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يعد بنك الكويت الوطني أول البنوك الكويتية إذ يواصل تقدمي خدماته 
جلميع العمالء منذ أكثر من 65 عاماً. ومتتد عمليات املجموعة في 

منطقة الشرق األوسط وخارجها، وميتلك شبكة فروع محلية ودولية تصل 
إلى أكثر من 140 فرعاً في 15 دولة موزعة على 4 قارات.

نبذة عن البنك
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حملة عامة عن البنك

جنح بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع )»بنك الكويت الوطني« أو 
»البنك«(، منذ تأسيسه في العام 1952، في ترسيخ مكانة ريادية، 

ليس فقط لكونه أول وأقدم بنك وطني وشركة مساهمة تأسست في 
الكويت وفي منطقة اخلليج العربي، وإمنا أيضاً ألسباب عديدة أهمها 
اخلبرة والقدرة على تقدمي خدمات مالية مبتكرة على مدار 65 عاماً 
ليصبح بذلك املؤسسة املالية الرائدة في الكويت. وقد حرص البنك 

على توسيع نطاق أعماله ليشمل مختلف أنحاء منطقة الشرق األوسط 
وصوالً إلى األسواق العاملية، حتى بات ينفرد اليوم بأكثر من 140 

فرعاً في 15 دولة موزعة على 4 قارات مختلفة.

يحرص البنك على تبني نهج إداري مستقر ومدروس مع اعتماد 
استراتيجية واضحة لتعزيز أعماله الرئيسية والتوسع عبر قطاعات 

وأسواق جديدة، وهو ما أكسبه سمعة مرموقة ومكانة رائدة في 
املنطقة والعالم أجمع. ومتكن البنك من حتقيق مستويات عالية من 

الربحية بفضل جودة أصوله والرسملة القوية التي يتمتع بها. ويقدم 
البنك مجموعة شاملة من املنتجات املالية واخلدمات االستثمارية 

واحللول املبتكرة التي تلبي احتياجات عمالئه من األفراد والشركات 
واملؤسسات املالية.

يُعد بنك الكويت الوطني رائداً من حيث األصول وودائع العمالء 
والقروض والسلف باعتباره أكبر مجموعة خدمات مصرفية في 

الكويت. وفي العام 2017، حاز بنك الكويت الوطني على مكانة رائدة 
ضمن قائمة »جلوبل فاينانس« ألكثر 50 بنكاً أماناً على مستوى العالم 

وذلك للمرة الثانية عشر على التوالي، كما حلت العالمة التجارية لبنك 
الكويت الوطني في املرتبة األولى كالعالمة املصرفية األعلى قيمة 

على مستوى املصارف في الكويت لعام 2017، ومن ضمن العالمات 
التجارية املصرفية العشر األعلى قيمة في منطقة الشرق األوسط، 

وذلك وفق التقرير السنوي للشركة العاملية لتقييم العالمات التجارية 
»براند فاينانس«.  

امللكية
تأسس البنك على يد مجموعة من كبار التّجار الكويتيني وظل 

محافظاً على قاعدة مساهميه الرئيسيني منذ ذلك الوقت. ومت إدراج 
أسهم البنك في سوق الكويت لألوراق املالية عام 1984. وميتلك 

مساهم واحد )املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية( أكثر من %5 
من رأس املال )5.53% كما في 31 ديسمبر 2017(. وقد بلغت القيمة 
السوقية لبنك الكويت الوطني 4.2 مليار دينار كويتي في 31 ديسمبر 

.2017

العمليات
على الرغم من تركيز العمليات الرئيسية ملجموعة بنك الكويت الوطني 

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، إال أن البنك يسعى 
للحفاظ على مكانته الدولية من خالل انتشاره في العديد من الدول 
وخير دليل على ذلك تواجده في كل من الصني، فرنسا، سنغافورة، 

سويسرا، تركيا، اململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية.

تضم قطاعات األعمال الرئيسية ما يلي:

اخلدمات املصرفية الشخصية واخلاصة  .1
اخلدمات املصرفية للشركات  .2

اخلدمات املصرفية اإلسالمية )من خالل بنك بوبيان التابع   .3
للمجموعة(

اخلدمات املصرفية االستثمارية وإدارة األصول )من خالل   .4
شركة الوطني لالستثمار التابعة للمجموعة(  

التصنيفات االئتمانية

التصنيف 
طويل األجل 

التصنيف 
املستقل

النظرة 
املستقبلية

مستقرةAa3a3موديز

مستقرة-A+aستاندرد آند بورز

مستقرة-AA-aفيتش
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الرؤية

الرسالة

القيم

أن نكون البنك الذي تعرُفه وتثُق به بفضل قيمنا األساسّية 
وموّظفينا واخلبرات التي ُنقدمها

تقدمي خدمات مالية ذات مستوى عاملي وخدمة عالية اجلودة 
لعمالئنا

استقطاب أفضل الكفاءات املصرفية في املنطقة وتطويرها 
واحلفاظ عليها

القيام مبسؤوليتنا جتاه املجتمعات التي نعمل فيها

االلتزام املطلق بقيمنا األساسية وهي املثابرة والنزاهة والتحفظ 
واملعرفة

بذلك، نستطيع أن نواصل حتقيق أعلى العوائد ملساهمينا

املثابرة
النزاهة
التحفظ
املعرفة 
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يسرني، باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس 
اإلدارة، أن أضع بني أيديكم التقرير السنوي لعام 2017 لبنك الكويت 

الوطني في الذكرى اخلامسة والستني لتأسيسه. لقد متكنا خالل 
العام 2017 من حتقيق أداء قوي في جميع مجاالت أعمالنا، حيث 

شهدت املجموعة ارتفاعاً ملحوظاً في معدالت الربحية مع محافظة 
البنك على مركزه الريادي في السوق احمللي. إليكم هذا التقرير الذي 
يحمل بني طياته معلومات وافية ومفّصلة عن عملياتنا ليؤكد مجدداً 
أن التزامنا بتوفير حلول مصرفية متكاملة لعمالئنا في جميع أنحاء 

العالم قد أصبح أقوى من أي وقت مضى.

البيئة االقتصادية
واصل بنك الكويت الوطني جهوده لتعزيز مكانته، مستفيداً من متانة 

الركائز األساسية لالقتصاد الكويتي الذي ال يزال متأثراً إلى حد 
كبير باإلنفاق احلكومي. ونظراً لقدرة الكويت على حتقيق أدنى سعر 
تعادل نفطي في املوازنة بني دول مجلس التعاون اخلليجي، حرصت 

احلكومة الكويتية خالل العام 2017 على ضخ املزيد من االستثمارات 
في قطاع النفط والغاز. وعلى الرغم من اعتماد االقتصاد الكويتي 

بشكل أساسي على اإليرادات النفطية، إال أن الدولة قد حققت 
منواً ملموساً في مساهمة القطاعات األخرى في إجمالي الناجت 

احمللي. ويلعب بنك الكويت الوطني دوراً محورياً في دفع عجلة النمو 
االقتصادي داخل البالد حيث شارك في متويل معظم مشاريع الدولة 
الرئيسية في القطاعني العام واخلاص، سواء في قطاع النفط والغاز 

أو القطاعات األخرى.  ويحرص بنك الكويت الوطني على تعزيز 
إسهاماته في مسيرة التنمية االقتصادية التي تضمنتها رؤية »كويت 
جديدة 2035«، وترجمة طموحاتها وأهدافها احلقيقية على أرض 

الواقع. من جهة أخرى، تعتبر الكويت مالذاً استثمارياً آمناً  في ظل 
التحديات االقتصادية والسياسية التي تواجهها دول املنطقة، وهو ما 

تؤكده  التصنيفات االئتمانية السيادية الصادرة عن وكاالت التصنيف 
العاملية مثل موديز وستاندرد آند بورز وفيتش.

بنك الكويت الوطني في عامه اخلامس والستني: 
عام من االبتكار

يتميز بنك الكويت الوطني بسجل حافل من اإلجنازات على صعيد 
الثبات واالستقرار والتحفظ، ولكن هذه السمعة لم تكن يوماً عائقاً 
أمام قدرتنا على االبتكار. وبفضل ما تسنى لنا من خبرات، جنحنا 

خالل العام 2017 من حتقيق تقدم ملحوظ على صعيد تعزيز التقنيات 
واألنظمة الداخلية، إلى جانب تعميم منصات اخلدمات املصرفية 

الرقمية والذكية الرائدة في املجال والتي تعود بالفائدة املباشرة على 
العمالء. ولالنطالق نحو آفاق أكثر إشراقاً، ولضمان استقطاب املزيد 
من العمالء واحلفاظ عليهم في بيئة تشهد تنافساً كبيراً، يحرص بنك 

الكويت الوطني على مواصلة االبتكار.

نحن نؤمن بأن موظفينا هم جوهر جناحنا، وبأنه ال مستقبل دون 
توفير بيئة مثالية تزيدهم ثقة بأنفسهم وفخراً بإجنازاتهم، لذا 

نركز على ضمان توفير التدريب املهني وآليات التخطيط للتعاقب 
الوظيفي التي تساعدنا بدورها في ضمان تعيني الكفاءات املناسبة في 

املناصب املناسبة - على مستوى البنك - من أجل مواجهة التحديات 
املستقبلية. كذلك، يعتمد منوذج أعمالنا على تضمني مقومات االبتكار 

في النسيج الداخلي للمجموعة، السيما على الصعيد الدولي. وقد 
جنحنا هذا العام في تعزيز أواصر التعاون بني فروعنا اخلارجية، 

مع حتسني الترابط فيما بينها وتوفير جتربة أكثر تكاماًل للعمالء في 
نهاية املطاف.

"يتميز بنك الكويت الوطني بسجل حافل من اإلنجازات على صعيد 
الثبات واالستقرار والتحفظ، ولكن هذه السمعة لم تكن يوماً عائقاً 

أمام قدرتنا على االبتكار."  

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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احلوكمة
واصل مجلس اإلدارة أداء مهامه في العام 2017، وُعقدت اجلمعية العامة 

العادية وغير العادية لبنك الكويت الوطني لعام 2016 يوم 11 مارس 
2017، بإكتمال النصاب القانوني من املساهمني بواقع 79.52%. وقد 

أقرت اجلمعية العامة العادية وغير العادية توصيات مجلس اإلدارة بتوزيع 
أرباح نقدية للمساهمني مبا يعادل 30 فلساً لكل سهم. ولم يطرأ أي 

تغييرات في تشكيل مجلس اإلدارة أو اللجان املنبثقة عنه خالل العام، وقد 
عقد املجلس وجلانه ما يصل إلى 70 إجتماعاً خالل العام 2017.

"شهدت المجموعة ارتفاعاً ملحوظاً في 
معدالت الربحية مع محافظة البنك على 

مركزه الريادي في السوق المحلي."

حتقيق القيمة للمساهمني
وصلت القيمة السوقية اإلجمالية لبنك الكويت الوطني 4.2 مليار 

دينار كويتي في 31 ديسمبر 2017، وسيتقدم  مجلس اإلدارة 
بالتوصية لتوزيع أرباح نقدية للمساهمني بواقع 174.5 مليون دينار 

كويتي، مبا يعادل 30 فلساً لكل سهم باإلضافة إلى توزيع أسهم منحة 
بواقع 5% )خمسة أسهم عن كل مائة سهم ميتلكها املساهم(، وذلك 

في اجلمعية العامة السنوية املقرر انعقادها في مارس 2018. وميثل 
مبلغ التوزيعات النقدية 54.1% من صافي أرباح مجموعة بنك الكويت 

الوطني لهذا العام.

شكر وتقدير
وفي اخلتام، يطيب لي باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع أعضاء 
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لبنك الكويت الوطني أن أقدم أسمى 

آيات الشكر إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البالد املفدى الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح وإلى ولي عهده األمني الشيخ نواف 

األحمد اجلابر الصباح حفظهما اهلل، على دعمهما املتواصل الستقرار 
االقتصاد الكويتي ومنوه.

كما أود التوجه بخالص الشكر إلى أعضاء مجلس إدارة مجموعة 
بنك الكويت الوطني على مشورتهم وقيادتهم احلكيمة. كما يطيب 

لي، باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس اإلدارة، 
أن أتقدم بالشكر اجلزيل ألعضاء اإلدارة التنفيذية لبنك الكويت 

الوطني الذين لم يكتفوا بأداء مهامهم على أكمل وجه فحسب، بل 
جنحوا كذلك بوضع استراتيجية مبتكرة من شأنها أن تضمن استمرار 

منو البنك في املستقبل. وأود كذلك أن أعرب عن امتناني اخلاص 
لعمالئنا في الكويت وفي جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وحول 

العالم ملا يقدموه من والء ودعم مستمر. وال يسعني إال أن أتقدم 
بالشكر أيضاً أنا وإخواني أعضاء مجلس اإلدارة جلميع العاملني في 
البنك في جميع فروعه املنتشرة حول العالم على جهودهم وتفانيهم 
في العمل من أجل إثراء جتربة عمالء البنك. وأتوجه بالشكر كذلك 

إلى العاملني في بنك الكويت املركزي وعلى رأسهم األخ احملافظ 
الدكتور محمد يوسف الهاشل على إدارته الرشيدة للسياسة النقدية 
في البالد وقيادته احلكيمة وتوجيهاته املستمرة، ولهيئة أسواق املال 
على دعمهم املتواصل وجهودهم الرامية إلى توجيه دفة القطاع في 
مسارها الصحيح. كما أود أن أشكر مساهمينا على إميانهم ببنك 

الكويت الوطني ودعمهم املستمر له. وأقول في اخلتام أن قصة 
جناحنا املستمرة على مدار اخلمسة وستني عاماً املاضية كفيلة بجعلنا 

موقنني بأن أمامنا مستقبل مشرق ومزدهر. 

ناصر مساعد عبد اهلل الساير
رئيس مجلس اإلدارة
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بنك الكويت الوطني يستحوذ 
على البنك الوطني املصري

بنك الكويت الوطني ينجح في تفادي 
اآلثار السلبية لألزمة املالية العاملية 

مواصاًل دعم املتطلبات الدولية لعمالئه 
في الكويت ومنطقة الشرق األوسط

بنك الكويت الوطني يستحوذ على احلصة 
الكبرى في بنك بوبيان

أصدر بنك الكويت الوطني أوراق مالية 
دائمة بقيمة 700 مليون دوالر أمريكي 

وسندات دين مساندة لرأس املال بقيمة 
125 مليون دينار كويتي

مسيرة البنك على مدار 65 عامًا

تأسس بنك الكويت الوطني مبوجب 
مرسوم أميري برأس مال يعادل املليون 

دينار كويتي

بنك الكويت الوطني يدعم تأسيس عدد من 
أهم الشركات الكويتية ومن بينها اخلطوط 
اجلوية الكويتية، مؤسسة البترول الكويتية، 

شركة ناقالت النفط الكويتية وشركة 
مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية

استبدال الروبية الهندية املتداولة بروبيات 
اخلليج التي أصدرها بنك اإلصدار 

الهندي ألول مرة في الكويت ومشاركة 
الوطني في عملية االستبدال

الوطني يصدر أول سندات دولية على 
مستوى منطقة الشرق األوسط ومنطقة 

اخلليج في األسواق العاملية بقيمة 450 مليون 
دوالر أمريكي بنجاح وتقدير عاملي كبيرين

بنك الكويت الوطني الوحيد على مستوى 
اخلليج ومنطقة الشرق األوسط الذي 
يحصل على رخصة تشغيل في العراق

200820122015

2004 20072002

1950
1959- 19521959
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بنك الكويت الوطني يقود شركة التمويل 
التقليدي ألكبر مشروع وقود بيئي

الوطني يقدم أول خدمة 
مصرفية عبر اإلنترنت على 

مستوى الشرق األوسط

الغزو العراقي على الكويت وقيام 
البنك بإدارة وتنفيذ كافة عملياته 

من خالل فرعه الدائم في لندن

الوطني يرتب أكبر قرض في 
املنطقة لصالح حكومة الكويت 
بقيمة 5.5 مليار دوالر أمريكي

بنك الكويت الوطني يدبر قرضاً 
لتأسيس شركة ايكويت للبتروكيماويات 

بقيمة 1.2 مليار دوالر أمريكي

استبدال روبيات اخلليج بالدينار 
الكويتي ألول مرة وقيام الوطني 

بتنفيذ عملية االستبدال

بنك الكويت الوطني يصدر سندات ممتازة غير 
مضمونة بقيمة 750 مليون دوالر أمريكي

٭

افتتح بنك الكويت الوطني أول 
مستشفى تخصصي في الكويت لعالج 

األطفال باخلاليا اجلذعية 

٭

بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً قياسية 
تتخطى املليار دوالر أمريكي

٭

وقوع أزمة املناخ وخروج الوطني 
ساملاً دون أية خسائر بسبب 

قيادته التحفظية

20162017

200019981995

1961198219901991

الوطني أول بنك في الشرق 
األوسط يطرح خدمة تداول 

األسهم األمريكية إلكترونياً من 
خالل موقعه على اإلنترنت

٭

افتتاح مستشفى بنك الكويت 
الوطني التخصصي لألطفال 

في منطقة الصباح الطبية

٭
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بنك الكويت الوطني 
في عامه اخلامس والستني:

عام من االبتكار

احتفى بنك الكويت الوطني في العام 2017 مبرور 65 عاماً على 
تأسيسه. وقد استطاع البنك خالل هذه الفترة بترسيخ مكانته كأحد 

البنوك الرائدة في تقدمي اخلدمات املالية املوثوقة لنطاق واسع من 
العمالء. ولعّل أبرز ما متّيز به هذا العام هو التركيز املكثف على 

االبتكار باعتباره من احملركات األساسية للنمو في املستقبل حيث 
كان لإلجنازات البارزة عبر جميع قطاعات األعمال ووظائف الدعم 

لدى البنك دور مهم في وضع التطور التقني وتعزيز األنظمة والتحول 
الرقمي واخلدمات املصرفية الذكية على رأس األهداف االستراتيجية 
للبنك. ويعتبر تضمني االبتكار في النسيج الداخلي للبنك أمراً حيوياً 

لتلبية احتياجات عمالئه لضمان جناحه مستقباًل. 

وفي الوقت الذي ثبت فيه ُضعف العديد من املؤسسات املالية في 
املنطقة في مواجهة األزمات، حافظ بنك الكويت الوطني على سجل 

حافل من االستقرار واألمان. كما أسهمت االستراتيجية املبتكرة 
القائمة على التفكير املستقبلي التي تنتهجها قيادة البنك في احلفاظ 

على مكانة البنك الريادية. 

وانطالقاً من اعتماده على املوظفني وإميانه بدورهم الرئيسي في 
تقدمي خدمات وحلول مالية مبتكرة، يواصل بنك الكويت الوطني 
تأكيده على أهمية التدريب والتطوير املهني والتخطيط للتعاقب 

الوظيفي كجزء ال يتجزأ من استراتيجيته املؤسسية. وقد مت تنفيذ 
العديد من املبادرات الهامة في هذا املجال خالل العام 2017 والتي 

آتت ثمارها.

وباعتباره املؤسسة املالية الرائدة في الكويت، يتمتع البنك بعالقة 
وثيقة مع احلكومة الكويتية، حيث يشارك بصفة مباشرة في املشاريع 

العمالقة املميزة التي سيكون لها دور مهم في تنويع اقتصاد الدولة 
وحتقيق االستقرار من أجل األجيال القادمة. وتسلّط تلك املشاريع، 

والتي تشمل مشاريع ضخمة لتحسني البنية التحتية، الضوء على 
املنهج املبتكر الذي تتبعه القيادة احلكيمة للكويت وذلك لتحقيق 

التنمية الوطنية، ويفخر بنك الكويت الوطني بدعم برنامجها الرامي 
إلى حتقيق ذلك.

واصل بنك الكويت الوطني تعزيز تواجده على الصعيد الدولي، حيث 
منت موجودات املجموعة خارج الكويت مبا يقارب 10%. ويتوقف منو 

البنك في ما يخص الصعيد الدولي على تضافر اجلهود والتواصل بني 
شبكاته وفروعه اخلارجية بيسر وسهولة، وهو ما حتقق بالفعل نتيجة 
لإلجراءات اجلادة واملبادرات التقنية التي مت تنفيذها في العام 2017.

كما يعتبر بنك الكويت الوطني مؤسسة مالية قوية وراسخة تتمتع 
مبكانة رائدة في السوق احمللي. ونستعرض في الفصول التالية 
كيفية ترسيخ عنصر االبتكار كجزء أساسي من استراتيجية منو 

البنك، واآللية املتبعة ملواصلة العمل من أجل حتقيق القيمة جلميع 
املساهمني.

"يعتبر تضمين االبتـكار في النسـيج الداخلي للبنك أمراً حيوياً لتلبية 
احتياجات عمالئه لضمان نجاحه مستقباًل." 
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2017-200٨
2017-200٩

 201٥ ،2013-2010
201٦-2010
2012-2011
2017-2013
2017-2014

201٥
2017-201٥

201٦
201٦

العام

أفضل بنك للتمويل التجاري في الكويت ٭		
ضمن قائمة أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم ٭		

أفضل بنك على مستوى األسواق الناشئة في منطقة الشرق األوسط ٭		
أفضل بنك لألسواق الناشئة في الكويت ٭		

أفضل مزود لصناديق السوق النقدي في الكويت ٭		
أفضل مزود خلدمات أسواق الصرف في منطقة الشرق األوسط ٭		

أفضل بنك على مستوى الكويت ٭		
أفضل بنك على مستوى منطقة الشرق األوسط ٭		

أفضل بنك للخدمات املصرفية اخلاصة في الكويت ٭		
البنك األكثر ابتكاراً في مجال التمويل التجاري ٭		

أفضل بنك إلدارة املخاطر املالية في منطقة الشرق األوسط ٭		

العام

2017-1٩٩4
2017-200٦
2013-2007

200٨
200٩

2013-2012

أفضل بنك على مستوى الكويت ٭		
أفضل بنك للخدمات املصرفية اخلاصة في الكويت ٭		

أفضل بنك في منطقة الشرق األوسط ٭		
أبرز املساهمني في القطاع املصرفي اإلقليمي في منطقة الشرق األوسط ٭		

أفضل بنك استثماري في الكويت ٭		
أفضل مؤسسة مدارة مهنياً في منطقة الشرق األوسط ٭		

2007-2001
200٩-2007
2011-2007
201٦-2007

200٩
2017-2014

	صفقة العام في الكويت ٭	
	صفقة العام في منطقة الشرق األوسط ٭	

	مصرف العام - الشرق األوسط ٭	
	مصرف العام - الكويت ٭	

	أفضل خدمة للعمالء وأفضل بنك لتمويل املشاريع في الشرق األوسط ٭	
أفضل بنك على مستوى الكويت ٭		

سجل حافل من اجلوائز والتقديرات

اجلوائز وشهادات التقدير 

العام
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تهدف استراتيجية بنك الكويت الوطني لالستجابة إلى املتغيرات التي 
تشهدها البيئة التشغيلية وما يواجهها من صعوبات. وفي إطار جهودنا 

لتحقيق عوائد مجزية جلميع مساهمينا، نحرص دوماً للحفاظ على 
ريادتنا في إدارة أعمالنا الرئيسية والنمو خارج نطاق األعمال الرئيسية، 

فضاًل عن حتسني الربحية.

املراجعة االستراتيجية
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يسرني القول بأننا واصلنا خالل العام 2017، الذي نحتفي فيه 
بالذكرى اخلامسة والستني لتأسيس بنك الكويت الوطني، حتقيق 

النمو واالستقرار املستدام، في الوقت الذي شهدت فيه العديد من 
البنوك اإلقليمية األخرى أداًء متعثراً في ظل الظروف الصعبة التي 

أثرت في االقتصاد الكلي للمنطقة، وقد متكنا من حتقيق هذا األداء 
القوي ومواجهة تلك الظروف االقتصادية غير املواتية بفضل انتشارنا 

اإلقليمي والعاملي وريادتنا في السوق احمللي. كما شهد العام 2017 
أيضاً مواصلة فريق عملنا في جميع القطاعات املختلفة باملجموعة 

أدائه املتميز وجنح بجدارة في حتقيق توقعات عمالئنا وموظفينا 
ومساهمينا بل وجتاوزها أيضا.

أداء املجموعة
حافظت املجموعة على أدائها القوي في مختلف مجاالت اخلدمات 

املصرفية الرئيسية في الكويت، وذلك على الرغم من استمرار أسعار 
النفط املنخفضة واملستقرة التي يشهدها العالم، األمر الذي عزز 

مكانتها كأفضل موفر للخدمات املالية في الكويت. وقد شهدت 
املجموعة ارتفاعاً في قيمة إجمالي املوجودات بنسبة 7.4% باملقارنة 

مع العام 2016، حيث وصلت قيمتها اإلجمالية إلى 26 مليار دينار 
كويتي )86.3 مليار دوالر أمريكي(، كما ارتفعت ودائع العمالء بنسبة 

9.3%، وارتفعت القروض والتسليفات بنسبة 6.5%. ووصل صافي 
أرباح العام املنتهي في 31 ديسمبر 2017 إلى 322.4 مليون دينار 

كويتي )1.068 مليون دوالر أمريكي(، بنمو بلغت نسبته 9.2% على 
أساس سنوي.

وقد ساهمت العمليات الدولية للبنك مبا نسبته 27.7% من األرباح 
)32.0% في العام 2016(، علماً أننا سنواصل العمل على تنمية هذا 

اجلزء من أعمالنا لتنويع مصادرنا وهو ما يحد من املخاطر.

ومن جهة أخرى، واصلت إيرادات اخلدمات املصرفية اإلسالمية 
حتقيق منواً جيداً في العام 2017، مما انعكس بشكل إيجابي على 

مساهمتها في األرباح املجمعة للمجموعة ككل، وذلك من خالل بنك 
بوبيان، وهو بنك كويتي تابع للمجموعة يتولى قيادته فريق إداري 

على درجة عالية من اخلبرة وااللتزام، يعمل بانسجام تام مع الثقافة 
املؤسسية لبنك الكويت الوطني. وقد شهد إجمالي موجودات بنك 

بوبيان منواً بنسبة 14.0% في العام 2017.

االبتكار في بنك الكويت الوطني
االبتكار كلمة لها عدة معاني وتترجم عبر أبعاد متعددة في بنك 
الكويت الوطني. فيما يتعلق بالنمو الدولي، ميثل االبتكار نهجنا 

احلكيم واالستراتيجي في التعرف على األسواق اجلديدة واملربحة. 
وترجمة لهذا البعد، فقد بدأنا في العام 2017 تأسيس أعمالنا 

إلدارة الثروات في اململكة العربية السعودية. وبعد استيفاء متطلبات 
احلصول على الترخيص، سيتم تأسيس كيان جديد خاضع لرقابة 

هيئة سوق املال السعودي في العام 2018. ويهدف البنك من خالل 
تأسيس هذا الكيان، الذي سيقترن مع خدمات وحدة اخلدمات 
املصرفية اخلاصة وشركة الوطني لالستثمار، إلى االستفادة من 

الفرص املتاحة في أحد أكبر اقتصادات منطقة اخلليج العربي، إلى 
جانب االستفادة من األصول الهائلة القابلة لالستثمار في اململكة. كما 
عملنا على توسعة أعمالنا في الصني بافتتاح فرع جديد في شنغهاي 

لتلبية متطلبات التمويل للمقاولني الصينيني املشاركني في مشاريع 
البنية التحتية الضخمة في الكويت.

كما ينطبق االبتكار أيضاً على إجنازاتنا في تطوير التقنيات الداخلية 
وحتسني آليات التحول الرقمي، سواًء في مكاتب األعمال املساندة 

للتحكم في التكاليف أو في املكاتب األمامية لتقدمي خدمات جديدة 
للعمالء. وفي العام 2017، اتبعنا نهج “الهاتف النقال أوالً“ في 

التعامل مع منصات اخلدمات املصرفية الرقمية، األمر الذي أدى إلى 
 منو خدمات الدفع بدون اتصال املقدمة من خالل خدمة 

“NBK Tap & Pay“، والتي تتيح للعمالء الدفع مقابل مشترياتهم 
باستخدام سوار أو ملصق الدفع. وعلى الصعيد الداخلي، نواصل 

العمل على تطوير عروض جديدة ومحسنة إلدارة النقد، إلى جانب 
تعزيز التضافر والترابط بني فروعنا العاملية، وذلك لتعزيز فرص 

ترويج وبيع اخلدمات واملنتجات للعمالء بني األسواق وتطوير األعمال 
مما يسهم في  توفير جتربة أكثر شمولية للعمالء. ومن خالل تنفيذ 
املزيد من احللول الرقمية املقرر تطبيقها في العام 2018، سنواصل 

احلفاظ على ريادتنا اإلقليمية ومتيزنا عن منافسينا من خالل تعزيز 
سهولة االستخدام وتقدمي حلوالً مالئمة جليل األلفية.

"حافظت املجموعة على أدائها القوي في مختلف مجاالت اخلدمات 
املصرفية األساسية في الكويت، وذلك على الرغم من استمرار أسعار 

النفط املنخفضة واملستقرة التي يشهدها العالم، األمر الذي عزز مكانتها 
كأفضل مزود للخدمات املالية في الكويت."

كلمة الرئيس التنفيذي للمجموعة
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االستدامة
ترتكز محاور االستدامة الستة لدى بنك الكويت الوطني على التنمية 

االقتصادية، العمالء، احلوكمة، املوارد البشرية، البيئة واملجتمع. 
ونستعرض تلك احملاور بالتفصيل الحقاً في معرض هذا التقرير، 
لكنني أود أن ألقي الضوء على محورين منهما على وجه التحديد:

فيما يتعلق بالتنمية االقتصادية، فإننا ملتزمون بدعم البرنامج 
احلكومي وفقاً لرؤية “كويت جديدة 2035“ حيث يواصل بنك الكويت 
الوطني القيام بدور رائد في متويل نطاق كبير من املشروعات الكبرى 

في الكويت: بدايًة من الوقود البيئي ومروراً مبشاريع التعليم والبنية 
التحتية واإلسكان. ويتمتع البنك بتاريخ طويل من املساهمة بصورة 

إيجابية في منو االقتصاد احمللي، ونتطلع إلى مواصلة ذلك في 
السنوات املقبلة.

وفيما يتعلق باملوارد البشرية، يحرص البنك على دعم موظفيه بشكل 
مستمر ومتكينهم وتأهيلهم عبر طرح البرامج التدريبية املتخصصة، 
واملصممة وفق معايير منهجية وعلمية تتنوع بني التدريب والتطوير 

إلعداد كوادر على درجة عالية من املهنية. ولتحقيق ذلك، يوفر البنك 
نخبة من أفضل خبراء العمل املصرفي الذين يقدمون خبراتهم لتلك 

الكوادر، إدراكاً منا ألهمية استقطاب أفضل الكفاءات واستبقائها 
حفاظاً على استمرارية جناحنا. وفي السياق نفسه، كانت حملة “أنا 

الوطني“ التي أطلقها البنك هذا العام في غاية األهمية لترسيخ 
أهم قيم البنك لدى املوظفني ودفعهم إلى حتمل املسؤولية عن جودة 

عملهم.

املسار االستراتيجي
يتطلع  بنك الكويت الوطني إلى حتقيق عائدات مميزة ملساهميه وذلك 

من خالل ثالث ركائز استراتيجية رئيسية، أبرزها محافظة البنك 
على حصته في السوق الكويتي في مختلف اخلدمات الرئيسية التي 

يوفرها، مع حتقيق معدالت منو تفوق معدالت منو السوق في الشرائح 
األساسية، إلى جانب االستفادة من التواجد الدولي للبنك. كما 

سنحقق النمو في مجاالت أخرى تتخطى مجاالت عملنا األساسية. 
وسيتحقق ذلك كله من خالل التوسع في أنشطتنا احلالية املقدمة 

للعمالء والتوسع في أعمالنا في منطقة الشرق األوسط، وتنمية 
فروعنا في مصر واستغالل فرص النمو في مجال اخلدمات املصرفية 
اإلسالمية في الداخل واخلارج. وسنعمل كذلك على حتسني الربحية 

مع التركيز على كافة املؤشرات.

وفي اخلتام، يطيب لي أن أتوجه بالشكر إلى إدارة بنك الكويت 
الوطني وجميع موظفيه على جهودهم املبذولة لتحقيق نتائج مميزة 

على الدوام. كما أود التعبير عن امتناننا في البنك ملجلس اإلدارة على 
توجيهاتهم احلكيمة التي ال تقدر بثمن على مدار السنني. وأخيراً، 

أود التقدم بخالص الشكر إلى عمالئنا، فهم اجلزء األهم في رحلتنا 
على مدار اخلمسة وستني عاماً املاضية، وأحب أن أؤكد مجدداً على 

استمرار التزامنا جتاههم.

عصام جاسم الصقر
الرئيس التنفيذي للمجموعة

"االبتكار كلمة لها عدة معاني وتترجم 
عبر أبعاد متعددة في بنك الكويت 

الوطني. فيما يتعلق بالنمو الدولي، 
ميثل االبتكار نهجنا احلكيم 

واالستراتيجي في التعرف على 
األسواق اجلديدة واملربحة."
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يسر بنك الكويت الوطني اإلعالن عن حتقيق نتائج مالية مميزة 
خالل العام املنتهي في 31 ديسمبر 2017، مما يعكس النمو الثابت 
واألداء التشغيلي القوي خالل هذه الفترة. وتؤكد النتائج املالية لعام 
2017 مجدداً على مرونة وجودة وتنوع اإليرادات والعوامل الرئيسية 

التي أدت إلى حتقيق اإليرادات. وتتميز مجموعة بنك الكويت 
الوطني بكونها مجموعة مصرفية على درجة عالية من التنوع، من 
حيث املناطق اجلغرافية التي تعمل بها وخطوط أعمالها، كما أنها 

تتمتع مبكانة فريدة متكننا من املنافسة في سوق اخلدمات املصرفية 
التقليدية واإلسالمية. وتعزز قوة بنك الكويت الوطني بصفة دائمة من 

األداء املالي للمجموعة، وال يُستثنى من ذلك العام 2017.

لقد متكن بنك الكويت الوطني أيضاً من القيام بدور رئيسي في متويل 
البرنامج التنموي للحكومة الكويتية، وذلك من خالل ترسيخ مكانته 
الرائدة وتعزيز حصته في السوق الكويتي عن طريق تقدمي خدمات 
مبتكرة وذات قيمة مضافة للعمالء. باإلضافة إلى ذلك، شهد العمل 

على األجندة االستراتيجية للمجموعة حتسناً مستمراً في تعزيز مكانة 
بنك الكويت الوطني كمؤسسة مالية رائدة في منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا.

بلغ صافي أرباح املجموعة 322.4 مليون دينار كويتي )1.068 مليون 
دوالر أمريكي( خالل الفترة، بزيادة قدرها 9.2% عن العام 2016. 
وقد شهد الفائض التشغيلي )صافي الدخل التشغيلي مطروحاً منه 
النفقات التشغيلية( منواً قوياً على وجه التحديد، حيث ارتفع بنسبة 
13.0% ليصل إلى 557.2 مليون دينار كويتي )1.847 مليون دوالر 

أمريكي(. واستند النمو في اإليرادات إلى النمو القوي في حجم 
األعمال واإلدارة احلكيمة لهامش الربح. كما ارتفعت املوجودات 

اإلجمالية بنسبة 7.4% لتصل إلى 26 مليار دينار كويتي )86.3 مليار 
دوالر أمريكي(، وارتفعت القروض والتسليفات بنسبة 6.5% لتصل 

إلى 14.5 مليار دينار كويتي )48.1 مليار دوالر أمريكي(، وارتفعت 
ودائع العمالء بنسبة 9.3% لتصل إلى 13.8 مليار دينار كويتي )45.7 

مليار دوالر أمريكي(. كذلك، زاد الدخل من غير الفوائد بنسبة 
10.3% ليصل إلى 193.7 مليون دينار كويتي )642.0 مليون دوالر 

أمريكي(. وقد أدى االهتمام القوي بإدارة التكاليف إلى استقرار 
النمو في التكاليف عند 5.3%، وبالتالي، انخفضت نسبة التكلفة 

إلى الدخل الناجمة عن ذلك مبقدار 1.5%، لتصل إلى 32.3%، وهو 
ما ميثل دلياًل واضحاً على القدرة على حتقيق اإليرادات األساسية 
والكفاءة التشغيلية على مستوى شبكة املجموعة بالكامل. واستناداً 

إلى ذلك، شهدت مقاييس الربحية منواً، حيث ارتفع متوسط العائد 
على املوجودات إلى 1.28% )1.22% في العام 2016( وارتفع متوسط 

العائد على حقوق املساهمني إلى 10.8% )10.2% في العام 2016(.

عالوًة على ذلك، أظهرت املساهمة املستمرة من العمليات الدولية 
في إيرادات املجموعة فوائد استراتيجية طويلة األجل لتنويع مصادر 
اإليرادات، حيث أسهمت العمليات الدولية للمجموعة بنسبة %27.7 
في إيرادات العام 2017 )32% في 2016(. وباملثل، وفي إطار تنويع 

مصادر اإليرادات، فقد كان من دواعي سرورنا حتقيق منو ثابت 
ومستمر في أعمال بنك بوبيان، الذي ميثل الذراع املصرفي اإلسالمي 

في مجموعة بنك الكويت الوطني، حيث ارتفعت أرباح بنك بوبيان 
بنسبة 15.9% لتصل إلى 47.6 مليون دينار كويتي )157.8 مليون 

دوالر أمريكي(.

كلمة مدير عام املجموعة املالية
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وحافظت املجموعة على قوة رسملتها على مدار العام، حيث بلغت 
نسبة كفاية رأس املال لدى مجموعة بنك الكويت الوطني في نهاية 
العام 17.8% )17.7% في العام 2016(. ويتماشى مستوى الرسملة 
هذا مع مدى رغبة بنك الكويت الوطني في املخاطرة ويزيد بنسبة 

مريحة عن متطلبات كفاية رأس مال املجموعة بحسب معيار بازل 3 
وفق ما قرره بنك الكويت املركزي. باإلضافة إلى ذلك، بلغت نسبة 
الرفع املالي بحسب معيار بازل 3 لدى املجموعة 9.2% )9.2% في 

العام 2016(، وبلغت نسبة تغطية السيولة بحسب املعيار ذاته %168.7 
)160.2% في العام 2016(.

حافظت مقاييس جودة األصول على قوتها، حيث بلغت نسبة القروض 
املتعثرة إلى إجمالي القروض في نهاية العام 1.42% )1.28% في 
العام 2016(، وبلغت نسبة التغطية 287.5%، وهي نسبة مريحة 

)365.2% في العام 2016(. وتبدو هذه النسب إيجابية عند مقارنتها 
بالبنوك األخرى، محلياً ودولياً، مما يدل على حكمة النهج الذي يتبعه 
بنك الكويت الوطني في التعامل مع املخاطر االئتمانية وإمكانية الثقة 

فيه.

في العام 2017، شاركت املجموعة في عدد من املبادرات من أجل 
تنويع مصادر التمويل، والتي تعتبر أحد مصادر القوة التنافسية 

للمجموعة بالفعل. ومن أبرز تلك املبادرات، تأسيس برنامج للسندات 
العاملية متوسطة األجل بقيمة 3 مليارات دوالر أمريكي، حيث أصدرت 

املجموعة في إطار هذا البرنامج سندات ممتازة غير مضمونة 
بإستحقاق مدته 5 سنوات بقيمة 750 مليون دوالر أمريكي، بسعر 

فائدة ثابت قدره 2.75% سنوياً تُدفع نصف سنوياً على دفعات. وقد 
القى اإلصدار إقباالً كبيراً من قبل السوق، حيث بلغ حجم االكتتاب 

2.2 مليار دوالر أمريكي متجاوزاً 2.9 مرة املبلغ املستهدف. وتضمنت 
املبادرات األخرى إطالق برنامج شهادات إيداع متعددة العمالت في 

بنك الكويت الوطني إنترناشيونال )اململكة املتحدة(، إلى جانب إطالق 
مجموعة من منتجات اإليداع املبتكرة للعمالء احلاليني واجلدد.

ويفخر بنك الكويت الوطني بقدرته دائماً على حتقيق قيمة 
للمساهمني. ويساعد اهتمام املجموعة بالصياغة الدقيقة 

لالستراتيجية والتنفيذ احلكيم لها، إلى جانب االنضباط والقوة في 
اإلدارة املالية واحلكمة في إدارة املخاطر، في ضمان تعزيز القيمة 
املضافة احملققة للمساهمني. وتطبق املجموعة سياسة تقوم على 

االستثمار بدرجة كبيرة في التقنيات املتطورة واحللول املبتكرة التي 
تعزز من تنافسية البنك ورضا العمالء والكفاءة التشغيلية. 

وفي 31 ديسمبر 2017، بلغت عائدات كل سهم 53 فلساً، )49 فلساً 
في العام 2016(، كما ارتفع حقوق املساهمني إلى 2.9 مليار دينار 

كويتي )2.7 مليار دينار كويتي في العام 2016(. وارتفعت كذلك 
القيمة السوقية للبنك إلى 4.2 مليار دينار كويتي )3.6 مليار دينار 

كويتي في العام 2016(.

جيم ميرفي
مدير عام املجموعة املالية

"تتميز مجموعة بنك الكويت الوطني 
بكونها مجموعة مصرفية على 

درجة عالية من التنوع، من حيث 
املناطق اجلغرافية التي تعمل بها 
وخطوط أعمالها، كما أنها تتمتع 

مبكانة فريدة متكنها من املنافسة في 
سوق اخلدمات املصرفية التقليدية 

واإلسالمية."
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شهدت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عاماً آخراً من عدم 
استقرار األوضاع اجليوسياسية، مما أدى إلى تذبذب األسواق. 

وبالرغم من هذه التقلبات، استفادت دول مجلس التعاون اخلليجي 
من استقرار أسعار النفط العاملية، األمر الذي سيؤثر بصفة مباشرة 

وإيجابية على الناجت احمللي اإلجمالي في العام 2018. ويعتبر 
االقتصاد الكويتي، رغم اعتماده الكبير على اإليرادات النفطية، من 

أقل االقتصادات على الصعيد العاملي من حيث سعر التعادل النفطي 
في املوازنة – وهو األقل بني دول مجلس التعاون اخلليجي – مما 

يجعله أكثر صالبة جتاه انخفاض أسعار النفط مقارنة بالدول 
املجاورة. عالوًة على ذلك، كان الفائض املالي واخلارجي الكبير 

املتراكم على مدار السنني مبثابة واٍق احتياطي مهم منذ العام 2014.

حملة عامة عن األسواق العاملية 
بنهاية العام 2017 سيطرت حالة من االستقرار على األسواق 

الدولية واالقتصاد العاملي، حيث شهدت أسواق األسهم ارتفاعاً بوجه 
عام – ووصلت إلى مستويات قياسية في بعض الدول، مثل الواليات 
املتحدة وأملانيا واململكة املتحدة. كما اتخذت أسعار الفائدة في العام 

2017 اجتاهاً تصاعدياً بطيئاً، لكن العام انتهى مبستويات أقل في 
بعض األسواق املتقدمة. وفيما يتعلق بأسواق العمالت، شهد الدوالر 

األمريكي ضغوطاً كبيرة، خاصة من اليورو. باإلضافة إلى ذلك، استمر 
استقرار أسعار النفط، حيث تلقت األسعار دفعة قوية بعد إعالن 

منظمة الدول املصدرة للنفط )أوبك( في نهاية شهر نوفمبر عن 
متديد اتفاقية خفض اإلنتاج القائمة ملدة تسعة أشهر إضافية.

وظلت مستويات التذبذب في أسواق األوراق املالية متدنية خالل معظم 
فترات العام، إال أنها تزايدت في شهري أغسطس وسبتمبر، وذلك 
على خلفية االضطرابات السياسية واألمنية الناجتة عن التهديدات 

املتبادلة بني الواليات املتحدة وكوريا الشمالية، وكذلك سلسلة الكوارث 
الطبيعية التي كان من بينها األعاصير التي سادت أمريكا الوسطى 

والشمالية. وقد رفع بنك االحتياط الفيدرالي األمريكي أسعار الفائدة 
ثالث مرات في العام 2017، ويتوقع معظم احملللني حدوث قفزة أخرى 
في أسعار الفائدة خالل الربع األول من العام 2018. هذا ومن املتوقع 

أن يشهد العام 2018 زيادات أخرى في أسعار الفائدة، بفضل النمو 
املطرد لالقتصاد األمريكي وتشديد القيود على سوق العمل والتضخم، 

الذي يتوقع االحتياط الفيدرالي أن يصل إلى %2.

وعلى الصعيد العاملي، استقرت معدالت النمو بوتيرة مناسبة لتتمكن 
البنوك املركزية من تعديل مسارها. وسيكون التأثير الناجم عن 
االنخفاض التدريجي في أصول االحتياطي الفيدرالي األمريكي 

محدوداً على أسعار الفائدة، ومن املرجح أن جُترى تعديالت إذا ما 
بدأت األسعار في االرتفاع بسرعة غير مبررة. ويتمثل مصدر القلق 
األساسي لألسواق فيما إذا قامت بنوك مركزية أخرى، مثل البنك 
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املركزي األوروبي وبنك إجنلترا، في اتباع النهج ذاته. وال يزال هذا 
مستبعداً بعض الشيء. ومع سياسة التقليص التي يتبعها االحتياطي 

الفيدرالي، يبقى سعر الفائدة على سندات اخلزانة األمريكية ملدة 
عشر سنوات عند 2.4%، وهو تقريباً ذات السعر الذي  كان عليه في 

يناير 2017.

العمالت
ثبتت عدم صحة التوقعات املتعلقة بارتفاع سعر الدوالر األمريكي 
خالل العام، حيث انخفضت قيمته وبدا أنه لم يستفد من البيئة 
املواتية لفروق هوامش العائدات. ونتيجة لذلك، انخفضت قيمة 

العمالت اخلليجية املرتبطة بالدوالر األمريكي في املنطقة. وتراجعت 
قيمة الدينار الكويتي املرتبط جزئياً بالدوالر األمريكي، من حيث 

مؤشر الدوالر املرجح بحركة التجارة. وتضمنت العوامل املؤثرة سلباً 
على أداء الدوالر األمريكي حتسن االقتصادات في أوروبا وبقية دول 

العالم، والتحول في توقعات البنك املركزي األوروبي لتصبح أكثر 
تشدداً والسياسات الداخلية األمريكية.

وفي 31 ديسمبر 2017، بلغ سعر صرف الدوالر األمريكي 1.20 
مقابل اليورو، وعلى األرجح  فإن اليورو قد انتهى من أخذ مجراه 
الطبيعي من حيث النمو. وقد تسببت االضطرابات السياسية في 
أسبانيا عقب استفتاء انفصال إقليم كتالونيا، والشكوك احمليطة 

بالوضع في أملانيا بعد االنتخابات العامة واملتمثلة في إعاقة ارتفاع 
قيمة اليورو بصورة أكبر في أواخر العام، رغم استقرار األوضاع منذ 

ذلك احلني.

التوقعات التوافقية للنمو
بلغت التوقعات التوافقية وتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن النمو 

العاملي 3.6% في العام 2017. ومن املتوقع أن تشهد الواليات املتحدة 
منواً مبعدل 2.2%، وأن يكون النمو في منطقة اليورو أقل هامشياً 

من 2.1% ، وأن حتقق اليابان منواً مبا يقارب 1.5%. وجاء أداء 
معظم الدول موافقاً للتوقعات أو أعلى منها. وجنحت الصني )املتوقع 

أن حتقق منواً يتراوح بني 6 إلى 7%( في ضبط مستويات الدين مع 
احلفاظ على معدالت النمو في ذات الوقت.

وجاء أداء االحتاد األوروبي أفضل من املتوقع طوال العام 2017، مما 
جعل احملللني يتوقعون أن سياسة البنك األوروبي املركزي امليسرة على 
وشك االنتهاء. وواصل البنك األوروبي املركزي انخراطه في التيسير 

الكمي من خالل شراء سندات بقيمة 60 مليار يورو شهرياً حتى 
ديسمبر 2017. وفي العام 2018، من املتوقع أن يقوم البنك املركزي 
األوروبي تدريجياً بتقليص قيمة السندات املشتراة شهرياً على مدار 

العام.

وخالل معظم العام 2017، أخفقت إدارة ترامب في مترير أي تشريع 
جاد في الواليات املتحدة، إال أن مجلس الشيوخ قد أقر إصالحات 

ضريبية كبرى في نهاية شهر نوفمبر، مما ميثل انتصاراً كبيراً للبيت 
األبيض واحلزب اجلمهوري. ويتوقع معظم اخلبراء االقتصاديني أن 
توفر التخفيضات الضريبية حافزاً مالياً معتدالً، وأنها ستعود بآثار 

إيجابية على إيرادات الشركات.

الكويت
تضم خطة التنمية “كويت جديدة 2035“ ست ركائز استراتيجية 

تتمثل في: زيادة منو الناجت احمللي اإلجمالي، تشجيع القطاع اخلاص، 
دعم التنمية البشرية واالجتماعية، تعزيز السياسات الدميوغرافية، 

تعزيز وحتسني فعالية اإلدارة احلكومية وترسيخ الهوية العربية 
واإلسالمية للدولة.

وتستفيد الكويت من انخفاض سعر التعادل النفطي في املوازنة، والتي 
قّدرها صندوق النقد الدولي عند مستوى 53 دوالر أمريكي للبرميل، 

وال يضاهيها في ذلك سوى قطر. ويعد سعر التعادل النفطي في 
موازنات الدول اخلليجية األخرى مرتفعاً بدرجة كبيرة، حيث يصل إلى 

75 دوالر أمريكي للبرميل في اإلمارات والسعودية، ويصل إلى 115 
دوالر أمريكي للبرميل للبحرين، و91 دوالر أمريكي للبرميل لسلطنة 

ُعمان. وكان لذلك الفضل في توفير متانة كافية للكويت وصمودها في 
ظل أسعار النفط السائدة منذ العام 2014.

انخفاض سعر التعادل النفطي في املوازنة
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وتشمل نقاط القوة األساسية األخرى لالقتصاد الكويتي تعافي 
احلساب اجلاري للدولة ليحقق فائضاً في العام 2017 بالكامل، إلى 

جانب قوة الثروة السيادية التي ُقدرت بقيمة 565 مليار دوالر أمريكي 
في نهاية العام. وتُعد نسبة الدين العام من الناجت احمللي اإلجمالي 
منخفضة نسبياً، حيث متثل 19% من الناجت احمللي اإلجمالي أو 23 

مليار دوالر أمريكي في العام 2017. وتُظهر املؤشرات الرئيسية 
األخرى مقومات استقرار االقتصاد الكويتي:

التطورات األخيرة
شهد منو الناجت احمللي اإلجمالي حتسناً ملحوظاً رغم استمرار تراجع 

أسعار النفط، فيما يعزى في األساس إلى قوة القطاع غير النفطي. 
وما زالت االحتياطيات املالية واخلارجية متنح الكويت قدرة كبيرة على 
مواصلة خطط اإلنفاق احلالية. ومن املتوقع أن يتزايد منو القطاعات 

غير النفطية مع مواصلة املضي قدماً في اإلنفاق الرأسمالي على 
املشاريع وفقاً للمسار املخطط له واستقرار القطاع االستهالكي. ومن 

املتوقع أن حتقق القطاعات غير النفطية منواً في العامني 2017 
و2018 يتراوح بني 3.0 إلى %3.5.

وتعد املستويات املالية العامة قوية بشكل أساسي. كما يتوقع أن 
يستمر العجز املالي على املدى القريب بسبب تراجع اإليرادات 

النفطية مع بقائه عند مستويات مقبولة. وبلغ معدل التضخم %1.5 
كما في نوفمبر 2017، حيث قابل ارتفاع رسوم أسعار الكهرباء 

واملاء تراجع التضخم من بعض القطاعات احمللية واستقرار معدالت 
التضخم العاملي. ومن املتوقع أن ترتفع معدالت التضخم في العام 

2018 نتيجة تعافي سوق العقارات السكنية.

كما تباطأت وتيرة منو مديونية األُسر، وإن بقيت مستقرة، حيث بلغت 
7.4% كما في نوفمبر 2017، متاشياً مع الوتيرة املتوقعة. كذلك، بقى 

مستوى توظيف املواطنني قوياً على مدار العام وسجل منواً معتدالً. 
وعلى الرغم من التراجع الهامشي ملعدالت التوظيف في القطاع 

اخلاص، إال أنها استمرت بوتيرة ثابتة في القطاع العام.

وشهد االئتمان منواً قوياً في العام 2017، إال أن املؤشرات الرئيسية 
قد تأثرت بالسداد املبكر من قبل بعض الشركات لديونها. وقد 

أسهم تنفيذ املشروعات احلكومية وتعافي القطاع العقاري في تعزيز 
االئتمان، الذي يتوقع أن يسجل منواً يتراوح ما بني 7% إلى 9% خالل 

العام 2018. وفي نوفمبر 2017، حقق االئتمان منواً بنسبة 4.3% على 
أساس سنوي. كذلك استمرت الوتيرة القوية لترسية عقود املشاريع 
احلكومية الكبرى، وال يزال هناك عدداً هائاًل من املناقصات املقرر 

طرحها في العام 2018.

وأظهر النشاط العقاري دالالت على التعافي، مدعوماً في األساس 
بالتحسن الذي شهده قطاع العقارات السكنية. وبعد عامني من 

التراجع، شهد إجمالي املبيعات استقراراً خالل 11 شهراً املنتهية 
في 31 نوفمبر 2017، عند 2.0 مليار دينار كويتي. ويبدو أن أسعار 
العقارات السكنية، التي شهدت موجة من التصحيح خالل العامني 

املاضيني، قد استقرت في العام 2017.

أسعار النفط ودول مجلس التعاون اخلليجي
بنهاية العام 2017، اتفقت الدول األعضاء في منظمة األوبك على 

متديد اتفاقية خفض اإلنتاج ملدة تسعة أشهر إضافية حتى نهاية العام 
2018 بهدف دعم االستقرار احلالي لألسعار، وتعافي أسعار النفط 

العاملية، حيث بلغ متوسط سعر خام مزيج برنت 55 دوالر أمريكي 
للبرميل في 2017، مرتفعاً بنسبة 22% عن العام السابق.

وتباينت االجتاهات في األسواق اخلليجية، إال أن معظمها استقبل 
إعالن منظمة األوبك بشكل إيجابي. ومن املرجح أن يؤدي متديد 

اتفاقية خفض إنتاج النفط إلى إعادة النظر في توقعات النمو 
االقتصادي لدول مجلس التعاون اخلليجي وخفضها هامشياً إلى أقل 
من 2% على األرجح. وتشارك جميع دول مجلس التعاون اخلليجي في 
اتفاقية منظمة األوبك، رغم أنها ليست جميعها من أعضاء املنظمة. 

وال تزال بعض الدول، ومن بينها اإلمارات والبحرين، تُنتج كميات تفوق 
حصصها املقررة، مما يعني أن حتسن مستوى االمتثال قد يؤدي إلى 

تزايد اآلثار السلبية على إجمالي الناجت احمللي النفطي عن الدول 
األخرى. وبوجه عام، استقرت أسعار النفط عند مستوى 60 دوالر 

أمريكي للبرميل )باتخاذ سعر خام مزيج برنت كمقياس معياري( 
وأظهرت دالالت أخرى على قوتها في نهاية العام 2017.

