  ل�شالح  متويل  برتتيب  الوطني  الكويت  بنك  قام  كما 

اإجمالية تبلغ 90  اجلزيرة ل�شراء ثالث طائرات جديدة بقيمة 

مليون دولر اأمريكي، وذلك بالتعاون مع بنك اأملاين متخ�ش�س 

على  الوطني  الكويت  بنك  قدرة  يوؤكد  مما  الطائرات،  بتمويل 

ترتيب واإدارة ال�شفقات املعقدة وبناء عالقات وثيقة مع البنوك 

العاملية.

ال�صركات الأجنبية

الكويت  بنك  كان  فقد  الأجنبية،  ال�شركات  م�شتوى  على  اأما 

جانب  اإىل  امل�شارك  الوحيد  والكويتي  العربي  البنك  الوطني 

لتمويل  دولر  مليار   1.4 بقيمة  قر�س  ترتيب  عاملية يف  بنوك 

املرحلة الأوىل من م�شروع حمطة الزور ال�شمالية لتوليد الطاقة 

وحتلية املياه، وهو اأحد اأبرز امل�شاريع الواردة يف خطة التنمية 

احلكومية واأول م�شروع يقوم على ال�شراكة بني القطاعني العام 

واخلا�س يف الكويت. كذلك، لعب البنك دورا قياديا اإىل جانب 

بنوك عاملية يف ترتيب متويل بقيمة مليار دولر ل�شالح �شركة 

كوفبك، وكان البنك القيادي اأي�شا بني بنوك ال�شرق الأو�شط يف 

ترتيب متويل مل�شروع م�شفاة فيتنام بقيمة 5 مليارات دولر. كما 

قام بنك الكويت الوطني بقيادة حتالف م�شريف لرتتيب متويل 

الكويتية  الت�شالت  �شركة  ل�شالح  دولر  مليون   300 بقيمة 

"فيفا" لتمويل خططها التو�شعية.

القرو�س والتمويل التجاري

واإىل جانب امل�شاريع الكربى التي لعب بنك الكويت الوطني اأدواراً 

ريادية يف متويلها، كان البنك ن�شطا يف جمال توفري القرو�س واحللول 

التمويلية لعمالئه احلاليني من ال�شركات. وقد مت ترتيب بع�س هذه 

القرو�س يف الكويت، فيما مت ترتيب البع�س الآخر عرب الفروع 

اخلارجية وال�شركات التابعة يف الأ�شواق الأم لهذه ال�شركات. وترّكز 

جمموعة اخلدمات امل�شرفية لل�شركات على �شمعة بنك الكويت 

الوطني العاملية وعالقاته ال�شرتاتيجية مع عمالئه، مبا يكر�س 

موقع البنك ك�شريك مف�شل لل�شركات ويعزز ح�شته ال�شوقية. وقد 

قاعدة  بتو�شيع  لل�شركات  امل�شرفية  اخلدمات  جنحت جمموعة 

عمالئها من خالل ا�شتقطاب عمالء جدد �شواء �شركات حملية اأو 

�شركات عاملية �شخمة دخلت ال�شوق الكويتية. 

الأكرب  ال�شوقية  ح�شته  تعزيز  الوطني  الكويت  بنك  ويوا�شل 

يف كافة جمالت الأعمال، وذلك بف�شل جودة خدماته املميزة 

واملتطورة وعالقته الوثيقة مع عمالئه. وي�شتحوذ بنك الكويت 

امل�شرفية  اخلدمات  �شوق  من   ٪25 ن�شبته  ما  على  الوطني 

اخلدمات  �شوق  يف  ح�شته  تتجاوز  فيما  املحلية،  لل�شركات 

امل�شرفية لل�شركات الأجنبية ن�شبة الـ٪75. 

على  الوطني  الكويت  بنك  ي�شتحوذ  التجاري،  التمويل  ويف 

ال�شمان،  اإ�شدارات خطابات  اإىل 80٪ من حجم  ت�شل  ح�شة 

وعلى ح�شة ت�شل اإىل 60٪ من ال�شمانات امل�شدرة للم�شاريع 

الرئي�شية يف الكويت، فيما ي�شتحوذ على اأكرث من 30٪ من �شوق 

خدمات التمويل التجاري الأخرى. ويف القطاع النفطي، يبقى 

نفط  ل�شركة  الوحيد  امل�شريف  ال�شريك  الوطني  الكويت  بنك 

الكويت وكافة ال�شركات التابعة لها.

خدمات الوطني اللكرتونية لل�صركات

اللكرتونية  خدماته  تطوير  الوطني  الكويت  بنك  وا�شل  كما 

يلبي  مبا  جديدة  وظائف  واإ�شافة  فعاليتها  تعزيز  خالل  من 

احتياجات العمالء املتزايدة، بالإ�شافة اإىل تعزيز معايري الأمن 

خدماته  على  جديدة  تعديالت  البنك  اأدخل  وقد  وال�شالمة. 

اللكرتونية مبا يتوافق ومتطلبات بنك الكويت املركزي واملعايري 

 ٪9 بواقع  اخلدمة  هذه  م�شتخدمي  عدد  ارتفع  وقد  العاملية. 

خالل العام 2013.

جمموعة اخلزانة 

اأولويات  مقدمة  يف  والتمويل  ال�شيولة  خماطر  اإدارة  بقيت 

حالة  ظل  يف  ول�شيما   ،2013 العام  خالل  اخلزانة  جمموعة 

جهود  تركزت  وقد  العاملية.  الأ�شواق  �شهدتها  التي  التذبذب 

املجموعة على متديد اآجال الودائع والتنويع اجلغرايف مل�شادر 

التمويل، عرب توفري اأدوات متويل جديدة.  

وقد بقيت تكلفة التمويل لدى بنك الكويت الوطني الأدنى مقارنة 

مع نظرائه الإقليميني والعامليني، مدعومة بت�شنيف بنك الكويت 

الوطني القوي وم�شتوى ال�شيولة املرتفع يف ال�شوق املحلي، �شواء 

بالدينار الكويتي اأو بالعمالت الأجنبية.

خالل  �شعيفة  ال�شرف  اأ�شواق  يف  العمالء  ن�شاطات  وبقيت 

يف  والتاأخر  القت�شادي  النمو  �شعف  ا�شتمرار  نتيجة  العام 

الوطني قد حافظ  الكويت  بنك  لكن  التنموية.  امل�شاريع  تنفيذ 

ال�شخمة يف  ال�شفقات  للعمالء لإمتام  اأول  على موقعه كخيار 

اأ�شواق ال�شرف، وقد مت اختياره اأف�شل بنك يف الكويت وال�شرق 

الأو�شط يف توفري حلول اأ�شواق ال�شرف من قبل جملة غلوبل 

فاينان�س للعام الثاين على التوايل.

وبنيتها  التقنية  اأنظمتها  تطوير  اخلزانة  جمموعة  وتوا�شل 

التحتية بهدف الرتقاء بخدمة العمالء.
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كما   .٪70 من  باأكرث  تديرها  التي  الأ�شول  زيادة  من  ال�شركة 

التي  ال�شتثمارية  املحافظ  من  العديد  ت�شيف  اأن  ا�شتطاعت 

تت�شمن �شركات مدرجة وقامت بتحويلها اإىل حمافظ اإقليمية. 

وجنحت يف ا�شتقطاب العديد من العمالء اجلدد من املوؤ�ش�شات 

والأفراد من ذوي املالءة املالية املرتفعة بعدما عززت جمموعة 

جائزة  على  ال�شركة  حازت  وقد  لهم.  تقدمها  التي  املنتجات 

اأ�شول يف الكويت يف العام 2013 من جملة مينا  اأف�شل مدير 

فند ماجنر العاملية املتخ�ش�شة.

اأما يف ما يتعلق بال�شت�شارات ال�شتثمارية، فقد عملت وحدة 

اإدارة الأ�شول على تقدمي تقارير دورية �شاملة للعمالء واللتقاء 

مبحافظهم  يخت�س  ما  بكل  لإطالعهم  م�شتمر  نحو  على  بهم 

الوطني  �شركة  يف  ال�شت�شارية  الوحدة  وتنتج  ال�شتثمارية. 

لال�شتثمار تقارير ف�شلية تعك�س وجهة نظر بنك الكويت الوطني 

اأدوات  تقدم  كما  واملالية.  القت�شادية  التطورات  اآخر  حول 

ا�شتثمارية ذات دخل ثابت م�شممة خ�شي�شاً وفق حاجة العمالء 

ل�شتثمارات منخف�شة املخاطر ومدرة للدخل.

وا�شتمرت وحدة ال�شت�شارات ال�شتثمارية يف البناء على العالقة 

الكويت  بنك  يف  اخلا�شة  امل�شرفية  اخلدمات  جمموعة  مع 

وتقدمي  للعمالء،  واملنتجات  اخلدمات  اأف�شل  لتوفري  الوطني 

ال�شت�شارات املنا�شبة لهم.

البحوث والو�صاطة املالية 

الوطني  �شركة  يف  املالية  الو�شاطة  فريق  ح�شل  جهته،  من 

للعام  الكويت  يف  مايل  و�شيط  اأف�شل  جائزة  على  لال�شتثمار 

املتخ�ش�شة،  العاملية  انف�شتورز  غلوبل  جملة  قبل  من   2013

اخلدمات  جانب  اإىل  واحرتافيته  املتفوق  لأدائه  تقديرا  وذلك 

والتي  بتقدميها،  لال�شتثمار  الوطني  �شركة  تنفرد  التي  املميزة 

للعمالء ذوي  ت�شمل اخلدمات اللكرتونية واخلدمات اخلا�شة 

املالءة املالية املرتفعة وغريها، حيث ميكن للعمالء التداول على 

نحو مبا�شر يف كافة الأ�شواق اخلليجية واأ�شواق منطقة ال�شرق 

الأو�شط والأ�شواق الأمريكية من خالل من�شة واحدة، يدعمها 

فريق حمرتف من الو�شطاء. كما اأطلقت ال�شركة خدمة التداول 

عرب اأجهزة الهواتف الذكية يف كافة الأ�شواق اخلليجية وم�شر.

ويف اجتاه مواز، عزز فريق البحوث يف �شركة الوطني لال�شتثمار 

تغطيته للقطاعات القائمة، وا�شتمر يف توفري تقارير وحتاليل 

تتميز بدقتها وجودتها املرتفعة للعمالء يف الكويت والعامل. 

القيمة  اإجمايل  من   ٪50 نحو  تغطي  ال�شركة  بحوث  وباتت 

�صركة الوطني لال�صتثمار  

لبنك  ال�شتثمارية  الذراع  لال�شتثمار،  الوطني  �شركة  عززت 

املحلية  ال�شاحتني  على  الريادية  مكانتها  من  الوطني،  الكويت 

والإقليمية خالل العام 2013 من خالل اخلدمات املتكاملة التي 

اخلدمات  ت�شمل  رئي�شية  اأعمال  قطاعات  اأربعة  عرب  تقدمها 

امل�شرفية ال�شتثمارية وال�شتثمارات البديلة وخدمات الو�شاطة 

املالية والبحوث ال�شتثمارية واإدارة الأ�شول. وا�شتمرت ال�شركة 

يف زيادة ح�شتها ال�شوقية يف العديد من قطاعات الأعمال لديها 

وقد حازت جمددا على جائزة اأف�شل بنك ا�شتثماري يف الكويت 

من قبل غلوبل فاينان�س.  

ال�صتثمارات البديلة

الوطني  �شركة  وا�شلت  البديلة،  ال�شتثمارات  �شعيد  على 

لال�شتثمار توظيف روؤو�س الأموال يف �شناديق امللكية اخلا�شة 

ال�شناديق  ا�شتمرت  وقد   .2013 العام  بنجاح خالل  وامليزانني 

جيدة  عوائد  حمققة  القوي  اأدائها  يف  ال�شركة  تديرها  التي 

للم�شتثمرين. وقامت ال�شركة بالعديد من التخارجات الناجحة 

والتي حققت فيها كذلك عوائد مرتفعة. وت�شمل الإجنازات التي 

ثالث  من  بنجاح  التخارج   2013 العام  خالل  ال�شركة  حققتها 

الكويت،  ومقرها  التعليم  قطاع  يف  تعمل  �شركة  وهي  �شركات 

و�شركة  تركيا،  ومقرها  ال�شحية  الرعاية  قطاع  يف  و�شركة 

كما  املتحدة.  العربية  الإمارات  مقرها  املياه  خمت�شة مبعاجلة 

وامليزانني  اخلا�شة  امللكية  يف  ال�شتثمارات  زيادة  ا�شتطاعت 

�شملت �شل�شة مطاعم مقرها الإمارات و�شركة تعمل يف قطاع 

ال�شركات  و�شهدت  ال�شعودية.  العربية  اململكة  مقرها  التعليم 

التي ت�شملها حمافظ ال�شركة ارتفاعاً ملحوظاً يف قيمها، كما 

جنحت ال�شركة يف  جمع املزيد من الأموال لال�شتثمار يف فر�س 

النمو التي توفرها ال�شركات املتو�شطة احلجم يف منطقة ال�شرق 

الأو�شط و�شمال افريقيا.

اإدارة الأ�صول

الوطني  �شركة  الأ�شول يف  اإدارة  وحدة  ركزت  ثانية،  جهة  من 

لال�شتثمار على توفري املنتجات ال�شتثمارية املنا�شبة لعمالء بنك 

القليلة  الثابت  الدخل  منتجات  �شملت  والتي  الوطني،  الكويت 

كما  �شهري.  اأ�شا�س  على  م�شتقرا  دخال  توفر  والتي  التذبذب 

حر�شت على تقدمي التقارير الدورية للعمالء واإطالعهم ب�شكل 

م�شتمر و�شفاف على كافة امل�شتجدات خالل العام 2013.

 2013 العام  خالل  قويا  اأداء  ال�شركة  منتجات  حققت  وقد 

القيا�شية. وقد  املوؤ�شرات  اأو باملقارنة مع  بالقيم املطلقة  �شواء 

يف  افريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  اأ�شواق  وحدة  ا�شتطاعت 
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ال�شوقية لالأ�شواق اخلليجية وم�شر. وت�شمل هذه التغطية اأكرث 

القطاع  مثل  القطاعات  خمتلف  على  تتوزع  �شركة   100 من 

وقطاع  التجزئة  خدمات  وقطاع  الت�شالت  وقطاع  امل�شريف 

النفط والبرتوكيماويات والقطاع العقاري وقطاع البناء وقطاع 

النقل واللوجي�شتي وقطاع الإن�شاءات.

اخلدمات ال�صتثمارية 

موقعها  ال�شركة  عززت  ال�شتثمارية،  اخلدمات  �شعيد  وعلى 

الريادي يف ال�شوق من خالل ما تقدمه من حلول مالية مبتكرة 

الندماج  حول  وامل�شتثمرين  لل�شركات  ا�شت�شارية  وخدمات 

واإعادة  والكتتابات  املال  راأ�س  وزيادات  والإدراج  وال�شتحواذ 

الهيكلة. وقد ارتفعت اأن�شطة ال�شركة على نحو ملحوظ خالل 

ال�شفقات  من  عدد  يف  بارزاً  دوراً  لعبت  حيث  املا�شي،  العام 

املهمة يف املنطقة.

اخلدمات  تقدمي  يف  ال�شركة  ا�شطلعت  الإطار،  هذا  ويف 

ال�شت�شارية ملجموعة رائدة يف قطاع املواد الغذائية يف الكويت 

يف ا�شتحواذها على �شركة لتوزيع امل�شروبات يف الإمارات العربية 

املتحدة. كما انها تقدم اخلدمات ال�شت�شارية حول الطرح العام 

يف  الأكرب  يكون  اأن  يتوقع  والذي  العراق  زين  ل�شركة  الأويل 

بالإ�شافة  البحرين،  زين  ل�شركة  الأويل  والطرح  العراق،  تاريخ 

اإىل تقدمي خدمات ا�شت�شارية لإحدى ال�شركات العائلية الرائدة 

اخلدمات  قدمت  كما  الأويل.  العام  طرحها  حول  الكويت  يف 

على  ا�شتحواذها  يف  �شعودية  مدرجة  �شركة  اإىل  ال�شت�شارية 

ح�شة الأغلبية يف �شركة جتزئة كويتية. 

كذلك، تلعب ال�شركة دور امل�شت�شار ل�شالح اأحد البنوك املحلية 

يف اإ�شدار �شندات هو الأول من نوعه يف الكويت، واأكرب اإ�شدار 

انها  كما  اخلا�س.  القطاع  قبل  من  الثابت  الدخل  ل�شندات 

تقدم خدمات ا�شت�شارية يف ترتيب متويل ل�شالح اأحد امل�شاريع 

التنموية الرائدة يف الكويت.

جمموعة الفروع اخلارجية وال�صركات التابعة

الأ�شواق  على   2013 العام  خالل  الوطني  الكويت  بنك  رّكز 

الأ�شواق  ول�شيما  واعدة،  منو  بفر�س  تتمتع  التي  امل�شتقرة 

والإنفاق  املرتفعة  النفط  اأ�شعار  من  ت�شتفيد  التي  اخلليجية 

احلكومي ال�شخم. وقد ا�شتطاعت جمموعة الفروع اخلارجية 

العام 2013، مبا  اأداء قويا خالل  اأن حتقق  التابعة  وال�شركات 

يعك�س منوها امل�شتقر وجودة اأ�شولها املرتفعة.

بداية  التو�شعية يف  بداأ خططه  قد  الوطني  الكويت  بنك  وكان 

بافتتاح فروع توفر خدمات م�شرفية  املا�شي،  القرن  ثمانينات 

عوا�شم  يف  تو�شع  كما  ولبنان.  البحرين  من  كل  يف  متكاملة 

وجنيف  وباري�س  ولندن  نيويورك  مثل  العاملية  والأعمال  املال 

 ،2004 العام  ويف  مميز.  دويل  تواجد  له  ليكون  و�شنغافورة، 

اتخذ بنك الكويت الوطني قراراً ا�شرتاتيجياً بتعزيز تواجده يف 

منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال افريقيا، فافتتح فروعاً يف الأردن 

املتحدة العربية  والإمارات  (جدة)  ال�شعودية  العربية  واململكة 

ال�شتحواذات  من  بالعديد  قام  كما  اأبوظبي)،  وموؤخرا  (دبي 

لدخول م�شر والعراق وقطر وتركيا.

واليوم، ميتلك بنك الكويت الوطني اأو�شع �شبكة م�شرفية دولية 

وا�شعة  جمموعة  تدعمها  الكويت،  خارج  فرع   100 اإىل  ت�شل 

لتكون  البديلة  والقنوات  اللكرتونية  اخلدمات  من  ومتطورة 

كما  لهم.  اخلدمات  واأف�شل  اأرقى  وتوفر  العمالء  اإىل  الأقرب 

تتميز ال�شبكة بتكاملها على نطاق املجموعة، حيث تعمل معظم 

هذه الفروع حتت ا�شم بنك الكويت الوطني. 

خارج  التو�شعية  ا�شرتاتيجيته  يف  الوطني  الكويت  بنك  وركز 

املالية  املالءة  وذوي  املرتفع  الدخل  ذوي  العمالء  على  الكويت 

املرتفعة، وقام بتطوير قنواته وخدماته املقدمة لهذه ال�شريحة 

من العمالء يف م�شر ولبنان والعراق والأردن.

دول اخلليج

خليجيا، يعترب بنك الكويت الوطني يف موقع مميز لال�شتفادة 

اخلليجية.  الأ�شواق  تقدمها  التي  العديدة  النمو  فر�س  من 

ودبي  واأبوظبي  جدة  يف  حاليا  الوطني  الكويت  بنك  ويتواجد 

والبحرين، حيث يقدم لعمالئه من ال�شركات والأفراد من ذوي 

واحللول  املرتفعة جمموعة من خدمات اخلزانة  املالية  املالءة 

الإ�شالمية،  ال�شريعة  التقليدي واملتوافق مع  ب�شقيها  التمويلية، 

بالإ�شافة اإىل خدمات التمويل التجاري وخدمات التجزئة التي 

ح�شاب  وخدمات  وال�شتهالكية  ال�شخ�شية  القرو�س  ت�شمل 

الأ�شواق  يف  تواجده  الوطني  الكويت  بنك  عزز  وقد  الذهبي. 

البحرين  اللكرتونية يف  اخلدمات  توفري  من خالل  اخلليجية 

ودبي. كما افتتح فرعا جديدا يف اأبوظبي.

ويف قطر، يتواجد بنك الكويت الوطني من خالل �شريكه بنك 

قطر الدويل، الذي ميتلك فيه ح�شة 30٪، وقاده للتحول من بنك 

�شغري بفرع واحد اإىل بنك متكامل ب�شبكة م�شرفية متتد اإىل �شتة 

فروع ومراكز خدمات اإىل جانب 31 جهاز �شرف اآيل منت�شرة على 

نحو ا�شرتاتيجي يف خمتلف املناطق القطرية. وين�شط بنك قطر 

الدويل بتقدمي اخلدمات امل�شرفية لل�شركات والأفراد واخلدمات 
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خدمات  اإىل  بالإ�شافة  املرتفعة،  املالية  املالءة  لذوي  اخلا�شة 

اخلزانة. وقد حاز على العديد من التقديرات وال�شهادات الدولية 

مبا يعك�س اأداءه القوي وجودة خدماته من املوؤ�ش�شات الإعالمية 

اللكرتونية  بخدماته  البنك  يتميز  كما  املتخ�ش�شة.  الدولية 

املتطورة واخلدمة الهاتفية على مدار ال�شاعة.

اأ�صواق ال�صرق الأو�صط و�صمال افريقيا

الكويت  بنك  عمالء  قاعدة  وا�شلت  اخلليج،  دول  خارج  ومن 

التحديات  من  الرغم  على   2013 العام  خالل  النمو  الوطني 

اجليو�شيا�شية، وذلك بف�شل �شمعة بنك الكويت الوطني وعالمته 

التجارية املميزة التي تعك�س قيم اجلودة والثقة والأمان.

يف م�شر، يتواجد بنك الكويت الوطني من خالل البنك الوطني 

امل�شري الذي ا�شتحوذ عليه يف العام 2007. وباإدارة بنك الكويت 

الوطني، �شهد البنك الوطني امل�شري حتول كامال لي�شبح اأحد 

البنك  انتهى  وقد  الأجنبية.  امللكية  ذات  امل�شرية  البنوك  اأبرز 

الوطني امل�شري بنجاح من تطوير نظامه التقني و�شبكة فروعه 

البالغة 38 فرعاً (اثنان منها يعمالن وفق ال�شريعة الإ�شالمية)، 

و�شاعف عدد اأجهزة ال�شرف الآيل لديه اإىل 92 جهازاً. كما 

الهاتفية  اإطالق اخلدمة  بتطوير نطاق خدماته من خالل  قام 

واخلدمات اللكرتونية التي تعمل على مدار ال�شاعة.

وقد ركز البنك الوطني امل�شري ب�شكل خا�س خالل العام 2013 

على ا�شتقرار عملياته الت�شغيلية و�شط ال�شطرابات التي �شهدتها 

البالد. وعلى الرغم من �شعوبة البيئة الت�شغيلية وتراجع الن�شاط 

القت�شادي عموما، بقيت القرو�س املتعرثة حمدودة عند م�شتويات 

وا�شتقطاب  الودائع  ا�شتقبال  يف  ن�شطاً  البنك  وكان  منخف�شة، 

العمالء اجلدد الباحثني عن الأمان وال�شتقرار مبا يعك�س �شمعة 

البنك الوطني امل�شري كع�شو يف جمموعة بنك الكويت الوطني.

