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أهــم املـؤشـرات املـالـيـة

مليون دينار كويتي  

صافـي إيرادات الفوائد وصافـى اإليرادات 
من التمويل اإلسالمي  

إيرادات غير الفوائد 

مصاريف التشغيل

صافـي ربح السنة 

مجموع املوجودات

األموال املدارة للغير 

حقوق املساهمني من دون التوزيعات املقترحة 

القيمة السوقية

العائد على حقوق املساهمني فـي أول السنة )٪( 

سعر السهم فـي آخر السنة )فلس(

ربحية السهم )فلس(

توزيعات األرباح النقدية املقترحة للسهم )فلس( 

توزيعات أسهم املنحة املقترحة للسهم )٪(

2010

359

١٤٠

١59

3٠٢

١٢.899

٢.6٠٤

٢.٠7٤

5.١66

١7.7

١.٤٤٠

65

٤٠

١٠

2011

38١

١59

١6٢

3٠٢

١3.6٢7

٢.53٠

٢.١68

٤.399

١٤.6

١.١٢٠

63

٤٠

١٠

2012

398

٢5٢

 ١8٤

3٠5

 ١6.٤9٢

٢.8١7

٢.٢98

٤.١٠٢

١٤.١

96٠

6٤

3٠

5

2013

٤5١

١75

 ٢٠7

٢38

 ١8.6٠٠

3.٠67

٢.37٤

3.99٢

١٠.٤

89٠

5١

3٠

5

201٤

٤69

١9٢

 ٢١5

٢6٢

 ٢١.78٤

3.١98

٢.5١٢

٤.٢87

١١.٠

9١٠

56

3٠

5

رسالتنا

احلفاظ على موقع الريادة املصرفـية العربية

حتقيق أعلى العوائد واألرباح ملساهمينا

تقدمي أفضل اخلدمات املصرفـية لعمالئنا

االستمرار فـي تطوير مهارات وكفاءات موظفـينا

الوفاء مبسؤولياتنا جتاه املجتمع الذي ننتمي 
إليه على الوجه األمثل



٤

بني أكثر ٥0 بنكًا أمانًا في العالم

أعلى تصنيف ائتماني في الشرق األوسط

الوطني في سطور 

بنك وطني وشركة  وأقدم  أول  ليكون  العام ١95٢  في  الوطني  الكويت  بنك  تأسس 
مساهمة تأسست في دولة الكويت ومنطقة اخلليج العربي. وعبر السنوات، استطاع 
الوطني، بفضل إدارته املستقرة والرصينة إلى جانب استراتيجيته الواضحة وأدائه 
يقدم  كبير  بناء صرح مصرفي  الرأسمالية،  قاعدته  ومتانة  أصوله  وجودة  املتنامي 
لألفراد  املبتكرة  واالستثمارية  واملالية  املصرفية  واحللول  اخلدمات  من  مجموعة 
الوطني يستأثر  وبات  االقتصادية.  األنشطة  واسعة من  تغطي مجموعة  والشركات 
وإقليمياً.  محلياً  العمالء  من  متنامية  وقاعدة  املصرفي  النشاط  من  واسعة  بحصة 
وينفرد الوطني بأوسع شبكة فروع خارجية ومكاتب متثيل وشركات تابعة متواجدة 

في أهم عواصم املال واألعمال حول العالم. 

كما يحظى الوطني الذي يعتبر أكبر مؤسسة مالية في الكويت، بأعلى التصنيفات 
االئتماني  التصنيف  وكاالت  قبل  من  األوسط  الشرق  بنوك  على مستوى  االئتمانية 
العاملية »موديز« و»ستاندرد أند بورز« و»فيتش«، عالوة على اختياره على الدوام بني 

أكثر 5٠ مصرفاً أماناً في العالم.
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على  الوطني  الكويت  بنك  استطاع 
منذ  عقود  ستة  من  أكثر  مدى 
وأول  وطني  مصرف  كأول  تأسيسه 
شركة مساهمة في الكويت واخلليج، 
أن يتحول إلى كيان مصرفي إقليمي 
مبتكرة  يقدم خدمات مصرفية  رائد 

لعمالئه حول العالم. 

بشبكة  الوطني  الكويت  بنك  وينفرد 
 ١65 إلى  تصل  ودولية  محلية  فروع 
 ١6 في  تتواجد  تابعة  وشركة  فرعاً 
بلداً موزعة في أربع قارات من ضمنها 
9 بلدان في الشرق األوسط وشمال 
بنك  مجموعة  وتستفيد  أفريقيا. 
الكويت الوطني من حضورها الدولي 
الواسع وشبكة فروعها احمللية كبوابة 
دخول لعمالئها الدوليني إلى الكويت 
خارج  احملليني  عمالئها  وخلدمة 

الكويت.

اململكة املتحدة )عدد الفروع ٢(    ١3
      ت: ٢٢77 7٢٢٤ ٢٠ ٤٤+
ف: ٢١٠١ 7٢٢٤ ٢٠ ٤٤+  

الواليات املتحدة االمريكية  ١٤
فرع نيويورك  

ت: 98٠٠ 3٠3 ٢١٢ ١+  
ف: 8٢69 3١9 ٢١٢ ١+  

الصني    ١5
      فرع شانغهاي )التمثيلي(
ت: ١9٠٢ 6888 ٢١ 86+  
ف: ١٠١١ 5٠٤7 ٢١ 86+  

سنغافورة   ١6
      فرع سنغافورة

ت: 53٤8 6٢٢٢ 65+  
ف: 53٤8 6٢٢٤ 65+  

الكويت )عدد الفروع 66(  ١
ت:  ٢٠١١ ٢٢٤٢ 965+  
ف: 58٠٤ ٢٢59 965+  

شركة الوطني للوساطة املالية  
ت: ٤9٤8 ٢٢59 965+  
ف: 69٢٢ ٢٢٤١ 965+  

أن بي كي كابيتال  
ت: 69٠١ ٢٢٢٤ 965+  
ف: 69٠5 ٢٢٢٤ 965+  

العراق )عدد الفروع ١3(  ٢
بنك االئتمان العراقي  

ت: 7١8٢١98/7١9١9٤٤ ١ 96٤+  
ت: 7١888٤٠6/7١7١673 ١ 96٤+  

ف: 7١7٠١56 ١ 96٤+  

األردن )عدد الفروع 3(  3
ت: ٠٤٠٠ 58٠ 6 96٢+   
ف: ٠٤٤١ 58٠ 6 96٢+  

لبنان )عدد الفروع 6(  ٤
ت: 7٠٠ 759 ١ 96١+  
ف: 866 7٤7 ١ 96١+  

اململكة العربية السعودية  5
فرع جدة  

ت: 63٠٠ 6٠3 ٢ 966+  
ف: 63١8 6٠3 ٢ 966+  

البحرين )عدد الفروع ٢(  6
ت: 555 ١55 ١7 973+  
ف: 86٠ ١٠٤ ١7 973+  

قطر )عدد الفروع 6(   7
ت:  8٠٠٠ ٤٤٤7 97٤+  
ف: 37١٠ ٤٤٤7 97٤+  

االمارات العربية املتحدة )عدد الفروع ٢(   8
ت: 3١6١6٠٠ ٤ 97١+  
ف: 3888588 ٤ 97١+  

 

أن بي كي كابيتال - االمارات  
ت: 365٢8٠٠ ٤ 97١+  
ف: 365٢8٠5 ٤ 97١+  

مصر )عدد الفروع 38(  9
البنك الوطني املصري  

ت: ٤93٠٠ ٢6١ ٢٠٢+  
ف: 33978 ٢6١ ٢٠٢+  

تركيا )عدد الفروع ٢٠(  ١٠
البنك التركي  

ت: 6373 ٢١٢373 9٠+  
ف: ٠353 ٢١٢٢٢5 9٠+  

سويسرا  ١١
ت: ٤١٢٢9٠6٤3٤3+  
ف: ٤١٢٢9٠6٤399+  

فرنسا  ١٢
      فرع باريس

ت: 86٠٠ 5659 ١ 33+  
ف: 86٢3 5959 ١ 33+  

األوسع انتشارًا في ٤ قارات حول العالم
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ناصر مساعد الساير  ١
رئيس مجلس اإلدارة  

غسان أحمد سعود اخلالد  ٢
نائب رئيس مجلس اإلدارة  

حمد عبد العزيز الصقر  3
عضو مجلس اإلدارة  

يعقوب يوسف الفليج  ٤
عضو مجلس اإلدارة  

حمد محمد عبد الرحمن البحر  5
عضو مجلس اإلدارة  

مثنى محمد أحمد احلمد  6
عضو مجلس اإلدارة  

هيثم سليمان حمود اخلالد  7
عضو مجلس اإلدارة  

8   لؤي جاسم محمد اخلرافـي
عضو مجلس اإلدارة  

عماد محمد عبدالرحمن البحر  9
عضو مجلس اإلدارة  

مجلس اإلدارة

1

2

3

6

9

٤

7

٥

8
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  السيد/ ناصر مساعد الساير 
)رئيس مجلس اإلدارة( 

مجلس  عضوية  الساير  مساعد  ناصر  السيد/  غل  ش ي
كنائب  وعني   ١98٠ عام  منذ  الوطني  الكويت  بنك  ارة  د إ
اإلدارة  مجلس  ورئيس   ١993 في  اإلدارة  مجلس  ئيس  ر ل
منذ أغسطس ٢٠١٤. كما إنه رئيس جلنة مجلس اإلدارة 

للحوكمة.
 

السيد/ ناصر الساير هو أيضاً أحد أعضاء مجلس إدارة 
احتاد املصارف الكويتي منذ ١999 وشغل منصب رئيس 
وهو   .٢٠٠6 ١999 حتى  من  الفترة  إدارته خالل  مجلس 
والتنمية  للتخطيط  األعلى  املجلس  في  كان عضواً  أيضاً 
)الذي يرأسه سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي(، وعضو 
والصناعة  التجارة  بغرفة  واالستثمار  التمويل  جلنة  ي  ف
الكويتية منذ العام  ٢٠٠3. كما شغل السيد/ ناصر الساير 
للتنمية  الكويتي  للصندوق  العام   املدير  نائب  نصب  م
الفترة من ١97١ حتى ١978،  العربية خالل  االقتصادية 
وأحد أعضاء مجلس إدارته خالل الفترة من ١99٤ حتى 

 .٢٠٠٠

يضيف السيد/ ناصر الساير ملجلس إدارة البنك خبراته 
التخطيط  واالستثمارية،  املصرفية  األعمال  في  ملتميزة  ا
أو  العام  القطاع  في  كانت  واحلوكمة سواء  االستراتيجي 

القطاع اخلاص.

السيد/ ناصر الساير حاصل على بكالوريوس في االقتصاد 
من جامعة والية أوكالهوما في الواليات املتحدة االمريكية.

السيد/ غسان أحمد سعود اخلالد
)نائب رئيس مجلس اإلدارة(

السيد/ غسان أحمد سعود اخلالد أحد أعضاء مجلس 
إدارة مجموعة بنك الكويت الوطني منذ عام ١987 ونائب 
رئيس  وهو   ٢٠١٤ أغسطس  منذ  اإلدارة  مجلس  ئيس  ر
جلنة املخاطر وجلنة الترشيحات واملكافآت املنبثقتني عن 

مجلس اإلدارة.

ويشغل السيد/ غسان اخلالد منصب نائب رئيس مجلس 
املنتدب لشركة أسيكو للصناعات. ولديه  اإلدارة والعضو 
خبرة واسعة في مجال متويل الشركات، التمويل التجاري، 

االئتمان وكذلك قطاع التجزئة.

في  املدنية  الهندسة  اخلالد  غسان  السيد/  درس  وقد 
جامعة ويست فيرجينيا بالواليات املتحدة األمريكية.

السيد/ حمد عبد العزيز الصقر 
)عضو مجلس اإلدارة( 

السيد/حمد عبدالعزيز الصقر أحد أعضاء مجلس إدارة 
بنك الكويت الوطني خالل الفترة من ١975 و ١976، ومنذ 
١983 حتى اآلن، وهو أيضاً أحد أعضاء جلنتي االئتمان 

واحلوكمة املنبثقتني عن مجلس اإلدارة.
الكوت  شركة  إدارة  مجلس  عضو  الصقر  حمد  السيد/ 
للمشاريع الصناعية في الكويت، يتمتع بخبرة واسعة في 
قطاع  متويل  مجال  في  وحتديداً  املصرفي  العمل  مجال 

الشركات.

السيد/ حمد الصقر حاصل على بكالوريوس في االقتصاد 
من ايرلندا.

السيد/ يعقوب يوسف الفليج 
)عضو مجلس اإلدارة(

بنك  مجموعة  إلى  الفليج  يوسف  يعقوب  السيد/  انضم 
الكويت الوطني ليشغل منصب مدير عام باملجموعة خالل 
مجلس  أعضاء  أحد  وهو   .١998 حتى   ١983 من  الفترة 

اإلدارة منذ العام ١998. 
االئتمان وجلنة  يعقوب عضوية جلنة  السيد/  يشغل  كما 

احلوكمة املنبثقتني عن مجلس اإلدارة.

وبصفته مدير عام سابق باملجموعة، يتمتع السيد/ يعقوب 
متضمنة  املصرفية  األعمال  في  واسعة  بخبرات  الفليج 

إدارة املخاطر والرقابة الداخلية.

البكالوريوس  درجة  على  حاصل  الفليج  يعقوب  السيد/ 
في إدارة األعمال من جامعة ميامي في الواليات املتحدة 

األمريكية.

السيد/ حمد محمد عبدالرحمن البحر 
)عضو مجلس اإلدارة(

أعضاء  أحد  البحر  عبدالرحمن  محمد  حمد  السيد/ 
مجلس إدارة بنك الكويت الوطني منذ ٢٠٠5. وهو أيضاً 
الترشيحات  جلنة  اعضاء  وأحد  التدقيق  جلنة  رئيس 

واملكافآت املنبثقتني عن مجلس اإلدارة.

اإلدارة  مجلس  رئيس  منصب  البحر  حمد  السيد/  شغل 
والعضو املنتدب للشركة الكويتية لالستثمار خالل الفترة 
العضو  منصب  أيضاً  شغل  كما   .١99١ حتى   ١98١ من 
املنتدب في بنك البحرين والكويت، ويتمتع السيد/ حمد 
البحر بخبرات واسعة في قطاع االستثمار املصرفي وإدارة 

األصول وكذلك نظم الرقابة الداخلية.

البكالوريوس في  البحر حاصل على درجة  السيد/ حمد 
االقتصاد من جامعة اإلسكندرية في مصر.

السيد/ مثنى محمد أحمد احلمد 
)عضو مجلس اإلدارة(

انضم السيد/ مثنى محمد أحمد احلمد إلى مجلس إدارة 
عضوية  ويشغل   ،٢٠٠7 العام  في  الوطني  الكويت  بنك 
مجلس  عن  املنبثقتني  احلوكمة  وجلنة  االئتمان  جلنتي 

اإلدارة. 

شركة  إدارة  مجلس  في  عضو  هو  احلمد  مثنى  السيد/ 
الوطية العقارية، وكان رئيس مجلس إدارة شركة املستقبل 
كما   ،٢٠١٤ عام  إلى   ٢٠٠5 عام  منذ  لالتصاالت  العاملية 
األوروبية  العربية  الشركة  إدارة  مجلس  عضوية  شغل 
لإلدارة املالية )عارف( خالل الفترة من ١987 حتى ١993، 
وعضوية مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي خالل الفترة 
بنك  إدارة  عضوية مجلس  وأيضاً  من ١993 حتى ١997 
الكويت املتحد خالل الفترة من ١996 حتى ١997. يتمتع 
السيد/ مثنى احلمد بخبرات متميزة في مجاالت التمويل 

واالقتصاد املالي. 

السيد/ مثنى احلمد حاصل على درجة البكالوريوس في 
االقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الكويت.

السيد/ هيثم سليمان حمود اخلالد 
)عضو مجلس اإلدارة( 

انضم السيد / هيثم اخلالد إلى مجلس إدارة بنك الكويت 
التدقيق  جلنتي  أعضاء  أحد  وهو   ٢٠١٠ في  الوطني 

واملخاطر املنبثقتني عن مجلس اإلدارة. 
 

إدارة شركة  مجلس  اخلالد عضوية  هيثم  السيد/  يشغل 
الشال لالستشارات واالستثمار منذ العام ٢٠٠6، وعضوية 
العام  منذ  العقارية  العاملية  األرجان  شركة  إدارة  مجلس 
كما شغل  منذ عام ٢٠١٤،  إدارتها  ورئيس مجلس   ٢٠١٠
والرئيس  األعمال  لتطوير  التنفيذي  الرئيس  مناصب 
التنفيذي للشرق األوسط والرئيس التنفيذي لالستراتيجية 

في شركة زين لالتصاالت.
 

التخطيط  في  واسعة  بخبرة  اخلالد  هيثم  السيد/  يتمتع 
واحلوكمة  االستحواذ  وعمليات  واالستثمار  االستراتيجي 

والرقابة الداخلية. 
 

السيد/ هيثم اخلالد حاصل على درجة البكالوريوس في 
مجال الهندسة  الكهربائية من جامعة الكويت.

السيد/ لؤي جاسم محمد اخلرافي 
)عضو مجلس اإلدارة( 

بنك  إدارة  مجلس  عضو  اخلرافي  جاسم  لؤي  السيد/ 
الكويت الوطني منذ ٢٠١١ وهو عضو في جلنتي التدقيق 

واملخاطر املنبثقتني عن مجلس اإلدارة.

مجلس  رئيس  نائب  منصب  اخلرافي  لؤي  السيد/  شغل 
إلى   ١999 من  الفترة  في  الصناعي  الكويت  بنك  إدارة 
جلنة  ورئيس   ٢٠٠8 إلى   ٢٠٠5 من  الفترة  وفي   ٢٠٠3
الصناعي  البنك  في  اإلدارة  مجلس  عن  املنبثقة  التدقيق 

لنفس الفترة.

العديد من املناصب االستشارية والتجارية في  كما شغل 
شركات مجموعة اخلرافي.

كما يتولى إدارة مكتب لؤي اخلرافي للمحاماة واالستشارات 
القانونية. 

شؤون  في  واسعة  بخبرة  اخلرافي  لؤي  السيد/  يتمتع 
االلتزام والرقابة التشريعية والشؤون القانونية.

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

السيد/ عماد محمد عبد الرحمن البحر 
)عضو مجلس اإلدارة(

مجلس  عضوية  إلى  البحر  محمد  عماد  السيد/  انضم 
 ٢٠١٤ أغسطس  في  الوطني  الكويت  بنك  في  اإلدارة 
الرحمن  عبد  محمد  السيد/  له  املغفور  وفاة  بعد  وذلك 
يشغل عضوية جلنتي  كما   ، اإلدارة  رئيس مجلس  البحر 
الترشيحات واملكافآت وكذلك جلنة االئتمان املنبثقتني عن 

مجلس اإلدارة.

املجلس  أعضاء  من  عضو  البحر  عماد  السيد/  أن  كما 
البحر  الرحمن  له محمد عبد  املغفور  التنفيذي ملجموعة 
والتي تعتبر واحدة من أقدم التكتالت التجارية في الكويت 
والشرق األوسط  وله دور هام أيضاً مع فريق البحر لصنع 
مجلس  عضو  أيضا  يشغل  و  االستراتيجية.  القرارات 
اإلدارة في شركة األهلية للتأمني وشركات أخرى خارجية.

بكالوريوس  درجة  على  حاصل  البحر  عماد  السيد/ 
واشنطن،  في  األمريكية  اجلامعة  من  األعمال  إدارة  في 

الواليات املتحدة األمريكية.

مؤهالت وخبرات مجلس اإلدارة
1

2

3

٤

٥

6

7

8

9
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نتائج قوية ومنو في كافة مجاالت األعمال
واصل بنك الكويت الوطني أداءه القوي خالل العام ٢٠١٤، وحقق ٢6١.8 مليون دينار كويتي أرباحاً صافية. 
الناجحة وسياسته  التحديات بفضل استراتيجيته  البنك في مواجهة كافة  وهو ما يشكل دلياًل على تفوق 
أفضل  لتقدمي  املصرفي  العمل  معايير  بأرقى  والتزامه  للمخاطر،  احلصيفة  إدارته  جانب  إلى  املتحفظة، 
اخلدمات واملنتجات لعمالئه. وتعكس هذه النتائج النمو القوي الذي حققه بنك الكويت الوطني في كافة 
مجاالت األعمال، إذ منت األرباح التشغيلية الصافية خالل العام ٢٠١٤ بواقع 5.6٪ لتبلغ 66١ مليون دينار 
كويتي، كما منت القروض والتسليفات القروض والتسليفات بواقع ١١.3٪ إلى ١١.9 مليار دينار، وذلك في 
داللة واضحة على حتسن البيئة التشغيلية احمللية مع تنفيذ العديد من املشاريع التنموية الواردة في خطة 
التنمية. بدورها، منت الودائع بواقع 7.5٪ لتبلغ ١١.3 مليار دينار، مبا يؤكد سمعة بنك الكويت الوطني التي 

تعكس الثقة واألمان.    

وتظهر قوة أداء بنك الكويت الوطني ومتانته بوضوح أيضاً في كافة املؤشرات املالية األخرى، مع استمراره 
في حتقيق عوائد مميزة على املوجودات وحقوق املساهمني خالل العام ٢٠١٤، إذ بلغ العائد على املوجودات 
البنك  إلى رسملة  إشارة  نهاية ديسمبر ٢٠١٤. وفي  كما في  املساهمني ١١٪  والعائد على حقوق   ٪١.٢8
القوية ومتانة مركزه املالي، بلغ معدل كفاية رأس املال ١٤.5٪ وفق معيار بازل III، وهو ما يفوق متطلبات 

بنك الكويت املركزي.  

كما واصلت موجودات بنك الكويت الوطني منوها لتبلغ ٢١.8 مليار دينار كويتي كما في نهاية ديسمبر ٢٠١٤، 
مرتفعًة بواقع ١7.١٪ عن العام السابق، بينما بلغت حقوق املساهمني ٢.5 مليار دينار كويتي، بنمو بلغ ٪5.8. 

هذا وقد قرر مجلس اإلدارة التوصية إلى اجلمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمني عن العام ٢٠١٤، 
بواقع 3٠٪ من القيمة االسمية للسهم، أي 3٠ فلساً للسهم الواحد، وأسهم منحة بواقع ٪5.

األعلى تصنيفًا واألكثر أمانًا
وفي داللة على موقع بنك الكويت الوطني ومكانته الرائدة إقليمياً والثقة العاملية التي يحظى بها، استطاع 
"موديز"  هي  عاملية  تصنيف  وكاالت  ثالث  أكبر  بإجماع  املرتفعة  االئتمانية  بتصنيفاته  يحتفظ  أن  البنك 

و"فيتش" و"ستاندرد أند بورز". 

وكانت الوكاالت الثالث قد ثبتت خالل العام املاضي تصنيفات بنك الكويت الوطني املرتفعة بنظرة مستقبلية 
مستقرة، إذ قامت وكالة "موديز" بتأكيد تصنيفات البنك الطويلة األجل عند Aa3، كما ثبتت وكالة "فيتش" 

.A+ ووكالة "ستاندرد أند بورز" عند AA- تصنيفه عند

وفي مؤشر إضافي على سمعته املرموقة، فقد احتفظ بنك الكويت الوطني مبوقعه بني أكثر البنوك أماناً 
في العالم للمرة التاسعة على التوالي، ليكون البنك الوحيد في العالم العربي الذي يحتفظ مبوقعه في هذه 

القائمة املرموقة لتسع مرات متتالية، وهو أمر نعتز به. 

املشاريع التنموية  تكتسب زخمًا
على صعيد البيئة التشغيلية، فقد شكل العام ٢٠١٤ نقطة حتول بالنسبة لآلفاق االقتصادية للكويت. وشهد 
هذا العام انطالق العديد من املشاريع التنموية الكبرى التي تعتبر ضرورية جداً لتحفيز النشاط االقتصادي 
والتي انعكست بالفعل إيجاباً على البيئة التشغيلية احمللية. ومن أبرز هذه املشاريع، مشروع الوقود البيئي 
الذي يعتبر من األكبر في تاريخ الكويت، والذي لعب بنك الكويت الوطني دوراً قيادياً في متويله، إلى جانب 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

اإلنطالق نحو آفاق جديدة
السادة املساهمون الكرام،

يسرني باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس اإلدارة أن أضع بني أيديكم التقرير السنوي 
الثاني والستني ملجموعة بنك الكويت الوطني الذي نستعرض من خالله أبرز اإلجنازات التي حققها البنك 
خالل العام ٢٠١٤، والتي تكللت بتحقيق أرباح قوية تعكس متانة مركزه املالي وقوة أدائه، مع مضيه قدماً نحو 

تعزيز موقعه على الساحتني احمللية واإلقليمية.

ونظراً ملا حققه بنك الكويت الوطني خالل العام ٢٠١٤، ميكن وصف هذا العام بعام االنطالق نحو مرحلة 
جديدة من النمو والتطور، إن على املستوى احمللي مع انطالق العديد من املشاريع التنموية في الكويت والتي 
لعب بنك الكويت الوطني دوراً قيادياً في متويلها، أو على املستوى اإلقليمي مع تعزيز موقعنا في األسواق 
الواعدة في املنطقة، والسيما اخلليجية منها، أو حتى على املستوى الداخلي مع استالم اإلدارة "املتجددة" دفة 
القيادة وما رافق ذلك من تطويرات انعكست على أداء البنك ومهدت الطريق أمامه للنمو نحو آفاق جديدة.  
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مشروع محطة الزور الشمالية الذي يعتبر أول مشروع يقوم 
على الشراكة بني القطاعني العام واخلاص في الكويت.  

دولية  مصرفية  حتالفات  الوطني  الكويت  بنك  قاد  كما 
الكويتية  شركات  من  للعديد  التوسعية  اخلطط  لتمويل 
مليار  بقيمة  الثاني  املجمع  القرض  نسق  على  واإلقليمية، 
البترولية  لالستكشافات  الكويتية  الشركة  لصالح  دوالر 
اخلارجية )كوفبك( لغرض متويل خططها التوسعية عاملياً. 

وتعكس هذه الصفقات الضخمة سمعة بنك الكويت الوطني 
الساحة  على  بها  يحظى  التي  العالية  والثقة  املرموقة 
املصرفية محلياً وإقليمياً وعاملياً. كما تعكس مكانته وموقعه 
التي يبرزها  النمو  املتقدم والطليعي لالستفادة من فرص 
تنفيذ  تسارع  مع  االقتصادية  البيئة  في  املتوقع  التحسن 

املشاريع التنموية في الكويت.

استقرار وثبات رغم التحديات اإلقليمية
الرامية  استراتيجيته  الوطني  الكويت  بنك  واصل  إقليمياً، 
األوسط  الشرق  منطقة  أسواق  في  موقعه  تعزيز  إلى 
األسواق  على  خاص  بشكل  التركيز  مع  افريقيا،  وشمال 
وفرص  القوية  االقتصادية  بآفاقها  تتميز  التي  اخلليجية 
األحداث  من  الرغم  وعلى  تقدمها.  التي  الواعدة  النمو 
والتطورات السياسية واالجتماعية املتالحقة التي شهدتها 
الوطني  الكويت  بنك  فروع  أن  إال  العربية،  األسواق  بعض 
بواقع   أرباحها  لترتفع  قوية،  مناعة  أظهرت  قد  اخلارجية 
إجمالي  في  مساهتمها  وتزيد   ،٢٠١٤ العام  خالل   ٪6.٤
التوسع  استراتيجية  جناح  يؤكد  ما  وهو  املجموعة.  أرباح 

اإلقليمي املدروس التي انتهجها بنك الكويت الوطني. 

ومن أبرز اخلطوات التي قام بها بنك الكويت الوطني على 
الدولي  قطر  بنك  من  التخارج  قراره  اإلقليمي،  املستوى 
بصعوبة  رؤيتنا  ظل  في  وذلك   ،٪3٠ البالغة  حصته  وبيع 
جانب  وإلى  مسيطرة.  حصة  إلى  البنك  في  حصتنا  رفع 
العائد املرتفع الذي حققناه من استثمارنا في قطر خالل 
استراتيجية  التخارج خطوة  هذا  يعتبر  املاضية،  السنوات 
الكويت  بنك  قدرة  من  ستعزز  لكونها  لنا،  بالنسبة  مهمة 
الوطني على اقتناص فرص منو أفضل سواء في قطر أو 

في األسواق اخلليجية األخرى. 

وفي داللة على أهمية السوق املصرية بالنسبة الستراتيجية 
القوية  االقتصادية  باآلفاق  ثقتنا  وعلى  اإلقليمية،  التوسع 
للبالد، قام بنك الكويت الوطني بتغيير اسم البنك الوطني 

املصري إلى بنك الكويت الوطني- مصر. وهو ما يعكس كذلك جهودنا إلى حتقيق االندماج والتكامل على 
مستوى املجموعة. وعلى الرغم من األحداث التي شهدتها البالد، فقد واصل بنك الكويت الوطني- مصر 
منوه القوي خالل العام ٢٠١٤، ونتوقع أن يستمر بأدائه القوي خالل الفترة املقبلة، والسيما مع استقرار 

األوضاع في مصر التي ميثل استثمار بنك الكويت الوطني فيها خياراً استراتيجياً طويل األجل.

السوق املصرفية اإلسالمية
ومبوازاة استراتيجيته اإلقليمية، واصل بنك الكويت الوطني جني ثمار استحواذه على 58.٤٪ من بنك بوبيان 
اإلسالمي، ليوفر بذلك لنفسه آفاقاً جديدة للنمو، ويدعم جهوده لتنويع مصادر الدخل وتعزيز قاعدة عمالئه 

واملجموعة الواسعة واملتنوعة من اخلدمات املصرفية التي يقدمها لهم. 

وقد شهد بنك بوبيان منذ دخول بنك الكويت الوطني مساهماً رئيسياً فيه حتوالً جذرياً في أعماله متثل في 
عودته إلى النمو وحتقيق األرباح وزيادة حصته في السوق املصرفية اإلسالمية في الكويت بوتيرة مستقرة. 
وسيواصل بنك الكويت الوطني دعم بنك بوبيان من خالل إمداده باخلبرات والكوادر املصرفية مع االلتزام 

التام باستقاللية املصرفني وفق ما تنص عليه أحكام الشريعة اإلسالمية السمحة. 

إدارة املخاطر واحلوكمة
وال شك في أن جناح بنك الكويت الوطني في مواجهة التحديات احمللية واإلقليمية والعاملية يعكس مدى 
بنك  ينتهجها  التي  املتحفظة  السياسة  قادت  وقد  يعتمدها.  التي  احلوكمة  ومعايير  املخاطر  إدارة  فاعلية 
تداعيات  من  البنك  حماية  إلى  للحوكمة  الصارمة  واملعايير  للمخاطر  الرشيدة  وإدارته  الوطني  الكويت 

التطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، سواء محليا أو اقليميا.

وقد حرص بنك الكويت الوطني خالل تاريخه الطويل ألكثر من ستة عقود، على االلتزام مبعايير احلوكمة 
كجزء ال يتجزأ من ثقافته وفلسفته. وتبقى مبادئ الشفافية واحملاسبة وحماية حقوق املساهمني على رأس 

أولولياته.

كلمة وفاء 
من جهة ثانية، لقد افتقد بنك الكويت الوطني والكويت خالل العام ٢٠١٤ أحد أبرز الشخصيات الكويتية 
وهو العم محمد عبدالرحمن البحر، صاحب األيادي البيضاء والسجل الناصع في خدمة الكويت وأهلها، 
اإلدارة  مجلس  رئاسة  توليه  وخالل  تأسيسه،  منذ  الوطني  الكويت  بنك  مسيرة  في  الواضحة  والبصمات 
لعقدين من الزمن. وإننا إذ سنبقى نفتقد للعم محمد عبدالرحمن البحر ولتوجيهاته احلكمية، فإننا نتعهد 
كان  لطاملا  والتي  تأسيسه  منذ  الوطني  الكويت  بنك  خطها  التي  واإلجنازات  النجاحات  مسيرة  مبواصلة 

املرحوم أحد أعمدتها.   

قيادة "متجددة"
وعلى مستوى اإلدارة التنفيذية، فقد شهد العام ٢٠١٤ تطوراً مهماً متثل بتسلم األخ عصام جاسم الصقر 
منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، واألخت شيخة خالد البحر منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة،  
ومؤخرا األخ صالح يوسف الفليج منصب الرئيس التنفيذي للكويت، وذلك عقب تقاعد األخ ابراهيم شكري 

دبدوب بعد سنوات طويلة قضاها في خدمة البنك.

ميكن وصف العام 201٤ بعام 
االنطالق نحو مرحلة جديدة من 
النمو والتطور، محليًا مع انطالق 

العديد من املشاريع التنموية 
واقليميًا مع تعزيز موقع البنك 

في األسواق الواعدة.
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وإننا إذ عبرنا مراراً عن ثقتنا باجلهاز اإلداري وبقدرته على 
آفاق جديدة، فقد جاءت  نحو  الوطني  الكويت  بنك  قيادة 
نتائج البنك للعام ٢٠١٤ والنجاحات امللحوظة التي أحرزها 
على املستوى االستراتيجي، لتؤكد استقرار اجلهاز اإلداري 
للبنك وخبرة قياداته التي واكبت خالل أكثر من 3٠ عاما 
تطور بنك الكويت الوطني ومنوه، وقادته ليكون أحد أكبر 
الكيانات املصرفية الرائدة في العالم العربي تشيد بها كافة 

املؤسسات الدولية ووكاالت التصنيف العاملية.

ثروة الوطني البشرية
بالدرجة  تقوم  الوطني  الكويت  بنك  قوة  أن  في  شك  وال 
بها. ويبقى  التي نفخر ونعتز  البشرية  األولى على موارده 
على  قدراتها  وتنمية  وتطويرها  البشرية  باملوارد  االهتمام 
رأس اهتمامات بنك الكويت الوطني وأولوياته. وعلى هذا 
األساس، واصل البنك خالل العام ٢٠١٤ الدورات والبرامج 
التدربيبة الرامية إلى تنمية مهارات موظفيه من اجلنسني 
املعاهد  أبرز  مع  شراكاته  عزز  كما  مداركهم.  وتوسيع 
التدريبية  البرامج  من  العديد  لتنظيم  العاملية  واجلامعات 
لديه  الشابة  القيادات  مهارات  لصقل  املستوى  الرفيعة 
وتهيئته  اجلدد  املصرفيني  من  واعد  جيل  إعداد  بهدف 

لتسلم املواقع القيادية.

وفي إطار سعيه الدائم إلى توطني الوظائف وزيادة نسبة 
العمالة الوطنية لديه، قام بنك الكويت الوطني خالل العام 
اجلنسني،  من  كويتياً  مواطناً   3١5 نحو  بتوظيف   ٢٠١٤
وليحافظ على  لديه ٪6٤،  الوطنية  العمالة  نسبة  لتتجاوز 
موقعه بني أكبر اجلهات توظيفا للعمالة الوطنية في القطاع 
الكامل  الوطني  الكويت  بنك  دعم  يؤكد  ما  وهو  اخلاص. 
الوطنية  الكوادر  تأهيل  إلى  الهادفة  احلكومية  للخطط 

الشابة وتنمية الثروة البشرية في الكويت.

التزام مطلق بتنمية املجتمع
بنك  كثف  املجتمع،  بتنمية  الثابت  نهجه  على  وتأكيداً 
الكويت الوطني خالل العام املاضي جهوده احلثيثة التزاماً 
مبسؤوليته االجتماعية. ولم يدخر البنك أي جهد في دعم 
كافة الفعاليات االجتماعية والتعليمية واإلنسانية واخليرية 

وتكريس قيم التعاون واملشاركة. 

أيقونة  لألطفال  الوطني  الكويت  بنك  مستشفى  ويبقى 

مساهمات البنك االجتماعية. وقد واصل بنك الكويت الوطني سعيه إلى تطوير هذا املستشفى من خالل 
إنشاء أول مركز متخصص في زراعة النخاع لألطفال في الكويت، سيكون بإذن اهلل فريداً من نوعه على 
مستوى املنطقة. كما واصل البنك دعمه ملختلف اجلهات اخليرية واإلنسانية مثل بيت عبد اهلل لألطفال 

وبيت لوذان ولوياك. 

وكعادته سنوياً منذ أكثر من عقدين من الزمن، استمر بنك الكويت الوطني في حملته "افعل اخلير في شهر 
اخلير" خالل شهر رمضان املبارك، كما استمر في تقدمي كافة أوجه الدعم واملساندة لألنشطة الهادفة إلى 
احملافظة على البيئة فضاًل عن األنشطة التعليمية والرياضية مثل سباق الوطني السنوي للمشي في عامه 

العشرين.

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

ومتابعتهم املستمرة من أجل ضمان استقرار وسالمة القطاع املصرفي.

مساهمونا األفاضل، 
وأخيراً، أود أن أتوجه إلى جميع مساهمينا األفاضل بجزيل الشكر والتقدير على والئهم ودعمهم للبنك، 
والشكر موصول لعمالء بنك الكويت الوطني األعزاء على الثقة الغالية التي يولونها لنا والتي كانت لنا دوماً 
مصدر فخر واعتزاز يحفزنا على مواصلة العمل للمحافظة على املكانة املرموقة التي يتمتع بها البنك الوطني. 