وبعد أن أثرت أسعار النفط بصورة سلبية على أسواق األوراق 
املالية في دول مجلس التعاون اخلليجي، من املتوقع أن يكون لها 
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تأثير أكثر إيجابية في املستقبل القريب، وذلك مع ارتفاع األسعار 
بسبب قوة الطلب على النفط وعزم الدول األعضاء وغير األعضاء 

مبنظمة األوبك على حتقيق ذلك. ونتيجة لذلك، شهد أداء البورصات 
اخلليجية بعض التحسن جتاه أواخر العام، مدعومة بتقليص إجراءات 
التقشف والترقيات احملتملة واملؤكدة ملصاف مؤشر األسواق الناشئة. 
وقد مت تأكيد ترقية بورصة الكويت من قبل مؤشر فوتسي لألسواق 
الناشئة في العام 2017، مع إمكانية ترقيتها من قبل مؤشر مورجان 

ستانلي لألسواق الناشئة بدوره. ويتوقع أن تسلك السعودية كذلك 
نفس االجتاه، حيث يُرجح أن يضع كال املؤشرين اململكة ضمن 

“األسواق الناشئة“. من جهة أخرى، ال تزال قطر تواجه ضغوطاً 
اقتصادية هائلة، حيث لم تظهر سوى دالالت بسيطة على انفراج 

األزمة الدبلوماسية بني دول مجلس التعاون اخلليجي.

مصر
شهد الوضع االقتصادي الكلي في مصر، التي تعتبر من األسواق 

الرئيسية لبنك الكويت الوطني، دالالت قوية على التحسن بعد تنفيذ 
البرنامج احلكومي لإلصالح املالي والهيكلي. وقد حتسنت آراء 

املستثمرين جتاه مصر بدرجة كبيرة، حيث شهد السوق ترحيباً بخفض 
الدعم وتطبيق ضريبة القيمة املضافة ووضع ضوابط لألجور. كما نال 
اإلصالح االقتصادي في مصر دعماً من صندوق النقد الدولي، الذي 

كان له دور أساسي في جذب التمويل.

كما شهدت تدفقات األموال من القطاع اخلاص إلى مصر حتسناً 
ملحوظاً في العام 2017، وارتفعت نسبة منو الناجت احمللي اإلجمالي 
إلى 5.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2017، كما 

ظهرت دالالت أكبر على التحسن بنهاية العام. وكان حترير سعر 
صرف اجلنيه املصري من املبادرات الهامة والناجحة للحكومة 

املصرية من أجل دعم الصادرات وتعزيز السياحة وتوفير عملة أكثر 
مرونة بوجه عام. وقد تلقت تلك اخلطوة إشادة إيجابية من صندوق 

النقد الدولي أيضاً.

وبوجــه عــام، كان لإلصــالح االقتصــادي في مصر تأثيراً إيجابياً على 
القطاع املصرفي في البالد، وســيؤدي النمو االقتصادي إلى دعم 

النمــو االئتمانــي بصــورة مباشــرة. وبالرغم من تراجع الضغوط الناجمة 
عن التضخم، إال أنه ال يزال عند مســتويات مرتفعة، وهي مشــكلة 

ســعى البنك املركزي ملعاجلتها من خالل احلفاظ على ارتفاع أســعار 
الفائدة.

الفرص والتحديات
ال تزال أسعار النفط منخفضة نسبياً في دول مجلس التعاون 

اخلليجي، لكن يبدو أنها وصلت إلى مستوى قوي من االستقرار، 
مما يقلل من املخاطر على االقتصاد اإلقليمي. وال يزال اإلصالح 

االقتصادي في كافة دول اخلليج من دوافع النمو األساسية، خاصًة 
للقطاع اخلاص. ففي الكويت على وجه التحديد، يعود تضافر جهود 
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص في عدد كبير من مشروعات 

التطوير والبنية التحتية الكبرى بفوائد مباشرة على االقتصاد.

وتتطلب زيادة التحرر االقتصادي مزيداً من اخلدمات املصرفية في 
مختلف املجاالت والقطاعات، والذي يدعم  بدوره النمو االئتماني 
واالستثماري. ومن املتوقع أن تؤدي اخلصخصة املقترحة لألصول 
احلكومية في األسواق الكبرى ومن ضمنها السعودية إلى حتفيز 
أنشطة أسواق رأس املال، إلى جانب تزايد املشاركة املباشرة من 

املستثمرين األجانب، مما يوفر تدفقات رأسمالية إلى املنطقة. كذلك 
فإن النمو في إصدار الديون، التقليدية واإلسالمية، من اجلهات 
السيادية والشركات، يوفر أيضاً فرصاً إضافية لقطاع اخلدمات 

املصرفية االستثمارية. وسيستمر هذا األمر في العام 2018. وفي 
ذات الوقت، تتيح التطورات الكبرى في مجال التقنيات و“اخلدمات 
الذكية“ فرصاً جديدة للنمو في مجال اخلدمات املصرفية لألفراد 

والشركات على حد سواء.

ومتثل االضطرابات السياسية التي منيت بها منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا التحدي الرئيسي لكل من منطقة اخلليج العربي 

أو مصر، حيث تخلق األزمة الدبلوماسية القائمة بني قطر والدول 
األخرى األعضاء في مجلس التعاون اخلليجي صعوبات اقتصادية 
خطيرة لقطر، في الوقت الذي تظل فيه التخوفات األمنية املتعلقة 

باليمن متثل شوكة في جانب دول مجلس التعاون اخلليجي التي تصبح 
في مأمن بدونها. وتثير املشاكل األمنية األخيرة في مصر تساؤالت 

حول االستقرار في البالد، رغم إجراءات اإلصالح االقتصادي 
اإليجابية والفعالة التي مت تنفيذها مؤخراً.
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استجابة للتغيرات في بيئة العمل والتحديات التي تواجهها، قام بنك 
الكويت الوطني بتعديل أولوياته االستراتيجية حفاظاً على ريادته في 
مجاالت أعماله الرئيسية ومواصلة النمو في املجاالت األخرى. ومع 

تزايد وتيرة التطور في التقنيات والذوق العام للمستهلكني، أصبح 
االبتكار على قائمة أولويات جدول أعمال اإلدارة التنفيذية على 

مستوى املجموعة بالكامل. ففي قطاع اخلدمات املصرفية لألفراد، 
اتبع بنك الكويت الوطني استراتيجية “الهاتف النقال أوالً“ بهدف 
توفير حلول تلبي احتياجات كافة شرائح العمالء من فئة الشباب 
وغيرهم من خالل التواصل بصفة مستمرة معهم خالل حياتهم 

اليومية. أما في قطاع اخلدمات املصرفية للمجموعات، فقد طبق 
البنك تقنيات جديدة لتحسني التواصل والتعاون بني فروع البنك 

وتقدمي منتجات وخدمات جديدة للعمالء بتكلفة أقل.

وفي الوقت ذاته، سعى بنك الكويت الوطني إلى استغالل رأس املال 
على نحو أفضل، من خالل تطبيق تدابير لتوجيهها نحو األنشطة التي 
حتقق أعلى اإليرادات مع توفير احللول التخطيطية لتحسني امليزانية 

العمومية في املجاالت الرئيسية. وسعياً لتعزيز العائد على حقوق 
املساهمني، تضمنت الركائز الرئيسية الستراتيجية املجموعة العمل 

على تعزيز منو األعمال التي تتطلب رؤوس أموال قليلة، مع زيادة 
التركيز على إدارة الثروات واملدفوعات.

الركائز االستراتيجية

احلفاظ على ريادتنا في األعمال الرئيسية:

احلفاظ على حصة بنك الكويت الوطني في السوق احمللية في  ٭ 
مختلف اخلدمات الرئيسية، وتعزيز مكانة البنك التنافسية من 

خالل االستفادة من املزايا التالية التي يتمتع بها:

اخلدمات واالمتيازات والقيم الراسخة التي يقدمها لعمالئه ٭ 
النتائج املالية القوية التي يحققها البنك ٭ 
السمعة املرموقة التي يحظى بها البنك ٭ 

حجم أعمال البنك واخلدمات التي يقدمها ٭ 

حتقيق معدل منو يفوق معدالت منو السوق في الشرائح  ٭ 
املستهدفة وذلك من خالل االستفادة من االنتشار العاملي لبنك 

الكويت الوطني وتصنيفه االئتماني

النمو خارج نطاق األعمال الرئيسية:

التوسع في أنشطة العمالء وبناء األعمال على املستوى اإلقليمي ٭ 
التوسع بصورة أكبر في مصر ٭ 

السعي لتحقيق منو أكبر في اخلدمات املصرفية اإلسالمية  ٭ 
محلياً عبر بنك بوبيان

مواصلة التوسع في اخلدمات املصرفية اإلسالمية في مناطق  ٭ 
جغرافية جديدة عبر بنك بوبيان

تعزيز الربحية:

حتقيق التوازن من خالل التركيز على أرباح نهاية العام ومعدالت  ٭ 
الربحية )العائد على املوجودات والعائد على حقوق املساهمني 

والعائد على رأس املال( 
تضمني العـائـد على رأس املال في عمليـة اتخـاذ القـرارات  ٭ 

اليومية

 االستراتيجية ومؤشرات األداء
الرئيسية

النمو
خارج نطاق األعمال

الرئيسية

حتسني
الربحية

احلفاظ
على ريادتنا في

األعمال الرئيسية

مواصلة حتقيق
عائدات مرتفعة ملساهمينا

بصفة مستمرة
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األولويات االستراتيجية
لتحقيق الركائز االستراتيجية الثالث، وضعت القيادة العليا 

لبنك الكويت الوطني مجموعة من األولويات لكل وحدة تتفق مع 
االستراتيجية العامة للمجموعة، مما يتيح حتقيق برنامج منو البنك. 

وهذه األولويات موضحة فيما يلي:

اخلدمات 
املصرفية 

الشخصية

حماية حصتنا 
السوقية

تعزيز اخلدمات 
الرقمية املقدمة 

للعمالء مع 
التركيز على 

اخلدمات 
املصرفية عبر 

املوبايل

طرح خدمات 
جديدة

اخلدمات 
املصرفية 
للشركات

حماية احلصة 
السوقية

احلفاظ على 
العائد على حقوق 

املساهمني 

حتقيق منو كبير 
في شريحة 

الشركات 
املتوسطة

تعزيز البيع 
املتبادل على 

مستوى املجموعة

اخلدمات 
املصرفية 

اخلاصة

التوسع في 
اخلدمات 

املصرفية اخلاصة 
على مستوى 

املنطقة

التوسع في 
محفظة املنتجات

اخلدمات 
املصرفية 

الدولية

مواصلة مسيرة 
التحول في مصر

تعزيز التآزر بني 
األنشطة املختلفة 

للمجموعة

اخلزينة

إطالق منتجات 
خزينة جديدة

حتقيق أعلى قيمة 
لرأس مال كل 

مشروع

شركة الوطني 
لالستثمار

طرح منتجات 
استثمارية جديدة  

تدريجياً 
البحث عن قنوات 

جديدة للتوزيع

تعزيز أداء 
الصناديق

مواصلة العمل 
على املشاريع مع 
العمالء النشطني

إن بي كيه 
سويسرا

حتقيق منو 
يتماشى مع 

السوق والعمل 
على حمايته 
من البنوك 

السويسرية التي 
تريد الدخول 

إلى دول مجلس 
التعاون اخلليجي

االستفادة 
من التوسع 

في اخلدمات 
املصرفية اخلاصة 

جلذب العمالء

بنك بوبيان

احلفاظ على 
مسار النمو القوي

استكشاف سبل 
تضافر اجلهود 

في املجموعة

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

تقنية املعلومات
إدخال املزيد من التحسينات إلى البنية التحتية ومواصلة دعم أجندة االبتكار لدى املجموعة

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

التمويل
االستثمار في نُُظم املعلومات اإلدارية

املوارد البشرية
حتسني إدارة الكفاءات
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األهدافمؤشرات األداء الرئيسيةاحملور

مالية

الربحية
العائد على املوجودات

العائد على حقوق املساهمني
نسبة التكلفة إلى الدخل

التحسن التدريجي
التحسن التدريجي
التحسن التدريجي

احلفاظ على املستوى احلاليمنو األصول الرئيسيةالنمو

املرونة

نسبة صرف العمالت والرسوم والعموالت 
إلى إجمالي الدخل

نسبة الدخل من األعمال الدولية

احلفاظ على املستوى احلالي

استعادة املعدالت السابقة قبل 
التخارج من بنك قطر الدولي

غير مالية

نتائج استبيان االنطباعات والسلوكياتمفاهيم العمالء
احلفاظ على مفهوم ريادة بنك 

الكويت الوطني على مستوى 
الكويت

احلفاظ على التصنيفات االئتمانية تصنيفات وكاالت التصنيف االئتمانيتصورات السوق
العالية لبنك الكويت الوطني

احلفاظ على املكانة الرائدة 
في الكويت

احلصة السوقية رواتب املوظفني الكويتيني

احلصة من سوق أصول الشركات في 
الكويت

التحسن التدريجي

احلفاظ على املستوى احلالي

مؤشرات األداء الرئيسية
مت وضع مجموعة جديدة من مؤشرات األداء الرئيسية في العام 

2014، حتى يتمكن مجلس اإلدارة من مراجعة أداء املجموعة بصفة 
دورية وفق األهداف االستراتيجية املوضوعة. وقد مت تصنيف 

مؤشرات األداء الرئيسية إلى »مالية« و«غير مالية«، كما هو موضح 
أدناه.

مالحظة: تفترض مؤشرات األداء الرئيسية املستهدفة لبنك الكويت 
الوطني تنفيذ احلكومة خلطط التنمية الرامية إلى حتقيق األهداف 

طويلة األجل احملددة في رؤية »كويت جديدة 2035«. كما تعتمد 
تلك التوقعات أيضاً على التحسن التدريجي في االستقرار السياسي 

واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وعودة 
األحوال إلى ما كانت عليه قبل األزمة املالية، وعدم إبرام صفقات 

استحواذ كبرى، وزيادة رأس املال لتغطية املتطلبات املنصوص عليها 
في اتفاقية بازل3.
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أداء املجموعة

حافظت المجموعة في العام 2017 على 
مكانتها الرائدة في مختلف قطاعات 

األعمال في الكويت 
حتظى مجموعة بنك الكويت الوطني بأداء رائد في الكويت 

وحصة سوقية متقدمة تشكل أرضية صلبة ينطلق منها البنك لبناء 
استراتيجيته للمستقبل. حقق البنك ارتفاعاً في إجمالي قيمة 

املوجودات بنسبة 7.4%، والتي بلغت قيمتها 26.0 مليار دينار كويتي 
في العام 2017 مقابل 24.2 مليار دينار كويتي في العام 2016. كما 
بلغت ودائع العمالء 13.8 مليار دينار كويتي )بزيادة قدرها %9.3(، 

ووصلت القروض والسلف إلى 14.5 مليار دينار كويتي، بزيادة قدرها 
6.5%. وبلغ صافي أرباح البنك 322.4 مليون دينار كويتي، بزيادة 

قدرها 9.2 % عن العام 2016.

على صعيد آخر، ساهمت العمليات الدولية بنسبة 27.7% من صافي أرباح 
بنك الكويت الوطني، وستواصل املجموعة سعيها لزيادة هذه النسبة في 
السنوات القادمة. كما تلتزم املجموعة باعتماد استراتيجية حكيمة مبنية 
على التنبؤ باملخاطر ومحاولة جتنبها وإدارة التكاليف على مستوى شبكة 
فروعها بالكامل، وذلك لتحسني كفاءة عملياتها  وحتقيق وفورات عالية 

وحتسني اإلنتاجية على املدى البعيد. وقد وصل صافي إيرادات التشغيل 
للمجموعة إلى 822.7 مليون دينار كويتي في العام 2017، أي بنمو بلغت 

نسبته 10.4% مقابل 745.3 مليون دينار كويتي في العام 2016.

وحقق بنك الكويت الوطني أداًء قوياً وعائدات مستقرة خالل العام 

2017؛ حيث بلغ العائد على متوسط املوجودات 1.28% وهو ما 
يتماشى مع املعدل الذي حققه البنك في األعوام السابقة )1.22% في 

العام 2016، و1.22% في العام 2015، و 1.28% في العام 2014(. 
أما بالنسبة للعائد على متوسط حقوق املساهمني، فقد سجل ارتفاعاً 

بنسبة 10.8% في العام 2017 ) مقابل 10.2% في العام 2016 
و10.5% في العام 2015 و10.5% في العام 2014(.

وفي ظل تنامي دور املعامالت املصرفية اإلسالمية في السوق الكويتي، 
جنح بنك بوبيان، وهو بنك تابع ملجموعة بنك الكويت الوطني، في 

مواكبة النمو املستمر الذي يشهده قطاع اخلدمات املصرفية اإلسالمية 
في السوق الكويتي، إذ حافظ على دوره احملوري في تعزيز منو إيرادات 
اخلدمات املصرفية اإلسالمية لدى املجموعة. وقد بلغت قيمة إجمالي 

أصول بنك بوبيان 4.0 مليار دينار كويتي في 31 ديسمبر 2017، أي 
بزيادة قدرها 14.0% عن العام 2016، وبلغ إجمالي الودائع 3.4 مليار 

دينار كويتي، بنمو بلغت نسبته 15.4% مقارنة بالعام السابق. وتتمثل 
أبرز العوامل التي أسهمت في جناح بنك بوبيان في كفاءة وخبرة فريق 

اإلدارة الذي سبق له العمل في بنك الكويت الوطني ويتمتع بخبرات 
واسعة في مجال اخلدمات املصرفية اإلقليمية.

مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية

كان لبرنامج تطوير الخدمات المصرفية 
الرقمية الذكية الذي نفذته مجموعة 
الخدمات المصرفية الشخصية دوراً 

كبيراً في إحداث نقلة نوعية عززت مكانة 
بنك الكويت الوطني الرائدة في مجال 

الخدمات المصرفية لألفراد

تحظى مجموعة بنك الكويت الوطني بأداء رائد في الكويت وحصة سوقية متقدمة 
تشكل أرضية صلبة ينطلق منها البنك لبناء استراتيجيته للمستقبل.

استعراض األداء التشغيلي

العائد على متوسط املوجودات والعائد على حقوق املساهمني 

العائد على متوسط املوجودات
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تتولى مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية مهمة واضحة هي 
احلفاظ على الصدارة التي ينفرد بها بنك الكويت الوطني في السوق 

احمللية واحلفاظ على النجاح املستقبلي للبنك من خالل حتقيق 
مستويات ثابتة من النمو والربحية. وفي سبيل حتقيق ذلك، عكفت 

مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية على توسيع نطاق تواجدها 
في الكويت، إذ بلغ عدد أجهزة السحب اآللي التي تقوم بتشغيلها 279 

جهازاً )منها 93 جهاز لإليداع النقدي(، كما شهدت املعامالت منواً 
بنسبة 10%. ويُعزى هذا اإلجناز المتالك البنك أكبر شبكة من الفروع 

تضم 68 فرعاً وأكبر شبكة من نقاط البيع )11.000(، فضاًل عن 
نقاط البيع بتقنية الدفع قريب املدى )4.000(، هذا باإلضافة إلى 

إطالق البنك أكبر برنامج مكافآت في الكويت. أما على صعيد خدمة 
العمالء، فقد حرص البنك على توفير كافة الوسائل املتاحة لتمكني 

عمالئه من التواصل مع البنك على مدار الساعة سواء من خالل أكبر 
وأكفأ مراكز اتصال خدمة العمالء وهي موّزعة عبر أنحاء مختلفة في 
الكويت، أو عن طريق الفريق املختص بالرد على جميع االستفسارات 

واملشاركات الواردة عبر وسائل التواصل االجتماعي على مدار 
الساعة. كما ميكن التواصل مع البنك من خالل نظام احملادثة الفورية 

عبر اإلنترنت ونظام التواصل عبر برنامج واتساب. وتأكيداً على 
التزامنا بخدمة عمالئنا احملليني على أفضل نحو حتى عند سفرهم 
إلى اخلارج، فقد مت توفير خطوط اتصال دولية مجانية من 8 مواقع 

أجنبية مختلفة.

ويُعزى النجاح الذي حققته مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية 
خالل العام 2017 إلى عوامل عدة من ضمنها اجلهود احلثيثة التي 

بذلتها املجموعة للحفاظ على ريادة البنك وتعزيز مكانته في مجاالت 
البطاقات االئتمانية والقروض الشخصية واملطلوبات. وكانت من 

األمور املهمة في هذا الشأن وضع نهج قائم على الدراسات التحليلية 
إلدارة طريقة التعامل مع العمالء، إلى جانب إجراء تغييرات هيكلية 

في مجال اخلدمات املصرفية الشخصية.

وتضع مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية نصب أعينها مجموعة 
من األهداف االستراتيجية التي تسعى لتحقيقها باستمرار وفي 

صدارتها استقطاب العمالء الشباب من جيل »األلفية« واالحتفاظ 
بهم. ولتحقيق هذا الهدف، كان ال بد من فهم عقلية هؤالء الشباب 
ورغباتهم وهو بالفعل ما قامت به املجموعة ووجدت بأنهم مييلون 

إلى احلصول على جتربة مصرفية مريحة وميسرة بدون تعقيدات. 
كما تبنّي بأنهم يفضلون استخدام »الهاتف النقال« إلمتام معامالتهم 
املصرفية املختلفة وذلك من خالل استراتيجية »الهاتف النقال أوالً«؛ 
األمر الذي أّدى إلى تراجع املعامالت النقدية والورقية من تعامالت 

العمالء تقريباً. وجاء إطالق خدمة »NBK Tap & Pay« عبر تقنية 
الدفع قريب املدى لدى بنك الكويت الوطني في العام 2017 كخطوة 
حيوية في إطار هذا البرنامج، بحيث أصبحت اخلدمات املصرفية 

متاحة للعمالء في كافة األوقات. عالوًة على ذلك، ساهم إطالق سوار 
وملصق الدفع NBK Tap & Pay إلى إحداث ثورة في خدمات الدفع 

بدون اتصال. وقد تواصلت مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية 
مع بعض الشخصيات املؤثرة الرائدة على وسائل التواصل االجتماعي 

إلطالق هذه املنتجات والوصول إلى أكبر شريحة من اجلمهور 
املستهدف. وكان االنتشار الذي حققته خاصية »الدفع باللمس« 

خير برهان على التقدم الذي مت إحرازه في إطار حتقيق أهداف 
استراتيجية »الهاتف النقال أوالً« التي تتبعها مجموعة اخلدمات 

املصرفية الشخصية. وبالنظر إلى استحواذنا على احلصة األكبر 
في قطاع منتجات وخدمات اخلاصة باجلهات التجارية، فإننا نفخر 

بالقول بأن بنك الكويت الوطني كانت له الريادة في تقدمي حلول دفع 
جديدة للعمالء وغير العمالء في السوق الكويتي.

من جهة أخرى، كان لبرنامج تطوير اخلدمات املصرفية الرقمية 
الذكية الذي نفذته مجموعة اخلدمات الشخصية دوراً كبيراً في 
إحداث نقلة نوعية عززت مكانة بنك الكويت الوطني الرائدة في 

مجال اخلدمات املصرفية لألفراد. وقد مت حتقيق ذلك جزئياً من 
خالل حتسني التواصل وتوسيع نطاق االنتشار من أجل استهداف 

شرائح العمالء وفقاً الستراتيجية اخلدمات وتقسيم الشرائح 
املعتمدة لدى البنك؛ والتي تتطلب استخدام التكنولوجيا الرقمية في 
مختلف وسائل التواصل بني البنك وعمالئه. وفي هذا الشأن، اتخذ 

بنك الكويت الوطني عدة خطوات مهمة متثلت في حتديث موقعه 
اإللكتروني، وإطالق تطبيق جديد للخدمات املصرفية على األجهزة 

النقالة، وحتسني منصة اخلدمات املصرفية عبر اإلنترنت.

وعلى املستوى الداخلي، اتبعت مجموعة اخلدمات املصرفية 
الشخصية منهجية مبنية على البيانات إلثراء عملية صنع القرار، 
حيث متت االستعانة مبركز رائد متخصص في مجال التحليالت 

لتقدمي األدوات الكفيلة مبراجعة عمليات استقطاب العمالء وحتسينها 
فضاًل عن تعزيز عالقات البنك مع عمالئه وكسب والئهم الدائم. 

وتؤمن مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية بأن مواردها البشرية 
من أهم مقومات النجاح، ولذلك حترص املجموعة على توفير الدورات 

التدريبية الالزمة وتنمية خبرات وقدرات املوظفني للحفاظ على 
مستقبل أعمالها. كما تعمل املجموعة على ترسيخ ثقافة ائتمان قوية 
لدى املوظفني لتمكينهم من املوازنة بني املخاطر واملكاسب، إلى جانب 

توفير برنامج للتطور املهني يرّكز على تعزيز القيادات الكويتية. 

مجموعة اخلدمات املصرفية اخلاصة

ترسخت سمعة البنك المرموقه بفضل 
العالقات المتينة التي أرساها البنك مع 
عمالئه والتي تقوم على مبادئ النزاهة 

المهنية والسرية والثقة
لطاملا حظيت مجموعة اخلدمات املصرفية اخلاصة في بنك الكويت 

الوطني بسمعة مرموقة ومكانة رائدة في مجال إدارة الثروات على 
مدى أجيال متتالية من العائالت الكويتية. وقد ترسخت سمعة البنك 
املرموقه بفضل العالقات املتينة التي أرساها البنك مع عمالئه والتي 

تقوم على مبادئ النزاهة املهنية والسرية والثقة. 

ومن أهم املزايا التي يتمتع بها قطاع اخلدمات املصرفية اخلاصة 
في الكويت توافر مستويات مرتفعة من السيولة لدى العمالء الذين 

يتطلعون إلى توظيف رؤوس أموالهم في استثمارات استراتيجية 
داخل الكويت وخارجها وقد استفادت املجموعة من هذه امليزة حيث 

استمرت العديد من برامج إدارة الثروات التي حققت إجنازات 
ملموسة في العام 2016 في حتقيق املزيد من النجاحات في العام 

2017، مع طرح منتجات جديدة في إدارة األصول. ولم يقتصر 
األداء املتميز على املنتجات القدمية فحسب، بل شمل أيضاً املنتجات 

اجلديدة التي حققت أداًء قوياً على مدار العام، حيث سجلت مجموعة 
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اخلدمات املصرفية اخلاصة منواً قوياً في قيمة األصول املُدارة. 
واستجابة لرغبة عمالء مجموعة اخلدمات املصرفية اخلاصة، اجلدد 
منهم واحلاليون، باالستثمار في املنتجات التي تدر التدفقات النقدية، 
مثل الصناديق العقارية وصناديق اإلجارة، كما عكفت املجموعة على 

تطوير حلول شاملة تلبي طلبات العمالء احملددة.

على صعيد آخر، بدأت مجموعة اخلدمات املصرفية اخلاصة توسيع 
نطاق وجودها الدولي في مجال إدارة الثروات في اخلارج، فباشرت 

باحلصول على ترخيص للعمل في اململكة العربية السعودية التي 
ستكون مركزاً ألول كيان لبنك الكويت الوطني خضع في تنظيمه 
لقوانني هيئة السوق املالية، وسيباشر الكيان مبزاولة أعماله في 

العام 2018، حيث سيوفر للعمالء خدمات إدارة األصول واخلدمات 
املصرفية اخلاصة. ويأتي تأسيس هذا الكيان كخطوة فريدة تهدف 

لالستفادة من الفرص املتاحة في أحد أكبر اقتصادات منطقة اخلليج 
العربي.

وعلى مستوى اخلدمات املصرفية اخلاصة، ينفرد بنك الكويت الوطني 
بكونه املجموعة املصرفية اإلقليمية الوحيدة التي متكنت من حتقيق 
مكانة مرموقة على الصعيد الدولي، حيث يقّدم مجموعة استثنائية 

من اخلدمات واخلبرات إلى عمالئه في مختلف أنحاء العالم، مستنداً 
في ذلك إلى أفكار ورؤى مستنيرة وفريدة ومعرفة متعمقة بأوضاع 

أسواق منطقة الشرق األوسط ودول مجلس التعاون اخلليجي ال تتوافر 
لدى أي بنك دولي آخر. 

وتهدف مجموعة اخلدمات املصرفية اخلاصة بشكل رئيسي إلى 
احلفاظ على مكانتها الريادية في السوق احمللية، واحلفاظ على سمعة 

البنك بكونه اخليار األول للعمالء من ذوي املالءة املالية العالية. كما 
تسعى املجموعة في ذات الوقت إلى مواصلة توسيع نطاق االنتشار 

الدولي، بحيث يقترن هذا النمو بإلتزام البنك بتعزيز محفظته احلالية 
من املنتجات االستثمارية عالية اجلودة، مع طرح حلول مبتكرة للعمالء 

الباحثني عن خدمات تفوق التوقعات في إدارة الثروات.

مجموعة اخلدمات املصرفية للشركات

حظيت مشروعات البنية التحتية والنفط 
والغاز في الكويت باستثمارات ضخمة 

هذا العام لتسهم في دفع عجلة النمو في 
قطاع الخدمات المصرفية للشركات 

تُعنى مجموعة اخلدمات املصرفية للشركات في بنك الكويت الوطني 
بتوفير اخلدمات املصرفية للشركات احمللية والتمويل التجاري ومتويل 
املشاريع وخدمات صفقات النفط والغاز. وتطمح املجموعة لالحتفاظ 

مبكانة رائدة على الصعيدين احمللي واألجنبي بحيث تكون مقدم 
اخلدمات املصرفية الرئيسي لكبريات الشركات احمللية، وتبقى اخليار 

األول للشركات األجنبية، كما تسعى إلى احلفاظ على حجم أعمالها 
مع تلك الشركات بحيث توفر خدماتها ملا ال يقل عن 75% منها. من 

جهة أخرى، تهدف املجموعة إلى احملافظة على حصتها من سوق 
التمويل التجاري التي تتجاوز نسبتها 30%. وسعياً منها لتحقيق تلك 

األهداف والطموحات، تواصل مجموعة اخلدمات املصرفية للشركات 
تقدمي مجموعة متكاملة من اخلدمات املتنوعة التي تلبي احتياجات 

شريحة واسعة من العمالء، وتوسيع نطاق تغطيتها واملنتجات التي 
تقدمها.

 وتتجاوز حصة بنك الكويت الوطني من سوق اخلدمات املصرفية 
للشركات أكثر من 25% من حجم اإلقراض خارج اخلدمات املصرفية 
لألفراد، وهي مكانة رائدة يحتلها البنك وال ينافسه فيها أي بنك آخر 

في دولة الكويت. ويتمتع البنك بسجل حافل باإلجنازات في مجال 
إدارة العالقات إذ يعود الفضل في ذلك إلى فريق العمل الذي يضم 
نخبة من اخلبراء في مجال عالقات العمالء ممن يكرسون جهودهم 
ووقتهم لتلبية احتياجات العمالء عبر مجموعة واسعة من اخلدمات 

واملنصات.

وخالل العام 2017، ركزت االستراتيجية الرئيسية ملجموعة اخلدمات 
املصرفية للشركات على استهداف شرائح العمالء التي لم حتظ 

بالقدر الكافي من اخلدمات املصرفية، السيما في السوق الوسطى، 
وذلك بهدف تنويع قاعدة عمالء البنك وتقدمي اخلدمات لشريحة 

سوق الشركات املتنامية. هذا، وقد واصل بنك الكويت الوطني دعمه 
ألبرز املشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها في إطار الشراكة بني 

القطاعني العام واخلاص من خالل تقدمي احللول املالية املبتكرة 
وتوفير املتطلبات التمويلية للشركات املشاركة.

ومن جهة أخرى، جنحت مجموعة اخلدمات املصرفية للشركات في 
تعزيز قدرتها التنافسية في العام 2017 من خالل تقدمي خدمات 

تتفوق على املنافسني بالسوق، حيث أتاحت إمكانية حتويل األنظمة 
واإلجراءات إلكترونياً، وهي اخلطوة التي كانت جزءاً جوهرياً من 

البرنامج االستراتيجي األوسع نطاقاً للمجموعة ككل. وقد تضمنت 
املبادرات التي نفذتها املجموعة خالل العام 2017: حتويل إجراءات 

تسجيل العمالء إلكترونياً، ووضع تصورات وخطة لتطوير نظام 
 الكتروني رائد إلدارة النقد من املقرر طرحه خالل عامي 2018 

و 2019. كما حققت املجموعة تقدماً ملموساً على املستوى التقني، 
حيث يتجلّى ذلك في برامج »خدمات الصفقات« و»بوابة التجارة« 
املطّورة حديثاً والتي ستصبح جزءاً من تطوير اخلدمات املصرفية 

الذكية األوسع نطاقاً في بنك الكويت الوطني.

وحظيت مشروعات البنية التحتية والنفط والغاز في الكويت 
باستثمارات ضخمة هذا العام لتسهم في دفع عجلة النمو في قطاع 

اخلدمات املصرفية للشركات. فالشراكات الُكبرى بني القطاعني 
العام واخلاص وكذلك مبادرات اخلصخصة زادت نتيجة احلاجة 

إلى التمويل، وهنا يأتي دور بنك الكويت الوطني لإليفاء بهذه 
املتطلبات. وال يزال متويل قطاع النفط والغاز مساراً بالغ األهمية 

ألعمال البنك، مبا في ذلك التمويل املباشر ملجموعة شركة البترول 
الكويتية. كما واصل بنك الكويت الوطني ودولة الكويت االستثمار 
في مشاريع التنقيب والبحث واالستخراج، وكذلك مشاريع النقل 

والتكرير والتسويق، والتي حققت أداًء جيداً باملقارنة مع دول اجلوار 
من مجلس التعاون اخلليجي. واآلن، يتمتع البنك مبركز قوي يؤهله 

ملواصلة اإلقراض مع مؤسسة البترول الكويتي في املشاريع املستقبلية. 
وعلى صعيد البنية التحتية، وفرت مناذج الشراكة في مجال املرافق 

الضخمة بني القطاعني العام واخلاص مزيداً من الفرص ملشاركة 
مجموعة اخلدمات املصرفية للشركات. 

يستقطب بنك الكويت الوطني نخبة من الكوادر املهنية املتخصصة في 
مجال »متويل املشاريع« على مستوى الكويت. حيث يقدم فريق »متويل 
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املشاريع« لعمالئه مجموعة متكاملة من خدمات التمويل، واملناقصات 
والدعم، وهيكلة الديون وخدمات التوزيع. ولعل السر في جناح هذا 
الفريق وحتقيقه سجل رائع من اإلجنازات هو الهيكل املتكامل الذي 

يحظى به، والذي ميّكنه من تقدمي خدماته بسالسة. وعلى مدار 
السنوات املنصرمة، أدى بنك الكويت الوطني دوراً رائداً في متويل 

العديد من املشاريع املؤسساتية املشتركة الُكبرى، كما دعم عطاءات 
أغلب التحالفات ملختلف مشاريع الشراكة بني القطاعني العام 

واخلاص في الكويت. وظهرت قدرات فريق »متويل املشاريع« بجالء 
خالل العام، حيث أعلنت »هيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني 

العام واخلاص أن التحالفات التي يقوم بنك الكويت الوطني بدعمها 
حتظى بتقدمي أفضل العطاءات للعديد من املشاريع.

ومن بني أبرز املشاريع الضخمة التي وّفر لها بنك الكويت الوطني 
متوياًل رئيسياً أو ساهم فيها بدور تنظيمي:

مشروع مدينة جنوب املطالع  ٭ 
مشروع الوقود البيئي  ٭ 

محطة استيراد الغاز الطبيعي املسال وإعادة حتويله إلى غاز ٭ 
مشروع املصفاة اجلديدة  ٭ 

مشروع توسعة مطار الكويت الدولي ٭ 

وعلى الصعيد احمللي، قاد بنك الكويت الوطني جهود متويل مراكز 
التسوق اجلديدة والفنادق وغيرها من مشاريع تطوير العقارات في 

القطاع اخلاص احمللي. كما كان البنك وجهة التمويل الرئيسية للعمالء 
في قطاعات األغذية والتأجير والسيارات. 

وباحلديث عن املستقبل، ستواصل مجموعة اخلدمات املصرفية 
للشركات تطوير قنواتها اإللكترونية وبرامجها الذكية للخدمات 

 املصرفية، والتي يفترض أن يكون أغلبها جاهزاً خالل عامي 2018 
و 2019. كما ستواصل املجموعة مساعيها لتحقيق أهدافها األساسية 

املتمثلة في: منو األصول وحتسني معدالت صافي األرباح وتعظيم 
الربحية وزيادة املطالبات، إلى جانب احلد من املخاطر، وتطوير املوارد 

البشرية. وفيما يتعلق بالفرص اجلديدة، ستركز املجموعة هذا العام 
أيضاً على تنمية مشاريع النفط والغاز وغيرها من املشاريع الُكبرى، 

مع احملافظة على فلسفة البنك القائمة على خلق قيمة أفضل بهدف 
استقطاب العمالء الباحثني عن أسعار أفضل لدى املؤسسات األخرى. 
وتتجسد هذه القيمة في املهارات املهنية االحترافية واملعرفة والدراية 
بالسوق والقدرة على تقدمي اخلدمات مبستوى استثنائي. وبناًء على 

ذلك، تظل أولوية البنك هي تعزيز معدل العائد على رأس املال.

مجموعة اخلزانة

فيما يتعلق بإدارة السيولة، سعى فريق 
الخزانة في بنك الكويت الوطني إلى 

تحقيق غايتين خالل العام 2017 هما: 
تنويع قاعدة البنك التمويلية وتمديد آجال 

التزاماته 
ينصب تركيز مجموعة اخلزانة على تزويد العمالء بأفضل اخلدمات 

املمكنة، سواء خارجياً )املؤسسات( أم داخلياً )وحدات بنك الكويت 

الوطني(، مع حتقيق أرباح تصاعدية مبا يتماشى مع حدود رغبة 
البنك في اإلقدام على املخاطر. وبغية حتقيق ذلك، يركز فريق 

اخلزانة على سد “فجوة الطموح“ في الركائز االستراتيجية اخلمس: 
سياسة التسعير، املنتجات، ملف التمويل، البنية التحتية لتكنولوجيا 

املعلومات واملوارد البشرية.

ومع ارتفاع معدالت الفائدة بصفة عامة، تضع مجموعة اخلزانة إدارة 
مخاطر السيولة ومعدالت الفائدة في صدارة أولوياتها. فيما يتعلق 

بإدارة السيولة، سعى فريق اخلزانة في بنك الكويت الوطني إلى 
حتقيق غايتني خالل العام 2017 هما: تنويع قاعدة البنك التمويلية 

ومتديد آجال التزاماته. وبالفعل، جنح البرنامج في نهاية املطاف 
بإصدار سندات دين ممتازة غير مضمونة ملدة 5 سنوات مع تقليص 
املخاطر بحيث يتفوق على البرامج املقدمة من منافسي بنك الكويت 

الوطني اإلقليميني. وعقب الطرح الناجح لبرنامج شهادات اإليداع 
بالدوالر األمريكي في نيويورك العام 2013، طرح بنك الكويت 

الوطني الدولي )لندن( في العام 2017 برنامج شهادات إيداع متعددة 
العمالت. كما طرح البنك سلسلة من املنتجات اجلديدة لعمالء 

التجزئة والعمالء من الشركات داخل الكويت، مبا فيها ودائع ألجل 
تتراوح بني ثالث وأربع وخمس سنوات، وودائع السحب اجلزئي، 

وحسابات اإلشعار لإلدخار )من فئة 35 و65 و95 يوًما(. 

وفي مارس 2017، جنحت احلكومة الكويتية في إصدار برنامج 
سندات دولية، حيث طرحت إصداراً بقيمة 3.5 مليار دوالر أمريكي 

ملدة 5 سنوات بعائد 2.75% و75 نقطة أساس فوق سعر سندات 
اخلزانة األمريكية؛ وإصدار بقيمة 4.5 مليار دوالر أمريكي ملدة 10 
سنوات بعائد 3.50% و100 نقطة أساس فوق سعر سندات اخلزانة 

األمريكية. وفي شهر مايو، أصدر بنك الكويت الوطني سندات بقيمة 
750 مليون دوالر أمريكي مبدة استحقاق 5 سنوات، كجزء من برنامج 

السندات العاملية متوسطة األجل بقيمة 3 مليارات دوالر أمريكي. 
وقد القى اإلصدار إقباالً كبيراً من قبل املستثمرين، حيث بلغ حجم 

االكتتاب 2.2 مليار دوالر أمريكي متجاوزاً 2.9 مرة املبلغ املستهدف.
هذا وقد جذبت برامج البنك شرائح متنوعة من املستثمرين على 
رأسهم مستثمرين من الواليات املتحدة )57%( وآخرين من منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا )26%(، في حني مّثل مستثمري أوروبا 
13% وآسيا 4%. وبلغ العائد 2.86% أو 100 نقطة أساس فوق متوسط 

سعر املبادلة، واستُخدمت حصيلة البيع في تعزيز سيولة البنك. 

تستقبل مجموعة اخلزانة العام املقبل بعزمية وإصرار ملواصلة جهودها 
في توفير حلول التحّوط واملنتجات االستثمارية التي تلبي االحتياجات 
اخلاصة للعمالء احملليني والدوليني، حيث تهدف املجموعة إلى توسيع 
نطاق املنتجات االستثمارية التي تقدمها لتسهم في احلد من مخاطر 

املطالبات، كما ستطرح حاًل مبتكراً للتداول اإللكتروني ملجموعة كبيرة 
من عمالئها املختارين. وبالنسبة للبنية التحتية لتقنية املعلومات، 

تعتزم املجموعة مواصلة سلسلة التحديثات التي كانت قد بدأتها في 
العام 2017، مما يدعم عمليات األعمال ويساعد في مركزية أنشطة 

“مجموعة اخلزانة“. عالوة على ذلك، اتخذت املجموعة خطوة 
حاسمة بطرح برنامج خاص يهدف إلى حتقيق أعلى قيمة لرأس مال 

كل مشروع، أسهم في متكني البنك من تسعير مجموعة متنوعة من 
منتجات املوجودات واملطلوبات تسعيراً مناسباً، ودفع نشاط وحدة 

األعمال، وحتفيز التمويل طويل األجل. 
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مجموعة الفروع اخلارجية والشركات التابعة

أدى تعزيز التكامل بين الفروع العالمية 
إلى تسهيل عمليات البيع المتبادل بين 

المواقع

يحظى بنك الكويت الوطني بتواجد دولي على نطاق واسع، وهو ما 
يعتبر من العوامل الرئيسية التي متيز البنك وتعزز من ريادته، وذلك 
من خالل شبكة فروعه املنتشره في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا، مبا ميكنه من توفير خدمات شاملة ومتكاملة لعمالئه. حيث 
يركز البنك في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على تنمية 

أعماله من خالل استقطاب عمالء جدد من قطاع الشركات وعمالء 
اخلدمات املصرفية اخلاصة. أما بالنسبة للعمالء من خارج املنطقة، 
فينصب اهتمام البنك على تلبية احتياجات العمالء اإلقليميني ضمن 
قطاع الشركات وعمالء اخلدمات املصرفية اخلاصة الذين ميارسون 

أعماالً على مستوى دولي، وفي الوقت ذاته، يحرص البنك على 
تنمية أعماله مع الشركات الدولية التي تقوم بأعمال جتارية أو تبرم 

صفقات ضمن شبكة فروع بنك الكويت الوطني في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا. 

حققت مجموعة الفروع اخلارجية والشركات التابعة أداًء قوياً في 
العام 2017، حيث بلغت قيمة إجمالي املوجودات 9.1 مليار دينار 

كويتي مقابل 8.3 مليار دينار كويتي في العام 2016، بنمو بلغت نسبته 
9.6%. وحفاظاً على استدامة هذا األداء القوي، التزمت املجموعة 

باحلفاظ على جودة أصولها وحتقيق منو حكيم ومدروس في 
األسواق الرئيسية. وقد انعكست مساهمة مجموعة الفروع اخلارجية 

والشركات التابعة على منو صافي ربح املجموعة بشكل واضح هذا 
العام؛ حيث بلغ 27.7%. إدراكاً منها ألهمية االستمرار في توسيع 

نطاق وجودها وانتشارها، افتتحت املجموعة فرعاً جديداً في شنغهاي 
)الصني(، وباشرت بتأسيس فرعني جديدين في السعودية )الرياض 
واملنطقة الشرقية(. ويحظى هذان الفرعان اجلديدان بأهمية كبيرة 

حيث أنهما سيمكنان بنك الكويت الوطني من تعزيز حضوره في سوق 
مجلس التعاون اخلليجي. 

هذا وقد كان التكامل عنوان استراتيجية مجموعة الفروع اخلارجية 
والشركات التابعة خالل العام 2017؛ حيث شهد هذا العام أداًء متميزاً 

على صعيد حتسني العمليات التشغيلية. متثلت في توحيد أنظمة 
البنك األكثر أهمية عبر مختلف األسواق، مع التركيز على تكنولوجيا 

املعلومات، واحلد من املخاطر وتعزيز معايير االلتزام ومؤشرات قياس 
رأس املال. وقد أدى تعزيز التكامل بني الفروع العاملية إلى تسهيل 

عمليات البيع املتبادل بني املواقع، األمر الذي بدأ يتبلور اآلن مبزيد 
من السالسة ووفًقا ملنهجية منظمة. وال يزال برنامج التكامل يؤتي 
ثماره حيث حقق مستويات أفضل من التعاون وتضافر اجلهود بني 
األسواق العاملية، وساهم في حتسني اخلدمات املقدمة إلى العمالء 

ورفع مستوى اإلشراف على إدارة املخاطر. 

باإلضافة إلى ذلك، ظلت اجلهود الساعية نحو توسيع نطاق وجود 
املجموعة على الصعيد الدولي منسجمًة مع استراتيجيتها املتحفظة 
للمجموعة الرامية إلى احلفاظ على مستويات متدنية من املخاطر، 

األمر الذي ساهم في تخفيف الضغط احلاصل في األسواق احمللية. 
وال بد من اإلشارة هنا إلى التنّوع الذي توّفره مجموعة الفروع 
اخلارجية والشركات التابعة ودورها احليوي في احلفاظ على 

استمرارية منو بنك الكويت الوطني. لذا، يعد افتتاح فرعاً جديداً 
في الصني من أهم اخلطوات البارزة التي اتخذتها املجموعة في 

العام 2017؛ السّيما في ضوء الدور احليوي الذي تضطلع به الصني 
كمصدر رئيسي لشركات املقاوالت املشاركة في عدد من أهم املشاريع 
الضخمة املقامة في الكويت، وبالتالي فإن وجود بنك الكويت الوطني 

نه من تقدمي التمويل لهذه الشركات.  في شنغهاي ميكِّ

تبقى منطقة الشرق األوسط السوق االستراتيجية الرئيسية لبنك 
الكويت الوطني. فقد وصل عدد الفروع في مصر الى 41، وهي 
السوق التي يعمل بها البنك منذ 2007، )أكبر عدد فروع لبنك 

الكويت الوطني خارج الكويت(. حققت مجموعة الفروع اخلارجية 
والشركات التابعة أداًء قوياً في مصر خالل العام 2017، وذلك على 

الرغم من حترير سعر صرف اجلنيه املصري. ويأتي هذا األداء نتيجة 
الستراتيجية التحوُّل طويلة األمد التي شهدت إصالحاً شاماًل في 

العمليات على مستوى قطاعات العمل املختلفة. ومن أبرز ما مييز تلك 
االستراتيجية أنها استبقت وقوع العوامل املعاكسة التي عانت منها 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا
أمريكا الشمالية

أوروبا
آسيا

غيرها 
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املنطقة على مدار السنوات األخيرة على صعيد االقتصاد الكلّي، وهو 
ن املجموعة من إدارة ومراقبة العمليات املالية احمللية بصورة  ما مكَّ

أكثر إحكاماً وسالسة. من جهة أخرى، قام البنك مبراجعة مهام فريق 
عمل البنك في مصر وإعادة هيكلته، وكان لذلك أثراً إيجابياً على 

الكفاءة التشغيلية وحتّسن مستوى اخلدمات. 

وفي البحرين ونيويورك، تنفرد أفرع البنك مبكانة بارزة كمحور حيوي 
ملجموعة اخلزانة، إذ تظل البحرين مصدراً رائداً للمطلوبات في 

املنطقة. وقد جنح البنك في التعامل مع مختلف بيئات التمويل ذات 
اخلصائص الفريدة في منطقة الشرق األوسط وفي اخلارج وذلك 

بفضل ميزة التنوع املتحققة نتيجة لتشغيل مجموعات خزانة ضخمة 
في العديد من املراكز املالية غير املترابطة.

وتتطلع مجموعة الفروع اخلارجية والشركات التابعة قدماً إلى العام 
2018 ملواصلة حتقيق االستقرار والنمو ملجموعة بنك الكويت الوطني 

وذلك من خالل بذل جهود متواصلة لتعزيز مواقف البنك من حيث 
املخاطر والسيولة عبر مختلف األسواق الدولية. ويشكل طرح املعايير 

الدولية للتقارير املالية )IFRS 9( للتطبيق في مختلف النطاقات 
اجلغرافية خطوة هامة بالنسبة للمجموعة، في الوقت الذي سيواصل 
البنك مواجهة التحديات املاثلة أمام القطاع املصرفي من خالل تنويع 

خدماته وتوسيع رقعة وجوده في األسواق االستراتيجية، مثل مصر 
واململكة العربية السعودية. 

شركة الوطني لالستثمار

قامت مجموعة الخدمات االستثمارية في 
شركة الوطني لالستثمار العام 2017 

بتقديم االستشارات فيما يتعلق بصفقات 
سوق رأس مال الدين الكبرى في دولة 

الكويت 

تتمحور مهام شركة الوطني لالستثمار حول إدارة األصول التي 
تسهم في تعزيز منو اإليرادات اإلجمالية للشركة. وحرصاً على 

تلبية متطلبات عمالئها من املستثمرين وتزويدهم مبجموعة متكاملة 
من املنتجات االستثمارية اإلقليمية )منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا( املُدارة داخلياً، فقد حرصت على تغطية كافة فئات األصول 
الرئيسية في دول مجلس التعاون اخلليجي والشرق األوسط. وتقدم 

الشركة منتجات استثمارية دولية على أساس اإلدارة املشتركة مع 
شركاء عامليني، مبا يشمل املنتجات االستثمارية العقارية وصناديق 

اإلقراض املباشر وغيرها من املنتجات االستثمارية ذات السيولة 
املرتفعة. تعتمد سياسة شركة الوطني لالستثمار في التعامل مع 

عمالئها من املؤسسات واألفراد أصحاب املالءة املالية العالية على 
تقدمي خدماتها بالشراكة مع املجموعة املصرفية اخلاصة. وقد بلغت 

 قيمة إجمالي األصول املُدارة في شركة الوطني لالستثمار أكثر من
6 مليار دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 2017. 

قامت مجموعة اخلدمات االستثمارية في شركة الوطني لالستثمار 
العام 2017 بتقدمي االستشارات فيما يتعلق بصفقات سوق الدين 

الكبرى في دولة الكويت؛ مبا في ذلك الشريحة الثانية من أحدث 
مشروع لشركة البترول الوطنية الكويتية، وهي صفقة تقارب قيمتها 
9 مليارات دوالر أمريكي، باإلضافة إلى إصدار بنك الكويت الوطني 

للسندات العاملية متوسطة األجل. وعلى صعيد أسواق رأس املال، 
فقد احتلت شركة الوطني لالستثمار مكانة بارزة بصفتها حلقة 

وصل محلية مهمة في الصفقات احمللية والدولية. وباإلضافة إلى 
االستشارات التي تقدمها إلبرام صفقات الدمج واالستحواذ العابرة 

للحدود، فقد مت اختيار الشركة لقيادة حتالف مصرفي لتقدمي 
استشارات حول طرح أسهم شركة شمال الزور األولى لالكتتاب العام، 

واملقرر إدراجها في العام 2018. وقد احتفت الشركة مؤخراً بإبرام 
مجموعة من الصفقات الهامة أبرزها عملية التخارج الناجحة من 
استثمار امليزانني في شركة ستادي وورلد خلدمات التعليم العالي 

وهو سابع تخارج ناجح لصندوق امليزانني األول، باإلضافة إلى توسيع 
قاعدة املساهمني في شركة هيومن سوفت القابضة التي تعمل على 

توفير اخلدمات التعليمية. وفي إطار دعمها للمساعي احلكومية 
الكويتية الرامية إلى حتقيق النمو واالزدهار، تواصل شركة الوطني 
لالستثمار تقدمي اخلدمات االستشارية لعمالئها وإبرام العديد من 

الصفقات التي تصب في مصلحة خطة التنمية الكويتية. 

وشهدت سوق الكويت لألوراق املالية ارتفاعاً في حجم صفقات 
التداول مقارنة بأسواق دول مجلس التعاون اخلليجي األخرى، وهو ما 
مّهد الطريق أمام إدارة الوساطة املالية في شركة الوطني لالستثمار 

إلحراز أداء متميز في العام 2017. حيث سجلت مؤشرات بورصة 
الكويت منواً جيداً في العام 2017 على خلفية إبرام عدة صفقات 

ضخمة على أسهم بعض الشركات الُكبرى مثل زين وأمريكانا، 
باإلضافة إلى النتائج املالية القوية التي سجلتها البنوك. أدت تلك 
العوامل مجتمعة إلى متيز بورصة الكويت وزاد من جاذبيتها كأحد 

أبرز األسواق املالية باملقارنة بأداء أسواق اإلمارات وقطر و السعودية. 
ومن املقرر أن تواصل إدارة الوساطة املالية االستفادة من الفرص 
السانحة نتيجة انضمام سوق الكويت لألوراق إلى مؤشر فوتسي 

لألسواق الناشئة. 

ومن ضمن أبرز اجلهود االبتكارية لشركة الوطني لالستثمار التي مت 
إجنازها خالل الربع األخير من العام 2017 طرح منتجات استثمارية 

إلكترونية إلدارة الثروة من شركة الوطني لالستثمار، والذي أُطلق 
 NBK Capital Smart( »عليه »الثروة الذكية من الوطني لالستثمار
Wealth(؛ بحيث تهدف هذه املنتجات إلى تسخير تقنية املعلومات 
خلدمة العمالء من األفراد بشكل رئيسي، وذلك عن طريق توفير 

فرص استثمارية دولية مجدية اقتصادياً إلى املستثمرين األفراد عبر 
منصة متطورة. 

باإلضافة إلى سعيها الدائم لطرح العديد من املنتجات االستثمارية 
اجلديدة في قطاع إدارة األصول ومواصلة أنشطتها في اخلدمات 

االستثمارية والوساطة املالية، تضع شركة الوطني لالستثمار نصب 
أعينها هدفاً آخراً وهو التوسع بشكل رئيسي في السوق السعودي من 
خالل تأسيس كيان جديد في اململكة يجمع بني خدمات إدارة األصول 
واخلدمات املصرفية اخلاصة في الرياض وجدة، وسيكون هذا الكيان 

خاضعاً لتنظيم هيئة سوق املال السعودية بهدف االستفادة من أكبر 
قاعدة للمستثمرين في املنطقة. 
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تقنية املعلومات والعمليات التشغيلية

حرص البنك على زيادة خيارات الدفع 
عن طريق "تقنية الدفع قريب المدى"

إدراكاً منا ألهمية تقنية املعلومات والعمليات ودورها املتنامي في عاملنا 
اليوم باعتبارها من أهم عوامل النجاح والركائز األساسية التي تستند 

إليها القدرة املؤسسية، يحرص بنك الكويت الوطني على مواكبة 
أحدث التقنيات واحللول املبتكرة التي متّكنه من خدمة عمالئه على 

أكمل وجه. وينبع هذا االهتمام من حاجة البنك ملثل هذه التقنيات 
والعمليات التشغيلية لتنفيذ األنشطة والتعامالت اليومية وتيسير 

تقدمي خدمة فائقة تتمحور حول العميل، باإلضافة إلى االلتزام التام 
باللوائح والقوانني وبأعلى درجات احلوكمة. 