الكويت  بنك  ا�شرتاتيجية  تركزت  ولبنان،  والأردن  العراق  ويف 

الوطني على تعزيز اأنظمته التقنية وتطوير بنيته التحتية ل�شمان 

اأمن معلومات عمالئه وحماية تعامالتهم. كما اأوىل بنك الكويت 

الوطني اهتماماً خا�شاً حلماية موظفيه و�شمان اأمنهم، ول�شيما 

بنك  ويعمل  العنف.  ي�شهد موجات من  مازال  الذي  العراق  يف 

الكويت الوطني يف العراق من خالل بنك الئتمان العراقي الذي 

ميتلك فيه ح�شة 81٪. ويقدم بنك الئتمان العراقي جمموعة 

التجارة  ومتويل  التحويالت  ت�شمل  التي  اخلدمات  من  وا�شعة 

لل�شركات الكويتية والأجنبية العاملة يف العراق، بالإ�شافة اإىل 

الئتمان  بنك  فروع  �شبكة  ومتتد  للعمالء.  التجزئة  خدمات 

العراقية،  املناطق  خمتلف  يف  موزعة  فرعاً   13 اإىل  العراقي 

وهو اأحد اأكرب البنوك اخلا�شة يف العراق. ويف لبنان والأردن، 

يعمل بنك الكويت الوطني من خالل �شبكة فروع حمدودة، لكنها 

موزعة على نحو ا�شرتاتيجي يف اأرجاء البالد.

الأ�صواق الدولية

بنك  مازال  و�شنغافورة،  وباري�س  ونيويورك  ولندن  جنيف  ويف 

الودائع والأموال من  الوطني ي�شهد تدفقا �شخما من  الكويت 

العمالء ذوي املالءة املالية املرتفعة واملوؤ�ش�شات املالية و�شركات 

النفط والبنوك الأجنبية والوكالت احلكومية، الباحثني جميعا 

عن الأمان وال�شتقرار.

ويوفر بنك الكويت الوطني لعمالئه من خالل �شبكته امل�شرفية 

امل�شرفية  واملنتجات  اخلدمات  من  وا�شعة  جمموعة  الدولية 

التي  الدولية  العقاري  الرهن  خدمات  وت�شكل  وال�شتثمارية. 

يت�شمر بنك الكويت الوطني يف تقدميها بنجاح لأكرث من عامني، 

اإحدى الأمثلة البارزة على خدمات البنك التمويلية حول العامل، 

حيث تتيح للعمالء �شراء العقار الذي يرغبون به يف كل من م�شر 

والوليات  املتحدة  واململكة  والإمارات  ولبنان  والأردن  وفرن�شا 

مركزاً  الوطني  الكويت  بنك  خ�ش�س  وقد  الأمريكية.  املتحدة 

متخ�ش�شاً يف فرعه يف راأ�س ال�شاملية لإجراء معامالت عمالئه 

اخلارجية من الكويت.  

جمموعة املوارد الب�صرية

رّكزت جمموعة املوارد الب�شرية  خالل العام 2013 على حتقيق 

الكوادر  من  املزيد  وتوظيف  دعم  اإىل  الهادفة  ا�شرتاتيجيتها 

البنك  قام  وقد  كفاءاتها.  تطوير  على  والعمل  ال�شابة  الوطنية 

تدريبية  فر�شة   1600 من  اأكرث  بتوفري  املا�شي  العام  خالل 

ل�شقل  امل�شتوى  رفيعة  تدريبية  برامج  خالل  من  للموظفني 

مهارات ال�شباب بهدف اإعداد جيل واعد من امل�شرفيني اجلدد.

ووا�شل بنك الكويت الوطني �شعيه الدائم اإىل توطني الوظائف 

وزيادة ن�شبة العمالة الوطنية لديه، اإذ قام خالل العام املا�شي 

بتوظيف 243 موظفاً كويتياًً من اجلن�شني، لتتجاوز ن�شبة العمالة 

الوطنية لديه 62٪ مقارنة بـ 61 ٪ يف العام 2012، وليحافظ 

على موقعه بني اأكرب اجلهات توظيفاً للعمالة الوطنية يف القطاع 

الكامل  الوطني  الكويت  بنك  دعم  يوؤكد  بدوره  وهذا  اخلا�س. 

للخطط احلكومية الهادفة اإىل تاأهيل الكوادر الوطنية ال�شابة 

وتنمية الرثوة الب�شرية يف الكويت، وقد تعزز ذلك بح�شوله على 

منطقة  م�شتوى  على  الوظائف  لتوطني  موؤ�ش�شة  اأف�شل  جائزة 

اخلليج العربي للعام الثالث على التوايل.

كما �شملت اجنازات جمموعة املوارد الب�شرية اطالق العديد من 
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الربامج التدريبية اأبرزها برنامج تطوير القيادات ال�شابة الأول 

حلملة  الوطني  اأكادميية  اإىل  بالإ�شافة  الكويت  يف  نوعه  من 

ال�شهادات اجلامعية.

اأكادميية الوطني

وقد وا�شل بنك الكويت الوطني تنظيم برنامج اأكادميية الوطني 

الوطنية  الكوادر  من  اجلامعية  ال�شهادات  حلملة  املخ�ش�س 

ال�شابة التي مت اختيارها للعمل يف البنك. وقام البنك بتطوير 

الدورات  مدة  تقلي�س  خالل  من  املا�شي  العام  الربنامج  هذا 

لطالق  املجال  اأتاح  الذي  الأمر  اأ�شهر،  اأربعة  اإىل  التدريبية 

دورتني تدريبيتني يف العام 2013. كما انعك�شت هذه التغيريات 

اأداء املتدربني حيث متت ترقية  التي خ�شع لها الربنامج على 

مرحلة  اإىل  ال�شاد�شة  دورتها  يف  الكادميية  خريجي  من   ٪20

متقدمة يف عملهم يف العام الأول لتوظيفهم.

برنامج الوطني لتطوير القيادات ال�صابة

العام  يف  الب�شرية  املوارد  جمموعة  اأطلقت  مواز،  نحو  وعلى 

ال�شابة  القيادات  تطوير  برنامج  من  متقدمة  ن�شخة  املا�شي 

لتطوير مهارات القيادات امل�شرفية من الكوادر الوطنية ال�شابة 

يف  اإدارية  منا�شب  حالياً  ي�شغلون  العالية ممن  املوؤهالت  ذات 

مكملة  خطوة  يف  املبادرة  هذه  وتاأتي  البنك.  اإدارات  خمتلف 

القيادية  املهارات  بتطوير  اخلا�س  الوطني  البنك  لربنامج 

الذي  الأو�شط  ال�شرق  م�شتوى  على  نوعه  من  الأول  واملهنية 

و�شارك يف  بريوت.  الأمريكية يف  اجلامعة  مع  بالتعاون  يوفره 

هذا الربنامج يف عامه الول 58 موظفاً من ادارات خمتلفة منها 

اخلدمات امل�شرفية اخلا�شة وادارتي املخاطر والئتمان.

�صندوق الأ�صرة

قامت جمموعة املوارد الب�شرية وجمموعة اخلدمات امل�شرفية 

طلبات  ل�شتقبال  معاً  بالعمل  الوطني  البنك  يف  ال�شخ�شية 

املركزي  الكويت  بنك  لتوجيهات  وفقاً  وذلك  الأ�شرة،  �شندوق 

القا�شية بوجوب فتح البنك الوطني للفروع يف الفرتة امل�شائية، 

وقد قام البنك الوطني بتعيني 16 موظفاً لدعم ادارة القرو�س 

ال�شتهالكية. كما خ�شع 68 موظفاً من البنك الوطني لدورات 

تدريبية يف هذا الطار للم�شاعدة على العمل يف الفرتة امل�شائية 

يف الفروع.

الوطني يف خدمة املجتمع

كّثف بنك الكويت الوطني خالل العام 2013 جهوده يف برامج 

امل�شوؤولية الجتماعية، ومل يدخر جهداً يف دعم كافة الفعاليات 

قيم  وتر�شيخ  واخلريية  والن�شانية  والتعليمية  الجتماعية 

يف  امل�شاهمني  اأكرب  كاأحد  موقعه  مكر�شا  وامل�شاركة،  التعاون 

تنمية املجتمع الكويتي.

املبتكرة  املبادرات  من  العديد  املا�شي  العام  خالل  اأطلق  وقد 

واملجتمعي  التنموي  الدور  توؤكد  التي  املتخ�ش�شة  والربامج 

الطليعي الذي ي�شطلع به.

على �شعيد الرعاية ال�شحية، قام بنك الكويت الوطني خالل 

العام املا�شي باجناز ت�شميم اأول مركز لزراعة النخاع لالأطفال 

يف الكويت والذي كان قد تربع مببلغ 4 ماليني دينار لإن�شائه 

قبل عامني. وياأتي هذا امل�شروع ا�شتكمالً ملبادرة م�شت�شفى بنك 

الكويت الوطني لالأطفال و�شمن خطط تطويرها امل�شتمرة. 

م�شت�شفى  من  بريطاين  طبي  فريق  ا�شت�شافة  البنك  ويوا�شل 

غريت اأرموند �شرتيت الربيطاين لالأطفال للعمل يف م�شت�شفى 

بنك الكويت الوطني لالأطفال. 

حملته  املا�شي  العام  خالل  الوطني  الكويت  بنك  وا�شل  كما 

�شبل  حول  والتوعية  الثدي  �شرطان  مر�س  ملكافحة  ال�شنوية 

عميالته  و�شحة  �شالمة  على  منه  حر�شاً  وذلك  منه  الوقاية 

لدعم  بني موظفيه  العديد من احلمالت  نظم  كما  وموظفاته، 

بنك الدم.

يف  اخلري  »افعل  حملته  الوطني  البنك  وا�شل  �شنوياً،  وكعادته 

�شهر اخلري« خالل �شهر رم�شان املبارك املتوا�شلة منذ اأكرث من 

22 عاما، كما وا�شل دعمه ملختلف اجلهات اخلريية والإن�شانية 

مثل بيت عبد اهلل لالأطفال وبيت لوذان ولوياك.

ويف جمال التعليم، مل يقت�شر اهتمام بنك الكويت الوطني بدعم 

امل�شرية التعليمية يف البالد على م�شاهمته ال�شنوية التي يقدمها 

لدعم اأن�شطة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي، اإذ وا�شل البنك 

رعاية ودعم حفل تكرمي الطلبة الفائقني يف الثانوية العامة.

كما حر�س بنك الكويت الوطني خالل العام املا�شي على تكري�س 

دوره الطليعي كبنك �شديق للبيئة. وقد وا�شل مبادراته البيئية 

حتت �شعار »فكر فيها« التي بداأها منذ اأكرث من �شت �شنوات 

بهدف زيادة الوعي البيئي وترويج ال�شلوكيات الرت�شيدية على 

الورقية،  املخلفات  تكرير  واعادة  الطاقة  ا�شتهالك  �شعيد 

الكويت  �شواطئ  لتنظيف  املتوا�شلة  احلمالت  اإىل  بالإ�شافة 

وحماية املخيمات الربية.
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ال�صرق الأو�صط ودول اخلليج 

 ،2013 العام  متباينا خالل  الأو�شط  ال�شرق  اقت�شادات  اأداء  ظل 

حيث ا�شتمرت اأ�شعار النفط املرتفعة والإنفاق احلكومي القوي يف 

دعم النمو يف الدول امل�شدرة للنفط وخا�شة يف دول جمل�س التعاون 

مازالت  الأو�شط  ال�شرق  يف  اأخرى  اقت�شادات  اأن  اإل  اخلليجي، 

اإىل  اأدت-  التي  والع�شكرية  ال�شيا�شية  بال�شراعات  �شلباً  متاأثرة 

جانب تداعياتها الجتماعية- اإىل اإثقال النمو القت�شادي وعززت 

القت�شادات  هذه  بها  متر  التي  النتقالية  الفرتة  باأن  التوقعات 

�شتكون طويلة ومعقدة قبل اأن تنعم ببيئة �شيا�شية م�شتقرة.  

املجاورة.  الدول  تاأثريها  التي طال  تاأججت احلرب  �شوريا،  ففي 

الثورة هبوط يف  بعد  القت�شادي  الن�شاط  تعايف  قابل  ليبيا،  ويف 

انتاج النفط. ويف املقابل، ا�شتطاعت م�شر اأن تعود اىل ال�شتقرار 

ن�شبياً بدعم مايل من دول خليجية. ويف الإجمال، انعك�س غياب 

انتقالية على  ال�شيا�شي يف تلك الدول التي متر مبرحلة  التوافق 

عنها  امل�شتثمرين  حتول  خالل  من  وذلك  القت�شادي،  و�شعها 

وتاأجيل اإ�شالحات اقت�شادية تعترب �شرورية جداً.

اأ�شعار النفط دعم  اأما بالن�شبة لدول اخلليج، فقد وا�شل ارتفاع 

 109 برنت  مزيج  متو�شط  بلغ  حيث  لديها،  القت�شادية  الآفاق 

دولرات للربميل الواحد يف العام 2013، م�شجاًل انخفا�شاً طفيفاً 

عن متو�شطه القيا�شي للعام 2012 والذي بلغ 112 دولرا للربميل 

يف  طفيف  ب�شكل  النفط  �شوق  اأ�شا�شيات  �شعفت  وقد  الواحد. 

العام 2013، ال ان تراجع حدة الأو�شاع اجليو�شيا�شية قليال يف 

ال�شرق الأو�شط قد قلل من اأي اأثر �شلبي على الأ�شعار. وتراجع 

الإنتاج الإجمايل ملنظمة اأوبك خالل العام، وذلك ب�شبب العقوبات 

املفرو�شة على اإيران اأو انقطاع النتاج يف ليبيا ونيجرييا، اإل اأن 

مرتفعا.  زال  ما  للنفط  ت�شديراً  الأكرث  اخلليج  دول  بني  النتاج 

وقد حافظ النتاج يف ال�شعودية (بلغ متو�شطه 9.6 مليون برميل 

 2.8) والإمارات  يومياً)  برميل  مليون   2.9) والكويت  يومياً) 

العام  يف  امل�شجلة  القيا�شية  امل�شتويات  على  يومياً)  برميل  مليون 

والغاز يف  النفط  النمو يف قطاع  تباطوؤ  الرغم من  2012. وعلى 

اأن عائدات النفط  اإل  دول جمل�س التعاون اخلليجي اإىل ٪0.7، 

املرتفعة قد �شاهمت يف اإبقاء الفوائ�س املالية والتجارية للمنطقة 

عند م�شتويات جيدة.

اأما يف القطاع غري النفطي، فقد ظل الن�شاط القت�شادي لدول 

اخلليج جيداً وغري متاأثر بال�شراع يف �شوريا. وقد حافظت قطر 

حيث  القت�شادي،  الن�شاط  حيث  من  للمنطقة  �شدارتها  على 

من  مدعوما   ،٪10 بواقع  النفطي  غري  القطاع  يف  منواً  �شجلت 

ال�شتثمارات احلكومية والربامج الرامية اإىل تنويع القت�شاد. اأما 

البناء واإقرار قانون  النمو برتاجع حركة  تاأثر  ال�شعودية، فقد  يف 

العمل اجلديد، اإل اأنه من املفرت�س اأن يظل النمو يف القطاع غري 

زيادة  املوؤ�شرات  تظهر  الإمارات،  ويف   .٪5-4 نطاق  يف  النفطي 

والتجارة  ال�شياحة  نتيجة حت�شن قطاعي  القطاع اخلا�س  ن�شاط 

وعودة احلركة اىل �شوق العقار يف دبي. 

جيد  و�شع  يف  اخلليجي  التعاون  دول جمل�س  تبدو  عام،  وب�شكل 

ملواجهة اأي تقلبات قد ت�شتجد يف القت�شاد العاملي، ول�شيما مع 

بدء جمل�س الحتياط الفدرايل الأمريكي بالتخفيف من عمليات 

عن  ال�شيء  بع�س  مبناأى  اخلليج  دول  وتبقى  ال�شندات.  �شراء 

التقلبات يف الأ�شواق العاملية ب�شبب الر�شملة القوية لبنوك اخلليج 

وتدين مديونية احلكومات والحتياطات املالية الكبرية والفوائ�س 

الذي  الإفراط  اإنه قد مت جتنب  كما  ال�شخمة،  والتجارية  املالية 

النمو  اأن  والدليل على ذلك  املالية.  الأزمة  �شاد يف فرتة ما قبل 

القت�شادي بات معتدلً واأكرث ا�شتدامة، ومل تتجاوز اأ�شواق الأ�شهم 

اأكرث  باتت  الرقابية  اجلهات  اأن  كما  الزمة،  قبل  ما  م�شتويات 

حر�شاً على جتنب املخاطر التي تهدد النظام املايل. وبينما تبقى 

اإل  التحديات يف املدى الطويل حول ال�شيا�شة املالية والتوظيف، 

املدى  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�س  لدول  القت�شادية  الآفاق  اأن 

الق�شري تبدو جيدة.   

وبالن�شبة اإىل اأ�شواق الأوراق املالية الإقليمية، فقد كان العام 2013 

لالأ�شواق  املجمع  بورز  اأند  �شتاندرد  موؤ�شر  ارتفع  اإذ  جيداً،  عاماً 

الأ�شواق. ففيما  تباين بني  الأداء قد  اأن  اإل  بواقع ٪25.  العربية 

حققت جميع الأ�شواق اخلليجية مكا�شب مع نهاية العام، تكبدت 

معظم الأ�شواق الأخرى يف منطقة ال�شرق الأو�شط خ�شائر. وقد 

كانت الأ�شواق الإماراتية الأف�شل اأداًء يف العام 2013، حيث �شجل 

�شوق دبي املايل و�شوق اأبوظبي لالأوراق املالية ارتفاعاً بواقع ٪108 

و63٪ على التوايل. ويعزى هذا الرتفاع يف جانب منه اإىل قرار 

اإىل جانب  النا�شئة،  اأ�شواق الإمارات اىل جمموعة الأ�شواق  �شم 

�شوق قطر. اأما الرتفاع يف الأ�شواق اخلليجية الأخرى فقد جاء 

اأكرث اعتدالً وبلغ 19٪ يف املتو�شط. ومن خارج دول جمل�س التعاون 

اأو بقيت دون تغيري جراء توتر  اخلليجي، فقد تراجعت الأ�شواق 

الأو�شاع ال�شيا�شية فيها با�شتثناء البور�شة امل�شرية. وقد �شجلت 

بور�شة بريوت الأداء الأ�شواأ بخ�شائر بلغت ٪18.

 التط�رات القت�شادية واملالية يف الك�يت 

وال�شرق الأو�شط خالل العام 2013
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الكويت:

من املقدر اأن يكون منو القت�شاد الكويتي قد �شهد تباطوؤاً حاداً 

اإىل 0.3٪ يف العام 2013، بعدما �شجل وترية مرتفعة عند ٪8.3 

تراجع  اإىل  اأ�شا�شي  ب�شكل  التباطوؤ  هذا  ويعزى   .2012 العام  يف 

انتاج النفط بعد ارتفاعه يف العام ال�شابق. ويف املقابل، فقد حافظ 

من  قريباً  اأي   ،٪4 عند  املعتدل  منوه  على  النفطي  غري  القطاع 

متو�شطه يف ال�شنوات الأخرية. وبينما ظل النمو يف القطاع غري 

النفطي مرتكزاً يف القطاع ال�شتهالكي، فقد ظهرت موؤ�شرات على 

طال  التي  التحتية  البنية  م�شاريع  من  عدد  تنفيذ  وترية  ت�شارع 

انتظارها. وقد انعك�س ذلك حت�شناً يف ثقة قطاع الأعمال وت�شارعاً 

يف منو القرو�س وارتفاعاً يف ن�شاط �شوق الأوراق املالية. 

وتدل بع�س املوؤ�شرات اإىل اأن القطاع ال�شتهالكي قد حافظ على 

ن�شاطه اجليد، حيث �شجلت قيمة املبيعات لدى نقاط البيع منواً 

بواقع 18٪ على اأ�شا�س �شنوي يف الأ�شهر الت�شعة الأوىل من العام 

2013، مقارنة مع 13٪ يف الفرتة نف�شها من العام ال�شابق. وبقي 

منو  معدل  ا�شتقر  بينما   ،٪2 نحو  عند  منخف�شاً  البطالة  معدل 

اأ�شا�س �شنوي  التوظيف (با�شتثناء العمالة املنزلية) عند 3٪ على 

خالل الن�شف الأول من العام 2013. وكان ن�شاط العقار ال�شكني 

قوياً اأي�شاً، حيث �شجلت مبيعات ال�شقق واملنازل منواً بواقع ٪17 

العام  من  الأوىل  ع�شرة  الإحدى  الأ�شهر  يف  التوايل  على  و٪10 

2013. كما ارتفع اأي�شاً عدد القرو�س الإ�شكانية املقررة من بنك 

الت�شليف والدخار. 

اأداء  دعم  يف  مهم  دور  لعب  يف  امل�شتهلكني  انفاق  ا�شتمر  وقد 

ال�شتهالكية  القرو�س  يف  النمو  ت�شارع  حيث  امل�شريف،  القطاع 

(با�شتبعاد تلك املمنوحة لغر�س �شراء اأوراق مالية) اإىل 18٪ على 

العام 2013،  الأوىل من  الإحدى ع�شرة  الأ�شهر  �شنوي يف  اأ�شا�س 

مقارنة مع نحو 14٪ يف الفرتة نف�شها من العام ال�شابق. لكن معدل 

اأكرث  جاء  القت�شادية  القطاعات  باقي  اإىل  املمنوح  الئتمان  منو 

اعتدالً عند 2٪ على اأ�شا�س �شنوي خالل هذه الفرتة، مبا يعك�س 

�شعف الطلب. اإل اأن الئتمان قد تاأثر �شلباً كذلك مبوا�شلة �شركات 

ال�شتثمار خف�س حجم مديونيتها. ويف الواقع،  ت�شارع منو الئتمان 

املمنوح اإىل قطاعات الأعمال الأ�شا�شية ب�شكل طفيف ليبلغ 5٪ على 

اأ�شا�س �شنوي خالل الأ�شهر الإحدى ع�شرة الأوىل من العام. وقد 

حت�شن اأي�شاً منو ودائع القطاع اخلا�س اإىل 10٪ على اأ�شا�س �شنوي 

خالل هذه الفرتة، من 6٪ يف املتو�شط لكامل العام 2012. 

موؤ�صرات اأ�صواق الأ�صهم

امل�شدر: �شتاندرد اأند بورز و�شوق الكويت لالأوراق املالية

الكويتموؤ�شر �شتاندرد اأند بورز املجمع

معدل منو الئتمان املمنوح للقطاع اخلا�س يف الكويت

)%(

امل�شدر: بنك الكويت املركزي

معدل منو الناجت املحلي الإجمايل اخلليجي بالأ�صعار ثابتة
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امل�شدر: م�شادر ر�شمية وتقديرات بنك الكويت الوطني
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املركزي  الكويت  بنك  اأبقى  فقد  النقدية،  ال�شيا�شة  �شعيد  وعلى 

الإقرا�س  ل�شعر  تغيري عند ٪2.0  دون  الأ�شا�شية  الفائدة  اأ�شعار 

اأ�شبوع  لأجل  ال�شراء  اإعادة  اتفاقية  على  الفائدة  ل�شعر  و٪1.5 

واحد. وقد ا�شتقرت اأ�شعار الفائدة يف ال�شوق وذلك بعد تراجعها 

�شعر  بخف�س  املركزي  البنك  قيام  خلفية  على   2012 العام  يف 

اخل�شم. وقد مت ابقاء اأ�شعار الفائدة يف م�شتويات متدنية لتن�شيط 

باأ�شعار �شرف  عمليات الإقرا�س ودفع القت�شاد، وللتحكم اأي�شاً 

الدينار، حيث يرتبط الدينار الكويتي ب�شلة من العمالت الرئي�شية، 

على عك�س باقي دول جمل�س التعاون اخلليجي. ومل يخرج �شعر 

�شرف الدينار مقابل الدولر الأمريكي عن نطاق �شيق تراوح بني 

3.486 و3.558 دولر خالل العام 2013، وذلك على الرغم من 

التقلبات يف اأ�شواق العمالت العاملية. ومبا اأن الدولر الأمريكي قد 

اكت�شب قوة مقابل العديد من عمالت الأ�شواق النا�شئة، فقد ارتفع 

الدينار الكويتي تباعاً. 