الشكر  اإلدارة عن خالص  إخواني أعضاء مجلس  وبالنيابة عن  باسمي شخصياً  أن أعرب  يفوتني  كما ال 
والتقدير لإلدارة التنفيذية وجلميع العاملني في البنك على جهودهم وتفانيهم في العمل وما يبذلونه من جهود 

مستمرة لتحقيق هذه النتائج املتميزة وتعزيز مكانته على كافة األصعدة. 

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

ناصر مساعد الساير
رئي�س جمل�س الإدارة

بنك الكويت الوطني 
واصل أداءه القوي خالل  201٤ 

محققًا منوًا في كافة 
مجاالت االعمال.
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الإدارة التنفيذية

عصام جاسم الصقر
الرئيس التنفـيذي للمجموعة

شيخة خالد البحر
نائب الرئيس التنفـيذي للمجموعة

صالح يوسف الفليج
الرئيس التنفـيذي - إن بي كي كابيتال

جورج ريشاني
مدير عام - مجموعة الفروع اخلارجية

والشركات التابعة

جيم ميرفي 
مدير عام - املجموعة املالية

باركسون شوجن
مدير عام - مجموعة إدارة املخاطر

د. سليمان عبداملجيد 
املستشار القانوني العام 

د. إلياس بخعازي 
كبير االقتصاديني للمجموعة

براديب هاندا 
مدير عام - مجموعة اخلدمات املصرفية

للشركات األجنبية، النفط والتمويل التجاري

مصطفى اجلندي
مدير عام - مجموعة اخلدمات املصرفية للشركات 

١

٢

3

٤

5

6

7

8

9

١٠

مالك خليفه 
مدير عام - مجموعة اخلدمات املصرفية اخلاصة

دمييتريوس كوكوسوليس
مدير عام - مجموعة تقنية املعلومات والعمليات

كارل إينجر
رئيس مجموعة التدقيق الداخلي

عماد العبالني
مدير عام - مجموعة املوارد البشرية

١١

١٢

١3

١٤

12٤

8

12

٥

9

13

6

10

1٤

7

11 3
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السيد / عصام الصقر 
)الرئيس التنفيذي للمجموعة(

الوطني  الكويت  بنك  إلى  الصقر  عصام  السيد/  انضم 
للمجموعة  التنفيذي  الرئيس  منصب  ويشغل   ١978 في 
منذ مارس ٢٠١٤. كما يشغل عضوية العديد من اللجان 

اإلدارية لدى املجموعة. 

ويشغل السيد/ الصقر منصب رئيس مجلس إدارة شركة 
البنك  إدارة  مجلس  رئيس  وكذلك  لالستثمار  الوطني 
كل  إدارة  مجلس  عضوية  أيضاً  ويشغل  املصري.  الوطني 
إن  املتحدة،  اململكة   - )الدولي(  الوطني  الكويت  بنك  من 
بي كي بروبيرتيز - جيرسي، إن بي كي ترستيز - جيرسي 

وكذلك شركة إن أي جي األسيوية لالستثمار.

السيد/ الصقر حاصل على درجة البكالوريوس في علوم 
إدارة األعمال من جامعة والية كاليفورنيا للبوليتكنيك في 

الواليات املتحدة االمريكية. 

السيدة/ شيخة البحر 
)نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة(

انضمت السيدة/ شيخة البحر إلى بنك الكويت الوطني في 
١977، وتشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة 
منذ مارس ٢٠١٤. كما تشغل عضوية العديد من اللجان 

اإلدارية لدى املجموعة. 

وترأس السيدة/ البحر مجلس إدارة بنك الكويت الوطني 
- لبنان، وتشغل عضوية مجلس إدارة شركة بنك الكويت 
الوطني العاملية إلدارة األصول وبنك قطر الدولي والبنك 
إدارة  مجلس  عضوية  ايضاً  تشغل  كما  تركيا.   - التركي 
خبرات  شيخة  السيدة/  لدى  الكويت.   - زين  مجموعة 
املشاريع،  ومتويل  اخلصخصة،  مجاالت  في  عميقة 
بالسندات،  املتعلقة  والشؤون  االستشارية،  واخلدمات 
ومتويل املشاريع بنظام B.O.T، وعمليات اإلصدار األولي، 

وكذلك شهادات اإليداع الدولية.

البكالوريوس في علوم  البحر حاصلة على درجة  السيدة/ 
برامج  حضرت  كما  الكويت،  جامعة  من  الدولي  التسويق 
متخصصة في جامعة هارفرد، جامعة ستانفورد وجامعة دوق.

السيد/ صالح الفليج 
)الرئيس التنفيذي - شركة الوطني لالستثمار(

الكويت  بنك  مجموعة   إلى  الفليج  صالح  السيد/  انضم 
التنفيذي  الرئيس  منصب  ويشغل   ،١985 في  الوطني 

لشركة الوطني لالستثمار منذ ٢٠٠7.

 قبل انضمامه إلى شركة الوطني لالستثمار، شغل السيد/ 
الفليج العديد من الوظائف الرئيسية في بنك الكويت الوطني 

كان آخرها املدير العام ملجموعة اخلزانة واالستثمار.
 

حصل  حيث  ميامي  جامعة  من  الفليج  السيد/  تخرج 
وكذلك  الصناعية،  الهندسة  في  البكالوريوس  درجة  على 
العديد من  إدارة األعمال. كما شارك في  املاجستير في 
وجامعة  هارفرد،  جامعة  في  التنفيذيني  املدراء  برامج 

ستانفورد، وجامعة دوق.

السيد/ جورج ريشاني 
)مدير عام - مجموعة الفروع اخلارجية والشركات التابعة(
انضم السيد/ جورج ريشاني إلى بنك الكويت الوطني في 
١987 ويشغل منصب رئيس مجموعة الفروع  اخلارجية 
والشركات التابعة منذ ٢٠١٢. كما يشغل عضوية العديد 

من اللجان اإلدارية لدى البنك.

البنك  في  السابقة  ريشاني  السيد/  مناصب  وتشتمل 
األصول  إدارة  ورئيس  للمجموعة،  اخلزانة  عام  مدير 
اخلزانة،  إدارة  في  عميقة  خبرة  ولديه  واخلصوم، 
السوق مخاطر  وإدارة  وامليزانية،  واألموال،  والسيولة 
)مخاطر حتويل العمالت ومخاطر نسبة الفائدة( باإلضافة 
واسعة  وكذلك خبرات  املال  واسواق  االستثمار  إدارة  إلى 

في األسواق العاملية  للدخل الثابت.  

حصل السيد/ ريشاني على درجة البكالوريوس في العلوم 
من اجلامعة األمريكية في بيروت كما حصل على شهادة 
املاجستير في إدارة األعمال والتمويل بامتياز من جامعة لندن 
لألعمال. كما شارك في العديد من برامج املدراء التنفيذيني 

في جامعة هارفرد، وجامعة ستانفورد، وجامعة دوق.

السيد/ جيم ميرفي  
)مدير عام - املجموعة املالية(

الوطني في  الكويت  بنك  إلى  السيد/ جيم ميرفي  انضم 
املالية منذ ٢٠١٠،  ١999 ويشغل منصب مدير املجموعة 
كما يشغل عضوية العديد من اللجان اإلدارية لدى البنك.

قبل انضمامه لبنك الكويت الوطني عمل السيد/ ميرفي 
كرئيس للمحاسبة اإلدارية في إيرلندا واململكة املتحدة لدى 
أحد البنوك الرائدة في إيرلندا، ولديه خبرات واسعة في 

التمويل والقطاع املصرفي. 

السيد/ ميرفي حاصل على شهادة محاسب إداري معتمد 
املتحدة  اململكة  من  معتمد  وسكرتير  املتحدة  اململكة  من 

وحاصل على مؤهل في مجال التسويق من ايرلندا. 

السيد/ باركسون شوجن 
)مدير عام - مجموعة إدارة املخاطر( 

انضم السيد/ باركسون شوجن إلى بنك الكويت الوطني في 
للمجموعة  املخاطر  إدارة  رئيس  منصب  ويشغل   ،١993
اللجان  من  العديد  في  أو عضو  رئيس  وهو   .٢٠٠8 منذ 

اإلشرافية اإلدارية في البنك.
لدى السيد/ شوجن خبرات واسعة في اخلدمات املصرفية 
والقروض  الشركات  ومتويل  واالستثمارية  التجارية 

املشتركة.
 

البكالوريوس في علوم  درجة  السيد/ شوجن حاصل على 
املتحدة،  اململكة  في  ويلز  جامعة  من  بامتياز  االقتصاد 
من  متويل  تخصص  االعمال  إدارة  في  ماجستير  وكذلك 

وارتون - جامعة بنسلفينيا بالواليات املتحدة األمريكية.

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

القانونية( 
الكويت  بنك  إلى  املجيد  عبد  سليمان  الدكتور/  انضم 
الوطني في ٢٠٠١ مستشاراً قانونياً عاماً ورئيساً للشؤون 

القانونية في البنك.

وقد التحق الدكتور/ عبد املجيد بعد تخرجه بسلك القضاء 
التدريس اجلامعي. ومتتد خبرته في  تولى  كما  املصري، 
الكويتية  البنوك  لدى  القانونية  بالشؤون  القانوني  العمل 

لنحو 3١ عاماً.

في  الدكتوراه  درجة  على  حاصل  املجيد  عبد  الدكتور/ 
احلقوق من جامعة القاهرة بأعلى تقدير مع مرتبة الشرف، 
كما حصل على جائزة اجلمعية املصرية للقانون الدولي، وله 

عدة أبحاث قانونية منشورة. 

الدكتور/ إلياس بخعازي 
)كبير االقتصاديني للمجموعة(   

الوطني  الكويت  بنك  إلى  إلياس بخعازي  الدكتور/  انضم 
في  ٢٠٠8 حيث أصبح كبير االقتصاديني للمجموعة في 
٢٠١3، كما يشغل منصب رئيس إدارة البحوث االقتصادية 
للبنك، ولديه عضوية في العديد من اللجان اإلدارية لدى 

البنك. 

وقبل توليه منصبه احلالي شغل الدكتور/ بخعازي رئاسة 
في  واسعة  خبرة  ولديه  البنك.  في  االقتصادية  البحوث 
خبرة  ذلك  ويشمل  املال  وأسواق  االقتصادي  التحليل 

تتجاوز ٢٠ عاماً في األسواق األمريكية. 

في  البكالوريوس  درجة  على  حاصل  بخعازي  الدكتور/ 
االقتصاد من اجلامعة األمريكية في بيروت، وكذلك درجة 
املاجستير والدكتوراه في االقتصاد من جامعة كاليفورنيا 

اجلنوبية في لوس أجنلوس. 

السيد/ براديب هاندا 
للشركات  املصرفية  اخلدمات  مجموعة   - عام  )مدير 

األجنبية والتمويل التجاري(
الوطني  الكويت  بنك  إلى  هاندا  براديب  السيد/  انضم 
في ١98٠ ويشغل منصب املدير العام ملجموعة اخلدمات 
املصرفية للشركات األجنبية والتمويل التجاري منذ ٢٠١٢، 
كما يشغل عضوية العديد من اللجان اإلدارية لدى البنك.

وتشمل مناصبه السابقة في بنك الكويت الوطني مساعد 
مدير عام ومدير التنفيذي ومدير اول ملجموعة اخلدمات 
الثالثون  تتجاوز  واسعة  ولديه خبرة  للشركات،  املصرفية 
والتمويل  والنفط،  األجنبية  الشركات  مجال  في  عاماً 

التجاري. 

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

السيد/ مصطفى اجلندي 
)مدير عام - مجموعة اخلدمات املصرفية للشركات احمللية( 
 ،١979 في  البنك  إلى  اجلندي  مصطفى  السيد/  انضم 
العام ملجموعة اخلدمات املصرفية  ويشغل منصب املدير 
للشركات احمللية منذ ٢٠١3، كما يشغل عضوية العديد من 

اللجان اإلدارية وجلان االئتمان لدى البنك.
 

مجاالت  جميع  في  واسعة  خبرة  اجلندي  السيد/  ولدى 
التمويل وإدارة اخلدمات املصرفية للشركات.

في  البكالوريوس  درجة  على  حاصل  اجلندي  السيد/ 
احملاسبة من جامعة عني شمس - مصر، كما حضر دورات 
تدريبية مكثفة ومؤمترات عدة لدى جامعة لندن لألعمال 

وجامعة هارفرد.

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

 ٢٠٠5 في  البنك  في  للعمل  خليفة  مالك  السيد/  انضم 
العام ملجموعة اخلدمات املصرفية  ويشغل منصب املدير 
اخلاصة منذ ٢٠٠8، كما يشغل عضوية العديد من اللجان 

اإلدارية لدى البنك. 
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املدير  منصب  خليفة  السيد/  شغل  احلالي  منصبه  قبل 
التنفيذي للخدمات املصرفية اخلاصة لدى املكتب التمثيلي 
واسعة  خبرة  ولديه  لبنان،  في  األمريكية  البنوك  ألحد 
في مجال اخلدمات املصرفية اخلاصة  تتجاوز 3١ عاماً 

وأسواق املال في الشرق األوسط ومنطقة اخلليج.

العلوم  في  املاجستير  درجة  على  حاصل  خليفة  السيد/ 
االقتصادية من جامعة سانت جوزيف في لبنان. 

السيد/ دميتريوس كوكوسوليس 
)مدير عام - مجموعة تقنية املعلومات والعمليات( 

في  البنك  إلى  كوكوسوليس  دميتريوس  السيد/  انضم 
العمليات،  ملجموعة  العام  املدير  منصب  ليشغل   ٢٠١3
مجموعة  عام  مدير  أيضاً  يشغل   ٢٠١٤ أغسطس  ومنذ 
تقنية املعلومات، كما يشغل عضوية العديد من من اللجان 

اإلدارية لدى البنك.

لرئيس  ونائب  رئيس  منصب  شغل  احلالي  منصبه  وقبل 
التمويل  خلدمات  العمليات  ورئيس  العمليات،  إداراة 
الدولي لألفراد، ونائب رئيس ومدير للخدمات املصرفية 
العديد  في  وذلك  االئتمان،  بطاقات  وعمليات  لألفراد 
أوروبا.  وشرق  جنوب  في  والدولية  احمللية  البنوك  من 
والتحليل  العمليات،  إدارة  مجال  في  واسعة  خبرة  ولديه 
وظيفة  وتأسيس  املشاريع،  وإدارة  املالي،  والتخطيط 
العمليات، وأنشطة االندماج واالستحواذ وإعادة الهيكلة.

إدارة  في  ماجستير  على  حاصل  كوكوسوليس  السيد/ 
األعمال بدرجة في التمويل من جامعة ديبول في شيكاغو، 
في الواليات املتحدة االمريكية، وكذلك درجة البكالوريوس 
الواليات  في  روتشستر  جامعة  من  االقتصاد  علوم  في 

املتحدة االمريكية.  

السيد/ كارل إينجر 
)رئيس مجموعة التدقيق الداخلي(

ويشغل   ٢٠٠9 في  البنك  إلى  إينجر  كارل  السيد/  انضم 
منصب رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة منذ ٢٠١٢. 

الداخلي  التدقيق  رئيس  نائب  السابقة  مناصبه  وتشمل 
احد  لدى  الداخلي  للتدقيق  رئيساً  وكذلك  للمجموعة 
في  واسعة  خبرة  ولديه  البحرين.  في  االقليمية  البنوك 
مجال التدقيق الداخلي في القطاعات املصرفية الدولية، 
في  االستشارية  اخلدمات  وكذلك  اخلارجي،  والتدقيق 

اململكة املتحدة. 

إدارة  في  املاجستير  درجة  على  حاصل  إينجر  السيد/ 
األعمال من جامعة سترتكاليد في اململكة املتحدة.

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

انضم السيد/ عماد أحمد العبالني لبنك الكويت الوطني 
في مارس عام ٢٠٠3 وقد شغل مؤخراً منصب مدير عام 
- مجموعة املوارد البشرية  في العام ٢٠١٤  كما أنه عضو 

في العديد من اللجان اإلدارية  لدى البنك.

وتشتمل مناصبه السابقة في البنك: نائب مدير عام في 
إدارة  عام  مدير  مساعد   ،و  الكويت   - البشرية  املوارد 
التعيينات والعمليات في املوارد البشرية في البنك الكويت 
الوطني، ولديه أكثر من ٢3 سنة خبرة واسعة في مجال 

املوارد البشرية.

إدارة  في  املاجستير  درجة  على  حاصل  عماد   / السيد 
االعمال من اجلامعة االمريكية في بيروت )لبنان( وحاصل 
على درجة البكالوريوس في علم النفس التربوي من جامعة 

الكويت .

تقرير مداوالت اإلدارة وحتليل األداء
1٤

13

12
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مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية
حققت مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني عاما جديدا من  النمو في االيرادات 
وقد جنحت  واإليداعات.  القروض  مثل  الرئيسية  القطاعات  في  اجليد  األداء  جانب  إلى  الدخل  وصافي 
املجموعة في إدارة املخاطر في ظل عام شهد الكثير من التقلبات، والسيما في ما يتعلق بتداعيات قانون 

صندوق االسرة.

املبادرات  من  العديد  تنفيذ  على   ٢٠١٤ العام  خالل  الشخصية  املصرفية  اخلدمات  مجموعة  ركزت  وقد 
هذه  وشملت  والطويل.  القصير  املديني  على  أهدافها  في حتقيق  مباشر  بشكل  والتي ساهمت  الرئيسية، 
املبادرات التركيز على العالقة مع العمالء والتي ظهرت بشكل واضح من خالل ارتفاع حجم املبيعات، إضافة 
إلى احملافظة على قاعدة العمالء، واألهم من ذلك، التجربة املصرفية التي يقدمها بنك الكويت الوطني لهم.
كما قامت املجموعة خالل ٢٠١٤ بإطالق العديد من املنتجات املبتكرة مثل خدمة االستبدال الفوري لنقاط 
مكافآت الوطني لدى نقاط البيع، ليكون بنك الكويت الوطني أول مصرف في الكويت يتيح لعمالئه استبدال 
نقاط مكافآتهم فوراً لدى نقاط البيع بسهولة ومرونة. إلى جانب ذلك، شهد هذا العام إطالق خدمة الدفع 

االلكتروني اآلمن بالتعاون مع "باي بال" من خالل  خدمة الوطني عبر االنترنت.

كما واصلت املجموعة خالل العام التركيز على رضا عمالء كأحد أولوياتها ضمن مبادرة "أنا الوطني" املستمرة 
والتي كانت قد أطلقتها في العام السابق، وجرى خالل العام ٢٠١٤ تبنيها على مستوى كافة إدارات البنك.

وتقديرا جلهوده في خدمة أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة، فاز بنك الكويت الوطني بجائزة افضل 
برنامج للشركات املتوسطة والصغيرة في الشرق االوسط وافريقيا من قبل ماستركارد، ليكون البنك الوحيد 

بني البنوك الكويتية الذي يفوز بهذه اجلائزة. 

منتجاتها  قاعدة  تنويع  خالل  من  النمو  تعزيز  على  الشخصية  املصرفية  اخلدمات  مجموعة  عملت  وقد 
االئتمانية  املعايير  تطوير  إلى  إضافة  االلكترونية،  املصرفية  القنوات  خالل  من  انتشارها  مجال  وتوسعة 
الستيعاب شريحة املقيمني من خالل توفير مجموعة متنوعة من البطاقات االئتمانية. وفي هذا اإلطار، قامت 
 World Elite بإطالق بطاقات الدفع املسبق اجلديدة واملتطورة وبطاقة مايلز ماستركارد إلى جانب بطاقة
MasterCard املخصصة لعمالء اخلدمات املصرفية اخلاصة، كما قامت بتحديث اخلدمات االلكترونية مثل 

الوطني أون الين والوطني عبر املوبايل كجزء من استراتيجيتها لتوسعة االنتشار.

خدمة العمالء
تبقى جتربة العمالء على رأس أولويات عمل مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية، حيث تواصل املجموعة 
تقييم جتربة العمالء لكي تصل إلى فهم حقيقي الحتياجاتهم، مبا يضمن رضاهم وتعزيز والئهم وثقتهم. 
على  مهمة  نتائج  حتقيق  في  وجنحت  العمالء،  احتياجات  فهم  على  املجموعة  قدرة  النتائج  أثبتت  وقد 
مستوى الشفافية والثقة والثبات والقوة. وتواصل مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية استثمارها في 
التغيرات  البحث واالستبيان في ما يتعلق برضا وجتربة العمالء من أجل توقع وفهم احتياجاتهم ومواكبة 

الدميوغرافية وقياس أي تغيرات محتملة في االهتمامات والسلوك.

قنوات التوزيع 
متتلك اخلدمات املصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني 66 فرعاً عاماًل في الكويت مبا فيها فرع 
مطار الكويت الدولي وفرع منطقة سعد العبداهلل، يضاف إليها أكثر من ٢5٢ جهازاً آلياً مصرفياً منها ١7٠ 
جهاز سحب آلي و8٢ جهاز إيداع، إلى جانب مركز اخلدمة املصرفية الهاتفية واملبيعات املباشرة والقنوات 

املصرفية االلكترونية من خالل الوطني عبر االنترنت والوطني عبر املوبايل.

االستراتيجية العامة للبنك  
استراتيجيتها  الوطني  الكويت  بنك  مجموعة  تواصل 
الرامية إلى تكريس تواجدها كأفضل بنك عربي يتميز 
بتنوع واتساع نطاق منتجاته وخدماته. كما واصل البنك 
جهوده للحفاظ على متيزه وريادته محلياً وتعزيز مكانته 
تبني  عن  فضاًل  السوقية  حصته  لزيادة  املتينة  املالية 
إدارة  صعيد  على  واحليطة  االنضباط  درجات  أعلى 
بأدائه،  متواصلة  بصورة  واالرتقاء  والتكاليف  املخاطر 
العمل  وآليات  بأنظمة  وانتهاًء  البشرية  املوارد  من  بدءاً 
كافة  احتياجات  وتلبية  استيعاب  حول  تتمحور  التي 

شرائح العمالء. 

وبعد حتول بنك بوبيان إلى شركة تابعة بالكامل ملجموعة 
بنك الكويت الوطني، عزز البنك الوطني جهوده لترسيخ 
في  املتنامية  اإلسالمية  املصرفية  السوق  في  تواجده 
والسوق املصرفية عموماً، كما ساهم ذلك في  الكويت 
لتنويع مصادر  الوطني  الكويت  بنك  استراتيجية  تعزيز 
الدخل واخلدمات التي يقدمها وكذلك قاعدة عمالئه. 
بالكامل في دعم  الوطني ملتزماً  الكويت  بنك  وسيبقى 
بنك بوبيان وتعزيز موقعه في السوق وزيادة مساهمته 

في املجموعة.

وعلى الساحة اإلقليمية، ترّكز استراتيجية بنك الكويت 
الوطني على تعزيز التواجد في األسواق املستقرة وذات 
العمل  مع  اخلليجية،  األسواق  والسيما  النمو،  فرص 
العمليات  مستوى  على  واالندماج  التكامل  حتقيق  على 
اخلارجية بهدف توسيع نطاق خدماته في كل سوق من 
هذه األسواق، معتمداً في ذلك على اتساع رقعة انتشاره 
وعالقات العمل التي يحتفظ بها سواًء داخل الكويت أو 

خارجها لترسيخ عالمته التجارية على مستوى املنطقة.

مؤشرات األداء املالي 
كويتي  دينار  مليون   ٢6١.8 الوطني  الكويت  بنك  حقق 
 ٢38.١ مع  مقارنة   ،٢٠١٤ عام  في  صافية  أرباحاً 
بلغ ١٠٪ على  بنمو  مليون دينار كويتي في عام ٢٠١3، 
الذي  القوي  األداء  األرباح  وتعكس هذه  اساس سنوي. 
استطاعت املجموعة أن حتققه كما تعكس جناحها في 

اقتناص الفرص املتاحة.

بواقع  منواً  املجموعة  قروض  محفظة  حققت  وقد 
١١.3٪ كما في نهاية ديسمبر ٢٠١٤. وقد منت ودائع 

ميثل  ما  وهو  الفترة،  هذه  خالل   ٪7.5 بواقع  العمالء 
شهادة إضافية على قوة العالمة املصرفية للمجموعة. 
كما منت املوجودات اإلجمالية للمجموعة بواقع ١.١7٪ 

لتبلغ ٢١.8 مليار دينار كويتي. 

كما أكدت النتائج القوية التي حققتها الفروع اخلارجية 
والشركات التابعة جناح استراتيجية بنك الكويت الوطني 
لتنويع مصادر الدخل. وقد منت إجمالي أرباح مجموعة 
الفروع اخلارجية والشركات التابعة بنحو 6.٤٪ مقارنة 
مع العام السابق، كما سجل بنك بوبيان اإلسالمي منواً 
قوياً خالل الفترة، مع ارتفاع أرباحه بواقع ١١١٪ مقارنة 
خالل  املوجودات  على  العائد  وبلغ  السابق.  العام  مع 

الفترة ١.٢8٪، والعائد على حقوق املساهمني ١١٪. 

األساسية جلودة  املؤشرات  نفسه، سجلت  الوقت  وفي 
األصول حتسناً إضافياً خالل الفترة، إذ انحفصت نسبة 
القروض 5.١٪  إجمالي محفظة  إلى  املتعثرة  القروض 
كما في نهاية ديسمبر ٢٠١٤، بنسبة تغطية بلغت ٢76٪. 
مليون   ٢.5١٢ إلى  املساهمني  حقوق  إجمالي  وارتفع 
في  كما  كويتي  دينار  مليون   ٢.37٤ من  كويتي،  دينار 
نهاية ديسمبر ٢٠١3. كما حافظ معدل كفاية رأس املال 
وفق متطلبات بازل III على مستواه املريح عند 5.١٤٪.
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اليورو والدوالر واجلنيه اإلسترليني والدرهم  بالعمالت األجنبية وهي  كما مت توفير خدمة السحب اآللي 
اإلماراتي والريال السعودي وذلك حصرياً في صالة املغادرين في مطار الكويت الدولي. 

أعداد  تشجيع  املجموعة في  الذي جنحت  الوقت  في  وتنافسيتها،  قوتها  الفروع على  وقد حافظت شبكة 
متزايدة من العمالء على االنتقال الستخدام قنوات اخلدمة الذاتية من خالل خدمة الوطني عبر املوبايل 
والوطني أون الين واخلدمة الهاتفية. ومع اطالق خاصية "كلمة السر الواحدة"، اصبح بامكان مستخدمي 
خدمة الوطني عبر االنترنت إنشاء وحتديث قائمة  املستفيدين لديهم  بطريقة أكثر مرونة. كما شهدت خدمة 
الوطني عبر املوبايل حتديثاً جديداً من خالل اضافة العديد من اخليارات حيث مت استحداث اللغة العربية 
كخيار جديد بهدف الوصول إلى املزيد من املستخدمني وتوفير املزيد من اخلدمات االلكترونية التي تلبي 

تطلعاتهم.

كما قام البنك الوطني بتوفير جتربة تسوق أكثر اماناً ملستخدمي مواقع التسوق االلكترونية من خالل اتاحة 
املجال امامهم لفتح حساب "باي بال" اخلاص بهم عبر خدمة الوطني عبر االنترنت. ومتنح هذه اخلدمة 
األخرى.   األطراف  عن  ومحجوبة  محفوظة  املصرفية  بياناتهم  تبقى  بحيث  االمان  من  املزيد  املستخدمني 
وتعتبر خدمة "باي بال" اضافة جديدة إلى جتربة العمالء لدى بنك الكويت الوطني كما أنها تأتي في اطار 
تنويع املنتجات لتقدمي وسيلة جديدة للعمالء للدفع اآلمن. وبحسب الدراسات االخيرة املتعلقة مبدى ارتفاع 
عدد مستخدمي القنوات االلكترونية املصرفية في الكويت، فإن خدمة باي بال تضع بنك الكويت الوطني في 

مقدمة البنوك في السوق في مجال اخلدمات املصرفية االلكترونية.

األداء
ومن حيث مؤشرات األداء، فقد ارتفع حجم الودائع بنسبة ١١٪ مقارنة بالعام السابق. ويشمل ذلك ارتفاع 
ارتفعت محفظة  بواقع 6٪. كما  بفائدة  والودائع  بنسبة ١3٪ وودائع اجلوهرة بنسبة ١3٪  الودائع اجلارية 
القروض مع استثناء تسوية قروض صندوق االسرة بنسبة 5٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي لغاية 
ديسمبر ٢٠١٤. وقد حققت مبيعات البطاقات رقما قياسيا خالل العام ٢٠١٤ بنمو يقارب ١3٪ مقارنة مع 

العام السابق. 

وخالل العام ٢٠١٤، أطلق بنك الكويت الوطني املرحلة الثانية من خدمة االستبدال الفوري لنقاط املكافآت 
لدى نقاط بيع احملالت املشاركة، شملت أكثر من 6٠٠ جهة مشاركة تتوفر لديها أكثر من ١٠٠٠ نقطة بيع. 
كما أطلق مجموعة جديدة من بطاقات السحب اآللي املمتازة لشريحة مختارة من العمالء مع مزايا اضافية 

من شأنها تعزيز استخدام البطاقات خاصة أثناء السفر.
ونظم بنك الكويت الوطني مهرجان السحب الكبير في غراند أفينيو لالعالن عن الفائزين باجلائزة الكبرى 
من حساب اجلوهرة والفائز بسيارة رولز رويس ضمن احلملة الصيفية السنوية. وقد متكنت احلملة الصيفية 
املخصصة حلاملي بطاقات الوطني في ختامها من حتقيق أهدافها مع منو  بلغ ١٢٪ مقارنة مع العام السابق. 

تطوير املنتجات 
وقد عمد بنك الكويت الوطني إلى تطوير خطة متكاملة على مستوى جميع القطاعات الرئيسية متتد إلى 5 
سنوات وتهدف إلى احلفاظ على حصته السوقية األعلى في السوق، وتعزيزها على نحو إضافي.  وتشمل 

اخلطة استقطاب الرواتب باطالق حمالت جديدة لكافة الشرائح.

الشباب: متثل شريحة الشباب إحدى الشرائح االستراتيجية لدى مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية 
في بنك الكويت الوطني. وخالل هذا العام، قامت املجموعة بإطالق العديد من احلمالت التي تستهدف 
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الطلبة اجلدد في اجلامعات للعام الدراسي ٢٠١٤-٢٠١5. 
كما أطلقت حملة استراتيجية لباقة زينة للترويج لالدخار 

بالتعاون مع كيدزانيا.

اخلدمات املصرفية للمقيمني: حافظ بنك الكويت الوطني 
على حصته السوقية املرتفعة في ما يتعلق بهذه الشريحة 
من خالل منح القروض للمقيمني في الكويت اضافة إلى 
خالل  من  األموال  حتويل  وخدمة  االئتمانية  البطاقات 

خدمة الوطني أون الين. 

اخلدمات املصرفية املمتازة: تتوفر هذه اخلدمة خصيصا 
العالية  املالية  املالءة  ذوي  من  العمالء  احتياجات  لتلبية 
إلى جانب اخلدمة السريعة املخصصة لهذه الشريحة من 

العمالء وهي تتألف من:
اخلدمات املصرفية املميزة: مت حتويل مجموعة من   -  
وقام  الشريحة  هذه  إلى  املعايير  يستوفون  الذين  العمالء 
مديرو عالقات العمالء بتوثيق العالقة معهم. ومت اطالق 
بطاقة  Visa Signature االئتمانية حصرياً لهذه الشريحة. 
لهذه  السريعة  اخلدمة  اطالق  مت  الذهبي:  عمالء   -  
اجناز  في  االولوية  للعمالء  توفر  وهي  أيضاً  الشريحة 
احلساب  مسؤولي  من  واالستفادة  املصرفية  معامالتهم 

الشخصيني في الفروع.

مجموعة اخلدمات املصرفية اخلاصة
تبقى مجموعة اخلدمات املصرفية اخلاصة اخليار األول 
إلدارة الثروات لصالح العائالت الكويتية على مدى أجيال، 
الكويت  بنك  مع  التي جتمعهم  التاريخية  العالقة  ظل  في 
عزز  وقد  والسرية.  واالحترام  الثقة  على  واملبنية  الوطني 
بنك الكويت الوطني خالل العام ٢٠١٤ موقعه املتميز في 
وخدمات  منتجات  طرح  خالل  من  الثروات  إدارة  مجال 
تطلعات  مع  يتماشى  مبا  وتطوراً  ابتكاراً  أكثر  مصرفية 
السياق،  هذا  وفي  العالية.  املالية  املالءة  ذوي  عمالئه 
شهدت مجموعة اخلدمات املصرفية اخلاصة منواً ملحوظاً 
في حجم األصول حتت اإلدارة على الرغم من التحديات 
البنك  واصل  وقد  والعاملية.  اإلقليمية  األسواق  بعض  في 
تقدمي خدماته االستشارية لعمالئه مبا يتوافق والسياسة 
املتحفظة التي ينتهجها، بهدف حماية أموالهم واستثماراتهم 

وتعزيز أواصر العالقة القوية معهم.

وقد استفاد بنك الكويت الوطني من شبكة فروعة العاملية 
خدماته  لتوفير  واألعمال  املال  عواصم  أهم  في  املنتشرة 
لعمالئه في جنيف ونيويورك ولندن وباريس واملنامة ودبي 

وبيروت والقاهرة، مع تبني أفضل املمارسات العاملية في مجال إدارة األصول الستثمار أموالهم مبا يتماشى 
مع درجة املخاطر املناسبة لكل عميل. كما قام البنك الوطني بتعزيز خدمات الوساطة املالية التي يوفرها 

على املستويني اإلقليمي والدولي.  

لإلجارة  جديدة  صناديق  املاضي  العام  خالل  بنجاح  اخلاصة  املصرفية  اخلدمات  مجموعة  أطلقت  وقد 
متوافقة وأحكام الشريعة اإلسالمية. باإلضافة إلى ذلك، وسعت املجموعة من نطاق اخلدمات االستشارية 
التي تقدمها لعمالئها وساعدتهم على انتقاء فرص استثمارية عقارية مميزة في اململكة املتحدة والواليات 
املتحدة األميركية. كما عززت خدمات الوصاية والعديد من خدمات األفشور األخرى بهدف تلبية احتياجات 

هذه الشريحة الهامة من العمالء.

مجموعة اخلدمات املصرفية للشركات
شهدت البيئة التشغيلية في الكويت حتسناً ملحوظاً في العام ٢٠١٤ على خلفية التقدم القوي في اطالق 
العديد من املشاريع التنموية احلكومية. وقد انعكس هذا التقدم بشكل ايجابي على ثقة القطاع اخلاص، 

االمر الذي دفع  بنشاط االقراض املصرفي لالرتفاع.

وقد كانت مجموعة اخلدمات املصرفية للشركات في بنك الكويت الوطني في مركز قوي لالستفادة من هذه 
التطورات في قطاع االعمال وذلك بفضل موقعها املتقدم في السوق وخبرتها الفريدة في ما يتعلق بهيكلة 
وقيادة الصفقات الكبرى. وقد اثبتت املجموعة مجدداً جناحها في تلبية احتياجات عمالئها من الشركات 
احمللية واألجنبية اضافة الى الدعم الذي قدمته لالهداف التوسعية للقطاع اخلاص وللطموحات التنموية 

لدولة الكويت.

الشركات احمللية
لعبت مجموعة اخلدمات املصرفية للشركات في بنك الكويت الوطني دوراً اساسيا في قيادة حتالف مصرفي 
لترتيب  تسهيالت ائتمانية ملدة خمس سنوات بقيمة 8٠٠ مليون دوالر لشركة االتصاالت املتنقلة، وذلك لتلبية 
االحتياجات التمويلية لعملياتها التشغيلية. وشارك في هذا التحالف ١١ مصرفاً عاملياً، وهو ما يعكس قدرة 
بنك الكويت الوطني على قيادة هذا النوع من الصفقات الضخمة بناء على موقعه الريادي وعالقاته القوية 

مع البنوك العاملية.

الصفقات  من  الوطني عددا  الكويت  بنك  في  احمللية  للشركات  املصرفية  كما اجنزت مجموعة اخلدمات 
في سوق  الريادي  دورها  على  يؤكد  الكويتي مما  اخلاص  للقطاع  بارزة  مشاريع  لتمويل  الثنائية  الرئيسية 
اخلدمات املصرفية للشركات في الكويت، على غرار مشروع توسعة االفنيوز - املرحلة الرابعة مع شركة 

االحمدية.

الشركات األجنبية والنفط والغاز
على صعيد الشركات األجنبية، فتتمثل أبرز الصفقات بدعم املقاولني األجانب لتلبية متطلباتهم التمويلية 

ملشروع الوقود البيئي بقيمة 3.٤ مليار دينار.

أما على صعيد شركات النفط والغاز، فقد لعب بنك الكويت الوطني دورا قيادياً في متويل استحواذ شركة 
الكويتي  البنك  الوطني  الكويت  بنك  كان  حيث  ايطاليا،  في  اصول شركة شل  على  العاملية  الكويت  بترول 
والعربي الوحيد املشارك في هذه الصفقة، وهذا ما يؤكد على العالقة القوية والتاريخية التي جتمع البنك 

الوطني وشركة نفط الكويت وشركاتها التابعة على مدى عقود.
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كما قاد بنك الكويت الوطني حتالفا مصرفيا عامليا لترتيب 
الشركة  لصالح  أميركي  دوالر  مليار  بقيمة  مجمع  قرض 
في  )كوفبك(  اخلارجية  البترولية  لالستكشافات  الكويتية 

العام ٢٠١٤.