ويواصل بنك الكويت الوطني سعيه الدائم لتحسني كفاءة عملياته 
التشغيلية، حيث يعكف على تطوير وتأسيس أنظمة جديدة تلبي 
املتطلبات دائمة التغير لهذه املؤسسة املالية الضخمة. وفي العام 

2017، واصلنا حتسني أداء أنظمتنا املصرفية األساسية، مع التركيز 
بشكل خاص على مشروعات تعزيز البنية التحتية التي تدعم 

البرمجيات الوسيطة للبنك. وكجزء من برنامج رصيد خدمات 
الشركات، مت طرح مجموعة من التقنيات اجلديدة أو احمُلّدثة لدعم 

حتقيق مستويات أعلى من الكفاءة.
 

وفي إطار ذلك، أقدم البنك على تطبيق العديد من املبادرات لالرتقاء 
مبستوى خدماته املصرفية اإللكترونية، من بينها حتديث منصة 

اخلدمات اإللكترونية مع التركيز على حتسني جتربة العمالء الدوليني. 
كما مت اعتماد وتطبيق معايير خاصة لتحسني تصميم وصيانة املوقع 
اإللكتروني للبنك؛ وإضافة مزايا جديدة إلى قناة اخلدمات املصرفية 
اإللكترونية، مبا في ذلك احلصول على الرقم السري وحتديث بيانات 

العميل وفتح حسابات االدخار وحسابات اإليداع الثابت واملتغير. 
عالوة على ذلك، أتاح البنك لعمالئه إمكانية استعراض الكشوف 

البنكية اإللكترونية على اإلنترنت، وبالتالي احلد من استهالك الورق. 
 

يُدرك بنك الكويت الوطني حاجة العميل اليوم إلى خدمات سهلة 
وسريعة تواكب منط احلياة العصري وتلبي متطلبات العميل بنقرة 

واحدة، ومن هنا حرص البنك على زيادة خيارات الدفع عن طريق  
 “تقنية الدفع قريب املدى )NFC(“، كما مت إطالق خدمة

»NBK Tap & Pay« التي تتضمن عدد كبير من اخليارات املتخصصة 
لعمالء مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية، حيث أصبح بوسعهم 

اآلن استخدام بطاقات االئتمان واحلصول على خصم مباشر بدون 
 .»NBK Tap & Pay« إجراءات معقدة من خالل ملصقات وسوار الدفع

ومن أهم العوامل التي ساهمت في تعزيز هذا املنهج القائم على 

التكنولوجيا واالبتكار في تطوير املنتجات التي مت تطبيقها خالل العام 
استراتيجية “الهاتف اجلوال أوالً“ والتي تغطي كافة قنوات البنك 
وتشمل اآلن مزايا أخرى مثل احتساب فوائد القروض الشخصية 

وأسعار الصرف اإللكترونية واالشتراك في خدمة الرسائل القصيرة 
وبرنامج التعرف على رصيد املايلز لبرنامج مكافآت الوطني، والتحدث 

إلى مسؤولي خدمة العمالء عبر اإلنترنت، باإلضافة إلى اإلعالنات 
اإللكترونية املُخصصة وإعادة تعبئة رصيد البطاقات مسبقة الدفع، 

والتعرف على تفاصيل القروض وعرض حسابات الوساطة املالية في 
بنك الكويت الوطني. 

وبالنسبة للعمالء الذين يزورون نقاط التواصل الرقمية واإللكترونية 
لبنك الكويت الوطني، فيمكنهم اليوم فتح حسابات التوفير أو طلب 
احلصول على بطاقات مسبقة الدفع أو التحدث عبر اإلنترنت مع 

مسؤولي البنك من خالل التواصل مع فريق خدمة العمالء. هذا وقد 
عقد البنك في العام 2017 شراكة مع جامعتي أكسفورد وإسكس في 
اململكة املتحدة من أجل تطوير أنظمة ومنصات جديدة ستعمل على 

تعزيز البرامج املصرفية الرقمية وحتسني جتربة العميل. 

ومن اخلطط التي يعتزم البنك تنفيذها في املستقبل القريب تعزيز 
البنية التحتية للعمليات التشغيلية من خالل مركز بيانات من اجليل 

الثالث )بحسب تصنيف معهد Uptime Institute( – وهو حتت 
اإلنشاء حالياً - وسيكون األول من نوعه على مستوى الكويت. ومن 
املتوقع أن يبدأ تشغيل هذا املركز في مطلع العام 2019، علماً بأن 

البنك قام بتنفيذ إصالحات شاملة خالل العام 2017 تضمنت 
املكونات املادية لتقنية املعلومات، حيث مت استبدال األجهزة املتقادمة. 

وحرصاً منه على مواكبة كافة املستجدات في عالم تقنيات املعلومات 
واخلدمات اإللكترونية، عكف بنك الكويت الوطني على التصدي ألية 

مشاكل أو حتديات ناجمة عن تدني مستوى حماية أمن املعلومات. 
وحصل على شهادة االعتماد الدولي )PCI DSS V3.2(، باإلضافة إلى 

التزامه الكامل للوائح وقوانني البنك املركزي على صعيد كافة األسواق 
العاملية التي ميارس فيها أعماله. عالوًة على ذلك، يقوم الفريق 

املختص مبراجعة إجراءات حماية أمن املعلومات على أساس شهري 
للتعّرف على التهديدات واالستجابة لها حال ظهورها، مع تطبيق 

منظومة متكاملة من الوسائل الدفاعية للتعامل مع املخاطر األمنية 
احملتملة في الوقت احلقيقي ومنها احلواجز األمنية العصرية التي 

تسمح بتحليل السلوكيات املشتبه بها قبل تنفيذ أي محاولة اختراق. 
 ،)SOC( وقد أسس البنك في العام 2017 مركز العمليات األمنية

ويجري اآلن ضم كافة فروع البنك اخلارجية لتستفيد من خدماته.
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يؤمن بنك الكويت الوطني بأن موظفيه هم جوهر نجاحه، لذا يحرص 
دوماً على استقطاب أفضل الكفاءات وتوفير كل ما يلزم من دعم وتدريب 

لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم 

االستثمار في الكوادر البشرية

يؤمن بنك الكويت الوطني بأن موظفيه هم جوهر جناحه، لذا يحرص 
دوماً على استقطاب أفضل الكفاءات وتوفير كل ما يلزم من دعم 

وتدريب لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم لتمكينهم من تقدمي خدمات عالية 
اجلودة إلى مختلف شرائح العمالء. وبذلك، تقوم استراتيجية املوارد 

البشرية في البنك على توفير برامج التدريب والتطوير التي يحتاج 
إليها املوظفني لتحقيق التطور الوظيفي، مما يعمل على حتفيزهم 

للنجاح والعمل نحو حتقيق هدف مشترك. 

حملة عن برامج التدريب والتطوير

برنامج اإلدارة الوسطى
يتيح برنامج اإلدارة الوسطى الذي يقدمه بنك الكويت الوطني فرصة 

قّيمة للموظفني لتطوير املهارات الالزمة لتحسني كفاءتهم اإلدارية، 
وفي ذات الوقت العمل مبزيد من اإلنتاجية والفعالية في أدوارهم 

 Euromoney اجلديدة. يتم تنفيذ هذا البرنامج بالشراكة مع مؤسسة
Training Solutions، لتغطية العديد من املواضيع الرئيسية من 

ضمنها:

تنمية وإدارة مهارات األفراد  .1
القيادة املتكّيفة واملتأقلمة  .2

إدارة التغيير وحل النزاعات  .3
مهارات التواصل الفعال  .4

إدارة األداء واالحتفاظ بالكفاءات واملواهب  .٥

برنامج إدارة االئتمان والعالقات التدريبي
يتم تنفيذ »برنامج إدارة االئتمان والعالقات التدريبي« بالتعاون مع 

وكالة موديز، وقد شارك في هذا البرنامج 108 موظفاً في العام 
2017. ويعتمد البرنامج على حتليالت موديز لبدء التدريب على 

املهارات الشخصية ومهارات التواصل املبنية على العالقات. وللحصول 
على شهادة استكمال البرنامج، ينبغي على املتدرب أن يجتاز ثالثة 

مستويات مختلفة: املستوى األساسي، واملتوسط، واملتقدم. ويتخصص 
املشاركون في املجاالت املهنية التالية:

اخلدمات املصرفية للشركات احمللية ٭ 
إدارة املخاطر ٭ 

الشركات األجنبية والتمويل التجاري ٭ 
اخلدمات املصرفية الدولية ٭ 

اخلدمات املصرفية الشخصية ٭ 

كلية التمويل التجاري
متاشياً مع التزام بنك الكويت الوطني مبواصلة تطوير املواهب 

والكفاءات، طرح البنك مبادرة كلية التمويل التجاري ليشارك فيها 
33 موظفاً في العام 2017. ويتم تقدمي البرنامج بالتعاون مع 

Euromoney Learning Solutions، ويغطي سبعة محاور أساسية: 

أسس التمويل التجاري  .1
التحصيل  .2

خطابات االعتماد  .3
خطابات الضمان  .4

االئتمانات االحتياطية  .٥
هيكلة منتجات التمويل التجاري  .٦

معايير االلتزام اخلاصة بخطابات االعتماد وخطابات الضمان   .7

تقدير جهود املوظفني
إن تقديرنا واحتفائنا بجهود وإجنازات موظفينا ركيزة محورية ال تقل 

أهمية عن تدريبهم وتطوير مهاراتهم. وبغية ترجمة حرص بنك 
الكويت الوطني على تقدير جهود موظفيه، مت تطبيق مجموعة متنوعة 

من احلوافز املالية التي حتتسب بناء على عدة أسس ترتبط عادًة 
باملبيعات. وهناك نوع آخر من احلوافز غير املرتبطة باملبيعات والتي 

تُصرف على شكل عمولة أو مكافآت على األداء. كما يتيح البنك لكبار 
املوظفني )مبرتبة وظيفة مدير عام أو أعلى( نظام املكافآت من خالل 

شراء األسهم ويخضع هذا النظام لتقدير اإلدارة العليا، مع األخذ بعني 
االعتبار كل من األداء ومراجعة اإلدارة العليا. 

ومن األدوات األخرى التي يستعني بها البنك ملكافأة املوظف الناجح 
برنامج "جوائز نخبة املوظفني" وهو برنامج خاص يقوم فيه املوظفني 

بالتصويت على اختيار أبرز زمالئهم أداًء من حديثي العهد بالعمل 
في القسم ذاته، وبالتالي االعتراف بإسهامات نخبة املوظفني على 

مستوى فريق العمل. وتعتمد عملية منح األصوات على املعايير التالية: 
التمتع بروح الفريق اجلماعي واملشاركة والكفاءة واألثر اإليجابي على 
القسم. ولكي يحق للموظف الترّشح لنيل هذه اجلائزة، يجب أن يكون 

قد مضى على تعيينه في بنك الكويت الوطني 100 يوم عمل على 
األقل، كما يجب أن يتمتع بسجل حافل من األداء الشخصي. ويحصل 
حون الناجحون على شهادة تقدير وجائزة من اإلدارة التنفيذية  املُرشَّ

في احتفال سنوي. 
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موظفي 6.058
املجموعة 

كويتيني%65.4

غرس قيمنا األساسية
نؤمن في بنك الكويت الوطني إمياناً راسخاًً بأن على موظفينا العمل 

وفق مجموعة من القيم املشتركة بغض النظر عن مسمياتهم الوظيفية 
أو مناصبهم. وتعمل حملة “أنا الوطني“ على نشر هذه الفلسفة، 

وتشجيع املوظفني على تطبيق قيم البنك في كل أقوالهم وأفعالهم. 
ع احلملة املوظفني على الشعور بأنهم جزء من املسؤولية  كما تشجِّ

التي تتضمنها أدوارهم ومهامهم، وبالتالي سيسعون إلى حتقيق النتائج 
املرجوة منهم بل وجتاوزها. 

ويتمثل الهدف الرئيسي من حملة “أنا الوطني“ في تعزيز املشاركة 
العاطفية واملنطقية والتحفيزية بني املوظفني، وحثهم على تقدمي 
خدمات مميزة في مختلف قطاعات البنك، داخل البنك وخارجه 

على حد سواء. ويشير كتّيب احلملة إلى 8 مبادئ تقوم عليها الثقافة 
املؤسسية لبنك الكويت الوطني:

التعاطف: مسؤوليتي هي أن أتفهم املشاكل التي تواجهها،  ٭ 
ومساندتك على إيجاد احللول.

التميز: سأسعى جاهداً ألقدم ما يفوق توقعاتكم. ٭ 
سهولة الوصول والتوافر: مستعدون خلدمتكم يومياً وعلى مدار  ٭ 

الساعة، محلياً وإقليمياً ودولياً.
التواصل: أنا صريح وواضح في مالحظاتي وأتقبل أي مالحظة  ٭ 

أتلقاها. 
الثقة: أنا جدير بالثقة في جميع تعامالتي، وأتناول معلوماتك  ٭ 

اخلاصة مبنتهى السرية واألمان.
روح الفريق: أحرص على املساهمة في حتقيق األهداف  ٭ 

املشتركة من خالل العمل مع فريق متنوع.

التوافق: نحن بنك واحد بصوت واحد لذلك ألتزم دائماً بتقدمي  ٭ 
أفضل خدمة في جميع تعامالتي املهنية.

النزاهة واالحترام: تصرفاتي تعكس ثقافتي املبنية على النزاهة  ٭ 
واالحترام والفخر بكل ما أقوم به.

اعتباراً من 31 ديسمبر 2017، بلغ عدد موظفي مجموعة بنك الكويت 
الوطني 6.058 موظًفا في الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا 
ل  وآسيا وأمريكا الشمالية. وعبر مختلف قطاعات املجموعة، يُشكِّ

الذكور 66% من موظفينا واإلناث 34%، أما في السوق احمللية فتبلغ 
نسبة التوطني أكثر من %65.4.

 
النزاهة 

واالحترام

أنا الوطني

التعاطف 

التميز

التوافق سهولة الوصول
 والتوافر

التواصل

الثقة

روح الفريق
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يقوم منوذج االستدامة في بنك الكويت الوطني على ست ركائز 
أساسية تتيح للبنك إمكانية املساهمة بشكل مباشر في املجتمعات 
التي يعمل ضمنها، وهو ما يثمر عن متكني البنك من ترك بصمة 
إيجابية طويلة األجل على االقتصاد واملجتمع والبيئة. وفيما يلي 

ركائزنا الست لالستدامة: 

املساهمة في التنمية االقتصادية
يُعتبر بنك الكويت الوطني املؤسسة املالية الرائدة في دولة الكويت؛ 

فهو يؤدي دوراً رئيسياً في دعم االحتياجات املالية للحكومة الكويتية 
على صعيد تنفيذ أهم مشاريع البنية التحتية واملشاريع التنموية التي 

تتضمن على سبيل املثال ال احلصر مرافق الوقود البيئي ومصافي 
البتروكيماويات واملؤسسات التعليمية. وتأتي هذه املشاريع كجزء من 
برنامج الكويت اجلديدة الوارد في رؤية 2035 التنموية. ونحن نفخر 
بالدور الذي نؤديه في دعم تنفيذ هذه املشاريع، السّيما وأننا جنحنا 

في االستحواذ على مكانة بارزة بصفتنا اخليار األول لكبرى املؤسسات 
التي تسعى إلبرام شراكات بني القطاعني العام واخلاص. 

خدمة العمالء
احتفظ بنك الكويت الوطني مبوقعه ضمن قائمة أكثر 50 بنكاً أماناً 

في العالم للسنة الثانية عشرة على التوالي، ويستمر البنك في حتقيق 
معدالت تفوق نسبة 90% في رضا العمالء عبر شبكة فروعه املوزعة 

محلياً ودولياً. ونفخر مبستوى اخلدمة التي نقدمها لعمالئنا مبا جعلنا 
 باستمرار موضع لإلشادة ويرتكز منهجنا على تضمني االبتكار 

في جميع اخلدمات التي نقدمها مبا يحقق املزيد من أشكال التعاون 
والتضافر لتلبية احتياجات عمالئنا طوال فترة تعاملهم معنا في 

مختلف قطاعات البنك. على صعيد آخر، بذلنا جهوداً حثيثة لتحسني 
إمكانيات وصول عمالئنا من ذوي االحتياجات اخلاصة إلى شبكة 

فروعنا، ونواصل االستفادة من فروعنا احلالية التي توفر إمكانيات 
الوصول الكاملة لهم. 

الريادة في حوكمة الشركات
ميارس بنك الكويت الوطني أعماله وفقاً إلطار راسخ يخدم مبادئ 

حوكمة الشركات، حيث جتتمع جلان مجلس اإلدارة واإلدارة التشغيلية 
بشكل دوري الستعراض القضايا امللحة والتصرف بشأنها. كما يشارك 

موظفو بنك الكويت الوطني على اختالف مستوياتهم ومناصبهم 
في ورش العمل وبرامج التدريب وجلسات التوعية املتعلقة مبسائل 
احلوكمة واالمتثال، مبا يضمن االلتزام باألطر التنظيمية في كافة 
عمليات البنك - في كل من السوق احمللي الكويتي وفي األسواق 

الدولية التي منارس فيها أعمالنا. 

احترام وتنمية الكوادر البشرية
يبلغ عدد موظفي بنك الكويت الوطني 6.058 موظفاً وموظفة حول 

العالم. وكما أسلفنا الذكر أعاله، نقدم ملوظفينا برنامج تدريبي 
وتطويري ناجح على كافة املستويات، بحيث يدعم تنمية املهارات 

القيادية والفنية، والتوعية مبكافحة غسل األموال، والدراسات 
املصرفية األوسع نطاقاً. وتأتي حملة "أنا الوطني" لتغرس في 

موظفينا قيمنا األساسية الثمانية، مبا يتيح لهم اإلحساس باملسؤولية 
الشخصية عن عملهم، وبالتالي التفوق في أدائهم لكافة املستويات 

املتوقعة من قبل زمالئهم وعمالئهم على حد سواء. 

يقوم نموذج االستدامة في بنك الكويت الوطني على ست ركائز أساسية تتيح للبنك 
ترك بصمة إيجابية طويلة األجل على االقتصاد والمجتمع والبيئة 

االستدامة

 

الكوادر
 البشرية

البيئة

التنمية 
االقتصادية

ركائز
االستدامة 
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االهتمام بالبيئة 
من املقرر أن يقوم بنك الكويت الوطني باالنتقال إلى مقره اجلديد في 

مدينة الكويت خالل العام 2018، وقد قامت شركة فوستر وشركائه 
بتصميم املقر، بحيث يجمع بني االبتكار في التصميم وكفاءة الهيكل 

واألداء - وقد مت تزويد املكاتب بتجهيزات خاصة للوقاية من احلرارة 
الشديدة. كما يّتسم املقر اجلديد بأنه يلبي مجموعة من املعايير 

املتقدمة فيما يخص ترشيد استهالك املياه والطاقة، ومن املنتظر أن 
 ،)LEED( يحصل على تصنيف "الريادة في الطاقة والتصميم البيئي
الفئة الذهبية". ومن املبادرات البيئية األخرى التي نسعى لتنفيذها: 

احلفاظ على الطاقة وتقليل استهالك الورق - وقد حتقق ذلك 
جزئياً من خالل حتسني اخلدمات املصرفية الرقمية - وإعادة تدوير 

األجهزة اإللكترونية. وتأكيداً على اهتمام البنك بالقضايا البيئية، فقد 
حرصنا في جميع استثماراتنا في مشاريع الشراكة بني القطاعني 

العام واخلاص على ضرورة االمتثال لتقييم األثر البيئي، وتقييم األثر 
االجتماعي، ومعايير مبادئ خط االستواء. 

املساهمة في تنمية املجتمع
تركز أنشطة املسؤولية املجتمعية التي يقوم بها بنك الكويت الوطني 

على أربع ركائز هي: التنمية املجتمعية ورعاية الطفل والرعاية 
الصحية والتنمية البيئية. ومن أبرز إسهاماتنا األخيرة على هذا 

الصعيد مواصلة االستثمار في مستشفى بنك الكويت الوطني 
لألطفال، والتي تضم وحدة للعالج باخلاليا اجلذعية ووحدة ألمراض 

دم األطفال ووحدة طب سرطان األطفال؛ إضافة إلى مبادرة "أحلم 
أن أكون"، وأخيراً وليس آخراً، أكادميية بنك الكويت الوطني التي 

تسمح لألطفال والطالب من مختلف األعمار باحلصول على خبرة 
وظيفية مباشرة مع اإلرشاد في القطاع املصرفي. وعلى مدار العقدين 

املنصرمني، جتاوزت إسهامات البنك املجتمعية 170 مليون دينار 
كويتي، ونواصل التزامنا باإلسهام مباشرة في املجتمعات التي منارس 

فيها أعمالنا. 

توجد معلومات مفّصلة حول مبادراتنا لالستدامة في "التقرير اخلاص 
باالستدامة لبنك الكويت الوطني 2017"، املنشور مع التقرير السنوي
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متارس مجموعة بنك الكويت الوطني أعمالها في 15 سوقاً عاملية، مع التركيز على منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

الشرق األوسط
68 فرعاً   الكويت 

43 فرعاً مصر 
13 فرعاً تركيا 
5 فروع العراق 
3 فروع لبنان 
2 فرع البحرين 
2 فرع اإلمارات 
1 فرع األردن 
1 فرع السعودية 

أوروبا
2 فرع اململكة املتحدة )لندن( 
1 فرع فرنسا )باريس( 
1 فرع سويسرا )جنيف( 

آسيا
1 فرع الصني )شنغهاي( 
1 فرع سنغافورة 

أمريكا الشمالية
1 فرع الواليات املتحدة )نيويورك( 
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متارس مجموعة بنك الكويت الوطني أعمالها في 15 سوقاً عاملية، 
مع التركيز على منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وفي العام 

2017، بلغ عدد فروع بنك الكويت الوطني 143 فرعاً، مع حتوُّل أحد 
املكاتب التمثيلية في شنغهاي )الصني( إلى فرع متكامل، والعمل 
على افتتاح فرعني جديدين في الرياض والدمام )اململكة العربية 

السعودية( في العام 2018. هذا، ويتمركز أكبر عدد من فروع بنك 
الكويت الوطني في السوق احمللية - الكويت - حيث ميتلك البنك 

68 موقعاً مبا فيها املقر الرئيسي.
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يلتزم بنك الكويت الوطني مبعايير احلوكمة املؤسسية متاشياً مع 
أفضل املمارسات العاملية املتبعة في هذا املجال. وتشمل مسؤوليات 

أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه ضمان اتباع املعايير 
التنظيمية، واالمتثال واملعايير األخالقية في جميع تعامالت البنك 

والشركات التابعة له.

احلـــــوكـمــــة
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السيد/ ناصر مساعد الساير
)رئيس مجلس اإلدارة(

انضمَّ السيد/ ناصر الساير إلى عضوية مجلس إدارة مجموعة بنك 
الكويت الوطني في العام 1980، وانتُخَب في العام 1993 نائباً لرئيس 

مجلس اإلدارة، ثم رئيساً للمجلس في العام 2014. ويشغل السيد/ ناصر 
الساير منصب عضو في “احتاد مصارف الكويت“ منذ العام 1999، وشغل 

منصب رئيس مجلس إدارة االحتاد خالل الفترة من 1999 إلى 2006. 
كما التحق بعضوية األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية 

)برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء(. وخالل الفترة املمتدة ما بني 1973 
و1987، شغل منصب نائب املدير العام وعضو في مجلس إدارة “الصندوق 

الكويتي للتنمية االقتصادية العربية“. ويتمتع السيد/ ناصر الساير 
بسجل مهني حافل باخلبرات املهنية املتخصصة في مجال اخلدمات 

املصرفية، واالستثمار، والتخطيط االستراتيجي واحلوكمة في القطاعني 
العام واخلاص. السيد/ ناصر الساير حاصل على درجة البكالوريوس في 

االقتصاد من جامعة أوكالهوما في الواليات املتحدة األمريكية.

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

انضمَّ السيد/ غسان اخلالد إلى عضوية مجلس إدارة مجموعة بنك 
الكويت الوطني منذ العام 1987، ويشغل منصب نائب رئيس مجلس 

اإلدارة منذ العام 2014، وهو رئيس جلنتي املخاطر والترشيحات 
واملكافآت املنبثقتني عن مجلس اإلدارة. كما يشغل السيد/ غسان اخلالد 

منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لشركة “أسيكو 
للصناعات“، وميتلك خبراٍت واسعًة في مجال اخلدمات املصرفية 

للشركات، والتمويل التجاري، وقطاع االئتمان والتجزئة. السيد/ غسان 
اخلالد حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة املدنية من جامعة 

ويست فرجينيا في الواليات املتحدة األمريكية.

أعضاء مجلس اإلدارة
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السيد / مثّنى محمد أحمد احلمد  

)عضو مجلس اإلدارة(

انضمَّ السيد/ مثّنى احلمد إلى عضوية 
مجلس إدارة مجموعة بنك الكويت الوطني 

في العام 2007، ويشغل عضوية جلان 
االئتمان واحلوكمة والترشيحات واملكافآت 
املنبثقني عن مجلس اإلدارة. كما أنه عضو 

في مجلس إدارة شركة الوطية العقارية، 
كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة 

املستقبل العاملية لالتصاالت منذ العام 2005  
حتى 2014. كما شغل منصب عضو مجلس 

إدارة الشركة العربية األوروبية لإلدارة املالية 
)عارف( في الفترة املمتدة منذ العام 1987 
إلى العام 1993، وكان أحد أعضاء مجلس 
إدارة البنك التجاري الكويتي خالل الفترة 

من 1993 حتى 1997، وكذلك أحد أعضاء 
مجلس إدارة بنك الكويت املتحد خالل 

عامي 1996 و1997. ويتمتع السيد/ مثّنى 
احلمد بخبرات واسعة في خدمات التمويل 

واالقتصاد املالي، وهو حاصل على درجة 
البكالوريوس في االقتصاد والعلوم السياسية 

من جامعة الكويت.

السيد/ حمد محمد عبدالرحمن البحر 

)عضو مجلس اإلدارة(

انضمَّ السيد/ حمد البحر إلى عضوية 
مجلس إدارة مجموعة بنك الكويت الوطني 

في العام 2005، وهو أيضاً رئيس جلنة 
التدقيق وأحد أعضاء جلنة الترشيحات 

واملكافآت املنبثقتني عن مجلس اإلدارة. كما 
شغل السيد/ حمد البحر منصب رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب للشركة 

الكويتية لالستثمار خالل الفترة املمتدة من 
1981 إلى 1991، كما شغل أيضاً منصب 

العضو املنتدب لبنك البحرين والكويت، 
ويتمتع بسجل حافل من اخلبرات في مجال 

اخلدمات املصرفية االستثمارية وإدارة 
األصول ونظم الرقابة الداخلية. والسيد/ 

حمد البحر حاصل على درجة البكالوريوس 
في االقتصاد من جامعة االسكندرية في 

مصر.

السيد / يعقوب يوسف الفليج  

)عضو مجلس اإلدارة(

انضمَّ السيد/ يعقوب الفليج إلى مجموعة 
بنك الكويت الوطني ليشغل منصب مدير 

عام في املجموعة خالل الفترة من 1983  
إلى 1998، وهو أحد أعضاء مجلس اإلدارة 
منذ العام 1998 حتى الوقت احلاضر. كما 

يشغل السيد/ يعقوب الفليج عضوية جلنتي 
االئتمان واحلوكمة املنبثقتني عن مجلس 

اإلدارة. ويتمتع السيد/ يعقوب الفليج 
بخبرات مهنية واسعة في مجال األعمال 

املصرفية مبا في ذلك إدارة املخاطر والرقابة 
الداخلية. والسيد/ يعقوب الفليج حاصل 
على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال 

من جامعة ميامي في الواليات املتحدة 
األمريكية.

السيد/ حمد عبد العزيز الصقر  

)عضو مجلس اإلدارة(

السيد/ حمد الصقر هو أحد أعضاء مجلس 
إدارة مجموعة بنك الكويت الوطني خالل 

عامي 1975 و1976، ومنذ 1983 حتى 
الوقت احلاضر. كما أنه أحد أعضاء جلنتي 

االئتمان واحلوكمة املنبثقتني عن مجلس 
اإلدارة. وإلى جانب مناصبه في البنك؛ 

يشغل السيد/ حمد الصقر عضوية مجلس 
اإلدارة في شركة الكوت للمشاريع الصناعية 

في الكويت. ويتمتع السيد/ حمد الصقر 
بخبرات واسعة في مجال العمل املصرفي 

وحتديداً في قطاع متويل الشركات. والسيد/ 
حمد الصقر حاصل على درجة البكالوريوس 

في االقتصاد من إيرلندا.
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السيد/ لؤي جاسم اخلرافي  

)عضو مجلس اإلدارة(

انضمَّ السيد/ لؤي اخلرافي إلى عضوية 
مجلس إدارة مجموعة بنك الكويت الوطني 

منذ العام 2011، وهو عضو في جلنتي 
التدقيق واملخاطر املنبثقتني عن مجلس 

االدارة. وشغل السيد/ لؤي اخلرافي منصب 
نائب رئيس مجلس إدارة بنك الكويت 

الصناعي في الفترة من 1999 إلى 2003، 
وفي الفترة من 2005 إلى 2008، ورئيس 

جلنة التدقيق املنبثقة عن مجلس إدارة البنك 
الصناعي خالل ذات الفترة. كما توّلى العديد 

من املناصب االستشارية والتجارية في 
شركات مجموعة اخلرافي، باإلضافة لتوّليه 

إدارة مكتب لؤي جاسم اخلرافي للمحاماة 
واالستشارات القانونية. ويتمتع السيد/ لؤي 
اخلرافي بخبرات واسعة في شؤون االلتزام 

والرقابة التشريعية والشؤون القانونية. 
والسيد/ لؤي اخلرافي حاصل درجة 

البكالوريوس في احلقوق من جامعة الكويت.

السيد/ هيثم سليمان اخلالد  

)عضو مجلس اإلدارة(

انضمَّ السيد/ هيثم اخلالد إلى عضوية 
مجلس إدارة مجموعة بنك الكويت الوطني 

في العام 2010، وهو أحد أعضاء جلان  
التدقيق، واملخاطر واحلوكمة املنبثقني 

عن مجلس اإلدارة. ويشغل السيد/ هيثم 
اخلالد عضوية مجلس إدارة شركة الشال 
لالستشارات واالستثمار منذ العام 2006، 

وعضوية مجلس إدارة شركة األرجان العاملية 
العقارية منذ العام 2010، ورئيس مجلس 

إدارتها منذ العام 2014. كما شغل مناصب 
الرئيس التنفيذي لتطوير األعمال، والرئيس 

التنفيذي للشرق األوسط، والرئيس التنفيذي 
لالستراتيجية في شركة »زين« لالتصاالت. 
يتمتع السيد/ هيثم اخلالد بخبرات واسعة 

ودراية كبيرة مبجال التخطيط االستراتيجي، 
واالستثمار، وعمليات االندماج واالستحواذ، 

واحلوكمة، والرقابة الداخلية. والسيد/ 
هيثم اخلالد حاصل على درجة البكالوريوس 

في مجال الهندسة الكهربائية من جامعة 
الكويت.

السيد/ عماد محمد عبدالرحمن البحر  
)عضو مجلس اإلدارة(

انضمَّ السيد/ عماد البحر إلى عضوية 
مجلس إدارة مجموعة بنك الكويت الوطني 

في العام 2014 عقب وفاة املغفور له 
السيد/ محمد عبد الرحمن البحر رئيس 
مجلس اإلدارة، كما يشغل عضوية جلنتي 

الترشيحات واملكافآت واالئتمان املنبثقتني 
عن مجلس اإلدارة، كما أنه عضو في املجلس 
التنفيذي ملجموعة البحر؛ أحد أقدم وأعرق 

املجموعات التجارية في الكويت والشرق 
األوسط. وإضافة إلى دوره الهام مع فريق 

البحر في صنع القرارات االستراتيجية. كما 
يشغل أيضاً عضوية مجلس إدارة الشركة 
األهلية للتأمني وشركات أخرى خارجية. 
السيد/ عماد البحر حاصل على درجة 

البكالوريوس في إدارة األعمال من اجلامعة 
األمريكية في واشنطن بالواليات املتحدة 

األمريكية.
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من اليمني إلى اليسار: السيد/ صالح يوسف الفليج، السيدة/ شيخة خالد البحر، السيد/ عصام جاسم الصقر، السيد/ سليمان براك املرزوق

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

انضمَّ السيد/ عصام الصقر إلى بنك الكويت الوطني في العام  
1978، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة منذ العام 2014.
كما يشغل عضوية العديد من اللجان اإلدارية لدى املجموعة. ويشغل 

السيد/ عصام الصقر منصب رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني 
- مصر، ويشغل أيضاً عضوية مجلس إدارة بنك الكويت الوطني 

)الدولي( - اململكة املتحدة، وإن بي كيه بروبرتيز - جيرسي، وإن بي 
كيه ترستيز - جيرسي، وشركة إن آي جي اآلسيوية لالستثمار.
 السيد/ الصقر حاصل على درجة البكالوريوس في علوم إدارة 

األعمال من جامعة والية كاليفورنيا للبوليتكنيك في الواليات املتحدة 
األمريكية.

 

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

مجموعة اخلزانة(

انضمَّ السيد/ سليمان املرزوق إلى بنك الكويت الوطني في العام 
2002، ويشغل حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت 
الوطني - الكويت، ومدير عام مجموعة  اخلزانة. انتقل السيد/ 
سليمان املرزوق للعمل كمدير إدارة العمليات اخلارجية في بنك 

الكويت املركزي خالل األعوام  2012 و2015، ليعود بعد ذلك ويرأس 
مجموعة اخلزانة لدى بنك الكويت الوطني. ميتلك املرزوق خبرة 

متعمقة وواسعة في قطاع االستثمار، وإدارة الثروات، وإدارة اخلزانة، 
والعمليات املصرفية، كما شغل عضوية مجالس إدارات العديد من 

البنوك والشركات العاملة في الكويت. والسيد/ املرزوق حاصل 
على درجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة والية بورتالند في 

الواليات املتحدة األمريكية.

  السيدة/ شيخة خالد البحر
)نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة (

ت السيدة/ شيخة البحر إلى بنك الكويت الوطني في العام  انضمَّ
1977، وتشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة منذ مارس 

2014. وهي عضو في العديد من اللجان اإلدارية لدى املجموعة. 
وترأس السيدة/ شيخة البحر مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- 
لبنان، ومجلس إدارة شركة الوطني لالستثمار، كما تشغل عضوية 

مجلس إدارة كل من بنك الكويت الوطني )الدولي( - اململكة املتحدة 
ومجلس إدارة  شـركة بنـك الكويـت الوطنـي العاملية إلدارة األصـول، 

ومجلس إدارة البنك التركي )تركيا(. وانضّمت كذلك إلى عضوية 
األمانة العامة للمجلس األعلى الكويتي للتخطيط والتنمية في العام 

2017. وتتمتع السيدة/ شيخة البحر بخبرات واسعة في مجاالت 
اخلصخصة، ومتويل املشاريع، واخلدمات االستشارية، وإصدار 

السندات، ومتويل املشاريع بنظام B.O.T، وعمليات اإلصدار األولي، 
وشهادات اإليداع الدولية، وطرح األسهم لالكتتاب اخلاص. السيدة / 

البحر حاصلة على شهادة البكالوريوس في التسويق الدولي من جامعة 
الكويت، والتحقت بالعديد من البرامج والدورات التدريبية املتخصصة 

في جامعة هارفرد لألعمال وجامعة ستانفورد وجامعة ديوك في 
الواليات املتحدة األمريكية.

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

انضمَّ السيد/ صالح الفليج إلى مجموعة بنك الكويت الوطني في 
العام 1985، ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت 

الوطني - الكويت. كما يشغل عضوية العديد من اللجان اإلدارية لدى 
املجموعة. ويشغل السيد/ صالح الفليج عضوية مجلس إدارة شركة 

الوطني لالستثمار، وشركة الوطني للوساطة املالية. شغل السيد/ 
صالح الفليج منصب الرئيس التنفيذي  لشركة الوطني لالستثمار 
خالل الفترة املمتدة من 2007 إلى 2014، كما شغل سابقاً منصب 

املدير العام ملجموعة اخلزانة واالستثمار لدى بنك الكويت الوطني. 
تخرج السيد/ الفليج من جامعة ميامي، حيث حصل على درجة 
البكالوريوس في الهندسة الصناعية وكذلك ماجيستير في إدارة 
األعمال، كما شارك في العديد من برامج املدراء التنفيذيني في 

جامعة هارفرد وجامعة ستانفورد وجامعة ديوك في الواليات املتحدة 
األمريكية.
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السيد/ مصطفى اجلندي   
)مدير عام مجموعة اخلدمات املصرفية 

للشركات احمللية(

انضمَّ السيد/ مصطفى اجلندي إلى بنك 
الكويت الوطني في العام 1979، ويشغل 
منصب املدير العام ملجموعة اخلدمات 

املصرفية للشركات احمللية منذ العام 2013، 
وهو عضو في العديد من اللجان اإلدارية 

وجلان االئتمان لدى املجموعة، ولديه 
خبرات واسعة في مختلف مجاالت التمويل 
وإدارة اخلدمات املصرفية للشركات. حصل 
السيد/ اجلندي على درجة البكالوريوس في 

احملاسبة من جامعة عني شمس - مصر، 
والتحق بالعديد من الدورات التدريبية 

املتخصصة واملكثفة، وحضر العديد من 
املؤمترات في جامعة لندن لألعمال في 

اململكة املتحدة وجامعة هارفرد في الواليات 
املتحدة األمريكية.

السيد/ جيم ميرفي   
)مدير عام املجموعة املالية(

انضمَّ السيد/ جيم ميرفي إلى بنك الكويت 
الوطني في العام 1999، ويشغل حالياً 

منصب مدير عام املجموعة املالية منذ العام 
2010، كما أنه عضو في العديد من اللجان 

اإلدارية لدى املجموعة. ويشغل السيد/ جيم 
ميرفي عضوية مجلس إدارة كل من البنك 

التركي )تركيا( وإن بي كي أوفرسيز )هولندا(  
 قبل انضمامه لبنك الكويت الوطني. 

عمل السيد/ جيم ميرفي كرئيس للمحاسبة 
اإلدارية في إيرلندا واململكة املتحدة لدى أحد 

البنوك الرائدة  )AIB Bank(، ولديه خبرات 
واسعة في التمويل والقطاع املصرفي. 

السيد/ ميرفي حاصل على شهادة محاسب 
إداري معتمد )اململكة املتحدة(، وسكرتير 

معتمد )اململكة املتحدة( وحاصل على مؤهل 
في مجال التسويق من إيرلندا.

السيد/ باركسون شوجن   
)مدير عام مجموعة إدارة املخاطر(

انضمَّ السيد/ باركسون شوجن إلى بنك 
الكويت الوطني في العام 1993، ويشغل 

منصب رئيس إدارة املخاطر للمجموعة منذ 
العام 2008، وهو رئيس أو عضو في العديد 

من اللجان اإلشرافية اإلدارية في البنك. 
ميتلك السيد/ باركسون شوجن خبرات 

واسعة في اخلدمات املصرفية التجارية 
واالستثمارية، ومتويل الشركات، والبنوك 
االستثمارية والقروض املشتركة. السيد/ 
شوجن حاصل على درجة البكالوريوس في 

علوم االقتصاد بامتياز من جامعة ويلز 
في اململكة املتحدة، ودرجة املاجستير في 

إدارة األعمال - تخصص متويل من وارتون 
- جامعة بنسلفينيا في الواليات املتحدة 

األمريكية.

السيد/ جورج ريشاني   
)الرئيس التنفيذي ملجموعة الفروع اخلارجية 

والشركات التابعة(

انضمَّ السيد/ جورج ريشاني إلى بنك الكويت 
الوطني في العام 1987، ويشغل منصب 

الرئيس التنفيذي ملجموعة الفروع اخلارجية 
والشركات التابعة مبجموعة بنك الكويت 

الوطني منذ العام 2012، كما أنه عضو في 
العديد من اللجان اإلدارية لدى املجموعة. 
كما يشغل السيد/ ريشاني عضوية مجلس 
إدارة كل من شركة الوطني لالستثمار، بنك 
الكويت الوطني - لبنان، مصرف االئتمان 

العراقي، بنك الكويت الوطني - مصر، وبنك 
الكويت الوطني )الدولي( اململكة املتحدة. 
وعمل السيد/ ريشاني سابقاً كمدير عام 
اخلزانة للمجموعة ورئيس إدارة األصول 

واخلصوم. ميتلك خبرات واسعة في إدارة 
اخلزانة، والتمويل والسيولة، وامليزانية، 
وإدارة مخاطر السوق )مخاطر حتويل 

العمالت ومخاطر معدالت الفائدة(، عالوًة 
على إدارة االستثمار وأسواق املال؛ باإلضافة 

إلى اخلبرة الواسعة في األسواق العاملية 
للدخل الثابت. حصل السيد/ ريشاني على 
درجة البكالوريوس في العلوم من اجلامعة 

األمريكية في بيروت، ودرجة املاجستير في 
إدارة األعمال والتمويل بامتياز من جامعة 

لندن لألعمال في اململكة املتحدة، كما شارك 
في العديد من برامج املدراء التنفيذيني 

بجامعة هارفرد لألعمال وجامعة ستانفورد 
وجامعة ديوك في الواليات املتحدة األمريكية.

50
بـنـــــك الكــــــويـت الـوطـنــــــي
التقــرير الســنوي 2017



السيد/ عماد العبالني   
)مدير عام مجموعة املوارد البشرية(

انضمَّ السيد/ عماد العبالني إلى بنك 
الكويت الوطني في العام 2003، ويشغل 

منصب مدير عام مجموعة املوارد البشرية 
منذ العام 2014، وهو عضو في العديد من 

اللجان اإلدارية لدى املجموعة. وعمل سابقاً 
في بنك الكويت الوطني كنائب مدير عام 
املوارد البشرية - الكويت، ومساعد مدير 
عام إدارة التعيينات والعمليات في املوارد 

البشرية. ميتلك العبالني خبرات واسعة متتد 
ألكثر من 24 عاماً في مجال املوارد البشرية، 

وحاصل على شهادة املاجستير في إدارة 
األعمال من اجلامعة األمريكية في بيروت 

- لبنان، ودرجة البكالوريوس في علم النفس 
التربوي من جامعة الكويت.

السيد/ براديب هاندا   
)مدير عام مجموعة اخلدمات املصرفية 

للشركات األجنبية والنفط والتمويل التجاري(

انضمَّ السيد/ براديب هاندا إلى بنك الكويت 
الوطني في العام 1980، ويشغل منصب 

املدير العام ملجموعة اخلدمات املصرفية 
للشركات األجنبية، والنفط، والتمويل 

التجاري منذ العام 2012، وهو عضو في 
العديد من اللجان اإلدراية لدى املجموعة. 

وتشمل مهامه السابقة في بنك الكويت 
الوطني منصب مساعد مدير عام، ومدير 

تنفيذي ومدير أول ملجموعة اخلدمات 
املصرفية للشركات، وميتلك خبرة واسعة 

تزيد على 30 عاماً في مجال الشركات 
األجنبية، والنفط، والتمويل التجاري. 

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

السيد/ مالك خليفة   
)مدير عام مجموعة اخلدمات املصرفية 

اخلاصة(

انضمَّ السيد/ مالك خليفة إلى بنك الكويت 
الوطني في العام 2005، ويشغل منصب 

املدير العام ملجموعة اخلدمات املصرفية 
اخلاصة- الكويت منذ العام 2008، وهو 

عضو في العديد من اللجان اإلدارية لدى 
املجموعة. كما يشغل عضوية مجلس إدارة 

بنك الكويت الوطني - لبنان. وقبل توليه 
ملنصبه احلالي، شغل السيد/ مالك خليفة 

منصب املدير التنفيذي للخدمات املصرفية 
اخلاصة لدى املكتب التمثيلي لبنك »أميريكان 

إكسبرس« في لبنان، ولديه خبرة واسعة 
متتد ألكثر من 32 عاماً في مجال اخلدمات 
املصرفية اخلاصة وأسواق املال في الشرق 

األوسط ومنطقة اخلليج. السيد/ خليفة 
حاصل على شهادة املاجستير في علوم 
االقتصاد من جامعة سانت جوزيف في 

لبنان.

الدكتور/ سليمان عبداملجيد   
)املستشار القانوني العام رئيس مجموعة 

الشؤون القانونية(

انضمَّ الدكتور/ سليمان عبداملجيد إلى 
بنك الكويت الوطني في العام 2001 ليشغل 

منصب املستشار القانوني العام ورئيس 
الشؤون القانونية في البنك. وقد التحق 

الدكتور/ سليمان عبداملجيد بعد تخرجه 
بسلك القضاء املصري، كما عمل في 

التدريس في العديد من اجلامعات، وميتلك 
خبرة عريقة تزيد على 32 عاماً في العمل 

القانوني والشؤون القانونية لدى البنوك 
الكويتية. الدكتور عبداملجيد حاصل على 

درجة الدكتوراه في احلقوق من جامعة 
القاهرة بأعلى تقدير مع مرتبة الشرف، كما 

حصل أيضاً على جائزة اجلمعية املصرية 
للقانون الدولي، وله العديد من األبحاث 

القانونية  املنشورة.
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الدكتور إلياس بخعازي   
)كبير االقتصاديني للمجموعة(

انضمَّ الدكتور/ إلياس بخعازي إلى بنك 
الكويت الوطني في العام 2008، وشغل 

منصب كبير االقتصاديني للمجموعة في 
العام 2103، كما يشغل منصب رئيس إدارة 
البحوث االقتصادية للبنك، وهو عضو في 
العديد من اللجان اإلدراية التابعة للبنك. 

وسابقاً لتوّليه منصبه احلالي في بنك 
الكويت الوطني، ترأس د. بخعازي قسم 

البحوث االقتصادية في البنك، ولديه خبرة 
واسعة في التحليل االقتصادي وأسواق املال، 
تشتمل على 20 عامِاً في األسواق األمريكية. 

يحمل د. بخعازي درجة البكالوريوس في 
االقتصاد من اجلامعة األمريكية في بيروت، 

وكذلك درجة املاجستير والدكتوراه من 
جامعة كاليفورنيا اجلنوبية بالواليات املتحدة 

األمريكية.

السيد/ دميتريوس كوكوسوليس   
)مدير عام مجموعة تقنية املعلومات 

والعمليات(

انضمَّ السيد/ دميتريوس كوكوسوليس إلى بنك 
الكويت الوطني في العام 2013 ليشغل منصب 
املدير العام ملجموعة العمليات، وهو عضو في 

العديد من اللجان اإلدارية لدى املجموعة. 
وقبل توليه ملنصبه احلالي، شغل منصب رئيس 
ونائب رئيس إدارة العمليات، ورئيس العمليات 

خلدمات التمويل الدولي لألفراد، ونائب رئيس 
ومدير اخلدمات املصرفية لألفراد وعمليات 

بطاقات االئتمان في العديد من البنوك 
احمللية والدولية في جنوب وشرق أوروبا. 

ميتلك السيد/ دميتريوس كوكوسوليس خبرات 
واسعة في مجال إدارة العمليات، والتحليل 

والتخطيط املالي، وإدارة املشاريع، وتأسيس 
وظيفة العمليات، وأنشطة االندماج واالستحواذ 

وإعادة الهيكلة. السيد/ كوكوسوليس حاصل 
على شهادة املاجستير في إدارة األعمال في 

التمويل من جامعة ديبول في شيكاغو بالواليات 
املتحدة األمريكية، ودرجة البكالوريوس في 

علوم االقتصاد من جامعة روتشستر بالواليات 
املتحدة األمريكية.

السيد/ كارل إينجر   
)رئيس مجموعة التدقيق الداخلي(

انضمَّ السيد/ كارل إينجر إلى بنك الكويت 
الوطني في العام 2009، ويشغل منصب 

رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة منذ العام 
2012. وتشمل مناصبه السابقة نائب رئيس 
التدقيق الداخلي  للمجموعة، وكذلك رئيس 
التدقيق الداخلي لدى أحد البنوك اإلقليمية 
في البحرين، ولديه خبرة واسعة في مجال 
التدقيق الداخلي في القطاعات املصرفية 

الدولية، والتدقيق اخلارجي، وكذلك 
اخلدمات االستشارية في اململكة املتحدة.  

السيد/ إينجر حاصل على شهادة املاجستير 
في إدارة األعمال من جامعة سترتكاليد في 

اململكة املتحدة.

السيد/ سوريش باجباي   
)مدير عام مجموعة اخلدمات املصرفية 

الشخصية(

انضمَّ السيد/ سوريش باجباي إلى بنك 
الكويت الوطني في العام 2016 ليشغل منصب 

مدير عام مجموعة اخلدمات املصرفية 
الشخصية. كما يشغل عضوية العديد من 

اللجان اإلدارية لدى املجموعة. وقبل منصبه 
احلالي، شغل  منصب رئيس مجموعة 

اخلدمات املصرفية للتجزئة، والعضو املنتدب 
ورئيس مجموعة اخلدمات املصرفية العاملية 

ومدفوعات الشركات، والرئيس اإلقليمي 
لقطاع خدمات العمالء في بنك الدوحة في 
قطر وفي مجموعة سيتي جروب في اململكة 
املتحدة والواليات املتحدة األمريكية. ويتمتع 
السيد/ سوريش باجباي بخبرات واسعة في 

اخلدمات املصرفية واخلدمات املصرفية 
للتجزئة، وخدمات املدفوعات املصرفية، 

واملنتجات املصرفية )البطاقات االئتمانية، 
وبطاقات السحب اآللي، والبطاقات مسبقة 

الدفع(، إضافًة إلى االئتمان واملخاطر.حصل 
السيد/ باجباي على درجة املاجستير في 

إدارة األعمال من معهد جامنـال باجـا لإلدارة 
في الهند، وشهادة البكالوريوس في الهندسة 

اإللكترونية من جامعة بنجلور في الهند.
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منظومة احلوكمة

حترص مجموعة بنك الكويت الوطني على مواكبة أفضل املمارسات 
الرائدة والتوصيات الدولية اخلاصة باحلوكمة وإدارة املخاطر وحماية 
حقوق أصحاب املصالح، حيث أنه خالل عام 2017 التزمت املجموعة 
بكافة الضوابط واحملددات الواردة في تعليمات بنك الكويت املركزي 
بشأن قواعد ونظم احلوكمة في البنوك الكويتية الصادرة في يونيو 

2012، وكذلك التعليمات الرقابية ذات الصلة باحلوكمة الصادرة في 
الدول األخرى التي تعمل بها باقي كيانات املجموعة.

لقد ركزت املجموعة، ممثلة مبجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية، على 
تنمية ثقافة احلوكمة وااللتزام على مستوى كافة كياناتها، حيث يتم 

التطوير املستمر ملنظومة احلوكمة إلرساء قيم مؤسسية سليمة وفعالة. 
ويأتي ذلك من خالل حزمة من السياسات والنظم واللوائح واملقاييس 

التي اعتمدتها املجموعة وتعمل على حتديثها بشكل دوري لتكون 
متماشية مع أفضل املمارسات الدولية املعمول بها في ذات الشأن.

هذا، وتدرك املجموعة أهمية تطبيق مبادئ ومعايير احلوكمة 
الرشيدة، وما يترتب على ذلك من إتباع املعايير املهنية واألخالقية في 
جميع التعامالت، واإلفصاح والشفافية عن املعلومات بشكل دقيق وفي 

الوقت املناسب، ومبا يسهم في تعميق وتطوير كفاءة عمل املجموعة 
وهو ما يعزز ثقة املساهمني وكافة األطراف ذات العالقة وأصحاب 

املصالح بأداء املجموعة من جهة، وبالقطاع املصرفي الكويتي من جهة 
أخرى.

استطاعت املجموعة خالل العام 2017 حتقيق العديد من اإلجنازات 
في منظومة احلوكمة، وميكن تلخيص ذلك مبا يلي:

مراجعة وتطوير سياسات ولوائح احلوكمة وفقاً للتعليمات  ٭ 
الرقابية في الكويت وكذلك التعليمات الصادرة عن اجلهات 

الرقابية في الدول التي تعمل بها املجموعة
تطوير وتطبيق حزمة من النظم اآللية احلديثة في مجال  ٭ 
االلتزام الرقابي، إدارة املخاطر التشغيلية، قانون االلتزام 

الضريبي األمريكي )فاتكا(، ومكافحة غسل األموال ومتويل 
اإلرهاب

املراجعة والتقييم املستقل ملدى كفاءة تطبيق قواعد احلوكمة في  ٭ 
الشركات التابعة لبنك الكويت الوطني، وذلك من خالل مساندة 

ومتابعة إدارات احلوكمة الفرعية في الشركات التابعة بهدف 
إدارة شؤون مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه لتلك الشركات

إصدار النشرات التوعوية على مستوى كافة موظفي املجموعة  ٭ 
حول تطبيقات احلوكمة وااللتزام الرقابي

التطوير املستمر لنظم التقارير اخلاصة بقواعد احلوكمة بني  ٭ 
كيانات املجموعة

استيفاء متطلبات هيئة أسواق املال بشأن قواعد حوكمة  ٭ 
الشركات للبنك وشركاته التابعة )شركة الوطني لالستثمار 

وشركة الوطني لتداول األوراق املالية(

هيكل املجلس وجلانه ومهامه الرئيسية
يتكــون مجلــس إدارة مجموعة بنك الكويت الوطني مــن تســعة أعضـاء 

غيـر تنفيذيـني ميثلون املساهمني ويتم انتخابهم وتعيينهم من قبل 
اجلمعيـة العامـة للبنـك ملـدة ثـالث سـنوات. ويهدف مجلس إدارة 

املجموعة إلى تعزيز جناح املجموعة على املدى الطويل وتقدمي قيمة 
مستدامة إلى مساهميه.

يتسم هيكل مجلس إدارة املجموعة بشكل عام بعدد أعضاء مناسب 
وبالتنوع في اخلبرات املهنية واملؤهالت العلمية واملعرفة العميقة 
بالقطاع املصرفي وقطاع األعمال التجارية، حيث يتمتع أعضاء 

املجلس بخبرة ومعرفة في مجاالت احملاسبة، التمويل، االقتصاد، 
التخطيط االستراتيجي، احلوكمة، الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر، 

باإلضافة إلى التميز باخلبرات الواسعة في بيئة األعمال احمللية 
واإلقليمية.