لالقت�شاد  دعماً  ت�شكل  املالية  ال�شيا�شة  بقيت  ثانية،  جهة  من 

ايرادات  بفعل  املرتاكمة  ال�شخمة  احلكومية  الإيرادات  بف�شل 

النفط القوية. وقد ارتفع الإنفاق احلكومي (با�شتثناء التحويالت 

املالية  ال�شنة  16٪ خالل  بواقع  الجتماعية)  التاأمينات  ل�شندوق 

اأن  اإل  ال�شابقتني.  لل�شنتني  متو�شطه  عند  اأي   ،2013-2012

لزيادة  الأ�شا�شي  املحرك  اأخرى  مرة  كانت  اجلارية  امل�شروفات 

امل�شروفات الإجمالية، مبا يف ذلك تكلفة التوظيف و�شراء الوقود 

لتوليد الطاقة. اأما الإنفاق الراأ�شمايل الذي ي�شكل 9٪ فقط من 

الإنفاق احلكومي، فقد ارتفع بواقع 2٪ فقط، ومل يتخط فعلياً ما 

ن�شبته 69٪ من م�شتواه املعتمد يف امليزانية، وهي ن�شبة اأقل من 

املتو�شط التاريخي.

وت�شري ميزانية ال�شنة املالية 2013-2014 اإىل تراجع امل�شروفات 

الإجمالية بواقع 1٪ على اأ�شا�س �شنوي، وذلك ي�شمل تراجعا بواقع 

امكانية  هناك  تزال  ل  فعليا،  ولكن  الراأ�شمايل.  الإنفاق  يف   ٪3

لرتفاع الإنفاق ب�شكل كبري مع بقاء امليزانية �شمن اأهدافها العامة، 

وذلك لنخفا�س الإنفاق الفعلي عما كان معتمدا يف ميزانية ال�شنة 

اإدارة  اإىل  احلاجة  عن  احلكومة  وزراء  بع�س  عرب  وقد  املا�شية. 

امل�شروفات على نحو اأف�شل، ول�شيما يف ما يتعلق ب�شيا�شة الدعم، 

حيث �شكل الإنفاق على دعم املواد الغذاء والوقود ما ن�شبته ٪18 

بلغ   ٪7 بنمو  املا�شية،  ال�شنة  يف  احلكومي  الإنفاق  اإجمايل  من 

خالل العقد املا�شي. وعلى الرغم من اأن ذلك قد يوؤدي اىل اإبطاء 

منو الإنفاق احلكومي خالل ال�شنوات القادمة، اإل اأنه ميثل خطوة 

مهمة نحو الإ�شالح القت�شادي.

التنمية  خطة  مظلة  حتت  الإنفاق  اأن  يالحظ  الإطار،  هذا  ويف 

احلكومية (املمتدة لأربع �شنوات بني 2011/2010 و2014/2013)، 

والبالغ 31 مليار دينار، قد جاء دون املاأمول، وذلك نتيجة التاأخري 

الناجم عن جمموعة من امل�شائل الفنية والإدارية وال�شيا�شية. لكن 

مع مرور ال�شنة املالية احلالية، بداأ التفاوؤل يزداد يف �شاأن الإنفاق 

الراأ�شمايل، حيث �شارف م�شروعان �شخمان من امل�شاريع التي تقوم 

الإقفال املايل،  العام واخلا�س على  القطاعني  ال�شراكة بني  على 

بينما مت التوقيع على عدد من امل�شاريع ال�شغرية يف جمال ال�شحة 

ال�شتثماري  الإنفاق  يوؤدي  اأن  املتوقع  ومن  والنفط.  واملوا�شالت 

اىل  بالإ�شافة  الطويل،  املدى  على  القت�شاد  منو  حت�شن  اىل 

م�شاندة الطلب يف حال تباطوؤ منو م�شروفات احلكومة اجلارية 

يف امل�شتقبل. 

من  الرغم  على  منخف�شاً  الت�شخم  معدل  ظل  ثانية،  جهة  من 

النمو امل�شتمر يف الإنفاق ال�شتهالكي. ومن املقدر اأن يكون معدل 

الت�شخم قد تراجع اإىل 2.6٪ يف العام 2013، مقارنة مع  ٪3.3 

يف العام 2012. ومع ا�شتبعاد اأ�شعار املواد الغذائية وال�شكن، اللذين 

يت�شمان بالتقلب رغم اأهميتهما، فقد ظل معدل الت�شخم منخف�شاً 

�شعر  كان  القت�شادي،  النمو  اعتدال  جانب  واإىل   .٪1.5 عند 

اأدت اىل انخفا�س  اأهم العوامل التي  �شرف الدينار الكويتي من 

معدل الت�شخم الذي كان يف ارتفاع م�شتمر خالل ال�شنوات املا�شية 

(متاأثراً ب�شعر �شرف الدولر الأمريكي)، وهو ما اأدى اإىل تراجع 

اأ�شعار الواردات. ورغم اأن معدل الت�شخم يتوقع اأن ي�شجل ارتفاعاً 

طفيفاً خالل العام 2014، فمن غري املحتمل اأن ي�شكل م�شدر قلق 

لل�شيا�شة النقدية.

ووا�شل القطاع امل�شريف الكويتي تعافيه التدريجي يف العام 2013، 

مدعوماً بالنمو اجليد يف الإيرادات، لكن يقابله ا�شتمرار البنوك 

الإجمالية  ال�شافية  الأرباح  تراجعت  وقد  املخ�ش�شات.  زيادة  يف 

�شنوي خالل  اأ�شا�س  على  بواقع ٪5.9  الكويتي  امل�شريف  للقطاع 

الأ�شهر الت�شعة الأوىل من العام 2013. ول يزال متو�شط العائد 

على حقوق امل�شاهمني يف القطاع امل�شريف الكويتي عند م�شتوى    

8.4٪. اإل اأن البنوك قد �شهدت منواً قوياً بواقع 15٪ يف الأرباح 

الت�شغيلية، وذلك بف�شل ت�شارع النمو الئتماين، ول�شيما لقطاعي 

امل�شتهلكني وال�شركات.    
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اإطار احلوكمة
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اإطار احلوكمة

قامت جمموعة بنك الكويت الوطني بتطبيق اإطار احلوكمة اخلا�ص بها مبا يتوافق مع املمار�صات العاملية الرائدة واملتطلبات الرقابية. ولقد مت ت�صميم هذا 

الإطار على م�صتوى املجموعة ل�صبط اأداء كافة ال�صركات التابعة والفروع اآخذين بعني العتبار الختالفات يف الت�صريعات الرقابية ودرجة تعقيد الأعمال 

والنت�صار اجلغرايف لأعمال املجموعة.

يلخ�ص ال�صكل التايل هيكل احلوكمة اخلا�ص باملجموعة بالإ�صافة اىل اللجان املنبثقة عن جمل�ص الإدارة:

جمل�ص الإدارة

اأمني �صر جمل�ص الإدارة

جلنة التدقيق

التدقيق الداخلي 

للمجموعة

جمموعة املخاطر 

واللتزام

الرئي�ص التنفيذي 

للمجموعة
مكتب احلوكمة

جلنة احلوكمةجلنة الإئتمانجلنة املخاطر
جلنة الرت�صيحات 

واملكافاآت

املجل�ص ال�صت�صاري 

الدويل

يتوىل جمل�ص اإدارة املجموعة واللجان املنبثقة عنه مهمة الإ�صراف على هيكل احلوكمة و�صمان م�صاهمة الإدارة التنفيذية يف التطبيقات الفعالة للحوكمة.  

يتميز هيكل حوكمة بنك الكويت الوطني بال�صفافية والفعالية حيث يحدد جمل�ص الإدارة قنوات الت�صال املبا�صر بني كيانات املجموعة، مما ي�صمح ب�صهولة 

تدفق املعلومات و�صمان وجود وظائف رقابية مركزية على م�صتوى املجموعة.  

لقد اعتمد جمل�ص الإدارة ا�صرتاتيجية املجموعة ونزعة املخاطر اخلا�صة بها، مت�صمناً  كافة اخلطط امل�صتقبلية لل�صركات التابعة والفروع الأجنبية. ويتوىل 

جمل�ص الإدارة مهمة متابعة تنفيذ اخلطة ال�صرتاتيجية من خالل موؤ�صرات قيا�ص اأداء معتمدة وخطط عمل للحد من اآثار املخاطر. 

يقوم جمل�ص الإدارة واللجان املنبثقة بالإ�صراف على العمليات اليومية للمجموعة، كما تخ�صع اأية تغريات ا�صرتاتيجية �صواء كانت يف هياكل كيانات املجموعة 

اأو اأطر العمليات الت�صغيلية اخلا�صة بها للمناق�صة والعتماد من قبل جمل�ص الإدارة.  

حتر�ص جمموعة بنك الكويت الوطني وب�صورة م�صتمرة على التاأكد من تنفيذ اإطار احلوكمة بفاعلية، وعليه فقد اتخذ جمل�ص الإدارة مبادرة هامة بتاأ�صي�صه 

ملكتب حوكمة املجموعة حيث كان ذلك قراراً ا�صرتاتيجياً من اأجل اإيجاد وظيفة مركزية وم�صتقلة تتبع جلنة احلوكمة املنبثقة عن جمل�ص الإدارة. 

ويتوىل مكتب احلوكمة م�صوؤولية اإدارة كافة اجلوانب املتعلقة باإطار احلوكمة والتحقق من �صمان التطبيق الفعال له. بالإ�صافة لذلك، فقد قام املكتب 

خالل العام بدور هام يف م�صاندة اأمني �صر املجل�ص واإدارة �صوؤون وحدة الإف�صاح وكذلك تن�صيق كافة عمليات التفتي�ص الرقابي على تنفيذ اإطار احلوكمة.   
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ا�صتطاعت املجموعة  حتقيق الإجنازات الرئي�صية التالية يف تطبيق اإطار احلوكمة:

ا�صتيفاء املتطلبات الرقابية لبنك الكويت املركزي من خالل حتديث واإعداد دليل احلوكمة اخلا�ص باملجموعة وال�صيا�صات واللوائح املرتبطة به.   -

.)http://www.nbk.com/CorporateGovernance( ن�صر ملخ�ص حول دليل احلوكمة اخلا�ص باملجموعة على موقعها اللكرتوين  -

مراجعة وتطوير هيكل احلوكمة والتحقق من مالئمة �صيا�صات واإجراءات ولوائح احلوكمة على م�صتوى كيانات املجموعة.  -

اإعداد مقايي�ص واأطر عملية لتبادل املعلومات بني كيانات املجموعة من اجل احلفاظ على بيئة رقابية فعالة.   -

ت�صكيل اللجان املنبثقة عن جمل�ص الإدارة وتفعيل اأدوارها وم�صوؤولياتها بناًء على اللوائح املعتمدة.   -

مراجعة وتعزيز حوكمة اإدارة املخاطر لدى املجموعة.   -

اإقامة ور�ص عمل توعية وعقد برامج تدريبية لأع�صاء جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية للتاأكيد على اأهمية مفاهيم احلوكمة وتطبيقها، بالإ�صافة   -

لرفع م�صتوى الوعي لدى جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية حول هيكل احلوكمة اخلا�ص باملجموعة واملخاطر املرتبطة به.   

تطوير الإطار العملي ملكافاآت املجموعة مبا يتوافق مع املتطلبات الرقابية وال�صرتاتيجية املعتمدة.   -

حت�صني اإطار الإف�صاح لدى املجموعة من خالل و�صائل ومنهجيات متقدمة.  -

جمل�س الإدارة

هيكل جمل�س الإدارة 

يتاألف جمل�ص اإدارة املجموعة من ت�صعة اأع�صاء يف جممله وجميعهم اأع�صاء غري تنفيذيني مت اختيارهم ملدة ثالث �صنوات خالل اجتماع اجلمعية العمومية.

ولدى جمل�ص الإدارة، ب�صورة جماعية، اخلربة واملعرفة العميقة واملرتبطة بالقطاع امل�صريف مت�صمناً ذلك جوانب التمويل، املحا�صبة، العمليات امل�صرفية، 

التخطيط ال�صرتاتيجي، احلوكمة، اإدارة املخاطر، الرقابة الداخلية، وكذلك نظم ولوائح البنك. كما لدى املجل�ص املعرفة بالبيئة الإقت�صادية املحلية والإقليمية 

والدولية بالإ�صافة اإىل البيئة الرقابية والت�صريعية.   

للحوكمة مبا يحقق   العام  للمجموعة ونزعة املخاطر والإطار  الإ�صرتاتيجية  الأهداف  التنا�صق بني  يتمثل يف حتقيق  الإدارة  الرئي�صي ملجل�ص  الدور  اإن 

امل�صلحة املثلى للمجموعة ويعزز القيمة امل�صافة للم�صاهمني. ويرتبط هذا الدور بالرقابة الدورية على اأعمال املجموعة واحلفاظ على الإ�صتقرار املايل 

والإقت�صادي وحماية حقوق ومنافع كافة اأ�صحاب امل�صالح. ويتم ذلك ب�صورة رئي�صية عن طريق اإيالء اهتمام �صديد باإدارة املخاطر ونظم احلوكمة وبيئة 

الرقابة الداخلية على م�صتوى املجموعة.

رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي للمجموعة

هنالك ف�صل تام بني دور كل من رئي�ص جمل�ص الإدارة والرئي�ص التنفيذي للمجموعة كما اأن كال الوظيفتني م�صتقلة عن الخرى وهنالك تق�صيم وا�صح 

للمهام وامل�صوؤوليات املناطة بكال املن�صبني. 

لقد مت اإي�صاح م�صوؤوليات رئي�ص جمل�ص الإدارة يف ميثاق جمل�ص الإدارة اخلا�ص باملجموعة وال�صروط املرجعية املتعلقة مبجل�ص الإدارة. ويتوىل رئي�ص جمل�ص 

الإدارة دوراً جوهرياً يف متابعة اأعمال اللجان املنبثقة عن املجل�ص ل�صمان قيامها باأعمالها بكفاءة وتوليها لكامل م�صوؤولياتها، وذلك من خالل تقارير اأداء 

ربع �صنوية تقدم من قبل كل جلنة من هذه اللجان اإىل رئي�ص املجل�ص.

كما يقوم رئي�ص جمل�ص الإدارة بدور هام يف احلفاظ على معايري عالية يف التطبيق الفّعال لإطار احلوكمة. ويتاأكد رئي�ص جمل�ص الإدارة اأي�صاً من وجود 

عالقة قائمة على الثقة والإنتاجية ما بني اأع�صاء جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية.  

اأعمال جمل�س الإدارة وجلانه 

عقد جمل�ص الإدارة ثالثة ع�صر اجتماعاً (13) خالل العام 2013، ومت ت�صجيل حما�صر لكافة الجتماعات واإدراجها �صمن �صجالت البنك.
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الإجنازات الرئي�شية ملجل�س الإدارة ب�شاأن احلوكمة

مناق�صة واعتماد اإطار احلوكمة املعدل حديثاً وال�صيا�صات واملواثيق ذات ال�صلة.  -

مناق�صة واعتماد التوجه العام للمجموعة من خالل اإعادة تقييم وحت�صني ال�صرتاتيجية ونزعة املخاطر وا�صرتاتيجية منح املكافاآت.  -

عقد اجتماعات دورية مع الإدارة التنفيذية ومناق�صة املوا�صيع املتعقلة باأعمال ونتائج املجموعة من خالل التقارير الدورية املقدمة من قبل الإدارة.   -

ح�صور عدد من ور�ص العمل وحلقات التوعية املقامة من قبل خرباء عامليني متخ�ص�صني يف جمالت  احلوكمة واإدارة املخاطر واملكافاآت والتخطيط   -

ال�صرتاتيجي والرقابة الداخلية ل�صمان حتقيق توازن مالئم بني املهارات واملعرفة واخلربات داخل جمل�ص الإدارة.       

اإجراء تقييم م�صتقل لإطار احلوكمة من خالل اإدارة التدقيق الداخلي باملجموعة لإبراز جوانب التح�صني والتطوير الرئي�صية.   -

مراجعة واإعتماد والتاأكد من كفاية الإي�صاحات الواردة يف اف�صاحات احلوكمة واملت�صمنة تقرير اأداء البنك يف التقرير ال�صنوي.  -

جلان جمل�س الإدارة

يف اإطار الدور املتطور الذي ينه�ص به جمل�ص الإدارة فيما يتعلق بالتخطيط ال�صرتاتيجي واحلوكمة واإدارة املخاطر وال�صوابط الداخلية، �صكل جمل�ص 

الإدارة عدداً من اللجان متثلت مبا يلي:

• جلنة احلوكمة 	

• جلنة املخاطر 	

• جلنة التدقيق 	

• جلنة الرت�شيحات واملكافاآت 	

• جلنة الئتمان	

مت اإي�صاح الأدوار الرئي�صية للجان املنبثقة عن جمل�ص الإدارة يف »ميثاق عمل« حمدد لكل جلنة. كما اأن مهام و�صالحيات اللجان قد مت حتديدها وتفوي�ص 

اللجان بها من قبل جمل�ص الإدارة. وتتاألف جميع اللجان من اأع�صاء جمل�ص اإدارة غري تنفيذيني يتمتعون باخلربة ذات ال�صلة مبهام كل اللجنة. 

تقوم كل جلنة وب�صفة دورية مبراجعة ميثاق العمل اخلا�ص بها وعر�ص التعديالت (اإن وجدت) على جمل�ص الإدارة لعتمادها. كما ترفع هذه اللجان اأي�صاً 

تقريراً دورياً اإىل جمل�ص الإدارة يف �صوء املهام املوكلة.

عدد اجتماعات جلان جمل�ص الإدارة املنعقدة خالل العام 2013 يتوافق مع متطلبات احلوكمة ال�صادرة عن بنك الكويت املركزي.

اأ. جلنة احلوكمة 

املهمة الرئي�شية:

تتوىل اللجنة م�صوؤولية م�صاعدة جمل�ص الإدارة يف ال�صراف على تطوير منهجية املجموعة يف املوا�صيع املتعلقة باحلوكمة والتقييم الدوري لها، كما تتوىل 

اللجنة م�صوؤولية مراقبة مدى متانة ال�صيا�صات والجراءات املطورة وكذلك التطبيق الفعال لإطار الإف�صاح.

املهام الرئي�شية املحققة يف العام 2013

اجتمعت اللجنة مرة واحدة خالل العام وقد مت القيام باملهام التالية:

مناق�صة ومراجعة اإطار عمل احلوكمة وتقدمي التو�صيات للمجل�ص من اأجل اعتماده.  -

التن�صيق والإ�صراف على عملية تطبيق تعليمات احلوكمة.    -

مراجعة واعتماد وتنظيم اآلية عمل مكتب احلوكمة.   -

مراجعة ومناق�صة الت�صميم املعد لإطار الف�صاح.    -

الإ�صراف على عملية مراقبة حالت تعار�ص امل�صالح ورفع التقارير ب�صاأنها، وكذلك عمليات الإبالغ Whistleblowing والتعامالت مع الأطراف ذات   -

العالقة.

التن�صيق مع فريق التدقيق الداخلي باملجموعة لإجراء املراجعة ال�صنوية امل�صتقلة لإطار احلوكمة على م�صتوى املجموعة.  -
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تتاألف اللجنة من اأربعة (4) اأع�صاء جمل�ص اإدارة من �صمنهم رئي�ص اللجنة وهم:

• ال�صيد/ حممد عبدالرحمن البحر (رئي�ص جمل�ص الإدارة ورئي�ص اللجنة). 	

• ال�صيد/ يعقوب يو�صف الفليج. 	

• ال�صيد/ حمد عبد العزيز ال�صقر. 	

• ال�صيد/ مثنى حممد احلمد.  	

ب. جلنة املخاطر 

املهمة الرئي�شية:

تتوىل هذه اللجنة م�صوؤولية م�صاعدة املجل�ص يف القيام مب�صوؤولياته جتاه اإدارة املخاطر من خالل تقييم ومتابعة  اطار حوكمة املخاطر ونزعة املخاطر 

وا�صرتاتيجية املخاطر وتخطيط راأ�ص املال. 

املهام الرئي�شية املحققة يف العام 2013

اجتمعت اللجنة مرتني خالل العام وقد مت القيام باملهام التالية:

مراجعة ا�صرتاتيجية املخاطر على م�صتوى املجموعة ونزعة املخاطر وكذلك موؤ�صرات قيا�ص املخاطر وتقدمي التو�صيات ب�صاأنها.  -

مراجعة واعتماد هيكل وظيفة اإدارة املخاطر على م�صتوى املجموعة والتحقق من ا�صتقالليتها عن باقي وحدات العمل .كما حددت وناق�صت اللجنة   -

اأدوار وم�صوؤوليات كل وحدة تعمل �صمن وظيفة اإدارة املخاطر.

مراجعة ومناق�صة توجهات املجموعة فيما يتعلق مبتطلبات راأ�ص املال، وحتديداً فيما يتعلق بعملية تقييم كفاية راأ�ص املال اخلا�ص باملجموعة ونتائج   -

اختبارات ال�صغط.

متابعة فعالية نظم الرقابة الداخلية على م�صتوى املجموعة من خالل تقرير مراجعة نظم الرقابة الداخلية املنفذ من قبل �صركة تدقيق خارجية. كما   -

ناق�صت اللجنة نتائج ذلك التقرير واجلدول الزمني املعد لإتخاذ الإجراءات الالزمة حول مالحظات التقرير.

مراجعة ومناق�صة منظومة املخاطر وما تت�صمنه من خماطر جوهرية على م�صتوى املجموعة.   -

التن�صيق مع جلنة الرت�صيحات واملكافاآت لتقييم املكافاآت املقرتحة.   -

 

تتاألف اللجنة من ثالثة (3) اأع�صاء جمل�ص اإدارة من �صمنهم رئي�ص اللجنة وهم:

• ال�صيد/ يعقوب يو�صف الفليج (رئي�ص اللجنة).	

• ال�صيد/ هيثم �صليمان اخلالد.	

• ال�صيد/ لوؤي جا�صم اخلرايف.	

ج. جلنة التدقيق 

املهمة الرئي�شية:

تتوىل اللجنة م�صوؤولية م�صاعدة املجل�ص يف الإ�صراف على البيانات املالية، ونظم الرقابة الداخلية وكذلك اإ�صتقاللية وفعالية التدقيق الداخلي واخلارجي. 

كما تراجع اللجنة التقارير املقدمة من املدققني الداخليني واجلهات الرقابية وتقدمي التوعية والإر�صاد يف جمال اأدوات الرقابة الداخلية واللتزام.

املهام الرئي�شية املحققة يف ال�شنة املالية 2013

اجتمعت اللجنة خم�ص مرات (5) خالل العام وقد مت القيام باملهام التالية:

التن�صيق مع املدققني اخلارجيني ومراجعة البيانات املالية املرحلية وال�صنوية وقدمت التو�صيات ملجل�ص الإدارة ب�صاأنها.   -

مناق�صة نتائج تقرير مراجعة نظم الرقابة الداخلية.   -

مراجعة ومناق�صة تقارير التدقيق الداخلي حول فعالية نظم الرقابة الداخلية للمجموعة وحتديداً فيما يتعلق بجوانب الرقابة املالية والتقارير املالية   -

واإدارة املخاطر واإطار احلوكمة وهيكل املجموعة.