احلصة السوقية
وكانت مجموعة اخلدمات املصرفية للشركات ناشطة جدا 
في دعم عمالئها من الشركات. وقد قامت بترتيب قروض 
لعمالئها احلاليني، كما استقطبت عمالء جدد بوتيرة قوية. 
الكويت، فيما مت  وقد مت ترتيب بعض هذه القروض عبر 
ترتيب قروض أخرى للشركات املتعددة اجلنسيات من خالل 

الفروع اخلارجية والشركات التابعة في أسواقها املعنية. 

كما حافظت مجموعة اخلدمات املصرفية للشركات على 
موقعها الريادي في السوق في مختلف قطاعات االعمال، 
وذلك نتيجة نوعية اخلدمة املميزة واملنتجات املتطورة التي 
توفرها. فعلى الصعيد احمللي، جنحت مجموعة اخلدمات 
في  األعلى  على احلصة  احلفاظ  من  للشركات  املصرفية 
السوق والبالغة ٢5٪. كما تقدر حصة بنك الكويت الوطني 
األجنبية  للشركات  التمويل  من حجم   ٪75 بنحو  السوقية 

العاملة بالسوق احمللي. 

في  للشركات  املصرفية  اخلدمات  مجموعة  ساهمت  كما 
تكريس موقع البنك الوطني كأفضل مزود للتمويل التجاري 
في الكويت، وهو ما كان محط تقدير من قبل مجلة غلوبل 
فاينانس العاملية املتخصصة. وقد عزز بنك الكويت الوطني 
موقعه الريادي في قطاع التمويل التجاري من خالل خدماته 
املميزة والسريعة. وقد استحوذ بنك الكويت الوطني على 
نحو 8٠٪ من اعتمادات التصدير ونحو 6٠٪ من خطابات 
ونحو٪3٠  الكويت،  في  املشاريع  لكبرى  املصدرة  الضمان 
من األعمال األخرى املرتبطة بقطاع التمويل التجاري. كما 
يعتبر بنك الكويت الوطني اخليار املصرفي األوش والشريك 
املصرفي لكافة الشركات التابعة ملؤسسة البترول الكويتية. 

اخلدمات االلكترونية للشركات
االلكترونية  اخلدمات  بتحديث  الوطني  الكويت  بنك  قام 
للشركات، من خالل اضافة العديد من العمليات استجابة 
ملتطلبات العمالء. كما قام بتطويرها تقنيا لتوفير املزيد من 
االمان واجلودة في االداء. وتشمل هذه التغييرات اضافة 
محرك جديد للدفع االلكتروني وتعزيزات خلدمة العمالء، 
 Client" خدمة  الضافة  الوطني  الكويت  بنك  يسعى  كما 
املتكاملة  اآللية  احللول  لتوفر  اجلديدة    "Trade Portal

للتمويل التجاري.

وستواصل مجموعة اخلدمات املصرفية للشركات استراتيجيتها التطويرية خالل العام ٢٠١5. وفي أحدث 
استبيان لرضا العمالء في نوفمبر ٢٠١٤، حققت املجموعة حتسناً ملحوظاً مقارنة مع الفترة السابقة. وقد 
يدفع مجموعة  الوطني من خدمات، مما  الكويت  بنك  يوفره  ما  على  العمالء  االستبيان مدى رضا  اظهر 
احلكومية  املشاريع  لتمويل  االول  اخليار  البقاء  على  بقدرتها  التفاؤل  إلى  للشركات  املصرفية  اخلدمات 

العمالقة  ومشاريع القطاع اخلاص البارزة. 

مجموعة اخلزانة 
بقيت إدارة مخاطر السيولة والتمويل في مقدمة أولويات مجموعة اخلزانة خالل العام ٢٠١٤، وذلك على 
الرغم من التحسن النسبي الذي شهدته األسواق واآلفاق االقتصادية العاملية، باستثناء منطقة اليورو. وقد 
تركزت جهود املجموعة على متديد آجال الودائع والتنويع اجلغرافي ملصادر التمويل، عبر توفير أدوات متويل 

جديدة.

كما عملت مجموعة اخلزانة على إدارة مخاطر أسعار الفائدة، سواء بالعملة احمللية أو بالعمالت األجنبية، 
وخاصة في ظل التوقعات املتزايدة بارتفاع أسعار الفائدة في الواليات املتحدة األميركية واململكة املتحدة 

خالل العام ٢٠١5.   

وقد بقيت تكلفة التمويل لدى بنك الكويت الوطني األدنى مقارنة مع نظرائه اإلقليميني والعامليني، مدعومة 
بالعمالت  أو  الكويتي  بالدينار  سواء  احمللي،  السوق  في  املرتفع  السيولة  ومستوى  املرتفع  البنك  بتصنيف 

األجنبية.

وقد شهد نشاط العمالء في أسواق الصرف حتسنا ملحوظا في العام ٢٠١٤ مقارنة مع األعوام السابقة، 
وذلك على خلفية تسارع وتيرة تنفيذ املشاريع التنموية. وقد حافظ بنك الكويت الوطني على موقعه كخيار 
أول للعمالء إلمتام الصفقات الضخمة في أسواق الصرف، وقد مت اختياره أفضل بنك في الكويت والشرق 

األوسط في توفير حلول أسواق الصرف من قبل مجلة غلوبل فاينانس للعام الثالث على التوالي.

كما واصلت مجموعة اخلزانة العمل على تطوير أنظمتها التقنية وبنيتها التحتية بهدف االرتقاء بخدمة العمالء.

مجموعة الفروع اخلارجية والشركات التابعة
حققت مجموعة الفروع اخلارجية والشركات التابعة في بنك الكويت الوطني أداء قويا خالل العام ٢٠١٤ 
هو األفضل لها منذ إطالقها إلدارة عمليات البنك خارج الكويت. ويعزى هذا األداء القوي إلى جناحها في 
إطالق مجموعة كبيرة من املبادرات والبرامج، والسيما في ما يتعلق بجودة األصول املستقرة وزيادة اإلنتاجية 
والنمو املستقر. وقد ركزت املجموعة في استراتيجيتها على األسواق املستقرة التي تتمتع بفرص منو واعدة، 
السوق  تعافي  من  استفادت  كما  الضخم.  احلكومي  اإلنفاق  من  تستفيد  التي  اخلليجية  األسواق  والسيما 

املصرية التي تشكل ثاني أكبر سوق لبنك الكويت الوطني بعد الكويت.

وكان بنك الكويت الوطني قد بدأ خططه التوسعية في بداية ثمانينات القرن املاضي، بافتتاح فروع توفر 
العاملية مثل  املال واألعمال  البحرين ولبنان. كما توسع في عواصم  خدمات مصرفية متكاملة في كل من 
نيويروك ولندن وباريس وجنيف وسنغافورة، ليكون له تواجد دولي مميز. وفي العام ٢٠٠٤، اتخذ بنك الكويت 
في  فروعا  فافتتح  افريقيا،  األوسط وشمال  الشرق  منطقة  في  تواجده  بتعزيز  استراتيجيا  قرارا  الوطني 
بالعديد من  قام  وأبوظبي(، كما  )دبي  املتحدة  العربية  السعودية )جدة( واإلمارات  العربية  واململكة  األردن 
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االستحواذات لدخول مصر والعراق وقطر وتركيا.

واليوم، ميتلك بنك الكويت الوطني أوسع شبكة مصرفية دولية تصل إلى ١٠٠ فرع خارج الكويت، تدعمها 
مجموعة واسعة ومتطورة من اخلدمات االلكترونية والقنوات البديلة لتكون األقرب إلى العمالء وتوفير أرقى 
وأفضل اخلدمات لهم. كما تتميز الشبكة بتكاملها على نطاق املجموعة، حيث تعمل معظم هذه الفروع حتت 

اسم بنك الكويت الوطني. 

وركز بنك الكويت الوطني في استراتيجيته التوسعية خارج الكويت على العمالء ذوي الدخل املرتفع وذوي 
ولبنان  العمالء في مصر  الشريحة من  لهذه  املقدمة  قنواته وخدماته  بتطوير  وقام  املرتفعة،  املالية  املالءة 

والعراق واألردن.

دول اخلليج
خليجيا، يعتبر بنك الكويت الوطني في موقع مميز لالستفادة من فرص النمو العديدة التي تقدمها األسواق 
اخلليجية. ويتواجد بنك الكويت الوطني حاليا في جدة وأبوظبي ودبي والبحرين، حيث يقدم لعمالئه من 
الشركات واألفراد من ذوي املالءة املالية املرتفعة مجموعة من خدمات اخلزانة واحللول التمويلية، بشقيها 
التقليدي واملتوافق والشريعة اإلسالمية، باإلضافة إلى خدمات التمويل التجاري وخدمات التجزئة التي تشمل 
القروض الشخصية واالستهالكية وخدمات حساب الذهبي. وقد عزز بنك الكويت الوطني تواجده في األسواق 

اخلليجية من خالل توفير اخلدمات االلكترونية في البحرين ودبي. كما افتتح فرعا جديدا في أبوظبي.

وفي قطر، تخارج بنك الكويت الوطني خالل العام ٢٠١٤ من حصته البالغة 3٠٪ من بنك قطر الدولي، بعدما 
ارتأى صعوبة في رفع هذه احلصة إلى حصة مسيطرة. لكن بنك الكويت الوطني سيواصل العمل عن كثب 

مع بنك قطر الدولي والبنوك القطرية األخرى خلدمة عمالئه في قطر. 

أسواق الشرق األوسط وشمال افريقيا
ومن خارج دول اخلليج، واصلت قاعدة عمالء بنك الكويت الوطني النمو خالل العام ٢٠١٤ على الرغم من 
التحديات اجليوسياسية، وذلك بفضل سمعة بنك الكويت الوطني وعالمته التجارية املميزة التي تعكس قيم 

اجلودة والثقة واألمان.

في مصر، يتواجد بنك الكويت الوطني من خالل بنك الكويت الوطني-مصر، وهي العالمة التجارية اجلديدة 
للبنك الوطني املصري الذي استحوذ عليه بنك الكويت الوطني في العام ٢٠٠7. وبإدارة بنك الكويت الوطني، 
شهد البنك في مصر حتوال كامال ليصبح أحد أبرز البنوك املصرية ذات امللكية األجنبية. وقد انتهى البنك 
بنجاح من تطوير نظامه التقني وشبكة فروعه البالغة 38 فرعا )اثنان منها تعمالن وفق الشريعة اإلسالمية( 
وضاعف عدد أجهزة الصرف اآللي لديه إلى 9٢ جهازا. كما قام بتطوير نطاق خدماته من خالل إطالق 

اخلدمة الهاتفية واخلدمات االلكترونية التي تعمل على مدار الساعة.

وقد ركز بنك الكويت الوطني- مصر بشكل خاص خالل العام ٢٠١٤ على تعزيز موقعه واالستفادة من فرص 
البالد في السنوات السابقة. وبعد  التي شهدتها  النمو بعدما عاد االستقرار إلى مصر بعد االضطرابات 
دخول االقتصاد املصري مجددا في مرحلة النمو، وتعافي النشاط االقتصادي في البالد خالل النصف الثاني 
من العام، كان البنك نشطا في استقبال الودائع واستقطاب العمالء اجلدد الباحثني عن األمان واالستقرار 

مبعا يعكس سمعة مجموعة بنك الكويت الوطني.
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بنك  استراتيجية  تركزت  ولبنان،  واألردن  العراق  وفي 
بنيته  وتطوير  التقنية  أنظمته  تعزيز  على  الوطني  الكويت 
تعامالتهم.  وحماية  معلومات عمالئه  أمن  لتعزيز  التحتية 
حلماية  خاصا  اهتماما  الوطني  الكويت  بنك  أولى  كما 
مازال  الذي  العراق  في  والسيما  أمنهم،  وضمان  موظفيه 
يشهد موجات من العنف. ويعمل بنك الكويت الوطني في 
فيه  الذي ميتلك  العراقي  االئتمان  بنك  من خالل  العراق 
حصة 8٤٪. ويقدم بنك االئتمان العراقي مجموعة واسعة 
التجارة  ومتويل  التحويالت  تشمل  التي  اخلدمات  من 
للشركات الكويتية واألجنبية العاملة في العراق، باإلضافة 

إلى خدمات التجزئة للعمالء. 
فرعا   ١3 إلى  العراقي  االئتمان  بنك  فروع  شبكة  ومتتد 
موزعة في مختلف املناطق العراقية، وهو أحد أكبر البنوك 
اخلاصة في العراق. وفي لبنان واألردن، يعمل بنك الكويت 
الوطني من خالل شبكة فروع محدودة، لكنها موزعة على 

نحو استراتيجي في أرجاء البالد.

األسواق الدولية
وفي جنيف ولندن ونيويورك وباريس وسنغافورة، مازال بنك 
الودائع واألموال  الكويت الوطني يشهد تدفقا ضخما من 
املالية  املرتفعة واملؤسسات  املالية  العمالء ذوي املالءة  من 
احلكومية،  والوكاالت  األجنبية  والبنوك  النفط  وشركات 

الباحثني جميعا عن األمان واالستقرار.

شبكته  خالل  من  لعمالئه  الوطني  الكويت  بنك  ويوفر 
املصرفية الدولية مجموعة واسعة من اخلدمات واملنتجات 
العقاري  الرهن  خدمات  وتشكل  واالستثمارية.  املصرفية 
تقدميها  في  الوطني  الكويت  بنك  يستمر  التي  الدولية 
بنجاح ألكثر من عامني، إحدى األمثلة البارزة على خدمات 
البنك التمويلية حول العالم، حيث تتيح للعمالء شراء العقار 
الذي يرغبون به في كل من مصر وفرنسا واألردن ولبنان 
األميركية.  املتحدة  والواليات  املتحدة  واململكة  واإلمارات 
في  متخصصا  مركزا  الوطني  الكويت  بنك  خصص  وقد 
فرعه في راس الساملية إلجراء معامالت عمالئه اخلارجية 

من الكويت.  
 

 )NBK Capital( شركة الوطني لالستثمار
االستثمارية  الذراع  لالستثمار،  الوطني  شركة  عززت 
لبنك الكويت الوطني، من مكانتها الريادية على الساحتني 
العام ٢٠١٤ من خالل اخلدمات  احمللية واإلقليمية خالل 
قطاعات  أربعة  عبر  تقدمها  التي  املتكاملة  االستثمارية 
أعمال رئيسية تشمل إدارة األصول، واالستثمارات الدولية، 

وخدمات الوساطة املالية والبحوث، واخلدمات املصرفية االستثمارية. 

لتطوير خدماتها  اإلقليمية وفريق عملها احملترف  األسواق  الكبيرة في  البناء على خبراتها  الشركة  وواصلت 
ومنتجاتها بهدف خدمة عمالئها وتلبية كافة احتياجاتهم سواء في الكويت أو في املنطقة.

إدارة األصول
ركزت وحدة إدارة األصول في شركة الوطني لالستثمار على توفير املنتجات االستثمارية املناسبة لعمالء بنك 
الكويت الوطني عبر مختلف القطاعات في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا، والتي تشمل منتجات الدخل 
الثابت التي توفر دخاًل مستقراً على أساس شهري. كما حرصت على تقدمي التقارير الدورية للعمالء وإطالعهم 

بشكل مستمر وشفاف على كافة املستجدات خالل العام ٢٠١٤.

وقد حققت منتجات الشركة أداء قويا خالل العام ٢٠١٤ سواء بالقيم املطلقة أو باملقارنة مع املؤشرات القياسية. 
و استطاعت وحدة أسواق الشرق األوسط وشمال افريقيا في الشركة من زيادة األصول التي تديرها بأكثر من 
75٪. وجنحت في استقطاب العديد من العمالء اجلدد من املؤسسات واألفراد من ذوي املالءة املالية املرتفعة 
بعدما عززت مجموعة املنتجات التي تقدمها لهم. وقد حازت الشركة على العديد من اجلوائز العاملية املرموقة، 
مثل جائزة أفضل مدير أصول في الشرق األوسط وشمال افريقيا للعام ٢٠١٤، وأفضل مدير أصول في الكويت 

في العام ٢٠١٤ للعام الثاني على التوالي.

أما في ما يتعلق باالستشارات االستثمارية، فقد عملت الشركة على تقدمي توصياتها االستثمارية للعمالء مبا 
يتناسب وحاجة كل عميل ودرجة حتمله للمخاطر. وقد عملت وحدة االستشارات االستثمارية، من خالل فريق 
مستمر  نحو  على  بهم  وااللتقاء  للعمالء  دورية شاملة  تقارير  تقدمي  على  احملترفني،  االستشاريني  من  عملها 
إلطالعهم بكل ما يخص محافظهم االستثمارية. وتنتج الوحدة تقارير فصلية تعكس وجهة نظر بنك الكويت 
الوطني حول آخر التطورات االقتصادية واملالية في املنطقة والعالم. واستمرت وحدة االستشارات االستثمارية 
في البناء على العالقة مع مجموعة اخلدمات املصرفية اخلاصة في بنك الكويت الوطني لتوفير أفضل اخلدمات 

واملنتجات للعمالء، وتقدمي االستشارات املناسبة لهم.

االستثمارات البديلة
على صعيد االستثمارات البديلة، واصلت شركة الوطني لالستثمار توظيف رؤوس األموال في صناديق امللكية 
اخلاصة وامليزانني بنجاح خالل العام ٢٠١٤، لتصل قيمة إجمالي األصول املدارة إلى نحو مليار دوالر أميركي. 
وقد استمرت الصناديق التي تديرها الشركة في أدائها القوي محققة عوائد جيدة للمستثمرين، متفوقة على 
الصناديق العاملية واإلقليمية املماثلة خالل الفترة نفسها. وقامت الشركة بالعديد من التخارجات الناجحة والتي 
حققت فيها كذلك عوائد مرتفعة. وتشمل اإلجنازات التي حققتها الشركة خالل العام ٢٠١٤ التخارج بنجاح من 
ثالث شركات وهي شركة تعمل في قطاع التعليم ومقرها اإلمارات العربية املتحدة، وشركة للتمويل االستهالكي 

في اململكة العربية السعودية، وشركة تعمل في قطاع التعليم في دولة قطر. 

كما استطاعت زيادة االستثمارات في امللكية اخلاصة وامليزانني شملت شركة لصناعة وبيع األثاث في تركيا، 
وشركة لصناعة وتوزيع املواد الغذائية في الكويت، وشركة لإلعالنات واخلدمات الرقمية في تركيا. كما قامت 
الشركة بتحديد العديد من الفرص االستثمارية اجلديدة في مختلف أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال 
افريقيا بهدف توظيف األموال على نحو فعال ومربح. وقد جنحت في زيادة قيمة الشركات التي تستثمر فيها 
وتطويرها على نحو ملحوظ، سواء من حيث أساليب العمل أو البنية التحتية، أو من حيث تبني أفضل املمارسات 
العاملية في احملاسبة املالية واحلوكمة. كذلك احلال، جنحت الشركة في طرح صندوق جديد للملكيات اخلاصة 
مبا يزيد عن 3١٠ ماليني دوالر. وواصلت في الوقت نفسه تطوير أساليب عملها من خالل استقطاب أفضل 
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الكفاءات واالستثمار في أنظمتها التكنولوجية. 

البحوث والوساطة املالية 
الوطني  شركة  في  املالية  الوساطة  فريق  حصد  جهته،  من 
الكويت  في  مالي  وسيط  أفضل  جائزة  على  لالستثمار 
التوالي من قبل مجلة غلوبل  الثالث على  للعام  للعام ٢٠١٤ 
املتفوق  ألدائه  تقديرا  وذلك  املتخصصة،  العاملية  انفستورز 
شركة  تنفرد  التي  املميزة  اخلدمات  جانب  إلى  واحترافيته 

الوطني لالستثمار بتقدميها.

 ٢٠١٤ العام  خالل  املالية  والوساطة  البحوث  وحدة  وقامت 
بطرح العديد من اخلدمات واملنتجات اجلديدة لتعزيز جترية 
للتداول  جديدة  منصة  أطلقت  وقد  العمالء.  لدى  التداول 
عامليا  األحدث  هي  ومتطورة  فريدة  بخصائص  االلكترونية 
لضمان أفضل جتربة تداول للعمالء، وذلك إلى جانب خدمة 
التداول عبر أجهزة الهواتف الذكية. وميكن للعمالء التداول 
الكويت  تشمل  عاملية  أسواق  سبعة  في  مباشر  نحو  على 
واألسواق اخلليجية كافة ومصر والواليات املتحدة األميركية 
من خالل منصة واحدة، يدعمها فريق محترف من الوسطاء. 

وفي اجتاه مواز، عزز فريق البحوث في شركة الوطني لالستثمار 
تغطيته للقطاعات القائمة، واستمر في توفير تقارير وحتاليل 
تتميز بدقتها وجودتها املرتفعة للعمالء في الكويت والعالم. 
القيمة  إجمالي  من  نحو٪5٠  تغطي  الشركة  بحوث  وباتت 
السوقية لألسواق اخلليجية ومصر. وتشمل هذه التغطية أكثر 
القطاع  القطاعات مثل  تتوزع على مختلف  من ١٠٠ شركة  
املصرفي وقطاع االتصاالت وقطاع خدمات التجزئة وقطاع 
النفط والبتروكيماويات والقطاع العقاري وقطاع بناء وقطاع 

النقل واللوجيستي وقطاع اإلنشاءات.

اخلدمات االستثمارية
وعلى صعيد اخلدمات االستثمارية، عززت الشركة موقعها 
الريادي في السوق من خالل ما تقدمه من حلول مالية مبتكرة 
االندماج  حول  واملستثمرين  للشركات  استشارية  وخدمات 
واالستحواذ واإلدراج وزيادات رأس املال واالكتتابات وإعادة 
الهيكلة. وقد ارتفعت أنشطة الشركة على نحو ملحوظ خالل 
بارزا في عدد من الصفقات  العام ٢٠١٤، حيث لعبت دورا 

املهمة في املنطقة.

الوطنية  البترول  شركة  اختارت  فقد  اإلطار،  هذا  وفي 
التابعة ملؤسسة البترول الكويتية،  الكويتية، إحدى الشركات 
شركة الوطني لالستثمار كمستشار مالي حصري في عملية 

متويل مشروع الوقود البيئي، وهو أكبر متويل في تاريخ الكويت بقيمة تتجاوز ٤ مليارات دينار كويتي. وكما 
عملت الشركة على تقدمي خدماتها االستشارية إلصدار عام أولي في البحرين خالل النصف الثاني من العام 
٢٠١٤، باإلضافة إلى استحواذ شركة ميزان القابضة على مجموعة يونيترا ميتس، املوزع املعتمد للعديد من 
العام ٢٠١٤. كما  العاملية الشهيرة في اإلمارات العربية املتحدة، وذلك خالل النصف األول من  املشروبات 
قدمت شركة الوطني لالستثمار خدماتها االستشارية لشركة االتصاالت الكويتية فيفا، إحدى أكبر شركات 

االتصاالت في الكويت، في عملية إدارجها في بورصة الكويت.    

مجموعة العمليات وتقنية املعلومات
 إدارة العمليات

ركزت ادارة العمليات ضمن مجموعة العمليات وتقنية املعلومات في بنك الكويت الوطني على تنفيذ العديد 
من املشاريع والبرامج الهادفة إلى تعزيز األنظمة وأطر العمل التشغيلية، وإعادة الهيكلة، وعمليات التشغيل 
اآللي، وتطوير الكفاءات البشرية والعمل اجلماعي. وقد حققت االدارة نتائج ايجابية في هذا الصدد حيث 
جنحت في تعزيز الفعالية وتفعيل عمليات التشغيل اآللي وإعادة الهيكلة على مستوى املجموعة، وهو ما كان 

له أثر واضح في حتسني كفاءة العمل واضافة املزيد من املرونة عند تنفيذ العمليات.

املكننة
وقامت ادارة العمليات بتنفيذ العديد من مشاريع املكننة بنجاح بهدف تعزيز فعالية وتسهيل العمليات اآللية 
على مستوى مجموعة بنك الكويت الوطني. كما قامت بتحسني النظام اآللي ألكثر من ٢6 عملية في إدارة 
عمليات اإلئتمان احمللي، وبالتالي خفضت عدد اإلجراءات املتبعة من ١7 الى 5 إجراءات. وهذا بدوره أدى 
إلى رفع نسبة الكفاءة في األداء بشكل ملحوظ. أما بالنسبة لعمليات الدفع اإللكتروني للشركات، فقد قامت 
إدارة العمليات بإجناز واالنتهاء من تنفيذ نظام املدفوعات االلكترونية للشركات آلياً مبا فيها املدفوعات التي 
مت حتريرها يدويا، وذلك بعد االنتهاء بنجاح من وضع اللمسات األخيرة على املرحلة األولى من نظام محرك 

الدفع اآللي.

في  العملة اجلديدة  إصدار  ومنها عملية  بفعالية وجناح،  املبادرات  من  املزيد  امتام  العام ٢٠١٤  كما شهد 
 ،Safewatch نظام  وتطوير  اآللي،  الصرف  ألجهزة  التشغيلية  العمليات  مراقبة  مشروع  وترسية  الكويت، 
وتطبيق قانون االمتثال الضريبي على احلسابات األجنبية )فاتكا(، إلى جانب وإطالق صندوقني جديدين 

مركزهما الكويت.

استقطاب الكفاءات وتطوير املواهب
وقدمت ادارة العمليات خالل العام ٢٠١٤ العديد من املبادرات والبرامج لدعم املوظفني وحتفيزهم وتشجيع 
الكفاءات ومهارات  إلى دعم  برنامج جديد يهدف  والتطوير االداري، حيث قامت االدارة بإطالق  االنتاجية 
املوظفني انسجاماً مع استراتيجية البنك في هذا االطار. كما أطلقت مبادئ العمل األساسية حتت مسمى 
املبادرة وإدارة املشاريع، وذلك  "OASIS" والتي ترتكز بشكل أساسي على تبني املسؤولية، املكننة، اخلدمة، 
بهدف حتفيز املوظفني على أن يكونوا مساهمني فاعلني في اجنازات وخطط ادارتهم، يضاف إلى ذلك العديد 
من ورش العمل وامللتقيات السنوية على غرار مبادرة "أنا الوطني" وبرنامج "القيادي املستقبلي" املعروف سابقاً 
باسم "برنامج تطوير القيادات املصرفية الشابة" وبرنامج "املوظف األكثر قيمة" )وهو برنامج يتيح للموظفني 
اختيار الزميل األكثر قيمة وتشجيع روح الفريق الواحد(. وتستمر معظم هذه البرامج واملبادرات على مدار 

السنة، حيث يجري تكرمي املوظفني الفائزين في احتفال خاص في شهر يناير.
ويجري العمل حالياً على العديد من املبادرات االستراتيجية األخرى على نطاق إدارة العمليات مثل تنفيذ 

املزيد من املشاريع املتعلقة باملكننة وخدمات الدفع االلكتروني وحتويل األموال. 



39 بنك الكويت الوطني - التقرير السنوي والبيانات املالية  ٢٠١٤ 38

ادارة تقنية املعلومات 
العمليات  مجموعة  ضمن  املعلومات  تقنية  إدارة  حققت 
مهمة  خطوات  الوطني  الكويت  بنك  في  املعلومات  وتقنية 
حيث   ،٢٠١٤ العام  خالل  استراتيجيتها  تنفيذ  مسار  في 
إلى  الرامية  والبرامج  املبادرات  من  العديد  بتنفيذ  قامت 
هذا  وفي  البنك.  مستوى  على  املعلوماتية  األنظمة  تطوير 
لألنظمة  التحديثات  من  العديد  بتنفيذ  قامت  اإلطار، 
التشغيلية، وقواعد البيانات، باإلضافة إلى تطوير العديد 
العمليات  مثل  اإلدارات،  مبختلف  املرتبطة  العمليات  من 
الدفع  خيار  )إتاحة  الذكية  للهواتف  املصرفية  اخلدمات 

االلكتروني للفواتير(.

املعلومات  تقنية  ادارة  ومشاريع  مبادرات  تضمنت  كما 
خالل العام ٢٠١٤، تنفيذ املتطلبات التقنية لقانون صندوق 
األسرة، وتأسيس مركز متخصص ألمن العمليات، وحتسني 
طريقة إصدار كشوفات حساب العمالء )مت تفعيل مستودع 
املرحلة  من  االنتهاء  إلى  إضافة   ،)PWD( موازي  بيانات 
من  األولى  واملرحلة  الدفع،  محرك  مشروع  من  األولى 
 ،G11 وحتديث منصات قواعد بيانات أوراكل ،ISP مشروع
واجناز املستوى الثالث لنظام التخزين اجلديد، كما جنحت 
ادارة تقنية املعلومات خالل العام ٢٠١٤ في خفض أعداد 

اخللل التقني من  ٢١٤ إلى ١37.

أمن املعلومات
الهامة  املبادرات  من  بالعديد  املعلومات  أمن  ادارة  قامت 
واحلماية،  األمن  أنظمة  بتعزيز  خاصة   ٢٠١٤ العام  في 
مثل حتديث برامج الرصد واملراقبة واملتابعة في عدد من 
األسواق التي نعمل فيها، باإلضافة إلى االنتهاء من إجراء 
العديد من التقييمات التقنية لتحديد مستوى أمن املعلومات 
ومعاجلة أي خلل محتمل بهدف توفير أعلى مستوى حماية 

للبيانات واملعامالت االلكترونية. 

الوطني  الكويت  بنك  أنظمة  خضعت  اإلطار،  هذا  وفي 
برايس  شركة  قبل  من  اختراق"  ايام  "خمسة  الختبار 
معايير  قوة  االختبار  هذا  اثبت  وقد  كوبر.  ووترهاوس 
األمن واحلماية التي يتمتع بها بنك الكويت الوطني والتي 
تعتبر من األعلى عامليا، متفوقاً على العديد من املؤسسات 
اإلقليمية والعاملية التي خاضت هذا االختبار. وتضمن هذ 
االمن  مبستويات  املتعلقة  التحديات  من  العديد  االختبار 
واالمان التي جنح بنك الكويت الوطني في مواجهتها، واثبت 
امتالكه أسس حماية قوية مبنية وفق معايير عالية ومتينة 
مع خاصية جيدة للرصد والولوج. وعلى الرغم من النتائج 

االيجابية، يبقى بنك الكويت الوطني في سعي دائم لتطوير وحتسني ومستويات االمن لديه على نحو إضافي. 

وقد ركزت االستراتيجية اجلديدة لتقنية املعلومات على الثبات والثقة والشفافية واحلوكمة وتعزيز الفعالية 
وتسريع وتيرة التنفيذ. وستواصل االدارة التزامها بهذه املعايير لضمان جودة االداء وأعلى مستويات األمان. 
من ناحية اخرى، شهد العام ٢٠١٤ تنظيم عدد من ورش العمل حول  ادارة التغيير والتي تهدف إلى التأكد من 
وصول مفهوم التغيير التظيمي جلميع العاملني في االدارة. كما مت تنظيم امللتقى السنوي لفتح مجال النقاش  

أمام املوظفني حول مختلف البرامج واملبادرات التي تطلقها ادارة تقنية املعلومات.

كما قامت إدارة عمليات الفروع بتقدمي الدعم املستمر للفروع من حيث املساندة وتقدمي احللول لكثير من 
اإلستفسارات املتعلقة باألنظمة التشغيلية، وكذلك تدريب مسؤولي عمليات الفروع على اإلجراءات الواجب 
اتباعها. وعلى الرغم من ارتفاع عدد العمليات التي متت في الفروع خالل العام ٢٠١٤، إال أنها قد حافظت 

على مستوى أدائها املطلوب. 

مجموعة املوارد البشرية
قامت مجموعة املوارد البشرية خالل العام ٢٠١٤ بتنفيذ العديد من املبادرات لدعم االهداف االستراتيجية لبنك 
الكويت الوطني. وواصلت فرق العمل ضمن ادارة املوارد البشرية  تقدمي التعاون والدعم الالزم ملختلف االدارات. 
كما مت تطبيق آلية 36٠ على مستوى ادارة املوارد البشرية، والتركيز على تدريب القيادات الشابة بهدف متكينها 
وتطوير امكانياتها لتحقيق أفضل أداء على مستوى العمل. إلى جانب ذلك، تبنت ادارة املوارد البشرية  برنامج 
املواهب الذي يعتمد على اختيار املواهب وتدريبها. وينفرد بنك الكويت الوطني باطالق هذا النوع من البرامج 
التي من شأنها تعزيز التنافسية ملا توفره من عناصر جاذبة ومؤثرة في حتفيز وتطوير اداء املوظفني. كما جنحت 

جميع وحدات التميُّز في ادارة املوارد البشرية في حتقيق اهدافها االستراتيجية للعام ٢٠١٤.

التدريب والتطوير
وزادت مجموعة املوارد البشرية خالل العام ٢٠١٤ البرامج والدورات التدريبية للموظفني، وقامت بتدريب 
نحو ١6٢٤ موظف، ١3٪ منهم من املوظفني املبتدئني. وكما في االعوام السابقة، فقد شكلت برامج التدريب 
الوطني ملوظفيه. وشكلت  الكويت  التي يقدمها بنك  التدريبية  البرامج  الداخلية أكثر من ٢٠٪ من مجموع 
برامج التدريب اخلاصة بتطوير املهارات االساسية نحو ٢١٪ من مجموع برامج التدريب، فيما شكلت البرامج 

اخلاصة باملهارات الفنية نحو ٪38. 

التوظيف
أما من حيث نسب التوظيف، فقد قام بنك الكويت الوطني بتوظيف 3٤5 موظفاً جديداً، بينهم 3١5 مواطناً 
كويتياً لتشكل الكوادر الوطنية ما يزيد على 6٤.١٪ من إجمالي العاملني في البنك، وهو ما يتخطى املتطلبات 
الرقابية والتوجهات احلكومية إلحالل وتوطني الوظائف، وذلك مقارنة بـ 6١.٢٪ في العام الذي سبقه. وإلى 

جانب املوظفني اجلدد، قامت االدارة بتوفير 7٢ فرصة وظيفية خاصة باملوظفني.

وقد مت اطالق ثالث نسخ من برنامج الشباب التدريبي مبشاركة ٤5 متدرباً، كما شهد العام املاضي تخريج 
ثالث دفعات من أكادميية الوطني بلغ عددهم 63 موظفاً. 

إدارة املواهب
وأجنز فريق ادارة املواهب في مجموعة املوارد البشرية خالل العام ٢٠١٤ العديد من املبادرات الرامية إلى 
برنامج  في  للمشاركني  املتخصصة  البرامج  إلى جانب  الوطني،  الكويت  بنك  لدى  الشابة  القيادات  تطوير 

أكادميية الوطني.
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 ٢٠١٤ العام  في  البشرية  املوارد  مجموعة  ركزت  كما 
االستقرار  بتأمني  اخلاصة  والبرامج  تطوير اخلطط  على 
القيادية إلى جانب تقدمي الدعم الالزم  ملختلف الوظائف 
للحفاظ على املوظفني املتميزين، مثل وضع خطط خاصة 
لتطويرهم وضمان ارتقائهم وظيفيا على النحو السليم، إلى 

جانب التواصل معهم على نحو مستمر.  

عالقات املوظفني ومساهماتهم
املوارد  مجموعة  في  املوظفني  عالقات  ادارة  واصلت  كما 
البشرية جهودها للتواصل  مع املوظفني على مستوى البنك 
عن طريق القيام بزيارات مستمرة إلى اإلدارات والفروع، 
ومقابلة املوظفني من أجل منحهم فرصة للنقاش واالستماع 

إليهم وبحث كيفية تطوير إمكاناتهم ومستقبلهم املهني. 

دعم املوظفني واملشاريع التطويرية
 قامت مجموعة املوارد البشرية بتبني نظام أوراكل جديد 
بهدف مكننة عمل املجموعة  وحتسني االداء وتعزيز جتربة 
وخبرة املوظفني. وسيتم البدء بنظام اخلدمة الذاتية للموارد 
البشرية في مطلع ٢٠١5. وتأتي هذه اخلطوة لتضع ادارة 
املوارد البشرية في بنك الكويت الوطني في مقدمة أقرانها 
التقني  التغيير  العالم من حيث مواكبتها  من االدارات في 

والتطور املعلوماتي.

بدل  بزيادة   ٢٠١٤ العام  الوطني خالل  الكويت  بنك  قام  و
السكن لكافة موظفيه املستحقني استنادا إلى دراسة اجلدوى 
التي قامت بها إحدى أبرز املؤسسات االستشارية العاملية 
في مجال املوارد البشرية. وفي خطوة لتعزيز املساواة بني 
اجلنسني، عدل البنك املعايير التي تنطبق على بدل السكن 
لتشمل املوظفات غير الكويتيات، وذلك بهدف تطبيق أفضل 

املمارسات وتقدمي الدعم لهذه الفئة من املوظفني.

 كما أطلق نظام املكافأة لبرنامج اكادميية الوطني والذي 
يهدف إلى تشجيع الكوادر الكويتية وجذب الكفاءات منها  

لالنخراط في سوق العمل.
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التطورات املالية واالقتصادية

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس 
التعاون اخلليجي

استفادت الدول املصدرة للنفط في الشرق األوسط وشمال 
افريقيا من االرتفاع النسبي في أسعار النفط خالل النصف 
األول من العام ٢٠١٤، مما دعم اإلنفاق احلكومي ومنوها 
بأكثر  النفط  أسعار  بتراجع  انتهى  العام  لكن  االقتصادي. 
من 5٠٪ من املستويات املرتفعة التي بلغتها، كما تراجعت 
أسواق األسهم نتيجة قلق املستثمرين. واستمرت التطورات 
اجليوسياسية بالتأثير سلباً على اقتصادات املنطقة. وفيما 
دول  عانت  الدول،  بعض  في  املخاطر  مستويات  تراجعت 
أخرى من تدهور في البيئة االقتصادية والسياسية واألمنية، 
وال سيما في العراق وسوريا التي شكلت التنظيمات املسلحة 

فيها تهديداً أمنياً على مستوى املنطقة والعالم.