إن هيكل مجلس إدارة املجموعة املتوازن وغير املعقد سهل عملية 
تبادل املعلومات بشكل دقيق وفي الوقت املناسب بني كيانات املجموعة 
املختلفة وذلك من خالل إرساء قنوات اتصال مباشرة عبر املجموعة، 
وهو األمر الذي يعزز مبدأ اإلفصاح والشفافية في أعمال املجموعة، 

كما أن ذلك الهيكل يحافظ على الدور اإلشرافي املنوط باملجلس 
ويساهم بشكل فعال في قيام املجلس بأداء مسؤولياته على الوجه 

األكمل.

التزاماً بالضوابط اإلشرافية الصادرة عن بنك الكويت املركزي، فضاًل 
عن حرص املجموعة على التنفيذ الفعال ملنظومة احلوكمة، فقد مت 

تشكيل عدد مناسب من اللجان التي تتسق مع حجم املجموعة وطبيعة 
أنشطتها ومدى تعقدها واالنتشار اجلغرافي لكيانات املجموعة، حيث 

شكل مجلس إدارة املجموعة خمس جلان فرعية منبثقة عنه وذلك 
لتعزيز فاعلية املجلس فيما يخص العمليات املهمة في املجموعة.
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املساهمون
ميارس املساهمون سلطاتهم من خالل مشاركتهم في اجتماع اجلمعية العامة, والتي تعد أعلى سلطة 

اتخاذ قرار في البنك

مجلس اإلدارة
لدى مجلس اإلدارة كامل السلطات والصالحيات التي تتيح له إدارة شؤون بنك الكويت 

الوطني مبا يصب في مصلحة املساهمني

اإلدارة التنفيذية
(الرئيس التنفيذي للمجموعة)

اإلشراف املباشر على إدارة أعمال وشؤون البنك اليومية متاشياًـ مع االستراتيجية 
واألطر املوضوعة من قبل مجلس اإلدارة

جلنة املخاطرجلنة االئتمانجلنة التدقيق

قطاعات األعمال 
املختلفة

اللجان املنبثقة عن 
اإلدارة التنفيذية

جلنة احلوكمة جلنة الترشيحات 
واملكافآت

مراقبو احلسابات 
اخلارجيني

إدارة التدقيق 
إدارة املخاطر وااللتزامالداخلي

مكتب احلوكمة 
وااللتزام باملتطلبات 

الرقابية 

أمني سر املجلس

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

ــــــة
مــــــ
وكــ
ـــــــــــ
حلـ
ا
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 جلنة الترشيحاتجلنة احلوكمة
جلنة االئتمانجلنة التدقيقجلنة املخاطرواملكافآت

أعضاء اللجنةأعضاء اللجنةأعضاء اللجنةأعضاء اللجنةأعضاء اللجنة

السيد/ ناصر مساعد الساير 
)رئيس املجلس واللجنة(

السيد/ حمد عبد العزيز 
الصقر 

السيد/ يعقوب يوسف الفليج
السيد/ مثنى محمد احلمد

السيد/ هيثم سليمان اخلالد

السيد/ غسان أحمد اخلالد 
)رئيس اللجنة(

السيد/ حمد محمد البحر
السيد/ عماد محمد البحر 
السيد/ مثنى محمد احلمد

السيد/ غسان أحمد اخلالد 
)رئيس اللجنة(

السيد/ هيثم سليمان اخلالد
السيد/ لؤي جاسم اخلرافي

السيد/ حمد محمد البحر )رئيس 
اللجنة(

السيد/ هيثم سليمان اخلالد 
السيد/ لؤي جاسم اخلرافي 

السيد/ حمد عبدالعزيز الصقر 
)رئيس اللجنة(

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

مهمة اللجنة الرئيسيةمهمة اللجنة الرئيسيةمهمة اللجنة الرئيسيةمهمة اللجنة الرئيسيةمهمة اللجنة الرئيسية

تتولى اللجنة مسؤولية 
مساندة مجلس اإلدارة في 

اإلشراف على اتباع وتطبيق 
املجموعة ملنظومة احلوكمة 

ومساعدة املجلس وجلانه في 
تطبيق حزمة من اإلجراءات 

والنماذج املنظمة لشؤون 
احلوكمة.

تتولى اللجنة مسؤولية 
مساعدة مجلس اإلدارة 
فيما يتعلق مبسؤولياته 

جتاه الترشيحات واملكافآت 
اخلاصة بأعضاء مجلس 

اإلدارة واجلهاز التنفيذي، 
كما تساند اللجنة املجلس 

في عمليات مراجعة وحتسني 
هيكلة مجلس اإلدارة وتطوير 

مستوى الكفاءات اخلاصة 
بأعضاء املجلس. إضافة إلى 
ذلك، تساعد اللجنة املجلس 
في وضع إطار منح مكافآت 
املجموعة وضمان التطبيق 
الفعال لذلك وفقاً لسياسة 

املكافآت.

تتولى اللجنة مسؤولية 
مساعدة املجلس في القيام 

مبسؤولياته جتاه إدارة 
املخاطر من خالل تقييم 

ومتابعة إطار حوكمة املخاطر 
ونزعة املخاطر واستراتيجية 
املخاطر وآلية تخطيط رأس 

املال، باإلضافة لدورها 
اإلشرافي على عمليات 

االلتزام الرقابي على مستوى 
املجموعة.

تقوم اللجنة بدورها الرقابي 
واملتمثل في مساندة 

مجلس اإلدارة في الرقابة 
واإلشراف على كفاءة 

واستقاللية عمليات التدقيق 
الداخلي والتدقيق اخلارجي 

للمجموعة، باإلضافة 
إلى اإلشراف على إعداد 

البيانات املالية الدورية 
والتقارير الرقابية األخرى.

تتولى اللجنة مسؤولية 
مراجعة جودة وأداء احملفظة 
االئتمانية للمجموعة. ولقد 

فوض مجلس اإلدارة هذه 
اللجنة باعتماد التسهيالت 

االئتمانية التي تتجاوز 
حدود الصالحية املمنوحة 

لإلدارة التنفيذية، وذلك 
وفقاً لسياسة االئتمان 

ودليل الصالحيات املعتمد 
للمجموعة، واملتوافق مع 
التعليمات الرقابية بهذا 

الشأن.

اللجان املنبثقة عن مجلس إدارة املجموعة
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مجلس العضوية في اللجانأعضاء مجلس اإلدارة
الترشيحات احلوكمةاإلدارة

االئتمانالتدقيقاملخاطرواملكافآت

السيد/ ناصر مساعد 
الساير

٭ رئيس مجلس اإلدارة
72٭	رئيس جلنة احلوكمة

السيد/ غسان أحمد 
اخلالد

٭	رئيس جلنة الترشيحات واملكافآت
924٭	رئيس جلنة املخاطر

السيد/ حمد عبدالعزيز 
الصقر

٭	رئيس جلنة االئتمان
8227٭	عضو جلنة احلوكمة

السيد/ يعقوب يوسف 
الفليج

٭	عضو جلنة احلوكمة
7232٭	عضو جلنة االئتمان

السيد/ حمد محمد 
البحر

٭	رئيس جلنة التدقيق
825٭	عضو جلنة الترشيحات واملكافآت

السيد/ مثنى محمد 
احلمد

٭	عضو جلنة احلوكمة
٭	عضو جلنة الترشيحات واملكافآت

٭	عضو جلنة االئتمان
92244

السيد/ هيثم سليمان 
اخلالد

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

9245

السيد/ لؤي جاسم 
اخلرافي

٭	عضو جلنة املخاطر
644٭	عضو جلنة التدقيق

السيد/ عماد محمد 
البحر

٭ عضو جلنة الترشيحات واملكافآت
6235٭ عضو جلنة االئتمان

إجمالي عدد 
٩224٥4٨االجتماعات

 اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان
 املنبثقة عنه

عقد مجلس اإلدارة تسع اجتماعات )9( خالل العام 2017، ومت 
تسجيل محاضر لكافة االجتماعات وإدراجها ضمن سجالت البنك.

يوضح اجلدول التالي أسماء أعضاء مجلس إدارة مجموعة بنك 
الكويت الوطني واللجان املنبثقة عنه وعضويتهم في هذه اللجان، 

وكذلك عدد اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه والتي بلغ 
إجماليها سبعون اجتماعاً )70( باإلضافة الى عدد االجتماعات التي 

حضرها كل عضو خالل العام بالتفصيل التالي: 

جتدر اإلشارة إلى أن اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه، واملنعقدة خالل العام 2017، تتوافق مع قواعد احلوكمة الصادرة عن بنك 
الكويت املركزي واللوائح املنظمة ألعمال املجلس وجلانه، وذلك من حيث عدد االجتماعات ودوريتها، والنصاب القانوني للحضور، واملوضوعات 

التي يتم مراجعتها ومناقشتها من قبل االعضاء.
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أهم إجنازات مجلس اإلدارة
٭	مناقشة واعتماد االستراتيجية احملدثة للمجموعة لفترة الثالث سنوات القادمة.

٭	اعتماد امليزانية العمومية املدققة وحساب األرباح واخلسائر للبنك.
٭	مناقشة نزعة املخاطر وتأثيرها على استراتيجية املجموعة.

٭	مراجعة نتائج عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس املال واختبارات الضغط املالي وفقاً للمتطلبات الرقابية ملعيار بازل 3.
٭	مناقشة واعتماد املخصصات احملددة والعامة حملفظة القروض احمللية والدولية.

٭	تعديل وجتديد كافة الصالحيات املالية املمنوحة للرئيس التنفيذي للمجموعة ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة.
٭	مراجعة هياكل مجالس اإلدارة في الشركات التابعة بشكل مستمر، والتأكد من كونها تتوافق مع املتطلبات الرقابية والسياسة العامة ملنظومة 

 احلوكمة للمجموعة.
٭	املوافقة على إصدار سندات غير مضمونة بقيمة 750 مليون دوالر أمريكي كجزء من برنامج إصدار سندات عاملية متوسطة األجل بقيمة 

 ال تتجاوز 3 مليارات دوالر أمريكي.
٭	متابعة سير إجناز أعمال املجموعة من خالل االجتماعات الدورية مع اإلدارة التنفيذية ومناقشة نتائج أعمال املجموعة من خالل حزمة 
 من التقارير الدورية املعدة من قبل املجموعة املالية والتي تبني أهم املؤشرات املالية ملوازنة البنك وأرباحه وفقاً للتوزيع اجلغرافي للفروع 

 والشركات األجنبية التابعة.
٭	إجراء مراجعة وتقييم لفعالية أعمال مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه، وإجراء التقييم الذاتي لألعضاء.

٭	مراجعة هيكل املكافآت، ومراجعة آلية ربط املكافآت باألداء، ومستويات التعرض للمخاطر وحتديث سياسة املكافآت على مستوى املجموعة.
٭ اإلشراف على تطبيق منظومة احلوكمة على مستوى كيانات املجموعة، والتأكد من التزامها بالتعليمات احمللية في الدول التي تعمل بها مبا 

 يتماشى مع منظومة احلوكمة للمجموعة.
٭	مراجعة وتطوير سياسات ولوائح احلوكمة على مستوى املجموعة مبا يتناسب مع الهيكلة التنظيمية للمجموعة، ومواكبة املمارسات الرائدة 

 واملطبقة عاملياً في مجاالت احلوكمة.
٭	إجراء تقييم لتطبيقات احلوكمة على مستوى املجموعة وحتديد اجلوانب التي حتتاج للتطوير.

التطبيق الفعال
ملنظومة احلوكمة

حملة عامة
يسعى مجلس إدارة املجموعة بشكل دائم ومتواصل إلى حتقيق أفضل 

مصلحة ملساهمي البنك وذلك من خالل اإلشراف واملتابعة الفعالة 
لعمل اإلدارة التنفيذية، والتحقق من تنفيذ استراتيجية وأهداف 
البنك، وأن األداء يسير وفق اخلطط املوضوعة. وقد قام مجلس 

اإلدارة خالل العام مبراجعة وتطوير استراتيجية املجموعة ونزعة 
املخاطر اخلاصة بها، متضمناً كافة اخلطط املستقبلية للشركات 

التابعة والفروع األجنبية.

هذا، ويولي مجلس اإلدارة أهمية بالغة لتطبيقات احلوكمة على 
مستوى املجموعة، حيث أنه يحرص على خلق ثقافة القيم املؤسسية 
لدى كافة موظفي الوطني، وذلك من خالل العمل الدائم على حتقيق 

األهداف االستراتيجية للبنك وحتسني معدالت األداء، وااللتزام 
بالقوانني والتعليمات وخاصة قواعد احلوكمة. ويتم ذلك من خالل 

تبني املجلس حلزمة من السياسات واللوائح والنظم واآلليات والتقارير 
واإلجراءات التي تطبقها املجموعة بشكل فعال ومتكامل، معتمداً 

في ذلك على فلسفة املجموعة في تطبيق احلوكمة كثقافة مؤسسية 
ومبادئ عمل وليس فقط كتعليمات رقابية ولوائح تشريعية.

وفيما يلي أهم اإلجنازات ملجلس اإلدارة واللجان املنبثقة منه خالل 
عام 2017:
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٭ مراجعة نتائج التقييم السنوي املستقل إلطار احلوكمة والذي مت من خالل إدارة التدقيق الداخلي، والوقوف على جوانب التحسني الالزمة 
 إلطار احلوكمة.

٭ مراجعة نتائج التقييم السنوي املستقل لنظم الرقابة الداخلية اخلاصة باحلوكمة على مستوى املجموعة، والذي مت من قبل مراقب 
 احلسابات اخلارجي.

٭	اإلشراف على مكاتب ودوائر احلوكمة في الشركات التابعة، ومتابعة سير إجنازاتهم بتقارير دورية ترفع للجنة احلوكمة للمناقشة واملراجعة 
 ومن ثم عرضها على املجلس.

٭ املوافقة على زيادة رأس مال بنك الكويت الوطني املصدر واملدفوع بنسبة 5% كأسهم منحة مجانية.
٭ املوافقة على إنشاء شركة الوطني إلدارة الثروات في اململكة العربية السعودية.

جلنة احلوكمة
عقدت اللجنة اجتماعني خالل العام وقد مت إجناز ما يلي:

٭ مراجعة ومتابعة تطبيق احلوكمة في الكويت والشركات التابعة، وتقدمي الدعم املستمر للشركات التابعة.
٭ مراجعة مواثيق وأطر عمل املجلس واللجان املنبثقة عنه وتعديلها وفق التعليمات الرقابية الصادرة في هذا الشأن، ورفع التوصيات إلى 

 مجلس اإلدارة.
٭ مراجعة ومناقشة نتائج تقرير إدارة التدقيق الداخلي بشأن التقييم السنوي ملنظومة احلوكمة ومدى االلتزام بالتعليمات الرقابية.

٭ مراجعة ومناقشة نتائج تقرير تقييم أنظمة الرقابة الداخلية ومدى كفاية تطبيق قواعد احلوكمة لدى املجموعة.
٭ مراجعة سياسات احلوكمة وحتديثها مبا يتناسب مع آخر املستجدات املتعلقة باألنظمة والتعليمات الرقابية ذات الصلة، واملمارسات الرائدة 

ورفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة العتمادها.
٭ مناقشة تقرير التعامالت مع األطراف ذات العالقة وتقرير تعارض املصالح ومناقشة فعالية اآللية املعمول بها في هذا الشأن.

٭ اإلشراف العام على سير إجناز التطبيق الفعال لقواعد احلوكمة على مستوى املجموعة.
٭ مراجعة ومناقشة التقرير املعد عن مدى تطبيق متطلبات احلوكمة على مستوى املجموعة.

جلنة الترشيحات واملكافآت
عقدت اللجنة اجتماعني خالل العام وقد مت إجناز ما يلي:

٭ اإلشراف على عملية تقييم أداء مجلس اإلدارة والتقييم الذاتي لألعضاء.
٭ تنفيذ خطة التدريب املعتمدة لعام 2017 ألعضاء مجلس اإلدارة في عدة مجاالت متخصصة - إدارة املخاطر، احلوكمة، املعيار الدولي 

 IFRS9، املتطلبات الرقابية 
٭ إجراء تقييم شامل ألداء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه، وأداء كل عضو على حدى.

٭ مراجعة وتطوير سياسة املكافآت على مستوى املجموعة، ورفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة.
٭ مراجعة حزمة املكافآت واملزايا الوظيفية لعام 2017 املبنية على معايير قياس األداء ومعايير قياس املخاطر الرئيسية، ورفع التوصيات إلى 

 مجلس اإلدارة.
٭ مراجعة آلية ربط املكافآت باألهداف طويلة األجل للمجموعة.

٭ مراجعة ومناقشة خطة التعاقب الوظيفي املعدة من قبل مجموعة املوارد البشرية ورفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة.
٭ مراجعة ومناقشة نظام خيار األسهم االعتبارية للموظفني الرئيسيني، ورفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة.

٭ االطالع على آخر التطورات واملستجدات في الصناعة املصرفية، ومناقشة عدة تقارير في هذا الشأن وكذلك التعليمات الصادرة عن 
 اجلهات الرقابية ذات الصلة.

أهم إجنازات اللجان املنبثقة عن املجلس
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جلنة التدقيق
عقدت اللجنة خمس اجتماعات خالل العام وقد مت إجناز ما يلي:

٭ مراجعة واعتماد خطة العمل السنوية إلدارة التدقيق الداخلي للمجموعة لعام 2017 واملستندة إلى تقييم املخاطر وحتديد أولويات 
 التدقيق، ومراجعة وثيقة السياسة العامة للتدقيق الداخلي ودليل إدارة التدقيق الداخلي وتعديالته وعرضها على املجلس.

٭ التنسيق مع املدققني اخلارجيني ومراجعة البيانات املالية املرحلية والسنوية للمجموعة، ومناقشة الطريقة اجلديدة التي مت اتباعها من 
 قبل املدقق اخلارجي عند كتابة تقرير مراقبي احلسابات املستقلني وأهم النقاط التي يتضمنها. وتقدمي التوصيات ملجلس اإلدارة بشأنها.

٭ مراجعة ومناقشة ملخص أعمال إدارة التدقيق الداخلي، ومقارنة ما مت إجنازه من خطة التدقيق ومقارنتها بنسب اإلجناز عن السنة السابقة.
٭ مناقشة نتائج تقرير مراجعة نظم الرقابة الداخلية.

٭ مراجعة ميثاق عمل اللجنة وتعديله وتقدمي التوصيات لعرضها على مجلس اإلدارة.
٭ مراجعة مدى كفاءة واستقاللية إدارة التدقيق الداخلي والبنية التحتية اخلاصة بها والتقييم السنوي الشامل لوظيفة التدقيق الداخلي مع 

 رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة.
٭ مناقشة جوانب الرقابة الداخلية واملتعلقة بنظم وتقنية املعلومات وأمن املعلومات.
٭ اعتماد األتعاب املهنية للمدققني اخلارجيني فيما يتعلق بخدمات التدقيق املقدمة.

٭ مناقشة نتائج تقرير املدقق اخلارجي املتعلقة بإدارة التدقيق الداخلي.
٭ تقييم أداء رئيس إدارة التدقيق الداخلي وحتديد مكافآته.

٭ مراجعة نتائج عمليات التدقيق في الكويت والفروع والشركات اخلارجية التابعة.

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

٭ مراجعة ومناقشة االستراتيجية والتحديات املتعلقة بإدارة املخاطر ومراجعة حزمة تقارير إدارة املخاطر الدورية على مستوى املجموعة 
 متضمنة مؤشرات قياس املخاطر.

٭ مراجعة ومناقشة التقرير الدوري ملخاطر السوق وكذلك عمليات التقييم الداخلي لكفاية رأس املال )ICAAP( ونسب السيولة النقدية 
 والنسب املتعلقة باختبارات الضغط وسبل التعامل معها على مستوى املجموعة.

٭ مراجعة ومناقشة نسب حدود املخاطر ومقارنتها مبستويات نزعة املخاطر املعتمدة للمجموعة ومستويات االنكشاف في الدول التي تعمل 
 بها املجموعة، ومناقشة تلك النسب وتغيراتها مقارنة بالفترات السابقة.

٭ االطالع على املستجدات فيما يتعلق باألوضاع االقتصادية العامة وانعكاساتها على مستوى املجموعة.
٭ مراجعة تقارير املخاطر التشغيلية ومخاطر السوق وااللتزام املختلفة على مستوى املجموعة .

٭ مراجعة وحتديث صالحيات جلنة االئتمان العليا ورفع توصية العتمادها من قبل املجلس.
٭ مراجعة التقرير الدوري املتعلق مبخاطر نظم املعلومات واملخاطر التشغيلية ونتائج تقرير نظم الرقابة الداخلية حول االلتزام الرقابي 

 ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، وااللتزام مبتطلبات قانون االلتزام الضريبي األمريكي )فاتكا( على مستوى املجموعة.
٭ االطالع على سياسة االلتزام وإجراءات العمل وخطة االلتزام وخطة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وخطة التقييم الذاتي ملخاطر 

 التشغيل 
٭ مناقشة مالحظات االلتزام الرقابي على مستوى كيانات املجموعة من خالل نتائج التقييم الذاتي للمخاطر والرقابة الداخلية.

٭ تقييم أداء رئيس مجموعة إدارة املخاطر وحتديد مكافآته.
٭ مراجعة وحتديث الهيكل التنظيمي ملجموعة املخاطر وتقدمي التوصيات لعرضها على مجلس اإلدارة.

٭ االطالع على التقرير اخلاص بأمن معلومات االنترنت ومخاطرها العاملية، وخطة العمل املستقبلية لتحديث أنظمة احلماية في البنك 
 والتدريب املتواصل ملوظفي البنك.

٭ مراجعة حدود اخلزانة السنوية وسياسة التجاوز. 
٭ مراجعة ومناقشة خطة العمل في إدارة عمليات االئتمان.
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جلنة االئتمان
٭ عقدت اللجنة ثمانية وأربعني اجتماع خالل العام وقد مت القيام باملهام التالية:

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

التكوين واملؤهالت
 وسبل التدريب

 والتطوير

الدور اإلشرافي
 للمجلس واللجان

سبل االتصال 
وآلية رفع التقارير

كفاية  وفعالية
 االجتماعات

 واحملاضر والقرارات

احلضور
 واملشاركة

اإلطار العام لتقييم مجلس اإلدارة
تقوم جلنة الترشيحات واملكافآت بصفة سنوية وحتت إشراف مجلس 

اإلدارة بتقييم فعالية أعضاء املجلس وحجم مشاركتهم في أعماله، 
سواء بصفة فردية أو كمجموعة، ويشمل ذلك أيضاً تقييم اللجان 

املنبثقة عنه، وذلك من خالل منهجية التقييم الذاتي التي مت تصميمها 

وتطويرها لتقييم فعالية كل عضو من أعضاء املجلس للوقوف على 
جوانب التطوير والتدريب الالزمة لألعضاء.

الشكل التالي يوضح العناصر التي استندت عليها عملية التقييم حيث 
مت تضمينها في مناذج التقييم الذاتي:

وبناًء على نتائج التقييم، قامت اللجنة برفع تقريرها إلى مجلس اإلدارة، الذي اطلع عليه في اجتماعه املنعقد خالل شهر ديسمبر 2017.
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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 األهداف احملددة بالوظيفة نفسها، حيث أن أي استرداد 

لهذه الفئة سوف يستند إلى معايير أداء الوظيفة.

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 األسهم االعتبارية 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 غير املمنوحة من املكافأة 
)برنامج األسهم االعتبارية( وذلك في حالة عدم حتقيق املوظف 
ألهداف األداء طويلة املدى أو حتقق املخاطر فعلياً. ويتاح نظام 

األسهم االعتبارية 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 مسؤولية 

اتخاذ القرارات النهائية.

اإلفصاحات اخلاصة باملكافآت
لم يتسلم أعضاء مجلس إدارة املجموعة أية مكافآت في شكل أتعاب 

أو رواتب أو زيادات لقاء خدماتهم املقدمة للمجموعة.

بلغ إجمالي مكافآت أعضاء اإلدارة العليا اخلمسة الذين حصلوا على 
أعلى املكافآت، متضمناً مدير عام املجموعة املالية مضافاً إليه رئيس 

التدقيق الداخلي ورئيس إدارة املخاطر، للسنة املنتهية في ديسمبر 
2017 مبلغ 7.802 ألف دينار كويتي. 

سياسة وإطار منح املكافآت
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عدد فئات املوظفني
مكافآت ثابتةاملوظفني

إجمالي مكافآت متغيرة 
املكافآت

ألف 
دينار كويتي

نقدي
نظام األسهم
االعتبارية 
للموظفني

حوافز أداء 
أخرى

18.836 679.3497.1861٫778523اإلدارة العليا

11.839 214.5406.254٩27118متخذو القرارات ألنشطة حتفها املخاطر

3٦762.493 579 151.541وظائف الرقابة املالية ورقابة املخاطر

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

ألغراض اإلفصاح
فئة اإلدارة العليا: تتضمن جميع املوظفني مبا يعادل مساعد  ٭ 
مدير عام فما فوق لكافة وحدات األعمال باستثناء وظائف 

الرقابة املالية ورقابة املخاطر.
فئة متخذو القرارات ألنشطة حتفها املخاطر: تتضمن الرئيس  ٭ 
التنفيذي للمجموعة ونائبه، والرئيس التنفيذي للكويت ونائبه 

ورؤساء اإلدارات التشغيلية ونوابهم.
فئة وظائف الرقابة املالية ورقابة املخاطر: تتضمن رؤساء  ٭ 
الوظائف الرقابية )الرقابة املالية، إدارة املخاطر وااللتزام، 
التدقيق الداخلي ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب( 

ونوابهم ومساعديهم.
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تقرير عن 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 فعالة في ظل وجود 
وظيفة إلدارة املخاطر وااللتزام لديها املستويات الكافية من الصالحية 

واالستقاللية واملوارد، وكذلك سبل التواصل مع قطاعات األعمال. 
كما يعتبر مجلس اإلدارة وظيفة التدقيق الداخلي وأعمال التدقيق 

اخلارجي جزءاً 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 وااللتزام والتدقيق الداخلي باإلضافة إلى 

جهة خارجية مستقلة.

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 األموال، والعمليات املصرفية، 
وائتمان األفراد والشركات، واخلزانة، وتكنولوجيا املعلومات، وإدارة 

املخاطر، واملوارد البشرية والشؤون اإلدارية، والتدقيق الداخلي، 
وعمليات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، وكذلك الشؤون 

القانونية.

خالل العام 2017، مت عرض ملخص ملجلس اإلدارة حول نتائج تقرير 
مراجعة نظم الرقابة الداخلية للعام املنتهي في 31 ديسمبر 2016 

حيث لم يشر التقرير ألية مالحظات جوهرية.
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 تقرير مراجعة نظم الرقابة
 الداخلية من قبل جهة خارجية

مستقلة
السادة/ أعضاء مجلس اإلدارة احملترمني

بنك الكويت الوطني ش.م.ك 
دولة الكويت

1٩ يونيو 2017
حتية طيبة وبعد، 

تقرير عن السجالت احملاسبية والسجالت 
األخرى وأنظمة الرقابة الداخلية

بناء على كتاب التعيني بتاريخ 20 مارس 2017، فقد قمنا بفحص 
السجالت احملاسبية والسجالت األخرى وأنظمة الرقابة الداخلية 
في الكويت وفروعكم في مملكة البحرين واألردن واململكة العربية 

السعودية واإلمارات العربية املتحدة والشركات التابعة بنك الكويت 
الوطني )لبنان( ش.م.ل. وبنك الكويت الوطني – مصر )يشار إليهم 

مجتمعني بـ »املجموعة«( التي كانت موجودة خالل السنة املنتهية في 
31 ديسمبر 2016. وقد شمل الفحص جميع اإلدارات باملجموعة كما 

يلي:

احلوكمة؛ ٭ 
إدارة املخاطر؛ ٭ 

مكافحة غسل األموال؛ ٭ 
اخلدمات املصرفية الشخصية واخلدمات الشخصية للشركات  ٭ 

واألفراد؛
اخلزينة؛ ٭ 

املوارد البشرية؛ ٭ 
الرقابة على الصناديق والعمليات؛ ٭ 

الرقابة املالية؛ ٭ 
الشؤون اإلدارية؛ ٭ 

التدقيق الداخلي؛ ٭ 
تكنولوجيا املعلومات؛ ٭ 

الشؤون القانونية؛ ٭ 
شكاوى العمالء؛  ٭ 

األوراق املالية )في الكويت فقط(؛  ٭ 
سرية معلومات العمالء؛  ٭ 

أنظمة مكافحة االحتيال واالختالس. ٭ 

لقد قمنا بفحصنا وفقاً للمتطلبات الواردة في دليل اإلرشادات العامة 
بشأن مراجعة الرقابة الداخلية الصادر 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 غسل 
األموال ومتويل اإلرهاب ووفقاً للمعيار الدولي 3000 املتعلق مبهام 

التأكيد.

يخضع كل من بنـك الكويت الوطني )انترناشيونال( فـي اململكـة 
املتحـدة، وبنك الكويت الوطني– نيويورك وفرع سنغافورة وبنك الكويت 

الوطني، سويسرا، لتقييم الضوابط الرقابية ولرقابة سنوية من قبل 
اجلهات الرقابية احمللية في البلد الذي يقع فيه الفرع، والتي تتوافق 

مع متطلبات 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 مسؤولون عن 
إعداد واالحتفاظ بدفاتر محاسبية مناسبة والسجالت األخرى 
وأنظمة الرقابة الداخلية، مع األخذ في االعتبار 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 طبقا إلجراءات التفويض املقررة ويتم تسجيلها بشكل مناسب 
وذلك لتمكينكم من القيام بأعمالكم بشكل سليم.

ونظراً للقيود الكامنة في أنظمة احملاسبة والرقابة الداخلية، فإن 
األخطاء واملمارسات اخلاطئة قد حتدث وال يتم اكتشافها. إضافة إلى 
ذلك، فإن إعداد أي تقييم لألنظمة للفترات املستقبلية يخضع ملخاطر 

عدم كفاية معلومات اإلدارة وإجراءات الرقابة بسبب التغييرات في 
الظروف أو أن درجة االلتزام بتلك اإلجراءات قد تصبح ضعيفة.
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برأينا، وبالنظر إلى طبيعة وحجم عملياته خالل السنة املنتهية في 
31 ديسمبر 2016، فإن السجالت احملاسبية والسجالت األخرى 
وأنظمة الرقابة الداخلية في اإلدارات التي مت فحصها من قبلنا 

قد مت إعدادها واالحتفاظ 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 غسل األموال ومتويل اإلرهاب باستثناء األمور املبينة 

في التقرير. 

عالوًة على ذلك، قام البنك بتأسيس عملية متابعة منتظمة على 
االستثناءات الواردة وذلك بهدف التأكد من أن اإلجراءات التصحيحية 

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

صافي عبد العزيز املطوع
مراقب حسابات – ترخيص رقم 13٨ فئة »أ« 

من كي بي إم جي صافي املطوع وشركاه
عضو في كي بي إم جي العاملية
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األخالقيات وقواعد السلوك املهني

القيم السلوكية
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 املنبثقة عن مجموعة من 

السياسات واإلجراءات املبينة فيما يلي : 

ميثاق السلوك واألخالق 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، وتعاملها مع موظفيها، وعمالئها 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 اإلجراءات الالزمة بشأنها.

تعارض املصالح
حترص املجموعة في جميع مراحل التعامالت املصرفية على معاملة 
جميع العمالء بالعدل واملساواة واإلنصاف واألمانة لتحقيــق أقصــى 

درجــات الشــفافية واملوضوعيــة مــن خــالل تطبيــق سياســة تعــارض 
املصالــح، حيث قامت املجموعة، وبإشراف مجلــس اإلدارة، مبراجعة 
سياسة التعامالت مع األطراف ذات العالقة مبا يتناسب 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 وآلية التعامل معها.

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

السرية
يحرص املجلس واإلدارة التنفيذية واملوظفني على سرية املعلومات 

والبيانات اخلاصة بأصحاب املصالح باملجموعة وفقاً ألحكام القواعد 
والتعليمات الصادرة من قبل بنك الكويت املركزي واجلهات الرقابية 

األخرى. 

واستمرت املجموعة خالل عام 2017 بتطبيق اإلجراءات الكفيلة 
باحلفاظ على سرية املعلومات وفقاً للسياسات واإلجراءات املعتمدة 

ونظم الرقابة الداخلية والتي تقضي باحملافظة على السرية.

سياسة اإلبالغ عن املخالفات والتجاوزات
تهــدف املجموعة من تطبيق سياسة اإلبالغ إلــى التشجيع على ثقافــة 
االنفتــاح والثقــة بــني موظفيها، ومبــا يســاعد املوظفــني علــى اإلبــالغ 

عــن أي شــكوى لديهــم بشــأن ســوء الســلوك أو أي تصــرف غيــر 
قانونــي أو مهنــي. ويتــم اإلبــالغ عــن املخــاوف مباشــرة لرئيــس 

مجلــس اإلدارة، وتبقى املعلومات املستلمة واملجمعة 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.
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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 اإلفصاح عنها.

املساهمون
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 اإلفصاح عن املعلومات 
املالية وغير املالية.

تبلغ نسبة مساهمة املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في بنك 
الكويت الوطني نسبة 5.53% من رأس مال البنك كما في 31 ديسمبر 

.2017

عالقات املستثمرين
استمرت املجموعة في توفير حوار منفتح وشفاف مع جميع 

مستثمريها سواء من الهيئات أو املستثمرين من القطاع اخلاص. 
وتعمل إدارة عالقات املستثمرين كجهة اتصال رئيسية مع املساهمني 

واملستثمرين واحملللني املاليني.

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

األخرى. 

العمالء
حرص بنك الكويت الوطني ومنذ بداية تأسيسه على إرساء قواعد 
مهنية وسلوكية رائدة، وتوفير كادر مؤهل ميكنه من خدمة عمالئه 

بالشكل األمثل، باإلضافة إلى حرصه الدائم إلتباع التعليمات الرقابية 
واملمارسات الدولية الرائدة في مجال خدمة العمالء وحمايتهم، إذ 
بادر بنك الكويت الوطني باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتطبيق ما ورد 
بدليل حماية العمالء الصادر عن بنك الكويت املركزي مؤخراً في 

مراجعة وحتديث سياسة تعتمد من قبل مجلس اإلدارة لتعزيز مفهوم 
الشفافية واإلفصاح في املعامالت املصرفية التي يقدمها البنك.

املوظفون
حترص املجموعة على حماية حقوق موظفيها وتلتزم بها، والتي تشمل 

التالي على سبيل املثال ال احلصر:

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

املشاركة في برامج إدارة مواهب املوظفني  ٭ 
حق املشاركة في تطبيق سياسة اإلبالغ عن املخالفات ٭ 

املجتمع )املسؤولية االجتماعية(
حافظت املجموعة على ريادتها في اطالق مبادرات 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 2017 كتقرير مستقل .

حقوق أصحاب املصالح

ــــــة
مــــــ
وكــ
ـــــــــــ
حلـ
ا

69
بـنـــــك الكــــــويـت الـوطـنــــــي

التقــرير الســنوي 2017



يترأس هيكل مجموعة إدارة املخاطر وااللتزام رئيس إدارة املخاطر 
للمجموعة ويدعمه نوابه ومساعديه، ويترأس كل وحدة مذكورة أعاله 

مديراً لها. 

تتبع مجموعة إدارة املخاطر وااللتزام إلى جلنة املخاطر املنبثقة 
عن مجلس اإلدارة مباشرة، وتتولى مسؤولية حتديد وتقييم املخاطر 

الرئيسية وقياس مستويات تعرض البنك للمخاطر، ومتابعة مستويات 
االنكشاف في ظل نزعة املخاطر. كما تتولى أيضاً حتديد متطلبات 

رأس املال بصورة دورية، وتقوم مبتابعة وتقييم القرارات املتعلقة 
بتحمل مخاطر معينة.

كما تعمل مجموعة إدارة املخاطر وااللتزام على التأكد من استيفاء 
املجموعة ملتطلبات االلتزام مع اجلهات الرقابية، مبا في ذلك بنك 

الكويت املركزي وهيئة أسواق املال وأية جهات رقابية أخرى.

يتحمل مجلس اإلدارة املسؤولية الكاملة عن 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: 

احلفاظ على االستقرار واستمرارية العمل أثناء الكوارث.  .1
االلتزام الفعال والكافي باملتطلبات الرقابية ومتطلبات رأس املال   .2

مبا يتوافق مع استراتيجية العمل.
تطوير بنية تكنولوجيا املعلومات واستخدام وسائل حديثة   .3

للعمل على رفع املستوى املهني ومستوى اخلبرات لدى مواردها 
البشرية.

التخطيط الفعال للمخاطر من خالل نزعة مناسبة للمخاطر.  .4
التطبيق املتزن الختبارات الضغط لتقييم أثر ذلك على متطلبات   .٥

رأس املال وقاعدة رأس املال ووضع السيولة النقدية.

إدارة املخاطر وااللتزام

مخاطر
 االئتمان احمللي

مخاطر
 االئتمان الدولي

املخاطر
 التشغيلية

مخاطر 
السوق

مخاطر 
محفظة البنك

االلتزام
 الرقابي

 إدارة مخاطر املجموعة

هيكل إدارة املخاطر وااللتزام
يتألف هيكل مجموعة إدارة املخاطر وااللتزام من الوحدات اإلدارية املوضحة بالشكل التالي:
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نزعة املخاطر
بهدف حتقيق التوازن األمثل للمخاطر والعوائد التي متكنها من حتقيق 

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

املستويات املقبولة.

يتم مراجعة نزعة املخاطر بالبنك بصورة سنوية على األقل، ويتم 
حتديثها حسب الضرورة، ويتم مراجعة واعتماد التغيرات والتحديثات 

على نزعة املخاطر من قبل مجلس اإلدارة.

قام رئيس إدارة مخاطر املجموعة وبالتنسيق مع جلنة املخاطر 
املنبثقة عن مجلس اإلدارة بدور هام في زيادة الوعي والفهم اخلاص 
بهيكل املخاطر، باإلضافة إلى وضع حدود املخاطر ومساعدة جلنة 

الترشيحات واملكافآت في صياغة منهجية للمكافآت تستند إلى 
املخاطر حيثما كان ذلك ممكناً.

قامت مجموعة املخاطر وااللتزام بتحديد التحذيرات املبكرة 
لتجاوزات حدود املخاطر ونزعة املخاطر، ورفع ذلك لعناية جلنة 
املخاطر املنبثقة عن مجلس اإلدارة وبالتالي إلى مجلس اإلدارة.
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إفصاحات إدارة املخاطر: 31 ديسمبر 2017

أ-    كـفاية رأس املال

املـقــــدمـة
أصدر بنك الكويت املركزي في يونيو 2014 تعليماته حول تطبيق 

معايير كفاية رأس املال )بازل 3( وفقا إلطار عمل جلنة بازل الذي 
يسري على البنوك املرخصة في دولة الكويت، لتحل محل املتطلبات 
السابقة مبوجب التعميم الصادر في 2005 بشأن إطار عمل )بازل 

2(. ساهمت هذه اإلصالحات في تعزيز جودة رأس املال وتقدمي عدة 
متطلبات للمصدات الرأسمالية تتماشى مع االقتراحات املقدمة من 

جلنة بازل للرقابة املصرفية. يتكون إطار عمل جلنة بازل اخلاص 
ببنك الكويت املركزي من ثالثة أركان. يقدم الركن األول إطار عمل 

لقياس متطلبات رأس املال بالنسبة ملخاطر االئتمان ومخاطر التشغيل 
ومخاطر السوق طبقا »للمنهج املعياري«. ويتعلق الركن الثاني بعملية 
املراجعة الرقابية، ويركز على أهمية عملية التقييم الداخلي لكفاية 

رأس املال التي يتم إجراؤها من قبل البنوك. وفي ضوء ذلك، التزاماً 
بالتعليمات املذكورة سابقاً، قام بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع. 

بتطوير عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس املال وإطار عمل 
الختبارات الضغط، باإلضافة إلى النماذج والسياسات واإلجراءات 

األساسية له. هذا، ويحرص بنك الكويت الوطني على تعزيز وحتسني 
عملية التقييم الداخلي لرأس املال وإطار عمل اختبارات الضغط، 
وذلك لكي يحافظ على رأسمال يتناسب مع املخاطر الشاملة التي 

يتعرض لها البنك. أما الركن الثالث فهو يهدف إلى تعزيز متطلبات 
كفاية رأس املال املذكورة أعاله ضمن الركن األول والركن الثاني 

عن طريق مطالبة البنك بتقدمي إطار شامل لإلفصاح يسهل عملية 
املقارنة، األمر الذي من شأنه أن يعزز من سالمة وقوة قطاع األعمال 

املصرفية في الكويت.

1-    النطاق الرقابي للتجميع 
تتمثل األنشطة األساسية التي يقوم بها البنك وشركاته التابعة )يشار 

إليها معاً باسم »املجموعة«( في تقدمي اخلدمات املصرفية لألفراد 
والشركات واخلدمات املصرفية اخلاصة واالستثمارية وخدمات 

إدارة األصول وخدمات الوساطة. للمزيد من التفاصيل عن أنشطة 
املجموعة، يرجى الرجوع إلى إيضاح 3 حول البيانات املالية املجمعة 

للمجموعة.

مت إعداد وجتميع البيانات املالية املجمعة والتقارير الرقابية حول 
كفاية رأس املال اخلاصة باملجموعة على أساس متناسق ما لم يتم 
النص على خالف ذلك. لالطالع على معلومات إضافية عن أساس 

اإلعداد وأساس التجميع، يرجى الرجوع إلى اإليضاحني 2.1 و2.3 
حول البيانات املالية املجمعة للمجموعة للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 

.2017

مت عرض الشركات التابعة الرئيسية للمجموعة في اإليضاح رقم )26( 
حول البيانات املالية املجمعة للمجموعة. مت جتميع كافة الشركات 

التابعة بالكامل طبقاً للنطاق الرقابي للتجميع لغرض احتساب 
رأس املال الرقابي )راجع إيضاح )31( حول البيانات املالية املجمعة 
للمجموعة اخلاص مبعاجلة جتميع شركة مصرفية إسالمية تابعة 

للمجموعة(.

طبقاَ لقواعد بازل 3 الصادرة عن بنك الكويت املركزي، ينبغي أن 
تخضع االستثمارات الهامة )كما هي محددة( في البنوك واملؤسسات 
املالية وشركات التأمني التي ال تندرج ضمن نطاق جتميع رأس املال 

الرقابي ملعاجلة احلد األدنى، وهي تعتبر استثمارات مرجحة باملخاطر 
و/أو قابلة لالستقطاع مقابل حقوق امللكية.

تخضع كافة االستثمارات الهامة في البنوك واملؤسسات املالية  ٭ 
املصنفة كشركات زميلة واملدرجة في إيضاح 14 حول البيانات 

املالية املجمعة للمجموعة ملعاجلة احلد األدنى املطبق وهي 
مرجحة باملخاطر كما هو مبني

تخضع االستثمارات الهامة األخرى في البنوك واملؤسسات  ٭ 
املالية املصنفة كحقوق ملكية ملعاجلة احلد األدنى املطبق وهي 

مرجحة باملخاطر كما هو مبني
تخضع استثمارات »األقلية« األخرى في البنوك واملؤسسات  ٭ 
املالية وشركات التأمني املصنفة كحقوق ملكية ملعاجلة احلد 

األدنى املطبق وهي مرجحة باملخاطر كما هو مبني

2-    هيكل رأس املال
يتكون رأس املال الرقابي للمجموعة من:

حقوق املساهمني الشريحة 1 التي تعتبر املقياس األساسي للقوة  أ( 
املالية للمجموعة، وتشمـل رأس املال وعالوة إصدار األسهم 
واالحتياطيات املؤهلة واألرباح احملتفظ بها واحلصص غير 

املسيطرة املؤهلة )بالصافي بعد تعديالت رأس املال الرقابي(

رأس املال اإلضافي الشريحة AT1(1( التي تتكون من أوراق  ب( 
مالية رأسمالية مستدامة شريحة 1 مصنفة كحقوق ملكية 

)إيضاح )23( حول البيانات املالية املجمعة للمجموعة( وجزء 
إضافي مؤهل من احلصص غير املسيطرة.

الشريحة 2 من رأس املال والتي تتكون من سندات مساندة  ج( 
شريحة 2 مصنفة كديون )إيضاح )18( حول البيانات املالية 

املجمعة للمجموعة( هي األجزاء املسموح بها من املخصصات 
العامة وبعض احلصص غير املسيطرة اإلضافية املؤهلة. 

كما في 31 ديسمبر 2017، يتكون رأس مال البنك املصدر واملدفوع 
بالكامل من 5.917.447.518 سهم )2016: 5.635.664.303(.
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فيما يلي عرض تفصيلي لرأس املال الرقابي للمجموعة )باأللف دينار 
كويتي(:

3-    معدالت كفاية رأس املال 
تضمن املجموعة االلتزام مبتطلبات بنك الكويت املركزي عن طريق 

مراقبة كفاية رأس املال لديها، حيث تتيح عملية التنبؤ برأس املال التي 
تطبقها املجموعة اتخاذ إجراءات استباقية وكذلك التخطيط لضمان 

احتياطي رأسمالي كافي يزيد عن مستويات احلد األدنى املطبقة 
بشكل دائم. هذا، وتتم هذه العملية من خالل استخدام منهجية خاصة 

لتخطيط رأس املال والتي تأخذ في اعتبارها متطلبات رأس املال 
الرقابي ورؤى وكالة التصنيف االئتماني واختبارات الضغط والرؤى 

الشاملة خلطط األعمال التي تتبلور بعد ذلك وفقاً ملستوى رأس املال 
املطلوب.

تخضع كافة الشركات التابعة للمجموعة التي تضطلع باخلدمات 
املصرفية بشكل مباشر إلى اجلهة الرقابية احمللية للخدمات 

املصرفية، والتي تتولى مهمة وضع ومراقبة متطلبات كفاية رأس املال.

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

املرجحة باملخاطر:

من نهاية سنة 2017، ارتفع احلد األدنى ملعدل كفاية رأس املال لقطاع 
املصارف الكويتية ككل من 12.5% إلى 13%، وبذلك يتعني على بنك 
الكويت الوطني، باعتباره أحد البنوك احمللية ذات التأثير النظامي، 

احلفاظ على رأسمال إضافي بنسبة 2% كحد أدنى. في حني لم تكن 
مصدات البنوك ذات التأثير النظامي واملصدات الرأسمالية للتقلبات 

االقتصادية مطلوبة للفترة املنتهية في 31 ديسمبر 2017 ضمن 
متطلبات احلد األدنى من رأس املال )كذلك األمر في عام 2016(.

فيما يلي نسب كفاية رأس املال للمجموعة على مستوى مجمع:

جدول 1

31 ديسمبر 31201٦ ديسمبر 2017رأس املال الرقابي

2.362.1742.202.176حقوق املساهمني الشريحة 1

253.048247.904رأس املال اإلضافي الشريحة 1

٢٫٦15٫٢٢٢٢٫٤5٠٫٠8٠    رأس املال األساسي الشريحة 1

337.052323.472       رأس املال املساند الشريحة 2

٢٫95٢٫٢7٤٢٫77٣٫55٢    إجمالي رأس املال الرقابي

جدول 2

اإلجمالي الشريحة 1حقوق املساهمني الشريحة 1 متطلبات احلد األدنى لرأس املال*

15.0%13.0%11.5%31 ديسمبر 2017** 

15.0%13.0%11.5%31 ديسمبر 2016

12.5%10.5%9.0%31 ديسمبر 2015

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

اإلجمالي رأس املال األساسي الشريحة 1حقوق املساهمني الشريحة 1جدول 3

17.79%15.76%14.24%املجموعة للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2017

17.74%15.67%14.09%املجموعة للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2016 
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31 ديسمبر 2017جدول 4

حقوق املساهمني 
الشريحة 1

رأس املال 
األساسي 

الشريحة 1
اإلجمالي 

17.6%17.6%17.6%بنك الكويت الوطني انترناشيونال بي ال سي )اململكة املتحدة(

32.2%32.5%32.5%بنك الكويت الوطني لبنان ش.م.ل. )لبنان(

48.2%48.2%28.4%بنك الكويت الوطني بنك بريفي سويسرا إس. إيه. )سويسرا(

19.4%18.3%15.0%بنك بوبيان ش.م.ك.ع. )الكويت(

31 ديسمبر 201٦

 حقوق املساهمني
الشريحة 1

 رأس املال
 األساسي

الشريحة 1
 اإلجمالي

21.5%21.5%21.5%بنك الكويت الوطني انترناشيونال بي ال سي )اململكة املتحدة(

36.2%36.2%36.2%بنك الكويت الوطني لبنان ش.م.ل. )لبنان(

36.4%36.4%21.0%بنك الكويت الوطني بنك بريفي سويسرا إس. إيه. )سويسرا(

21.4%20.2%16.2%بنك بوبيان ش.م.ك.ع. )الكويت(

اإلجمالي

399.0%بنك االئتمان العراقي إس. إيه. )العراق(

18.2%بنك الكويت الوطني )مصر(

اإلجمالي

357.0%بنك االئتمان العراقي إس. إيه. )العراق(

13.5%بنك الكويت الوطني )مصر(

إن نسب رأس املال للشركات التابعة التي تضطلع باخلدمات املصرفية 
بناء على أحدث بيانات مقدمة )أو معتمدة حسبما هو مطبق طبقاً 

جلهات االختصاص والنظم املعنية( كما يلي:

 تلتزم كافة الشركات املصرفية التابعة للمجموعة مبتطلبات احلد 
األدنى من رأس املال حسبما هي مطبقة طبقاً جلهات االختصاص 
املعنية. ولم يتم تسجيل أي نقص أو عجز في رأس املال. وبخالف 

القيود على التحويالت لضمان الوفاء مبتطلبات احلد األدنى من رأس 
املال الرقابي، ال توجد قيود رقابية تشكل قيًدا جوهرًيا أو عائًقا أمام 

حتويل األموال أو رأس املال الرقابي داخل املجموعة.
 

4.    املوجودات املرجحة باملخاطر واألعباء الرأسمالية 
يتم احتساب متطلبات رأس املال املرجح باملخاطر لدى املجموعة 

بالنسبة ملخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل كما هو 
مبني أدناه. وتشمل بنك بوبيان ش.م.ك.ع.، وهو شركة مصرفية 

إسالمية تابعة لبنك الكويت الوطني. هذا، وألغراض حتديد 
املوجودات املرجحة باملخاطر واألعباء الرأسمالية، مت ترجيح 

اإلنكشافات واملوجودات في بنك بوبيان ش.م.ك.ع. باملخاطر، ومت 
احتساب األعباء الرأسمالية، وفقاً للوائح بنك الكويت املركزي التي 
تنطبق على البنوك التي تقدم اخلدمات املصرفية التي تتوافق مع 

أحكام الشريعة اإلسالمية. ومن ثم، مت إضافة هذه األرقام إلى األرقام 
املقابلة لها والتي تتعلق بباقي املجموعة، وذلك مبا يتطابق مع ما يتم 

اتباعه عند إعداد التقارير ذات الصلة التي يتم إرسالها إلى بنك 
الكويت املركزي، علماً بأن األعباء الرأسمالية الواردة في األقسام 4.1 
و4.2 و4.3 أدناه متثل احلد األدنى للمتطلبات اخلاصة بقطاع البنوك 

الكويتية بواقع نسبة %13. 
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4.3    مخاطر التشغيل
 بلغ إجمالي األعباء الرأسمالية لتغطية مخاطر التشغيل 178.383 

ألف دينار كويتي )2016: 165.482 ألف دينار كويتي( والذي مت 
احتسابه بتصنيف أنشطة املجموعة إلى 8 مجاالت أعمال )كما هي 

محددة في إطار عمل بازل 3 – بنك الكويت املركزي( مع ضرب 
متوسط إجمالي الدخل لثالث سنوات ملجال العمل في معامل بيتا 

احملدد سابقاً.

جدول ٥
ألف دينار كويتي

31 ديسمبر 201٦ 31 ديسمبر 2017 
إجمالي 

اإلنكشاف 
ملخاطر 
االئتمان

املوجودات 
املرجحة 
باملخاطر

األعباء 
الرأسمالية

إجمالي 
اإلنكشاف 

ملخاطر 
االئتمان

املوجودات 
املرجحة 
باملخاطر

األعباء 
الرأسمالية

--179.453 -  -  195.314 النقدية

4.856.490228.91029.758 30.770  236.693  5.733.948 املطالبات على الدول 

--49.281 -  -  72.467 املطالبات على املؤسسات الدولية

497.21531.5524.102 4.830  37.156  826.901 املطالبات على مؤسسات القطاع العام
املطالبات على بنوك التنمية متعددة 

--73.779 -  -  28.316 األطراف

5.692.1291.572.526204.428 199.763  1.536.637  5.744.194 املطالبات على البنوك

11.768.1347.551.187981.654 1.038.415  7.987.804  11.948.009 املطالبات على الشركات
إنكشافات االئتمان لألفراد من حيث رأس املال 

4.681.8194.087.273531.346 566.442  4.357.250  5.030.418 الرقابي

101.44871.5279.299 9.484  72.950  118.126 اإلنكشافات للقروض متأخرة السداد

558.75772.638*741.053 95.893  737.635  848.605 إنكشافات أخرى* 

30.546.29814.966.1261.945.59628.640.80114.101.7321.833.225املجموع

ألف دينار كويتيجدول ٦

31 ديسمبر 31201٦ ديسمبر 2017

8151.179مخاطر أسعار الفائدة

32.12832.185مخاطر الصرف األجنبي

٣٢٫9٤٢٣٣٫٣٦٤اإلجمالي 

4.1    مخاطر االئتمان
 إن إجمالي األعباء الرأسمالية املتعلقة بتغطية مخاطر االئتمان تبلغ 

1.945.596 ألف دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2017 )2016: 
1.833.225 ألف دينار كويتي( كما هو مبني بالتفصيل أدناه:

* تتضمن اإلنكشافات األخرى أعاله مبلغ 344.846 ألف دينار 
كويتي بالسالب )2016: 415.558 ألف دينار كويتي بالسالب( ميثل 

مبلغ املخصص العام الذي يزيد عن احلد األقصى بنسبة 1.25% من 
املوجودات املرجحة باملخاطر املسموح به عند الوصول إلى الشريحة. 

)2( مت تصنيف األرقام اخلاصة باملجموعة واملتعلقة باإلنكشافات 

واملوجودات املرجحة باملخاطر لتقدمي عرض هادف لفئة موجودات 
احملافظ القياسية.

4.2    مخاطر السوق
 بلغ إجمالي األعباء الرأسمالية لتغطية مخاطر السوق 32.942 ألف 

دينار كويتي )2016: 33.364 ألف دينار كويتي( واملبني بالتفصيل أدناه:
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4.4    البنوك احمللية ذات التأثير النظامي
 بلغت متطلبات رأس املال اإلضافي اخلاص ببنك الكويت الوطني، 

باعتباره مصنفاً كبنك محلي ذو تأثير نظامي، بنسبة 2% مببلغ 
331.834 ألف دينار كويتي كما في31 ديسمبر 2017 )2016: 

312.626 ألف دينار كويتي(. 

5.    إدارة املخاطر
إن تعقد أنشطة أعمال املجموعة وتنوع املواقع اجلغرافية لكياناتها 
يتطلب حتديد وقياس وجتميع وإدارة فعالة للمخاطر، والتخصيص 
الفعال لرأس املال لتحقيق املعدل األمثل للعائدات/املخاطر. وتدير 
املجموعة املخاطر التي تتعرض لها بطريقة منظمة ومنهجية تتميز 

بالشفافية من خالل سياسة املخاطر العاملية التي جتعل إدارة املخاطر 
الشاملة جزءاً أساسياً من الهيكل التنظيمي، و كذلك إجراءات قياس 

ومراقبة املخاطر. 