مراجعة واعتماد خطة التدقيق الداخلي للمجموعة وامل�صتندة على تقييم املخاطر للعام 2014 وحتديد اأولوياته.  -
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مراجعة مدى مالئمة كفاية اإدارة التدقيق الداخلي والبنية التحتية اخلا�صة بها والتقييم ال�صنوي ال�صامل لوظيفة التدقيق الداخلي مع رئي�ص التدقيق   -

الداخلي للمجموعة. 

الجتماع باملدقق اخلارجي، املدقق الداخلي ورئي�ص اللتزام دون ح�صور الدارة التنفيذية وا�صتالم تقارير ب�صاأن ا�صرتاتيجية املدقق اخلارجي فيما   -

يتعلق بتدقيق البيانات املالية واجناز �صري التدقيق. كما اطلعت اللجنة اأي�صاً على ال�صروط التعاقدية مع املدقق اخلارجي واعتمدت التعاب املهنية 

للمدققني اخلارجيني فيما يتعلق بخدمات التدقيق املقدمة.

مراجعة اجراءات املجموعة ب�صاأن عمليات الإبالغ (Whistleblowing) وا�صتالم حتديثات دورية من رئي�ص التدقيق الداخلي حول احلالت التي مت   -

البالغ عنها اإن وجدت.

مراجعة عملية اإجراء معامالت الأطراف ذات العالقة.   -

تتاألف اللجنة من ثالثة (3) اأع�صاء جمل�ص اإدارة من �صمنهم رئي�ص اللجنة وهم:

• ال�صيد/ حمد حممد البحر (رئي�ص اللجنة).	

• ال�صيد/ هيثم �صليمان اخلالد. 	

• ال�صيد/ لوؤي جا�صم اخلرايف.  	

د. جلنة الرت�شيحات واملكافاآت 

املهمة الرئي�شية:    

تتوىل اللجنة م�صوؤولية م�صاعدة جمل�ص الإدارة فيما يتعلق مب�صوؤولياته جتاه الرت�صيحات واملكافاآت اخلا�صة باأع�صاء جمل�ص الإدارة واجلهاز التنفيذي، كما 

ت�صاند اللجنة املجل�ص يف عمليات مراجعة وحت�صني هيكلية جمل�ص الإدارة وتطوير م�صتوى الكفاءات اخلا�صة باأع�صاء املجل�ص. 

اإ�صافة اإىل ذلك ت�صاعد اللجنة املجل�ص يف و�صع اطار منح مكافاآت املجموعة و�صمان التطبيق الفعال لذلك وفقاً ل�صيا�صات املكافاآت على م�صتوى املجموعة.

املهام الرئي�شية املحققة يف ال�شنة املالية 2013

اجتمعت اللجنة مرة واحدة خالل العام وقد مت القيام باملهام التالية:

جوانب الرت�شيحات 

املوافقة والبدء بعملية تقييم جمل�ص الإدارة وما يت�صمن ذلك من تقييم لهيكل املجل�ص واأدائه واأداء الأع�صاء وذلك من خالل التعاون مع جهة خارجية   -

م�صتقلة.

اختيار بع�ص امللخ�صات واأوراق العمل املتعلقة ببع�ص املو�صوعات اخلا�صة باأف�صل املمار�صات يف ال�صوؤون امل�صرفية وتوزيعها على اأع�صاء املجل�ص   -

لرفع م�صتوى اخلربات واملعرفة باملجل�ص.   

جوانب املكافاآت 

مراجعة ومناق�صة اإطار عمل منح املكافاآت على م�صتوى املجموعة و�صري اجناز العمل على تطبيقه مت�صمناً ذلك مراجعة مكونات �صيا�صة املكافاآت.   -

مناق�صة ومراجعة التعديالت احلا�صلة على خطة خيار �صراء الأ�صهم للموظفني وتقدمي التو�صيات ب�صاأن اعتمادها من قبل املجل�ص.   -

تقدمي تو�صيات ملجل�ص الإدارة حول معايري حتديد املكافاآت ومكونات تلك املكافاآت للموظفني امل�صتحقني لها وكذلك لالإدارة التنفيذية.   -

تتاألف اللجنة من ثالثة (3) اأع�صاء جمل�ص اإدارة من �صمنهم رئي�ص اللجنة وهم:

• ال�صيد/ نا�صر م�صاعد ال�صاير (رئي�ص اللجنة).	

• ال�صيد/ غ�صان اأحمد اخلالد. 	

• ال�صيد/ حمد حممد البحر.   	
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هـ. جلنة الئتمان 

املهام الرئي�شية:

تتوىل اللجنة م�صوؤولية مراجعة جودة واأداء املحفظة الإئتمانية للمجموعة، ولقد فو�ص جمل�ص الإدارة هذه اللجنة باإعتماد الت�صهيالت الئتمانية التي تتجاوز 

حدود ال�صالحية املمنوحة لالإدارة التنفيذية وذلك وفقاً ل�صيا�صة الئتمان ودليل ال�صالحيات. 

املهام الرئي�شية املحققة يف ال�شنة املالية 2013

اجتمعت اللجنة خالل العام 2013 ب�صورة دورية (ا�صبوعياً) وقد مت القيام باملهام التالية:

مراجعة واعتماد القرارات الئتمانية �صمن حدود ال�صالحية املفو�صة من قبل جمل�ص الإدارة.   -

التن�صيق مع جلنة املخاطر ملناق�صة حدود خماطر الئتمان.   -

تتاألف اللجنة من اأربعة (4) اأع�صاء جمل�ص اإدارة من �صمنهم رئي�ص اللجنة وهم:

• ال�صيد/ نا�صر م�صاعد ال�صاير (رئي�ص اللجنة).	

• ال�صيد/ حمد عبدالعزيز ال�صقر.	

• ال�صيد/ غ�صان اأحمد اخلالد. 	

• ال�صيد/ مثنى حممد احلمد. 	

   

يو�صح اجلدول التايل عدد اجتماعات جمل�ص الإدارة واللجان املنبثقة عنه بالإ�صافة اىل عدد الجتماعات التي ح�صرها كل ع�صو خالل العام:

اجمايل عدد الجتماعات املنعقدة خالل

 العام 2013

اجتماعات جمل�ص 

الإدارة
جلنة التدقيقجلنة املخاطرجلنة احلوكمة

جلنة الرت�صيحات 

واملكافاآت
جلنة الئتمان

13125147

عدد الجتماعات التي ح�صرها اأع�صاء جمل�ص الإدارةاأع�شاء جمل�س الإدارة

31ال�صيد/ حممد عبدالرحمن البحر 

11136ال�صيد/ نا�صر م�صاعد ال�صاير 

9132ال�صيد/ حمد عبدالعزيز ال�صقر 

8120ال�صيد/ غ�صان اأحمد اخلالد

1112ال�صيد/ يعقوب يو�صف الفليج 

821ال�صيد/ حمد حممد البحر 

28*131ال�صيد/ مثنى حممد احلمد 

1225ال�صيد/ هيثم �صليمان اخلالد 

1003ال�صيد/ لوؤي جا�صم اخلرايف 

* ان�صم ال�صيد/ مثنى احلمد اإىل جلنة الئتمان خالل �صهر مار�ص 2013.

 لي�ص ع�صواً يف اللجنة 
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الإطار العام لتقييم جمل�س الإدارة

حتت اإ�صراف رئي�ص جمل�ص الإدارة ومن خالل جلنة الرت�صيحات واملكافاآت مت الرتتيب والتعاون مع جهة خارجية م�صتقلة ملراجعة هيكل جمل�ص الإدارة 

وكذلك اأداء املجل�ص ككل وكل ع�صو على حدا. وتهدف هذه املراجعة اإىل ت�صليط ال�صوء على هيكل املجل�ص وم�صوؤولياته وعمليات املجل�ص بالإ�صافة اإىل 

مدى الكفاءة يف حتقيق املهام والوظائف املناطة به. كما ي�صمل ذلك اأداء كل ع�صو من اأع�صاء املجل�ص مت�صمناً اخلربات واملعرفة وامل�صوؤوليات واخل�صائ�ص 

القيادية للع�صو، حيث اإن الهدف الأ�صا�صي من ذلك هو زيادة كفاءة وفعالية املجل�ص واأع�صائه.  

وفما يلي العنا�صر املعتمدة لتقييم املجل�ص والأع�صاء: 

• التكوين واملوؤهالت. 	

• العمليات والأن�صطة. 	

• �صبل الت�صال. 	

• الدور الإ�صرايف.  	

جتدر الإ�صارة اإىل نية املجل�ص بالإ�صتمرار باأداء هذا التقييم ب�صورة �صنوية لهيكله ولأدائه واأداء اأع�صائه. 

الرقابة الداخلية

يتوىل املجل�ص امل�صوؤولية الكاملة عن وجود نظام منا�صب للرقابة الداخلية للمجموعة يتم من خالله اعتماد وتنفيذ جمموعة من ال�صيا�صات والإجراءات 

والإر�صادات وا�صتخدام عدد من الأدوات الرقابية التي ت�صمل كافة معامالت املجموعة وفقاً للثقافة الداخلية للمجموعة ومبا يتوافق مع املتطلبات الرقابية.

تقرير كفاية نظم ال�شبط والرقابة الداخلية 

بيان جمل�س الإدارة حول كفاية نظم ال�شبط والرقابة الداخلية

ي�صعى جمل�ص الإدارة جاهداً للتحقق من كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية الالزمة حلماية عمليات املجموعة، وكذلك التحقق من اللتزام بتلك النظم، 

بالإ�صافة اإىل جعل الرقابة الداخلية و�صيلة لتوفري احلماية الالزمة للمجموعة جتاه اأية خماطر �صواء كانت داخلية اأو خارجية.  

وقد حتقق املجل�ص من توفر نظم رقابة داخلية فّعاله يف ظل وجود وظيفة لإدارة املخاطر لديها امل�صتويات الكافية من ال�صالحية وال�صتقاللية واملوارد 

وكذلك �صبل التوا�صل مع قطاعات الأعمال. كما يعترب جمل�ص الإدارة وظيفة التدقيق الداخلي واأعمال التدقيق اخلارجي كجزًء ل يتجزاأ من اأدوات الرقابة 

الداخلية ل�صمان املراجعة امل�صتقلة للمعلومات املقدمة من الإدارة التنفيذية ملجل�ص الإدارة. 

تتوىل جلنة التدقيق م�صوؤولية الإ�صراف على اإطار عمل نظم الرقابة الداخلية بالإ�صافة اإىل اختيار وتدوير املدقق اخلارجي مبا يتوافق مع املتطلبات الرقابية.

لقد مت تزويد جمل�ص الإدارة بنتائج تقييم نظم الرقابة الداخلية من خالل كل من اإدارة املخاطر والتدقيق الداخلي بالإ�صافة اإىل جهة خارجية م�صتقلة.

يرى املجل�ص اأن نظم الرقابة املعتمدة واملطبقة يف املجموعة مر�صية وكافية.

 

م�شوؤولية الإدارة التنفيذية يف و�شع نظم الرقابة الداخلية

اإن الإدارة التنفيذية م�صوؤولة عن تطبيق نظم الرقابة الداخلية املنا�صبة من خالل التوجيه من قبل جمل�ص الإدارة. وتقوم الإدارة التنفيذية مبمار�صة الن�صطة 

اليومية وال�صراف والرقابة على اأعمال املجموعة ب�صورة يومية، وبالتحديد فيما يتعلق بتطبيق نواحي الإلتزام والرقابة على املخاطر وا�صتقاللية الوظائف 

والف�صل املالئم بني املهام. 

يتم توثيق كافة ال�صيا�صات املتعلقة باأعمال املجموعة وال�صيا�صات املحا�صبية اإ�صافة اإىل الإجراءات الت�صغيلية والرقابية كما يتم تعميمها من خالل اأدلة 

ال�صيا�صات والجراءات التي تغطي كافة حماور وان�صطة املجموعة. كما يتم مراجعة واعتماد ال�صيا�صات من قبل جمل�ص الإدارة.  

اإن اطار عمل اأنظمة الرقابة الداخلية لدى املجموعة تعتمد على ثالث خطوط دفاع رئي�صية حتت اإ�صراف جمل�ص الإدارة.
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وتتحمل اإدارات ووحدات العمل امل�صوؤولية الرئي�صية يف حتديد املخاطر وتقييمها، ومتابعتها ورفع التقارير ب�صاأنها وتطبيق نظم الرقابة لتجنب تلك املخاطر، 

حيث يجب ان تكون تلك الإدارات والوحدات مبثابة خط الدفاع الول يف جميع عمليات اإدارة املخاطر باملجموعة. 

تعترب وظيفة اإدارة املخاطر والإلتزام باملجموعة وظيفة رقابية م�صتقلة، كما اأنه ل يتم تكليف اإدارة املخاطر باأية مهام تنفيذية حفاظاً على اأ�ص�ص املو�صوعية 

وال�صتقاللية. وترفع تقاريرها مبا�صرة اإىل جلنة املخاطر والتي تتوىل م�صوؤولية مراقبة الأداء العام لإدارة املخاطر. وتقوم جمموعة اإدارة املخاطر والإلتزام 

بدور هام من خالل توفري التو�صيحات الالزمة حول الت�صريعات الرقابية واملمار�صات الرائدة املتعلقة باإدارة املخاطر وتعميم ذلك على كافة وحدات العمل. 

كما تعترب جمموعة اإدارة املخاطر واللتزام م�صوؤولة عن ت�صميم وتنفيذ الإطار العملي لإدارة املخاطر على م�صتوى املجموعة بالإ�صافة اإىل متابعة مدى 

التزام وحدات العمل بهذا الإطار املعتمد من قبل جمل�ص الإدارة. 

تعترب وظيفة التدقيق الداخلي باملجموعة وظيفة رقابية م�صتقلة تتوىل ب�صورة رئي�صية م�صوؤولية  تقييم كفاية وفعالية اأدوات الرقابة الداخلية باملجموعة، 

كما اأنه ل يتم تكليف التدقيق الداخلي باأية مهام تنفيذية حفاظاً على اأ�ص�ص املو�صوعية وال�صتقاللية. وترفع وظيفة التدقيق الداخلي تقاريرها مبا�صرة 

اإىل جلنة التدقيق والتي تتوىل م�صوؤولية مراقبة الأداء العام للتدقيق الداخلي. 

لقد مت بنجاح تنفيذ خطة التدقيق الداخلي امل�صتندة على تقييم املخاطر للعام 2013، كما اعتمدت جلنة التدقيق خطة  التدقيق للعام 2014. وتقوم وظيفة 

التدقيق الداخلي بدور م�صتقل عن جمموعة املخاطر واللتزام، حيث تقوم باإجراء عمليات الفح�ص والتحقق من فعالية تطبيق معايري العمل ومدى التزام 

وحدات العمل بذلك بالإ�صافة اإىل التحقق من مدى فعالية الإطار العملي لإدارة املخاطر وتقدمي التقييم والتاأكد من كفاية بيئة الرقابة الداخلية واأن 

وظيفة اإدارة املخاطر تعمل وفقاً ملا هو م�صمم لها.   

يقوم املدقق اخلارجي بتزويد جلنة التدقيق بن�صخة من تقرير التدقيق، كما يقوم بالجتماع مع اللجنة ملناق�صة نتائج تقريره واملالحظات اجلوهرية.

لدى املجموعة خطة ل�صتمرارية الأعمال مع الرتكيز على اإدارة عملياتها والبيانات الرئي�صية يف حال الطوارئ اأو الكوارث. هنالك اأنظمة واإجراءات حديثة 

حلماية مركز البيانات من الدخول الغري م�صموح به، وحمايته من احلريق وكذلك الأعطال الكهربائية. 

كما تخ�صع تلك الأنظمة للمراجعة والختبار ب�صورة دورية. بالإ�صافة لذلك يوجد لدى املجموعة جلنة للتعايف من الكوارث حمددة ال�صالحيات وامل�صوؤوليات 

املناطة بها.   

مراجعة نظم الرقابة الداخلية من قبل جهة خارجية م�شتقلة 

يتم القيام مبراجعة نظم الرقابة الداخلية ب�صورة �صنوية من قبل �صركة تدقيق م�صتقلة وفقاً ملتطلبات بنك الكويت املركزي. وتت�صمن املراجعة عمليات 

فح�ص ال�صجالت املحا�صبية وال�صجالت الأخرى، وتقييم نظم الرقابة الداخلية للمجموعة فيما يتعلق، على �صبيل املثال ل احل�صر، باحلوكمة، والرقابة 

املالية، والرقابة على الموال، والعمليات امل�صرفية، وائتمان الأفراد وال�صركات، واخلزانة، وتكنولوجيا املعلومات، واإدارة املخاطر، واملوارد الب�صرية وال�صوؤون 

الإدارية، والتدقيق الداخلي، وعمليات مكافحة غ�صيل الأموال، وكذلك ال�صوؤون القانونية.   

خالل العام 2013، مت عر�ص ملخ�ص ملجل�ص الإدارة حول نتائج تقرير مراجعة نظم الرقابة الداخلية للعام املنتهي يف 31 دي�صمرب 2012، حيث مل ي�صر 

التقرير لأية مالحظات جوهرية.
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تقرير تقييم اأنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة

املحرتمون ال�صادة / اأع�صاء جمل�ص الإدارة 

بنك الكويت الوطني (�ص.م.ك)

بناًء على تكليفكم لنا بتاريخ 20 يناير 2013، فقد قمنا بفح�ص �صجالتكم املحا�صبية وال�صجالت الأخـرى. كما قمنا بفح�ص وتقييم اأنظمة الرقابة الداخلية 

لعمليات بنك الكويت الوطني يف دولة الكويت، وفروع البنك يف مملكة البحرين، اململكة الأردنية الها�صمية واململكة العربية ال�صعودية والإمارات العربية 

املتحدة – اإمارة دبي وال�صركات التابعة وهي بنك الكويت الوطني (اجلمهورية اللبنانية) �ص.م.ل والبنك الوطني امل�صري (ي�صار اإليهم معا باملجموعة)، التي 

كانت مطبقة خالل ال�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2012 وذلك فيما يخـ�ص اإدارة املخاطر، عمليات مكافحة غ�صيل الأموال، اخلدمات امل�صرفية ال�صخ�صية، 

ائتمان الأفراد وال�صركات، اخلزينة، الرقابة املالية، الرقابة على �صناديق الإ�صتثمار املالية والعمليات، تقنية املعلومات، املوارد الب�صرية وال�صوؤون الإدارية، 

التدقيق الداخلي وال�صوؤون القانونية. 

قمنا باأعمال الفح�ص وفقاً للدليل والإر�صادات العامة وال�صادرة من قبل بنك الكويت املركزي بتاريخ 14 نوفمرب 1996، وتعليمات حوكمة ال�صركات والتي 

اأ�صدرت من قبل بنك الكويت املركزي بتاريخ 3 مايو 2004، ووفقاً ملعايري التدقيق الدولية. وقمنا بفح�ص اإلتزام البنك بالنواحي الآتية وفقاً للتعليمات 

الواردة من بنك الكويت املركزي بتاريخ 10 يناير 2013:

اجلزء الثالث والرابع من تعليمات حوكمة ال�صركات ال�صادرة للموؤ�ص�صات املالية وذلك فيما يتعلق باأنظمة الرقابة الداخلية. اأ. 

تعليمات بنك الكويت املركزي املتعلقة مبكافحة غ�صيل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب يف البنك. ب. 

اأن�صطة الأوراق املالية يف البنك. ج. 

يخ�صع كل من بنـك الكويت الوطني (انرتنا�صيونال) فـي اململكـة املتحـدة، وبنك الكويت الوطني– نيويورك وبنـك الكويت الوطني �ص.م.ك.ع. فرع جمهورية 

�صنغافورة وبنك الكويت الوطني، �صوي�صرا، لتقييم ال�صوابط الرقابية ولرقابة �صنوية من قبل اجلهات الرقابية املحلية يف البلد الذي يقع فيه البنك/الفرع والتي 

تتما�صى مع متطلبات بنك الكويت املركزي ذات ال�صلة. ولذلك، فقد مت اإ�صتثناءها من نطاق املراجعة يف اإطار تعليمات بنك الكويت املركزي يف هذا ال�صاأن. 

اإن م�صوؤوليتكم كاأع�صاء جمل�ص اإدارة بنك الكويت الوطني – �ص.م.ك.ع. هي العمل على اإر�صاء النظم املحا�صبية وال�صجالت واأنظمة الرقابة الداخلية الكافية 

ملجموعتكم. اإن القيام مبثل هذه امل�صوؤولية ي�صتدعي اإ�صدار اأحكام ذاتية واإجراء تقييم بغر�ص تقدير املزايا املتوقعة والتكاليف املرتبطة مقابل احل�صول 

على املعلومات الإدارية املالية واإجراءات الرقابة عليها. اإن الغر�ص املرجو من مراجعة اأنظمة الرقابة الداخلية هو توفري اطمئنان معقول ولي�ص مطلقاً 

باأن املجموعة لديها اأنظمة رقابة داخلية لتوفري احلماية على املوجودات من اخل�صارة التي قـد تنجـم عن ا�صتخدام اأو ا�صتبعاد تلك املوجودات من قبل 

اأ�صخا�ص غري خمولني، والتاأكد اأي�صاً من اأن املخاطر امل�صرفية تتم مراقبتها وتقييمها بدقة، واأن العمليات يتم تنفيذها وفقاً لإجراءات التفوي�ص املتبعة، 

ويتم ت�صجيلها على نحو �صحيح، عالوة على متكينكم من مزاولة كافة الأعمال بحيطة وحذر.

ونظراً للمحدودية الكامنة يف النظم املحا�صبية اأو نظم الرقابة الداخلية، فقد حتدث بع�ص الأخطاء والتي ل ميكن اكت�صافها. كما اأن تقييم كفاية الأنظمة 

لفرتات م�صتقبلية قد يتاأثر نتيجة عدم كفاية املعلومات املتوفرة لدى الإدارة اأو اإجراءات الرقابة ب�صبب املتغريات املحيطة، اأو نتيجة تدين درجة الإلتزام 

بتلك الإجراءات. 

يف راأينا، اآخذين يف العتبار طبيعة عمل املجموعة وحجم اأعمالها، اأن ال�صجالت املحا�صبية وكذا ال�صجالت الأخرى واأنظمة الرقابة الداخلية خالل ال�صنة 

املنتهية يف 31 دي�صمرب 2012 التي قمنا بفح�صها يف الفروع امل�صار اإليها يف الفقرة 1 اأعاله، تتفق ومتطلبات دليل الإر�صادات العامة الذي اأ�صدره بنك 

الكويت املركزي بتاريخ 14 نوفمرب 1996 من جميع النواحي املادية. 

لقد قمنا باإجراء متابعة مالحظات ال�صنة ال�صابقة، وبراأينا فاإن البنك يحتفظ، من جميع النواحي املادية، باإجراءات رقابية داخلية فعالة فيما يتعلق مبتابعة 

وت�صوية املالحظات وفقاً لتعهدهم بذلك، على النحو املبني يف املجالت ذات ال�صلة من هذا التقرير.

دولـة الكويـت

19 يونيو 2013

د. �شعيب عبد اهلل �شعيب

مراقب ح�صابات مرخ�ص فئة اأ رقم 33

RSM البزيع و�صركاهم 
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الأخالقيات وقواعد ال�شلوك املهني وهيكل املجموعة 

القيم ال�شلوكية

التزمت املجموعة بتحقيق قيم احلوكمة يف اأعلى م�صتوياتها، ومت اإر�صاء هذه القيم �صمن عدد من الركائز والتي انبثقت  من خالل جمموعة من ال�صيا�صات 

والجراءات املبينة فيما يلي:  

ميثاق ال�شلوك والخالق املهنية

توىل املجل�ص قيادة مهمة و�صع املعايري املهنية والقيم ال�صلوكية التي من �صاأنها تعزيز النزاهة على م�صتوى املجموعة.