عام من النزاعات السياسية
وقد أدت التطورات في سوريا إلى سيطرة القوات املتشددة 
على ما يقارب ثلث األراضي العراقية، ما شكل خطراً على 
بغداد ومنطقة كردستان. وقد أدى تدخل املجتمع الدولي 
إلى احلد من هذه املخاطر بشكل مؤقت، إال أن هذه القوات 

التزال تشكل تهديداً إقليمياً وعاملياً.

العنيفة  الداخلية  النزاعات  أدت  فقد  ليبيا،  يخص  وفيما 
إلى عرقلة املرحلة االنتقالية. لكن لم يكن لتدهور األوضاع 
املقابل،  وفي  النفط.  انتاج  على  ملموس  تأثير  أي  األمنية 
االنتخابات  بعد  ملحوظ  استقرار  فترة  مصر  شهدت 
دول  قبل  من  املالي  الدعم  من  كذلك  الرئاسية، مستفيدة 
مجلس التعاون اخلليجي. من جهة ثانية، كانت تونس الدولة 
العربية الوحيدة التي خرجت من االضطرابات السياسية 
ال  سياسياً،  استقراراً  محققة  العربي  العالم  التي شهدها 
بحلول  أقيمت  التي  البرملانية  انتخاباتها  جناح  بعد  سيما 

نهاية العام.
    

أسواق النفط ما بني االرتفاع والتراجع  
مزيج  ارتفع  فقد  العام،  خالل  النفط  أسواق  أداء  وتباين 
برنت إلى أعلى مستوى له عند ١١5 دوالرا للبرميل خالل 
منتصف شهر يونيو، قبل أن تتسبب بعض العوامل اخلاصة 
النصف  خالل  النفط  أسعار  تراجع  في  واالنتاج  بالطلب 
الثاني من العام. وبحلول نهاية العام، تسبب ارتفاع االنتاج 
وعدم اتخاذ أوبك أي خطوات بهذا الشأن في تراجع سعر 
مزيج برنت بأكثر من 5٠٪ ليصل إلى أقل مستوى له منذ 

خمس سنوات عند 5٤ دوالرا للبرميل.  

وقد شهدت أسواق النفط العاملية زيادة مفرطة في االنتاج مقابل تراجع في الطلب، ال سيما انتاج الواليات 
إلى تراجع  العاملية، والذي بدوره أدى  الذي ساهم في إحداث زيادة كبيرة في األسواق  املتحدة األميركية 
األسعار. وقد تالشت اآلمال بشأن قيام منظمة أوبك بخفض انتاجها من أجل دعم األسعار، ما أدى إلى 
تراجعها بشكل أكبر. وبلغ سعر مزيج برنت 99 دوالراً للبرميل في املتوسط خالل العام ٢٠١٤، مقارنة مع  

١٠8 دوالرات للبرميل في املتوسط خالل العام ٢٠١3.   

امليزانية واإليرادات 
ومن املقدر أن تكون اإليرادات النفطية للدول املصدرة للنفط في مجلس التعاون اخلليجي قد تراجعت إثر 
انخفاض أسعار النفط خالل النصف الثاني من العام ٢٠١٤. كما من املقدر أن تكون فوائض احلسابات املالية 
واجلارية ملعظم دول مجلس التعاون اخلليجي قد تراجعت بدورها، مع تسجيل بعضها عجزاً في امليزانية. 
ولكن ليس من احملتمل أن تشهد املنطقة أي خفض في اإلنفاق، وذلك المتالك معظم تلك الدول احتياطات 
قوية تساندها في فترة تراجع األسعار. ونتيجة لذلك، سوف تستمر دول اخلليج بتسجيل منو في اقتصادها 

غير النفطي.  

وقد حافظ النشاط االقتصادي في دول مجلس التعاون اخلليجي على قوته من دون أن يتأثر بالنزاعات 
قد  قطر  في  النفطي  غير  القطاع  وأن  سيما  ال  بينها،  أداًء  األفضل  القطري  االقتصاد  وكان  اإلقليمية. 
اخلاص  القطاع  كما سجل  االقتصادي.  والتنويع  لالستثمار  احلكومة  برنامج  بفضل  بعد  قوياً  سجل منواً 
وبيانات مؤشر مديري  البيع  نقاط  ملبيعات أجهزة  العام ٢٠١٤، وذلك وفقاً  أداًء قوياً خالل  السعودية  في 
املشتريات. ومن احملتمل أن يساهم القطاع اخلاص السعودي في منو القطاع غير النفطي للمملكة بأكثر من 
5٪ على أساس سنوي. في الوقت نفسه، تشير البيانات اخلاصة باإلمارات العربية املتحدة باستمرار القطاع 

اخلاص بنشاطه القوي خالل العام ٢٠١٤ بقيادة قطاعات السياحة والتجارة والنقل.   

االقتصادات اخلليجية قوية ومستقرة
وعلى نطاق أوسع، استطاعت دول مجلس التعاون اخلليجي أن تتفوق في أدائها االقتصادي، ال سيما في 
قطاعاتها غير النفطية. فقد متكنت دول مجلس التعاون اخلليجي من جتّنب تقلّبات األسواق العاملية، وذلك 
بفضل عوامل عدة تتمتع بها،  مثل الرسملة القوية للبنوك وتدني معدل الدين احلكومي وارتفاع االحتياطات 
املالية والفوائض التجارية خالل السنوات السابقة. كما استطاعت االقتصادات اخلليجية أن تتجاوز العديد 
من التحديات التي واجهتها مع األزمة املالية، إذ إنها تسجل معدالت منو مستقرة ومعتدلة.  كما أن صناع 
القرار في دول اخلليج يتجهون نحو تعزيز األطر الرقابية والتنظيمية ملواجهة املخاطر احملتملة على األوضاع 
املالية. وبينما ال تزال هناك العديد من التحديات التي تواجهها االقتصادات اخلليجية على املدى الطويل 
كالسياسات املالية ومعدالت التوظيف، إال أن آفاق االقتصاد اخلليجي على املدى القصير تبدو قوية إلى 

حدٍّ ما.    

بدورها، وفيما سجلت أسواق األسهم في املنطقة أداًء قوياً في بداية العام، إال أنها عادت وأنهته بأداء متفاوت 
إثر تدهور أسعار النفط. وحلق مؤشر "ستاندرد أند بورز" املجمع لألسواق العربية باألسواق الناشئة متراجعاً 
بواقع ١.٤٪ خالل العام. كما أقفلت معظم األسواق اخلليجية العام على تراجع متأثرة بانخفاض أسعار النفط. 
فقد تراجع مؤشر "ستاندرد اند بورز" املجمع لألسواق اخلليجية بواقع ٢.5٪ عند نهاية العام، بعد أن كان قد 
سجل ارتفاعاً بواقع ٢5٪ حتى حلول شهر سبتمبر. وقد استطاعت السوق اإلماراتية والقطرية أن حتافظا 
على بعض مكاسبهما التي سجلتهما في بداية العام، وذلك بواقع ١8٪ لقطر و١٢٪ لدبي، حيث استفادت هاتان 
السوقان من رفع تصنيفهما إلى األسواق الناشئة. وعلى نطاق أوسع في املنطقة، فقد سجلت مصر أفضل أداء 
مرتفعة بواقع 3٢٪ على أساس سنوي، وذلك نتيجة حتسن األوضاع السياسية واستعادة ثقة املستثمر قوتها.         

وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في 
أفريقيا والكويت للعام 201٤
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الكويت
خالل  التحسن  الكويت  في  االقتصادية  اآلفاق  واصلت 
العام، حيث شهد القطاع غير النفطي تسارعاً في نشاطه 
للقطاع  املمنوح  االئتمان  منو  على  كبير  بشكل  انعكس 
اخلاص. وقد شكلت خطة التنمية احلكومية دافعاً أساسياً 
خالل  املشاريع  تنفيذ  وتيرة  بتسارع  التوقعات  مع  للنمو، 
املالي واخلارجي  الكويت  العام احلالي. وقد استمر وضع 
بالتحسن، حيث مت حتقيق فوائض ضخمة مبقدار 9.١٢ 
مليار دينار للسنة املالية ٢٠١٤-٢٠١3. ورغم تراجع أسعار 
تترك  لم  أنها  إال  العام،  من  األخير  النصف  النفط خالل 
أي أثر يذكر على الكويت. فقد سجلت البالد اعتداالً في 
وحتسن  النقدية  السياسة  لثبات  وذلك  التضخم،  معدل 
البيئة االقتصادية. كما سجل سعر صرف الدينار الكويتي، 
الذي يرتبط بسلة عمالت يستحوذ الدوالر األميركي على 
الوزن األكبر فيها، ارتفاعا مقابل معظم العمالت الرئيسية 
العاملية خالل العام نتيجة قوة الدوالر األميركي، إال أنه قد 

تراجع مقابل الدوالر.      

بحدود  استقر  قد  االقتصادي  النمو  يكون  أن  املقدر  ومن 
١.3٪ إلى ١.5٪ في العام ٢٠١٤. كما من املتوقع أن يكون 
النمو غير النفطي قد حافظ على وتيرة منوه ما بني ٪5 
و6٪ خالل العام، إذ كان تسارع وتيرة تنفيذ خطة التنمية 
احلكومية احملرك الرئيسي للنمو غير النفطي، ما انعكس 
البيئة التشغيلية في البالد. وقد انعكس هذا  إيجاباً على 
التحسن في البيئة التشغيلية بشكل كبير على منو االئتمان.     

للنمو  مهماً  عاماًل  أيضاً  املستهلك  قطاع  شكل  كما 
العمل سواء  وقوة سوق  الدخل  بنمو  االقتصادي، مدعوماً 
للمواطنني أو للعمالة املاهرة من الوافدين. وارتفعت قيمة 
مبيعات أجهزة نقاط البيع بواقع ١5.3٪ على أساس سنوي 
خالل الربع الثالث من العام ٢٠١٤. واستقر معدل توظيف 
ارتفع معدل  الوطنية عند ما يقارب 3.3٪، بينما  العمالة 
توظيف العمالة املاهرة من الوافدين بواقع ٤.3٪. ونتيجة 
ارتفاع الطلب االستهالكي، منت القروض الشخصية بواقع 
١3٪ على أساس سنوي خالل شهر نوفمبر من العام ٢٠١٤. 
وقد جاء هذا النمو على الرغم من قيام احلكومة بإعادة 
 ،٢٠٠8 العام  قبل  منحها  مت  التي  القروض  بعض  جدولة 
ميزانيات  من  القروض  تلك  إزالة  إلى  أدى  الذي  األمر 

البنوك.       

وبصفة عامة، فقد تسارع منو االئتمان خالل العام ٢٠١٤ 
بدعم من حتسن بيئة األعمال وقرب انتهاء تداعيات األزمة 

املالية. فقد تسارع  النمو إلى 7.3٪ على أساس سنوي خالل شهر نوفمبر من العام ٢٠١٤. وفي املقابل، 
تباطأ منو ودائع القطاع اخلاص إلى 6.٢٪ على أساس سنوي خالل شهر نوفمبر، مقارنة مع 9.8٪ في 

املتوسط خالل العام ٢٠١3.   

وقد حافظ نشاط القطاع العقاري على أدائه القوي، حيث سجلت املبيعات العقارية منواً ملحوظاً خالل العام 
٢٠١٤ مقارنة مع العام السابق. ويعكس هذا األداء القوي للقطاع حتسن النشاط االقتصادي وحتسن اآلفاق 
االقتصادية عموماً. وقد سجلت املبيعات العقارية اإلجمالية مستوى قياسياً عند ٤.6 مليار دينار خالل العام، 
مبتوسط شهري بلغ 358 مليون دينار، مقارنة مع 3٠٠ مليون دينار شهرياً خالل العام ٢٠١3. كما سجل قطاع 
العقار االستثماري على وجه اخلصوص أداًء قوياً بدعم من تراجع أسعار الفائدة وزيادة السيولة. بدوره، 
سجل القطاع السكني أداء قوياً نتيجة قوة الطلب، وذلك على الرغم من قلة عدد الوحدات السكنية. كما 

حافظ النشاط التجاري على مستوياته املرتفعة.  

من جهة ثانية، حافظ بنك الكويت املركزي على أسعار الفائدة من دون تغيير خالل العام ٢٠١٤، حيث بلغ 
سعر اخلصم ٢.٠٪، وسعر الفائدة على اتفاقية إعادة الشراء ١.5٪. كما ارتفع سعر فائدة اإلنتربنك بني 
البنوك بشكل ملحوظ خالل العام ٢٠١٤ نتيجة تراجع السيولة، إذ ارتفع سعر فائدة اإلنتربنك ألجل ثالثة 
أشهر إلى أعلى مستوى له منذ خمس سنوات خالل العام ٢٠١٤، قبل أن يعود ويتراجع إلى ٠.96٪ بحلول 
نهاية العام. كما ارتفعت أيضاً أسعار الفائدة على الودائع بشكل طفيف. أما بالنسبة ألسعار الصرف، فقد 
تراجع الدينار الكويتي مقابل الدوالر األميركي خالل النصف الثاني من العام ٢٠١٤ نتيجة قوة الدوالر، لينهي 
الواحد. لكن الدينار قد ارتفع مقابل جميع العمالت األخرى، حيث ارتفع  العام عند 3.٤١ دوالر للدينار 

مؤشره بواقع 5.5٪ خالل العام.      

أو  االستثماري  اإلنفاق  سواء  الكويت،  في  االقتصادي  النمو  عجلة  في حتريك  احلكومي  اإلنفاق  واستمر 
اإلنفاق اجلاري. وقد تراجع منو اإلنفاق احلكومي خالل السنة املالية ٢٠١3-٢٠١٤ بواقع ٢.١٪ بعد تسجيل 
منو قوي العام السابق، لكن هذا التراجع قد عكس توجه احلكومة نحو تركيز اإلنفاق في خطتها التنموية 
على القطاع اخلاص وقطاع النفط. وبشكل عام، فقد تراجع اإلنفاق االستثماري املدرج في امليزانية بواقع ٤٪ 
خالل السنة املالية ٢٠١٤-٢٠١3، إال أن أبواب اإلنفاق األخرى واصلت النمو، حيث ارتفعت األجور والرواتب 
بواقع ٤٪ في السنة املالية ٢٠١٤-٢٠١3. كما ارتفعت أيضاً بعض املدفوعات التحويلية للمؤسسات احلكومية 
أو شبه احلكومية التي توظف عددا كبيرا من الكويتيني، ومن ضمنها جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب.       

ويعتبر اإلنفاق االستثماري- سواء املدرج في امليزانية أو خارجها- عاماًل مهماً  لبرنامج احلكومة االقتصادي. 
وقد شهد العام ٢٠١٤ بالفعل حتسناً ملحوظاً في وتيرة تنفيذ املشاريع. فقد متت املوافقة على العديد من 
املشاريع التنموية الضخمة من ضمنها مشروع محطة الزور الشمالية ومشروع الوقود البيئي. وعلى الرغم من 
التأخيرات التي واجهت سير تنفيذ املشاريع، إال أن العام ٢٠١٤ كان نقطة حتول من حيث التغلب على تلك 
العراقيل وحتسن املشهد السياسي. وقد قدمت احلكومة خطتها اخلمسية للتنمية للفترة القادمة، والتي من 
املتوقع أن تساهم في إنعاش االستثمار في الكويت إلى ١١.8 مليار دينار في املتوسط سنوياً، من 7 مليارات 

دينار في العام ٢٠١3.   

الكويت، قبل  العام ٢٠١٤ قد استمر في دعم ميزانية  النصف األول من  النفط خالل  ارتفاع أسعار  وكان 
الناجت  بواقع ٢6٪ من  مالياً جديداً  الكويت فائضاً  الثاني. وقد سجلت  النصف  تتراجع األسعار خالل  أن 
السنة  في  الفائض  هذا  يتراجع  أن  املتوقع  من  لكن   .٢٠١3-٢٠١٤ املالية  السنة  خالل  اإلجمالي  احمللي 
اإليرادات  تراجع  مع  متاشياً  وذلك  اإلجمالي،  احمللي  الناجت  من   ٪١٠ يقارب  ما  إلى   ٢٠١-٢٠١٤5 املالية 

مؤشرات أسواق األسهم

املصدر: ستاندرد أند بورز وسوق الكويت لألوراق املالية

الكويتموؤ�سر �ستاندرد اأند بورز املجمع

معدل منو االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص في الكويت
)%(

املصدر: بنك الكويت املركزي

معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي اخلليجي باألسعار ثابتة
)%(

املصدر: مصادر رسمية وتقديرات بنك الكويت الوطني
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ومنو اإلنفاق. وقد تقدم مجلس الوزراء خالل العام ٢٠١٤ 
االستدامة  حتقيق  أجل  من  القوانني  من  العديد  باقتراح 
املالية والتي نصت على تقليل املعونات التي تشكل ١٠٪ من 
الناجت احمللي اإلجمالي. وقد قامت احلكومة كخطوة أولى 
برفع أسعار الديزل والكيروسني التي من شأنها توفير نحو 
٠.5٪ من الناجت احمللي اإلجمالي. ومن املتوقع أيضاً القيام 
بإصالحات مماثلة تدريجياً خالل السنوات القادمة، وهو 
ما من شأنه حتقيق االستدامة املالية على املدى الطويل.   

بشكل طفيف  التضخم  معدل  تسارع  فقد  ثانية،  من جهة 
العام ٢٠١٤، ولكن بوتيرة معتدلة نتيجة تباطؤ منو  خالل 
معدل  يكون  أن  املتوقع  ومن  الدينار.  وقوة  عامليا  األسعار 
التضخم قد بلغ 3٪ في املتوسط لكامل العام ٢٠١٤، مرتفعاً 
من ٢.7٪ في العام ٢٠١3. وقد ارتفع أيضاً معدل التضخم 
األساس باستثناء املواد والغذائية واإلسكان، ولكنه حافظ 
يستمر  أن  املتوقع  ومن   .٪٢.9 عند  املعتدلة  وتيرته  على 
العام  املعتدلة نسبياً خالل  التضخم عند مستوياته  معدل 
٢٠١5، وذلك نتيجة قوة الدينار امام العمالت الرئيسية.     

في  الكويتي عموما حتسناً  املصرفي  القطاع  بدوره، شهد 
آثار  وجتاوز  التشغيلية،  البيئة  حتسن  مع  متاشياً  أدائه 
االئتمان  تراجعت مخصصات خسائر  فقد  املالية.  األزمة 
سجلت  وقد  املتعثرة.  القروض  نسبة  تراجع  خلفية  على 
سنوي  أساس  على   ٪١9 بواقع  أرباحها  في  منواً  البنوك 
خالل األشهر التسعة املنتهية في سبتمبر من العام ٢٠١٤. 

كما منت اإليرادات التشغيلية نتيجة حتسن منو القروض، 
إال أنها بقيت متأثرة إلى حد ما بأسعار الفائدة املنخفضة 
امللكية   حقوق  على  العائد  استقر  وقد  الهوامش.  وتقلص 

عند 9.5٪ خالل األرباع الثالثة األولى من العام ٢٠١٤.

إطار احلوكمة
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إطار احلوكمة
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كيانات  بني  املباشر  االتصال  قنوات  اإلدارة  يحدد مجلس  والفعالية حيث  بالشفافية  الوطني  الكويت  بنك  يتميز هيكل حوكمة مجموعة 
املجموعة.  على مستوى  مركزية  رقابية  وظائف  وجود  املعلومات وضمان  تدفق  بسهولة  يسمح  املجموعة، مما 

 
يتولى مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه مسئولية اإلشراف العام على تطبيق منظومة احلوكمة على مستوى املجموعة كما يعمل املجلس 

وجلانه بصورة دورية على متابعة سير اإلدارة التنفيذية في تنفيذ حزمة اللوائح واإلجراءات واملكونة ملنظومة احلوكمة.  

لقد قام مجلس اإلدارة خالل العام مبراجعة وتطوير استراتيجية املجموعة ونزعة املخاطر اخلاصة بها ، متضمناً  كافة اخلطط املستقبلية 
للشركات التابعة والفروع األجنبية. كما يحرص مجلس اإلدارة على متابعة تنفيذ اخلطة االستراتيجية من خالل مؤشرات قياس أداء معتمدة 

وخطط عمل للحد من آثار املخاطر. 

كما تخضع أية تغيرات استراتيجية سواء كانت في هياكل كيانات املجموعة أو أطر العمليات التشغيلية اخلاصة بها للمناقشة واالعتماد 
من قبل مجلس اإلدارة.  

يولي مجلس اإلدارة أهمية بالغة لتطبيقات احلوكمة على مستوى املجموعة، ويتمثل ذلك من خالل حزمة من التقارير واإلجراءات التي 
تطبقها املجموعة معتمداً في ذلك على فلسفة املجموعة في تطبيق احلوكمة كثقافة مؤسسية ومبادئ عمل وليس فقط كتعليمات رقابية 

تشريعية. ولوائح 
 

استطاعت املجموعة خالل العام من حتقيق مجموعة من اإلجنازات الهامة على صعيد التطبيق الفعال ملنظومة احلوكمة والتي تتمثل مبا 
يلي: 

l مراجعة وتطوير سياسات ولوائح احلوكمة على مستوى املجموعة مبا يتناسب مع الهيكلة التنظيمية للمجموعة ومواكبة املمارسات الرائدة 
واملطبقة عاملياً في مجاالت احلوكمة.

l إجراء دراسات مقارنة بني لوائح ونظم احلوكمة املطبقة على مستوى املجموعة والقوانني والتشريعات املتعلقة باحلوكمة في الدول التي 
تعمل بها املجموعة لضمان االلتزام الكامل وجتنب حاالت التعارض.

l إقامة ورش عمل توعوية للجهاز التنفيذي حول قواعد اإلفصاح والشفافية وآلية اإلفصاح وكيفية تطبيقها.
l تطوير مناذج إجرائية تساعد  املجموعة على تنفيذ سياسات وإجراءات احلوكمة وتساهم في تسهيل فهم تلك اإلجراءات من قبل اإلدارة 

واملوظفني.
l إجراء مراجعة وتقييم مستقل إلطار عمل مجلس اإلدارة وتطوير من خالل جهة خارجية متخصصة حزمة من اإلجراءات والنماذج املنظمة 

ألعمال املجلس واللجان املنبثقة عنه.
l مراجعة هيكل املكافآت ومراجعة آلية ربط املكافآت باألداء ومستويات التعرض للمخاطر وحتديث سياسة املكافآت على مستوى املجموعة.   

إطار احلوكمة 
استمرت مجموعة بنك الكويت الوطني بتطبيق منظومة احلوكمة لديها آخذًة بعني االعتبار التطورات الرقابية والتشريعية، باإلضافة إلى 

مواكبة املمارسات الرائدة في تطبيقات احلوكمة.

يلخص الشكل التالي هيكل احلوكمة اخلاص باملجموعة باإلضافة الى اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة:

مجلس اإلدارة
أمني سر 

مجلس اإلدارة

جلنة االئتمانجلنة املخاطرجلنة التدقيق

التدقيق الداخلي

جلنة احلوكمة

مجموعة املخاطر

جلنة الترشيحات
واملكافآت

الرئيس التنفيذي
للمجموعة
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أعمال مجلس اإلدارة وجلانه 
عقد مجلس اإلدارة ثالثة عشر اجتماعاً )13( خالل العام 2014 ، ومت تسجيل محاضر لكافة االجتماعات وإدراجها ضمن سجالت البنك.

اإلجنازات الرئيسية ملجلس اإلدارة بشأن احلوكمة
- مناقشة و اعتماد االستراتيجية احملدثة للمجموعة.

- مناقشة نزعة املخاطر وتأثيرها على استراتيجية املجموعة.
- اعتماد حزمة السياسات و اللوائح احملدثة واخلاصة مبنظومة احلوكمة.

- متابعة سير إجناز أعمال املجموعة من خالل االجتماعات الدورية مع اإلدارة التنفيذية ومناقشة نتائج أعمال املجموعة  من خالل حزمة  
من التقارير الدورية.

- إجراء مراجعة وتقييم لفعالية أعمال مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه وإجراء التقييم الذاتي واملستقل لألعضاء من خالل جهة خارجية  
متخصصة.

- مراجعة نتائج التقييم السنوي املستقل إلطار احلوكمة والذي مت من خالل إدارة التدقيق الداخلي، و الوقوف على جوانب التحسني الالزمة 
إلطار احلوكمة.

- مراجعة اإلطار العام ملنظومة املكافآت و املزايا من خالل جهة خارجية مستقلة واتخاذ القرارات الالزمة نحو التطوير.

هيكل مجلس اإلدارة:
يتألف مجلس إدارة املجموعة من تسعة أعضاء جميعهم أعضاء غير تنفيذيني مت اختيارهم باالنتخاب من خالل اجلمعية العمومية.

لقد شهدت املجموعة خالل العام 2014 وفاة املغفور له رئيس مجلس اإلدارة السيد/ محمد عبد الرحمن البحر أحد مؤسسي بنك الكويت 
الوطني. وبناءاً عليه فقد مت إعادة هيكلة مجلس اإلدارة بانضمام عضو االحتياط السيد/ عماد محمد البحر إلى املجلس وانتخاب السيد/ 
ناصر مساعد الساير رئيساً للمجلس، كما قام املجلس بإعادة تشكيل جلانه مبا يتوافق مع هذه التغييرات في ظل تعليمات بنك الكويت 

املركزي.

القطاع  في  العميقة  واملعرفة  واملؤهالت  تنوع في اخلبرات  وبصوره جماعية،  املجلس،  لدى  بأن  اإلدارة جند  إلى هيكل مجلس  وبالنظر 
املصرفي وقطاع األعمال التجارية، متضمناً ذلك جوانب احملاسبة، التمويل، االقتصاد، التخطيط االستراتيجي، احلوكمة، الرقابة الداخلية 

و إدارة املخاطر. باإلضافة إلى اخلبرات املتميزة في بيئة األعمال احمللية واإلقليمية.

جلان مجلس اإلدارة
في إطار الدور املتطور الذي ينهض به مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالتخطيط االستراتيجي واحلوكمة وإدارة املخاطر والضوابط الرقابية، 

فقد استمرت جلان املجلس بالقيام بأعمالها بكفاءة وفعالية، وتتمثل تلك اللجان مبا يلي:

- جلنة احلوكمة 
- جلنة املخاطر 

- جلنة التدقيق

- جلنة الترشيحات واملكافآت 
- جلنة االئتمان 

مت إيضاح األدوار الرئيسية للجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة في »ميثاق عمل« محدد لكل جلنة. كما أن مهام وصالحيات اللجان قد مت 
حتديدها وتفويض اللجان بها من قبل مجلس اإلدارة. وتتألف جميع اللجان من أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيني و الذين يتمتعون باخلبرة 

ذات الصلة مبهام كل جلنة. 

خالل العام قامت كل جلنة من اللجان مبراجعة ميثاق العمل اخلاص بها لتحديد جوانب التطوير الالزمة كما مت عرض تلك املراجعة على 
جلنة احلوكمة وكذلك مجلس اإلدارة باإلضافة لذلك ترفع هذه اللجان أيًضا تقريًرا دورًيا إلى مجلس اإلدارة حول نتائج أعمالها وتوصياتها.

جتدر اإلشارة إلى أن عدد اجتماعات جلان مجلس اإلدارة املنعقدة خالل العام 2014 يتوافق مع متطلبات احلوكمة الصادرة عن بنك الكويت 
املركزي واللوائح املنظمة ألعمال املجلس وجلانه.
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أ- جلنة احلوكمة 
املهمة الرئيسية:

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

املهام الرئيسية احملققة خالل العام 2014 
عقدت اللجنة اجتماعني خالل العام وقد مت إجناز ما يلي:

- مراجعة ومناقشة نتائج التقييم السنوي ملنظومة احلوكمة.  
- مراجعة و حتديث سياسة احلوكمة على مستوى املجموعة.  

- مناقشة الدراسات املقارنة لقوانني وتشريعات احلوكمة في الدول التي تعمل بها املجموعة وحتديد أثر ذلك على سياسة احلوكمة لدى 
املجموعة.

- مراجعة و حتديث سياسة وآلية متابعة التعامالت مع األطراف ذات العالقة.
- اإلشراف العام على آلية تطبيق سياسة اإلبالغ بالتنسيق مع رئيس مجلس اإلدارة وأمني سر املجلس.

تتألف اللجنة من أربعة )4( أعضاء مجلس إدارة وهم:
l السيد/ ناصر مساعد الساير  )رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة( 

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

ب. جلنة املخاطر 
املهمة الرئيسية:

تتولى اللجنة مسؤولية مساعدة املجلس في القيام مبسؤولياته جتاه إدارة املخاطر من خالل تقييم ومتابعة  اطار حوكمة املخاطر ونزعة 
املخاطر واستراتيجية املخاطر و آلية تخطيط رأس املال. 

املهام الرئيسية احملققة خالل العام 2014 
عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خالل العام وقد مت إجناز ما يلي:

- مراجعة و مناقشة حزمة تقارير إدارة املخاطر الدورية على مستوى املجموعة متضمنة مؤشرات قياس املخاطر. 
- مراجعة و مناقشة نزعة املخاطر ومستويات االنكشاف في الدول التي تعمل بها املجموعة.

- مراجعة التحديثات احلاصلة على السياسات التشغيلية للمجموعة ورفع توصيات العتمادها من قبل مجلس اإلدارة.
- مراجعة و حتديث صالحيات االئتمان الدولي ورفع توصية العتمادها من قبل املجلس.

- مراجعة إجراءات املجموعة لاللتزام بتعليمات بازل )3( وآلية تخطيط رأس املال.
- مناقشة نتائج اختبارات الضغط الدورية ونتائج التقييم الداخلي لكفاية رأس املال.

- متابعة معدالت السيولة على مستوى املجموعة.
- مراجعة ومناقشة منظومة املخاطر وما تتضمنه من مخاطر جوهرية على مستوى املجموعة 

- التنسيق مع جلنة الترشيحات واملكافآت لتقييم حزمة املكافآت املقترحة ومدى ارتباطها بحدود املخاطر.

تتألف اللجنة من ثالثة )3( أعضاء مجلس إدارة وهم:
l السيد/ غسان أحمد اخلالد )رئيس اللجنة(. 

l السيد/ هيثم سليمان اخلالد  
l السيد/ لؤي جاسم اخلرافي   

ج. جلنة التدقيق 
املهمة الرئيسية:    

تقوم اللجنة بدورها الرقابي واملتمثل في مساندة مجلس االدارة في الرقابة و االشراف على كفاءة وإستقاللية عمليات التدقيق الداخلي 
والتدقيق اخلارجي للمجموعة باإلضافة إلى اإلشراف على إعداد البيانات املالية الدورية والتقارير الرقابية األخرى.
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املهام الرئيسية احملققة خالل العام 2014
عقدت اللجنة سبعة اجتماعات )7( خالل العام وقد مت القيام باملهام التالية:

- التنسيق مع املدققني اخلارجيني ومراجعة البيانات املالية املرحلية والسنوية وتقدمي التوصيات ملجلس اإلدارة بشأنها. 
- مناقشة جوانب الرقابة الداخلية واملتعلقة بنظم وتقنية املعلومات وأمن املعلومات.

- مراجعة ومناقشة تقارير التفتيش الصادرة عن بنك الكويت املركزي.
- مراجعة واعتماد خطة التدقيق الداخلي للمجموعة واملستندة على تقييم املخاطر وحتديد أولويات التدقيق.

مناقشة نتائج تقرير مراجعة نظم الرقابة الداخلية. 
- مراجعة مدى كفاءة واستقاللية إدارة التدقيق الداخلي والبنية التحتية اخلاصة بها والتقييم السنوي الشامل لوظيفة التدقيق الداخلي مع 

رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة. 
- االجتماع باملدقق اخلارجي، املدقق الداخلي ورئيس االلتزام دون حضور االدارة التنفيذية واستالم تقارير بشأن استراتيجية املدقق 

اخلارجي فيما يتعلق بتدقيق البيانات املالية واجناز سير التدقيق. كما اطلعت اللجنة أيضاً على الشروط التعاقدية مع املدقق اخلارجي 
واعتمدت االتعاب املهنية للمدققني اخلارجيني فيما يتعلق بخدمات التدقيق املقدمة.

- مراجعة سياسة املجموعة بشأن عمليات اإلبالغ )Whistleblowing( والوقوف على جوانب التطوير الالزمة آللية اإلبالغ.
- مراجعة إجراءات معامالت األطراف ذات العالقة وكيفية التعامل معها بصورة دورية.

- تقييم أداء رئيس إدارة التدقيق الداخلي وحتديد مكافآته.
 

تتألف اللجنة من ثالثة )3( أعضاء مجلس إدارة وهم:
l السيد/ حمد محمد البحر )رئيس اللجنة(

l السيد/ هيثم سليمان اخلالد 
l السيد/ لؤي جاسم اخلرافي  

د. جلنة الترشيحات واملكافآت 
املهمة الرئيسية:    

تتولى اللجنة مسؤولية مساعدة مجلس اإلدارة فيما يتعلق مبسؤولياته جتاه الترشيحات واملكافآت اخلاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واجلهاز 
التنفيذي، كما تساند اللجنة املجلس في عمليات مراجعة وحتسني هيكلية مجلس اإلدارة وتطوير مستوى الكفاءات اخلاصة بأعضاء املجلس. 

إضافة إلى ذلك تساعد اللجنة املجلس في وضع اطار منح مكافآت املجموعة وضمان التطبيق الفعال لذلك وفقاً لسياسة املكافآت.

املهام الرئيسية احملققة خالل العام 2014
عقدت اللجنة ثالثة اجتماعات خالل العام وقد مت القيام باملهام التالية:

جوانب الترشيحات 
- مراجعة هيكلة مجلس اإلدارة ومراجعة تشكيل جلان املجلس بعد رحيل رئيس مجلس اإلدارة وانتخاب الرئيس اجلديد.

- اإلشراف على عملية تقييم أداء مجلس اإلدارة والتقييم الذاتي لألعضاء وذلك من خالل جهة خارجية مستقلة حيث تضمن ذلك مناقشة 
منهجية التقييم، مناذج التقييم الذاتي، مناقشة مسودة تقرير التقييم وعرضها على املجلس متضمناً ذلك خطة عمل نحو تطوير وحتسني 

اجلوانب املتعلقة بأعمال املجلس وجلانه.
- مراجعة احتياجات التدريب والتطوير الالزمة ألعضاء املجلس وترتيب ورش عمل ودورات تدريبية لألعضاء من خالل جهة استشارية 

متخصصة.
- مراجعة تقييم أداء الرئيس التنفيذي للمجموعة ونائبه ورفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة لالعتماد.

- اختيار بعض امللخصات واملقاالت الفنية املتعلقة بالشؤون املصرفية و جوانب إدارة املخاطر ورفعها ألعضاء مجلس اإلدارة لرفع مستوى 
اخلبرات واملعرفة الفنية.

جوانب املكافآت 
- مراجعة و تطوير سياسة املكافآت على مستوى املجموعة. 

- دراسة مستويات الرواتب واألجور واملكافآت على مستوى السوق احمللي واالقليمي من خالل االستعانة بجهة خارجية متخصصة والوقوف 
على جوانب التطوير الالزمة.

- مراجعة حزمة املكافآت واملزايا الوظيفية للعام 2014 بناءاً على نتائج أداء املجموعة ورفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة.
- مراجعة آلية ربط املكافآت باألهداف طويلة األجل للمجموعة. 
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تتألف اللجنة من ثالثة )3( أعضاء مجلس إدارة وهم:
l السيد/ غسان أحمد اخلالد )رئيس اللجنة(

l السيد/ حمد محمد البحر
l السيد/ عماد محمد البحر   

هـ. جلنة االئتمان 
املهام الرئيسية:

التسهيالت  باعتماد  اللجنة  هذه  اإلدارة  فوض مجلس  ولقد  للمجموعة،  االئتمانية  وأداء احملفظة  جودة  مراجعة  مسؤولية  اللجنة  تتولى 
االئتمانية التي تتجاوز حدود الصالحية املمنوحة لإلدارة التنفيذية وذلك وفقاً لسياسة االئتمان ودليل الصالحيات املعتمد للمجموعة. 

املهام الرئيسية احملققة خالل العام 2014 
اجتمعت اللجنة خالل العام بصورة دورية  وقد مت القيام باملهام التالية:

- مراجعة واعتماد القرارات االئتمانية ضمن حدود الصالحية املفوضة من قبل مجلس اإلدارة 
- التنسيق مع جلنة املخاطر ملناقشة حدود مخاطر االئتمان 

تتألف اللجنة من أربعة )4( أعضاء مجلس إدارة وهم:
l السيد/ حمد عبدالعزيز الصقر )رئيس اللجنة( 

l السيد/  يعقوب يوسف الفليج
l السيد/ مثنى محمد احلمد  

l السيد/ عماد محمد البحر

يوضح اجلدوالن التاليان عدد اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه باإلضافة الى عدد االجتماعات التي حضرها كل عضو خالل 
العام بالتفصيل التالي:

* خالل هذه الفترة لم يتمكن املرحوم محمد عبد الرحمن البحر من حضور اجتماعات املجلس واللجان وذلك بسبب ظروفه الصحية.