إن مجموعة إدارة املخاطر هي مجموعة مستقلة عن وحدات األعمال، 
حيث أنها ترفع تقاريرها مباشرًة إلى جلنة مجلس اإلدارة للمخاطر 
كما تتبع منهجاً شاماًل وموضوعياً في مساعدة ودعم مجلس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذية في إدارة مخاطر املجموعة.

تقوم املجموعة بتوسيع نطاق اإلطار العام للحوكمة وإدارة وتخطيط 
رأس املال من خالل إجراء عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس املال، 

والتي تتضمن »االختبار من خالل عدة سيناريوهات« على فترات 
زمنية فاصلة منتظمة ودورية. حيث تتضمن األهداف الرئيسية لعملية 

التقييم الداخلي لكفاية رأس املال تقييم املخاطر احملتملة الكامنة 
التي تتعرض لها املجموعة، ولم يتم تغطيتها في الركن األول. وفقاً 

لتعليمات جلنة بازل وبنك الكويت املركزي، تتضمن املبادئ الرئيسية 
لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس املال باملجموعة ما يلي : 

 
مسؤوليات مجلس اإلدارة واإلدارة العليا. ٭ 

اإلدارة السليمة لرأس املال ٭ 
تقييم شامل ملخاطر الركن الثاني، على سبيل املثال، مخاطر  ٭ 
االئتمان )تركزات املخاطر حسب القطاع واالسم( ومخاطر 

السيولة، واملخاطر القانونية، ومخاطر السمعة، واملخاطر 
االستراتيجية وغيرها.
املراقبة ورفع التقارير. ٭ 

مراقبة ومراجعة إجراءات العمل. ٭ 

فيما يلي السمات األساسية للسياسة الشاملة ملجموعة إدارة املخاطر:

يقدم مجلس اإلدارة التوجيهات والرؤى الشاملة إلدارة املخاطر. ٭ 
يتم اقتراح حد قبول املجموعة للمخاطر/ نزعة املجموعة  ٭ 

للمخاطر من قبل اللجنة التنفيذية، ويتم مراجعته واعتماده من 
قبل مجلس اإلدارة.

إدارة املخاطر هي إجراء ال يتجزأ من املجموعة كإجراء أساسي  ٭ 
وتعتبر اختصاص رئيسي لكل املوظفني.

تقوم املجموعة بإدارة مخاطر االئتمان ومخاطر السوق واملخاطر  ٭ 
التشغيلية ومخاطر السيولة بطريقة متناسقة داخل املؤسسة.

هذا، تقوم إدارة التدقيق الداخلي باملجموعة بتقدمي تقاريرها إلى 
جلنة مجلس اإلدارة للتدقيق والذي يتضمن تأكيداً مستقاًل حول التزام 
وحدات األعمال بسياسات وإجراءات املخاطر وكذلك التأكد من كفاية 

وفاعلية إطار عمل إدارة املخاطر على مستوى املجموعة.

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

توافق االستراتيجية العامة ألعمال املجموعة مع نزعة املخاطر  ٭ 
املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة واحملددة بواسطة اللجنة 

التنفيذية.
توافق سياسات وإجراءات ومنهجيات املخاطر مع نزعة املخاطر  ٭ 

للمجموعة.
تطوير وتطبيق هياكل وأنظمة إدارة املخاطر املناسبة. ٭ 

٭  مراقبة مخاطر وحدود احملفظة في كل شركات املجموعة، مبا 
في ذلك املستويات »اإلقليمية« املقبولة.

وتقوم املجموعة، بصورة دورية، بتقييم كفاية وكفاءة إطار عمل إدارة 
املخاطر في ضوء بيئة املخاطر املتغيرة. 

5.1    نطاق وطبيعة آليات عرض تقارير املخاطر
إن اإلطار الشامل إلدارة املخاطر يتيح للمجموعة حتديد وتقييم واحلد 

من املخاطر باستخدام مجموعة شاملة من األدوات النوعية والكمية. 
بعض من هذه األدوات متعارف عليه لعدد من فئات املخاطر، في حني 
أن البعض اآلخر يتم إعداده خصيصاً لسمات معينة من فئات محددة 

من املخاطر ومن شأنه أن يساعد على توفير املعلومات مثل:

مخاطر االئتمان في أنشطة اإلقراض التجارية واالستهالكية  ٭ 
وإنكشافات املوجودات األخرى مثل معدل تغطية الضمانات 
واستخدام احلدود والتنبيهات ذات الصلة بالقروض متأخرة 

السداد، الخ.
حصر مدى تأثر القيمة السوقية ألحد املراكز أو احملافظ  ٭ 

للتغيرات في معامالت السوق )عادة يشار إليها بتحليل 
احلساسية(.

حصر اإلنكشاف للخسائر بسبب احلركات الزائدة في أسعار أو  ٭ 
معدالت السوق.

وتقوم املجموعة بصورة منتظمة، بتقييم كفاية وفاعلية أدوات 
ومصفوفات رفع التقارير لديها في ضوء بيئة املخاطر املتغيرة.
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5.2    عمليات إدارة املخاطر
من خالل إطار عمل إدارة املخاطر الشامل، يتم التقييم الكمي 

للمعامالت واإلنكشافات القائمة للمخاطر ومقارنتها باحلدود املصرح 
بها، بينما يتم مراقبة املخاطر التي ال ميكن تقييمها بشكل كمي بإتباع 
إرشادات السياسات ومؤشرات املخاطر األساسية ومؤشرات الرقابة 

الرئيسية. وفي حال وجود أي فروقات أو زيادات أو انحرافات يتم 
رفعها إلى اإلدارة التخاذ اإلجراء املناسب بشأنها.

فيما يلي املخاطر الرئيسية التي تتحملها املجموعة في عملياتها 
اليومية:

5.2.1    مخاطر االئتمان
تعرف مخاطر االئتمان بأنها احتمال أن يكون العميل أو الطرف 

املقابل غير قادر على الوفاء بالتزاماته املالية املتعاقد عليها مما يؤدي 
إلى التعثر و/أو خسائر مالية. و تظهر هذه املخاطر في سياق األعمال 

العادية للمجموعة.

5.2.2    استراتيجية إدارة مخاطر االئتمان
يقوم أسلوب إدارة مخاطر االئتمان على أساس حماية استقاللية 

وسالمة إجراءات التقييم واإلدارة ورفع التقارير عن مخاطر 
االئتمان بصورة متالزمة مع اتباع سياسات وحدود وهياكل واضحة 
لصالحيات االعتماد، والتي تقدم دلياًل استرشادياً لألعمال اليومية 
وإدارة إلنكشافات املجموعة ملخاطر االئتمان. ويتألف هذا األسلوب 
من حدود املخاطر املوضوعة لكافة العمالء بعد إجراء تقييم دقيق 

جلدارتهم االئتمانية.

تتطلب اإلجراءات الدائمة املبينة ضمن سياسات االئتمان وإجراءات 
العمل للمجموعة أن تخضع كافة طلبات منح االئتمان ملراجعة 

تفصيلية من قبل األقسام احمللية أو الدولية املسؤولة عن إدارة مخاطر 
االئتمان قبل تقدميها إلى جلنة االئتمان املختصة. كما يتم طلب تقدمي 

ضمانات مقابل التسهيالت االئتمانية – عند الضرورة - بالصورة 
املقبولة للتخفيف من مخاطر االئتمان ذات الصلة. هذا، ويقوم مجلس 
اإلدارة بتحديد استراتيجية إدارة مخاطر االئتمان باملجموعة ويعتمد 
السياسات الهامة ملخاطر االئتمان لكي يضمن أن إنكشاف املجموعة 

ملخاطر االئتمان يقع ضمن نزعة املخاطر للمجموعة.
 

5.2.3    هيكل إدارة مخاطر االئتمان
تقوم اإلدارة العليا بتنفيذ االستراتيجية املعتمدة من قبل مجلس 

اإلدارة اخلاصة بإدارة مخاطر االئتمان وإعداد السياسات واإلجراءات 
لتحديد وتقييم ومراقبة ومتابعة مخاطر االئتمان.

 تقوم اللجنة التنفيذية للمجموعة التي يرأسها الرئيس التنفيذي 
للمجموعة والتي تشمل في عضويتها موظفني تنفيذيني من أقسام 
األعمال باالجتماع بصورة دورية ملراجعة سياسات االئتمان الهامة 

واحملافظ االئتمانية االستهالكية واحملافظ االئتمانية للشركات في 
املجموعة وتقدم املشورة ملجلس اإلدارة بالطريقة املناسبة. 

والتزاماً بلوائح بنك الكويت املركزي، فإن منح التسهيالت االئتمانية 
ألعضاء مجلس اإلدارة ولألطراف ذات عالقة يخضع للرقابة من قبل 

جلنة االئتمان العليا للتأكد من أن تلك التسهيالت مضمونة بالكامل 
وبأن شروط املنح مماثلة لتلك السائدة في تاريخ إبرام معامالت 

مماثلة مع أطراف أخرى غير ذات عالقة مبا في ذلك معدالت الفائدة 
والضمانات املقدمة، على أن يتم احلصول على املوافقة املسبقة من 
قبل مجلس اإلدارة، وذلك مبا يتماشى مع الصالحيات ذات الصلة 

املمنوحة من اجلمعية العمومية للمساهمني.

يتم وضع احلدود اخلاصة بالدول على أساس الرؤية الشاملة للعوامل 
االقتصادية والسياسية باإلضافة إلى مراجعة التقارير الصادرة عن 

مصادر سوقية معتمدة وموثوق بها واالطالع على املعلومات املتاحة عن 
السوق واألعمال احمللية. على أن تخضع اإلنكشافات الهامة املتعلقة 

باحلدود للموافقة الدورية من قبل مجلس اإلدارة أو جلنة مجلس 
اإلدارة لالئتمان .

 تقوم جلنة إدارة املخاطر للمجموعة التي يرأسها الرئيس التنفيذي 
للمجموعة والتي تشمل في عضويتها موظفني تنفيذيني من أقسام 
األعمال وإدارات التشغيل/الدعم الرئيسية باالجتماع بصورة دورية 

ملراجعة املخاطر، البارزة على مستوى املجموعة وتقدم املشورة للجنة 
مجلس اإلدارة للمخاطر ومجلس اإلدارة بالطريقة املناسبة. هذا، 

وتخضع اجتماعات هذه اللجنة إلدارة وإشراف مجموعة إدارة املخاطر 
.

5.2.4    السمات الرئيسية إلدارة مخاطر ائتمان الشركات
يتم منح التسهيالت االئتمانية استناداً إلى تقييمات ملخاطر  ٭ 

االئتمان بشكل تفصيلي، والتي تأخذ بعني االعتبار الغرض من 
التسهيالت ومصدر السداد والعوامل االقتصادية الكلية السائدة 

واحملتملة واجتاهات قطاعات األعمال ومركز العميل في 
مجموعة قطاعات األعمال املناظرة.

يتم بصورة دورية مراجعة مناذج التصنيف الداخلي من قبل  ٭ 
مجموعة إدارة املخاطر بالتنسيق مع اإلدارة املختصة واللجنة 
التنفيذية، ويتم حتسينها باستمرار مبا يتماشى مع املمارسات 

املثلى إلدارة مخاطر االئتمان بقطاعات األعمال.
كافة طلبات االئتمان اجلديدة أو التغيرات املادية على  ٭ 

التسهيالت االئتمانية القائمة يتم مراجعتها واعتمادها من قبل 
جلنة االئتمان املختصة واملبينة كما يلي:

جلنة مجلس اإلدارة لالئتمان   .1
جلنة االئتمان العليا  .2

جلان االئتمان الدولية )اإلدارة العليا واإلدارة(  .3
جلنة إدارة االئتمان )للمشروعات صغيرة ومتوسطة احلجم(  .4

٭  إن عملية إدارة التسهيالت االئتمانية تتم من قبل إدارة منفصلة 
وذلك لضمان التنفيذ املناسب لكافة املوافقات االئتمانية 
واالحتفاظ باملستندات ذات الصلة والرقابة الفعالة على 

تواريخ االستحقاق وانتهاء صالحية احلدود االئتمانية وتقييم 
الضمانات واالتفاقيات التعاقدية.
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5.2.5     السمات الرئيسية إلدارة مخاطر االئتمان لألفراد
تعمل اإلدارة املختصة بإدارة مخاطر االئتمان على مراقبة قطاع  ٭ 

»األفراد« من خالل وحدة مستقلة تتبع مباشرة إلدارة املخاطر 
في املجموعة، ولكنها تعمل بالتنسيق مع مجموعة اخلدمات 

املصرفية االستهالكية.
تتوافق اجلوانب الوظيفية إلدارة مخاطر االئتمان االستهالكي  ٭ 
مع املفاهيم الرئيسية إلدارة املخاطر، وهي بالتحديد احلوكمة 

والرقابة والقياس ورفع التقارير.
٭  يتم إدارة مخاطر االئتمان لألفراد على أساس ثالثة خطوط 

دفاعية. يتمثل خط الدفاع األول، في التزام مجموعة اإلقراض 
التجارية االستهالكية )أي املنح( بالسياسات االئتمانية املوضوعة 
وكذلك الضوابط واالجراءات. وأما بالنسبة خلط الدفاع الثاني، 

وهو فريق إدارة مخاطر االئتمان لألفراد، فهو يعمل بشكل 
مستقل عن وحدة األعمال، ويقوم بالتقييم والتأكد من تنفيذ 

إجراءات وسياسات إدارة مخاطر االئتمان. وبالنسبة خلط 
الدفاع الثالث، وهو إدارة التدقيق الداخلي، التي تقوم بإجراء 

اختبارات مستقلة والتحقق من وجود ضوابط فعالة إلدارة 
مخاطر االئتمان مع تقييم تلك الضوابط وتطبيق السياسات 

واإلجراءات.
إن كافة السياسات االئتمانية والتعديالت عليها يتم مراجعتها  ٭ 

واملوافقة عليها سنوياً من قبل اللجنة التنفيذية، ويتم اعتمادها 
من قبل مجلس اإلدارة. وفي هذا اإلطار، يتم تطبيق احلدود و 
الصالحيات من قبل املسؤولني املخول لهم صالحيات االعتماد 

احملددة. 
مت استخدام مناذج املخاطر االئتمانية »تسجيل النقاط« )مثل  ٭ 

مناذج »مقدم الطلب« اخلاصة بالقرض املقسط( وذلك لتسهيل 
التصديق على ومراقبة التسهيالت االئتمانية للعمالء. ومناذج 
»تسجيل النقاط« االئتمانية ملقدمي طلبات االئتمان هي مناذج 

متمركزة على العمالء حيث تشمل إرشادات بنك الكويت 
املركزي، وسياسات املجموعة ذات الصلة بالتسهيالت االئتمانية 
االستهالكية، مثل نسبة الدين إلى الدخل واحلد األدنى للدخل 

الذي يؤهل العميل للحصول على قرض، واحلدود املتعلقة 
بالسلفيات حسب نوع املنتج. هذا، باإلضافة إلى استخدام 

مدخالت إضافية مثل خصائص مقدم طلب االئتمان، والتي 
يتم احلصول عليها من مكاتب االئتمان، وعلى وجه اخلصوص 

إحصائيات مركز املعلومات االئتمانية بالكويت، وذلك لتقييم 
قدرة مقدم الطلب على السداد وكذلك احتمالية التعثر في 
السداد. وهذه النماذج تخضع للمراجعة والتنقيح باستمرار.

5.2.6    مراقبة مخاطر االئتمان باملجموعة
يتم مراقبة إنكشافات املجموعة بصورة مستمرة من خالل نظام 

التنبيه وعالمات التحذير املبكر لكشف الظواهر العكسية التي قد 
تؤدي إلى تدهور جودة مخاطر االئتمان. حيث يتم تدعيم نظم التنبيه 

وعالمات التحذير املبكر عن طريق مراقبة استخدام التسهيالت 
وتقييم الضمانات وكذلك مراجعة انتهاء صالحية التسهيالت 

االئتمانية ومعلومات السوق، وذلك لتمكني اإلدارة من اتخاذ اإلجراءات 
التصويبية في الوقت املناسب. حيث تنعكس نتائج عملية املراقبة 

سالفة الذكر في عملية التصنيف الداخلي.

يتم مراقبة مخاطر االئتمان بصورة مستمرة مع إعداد تقارير رسمية 
دورية شهرية وربع سنوية للتأكد من اطالع اإلدارة العليا على التغيرات 

في اجلودة االئتمانية وأداء احملافظ باإلضافة إلى العوامل اخلارجية 
املتغيرة مثل الدورات االقتصادية ودورات األعمال التجارية. 

تتم مراقبة اإلنكشافات اخلارجية من قبل اإلدارة العليا املسؤولة عن 
الفروع أو الشركات التابعة املعنية، وتتم متابعتها من قبل إدارة مخاطر 

االئتمان املركزية.

إن إعداد التقارير عن مخاطر االئتمان االستهالكي تتضمن وضع 
املؤشرات ألنشطة ائتمان األفراد، وعمليات منح التسهيالت ملؤسسات 

األعمال الصغيرة، وكذلك التصنيف ومراقبة حاالت التعثر.

يقوم فريق متخصص مبتابعة وضع التسهيالت غير املنتظمة كما 
يتولى مهمة إدارة وحتصيل تلك التسهيالت.

5.2.7    استراتيجية التخفيف من مخاطر االئتمان باملجموعة
إن تنويع احملافظ هو الركن األساسي من استراتيجية املجموعة 

للتخفيف من مخاطر االئتمان ويتم هذا من خالل تنويع هياكل العمالء 
وقطاعات األعمال واحلدود اجلغرافية. 

وللتأكد من التنويع على مستوى احملفظة، يتم تصنيف الشركات ذات 
العالقة املترابطة والتي لها هيكل إدارة أو ملكية واحدة ومعاملتها 
ككيان واحد، على أال تتجاوز حدود التركزات االئتمانية لكل كيان 

واحد إلى 15% من رأس املال الرقابي البنك.

إن مخففات مخاطر االئتمان مثل الضمانات والكفاالت هي عوامل 
فعالة للتخفيف من املخاطر ضمن محفظة املجموعة. ويتم مراقبة 

وتقييم محفظة املجموعة وجودة الضمانات بصورة مستمرة. كما أن 
عملية حتويل املخاطر من خالل القروض املشتركة وترتيبات املشاركة 

في املخاطر مع بنوك أخرى وبيع القروض، هي كلها ممارسات 
متعارف عليها إلدارة إنكشافات املجموعة للمخاطر. 

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

ضمانات نقدية  .1
أسهم مدرجة  .2

ضمانات بنكية  .3
عقارات جتارية  .4

أدوات دين صادرة عن الدول   .٥
أدوات دين صادرة عن بنوك  .٦
برامج االستثمار اجلماعية   .7

عقارات سكنية  .٨

وفقاً لسياسات االئتمان املتبعة ضمن املجموعة، يتم قبول البنوك 
والشركات ذات اجلدارة االئتمانية واألفراد ذوي املالءة العالية 

كأطراف ضامنة تخضع لتقييم مخاطر االئتمان. إضافة إلى ذلك 
وطبقاً إلطار عمل بازل الصادر عن بنك الكويت املركزي، تعتبر 
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جدول 7 
ألف دينار كويتي

31 ديسمبر 31201٦ ديسمبر 2017

إجمالي 
اإلنكشاف 

ملخاطر 
االئتمان

مخففات 
مخاطر 

االئتمان 
املؤهلة 

الكفاالت 
املؤهلة

اجمالي 
اإلنكشاف 

ملخاطر 
االئتمان 

 مخففات 
مخاطر 

االئتمان 
املؤهلة 

 الكفاالت 
املؤهلة 

--179.453 -  -  195.314  النقدية

--4.856.490 -  -  5.733.948 املطالبات على الدول 

--49.281 -  -  72.467 املطالبات على املؤسسات الدولية

-497.2151.587 -  782  826.901 املطالبات على مؤسسات القطاع العام

--73.779 -  -  28.316 املطالبات على بنوك التنمية متعددة األطراف

  -  5.744.194 املطالبات على البنوك
 *1.573.0975.692.1293.753*1.592.890

-11.768.1342.529.420 -  2.091.934  11.948.009 املطالبات على الشركات
إنكشافات االئتمان لألفراد من حيث رأس املال 

-4.681.81986.526 -  90.085  5.030.418 الرقابي

-101.44812.345 -  14.128  118.126 اإلنكشافات للتسهيالت متأخرة السداد

--741.053 -  -  848.605 إنكشافات أخرى

1٫59٢٫89٠*1٫57٣٫٠97٢8٫٦٤٠٫8٠1٢٫٦٣٣٫٦٣1*٣٠٫5٤٦٫٢98٢٫19٦٫9٢9اإلجمالي

* “نظامي“ وهو البند الذي يكون البنك فيه هو الضامن. 

الضمانات النقدية واألسهم املدرجة والعقارات التجارية وأدوات الدين 
السيادية وتلك الصادرة من قبل البنوك وبرامج االستثمار اجلماعية 
املعروفة فقط من الضمانات التي تخفف من حدة مخاطر أغراض 

كفاية رأس املال.

 إن االحتفاظ بالضمانات املالية و« التقييم« اليومي لقيمتها وفقاً 
لسعر السوق« )إعادة التقييم( و مبا في ذلك األسهم يتم بصورة 

مستقلة عن وحدات األعمال. في حني يتم تقييم الضمانات العقارية 
باستثناء عقارات السكن اخلاص على أساس سنوي . 

مت تغطية إنكشاف املجموعة ملخاطر االئتمان من خالل الضمانات 
املالية والكفاالت املؤهلة التالية:
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جدول ٨
ألف دينار كويتي

31 ديسمبر 31201٦ ديسمبر 2017

إجمالي اإلنكشاف 
ملخاطر االئتمان

إنكشافات
ممولة

إنكشافات غير 
ممولة

إجمالي 
اإلنكشاف 

ملخاطر االئتمان
إنكشافات

ممولة
إنكشافات غير 

ممولة

-179.453179.453 -  195.314  195.314 النقدية
4.856.4904.854.2632.226 32.450  5.701.498  5.733.948 املطالبات على الدول 

-49.28149.281 -  72.467  72.467 املطالبات على املؤسسات الدولية
497.215439.19058.025 45.630  781.271  826.901 املطالبات على مؤسسات القطاع العام
املطالبات على بنوك التنمية متعددة 

-73.77973.779 -  28.316  28.316 األطراف

5.692.1293.747.5871.944.542 1.874.473  3.869.721  5.744.194 املطالبات على البنوك
11.768.1349.337.1022.431.033 2.609.816  9.338.193  11.948.009 املطالبات على الشركات

إنكشافات االئتمان لألفراد من حيث رأس 
4.681.8194.624.17757.642 59.484  4.970.934  5.030.418 املال الرقابي

-101.448101.448 -  118.126  118.126 اإلنكشافات للتسهيالت متأخرة السداد
-741.053741.053 -  848.605  848.605 إنكشافات أخرى

30٫٥4٦٫2٩٨2٥٫٩24٫44٥4٫٦21٫٨٥32٨٫٦40٫٨0124٫147٫3334٫4٩3٫4٦٨اإلجمالي

جدول ٩
متوسط اإلنكشاف ملخاطر االئتمان

ألف دينار كويتي

31 ديسمبر 31201٦ ديسمبر 2017
*متوسط 

اإلنكشاف ملخاطر 
االئتمان

إنكشافات
ممولة

إنكشافات 
غير ممولة

*متوسط 
اإلنكشاف 

ملخاطر االئتمان
إنكشافات

ممولة
إنكشافات 
غير ممولة

-177.998177.998 -  201.732  201.732 النقدية

  5.262.922 املطالبات على الدول 
 5.238.324 24.598 5.113.9875.111.7512.236

-41.73041.730 -  47.581  47.581 املطالبات على املؤسسات الدولية
305.322193.870111.452 40.688  775.581  816.269 املطالبات على مؤسسات القطاع العام
املطالبات على بنوك التنمية متعددة 

32.05032.0464 -  29.656  29.656 األطراف

1.939.9355.656.1833.836.0871.820.096 4.008.024 5.947.959 املطالبات على البنوك
2.472.34512.019.5529.497.9282.521.624 9.428.383  11.900.728 املطالبات على الشركات

إنكشافات االئتمان لألفراد من حيث 
  4.886.936 رأس املال الرقابي

 4.828.470 58.466 4.567.0754.510.29856.777
اإلنكشافات للتسهيالت متأخرة 

-78.47778.477 -  114.260  114.260 السداد

-777.557777.557 -  738.531  738.531 إنكشافات أخرى
٢9٫9٤٦٫57٤٢5٫٤1٠٫5٤٢٤٫5٣٦٫٠٣٢٢8٫7٦9٫9٣1٢٤٫٢57٫7٤٢٤٫51٢٫189اإلجمالي

* استنادا إلى متوسط األرصدة الشهري

5.2.9    إجمالي ومتوسط وصافي اإلنكشاف ملخاطر 
االئتمان 

إن إجمالي ومتوسط وصافي اإلنكشاف ملخاطر االئتمان وكذلك 
اإلجمالي السابق املعدل لتحويل االئتمان وعوامل تخفيف مخاطر 

االئتمان لدى املجموعة على التوالي مبينة كما يلي:
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كما في 31 ديسمبر 2017، مت تصنيف نسبة 41% )2016: 41%( من 
صافـي إنكشاف املجموعة ملخاطر االئتمان من قبل مؤسسات تقييم 

االئتمان اخلارجي املعتمدة لألغراض املبينة بالتفصيل أدناه:

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

خالل عملية وضع حدود االئتمان. إن أدوات اإلصدار العامة بدون 

التصنيفات اخلارجية يتم ترجيحها باملخاطر بنسبة 100% ألغراض 
كفاية رأس املال. 

جدول 10
صافي اإلنكشاف ملخاطر االئتمان

ألف دينار كويتي

31 ديسمبر 31201٦ ديسمبر 2017

صافي اإلنكشاف 
ملخاطر االئتمان

إنكشافات
ممولة

إنكشافات غير 
ممولة

صافي 
اإلنكشاف 

ملخاطر 
االئتمان

إنكشافات
ممولة

إنكشافات غير 
ممولة

-179.453179.453 -  195.314  195.314 النقدية
4.856.4814.854.2632.218 7.853  5.701.498  5.709.350 املطالبات على الدول 

-49.28149.281 -  72.467  72.467 املطالبات على املؤسسات الدولية
491.312437.60353.709 36.633  780.488  817.121 املطالبات على مؤسسات القطاع العام
املطالبات على بنوك التنمية متعددة 

-73.77973.779 -  28.316  28.316 األطراف

4.730.9783.743.833987.145 965.092  3.869.721  4.834.813 املطالبات على البنوك
8.098.0226.863.1291.234.893 1.291.527  7.316.476  8.608.003 املطالبات على الشركات

إنكشافات االئتمان لألفراد من حيث رأس 
4.564.3244.537.97526.349 27.648  4.881.105  4.908.753 املال الرقابي

-89.10389.103 -  103.997  103.997 اإلنكشافات للتسهيالت متأخرة السداد
-741.053741.053 -  848.605  848.605 إنكشافات أخرى

٢٦٫1٢٦٫7٤1٢٣٫797٫989٢٫٣٢8٫75٢٢٣٫87٣٫78٦٢1٫5٦9٫٤7٢٢٫٣٠٤٫٣1٤اإلجمالي

جدول 11
 صافي اإلنكشاف ملخاطر االئتمان

ألف دينار كويتي

31 ديسمبر 31201٦ ديسمبر 2017
صافي اإلنكشاف 
ملخاطر االئتمان

إنكشافات
 مصنفة

إنكشافات غير 
مصنفة

صافي اإلنكشاف 
ملخاطر االئتمان

إنكشافات
 مصنفة

إنكشافات غير 
مصنفة

179.453-179.453 195.314  -  195.314 النقدية
4.856.4814.322.673533.808 571.619  5.137.731  5.709.350 املطالبات على الدول 

49.281-49.281 72.467  -  72.467 املطالبات على املؤسسات الدولية
491.312-491.312 812.060  5.061  817.121 املطالبات على مؤسسات القطاع العام
املطالبات على بنوك التنمية متعددة 

73.77915.77758.002 14.977  13.339  28.316 األطراف

4.730.9784.633.19597.783 205.442  4.629.371  4.834.813 املطالبات على البنوك
8.098.022837.2807.260.742 7.643.564  964.439  8.608.003 املطالبات على الشركات

إنكشافات االئتمان لألفراد من حيث 
4.564.324-4.564.324 4.908.753  -  4.908.753 رأس املال الرقابي

اإلنكشافات للتسهيالت متأخرة 
89.103-89.103 103.997  -  103.997 السداد

741.053-741.053 848.605  -  848.605 إنكشافات أخرى
٢٦٫1٢٦٫7٤11٠٫7٤9٫9٤115٫٣7٦٫799٢٣٫87٣٫78٦9٫8٠8٫9٢51٤٫٠٦٤٫8٦1اإلجمالي
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فيما يلي التوزيع اجلغرافي إلجمالي اإلنكشاف ملخاطر االئتمان قبل 
األخذ باالعتبار أدوات حتسني االئتمان:

ألف دينار كويتيجدول 12

الشرق األوسط 31 ديسمبر 2017 
وشمال أفريقيا

أمريكا 
اإلجماليأخرىآسياأوروباالشمالية

195٫٣1٤--137.4091.25256.653النقدية

5٫7٣٣٫9٤8-4.623.665891.163159.56959.551املطالبات على الدول 

7٢٫٤٦7-72.467---املطالبات على املؤسسات الدولية

8٢٦٫9٠1--10.122-816.779املطالبات على مؤسسات القطاع العام
املطالبات على بنوك التنمية متعددة 

٢8٫٣1٦----28.316األطراف

2.419.657312.7271.923.3991.035.79152.6205٫7٤٤٫19٤املطالبات على البنوك

9.818.513524.533839.010548.305217.64811٫9٤8٫٠٠9املطالبات على الشركات
إنكشافات االئتمان لألفراد من حيث رأس 

5.023.8573595.74234575٫٠٣٠٫٤18املال الرقابي

118٫1٢٦-4.005682-113.439اإلنكشافات للتسهيالت متأخرة السداد

621.2408.73679.80829.987108.8348٤8٫٦٠5إنكشافات أخرى

٢٣٫٦٠٢٫87٣1٫7٣8٫77٠٣٫٠78٫٣٠81٫7٤٦٫78٦٣79٫559٣٠٫5٤٦٫٢98اإلجمالي

ألف دينار كويتي

الشرق األوسط 31 ديسمبر 201٦ 
وشمال أفريقيا

أمريكا 
اإلجماليأخرىآسياأوروباالشمالية

179٫٤5٣--131.1781.02647.249النقدية

٤٫85٦٫٤9٠-3.773.774904.617121.06457.035املطالبات على الدول 

٤9٫٢81-49.281---املطالبات على املؤسسات الدولية

٤97٫٢15----497.215املطالبات على مؤسسات القطاع العام
املطالبات على بنوك التنمية متعددة 

7٣٫779----73.779األطراف

2.301.295311.6301.659.0541.294.299125.8515٫٦9٢٫1٢9املطالبات على البنوك

9.790.330463.559690.095608.096216.05411٫7٦8٫1٣٤املطالبات على الشركات
إنكشافات االئتمان لألفراد من حيث رأس 

848٤٫٦81٫819-4.676.6642994.008املال الرقابي

8123621٠1٫٤٤8--100.274اإلنكشافات للتسهيالت متأخرة السداد

524.41119.23965.60636.16095.6377٤1٫٠5٣إنكشافات أخرى

٢1٫8٦8٫9٢٠1٫7٠٠٫٣7٠٢٫587٫٠7٦٢٫٠٤5٫٦8٣٤٣8٫75٢٢8٫٦٤٠٫8٠1اإلجمالي
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فيما يلي إجمالي إنكشاف املجموعة ملخاطر االئتمان حسب تواريخ 
االستحقاق التعاقدية املتبقية بالتفصيل:

ألف دينار كويتيجدول 13

اإلجماليأكثر من سنةمن 3 إلى 12 شهًراحتى 3 أشهر31 ديسمبر 2017
195٫٣1٤--195.314النقدية

2.861.4241.696.0521.176.4725٫7٣٣٫9٤8املطالبات على الدول 

7٢٫٤٦7--72.467املطالبات على املؤسسات الدولية

238.729483.830104.3428٢٦٫9٠1املطالبات على مؤسسات القطاع العام

28.316٢8٫٣1٦--املطالبات على بنوك التنمية متعددة األطراف 

3.309.2711.017.9461.416.9775٫7٤٤٫19٤املطالبات على البنوك

4.678.7552.084.7635.184.49111٫9٤8٫٠٠9املطالبات على الشركات

220.718432.9244.376.7765٫٠٣٠٫٤18إنكشافات االئتمان لألفراد من حيث رأس املال الرقابي

118٫1٢٦--118.126اإلنكشافات للتسهيالت متأخرة السداد

183.77530.041634.7898٤8٫٦٠5إنكشافات أخرى

11٫878٫5785٫7٤5٫55٦1٢٫9٢٢٫1٦٣٣٠٫5٤٦٫٢98اإلجمالي

ألف دينار كويتي

اإلجماليأكثر من سنةمن 3 إلى 12 شهًراحتى 3 أشهر31 ديسمبر 201٦
179٫٤5٣--179.453النقدية

2.776.648781.0741.298.768٤٫85٦٫٤9٠املطالبات على الدول 

٤9٫٢81--49.281املطالبات على املؤسسات الدولية

56.97937.257402.979٤97٫٢15املطالبات على مؤسسات القطاع العام

28.1667٣٫779-45.613املطالبات على بنوك التنمية متعددة األطراف

3.081.672738.8151.871.6425٫٦9٢٫1٢9املطالبات على البنوك

4.896.7271.727.4415.143.96611٫7٦8٫1٣٤املطالبات على الشركات

219.532413.2624.049.025٤٫٦81٫819إنكشافات االئتمان لألفراد من حيث رأس املال الرقابي

1٠1٫٤٤8--101.448اإلنكشافات للتسهيالت متأخرة السداد

265.46738.867436.7197٤1٫٠5٣إنكشافات أخرى

11٫٦7٢٫8٢٠٣٫7٣٦٫71٦1٣٫٢٣1٫٢٦5٢8٫٦٤٠٫8٠1اإلجمالي

ــــــة
مــــــ
وكــ
ـــــــــــ
حلـ
ا

83
بـنـــــك الكــــــويـت الـوطـنــــــي

التقــرير الســنوي 2017



وكذلك، فقد تقوم املجموعة بتصنيف بعض التسهيالت االئتمانية 
ضمن إحدى الفئات املذكورة أعاله بناًء على رأي اإلدارة حول وضع 

العميل املالي و/أو غير املالي.

 هذا، وبلغت قيمة محفظـة القروض منخفضة القيمة للمجموعة 
214.092 ألف دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2017 )2016: 

183.005 ألف دينار كويتي( وقد قامت املجموعة باحتساب مخصص 
محدد مببلغ 104.476 ألف دينار كويتي )2016: 95.383 ألف دينار 

كويتي( مقابل هذه القروض على النحو الوارد أدناه:

املعاييرالفئات

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

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

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

إذا كانت غير منتظمة لفترة أكثر من 365 يوماً معدومة

ألف دينار كويتيجدول 14

31 ديسمبر 2017
القروض متأخرة 

السداد ومنخفضة 
القيمة

املخصص احملدد ذي 
الصلة

املخصص احملدد مشطوب بالصافي 
بعد حركة حتويل العمالت

 -  5  5 املطالبات على الدول 

 )216.055( 34.834  113.895 املطالبات على الشركات

 )11.314( 69.637  100.192 إنكشافات االئتمان لألفراد من حيث رأس املال الرقابي

 )٢٢7٫٣٦9(٢1٤٫٠9٢1٠٤٫٤7٦اإلجمالي

ألف دينار كويتي

31 ديسمبر 201٦
القروض متأخرة 

السداد ومنخفضة 
القيمة

املخصص احملدد ذي 
الصلة

املخصص احملدد مشطوب بالصافي 
بعد حركة حتويل العمالت

-55املطالبات على الدول 

)30.058(93.02834.376املطالبات على الشركات

)41.926(89.97261.002إنكشافات االئتمان لألفراد من حيث رأس املال الرقابي

)71٫98٤(18٣٫٠٠595٫٣8٣اإلجمالي

5.2.10    التسهيالت املتأخرة ومخصصات انخفاض القيمة
يتم تصنيف التسهيالت االئتمانية كتسهيالت متأخرة إذا لم يتم 

استالم املدفوعات في تاريخ االستحقاق التعاقدي أو إذا زاد مبلغ 
التسهيالت عن احلدود املصرح بها مسبقاً.

يعتبر التسهيل االئتماني متأخراً ومنخفض القيمة إذا مر على 
استحقاق الفائدة/الربح أو القسط األصلي أكثر من 90 يوماً أو 
كانت قيمة التسهيالت الدفترية أعلى من قيمتها املقدرة واملمكن 

استردادها.

كما تدار وتراقب التسهيالت املتأخرة ومنخفضة القيمة كتسهيالت 
غير منتظمة، وتصنف ضمن الفئات األربعة التالية والتي تستخدم في 

عملية احتساب املخصصات:
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يتضمن إجمالي املخصص العام أعاله مبلغ 28.745 ألف دينار كويتي 
)2016: 28.444 ألف دينار كويتي( خاص بالتسهيالت »غير النقدية« 

وفقاً لتعليمات بنك الكويت املركزي في هذا الشأن. 

ألف دينار كويتيجدول 1٥

الشرق األوسط31 ديسمبر 2017
اإلجماليأخرىآسياأوروباوشمال أفريقيا

208.6654.526512389٢1٤٫٠9٢تسهيالت متأخرة ومنخفضة القيمة

103.5249054251٠٤٫٤7٦مخصص محدد

ألف دينار كويتي

الشرق األوسط31 ديسمبر 201٦
اإلجماليأخرىآسياأوروباوشمال أفريقيا

179.289233.3253681٨3٫00٥تسهيالت متأخرة ومنخفضة القيمة

92.550232.8055٩٥٫3٨3مخصص محدد

ألف دينار كويتيجدول 1٦

31 ديسمبر 31201٦ ديسمبر 2017

150 1.920 املطالبات على الدول 

7.724 5.457 املطالبات على البنوك

534.525 469.983 املطالبات على الشركات

52.913 57.272 إنكشافات االئتمان لألفراد من حيث رأس املال الرقابي

5٣٤٫٦٣٢595٫٣1٢اإلجمالي

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

وفقاً لتعليمات بنك الكويت املركزي، يتم احتساب مخصصات عامة 
بحد أدنى بنسبة 1% على التسهيالت النقدية وحد أدنى بنسبة %0.5 

على التسهيالت غير النقدية على التوالي على كافة التسهيالت 
االئتمانية التي تنطبق عليها هذه التعليمات )بالصافي بعد بعض فئات 

الضمانات املقيدة( التي ال تخضع الحتساب مخصص محدد. 

يتم بصفة دورية تقييم كفاية املخصصات ومراقبتها من قبل جلنة 
املخصصات. 

 كما أن إجمـالي مخصصات املجموعـة كما في 31 ديسمبر 2017 
645.104 ألف دينار كويتي )2016: 697.524 ألف دينار كويتي( مبا 

في ذلك مخصص عام مببلغ 534.632 ألف دينار كويتي )2016: 
595.312 ألف دينار كويتي( كما هو مبني بالتفصيل أدناه:
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 ألف دينار كويتيجدول 17

الشرق األوسط
وشمال أفريقيا

أمريكا 
اإلجماليأخرىآسياأوروباالشمالية

31493.3903.3475.0341.6352.4815٠5٫887 ديسمبر 2017 

31554.7783.0954.4151.7052.8755٦٦٫8٦8 ديسمبر 2016

ألف دينار كويتيجدول 1٨

٥+ نقطة
 أساسية

٥- نقطة 
أساسية

10+ نقطة 
أساسية

10- نقطة 
أساسية

)4.666(4.666)2.333(312.333 ديسمبر 2017

)4.306(4.306)2.153(312.153 ديسمبر 2016 )معاد إدراجها(

إن التوزيع اجلغرافي للمخصص العام للتسهيالت النقدية مبني أدناه: 

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

5.3    مخاطر »السوق«
تعرف مخاطر »السوق« بأنها التغير احملتمل في قيمة األدوات املالية 

أو التغير في األرباح املستقبلية بسبب احلركات العكسية في متغيرات 
السوق مثل معدالت الفائدة ومعدالت الصرف األجنبي والسلع وأسعار 

األسهم، الخ. 

 تقوم املجموعة بتحديد مخاطر السوق الكامنة في املطالبات املالية 
والقروض والتعرض ملخاطر صرف العمالت األجنبية واألنشطة 

التجارية واالستثمارية كما وتقوم بتحديد استراتيجية إدارة مخاطر 
السوق استناداً إلى ما يلي: 

تنفيذ إطار عمل إدارة مخاطر السوق  ٭ 
العمليات احملددة بشكل جيد والضوابط القوية والفعالة  ٭ 

الفصـل التام بني املهـام الوظـيفية لكل من »املكاتب األمـامية«  ٭ 
)Middle Office( »و»املكاتب الوسطى )Front Office(

الرقابة املنظمة والفعالة وتقدمي تقارير عن مقاييس اإلنكشافات  ٭ 
واملخاطر. 

الرقابة املنتظمة ألسعار السوق وتقييم األدوات املالية.  ٭ 
وجود منظومة محددة من احلدود الداخلية وتقدمي تقارير  ٭ 

منتظمة عن االلتزام بهذه احلدود. 
مراجعة منتظمة مستقلة لكافة احلدود والضوابط الداخلية. ٭ 

تنفيذ نظم وبنية حتتية مالئمة.  ٭ 

5.3.1    إطار عمل إدارة مخاطر السوق 
إن إطار عمل إدارة مخاطر السوق هو الذي يحكم مخاطر السوق 

للمجموعة بالنسبة ألنشطة املتاجرة وغير املتاجرة. وبالنسبة ألنشطة 
املتاجرة، فإنها تدار بواسطة رئيس مجموعة اخلزانة باملجموعة. في 
حني أن مسؤولية إدارة مخاطر السوق الناجتة عن أنشطة املجموعة 

لغير أغراض املتاجرة تقع على عاتق جلنة املوجودات واملطلوبات 
التنفيذية في املجموعة وتساندها في ذلك جلان املوجودات 

واملطلوبات اإلقليمية. كما تدار كافة األنشطة التي ترفع من مستوى 
مخاطر السوق من خالل هيكل للمراكز واحلدود املعتمدة لالئتمان . 
تقوم إدارة مخاطر السوق للمجموعة بشكل مستقل بقياس ومراقبة 

إنكشاف البنك ملخاطر السوق ورفع تقارير بشأنها. 

5.3.2    مراقبة مخاطر السوق لغير أنشطة املتاجرة في احملفظة 
املصرفية

 تتمثل مخاطر السوق الرئيسية للمجموعة بخالف تلك املتعلقة 
بأغراض املتاجرة في مدى حساسية وتأثر صافي إيرادات الفوائد 

بالتغيرات في أسعار الفائدة. 

تدار مخاطر أسعار الفائدة في احملفظة املصرفية من خالل نظام 
حدود الفجوات والذي يدعمه حتليل دوري للسيناريوهات )حتويل 

موازي فوري لـ +/-5 نقطة أساسية و+/-10 نقطة أساسية ملنحنى 
العائد( وذلك للحصول على أقصى قياس داللي لإلنكشاف على 

التغيرات في أسعار الفائدة.

 إن حتليل السيناريوهات أظهر أثراً في احملفظة املصرفية كما يلي:
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مت تسجيل كافة أرباح أو خسائر إعادة التقييم خالل السنة التي 
تتعلق باالستثمارات في األسهم في بيان املركز املالي املجمع. وللمزيد 

من التفاصيل حول السياسات احملاسبية التي تتعلق بتقييم حصص 
امللكية في األسهم، يرجى الرجوع إلى اإليضاحات 19.2 و20.2 حول 

البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

5.3.3    مراقبة مخاطر »السوق« من أنشطة »املتاجرة«
تقوم إدارة املخاطر باملجموعة مبراقبة مستقلة إلنكشافات 

مخاطر السوق للمجموعة التي تنتج عن األنشطة التجارية للبنك 
 VaR املتعلقة باملتاجرة باستخدام أسلوب القيمة املعرضة للمخاطر

Methodology ومقاييس املخاطر األخرى ذات الصلة. إن ذلك من 
شأنه أن ميكن املجموعة من تطبيق مقاييس مخاطر ثابتة وموحدة 

على مستوى املجموعة، كما ويسهل عمليات مقارنة تقديرات مخاطر 
السوق على مدار الوقت، وكذلك مقابل نتائج أنشطة املتاجرة اليومية. 

كما يتم احتساب القيمة املعرضة للمخاطر VaR باستخدام مستوى 
ثقة بنسبة 99% وفترة ملكية ملدة عشرة أيام وذلك متاشياً مع إرشادات 

جلنة بازل.

يتم تأييد قياس القيمة املعرضة للمخاطر بإجراء اختبارات الضغط 
»للقيمة املعرضة للمخاطر«، مما يقدم أساس لقياس مخاطر السوق 

بشكل كمي وفقاً لشروط الضغط املختلفة، وذلك استناداً إلى احلاالت 
التاريخية التي مت مالحظاتها وكذلك السيناريوهات املعدة داخلياً من 

قبل املجموعة. باإلضافة إلى القيمة املعرضة للمخاطر VaR، تستخدم 

املجموعة هيكل حدود صرف العمالت األجنبية ومعدل الفائدة لإلدارة 
والتحكم في مخاطر السوق بالنسبة ألنشطة املتاجرة.

 
5.3.4    مراقبة التعرض ملخاطر االئتمان املتعلقة باألطراف 

املقابلة
تقوم مجموعة إدارة املخاطر بشكل مستقل مبراقبة التعرض ملخاطر 

االئتمان املتعلقة باألطراف املقابلة الناجتة عن التعامل باملشتقات، 
وذلك باستخدام مفهوم التعرض للمخاطر احملتملة في املستقبل. حيث 

يتم تعريف التعرض للمخاطر احملتملة في املستقبل )PFE( على أنه 
احلد األقصى للتعرض للمخاطر في آفاق محددة على مستوى فارق 

معني. وعليه، فإن املخاطر تعتبر مرتفعة بالنسبة لإلنكشافات احملتملة 
على مستوى الثقة الذي مت اختياره وليس احلد األقصى إلنكشاف 

املخاطر احملتمل.
   

5.3.5    مخاطر االئتمان املتعلقة باألطراف املقابلة

وضع حدود االئتمان إلنكشافات مخاطر االئتمان لألطراف 
املقابلة

ينشأ اإلنكشاف ملخاطر االئتمان املتعلق باألطراف املقابلة من مخاطر 
عجز األطراف املقابلة عن الوفاء بالتزاماتهم بالسداد مبوجب 

عقود مشتقات مالية. ويتولى قسم اخلدمات املصرفية للمؤسسات 
ببنك الكويت الوطني تخصيص احلدود االئتمانية للمشتقات املالية 

لألطراف املقابلة، مع األخذ بعني االعتبار الوضع االئتمان لألطراف 

ألف دينار كويتيجدول 1٩

31 ديسمبر 201٦ 31 ديسمبر 2017 

65.93588.341إجمالي االستثمار في األسهم

42.0%33.9%شامل نسبة )%( من االستثمارات املسعرة

3.291540األرباح احملققة املتراكمة الناجتة عن البيع خالل السنة

18.31720.378صافي األرباح غير احملققة املتراكمة الذي مت تسجيله

8.55413.287متاحة للبيع

452448مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

وفقا لالفتراضات أعاله، يتم االحتفاظ بتحرك معدالت الفائدة 
بالنسبة املئوية نفسها لكافة االستحقاقات واملراكز حتى تاريخ 

االستحقاق، وأنه لم يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية بشأنها من قبل 
اإلدارة من أجل التخفيف من أثر مخاطر أسعار الفائدة. 

باإلضافة إلى مخاطر أسعار الفائدة تتعرض املجموعة أيضاً إلى 
مخاطر السوق نتيجة للتغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات 

االستراتيجية واملراكز االستثمارية احملتفظ بها والتي لن يتم تصفيتها.

فيما يلي حتليل إجمالي محفظة االستثمارات في األسهم لدى 
املجموعة كما يلي:

متطلبات رأس املال حملفظة االستثمار في األسهم املصنفة كـ:
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إفصاحات عامة عن مخاطر االئتمان املتعلقة باألطراف املقابلة

ألف دينار كويتيجدول 20

31 ديسمبر 201٦ 31 ديسمبر 2017 عقود املشتقات

24.82845.173إجمالي القيمة العادلة املوجبة

)24.198()17.933(مزايا مقاصة أرصدة األطراف املقابلة

6.89520.975صافي اإلنكشاف ملخاطر االئتمان احلالي

)3.611()169(ضمان نقدي )محتفظ بها من قبل بنك الكويت الوطني(

٦٫7٢٦17٫٣٦٤صافي اإلنكشاف )بعد املقاصة والضمان(

ألف دينار كويتيجدول 21

31 ديسمبر 201٦ 31 ديسمبر 2017 

 )CEM( مخاطر االئتمان املتعلقة باألطراف املقابلة )طريقة اإلنكشاف احلالية
64.73978.997ملشتقات األطراف املقابلة 

مخاطر االئتمان املتعلقة باألطراف املقابلة )طريقة التعرض للمخاطر احملتملة في 
11.28322.133املستقبل )PFE( ملشتقات األطراف املقابلة

املقابلة احملتملة واألداء املالي السابق واملوقع اجلغرافي واالختصاص 
القانوني والعوامل األخرى ذات الصلة. وتتم مراجعة حدود االئتمان 
بشكل سنوي، في حني تتم مراقبة اإلنكشاف ملخاطر االئتمان بشكل 

منتظم مع إعداد تقارير عن كافة املشتقات لألطراف املقابلة. 

سياسات تأمني الضمانات واالحتياطيات االئتمانية
لكي يتم احلد من مخاطر ائتمان األطراف املقابلة، يعمل بنك الكويت 
الوطني بشكل انتقائي على إبرام وثيقة ملحق الدعم االئتماني، وذلك 

متاشياً مع معايير اتفاقية اجلمعية الدولية للمبادالت واملشتقات. و 
بشكل عام، فإن البنك يقبل بشكل أساسي النقد فقط كضمان من 

األطراف املقابلة ملشتقاته. ولدى البنك سياسات وإجراءات ملراجعة 
النفاذ القانوني ملستندات الدعم االئتماني طبقاً للقواعد املطبقة، 
حيث يتم بصورة يومية حتديد الفارق بني القيمة السوقية والقيمة 

اإلسمية للضمانات بالتعاون مع األطراف املقابلة املالئمة، وذلك من 
خالل االستعانة بوكيل خدمات الضمان. وكذلك القيام مبقارنة يومية 

لتقييمات املشتقات املؤهلة بتلك املقدمة من قبل األطراف املقابلة 
حيث يتم البت في أي خالف حول التقييمات بشكل مباشر مع الطرف 

املقابل. 

مخاطر الطريقة اخلاطئة
 ال يدخل بنك الكويت الوطني في مشتقات تعتمد تقييماتها على 

اجلودة االئتمانية للطرف املقابل، وبالتالي، ال تعتبر مخاطر الطريقة 
اخلاطئة أحد عوامل املخاطر بالنسبة للبنك.

متطلبات الضمان اإلضافية نتيجة لتدني درجات التصنيف 
االئتماني

ليس لدى بنك الكويت الوطني مخصصات لالتفاقيات املبرمة مع 
األطراف املقابلة التي سيكون لتدني درجات التصنيف االئتماني فيها 

تأثير على مبلغ الضمان الذي سيتم تسجيله. 

منهجية االنكشاف عند التعثر
وفقاً للمتطلبات الرقابية، يقوم بنك الكويت الوطني باحتساب 

اإلنكشاف ملخاطر االئتمان املتعلقة باألطراف املقابلة وفقاً لطريقة 
اإلنكشاف احلالية )CEM( لتعرضه ملشتقات األطراف املقابلة. 

إضافة إلى ذلك، يقوم بنك الكويت الوطني باحتساب اإلنكشاف 
ملخاطر االئتمان باستخدام مقياس التعرض للمخاطر احملتملة في 

املستقبل )PFE(. كما يقوم بنك الكويت الوطني بتطبيق منوذج احملاكاة 
»التاريخية« )مبستوى ثقة 99%(. ويقدم منوذج احملاكاة توقعات حول 

القيم احملتملة لعوامل املخاطر ذات الصل خالل آفاق التعامالت 
واعادة تقييم معامالت املشتقات واإلنكشاف ملخاطر االئتمان املتعلقة 

باألطراف املقابلة وفقا لعوامل املخاطر املتوقعة. 
 

 )PFE( تتضمن منهجية التعرض للمخاطر احملتملة في املستقبل
وطريقة اإلنكشاف احلالية )CEM( تأثيرات اتفاقيات املقاصة 

والضمانات النافذة قانوناً عند تقييم إنكشافات مخاطر األطراف 
املقابلة.
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القيمة اإلسمية ملعامالت املشتقات االئتمانية
ليس لدى البنك أي إنكشاف للمخاطر بالنسبة للمشتقات االئتمانية.

5.4    مخاطر التشغيل
تعرف مخاطر التشغيل على أنها مخاطر اخلسارة الناجمة عن عدم 

كفاية أو إخفاق اإلجراءات الداخلية أو األفراد والنظم أو نتيجة 
ألحداث خارجية. 

5.4.1    إطار عمل إدارة مخاطر التشغيل
تقوم املجموعة مبراقبة مخاطر التشغيل على أساس إقليمي وعاملي 

من خالل إطار عمل إدارة مخاطر التشغيل الذي يحدد األدوار 
املسؤوليات إلدارة ورفع التقارير حول مخاطر التشغيل. تتمثل العناصر 
الرئيسية إلطار عمل مخاطر التشغيل في سياسات وإجراءات وأدوات 

رقابية داخلية شاملة وموثقة.

ومن خالل هذا اإلطار، تتمكن اإلدارة من حتديد وتقييم واتخاذ قرار 
بشأن شكل ونطاق مدى قبولها ورقابتها واحلد من مخاطر التشغيل 
إضافة إلى نوع التدابير الضرورية للوقاية من املخاطر. إضافة إلى 

ذلك، فإن إطار عمل إدارة مخاطر التشغيل يشمل مبدأ شفافية 
املعلومات وتصعيد األمور األساسية واملسؤولية عن حل املشكالت. 

وتقوم مجموعة إدارة املخاطر بجمع ومراجعة بيانات اخلسائر الفعلية 
واحملتملة الناجتة عن العمليات اليومية للمجموعة بغرض التحسني 

املستمر لترتيبات الرقابة لديها. 

إن إطار عمل إدارة مخاطر التشغيل تدعمه مراجعات دورية تتم من 
قبل إدارة التدقيق الداخلي باملجموعة. ولدى املجموعة خطة الستمرار 

األعمال، إضافة إلى مركز مجهز بالكامل الستئناف العمل في حالة 
وقوع الكوارث يتم اختباره بصورة دورية.