ولإر�صاء اأ�ص�ص احلوكمة ال�صليمة، يتحقق املجل�ص من اإر�صاء الثقافة املوؤ�ص�صية لدعم وتعزيز املعايري واملحفزات املالئمة لاللتزام ب�صلوكيات تت�صم باملهنية 

وامل�صوؤولية. ويتحمل جمل�ص الإدارة اأي�صاً م�صوؤولية التزام املجموعة بقواعد ال�صلوك والأخالق املهنية والأعمال واملمار�صات الأخالقية ومعايري ال�صفافية 

كلها للحفاظ على القيم املوؤ�ص�صية. 

ومبا يتوافق مع تعليمات بنك الكويت املركزي، اأ�صدرت املجموعة قواعد ال�صلوك والأخالق املهنية والتي ت�صرتط املعايري الأخالقية املتوقعة من اأع�صاء 

جمل�ص الإدارة وموظفي املجموعة واأ�صحاب امل�صلحة الآخرين خالل اجراء اأعمالهم. هذا و يتم التحقيق يف اأي جتاوزات للميثاق ب�صورة �صاملة وكما هو 

مالئم، واتخاذ الإجراءات التاأديبية والت�صويبية املنا�صبة.

تعار�س امل�شالح

يتوىل جمل�ص الإدارة اإدارة ومراقبة اأي تعار�ص حمتمل اأو فعلي للم�صالح لأع�صاء املجل�ص واأ�صحاب امل�صالح، مبا يف ذلك اإ�صاءة ا�صتخدام موارد املجموعة 

واأي ت�صرف من �صاأنه تعطيل اأعمال املجموعة اأوالتاأثري عليه �صلباً. وت�صتعني املجموعة ب�صيا�صة خا�صة للتعامل مع تعار�ص امل�صالح تبني املبادئ الر�صادية 

والربوتوكولت لتحديد حالت تعار�ص امل�صالح املحتملة واإعداد تقارير بها والف�صاح عنها ومنعها والتقيد ال�صارم بتجنبها، مبا يف ذلك القواعد املتعلقة 

مبعامالت الأطراف ذات العالقة وحالت تعار�ص امل�صالح املحتملة. 

للمجل�ص ال�صلطة الكاملة يف متابعة حالت تعار�ص امل�صالح املحتمل. وقد مت اإعداد منوذج اإقرار تعار�ص امل�صالح وتعميمه لقيا�ص م�صتوى تعار�ص امل�صالح 

اإن وجدت، حيث يجب تقدمي ذلك النموذج من قبل اجلهات املعنية لتخ�صع  للمراجعة الدورية من قبل جمل�ص الإدارة. 

ال�شرية

يحافظ املجل�ص والدارة التنفيذية واملوظفني على �صرية املعلومات والبيانات اخلا�صة باأ�صحاب امل�صالح باملجموعة وفقاً لأحكام القواعد والتعليمات ال�صادرة 

من قبل البنك املركزي واجلهات الرقابية الأخرى. 

لقد و�صعت املجموعة �صيا�صة لل�صرية والتي حتدد القواعد الواجب اتباعها من جانب اأع�صاء املجل�ص والإدارة التنفيذية وموظفي املجموعة حفاظاً على 

�صرية املعلومات.  

كما جنحت املجموعة خالل العام 2013 بتنفيذ اإجراء متّثل يف وجوب قيام كافة املوظفني بقراءة �صيا�صة ال�صرية والتوقيع على اإقرار ال�صرية، كما مت توقيع 

كافة اأع�صاء املجل�ص على ذات الإقرار.

�شيا�شة الإبالغ عن املخالفات والتجاوزات

اأ�ص�صت املجموعة عدد من القنوات لتتيح ملوظفيها، وبح�صن نية وثقة، الإبالغ املبا�صر اإىل رئي�ص جمل�ص الإدارة حول اية خماوف تتعلق بتجاوزات اأو خمالفات 

معينة، وقد ان�صاأت املجموعة رابطاً اإلكرتونياً على �صبكتها الداخلية بالإ�صافة اإىل بريد اإليكرتوين خم�ص�ص لتلقي البالغات مبا�صرًة من املوظفني. ويطبق 

هذا الجراء ب�صورة م�صتقلة من قبل اأمني �صر جمل�ص الإدارة والذي بدوره يقدم  تقاريراً دورياً لرئي�ص جمل�ص الإدارة بذلك. 

وتبقى املعلومات امل�صتلمة واملجمعة كجزء من هذا الجراء �صرية، ويف حالت ال�صرورة حتفظ بدون ا�صم املبلغ لتوفري احلماية الالزمة للموظف. ولقد 

زادت املجموعة من وعي موظفيها خالل العام حول تلك الإجراءات وقامت بحثهم على ا�صتخدام اآلية البالغ.

�شيا�شات التعامالت مع اأطراف ذات عالقة والإف�شاح

لقد قامت املجموعة يف تقريرها ال�صنوي (�صفحة 104-105) بالإف�صاح عن املعلومات املتعلقة بطبيعة وحجم التعامالت اأو القرو�ص املنفذة مع الأطراف 

ذات العالقة، اأو التي لها تاأثري اأو �صيطرة على املجموعة  مبا يف ذلك اأع�صاء الدارة التنفيذية الذين لهم عالقة بهوؤلء الأطراف. وتتبع املجموعة تعريف 

الأطراف ذات عالقة وفقاً للقواعد التنظيمية ذات ال�صلة مثل املعايري الدولية للتقارير املالية.

حتتفظ املجموعة بكافة �صجالت التعامالت مع الأطراف ذات العالقة وتخ�صع ملراجعة املجل�ص ب�صورة دورية بالإ�صافة اإىل مراجعة التدقيق الداخلي 

للتحقق من مدى دقتها. 

متكنت املجموعة وبنجاح خالل العام مبراقبة ومراجعة معامالت الأطراف ذات العالقة من خالل اأدوات جيدة من التقارير والإف�صاح املقدم من قبل  

اأ�صحاب امل�صالح.
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اإدارة خماطر املجموعة 

تتبع جمموعة املخاطر واللتزام جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�ص الإدارة مبا�صرة، وتتوىل م�صوؤولية حتديد وتقييم املخاطر الرئي�صية وقيا�ص م�صتويات 

تعر�ص البنك للمخاطر ومتابعة م�صتويات النك�صاف يف ظل نزعة املخاطر، كما تتوىل اأي�صاً حتديد متطلبات راأ�ص املال ب�صورة دورية وتقوم مبتابعة وتقييم 

القرارات املتعلقة بتحمل خماطر معينة. 

تعمل جمموعة املخاطر واللتزام على التاأكد من ا�صتيفاء املجموعة ملتطلبات اللتزام مع اجلهات الرقابية، مبا يف ذلك بنك الكويت املركزي وهيئة اأ�صواق 

املال واأية جهات رقابية اأخرى.

ويتم الحتفاظ  بقائمة جمّمعة للمخاطر على م�صتوى املجموعة ويت�صمن ذلك املخاطر الرئي�صية على م�صتوى الفروع اخلارجية وال�صركات التابعة. 

يتحمل جمل�ص الإدارة امل�صوؤولية الكاملة يف ت�صميم نزعة املخاطر وال�صرتاتيجية وكذلك املوافقة على اإطار عمل اإدارة املخاطر وال�صيا�صات والإجراءات 

بالإ�صافة للمتابعة الدورية للمخاطر وتطبيق اآلية تقييم الأداء املعدل وفقاً للمخاطر (لتحقيق التوازن بني املخاطر والعوائد).

هيكل اإدارة املخاطر واللتزام

يتاألف هيكل اإدارة املخاطر واللتزام من الوحدات التالية:

 وحدة اإدارة خماطر الئتمان املحلي. 

• وحدة اإدارة خماطر الئتمان الدويل. 	

• وحدة اإدارة املخاطر الت�صغيلية. 	

• وحدة اإدارة خماطر ال�صوق. 	

• وحدة اإدارة خماطر حمفظة البنك والرقابة عليها. 	

• وحدة اإدارة الإلتزام. 	

يرتاأ�ص هيكل اإدارة املخاطر واللتزام رئي�ص اإدارة املخاطر للمجموعة ويدعمه نوابه وم�صاعديه. ويرتاأ�ص كل وحدة مذكورة اأعاله مديراً لها.  

ا�شرتاتيجية املخاطر 

تتلخ�ص العنا�صر الأ�صا�صية ل�صرتاتيجية املخاطر املعتمدة من قبل جمل�ص الإدارة مبا يلي: 

• توازن الأداء على م�صتوى وظائف املجموعة. 	

• احلفاظ على ال�صتقرار وا�صتمرارية العمل اأثناء الكوارث. 	

• ربط اإطار عمل املخاطر با�صرتاتيجية املجموعة. 	

• الإلتزام الفعال والكايف باملتطلبات الرقابية ومتطلبات راأ�ص املال مبا يتوافق مع ا�صرتاتيجية العمل.	

• التخطيط الفعال للمخاطر من خالل نزعة منا�صبة للمخاطر. 	

• التطبيق املتزن لختبارات ال�صغط لتقييم اأثر ذلك على متطلبات راأ�ص املال وقاعدة راأ�ص املال وو�صع ال�صيولة النقدية.  	

نزعة املخاطر 

بهدف حتقيق التوازن الأمثل للمخاطر والعوائد التي متكن من حتقيق اأهدافها ال�صرتاتيجية، و�صعت املجموعة احلد الأق�صى للمخاطر الذي ميكن اأن 

تقبله يف الفئات املحددة لالأعمال. وينبغي تخفيف اأية خماطر من �صاأنها خمالفة نزعة املخاطر للبنك، وذلك كاأولوية �صمن امل�صتويات املقبولة.

يتم مراجعة نزعة املخاطر بالبنك ب�صورة �صنوية على الأقل، ويتم حتديثها ح�صب ال�صرورة. ويتم مراجعة واعتماد التغريات والتحديثات على نزعة املخاطر 

من قبل جمل�ص الإدارة.

قام رئي�ص اإدارة خماطر املجموعة وبالتن�صيق مع جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�ص الإدارة بدور هام يف زيادة الوعي والفهم اخلا�ص بهيكل املخاطر، بالإ�صافة 

اإىل و�صع حدود املخاطر وم�صاعدة جلنة الرت�صيحات واملكافاآت يف �صياغة منهجية للمكافاآت ت�صتند اإىل املخاطر حيثما كان ذلك ممكناً. 

قامت جمموعة املخاطر والإلتزام بتحديد التحذيرات املبكرة لتجاوزات حدود املخاطر ونزعة املخاطر، ورفع ذلك لعناية جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�ص 

الإدارة وبالتايل اإىل جمل�ص الإدارة. 

للمزيد من املعلومات حول اإدارة املخاطر، يرجى الرجوع اإىل ق�صم اإدارة املخاطر �صفحة (68-53).
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�شيا�شة واإطار منح املكافاآت

اإن �صيا�صة املكافاآت بالبنك تتما�صى مع الأهداف ال�صرتاتيجية للمجموعة، ل �صيما اأنها م�صممة جلذب والحتفاظ وحتفيز الكوادر من املوظفني ذوي 

الكفاءة العالية واملهنية واملهارات واملعرفة، ويف نف�ص الوقت، تعزيز اإدارة املخاطر اجليدة والفعالة والربحية امل�صتمرة. 

لقد مت ربط منح املكافاآت املالية للمجموعة باأهداف الأداء ق�صرية وطويلة الأجل، وقد مت حتويل ا�صرتاتيجية املجموعة املعتمدة من قبل املجل�ص اإىل 

موؤ�صرات اأداء رئي�صية، ويتم حتديد املكافاآت ا�صتناداً اإىل حتقيق تلك املوؤ�صرات الرئي�صية جتاه ا�صرتاتيجية املجموعة ال�صاملة، وهذا يت�صمن املعايري املالية 

وغري املالية وموؤ�صرات املخاطر الرئي�صية (حيثما ينطبق الأمر).

لأغرا�ص منح املكافاآت، ت�صنف املجموعة فئات موظفيها بني املوظفني امل�صاركني يف اأن�صطة حتفها املخاطر واملوظفني الذين يتولون مهام الرقابة املالية 

ورقابة املخاطر. 

لقد مت ربط مكافاآت املوظفني امل�صاركني يف اأن�صطة حتفها املخاطر بحدود املخاطر، التي يتم تنظيمها وفقاً لنزعة املخاطر. اأما موؤ�صرات الأداء الرئي�صية 

لوظائف الرقابة املالية ورقابة املخاطر فاإنها ت�صتند اإىل حتقيق الهداف املحددة بالوظيفة نف�صها حيث اأن اأي ا�صرتداد لهذه الفئة �صوف ي�صتند اإىل 

معايري اأداء الوظيفة.

خالل العام 2013، قامت جلنة الرت�صيحات واملكافاآت بالتن�صيق مع جلنة املخاطر ورئي�ص اإدارة املخاطر من اأجل ربط نزعة املخاطر باأهداف الأداء.

تعمل املجموعة بفل�صفة املزايا الإجمالية، مع الأخذ يف العتبار كافة مكونات املكافاآت املالية املمنوحة والتي تتمثل مبا يلي:

املكافاآت الثابتة (الرواتب، واملزايا وما اإىل ذلك).  -

املكافاآت املتغرية (مثل املكافاآت القائمة على م�صتوى الأداء) والتي تت�صمن املكافاأة النقدية وح�ص�ص الأ�صهم (وفقاً لربنامج  نظام خيار �صراء الأ�صهم   -

للموظفني).

تتاأكد املجموعة من وجود توازن منا�صب بني املكافاآت الثابتة واملتغرية لل�صماح باحتمالية تخفي�ص املكافاآت يف حالة الأداء املايل ال�صلبي.

تطبق املجموعة الأ�صلوب الآجل الذي ميتد حلد الثالث �صنوات (ال�صتحقاق النهائي ملنح املكافاآت املتغرية). ويخ�صع ا�صتحقاق منح املكافاآت املتغرية اإىل 

مدى حتقيق اأهداف الأداء طويلة املدى وكذلك حتقق حدوث املخاطر.

ويتم تطبيق �صيا�صة ال�صرتداد على الأجزاء الغري املمنوحة من املكافاة (برنامج خيار �صراء الأ�صهم) وذلك يف حالة عدم حتقيق املوظف لأهداف الأداء 

طويلة املدى اأو حتقق املخاطر فعلياً. ويتاح نظام خيار �صراء الأ�صهم لعدد خمتار من املوظفني املوؤهلني لالنتفاع بهذا النظام، ويتم تطبيق �صيا�صة ال�صرتداد 

على هذا العن�صر من املكافاآت املتغرية.

اإن عملية املكافاآت باملجموعة حتكم من خالل جلنة الرت�صيحات واملكافاآت املنبثقة عن جمل�ص الإدارة ويتحمل جمل�ص الإدارة م�صوؤولية اتخاذ القرارات النهائية.

الإف�شاحات اخلا�شة باملكافاآت

مل يت�صلم رئي�ص واأع�صاء جمل�ص اإدارة املجموعة اأية مكافاآت يف �صكل اأتعاب اأو رواتب اأو زيادات لقاء خدماتهم املقدمة للبنك.

بلغت اجمايل مكافاآت اخلم�صة اأع�صاء من الإدارة العليا الذين ح�صلوا على اأعلى املكافاآت، بالإ�صافة اإىل مدير عام  املجموعة املالية، رئي�ص التدقيق 

الداخلي، ورئي�ص اإدارة املخاطر (اأي ثمانية م�صوؤولني) لل�صنة املنتهية يف دي�صمرب 2013 مبلغ  4٫256 األف دينار كويتي.

يو�صح اجلدول التايل تفا�صيل املكافاآت املدفوعة (بالدينار الكويتي) لفئات املوظفني:

عدد املوظفنيفئات املوظفني
مكافاآت ثابتة

األف دينار كويتي

مكافاآت متغرية

األف دينار كويتي
اإجمايل املدفوع

األف دينار كويتي

نقدي
نظام خيار �شراء 

الأ�شهم للموظفني

514٫6672٫9608338٫460الإدارة العليا

232٫6132٫7356275٫975امل�صاركني يف اأن�صطة حتفها املخاطر

161٫2334401691٫842وظائف الرقابة املالية ورقابة املخاطر
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لأغرا�س الإف�شاح

تت�صمن الإدارة العليا جميع املوظفني مبا يعادل م�صاعد مدير عام فما فوق لكافة وحدات الأعمال با�صتثناء الوظائف الرقابية.  -

يتم تعريف املوظفني امل�صاركني يف اأن�صطة حتفها املخاطر باأنهم املوظفني الذين يكون لأن�صطتهم تاأثرياً مادياً على قائمة خماطر املجموعة.   -

تت�صمن وظائف الرقابة املالية ورقابة املخاطر جميع املوظفني مبا يعادل م�صتوى م�صاعد مدير عام فما فوق يف وظائف الرقابة املالية، اإدارة املخاطر   -

واللتزام، التدقيق الداخلي، ووحدة مكافحة غ�صيل الأموال.

حقوق اأ�شحاب امل�شالح

طبقت املجموعة اإجراءات وا�صحة املعامل يف اإدارة ال�صفافية واحلوار املنفتح والت�صال مع اأ�صحاب امل�صالح لديها. وحتدد هذه الإجراءات الربوتوكولت 

املتبعة يف التوا�صل مع اأ�صحاب امل�صالح وم�صتوى ودرجة املعلومات التي ميكن الف�صاح عنها.

امل�شاهمني 

متا�صياً مع عقد تاأ�صي�ص املجموعة ودليل احلوكمة، طورت جمموعة البنك قناة توا�صل ذات انفتاح و�صفافيًة مع م�صاهميها، والتي من �صاأنها متكني امل�صاهمني 

من فهم اأعمال املجموعة واأحوالها املالية واأدائها واجتاهاتها الت�صغيلية. كما طورت املجموعة اأي�صاً ق�صماً على موقعها الإلكرتوين يقدم تقارير مف�صلة 

للم�صاهمني حول احلوكمة واملعلومات الهامة الأخرى ب�صاأن الف�صاح عن املعلومات املالية وغري املالية.

هيكل امل�شاهمني 

فيما يلي امل�صاهمني الذين ميلكون اأو لديهم �صيطرة على اأكرث من 5% من راأ�ص املال:

ن�شبة الأ�شهم اململوكةال�شم

5٫04% (3٫33% مبا�صرة، 1٫71% غري مبا�صرة)املوؤ�ص�صة العامة للتاأمينات الجتماعية

عالقات امل�شتثمرين

تقدم جمموعة البنك حوار منفتح وذو �صفافية مع كل من م�صتثمريها �صواء من الهيئات اأو امل�صتثمرين من القطاع اخلا�ص وتعمل ادارة عالقات امل�صتثمرين 

كجهة ات�صال رئي�صية مع امل�صاهمني وامل�صتثمرين واملحللني املاليني.

كما تن�صر املجموعة املعلومات للم�صتثمرين واأ�صحاب امل�صالح ب�صورة دورية من خالل موقعها الإلكرتوين بالإ�صافة اإىل و�صائل الإعالم الأخرى.  

العمالء

من اأجل تعزيز ال�صفافية مع اأ�صحاب امل�صالح، وب�صورة رئي�صية للعمالء احلاليني واملحتملني، قامت املجموعة بتطبيق نظام اإدارة العمالء ل�صمان م�صاعدة 

العمالء واإر�صادهم وفقاً لذلك، مبا يف ذلك معاجلة �صكاوى العمالء يف حينها بطريقة فعالة ومنا�صبة.

املوظفني

 حتمي املجموعة حقوق موظفيها وتلتزم بها، والتي ت�صمل التايل على �صبيل املثال ل احل�صر:

العمل يف بيئة تت�صم بال�صفافية.   -

امل�صاركة يف برامج اإدارة مواهب املوظفني.   -

توافر هيكل �صفاف للمكافاآت والتعوي�صات.   -

حق الدخول على تطبيق �صيا�صة الإبالغ عن املخالفات.  -

وقد �ُصمم برنامج »هاي فاليرز« ملنح املوظفني، الذين ميتلكون �صفات قيادية، فر�صة جتربة مهام خمتلفة لدى اأق�صام اأخرى يف البنك، وذلك كجزء من 

ا�صرتاتيجية البنك لالإ�صتثمار يف املوارد الب�صرية الواعدة ومتا�صياً مع اللتزام بالتطوير وال�صتثمار يف هذا العن�صر الهام »املوارد الب�صرية« كما قام البنك 

بالتن�صيق مع جامعات على م�صتوى العامل، لتقدمي برامج تدريبية قيادية متنوعة لهوؤلء املوظفني.

املجتمع )امل�شوؤولية الجتماعية(

تعترب املجموعة يف املقدمة فيما يتعلق بامل�صوؤولية الجتماعية الرائدة، حيث اإيجاد بيئة اقت�صادية واجتماعية م�صتدامة يف املجتمع يعترب �صمن اأولويات 

اأن�صطتها الجتماعية ذات ال�صلة على موقعها الإلكرتوين، بالإ�صافة اإىل »تقرير امل�صوؤولية الجتماعية لعام  املجموعة. وتقوم املجموعة بالإف�صاح عن 

2013« كتقرير م�صتقل.
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اإدارة املخاطر

 2 بـــازل  اإطـــار  �سمن  املـــال  راأ�ـــس  كفاية  ملعيار  املبكر  للتطبيق  تعليماته   2005 دي�سمرب  املــركــزي يف  الــكــويــت  بنك  اأ�ــســدر 

احلد  على  واحلــفــاظ  املــال حل�ساب  راأ�ـــس  لكفاية  القواعد  التعليمات  هــذه  و�سعت  الكويت.  دولــة  يف  املرخ�سة  للبنوك 

اإطــار عمل  اإن  القيا�سي.  لالأ�سلوب  وال�سوق طبقا  والت�سغيل  االئتمان  لتغطية خماطر  املطلوب  املــال  راأ�ــس  من  االأدنـــى 

بازل 2 لبنك الكويت املركزي معد لتقوية اإدارة املخاطر و�سبط ال�سوق وتعزيز �سالمة و�سحة قطاع االأعمال امل�سرفية 

الذي  اجلــزء  وا�ستبدال  بتعديل  تعميم  يونيو 2009  املركزي يف  الكويت  بنك  اأ�سدر  ذلــك،  اإىل  اإ�سافًة  الكويت.  دولــة  يف 

الثاين من معيار  بالركن  اأ�سا�سية  ب�سورة  تتعلق  التعديالت اجلديدة  اأن  واأكــد  املــال«.  راأ�ــس  تقييم كفاية  »عملية  يغطي 

املــال  راأ�ــــس  الــداخــلــي لكفاية  التقييم  اأهــمــيــة عملية  واأكــــد عــلــى  الــرقــابــيــة،  املــراجــعــة  املتعلق بعملية  املـــال  راأ�ــــس  كــفــايــة 

�ــــس.م.ك.ع.  الوطني  الكويت  بنك  قــام   ، اأعـــاله  املــذكــورة  بالتعليمات  والــتــزامــًا  لــذلــك،  الــبــنــوك.  بها  تقوم  التي   )ICAAP(

النماذج  مع  ال�سغط  واخــتــبــارات   )ICAAP(املال راأ�ــس  لكفاية  الداخلي  التقييم  عملية  اإطــار  وتطوير  بــاإعــداد  )»الــبــنــك«( 

راأ�ــس  لكفاية  الــداخــلــي  التقييم  عملية  بتعزيز  م�ستمرة  ب�سورة  البنك  ويــقــوم  لها.  امل�ساندة  واالإجـــــراءات  وال�سيا�سات 

راأ�ــس املال مبا يتنا�سب مع املخاطر ال�ساملة التي يتعر�س لها البنك. واختبارات ال�سغط للحفاظ على   )ICAAP( املال 

هيكل املجموعة    .1

امل�صرفية  وال�صركات واخلدمات  امل�صرفية للأفراد  باملجموعة) يف تقدمي اخلدمات  اإليهم معاً  (ي�صار  التابعة  للبنك و�صركاته  الرئي�صية  الأن�صطة  تتمثل 

اخلا�صة واخلدمات امل�صرفية ال�صتثمارية وخدمات اإدارة الأ�صول والو�صاطة. للمزيد من التفا�صيل حول اأن�صطة املجموعة، يرجى الرجوع اإىل الإي�صاح 

3 حول البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

مت اإعداد وجتميع البيانات املالية املجمعة والتقارير الرقابية حول كفاية راأ�س املال للمجموعة على اأ�صا�س متماثل، ما مل يتم الإف�صاح عن غري ذلك. 