اجمالي عدد االجتماعات املنعقدة خالل الفترة من 
2014/1/1 إلى  2014/8/18

اجتماعات 
مجلس اإلدارة

جلنة 
احلوكمة

جلنة 
املخاطر

جلنة 
التدقيق

جلنة الترشيحات 
واملكافآت

جلنة 
االئتمان

7133130
عدد االجتماعات التي حضرها أعضاء مجلس اإلدارةأعضاء مجلس اإلدارة

---السيد/ محمد عبد الرحمن البحر )رئيس مجلس االدارة(
7123السيد/ ناصر مساعد الساير

18-7السيد/ حمد عبدالعزيز الصقر
6117السيد/ غسان أحمد اخلالد

613السيد/  يعقوب يوسف الفليج
521السيد/  حمد محمد البحر
7128السيد/  مثنى محمد احلمد

733السيد/  هيثم سليمان اخلالد
411السيد/  لؤي جاسم اخلرافي

         ليس عضواً في اللجنة 
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* بعد وفاة السيد رئيس مجلس االدارة املرحوم محمد عبد الرحمن البحر قام املجلس بانتخاب السيد/ ناصر مساعد الساير كرئيس 
ملجلس االدارة اعتباراَ من 2014/8/19 كما مت دخول عضو االحتياط السيد/ عماد محمد البحر وعليه فقد مت إعادة تشكيل جلان املجلس 

وعقد االجتماعات وفقاً ملا هو موضح أدناه.

اجمالي عدد االجتماعات املنعقدة خالل الفترة من 
2014/8/19 إلى 2014/12/31 

اجتماعات 
مجلس 
اإلدارة

جلنة 
احلوكمة

جلنة 
املخاطر

جلنة 
التدقيق

جلنة 
الترشيحات 

واملكافآت

جلنة 
االئتمان

6114218
عدد االجتماعات التي حضرها أعضاء مجلس اإلدارةأعضاء مجلس اإلدارة

51السيد/ ناصر مساعد الساير )رئيس مجلس االدارة(

512السيد/ غسان أحمد اخلالد

218السيد/ حمد عبدالعزيز الصقر

10-6السيد/  يعقوب يوسف الفليج

532السيد/  حمد محمد البحر

5118السيد/  مثنى محمد احلمد

414السيد/  هيثم سليمان اخلالد

4-5السيد/  لؤي جاسم اخلرافي

6114السيد/  عماد محمد البحر

         ليس عضواً في اللجنة 

اإلطار العام لتقييم مجلس اإلدارة
حتت إشراف رئيس مجلس اإلدارة ومن خالل جلنة الترشيحات واملكافآت مت التعاون مع جهة خارجية  متخصصة ملراجعة هيكل مجلس 
اإلدارة و فعالية الدور الذي يقوم به باإلضافة إلى آلية تشكيل وعمل اللجان املنبثقة عنه. وقد شمل ذلك أيضا إجراء التقييم الذاتي لكل 

عضو من أعضاء املجلس للوقوف على جوانب التطوير والتدريب الالزمة لألعضاء.   

وفما يلي العناصر التي استندت إليها عملية التقييم: 
l التكوين واملؤهالت. 
l احلضور واملشاركة.

l االجتماعات واحملاضر و القرارات.
l سبل االتصال وآلية رفع التقارير. 

l الدور اإلشرافي للمجلس واللجان.  

لقد استخدمت اجلهة املختصة منهجيتها العاملية في إجراء عملية التقييم حيث جاءت نتيجة تقييم مجلس اإلدارة كمجلس »مؤهل«، ووفقاً 
للتعريف املعتمد في منهجية اجلهة املختصة فإن هذا التصنيف يعبر عن مجلس ادارة فعال لديه نظام متكامل ومحكم للحوكمة والرقابة 

الداخلية وميتاز اعضاؤه بتنوع اخلبرات وااللتزام باحلضور واملناقشة الفعالة. 

جتدر اإلشارة إلى أن تقرير التقييم قد مت مراجعته ومناقشته من قبل جلنة املكافآت والترشيحات باإلضافة لعرض النتائج على مجلس 
اإلدارة.
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تقرير كفاية نظم الضبط والرقابة الداخلية 
بيان مجلس اإلدارة حول كفاية نظم الضبط والرقابة الداخلية  

يسعى مجلس اإلدارة جاهداً للتحقق من كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية الالزمة حلماية عمليات املجموعة ، وكذلك التحقق من االلتزام 
بتلك النظم، باإلضافة إلى جعل الرقابة الداخلية وسيلة لتوفير احلماية الالزمة للمجموعة جتاه أية مخاطر سواء كانت داخلية أو خارجية.  

وقد حتقق املجلس من توفر نظم رقابة داخلية فعاله في ظل وجود وظيفة إلدارة املخاطر لديها املستويات الكافية من الصالحية واالستقاللية 
واملوارد وكذلك سبل التواصل مع قطاعات األعمال. كما يعتبر مجلس اإلدارة وظيفة التدقيق الداخلي وأعمال التدقيق اخلارجي كجزًء ال 

يتجزأ من أدوات الرقابة الداخلية لضمان املراجعة املستقلة للمعلومات املقدمة من اإلدارة التنفيذية ملجلس اإلدارة. 

تتولى جلنة التدقيق مسؤولية اإلشراف على إطار عمل نظم الرقابة الداخلية باإلضافة إلى اختيار وتدوير املدقق اخلارجي مبا يتوافق مع 
املتطلبات الرقابية.

لقد مت تزويد مجلس اإلدارة بنتائج تقييم نظم الرقابة الداخلية من خالل كل من إدارة املخاطر والتدقيق الداخلي باإلضافة إلى جهة 
مستقلة. خارجية 

يرى املجلس أن نظم الرقابة املعتمدة واملطبقة في املجموعة مرضية وكافية.
 

مراجعة نظم الرقابة الداخلية من قبل جهة خارجية مستقلة 
يتم القيام مبراجعة نظم الرقابة الداخلية بصورة سنوية من قبل شركة تدقيق مستقلة وفقاً ملتطلبات بنك الكويت املركزي. وتتضمن املراجعة 
عمليات فحص السجالت احملاسبية والسجالت األخرى، وتقييم نظم الرقابة الداخلية للمجموعة فيما يتعلق ، على سبيل املثال ال احلصر، 
باحلوكمة، والرقابة املالية، والرقابة على االموال ،والعمليات املصرفية ، وائتمان األفراد والشركات، واخلزانة، وتكنولوجيا املعلومات، وإدارة 

املخاطر، واملوارد البشرية والشؤون اإلدارية، والتدقيق الداخلي، وعمليات مكافحة غسيل األموال، وكذلك الشؤون القانونية.   

خالل العام 2014، مت عرض ملخص ملجلس اإلدارة حول نتائج تقرير مراجعة نظم الرقابة الداخلية للعام املنتهي في 31 ديسمبر 2013.
حيث لم يشر التقرير ألية مالحظات جوهرية. 

تقرير مراجعة نظم الرقابة الداخلية 
التاريخ: 23 يونيو 2014

السادة أعضاء مجلس اإلدارة بنك الكويت الوطني ش.م.ك      احملترمني
دولة الكويت

حتية طيبة وبعد،

تقرير عن السجالت احملاسبية والسجالت األخرى وأنظمة الرقابة الداخلية
بناًء على كتاب التعيني بتاريخ 20 فبراير 2014 فقد قمنا بفحص السجالت احملاسبية والسجالت األخرى وأنظمة الرقابة الداخلية في 
الكويت وفروعكم في البحرين واألردن واإلمارات العربية املتحدة والشركات التابعة بنك الكويت الوطني )لبنان( وبنك الكويت الوطني- 
مصر )يشار إليهم مجتمعني مبصطلح »املجموعة«( التي كانت موجودة خالل السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2013. وقد شمل الفحص جميع 

اإلدارات باملجموعة كما يلي:

l احلوكمة؛   l إدارة املخاطر؛   l مكافحة غسيل األموال؛   l اخلدمات املصرفية الشخصية؛   l اخلزينة؛   l ائتمان الشركات 
واالئتمان االستهالكي؛   l املوارد البشرية؛   l الرقابة على صناديق اإلستثمار املالية والعمليات؛   l الرقابة املالية؛   l الشؤون اإلدارية؛   

l التدقيق الداخلي؛   l تكنولوجيا املعلومات؛   l إدارة الشؤون القانونية؛   l األوراق املالية )في الكويت فقط(؛  
l سرية معلومات العمالء؛   l نظام دفع املستحقات )في الكويت فقط(؛

لقد قمنا بفحصنا وفقاً للمتطلبات املدرجة في دليل اإلرشادات العامة بشأن مراجعة الرقابة الداخلية الصادرة عن بنك الكويت املركزي 
بتاريخ 14 نوفمبر 1996 وتعليمات بنك الكويت املركزي بتاريخ 20 يونيو 2012 بشأن قواعد احلوكمة في البنوك الكويتية وتعليمات بنك 
الكويت املركزي بتاريخ 23 يوليو 2013 بشأن عمليات مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب ووفقاً للمعيار الدولي 3000 املتعلق مبهام 

التأكيد.
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يخضع كل من بنك الكويت الوطني )انترناشيونال( في اململكة املتحدة،وبنك الكويت الوطني - نيويورك ،وفرع سنغافورة  بنك الكويت الوطني 
ش.م.ك، وفرع اململكة العربية السعودية وبنك الكويت الوطني سويسرا،لتقييم الضوابط الرقابية ولرقابة سنوية من قبل اجلهات الرقابية 
احمللية في البلد الذي يقع فيه الفرع والتي تتوافق مع متطلبا بنك الكويت املركزي ذات الصلة. ولذلك، فقد مت استثناء هذه الفروع من نطاق 

املراجعة في إطار تعليمات بنك الكويت املركزي في هذا الشأن.
وبصفتكم مجلس إدارة بنك الكويت الوطني فإنكم مسؤلون عن إعداد واإلحتفاظ بدفاترت محاسبية مناسبة والسجالت األخرى وأنظمة 

الرقابة الداخلية مع األخذ في األعتبار املنافع املتوقعة والتكاليف املتعلقة بإعداد تلك األنظمة.
والهدف من ذلك هو توفير تأكيد معقول وليس قاطع بأن املوجودات محمية مقابل أية خسائر ناجتة عن االستخدام أو تصرف غير مصرح 
به، وأن املخاطر املصرفية يتم مراقبتها وتقييمها بشكل مناسب، وأن املعامالت يتم تنفيذها طبقاً إلجراءات التفويض املقررة ويتم تسجيلها 

بشكل مناسب وذلك لتمكينكم من القيام بأعمالكم بشكل سليم.
ونظراً للقيود الكامنة في أنظمة احملاسبة والرقابة الداخلية إال أن األخطاء واملمارسات اخلاطئة قد حتدث وال يتم اكتشافها.إضافة الى 
ذلك فإن إعداد أي تقييم لألنظمة للفترات املستقبلية يخضع ملخاطر عدم كفاية معلومات اإلدارة وإجراءات الرقابة بسبب التغييرات في 

الظروف أو أن درجة اإللتزام بتلك اإلجراءات قد تصبح ضعيفة.
برأينا، وبالنظر إلى طبيعة وحجم عملياته خالل السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2013،فإن السجالت احملاسبية والسجالت األخرى وأنظمة 
الرقابة الداخلية في اإلدارات التي مت فحصها من قبلنا قد مت إعدادها واإلحتفاظ بها بصورة مرضية طبقاً ملتطلبات دليل اإلرشادات العامة 
بشأن مراجعة الرقابة الداخلية الصادر من قبل بنك الكويت املركزي بتاريخ 14 نوفمبر 1996 وتعليمات بنك الكويت املركزي بتاريخ 20 
يونيو 2012 بشأن قواعد احلوكمة في البنوك الكويتية وتعليمات بنك الكويت املركزي بتاريخ 23 يوليو 2013 بشأن عمليات مكافحة غسيل 

األموال ومتويل اإلرهاب بإستثناء األمور املبينة في التقرير.
عالوة على ذلك،قام البنك بتأسيس عملية متابعة على اإلستثناءات الواردة وذلك بهدف التأكد من أن اإلجراءات التصحيحية يتم إتخاذها 

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

صافي عبدالعزيز املطوع
مراقب حسابات - ترخيص رقم 138 فئة »أ«

من كي بي إم جي صافي املطوع وشركاه
عضو في كي إم جي العاملية

األخالقيات وقواعد السلوك املهني وهيكل املجموعة 
القيم السلوكية

تستمر املجموعة في تطبيق قيم احلوكمة باعتبارها مبادئ أساسية وجزء هام من ثقافة املجموعة ولقد قامت املجموعة خالل العام بالعديد 
من املبادرات التي من شأنها تعزيز االلتزام بقيم احلوكمة ورفع مستوى الوعي بتلك القيم على كافة مستويات موظفي املجموعة واجلهات 

التي تتعامل معها.
التزمت املجموعة بتحقيق قيم احلوكمة في أعلى مستوياتها، ومت إرساء هذه القيم ضمن عدد من الركائز والتي انبثقت  من خالل مجموعة 

من السياسات واالجراءات املبينة فيما يلي:  

ميثاق السلوك واالخالق املهنية 
يعتبر ميثاق السلوك واألخالق املهنية أحد أهم مكونات منظومة احلوكمة لدى املجموعة حيث يحرص مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على 
جودة االلتزام بذلك امليثاق ضمن سير األعمال اليومية للمجموعة، تعاملها مع موظفيها، عمالئها وكافة اجلهات األخرى املتعاملة مع املجموعة.

ويخضع ذلك امليثاق إلى مراجعة دورية للتحقق من مواكبته لكافة التحديثات والتطويرات في مجاالت احلوكمة وضبط السلوك املهني.
كما يشرف مجلس اإلدارة على كفاءة تطبيق امليثاق من خالل أعمال التدقيق والرقابة الداخلية لتحديد أية فجوات ميكن الوقوف عليها 

واتخاذ االجراءات الالزمة بشأنها.

تعارض املصالح
تستمر املجموعة في بذل العناية الالزمة في تطبيق سياسة جتنب تعارض املصالح. ولقد قامت املجموعة خالل العام وبإشراف مجلس 
اإلدارة مبراجعة وتطوير سياسة التعامالت مع أطراف ذات العالقة للتوائم مع طبيعة أعمال املجموعة والتطورات الرقابية في األسواق التي 
تعمل بها باإلضافة إلى تبني حزمة من النماذج اإلجرائية املنظمة حلاالت اإلفصاح عن حاالت تعارض املصالح احملتملة و آلية التعامل معها.

كما تخضع حاالت تعارض املصالح احملتملة والتعامالت مع األطراف ذات العالقة إلى مراجعة دورية مستقلة من قبل التدقيق الداخلي.

السرية
يحرص املجلس واالدارة التنفيذية واملوظفني على سرية املعلومات والبيانات اخلاصة بأصحاب املصالح باملجموعة وفقاً ألحكام القواعد 

والتعليمات الصادرة من قبل البنك املركزي واجلهات الرقابية األخرى. 
واستمرت املجموعة خالل العام 2014 بتطبيق اإلجراءات الكفيلة باحلفاظ على سرية املعلومات وفقاً للسياسات واإلجراءات املعتمدة ونظم 

الرقابة الداخلية و التي تقضي باحملافظة السرية.
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سياسة اإلبالغ عن املخالفات والتجاوزات
طبقت املجموعة عدد من القنوات لتتيح ملوظفيها ، وبحسن نية وثقة، اإلبالغ املباشر إلى رئيس مجلس اإلدارة حول اية مخاوف تتعلق 
بتجاوزات أو مخالفات معينة، وقد مت تطبيق رابطاً إلكترونياً على الشبكة الداخلية للبنك باإلضافة إلى بريد إلكتروني مخصص لتلقي 
البالغات مباشرًة من املوظفني. ويطبق هذا االجراء بصورة مستقلة من قبل أمني سر مجلس اإلدارة والذي بدوره يقدم  تقاريراً دورياً 

لرئيس مجلس اإلدارة  بذلك. 
وتبقى املعلومات املستلمة و املجمعة كجزء من هذا اإلجراء سرية، وفي حاالت الضرورة حتفظ بدون اسم املبلغ لتوفير احلماية الالزمة 

للموظف. كما تخضع هذه اآللية إلى مراجعة من قبل التدقيق الداخلي لدى املجموعة.

إدارة مخاطر املجموعة 
هيكل إدارة املخاطر وااللتزام

يتألف هيكل إدارة املخاطر وااللتزام من الوحدات التالية:
l وحدة إدارة مخاطر االئتمان احمللي 
l وحدة إدارة مخاطر االئتمان الدولي 

l وحدة إدارة املخاطر التشغيلية 
l وحدة إدارة مخاطر السوق 

l وحدة إدارة مخاطر محفظة البنك والرقابة عليها 
l وحدة إدارة االلتزام 

يترأس هيكل إدارة املخاطر وااللتزام رئيس إدارة املخاطر للمجموعة  ويدعمه نوابه ومساعديه.  ويترأس كل وحدة مذكورة أعاله مديراً لها.  

املخاطر  وتقييم  وتتولى مسؤولية حتديد   ، اإلدارة مباشرة  املنبثقة عن مجلس  املخاطر  إلى جلنة  وااللتزام  املخاطر  إدارة  تتبع مجموعة 
الرئيسية وقياس مستويات تعرض البنك للمخاطر ومتابعة مستويات االنكشاف في ظل نزعة املخاطر ، كما تتولى أيضاً حتديد متطلبات 

رأس املال بصورة دورية وتقوم مبتابعة وتقييم القرارات املتعلقة بتحمل مخاطر معينة. 
تعمل مجموعة إدارة املخاطر وااللتزام على التأكد من استيفاء املجموعة ملتطلبات االلتزام مع اجلهات الرقابية، مبا في ذلك بنك الكويت 

املركزي وهيئة أسواق املال وأية جهات رقابية أخرى.

يتحمل مجلس اإلدارة املسؤولية الكاملة في تصميم نزعة املخاطر واالستراتيجية وكذلك املوافقة على إطار عمل إدارة املخاطر والسياسات 
واإلجراءات باإلضافة للمتابعة الدورية للمخاطر وتطبيق آلية تقييم األداء املعدل وفقاً للمخاطر )لتحقيق التوازن بني املخاطر والعوائد(.

ويتم االحتفاظ  بقائمة مجمعة للمخاطر على مستوى املجموعة ويتضمن ذلك املخاطر الرئيسية على مستوى الفروع اخلارجية والشركات 
التابعة. 

استراتيجية إدارة املخاطر 
لقد قامت املجموعة خالل العام مبراجعة وتطوير استراتيجية العمل لديها، مما توجب القيام مبراجعة وتطوير استراتيجية إدارة املخاطر، 

حيث تلخصت استراتيجية إدارة املخاطر مبا يلي: 
1- احلفاظ على االستقرار واستمرارية العمل أثناء الكوارث 

2- االلتزام الفعال والكافي باملتطلبات الرقابية ومتطلبات رأس املال مبا يتوافق مع استراتيجية العمل
3- التخطيط الفعال للمخاطر من خالل نزعة مناسبة للمخاطر 

4- التطبيق املتزن الختبارات الضغط لتقييم أثر ذلك على متطلبات رأس املال وقاعدة رأس املال ووضع السيولة النقدية  

نزعة املخاطر 
بهدف حتقيق التوازن األمثل للمخاطر والعوائد التي متكن من حتقيق أهدافها االستراتيجية، وضعت املجموعة احلد األقصى للمخاطر 
الذي ميكن أن تقبله في الفئات احملددة لألعمال. وينبغي تخفيف أية مخاطر من شأنها مخالفة نزعة املخاطر للبنك، وذلك كأولوية ضمن 

املستويات املقبولة.

يتم مراجعة نزعة املخاطر بالبنك بصورة سنوية على األقل، ويتم حتديثها حسب الضرورة. ويتم مراجعة واعتماد التغيرات والتحديثات على 
نزعة املخاطر من قبل مجلس اإلدارة.

قام رئيس إدارة مخاطر املجموعة وبالتنسيق مع جلنة املخاطر املنبثقة عن مجلس اإلدارة  بدور هام في زيادة الوعي والفهم اخلاص بهيكل 
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املخاطر، باإلضافة إلى وضع حدود املخاطر ومساعدة جلنة الترشيحات واملكافآت في صياغة منهجية للمكافآت تستند إلى املخاطر حيثما 
كان ذلك ممكناً. 

قامت مجموعة املخاطر وااللتزام بتحديد التحذيرات املبكرة لتجاوزات حدود املخاطر ونزعة املخاطر، ورفع ذلك لعناية جلنة املخاطر 
املنبثقة عن مجلس اإلدارة وبالتالي إلى مجلس اإلدارة. 

سياسة وإطار منح املكافآت
إن سياسة املكافآت بالبنك تتماشى مع األهداف االستراتيجية للمجموعة، ال سيما أنها مصممة جلذب واالحتفاظ وحتفيز الكوادر من 

املوظفني ذوي الكفاءة العالية واملهنية واملهارات واملعرفة، وفي نفس الوقت، تعزيز إدارة املخاطر اجليدة والفعالة والربحية املستمرة. 

لقد مت ربط منح املكافآت املالية للمجموعة بأهداف األداء قصيرة وطويلة األجل ، وقد مت حتويل استراتيجية املجموعة املعتمدة من قبل 
املجلس إلى مؤشرات أداء رئيسية ، ويتم حتديد املكافآت استناداً إلى حتقيق تلك املؤشرات الرئيسية جتاه استراتيجية املجموعة الشاملة 

، وهذا يتضمن املعايير املالية وغير املالية ومؤشرات املخاطر الرئيسية )حيثما ينطبق األمر(.

ألغراض منح املكافآت، تصنف املجموعة فئات موظفيها بني املوظفني املشاركني في أنشطة حتفها املخاطر واملوظفني الذين يتولون مهام 
الرقابة املالية ورقابة املخاطر. 

لقد مت ربط مكافآت املوظفني املشاركني في أنشطة حتفها املخاطر بحدود املخاطر، التي يتم تنظيمها وفقاً لنزعة املخاطر. أما مؤشرات 
األداء الرئيسية لوظائف الرقابة املالية ورقابة املخاطر فإنها تستند إلى حتقيق االهداف احملددة بالوظيفة نفسها حيث أن أي استرداد لهذه 

الفئة سوف يستند إلى معايير أداء الوظيفة.

خالل العام 2014، قامت جلنة الترشيحات واملكافآت بالتنسيق مع جلنة املخاطر ورئيس إدارة املخاطر من أجل ربط نزعة املخاطر بأهداف 
األداء.

وتعمل املجموعة بفلسفة املزايا اإلجمالية ، مع األخذ في االعتبار كافة مكونات املكافآت املالية املمنوحة والتي تتمثل مبا يلي:
- املكافآت الثابتة )الرواتب، واملزايا وما إلى ذلك(

- املكافآت املتغيرة )مثل املكافآت القائمة على مستوى األداء( والتي تتضمن املكافأة النقدية وحصص األسهم  )وفقاً لبرنامج  
نظام خيار شراء األسهم للموظفني(

تتأكد املجموعة من وجود توازن مناسب بني املكافآت الثابتة واملتغيرة للسماح باحتمالية تخفيض املكافآت في حالة األداء املالي السلبي.
تطبق املجموعة األسلوب اآلجل الذي ميتد حلد الثالث سنوات )االستحقاق النهائي ملنح املكافآت املتغيرة(. ويخضع استحقاق منح املكافآت 

املتغيرة إلى مدى حتقيق أهداف األداء طويلة املدى وكذلك حتقق حدوث املخاطر.

ويتم تطبيق سياسة االسترداد على األجزاء الغير املمنوحة من املكافاة  )برنامج خيار شراء األسهم( وذلك في حالة عدم حتقيق املوظف 
ألهداف األداء طويلة املدى أو حتقق املخاطر فعلياً. ويتاح نظام خيار شراء األسهم لعدد مختار من املوظفني املؤهلني لالنتفاع بهذا النظام، 

ويتم تطبيق سياسة االسترداد على هذا العنصر من املكافآت املتغيرة.

إن عملية املكافآت باملجموعة حتكم من خالل جلنة الترشيحات واملكافآت املنبثقة عن مجلس اإلدارة  ويتحمل مجلس اإلدارة 
النهائية. القرارات  اتخاذ  مسؤولية 

اإلفصاحات اخلاصة باملكافآت

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

بلغت اجمالي مكافآت اخلمسة أعضاء من اإلدارة العليا الذين حصلوا على أعلى املكافآت، متضمنا مدير عام املجموعة املالية ومضافاً إليه 
رئيس التدقيق الداخلي ورئيس إدارة املخاطر للسنة املنتهية في ديسمبر 2014 مبلغ 4.157  ألف دينار كويتي.   

يوضح اجلدول التالي تفاصيل املكافآت )بالدينار الكويتي( لفئات املوظفني:
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عدد فئات املوظفني
مكافآت ثابتةاملوظفني 

ألف دينار كويتي

مكافآت متغيرة
اجمالي املدفوع ألف دينار كويتي

ألف دينار كويتي
نظام خيار شراء نقدي

األسهم للموظفني

585.5053.8771.23410.616اإلدارة العليا
202.7002.9046286.232املشاركني في أنشطة حتفها املخاطر
141.1854952811.961وظائف الرقابة املالية ورقابة املخاطر

ألغراض اإلفصاح

- تتضمن اإلدارة العليا جميع املوظفني مبا يعادل مساعد مدير عام فما فوق لكافة وحدات األعمال باستثناء الوظائف الرقابية.

- تتصمن فئة متخذو القرارات ألنشطة حتفها املخاطر، الرئيس التنفيذي للمجموعة ونائبه ورؤساء اإلدارات التشغيلية ونوابهم. 
- تتضمن رؤساء الوظائف الرقابية )الرقابة املالية، إدارة املخاطر وااللتزام، التدقيق الداخلي ومكافحة غسيل األموال( ونوابهم 

ومساعديهم.

حقوق أصحاب املصالح
استمرت املجموعة في تطبيق إجراءات واضحة املعالم في إدارة الشفافية واحلوار املنفتح واالتصال مع أصحاب املصالح لديها. وتتضمن 

هذه اإلجراءات البروتوكوالت املتبعة في التواصل مع أصحاب املصالح ومستوى ودرجة املعلومات التي ميكن االفصاح عنها.

املساهمني 
متاشياً مع عقد تأسيس املجموعة ودليل احلوكمة ، استمرت املجموعة في تطوير قناة تواصل ذات انفتاح وشفافيًة مع مساهميها، والتي 
من شأنها متكني املساهمني من فهم أعمال املجموعة وأحوالها املالية وأدائها واجتاهاتها التشغيلية. كما يقدم املوقع االلكتروني للمجموعة 

حزمة من التقارير املفصلة للمساهمني حول احلوكمة واملعلومات الهامة األخرى بشأن االفصاح عن املعلومات املالية وغير املالية.

عالقات املستثمرين
استمرت املجموعة في توفير حوار منفتح وذو شفافية مع كل من مستثمريها سواء من الهيئات أو املستثمرين من القطاع اخلاص وتعمل 

ادارة عالقات املستثمرين كجهة اتصال رئيسية مع املساهمني واملستثمرين واحملللني املاليني.

إلى وسائل اإلعالم  املعلومات للمستثمرين وأصحاب املصالح بصورة دورية من خالل موقعها اإللكتروني باإلضافة  كما تنشر املجموعة 
األخرى.  

العمالء
من أجل تعزيز الشفافية مع أصحاب املصالح، وبصورة رئيسية للعمالء احلاليني واحملتملني، استمرت املجموعة بتطبيق نظام إدارة العمالء 

لضمان مساعدة العمالء وإرشادهم وفقاً لذلك، مبا في ذلك معاجلة شكاوى العمالء في حينها بطريقة فعالة ومناسبة.

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

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

- املشاركة في برامج إدارة مواهب املوظفني 
- حق الدخول على تطبيق سياسة اإلبالغ عن املخالفات

املجتمع )املسؤولية االجتماعية(
حافظت املجموعة على تقدمها في ريادة مشاريع املسؤولية االجتماعية، حيث يعتبر إيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية مستدامة في املجتمع 
ضمن أولويات املجموعة .وتقوم املجموعة باإلفصاح عن أنشطتها االجتماعية ذات الصلة على موقعها اإللكتروني، باإلضافة إلى تقرير 

املسؤولية االجتماعية لعام 2014  كتقرير مستقل.
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اأ-  كفاية راأ�س املال 

املقدمة:

اأ�سدر بنك الكويت املركزي يف يونيو 2014 تعليماته حول تطبيق معايري كفاية راأ�س املال )بازل 3( وفقا لإطار عمل جلنة 

بازل الذي ي�سري على البنوك املرخ�سة يف دولة الكويت، ليتم بفاعلية ا�ستبدال واإحالل املتطلبات ال�سابقة مبوجب التعميم 

ال�سادر �سمن اإطار عمل بازل ل�سنة 2005 )بازل 2(. �ساهمت هذه الإ�سالحات يف تعزيز جودة راأ�س املال وتقدمي عدة متطلبات 

للم�سدات الراأ�سمالية تتما�سى مع القرتاحات املقدمة من جلنة بازل للرقابة امل�سرفية. يتكون اإطار عمل جلنة بازل اخلا�س 

ببنك الكويت املركزي من ثالثة اأركان. يقدم الركن الأول اإطار عمل لقيا�س متطلبات راأ�س املال بالن�سبة ملخاطر الئتمان 

على  ويركز  الرقابية  املراجعة  بعملية  الثاين  الركن  ويتعلق  املعياري«.  »للمنهج  ال�سوق طبقا  الت�سغيل وخماطر  وخماطر 

اأهمية عملية التقييم الداخلي لكفاية راأ�س املال التي يتم اإجراوؤها من قبل البنوك. ويف �سوء ذلك والتزاما بالتعليمات 

املذكورة اآنفا، قام بنك الكويت الوطني �س.م.ك.ع. )»بنك الكويت الوطني« بتطوير عملية التقييم الداخلي لكفاية راأ�س املال 

اإىل النماذج وال�سيا�سات والإجــراءات الأ�سا�سية له. يعمل البنك با�ستمرار على  واإطــار عمل لختبارات ال�سغط بالإ�سافة 

حت�سني عملية التقييم واإطار عمل اختبارات ال�سغط لكي يتنا�سب راأ�سمال البنك مع املخاطر ال�ساملة التي يتعر�س اإليها 

البنك. اأما الركن الثالث فهو يهدف اإىل تعزيز متطلبات كفاية راأ�س املال املذكورة اأعاله �سمن الركن الأول والركن الثاين 

عن طريق مطالبة البنك بتقدمي اإطار عمل مت�سق وقابل لال�ستيعاب خا�س بالإف�ساحات ي�سهل املقارنة، وبالتايل يعزز من 

�سالمة وقوة قطاع الأعمال امل�سرفية يف الكويت.

1- النطاق الرقابي للتجميع

تتمثل الأن�صطة الأ�صا�صية للبنك و�صركاته التابعة (ي�صار اإليها مًعا با�صم »املجموعة«) يف تقدمي اخلدمات امل�صرفية للأفراد وال�صركات واخلدمات امل�صرفية 

اخلا�صة وال�صتثمارية وخدمات اإدارة الأ�صول والو�صاطة. للمزيد من التفا�صيل عن اأن�صطة املجموعة، يرجى الرجوع اإىل اإي�صاح 3 حول البيانات املالية املجمعة 

للمجموعة.

مت اإعداد وجتميع البيانات املالية املجمعة والتقارير الرقابية حول كفاية راأ�ص املال اخلا�صة باملجموعة على اأ�صا�ص متنا�صق ما مل يتم الن�ص على خلف ذلك. 

للطلع على معلومات اإ�صافية عن اأ�صا�ص الإعداد واأ�صا�ص التجميع، يرجى الرجوع اإىل الإي�صاحني 2.1 و2.3 حول البيانات املالية املجمعة للمجموعة لل�صنة 

املنتهية يف 31 دي�صمرب 2014.

مت عر�ص ال�صركات التابعة الرئي�صية للمجموعة يف الإي�صاح رقم 21 حول البيانات املالية املجمعة للمجموعة. مت جتميع كافة ال�صركات التابعة بالكامل طبقا 

للنطاق الرقابي للتجميع لغر�ص احت�صاب راأ�ص املال الرقابي.

ينبغي اأن تخ�صع ال�صتثمارات الهامة يف البنوك واملوؤ�ص�صات املالية و�صركات التاأمني التي ل تندرج �صمن نطاق جتميع راأ�ص املال الرقابي ملعاجلة احلد الأدنى 

طبقا لقواعد بازل 3 ال�صادرة عن بنك الكويت املركزي كما اأنها مرجحة باملخاطر و/اأو قابلة للقتطاع مقابل حقوق امللكية.

تخ�صع كافة ال�صتثمارات الهامة يف البنوك واملوؤ�ص�صات املالية امل�صنفة ك�صركات زميلة �صمن اإي�صاح 13 حول البيانات املالية املجمعة للمجموعة ملعاجلة 	•
احلد الأدنى وهي مرجحة باملخاطر كما هو مبني.  

يخ�صع ال�صتثمار الهام يف �صركة زميلة وامل�صنف كـ “حمتفظ به لغر�ص البيع” ملعاجلة احلد الأدنى وهو مرجح باملخاطر كما هو مبني. 	•

تخ�صع ال�صتثمارات الهامة الأخرى يف البنوك واملوؤ�ص�صات املالية امل�صنفة كحقوق ملكية ملعاجلة احلد الأدنى وهي مرجحة باملخاطر كما هو مبني. 	•

تخ�صع ا�صتثمارات “الأقلية” الأخرى يف البنوك واملوؤ�ص�صات املالية و�صركات التاأمني امل�صنفة كحقوق ملكية ملعاجلة احلد الأدنى املبني وهي مرجحة باملخاطر  

كما ينبغي.  

هيكل راأ�س املال   -2

يتكون راأ�ص املال الرقابي للمجموعة من:

(اأ) حقوق امل�صاهمني ال�صريحة 1 التي تعترب القيا�ص الأ�صا�صي للقوة املالية للمجموعة وت�صمـل راأ�ص املال وعلوة اإ�صدار الأ�صهم والحتياطيات املوؤهلة والأرباح 

املحتفظ بها واحل�ص�ص غري امل�صيطرة املوؤهلة (بال�صايف بعد تعديلت راأ�ص املال الرقابي).

(ب)  راأ�ص املال الإ�صايف (AT1) التي تتكون من جزء اإ�صايف موؤهل من احل�ص�ص غري امل�صيطرة.

(ج) ال�صريحة 2 من راأ�ص املال والتي تتكون من الأجزاء امل�صموح بها من املخ�ص�صات العامة وبع�ص احل�ص�ص غري امل�صيطرة الإ�صافية املوؤهلة. 

كما يف 31 دي�صمرب 2014، يتكون راأ�ص مال البنك امل�صدر واملدفوع بالكامل من 4.799.731.131  �صهم.

فيما يلي عر�ص تف�صيلي لراأ�ص املال الرقابي للمجموعة (بالألف دينار كويتي):

جدول )1(

31 دي�سمرب 2014راأ�ص املال الرقابي

1.782.908حقوق امل�صاهمني ال�صريحة 1

8.893راأ�ص املال الإ�صايف ال�صريحة 1

1.791.801راأ�ص املال الأ�صا�صي ال�صريحة 1

163.176راأ�ص املال امل�صاند ال�صريحة 2

1.954.977اإجمايل راأ�ص املال الرقابي
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ت�صمن املجموعة اللتزام مبتطلبات بنك الكويت املركزي عن طريق مراقبة كفاية راأ�ص املال لدى املجموعة. وت�صمن عملية التنبوؤ براأ�ص املال التي تطبقها 

املجموعة اتخاذ اإجراءات ا�صتباقية كما اأنها تخطط ل�صمان احتياطي راأ�صمايل دائم كايف يزيد عن م�صتويات احلد الأدنى املطبقة. كما حتظى هذه العملية 

بتاأييد منهجية خا�صة لتخطيط راأ�ص املال والتي تاأخذ يف اعتبارها متطلبات راأ�ص املال الرقابي وروؤى وكالة الت�صنيف الئتماين واختبارات ال�صغط والروؤى 

ال�صاملة خلطط الأعمال. وهذه الروؤى تتبلور بعد ذلك اإىل اعتبارات حول م�صتوى راأ�ص املال املطلوب.

تخ�صع كل �صركة تابعة للمجموعة ت�صطلع باخلدمات امل�صرفية ب�صكل مبا�صر جلهة رقابة حملية للخدمات امل�صرفية والتي تتوىل مهمة و�صع ومراقبة متطلبات 

كفاية راأ�ص املال.

فيما يلي متطلبات احلد الأدنى من راأ�ص املال للمجموعة طبقا للم�صتويات املختلفة من راأ�ص املال الرقابي والتي يتم التعبري عنها كن�صبة من املوجودات املرجحة 

باملخاطر للفرتة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2014:

الإجمايل ال�صريحة 1حقوق امل�صاهمني ال�صريحة 1 جدول )2(

راأ�ص املال الرقابي

12%10%8.5%متطلبات احلد الأدنى لراأ�ص املال*

* تت�صمن امل�صدات الراأ�صمالية التحوطية بن�صبة 2.5% والذي يتم الوفاء به من خلل حقوق امل�صاهمني من ال�صريحة 1.