يتم مراقبة عمليات املجموعة عن كثب لتحديد وتقييم والسيطرة على 
واحليلولة دون االستخدام غير املشروع احملتمل خلدماتها ألغراض 

القيام بعمليات غسل لألموال و/أو متويل اإلرهاب. حيث يتم بصورة 
دورية مراجعة إجراءات املجموعة بشأن مكافحة عمليات غسل 

األموال ومتويل اإلرهاب للتأكد من االلتزام الكامل مبتطلبات اجلهات 
القانونية والرقابية احمللية واملمارسات الدولية املثلى. 

5.5    مخاطر السيولة 
تعرف مخاطر السيولة على أنها عدم القدرة على حتقيق املوارد 

املالية الكافية لتلبية كافة االلتزامات عند استحقاقها أو االضطرار 
للحصول على أموال للوفاء بالتزامات السداد بتكاليف عالية للغاية. 

وتنص سياسة املجموعة على احملافظة على السيولة الكافية في كافة 
األوقات وفي كافة املواقع اجلغرافية. 

وتطبق املجموعة مصفوفة من أدوات رقابة السيولة ذات جودة عالية 
لتوفير إمكانية احلصول على أموال دون انكشاف لتكاليف التمويل 

الزائدة من تسييل املوجودات أو املزايدة الشديدة للحصول على ودائع. 
ويتم مراقبة مخاطر السيولة وتقييمها يومياً لضمان أن استحقاق 

التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة يتم مطابقته بصورة كافية مع 
استحقاق املطلوبات، وذلك على املدى القصير وحسب العمالت 

الرئيسية. 

يقوم البنك مبراقبة قياسات السيولة الداخلية والرقابية املختلفة 
وإعداد التقارير عنها بهدف اإلدارة املستمرة ملخاطر السيولة وااللتزام 

بها، وعلى وجه التحديد، منذ 1 يناير 2016، يقوم البنك مبراقبة 
وإعداد التقارير حول معدالت تغطية السيولة وفقاً لتعليمات بنك 

الكويت املركزي. يرجى االطالع على إفصاحات معدالت تغطية 
السيولة املتوفرة على املوقع اإللكتروني للبنك حول إطار عمل احلوكمة 

واستراتيجية التمويل ونتائج وحتليالت معدالت تغطية السيولة. 

5.6    مخاطر السمعة واملخاطر املرتبطة باملوجودات احملتفظ بها 
لدى املجموعة بصفة األمانة 

تعرف مخاطر السمعة على أنها اآلثار احلالية واحملتملة على الربحية 
ورأس املال نتيجة الرأي العام السلبي الذي سيؤثر على القدرة على 

تأسيس عالقات أو خدمات جديدة أو االستمرار في خدمة العالقات 
احلالية. 

وتعتبر إدارة مخاطر السمعة سمة من السمات التي متخضت عنها 
ثقافة املجموعة، وهي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من نظم الرقابة الداخلية 

للمجموعة، أي إنه باإلضافة إلى تعريف وإدارة املخاطر، تشتمل 
أنظمة الرقابة الداخلية على اآللية التي متكن املجموعة من احلفاظ 

على األعمال واملمارسات ذات اجلودة العالية لتقدميها لعمالئها 
واملساهمني، واجلهات الرقابية، واملجتمع، وللعمالء الذين يحتفظون 

لدى املجموعة مبوجودات بصفة األمانة أو لغير ذلك.

ويحرص بنك الكويت الوطني من خالل ممارساته وسياساته على 
القيام بفحص سمات املخاطر املرتبطة بالعمالء وتوقعات األداء قبل 
طرح منتجاته أو خدماته االستثمارية لهم. إضافة إلى ذلك، مبجرد 
بيع منتج أو خدمة، فإن توقعات األداء واملخاطر يتم مبادلتها بصورة 
واضحة، كما أن األموال التي تدار يتم التعامل معها مبنتهى احلذر 

واالحترافية.

خالل السنة، زادت املوجودات حتت إدارة املجموعة مبعدل %7.7 
)2016: 7.3%( لتصل إلى مبلغ 3.892 مليون دينار كويتي في31 

ديسمبر 2017 )2016: 3.614 مليون دينار كويتي( 
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ألف دينار كويتي جدول 22

31 ديسمبر 201٦ 31 ديسمبر 2017 

 2.202.176 2.362.174حقوق املساهمني رأس املال األساسي الشريحة 1 

 2.450.080 2.615.222رأس املال الشريحة 1 

 ٢٫77٣٫55٢ ٢٫95٢٫٢7٤إجمالي رأس املال 

 1٦٫591٫7٠٦15٫٦٣1٫٣1٦إجمالي املوجودات املرجحة باملخاطر

نسب رأس املال واملصدات 

14.1%14.2%حقوق املساهمني الشريحة 1 )كنسبة من املوجودات املرجحة املخاطر(

15.7%15.8%الشريحة 1 نسبة احلد األدنى )كنسبة من املوجودات املرجحة املخاطر(

17.7%17.8%إجمالي رأس املال )كنسبة من املوجودات املرجحة املخاطر( 

احلدود الدنيا العامة

نسبة احلد األدنى من حقوق املساهمني الشريحة 1 مبا في ذلك املصدات 
9.5%9.5%الرأسمالية التحوطية 

11.0%11.0%نسبة احلد األدنى من رأس املال األساسي الشريحة 1

إجمالي نسبة احلد األدنى من رأس املال باستثناء مصدات التقلبات واملصدات 
13.0%13.0%للبنوك ذات التأثير النظامي احمللي 

احلدود الدنيا للبنوك

نسبة احلد األدنى من حقوق املساهمني الشريحة 1 مبا في ذلك املصدات 
11.5%11.5%الرأسمالية التحوطية ومصدات البنوك احمللية ذات التأثير النظامي 

13.0%13.0%نسبة احلد األدنى من رأس املال األساسي الشريحة 1

15.0%15.0%إجمالي نسبة احلد األدنى من رأس املال باستثناء مصدات التقلبات 

ب-     هيكل رأس املال 

1-     هيكل رأس املال الرقابي
ألغراض رقابية، تنقسم قاعدة رأس املال إلى:

)CET1( حقوق املساهمني ٭ 
رأس املال األساسي الشريحة 1 ٭ 

راس املال الشريحة 2 ٭ 

تتكون حقوق املساهمني )CET1( من حقوق امللكية اخلاصة باملساهمني 
واألرباح احملتفظ بها واالحتياطيات املؤهلة واحلصص غير املسيطرة 
املؤهلة ذات الصلة. ويتم اقتطاع القيم الدفترية للشهرة واملوجودات 

غير امللموسة باإلضافة إلى التعديالت الرقابية األخرى.
 )CET1( يتكون رأس املال األساسي الشريحة 1 من حقوق املساهمني

ورأس املال اإلضافي )AT1( والتي تتضمن األجزاء املؤهلة من 
احلصص غير املسيطرة.

يتضمن إجمالي رأس املال الرقابي كل من رأس املال األساسي 
الشريحة 1 ورأس املال املساند الشريحة 2 والتي تتكون من األجزاء 
املسموح بها من املخصصات العامة وبعض احلصص غير املسيطرة 

املؤهلة اإلضافية.

يلخص اجلدول التالي هيكل رأس املال واملعدالت:
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جدول 23

 اخلطوتان األولى والثانية من متطلبات املطابقة
ألف دينار كويتي

البند

امليزانية العمومية 
كما في البيانات 

املالية املنشورة
تقع ضمن نطاق 
إشارة مرجعيةالتجميع الرقابي

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2017

املوجودات

2.743.640 2.743.640 النقد و أموال قصيرة األجل

 655.591  655.591 سندات بنك الكويت املركزي

 1.076.211  1.076.211 سندات خزانة حكومة دولة الكويت 

 2.488.188  2.488.188 ودائع لدى البنوك

 14.502.609 14.502.609قروض وسلف ومتويل إسالمي إلى العمالء

أ189.787189.787منها مخصصات عامة )متت مقاصتها سابقاً( مؤهلة لإلدراج بالشريحة 2

3.348.996 3.348.996 استثمارات في أوراق مالية

63.187 63.187 استثمار في شركات زميلة

)CET1( ب 7.8647.864منها الشهرة مخصومة من حقوق املساهمني

324.277 324.277 أراض ومباني ومعدات 

581.906 581.906 الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى 

)CET1( ج 397.903  397.903 منها الشهرة مخصومة من حقوق املساهمني

)CET1( د 184.003 184.003 منها موجودات أخرى غير ملموسة مخصومة من حقوق املساهمني

249.996 249.996 موجودات أخرى

 ٢٦٫٠٣٤٫٦٠1 ٢٦٫٠٣٤٫٦٠1إجمالي املوجودات

يعرض اجلدول )31( الوارد في قسم املالحق حتلياًل مفصاًل ملركز 
رأس املال الرقابي لدى املجموعة طبقاُ لنموذج اإلفصاحات العامة كما 

هو منصوص عليه في الركن 3 من إطار عمل كفاية رأس املال بازل 
3 – بنك الكويت املركزي.

2    متطلبات املطابقة
تستخدم املجموعة أساساً متناسقاً لنطاق التجميع ألغراض احملاسبة 

واألغراض الرقابية. ولكي يتم تقدمي مطابقة كاملة لكافة عناصر 
رأس املال الرقابي بامليزانية العمومية في البيانات املالية املدققة، مت 

إعداد منهج ثالثي اخلطوات طبقاً لقسم إفصاحات الركن 3 من إطار 
عمل بازل 3 – بنك الكويت املركزي.

يعرض اجلدول )23( مقارنة امليزانية العمومية املبينة في البيانات 
املالية املجمعة واملوازنة طبقاً لنطاق التجميع الرقابي )اخلطوة 

األولى(. ومت عرض البنود بشكل موسع واإلشارة إليها باحلروف 
)اخلطوة الثانية( لعرض البنود ذات الصلة من رأس املال الرقابي.
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جدول 23

 اخلطوتان األولى والثانية من متطلبات املطابقة
ألف دينار كويتي

البند

امليزانية العمومية 
كما في البيانات 

املالية املنشورة
تقع ضمن نطاق 
إشارة مرجعيةالتجميع الرقابي

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2017

املطلوبات

 7.469.303 7.469.303 املستحق إلى للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

 13.779.607  13.779.607 ودائع العمالء

 490.835  490.835 شهادات إيداع صاردة 

 221.173  221.173 أوراق دولية متوسطة األجل

سندات مساندة شريحة 2 
مبلغ أساسي مدرج في رأس املال شريحة 2

124.734
125.000

124.734
125.000

387.848387.848مطلوبات أخرى

٢٢٫٤7٣٫5٠٠ ٢٢٫٤7٣٫5٠٠ إجمالي املطلوبات

حقوق ملكية املساهمني

و 591.744  591.744 رأس املال

ز 29.588  29.588 أسهم منحة مقترحة

ح 295.872  295.872 احتياطي قانوني

ط 803.028  803.028 حساب عالوة إصدار أسهم

ي)77.799( )77.799( أسهم خزينة

ك 13.994  13.994 احتياطي أسهم خزينة

 1.372.964  1.372.964 احتياطيات أخرى

)CET1( ل 1.252.044  1.252.044 منها ربحية محتفظ بها مؤهلة كحقوق مساهمني

 174.493  174.493 منها توزيعات أرباح مقترحة

)CET1( منها بنود أخرى مؤهلة كحقوق مساهمني )م)53.573( )53.573

 3.029.391  3.029.391 حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي البنك

 210.700  210.700 أوراق رأسمالية مستدامة – الشريحة 

 321.010  321.010 احلصص غير املسيطرة

)CET1( ن 97.046  97.046 منها املبلغ املؤهل حلقوق املساهمني

 )AT1( س 42.348  42.348 منها املبلغ املؤهل لرأس املال اإلضافي

ع 22.265  22.265 منها املبلغ املؤهل لرأس املال املساند الشريحة 2

 ٣٫5٦1٫1٠1  ٣٫5٦1٫1٠1 إجمالي حقوق امللكية

٢٦٫٠٣٤٫٦٠1 ٢٦٫٠٣٤٫٦٠1مجموع املطلوبات وحقوق امللكية
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يعرض اجلدول )24( البنود ذات الصلة الواردة في جدول )31(: هيكل 
رأس املال الرقابي مشتماًل على إشارات مرجعية إلى األحرف املبينة 

في اجلدول 23، وبالتالي تتم مطابقة عناصر رأس املال الرقابي 
بامليزانية العمومية املنشورة )خطوة 3(.

جدول 24

ألف دينار كويتياخلطوة الثالثة من متطلبات املطابقة

رقم السطر ذي 
الصلة في منوذج 

اإلفصاحات 
العامة

مكونات رأس املال 
الرقابي

املصدر استنادًا 
إلى احلرف 
املرجعي في 

امليزانية العمومية 
من اخلطوة 2

حقوق املساهمني من الشريحة 1: األدوات واالحتياطيات

و 591.744 األسهم العادية املؤهلة املصدرة زائد عالوة اإلصدار ذات العالقة 1

ل 1.252.044 أرباح محتفظ بها2

ز+ح+ط+ك+م 1.088.909 إيرادات شاملة أخرى متراكمة )واحتياطيات أخرى(3

 األسهم العادية الصادرة من قبل الشركات التابعة واحملتفظ به من قبل 5
س 97.046  الغير )حصص أقلية(

 3.029.743حقوق املساهمني )CET1( قبل التعديالت الرقابية6

حقوق املساهمني من الشريحة 1: التعديالت الرقابية

ب+ج )405.767(الشهرة 8

موجودات غير ملموسة أخرى باستثناء حقوق خدمات الرهن العقاري 9
د )184.003()بالصافي من الضريبة املدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة(

استثمارات في أسهم خاصة )إذا لم متثل رأس مال مدفوع مت مقاصته 16
ي )77.799(بالفعل في امليزانية العمومية املسجلة(

 )667.569(إجمالي التعديالت الرقابية على حقوق املساهمني الشريحة 281

29)CET1( 2.362.174حقوق املساهمني 

رأس املال اإلضافي )AT1( الشريحة 1: األدوات

األدوات املالية )الشريحة 1( اإلضافية املؤهلة املصدرة زائد عالوة اإلصدار 30
ن210.700 ذات الصلة

 210.700 منها: املصنفة كحقوق ملكية وفقاً للمعايير احملاسبية املطبقة. 31

34

أدوات رأس املال اإلضافي )AT1( )وأدوات حقوق املساهمني )CET1( غير 
املدرجة في السطر رقم 5( الصادرة من قبل الشركات التابعة واحملتفظ 

 )AT1( بها من قبل أطراف أخرى )مبلغ مسموح به في رأس املال اإلضافي
لدى املجموعة(

ع 42.348 

 253.048رأس املال اإلضافي )AT1( قبل التعديالت الرقابية36
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جدول 24

ألف دينار كويتياخلطوة الثالثة من متطلبات املطابقة

رقم السطر ذي 
الصلة في منوذج 

اإلفصاحات 
العامة

مكونات رأس املال 
الرقابي

املصدر استنادًا 
إلى احلرف 
املرجعي في 

امليزانية العمومية 
من اخلطوة 2

رأس املال اإلضافي )AT1(: التعديالت الرقابية

44)AT1( 253.048 رأس املال اإلضافي

45 + )CET1( الشريحة 1 من رأس املال )الشريحة 1 = حقوق املساهمني
)AT1( 2.615.222رأس املال اإلضافي 

رأس املال املساند )الشريحة 2(: األدوات واملخصصات

األدوات املالية )الشريحة 2( اإلضافية املؤهلة املصدرة زائد عالوة 46
هـ 125.000 اإلصدار ذات الصلة

48

أدوات الشريحة 2 )وأدوات حقوق املساهمني )CET1( ورأس املال 
اإلضافي )AT1( من رأس املال غير املدرجة في السطرين رقم 5 أو 34( 
الصادرة من قبل الشركات التابعة واحملتفظ بها من قبل أطراف أخرى 

)مبلغ مسموح به في الشريحة 2 اإلضافية من رأس املال لدى املجموعة(

ف 22.265 

أ 189.787 مخصصات عامة مدرجة في رأس املال املساند )الشريحة 2(50

 337.052رأس املال املساند )الشريحة 2( قبل التعديالت الرقابية51

رأس املال املساند )الشريحة 2(: التعديالت الرقابية

337.052الشريحة 2 من رأس املال58

إجمالي رأس املال )إجمالي رأس املال = رأس املال األساسي )الشريحة 59
12.952.274( + رأس املال املساند )الشريحة 2(

ألف دينار كويتيجدول 2٥

31 ديسمبر 31201٦ ديسمبر 2017

2.615.2222.450.080رأس املال األساسي )الشريحة 1( )ألف دينار كويتي(

28.394.00126.510.797إجمالي اإلنكشافات )ألف دينار كويتي(

9.2%9.2%معيار الرفع املالي

ج-    معيار الرفع املالي

1-    معيار الرفع املالي
أصدر بنك الكويت املركزي في أكتوبر 2015 تعليمات حول »معيار 

الرفع املالي« والتي مت تقدميها من قبل جلنة بازل للرقابة املصرفية 
كجزء من مجموعة اإلصالحات الرقابية. وهذا القياس الذي ال يعتمد 

على املخاطر والذي يتميز بالشفافية يؤيد معدل كفاية رأس املال 
ليكون ندبيراً مساعداً في احلد من التراكم الزائد لإلنكشافات ضمن 

وخارج امليزانية العمومية. 

 يعتبر معيار الرفع املالي أحد املتطلبات املنفصلة واإلضافية ضمن 
متطلبات رأس املال القائم على املخاطر. ويعرف بأنه مقياس »رأس 
املال« مقسوًما على مقياس »اإلنكشاف للمخاطر«. ويتكون مقياس 

رأس املال )CET1( من رأس املال. أما مقياس اإلنكشاف فهو مجموع 
اإلنكشافات للموجودات ضمن امليزانية العمومية وانكشاف املشتقات 
ومعامالت متويل األوراق املالية واإلنكشافات خارج امليزانية العمومية.

تلتزم املجموعة باملتطلبات املنصوص عليها من قبل بنك الكويت 
املركزي بشأن معيار الرفع املالي املقرر بنسبة 3% كحد أدنى.

فيما يلي معيار الرفع املالي لدى املجموعة على مستوى مجمع:
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2-    اإلنكشافات ملخاطر معيار الرفع املالي
يوضح اجلدول التالي تفاصيل عن إجمالي اإلنكشافات ملخاطر معيار 

الرفع املالي:

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

3-    املطابقة
يوضح اجلدول )27( مطابقة املوجودات ضمن امليزانية العمومية من 

البيانات املالية املنشورة بإجمالي مبلغ اإلنكشافات للمخاطر ضمن 
احتساب معيار الرفع املالي.

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

جدول 27

31 ديسمبر 2017البند

26.034.601إجمالي املوجودات املجمعة طبقا للبيانات املالية املنشورة1

تعديل لالستثمارات في البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني أو الشركات التجارية املجمعة 2
ألغراض محاسبية ولكنها ال تندرج ضمن نطاق التجميع الرقابي 

تعديل للموجودات احملتفظ بها بصفة األمانة واملسجلة في امليزانية العمومية طبقاً إلطار العمل احملاسبي 3
التشغيلي ولكنها املستثناة من مقياس اإلنكشاف ملخاطر معيار الرفع املالي

112.890تعديالت لألدوات املالية املشتقة4

تعديل ملعامالت متويل األوراق املالية )أي التزام إعادة الشراء وأشكال اإلقراض املضمونة املماثلة(5

تعديل للبنود خارج امليزانية العمومية )أي التحويل إلى مبالغ مكافئة لالئتمان لإلنكشافات خارج امليزانية 6
2.836.280العمومية(

)589.770(تعديالت أخرى7

٢8٫٣9٤٫٠٠1اإلنكشاف ملخاطر معدل الرفع املالي٨

ألف دينار كويتيجدول 2٦

31 ديسمبر 31201٦ ديسمبر 2017إجمالي اإلنكشافات

٢5٫٤٤٤٫8٣1٢٣٫٦٠8٫٠٤1اإلنكشافات ضمن امليزانية العمومية 

11٢٫89٠11٦٫18٤اإلنكشافات للمشتقات

٢٫8٣٦٫٢8٠٢٫78٦٫57٢بنود خارج امليزانية العمومية

٢8٫٣9٤٫٠٠1٢٦٫51٠٫797إجمالي اإلنكشافات
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د-    إفصاحات املكافآت 

1    معلومات نوعية

أ-    مجلس اإلدارة وجلنة الترشيحات واملكافآت
يخضع إطار عمل املكافآت لدى مجموعة بنك الكويت الوطني 

إلشراف مجلس اإلدارة. وطبقاً لسياسات ومواثيق املجموعة، يتولى 
مجلس اإلدارة مسؤولية مراجعة واعتماد سياسة املكافآت واإلشراف 

على تطبيقها.

تتكون جلنة مجلس اإلدارة للترشيحات واملكافآت من أربعة أعضاء 
غير تنفيذيني.

الهدف الرئيسي من اللجنة هو القيام باملسؤوليات املتعلقة 
بالترشيحات واملكافآت. وفي إطار ضوابط املكافآت، تقوم اللجنة 

بتقدمي الدعم ملجلس اإلدارة إلرساء إطار عمل املكافآت للمجموعة. 
كما تضمن التطبيق الفعال لسياسة املكافآت باملجموعة وتعليمات 

احلوكمة. وفيما يلي موجز ياملسؤوليات الرئيسية للجنة:

إعداد سياسة املكافآت وعرضها على مجلس اإلدارة العتمادها.  أ- 
حيث يتولى مجلس اإلدارة مسئولية املراقبة على تطبيق تلك 

السياسة.

مراجعة سياسة املكافآت بشكل سنوي كحد أدنى أو بناء على  ب- 
طلب مجلس اإلدارة، وتزويد املجلس بالتعديالت على السياسة 

أو اقتراحات حتديثها.
تقييم كفاية وكفاءة سياسة املكافآت بشكل دوري لضمان حتقيق  ج- 

أهدافها املعلنة.
تقدمي التوصيات إلى مجلس اإلدارة بخصوص مستوى وعناصر  د- 

مكافآت الرئيس التنفيذي للمجموعة ونوابه، مع األخذ بعني 
االعتبار إجمالي املكافآت مبا في ذلك الرواتب واملنح واحلوافز 

األخرى.
إبداء التوصيات إلى مجلس اإلدارة بخصوص ترشيح أعضاء  هـ- 

مجلس اإلدارة.
تقييم املهارات والكفاءات املطلوبة للوفاء بواجبات مجلس  و- 

اإلدارة، خاصًة فيما يتعلق بالقضايا املرتبطة باألهداف 
االستراتيجية للمجموعة.

حتديد أعضاء املجلس املؤهلني لشغل الوظائف الشاغرة بأية  ز- 
جلنة من جلان املجلس، والتوصية بتعيني الشخص )األشخاص( 

في اللجنة املناسبة و ذات الصلة باملجلس.

خالل السنة املنتهية في 2017، قامت اللجنة مبراجعة وحتديث 
سياسة املكافآت.

ب-    سياسة املكافآت
يتم تطوير وتطبيق سياسة املكافآت على مستوى املجموعة بحيث 

تغطي الشركات التابعة والفروع األجنبية .

تتبع املجموعة سياسة وإرشادات وإجراءات واضحة للمكافآت 
مبا يضمن إطار عمل سليم ملنح املكافآت على مستوى املجموعة، 

ومبا يدعم قدرة املجموعة على تعيني املواهب والكفاءات احلقيقية 
واالحتفاظ بها، وحتفيز املوظفني ذوي املهارة واملعرفة، مما يضمن 

إدارة سليمة للمخاطر وحتقيق ربحية مستدامة للمجموعة.

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

كما تهدف سياسة املجموعة إلى مكافأة النجاح وليس الفشل، من 
خالل حتديد مكافآت املوظفني مبا يتوافق مع إطار عمل املخاطر 
وقدرتها على حتمل املخاطر. حيث مت وضع السياسة مبا يسمح 

مبكافأة األداء املستدام طويل األجل بشكل تنافسي، باإلضافة إلى 
جذب وحتفيز األفراد األفضل أداًء والذين يبدون التزامهم جتاه 
العمل بالبنك ويقومون بأدوارهم مبا يحقق املصالح طويلة األجل 

للمساهمني.

وفي حالة وحوج تعارض بني بنود سياسة البنك ألي من املتطلبات 
القانونية أو الرقابية، يكون للمتطلبات القانونية والرقابية األسبقية 

عن بنود سياسة البنك.

حتدد سياسة املكافآت ثالث فئات رئيسية لتحديد حوكمة املكافآت 
واإلفصاحات اخلاصة بها.

الفئة األولى: اإلدارة العليا
تتضمن هذه الفئة كافة املوظفني بدرجة مساعد مدير عام وأعلى 

)باستثناء اإلدارات الرقابية(.

يبلغ عدد األشخاص املندرجني في هذه الفئة 67 شخًصا كما في 31 
ديسمبر 2017 )2016: 70(.

الفئة الثانية: متخذو قرارات ألنشطة حتفها املخاطر 
تتضمن هذه الفئة الرئيس التنفيذي للمجموعة ونائبه والرئيس 

التنفيذي للكويت ونائبه ورؤساء اإلدارات التشغيلية ونوابهم. وتتمثل 
اإلدارات التشغيلية للمجموعة مبا يلي:

اخلدمات املصرفية للشركات ٭ 
مجموعة اخلزانة ٭ 

اخلدمات املصرفية لألفراد ٭ 
اخلدمات املصرفية اخلاصة ٭ 

اخلدمات املصرفية للشركات األجنبية والتمويل التجاري ٭ 
اخلدمات املصرفية الدولية ٭ 

يبلغ عدد األشخاص املندرجني في هذه الفئة 21 شخًصا كما في 31 
ديسمبر 2017 )2016: 21(.

الفئة الثالثة: إدارات املخاطر واملراقبة
تتضمن هذه الفئة رؤساء اإلدارات التالية ونوابهم ومساعديهم.

الرقابة املالية ٭ 
إدارة املخاطر واالمتثال ٭ 

التدقيق الداخلي ٭ 
وحدة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ٭ 

يبلغ عدد األشخاص املندرجني في هذه الفئة 15 شخًصا كما في 31 
ديسمبر 2017 )2016: 15(.
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ج -    هيكل وبنود املكافآت
لقد مت ربط إطار عمل املكافآت املالية لدى املجموعة بأهداف األداء 
طويلة وقصيرة األجل، حيث تنبثق عن استراتيجية املجموعة املعتمدة 

من قبل مجلس اإلدارة مؤشرات رئيسية لألداء كما يتم حتديد 
املكافآت استناداً إلى حتقيق تلك املؤشرات لتطبيق االستراتيجية 

الشاملة للمجموعة )مبا في ذلك املعايير املالية وغير املالية ومؤشرات 
األداء الرئيسية وفقاً ملا هو مالئم(.

لدى املجموعة بندان رئيسيان للمكافآت:

املكافآت الثابتة  ٭ 

الغرض من املكافآت الثابتة هو جذب املوظفني واالحتفاظ بهم عن 
طريق دفع مكافأة تنافسية بالسوق تتسق مع الدور واملهام واخلبرة 

املطلوبة لألعمال.

تتضمن املكافآت الثابتة:

الرواتب  -1
املزايا  -2

البدالت النقدية األخرى  -3

هذه املدفوعات ثابتة وال تتباين حسب األداء.

املكافآت املتغيرة )املكافآت احملددة وفقاً لتقييم األداء(  ٭ 

 الغرض من املكافآت املتغيرة هو مكافأة األداء ومنح املكافآت 
بناًء على املعايير املالية وغير املالية السنوية التي تتفق مع مصالح 

املساهمني وقيم بنك الكويت الوطني.

 تتضمن املكافآت املتغيرة:
منح نقدية  -1

مكافأة نقدية مؤجلة  -2
أسهم طبقاً لبرنامج األسهم االعتبارية*  -3

هذه املدفوعات ليست ثابتة ومرتبطة باألداء.

ميثل بند مكافآت »أخرى« حوافز األداء لبعض وحدات األعمال عند 
حتقيق أهداف أعمال معينة محددة. 

وحترص املجموعة على حتقيق توازن بني املكافآت الثابتة واملتغيرة 
للسماح بإمكانية تخفيض املكافآت في حاالت تراجع األداء املالي.

يتم االستفادة من بنود برنامج املكافآت النقدية واألسهم االعتبارية من 
املكافآت املتغيرة بصورة انتقائية لبعض املوظفني املؤهلني.

في حالة اإلنكشافات املرتفعة للمخاطر، ستحاول املجموعة تقليل 
نسبة املكافآت املتغيرة خاصًة ملوظفي اإلدارة العليا ومتخذي القرارات 

ألنشطة حتفها املخاطر.

د(    منهج املكافآت القائم على املخاطر
 عند قيام البنك بتحديد إجمالي املكافآت السنوي، يتم األخذ بعني 

االعتبار قائمة مخاطر املجموعة التي تتضمن املخاطر الرئيسية التي 
تتعرض لها املجموعة مثل املخاطر االستراتيجية، ومخاطر االئتمان 
ومخاطر السوق ومخاطر السيولة ومخاطر التشغيل. حيث تضمن 
السياسة الربط الكافي بني األداء من جهة، ومدى حدوث املخاطر 

ووقوع اخلسائر ومستوى قبول املجموعة لتحمل تلك املخاطر من جهة 
أخرى.

مت حتديد إجمالي املكافآت املتغيرة من خالل تقييم األداء على مدار 
عدة سنوت حيث يؤخذ بعني االعتبار نتائج تقييم املخاطر، وربطها 

مبؤشرات قياس املخاطر التي ترتبط بدورها مع مؤشرات قياس 
األداء لإلدارات، والتي مت تصميمها وتخصيصها لكل إدارة عمل 

رئيسية مبا يتماشى مع استراتيجية املخاطر الشاملة لدى املجموعة.

وخالل السنة، ظلت مؤشرات األداء الرئيسية مرتبطة بإجمالي 
املكافآت دون أي تغيير جوهري مقارنة مبؤشرات األداء الرئيسية 

للسنة السابقة. 

إن وظيفة إدارة املخاطر وااللتزام مستقلة، وتقوم برفع التقارير إلى 
جلنة مجلس اإلدارة للمخاطر. ويتم تقييم أداء رئيس إدارة املخاطر 

باملجموعة سنوياً من قبل جلنة املخاطر. ويتحدد ويعتمد إجمالي 
املكافآت اخلاصة به بصورة مستقلة من خالل جلنة املخاطر.

 _______________________________

*األسهم االعتبارية هي ليست أسهم مصدرة وال تشكل جزءاً من رأسمال البنك. ال ميكن بيع أو تداول 
األسهم االعتبارية. وتعادل قيمتها سعر بيع أسهم البنك في سوق األوراق املالية في تاريخ معني ويتم 

طبقا له احتساب املكافآت النقدية للموظفني املؤهلني طبًقا لهذا البرنامج.
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هـ(    نظرة عامة على مؤشرات األداء الرئيسية
مت وضع واعتماد االستراتيجية الشاملة للمجموعة من قبل مجلس 

اإلدارة ومت حتويلها إلى مؤشرات رئيسية لألداء، ومن ثم توثيقها 
وإيصالها إلى كافة إدارات املجموعة لضمان توافق أنشطة اإلدارة مع 

االستراتيجية املطبقة من قبل اإلدارة العليا. حيث تتم مراقبة مؤشرات 
األداء الرئيسية ورفع التقارير حولها إلى مجلس اإلدارة بشكل منتظم.

ومن األمثلة على مؤشرات األداء الرئيسية على مستوى املجموعة:

العائد على املوجودات ٭ 
العائد على حقوق امللكية ٭ 
نسبة التكلفة إلى الدخل ٭ 

كفاية رأس املال ٭ 
معدل كفاية رأس املال ٭ 
املوجودات غير العاملة ٭ 

تتحدد املكافآت بناء على حتقيق مؤشرات األداء الرئيسية مبا يخدم 
االستراتيجية الشاملة للمجموعة، وهي تتضمن املعايير املالية وغير 

املالية ومؤشرات األداء الرئيسية على مستوى املجموعة.

ولقد اعتمد مجلس اإلدارة إجمالي املكافآت السنوية لهذا العام بعد 
مراجعته ومناقشته مع جلنة مجلس اإلدارة للترشيحات واملكافآت. 

وحتددت نسبة املكافآت املعتمدة على أساس مؤشرات األداء الرئيسية 
املذكورة أعاله على مستوى املجموعة ككل.

تتحدد مستويات ومقاييس املكافآت للوحدات الرئيسية )اإلدارات 
التشغيلية( استناداً إلى مؤشرات األداء الرئيسية املقررة لها، ومن 
ثم يتم ربطها مبؤشرات قياس املخاطر . أما فيما يتعلق باإلدارات 
األخرى غير التشغيلية مثل إدارات الدعم واملساندة )بخالف إدارة 

املخاطر واإلدارات الرقابية( فيتم حتديد مكافآت موظفيها بناًء على 
مؤشرات قياس األداء اخلاصة بها.

تستند مؤشرات األداء الرئيسية إلدارات املخاطر والرقابة على 
مدى حتقق األهداف املهنية لإلدارة دون ربط ذلك باألداء التشغيلي 

للمجموعة.

يحدد منوذج تقييم األداء لكل درجة وظيفية األهمية الكمية ملؤشرات 
األداء الرئيسية لألفراد، بعدها يتم ربط الدرجات النهائية للتقييم 

مبعادلة كمية لتحديد املكافآت الثابتة )زيادة الراتب( واملكافآت 
املتغيرة )املكافآت واحلوافز السنوية(.

ونظراً ألن إجمالي مكافآت املجموعة مرتبط بأدائها)صافي ربح 
املجموعة(، تقوم املجموعة بتعديل نسب املكافآت في حالة تراجع 

األداء وركود األعمال.

و(    التعديالت على املكافآت
تتم مراجعة مبلغ املكافآت السنوي )الثابتة واملتغيرة( من قبل جلنة 
مجلس اإلدارة للترشيحات واملكافآت. ويخضع بعد ذلك للمراجعة 

واالعتماد من قبل مجلس اإلدارة.

حتدد سياسة املكافآت باملجموعة تأجيل جزء مالئم من املكافآت 
املتغيرة اخلاص بكبار املوظفني )مبا في ذلك الذين تؤثر قراراتهم 

على مستويات املخاطر اخلاصة باملجموعة( والذي ينطبق على برنامج 
املكافآت النقدية واألسهم االعتبارية املؤجلة.

تطبق املجموعة منهج التأجيل حتى ثالث سنوات، واالستحقاق النهائي 
لهذه البنود املتغيرة يرتبط بتحقيق أهداف األداء طويلة األجل ومدى 

حتقق املخاطر، على أن يطبق منهج »االسترداد« على األجزاء غير 
املستحقة في حالة عدم الوفاء باألهداف طويلة األجل أو حتقق 

املخاطر، وكذلك على برنامج املكافآت النقدية واألسهم االعتبارية 
املؤجلة.

تخضع املكافآت املتغيرة املؤجلة للضوابط التالية:

يتم تأجيل املكافآت على مدى ثالث )3( سنوات من تاريخ فترة  ٭ 
األداء لكي تتماشى مع األداء طويل األجل للمجموعة.

تخضع املكافآت ملبدأ االسترداد في حالة التجاوزات أو  ٭ 
املعلومات املضللة أو تخطي حدود املخاطر املعتمدة. وتخضع 
اإلدارة الرقابية ملبدأ االسترداد ملدة سنة واحدة بينما تخضع 

اإلدارات األخرى ملبدأ االسترداد ملدة ثالث )3( سنوات.

2    معلومات كمية
عقدت جلنة مجلس إدارة للترشيحات واملكافآت اجتماعني   -1

خالل العام. ولم يحصل أي من أعضائها على مكافآت .
يبلغ عدد األشخاص )اإلدارة العليا ومتخذو القرارات ألنشطة   -2

حتفها املخاطر( املؤهلني للمكافآت املتغيرة 68 شخًصا وميثلون 
نسبة 3.0% من إجمالي عدد موظفي البنك املؤهلني للمكافآت 

املتغيرة لسنة 2017. 
يبلغ إجمالي عدد األشخاص )اإلدارة العليا ومتخذو القرارات   -3

ألنشطة حتفها املخاطر( 68 شخًصا. وإجمالي املكافآت 
املمنوحة إليهم هو مببلغ 18.921 ألف دينار كويتي لسنة 2017.

لم يحصل أي من املوظفني الذين انضموا للبنك خالل العام على   -4
أية مكافآت مقابل انضمامهم.

٥-  بلغ إجمالي مكافآت نهاية اخلدمة املدفوع 997 ألف دينار 
كويتي خالل عام 2017 وهو يخص ثمانية أشخاص )اإلدارة 

العليا ومتخذو القرارات ألنشطة حتفها املخاطر(.
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جدول 2٨

مؤجلة )ألف دينار كويتي(غير مقيدة )ألف دينار كويتي(إجمالي الرواتب واملكافآت املمنوحة خالل الفترة املسجلة

املكافآت الثابتة:

ال شيء 9.349- مكافآت نقدية

ال شيء ال شيء - أسهم اعتبارية

املكافآت املتغيرة:

7.186- مكافآت نقدية

1.778-- أسهم اعتبارية

ال شيء 523- أخرى )إيضاح 1(

جدول 2٩

مؤجلة )ألف دينار كويتي(غير مقيدة )ألف دينار كويتي(إجمالي الرواتب واملكافآت املمنوحة خالل الفترة املسجلة

املكافآت الثابتة:

ال شيء 4.540- مكافآت نقدية

ال شيء ال شيء - أسهم اعتبارية

املكافآت املتغيرة:

6.2504- مكافآت نقدية

927-- أسهم اعتبارية

ال شيء 118- أخرى )إيضاح 1(

اإلدارة العليا

متخذو القرارات ألنشطة حتفها املخاطر
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جدول 30

مؤجلة )ألف دينار كويتي(غير مقيدة )ألف دينار كويتي(إجمالي الرواتب واملكافآت املمنوحة خالل الفترة املسجلة

املكافآت الثابتة:

مكافآت نقدية ال شيء 1.541- 

أسهم اعتبارية ال شيء ال شيء - 

املكافآت املتغيرة:

مكافآت نقدية  -5709

أسهم اعتبارية  --367

أخرى )إيضاح 1( ال شيء 6- 

جدول 31

فئة املوظفني

عدد املوظفني 
في هذه الفئة

إجمالي املكافآت الثابتة 
واملتغيرة املمنوحة خالل 

الفترة املسجلة
)ألف دينار كويتي(

6718.836 اإلدارة العليا

2111.839متخذو القرارات ألنشطة حتفها املخاطر

152.493وظائف الرقابة املالية ورقابة املخاطر

متخذو القرارات ألنشطة حتفها املخاطر

إجمالي املكافآت املدفوعة حسب فئات املوظفني

إيضاح 1: تتضمن حوافز األداء األخرى
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5    املالحق

1-    هيكل رأس املال الرقابي: منوذج اإلفصاح العام

جدول 32

ألف دينار كويتيحقوق املساهمني )CET1(: األدوات واالحتياطياترقم السطر

591.744 األسهم العادية املؤهلة املصدرة زائداً عالوة اإلصدار1

1.252.044 أرباح محتفظ بها 2

 1.088.909 إيرادات شاملة أخرى متراكمة )واحتياطيات أخرى(3

رأس املال الصادر مباشرة والذي يخضع لالستبعاد التدريجي من "حقوق املساهمني من الشريحة 1" 4
 - )ينطبق فقط على الشركات غير املساهمة(

 97.046 األسهم العادية الصادرة عن الشركات التابعة املجمعة واحملتفظ بها من قبل طرف ثالث )حقوق األقلية(5

3.029.743حقوق املساهمني )CET1( قبل التعديالت الرقابية6

حقوق املساهمني )CET1(: التعديالت الرقابية

تعديالت التقييم 7

)405.767(الشهرة )بالصافي من الضريبة املدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة(8

موجودات غير ملموسة أخرى باستثناء حقوق خدمات الرهن العقاري )بالصافي من الضريبة املدرجة في 9
)184.003(جانب االلتزام ذي الصلة(

الضريبة املؤجلة املدرجة في جانب األصول التي تستند إلى الربحية املستقبلية باستثناء تلك التي تنتج عن 10
فروقات مؤقتة )بالصافي من الضريبة املدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة(

احتياطي تغطية التدفقات النقدية11

عجز املخصصات للخسائر املتوقعة )وفق أسلوب النماذج الداخلية في حال تطبيقه(12

الربح من املبيعات اخلاصة بعمليات التوريق13

األرباح واخلسائر الناجتة عن التغيرات في مخاطر االئتمان للمطلوبات املقيمة بالقيمة العادلة14

صافي موجودات صندوق التقاعد ذات الفائدة احملددة 15

)77.799(استثمارات في أسهم البنك نفسه )إن لم يتم تصفيتها من رأس املال املدفوع في امليزانية العمومية(16

االستثمارات املتبادلة في رؤوس أموال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني17

االستثمارات في رأس مال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني التي تقع خارج نطاق التجميع 18
الرقابي، بالصافي من املراكز املكشوفة املؤهلة )املبالغ فوق حد 10% من حقوق مساهمني للبنك(

19
االستثمارات الهامة في األسهم العادية للبنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني التي تقع خارج نطاق 

التجميع الرقابي، بالصافي من املراكز املكشوفة حيث ال ميتلك البنك أكثر من 10% من رأس املال املصدر 
)املبالغ فوق حد 10% من حقوق مساهمني للبنك الشريحة 1(

حقوق خدمات الرهن العقاري )املبالغ فوق حد 10% من حقوق مساهمني للبنك(20
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ألف دينار كويتيحقوق املساهمني )CET1(: األدوات واالحتياطياترقم السطر

الضرائب املؤجلة على جانب األصول الناجتة عن الفروقات املؤقتة )املبالغ فوق حد 10% من حقوق 21
مساهمني للبنك، بالصافي من الضريبة املدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة(

- املبلغ الذي يتجاوز حد الـ 15% من حقوق مساهمني للبنك22

منها: االستثمارات الهامة في األسهم العادية للمؤسسات املالية23

منها: حقوق خدمات الرهن العقاري24

منها: الضريبة املؤجلة املدرجة في جانب األصول الناجتة عن الفروقات املؤقتة25

التعديالت الرقابية األخرى املقررة من السلطة الرقابية26

27 )AT1( بسبب عدم كفاية رأس املال اإلضافي )CET1( التعديالت الرقابية املطبقة على حقوق املساهمني
ورأس املال املساند )الشريحة 2( لتغطية االستقطاعات 

28)CET1( إجمالي التعديالت الرقابية على حقوق املساهمني)667.569(

29)CET1( 2.362.174حقوق املساهمني

رأس املال اإلضافي )الشريحة 1(: األدوات

210.700أدوات رأس املال اإلضافي )AT1( املؤهلة املصدرة زائداً عالوة اإلصدار30

210.700منها: املصنفة كحقوق مساهمني وفقاً للمعايير احملاسبية املطبقة31

منها: املصنفة كالتزامات وفقاً للمعايير احملاسبية املطبقة32

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

34
أدوات رأس املال اإلضافي )AT1( )وأدوات حقوق املساهمني )CET1( غير املدرجة في السطر 5( الصادرة 

عن الشركات التابعة واحملتفظ بها لدى الغير )املبلغ املسموح به في مجموعة رأس املال اإلضافي 
)الشريحة 1(

42.348

- منها: األدوات الصادرة عن شركات تابعة والتي تخضع لالستقطاع التدريجي35

253.048رأس املال اإلضافي )AT1( قبل التعديالت الرقابية 36

رأس املال اإلضافي )AT1(: التعديالت الرقابية

37)AT1( استثمارات في رأس املال اإلضافي للبنك نفسه

38)AT1( احلصص املتبادلة في أدوات رأس املال اإلضافي

39
االستثمارات في رأس مال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني التي تقع خارج نطاق التجميع 

الرقابي، بالصافي من املراكز املكشوفة املؤهلة، حيث ال متلك البنوك أكثر من 10% من حقوق املساهمني 
املصدرة )املبالغ فوق حد 10% من حقوق املساهمني للبنك(

االستثمارات الهامة في رأس مال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني التي تقع خارج نطاق التجميع 40
الرقابي )بالصافي من املراكز املكشوفة املؤهلة(

التعديالت الرقابية املقررة من السلطة الرقابية41

التعديالت الرقابية املطبقة على رأس املال اإلضافي )AT1( بسبب عدم كفاية رأس املال املساند 42
)الشريحة 2( لتغطية االستقطاعات

43)AT1( إجمالي التعديالت الرقابية على رأس املال اإلضافي -

44)AT1( 253.048رأس املال اإلضافي

45)AT1( رأس املال اإلضافي + )CET1( حقوق املساهمني = )2.615.222رأس املال األساسي )الشريحة 1
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ألف دينار كويتيرأس املال املساند )الشريحة 2(: األدوات واملخصصاترقم السطر

125.000 أدوات رأس املال املساند )الشريحة 2( املؤهلة املصدرة زائداً عالوة اإلصدار46

 أدوات رأس املال املصدر مباشرة والتي تخضع لالستقطاع التدريجي من رأس املال املساند )الشريحة 2(47

48
 )AT1( ورأس املال اإلضافي )CET1( أدوات رأس املال املساند )الشريحة 2( )وأدوات حقوق املساهمني

غير املدرجة في السطر 5 أو 34( الصادرة عن شركات تابعة واحملتفظ بها لدى الغير )املبلغ املسموح به 
في مجموعة رأس املال املساند )الشريحة 2(

 22.265

- منها: األدوات الصادرة عن شركات تابعة والتي تخضع لالستقطاع التدريجي49

189.787 املخصصات العامة املدرجة في رأس املال املساند )الشريحة 2(50

337.052رأس املال املساند )الشريحة 2( قبل التعديالت الرقابية51

رأس املال املساند )الشريحة 2(: التعديالت الرقابية

استثمارات في رأس املال املساند للبنك نفسه )الشريحة 2( 52

احلصص املتبادلة في أدوات رأس املال املساند )الشريحة 2(53

54
االستثمارات في رأس مال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني التي تقع خارج نطاق التجميع 

الرقابي، بالصافي من املراكز املكشوفة املؤهلة، حيث ال ميلك البنك أكثر من 10% من حقوق املساهمني 
املصدرة )املبالغ فوق حد 10% حقوق املساهمني للبنك(

االستثمارات الهامة في رأس مال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني التي تقع خارج نطاق التجميع 55
الرقابي )بالصافي من املراكز املكشوفة املؤهلة(

التعديالت الرقابية األخرى املقررة من السلطة الرقابية56

-إجمالي التعديالت الرقابية على رأس املال املساند )الشريحة 2(57

337.052 رأس املال املساند )الشريحة 2(58

إجمالي رأس املال )إجمالي رأس املال = رأس املال األساسي )الشريحة 1( + رأس املال املساند 59
2.952.274 )الشريحة 2( 

16.591.706إجمالي املوجودات املرجحة باملخاطر60

معدالت رأس املال واالحتياطيات

14.2%حقوق املساهمني )CET1( )كنسبة من املوجودات املرجحة باملخاطر(61

15.8%رأس املال األساسي )الشريحة 1( )كنسبة من املوجودات املرجحة باملخاطر(62

17.8%إجمالي رأس املال )كنسبة من املوجودات املرجحة باملخاطر(63

64
متطلبات املصدات اخلاصة بالبنك )احلد األدنى ملتطلبات حقوق املساهمني )CET1( تتضمن )أ( املصدات 

الرأسمالية التحوطية( زائداً )ب(املصدات الرأسمالية للتقلبات االقتصادية زائداً )ج( املتطلبات الرأسمالية 
اإلضافية على البنوك ذات التأثير النظامي(، ويعبر عنها كنسبة من األصول املرجحة باملخاطر

%11.5

2.5%منها: )أ( متطلبات املصدات الرأسمالية التحوطية65

-منها: )ب( املصدات الرأسمالية للتقلبات االقتصادية 66

2.0%منها: )ج( املتطلبات الرأسمالية اإلضافية على البنوك ذات التأثير النظامي67

7.2%حقوق املساهمني )CET1( املتاحة للمصدات )كنسبة من األصول املرجحة باملخاطر(68
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ألف دينار كويتياحلدود الدنيا رقم السطر

9.5%احلد األدنى ملعدل حقوق املساهمني )CET1( مبا في ذلك املصدات الرأسمالية التحوطية69

11.0%احلد األدنى ملعدل رأس املال األساسي )الشريحة 1(70

احلد األدنى لرأس املال مبفهومه الشامل بخالف املصدات الرأسمالية للتقلبات االقتصادية ومصدات 71
13.0%البنوك ذات التأثير النظامي

املبالغ دون حدود االستقطاعات )قبل وزنها باملخاطر(

28.777االستثمارات غير الهامة في رأس مال املؤسسات املالية األخرى72

54.237االستثمارات الهامة في حقوق املساهمني لدى املؤسسات املالية 73

حقوق خدمات الرهن العقاري )بالصافي من الضريبة املدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة(74

الضريبة املؤجلة املدرجة على جانب املوجودات الناجتة عن فروقات مؤقتة )بالصافي من الضريبة املدرجة 75
في جانب االلتزام ذي الصلة(

حدود االعتراف باملخصصات في رأس املال املساند )الشريحة 2(

املخصصات العامة املؤهلة لإلدراج ضمن رأس املال املساند )الشريحة 2( بخصوص اإلنكشافات وفقاً 76
534.633لألسلوب القياسي )قبل تطبيق احلد األقصى(

189.787احلد األقصى إلدراج املخصصات العامة في رأس املال املساند )الشريحة 2( وفقاً لألسلوب القياسي77

املخصصات العامة املؤهلة لإلدراج ضمن رأس املال املساند )الشريحة 2( بخصوص اإلنكشافات وفقاً 78
ألسلوب مناذج التصنيفات الداخلية )قبل تطبيق احلد األقصى(

احلد األقصى إلدراج املخصصات العامة ضمن رأس املال املساند )الشريحة 2( وفقاً ألسلوب مناذج 79
التصنيفات الداخلية
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تسهيالت محددة شريحة 1 لدى بنك املصدر1
بنك الكويت الوطني ش.م.ك.عالكويت الوطني 

الرمز املرجعي2
 )Unique ldentifer(XS1206972348kwod10100506 :سند ذو معدل ثابت

 kwod10100514 :سند ذو معدل متغير

القوانني احلاكمة لألداة 3
القانون االجنليزي: باستثناء وضع األوراق 
الرأسمالية واملساندة التي تخضع لقوانني 

مركز دبي املالي العاملي
قوانني دولة الكويت 

  املعاملة الرقابية

الشريحة 2 من رأس املال رأس املال اإلضافي شريحة 1 نوع رأس املال 4

5
مؤهل على مستوى البنك منفرداً 
/ املجموعة / املجموعة والبنك 

منفرداً
املجموعة والبنك منفرداً املجموعة والبنك منفرداً

نوع األداة6

األوراق الرأسمالية من قبل املصدر 
املضمونة بشكل غير قابل لإللغاء من قبل 

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع على أساس 
املساندة 

دين مساند 

700.000.000 دوالر أمريكي املبلغ املدرج في رأس املال الرقابي 7
125.000.000 دينار كويتي )210.700.000 دينار كويتي(

50.500 دينار كويتي 1.000 دوالر أمريكي القيمة اإلسمية لألداة8

االلتزام - التكلفة املطفأة حقوق امللكية اخلاصة باملساهمني التصنيف احملاسبي9

18 نوفمبر 2016 9 أبريل 2016 تاريخ اإلصدار األصلي10

محددة االستحقاق دائمة دائمة أو محددة االستحقاق11

18 نوفمبر 2025 ال يوجد فترة استحقاقتاريخ االستحقاق األصلي12

خيار السداد للمصدر ويخضع 13
نعم نعم ملوافقة رقابية مسبقة

تاريخ السداد االختياري، وتواريخ 14
السداد الطارىء، وقيمة التسديد

تاريخ السداد االختياري: 9 أبريل 2021، 
سداد رأس املال أو سداد الضريبة: أساسي 

بنسبة 100% زائد الفائدة املستحقة

تاريخ السداد االختياري: 18 نوفمبر 2020 
حدث رأس املال أو أسباب الضرائب: 

أساسي بنسبة 100% زائد الفائدة املستحقة

نصف سنوي نصف سنوي تواريخ السداد الالحقة، إن وجدت 15

2-    رأس املال الرقابي: منوذج السمات األساسية
كما في 31 ديسمبر 2017، يتكون رأس مال البنك املصدر واملدفوع 

بالكامل من 5.917.447.518 سهم )إيضاح 20 حول البيانات املالية 
املجمعة للمجموعة( واملؤهل كحقوق مساهمني شريحة 1 على مستوى 

املجموعة والبنك منفرداً.

إضافة إلى ذلك، تصنف األدوات التالية كرأس مالي رقابي مؤهل. 
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  الكوبونات / توزيعات االرباح

توزيعات أرباح / كوبونات ثابتة أو 16
متغيرة

ثابتة ملدة السنوات الست األولى، بعدها يتم 
حتديد سعر ثابت جديد لكل ستة سنوات 
بعد ذلك، يساوي سعر املبادالت املتوسطة 

بالدوالر األمريكي خالل هذه السنوات 
الست زائد الهامش. 

شريحة ثابتة: ثابتة الول خمس سنوات بعد 
ذلك يتم حتديد سعر ثابت جديد للفترة 

الالحقة 

شريحة متغيرة: يتم حتديدها بشكل شبه 
سنوي وفقاً لسقف سعر الفائدة. 

شريحة ثابتة: 4.75% سنوياً ثابتة ملدة 
خمس سنوات. بعد ذلك يتم حتديد سعر 

ثابت جديد من معدل اخلصم لبنك الكويت 
املركزي زائد 2.75 % سنوياً لفترة الحقة.

سعر الكوبون وأي مؤشرات ذات 17
عالقة

75%.5 سنوياً بسعر ثابت حتى )ولكن مع 
االستثناء( 9 أبريل 2021، بعدها يتم حتديد 

سعر ثابت جديد لكل ست سنوات يساوي 
سعر املبادالت املتوسطة بالدوالر األمريكي 

خالل هذه السنوات الستة زائد %4.119 
سنوياً كهامش.

شريحة متغيرة: معدل خصم بنك الكويت 
املركزي زائد نسبة 2.50% يتم حتديدها كل 
نصف سنة وفقاً لسقف سعر الفائدة الثابت 

السائد مضافاً عليه %1. 

النعموجود مانع لتوزيعات األرباح18

19
توزيعات األرباح اختيارية بالكامل، 

أو اختيارية بصورة جزئية، أو 
إلزامية

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

املتطلبات الرقابية. 

تسديد الفائدة إلزامي 

وجود حوافز لتعديل قيمة الدفعات 20
الالأو حوافز أخرى للسداد املبكر

غير قابل للتحويلغير متراكم غير تراكمية أو تراكمية21

قابلية للتحويل أو غير قابلة 22
غير قابل للتحويلغير قابل للتحويلللتحويل

إن كانت قابلة للتحويل، أحداث 23
غير مطبقغير مطبقخاصة للتحويل

إن كانت قابلة للتحويل، بالكامل 24
غير مطبقغير مطبق أو جزئياً

إن كانت قابلة للتحويل، معدل 25
غير مطبقغير مطبقالتحويل

إن كانت قابلة للتحويل، حتويل 26
غير مطبقغير مطبقإلزامي أو اختياري
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إن كانت قابلة للتحويل، حتديد نوع 27
غير مطبقغير مطبقاألداة التي يتم التحويل إليها

28
إن كانت قابلة للتحويل، حتديد 
مصدر األداة التي يتم التحويل 

إليها
غير مطبقغير مطبق

نعم نعم خصائص التخفيض29

في حالة التخفيض، أحداث خاصة 30
بالتخفيض

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

التحديد من قبل املراقب على أساس عدم 
التغيير أو ضرورة ضخ رأس مال فوري عن 

طريق التدخل الطارئ لكي يظل متاحا.