للح�صول على معلومات اإ�صافية حول اأ�صا�س الإعداد واأ�صا�س التجميع، يرجى الرجوع اإىل اإي�صاحات 2-1 و 2-3 حول البيانات املالية املجمعة للمجموعة. 

فيما يلي ملخ�س عن ال�صركات التابعة الرئي�صية:

بنك الكويت الوطني انرتنا�سيونال بي ال �سي )اململكة املتحدة(،  وهي �صركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك ولديه مكتبان يف لندن ومكتب اآخر يف باري�س  	•
لتقدمي اخلدمات امل�صرفية للأفراد وال�صركات وخدمات اخلزانة وخدمات التمويل التجاري.

بنك الكويت الوطني لبنان �س.م.ل. )لبنان(،  وهي �صركة مملوكة بن�صبة 85.5% (2012: 85.5%) للبنك وتقدم اخلدمات امل�صرفية للأفراد واخلدمات  	•
التجارية واخلدمات امل�صرفية اخلا�صة واخلدمات العقارية من خلل �صبكة مكونة من ثمانية فروع.

بنك الكويت الوطني بنك بريفي �سوي�سرا اإ�س. اإيه. )�سوي�سرا(، ، وهي �صركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك مركزها الرئي�صي يف جنيف. وتقدم – اإ�صافة  	•
اإىل اخلدمات امل�صرفية التقليدية – خدمات اإدارة املحافظ وال�صناديق العائلية اخلا�صة وخدمات ا�صت�صارية وخدمات اأمانة للأفراد ذوي امللءة املالية 

العالية واملوؤ�ص�صات. 

بنك االئتمان العراقي اإ�س. اإيه. )العراق(، وهي �صركة مملوكة بن�صبة 81.0% (2012: 81.0%) للبنك وتقدم اخلدمات امل�صرفية للأفراد واخلدمات  	•
التجارية من خلل �صبكة مكونة من اأربعة ع�صر فرعا يف العراق. 

نا�سيونال اإنف�ستورز جروب هولدجنز ليمتد )جزر كاميان(، وهي �صركة مملوكة بالكامل للبنك وتاأ�ص�صت ك�صركة ا�صتثمار. 	•

�سركة الوطني لال�ستثمار �س.م.ك. )الكويت(، ، وهي �صركة مملوكة بن�صبة 99.9% (2012: 99.9%) وتقوم بتقدمي اخلدمات املتعلقة بتمويل ال�صركات  	•
وال�صتثمار يف اأ�صهم امللكية اخلا�صة واخلدمات ذات ال�صلة باأ�صواق الدين الراأ�صمالية.

البنك الوطني امل�سري �س.م.م، وهو �صركة مملوكة بن�صبة 98.5% (2012: 98.5%) للبنك وتقدم اخلدمات امل�صرفية للأفراد واخلدمات امل�صرفية  	•
اخلا�صة واخلدمات امل�صرفية لل�صركات وخدمات اخلزانة واخلدمات املتعلقة بالتمويل التجاري من خلل �صبكة مكونة من اثنني واأربعني فرعاً. 

�سركة الوطني للو�ساطة املالية (مقفلة)، وهي �صركة مملوكة بن�صبة 86.7% (2012: 86.7%) للبنك وتقدم خدمات الو�صاطة.  	•

بنك بوبيان �س.م.ك.ع. )الكويت(، وهو �صركة مملوكة بن�صبة 58.4% (2012: زميلة بن�صبة 58.4%) للبنك، وتقدم اخلدمات امل�صرفية يف الكويت من  	•
خلل �صبكة مكونة من اثنني وع�صرين فرعاً، وفقاً لأحكام ال�صريعة الإ�صلمية. وهي مرخ�صة من قبل بنك الكويت املركزي.
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هيكل راأ�س املال   .2

يتكون راأ�س املال الرقابي للمجموعة من (اأ) ال�صريحة 1 من راأ�س املال التي تعترب القيا�س الأ�صا�صي للقوة املالية للمجموعة وت�صمـل راأ�س املال والحتياطيات 

والأرباح املحتفظ بها واحل�ص�س غري امل�صيطرة (بال�صايف بعد اأ�صهم اخلزينة وال�صهرة) (ب) ال�صريحة 2 من راأ�س املال التي تتكون من اجلزء امل�صموح به 

من احتياطيات اإعادة التقييم واملخ�ص�صات العامة. 

كما يف 31 دي�صمرب 2013، كان راأ�س مال البنك امل�صدر واملدفوع بالكامل يتكون من 4.571.172.506 (2012: 4.353.497.625) �صهم وبلغ اإجمايل 

راأ�س املال الرقابي للمجموعة 1.948.064 األف دينار كويتي (2012 معاد اإدراجها: 1.883.268 األف دينار كويتي).  بلغت ال�صريحة (1) وال�صريحة (2) 

1.891.918 األف دينار كويتي و 56.128 دينار كويتي على التوايل (2012 معاد اإدراجها: 1.820.791 األف دينار كويتي و62.477 األف دينار كويتي على 

التوايل) كما هو مبني بالتف�صيل اأدناه:

األف دينار كويتي

ال�سريحة 1 من راأ�س املال
31 دي�سمرب 2013

31 دي�صمرب 2012

(معاد اإدراجها)

435.349 457٫117راأ�س املال

21.768 22٫856اأ�صهم منحة مقرتحة

احتياطيات:

228٫559217.675احتياطي قانوين

699٫840699.840ح�صاب علوة الإ�صدار

16٫22417.957احتياطي اأ�صهم خزينة

117٫058117.058احتياطي عام

1٫061٫681 1.052.530

934٫274864.498اأرباح حمتفظ بها

(35.522) )69٫766(احتياطي ترجمة العملت الأجنبية

12.313 13٫603احتياطي املدفوعات بالأ�صهم

189.480 202٫950احل�ص�س غري امل�صيطرة �صمن حقوق ملكية ال�صركات التابعة (معاد اإدراجها)

ال�صتقطاع من ال�صريحة 1 من راأ�س املال:

(79.171) )80٫302(اأ�صهم خزينة

(67.700) )89٫736(ا�صتثمارات الأقلية الكبرية (%50)

(572.754) )560٫759(ال�صهرة 2012 (معاد اإدراجها)

  عجز حمول من ال�صريحة 2 من راأ�س املال

1٫891٫9181.820.791اإجمايل ال�سريحة 1 من راأ�س املال

ال�سريحة 2 من راأ�س املال

15٫66911.952احتياطيات اإعادة التقييم

118.225 130٫195خم�ص�صات عامة 2012 (معاد اإدراجها)

(67.700))89٫736(ا�صتثمارات الأقلية الكبرية (%50)

عجز حمول من ال�صريحة 1 من راأ�س املال

56٫12862.477اإجمايل ال�سريحة 2 من راأ�س املال

1٫948٫0461.883.268اإجمايل راأ�س املال املوؤهل

      

3-     ن�سب كفاية راأ�س املال 

فـي 31 دي�صمبـر 2013، بلغ اإجمايل معدل كفاية راأ�صمـال املجمـوعة 17.31% وقد بلغ معدل ال�صريحة 1 16.81% (2012 معاد اإدراجها: بلغ اإجمايل معدل 

كفاية راأ�س املال 18.29% وبلغ معدل ال�صريحة 1 17.68%) مقابل متطلبات اجلهات الإ�صرافية بن�صبة 12% و6% على التوايل. تتاأكد املجموعة من اللتزام 

مبتطلبات بنك الكويت املركزي مبراقبة كفاية راأ�س املال بتطبيق حدود داخلية اأعلى تدعمها منهجية خا�صة بتخطيط راأ�س املال.
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اإدارة املخاطر  يتبع

3-     ن�سب كفاية راأ�س املال )تتمة(

اأما البنوك التابعة للمجموعة فاإنها تخ�صع مبا�صرة لرقابة اجلهات الت�صريعية املحلية التابعة لها حيث تقوم هذه اجلهات الت�صريعية بتحديد ومراقبة 

متطلبات كفاية راأ�س املال. اإ�صافة اإىل ذلك، يقوم بنك الكويت املركزي مبراقبة كفاية راأ�س املال على م�صتوى املجموعة
 

كان معدل ال�صريحة 1 واإجمايل معدل راأ�س مال البنوك التابعة كما يلي:

31 دي�صمرب 312012 دي�سمرب 2013

البنوك التابعة

معدل

ال�سريحة 1

اإجمايل معدل 

راأ�س املال

معدل

ال�صريحة 1

اإجمايل معدل

راأ�س املال

26.79%25.19%24٫71%23٫22%بنك الكويت الوطني انرتنا�صيونال بي ال �صي (اململكة املتحدة)

30.64%29.26%34٫19%33٫05%بنك الكويت الوطني لبنان �س.م.ل. (لبنان)

67.46%65.31%84٫39%81٫56%بنك الكويت الوطني بنك بريفي �صوي�صرا اإ�س.اإيه. (�صوي�صرا)

174.50%172.80%212٫77%211٫85%بنك الئتمان العراقي اإ�س. اإيه. (العراق)

19.17%18.28%21٫47%20٫48%البنك الوطني امل�صري �س.م.م. (م�صر)

24.39%23.85%17٫49%17٫49%بنك بوبيان �س.م.ك.ع. (الكويت)

وبا�صتثناء القيود على التحويل ا�صتنادا اإىل احلد الأدنى من املتطلبات الراأ�صمالية الإ�صرافية، ل يوجد �صروط على حتويل الأموال اأو راأ�س املال القانوين 

بني �صركات املجموعة. 

املوجودات املرجحة باأوزان املخاطر وراأ�س املال الالزم   -4

اإن املخاطر املرجحة لراأ�صمال املجموعة املطلوب ملخاطر الئتمان وخماطر ال�صوق وخماطر الت�صغيل كما يلي. اإن احل�صابات لـ 31 دي�صمرب 2012 ت�صمل 

بنك بوبيان �س.م.ك.ع.، وهو �صركة م�صرفية اإ�صلمية تابعة، مت حيازتها خلل ال�صنة (اإي�صاح 21 حول البيانات املالية املجمعة). لأغرا�س حتديد املوجودات 

املرجحة باأوزان املخاطر وراأ�س املال اللزم، مت ترجيح النك�صافات واملوجودات يف بنك بوبيان �س.م.ك.ع.، ومت احت�صاب راأ�س املال، وفقاً لأحكام بنك 

الكويت املركزي التي تنطبق على البنوك التي تقدم اخلدمات امل�صرفية التي تتوافق مع احكام ال�صريعة الإ�صلمية. مت بعد ذلك اإ�صافة هذه الأرقام اإىل 

الأرقام املقابلة لها والتي تتعلق بباقي املجموعة، وهذه املمار�صة مطابقة للتقارير ذات ال�صلة، املقدمة اإىل بنك الكويت املركزي. مت اإعادة اإدراج اأرقام 

املقارنة يف اجلداول املعرو�صة ل�صنة 31 دي�صمرب 2012 لكي تعك�س تعديلت القيمة العادلة التي مت اإجرائها يف بيان املركز املايل املجمع (اإي�صاح 26 حول 

البيانات املالية املجمعة).

خماطر االئتمان  1-4

اإن اإجمايل راأ�س املال اللزم لتغطية خماطر الئتمان مببلغ 1.227.769 األف دينار كويتي كما يف 31 دي�صمرب 2013 (2012 معاد اإدراجها: 1.115.717 

األف دينار كويتي) كما هو مبني بالتف�صيل اأدناه:

األف دينار كويتي

31 دي�صمرب 2012 (معاد اإدراجها)31 دي�سمرب 2013

اإجمايل

االنك�ساف

ملخاطر

االئتمان

املوجودات

املرجحة باأوزان 

املخاطر

راأ�س املال

الالزم

اإجمايل

النك�صاف

ملخاطر

الئتمان

املوجودات 

املرجحة باأوزان 

املخاطر

راأ�س املال

اللزم

--118.130--173٫376النقد

3٫652٫676130٫09715٫6123.050.36499.29311.915املطالبات على الدول

املطالبات على موؤ�ص�صات

   القطاع العام
495٫39097٫68111٫722381.44941.6564.999

3٫346٫873867٫739104٫1292.847.315687.89782.548املطالبات على البنوك

8٫907٫6235٫174٫914620٫9908.299.3854.878.391585.407املطالبات على ال�صركات

الإنك�صافات للقرو�س ال�صتهلكية

   من منظور اجلهات الرقابية
3٫453٫4403٫159٫084379٫0902.996.6482.772.948332.754

102٫61347٫1135٫654150.53353.0766.369الإنك�صافات للقرو�س املتاأخرة

764.38591.725*754٫78290٫572911.567*916٫468انك�صافات اأخرى*

21٫048٫45910٫231٫4101٫227٫76918.755.3919.297.6461.115.717املجموع

* الإنك�صافات الأخرى اأعله تت�صمن مبلغ 184.190 األف دينار كويتي بال�صالب (2012 معاد اإدراجها: 160.346  األف دينار كويتي بال�صالب) ميثل مبلغ 
املخ�ص�س العام الذي يزيد عن احلد الأق�صى 1.25% من املوجودات املرجحة باأوزان املخاطر امل�صموح عند الو�صول اإىل ال�صريحة (2).  
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خماطر ال�سوق  2-4

30.159 األف دينار كويتي (2012: 30.979 األف دينار كويتي) واملبني بالتف�صيل اأدناه:  بلغ اإجمايل راأ�س املال الل

األف دينار كويتي

31 دي�سمرب

2013

31 دي�صمرب

2012

راأ�س املال

الالزم

راأ�س املال

اللزم

2٫3143.130خماطر اأ�صعار الفائدة

--خماطر و�صع الأ�صهم

27٫84527.849خماطر ال�صرف الأجنبي

30٫15930.979االإجمايل 

4-3 خماطر الت�سغيل

بلغ اإجمايل راأ�س املال اللزم لتغطية خماطر الت�صغيل 92.436 األف دينار كويتي (2012: 89.130 األف دينار كويتي) والذي مت احت�صابه بت�صنيف راأ�صمال 

املجموعة اإىل 8 خطوط اأعمال (كما هي معرفة يف اإطار عمل بازل 2) مع �صرب اإجمايل متو�صط الدخل لثلث �صنوات يف معامل بيتا املحدد �صابقا.

اإدارة املخاطر  -5

اأن�صطة اأعمال املجموعة وتنوع املواقع اجلغرافية يتطلب حتديد وقيا�س وجتميع واإدارة املخاطر والتوزيع الفعال لراأ�س املال لتحقيق املعدل  اإن تداخل 

الأمثل للعائدات / املخاطر. وتدير املجموعة املخاطر التي تتعر�س لها بطريقة منظمة ومنطية و�صفافة من خلل �صيا�صة املخاطر العاملية التي جتعل اإدارة 

املخاطر ال�صاملة جزءاً اأ�صا�صياً من الهيكل التنظيمي، واأي�صاً من خلل اإجراءات قيا�س ومراقبة املخاطر. متثل وظيفة اإدارة املخاطر باملجموعة وحدات 

اأعمال م�صتقلة، تفعه تقاريرها مبا�صرًة اإىل جلنة جمل�س الإدارة لإدارة املخاطر وتتبع اأ�صلوب �صامل ومو�صوعي لتقييم جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية 

يف اإدارة خماطر املجموعة.

خلل عام 2009، قامت املجموعة باإ�صافة الإطار العام للحوكمة واإدارة وتخطيط راأ�س املال من خلل اإجراء عملية التقييم الداخلي لكفاية راأ�س املال، 

والتي تت�صمن “اختبار ال�صيناريو” على فرتات منتظمة ودورية. من بني اأهداف عملية التقييم الداخلي لكفاية راأ�س املال تقييم املخاطر املحتملة الكامنة 

التي تتعر�س لها املجموعة ومل يغطيها الركن 1. وفقاً لتعليمات جلنة بازل وبنك الكويت املركزي، واملبادئ الرئي�صية لعملية التقييم الداخلي لكفاية راأ�س 

املال باملجموعة ت�صمل ما يلي : 

 

م�صوؤوليات جمل�س الإدارة والإدارة العليا. 	•
الإدارة القيا�صية لراأ�س املال. 	•

تقييم �صامل للمخاطر ملخاطر الركن 2، على �صبيل املثال، الئتمان (تركزات خماطر القطاع وال�صم) وال�صيولة والقانونية وال�صمعة وال�صرتاتيجية. 	•
املراقبة ورفع التقارير. 	•

مراقبة ومراجعة العملية. 	•

فيما يلي ال�صمات الأ�صا�صية ل�صيا�صة املجموعة ال�صاملة لإدارة املخاطر:

	 يقدم جمل�س الإدارة توجيهات وروؤى لإدارة املخاطر العامة.•

	 مت اقرتاح حد قبول املجموعة للمخاطر/ نزعة املجموعة للمخاطر من قبل اللجنة التنفيذية ويتم اعتماده من جمل�س الإدارة.•

	 اإدارة املخاطر هي اإجراء اأ�صا�صي باملجموعة ويعترب اخت�صا�س رئي�صي لكل املوظفني.•

	 تقوم املجموعة باإدارة خماطر الئتمان وخماطر ال�صوق واملخاطر الت�صغيلية وخماطر ال�صيولة بطريقة تت�صم بالتن�صيق داخل املوؤ�ص�صة.•

	 وظيفة التدقيق الداخلي باملجموعة ترفع تقاريرها اإىل جلنة جمل�س الإدارة للتدقيق وتقدم تاأكيدات م�صتقلة على التزام وحدات الأعمال ب�صيا�صات •

واإجراءات اإدارة املخاطر وكفاية وفاعلية اإطار عمل اإدارة املخاطر لكافة �صركات املجموعة.

تقوم وظيفة اإدارة املخاطر مب�صاعدة الإدارة التنفيذية يف املراقبة والإدارة الفعالة للمخاطر العامة للمجموعة. وتتاأكد الوظيفة اأي�صا من اأن:

	 الإ�صرتاتيجية العامة لأعمال املجموعة تتوافق مع حدود املخاطر املقبولة واملعتمدة من قبل جمل�س الإدارة واملحددة بوا�صطة اللجنة التنفيذية.•

	 �صيا�صات واإجراءات ومنهجيات املخاطر تتوافق مع حدود املخاطر املقبولة للمجموعة.•

	 هياكل واأنظمة اإدارة املخاطر املنا�صبة يتم تطويرها وتطبيقها.•

	  يتم مراقبة خماطر وحدود املحفظة يف كل �صركات املجموعة، مبا يف ذلك امل�صتويات “الإقليمية” املقبولة. •

تقوم املجموعة، ب�صورة دورية، بتقييم كفاية وكفاءة اإطار عمل اإدارة املخاطر يف �صوء بيئة املخاطر املتغرية، مبا يف ذلك ال�صركة التابعة التي مت حيازتها 

يف �صنه 2012 (اإي�صاح 21 حول البيانات املالية املجمعة). 

نطاق وطبيعة اأدوات رفع التقارير باملخاطر  1-5

اإطار عمل اإدارة املخاطر ال�صامل ميكن املجموعة من حتديد وتقييم واحلد من ومراقبة املخاطر با�صتخدام �صل�صلة من الأدوات النوعية والكمية. بع�س من 

هذه الأدوات متعارف عليه يف عدد من فئات املخاطر، يف حني اأن البع�س الآخر يتم اإعداده خ�صي�صاً ل�صمات معينة من فئات حمددة من املخاطر ومن 

�صاأنها اأن ي�صاعد على توفري جميع املعلومات مثل:
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	 وا�صتخدام احلدود • بال�صمانات  التغطية  الأخرى مثل معدل  املوجودات  واإنك�صافات  التجارية وال�صتهلكية  الإقرا�س  اأن�صطة  الئتمان يف  خماطر 

والتنبيهات ذات ال�صلة بالقرو�س متاأخرة ال�صداد، الخ.

	 ح�صر مدى تاأثر القيمة ال�صوقية لأحد املراكز اأو املحافظ للتغريات يف حدود ال�صوق (امل�صار اإليها عامة بتحليل احل�صا�صية).•

	 ح�صر النك�صاف للخ�صائر ب�صبب التغريات الزائدة يف اأ�صعار اأو معدلت ال�صوق.•

وتقوم املجموعة ب�صورة منتظمة، بتقييم كفاية وفاعلية اأدوات وم�صفوفات رفع التقارير لديها يف �صوء بيئة املخاطر املتغرية.

عمليات اإدارة املخاطر  2-5

من خلل اإطار عمل اإدارة املخاطر ال�صامل، يتم تقييم املعاملت والإنك�صافات القائمة للمخاطر ومقارنتها باحلدود امل�صرح بها حيث يتم مراقبة املخاطر 

التي ل ميكن ت�صنيفها باإتباع اإر�صادات ال�صيا�صة وموؤ�صرات املخاطر الأ�صا�صية وموؤ�صرات الرقابة الرئي�صية. اأي فروق اأو زيادات اأو انحرافات يتم ت�صعيدها 

اإىل الإدارة لتخاذ الإجراء املنا�صب ب�صاأنها.

فيما يلي املخاطر الرئي�صية التي تتحملها املجموعة يف عملياتها اليومية:

5-2-1     خماطر االئتمان

تعرف خماطر الئتمان باأنها احتمال اأن يكون العميل اأو الطرف املقابل غري قادر على الوفاء بالتزاماته املالية املتعاقد عليها مما يوؤدي اإىل التعرث و/اأو 

خ�صائر مالية. وتنتج هذه املخاطر يف �صياق الأعمال العادية للمجموعة.

5-2-2     اإ�سرتاتيجية اإدارة خماطر االئتمان

اإجراءات التقييم واإدارة ورفع تقارير خماطر الئتمان ب�صورة متلزمة مع  اأ�صا�س حماية ا�صتقللية و�صلمة  اإدارة خماطر الئتمان عل  اأ�صلوب  ي�صتند 

ال�صيا�صات واحلدود وهياكل ال�صلحيات باملوافقة والتي تقدم دليًل ا�صرت�صادياً للإدارة اليومية لإنك�صافات املجموعة ملخاطر الئتمان. ويتاألف هذا الأ�صلوب 

من حدود املخاطر املو�صوعة لكافة العملء بعد عمل تقييم دقيق جلدارتهم الئتمانية.

وتتطلب الإجراءات الدائمة املبينة �صمن �صيا�صات الئتمان ودليل املخاطر للمجموعة اأن تخ�صع كافة القرتاحات مبنح الئتمان ملراجعة تف�صيلية من قبل 

القطاعات املحلية والدولية امل�صئولة عن اإدارة خمارط الئتمان قبل تقدميها اإىل جلنة الئتمان املخت�صة. وعند ال�صرورة يتم طلب تقدمي �صمانات مقابل 

الت�صهيلت الئتمانية بال�صورة املقبولة للتخفيف من خماطر الئتمان ذات ال�صلة. يحدد جمل�س الإدارة اإ�صرتاتيجية اإدارة الئتمان باملجموعة ويعتمد 

ال�صيا�صات الهامة ملخاطر الئتمان ل�صمان اأن انك�صاف املجموعة ملخاطر الئتمان �صمن احلدود املقبولة لتلك املخاطر.