مل تكن م�صدات البنوك ذات التاأثري النظامي وامل�صدات الراأ�صمالية للتقلبات القت�صادية مطلوبة لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2014 �صمن متطلبات احلد 

الأدنى من راأ�ص املال.

 

تت�صمن متطلبات احلد الأدنى من راأ�ص املال زيادة امل�صدات الراأ�صمالية التحوطية اإىل ن�صبة 13% من خلل فرتة انتقالية حتى 2016.

فيما يلي ن�صب كفاية راأ�ص املال للمجموعة على م�صتوى جممع:

حقوق امل�صاهمني ال�صريحة 1جدول )3(

راأ�ص املال

الأ�صا�صي 

ال�صريحة 1

الإجمايل 

14.52%13.31%13.24%املجموعة لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2014 

كانت ن�صب راأ�ص املال لل�صركات التابعة التي ت�صطلع باخلدمات امل�صرفية بناء على اأحدث بيانات مقدمة (مقدمة اأو معتمدة ح�صبما هو مطبق طبقا جلهات 

الخت�صا�ص والنظم املعنية) كما يلي:
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اإدارة املخاطر  يتبع

معدلت كفاية راأ�س املال )تتمة(  -3

 

جدول )4(
حقوق امل�صاهمني 

ال�صريحة 1

راأ�ص املال الأ�صا�صي 

الإجمايل ال�صريحة 1

18.94%18.94%18.94%بنك الكويت الوطني انرتنا�صيونال بي ال �صي (اململكة املتحدة)

33.62%33.62%33.62%بنك الكويت الوطني لبنان �ص.م.ل. (لبنان)

19.21%11.21%11.21%بنك الكويت الوطني بنك بريفي �صوي�صرا اإ�ص. اإيه. (�صوي�صرا)

18.05%16.94%16.88%بنك بوبيان �ص.م.ك.ع. (الكويت)

الإجمايل

275.23%بنك الئتمان العراقي اإ�ص. اإيه. (العراق)

19.42%بنك الكويت الوطني (م�صر)

تلتزم كافة ال�صركات التابعة للخدمات امل�صرفية �صمن املجموعة مبتطلبات احلد الأدنى من راأ�ص املال ح�صبما هي مطبقة طبقا جلهات الخت�صا�ص املعنية 

ومل يتم ت�صجيل اأي نق�ص اأو عجز يف راأ�ص املال. وبخلف القيود على التحويلت ل�صمان الوفاء مبتطلبات احلد الأدنى من راأ�ص املال الرقابي، ل توجد قيود 

رقابية ت�صكل قيًدا جوهرًيا اأو عائًقا اأمام حتويل الأموال اأو راأ�ص املال الرقابي داخل املجموعة.

املوجودات املرجحة باملخاطر والأعباء الراأ�سمالية   -4

اإن متطلبات راأ�ص املال املرجح باملخاطر لدى املجموعة بالن�صبة ملخاطر الئتمان وخماطر ال�صوق وخماطر الت�صغيل مو�صحة اأدناه. ت�صمل احل�صابات بنك بوبيان 

�ص.م.ك.ع.، وهو �صركة م�صرفية اإ�صلمية تابعة. لأغرا�ص حتديد املوجودات املرجحة باملخاطر والأعباء الراأ�صمالية، مت ترجيح النك�صافات واملوجودات يف بنك 

بوبيان �ص.م.ك.ع. باملخاطر، ومت احت�صاب الأعباء الراأ�صمالية، وفقاً للوائح بنك الكويت املركزي التي تنطبق على البنوك التي تقدم اخلدمات امل�صرفية التي 

تتوافق مع اأحكام ال�صريعة الإ�صلمية. مت بعد ذلك اإ�صافة هذه الأرقام اإىل الأرقام املقابلة لها والتي تتعلق بباقي املجموعة، وهذه املمار�صة مطابقة للمعاجلة 

يف التقارير ذات ال�صلة، املقدمة اإىل بنك الكويت املركزي. 

خماطر الئتمان  1-4

اإن اإجمايل الأعباء الراأ�صمالية املتعلقة بتغطية خماطر الئتمان تبلغ 1.423.763 األف دينار كويتي كما يف 31 دي�صمرب 2014 كما هو مبني بالتف�صيل اأدناه:

األف دينار كويتي

31 دي�سمرب 2014جدول )5(

اإجمايل النك�صاف 

ملخاطر الئتمان

املوجودات املرجحة 

باملخاطر
الأعباء الراأ�صمالية

-   -  221.103 النقدية

11.809 98.408 4.314.510 املطالبات على الدول 

--   38.099 املطالبات على املوؤ�ص�صات الدولية

803 6.689 54.303 املطالبات على موؤ�ص�صات القطاع العام

151.820 1.265.163 4.824.351 املطالبات على البنوك

750.227 6.251.889 10.432.149 املطالبات على ال�صركات

408.108 3.400.903 3.819.537 الإنك�صافات لإئتمان الأفراد من حيث راأ�ص املال الرقابي

5.651 47.090 70.019 الإنك�صافات للقرو�ص متاأخرة ال�صداد

95.345 794.552 765.588 انك�صافات اأخرى* 

24.539.65911.864.6941.423.763املجموع

* الإنك�صافات الأخرى اأعله تت�صمن مبلغ 249،924 األف دينار كويتي بال�صالب ميثل مبلغ املخ�ص�ص العام الذي يزيد عن احلد الأق�صى بن�صبة 1.25% من 
املوجودات املرجحة باملخاطر امل�صموح به عند الو�صول اإىل ال�صريحة (2).

  

مت ت�صنيف الأرقام اخلا�صة باملجموعة واملتعلقة بالنك�صافات واملوجودات املرجحة باملخاطر لتقدمي عر�ص هادف لفئة موجودات املحافظ القيا�صية.

خماطر ال�سوق  2-4

بلغ اإجمايل الأعباء الراأ�صمالية لتغطية خماطر ال�صوق 48،881 األف دينار كويتي  واملبني بالتف�صيل اأدناه: 

األف دينار كويتي  

31 دي�سمرب 2014جدول )6(

الأعباء الراأ�سمالية

2٫848خماطر اأ�صعار الفائدة

46٫033خماطر ال�صرف الأجنبي

48٫881الإجمايل 

4-3 خماطر الت�سغيل

بلغ اإجمايل الأعباء الراأ�صمالية لتغطية خماطر الت�صغيل 143.117 األف دينار كويتي والذي مت احت�صابه بت�صنيف اأن�صطة املجموعة اإىل 8 جمالت اأعمال

(كما هي حمددة يف اإطار عمل بازل 3 – بنك الكويت املركزي) مع �صرب متو�صط اإجمايل الدخل لثلث �صنوات ملجال العمل يف معامل بيتا املحدد �صابقا.

اإدارة املخاطر  -5

اإن تداخل اأن�صطة اأعمال املجموعة وتنوع املواقع اجلغرافية يتطلب حتديد وقيا�ص وجتميع واإدارة املخاطر والتوزيع الفعال لراأ�ص املال لتحقيق املعدل الأمثل 

للعائدات / املخاطر. وتدير املجموعة املخاطر التي تتعر�ص لها بطريقة منظمة ومنهجية تتميز بال�صفافية 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�ص ومراقبة املخاطر. 

ت�صتقل الإدارة املخت�صة باإدارة املخاطر باملجموعة عن وحدات الأعمال، وترفع تقاريرها مبا�صرًة اإىل جلنة اإدارة املخاطر املنبثقة عن جمل�ص الإدارة كما تتبع 

اأ�صلوبا �صامل ومو�صوعيا مبا ي�صاعد جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية يف اإدارة خماطر املجموعة.

خلل عام 2009، قامت املجموعة بتو�صيع نطاق الإطار العام للحوكمة واإدارة وتخطيط راأ�ص املال من خلل اإجراء عملية التقييم الداخلي لكفاية راأ�ص املال، 

والتي تت�صمن »الختبار من خلل ال�صيناريوهات« على فرتات زمنية فا�صلة منتظمة ودورية. من بني الأهداف الرئي�صية لعملية التقييم الداخلي لكفاية راأ�ص 

املال تقييم املخاطر املحتملة الكامنة التي تتعر�ص لها املجموعة ومل يغطيها الركن الأول. وفقاً لتعليمات جلنة بازل وبنك الكويت املركزي، تت�صمن املبادئ 

الرئي�صية لعملية التقييم الداخلي لكفاية راأ�ص املال باملجموعة ما يلي: 

 

م�صوؤوليات جمل�ص الإدارة والإدارة العليا. 	•
الإدارة ال�صليمة لراأ�ص املال 	•

تقييم �صامل للمخاطر ملخاطر الركن الثاين، على �صبيل املثال، خماطر الئتمان (تركزات املخاطر ح�صب القطاع وال�صم) وخماطر ال�صيولة واملخاطر  	•
القانونية وال�صمعة واملخاطر ال�صرتاتيجية وغريها.

املراقبة ورفع التقارير. 	•
مراقبة ومراجعة العملية. 	•

فيما يلي ال�صمات الأ�صا�صية ل�صيا�صة املجموعة ال�صاملة لإدارة املخاطر:

يقدم جمل�ص الإدارة توجيهات وروؤى لإدارة املخاطر ال�صاملة. 	•
يتم اقرتاح حد قبول املجموعة للمخاطر/ نزعة املجموعة للمخاطر من قبل اللجنة التنفيذية ويتم مراجعته و اعتماده من قبل جمل�ص الإدارة. 	•

اإدارة املخاطر هي اإجراء اأ�صا�صي داخلي  باملجموعة ويعترب اخت�صا�ص 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. 	•

ترفع اإدارة التدقيق الداخلي باملجموعة تقاريرها اإىل جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�ص الإدارة وتقدم تاأكيدا م�صتقل على التزام وحدات الأعمال ب�صيا�صات  	•
واإجراءات املخاطر وكفاية وفاعلية اإطار عمل اإدارة املخاطر لكافة �صركات املجموعة.

تقوم الإدارة املخت�صة باإدارة املخاطر مب�صاعدة الإدارة التنفيذية يف املراقبة والإدارة الفعالة للمخاطر ال�صاملة للمجموعة. وتتاأكد اأي�صا من:

توافق ال�صرتاتيجية العامة لأعمال املجموعة مع حدود املخاطر املقبولة واملعتمدة من قبل جمل�ص الإدارة واملحددة بوا�صطة اللجنة التنفيذية. 	•
توافق �صيا�صات واإجراءات ومنهجيات املخاطر مع حدود املخاطر املقبولة للمجموعة. 	•

تطوير وتطبيق هياكل واأنظمة اإدارة املخاطر املنا�صبة. 	•
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. 

نطاق وطبيعة اأدوات رفع التقارير باملخاطر  1-5

اإطار عمل اإدارة املخاطر ال�صامل يتيح للمجموعة التحديد والتقييم واحلد من واملراقبة للمخاطر با�صتخدام جمموعة �صاملة من الأدوات النوعية والكمية. 

بع�ص من هذه الأدوات متعارف عليه لعدد من فئات املخاطر، يف حني اأن البع�ص الآخر يتم اإعداده خ�صي�صاً ل�صمات معينة من فئات حمددة من املخاطر ومن 

�صاأنه اأن ي�صاعد على توفري املعلومات مثل:
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اإدارة املخاطر  يتبع

اإدارة املخاطر )تتمة(   -5

نطاق وطبيعة اأدوات رفع التقارير باملخاطر )تتمة(  1-5

	 خماطرالئتمان يف اأن�صطة الإقرا�ص التجارية وال�صتهلكية واإنك�صافات املوجودات الأخرى مثل معدل التغطية بال�صمانات وا�صتخدام احلدود والتنبيهات •

ذات ال�صلة بالقرو�ص متاأخرة ال�صداد، الخ.

	 ح�صر مدى تاأثر القيمة ال�صوقية لأحد املراكز اأو املحافظ للتغريات يف معاملت ال�صوق (امل�صار اإليها عامة بتحليل احل�صا�صية).•

	 ح�صر النك�صاف للخ�صائر ب�صبب احلركات 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�صاملة، يتم التقييم الكمي للمعاملت والإنك�صافات القائمة للمخاطر ومقارنتها باحلدود امل�صرح بها بينما يتم مراقبة 

املخاطر التي ل ميكن تقييمها ب�صكل كمي باإتباع اإر�صادات ال�صيا�صات 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 الئتمان

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 الئتمان

يقوم اأ�صلوب اإدارة خماطر الئتمان على اأ�صا�ص حماية ا�صتقللية و�صلمة اإجراءات التقييم والإدارة ورفع التقارير عن خماطر الئتمان ب�صورة متلزمة مع 

اتباع �صيا�صات وحدود وهياكل وا�صحة ل�صلحيات العتماد 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.

تتطلب الإجراءات الدائمة املبينة �صمن �صيا�صات الئتمان والأدلة الإر�صادية للمجموعة اأن تخ�صع كافة القرتاحات مبنح الئتمان ملراجعة تف�صيلية من قبل 

اإدارة خماطر الئتمان قبل تقدميها اإىل جلنة الئتمان املخت�صة. وعند ال�صرورة يتم طلب تقدمي �صمانات مقابل  اأو الدولية امل�صئولة عن  الأق�صام املحلية 

الت�صهيلت الئتمانية بال�صورة املقبولة للتخفيف من خماطر الئتمان ذات ال�صلة. يحدد جمل�ص الإدارة ا�صرتاتيجية اإدارة الئتمان باملجموعة ويعتمد ال�صيا�صات 

الهامة ملخاطر الئتمان ل�صمان وقوع انك�صاف املجموعة ملخاطر الئتمان �صمن احلدود املقبولة لتلك املخاطر.

5-2-3     هيكل اإدارة خماطر الئتمان

تقوم الإدارة العليا بتنفيذ اإ�صرتاتيجية جمل�ص الإدارة بالن�صبة لإدارة خماطر الئتمان واإعداد ال�صيا�صات والإجراءات لتحديد وتقييم ومراقبة ومتابعة خماطر 

الئتمان.

اإن اللجنة التنفيذية للمجموعة التي يراأ�صها الرئي�ص التنفيذي للمجموعة والتي ت�صمل يف ع�صويتها موظفني تنفيذيني من اأق�صام الأعمال جتتمع ب�صورة دورية 

ملراجعة �صيا�صات الئتمان الهامة واملحافظ الئتمانية للأفراد واملحافظ لل�صركات وتقدم امل�صورة ملجل�ص الإدارة بالطريقة املنا�صبة. 

التزاًما بلوائح بنك الكويت املركزي، يخ�صع الإقرا�ص اإىل اأع�صاء جمل�ص الإدارة من الأفراد والأطراف ذات علقة بالكامل للمراقبة من قبل جلنة الئتمان 

العليا. اإ�صافة اإىل ذلك، تتم الت�صهيلت املمنوحة اإليهم ب�صورة جوهرية على اأ�صا�ص �صروط - مبا يف ذلك معدلت الفائدة وال�صمان – مماثلة لتلك ال�صائدة 

يف تاريخ اإبرام معاملت مماثلة مع اأطراف اأخرى غري ذات علقة. ويتم اعتماد كل هذه الت�صهيلت من قبل جمل�ص الإدارة مبا يتما�صى مع ال�صلحيات ذات 

ال�صلة املمنوحة من اجلمعية العمومية للم�صاهمني.

يتم اإر�صاء احلدود املتعلقة بالدول على اأ�صا�ص الروؤية ال�صاملة للعوامل القت�صادية وال�صيا�صية بالإ�صافة اإىل مراجعة التقارير ال�صادرة عن وكالت الت�صنيف 

الئتماين بالدولة (متى توفرت) وا�صتغلل املعلومات املتاحة عن ال�صوق والأعمال املحلية. تخ�صع النك�صافات الهامة املتعلقة باحلدود للموافقة الدورية من 

قبل جمل�ص الإدارة اأو جلنة الئتمان املنبثقة عن جمل�ص الإدارة.

اإن جلنة اإدارة املخاطر للمجموعة التي يراأ�صها الرئي�ص التنفيذي للمجموعة والتي ت�صمل يف ع�صويتها موظفني تنفيذيني من اأق�صام الأعمال واإدارات الت�صغيل/

الدعم الرئي�صية جتتمع ب�صورة دورية ملراجعة املخاطر البارزة على مدار �صركات املجموعة وتقدم امل�صورة ملجل�ص الإدارة بالطريقة املنا�صبة. تخ�صع اجتماعات 

هذه اللجنة لإدارة واإ�صراف الإدارة املخت�صة باإدارة املخاطر لدى املجموعة.

5-2-4     ال�سمات الرئي�سية لإدارة خماطر ائتمان ال�سركات

	 يتم منح الت�صهيلت الئتمانية ا�صتناداً اإىل تقييمات تف�صيلية ملخاطر الئتمان التي تراعي الغر�ص من الت�صهيل وم�صدر ال�صداد والعوامل القت�صادية •

الكلية ال�صائدة واملحتملة واجتاهات قطاعات الأعمال ومركز العميل يف جمموعة قطاعات الأعمال املناظرة. 

	 يتم ب�صورة دورية مراجعة مناذج الت�صنيف الداخلي من قبل اإدارة املخاطر باملجموعة بالتن�صيق مع الإدارة املخت�صة واللجنة التنفيذية ويتم حت�صينها •

با�صتمرار مبا يتما�صى مع املمار�صات املثلى لإدارة خماطر الئتمان بقطاعات الأعمال.

	 كافة العرو�ص اجلديدة اأو التغريات املادية على الت�صهيلت الئتمانية احلالية يتم مراجعتها واعتمادها من قبل جلنة الئتمان املخت�صة واملبينة كما يلي:•

جلنة الئتمان املنبثقة عن جمل�ص الإدارة  .1

جلنة الئتمان العليا  .2

جلان الئتمان الدولية  .3

جلنة اإدارة الئتمان (للم�صروعات �صغرية ومتو�صطة احلجم)  .4

	 يتم اإجراء عملية اإدارة الت�صهيلت الئتمانية من قبل اإدارة منف�صلة ل�صمان التنفيذ املنا�صب لكافة املوافقات والحتفاظ بامل�صتندات الئتمانية والرقابة  •

الفعالة على تواريخ ال�صتحقاق وانتهاء �صلحية احلدود وتقييم ال�صمانات والتفاقيات التعاقدية.

	 تعمل الإدارة املخت�صة باإدارة خماطر الئتمان على مراقبة قطاع »الأفراد« من خلل وحدة م�صتقلة  تتبع مبا�صرة اإدارة املخاطر يف املجموعة ولكنها تعمل •

بالتن�صيق مع جمموعة اخلدمات امل�صرفية للأفراد. ويف هذا الإطار، تتم ممار�صة ال�صلحيات املرتبطة باحلدود والعتماد من قبل امل�صئولني املخول لهم 

�صلحيات العتماد املحددة.  

	 تتوافق اجلوانب الوظيفية لإدارة خماطر اإئتمان الأفراد مع املفاهيم الرئي�صية لإدارة املخاطر، وهي بالتحديد احلوكمة والرقابة والقيا�ص ورفع التقارير.•

	 يتم اإدارة خماطر الئتمان  للأفراد على اأ�صا�ص ثلثة خطوط دفاعية. بالن�صبة خلط الدفاع الأول، تتقيد عمليات  الئتمان للأفراد (اأي املنح) بال�صيا�صات •

الئتمانية املو�صوعة وكذا ال�صوابط والجراءات. واأما بالن�صبة خلط الدفاع الثاين، وهو فريق اإدارة خماطر  الئتمان للأفراد، فهو يعمل ب�صكل م�صتقل 

عن وحدة الأعمال، ويقوم بالتقييم والتاأكيد على  تنفيذ اإجراءات و�صيا�صات اإدارة خماطر الئتمان. وبالن�صبة خلط الدفاع الثالث، وهو اإدارة التدقيق 

الداخلي،  وهي التي 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.

ال�سمات الرئي�سية لإدارة خماطر الئتمان لالأفراد   5-2-5

	 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�ص •

الإدارة.

	 الت�صديق على ومراقبة • لت�صهيل  للح�صول على قر�ص مق�صط) وذلك  الطلب  ت�صجيل نقاط املخاطر الئتمانية (مثل مناذج مقدم  ا�صتخدام مناذج  مت 

الت�صهيلت الئتمانية للعملء. ومناذج »ت�صجيل النقاط« الئتمانية ملقدمي طلبات الئتمان هي مناذج متمركزة على العملء حيث ت�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�ص واحلدود املتعلقة بال�صلفيات ح�صب نوع املنتج. وتت�صمن املدخلت امل�صتخدمة خ�صائ�ص مقدم طلب الئتمان والتي يتم احل�صول عليها 

من مكاتب الئتمان وعلى وجه اخل�صو�ص اإح�صائيات مركز املعلومات الئتمانية بالكويت وذلك لتقييم قدرة مقدم الطلب على ال�صداد وكذلك احتمالية 

حدوث خماطر ناجتة عن التق�صري والعجز عن ال�صداد. وهذه النماذج تخ�صع للمراجعة والتدقيق با�صتمرار.

مراقبة خماطر الئتمان باملجموعة  6-2-5

تتم مراقبة النك�صافات اخلارجية من قبل الإدارة العليا امل�صئولة عن الفروع اأو ال�صركات التابعة املعنية وتتم متابعتها من قبل الإدارة املركزية املخت�صة باإدارة 

املخاطر.

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 مراقبة ا�صتخدام الت�صهيلت وتقييم 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�ص يف عملية الت�صنيف الداخلي.

 

يتم مراقبة خماطر الئتمان ب�صورة م�صتمرة مع اإعداد تقارير �صهرية وربع �صنوية للتاأكد من اأن الإدارة العليا على علم بالتغريات يف اجلودة الئتمانية واأداء 

املحافظ اإ�صافة اإىل العوامل اخلارجية املتغرية مثل الدورات القت�صادية ودورات الأعمال. 

اإن اإعداد التقارير عن خماطر الئتمان املتعلقة بالأفراد تت�صمن و�صع املوؤ�صرات لأن�صطة  ائتمان الأفراد و عمليات منح الت�صهيلت ملوؤ�ص�صات الأعمال ال�صغرية 

وكذلك الت�صنيف ومراقبة حالت التعرث.

يقوم فريق متخ�ص�ص باإدارة و�صع الت�صهيلت غري املنتظمة كما يتوىل مهمة اإدارة وحت�صيل تلك الت�صهيلت.

ا�سرتاتيجية التخفيف من خماطر الئتمان 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 العملء 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�ص املال الرقابي البنك.

كما اأن خمففات خماطر الئتمان مثل ال�صمانات والكفالت هي عوامل فعالة للتخفيف من املخاطر �صمن حمفظة املجموعة ويتم مراقبة وتقييم حمفظة 

املجموعة وجودة ال�صمانات ب�صورة م�صتمرة. اإن حتويل املخاطر لتكون ب�صكل قرو�ص م�صرتكة وترتيبات امل�صاركة يف املخاطر مع بنوك اأخرى وبيع القرو�ص هي 

كلها ممار�صات متعارف عليها لإدارة انك�صافات املجموعة للمخاطر. 
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اإدارة املخاطر  يتبع

5. اإدارة املخاطر )تتمة(

اإدارة ال�سمانات مقابل الئتمان وتقييمها   8-2-5

تت�صمن 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 ال�صتثمار اجلماعية . 7

عقارات �صكنية. 8

وفقاً ل�صيا�صات الئتمان باملجموعة، يتم قبول البنوك وال�صركات ذات اجلدارة الئتمانية والأفراد ذوي امللءة العالية كاأطراف مقابلة �صامنة تخ�صع لتقييم 

خماطر الئتمان. اإ�صافة اإىل ذلك وطبقا لإطار عمل بازل - بنك الكويت املركزي، تعترب ال�صمانات النقدية والأ�صهم امل�صعرة والعقارات التجارية واأدوات الدين 

ال�صيادية وتلك ال�صادرة من قبل البنوك وبرامج ال�صتثمار اجلماعية املعروفة لتقليل املخاطر ك�صمانات لغر�ص كفاية راأ�ص 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�ص �صنوي با�صتثناء امل�صاكن اخلا�صة. 

مت تغطية انك�صاف املجموعة ملخاطر الئتمان من خلل ال�صمانات املالية والكفالت املوؤهلة التالية:

                                                                                                األف دينار كويتي

31 دي�سمرب 2014

اإجمايل النك�ساف

ملخاطر الئتمان

خمففات خماطر 

الئتمان املوؤهلة 
الكفالت املوؤهلة

-   -   221٫103  النقدية

-   -   4٫314٫510 املطالبات على الدول 

-   -   38٫099 املطالبات على املوؤ�ص�صات الدولية

-   1٫492 54٫303 املطالبات على موؤ�ص�صات القطاع العام

794٫990* 10٫117 4٫824٫351 املطالبات على البنوك

-   3٫049٫592 10٫432٫149 املطالبات على ال�صركات

-   90٫121 3٫819٫537 انك�صافات  الئتمان للأفراد من حيث راأ�ص املال الرقابي

-   10٫305 70٫019 النك�صافات للت�صهيلت متاأخرة ال�صداد

-   -   765٫588 انك�صافات اأخرى

24٫539٫6593٫161٫627794٫990الإجمايل

* »نظامي« وهو البند الذي يكون البنك فيه هو ال�صامن. 

اإجمايل ومتو�سط و�سايف النك�ساف ملخاطر الئتمان   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:

جدول )8(: 

اإجمايل النك�ساف ملخاطر الئتمان

األف دينار كويتي

31 دي�سمرب 2014

 

اإجمايل

النك�ساف

ملخاطر

الئتمان

اإنك�سافات

ممولة

اإنك�سافات

غري ممولة

-   221٫103 221٫103 النقدية

108 4٫314٫402 4٫314٫510 املطالبات على الدول 

-   38٫099 38٫099 املطالبات على املوؤ�ص�صات الدولية

21٫141 33،162 54٫303 املطالبات على موؤ�ص�صات القطاع العام

1٫070٫979 3٫753٫372 4٫824٫351 املطالبات على البنوك

2٫063٫380 8٫368٫769 10٫432٫149 املطالبات على ال�صركات

53٫502 3٫766٫035 3٫819٫537 انك�صافات الئتمان للأفراد من حيث راأ�ص املال الرقابي

-   70٫019 70٫019 النك�صافات للت�صهيلت متاأخرة ال�صداد

-   765٫588 765٫588 انك�صافات اأخرى

24٫539٫65921٫330٫5493٫209٫110الإجمايل

جدول )9(: 

متو�سط النك�ساف ملخاطر الئتمان

األف دينار كويتي

31 دي�سمرب 2014

 

*متو�سط النك�ساف
ملخاطر

الئتمان

اإنك�سافات

ممولة

اإنك�سافات

غري ممولة

-   231٫802 231٫802 النقدية

109 4٫355٫112 4٫355٫221 املطالبات على الدول 

-   12٫700 12٫700 املطالبات على املوؤ�ص�صات الدولية

23٫524 30٫935 54٫459 املطالبات على موؤ�ص�صات القطاع العام

-   960 960 املطالبات على بنوك التنمية 

1٫053٫716 3٫501٫370 4٫555٫086 املطالبات على البنوك

2٫015٫406 8٫090٫827 10٫106٫233 املطالبات على ال�صركات

53٫054 3٫639٫036 3٫692٫090 انك�صافات الئتمان للأفراد من حيث راأ�ص املال الرقابي

-   69٫964 69٫964 النك�صافات للت�صهيلت متاأخرة ال�صداد

-   780٫855 780٫855 انك�صافات اأخرى

23٫859٫37020٫713٫5613٫145٫809الإجمايل

* ا�صتناداً اإىل متو�صط الأر�صدة ال�صهري (يونيو – دي�صمرب 2014).
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اإدارة املخاطر  يتبع

اإدارة املخاطر )تتمة(  -5

اإجمايل ومتو�سط و�سايف النك�ساف ملخاطر الئتمان )تتمة(  9-2-5

�سايف النك�ساف ملخاطر الئتمان

جدول )10(:

األف دينار كويتي

31 دي�سمرب 2014

 
�سايف النك�ساف

ملخاطر الئتمان
اإنك�سافات غري ممولةاإنك�سافات ممولة

-   221٫103 221٫103 النقدية

54 4٫314٫401 4٫314٫455 املطالبات على الدول 

-   38٫099 38٫099 املطالبات على املوؤ�ص�صات الدولية

14٫823 31٫670 46٫493 املطالبات على موؤ�ص�صات القطاع العام

537٫136 3٫743٫245 4٫280٫381 املطالبات على البنوك

1٫059٫424 5٫364٫134 6٫423٫558 املطالبات على ال�صركات

25٫193 3٫676٫228 3٫701٫421 اإنك�صافات الئتمان للأفراد من حيث راأ�ص املال الرقابي

1 59٫713 59٫714 الإنك�صافات للت�صهيلت متاأخرة ال�صداد

-   765٫588 765٫588 انك�صافات اأخرى

1٫636٫631 18٫214٫181 19٫850٫812 الإجمايل

كما يف 31 دي�صمرب 2014 مت ت�صنيف ن�صبة 41% من �صافـي انك�صاف املجموعة ملخاطر الئتمان من قبل موؤ�ص�صات تقييم الئتمان اخلارجي املعتمدة كما هو 

مبني بالتف�صيل اأدناه:

�سايف النك�ساف ملخاطر الئتمان

جدول )11(

األف دينار كويتي

31 دي�سمرب 2014

 
�سايف النك�ساف

ملخاطر الئتمان
اإنك�سافات غري م�سنفةاإنك�سافات ممولة

221٫103 -   221٫103 النقدية

843٫642 3٫470٫813 4٫314٫455 املطالبات على الدول 

38٫099 -   38٫099 املطالبات على املوؤ�ص�صات الدولية

46٫493 -   46٫493 املطالبات على موؤ�ص�صات القطاع العام

260٫926 4٫019٫455 4٫280٫381 املطالبات على البنوك

5٫869٫364 554٫194 6٫423٫558 املطالبات على ال�صركات

3٫701٫421 -   3٫701٫421 اإنك�صافات  الئتمان للأفراد من حيث راأ�ص املال الرقابي

59٫714 -   59٫714 الإنك�صافات للت�صهيلت متاأخرة ال�صداد

765٫588 -   765٫588 اإنك�صافات اأخرى

19٫850٫8128٫044٫46211٫806٫350الإجمايل

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 ترجيحها باملخاطر بن�صبة 100% لأغرا�ص كفاية راأ�ص املال. 

فيما يلي التوزيع اجلغرايف لإجمايل النك�صاف ملخاطر الئتمان قبل و�صع اأدوات حت�صني الئتمان يف العتبار:  

جدول )12(:

األف دينار كويتي

31 دي�سمرب 2014

ال�صرق

الأو�صط

و�صمال اأفريقيا

اأمريكا

ال�صمالية
الإجمايلاأخرىاأ�صيااأوروبا

221.103-   -   172.30784747.949النقدية

4.314.510-   3.251.630980.10162.89819.881املطالبات على الدول 

38.099-   -   -   -   38.099املطالبات على املوؤ�ص�صات الدولية

54.303-   -   -   -   54.303املطالبات على موؤ�ص�صات القطاع العام

2.536.497356.413810.312982.103139.0264.824.351املطالبات على البنوك

9.078.653338.606455.085408.039151.76610.432.149املطالبات على ال�صركات

اإنك�صافات الئتمان للأفراد من حيث

راأ�ص املال الرقابي
3.813.3825975.558--3.819.537

70.019-   32.275-67.741الإنك�صافات للت�صهيلت متاأخرة ال�صداد

589.33223.38081.64641.29129.939765.588اإنك�صافات اأخرى

24٫539٫659 19٫601٫9441٫699٫9441٫463٫4511٫453٫589320٫731الإجمايل

 

فيما يلي اإجمايل انك�صاف املجموعة ملخاطر الئتمان ح�صب تواريخ ال�صتحقاق التعاقدية املتبقية بالتف�صيل:

جدول )13(:

األف دينار كويتي

الإجمايلاأكرث من �صنةمن 3 اإىل 12 �صهًراحتى 3 اأ�صهر31 دي�سمرب 2014

221.103- -   221.103النقدية

2.975.148678.064661.2984.314.510املطالبات على الدول 

38.099-   -   38.099املطالبات على املوؤ�ص�صات الدولية

9.00013.50931.79454.303املطالبات على موؤ�ص�صات القطاع العام

2.030.2921.499.5901.294.4694.824.351املطالبات على البنوك

4.293.5571.845.2544.293.33810.432.149املطالبات على ال�صركات

177.116355.2173.287.2043.819.537اإنك�صافات  الئتمان للأفراد من حيث راأ�ص املال الرقابي

70.019-   -   70.019الإنك�صافات للت�صهيلت متاأخرة ال�صداد

191.12534.019540.444765.588اإنك�صافات اأخرى

10٫005٫4594٫425٫65310٫108٫54724٫539٫659الإجمايل
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اإدارة املخاطر  يتبع

اإدارة املخاطر )تتمة(  -5

الت�سهيالت املتاأخرة وخم�س�سات انخفا�س القيمة  10-2-5

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 احلدود 

امل�صرح بها م�صبقا.

يعترب الت�صهيل الإئتماين متاأخراً ومنخف�ص 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 ومنخف�صة القيمة كت�صهيلت غري منتظمة وت�صنف �صمن الفئات الأربع التالية والتي ت�صتخدم يف عملية احت�صاب املخ�ص�صات:

املعايريالفئات

اإذا كانت غري منتظمة لفرتة ت�صل اإىل 90 يوما (�صامل)ب�صاأنها ملحظات

اإذا كانت غري منتظمة لفرتة ترتاوح من 91 يوماً حتى 180 يوما (�صامل)دون امل�صتوى

اإذا كانت غري منتظمة لفرتة ترتاوح من 181 يوم وحتى 365 يوما (�صامل)م�صكوك يف حت�صيلها

اإذا كانت غري منتظمة لفرتة اأكرث من 365 يوما معدومة

قد تقوم املجموعة بت�صنيف بع�ص الت�صهيلت الئتمانية �صمن اإحدى الفئات املذكورة اأعله بناًء على راأي الإدارة حول و�صع العميل املايل و/اأو غري املايل.

كما يف 31 دي�صمبـر 2014، بلغت قيمة حمفظـة القرو�ص منخف�صة القيمة للمجموعة 186،412 األف دينار كويتي وقامت املجموعة باحت�صاب خم�ص�ص حمدد 

مببلغ 130،917 األف دينار كويتي مقابل هذه القرو�ص على النحو الوارد اأدناه:

جدول )14(

األف دينار كويتي

31 دي�سمرب 2014

القرو�ص متاأخرة 

ال�صداد ومنخف�صة 

القيمة

املخ�ص�ص

 املحدد ذي ال�صلة

املخ�ص�ص املحدد 

م�صطوب بال�صايف 

بعد حركة حتويل 

العملت

-   31 31 املطالبات على الدول

(53.850)56.192 91.145 املطالبات على ال�صركات

(1.404)74.694 95.236اإنك�صافات متويل الأفراد من حيث راأ�ص املال الرقابي

)55٫254(186٫412130٫917الإجمايل

فيما يلي التوزيع اجلغرايف للت�صهيلت املتاأخرة ومنخف�صة القيمة واملخ�ص�ص املحدد اخلا�ص بها:

جدول )15(

األف دينار كويتي

31 دي�سمرب 2014

ال�صرق

الأو�صط

الإجمايلاأخرىاآ�صيااأوروباو�صمال اأفريقيا

186.412 5 3.182 4 183.221 ت�صهيلت متاأخرة ومنخف�صة القيمة

130.917 5 1.254 2 129.656 خم�ص�ص حمدد

وفقاً لتعليمات بنك الكويت املركزي، يتم احت�صاب خم�ص�ص عام بحد اأدنى بن�صبة 1% على الت�صهيلت النقدية وحد اأدنى بن�صبة 0.5% على الت�صهيلت غري 

النقدية على كافة الت�صهيلت الئتمانية التي تنطبق عليها هذه التعليمات (بال�صايف بعد بع�ص فئات ال�صمانات املقيدة) التي  ل تخ�صع لحت�صاب خم�ص�ص حمدد. 

يتم ب�صفة دورية تقييم كفاية املخ�ص�صات ومراقبتها من قبل جلنة خم�ص�صات الئتمان. 

كما يف 31 دي�صمرب 2014 بلغ اإجمـايل خم�ص�صات املجموعـة 541.539 األف دينار كويتي مبا يف ذلك خم�ص�ص عام مببلغ 401.357 األف دينار كويتي كما 

هو مبني بالتف�صيل اأدناه:

جدول )16(

األف دينار كويتي

املخ�ص�ص العام31 دي�سمرب 2014

146املطالبات على الدول

4.912املطالبات على البنوك

350.977املطالبات على ال�صركات

45.322انك�صافات الإئتمان للأفراد من حيث راأ�ص املال الرقابي

401٫357الإجمايل

ي�صتمل اإجمايل املخ�ص�ص العام اأعله على مبلغ 25.523 األف دينار كويتي يتعلق بالت�صهيلت “غري النقدية” وفقاً لتعليمات بنك الكويت املركزي. 

اإن التوزيع اجلغرايف للمخ�ص�ص العام للت�صهيلت النقدية مبني اأدناه: 

جدول )17(:

األف دينار كويتي

31 دي�سمرب 2014

ال�صرق

الأو�صط

و�صمال اأفريقيا

اأمريكا 

الإجمايلاأخرىاآ�صيااأوروباال�صمالية

365.6012.2663.8831.5692.515375٫834املخ�ص�ص العام

اإن حتليل املخ�ص�صات املحددة والعامة مت عر�صه مبزيد من التفا�صيل يف اإي�صاح (11) حول البيانات املالية املجمعة للمجموعة. 