في حالة التخفيض، بالكامل أو 31
قد يكون جزئياً أو بالكاملقد يكون جزئياً أو بالكامل جزئياً

في حالة التخفيض بصورة دائمة 32
دائمدائمأو مؤقتة

إن كان تخفيضاً مؤقتاً، وصف آلية 33
غير مطبقغير مطبق التخفيض

34
املركز في اجلدول الهرمي للمراتب 

عند التصفية )حتديد نوع األداة 
األعلى منها مباشرة(

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

 )CET1( املساهمني

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

)CET1( املساهمني

مواصفات عدم تطابق مع متطلبات 35
الالالتحويل

إن كان نعم، حتديد املواصفات غير 36
ــــــةغير مطبقغير مطبق املطابقة
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جدول )33(

ألف دينار كويتيالبند

اإلنكشافات داخل امليزانية العمومية

بنود داخل امليزانية العمومية )باستثناء املشتقات ومعامالت متويل األوراق املالية ولكنها تشتمل على 1
26.034.601الضمانات(

بنود داخل امليزانية العمومية )باستثناء املشتقات ومعامالت متويل األوراق املالية ولكنها تشتمل على 2
)589.770(الضمانات(

إجمالي اإلنكشافات داخل امليزانية العمومية )باستثناء املشتقات ومعامالت متويل األوراق املالية( )مجموع 3
25.444.831السطر 1 و2( 

اإلنكشافات ملخاطر املشتقات

24.826 تكلفة االستبدال املتعلقة بكافة معامالت املشتقات )أي صافي هامش التباين النقدي املؤهل( 4

88.064 مبالغ مضافة للتعرض احملتمل للمخاطر في املستقبل واملرتبطة بكافة معامالت املشتقات5

إجمالي ضمانات املشتقات املقدمة واملقتطعة من موجودات امليزانية العمومية طبقاً إلطار العمل احملاسبي 6
-التشغيلي

 -)اقتطاعات موجودات األرصدة املدينة لهامش التباين النقدي املقدم في معامالت املشتقات(7

 -)أطراف مقابلة مركزية معفاة من اإلنكشافات التجارية املستبعدة حسب العميل(8

 -قيمة إسمية فعلية معدلة للمشتقات االئتمانية املسجلة9

 -قيمة إسمية فعلية معدلة للمقاصة واالقتطاعات لقيمة املعامل اإلضافي للمشتقات االئتمانية املسجلة(10

112.890إجمالي اإلنكشافات للمشتقات )مجموع السطور من 4 إلى 10(11

إجمالي موجودات معامالت متويل األوراق املالية )دون أي حتقق للمقاصة( بعد التعديل ليعكس معامالت 12
 -املبيعات احملاسبية

 )مبالغ متت مقاصتها لألرصدة الدائنة النقدية واألرصدة املدينة النقدية إلجمالي موجودات معامالت 13
- متويل األوراق املالية(

- اإلنكشاف ملخاطر العائد النقدي ملوجودات معامالت متويل األوراق املالية14

- اإلنكشافات ملعامالت الوكالء 15

-إجمالي إنكشافات معامالت متويل األوراق املالية )مجموع السطور من 12 إلى 15(16

اإلنكشافات للبنود األخرى خارج امليزانية

10.442.519اإلنكشاف للبنود خارج امليزانية بالقيمة االسمية اإلجمالية 17

)7.606.239( )تعديالت للتحويل إلى مبالغ مكافئة لالئتمان(18

2.836.280بنود خارج امليزانية )مجموع السطرين 17 و18(19

رأس املال وإجمالي اإلنكشافات

2.615.222الشريحة 1 من رأس املال20

28.394.001 إجمالي اإلنكشافات )مجموع السطور رقم 3 و11 و16 و19(21

9.2%معيار الرفع املالي – بازل 223

معيار الرفع املالي: منوذج اإلفصاح العام
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التعريفاملصطلح

)AT1( أحد املفاهيم احملددة من قبل جلنة بازل 3 ويتكون من رأس مال ذي جودة رأس املال اإلضافي )AT1( ميثل رأس املال اإلضافي
عالية. تتضمن هذه الشريحة بصورة رئيسية تقدمي التزام دائم وغير مقيد بتوفير األموال. وهي متاحة 

بحرية لتحمل اخلسائر في حالة عدم االستمرارية وتلي مطالبات املودعني وغيرهم من الدائنني الرئيسيني 
في حالة التصفية. كما أنها تتيح توزيعات رأس املال بناء على التقدير التام واملطلق للمؤسسة.

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

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

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

املصدات الرأسمالية للتقلبات 
االقتصادية

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

الشريحة 1.

حقوق املساهمني من 
الشريحة 1

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

االقتطاعات املقررة.

احتياطي البنوك ذات التأثير 
النظامي احمللي

احتياطي للبنوك ذات التأثير النظامي احمللي يتباين من 0.5% إلى 2% وينبغي الوفاء به في شكل حقوق 
املساهمني )CET1( والذي سيتم حتديده سنوياً على مستوى كل بنك محدد كبنك ذي تأثير نظامي هام من 

قبل بنك الكويت املركزي.

ECAI – مؤسسة تقييم االئتمان 
اخلارجي

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

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

تلك الشركة تابعة للبنك. 

تتكون الشريحة 2 من رأس املال من أدوات رأس املال املؤهلة التي تقدم التزاماً غير مقيد بتوفير األموال الشريحة 2 من رأس املال
لفترة محددة ملقاصة اخلسائر في حالة عدم االستمرارية وهي مساندة ملطالبات املودعني في حالة 

التصفية. والتحقق احملدود للمخصصات العامة احملتفظ بها مقابل اخلسائر املستقبلية التي ال ميكن 
حتديدها حالياً مؤهل لإلدراج ضمن الشريحة 2 من رأس املال.

قائمة املصطلحات
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تقرير مجلس إدارة بنك الكويت الوطني وتقرير مدققي 
احلسابات املستقلني والبيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية 

في 31 ديسمبر 2017.

البيــــانات املـاليــــة
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تقرير مجلس اإلدارة

يسر مجلس اإلدارة أن يقدم تقريره السنوي مرفقاً بالبيانات املالية املجمعة واملدققة لبنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع. )»البنك«( وشركاته التابعة 
)يشار إليهم مجتمعني بــ »املجموعة«( للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2017.

األداء املالي في العام 2017
بلغت األرباح الصافية ملجموعة بنك الكويت الوطني في العام 2017 بعد خصم احلصص غير املسيطرة 322.4 مليون دينار كويتي مقابل 295.2 
مليون دينار كويتي في العام 2016، بنمو بلغ 9.2 في املائة. وبلغت األرباح التشغيلية 557.2 مليون دينار كويتي خالل العام 2017، مقابل 493.3 

مليون دينار كويتي في العام 2016 بنمو بلغ 13 في املائة. 

كما بلغ صافي إيرادات الفوائد وصافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي 629 مليون دينار كويتي بارتفاع بواقع 10.4 في املائة عن العام 2016 
)569.7 مليون دينار كويتي(. كما بلغ صافي إيرادات الرسوم والعموالت 138.6 مليون دينار كويتي، بنمو بلغ 4.3 في املائة عن العام 2016 
)132.8 مليون دينار كويتي(. وبلغ صافي إيرادات االستثمارات 19.8 مليون دينار كويتي مقابل 6.4 مليون دينار كويتي في العام 2016. كما 

ارتفع صافي أرباح التعامل بالعمالت االجنبية إلى 33.7 مليون دينار كويتي مقابل 35.4 مليون دينار كويتي في العام 2016.

أما بالنسبة ملصاريف التشغيل، فقد بلغت 265.4 مليون دينار كويتي مقابل 252 مليون دينار كويتي في العام 2016. وقد بلغ معدل التكاليف إلى 
الدخل 32.3 في املائة للعام 2017 مقابل 33.8 في املائة في العام 2016.

كما بلغت مخصصات خسائر االئتمان وخسائر انخفاض القيمة 188.2 مليون دينار كويتي مقابل 152.3 مليون دينار كويتي في العام 2016.

وبلغ العائد على متوسط حقوق املساهمني 10.8 في املائة في العام 2017 مقارنة مع 10.2 في املائة خالل العام 2016.

امليزانية العامة للعام 2017
ارتفعت املوجودات اإلجمالية للمجموعة من 24،238.8 مليون دينار كويتي بنهاية العام 2016 إلى 26،034.6 مليون دينار كويتي، بنمو بلغ 7.4 

في املائة. وقد ازداد حجم القروض والسلف والتمويل اإلسالمي إلى العمالء مببلغ 891.1 مليون دينار كويتي ليصل إلى 14،502.6 مليون دينار 
كويتي، بنمو بلغ 6.5 في املائة. كما ارتفع حجم االستثمار في األوراق املالية مببلغ 170.5 مليون دينار كويتي ليصل إلى 3،349 مليون دينار 

كويتي، بنمو بلغ 5.4 في املائة. كما شهد االستثمار في كال من سندات بنك الكويت املركزي وسندات خزانة حكومة دولة الكويت منواً بقيمة 
489.8 مليون دينار كويتي، بنمو بلغت نسبته 39.4 في املائة.  

وقد حافظت املجموعة على مركزها القوي على صعيد السيولة، حيث بلغ إجمالي النقد والودائع قصيرة األجل وسندات بنك الكويت املركزي 
وسندات خزانة حكومة دولة الكويت 4،475 مليون دينار كويتي بنهاية العام، في حني بلغ حجم الودائع لدى البنوك 2،488.2 مليون دينار كويتي 

بنهاية العام.

وبلغت املخصصات العامة للمجموعة فيما يتصل بالتسهيالت االئتمانية في امليزانية العمومية إلى 505.9 مليون دينار كويتي بنهاية العام مقابل 
566.9 مليون دينار كويتي بنهاية العام 2016، فيما بلغت املخصصات احملددة إلى 109.6 مليون دينار كويتي بنهاية العام، مقابل 101.4 مليون 
دينار كويتي بنهاية العام 2016. وتقوم املجموعة بانتهاج سياسة ائتمانية متحفظة تقوم على التنويع املتوازن في كافة قطاعات األعمال واملناطق 

اجلغرافية. وتخضع ضمانات القروض وقيمها إلى رقابة مستمرة من أجل ضمان أعلى درجات احلماية للمجموعة في كل األوقات.
 

من جهة ثانية، ارتفعت ودائع العمالء مبقدار 1،171.5 مليون دينار كويتي إلى 13،779.6 مليون دينار كويتي بنهاية العام، بنمو بلغ 9.3 في املائة. 
وتتمتع مجموعة بنك الكويت الوطني بثقة قاعدة واسعة من العمالء الذين تشكل ودائعهم مصدراً دائماً للتمويل املستقر. وقد ارتفعت املبالغ 

املستحقة للبنوك واملؤسسات املالية مبقدار121.5 مليون دينار كويتي لتصل إلى 7،469.3 مليون دينار كويتي. كما ارتفع إصدار شهادات اإليداع 
مبقدار 74.8 مليون دينار كويتي لتصل إلى 490.8 مليون دينار كويتي. وخالل العام، قام البنك بإصدار سندات عاملية متوسطة األجل بقيمة 

221.2 مليون دينار كويتي.
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وبلغ إجمالي التسهيالت االئتمانية النقدية وغير النقدية املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذات العالقة 146.9 مليون دينار كويتي بنهاية 
العام، وذلك مقابل ضمانات بلغت قيمتها 278.5 مليون دينار كويتي، في حني بلغت قيمة الودائع اخلاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واألطراف 

ذات العالقة 37.2 مليون دينار كويتي. وبلغ إجمالي القروض والتسهيالت املمنوحة ألعضاء اجلهاز التنفيذي 2.8 مليون دينار كويتي، فيما بلغت 
الودائع اخلاصة بهم 3.8 مليون دينار كويتي.

حقوق امللكية 
ارتفع إجمالي حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي البنك، بعد خصم التوزيعات النقدية املقترحة والبالغة قيمتها 174.5 مليون دينار كويتي، ليصل 

إلى 2.854.9 مليون دينار كويتي، مقابل 2.718.4 مليون دينار كويتي بنهاية العام 2016.  

كما بلغ معدل كفاية رأس املال وفق معيار بازل )3( 17.8 في املائة بنهاية العام )2016: 17.7 في املائة( مقارنة باحلد األدنى البالغ 15 في املائة 
)2016: 15 في املائة( واحملدد من قبل بنك الكويت املركزي. وبلغت نسبة الرفع املالي 9.2 في املائة بنهاية العام )2015: 9.2 في املائة( مقارنة 

باحلد األدنى البالغ 3 في املائة واحملدد من قبل بنك الكويت املركزي.

متطلبات قانون هيئة أسواق املال
يحرص البنك على االلتزام بأحكام القانون رقم )7( لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية والئحته التنفيذية 

والتعليمات التي تصدر عن هيئة أسواق املال. 

ويحتفظ البنك بسجل خاص بتقدمي اإلفصاحات الواجبة إلى بورصة األوراق املالية وهيئة أسواق املال )مبا فيها اإلفصاحات املتعلقة بالشركات 
التابعة والزميلة(، كما يحتفظ البنك بسجل ملا يقدمه أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واملدراء العامون ونواب ومساعدو املدراء العامون 

من إفصاحات عن األسهم اململوكة لهم )أو ألزواجهم أو لسائر أقاربهم من الدرجة األولى( من أسهم البنك أو شركاته التابعة أو الزميلة، وما يطرأ 
عليها من تغيرات.

أسهم املنحة وتوزيع األرباح واألسهم املقترحة
مت توزيع األرباح الصافية للسنة بشكل رئيسي على النحو التالي:

174.5 مليون دينار كويتي توزيعات نقدية بواقع 30 فلساً للسهم الواحد )30 فلساً في العام 2016( وتخضع هذه التوزيعات ملوافقة   .1
اجلمعية العامة العادية ملساهمي البنك.

إضافة مبلغ 29.6 مليون دينار كويتي حلساب رأس املال لتغطية إصدار أسهم منحة بواقع 5 في املائة من رأس املال املدفوع كما في   .2
نهاية العام 2017 )5 في املائة للعام 2016( )ما يعادل 295.872.375 سهماً بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم الواحد( ويخضع إصدار 

أسهم املنحة ملوافقة اجلمعية العامة غير العادية ملساهمي البنك.
حتويل مبلغ 14.1 مليون دينار كويتي حلساب االحتياطي القانوني لزيادة رصيد هذا االحتياطي الي احلد األدنى املطلوب والبالغ 50 في   .3

املائة من رأس املال.
 )Tier تسديد مبلغ 15.2 مليون دينار كويتي حلساب فوائد وأرباح األوراق املالية اخلاصة بالشريحة األولى من رأس املال األساسي )1  .4

وصكوك الشريحة األولى من رأس املال األساسي املصدرة من قبل احدى الشركات التابعة.
حتويل مبلغ 89 مليون دينار كويتي لرصيد األرباح احملتفظ بها.  .5

أهم مؤشرات األداء

2017201٦201٥مليون دينار كويتي

26.034.624.238.823.597.6املوجودات اإلجمالية

14.502.613.611.513.551.0قروض وسلف ومتويل إسالمي للعمالء

13.779.612.608.112.059.2ودائع العمالء

822.7745.3728.8إجمالي اإليرادات التشغيلية

322.4295.2282.2 أرباح خاصة مبساهمي البنك
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تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة 

الرأي 
لقد دققنا البيانات املالية املجمعة لبنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع. )»البنك«( وشركاته التابعة )يشار إليهما معاً بـ »املجموعة«(، والتي تتكون 

من بيان املركز املالي املجمع كما في 31 ديسمبر 2017 وبيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق امللكية والتدفقات النقدية املجمعة 
املتعلقة به للسنة املنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات حول البيانات املالية املجمعة، مبا في ذلك ملخص السياسات احملاسبية الهامة.

يف رأينا أن البيانات املالية املجمعة املرفقة تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي املادية، عن املركز املالي املجمع للمجموعة كما يف 31 ديسمبر 2017 
وعن أدائها املالي املجمع وتدفقاتها النقدية املجمعة للسنة املنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية املطبقة يف دولة الكويت.

أساس الرأي 
لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقاً ملعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا طبقاً لتلك املعايير موضحة مبزيد من التفاصيل يف تقريرنا يف قسم »مسؤوليات 

مراقبي احلسابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة«. ونحن مستقلون عن املجموعة وفقاً مليثاق األخالقيات املهنية للمحاسبني املهنيني الصادر عن 
املجلس الدولي ملعايير األخالقيات املهنية للمحاسبني. وقد قمنا بالوفاء مبسؤولياتنا األخالقية وفقاً مليثاق املجلس الدولي ملعايير األخالقيات املهنية 

للمحاسبني. وإننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقدمي أساس ميكننا من إبداء رأي التدقيق.

أمور التدقيق الرئيسية

إن أمور التدقيق الرئيسية، في حكمنا املهني، هي تلك األمور التي كانت األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات املالية املجمعة للسنة احلالية. ومت 
عرض هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات املالية املجمعة ككل وإبداء رأينا حولها دون إبداء رأي منفصل حول هذه األمور. فيما يلي تفاصيل 

أمور التدقيق الرئيسية التي قمنا بتحديدها وكيفية معاجلتنا لكل أمر من هذه األمور في إطار تدقيقنا له.

انخفاض قيمة القروض والسلف والتمويل اإلسالمي للعمالء أ( 
إن انخفاض قيمة القروض والسلف والتمويل اإلسالمي للعمالء يعتبر من جوانب التقييم التي تتصف بأنها تقديرية بدرجة كبيرة وذلك نتيجة 
ملستوى األحكام التي تتخذها اإلدارة في حتديد املخصصات التي تعتمد على مخاطر االئتمان املرتبطة بالقروض والسلف والتمويل اإلسالمي 

للعمالء ذات الصلة. وتتضمن بعض األحكام التي اتخذتها اإلدارة في احملاسبة عن انخفاض قيمة القروض والسلف والتمويل اإلسالمي للعمالء 
حتديد أحداث انخفاض القيمة وتقييم الضمانات وحتديد نوعية العمالء املتعثرين والتدفقات النقدية املستقبلية للقروض والسلف والتمويل 

اإلسالمي للعمالء املمنوحة.

نظراً ألهمية القروض والسلف والتمويل اإلسالمي للعمالء وما يرتبط بذلك من االحتمالية في التقديرات، فإن هذه املخاطر تعتبر من أمور 
التدقيق الرئيسية. مت عرض أساس سياسة احتساب مخصصات انخفاض القيمة في السياسات احملاسبية وفي اإليضاح 12 حول البيانات املالية 

املجمعة. 
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تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها تقييم أدوات الرقابة على إجراءات منح وتسجيل ومتابعة القروض والسلف والتمويل اإلسالمي للعمالء 
واحتساب مخصصات انخفاض القيمة للتأكيد على فعالية عمل أدوات الرقابة الرئيسية املطبقة والتي حتدد القروض والسلف والتمويل 

اإلسالمي للعمالء التي تعرضت النخفاض القيمة واملخصصات املطلوب احتسابها مقابلها. وكجزء من إجراءات اختبار أدوات الرقابة، وقمنا 
بتقييم مدى فاعلية وضع وتنفيذ وعمل أدوات الرقابة الرئيسية في اإلجراءات السابقة.

باإلضافة إلى اختبار أدوات الرقابة الرئيسية، فقد قمنا باختيار عينات من أرصدة القروض والسلف والتمويل اإلسالمي للعمالء القائمة كما 
في تاريخ التقارير املالية وقمنا بتقييم دقيق لسمات حتديد حدوث انخفاض في القيمة، وبالتالي حتديد ما إذا كان هذا احلدث يتطلب احتساب 
مخصص النخفاض القيمة. بالنسبة للعينات التي مت اختيارها، حتققنا أيضاً مما إذا كانت إدارة البنك قد قامت بتحديد كافة أحداث انخفاض 
القيمة التي قمنا بتحديدها. كما تضمنت العينات التي قمنا باختيارها القروض والسلف والتمويل اإلسالمي للعمالء غير منتظمة السداد حيث 

قمنا بتقييم توقعات اإلدارة للتدفقات النقدية التي ميكن استردادها وتقييم الضمانات وتقديرات االسترداد في حالة التعثر واملصادر األخرى 
للسداد. بالنسبة للقروض والسلف والتمويل اإلسالمي للعمالء منتظمة السداد، قمنا بتحديد ما إذا كان املقترضني قد تعرضوا ألي مخاطر تعثر 

محتملة قد تؤثر على إمكانيات السداد. 

انخفاض قيمة الشهرة واملوجودات غير امللموسة األخرى ب( 
لدى املجموعة شهرة وموجودات غير ملموسة أخرى ذات قيمة مدرجة بالدفاتر مببلغ 581٫906 ألف دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2017. 

وتعتبر اختبارات انخفاض القيمة التي مت تنفيذها من قبل اإلدارة للشهرة واملوجودات غير امللموسة جوهرية لتدقيقنا نظراً ألن تقييم املبلغ 
املمكن استرداده للشهرة واملوجودات غير امللموسة على أساس القيمة أثناء االستخدام يعتبر أمراً معقداً ويتطلب إصدار أحكام هامة من جانب 
اإلدارة. تستند تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية إلى وجهات نظر اإلدارة حول املتغيرات مثل النمو في قطاع اخلدمات املصرفية والظروف 

االقتصادية مثل النمو االقتصادي ومعدالت التضخم املتوقعة والعائد. بالتالي، وجدنا أن اختبار انخفاض قيمة الشهرة واملوجودات غير امللموسة 
يعتبر من أمور التدقيق الرئيسية. 

كجزء من إجراءات التدقيق التي قمنا بها، حصلنا على حسابات انخفاض القيمة التي مت إجراؤها من قبل اإلدارة واختبرنا مدى معقولية 
االفتراضات الرئيسية مبا في ذلك توقعات األرباح واختيار معدالت النمو ومعدالت اخلصم. كما قمنا باالستعانة بخبراء التقييم لدينا في 
إجراءات التدقيق املذكورة. وحتققنا مع اإلدارة من صحة افتراضاتها، مبا في ذلك مقارنة االفتراضات ذات الصلة باملعايير املتعارف عليها 

والتوقعات االقتصادية. وقمنا بصورة أساسية باختبار مدى صحة احلسابات املؤيدة ووثقنا بعض املعلومات مبصادر من أطراف أخرى. كما قمنا 
مبطابقة التدفقات النقدية األساسية باملوازنات املعتمدة ومعدالت النمو ومعدالت اخلصم املقدرة عن طريق املقارنة مع معلومات من أطراف 

أخرى وتكلفة رأس املال لدى املجموعة وعوامل املخاطر ذات الصلة. كما مت تقييم افتراضات التدفقات النقدية املستقبلية من خالل املقارنة مع 
األداء التجاري احلالي مقابل املوازنة والتوقعات، في ضوء الدقة التاريخية إلعداد املوازنات والتوقعات وفهم أسباب مناذج النمو املستخدمة. 

عالوًة على ذلك، قمنا بتقييم حتليل احلساسية املطبق من قبل اإلدارة للتأكد من تأثير التغيرات احملتملة بصورة معقولة على االفتراضات 
الرئيسية حول مجال احلركة املالية املتاحة.

كما قمنا بتقييم مدى مالئمة إفصاحات املجموعة حول تلك االفتراضات والتي مت اإلفصاح عنها في اإليضاح 15 حول البيانات املالية املجمعة. 

تقييم األدوات املالية املشتقة ج( 
لدى املجموعة أدوات مالية مشتقة جوهرية ويتم حتديد قيمتها من خالل تطبيق أساليب تقييم تتضمن غالباً ممارسة األحكام واستخدام 

االفتراضات والتقديرات. ونظراً ألهمية األدوات املالية املشتقة وما يرتبط بها من تقديرات وعدم تأكد واحتماالت، وجدنا أن تقييم األدوات 
املالية املشتقة يعتبر من أمور التدقيق الرئيسية. 

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها تقييم أدوات الرقابة على حتديد وقياس وإدارة األدوات املالية املشتقة للتأكيد على فعالية عمل أدوات 
الرقابة الرئيسية املطبقة. وقمنا بتقييم مدى فاعلية وضع وتنفيذ وعمل أدوات الرقابة الرئيسية في اإلجراءات السابقة.

تقرير مراقبي احلسابات املستقلني )تتمة(
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إضافة إلى اختبار أدوات الرقابة الرئيسية، قمنا بالتقييم والوقوف على املنهجيات واملدخالت واالفتراضات املستخدمة من قبل املجموعة في 
حتديد القيم العادلة مبساعدة خبراء التقييم لدينا وبالرجوع إلى بيانات السوق املتاحة خارجياً لتحديد ما إذا كان قد مت استخدام املدخالت 

املالئمة في التقييم. كما قمنا مبقارنة التقييمات من منوذج التقييم الداخلي لدينا - مبا يتضمن عينة من األدوات - بالقيم العادلة التي مت 
حتديدها من قبل املجموعة. إضافة إلى ذلك، قمنا بتقييم مدى كافية اإلفصاحات الواردة في البيانات املالية املجمعة حول أساس التقييم 

واملدخالت املستخدمة في قياس القيمة العادلة، وأن اإلفصاحات املتعلقة مبخاطر وحساسية القيمة العادلة تعكس بصورة مالئمة انكشاف 
املجموعة لألدوات املالية املشتقة في تاريخ التقارير املالية. راجع اإليضاح 28 حول البيانات املالية املجمعة لالطالع على اإلفصاحات حول 

األدوات املالية املشتقة. 

د(    تقييم االستثمارات في أوراق مالية
تتكون االستثمارات في األوراق املالية بصورة رئيسية من محافظ الديون واالستثمارات في األسهم. تقاس هذه األدوات وفقاً للقيمة العادلة مع 

إدراج التغير املقابل في القيمة العادلة ضمن بيان الدخل الشامل األخر. تقوم املجموعة بإجراء التقييم باستخدام اجلدول الهرمي للقيمة العادلة:

ميثل املستوى 1 التقييمات على أساس األسعار املعلنة )غير املعدلة( في أسواق نشطة ٭ 
ميثل املستوى 2 التقييمات على أساس آخر بخالف األسعار املعلنة املدرجة ضمن املستوى 1 والتي تكون ملحوظة بصورة مباشرة أو غير  ٭ 

مباشرة
ميثل املستوى 3 التقييمات على أساس املدخالت غير امللحوظة املتعلقة باألصل ٭ 

يتصف تقييم االستثمارات في األوراق املالية بأنها تقديرية بصورة متأصلة، وذلك بالدرجة األولى لألدوات املصنفة ضمن املستوى2 واملستوى3 
حيث إنه يتم تقييمها باستخدام مدخالت بخالف األسعار املعلنة في سوق نشطة. واملدخالت الرئيسية املستخدمة في تقييم االستثمارات 

الفردية ضمن املستوى2 واملستوى3 هي التدفقات النقدية املتوقعة واملعدالت اخلالية من املخاطر وهوامش االئتمان. إضافة إلى ذلك، حتدد 
املجموعة ما إذا كان يتوفر دليل موضوعي على انخفاض القيمة لالستثمارات الفردية. وفي هذه احلاالت، يتم حتويل الفرق بني التكلفة املطفأة 
والقيمة العادلة من اإليرادات الشاملة األخرى إلى بيان الدخل املجمع. وفي ضوء حقيقة أن تقييم األدوات املصنفة ضمن املستوى2 واملستوى3 

يتصف بالتقديرية بصورة متضمنة، وجدنا أن هذا التقييم يعتبر من أمور التدقيق الرئيسية. تقدر االستثمارات في األوراق املالية املصنفة ضمن 
املستوى2 واملستوى3 مببلغ 1٫153٫378 ألف دينار كويتي ومبلغ 79٫864 ألف دينار كويتي على التوالي كما في 31 ديسمبر 2017. 

من بني عدة إجراءات أخرى، تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها تقييم مالئمة مناذج التقييم واملدخالت املستخدمة في تقييم االستثمارات 
في األوراق املالية. إضافة إلى ذلك، قمنا باالستعانة بخبراء التقييم الداخلي لدينا لتحديد تقييم كافة االستثمارات الفردية املتاحة للبيع وحتديد 
ما إذا كانت التقييمات التي مت إجراؤها من قبل املجموعة كانت في حدود الفروق املقبولة احملددة مسبقاً. وكجزء من إجراءات التدقيق املذكورة، 
قمنا بتقييم مدى دقة املدخالت الرئيسية املستخدمة في التقييم مثل التدفقات النقدية املتوقعة واملعدالت اخلالية من املخاطر وهوامش االئتمان 

عن طريق مقارنتها بالبيانات اخلارجية. قمنا أيضاً مبراجعة تقييم املجموعة لوجود أدلة موضوعية على انخفاض قيمة االستثمارات الفردية. 
إضافة إلى ذلك، قمنا بتقييم مدى مالئمة إفصاحات القيمة العادلة الواردة ضمن اإليضاح 25 حول البيانات املالية املجمعة. 

معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2017
إن اإلدارة هي املسؤولة عن هذه املعلومات األخرى. يتكون قسم »املعلومات األخرى« من املعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة للسنة 

املنتهية في 31 ديسمبر 2017، بخالف البيانات املالية املجمعة وتقرير مراقبي احلسابات حولها. لقد حصلنا على تقرير مجلس إدارة البنك، قبل 
تاريخ تقرير مراقبي احلسابات، ونتوقع احلصول على باقي أقسام التقرير السنوي للمجموعة للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2017 بعد تاريخ 

تقرير مراقبي احلسابات.

إن رأينا حول البيانات املالية املجمعة ال يغطي املعلومات األخرى ولم ولن نعبر عن أي نتيجة تدقيق حولها.  
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فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية املجمعة، فإن مسؤوليتنا هي االطالع على املعلومات األخرى املبينة أعاله وحتديد ما إذا كانت غير متوافقة 
بصورة مادية مع البيانات املالية املجمعة أو حسبما وصل إليه علمنا أثناء التدقيق أو وجود أي أخطاء مادية بشأنها. وإذا ما توصلنا إلى وجود أي 
أخطاء مادية في هذه املعلومات األخرى، استناداً إلى األعمال التي قمنا بها على املعلومات األخرى والتي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقبي 

احلسابات، فإنه يتعني علينا إدراج تلك الوقائع في تقريرنا. ليس لدينا ما يستوجب إدراجه في تقريرنا فيما يتعلق بهذا الشأن.

مسؤوليات اإلدارة واملسؤولني عن احلوكمة عن البيانات املالية املجمعة
إن اإلدارة هي املسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات املالية املجمعة بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية املطبقة في دولة 

الكويت وعن أدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء املادية سواء كانت ناجتة عن 
الغش أو اخلطأ.

عند إعداد البيانات املالية املجمعة، تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة املجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية مع اإلفصاح، 
متى كان ذلك مناسباً، عن األمور املتعلقة بأساس مبدأ االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية احملاسبي ما لم تعتزم اإلدارة تصفية املجموعة أو 

وقف أعمالها أو في حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراء. 

يتحمل املسؤولني عن احلوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد البيانات املالية للمجموعة. 

مسؤوليات مراقبي احلسابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة

إن هدفنــا هــو احلصــول علــى تأكيــد معقــول بــأن البيانــات املاليــة املجمعــة ككل خالية من األخطاء املادية ســواء كانت ناجتة عن الغش أو اخلطأ، 
وإصــدار تقريــر مراقبــي احلســابات الــذي يتضمــن رأينــا. إن التوصــل إلــى تأكيــد معقول ميثل درجة عاليــة من التأكيد إال أنه ال يضمن أن عملية 
التدقيق وفقاً ملعايير التدقيق الدولية ســوف تنتهي دائماً باكتشــاف األخطاء املادية في حال وجودها. وقد تنشــأ األخطاء املادية عن الغش أو 
اخلطــأ وتعتبــر ماديــة إذا كان مــن املتوقــع بصــورة معقولــة أن تؤثــر بصــورة فردية أو مجمعة على القرارات االقتصادية للمســتخدمني والتي يتم 

اتخاذها على أســاس هذه البيانات املالية املجمعة. 

كجزء من التدقيق وفقاً ملعايير التدقيق الدولية، اتخذنا أحكاماً مهنيًة وحافظنا على احليطة املهنية خالل أعمال التدقيق. كما قمنا مبا يلي: 

حتديد وتقييم مخاطر األخطاء املادية في البيانات املالية املجمعة سواء كانت ناجتة عن الغش أو اخلطأ ووضع وتنفيذ إجراءات التدقيق  ٭ 
املالئمة لتلك املخاطر، وكذلك احلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتقدمي أساس ميكننا من إبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف 
خطأ مادي ناجت عن الغش تفوق مخاطر عدم اكتشاف ذلك الناجت عن اخلطأ؛ حيث إن الغش قد يتضمن التواطؤ أو التزوير أو اإلهمال 

املتعمد أو التضليل أو جتاوز الرقابة الداخلية
فهم أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة بعملية التدقيق لوضع إجراءات التدقيق املالئمة للظروف ولكن ليس لغرض إبداء الرأي حول  ٭ 

فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى املجموعة
تقييم مالئمة السياسات احملاسبية املستخدمة ومدى معقولية التقديرات احملاسبية واإلفصاحات ذات الصلة املقدمة من قبل اإلدارة.  ٭ 
التوصل إلى مدى مالئمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمرارية احملاسبي والقيام، استناداً إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها،  ٭ 

بتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي ميكن أن يثير شكاً جوهرياً حول قدرة املجموعة على متابعة 
أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية. وفي حالة التوصل إلى وجود عدم تأكد مادي، يجب علينا أن نأخذ بعني االعتبار، في تقرير مراقبي 
احلسابات، اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات املالية املجمعة أو تعديل رأينا في حالة عدم مالئمة اإلفصاحات. تستند نتائج تدقيقنا إلى 
أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقبي احلسابات. على الرغم من ذلك، قد تتسبب األحداث أو الظروف املستقبلية في 

توقف املجموعة عن متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية
تقييم العرض الشامل للبيانات املالية املجمعة وهيكلها والبيانات املتضمنة فيها مبا في ذلك اإلفصاحات وتقييم ما إذا كانت البيانات املالية  ٭ 

املجمعة تعبر عن املعامالت األساسية واألحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل

تقرير مراقبي احلسابات املستقلني )تتمة(
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احلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول املعلومات املالية للشركات أو األنشطة التجارية داخل املجموعة إلبداء رأي حول البيانات  ٭ 
املالية املجمعة. ونحن مسؤولون عن إبداء التوجيهات واإلشراف على عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة ونتحمل املسؤولية كاملًة عن رأي 

التدقيق

إننا نتواصل مع املسؤولني عن احلوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق املخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة مبا في ذلك أي 
أوجه قصور جوهرية في أدوات الرقابة الداخلية التي يتم حتديدها أثناء أعمال التدقيق. 

نزود أيضاً املسؤولني عن احلوكمة ببيان يفيد بالتزامنا باملتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما يختص باالستقاللية، ونبلغهم أيضاً بكافة العالقات 
واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنها من احملتمل أن تؤثر على استقالليتنا باإلضافة إلى التدابير ذات الصلة، متى كان ذلك مناسباً.  

ومن خالل األمور التي يتم إبالغ املسؤولني عن احلوكمة بها، نحدد تلك األمور التي تشكل األمور األكثر أهمية في تدقيق البيانات املالية املجمعة 
للسنة احلالية، ولذلك تعتبر هي أمور التدقيق الرئيسية. إننا نفصح عن هذه األمور في تقرير مراقبي احلسابات اخلاص بنا ما لم مينع القانون 
أو اللوائح اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو، في أحوال نادرة جداً، عندما نتوصل إلى أن أمرا ما يجب عدم اإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه من 

املتوقع بشكل معقول أن النتائج العكسية املترتبة على هذا اإلفصاح تتجاوز املكاسب العامة له.

تقرير حول املتطلبات القانونية والرقابية األخرى

في رأينا أيضاً أن البنك يحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس إدارة البنك فيما يتعلق 
بهذه البيانات املالية املجمعة متفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر، وأننا قد حصلنا على كافة املعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية 

ألغراض التدقيق، كما أن البيانات املالية املجمعة تتضمن جميع املعلومات التي تتطلبها التعليمات الصادرة عن بنك الكويت املركزي بشأن كفاية 
رأس املال والتعليمات بشأن معدل الرفع املالي والتي ينص عليها تعميما بنك الكويت املركزي رقم 2/ رب، ر ب أ/ 2014/336 املؤرخ 24 يونيو 

2014 ورقم 2/ ر ب /2014/342 املؤرخ 21 أكتوبر 2014 على التوالي، وقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والتعديالت الالحقة له والئحته 
التنفيذية والتعديالت الالحقة لها، وعقد التأسيس والنظام األساسي للبنك والتعديالت الالحقة لهما، وأنه قد أجري اجلرد وفقاً لألصول 
املرعية. حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا لم تقع مخالفات للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت املركزي بشأن كفاية رأس املال والتعليمات 

بشأن معدل الرفع املالي والتي ينص عليها تعميما بنك الكويت املركزي رقم 2/ رب، ر ب أ/ 2014/336 املؤرخ 24 يونيو 2014 ورقم 2/ ر ب 
/2014/342 املؤرخ 21 أكتوبر 2014 على التوالي، ولقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والتعديالت الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت 

الالحقة لها، أو لعقد التأسيس وللنظام األساسي للبنك والتعديالت الالحقة لهما، خالل السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2017 على وجه قد يكون 
له تأثيراً مادياً على نشاط البنك أو مركزه املالي. 

نبني أيضاً أنه خالل تدقيقنا لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات ألحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 والتعديالت الالحقة له في شأن النقد 
وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة املصرفية والتعليمات املتعلقة به خالل السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2017 على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً 

على نشاط البنك أو مركزه املالي

وليد عبد اهلل العصيمي
سجل مراقبي احلسابات رقم 68 فئة أ

إرنست ويونغ 
العيبان والعصيمي وشركاهم

8 يناير 2018
الكويت

بدر عبد اهلل الوزان 
سجل مراقبي احلسابات رقم 62 فئة أ

ديلويت وتوش 
الوزان وشركاه
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البيانات املالية املجمعة 

120بيان الدخل املجمع

121بيان الدخل الشامل املجمع

122بيان املركز املالي املجمع

123بيان التدفقات النقدية املجمع

124بيان التغيرات في حقوق امللكية املجمع

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة

126التأسيس والتسجيل1

126السياسات احملاسبية الهامة2

139حتليل القطاعات3

141إيرادات فوائد4

142مصروفات فوائد5

142صافي األتعاب والعموالت6

142صافي إيرادات االستثمار7

143مخصص خسائر االئتمان وخسائر انخفاض القيمة 8

143الضرائب9

143ربحية السهم 10

144نقد وودائع بإشعارات قصيرة األجل11

144قروض وسلف ومتويل إسالمي للعمالء12

147االستثمارات املالية13

148استثمار في شركات زميلة14

149الشهرة واملوجودات األخرى غير امللموسة15

150موجودات أخرى16

150أوراق دولية متوسطة األجل17

151سندات مساندة -الشريحة 182

151مطلوبات أخرى19

151رأس املال واالحتياطيات20

155أرباح نقدية مقترح توزيعها21

155األوراق املالية املستدامة – الشريحة 221

155احلصص غير املسيطرة23

155املدفوعات باألسهم24

156القيمة العادلة لألدوات املالية25

158الشركات التابعة26

159ارتباطات والتزامات طارئة27

160األدوات املالية املشتقة28

161معامالت مع أطراف ذات عالقة29

162إدارة املخاطر30

173رأس املال31

174صناديق مدارة32
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إيضـاحات
2017

ألف دينار كويتي
2016

ألف دينار كويتي

47٤٢٫٦1٦665.263إيرادات فوائد
5٢٢٣٫7٦٢189.653مصروفات فوائد

518٫85٤475.610صافي إيرادات الفوائد
155٫9٠٣128.000إيرادات مرابحة ومتويل إسالمي أخرى 

٤5٫79٣33.873تكاليف متويل وتوزيعات للمودعني 
11٠٫11٠94.127صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي 

٦٢8٫9٦٤569.737صافي إيرادات الفوائد وصافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي 
61٣8٫55٦132.826صافي األتعاب والعموالت

719٫8186.398صافي إيرادات االستثمارات
٣٣٫7٣535.391صافي أرباح التعامل بالعمالت األجنبية

1٫٦٠٠957إيرادات تشغيل أخرى
19٣٫7٠9175.572إيرادات غير الفوائد

8٢٢٫٦7٣745.309صافي إيرادات التشغيل
15٤٫٤7٢143.844مصروفات موظفني

9٢٫7٣187.435مصروفات إدارية أخرى
15٫1٢116.380اسـتهالك مباني ومعدات

15٣٫1٢14.362إطفاء موجودات غير ملموسة
٢٦5٫٤٤5252.021مصروفات التشغيل 

557٫٢٢8493.288ربح التشغيل قبل مخصصات خسائر االئتمان وخسائر انخفاض القيمة

8188٫٢19152.317مخصص خسائر االئتمان وخسائر انخفاض القيمة

٣٦9٫٠٠9340.971ربح التشغيل قبل الضرائب
9٢٦٫7٠٤28.811ضرائب

٣٤٢٫٣٠5312.160ربح السنة 
اخلاص بـ:

٣٢٢٫٣٦٢295.178مساهمي البنك 
19٫9٤٣16.982احلصص غير املسيطرة

٣٤٢٫٣٠5312.160

49 فلس٥3 فلس10ربحية السهم األساسية اخلاصة مبساهمي البنك 

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

بيان الدخل املجمع
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2017
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2017
ألف دينار كويتي

2016
ألف دينار كويتي

٣٤٢٫٣٠5312.160ربح السنة 

إيرادات شاملة أخرى:

استثمارات متاحة للبيع:

1٣٫٦٣٣14.689صافي التغير في القيمة العادلة

4.713)1٣٫٤5٠(صافي احملول إلى بيان الدخل املجمع 

1٨319.402

24٦7احلصة في اإليرادات الشاملة األخرى لشركات زميلة

)159.012(٢٫919فروق حتويل عمالت أجنبية ناجتة من حتويل عمليات أجنبية

إيرادات )خسائر( شاملة اخرى للسنة سوف يتم إعادة تصنيفها إلى 
)139.603(٣٫٣٤8 بيان الدخل املجمع في سنوات الحقة

٣٤5٫٦5٣172.557إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 

اخلاص بـ: 

٣٢٦٫1٤٤156.661مساهمي البنك 

19٫5٠915.896احلصص غير املسيطرة

٣٤5٫٦5٣172.557

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

بيان الدخل الشامل املجمع
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2017

ــــــة
ليــ

ــــــــا
 امل

ات
ـــان

بيـــــ
ال

121
بـنـــــك الكــــــويـت الـوطـنــــــي

التقــرير الســنوي 2017



إيضـاحات
2017

ألف دينار كويتي
2016

ألف دينار كويتي

املوجودات
11٢٫7٤٣٫٦٤٠2.686.963نقد وودائع بإشعارات قصيرة األجل 

13٦55٫591748.889سندات بنك الكويت املركزي
131٫٠7٦٫٢11493.101سندات خزانة حكومة الكويت

٢٫٤88٫1882.407.915ودائع لدى البنوك 
121٤٫5٠٢٫٦٠913.611.491قروض وسلف ومتويل إسالمي للعمالء

13٣٫٣٤8٫99٦3.178.450استثمارات في أوراق مالية
14٦٣٫18773.644استثمار في شركات زميلة 

٣٢٤٫٢77255.086أراضي ومباني ومعدات 
15581٫9٠٦581.840الشهرة واملوجودات األخرى غير امللموسة

16٢٤9٫99٦201.415موجودات أخرى
٢٦٫٠٣٤٫٦٠1٢٤٫٢٣8٫79٤مجموع املوجودات

املطلوبات
7٫٤٦9٫٣٠٣7.347.803مبالغ مستحقة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

1٣٫779٫٦٠712.608.092ودائع العمالء 
٤9٠٫8٣5415.989شهادات إيداع مصدرة

-17٢٢1٫17٣أوراق دولية متوسطة األجل
181٢٤٫7٣٤124.700سندات مساندة - الشريحة 2

19٣87٫8٤8337.478مطلوبات أخرى
٢٢٫٤7٣٫5٠٠٢٠٫8٣٤٫٠٦٢إجمالي املطلوبات

حقوق امللكية 
20591٫7٤٤563.566رأس املال 

21٢9٫58828.178أسهم منحة مقترح إصدارها 
20٢95٫87٢281.783احتياطي قانوني

208٠٣٫٠٢8803.028حساب عالوة إصدار أسهم
)77.799()77٫799(20أسهم خزينة 

201٣٫99٤13.994احتياطي أسهم خزينة
201٫٣7٢٫9٦٤1.271.813احتياطيات أخرى 

٣٫٠٢9٫٣912.884.563حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي البنك 
22٢1٠٫7٠٠210.700األوراق املالية املستدامة – الشريحة 1

23٣٢1٫٠1٠309.469احلصص غير املسيطرة 
٣٫5٦1٫1٠1٣٫٤٠٤٫7٣٢إجمالي حقوق امللكية

٢٦٫٠٣٤٫٦٠1٢٤٫٢٣8٫79٤مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

ناصر مساعد عبداهلل الساير
رئيس مجلس اإلدارة

عصام جاسم الصقر
الرئيس التنفيذي للمجموعة

بيان املركز املالي املجمع
كما في 31 ديسمبر 2017

إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 32 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.
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إيضـاحات
2017

ألف دينار كويتي
2016

ألف دينار كويتي
أنشطة التشغيل 

٣٤٢٫٣٠5312.160ربح السنة
 تعديالت لـ:

)6.398()19٫818(7صافي إيرادات االستثمارات
15٫1٢116.380استهالك مباني ومعدات

15٣٫1٢14.362إطفاء موجودات غير ملموسة
8188٫٢19152.317مخصص خسائر ائتمان محمل وخسائر انخفاض القيمة

3٥٨491احتياطي املدفوعات باألسهم
9٢٦٫7٠٤28.811الضرائب

55٦٫٠1٠5٠8٫1٢٣ربح التشغيل قبل التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل 
التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:

9٣٫٢9855.041سندات بنك الكويت املركزي
)113.049()58٣٫11٠(سندات خزانة حكومة الكويت 

)1.026.578()8٠٫٢7٣(ودائع لدى البنوك
)349.165()1٫٠٦5٫7٤8(قروض وسلف ومتويل إسالمي للعمالء

)7.390()٤8٫581(موجودات أخرى
1٢1٫5٠٠107.697مستحق للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

1٫171٫515911.541ودائع العمالء
)239.268(7٤٫8٤٦شهادات إيداع مصدرة

٤5٫٤7٢31.467مطلوبات أخرى
)28.775()٢8٫1٣٣(ضريبة مدفوعة

)15٠٫٣5٦(٢5٦٫79٦صافي النقد الناجت من )املستخدم في( أنشطة التشغيل 
أنشطة االستثمار 

)2.110.056()1٫78٢٫٣7٠(شراء استثمارات في أوراق مالية
1٫٦٢7٫1٤81.467.493متحصالت من بيع/ استرداد استثمارات في أوراق مالية

7٣٫1٤٣3.065إيرادات توزيعات أرباح
34414توزيعات أرباح من شركات زميلة

٤٫97٠4.188متحصالت من بيع أراضي ومباني ومعدات
)54.021()89٫٢8٢(شراء أراضي ومباني ومعدات

-)707(التغير في حصة امللكية الفعلية في شركات تابعة
)٦88٫917()٢٣7٫٠٦٤(صافي النقد املستخدم في أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل
-17٢٢5٫88٠صافي املتحصالت من إصدار أوراق دولية متوسطة األجل

137.584-20)أ(متحصالت من إصدار أسهم حقوق
74.738-23صافي متحصالت من إصدار صكوك مستدامة الشريحة 1 من قبل شركة تابعة 

)148.443()1٦٦٫18٤(توزيعات أرباح مدفوعة
)12.146()1٢٫٢٣٢(فوائد مدفوعة من إصدار األوراق املالية املستدامة – الشريحة 1

)2.573()5٫119(توزيعات أرباح من صكوك مستدامة الشريحة 1 من قبل شركة تابعة  
)4.295()5٫٤٠٠(توزيعات أرباح مدفوعة من قبل شركة تابعة إلى احلصص غير املسيطرة

٣٦٫9٤5٤٤٫8٦5صافي النقد الناجت من أنشطة التمويل
)79٤٫٤٠8(5٦٫٦77الزيادة )النقص( في النقد والودائع بإشعارات قصيرة األجل 

٢٫٦8٦٫9٦٣3.481.371النقد والودائع بإشعارات قصيرة األجل في بداية السنة 
11٢٫7٤٣٫٦٤٠٢٫٦8٦٫9٦٣النقد والودائع بإشعارات قصيرة األجل في نهاية السنة

بيان التدفقات النقدية  املجمع
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2017

إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 32 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.
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بيان التغيرات في حقوق امللكية  املجمع
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2017
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إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة 
31 ديسمبر 2017

1    التأسيس والتسجيل 
 

مت التصريح بإصدار البيانات املالية املجمعة لبنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع. )»البنك«( وشركاته التابعة )يشار إليها معاً بـ »املجموعة«( للسنة 
املنتهية في 31 ديسمبر 2017 وفقاً لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ 8 يناير 2018. إن اجلمعية العامة السنوية للمساهمني لها احلق في تعديل هذه 

البيانات املالية املجمعة بعد إصدارها. إن البنك شركة مساهمة عامة تأسست في الكويت في عام 1952 ومسجلة كمصرف )سجل جتاري رقم - 
8490( لدى بنك الكويت املركزي. يقع املكتب املسجل للبنك في شارع عبد اهلل األحمد وعنوانه البريدي هو ص.ب. 95 الصفاة 13001 الكويت. 

إن األنشطة الرئيسية للبنك مفصح عنها في إيضاح 3.
  

2    السياسات احملاسبية الهامة

2.1    أساس اإلعداد 
مت إعداد البيانات املالية املجمعة وفقاً لتعليمات دولة الكويت ملؤسسات اخلدمات املالية التي تخضع لرقابة بنك الكويت املركزي. وتتطلب هذه 

التعليمات تطبيق كافة املعايير الدولية للتقارير املالية الصادرة عن مجلس معايير احملاسبة الدولية باستثناء متطلبات معيار احملاسبة الدولي 39 
»األدوات املالية: التحقق والقياس« حول املخصص املجمع والتي حتل محلها متطلبات بنك الكويت املركزي حول احلد األدنى للمخصص العام، 

كما هو مبني في السياسة احملاسبية املتعلقة بانخفاض قيمة املوجودات املالية.

مت إعداد البيانات املالية املجمعة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء قياس املشتقات واالستثمارات في أوراق مالية وفقاً للقيمة العادلة، 
ما عدا االستثمارات احملتفظ بها حتى االستحقاق والعقارات االستثمارية. إضافة إلى ذلك، وكما هو موضح بالتفصيل أدناه، فإن املوجودات 

واملطلوبات التي مت تغطيتها، فيما يتعلق بعالقات تغطية القيمة العادلة، تدرج بالقيمة العادلة في حدود املخاطر التي يتم تغطيتها.

2.2    التغيرات في السياسات احملاسبية 
إن السياسات احملاسبية املستخدمة مماثلة لتلك املستخدمة في السنة السابقة. إن التعديالت على املعايير الدولية للتقارير املالية التي تسري 

للفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2017 لم يكن لها أي تأثير مادي على السياسات احملاسبية أو املركز أو األداء املالي للمجموعة.

معايير صادرة ولكن لم تسر بعد
لم يتم تطبيق عدد من املعايير اجلديدة والتعديالت على املعايير والتفسيرات التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 

2018 بشكل مبكر في إطار إعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة. وليس من املتوقع أن يكون ألي من هذه املعايير والتعديالت تأثير جوهري 
على البيانات املالية املجمعة للمجموعة باستثناء ما يلي:

املعيار الدولي للتقارير املالية ٩: األدوات املالية
أصدر مجلس معايير احملاسبة الدولية الصيغة النهائية للمعيار الدولي للتقارير املالية 9: األدوات املالية، في يوليو 2014 ويسري على الفترات 

السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018. يحدد املعيار الدولي للتقارير املالية 9 متطلبات التحقق والقياس للموجودات واملطلوبات املالية 
وانخفاض قيمة املوجودات املالية ومحاسبة التغطية. ويحل هذا املعيار محل معيار احملاسبة الدولي 39 األدوات املالية: التحقق والقياس. 

حددت املجموعة تاريخ التطبيق املبدئي للمعيار 9 ليبدأ من 1 يناير 2018. يتم تطبيق متطلبات التصنيف والقياس وانخفاض القيمة بأثر رجعي 
من خالل تعديل بيان املركز املالي املجمع االفتتاحي بتاريخ 1 يناير 2018. لن تقوم املجموعة بإعادة إدراج أرقام املقارنة كما هو مسموح به في 

املعيار 9.

أ-    التصنيف والقياس 
إن تصنيف وقياس املوجودات املالية سوف يعتمد على كيفية إدارتها )منوذج أعمال املنشأة( وعلى خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لها. 

حتدد هذه العوامل ما إذا كانت املوجودات املالية قد مت قياسها بالتكلفة املطفأة، أو القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى أو القيمة 
العادلة من خالل بيان الدخل. 
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يتم قياس أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر. إال أن املجموعة، عند التحقق املبدئي ألداة حقوق ملكية غير متاجر 
بها، قد تلجأ على نحو غير قابل لإللغاء إلى تصنيف األداة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، بدون إدراجها الحقاً في بيان 

الدخل املجمع. ويتاح هذا التصنيف أيضاً حلصص أداة حقوق امللكية غير املتاجر بها في تاريخ املعاملة. 

إن تطبيق هذا املعيار سيكون له تأثير على تصنيف وقياس املوجودات املالية للمجموعة ولكن ليس من املتوقع أن يكون له تأثير جوهري على 
تصنيف وقياس املطلوبات املالية.

ب-    محاسبة التغطية
تهدف متطلبات محاسبة التغطية العامة إلى تبسيط محاسبة التغطية، وإنشاء رابط أقوى مع استراتيجية إدارة املخاطر والسماح بتطبيق 

محاسبة التغطية على مجموعة أكثر تنوعاً من أدوات التغطية واملخاطر. سوف تقوم املجموعة بتطبيق املتطلبات احملاسبية ملتطلبات محاسبة 
التغطية وفقاً للمعيار الدولي للتقارير املالية 9، وال تتوقع أي تأثير جوهري على مركزها املالي.

ج-    انخفاض قيمة املوجودات املالية 
تنطبق متطلبات االنخفاض في القيمة على املوجودات املالية التي يتم قياسها بالتكلفة املطفأة، وبالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 
األخرى، ومدينو عقود التأجير، وبعض التزامات القروض وعقود الضمان املالي. يحل منوذج خسائر االئتمان املتوقعة اخلاص باملعيار الدولي 

للتقارير املالية 9 محل منوذج »اخلسائر املتكبدة« احلالي اخلاص مبعيار احملاسبة الدولي 39. 