5-2-3     هيكل اإدارة خماطر االئتمان

تقوم الإدارة العليا بتنفيذ اإ�صرتاتيجية جمل�س الإدارة بالن�صبة لإدارة خماطر الئتمان واإعداد ال�صيا�صات والإجراءات لتحديد وتقييم ومراقبة والتحكم يف 

خماطر الئتمان.

اإن اللجنة التنفيذية للمجموعة التي يراأ�صها الرئي�س التنفيذي للمجموعة وت�صمل يف ع�صويتها موظفني تنفيذيني من اأق�صام الأعمال والوظائف املختلفة، 

جتتمع ب�صورة دورية ملراجعة حمفظة ائتمان ال�صركات وحمفظة الئتمان ال�صتهلكي للمجموعة وتقدمي امل�صورة ملجل�س الإدارة بالطريقة املنا�صبة. 

5-2-4     ال�سمات الرئي�سية الإدارة خماطر ائتمان ال�سركات

	 يتم منح الت�صهيلت الئتمانية ا�صتناداً اإىل تقييم تف�صيلي ملخاطر الئتمان التي ت�صمل الغر�س من الت�صهيلت وم�صدر ال�صداد والعوامل القت�صادية •

الأ�صا�صية ال�صائدة واملحتملة وتوجهات قطاعات الأعمال ومركز العملء  يف جمموعة قطاعات الأعمال املناظرة. 

	 التزاماُ بتعليمات بنك الكويت املركزي، فاإن الإقرا�س لأع�صاء جمل�س الإدارة والأطراف ذات العلقة م�صمون بالكامل ويتم مراقبته من قبل جلنة •

الئتمان العليا. كما اأن معاملت الإقرا�س للأطراف ذات العلقة تتم وفقاً لنف�س ال�صروط وتخ�صع لنف�س معدلت الفائدة وال�صمانات املطبقة على 

املعاملت املماثلة لها والتي تتم يف نف�س التوقيت ولكن مع اأطراف لي�صوا ذو علقة. ويتم املوافقة على كافة هذه الت�صهيلت من قبل جمل�س الإدارة 

مبا يتما�صى مع ال�صلحيات املفو�س بها من قبل اجلمعية العمومية للم�صاهمني. 

	  يتم ب�صورة دورية مراجعة مناذج الت�صنيف الداخلي لل�صركات من قبل اإدارة املخاطر باملجموعة بالتن�صيق مع الإدارة املخت�صة واللجنة التنفيذية ويتم •

حت�صينه با�صتمرار تبعاً للممار�صات املثلى لإدارة خماطر الئتمان.

	 كافة العرو�س اجلديدة اأو التغريات املادية على الت�صهيلت الئتمانية احلالية يتم مراجعتها واعتمادها من قبل جلان الئتمان املخت�صة واملبينة كما يلي:•

جلنة جمل�س الإدارة للئتمان  .1

جلنة الئتمان العليا  .2

جلنة الئتمان الدولية  .3

جلنة اإدارة الئتمان للموؤ�ص�صات �صغرية ومتو�صطة احلجم  .4
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	 اإن اإدارة ومترير الت�صهيلت الئتمانية يتم القيام كعملية منف�صلة ل�صمان التنفيذ املنا�صب لكافة املوافقات وامل�صتندات الئتمانية والرقابة الفعالة •

على فرتات ال�صتحقاق وانتهاء �صلحية احلدود وتقييم ال�صمانات والإقرارات التعاقدية.

	 يتم و�صع حدود الدول على اأ�صا�س التطلعات امل�صتقبلية للعوامل القت�صادية وال�صيا�صية مع مراجعة تقارير وكالت ت�صنيف الدول (اإن كانت متوفرة) •

ومن خلل املعرفة بالأعمال وبالأ�صواق املحلية يف تلك الدول.

	 يتم التحكم يف الإنك�صافات لدى الفروع اخلارجية من قبل الإدارة العليا امل�صئولة يف الفروع اأو ال�صركات التابعة املعنية ويتم مراقبتها من قبل الوظيفة •

املركزية لإدارة املخاطر الئتمانية يف املركز الرئي�صي. 

ال�سمات الرئي�سية الإدارة خماطر االئتمان اال�ستهالكي  5-2-5

	 تعمل اإدارة خماطر الئتمان على مراقبة وظائف املهام ذات ال�صلة مبخاطر التمويل ال�صتهلكي من خلل وحدة م�صتقلة تقوم برفع التقارير مبا�صرة •

اإىل اإدارة املخاطر يف املجموعة ولكن تعمل بال�صرتاك مع جمموعة اخلدمات امل�صرفية ال�صخ�صية. ويف هذا الإطار، تتم ممار�صة ال�صلحيات املرتبطة 

باحلدود وال�صلحيات الئتمانية املخولة من قبل امل�صئولني كل ح�صب ال�صلحيات واحلدود املو�صوعية له.  

	 تتوافق جمالت اإدارة خماطر الئتمان ال�صتهلكي مع املفاهيم الرئي�صية مع املجالت الرئي�صية لإدارة املخاطر، وبالتحديد التحكم والرقابة والقيا�س •

ورفع التقارير.

	  يتم اإدارة خماطر الئتمان للأفراد على اأ�صا�س ثلثة خطوط للوقاية. بالن�صبة خلط الوقاية الأول ، تتقيد جمموعة القرو�س ال�صتهلكية (على �صبيل •

املثال: مراجعي و حمللي الأئتمان) بال�صيا�صات الئتمانية املو�صوعة كذا ال�صوابط و الجراءات . واأما بالن�صبة خلط الوقاية الثاين ، وهو فريق اإدارة 

خماطر القرو�س ال�صتهلكية ، وهو يعمل ب�صكل م�صتقل عن وحدة الأعمال، ويقوم بتقييم والتاأكيد على  تنفيذ اإجراءات اإدارة و�صيا�صات خماطر 

الئتمان. وبالن�صبة خلط الوقاية الثالث، وحدة التدقيق الداخلي،  والتي تقوم على نحو م�صتقل باإجراء اختبارات م�صتقلة والتحقق من وجود �صوابط 

فعالة لإدارة خماطر الئتمان مع تقييم تلك ال�صوابط وتطبيق ال�صيا�صات والإجراءات.

	 اإن كافة ال�صيا�صات الئتمانية والتعديلت على ال�صيا�صات يتم مراجعتها واملوافقة عليها �صنوياً من قبل اللجنة التنفيذية، ويتم اعتمادها من قبل •

جمل�س الإدارة.

	 • Applicant Revolving and Installment مت ا�صتخدام مناذج ت�صجيل نقاط املخاطر الئتمانية مثل مناذج مقدم الطلب للح�صول على قر�س مق�صط

Loan وذلك لت�صهيل الت�صديق على ومراقبة الت�صهيلت الئتمانية للعملء. منوذج “ت�صجيل النقاط” الئتمانية ملقدم طلب الئتمان هو منوذج مركزي 
للعملء حيث ي�صمل اإر�صادات بنك الكويت املركزي و�صيا�صات املجموعة ذات ال�صلة بالت�صهيلت الئتمانية ال�صتهلكية، مثل ن�صبة الدين اإىل الدخل 

واحلد الأدنى للدخل الذي يوؤهل العميل للح�صول على قر�س واحلدود املتعلقة بال�صلفيات ح�صب نوع املنتج. وتت�صمن املدخلت امل�صتخدمة خ�صائ�س 

مقدم طلب الئتمان والتي يتم احل�صول عليها من مكاتب الئتمان وعلى وجه اخل�صو�س �صركة �صبكة املعلومات الئتمانية بالكويت وذلك لتقييم قدرة 

مقدم الطلب على ال�صداد وكذلك احتمالية حدوث خماطر ناجتة عن التق�صري. كانت هذه الطريقة قيد املراجعة. 

مراقبة املخاطر االئتمانية للمجموعة  6-2-5

يتم مراقبة انك�صافات املجموعة ب�صورة م�صتمرة من خلل نظام التنبيه وعلمات التحذير املبكر التي تهدف لك�صف الظواهر العك�صية التي قد توؤدي اإىل 

تدهور جودة خماطر الئتمان. اإن نظم التنبيه وعلمات التحذير املبكر تدعمها ا�صتخدام الت�صهيلت ومراقبة تقييم ال�صمانات ومراجعة انتهاء �صلحية 

الت�صهيلت الئتمانية ومعلومات ال�صوق وذلك لتمكني الإدارة من اتخاذ الإجراءات الت�صويبية يف الوقت املنا�صب. اإن نتائج عملية املراقبة تنعك�س يف عملية 

الت�صنيف الداخلي.

يتم مراقبة خماطر الئتمان ب�صورة م�صتمرة مع اإعداد تقارير ر�صمية �صهرية وربع �صنوية للتاأكد من اأن الإدارة العليا على علم بالتغريات يف جودة القرو�س 

واأداء املحافظ اإ�صافة اإىل العوامل اخلارجية املتغرية مثل الدورات القت�صادية ودورات الأعمال. 

اإن تقارير خماطر الئتمان املتعلقة بالقرو�س ال�صتهلكية تت�صمن قائمة �صبط لأن�صطة القرو�س ال�صتهلكية واإقرا�س موؤ�ص�صات الأعمال ال�صغرية وكذلك 

الت�صنيف ومراقبة حالت التعرث.

يقوم فريق متخ�ص�س للبت يف القرو�س غري املنتظمة بتويل مهمة اإدارة وحت�صيل الت�صهيلت الئتمانية غري املنتظمة.

التخفيف من خماطر االئتمان باملجموعة  7-2-5

اإن تنويع املحافظ هو الركن الأ�صا�صي من اإ�صرتاتيجية املجموعة للتخفيف من خماطر الئتمان ويتم هذا من خلل تنويع هياكل للعملء وقطاعات الأعمال 

واحلدود اجلغرافية. 

وللتاأكد من التنويع على م�صتوى املحفظة، يتم ت�صنيف ال�صركات املتعلقة ببع�صها والتي لها هيكل اإدارة اأو ملكية واحد ومعاملتها ك�صركة واحدة. حتد 

املجموعة من الرتكزات الئتمانية لكل �صركة اإىل 15% من راأ�س مال الرقابي البنك.

خمففات خماطر الئتمان مثل ال�صمانات والكفالت هي عوامل فعالة للتخفيف �صمن حمفظة املجموعة ويتم مراقبة وتقييم جودة ال�صمانات ب�صورة 

م�صتمرة. اإن حتويل املخاطر لتكون يف �صكل قرو�س م�صرتكة وترتيبات م�صاركة يف املخاطر مع بنوك اأخرى وبيع القرو�س هي كلها ممار�صات متعارف 

عليها لإدارة انك�صافات املجموعة للمخاطر. 
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اإدارة ال�سمانات مقابل االئتمان وتقييمها   8-2-5

الفئات الرئي�صية لل�صمانات املقبولة من قبل املجموعة:

�صمانات نقدية  .1

اأ�صهم مدرجة  .2

�صمانات بنكية  .3

عقارات جتارية  .4

اأدوات دين �صادرة عن الدول   .5

اأدوات دين �صادرة عن بنوك  .6

برامج ا�صتثمارية جممعة  .7

عقارات �صكنية  .8

وفقاً ل�صيا�صات الئتمان باملجموعة، يتم قبول البنوك وال�صركات ذات اجلدارة الئتمانية والأفراد ذوي امللءة العالية كاأطراف �صامنة خ�صوعاً لتقييم 

خماطر الئتمان وت�صنيفها وفقاً لنموذج الت�صنيف الداخلي اخلا�س بالبنك. فيما يتعلق باإطار عمل بنك الكويت املركزي – بازل 2 حول كفاية راأ�س املال، 

فاإن ال�صمانات النقدية والأ�صهم املدرجة والعقارات التجارية واأدوات الدين ال�صادرة عن الدول ومن قبل البنوك وبرامج ال�صتثمارات املجمعة املعروفة 

لتقليل املخاطر فقط هي التي ت�صتخدم ك�صمانات لغر�س كفاية راأ�س املال.

يتم الحتفاظ بال�صمانات املالية و«التعديل اليومي لقيمتها وفقاً ل�صعر ال�صوق« (اإعادة التقييم) ومنها الأ�صهم ويتم ذلك ب�صورة م�صتقلة عن وحدات الأعمال. 

يتم تقييم ال�صمانات العقارية على اأ�صا�س �صنوي با�صتثناء امل�صكن اخلا�س. 

مت تغطية انك�صاف املجموعة ملخاطر الئتمان من خلل ال�صمانات املالية والكفالت املقبولة التالية:

األف دينار كويتي

31 دي�صمرب 2012 (معاد ادراجها)31 دي�سمرب 2013

اإجمايل

االنك�ساف

ملخاطر

االئتمان

خمففات

خماطر

االئتمان

املقبولة 

الكفاالت

املقبولة

اإجمايل

النك�صاف

ملخاطر

الئتمان

خمففات

خماطر

الئتمان

املقبولة

الكفالت

املقبولة

--118.130--173٫376نقدية

-3.050.3647-3٫652٫6767املطالبات على الدول

املطالبات على موؤ�ص�صات

   القطاع العام
495٫3902٫353-381.4493.746-

641.519*735٫1152.847.3152.310*3٫346٫8735٫243املطالبات على البنوك

-8.299.3852.640.116-8٫907٫6232٫897٫626املطالبات على ال�صركات

اإنك�صافات القرو�س ال�صتهلكية

   من منظور اجلهات الرقابية
3٫453٫44061٫860-2.996.64861.794-

-150.53383.068-102٫61339٫113الإنك�صافات للقرو�س املتاأخرة

--911.567--916٫468اإنك�صافات اأخرى

21٫048٫4593٫006٫202735٫11518.755.3912.791.041641.519االإجمايل

* »نظامي« وهو البند الذي يكون البنك فيه هو ال�صامن.
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اإجمايل ومتو�سط و�سايف االنك�ساف ملخاطر االئتمان   9-2-5

اإن اإجمايل ومتو�صط و�صايف النك�صاف ملخاطر الئتمان وكذلك الإجمايل ال�صابق املعدل لعوامل تخفيف خماطر الئتمان على التوايل مبينة كما يلي:

اإجمايل االنك�ساف ملخاطر االئتمان

األف دينار كويتي

31 دي�صمرب 2012 (معاد ادراجها)31 دي�سمرب 2013

 

اإجمايل

االنك�ساف

ملخاطر

االئتمان

اإنك�سافات

نقدية

اإنك�سافات غري 

نقدية

اإجمايل

النك�صاف

ملخاطر

الئتمان

اإنك�صافات

نقدية

اإنك�صافات غري 

نقدية

-118.130118.130-173٫376173٫376نقدية

3٫652٫6763٫652٫5421343.050.3643.050.241123املطالبات على الدول

املطالبات على موؤ�ص�صات

   القطاع العام
495٫390483٫18712٫203381.449371.22310.226

3٫346٫8732٫461٫745885٫1282.847.3152.010.166837.149املطالبات على البنوك

8٫907٫6237٫093٫2771٫814٫3468.299.3856.610.7221.688.663املطالبات على ال�صركات

اإنك�صافات القرو�س ال�صتهلكية

   من منظور اجلهات الرقابية
3٫453٫4403٫398٫96254٫4782.996.6482.952.42644.222

-150.533150.533-102٫613102٫613الإنك�صافات للقرو�س املتاأخرة

-911.567911.567-916٫468916٫468اإنك�صافات اأخرى

21٫048٫45918٫282٫1702٫766٫28918.755.39116.175.0082.580.383االإجمايل

متو�سط االنك�ساف ملخاطر االئتمان

األف دينار كويتي

31 دي�صمرب 2012 (معاد ادراجها)31 دي�سمرب 2013

 

*متو�سط 
االنك�ساف

ملخاطر

االئتمان

اإنك�سافات

نقدية

اإنك�سافات غري 

نقدية

*متو�صط 
النك�صاف

ملخاطر

الئتمان

اإنك�صافات

نقدية

اإنك�صافات غري 

نقدية

-111.584111.584-139٫087139٫087نقدية

3٫790٫9613٫790٫8221393.059.3743.059.261113املطالبات على الدول

املطالبات على موؤ�ص�صات

   القطاع العام
497٫666484٫31113٫355358.721345.78812.933

3٫407٫3652٫575٫355832٫0102.555.0891.801.420753.669املطالبات على البنوك

8٫595٫6676٫845٫1021٫750٫5657.678.4916.136.0191.542.472املطالبات على ال�صركات

انك�صافات القرو�س ال�صتهلكية

   من منظور اجلهات الرقابية
3٫230٫6893٫184٫50246٫1872.642.3612.597.12745.234

-150.922150.922-154٫129154٫129النك�صافات للقرو�س املتاأخرة

-819.675819.675-802٫035802٫035انك�صافات اأخرى

20٫617٫59917٫975٫3432٫642٫25617.376.21715.021.7962.354.421االإجمايل

* ا�صتناداً اإىل متو�صط الأر�صدة ال�صهري.
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اإدارة املخاطر  يتبع

اإدارة املخاطر )تتمة(  -5

اإجمايل ومتو�سط و�سايف االنك�ساف ملخاطر االئتمان )تتمة(  9-2-5

�سايف االنك�ساف ملخاطر االئتمان

األف دينار كويتي

31 دي�صمرب 2012 (معاد اإدراجها)31 دي�سمرب 2013

 

�سايف

االنك�ساف

ملخاطر

االئتمان

اإنك�سافات

نقدية

اإنك�سافات غري 

نقدية

�صايف

النك�صاف

ملخاطر

الئتمان

اإنك�صافات

نقدية

اإنك�صافات غري 

نقدية

-118.130118.130-173٫376173٫376نقدية

3٫652٫6023٫652٫542603.050.2963.050.24155املطالبات على الدول

املطالبات على موؤ�ص�صات

   القطاع العام
489٫653481٫3918٫262372.817368.0334.784

املطالبات على بنوك

التنمية متعددة الأطراف
------

2٫898٫0572٫456٫557441٫5002.416.3692.007.963408.406املطالبات على البنوك

5٫121٫5784٫250٫762870٫8164.828.5984.013.511815.087املطالبات على ال�صركات

اإنك�صافات القرو�س ال�صتهلكية

   من منظور اجلهات الرقابية
3٫362٫6443٫337٫99324٫6512.910.9702.891.73619.234

-67.46567.465-63٫50063٫500الإنك�صافات للقرو�س املتاأخرة

-911.567911.567-916٫468916٫468اإنك�صافات اأخرى

16٫677٫87815٫332٫5891٫345٫28914.676.21213.428.6461.247.566االإجمايل

ت�صتخدم املجموعة ت�صنيفات خارجية (اإن كانت متاحة) من وكالت الت�صنيف Fitch, S&P, Moody’s لدعم وتاأييد ت�صنيفاتها الداخلية خلل عملية و�صع 

حدود الئتمان. اإن اأدوات الإ�صدار العامة غري امل�صنفة يتم ت�صنيف خماطرها بن�صبة 100% لأغرا�س كفاية راأ�س املال. 

يف 31 دي�صمرب 2013، فاإن ن�صبة 36% (2012 معاد اإدراجها: 34%) من �صافـي انك�صاف املجموعة ملخاطر الئتمان كانت م�صنفة من قبل موؤ�ص�صات تقييم 

الئتمان اخلارجي كما يلي:

األف دينار كويتي

31 دي�صمرب 2012 (معاد اإدراجها)31 دي�سمرب 2013

 

�سايف

االنك�ساف

ملخاطر

االئتمان

اإنك�سافات

 م�سنفة

اإنك�سافات غري 

م�سنفة

�صايف

النك�صاف

ملخاطر

الئتمان

اإنك�صافات

 م�صنفة

اإنك�صافات غري 

م�صنفة

118.130-173٫376118.130-173٫376نقدية

3٫652٫6023٫030٫136622٫4663.050.2962.526.495523.801املطالبات على الدول

املطالبات على موؤ�ص�صات

   القطاع العام
489٫653-489٫653372.817-372.817

2٫898٫0572٫738٫846159٫2112.416.3692.233.315183.054املطالبات على البنوك

5٫121٫578189٫8334٫931٫7454.828.598214.7034.613.895املطالبات على ال�صركات

اإنك�صافات القرو�س ال�صتهلكية

   من منظور اجلهات الرقابية
3٫362٫644-3٫362٫6442.910.970-2.910.970

67.465-63٫50067.465-63٫500الإنك�صافات للقرو�س املتاأخرة

911.567-916٫468911.567-916٫468اإنك�صافات اأخرى

16٫677٫8785٫958٫81510٫719٫06314.676.2124.974.5139.701.699االإجمايل
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التوزيع اجلغرايف لإجمايل انك�صاف خماطر الئتمان قبل الأخذ بعني العتبار لتح�صني الئتمان كما هو مبني اأدناه:

األف دينار كويتي

31 دي�سمرب 2013

ال�صرق

الأو�صط

و�صمال اأفريقيا

اأمريكا

الإجمايلاأخرىاأ�صيااأوروباال�صمالية

 173.376  -    -    31.443  834  141.099 نقدية

 3.652.676  6.733  14.711  62.841  980.177  2.588.214 املطالبات على الدول

املطالبات على موؤ�ص�صات 

   القطاع العام
 440.625    -    -  54.765    -  495.390 

 3.346.873  68.663  796.430  590.472  150.508  1.740.800 املطالبات على البنوك

 8.907.623 117.963  152.392  448.549  314.454 7.874.265 املطالبات على ال�صركات

انك�صافات القرو�س ال�صتهلكية

   من منظور اجلهات الرقابية 
 3.445.622  493  7.323  2    -  3.453.440 

 102.613  -   3.120  909  -   98.584 النك�صافات للقرو�س املتاأخرة

 916.468  9.268  30.359  42.270  35.050  799.521 انك�صافات اأخرى

21٫048٫459 17٫128٫7301٫481٫5161٫183٫8071٫051٫779202٫627االإجمايل

األف دينار كويتي

31 دي�صمرب 2012 (معاد اإدراجها)

ال�صرق

الأو�صط

و�صمال اأفريقيا

اأمريكا

الإجمايلاأخرىاأ�صيااأوروباال�صمالية

118.130-     -     94.3631.09522.672نقدية

  3.050.364-     2.434.241531.16264.64920.312املطالبات على الدول

املطالبات على موؤ�ص�صات 

   القطاع العام
381.343     -     106     -     -381.449

  1.630.24976.141542.918565.36032.6472.847.315املطالبات على البنوك

  7.409.491257.699432.419100.44999.3278.299.385املطالبات على ال�صركات

اإنك�صافات القرو�س ال�صتهلكية

   من منظور اجلهات الرقابية 
2.993.5444102.694     -     -2.996.648  

150.533-     1.351542     -     148.640الإنك�صافات للقرو�س املتاأخرة

734.63839.54178.35346.03912.996911.567اإنك�صافات اأخرى

15٫826٫509906٫0481٫145٫162732٫702144٫97018٫755٫391االإجمايل
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اإدارة املخاطر  يتبع

اإدارة املخاطر )تتمة(  -5

ا�ستحقاقات اإجمايل انك�ساف خماطر االئتمان  10-2-5

اإن اإجمايل انك�صاف املجموعة ملخاطر الئتمان ح�صب تواريخ ال�صتحقاق التعاقدية املتبقية كما هو مبني بالتف�صيل اأدناه:

األف دينار كويتي

31 دي�سمرب 2013

حتى 3

اأ�صهر

من 3 اإىل 12

الإجمايلاأكرث من �صنة�صهر

 173.376  -    -    173.376 نقدية

 3.652.676  458.879  801.935  2.391.862 املطالبات على الدول

 495.390  191.766  260.373  43.251 املطالبات على موؤ�ص�صات القطاع العام

 3.346.873  689.812  875.152  1.781.909 املطالبات على البنوك

 8.907.623  3.074.338  1.636.841  4.196.444 املطالبات على ال�صركات

 3.453.440  2.937.753  347.961  167.726 انك�صافات القرو�س ال�صتهلكية من منظور اجلهات الرقابية

 102.613  -    -    102.613 النك�صافات للقرو�س املتاأخرة

 916.468  770.663  53.734  92.071 انك�صافات اأخرى

8٫949٫2523٫975٫9968٫123٫21121٫048٫459االإجمايل

األف دينار كويتي

31 دي�صمرب 2012 (معاد اإدراجها)

حتى 3

اأ�صهر

من 3 اإىل 12

الإجمايلاأكرث من �صنة�صهر

118.130--118.130نقدية

1.974.693637.593438.0783.050.364املطالبات على الدول

29.780210.153141.516381.449املطالبات على موؤ�ص�صات القطاع العام

1.771.481317.141758.6932.847.315املطالبات على البنوك

4.242.2042.092.7561.964.4258.299.385املطالبات على ال�صركات

159.485261.0382.576.1252.996.648انك�صافات القرو�س ال�صتهلكية من منظور اجلهات الرقابية

150.533--150.533النك�صافات للقرو�س املتاأخرة

39.26417.558854.745911.567انك�صافات اأخرى

8٫485٫5703٫536٫2396٫733٫58218٫755٫391االإجمايل

الت�سهيالت املتاأخرة وخم�س�س انخفا�س القيمة  11-2-5

يتم ت�صنيف الت�صهيلت الئتمانية كت�صهيلت متاأخرة اإذا مل يتم ا�صتلم املدفوعات يف تاريخ ال�صتحقاق التعاقدي اأو اإذا زاد مبلغ الت�صهيلت عن احلد 

امل�صرح به م�صبقا.