5-3    خماطر »ال�سوق«

تعرف خماطر »ال�صوق« باأنها اخل�صارة املحتملة يف قيمة الأدوات املالية ب�صبب احلركات العك�صية 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.

تفرت�ص املجموعة التعر�ص ملخاطر ال�صوق من املطالبات املالية والقرو�ص، 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.

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 فاإنها تدار بوا�صطة 

رئي�ص جمموعة اخلزانة باملجموعة. اإن اإدارة ومراقبة خماطر ال�صوق الناجتة عن اأن�صطة املجموعة لغري اأغرا�ص 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

تقوم الإدارة املخت�صة باإدارة املخاطر باملجموعة مبراقبة م�صتقلة لإنك�صافات خماطر ال�صوق املتعلقة باملتاجرة اإقليمياً وخارجياً من خلل اأ�صلوب القيمة املعر�صة 

للمخاطر VaR Methodology لتحديد املقايي�ص الكمية، وب�صورة خا�صة ملخاطر ال�صوق يف ظل الظروف العادية بال�صوق. اإن ذلك من �صاأنه اأن ميكن املجموعة 

من تطبيق قيا�ص ثابت وموحد يف كافة اأن�صطة املتاجرة وي�صهل عمليات مقارنة تقديرات خماطر ال�صوق على مدار 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 ملدة ع�صرة اأيام وفقاً لإر�صادات جلنة بازل.



73 بنك الكويت الوطني - التقرير ال�سنوي والبيانات املالية  ٢٠١٤ 72

اإدارة املخاطر  يتبع

5-  اإدارة املخاطر )تتمة(

مراقبة خماطر »ال�سوق« من اأن�سطة »املتاجرة« )تتمة(  2-3-5

وعلى اأ�صا�ص يومي، يتم تاأييد عملية التقييم التي ت�صتند اإىل القيمة املعر�صة للمخاطر باإجراء اختبارات ال�صغط لقيا�ص خماطر ال�صوق ب�صكل كمي  وفقاً 

لأ�صواأ ال�صيناريوهات لل�صغط. وذلك ا�صتناداً اإىل اأ�صواأ احلالت التاريخية التي مت ملحظاتها وكذلك ال�صيناريوهات املعدة داخلياً من قبل املجموعة. اإن طريقة 

احت�صاب القيمة املعر�صة للمخاطر تتيح للمجموعة مزايا التنويع على م�صتوى املجموعة. بالإ�صافة اإىل ذلك، تقوم املجموعة بتحديد وتخفيف ارتباط املخاطر 

والعمليات الأخرى بعملية مراقبة 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 اخلا�صعة لل�صغط با�صتخدام اإطار العمل نف�صه. ت�صتند احل�صابات اإىل البيانات 

التاريخية اخلا�صعة لل�صغط. 

مراقبة التعر�س للمخاطر يف اإطار معامالت مقاي�سة اأ�سعار الفائدة  3-3-5

تقوم الإدارة املخت�صة باإدارة املخاطر باملجموعة ب�صكل منف�صل مبراقبة التعر�ص للمخاطر يف اإطار معاملت مبادلة اأ�صعار الفائدة با�صتخدام مفهوم التعر�ص 

للمخاطر املحتملة يف امل�صتقبل. يتم تعريف التعر�ص للمخاطر املحتملة يف امل�صتقبل (PFE( على اأنه احلد الأق�صى للتعر�ص للمخاطر على مدى فرتة زمنية حمددة 

حم�صوبة على م�صتوى الثقة بن�صبة 99%. على هذا النحو، فاإن املخاطر تعترب حدود مرتفعة بالن�صبة للفرتة الزمنية ملعامل الثقة الذي مت اختياره للإنك�صافات 

امل�صتقبلية ولي�ص 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�ص املتاجرة هي ح�صا�صية �صايف اإيرادات الفوائد للحركات يف اأ�صعار الفائدة. 

تدار خماطر اأ�صعار الفائدة يف املحفظة امل�صرفية من خلل نظام حدود الفجوات والذي يدعمه حتليل دوري لل�صيناريوهات (حتويل موازي فوري لـ +/-5 نقطة 

اأ�صا�صية و+/-10 نقطة اأ�صا�صية ملنحنى العائد) للح�صول على اأق�صى قيا�ص دليل للنك�صاف للتغريات يف اأ�صعار الفائدة. اإن حتليل البدائل (ال�صيناريوهات) 

اأظهر اأثًرا يف املحفظة امل�صرفية كما يلي:

جدول )18(:  

األف دينار كويتي

31 دي�سمرب 2014

+5 نقطة

اأ�صا�صية

-5 نقطة

اأ�صا�صية

+10 نقطة

اأ�صا�صية

-10 نقطة

اأ�صا�صية

1.176(1.176)2.351(2.351)

اإن املجموعة ل ت�صتخدم نتائج حتليل البدائل (ال�صيناريوهات) للتنبوؤ بالتغريات يف اأرباحها ب�صبب الفرتا�صات املب�صطة التي تظهر يف حتليل البدائل والتي 

تت�صمن حترك معدلت الفائدة بالن�صبة املئوية نف�صها بغ�ص النظر عن ال�صتحقاق واأن كافة املراكز تتجه اإىل ال�صتحقاق واأنه 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�ص املجموعة اأي�ًصا اإىل خماطر ال�صوق نتيجة للتغريات 

يف القيمة العادلة لل�صتثمارات ال�صرتاتيجية واملراكز ال�صتثمارية املحتفظ بها والتي لن يتم ت�صفيتها.

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 فاإنها تدار بوا�صطة 

رئي�ص جمموعة اخلزانة باملجموعة. اإن اإدارة ومراقبة خماطر ال�صوق الناجتة عن اأن�صطة املجموعة لغري اأغرا�ص 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.

فيما يلي حتليل اإجمايل حمفظة ال�صتثمارات يف الأ�صهم لدى املجموعة كما يف 31 دي�صمرب 2014:

األف دينار كويتيجدول )19(

114.873اإجمايل ال�صتثمار يف الأ�صهم

44.0%�صامل ن�صبة ــــ (%) من ال�صتثمارات امل�صعرة

7.527الأرباح املحققة املرتاكمة الناجتة من البيع خلل �صنة 2014

19.377�صايف الأرباح غري املحققة املرتاكمة الذي مت ت�صجيله

متطلبات راأ�ص املال ملحفظة ال�صتثمار يف الأ�صهم امل�صنفة كـ:

13.425متاحة للبيع

359مدرجة بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل

مت ت�صجيل كافة اأرباح اأو خ�صائر اإعادة التقييم خلل ال�صنة التي تتعلق بال�صتثمارات يف الأ�صهم يف بيان املركز املايل املجمع. بالن�صبة للتفا�صيل الإ�صافية حول 

ال�صيا�صات املحا�صبية التي تتعلق بتقييم ح�ص�ص امللكية يف الأ�صهم ، يرجى الرجوع اإىل الإي�صاحات 19.2 و 20.2 حول البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

5-4   خماطر الئتمان املتعلقة بالأطراف املقابلة

و�سع حدود الئتمان لنك�سافات خماطر الئتمان لالأطراف املقابلة  1-4-5

ين�صاأ النك�صاف ملخاطر الئتمان املتعلق بالأطراف املقابلة من خماطر عجز الأطراف املقابلة عن الوفاء بالتزامات ال�صداد مبوجب عقود م�صتقات مالية. 

وتتوىل اخلدمات امل�صرفية للموؤ�ص�صات ببنك الكويت الوطني تخ�صي�ص حدود الئتمان للأطراف املقابلة. كما يتم درا�صة اأو�صاع الأطراف املقابلة املحتملة 

ح�صب الأداء املايل التاريخي والت�صنيف احلايل لدى بنوك مماثلة. كما يتم اأخذ املعلومات املقدمة من وكالت الئتمان ح�صنة ال�صمعة يف العتبار عند تقييم 

الأطراف املقابلة املحتملة. ول يتم مراعاة �صوى الأطراف املقابلة التي يزيد ت�صنيفها الئتماين عن ت�صنيف ائتماين معني. كما تتم مراعاة موقع الأطراف 

املقابلة املحتملة لتجنب اأي خماطر جغرافية. وبا�صتخدام هذه البيانات، يتم و�صع حدود الئتمان لكافة الأطراف املقابلة للحد من اأي خماطر حمتملة.  وتتم 

مراجعة حدود الئتمان مرة واحدة �صنويا على الأقل. كما تتم مراقبة النك�صاف ملخاطر الئتمان ب�صكل فعال لكافة امل�صتقات على اأ�صا�ص يومي ويتم ت�صعيد 

اأي زيادات يف النك�صافات طبقا حلدود احلوكمة املقررة. 

�سيا�سات تاأمني ال�سمانات والحتياطيات الئتمانية  2-4-5

لكي يتم احلد من خماطر الأطراف املقابلة، يربم بنك الكويت الوطني ب�صكل انتقائي وثيقة ملحق الدعم الئتماين بالإ�صافة اإىل اتفاقية اجلمعية الدولية 

للمبادلت وامل�صتقات. ومتا�صيا مع تلك املعايري، يقبل البنك ب�صكل عام النقد فقط ك�صمان. ولدى البنك �صيا�صات واإجراءات ملراجعة النفاذ القانوين مل�صتندات 

الدعم الئتماين طبقا للقواعد املطبقة. ومن خلل ال�صتعانة بوكيل خدمات ال�صمان، يتم ب�صورة يومية حتديد الفارق بني القيمة ال�صوقية والقيمة ال�صمية 

لل�صمانات بالتعاون مع  الأطراف املقابلة امللئمة. وتتم ب�صورة يومية مقارنة تقييمات امل�صتقات املوؤهلة بتلك املقدمة من قبل الأطراف املقابلة. ويتم البت يف 

اأي خلف حول التقييمات ب�صكل �صريع مع الطرف املقابل. كما ي�صتخدم البنك منوذجا داخليا لتقييم النك�صاف املحتمل يف امل�صتقبل والذي يت�صمن تاأثريات 

تخفيف املخاطر عن طريق املقا�صة وال�صمان يف تقييم العقود غري املدرجة يف اأ�صواق الأوراق املالية.

خماطر الطريقة اخلاطئة  3-4-5

 ل يدخل بنك الكويت الوطني يف م�صتقات تعتمد تقييماتها على اجلودة الئتمانية للطرف املقابل وبالتايل ل تعترب خماطر الطريقة اخلاطئة اأحد عوامل 

املخاطر بالن�صبة للبنك.

متطلبات ال�سمان الإ�سافية نتيجة لتدين درجات الت�سنيف الئتماين  4-4-5

لي�ص لدى بنك الكويت الوطني خم�ص�صات للتفاقيات املربمة مع الأطراف املقابلة التي �صيكون لتدين درجات الت�صنيف الئتماين فيها تاأثري على مبلغ ال�صمان 

الذي �صيتم ت�صجيله. 

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 فاإنها تدار بوا�صطة 

للجنة  الرئي�صية  امل�صئولية  املتاجرة هي  اأغرا�ص  اأن�صطة املجموعة لغري  الناجتة عن  ال�صوق  اإدارة ومراقبة خماطر  اإن  باملجموعة.  رئي�ص جمموعة اخلزانة 

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.

اإف�ساحات عامة عن خماطر الئتمان املتعلقة بالأطراف املقابلة  5-4-5

األف دينار كويتيجدول )20(

31 دي�سمرب 2014عقود امل�صتقات

10.486اإجمايل القيمة العادلة املوجبة

(4.028)مزايا مقا�صة اأر�صدة الأطراف املقابلة

6.458�صايف النك�صاف ملخاطر الئتمان احلايل

27.671�صمان نقدي

34.129�صايف النك�صاف (بعد املقا�صة وال�صمان)

منهجية النك�ساف عند التعرث  6-4-5

ي�صتخدم بنك الكويت الوطني مفهوم التعر�ص للمخاطر املحتملة يف امل�صتقبل لتقييم النك�صاف ملخاطر الأطراف املقابلة يف اأفاق زمنية م�صتقبلية. والتعر�ص 

للمخاطر املحتملة يف امل�صتقبل يعرف باأنه احلد الأق�صى لنك�صافات خماطر الئتمان على مدار فرتة زمنية حمددة حمت�صبة مب�صتوى ثقة بن�صبة 99%. ول يتم 

اخللط بني هذا احلد الأق�صى واحلد الأق�صى للنك�صافات املمكنة ملخاطر الئتمان. بدل من ذلك، يعترب احلد الأق�صى لنك�صافات خماطر الئتمان امل�صار 

اإليه من حتليل التعر�ص للمخاطر املحتملة يف امل�صتقبل كحد اأعلى وفقا لفرتة زمنية حمددة ملعامل الثقة فيما يتعلق بانك�صافات خماطر الئتمان يف امل�صتقبل. 

ويقدم منوذج املحاكاة توقعات حول القيم املحتملة ملعاملت املخاطر املتنوعة التي توؤثر على حمفظة الأطراف املقابلة لبنك الكويت الوطني يف �صوء عدد 

كبري من م�صارات املحاكاة ثم يحدد التغريات املحتملة يف النك�صافات ملخاطر الأطراف املقابلة لكل م�صار عن طريق اإعادة ت�صعري املعاملت مع ذلك الطرف 

املقابل يف �صوء قيم معاملت املخاطر املتوقعة.

يت�صمن التعر�ص للمخاطر املحتملة يف امل�صتقبل تاأثريات اتفاقيات املقا�صة وال�صمانات النافذة قانونا عند تقييم انك�صافات خماطر الأطراف املقابلة.
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اإدارة املخاطر  يتبع

اإدارة املخاطر )تتمة(  -5

األف دينار كويتي

31 دي�سمرب 2014جدول )21(

17.195التعر�ص للمخاطر املحتملة يف امل�صتقبل ملعاملت امل�صتقات

القيمة ال�سمية ملعامالت امل�ستقات الئتمانية  7-4-5

لي�ص لدى البنك اأي انك�صاف للمخاطر بالن�صبة للم�صتقات الئتمانية.

خماطر الت�سغيل  5-5

تعرف خماطر الت�صغيل على اأنها خماطر اخل�صارة الناجمة عن عدم كفاية اأو اإخفاق الإجراءات الداخلية اأو الأفراد والنظم اأو نتيجة لأحداث خارجية. 

5-5-1 اإطار عمل اإدارة خماطر الت�سغيل

تقوم املجموعة مبراقبة خماطر الت�صغيل على اأ�صا�ص اإقليمي وعاملي من خلل اإطار عمل اإدارة خماطر الت�صغيل الذي يحدد الأدوار وامل�صئوليات لإدارة ورفع 

التقارير حول خماطر 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 التدابري 

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 الإدارة املخت�صة باإدارة املخاطر باملجموعة بجمع ومراجعة بيانات اخل�صائر الفعلية واملحتملة الناجتة عن العمليات اليومية للمجموعة 

بغر�ص التح�صني امل�صتمر لرتتيبات الرقابة لديها. 

اإن اإطار عمل اإدارة خماطر الت�صغيل تدعمه مراجعات دورية تتم من قبل اإدارة التدقيق الداخلي باملجموعة. ولدى املجموعة خطة ل�صتمرار الأعمال اإ�صافة 

اإىل مركز جمهز بالكامل ل�صتئناف العمل يف حالة وقوع الكوارث يتم اختباره ب�صورة دورية.

يتم عن كثب مراقبة عمليات املجموعة للتحديد والتقييم وال�صيطرة على واحليلولة دون ال�صتخدام غري امل�صروع املحتمل خلدماتها لأغرا�ص 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 والرقابية املحلية واملمار�صات الدولية املثلى. 

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 فاإنها تدار بوا�صطة 

رئي�ص جمموعة اخلزانة باملجموعة. اإن اإدارة ومراقبة خماطر ال�صوق الناجتة عن اأن�صطة املجموعة لغري اأغرا�ص 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.

5-6  خماطر ال�سيولة

تعرف خماطر ال�صيولة على اأنها عدم القدرة على حتقيق املوارد املالية الكافية لتلبية كافة اللتزامات عند ا�صتحقاقها اأو ال�صطرار للح�صول على اأموال 

للوفاء بالتزامات ال�صداد بتكاليف عالية للغاية. وتن�ص �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 ذات جودة عالية لتوفري اإمكانية احل�صول على اأموال 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 ا�صتحقاق التدفقات النقدية امل�صتقبلية املتوقعة 

يتم مطابقته ب�صورة كافية مع ا�صتحقاق املطلوبات وذلك على املدى الق�صري وح�صب العملت الرئي�صية.

5-7  خماطر ال�سمعة واملخاطر املرتبطة باملوجودات املحتفظ بها لدى املجموعة ب�سفة الأمانة

تعرف خماطر ال�صمعة على اأنها الآثار احلالية واملحتملة على الربحية وراأ�ص املال من الراأي العام ال�صلبي الذي يوؤثر على القدرة على تاأ�صي�ص 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 احلفاظ على الأعمال واملمار�صات ذات اجلودة العالية 

لتقدميها لعملئها وامل�صاهمني واجلهات الرقابية واملجتمع و للعملء الذين يحتفظون لدى املجموعة مبوجودات ب�صفة الأمانة اأو لغري ذلك.

اأو  ويحر�ص بنك الكويت الوطني من خلل ممار�صاته و�صيا�صاته على القيام بفح�ص �صمات املخاطر املرتبطة بالعملء وتوقعات الأداء قبل طرح منتجاته 

خدماته ال�صتثمارية اإليهم. اإ�صافة اإىل ذلك، مبجرد بيع منتج اأو خدمة فاإن توقعات الأداء واملخاطر يتم مبادلتها ب�صورة وا�صحة، كما اأن الأموال التي تدار 

يتم التعامل معها مبنتهى احلذر والحرتافية.

خلل ال�صنة، زادت املوجودات حتت اإدارة املجموعة مبعدل 4.3% لت�صل اإىل 3.198 مليون دينار كويتي يف31 دي�صمرب 2014.

هيكل راأ�ص املال 

هيكل راأ�ص املال الرقابي

لأغرا�ص رقابية، تنق�صم قاعدة راأ�ص املال اإىل:

)CET1( حقوق امل�صاهمني

راأ�ص املال الأ�صا�صي ال�صريحة 1

اإجمايل راأ�ص املال

تتكون حقوق امل�صاهمني )CET1( من حقوق امللكية اخلا�صة بامل�صاهمني والأرباح املحتفظ بها والحتياطيات املوؤهلة واحل�ص�ص غري امل�صيطرة املوؤهلة ذات ال�صلة. 

ويتم اقتطاع القيم الدفرتية لل�صهرة واملوجودات غري امللمو�صة بالإ�صافة اإىل التعديلت الرقابية الأخرى.

يتكون راأ�ص املال الأ�صا�صي ال�صريحة 1 من حقوق امل�صاهمني )CET1( وراأ�ص املال الإ�صايف )AT1( والتي تت�صمن الأجزاء املوؤهلة من احل�ص�ص غري امل�صيطرة.

يت�صمن اإجمايل راأ�ص املال الرقابي كل من راأ�ص املال الأ�صا�صي ال�صريحة 1 و راأ�ص املال امل�صاند ال�صريحة 2 والتي تتكون من الأجزاء امل�صموح بها من املخ�ص�صات 

العامة وبع�ص احل�ص�ص غري امل�صيطرة املوؤهلة الإ�صافية.

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 فاإنها تدار بوا�صطة 

رئي�ص جمموعة اخلزانة باملجموعة. اإن اإدارة ومراقبة خماطر ال�صوق الناجتة عن اأن�صطة املجموعة لغري اأغرا�ص 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.

يلخ�ص اجلدول التايل هيكل راأ�ص املال واملعدلت:

األف دينار كويتيجدول )22(

2.640.418 حقوق امل�صاهمني راأ�ص املال الأ�صا�صي ال�صريحة 1 قبل التعديلت الرقابية

(857.510)اإجمايل التعديلت الرقابية على حقوق امل�صاهمني ال�صريحة 1

)CET1( 1 1.782.908 حقوق امل�صاهمني راأ�ص املال الأ�صا�صي ال�صريحة

)AT1( 8.893 راأ�ص املال الإ�صايف

)AT1( ( راأ�ص املال الإ�صايف + )CET1( ال�صريحة 1 = حقوق امل�صاهمني) 1.791.801 راأ�ص املال الأ�صا�صي ال�صريحة 1

163.176 راأ�ص املال امل�صاند ال�صريحة 2

1.954.977 اإجمايل راأ�ص املال (اإجمايل راأ�ص املال = ال�صريحة 1 + ال�صريحة 2)

13.464.676 اإجمايل املوجودات املرجحة باملخاطر

 معدلت راأ�ص املال والحتياطيات

13.2%حقوق امل�صاهمني ال�صريحة 1 (كن�صبة من املوجودات املرجحة باملخاطر)

13.3%راأ�ص املال الأ�صا�صي ال�صريحة 1 (كن�صبة من املوجودات املرجحة باملخاطر)

14.5%اإجمايل راأ�ص املال (كن�صبة من املوجودات املرجحة باملخاطر)

 احلدود الدنيا العامة

8.5%ن�صبة احلد الأدنى من حقوق امل�صاهمني )CET1( مبا يف ذلك امل�صدات الراأ�صمالية التحوطية

10.0%ن�صبة احلد الأدنى من راأ�ص املال الأ�صا�صي ال�صريحة 1

12.0%اإجمايل ن�صبة احلد الأدنى من راأ�ص املال با�صتثناء العملت وامل�صدات للبنوك ذات التاأثري النظامي املحلي

يعر�ص اجلدول (31) الوارد يف ق�صم امللحق حتليل مف�صل ملركز راأ�ص املال الرقابي لدى املجموعة طبقا لنموذج الإف�صاحات العامة كما هو من�صو�ص عليه 

يف ق�صم الركن 3 من اإطار عمل كفاية راأ�ص املال بازل 3 – بنك الكويت املركزي.
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اإدارة املخاطر  يتبع

اإدارة املخاطر )تتمة(  -5

متطلبات املطابقة )تتمة(

جدول (23): اخلطوتان الأوىل والثانية من متطلبات املطابقة

األف دينار كويتي

البند

امليزانية العمومية 

كما يف البيانات املالية 

املن�سورة

تقع �سمن نطاق 

التجميع الرقابي

اإ�سارة 

مرجعية

31 دي�سمرب 312014 دي�سمرب 2014

 املوجودات

 3.131.991 3.131.991 النقد واأموال ق�صرية الأجل                           

 534.688 534.688 �صندات بنك الكويت املركزي

 344.529 344.529 �صندات خزانة حكومة دولة الكويت                        

 2.050.515 2.050.515 ودائع لدى البنوك

 11.908.708 11.908.708 قرو�ص و�صلف ومتويل اإ�صلمي اإىل العملء

اأ151.433 151.433 منها خم�ص�صات عامة (متت مقا�صتها �صابقا) بحد اأعلى لإدراجها  بال�صريحة 2

 493.693 493.693 ا�صتثمارات يف اأوراق مالية

 119.398 119.398 ا�صتثمار يف �صركات زميلة

ب47.582 47.582 منها ال�صهرة

 203.414 203.414 اأر�ص ومباين ومعدات                           

 696.416 696.416 �صهرة وموجودات غري ملمو�صة اخرى

ج481.712 481.712 منها ال�صهرة

د214.704 214.704 منها موجودات غري ملمو�صة اأخرى

 162.371 162.371 موجودات اأخرى

 138.408 138.408 ا�صتثمار يف �صركة زميلة حمتفظ به لغر�ص البيع

هـ34.717 34.717 منها ال�صهرة

 21٫784٫131 21٫784٫131 اإجمايل املوجودات

  املطلوبات

 6.705.717 6.705.717 امل�صتحق اإىل البنوك واملوؤ�ص�صات املالية الأخرى

 11.259.736 11.259.736 ودائع العملء

 675.065 675.065 �صهادات اإيداع �صادرة

 273.073 273.073 مطلوبات اأخرى

 18٫913٫591 18٫913٫591 اإجمايل املطلوبات

 حقوق ملكية امل�ساهمني

و479.973 479.973 راأ�ص املال

ز23.999 23.999 اأ�صهم منحة مقرتحة

ح239.987 239.987 الحتياطي القانوين

ط699.840 699.840 ح�صاب علوة اإ�صدار اأ�صهم

ي(78.795)(78.795)اأ�صهم خزينة

ك14.878 14.878 احتياطي اأ�صهم خزينة

 1.273.389 1.273.389 احتياطيات اأخرى

ل1.017.780 1.017.780 منها ربحية حمتفظ بها

 141.340 141.340 منها توزيعات اأرباح مقرتحة

م114.269 114.269 منها بنود اأخرى

 2.653.271 2.653.271 حقوق امللكية اخلا�صة مب�صاهمي البنك

 217.269 217.269 احل�ص�ص غري امل�صيطرة

(CET1)  ن49.692 49.692 منها املبلغ املوؤهل حلقوق امل�صاهمني

 (AT1) ص8.893 8.893 منها املبلغ املوؤهل لراأ�ص املال الإ�صايف�

ع11.743 11.743 منها املبلغ املوؤهل لراأ�ص املال امل�صاند ال�صريحة 2

 2٫870٫540 2٫870٫540 اإجمايل حقوق امللكية

 21٫784٫131 21٫784٫131 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

يعر�ص اجلدول (24)  البنود ذات ال�صلة الواردة يف جدول (31): هيكل راأ�ص املال الرقابي م�صتمل على اإ�صارات مرجعية اإىل الأحرف املبينة يف اجلدول 23 

وبالتايل تتم مطابقة عنا�صر راأ�ص املال الرقابي بامليزانية العمومية املن�صورة (اخلطوة الثالثة).

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 فاإنها تدار بوا�صطة 

رئي�ص جمموعة اخلزانة باملجموعة. اإن اإدارة ومراقبة خماطر ال�صوق الناجتة عن اأن�صطة املجموعة لغري اأغرا�ص 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.

جدول (24): اخلطوة الثالثة من متطلبات املطابقة

رقم ال�سطر ذي ال�سلة 

يف منوذج الإف�ساحات 

العامة

حقوق امل�ساهمني من ال�سريحة 1: الأدوات والحتياطيات
مكونات راأ�س املال 

الرقابي

امل�سدر ا�ستنادًا اإىل 

احلرف املرجعي يف 

امليزانية العمومية 

من اخلطوة 2

و479.973 الأ�صهم العادية املوؤهلة امل�صدرة زائدا علوة الإ�صدار ذات العلقة 1

ل1.017.780 اأرباح حمتفظ بها2

ز + ح + ط + ك + م1.092.973 اإيرادات �صاملة اأخرى مرتاكمة (واحتياطيات اأخرى)3

5
الأ�صهم العادية ال�صادرة من قبل ال�صركات التابعة واملحتفظ به من قبل الغري

(ح�ص�ص اأقلية)
ن49.692 

2.640.418 حقوق امل�صاهمني (CET1) قبل التعديلت الرقابية6

حقوق امل�ساهمني من ال�سريحة 1: التعديالت الرقابية

ب + ج + هـ(564.011)ال�صهرة 8

9
موجودات غري ملمو�صة اأخرى با�صتثناء حقوق خدمات الرهن العقاري (بال�صايف من 

ال�صريبة املدرجة يف جانب اللتزام ذي ال�صلة)
د(214.704)

16
ا�صتثمارات يف اأ�صهم خا�صة (اإذا مل متثل راأ�ص مال مدفوع مت مقا�صته بالفعل يف 

امليزانية العمومية امل�صجلة)
ي(78.795)

(857.510)اإجمايل التعديلت الرقابية على حقوق امل�صاهمني ال�صريحة 281

29(CET1) 1.782.908 حقوق امل�صاهمني 

راأ�س املال الإ�سايف )AT1( ال�سريحة 1: الأدوات

34

اأدوات راأ�ص املال الإ�صايف (AT1) واأدوات حقوق امل�صاهمني (CET1) غري املدرجة

يف ال�صطر رقم 5 (ال�صادرة من قبل ال�صركات التابعة واملحتفظ بها من قبل اأطراف

اأخرى (مبلغ م�صموح به يف راأ�ص املال الإ�صايف (AT1) لدى املجموعة)

�ص8.893 

8.893 راأ�ص املال الإ�صايف (AT1) قبل التعديلت الرقابية36

راأ�س املال الإ�سايف )AT1(: التعديالت الرقابية

44(AT1) 8.893 راأ�ص املال الإ�صايف

45
+ (CET1) ال�صريحة 1 من راأ�ص املال (ال�صريحة 1 = حقوق امل�صاهمني

((AT1) راأ�ص املال الإ�صايف
 1.791.801

ا راأ�س املال امل�ساند )ال�سريحة 2(: الأدوات واملخ�س�سات

48

(AT1) وراأ�ص املال الإ�صايف (CET1) اأدوات ال�صريحة 2 (واأدوات حقوق امل�صاهمني

من راأ�ص املال غري املدرجة يف ال�صطرين رقم 5 اأو 34)  ال�صادرة من قبل

ال�صركات التابعة واملحتفظ بها من قبل اأطراف اأخرى (مبلغ م�صموح به

يف ال�صريحة 2 الإ�صافية من راأ�ص املال لدى املجموعة)

ع11.743 

اأ151.433 خم�ص�صات عامة مدرجة يف راأ�ص املال امل�صاند (ال�صريحة 2)50

163.176 راأ�ص املال امل�صاند (ال�صريحة 2) قبل التعديلت الرقابية51

 راأ�س املال امل�ساند )ال�سريحة 2(: التعديالت الرقابية

163.176 ال�صريحة 2 من راأ�ص املال58

59
اإجمايل راأ�ص املال (اإجمايل راأ�ص املال = راأ�ص املال الأ�صا�صي (ال�صريحة 1) +

راأ�ص املال امل�صاند (ال�صريحة 2))
1.954.977 
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ج- الرفع املايل

معيار الرفع املايل

اأ�صدر بنك الكويت املركزي يف اأكتوبر 2014 التعليمات حول »معيار الرفع املايل« والتي مت تقدميها من قبل جلنة بازل للرقابة امل�صرفية كجزء من جمموعة 

الإ�صلحات الرقابية. وهذا القيا�ص الذي ل يعتمد على املخاطر والذي يتميز بال�صفافية يوؤيد معدل كفاية راأ�ص املال لكي ميثل تدبريا م�صاعدا يف احلد من 

الرتاكم الزائد للنك�صافات �صمن وخارج امليزانية العمومية. 

ومعيار الرفع املايل هو اأحد املتطلبات املنف�صلة والإ�صافية املندرجة �صمن متطلبات راأ�ص املال القائمة على املخاطر. ويعرف باأنه مقيا�ص »راأ�ص املال« مق�صوًما 

على مقيا�ص »النك�صاف للمخاطر«. ويتكون مقيا�ص راأ�ص املال (CET1) من راأ�ص املال. اأما مقيا�ص النك�صاف فهو جمموع النك�صافات للموجودات �صمن امليزانية 

العمومية وامل�صتقات ومعاملت متويل الأوراق املالية والنك�صافات خارج امليزانية العمومية.

تلتزم املجموعة باملتطلبات املن�صو�ص عليها من قبل بنك الكويت املركزي ب�صاأن معيار الرفع املايل املقرر بن�صبة 3% كحد اأدنى.

فيما يلي معيار الرفع املايل لدى املجموعة على م�صتوى جممع:

جدول )25(

31 دي�سمرب 2014

1.791.801راأ�ص املال الأ�صا�صي (ال�صريحة 1) (األف دينار كويتي)

23.064.834اإجمايل النك�صافات (األف دينار كويتي)

7.8%معيار الرفع املايل (%)

النك�صافات ملخاطر معيار الرفع املايل

يو�صح اجلدول التايل تفا�صيل عن اإجمايل النك�صافات ملخاطر معيار الرفع املايل:

جدول )26(

األف دينار كويتياإجمايل النك�صافات

21.005.416 النك�صافات �صمن امليزانية العمومية 

92.693 النك�صافات للم�صتقات

1.966.725 بنود خارج امليزانية العمومية

23.064.834 اإجمايل النك�صافات

يقدم اجلدول (32) يف ق�صم امللحق تفا�صيل عن معيار الرفع املايل بال�صيغة املقررة للإف�صاحات العامة طبقا لإطار عمل بازل 3.

املطابقة

يو�صح اجلدول (27) مطابقة املوجودات �صمن امليزانية العمومية من البيانات املالية املن�صورة باإجمايل مبلغ النك�صافات للمخاطر �صمن احت�صاب معيار الرفع 

املايل.

فيما يلي مقارنة موجزة للموجودات املحا�صبية مقابل مقيا�ص النك�صاف ملخاطر معيار الرفع املايل:

جدول )27(

األف دينار كويتيالبند

21.784.131 اإجمايل املوجودات املجمعة طبقا للبيانات املالية املن�صورة1

2
تعديل لل�صتثمارات يف البنوك واملوؤ�ص�صات املالية و�صركات التاأمني اأو ال�صركات التجارية املجمعة لأغرا�ص حما�صبية ولكنها ل 

تندرج �صمن نطاق التجميع الرقابي 

3
تعديل للموجودات املحتفظ بها ب�صفة الأمانة وامل�صجلة يف امليزانية العمومية طبقا لإطار العمل املحا�صبي الت�صغيلي ولكنها 

امل�صتثناة من مقيا�ص النك�صاف ملخاطر معيار الرفع املايل

92.693 تعديلت للأدوات املالية امل�صتقة4

تعديل ملعاملت متويل الأوراق املالية (اأي التزام اإعادة ال�صراء واأ�صكال الإقرا�ص امل�صمونة املماثلة)5

1.966.725تعديل للبنود خارج امليزانية العمومية (اأي التحويل اإىل مبالغ مكافئة للئتمان للنك�صافات خارج امليزانية العمومية)6

(778.715)تعديلت اأخرى7

23.064.834 النك�صاف ملخاطر معدل الرفع املايل8

د- اإف�ساحات املكافاآت 

معلومات نوعية

جمل�س الإدارة وجلنة الرت�سيحات واملكافاآت

يخ�صع اإطار عمل املكافاآت لدى جمموعة بنك الكويت الوطني لإ�صراف جمل�ص الإدارة. وطبقا ل�صيا�صات ومواثيق املجموعة، يتوىل جمل�ص الإدارة م�صئولية 

مراجعة واعتماد �صيا�صة املكافاآت والإ�صراف على تطبيقها.

تتكون جلنة الرت�صيحات واملكافاآت من ثلثة اأع�صاء غري تنفيذيني ول يعد رئي�ص جمل�ص الإدارة اأحد اأع�صاء اللجنة.

الهدف الرئي�صي من اللجنة هو القيام بامل�صئوليات املتعلقة برت�صيح اأع�صاء جمل�ص الإدارة واملكافاآت املتعلقة باأع�صاء جمل�ص الإدارة واأع�صاء الإدارة التنفيذية. 

ويف اإطار �صوابط املكافاآت، تدعم اللجنة جمل�ص الإدارة يف اإر�صاء اإطار عمل املكافاآت للمجموعة كما ت�صمن التطبيق الفعال ل�صيا�صة املكافاآت باملجموعة 

وتعليمات احلوكمة. وفيما يلي امل�صئوليات الرئي�صية للجنة باإيجاز:

اإعداد �صيا�صة املكافاآت وعر�صها على جمل�ص الإدارة لعتمادها حيث يتوىل جمل�ص الإدارة م�صئولية املراقبة على تطبيق ال�صيا�صة. اأ- 

مراجعة �صيا�صة املكافاآت على الأقل �صنوًيا اأو بناءاً على طلب جمل�ص الإدارة و تزويد املجل�ص بالتعديلت على ال�صيا�صة اأو القرتاحات بتحديثها. ب - 

تقييم كفاية وكفاءة �صيا�صة املكافاآت ب�صكل دوري ل�صمان حتقيق اأهدافها املعلنة. ت -  

تقدمي التو�صيات اإىل جمل�ص الإدارة فيما يتعلق مب�صتوى وعنا�صر املكافاآت للرئي�ص التنفيذي للمجموعة و الإدارة التنفيذية لدى املجموعة، مع مراعاة  ث - 

اإجمايل املكافاآت مبا يف ذلك الرواتب و املكافاآت واحلوافز الأخرى.

التن�صيق مع جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�ص الإدارة فيما يتعلق بتحديد املكافاآت ومعايري تقييم الأداء لكل من رئي�ص جمموعة اإدارة املخاطر ورئي�ص  ج - 

التدقيق الداخلي.

ا�صتعانت جلنة الرت�صيحات واملكافاآت خلل العام بخدمات اإحدى ال�صركات ال�صت�صارية ذات اخلربة لإجراء درا�صة على م�صتويات الرواتب واحلوافز احلالية 

بالبنك مقارنة بال�صوق. وقامت اللجنة مبراجعة الدرا�صة املقدمة من ال�صركة ال�صت�صارية ورفعت تو�صياتها اإىل جمل�ص الإدارة ملراجعتها واتخاذ القرار ب�صاأنها.

يتم تطوير وتطبيق �صيا�صة املكافاآت لدى البنك على م�صتوى املجموعة كما اأنها تغطي ال�صركات التابعة والفروع الأجنبية للبنك.

ويف حالة تعار�ص اأي من بنود �صيا�صة البنك لأي من املتطلبات القانونية اأو الرقابية، يكون للمتطلبات القانونية والرقابية الأ�صبقية عن بنود ال�صيا�صة.