يعترب الت�صهيل الئتماين متاأخراً ومنخف�س القيمة اإذا مر على ا�صتحقاق الفائدة/الربح اأو الق�صط الأ�صلي اأكرث من 90 يوماً اأو كانت قيمة الت�صهيلت 

الدفرتية اأعلى من قيمتها املقدرة واملمكن ا�صرتدادها.

كما تدار وتراقب الت�صهيلت املتاأخرة واملتاأخرة ومنخف�صة القيمة كت�صهيلت غري منتظمة وت�صنف �صمن الفئات الأربع التالية والتي ت�صتخدم يف عملية 

احت�صاب املخ�ص�صات:
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املعايريالفئات

اإذا كانت غري منتظمة لفرتة ل تتجاوز اأو ت�صاوي 90 يوما (�صامل)ب�صاأنها ملحظات

اإذا كانت غري منتظمة لفرتة من 91 يوماً حتى 180 يوم (�صامل)دون امل�صتوى

اإذا كانت غري منتظمة لفرتة من 181 يوم وحتى 365 يوم (�صامل)م�صكوك يف حت�صيلها

اإذا كانت غري منتظمة لفرتة اأكرث من 365 يوم ردئية

قد تقوم املجموعة بت�صنيف بع�س الت�صهيلت الئتمانية �صمن الفئات املذكورة اأعله بناًء على راأي الإدارة يف و�صع العميل املايل و/اأو غري املايل.

كما يف 31 دي�صمبـر 2013، بلغت قيمة حمفظـة القرو�س منخف�صة القيمة للمجموعة 217.894 األف دينار كويتي (2012: 283.506 األف دينار كويتي) 

135.061 األف دينار كويتي (2012: 151.047 األف دينار كويتي) مقابل هذه القرو�س على النحو الوارد اأدناه.  وقامت املجموعة بتكوين خم�ص�س حم

األف دينار كويتي

31 دي�سمرب 2013

القرو�س

منخف�صة

القيمة

املخ�ص�س

 املحدد

املخ�ص�س املحدد 

م�صطوب بال�صايف 

بعد حركة حتويل 

العملت

4242املطالبات على الدول

(6.088)املطالبات على البنوك

(143.881)136.91971.194املطالبات على ال�صركات

(2.378)80.93363.825انك�صافات القرو�س ال�صتهلكية من منظور اجلهات الرقابية

)152٫347(217٫894135٫061االإجمايل

األف دينار كويتي

31 دي�صمرب 2012

القرو�س

منخف�صة

القيمة

املخ�ص�س

 املحدد

املخ�ص�س املحدد 

م�صطوب بال�صايف 

بعد حركة حتويل 

العملت

-5151املطالبات على الدول

-5.6382.819املطالبات على البنوك

(47.895)213.10197.115املطالبات على ال�صركات

(8.528)64.71651.062انك�صافات القرو�س ال�صتهلكية من منظور اجلهات الرقابية

(56.423)283.506151.047االإجمايل

التوزيع اجلغرايف للتمويلت املتاأخرة ومنخف�صة القيمة واملخ�ص�س املحدد اخلا�س بها كما هو مبني بالتف�صيل اأدناه:

األف دينار كويتي

31 دي�سمرب 2013

ال�صرق

الأو�صط

الإجمايلاأخرىاآ�صيااأوروباو�صمال اأفريقيا

217.8761305217.894متويلت متاأخرة و منخف�صة القيمة

135٫052405135٫061املخ�س�س املحدد

 األف دينار كويتي

31 دي�صمرب 2012

ال�صرق

الأو�صط

الإجمايلاأخرىاآ�صيااأوروباو�صمال اأفريقيا

5283.506-283.4983متويلت متاأخرة ومنخف�صة القيمة

5151.047-151.0402املخ�س�س املحدد
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5-  اإدارة املخاطر )تتمة(

الت�سهيالت املتاأخرة وخم�س�س انخفا�س القيمة )تتمة(  11-2-5

وفقاً لتعليمات بنك الكويت املركزي، يتم احت�صاب خم�ص�س عام بحد 1% على الت�صهيلت النقدية وحد 0.5% على الت�صهيلت غري النقدية (2012: %1 

للت�صهيلت النقدية و0.5%  للت�صهيلت غري النقدية) على كافة الت�صهيلت الئتمانية التي تنطبق عليها هذه التعليمات (بال�صايف بعد بع�س فئات ال�صمانات 

املقيدة) التي ل تخ�صع لحت�صاب خم�ص�س حمدد.

يتم ب�صفة دورية تقييم كفاية املخ�ص�صات ومراقبتها من قبل جلنة خم�ص�صات الئتمان. 

461.135 األف دينار كويتي (2012 معاد اإدراجها: 471.439 األف دينار كويتي) مبا يف ذلك  يف 31 دي�صمرب 2013 بلغ اإجمـايل

خم�ص�س عام مببلغ 314.385 األف دينار كويتي (2012: 278.572 األف دينار كويتي) كما هو مبني بالتف�صيل اأدناه:

األف دينار كويتي

املخ�ص�س العام31 دي�سمرب 2013

279املطالبات على الدول

6.778املطالبات على البنوك

266.537املطالبات على ال�صركات

40.791انك�صافات القرو�س ال�صتهلكية من منظور اجلهات الرقابية

314٫385االإجمايل

األف دينار كويتي

املخ�ص�س العام31 دي�صمرب 2012

199املطالبات على الدول

3.981املطالبات على البنوك

237.742املطالبات على ال�صركات

36.650انك�صافات القرو�س ال�صتهلكية من منظور اجلهات الرقابية

278٫572االإجمايل

ي�صتمل اإجمايل املخ�ص�س العام اأعله على مبلغ 24.303 األف دينار كويتي (2012: 23.844 األف دينار كويتي) تتعلق بالت�صهيلت »غري النقدية« وفقاً 

لتعليمات بنك الكويت املركزي. 

التوزيع اجلغرايف للمخ�ص�س العام للت�صهيلت النقدية مبني اأدناه: 

األف دينار كويتي

31 دي�سمرب 2013

ال�صرق

الأو�صط

و�صمال اأفريقيا

اأمريكا 

الإجمايلاأخرىاآ�صيااأوروباال�صمالية

281.8191.9243.5921.0111.736290٫082املخ�ص�س العام

األف دينار كويتي

31 دي�صمرب 2012

ال�صرق

الأو�صط

و�صمال اأفريقيا

اأمريكا 

الإجمايلاأخرىاآ�صيااأوروباال�صمالية

248.6461.3943.2653731.050254٫728املخ�ص�س العام

حتليل املخ�ص�صات املحددة والعامة مت تف�صيله با�صتفا�صة يف اإي�صاح (11) حول البيانات املالية املجمعة للمجموعة. 
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5-3    خماطر »ال�سوق«

تعرف خماطر »ال�صوق« باأنها اخل�صارة املحتملة يف قيمة الأدوات املالية ب�صبب احلركات ال�صلبية يف متغريات ال�صوق مثل معدلت الفائدة ومعدلت ال�صرف 

الأجنبي واأ�صعار الأ�صهم. 

تنتج خماطر ال�صوق من عدم التاأكد من الأرباح امل�صتقبلية الناجتة عن التغريات يف اأ�صعار الفائدة واأ�صعار �صرف العملت الأجنبية واأ�صعار وتقلبات ال�صوق.

تاأخذ املجموعة يف احل�صبان اأن خماطر ال�صوق الناجتة من املطالبات املالية والقرو�س، واتخاذ املراكز والأن�صطة التجارية وال�صتثمارية.

تت�صمن ا�صرتاتيجية ال�صيطرة على خماطر ال�صوق:

•	�صوابط وقيود �صارمة.
.(Back Office) »و»املكاتب اخللفية امل�صاندة (Front Office) »الف�صل التام بني املهام الوظيفية لكل من »املكاتب الأمامية	•

•	تقدمي تقارير منتظمة عن املراكز.
•	مراجعة منتظمة م�صتقلة لكافة ال�صوابط واحلدود.

•	اختبارات �صارمة على عمليات الت�صعري ، واأنظمة املتاجرة واإدارة املخاطر.

اإطار عمل اإدارة خماطر ال�سوق  1-3-5

اإن اإطار عمل اإدارة خماطر ال�صوق هو الذي يحكم خماطر ال�صوق للمجموعة بالن�صبة لأن�صطة املتاجرة وغريها. وبالن�صبة لأن�صطة املتاجرة فاأنها تدار 

بوا�صطة رئي�س جمموعة اخلزانة باملجموعة. اإن اإدارة ومراقبة خماطر ال�صوق الناجتة عن اأن�صطة املجموعة لغري اأغرا�س املتاجرة هي امل�صئولية الرئي�صية 

للجنة التنفيذية للموجودات واملطلوبات ت�صاندها جلان املوجودات واملطلوبات الإقليمية. وتدار كافة الأن�صطة التي ترفع من م�صتوى خماطر ال�صوق من 

خلل هيكل للحدود املعتمدة للئتمان واملراكز.

مراقبة خماطر »ال�سوق« من اأن�سطة »املتاجرة«  2-3-5

 VaR للمخاطر  املعر�صة  القيمة  اأ�صلوب  من خلل  وخارجياً  اإقليمياً  املتاجرة  باملجموعة مبراقبة م�صتقلة لإنك�صافات خماطر �صوق  اإدارة املخاطر  تقوم 

Methodology لتحديد املقايي�س الكمية، وب�صورة خا�صة ملخاطر ال�صوق يف ظل الظروف العادية بال�صوق. اإن ذلك من �صاأنه اأن ميكن املجموعة من تطبيق 
قيا�س ثابت وموحد يف كافة اأن�صطة املتاجرة وي�صهل عمليات مقارنة تقديرات خماطر ال�صوق لفرتة من الوقت وكذلك مقابل نتائج اأن�صطة املتاجرة اليومية. 

ويتم احت�صاب القيمة املعر�صة للمخاطر VaR با�صتخدام م�صتوى ثقة بن�صبة 99% وفرتة ملكية احتفاظ لع�صر �صنوات وفقاً لإر�صادات جلنة بازل.

وعلى اأ�صا�س يومي، يتم ا�صتكمال عملية التقييم التي ت�صتند اإىل القيمة املعر�صة للمخاطر باإجراء اختبارات ال�صغط لقيا�س خماطر ال�صوق وفقاً لأ�صواأ 

ال�صيناريوهات. وذلك ا�صتناداً اإىل اأ�صواأ احلالت التاريخية التي مت ملحظاتها وكذلك ال�صيناريوهات املعدة داخلياً من قبل املجموعة. اإن طريقة احت�صاب 

اإىل ذلك، فتقوم املجموعة بتحديد وتخفيف املخاطر الأخرى ذات ال�صلة مبخاطر  القيمة املعر�صة للمخاطر تتيح للمجموعة مزايا متعددة بالإ�صافة 

ال�صوق وتعمل على مراقبتها �صمن خماطر ال�صوق. اإ�صافة اإىل القيمة املعر�صة للمخاطر VaR، ت�صتخدم املجموعة هيكل حدود لإدارة والتحكم يف خماطر 

ال�صوق بالن�صبة لأن�صطة املتاجرة. كما تنتج املجموعة القيمة املعر�صة للمخاطر VaR امل�صددة با�صتخدام اإطار العمل نف�صه. ت�صتند احل�صابات اإىل البيانات 

التاريخية امل�صددة. 

مراقبة التعر�س للمخاطر يف اإطار معامالت مقاي�سة اأ�سعار الفائدة  3-3-5

تقوم اإدارة املخاطر باملجموعة ب�صكل منف�صل مبراقبة التعر�س للمخاطر يف اإطار معاملت مقاي�صة اأ�صعار الفائدة با�صتخدام مفهوم التعر�س للمخاطر 

املحتملة يف امل�صتقبل. يتم تعريف التعر�س للمخاطر املحتملة يف امل�صتقبل (PFE) على اأنها احلد الأق�صى للتعر�س للمخاطر على مدى فرتة زمنية حمددة 

حم�صوبة على م�صتوى الثقة بن�صبة 99%. على هذا النحو، فاإن املخاطر تعترب يف حدود مرتفعة بالن�صبة ملعامل الثقة الذي مت اختياره للإنك�صافات امل�صتقبلية 

ولي�س �صمن احلد الأق�صى لإنك�صافات املخاطر.

مراقبة خماطر ال�سوق لغري اأن�سطة املتاجرة يف املحفظة امل�سرفية  4-3-5

اإن خماطر ال�صوق الرئي�صية للمجموعة بخلف تلك املتعلقة باأغرا�س املتاجرة هي ح�صا�صية �صايف اإيرادات الفوائد للتغريات يف اأ�صعار الفائدة. 

تدار خماطر اأ�صعار الفائدة يف املحفظة امل�صرفية من خلل نظام حدود الفجوات والذي يدعمه حتليل دوري للبدائل (حتويل موازي فوري لـ +/-5 نقطة 

اأ�صا�س و+/-10 نقطة اأ�صا�س على منحنى العائد( للح�صول على اأق�صى قيا�س دليل للنك�صاف للتغريات يف اأ�صعار الفائدة. اإن حتليل البدائل (ال�صيناريو) 

اأظهر اأثرا يف املحفظة امل�صرفية كما يلي:

األف دينار كويتي

31 دي�سمرب 2013

+5 نقطة

اأ�صا�س

-5 نقطة

اأ�صا�س

+10 نقطة

اأ�صا�س

-10 نقطة

اأ�صا�س

500(500)999(999)

األف دينار كويتي

31 دي�صمرب 2012

+5 نقطة

اأ�صا�س

-5 نقطة

اأ�صا�س

+10 نقطة

اأ�صا�س

-10 نقطة

اأ�صا�س

808(808)1.616(1.616)
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اإدارة املخاطر )تتمة(  -5

مراقبة خماطر ال�سوق لغري اأن�سطة املتاجرة يف املحفظة امل�سرفية )تتمة(  4-3-5

اإن املجموعة ل ت�صتخدم نتائج حتليل البدائل (ال�صيناريو) للتنبوؤ بالتغريات يف اأرباحها ب�صبب الفرتا�صات املب�صطة التي تظهر يف حتليل البدائل مثل معدلت 

الفائدة لكافة ال�صتحقاقات التي تتحرك ذات نف�س الن�صبة املئوية وكافة املراكز حتى ال�صتحقاق وتلك التي مل يتم اتخاذ اإجراءات ت�صحيحية ب�صاأنها من 

قبل الإدارة لتخفيف اأثر خماطر اأ�صعار الفائدة. بالإ�صافة اإىل خماطر اأ�صعار الفائدة تتعر�س املجموعة اإىل خماطر �صوق ناجتة عن التغريات يف القيمة 

العادلة لل�صتثمارات الإ�صرتاتيجية املحتفظ بها والتي لن يتم ت�صفيتها.

120.878 األف دينار كويتي (2012: 136.912 األف دينار كويتي) اإن ن�صبة  يف 31 دي�صمرب 2013 بلغ اإجمايل حمفظة ا�صتثمارات املجموعة يف

45.8% (2012: 24.0%) من هذه ال�صتثمارات كانت يف اأ�صهم مدرجة. اإن الأرباح املرتاكمة املحققة من بيع ا�صتثمارات يف اأ�صهم يف املحفظة امل�صرفية 

خلل 2013 بلغت 1.074 األف دينار كويتي (2012: 4.964 األف دينار كويتي).

مت ت�صجيل كافة اأرباح اأو خ�صائر اإعادة التقييم خلل ال�صنة التي تتعلق بال�صتثمارات يف اأ�صهم يف بيان املركز املايل املجمع. اإن �صايف الأرباح املرتاكمة غري 

19.568 األف دينار كويتي (2012: 15.089 األف دينار كويتي) منها مبلغ  املحققة بالن�صبة لل�صتثمارات يف اأ�صهم وامل�صجلة يف بيان امل

8.806 األف دينار كويتي (2012: 6.790 األف دينار كويتي) مت اإدراجه �صمن ال�صريحة (2) من راأ�صمال املجموعة. بالن�صبة للتفا�صيل الإ�صافية لل�صيا�صات 

املحا�صبية التي تتعلق بتقييم ح�ص�س الأ�صهم يف املحفظة امل�صرفية، يرجى الرجوع اإىل الإي�صاحات 19.2 20.2 حول البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

 

خماطر الت�سغيل  4-5

تعرف خماطر الت�صغيل على اأنها خماطر اخل�صارة الناجمة عن عدم كفاية اأو اإخفاق الإجراءات الداخلية اأو الأفراد والنظم اأو نتيجة لأحداث خارجية. 

اإطار عمل اإدارة خماطر الت�سغيل  1-4-5

تقوم املجموعة مبراقبة خماطر الت�صغيل على اأ�صا�س اإقليمي وخارجي من خلل اإطار عمل اإدارة خماطر الت�صغيل الذي يحدد الأدوار وامل�صئوليات لإدارة 

ورفع تقارير مبخاطر الت�صغيل. تتمثل العنا�صر الرئي�صية لإطار عمل خماطر الت�صغيل يف �صيا�صات واإجراءات واأدوات رقابية داخلية �صاملة وموثقة.

ومن خلل هذا الإطار تتمكن الإدارة من حتديد وتقييم واتخاذ قرار ب�صاأن �صكل ونطاق مدى قبولها ورقابتها وتخفيفها ملخاطر الت�صغيل اإ�صافة اإىل نوع 

املقايي�س ال�صرورية للوقاية من املخاطر. اإ�صافة اإىل ذلك، فاإن اإطار عمل اإدارة خماطر الت�صغيل ي�صمل مبداأ �صفافية املعلومات وت�صعيد الأمور الأ�صا�صية 

وامل�صئولية عن حل امل�صكلت. وتقوم اإدارة املخاطر باملجموعة بجمع ومراجعة بيانات اخل�صائر الفعلية واملحتملة الناجتة عن العمليات اليومية للمجموعة 

بغر�س التحديث امل�صتمر لرتتيبات الرقابة لديها. 

اإن اإطار عمل اإدارة خماطر الت�صغيل تدعمه مراجعات دورية من قبل وظائف التدقيق الداخلي باملجموعة. ولدى املجموعة خطة ل�صتمرار الأعمال اإ�صافة 

اإىل مركز جمهز بالكامل ل�صتئناف العمل يف حالة وقوع الكوارث يتم اختبارهما ب�صورة دورية.

يتم عن كثب مراقبة عمليات املجموعة لتحديد وتقييم وال�صيطرة على واحليلولة دون ال�صتخدام غري امل�صروع خلدماتها لأغرا�س القيام بعمليات غ�صيل 

للأموال و/اأو متويل الإرهاب. ويتم ب�صورة دورية مراجعة اإجراءات املجموعة ب�صاأن مكافحة عمليات غ�صيل الأموال ومتويل الإرهاب للتاأكد من اللتزام 

الكامل مبتطلبات اجلهات القانونية والإ�صرافية املحلية واملمار�صات الدولية املثلى. 

خماطر ال�سيولة  5-5

تعرف خماطر ال�صيولة على اأنها عدم القدرة على حتقيق املوارد املالية الكافية لتلبية كافة اللتزامات عند ا�صتحقاقها اأو عند ال�صطرار للح�صول على اأموال 

للوفاء بالتزامات ال�صداد بتكاليف عالية للغاية. وتن�س �صيا�صة املجموعة على املحافظة على ال�صيولة الكافية يف كافة الأوقات ويف كافة املواقع اجلغرافية. 

وتطبق املجموعة م�صفوفة من اأدوات رقابة ال�صيولة على درجة عالية من احلر�س لتوفري اإمكانية احل�صول على قرو�س دون انك�صاف لتكاليف التمويل 

الزائدة من ت�صييل املوجودات اأو املزايدة ال�صديدة للح�صول على ودائع. ويتم مراقبة خماطر ال�صيولة وتقييمها يومياً ل�صمان اأن منوذج التدفقات النقدية 

امل�صتقبلية املتوقعة يتم مطابقته ب�صورة كافية مع ا�صتحقاق املطلوبات وذلك على املدى الق�صري وح�صب العملت الرئي�صية.

خماطر ال�سمعة واملخاطر املرتبطة باملوجودات املحتفظ بها لدى املجموعة ب�سفة االأمانة  6-5

تعرف خماطر ال�صمعة على اأنها الآثار احلالية واملحتملة على الربحية وراأ�س املال من الراأي العام ال�صلبي الذي يوؤثر على القدرة على تاأ�صي�س علقات اأو 

خدمات جديدة اأو ال�صتمرار يف خدمة العلقات احلالية. 

وتعترب اإدارة خماطر ال�صمعة �صمة من ال�صمات التي متخ�صت عنها ثقافة املجموعة، وهي تعترب جزءاً ل يتجزاأ من نظم الرقابة الداخلية للمجموعة، اأي 

اإنه بالإ�صافة اإىل تعريف واإدارة املخاطر، ت�صتمل اأنظمة الرقابة الداخلية على الآلية التي متكن املجموعة من القيام باملهام والأعمال ذات اجلودة العالية 

لتقدميها لعملئها وامل�صاهمني واجلهات الرقابية واملجتمع و للعملء وغري العملء الذين يحتفظون لدى املجموعة مبوجودات ب�صفة الأمانة.

ويحر�س بنك الكويت الوطني من خلل ممار�صاته و�صيا�صاته على القيام بفح�س املخاطر املرتبطة بتوجهات العملء مع التوقعات للأداء قبل طرح منتجاته 

اأو خدماته ال�صتثمارية اإليهم. اإ�صافة اإىل ذلك، مبجرد بيع منتج اأو خدمة فاإن توقعات الأداء واملخاطر يتم تو�صيلها ب�صورة وا�صحة، كما اأن الأموال التي 

تدار يتم التعامل معها مبنتهى احلذر والحرتافية.

خلل ال�صنة، زادت املوجودات (حتت اإدارة املجموعة) مبعدل 8.9% لت�صل اإىل 3.067 مليون دينار كويتي كما يف31 دي�صمرب 2013 (2012: 2.817 مليون 

دينار كويتي).