حتدد �صيا�صة املكافاآت الفئات الرئي�صية الثلثة لتحديد حوكمة املكافاآت والإف�صاحات اخلا�صة بها.

الفئة الأوىل: الإدارة العليا

تت�صمن هذه الفئة كافة املوظفني بدرجة م�صاعد مدير عام واأعلى (با�صتثناء الإدارات الرقابية).

يبلغ عدد الأ�صخا�ص املندرجني يف هذه الفئة 58 �صخ�ًصا كما يف 31 دي�صمرب 2014.

الفئة الثانية: متخذو قرارات املخاطر لأن�سطة حتفها املخاطر

تت�صمن هذه الفئة الرئي�ص التنفيذي للمجموعة ونائبه وروؤ�صاء الإدارات الت�صغيلية ونوابهم. وتتمثل الإدارات الت�صغيلية للمجموعة مبا يلي:

اخلدمات امل�صرفية لل�صركات

ال�صتثمارات واخلزانة

اخلدمات امل�صرفية للأفراد

اخلدمات امل�صرفية اخلا�صة

اخلدمات امل�صرفية لل�صركات الأجنبية والتمويل التجاري

اخلدمات امل�صرفية الدولية

يبلغ عدد الأ�صخا�ص املندرجني يف هذه الفئة 20 �صخ�صاً كما يف 31 دي�صمرب 2014.

الفئة الثالثة: اإدارات املخاطر واملراقبة

تت�صمن هذه الفئة روؤ�صاء الإدارات التالية ونوابهم وم�صاعديهم.

الرقابة املالية

اإدارة املخاطر والمتثال

التدقيق الداخلي

وحدة مكافحة غ�صيل الأموال

يبلغ عدد الأ�صخا�ص املندرجني يف هذه الفئة 14 �صخ�صاً كما يف 31 دي�صمرب 2014.
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هيكل وبنود املكافاآت

تتما�صى �صيا�صة املكافاآت لدى بنك الكويت الوطني مع الأهداف ال�صرتاتيجية للمجموعة. ولقد مت ت�صميم هذه ال�صيا�صة ب�صكل رئي�صي جلذب املوظفني ذوي 

املهارات والذين يتميزون بالكفاءة العالية والحتفاظ بهم وحتفيزهم، وبالتايل ي�صمن ذلك اإدارة املخاطر ب�صكل �صليم وكذلك حتقيق الربحية امل�صتدامة.

ولقد مت ربط اإطار عمل املكافاآت املالية لدى املجموعة باأهداف الأداء طويلة وق�صرية الأجل، تنبثق عن ا�صرتاتيجية املجموعة املعتمدة من قبل جمل�ص الإدارة 

موؤ�صرات رئي�صية للأداء كما يتم حتديد املكافاآت ا�صتنادا اإىل حتقيق تلك املوؤ�صرات خلدمة ال�صرتاتيجية ال�صاملة للمجموعة (مبا يف ذلك املعايري املالية وغري 

املالية وموؤ�صرات الأداء الرئي�صية ح�صبما هو ملئم).

تهدف ال�صيا�صة اإىل دعم املجموعة لتطبيق فل�صفة »املكافاآت الإجمالية«  التي تاأخذ بعني العتبار كافة بنود املكافاآت املالية. و تتمثل هذه البنود الرئي�صية مبا يلي:

املكافاآت الثابتة )الرواتب واملزايا وغريها(

املكافاآت املتغرية (املكافاآت املحددة وفقاً لتقييم الأداء) والتي تت�صمن املكافاآت النقدية والأ�صهم (طبقا لربنامج خيارات الأ�صهم للموظفني).

وحتر�ص املجموعة على حتقيق توازن بني املكافاآت الثابتة واملتغرية لل�صماح باإمكانية تخفي�ص املكافاآت يف حالت تراجع الأداء املايل.

يطبق برنامج خيار الأ�صهم ب�صكل انتقائي بناءاً على اأداء املوظفني املوؤهلني. وتطبق املجموعة منهجا موؤجل ميتد اإىل ثلثة �صنوات بحد اأق�صى ويخ�صع ال�صتحقاق 

النهائي لهذه الأ�صهم مبدى حتقيق اأهداف الأداء طويلة الأجل و مدى وقوع اأية خماطر توؤثر على املجموعة. ويطبق مبداأ ال�صرتداد ” Claw-back” على 

الأجزاء من الأ�صهم غري امل�صتحقة يف حالة عدم حتقيق الأهداف الطويلة الأجل اأو وقوع املخاطر.

قامت اللجنة خلل العام مبراجعة وحتديث �صيا�صة املكافاآت لكي تعك�ص القرارات الرئي�صية التي اتخذها جمل�ص الإدارة ولكي ت�صمن توافق ال�صيا�صة ب�صكل 

فعال مع ا�صرتاتيجية املجموعة.

يتمثل التغري الرئي�صي يف ال�صيا�صة باجلزء املوؤجل من املكافاآت والذي ينعك�ص يف برنامج خيارات الأ�صهم للموظفني. حيث �صيتم منح برنامج خيارات الأ�صهم 

للموظفني، الذي �صبق منحه للموظفني بدرجة مدير تنفيذي واأية درجة اأعلى، اإىل املوظفني بدرجة م�صاعد مدير عام واأية درجة اأعلى وهي الدرجة الوظيفية 

التي تزيد مبرتبة واحدة عن درجة املدير التنفيذي. على الرغم من ذلك، �صيتم منح درجة املدير التنفيذي حافز نقدي موؤجل بدل من خيارات الأ�صهم. ويتم 

ربط خيارات الأ�صهم واحلافز النقدي املوؤجل باأداء املجموعة وكذلك اأداء الأفراد.

تندرج الإدارة املخت�صة باملخاطر والمتثال �صمن جمموعة اإدارة املخاطر وهي اإدارة م�صتقلة تقوم برفع التقارير اإىل جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�ص الإدارة.  ويتم 

تقييم اأداء رئي�ص اإدارة املخاطر باملجموعة �صنويا من قبل جلنة املخاطر. ويتحدد ويعتمد اإجمايل املكافاآت اخلا�صة به ب�صورة م�صتقلة من خلل جلنة املخاطر.

ج( منهج املكافاآت القائم على املخاطر

ياأخذ البنك قائمة خماطر املجموعة يف اعتباره عند حتديد اإجمايل املكافاآت ال�صنوية، وتت�صمن قائمة املخاطر تلك املخاطر الرئي�صية التي تتعر�ص لها املجموعة 

مثل املخاطر ال�صرتاتيجية وخماطر الئتمان وخماطر ال�صوق وال�صيولة والت�صغيل. وت�صمن ال�صيا�صة الربط الكايف بني الأداء و مدى حدوث املخاطر ووقوع 

اخل�صائر وم�صتوى قبول املجموعة لتحمل تلك املخاطر .

مت حتديد اإجمايل املكافاآت املتغرية من خلل تقييم الأداء على مدار عدة �صنوات  حيث يوؤخذ بعني العتبار نتائج تقييم املخاطر و ربطها مبوؤ�صرات قيا�ص 

املخاطر والتي من ثم تربط مع موؤ�صرات قيا�ص الآداء للإدارات. 

قامت املجموعة خلل العام مبراجعة موؤ�صرات قيا�ص املخاطر كما طرحتها للنقا�ص مع جلنة املخاطر خلل اجتماعاتها املنتظمة. ولقد قامت املجموعة بتطبيق 

موؤ�صرات الأداء الرئي�صية هذا العام وربطتها باجمايل املكافاآت دون اإجراء اأي تغيري جوهري مقارنة مبوؤ�صرات الأداء الرئي�صية للعام املا�صي.

د( نظرة عامة على موؤ�سرات الأداء الرئي�سية

مت و�صع واعتماد ال�صرتاتيجية ال�صاملة للمجموعة من قبل جمل�ص الإدارة ومت حتويلها اإىل موؤ�صرات رئي�صية للأداء. اإ�صافة اإىل ذلك، مت توثيقها و اإي�صالها 

اإىل كافة اإدارات املجموعة بعد ذلك ل�صمان توافق اأن�صطة الإدارة مع ال�صرتاتيجية املطبقة من قبل الإدارة العليا. وتتم مراقبة موؤ�صرات الأداء الرئي�صية ورفع 

التقارير حولها اإىل جمل�ص الإدارة ب�صكل منتظم.

ومن الأمثلة على موؤ�صرات الأداء الرئي�صية على م�صتوى املجموعة:

العائد على املوجودات

العائد على حقوق امللكية

ن�صبة التكلفة اإىل الدخل

القرو�ص غري العاملة

تتحدد املكافاآت بناء على حتقيق موؤ�صرات الأداء الرئي�صية مبا يخدم ال�صرتاتيجية ال�صاملة للمجموعة، وهي تت�صمن املعاير املالية وغري املالية وموؤ�صرات 

الأداء الرئي�صية على م�صتوى املجموعة.

حتدد �صيا�صة اإدارة الأداء باملجموعة منهجية ربط الأداء ال�صنوي للفرد بالأداء الكلي للمجموعة.

ولقد اعتمد جمل�ص الإدارة اإجمايل املكافاآت ال�صنوية لهذا العام بعد مراجعته ومناق�صته مع جلنة الرت�صيحات و املكافاآت. وحتددت ن�صبة املكافاآت املعتمدة 

على اأ�صا�ص موؤ�صرات الأداء الرئي�صية املذكورة اأعله على م�صتوى املجموعة ككل.

تتحدد م�صتويات ومقايي�ص املكافاآت للوحدات الرئي�صية (الإدارات الت�صغيلية) ا�صتنادا اإىل موؤ�صرات الأداء الرئي�صية املقررة لها والتي مت ربطها مبوؤ�صرات قيا�ص 

املخاطر املرتبطة بها. اأما فيما يتعلق بالإدارات الأخرى الغري ت�صغيلية مثل اإدارات الدعم وامل�صاندة (بخلف الإدارات الرقابية)، فيتم حتديد مكافاآت موظفيها 

بناءاً على موؤ�صرات قيا�ص الأداء اخلا�صة بها.

ت�صتند موؤ�صرات الأداء الرئي�صية لإدارات املخاطر والرقابة على مدى حتقق اأهداف مهنية للإدارة دون ربط ذلك بالأداء الت�صغيلي للمجموعة.

يحدد منوذج تقييم الأداء لكل درجة وظيفية الأهمية الكمية ملوؤ�صرات الأداء الرئي�صية للأفراد كما يتم ربط الدرجات النهائية للتقييم ب�صورة كمية لتحديد 

املكافاآت الثابتة (زيادة الراتب) واملكافاآت ملتغرية (املكافاآت واحلوافز ال�صنوية).

ونظرا لأن اإجمايل املكافاآت مرتبط باأداء املجموعة (�صايف ربح املجموعة)، تقوم املجموعة بتعديل ن�صب املكافاآت يف حالة تراجع الأداء وركود الأعمال.

هـ( التعديالت على املكافاآت

تتم مراجعة مبلغ املكافاآت ال�صنوي (الثابتة واملتغرية) من قبل جلنة الرت�صيحات واملكافاآت و يخ�صع بعد ذلك للمراجعة والعتماد  من قبل جمل�ص الإدارة.

حتدد �صيا�صة  املكافاآت باملجموعة تاأجيل جزء ملئم من املكافاآت املتغرية ملوظفي الإدارة الذين توؤثر قراراتهم على م�صتويات  املخاطر اخلا�صة باملجموعة 

حيث يطبق تاأجيل املكافاآت املتغرية على الأ�صهم طبقا ل�صروط برنامج خيارات الأ�صهم للموظفني.

تخ�سع املكافاآت املتغرية املوؤجلة لل�سوابط التالية:

يتم تاأجيل املكافاآت على مدى ثلث (3) �صنوات من تاريخ فرتة الأداء لكي تتما�صى مع الأداء طويل الأجل للمجموعة.

تخ�صع املكافاآت ملبداأ ال�صرتداد يف حالة التجاوزات اأو املعلومات امل�صللة اأو تخطي حدود املخاطر املعتمدة دون مراقبة م�صبقة. وتخ�صع الإدارات الرقابية 

ملبداأ ال�صرتداد ملدة �صنة واحدة بينما تخ�صع الإدارات الأخرى ملبداأ ال�صرتداد ملدة 3 �صنوات.

و( اأنواع بنود املكافاآت

لدى املجموعة اثنان من بنود املكافاآت الرئي�صية (ثابتة ومتغرية). يرتبط البند املتغري ب�صورة رئي�صية بالأداء ويخ�صع ملنهج التاأجيل كما ذكر اأعله. اأما البند 

الثابت (الرواتب واملزايا) فهو على اأ�صا�ص نقدي بينما ينق�صم البند املتغري (املنح واحلوافز الأخرى) اإىل اأ�صا�ص نقدي  (مكافاأة الأداء) واأ�صهم (برنامج خيارات 

الأ�صهم للموظفني). كما هنالك بنود املكافاآت الأخرى وهي حوافز الأداء لبع�ص وحدات الأعمال يف حالة حتقيق بع�ص اأهداف الأعمال املقررة.

تتم مراجعة واعتماد الن�صبة بني املكافاآت الثابتة واملتغرية (النقد والأ�صهم) من قبل جمل�ص الإدارة �صنويا.

يف حالة النك�صافات العالية للمخاطر، قد تلجاأ املجموعة لتخفي�ص ن�صبة املكافاآت املتغرية وخ�صو�صا للإدارة العليا والأ�صخا�ص املعنيني باتخاذ القرارات 

املنك�صفة للمخاطر.

معلومات كمية

عقدت جلنة الرت�صيحات واملكافاآت ثلثة اجتماعات خلل العام ومل يتقا�صى اأع�صاوؤها اأية مكافاآت خلل العام.

يبلغ عدد الأ�صخا�ص (الإدارة العليا ومتخذو القرارات لأن�صطة حتفها املخاطر) املوؤهلني للمكافاآت املتغرية 56 �صخ�ًصا وميثلون ن�صبة 2.8% من اإجمايل عدد 

املوظفني بالبنك واملوؤهلني للمكافاآت املتغرية ل�صنة 2014. 

يبلغ اإجمايل عدد الأ�صخا�ص (الإدارة العليا ومتخذو القرارات لأن�صطة حتفها املخاطر) 59 �صخ�صا. واإجمايل املكافاآت املمنوحة اإليهم هو 11.285 األف دينار 

كويتي.
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اإدارة املخاطر )تتمة(  -5

مل يح�صل اأي من املوظفني الذين ان�صموا للبنك خلل العام على اأية مكافاآت مقابل ان�صمامهم.

كان اإجمايل مبلغ مكافاأة نهاية اخلدمة املدفوع خلل العام 920 األف دينار كويتي وهو يتعلق بثمانية اأ�صخا�ص (الإدارة العليا ومتخذو القرارات لأن�صطة حتفها 

املخاطر).

الإدارة العليا:

جدول )28(:

اإجمايل الرواتب واملكافاآت املمنوحة خالل الفرتة امل�سجلة
غري مقيدة

)األف دينار كويتي(

موؤجلة

)األف دينار كويتي(

املكافاآت الثابتة:

ل �صيء 5.505مكافاآت نقدية

ل �صيء ل �صيء برنامج خيارات الأ�صهم للموظفني

املكافاآت املتغرية:

3.508مكافاآت نقدية

1.234برنامج خيارات الأ�صهم للموظفني

369اأخرى (اإي�صاح 1)

متخذو القرارات لأن�صطة حتفها املخاطر:

جدول )29(

اإجمايل الرواتب واملكافاآت املمنوحة خالل الفرتة امل�سجلة
غري مقيدة

)األف دينار كويتي(

موؤجلة

)األف دينار كويتي(

املكافاآت الثابتة:

ل �صيء 2.700مكافاآت نقدية

ل �صيء ل �صيء برنامج خيارات الأ�صهم للموظفني

املكافاآت املتغرية:

2.806مكافاآت نقدية

628برنامج خيارات الأ�صهم للموظفني

98اأخرى (اإي�صاح 1)

اإي�صاح 1: تت�صمن حوافز الأداء الأخرى

جدول )30(

عدد املوظفني يف هذه الفئةفئة املوظفني

الإجمايل الكلي للمكافاآت

الثابتة واملتغرية

(األف دينار كويتي)

5810.616الإدارة العليا

206.232متخذو القرارات لأن�صطة حتفها املخاطر

141.961وظائف الرقابة املالية ورقابة املخاطر

5- املالحق

1- هيكل راأ�س املال الرقابي: منوذج الإف�ساحات العامة

األف دينار كويتيحقوق امل�صاهمني (CET1): الأدوات والحتياطياترقم ال�سطر

479.973 الأ�صهم العادية املوؤهلة امل�صدرة زائداً علوة الإ�صدار1

1.017.780 اأرباح حمتفظ بها 2

1.092.973 اإيرادات �صاملة اأخرى مرتاكمة (واحتياطيات اأخرى)3

4
راأ�ص املال ال�صادر مبا�صرة والذي يخ�صع لل�صتبعاد التدريجي من »حقوق امل�صاهمني من ال�صريحة 1«

(ينطبق فقط على ال�صركات غري امل�صاهمة)
  -

49.692 الأ�صهم العادية ال�صادرة عن ال�صركات التابعة املجمعة واملحتفظ بها من قبل طرف ثالث(حقوق الأقلية)5

2.640.418 حقوق امل�صاهمني (CET1) قبل التعديلت الرقابية6

حقوق امل�ساهمني )CET1( : التعديالت الرقابية

تعديلت التقييم 7

(564.011)ال�صهرة (بال�صايف من ال�صريبة املدرجة يف جانب اللتزام ذي ال�صلة)8

9
موجودات غري ملمو�صة اأخرى با�صتثناء حقوق خدمات الرهن العقاري (بال�صايف من ال�صريبة املدرجة يف جانب اللتزام 

ذي ال�صلة)
(214.704)

10
ال�صريبة املوؤجلة املدرجة يف جانب الأ�صول التي ت�صتند اإىل الربحية امل�صتقبلية با�صتثناء تلك التي تنتج عن فروقات موؤقتة 

(بال�صايف من ال�صريبة املدرجة يف جانب اللتزام ذي ال�صلة)

احتياطي تغطية التدفقات النقدية11

عجز املخ�ص�صات للخ�صائر املتوقعة (وفق اأ�صلوب النماذج الداخلية يف حال تطبيقه)12

 الربح من املبيعات اخلا�صة بعمليات التوريق13

الأرباح واخل�صائر الناجتة عن التغريات يف خماطر الئتمان للمطلوبات املقيمة بالقيمة العادلة14

�صايف موجودات �صندوق التقاعد ذات الفائدة املحددة 15

 (78.795) ا�صتثمارات يف اأ�صهم البنك نف�صه (اإن مل يتم ت�صفيتها من راأ�ص املال املدفوع يف امليزانية العمومية)16

ال�صتثمارات املتبادلة يف روؤو�ص اأموال البنوك واملوؤ�ص�صات املالية و�صركات التاأمني17

18
ال�صتثمارات يف راأ�ص مال البنوك واملوؤ�ص�صات املالية و�صركات التاأمني التي تقع خارج نطاق التجميع الرقابي، بال�صايف 

من املراكز املك�صوفة املوؤهلة (املبالغ فوق حد 10% من حقوق م�صاهمني للبنك)
  -

19

ال�صتثمارات الهامة يف الأ�صهم العادية للبنوك واملوؤ�ص�صات املالية و�صركات التاأمني التي تقع خارج نطاق التجميع الرقابي، 

بال�صايف من املراكز املك�صوفة حيث ل ميتلك البنك اأكرث من 10% من راأ�ص املال امل�صدر (املبالغ فوق حد 10% من حقوق 

م�صاهمني للبنك ال�صريحة 1)

حقوق خدمات الرهن العقاري (املبالغ فوق حد 10% من حقوق م�صاهمني للبنك)20

21
ال�صرائب املوؤجلة على جانب الأ�صول الناجتة عن الفروقات املوؤقتة (املبالغ فوق حد 10% من حقوق م�صاهمني للبنك، 

بال�صايف من ال�صريبة املدرجة يف جانب اللتزام ذي ال�صلة)

-  املبلغ الذي يتجاوز حد الـ 15% من حقوق م�صاهمني للبنك22

منها: ال�صتثمارات الهامة يف الأ�صهم العادية للموؤ�ص�صات املالية23
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منها: حقوق خدمات الرهن العقاري24

منها: ال�صريبة املوؤجلة املدرجة يف جانب الأ�صول الناجتة عن الفروقات املوؤقتة25

التعديلت الرقابية الأخرى املقررة من ال�صلطة الرقابية26

27
التعديلت الرقابية املطبقة على حقوق امل�صاهمني (CET1) ب�صبب عدم كفاية راأ�ص املال الإ�صايف (AT1) وراأ�ص املال امل�صاند 

(ال�صريحة 2) لتغطية ال�صتقطاعات 

28(CET1) (857.510)اإجمايل التعديلت الرقابية على حقوق امل�صاهمني

29(CET1) 1.782.908 حقوق امل�صاهمني 

 راأ�س املال الإ�سايف )ال�سريحة 1(: الأدوات

               -   اأدوات راأ�ص املال الإ�صايف (AT1( املوؤهلة امل�صدرة زائداً علوة الإ�صدار30

 منها: امل�صنفة كحقوق م�صاهمني وفقاً للمعايري املحا�صبية املطبقة31

 منها: امل�صنفة كالتزامات وفقاً للمعايري املحا�صبية املطبقة32

33)AT1) اأدوات راأ�ص املال امل�صدر مبا�صرة والتي تخ�صع لل�صتقطاع التدريجي من راأ�ص املال الإ�صايف 

34
اأدوات راأ�ص املال الإ�صايف (AT1( (واأدوات حقوق امل�صاهمني (CET1( غري املدرجة يف ال�صطر 5) ال�صادرة عن ال�صركات 

التابعة واملحتفظ بها لدى الغري (املبلغ امل�صموح به يف جمموعة راأ�ص املال الإ�صايف (ال�صريحة 1))
 8.893          

               -   منها: الأدوات ال�صادرة عن �صركات تابعة والتي تخ�صع لل�صتقطاع التدريجي35

          8.893 راأ�ص املال الإ�صايف (AT1( قبل التعديلت الرقابية 36

: التعديالت الرقابية )AT1( راأ�س املال الإ�سايف 

37)AT1) ا�صتثمارات يف راأ�ص املال الإ�صايف للبنك نف�صه  

38)AT1) احل�ص�ص املتبادلة يف اأدوات راأ�ص املال الإ�صايف 

39

ال�صتثمارات يف راأ�ص مال البنوك واملوؤ�ص�صات املالية و�صركات التاأمني التي تقع خارج نطاق التجميع الرقابي، بال�صايف 

من املراكز املك�صوفة املوؤهلة، حيث ل متلك البنوك اأكرث من 10% من حقوق امل�صاهمني امل�صدرة (املبالغ فوق حد %10 

من حقوق امل�صاهمني للبنك)

 

40
ال�صتثمارات الهامة يف راأ�ص مال البنوك واملوؤ�ص�صات املالية و�صركات التاأمني التي تقع خارج نطاق التجميع الرقابي

(بال�صايف من املراكز املك�صوفة املوؤهلة)
 

 التعديلت الرقابية املقررة من ال�صلطة الرقابية41

42
التعديلت الرقابية املطبقة على راأ�ص املال الإ�صايف (AT1( ب�صبب عدم كفاية راأ�ص املال امل�صاند )ال�صريحة 2( لتغطية 

ال�صتقطاعات
 

43)AT1) اإجمايل التعديلت الرقابية على راأ�ص املال الإ�صايف   -               

44)AT1) 8.893 راأ�ص املال الإ�صايف         

45)AT1) راأ�ص املال الإ�صايف + )CET1) 1.791.801 راأ�ص املال الأ�صا�صي (ال�صريحة 1) = حقوق امل�صاهمني    

  راأ�س املال امل�ساند )ال�سريحة 2(: الأدوات واملخ�س�سات

 اأدوات راأ�ص املال امل�صاند (ال�صريحة 2) املوؤهلة امل�صدرة زائداً علوة الإ�صدار46

 اأدوات راأ�ص املال امل�صدر مبا�صرة والتي تخ�صع لل�صتقطاع التدريجي من راأ�ص املال امل�صاند  (ال�صريحة 2)47

48

اأدوات راأ�ص املال امل�صاند (ال�صريحة 2) (واأدوات حقوق امل�صاهمني (CET1( وراأ�ص املال الإ�صايف (AT1( غري املدرجة يف 

ال�صطر 5 اأو 34) ال�صادرة عن �صركات تابعة واملحتفظ بها لدى الغري (املبلغ امل�صموح به يف جمموعة راأ�ص املال امل�صاند 

(ال�صريحة 2))

 11.743

-  منها: الأدوات ال�صادرة عن �صركات تابعة والتي تخ�صع لل�صتقطاع التدريجي49

151.433 املخ�ص�صات العامة املدرجة يف راأ�ص املال امل�صاند  (ال�صريحة 2)50

163.176 راأ�ص املال امل�صاند (ال�صريحة 2) قبل التعديلت الرقابية51

 راأ�س املال امل�ساند )ال�سريحة 2(: التعديالت الرقابية

  ا�صتثمارات يف راأ�ص املال امل�صاند للبنك نف�صه  (ال�صريحة 2)52

 احل�ص�ص املتبادلة يف اأدوات راأ�ص املال امل�صاند  (ال�صريحة 2)53

54

ال�صتثمارات يف راأ�ص مال البنوك واملوؤ�ص�صات املالية و�صركات التاأمني التي تقع خارج نطاق التجميع الرقابي، بال�صايف 

من املراكز املك�صوفة املوؤهلة، حيث ل ميلك البنك اأكرث من 10% من حقوق امل�صاهمني امل�صدرة )املبالغ فوق حد %10 

حقوق امل�صاهمني للبنك)

 

55
ال�صتثمارات الهامة يف راأ�ص مال البنوك واملوؤ�ص�صات املالية و�صركات التاأمني التي تقع خارج نطاق التجميع الرقابي

(بال�صايف من املراكز املك�صوفة املوؤهلة)
 

 التعديلت الرقابية الأخرى املقررة من ال�صلطة الرقابية56

- اإجمايل التعديلت الرقابية على راأ�ص املال امل�صاند (ال�صريحة 2)57

163.176 راأ�ص املال امل�صاند (ال�صريحة 2)58

1.954.977 اإجمايل راأ�ص املال (اإجمايل راأ�ص املال = راأ�ص املال الأ�صا�صي ) ال�صريحة 1 + (راأ�ص املال امل�صاند (ال�صريحة 2)) 59

13.464.676 اإجمايل املوجودات املرجحة باملخاطر60

 معدلت راأ�س املال والحتياطيات

13.2%حقوق امل�صاهمني (CET1( (كن�صبة من املوجودات املرجحة باملخاطر)61

13.3%راأ�ص املال الأ�صا�صي (ال�صريحة 1) (كن�صبة من املوجودات املرجحة باملخاطر)62

14.5%اإجمايل راأ�ص املال  (كن�صبة من املوجودات املرجحة باملخاطر)63

64

الراأ�صمالية  (CET1( (تت�صمن امل�صدات  بالبنك ]احلد الأدنى ملتطلبات حقوق امل�صاهمني  متطلبات امل�صدات اخلا�صة 

التحوطية) زائداً امل�صدات الراأ�صمالية للتقلبات القت�صادية زائداً املتطلبات الراأ�صمالية الإ�صافية على البنوك ذات التاأثري 

النظامي ويعرب عنها كن�صبة من الأ�صول املرجحة باملخاطر

%2.5
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2.5%منها: متطلبات امل�صدات الراأ�صمالية التحوطية65

-  منها: امل�صدات الراأ�صمالية للتقلبات القت�صادية 66

-  منها: املتطلبات الراأ�صمالية الإ�صافية على البنوك ذات التاأثري النظامي67

7.2%حقوق امل�صاهمني (CET1( املتاحة للم�صدات (كن�صبة من الأ�صول املرجحة باملخاطر)68

 احلدود الدنيا

8.5%احلد الأدنى ملعدل حقوق امل�صاهمني (CET1( مبا يف ذلك امل�صدات الراأ�صمالية التحوطية69

10.0%احلد الأدنى ملعدل راأ�ص املال الأ�صا�صي  (ال�صريحة 1)70

71
احلد الأدنى لراأ�ص املال مبفهومه ال�صامل (13%) بخلف امل�صدات الراأ�صمالية للتقلبات القت�صادية وم�صدات البنوك 

ذات التاأثري النظامي
%12.0

 املبالغ دون حدود ال�ستقطاعات )قبل وزنها باملخاطر(

57.342 ال�صتثمارات غري الهامة يف راأ�ص مال املوؤ�ص�صات املالية الأخرى72

175.390 ال�صتثمارات الهامة يف حقوق امل�صاهمني لدى املوؤ�ص�صات املالية 73

 حقوق خدمات الرهن العقاري (بال�صايف من ال�صريبة املدرجة يف جانب اللتزام ذي ال�صلة)74

75
ال�صريبة املوؤجلة املدرجة على جانب املوجودات الناجتة عن فروقات موؤقتة (بال�صايف من ال�صريبة املدرجة يف جانب 

اللتزام ذي ال�صلة)
 

 حدود العرتاف باملخ�س�سات يف راأ�س املال امل�ساند )ال�سريحة 2(

76
املخ�ص�صات العامة املوؤهلة للإدراج �صمن راأ�ص املال امل�صاند (ال�صريحة 2) بخ�صو�ص النك�صافات وفقاً للأ�صلوب القيا�صي 

(قبل تطبيق احلد الأق�صى)
 401.357

151.433 احلد الأق�صى لإدراج املخ�ص�صات العامة يف راأ�ص املال امل�صاند (ال�صريحة 2) وفقاً للأ�صلوب القيا�صي77

78
املخ�ص�صات العامة املوؤهلة للإدراج �صمن راأ�ص املال امل�صاند (ال�صريحة 2) بخ�صو�ص النك�صافات وفقاً لأ�صلوب مناذج 

الت�صنيفات الداخلية (قبل تطبيق احلد الأق�صى)
 

 احلد الأق�صى لإدراج املخ�ص�صات العامة �صمن راأ�ص املال امل�صاند (ال�صريحة 2) وفقاً لأ�صلوب مناذج الت�صنيفات الداخلية79

معيار الرفع املايل: منوذج الإف�ساح العام

جدول )32(

األف دينار كويتيالبند 

النك�سافات داخل امليزانية العمومية

21.784.131 بنود داخل امليزانية العمومية (با�صتثناء امل�صتقات ومعاملت متويل الأوراق املالية ولكنها ت�صتمل على ال�صمانات)1

(778.715) (مبالغ املوجودات املقتطعة يف حتديد ال�صريحة 1 من راأ�ص املال �صمن اإطار عمل بازل 3)2

21.005.416 اإجمايل الإنك�صافات داخل امليزانية العمومية (با�صتثناء امل�صتقات ومعاملت متويل الأوراق املالية) (جمموع ال�صطر 1 و2)3

النك�سافات ملخاطر امل�ستقات

10.848 تكلفة ال�صتبدال املتعلقة بكافة معاملت امل�صتقات (اأي �صايف هام�ص التباين النقدي املوؤهل)4

81.845 مبالغ م�صافة للتعر�ص املحتمل للمخاطر يف امل�صتقبل واملرتبطة بكافة معاملت امل�صتقات 5

اإجمايل �صمانات امل�صتقات املقدمة واملقتطعة من موجودات امليزانية العمومية طبقا للإطار العمل املحا�صبي الت�صغيلي6

 (اقتطاعات موجودات الأر�صدة املدينة لهام�ص التباين النقدي املقدم يف معاملت امل�صتقات)7

 (اأطراف مقابلة مركزية معفاة من النك�صافات التجارية امل�صتبعدة ح�صب العميل)8

قيمة ا�صمية فعلية معدلة للم�صتقات الئتمانية امل�صجلة9

قيمة ا�صمية فعلية معدلة للمقا�صة والقتطاعات لقيمة املعامل الإ�صايف للم�صتقات الئتمانية امل�صجلة)10

92.693 اإجمايل النك�صافات للم�صتقات (جمموع ال�صطور من 4 اإىل 10)11

النك�سافات ملعامالت متويل الأوراق املالية

 اإجمايل موجودات معاملت متويل الأوراق املالية (دون اأي حتقق للمقا�صة) بعد التعديل ليعك�ص معاملت املبيعات املحا�صبية12

  (مبالغ متت مقا�صتها للأر�صدة الدائنة النقدية والأر�صدة املدينة النقدية لإجمايل موجودات معاملت متويل الأوراق املالية)13

 النك�صاف ملخاطر العائد النقدي ملوجودات معاملت متويل الأوراق املالية14

 النك�صافات ملعاملت الوكلء 15

-اإجمايل انك�صافات معاملت متويل الأوراق املالية (جمموع ال�صطور من 12 اإىل 15)16

النك�سافات للبنود الأخرى خارج امليزانية

7.304.081 النك�صاف للبنود خارج امليزانية بالقيمة ال�صمية الإجمالية 17

(5.337.356)(تعديلت للتحويل اإىل مبالغ مكافئة للئتمان)18

1.966.725 بنود خارج امليزانية (جمموع ال�صطرين 17 و18)19

راأ�س املال واإجمايل النك�سافات

1.791.801 ال�صريحة 1 من راأ�ص املال20

23.064.834 اإجمايل النك�صافات (جمموع ال�صطور رقم 3 و11 و16 و19)21

معيار الرفع املايل

7.8%معيار الرفع املايل – بازل 223
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قائمة امل�سطلحات

التعريفامل�سطلح

)AT1(  راأ�س املال الإ�سايف

ميثل راأ�ص املال الإ�صايف (AT1(اأحد املفاهيم املحددة من قبل جلنة بازل 3 ويتكون من راأ�ص مال ذي جودة عالية. 

تت�صمن هذه ال�صريحة ب�صورة رئي�صية تقدمي التزام دائم وغري مقيد بتوفري الأموال وهي متاحة بحرية لتحمل 

اخل�صائر يف حالة عدم ال�صتمرارية وتلي مطالبات املودعني وغريهم من الدائنني الرئي�صيني يف حالة الت�صفية 

كما اأنها تتيح توزيعات راأ�ص املال بناء على التقدير التام واملطلق للموؤ�ص�صة.

بازل 2
ي�صري اإىل »القواعد والتعليمات املتعلقة مبعيار كفاية راأ�ص املال« ال�صادرة مبوجب التعميم رقم 2/ر ب/2005/184  

ال�صادر عن بنك الكويت املركزي بتاريخ 21 دي�صمرب 2005 والتعديلت اللحقة له.

بازل 3
ي�صري اإىل تعليمات »معدل كفاية راأ�ص املال – بازل 3 للبنوك التقليدية« ال�صادرة مبوجب التعميم رقم 2/ر ب، 

ر ب اأ/2014/336 ال�صادر عن بنك الكويت املركزي بتاريخ 24 يونيو 2014.

امل�سدات الراأ�سمالية التحوطية
مت اإدراج وت�صنيف امل�صدات الراأ�صمالية التحوطية بن�صبة 2.5 % (يتم التعبري عنه كن�صبة من املوجودات املرجحة 

باملخاطر) �صمن احلد الأدنى من متطلبات حقوق امل�صاهمني من ال�صريحة 1.

امل�سدات الراأ�سمالية للتقلبات القت�سادية
متطلبات امل�صدات الراأ�صمالية للتقلبات القت�صادية يرتاوح من 0% اإىل 2.5% والذي حينما يتم تقديره كاأحد 

املتطلبات بناء على تقدير بنك الكويت املركزي، ينبغي الوفاء به من حقوق امل�صاهمني من ال�صريحة 1

حقوق امل�ساهمني من ال�سريحة 1

ميثل راأ�ص املال الأعلى جودة املتاح مبا يعك�ص التزاما دائما وغري مقيد بتوفري الأموال املتاحة بحرية لتحمل 

اخل�صائر. وهو يت�صمن ب�صورة رئي�صية حقوق امل�صاهمني والأرباح املحتفظ بها والحتياطيات ناق�صا القتطاعات 

املقررة.

احتياطي البنوك ذات التاأثري

 النظامي املحلي

�صكل حقوق  به يف  الوفاء  وينبغي   %2 اإىل  يتباين من %0.5  املحلي  النظامي  التاأثري  ذات  للبنوك  احتياطي 

امل�صاهمني (CET1( والذي �صيتم حتديده �صنويا على م�صتوى كل بنك حمدد كبنك ذي تاأثري نظامي هام من قبل 

بنك الكويت املركزي.

ECAI – موؤ�س�سة تقييم الئتمان اخلارجي
للم�صتثمرين  املركزي مثل خدمة موديز  الكويت  بنك  بها من قبل  الئتمان اخلارجي املعرتف  تقييم  موؤ�ص�صة 

و�صتاندرد اآند بورز وفيت�ص

ال�سريحة 2 من راأ�س املال

تتكون ال�صريحة 2 من راأ�ص املال من اأدوات راأ�ص املال املوؤهلة التي تقدم التزاما غري مقيد بتوفري الأموال لفرتة 

حمددة ملقا�صة اخل�صائر يف حالة عدم ال�صتمرارية وهي م�صاندة ملطالبات املودعني يف حالة الت�صفية. والتحقق 

املحدود للمخ�ص�صات العامة املحتفظ بها مقابل اخل�صائر امل�صتقبلية التي ل ميكن حتديدها حاليا موؤهل للإدراج 

�صمن ال�صريحة 2 من راأ�ص املال.