يتضمن منوذج خسائر االئتمان املتوقعة أسلوباً مكوناً من ثالث مراحل يعتمد على التغير في اجلودة االئتمانية للموجودات املالية منذ التحقق 
املبدئي. في املرحلة األولى، عندما ال يكون هناك زيادة جوهرية في املخاطر االئتمانية منذ التحقق املبدئي، سيتم إدراج مبلغ يعادل 12 شهراً من 
خسائر االئتمان املتوقعة. في املرحلة الثانية، عندما يكون هناك زيادة جوهرية في املخاطر االئتمانية منذ التحقق املبدئي، ولكن األدوات املالية ال 

تعتبر منخفضة القيمة االئتمانية، سيتم إدراج مبلغ يعادل الفترة الزمنية االحتمالية املرجحة واالفتراضية خلسائر االئتمان املتوقعة. في املرحلة 
الثالثة، عندما يكون هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة بتاريخ البيانات املالية، سيتم تصنيف تلك األدوات املالية كمنخفضة القيمة 

االئتمانية، وسيتم إدراج مبلغ للموجودات املالية يعادل الفترة الزمنية خلسائر االئتمان املتوقعة.

إن تقييم اخلسائر االئتمانية وتقدير خسائر االئتمان املتوقعة يجب أن يكون محايداً واحتمالي مرجح، كما يجب أن يتضمن كافة املعلومات املتاحة 
ذات الصلة بالتقييم مبا في ذلك املعلومات حول األحداث السابقة واحلاالت احلالية والتوقعات املعقولة واملدعومة للحاالت االقتصادية بتاريخ 
البيانات املالية. عالوًة على ذلك، يجب أن يأخذ تقييم خسائر االئتمان املتوقعة في االعتبار القيمة الزمنية لألموال. ونتيجًة لذلك، فإن حتقق 

وقياس االنخفاض في القيمة يقصد منه أن يكون أكثر تطلعاً عما كان عليه في معيار احملاسبة الدولي 39، كما أن مصاريف االنخفاض في 
القيمة الناجتة عن ذلك ستميل إلى أن تكون أكثر تقلباً.

انتهت املجموعة من وضع النماذج واملنهجيات التشغيلية واختبارها الحتساب خسائر االئتمان املتوقعة. كما نفذت املجموعة إجراءات متوازية 
خالل السنة للحصول على فهم أفضل للتأثير احملتمل للمعيار اجلديد، وإلطار عمل احلوكمة الكتساب اخلبرة. تواصل املجموعة مراجعة مناذج 

انخفاض القيمة وتنقيحها والتحقق من صحتها، باإلضافة إلى أدوات الرقابة على العمليات ذات الصلة قبل إعداد تقارير 31 مارس 2018.

د-    التأثير االنتقالي:
عند تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية 9، تتوقع املجموعة حدوث بعض التغيرات في تصنيف املوجودات املالية وإعادة التصنيف ذات الصلة بني 
األرباح املرحلة واحتياطي القيمة العادلة. ال تتوقع املجموعة حدوث تأثير مادي على إجمالي حقوق امللكية بسبب التغيرات في تصنيف املوجودات 

املالية.

سيقوم البنك بتحديد التأثير احملتمل ملخصص خسائر االئتمان املتوقعة الواردة ضمن املعيار الدولي للتقارير املالية )9( خالل الفترة املنتهية في 
31 مارس 2018. كما سيلتزم البنك بالتعليمات التي سيصدرها بنك الكويت املركزي في هذا اخلصوص.

هـ-    األدوات املالية: اإلفصاحات )املعيار الدولي للتقارير املالية 7(
مت تعديل املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )7( األدوات املالية: اإلفصاحات ليتضمن مزيداً من اإلفصاحات الكمية والنوعية الشاملة املتعلقة 

باملعيار الدولي للتقارير املالية 9 مثل فئات التصنيف اجلديدة واملراحل الثالث لنموذج االنخفاض في القيمة، واملتطلبات اجلديدة حملاسبة 
التغطية واألحكام االنتقالية.

2  السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(
2.2  التغيرات في السياسات احملاسبية )تتمة(

أ-  التصنيف والقياس )تتمة(
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املعيار الدولي للتقارير املالية 1٥: اإليرادات الناجتة من العقود مع العمالء  
أصدر مجلس معايير احملاسبة الدولية املعيار الدولي للتقارير املالية 15 بتاريخ 28 مايو 2014 ويسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو 

بعد 1 يناير 2018. يحل املعيار الدولي للتقارير املالية 15 محل معيار احملاسبة الدولي 11 عقود اإلنشاء ومعيار احملاسبة الدولي 18 اإليرادات 
باإلضافة إلى تفسير جلنة تفسيرات املعايير الدولية للتقارير املالية 13 وتفسير جلنة تفسيرات املعايير الدولية للتقارير املالية 15 وتفسير جلنة 

تفسيرات املعايير الدولية للتقارير املالية 18 وتفسير جلنة التفسيرات الدائمة 31 من تاريخ السريان. يستبعد هذا املعيار اجلديد حاالت عدم 
التوافق ونقاط الضعف في متطلبات اإليرادات السابقة كما يطرح إطار عمل أكثر قوة ملعاجلة قضايا اإليرادات وحتسني جودة املقارنة ملمارسات 

حتقق اإليرادات بني الشركات وقطاعات األعمال ونطاقات االختصاص وأسواق املال.

سوف يتم حتويل اإليرادات طبقاً للمعيار الدولي للتقارير املالية 15 واملسجلة كبضاعة وخدمات في حدود أن تتوقع جهة التحويل أحقيتها في 
البضاعة واخلدمات. سوف يحدد املعيار أيضاً مجموعة شاملة من متطلبات اإلفصاح فيما يتعلق بطبيعة اإليرادات والتدفقات النقدية املقابلة 
لدى العمالء وحدود حتققها وتوقيتها. إن املجموعة بصدد تقييم تأثير املعيار الدولي للتقارير املالية 15 على املبالغ املسجلة واملفصح عنها في 

البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

املعيار الدولي للتقارير املالية 1٦- عقود التأجير
أصدر مجلس معايير احملاسبة الدولية املعيار الدولي للتقارير املالية 16 »عقود التأجير« في يناير 2016 ويسري من تاريخ الفترات السنوية التي 

تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019. يتطلب املعيار الدولي للتقارير املالية 16 من املستأجرين احملاسبة عن معظم عقود التأجير ضمن نطاق هذا 
املعيار بنفس الطريقة املتبعة للمحاسبة عن عقود التأجير التمويلي في الوقت احلالي ضمن معيار احملاسبة الدولي 17 »عقود التأجير«.  يقوم 

املستأجرون بتسجيل األصل اخلاضع حلق االستخدام وااللتزام املالي املقابل في امليزانية العمومية. ويتم إطفاء األصل على مدى طول عقد 
التأجير وااللتزام املالي الذي يتم قياسه بالتكلفة املطفأة. إن محاسبة املؤجر لم تتعرض لتغييرات جوهرية وفقاً ملعيار احملاسبة الدولي 17. إن 

املجموعة بصدد تقييم تأثير املعيار الدولي للتقارير املالية 16 على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

2.3    أساس التجميع
تتضمن البيانات املالية املجمعة كاًل من البيانات املالية للبنك كما في 31 ديسمبر من كل سنة وشركاته التابعة كما في ذلك التاريخ أو تاريخ مبا 

ال يزيد عن ثالثة أشهر قبل 31 ديسمبر. يتم إعداد البيانات املالية للشركات التابعة والزميلة باستخدام سياسات محاسبية مماثلة ويتم تعديلها، 
متى لزم ذلك، لكي تتوافق السياسات احملاسبية مع تلك املستخدمة من قبل املجموعة. يتم عند التجميع استبعاد كافة األرصدة واملعامالت ما بني 

الشركات مبا في ذلك األرباح غير احملققة الناجتة عن املعامالت بني املجموعة.

أ-    الشركات التابعة 
الشركات التابعة هي كافة الشركات التي يكون للبنك سيطرة عليها. وتتحقق السيطرة عندما يتعرض البنك، أو يكون له حقوق في، العائدات 

املتغيرة من مشاركته في الشركة املستثمر فيها ويكون له القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل سيطرته على الشركة املستثمر فيها. 
وتعيد املجموعة تقييم مدى سيطرتها على الشركة املستثمر فيها متى تشير احلقائق والظروف إلى وقوع تغيرات في واحد أو أكثر من عوامل 

السيطرة الثالثة. يبدأ جتميع الشركة التابعة عندما حتصل املجموعة على السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف السيطرة عندما تفقد املجموعة 
سيطرتها على الشركة التابعة. راجع إيضاح 26 ملعرفة قائمة الشركات التابعة الرئيسية وأعمالها الرئيسية وحصة ملكية املجموعة فيها.

 
ب-    احلصص غير املسيطرة  

إن احلصة في حقوق ملكية الشركات التابعة غير اخلاصة باملجموعة يتم إدراجها في بيان املركز املالي املجمع كحصص غير مسيطرة. يتم 
قياس احلصص غير املسيطرة في الشركة املشتراة بالتناسب مع احلصة في صافي املوجودات احملددة للشركة املشتراة. يتم توزيع اخلسائر على 

احلصص غير املسيطرة حتى لو كانت تتجاوز حصة ملكية احلصص غير املسيطرة في الشركة التابعة. يتم معاملة املعامالت مع احلصص غير 
املسيطرة كمعامالت مع مالكي حقوق املجموعة. تدرج األرباح أو اخلسائر من تغير احلصص غير املسيطرة بدون فقد السيطرة ضمن حقوق 

امللكية.

ج-    الشركات الزميلة 
إن الشركات الزميلة هي كافة املنشآت التي متارس عليها املجموعة تأثيراً ملموساً وليس سيطرة، ومتلك فيها املجموعة بصفة عامة حصة تتراوح 

بني 20% و50% من حقوق التصويت. يتم تسجيل االستثمار في أي شركة زميلة مبدئياً بالتكلفة ويتم احملاسبة عنه الحقاً بطريقة حقوق امللكية. 
إن استثمار املجموعة في شركات زميلة يتضمن الشهرة الناجتة عن احليازة. ويتم تسجيل حصة املجموعة في أرباح أو خسائر ما بعد احليازة من 
الشركات الزميلة في بيان الدخل املجمع، كما أن حصة املجموعة من حركات ما بعد احليازة في اإليرادات الشاملة األخرى تقيد ضمن اإليرادات 

الشاملة األخرى. ويتم تعديل احلركات املتراكمة فيما بعد احليازة مقابل القيمة الدفترية لالستثمار.
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جتري املجموعة تقديراً في تاريخ كل تقارير مالية لغرض حتديد فيما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة االستثمار في 
الشركات الزميلة. فإذا ما توفر ذلك، حتتسب املجموعة مبلغ انخفاض القيمة بالفرق بني القيمة التي ميكن استردادها للشركة الزميلة وقيمتها 

الدفترية ويتم تسجيل املبلغ في بيان الدخل املجمع. عند فقد التأثير امللموس على الشركة الزميلة، تقوم املجموعة بقياس وتسجيل االستثمار 
املتبقي وفقاً لقيمته العادلة. يتم احتساب األرباح أو اخلسائر من هذه املعاملة بالفرق بني القيمة الدفترية للشركة الزميلة عند فقد التأثير 

امللموس وإجمالي القيمة العادلة لالستثمار احملتفظ به واملتحصالت من البيع. ويتم إدراج ذلك في بيان الدخل املجمع.

2.4    العمالت األجنبية 

مت عرض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي )آالف( الذي ميثل أيضاً العملة الرئيسية للبنك.

أ-    حتويل املعامالت بالعمالت األجنبية
يتم قيد املعامالت بالعمالت األجنبية مبدئياً وفقا لسعر صرف العملة الرئيسية السائد في تاريخ املعاملة. يتم حتويل املوجودات النقدية 

واملطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية )خالف البنود النقدية التي متثل جزءاً من صافي االستثمار في عملية أجنبية( إلى العملة الرئيسية وفقاً 
ألسعار الصرف السائدة بتاريخ التقارير املالية. يتم إدراج أي أرباح أو خسائر في بيان الدخل املجمع. يتم حتديد فروق حتويل العمالت األجنبية 
الناجتة عن البنود النقدية التي متثل جزءاً من صافي االستثمار في عملية أجنبية باستخدام أسعار اإلقفال وتدرج في اإليرادات الشاملة األخرى 

وتعرض في حقوق امللكية ضمن احتياطي حتويل العمالت األجنبية. عند استبعاد عملية أجنبية، يتم إدراج املبلغ املتراكم في احتياطي حتويل 
العمالت األجنبية املتعلق بتلك العملية األجنبية في بيان الدخل املجمع. تدرج الشهرة واملوجودات غير امللموسة وأي تغييرات في القيمة العادلة 

للقيمة الدفترية للموجودات واملطلوبات بالعملة الرئيسية للعملية األجنبية ويتم حتويلها إلى العملة التي يتم عرض البيانات املالية بها وفقاً ألسعار 
الصرف السائدة في تاريخ التقارير املالية. يتم إدراج كافة الفروق الناجتة من حتويل العمالت األجنبية في اإليرادات الشاملة األخرى وفي 

احتياطي الفروق املتراكمة من حتويل العمالت األجنبية ضمن حقوق امللكية.

تدرج األرباح أو اخلسائر الناجتة من حتويل البنود غير النقدية املدرجة بالقيمة العادلة في اإليرادات الشاملة األخرى كجزء من تعديل القيمة 
العادلة لالستثمار في األوراق املالية املتاحة للبيع، ما لم تكون البنود غير النقدية جزء من استراتيجية تغطية فعالة.

ب-    حتويل البيانات املالية للشركات األجنبية
يتم حتويل نتائج كافة شركات املجموعة ومراكزها املالية التي تختلف عملتها الرئيسية عن العملة التي يتم عرض البيانات املالية املجمعة بها إلى 

عملة عرض البيانات املالية كما يلي:

يتم حتويل املوجودات واملطلوبات وفقاً ألسعار الصرف السائدة بتاريخ التقارير املالية. يتم حتويل بنود اإليرادات واملصروفات وفقا ملتوسط أسعار 
الصرف للسنة. يتم إدراج كافة الفروق الناجتة من حتويل العمالت األجنبية في اإليرادات الشاملة األخرى وفي احتياطي الفروق املتراكمة من 

حتويل العمالت األجنبية ضمن حقوق امللكية وتدرج وفقاً لألصول املرعية في بيان الدخل املجمع عند بيع العملية األجنبية.

2.5    إيرادات ومصروفات الفوائد
تتحقق إيرادات ومصروفات الفوائد ضمن »إيرادات الفوائد« و«مصروفات الفوائد« في بيان الدخل املجمع لكافة األدوات املالية التي حتمل 

فائدة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة احتساب التكلفة املطفأة ألصل مالي أو التزام مالي وتوزيع إيرادات 
الفوائد أو مصروفات الفوائد على الفترة ذات الصلة. 

إن معدل الفائدة الفعلي هو ذلك املعدل الذي يخصم بدقة الدفعات أو التحصيالت النقدية املستقبلية املقدرة خالل العمر املتوقع لألدوات املالية 
أو فترة أقصر من ذلك العمر املتوقع، متى كان ذلك مناسباً، إلى صافي القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام املالي. يتم تسجيل األتعاب التي تعتبر 

جزءاً متكاماًل من العائد الفعلي لألصل املالي باستخدام طريقة العائد الفعلي. عند تخفيض أصل مالي أو مجموعة موجودات مالية مماثلة 
نتيجًة خلسارة انخفاض القيمة، تدرج إيرادات الفوائد باستخدام معدل الفائدة املستخدم خلصم التدفقات النقدية املستقبلية لغرض قياس 

انخفاض القيمة. 

2  السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(
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2.6    إيرادات املرابحة وإيرادات التمويل اإلسالمي األخرى
تتحقق اإليرادات من املرابحة والوكالة واملوجودات املؤجرة بشكل يعكس عائداً دورياً ثابتاً على صافي االستثمارات القائمة. 

2.7    إيرادات األتعاب والعموالت
إن إيرادات األتعاب املكتسبة من تقدمي اخلدمات على مدى فترة زمنية تستحق على مدى فترة اخلدمة. إن األتعاب والعموالت الناجتة من تقدمي 
خدمة املعامالت تتحقق عند اكتمال املعاملة املتعلقة بها. تتحقق أتعاب استشارات وخدمات إدارة احملافظ وخدمات اإلدارة األخرى على أساس 

عقود اخلدمات ذات الصلة، ويكون ذلك عادًة على أساس توزيع نسبي زمني. تتحقق أتعاب إدارة املوجودات املتعلقة بصناديق االستثمار على مدى 
الفترة التي تقدم فيها اخلدمة. ويتم تطبيق نفس املبدأ على خدمات إدارة الثروات وخدمات األمانة التي يتم تقدميها بشكل مستمر على مدى 

فترة زمنية ممتدة. 

2.8    إيرادات توزيعات أرباح 
تتحقق إيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت احلق في استالم دفعات األرباح.

2.9    انخفاض قيمة املوجودات املالية
تقوم املجموعة بتاريخ كل تقارير مالية بإجراء تقييم لتحديد فيما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن أصاًل مالياً محدداً أو مجموعة من 

املوجودات املالية قد تنخفض قيمتها. يعتبر األصل املالي أو مجموعة املوجودات املالية قد انخفضت قيمتها فقط إذا كان هناك دليل موضوعي 
على االنخفاض في القيمة كنتيجة لوقوع حدث أو مجموعة أحداث بعد التحقق املبدئي لألصل )»حدث خسارة« متكبدة( وأن يكون حلدث 

اخلسارة تأثير على التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لألصل املالي أو مجموعة املوجودات املالية والذي ميكن تقديره بصورة موثوق منها. إذا 
ما وجد هذا الدليل، يتم إدراج أية خسارة من انخفاض القيمة في بيان الدخل املجمع.

أ-    موجودات مدرجة بالتكلفة املطفأة
يقاس مبلغ خسارة انخفاض القيمة بالفرق بني القيمة الدفترية لألصل والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة مخصومة مبعدل 
الفائدة الفعلي األصلي لألصل املالي. يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل من خالل استخدام حساب مخصص ويدرج مبلغ اخلسارة في بيان 

الدخل املجمع. في حالة انخفاض خسارة االنخفاض في القيمة، في فترة الحقة، وميكن ربط االنخفاض في اخلسارة موضوعياً بحدث وقع 
بعد حتقق االنخفاض في القيمة، يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة احملققة سابقاً من خالل تعديل حساب املخصص. ويدرج املبلغ الذي 
مت عكسه في بيان الدخل املجمع. إضافة إلى ذلك، ووفقاً لتعليمات بنك الكويت املركزي، يتم احتساب احلد األدنى للمخصص العام على كافة 

التسهيالت االئتمانية )بالصافي بعد بعض فئات الضمانات( التي لم يتم احتساب مخصصات محددة لها.

ب-    موجودات مصنفة كمتاحة للبيع
يقاس مبلغ خسارة انخفاض القيمة بالفرق بني تكلفة احليازة والقيمة العادلة احلالية، ناقصاً أي خسائر من انخفاض قيمة األصل املالي مدرجة 
سابقاً في بيان الدخل املجمع. يتم إدراج هذا املبلغ في بيان الدخل املجمع. في حالة انخفاض مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة ألدوات حقوق 
امللكية، في فترة الحقة، يتم عكس خسائر االنخفاض في القيمة احملققة سابقاً من خالل بيان الدخل املجمع، وبدالً من ذلك، تدرج كزيادة في 

احتياطي التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة. وفي حالة زيادة القيمة العادلة ألدوات الدين املصنفة كمتاحة للبيع وميكن ربط الزيادة موضوعياً 
بحدث وقع بعد حتقق خسارة االنخفاض في القيمة في بيان الدخل املجمع، يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة من خالل بيان الدخل 

املجمع. 

2.10    انخفاض قيمة املوجودات غير املالية
ال يتم إطفاء الشهرة واملوجودات غير امللموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير احملددة ويتم اختبارها سنوياً لغرض حتديد انخفاض القيمة. يتم 

مراجعة املوجودات غير املالية األخرى لغرض حتديد انخفاض القيمة عند وقوع أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى عدم إمكانية استرداد 
القيمة الدفترية. تدرج خسارة انخفاض القيمة باملبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية لألصل املبلغ املمكن استرداده. إن املبلغ املمكن استرداده 

هو القيمة العادلة لألصل ناقصاً أي تكاليف حتى البيع أو القيمة أثناء االستخدام أيهما أكبر. في حالة انخفاض خسائر انخفاض القيمة احملققة 
سابقاً، يتم عكس مخصص هذه الزيادة في انخفاض القيمة بالنسبة للموجودات غير املالية خالف الشهرة.

2  السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(
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2.11    املدفوعات باألسهم
تسوية املكافآت باألسهم من خالل حقوق امللكية 

يتم تسجيل القيمة العادلة خلدمات املوظفني املستلمة لقاء منح اخليارات أو األسهم كمصروفات وتسجل الزيادة املقابلة في حقوق امللكية. يتم 
حتديد املبلغ اإلجمالي الذي يتم تسجيله كمصروفات على مدى فترة االستحقاق بالرجوع إلى القيمة العادلة للخيارات أو األسهم املمنوحة في 

تاريخ املنح ويتم احتسابها باستخدام منوذج بالك شولز. تقوم املجموعة بتاريخ كل تقارير مالية مبراجعة تقديراتها بشأن عدد اخليارات التي من 
املتوقع ممارستها. تسجل املجموعة تأثير مراجعة التقديرات األصلية، إن وجد، في بيان الدخل املجمع مع إجراء تعديل مماثل في حقوق امللكية. 

تسوية املكافآت باألسهم املدفوعة نقدًا
يتم إدراج القيمة العادلة خلدمات املوظفني التي يتم احلصول عليها مقابل تسوية املكافآت باألسهم املدفوعة نقداً كمصروفات مع إدراج الزيادة 

املقابلة لها ضمن املطلوبات. يتم حتديد إجمالي املبلغ الذي يتم انفاقه على مدى فترة املنح بالرجوع إلى القيمة العادلة للخيارات التي يتم 
حتديدها باستخدام منوذج تقييم بالك شولز. ويتم إعادة قياس االلتزام بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقارير مالية حتى تاريخ التسوية مع إدراج 

التغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل املجمع. 

2.12    مكافأة نهاية اخلدمة
تلتزم املجموعة بتقدمي مساهمات محددة لبرامج الدولة ودفع مبالغ مقطوعة في إطار برامج املزايا احملددة للموظفني عند انهاء اخلدمة، وفقاً 
لقوانني اجلهة التي يعملون بها. إن برنامج املزايا احملددة غير ممول. يتم حتديد القيمة احلالية اللتزام املزايا احملددة سنوياً من خالل تقييمات 

إكتوارية باستخدام طريقة االئتمان املقدر للوحدة. يتضمن التقييم اإلكتواري وضع عدة افتراضات مثل معدل اخلصم وزيادات الرواتب املستقبلية 
ومعدالت الوفيات. ويتم مراجعة هذه االفتراضات في تاريخ كل بيانات مالية.

2.13    الضرائب
تدرج ضريبة الدخل على الربح اخلاضع للضريبة )»الضريبة احلالية«( كمصروفات في الفترة التي تتحقق فيها األرباح وفقا للوائح املالية املعمول 

بها في البلدان املعنية التي تعمل فيها املجموعة. تتحقق املوجودات الضريبية املؤجلة عن الفروق املؤقتة القابلة للخصم، وترحيل اإلعفاءات 
الضريبية غير املستخدمة واخلسائر الضريبية غير املستخدمة، إلى احلد الذي يصبح فيه توفر األرباح اخلاضعة للضريبة محماًل لالستفادة 

من تلك اإلعفاءات واخلسائر. تدرج مطلوبات الضريبة املؤجلة للفروق املؤقتة اخلاضعة للضريبة. تقاس موجودات ومطلوبات الضريبة املؤجلة 
باستخدام معدالت الضريبة والقوانني املطبقة بتاريخ التقارير املالية. 

2.14    حتقق املوجودات املالية واملطلوبات املالية
يتم حتقق املوجودات املالية واملطلوبات املالية عندما تصبح املجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة ويتم قياسها مبدئياً وفقاً للقيمة العادلة. 

يتم إدراج تكاليف املعاملة فقط لتلك األدوات التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. 

2.15    النقد والودائع بإشعارات قصيرة األجل
يشتمل النقد والودائع بإشعارات قصيرة األجل على النقد في الصندوق واحلسابات اجلارية والنقد في احلسابات حتت الطلب لدى البنوك 

األخرى والودائع لدى البنوك التي تستحق خالل سبعة أيام. 

2.16    ودائع لدى البنوك
تدرج الودائع لدى البنوك بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصاً أية مبالغ مشطوبة ومخصص االنخفاض في القيمة. يتم 
تعديل القيمة الدفترية لتلك املوجودات التي يتم تغطيتها بفاعلية مقابل التغيرات في القيمة العادلة في حدود التغيرات في القيمة العادلة 

اخلاصة باملخاطر التي يتم تغطيتها. 

2.17    قروض وسلف للعمالء
إن القروض والسلف هي موجودات مالية ذات دفعات ثابتة أو قابلة لتحديدها وهي غير مدرجة في سوق نشطة.
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القيمة الدفترية
تدرج القروض والسلف بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصاً أي مبالغ مشطوبة ومخصص انخفاض القيمة. يتم تعديل القيمة 

الدفترية لتلك املوجودات التي يتم تغطيتها بفاعلية مقابل التغيرات في القيمة العادلة في حدود التغيرات في القيمة العادلة اخلاصة باملخاطر 
التي يتم تغطيتها.

قروض معاد التفاوض عليها
في حالة العجز، تسعى املجموعة إلى إعادة هيكلة القروض بدالً من متلك الضمانات املرهونة مقابلها. قد يتضمن ذلك متديد ترتيبات السداد 

واالتفاق على شروط جديدة للقروض. عند إعادة التفاوض حول هذه البنود والشروط، تنطبق بنود وشروط الترتيبات التعاقدية اجلديدة في 
حتديد ما إذا كانت هذه القروض تبقى متأخرة الدفع. تراجع اإلدارة القروض املعاد التفاوض عليها باستمرار لضمان االلتزام بكافة املعايير 

وإمكانية الوفاء بدفعات السداد املستقبلية. كما يستمر إخضاع القرض لتقييم انخفاض القيمة على أساس إفرادي أو جماعي. 

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

 
أ-     املرابحة

املرابحة هي اتفاق يتعلق ببيع السلع بالتكلفة مضافاً إليها هامش ربح متفق عليه، حيث يقوم البائع بإعالم املشتري بالسعر الذي سوف تتم به 
املعاملة وكذلك مبلغ الربح الذي سيتحقق. إن املرابحة هي أصل مالي أنشأته املجموعة ويدرج بالتكلفة املطفأة بالصافي بعد مخصص انخفاض 

القيمة.

ب-    الوكالة
الوكالة هي اتفاق بني طرفني هما املوكل الذي يرغب في تعيني الطرف اآلخر وهو الوكيل ليكون هذا األخير وكياًل عن املوكل فيما يتعلق باستثمار 

أموال املوكل وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية. الوكالة هي أصل مالي أنشأته املجموعة ويدرج بالتكلفة املطفأة بالصافي بعد مخصص انخفاض 
القيمة.

ج-    املوجودات املؤجرة - املجموعة كمؤجر
يتم تصنيف عقود التأجير كعقود تأجير متويلي عندما تقضي شروط التأجير بتحويل كافة املخاطر واملزايا الهامة للملكية إلى املستأجر. وتصنف 

كافة عقود التأجير األخرى كعقود تأجير تشغيلي. تدرج األصول املؤجرة بالتكلفة املطفأة، بالصافي بعد مخصص انخفاض القيمة.

2.19    استثمارات مالية 
تصنف املجموعة استثماراتها املالية ضمن الفئات التالية: 

محتفظ بها حتى االستحقاق ٭ 
متاحة للبيع  ٭ 

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  ٭ 

تقيد كافة االستثمارات، باستثناء االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل، مبدئياً بالتكلفة التي متثل القيمة العادلة للمقابل 
املدفوع مبا في ذلك تكاليف املعامالت التي تتعلق بها مباشرة. تطفأ العالوات واخلصومات على االستثمارات املالية )باستثناء تلك املدرجة 

بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل( باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي وتؤخذ إلى إيرادات الفوائد.

محتفظ بها حتى االستحقاق 
إن االستثمارات احملتفظ بها حتى االستحقاق هي استثمارات ذات دفعات ثابتة أو قابلة لتحديدها ويكون لدى املجموعة النية والقدرة على 

االحتفاظ بها حتى االستحقاق. تقاس االستثمارات احملتفظ بها حتى االستحقاق بالتكلفة املطفأة ناقصاً مخصص انخفاض القيمة، إن وجد. 
تدرج اخلسائر الناجتة من انخفاض قيمة هذه االستثمارات في بيان الدخل املجمع. يتم تسجيل إيرادات الفوائد من أوراق الدين املالية املصنفة 

كمحتفظ بها حتى االستحقاق في إيرادات الفوائد.

2  السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(
2.17  قروض وسلف للعمالء )تتمة(
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متاحة للبيع
متثل االستثمارات املتاحة للبيع تلك االستثمارات املصنفة كمتاحة للبيع أو االستثمارات غير املؤهلة ليتم تصنيفها كاستثمارات مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل بيان الدخل أو محتفظ بها حتى االستحقاق أو قروض وسلف. بعد التحقق املبدئي، فإن االستثمارات املصنفة كـ »متاحة للبيع« 
يتم إعادة قياسها وفقاً للقيمة العادلة، ما لم يكن من غير املمكن حتديد قيمتها العادلة بصورة موثوق منها حيث يتم قياسها في هذه احلالة 

بالتكلفة ناقصاً انخفاض القيمة. وتدرج التغيرات في القيمة العادلة التي ال تعتبر جزءاً من عالقة تغطية فعلية في اإليرادات الشاملة األخرى 
وتعرض في حقوق امللكية ضمن التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة حتى يتم استبعاد االستثمار أو أن يتحدد انخفاض قيمته. عند االستبعاد 
أو انخفاض القيمة، فإن األرباح أو اخلسائر املتراكمة، التي سبق تسجيلها كـ »تغيرات متراكمة في القيمة العادلة« ضمن حقوق امللكية تدرج في 

بيان الدخل املجمع للفترة. في حالة عكس خسائر انخفاض قيمة االستثمارات في أدوات حقوق امللكية احملققة سابقاً، فإن تلك التغيرات لن 
تدرج في بيان الدخل املجمع احلالي ولكن تسجل كزيادة في احتياطي التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة. في حالة زيادة القيمة العادلة ألداة 

الدين املصنفة كمتاحة للبيع في فترة الحقة وميكن ربط الزيادة بصورة موضوعية بحدث يقع بعد تسجيل خسارة انخفاض القيمة، يتم عكس 
خسارة انخفاض القيمة من خالل بيان الدخل املجمع. يتم إدراج اجلزء من أي تغيرات في القيمة العادلة واملتعلق بعالقة تغطية فعالة مباشرًة في 
بيان الدخل املجمع. يتم تسجيل إيرادات الفوائد من أوراق الدين املصنفة كمتاحة للبيع ضمن بند إيرادات الفوائد ويتم تسجيل إيرادات توزيعات 

األرباح من األسهم ضمن بند إيرادات توزيعات األرباح. 

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
تصنف االستثمارات كـ »استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل« إذا كانت محتفظ بها لغرض املتاجرة أو مصنفة عند التحقق 
املبدئي كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. تصنف االستثمارات كـ »محتفظ بها ألغراض املتاجرة« إذا مت حيازتها بغرض البيع في 

املستقبل القريب أو إعادة الشراء على املدى القريب بنية حتقيق أرباح على املدى القصير أو عندما تكون مشتقات مالية ال يتم تصنيفها كجزء من 
عمليات تغطية فعالة. تصنف االستثمارات كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل إذا كان باإلمكان قياس القيمة العادلة لالستثمار بصورة 

موثوق منها ويكون التصنيف كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل وفقاً لالستراتيجية املوثقة للمجموعة. ويعاد قياس االستثمارات 
املصنفة كـ »استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل« وفقاً للقيمة العادلة مع تسجيل كافة التغيرات في القيمة العادلة ضمن بيان 
الدخل املجمع. يتم تسجيل أي إيرادات لتوزيعات األرباح من األسهم املصنفة كـ » استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل« كجزء 

من »إيرادات توزيعات األرباح«.

اعادة تصنيف االستثمارات املالية 
يتم اعادة تصنيف االستثمارات املتاحة للبيع إلى استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق في بعض الظروف احملددة فقط نتيجة لتغيير النية 

عندما تكون هناك القدرة على االحتفاظ بها حتى االستحقاق. عند إجراء عملية إعادة التصنيف، تصبح القيمة العادلة في تاريخ اعادة التصنيف 
مبثابة التكلفة املطفأة اجلديدة لهذه االستثمارات. ويتم إطفاء أي فرق بني التكلفة املطفأة اجلديدة واملبلغ املستحق في بيان الدخل املجمع على 

مدى العمر املتبقي لتلك االستثمارات باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم أيضاً إطفاء مبلغ الربح أو اخلسارة املسجل مسبقا في االيرادات 
الشاملة األخرى في بيان الدخل املجمع على مدى العمر املتبقي لهذه االستثمارات باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. 

2.20    قياس القيمة العادلة
تعرف القيمة العادلة بأنها هي السعر الذي ميكن استالمه من بيع أصل أو سداده لتحويل التزام في معامالت منتظمة بني طرفني في السوق كما 

في تاريخ القياس، في وجود أو غياب السوق األكثر فائدة التي يكون للمجموعة حق الدخول فيها في ذلك التاريخ، وفقاً لظروف السوق احلالية 
بغض النظر عما إذا كان هذا السعر يتم عرضه أو تقديره بشكل مباشر باستخدام اسلوب تقييم آخر.

متى توفرت األسعار املعروضة في سوق نشطة، تقوم املجموعة بقياس القيمة العادلة ألداة ما باستخدام األسعار املعروضة في سوق نشطة لتلك 
األداة. تعتبر السوق نشطة عندما تتم املعامالت للموجودات أو املطلوبات بوتيرة وحجم كافيني لتقدمي معلومات التسعير على أساس مستمر.

عند عدم توفر أسعار معلنة في سوق نشطة، تستخدم املجموعة أساليب تقييم تتضمن استخدام مناذج التقييم التي حتقق أقصى استخدام 
للمدخالت املعروضة ذات الصلة وتقليل استخدام املدخالت غير املعروضة. تتضمن أساليب التقييم املختارة كافة العوامل التي يحتسبها أطراف 

2  السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(
2.19  استثمارات مالية )تتمة(

ــــــة
ليــ

ــــــــا
 امل

ات
ـــان

بيـــــ
ال

133
بـنـــــك الكــــــويـت الـوطـنــــــي

التقــرير الســنوي 2017



السوق عند تسعير معاملة ما. ويتم أخذ املدخالت اخلاصة بتلك النماذج من األسواق املعروضة كلما أمكن، ولكن في حالة عدم االمكان، يلزم 
إجراء التقدير لتحديد القيمة العادلة. وتتضمن االحكام والتقديرات اعتبارات السيولة ومدخالت النموذج املتعلقة بالبنود مثل مخاطر االئتمان 

)اخلاصة واملقابلة(، وتعديالت قيمة التمويل والعالقات والتقلبات.  

عند توفر أسعار عرض واسعار طلب للموجودات أو املطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة، تقوم املجموعة بقياس املوجودات بأسعار العرض 
واملطلوبات بأسعار الطلب.

يتم حتديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية من قبل مقيمي عقارات يتمتعون مبؤهالت مهنية مالئمة وخبرة حديثة في موقع وفئة العقار 
الذي مت تقييمه، مع األخذ في احلسبان أيضاً إمكانية إنتاج منافع اقتصادية من خالل استخدام العقار في أعلى وأفضل استخدام لها.

2.21    اتفاقيات إعادة الشراء والبيع 
إن املوجودات املباعة مع التزام مقابل بإعادة الشراء في تاريخ محدد في املستقبل بسعر متفق عليه – التزام إعادة شراء )repos( – تظل مدرجة 

في بيان املركز املالي املجمع. وتعامل املبالغ املستلمة مبوجب هذه االتفاقيات كمطلوبات حتمل فائدة ويتم معاملة الفرق بني سعر البيع وسعر 
إعادة الشراء كمصروفات فوائد باستخدام طريقة العائد الفعلي. ال يتم تسجيل املوجودات املشتراة مع التزام مقابل بإعادة البيع في تاريخ 

محدد في املستقبل بسعر متفق عليه – التزام إعادة شراء عكسي )reverse repos( في بيان املركز املالي املجمع. إن املبالغ املدفوعة مبوجب 
هذه االتفاقيات تدرج كموجودات تكتسب فائدة ويتم تسجيل الفرق بني سعر الشراء وسعر إعادة البيع كإيرادات فوائد باستخدام طريقة العائد 

الفعلي.

2.22    مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية
تتم املقاصة بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية فقط، ويدرج صافي املبلغ في بيان املركز املالي املجمع إذا كان هناك حق قانوني يلزم مبقاصة 

املبالغ احملققة وتنوي املجموعة أما السداد على أساس صافي املبلغ أو أن يتم حتقق بند املوجودات وسداد بند املطلوبات في نفس الوقت.

2.23    استبعاد املوجودات املالية واملطلوبات املالية

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

ينقضي احلق في استالم التدفقات النقدية من األصل؛ أو ٭ 
حتتفظ املجموعة باحلق في اســتالم التدفقات النقدية من األصل ولكن باملقابل تتحمل التزاماً بدفع التدفقات بالكامل دون تأخير مادي  ٭ 

إلــى طــرف ثالــث مبوجب ترتيب »القبض والدفع«؛ أو 
حتول املجموعة حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل وإما )أ( أن تقوم بتحويل كافة املخاطر واملزايا الهامة لألصل أو )ب( لم  ٭ 

تقم بتحويل أو االحتفاظ بكافة املخاطر واملزايا الهامة لألصل ولكنها حولت السيطرة على هذا األصل.
 

عندما تقوم املجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل ولم تقم بتحويل أو االحتفاظ بكافة املخاطر واملزايا الهامة لألصل أو 
حتول السيطرة على األصل، يتم تسجيل األصل مبقدار استمرار املجموعة في السيطرة على األصل. يتم قياس السيطرة املستمرة التي تأخذ 

شكل ضمان على األصل احملول بالقيمة الدفترية األصلية لذلك األصل أو احلد األقصى للمقابل املطلوب سداده من املجموعة أيهما أقل.

املطلوبات املالية 
يستبعد االلتزام املالي عند اإلعفاء من االلتزام املرتبط باملطلوبات أو إلغاؤه أو انقضاء أجله. عند استبدال التزام مالي بآخر من نفس جهة 

التمويل ووفقاً لشروط مختلفة بشكل جوهري، أو في حالة التعديل اجلوهري في شروط االلتزام احلالي، يتم التعامل مع هذا التبديل أو التعديل 
كاستبعاد لاللتزام األصلي وحتقق اللتزام جديد. 

2  السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(
2.20  قياس القيمة العادلة )تتمة(
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2.24    األدوات املالية املشتقة
تقوم املجموعة بالتعامل في مبادالت سعر الفائدة إلدارة مخاطر أسعار الفائدة للموجودات واملطلوبات التي حتمل فائدة. كما تتعامل املجموعة 
في عقود مبادلة العمالت األجنبية اآلجلة للعمالء وإلدارة مراكز العمالت األجنبية والتدفقات النقدية لديها. تدرج كافة األدوات املالية املشتقة 
للمجموعة في بيان املركز املالي املجمع بالقيمة العادلة. إن القيمة العادلة للمشتقات تعادل األرباح أو اخلسائر غير احملققة الناجتة من قياس 

قيمة األداة املشتقة بسعر السوق وذلك باستخدام معدالت أسعار السوق السائدة أو مناذج تسعير داخلية. يتم إدراج القيمة العادلة املوجبة 
والسالبة كموجودات ومطلوبات على التوالي ويتم إجراء املقاصة لها عند وجود النية للسداد بالصافي ووجود احلق القانوني للمقاصة.

ألغراض محاسبة التغطية تصنف معامالت التغطية إلى فئتني: )أ( تغطية القيمة العادلة التي توفر تغطية ملخاطر التغيرات في القيمة العادلة 
ملوجودات أو مطلوبات محققة؛ و )ب( تغطية التدفقات النقدية التي توفر تغطية للتقلبات في التدفقات النقدية املرتبطة إما مبخاطرة معينة 

مقترنة مبوجودات أو مطلوبات مالية محققة أو مبعاملة متوقعة بشكل كبير.

إن أي ربح أو خسارة ناجتة من إعادة قياس أداة التغطية فيما يتعلق مبعامالت تغطية القيمة العادلة التي تستوفي شروط محاسبة التغطية، يتم 
تسجيلها على الفور في بيان الدخل املجمع. يتم تعديل القيمة الدفترية للبنود املغطاة وفقاً لتغيرات القيمة العادلة املتعلقة باملخاطر التي تتم 

تغطيتها، ويتم تسجيل الفرق في بيان الدخل املجمع. 

إن الربح أو اخلسارة ألداة التغطية املتعلقة مبعامالت تغطية التدفقات النقدية والتي تستوفي شروط معاملتها محاسبياً كمعاملة تغطية، يتم 
تسجيلها مبدئياً في حقوق امللكية، ويسجل اجلزء املتعلق بالتغطية غير الفعالة في بيان الدخل املجمع. يتم حتويل أرباح أو خسائر عمليات تغطية 

التدفقات النقدية التي مت تسجيلها مبدئياً في حقوق امللكية إلى بيان الدخل املجمع في الفترة التي تؤثر فيها املعاملة املغطاة على بيان الدخل 
املجمع. عندما ينتج عن معاملة التغطية حتقق املوجودات أو املطلوبات فإن األرباح أو اخلسائر التي كانت قد سجلت مبدئياً في حقوق امللكية يتم 
تضمينها في القياس األولي لتكلفة املوجودات أو املطلوبات املتعلقة بها. أما بالنسبة ملعامالت التغطية التي ال تستوفي شروط معاملتها محاسبياً 

كتغطية، فإن أي أرباح أو خسائر تنتج عن تغيرات القيمة العادلة ألداة التغطية تؤخذ مباشرة إلى بيان الدخل املجمع. 

يتم إيقاف محاسبة التغطية عندما تنتهي صالحية األداة أو تباع، أو تلغى أو متارس، أو عندما ال تعود مستوفية لشروط احملاسبة عنها كمعاملة 
تغطية أو يتم إلغاؤها من قبل املجموعة. بالنسبة لتغطيات التدفقات النقدية، فإن أي ربح أو خسارة متراكمة على أداة التغطية املسجلة في حقوق 

امللكية تبقى في حقوق امللكية إلى وقت حدوث املعاملة املتوقعة. وفي حالة تغطية القيمة العادلة لألدوات املالية التي حتمل فائدة يتم إطفاء 
أي تعديل يتعلق بالتغطية على مدى الفترة املتبقية حتى االستحقاق. أما عندما ال يعود من املتوقع حدوث معاملة التغطية، فإن صافي الربح أو 

اخلسارة املتراكمة املسجلة في حقوق امللكية حتول إلى بيان الدخل املجمع. 

2.25    احملاسبة بتواريخ املتاجرة والسداد
إن جميع املشتريات واملبيعات »بالطرق النظامية« للموجودات املالية يتم تسجيلها بتاريخ املتاجرة، أي بالتاريخ الذي تلتزم فيه املجموعة بشراء أو 
بيع األصل. إن املشتريات أو املبيعات بالطرق النظامية هي مشتريات أو مبيعات املوجودات املالية التي تتطلب تسليم املوجودات خالل إطار زمني 

يتم حتديده عموماً بالتعليمات التنظيمية أو بالعرف السائد في األسواق. 

2.26    عقارات استثمارية 
متثل العقارات االستثمارية عقارات محتفظ بها بغرض حتقيق إيرادات تأجير و/أو االستفادة من ارتفاع قيمتها الرأسمالية أو كليهما، ولكن ليس 
لغرض البيع في السياق العادي لألعمال أو االستخدام في إنتاج أو توريد بضاعة أو خدمات أو ألغراض إدارية. يتم قياس العقارات االستثمارية 
بالتكلفة عند التحقق املبدئي وتقاس الحقاً بالقيمة العادلة مع إدراج أي تغيرات من القياس في بيان الدخل املجمع. تتضمن التكلفة املصروفات 

املتعلقة مباشرًة بحيازة العقارات االستثمارية. يتم حتديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية من قبل مقّيمني لديهم مؤهالت مهنية مالئمة 
معترف بها وخبرة حديثة في موقع وفئة العقار الذي يتم تقييمه. تدرج أية أرباح أو خسائر من بيع العقارات االستثمارية )احملتسبة بالفرق بني 

صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية للبند( في بيان الدخل املجمع. عند وجود تغيرات في استخدام عقار، مثل إعادة تصنيفه كأراضي 
ومباني ومعدات، فإن قيمته العادلة في تاريخ إعادة التصنيف متثل تكلفته لغرض أي محاسبة الحقة.

2  السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(

ــــــة
ليــ

ــــــــا
 امل

ات
ـــان

بيـــــ
ال

135
بـنـــــك الكــــــويـت الـوطـنــــــي

التقــرير الســنوي 2017



2.27    أراضي ومباني ومعدات
متثل األراضي واملباني بصفة أساسية الفروع واملكاتب. وتدرج كافة املباني واملعدات بالتكلفة التاريخية ناقصاً االستهالك. تتضمن التكلفة 

التاريخية املصروفات التي تتعلق مباشرة بحيازة بنود املوجودات.

تدرج التكاليف الالحقة ضمن القيمة الدفترية لبند املوجودات أو تقيد كبند منفصل، حيثما يكون مناسباً، فقط عندما يكون من احملتمل تدفق 
مزايا اقتصادية مستقبلية من هذا البند إلى املجموعة وميكن قياس تكلفة البند بصورة موثوق منها. حتمل كافة أعمال التصليح والصيانة األخرى 

على بيان الدخل املجمع خالل الفترة التي يتم فيها تكبدها. 

ال تستهلك األرض. ويحتسب االستهالك على القيمة القابلة الستهالكها للبنود األخرى من املباني واملعدات بطريقة القسط الثابت على مدى 
األعمار اإلنتاجية املقدرة لها. إن القيمة القابلة الستهالكها هي إجمالي القيمة الدفترية ناقصاً القيمة التخريدية املقدرة في نهاية العمر الزمني. 

إن األعمار اإلنتاجية املقدرة للمباني واملعدات هي كما يلي:

على مدى فترة العقد )بحد أقصى 20 سنة( ٭  مبنى على أرض مستأجرة    
50 سنة ٭  مبنى على أرض ملك حر   

3-10 سنوات ٭  نظم وأجهزة تكنولوجيا املعلومات   

يتم مراجعة القيم التخريدية واألعمار اإلنتاجية للموجودات وتعديلها عند اللزوم بتاريخ كل تقارير مالية. يتم مراجعة القيمة الدفترية لألرض 
واملباني واملعدات لغرض حتديد أي انخفاض في قيمتها عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال ميكن 

استردادها. يتم حتديد أرباح وخسائر من بيع بنود املوجودات مبقارنة املبالغ احملصلة بالقيمة الدفترية، وتدرج األرباح واخلسائر في بيان الدخل 
املجمع.

2.28    دمج األعمال
تتم احملاسبة عن دمج األعمال باستخدام طريقة احليازة احملاسبية. تقاس تكلفة احليازة بإجمالي املقابل احملول، الذي يقاس بالقيمة العادلة 

في تاريخ احليازة ومبلغ أي حصص غير مسيطرة في الشركة املشتراة. تقاس احلصص غير املسيطرة في الشركة املشتراة وفقاً لنسبة احلصة 
في صافي املوجودات احملددة للشركة املشتراة. حتمل التكاليف املتكبدة األخرى املتعلقة باحليازة كمصروفات وتدرج ضمن املصروفات اإلدارية 

األخرى. 

بالنسبة لعمليات دمج األعمال احملققة على مراحل، يتم إعادة قياس حصة امللكية التي يحتفظ بها املشتري سابقاً وفقاً للقيمة العادلة في تاريخ 
احليازة وتدرج ضمن تكلفة احليازة. تدرج أي أرباح أو خسائر ناجتة في بيان الدخل املجمع. يتم قياس املوجودات احملددة التي مت حيازتها 

واملطلوبات املقدرة التي مت حيازتها في عملية دمج األعمال مبدئياً بقيمتها العادلة كما في تاريخ احليازة. إن زيادة تكلفة احليازة عن القيمة 
العادلة حلصة البنك من صافي املوجودات احملددة التي مت حيازتها يتم تسجيلها كشهرة. وإذا كانت تكلفة احليازة أقل من القيمة العادلة لصافي 

موجودات الشركة التابعة التي مت حيازتها، يدرج الفرق مباشرًة في بيان الدخل املجمع. 

2.29    الشهرة واملوجودات غير امللموسة 

أ(    الشهرة 
يتم قياس الشهرة املشتراة في دمج األعمال مبدئياً بالتكلفة التي متثل زيادة تكلفة احليازة عن صافي القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات 

احملددة التي مت حيازتها. بعد التسجيل املبدئي يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصاً أي خسائر انخفاض في القيمة. يتم مراجعة الشهرة لغرض 
حتديد االنخفاض في القيمة سنوياً أو بصورة أكثر تكراراً إذا كانت األحداث أو التغيرات في الظروف تشير إلى احتمال حدوث انخفاض في 

القيمة. تسجل الشهرة بالعملة الرئيسية للعملية األجنبية ويتم حتويلها إلى عملة عرض البيانات املالية للمجموعة وفقاً ألسعار الصرف السائدة 
في تاريخ التقارير املالية. عندما يتم بيع الشركات التابعة فإن الفرق بني سعر البيع وصافي املوجودات زائدا فروق التحويل املتراكمة والشهرة يتم 

تسجيلها في بيان الدخل املجمع.

2  السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(
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ب(    املوجودات غير امللموسة 
تتكون املوجودات غير امللموسة من البنود غير امللموسة احملددة بشكل منفصل والناجتة من عمليات دمج األعمال. يتم حتقق األصل غير امللموس 
فقط عندما ميكن قياس تكلفته بصورة موثوق منها ويكون من احملتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية منه إلى املجموعة. يتم قياس املوجودات 

غير امللموسة مبدئياً بالتكلفة. إن تكلفة املوجودات غير امللموسة التي يتم حيازتها في دمج األعمال هي القيمة العادلة كما في تاريخ احليازة. 
وبعد التسجيل املبدئي يتم إدراج املوجودات غير امللموسة بالتكلفة ناقصاً أي إطفاء متراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة متراكمة. يتم 

تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات غير امللموسة إما على أنها محددة املدة أو غير محددة املدة. تطفأ املوجودات غير امللموسة التي لها أعمار 
محددة على أساس القسط الثابت على مدى أعمارها االقتصادية اإلنتاجية التي تتراوح من فترة 5 إلى 15 سنة ويتم اختبارها لغرض حتديد أي 
انخفاض في القيمة في حالة وجود ما يشير إلى انخفاض قيمة األصل غير امللموس. ال تطفأ املوجودات غير امللموسة التي لها أعمار زمنية غير 

محددة ولكن يتم اختبارها سنوياً لغرض حتديد أي انخفاض في القيمة أو وجود مؤشرات على احتمال انخفاض قيمة األصل. إذا كانت القيمة 
الدفترية لألصل غير امللموس أكبر من املبلغ املمكن استرداده، فإن األصل غير امللموس يعتبر منخفض القيمة ويتم خفضه إلى املبلغ املمكن 

استرداده. يتم إدراج الزيادة في القيمة الدفترية عن املبلغ املمكن استرداده في بيان الدخل املجمع. يتم عكس خسائر انخفاض قيمة املوجودات 
غير امللموسة املدرجة في بيان الدخل املجمع للفترات السابقة عند حدوث زيادة في املبلغ املمكن استرداده. 

2.30    عقار متت حيازته من تسوية دين 
يدرج العقار الذي مت حيازته من تسوية دين بقيمة القروض والسلف ذات الصلة أو القيمة العادلة احلالية لهذه املوجودات أيهما أقل. يتم تسجيل 

األرباح أو اخلسائر الناجتة من البيع وخسائر إعادة التقييم في بيان الدخل املجمع. 

2.31    ودائع لدى البنوك واملؤسسات املالية وودائع العمالء وشهادات اإليداع املصدرة
تدرج الودائع لدى البنوك واملؤسسات املالية وودائع العمالء وشهادات اإليداع املصدرة بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم 

تعديل القيمة الدفترية لتلك املطلوبات التي يتم تغطيتها بصورة فعالة مقابل التغيرات في القيمة العادلة في حدود التغيرات في القيمة العادلة 
التي يتم تغطيتها. 

2.32    ودائع العمالء اإلسالمية
تتكون ودائع العمالء اإلسالمية من احلسابات االستثمارية واحلسابات غير االستثمارية.

 
احلسابات االستثمارية

قد تأخذ احلسابات االستثمارية شكل ودائع استثمارية تسري لفترات محددة وجتدد تلقائياً عند االستحقاق لنفس الفترة ما لم يقدم املودعون 
إخطارات خطية بعكس ذلك، أو تأخذ شكل حسابات التوفير االستثمارية لفترات غير محددة. وفي كافة احلاالت، فإن احلسابات االستثمارية 

تستحق جزءاً من األرباح وتتحمل حصة من اخلسارة، وتدرج بالتكلفة زائداً الربح املستحق.

احلسابات غير االستثمارية
متثل احلسابات غير االستثمارية -وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية-القرض احلسن من املودعني للمجموعة، وال تستحق هذه احلسابات أي ربح 

وال تتحمل أي مخاطر خسارة حيث يضمن املجموعة دفع الرصيد املتعلق بها. ويتم استثمار القرض احلسن وفقاً لقرار املجموعة وتعود نتائج مثل 
هذه االستثمارات في نهاية األمر ملساهمي املجموعة. تدرج احلسابات غير االستثمارية بالتكلفة. 

2.33    سندات مساندة – الشريحة 2 وأوراق دولية متوسطة األجل
متثل سندات مساندة – الشريحة 2 واألوراق الدولية متوسطة األجل مطلوبات مالية ويتم إدراجها مبدئياً بالقيمة العادلة التي متثل متحصالت 
اإلصدار بالصافي بعد تكاليف املعاملة ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية. يتم تعديل القيمة الدفترية 

لهذه املطلوبات والتي يتم تغطيتها بفعالية للتغيرات في القيمة العادلة إلى حد التغيرات في القيمة العادلة التي يتم تغطيتها.

2  السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(
2.29  الشهرة واملوجودات غير امللموسة )تتمة(
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2.34    الضمانات املالية
تقدم املجموعة في سياق أعمالها العادي ضمانات مالية تتكون من خطابات االعتماد والضمانات واحلواالت املقبولة. يتم قيد الضمانات املالية 

في البيانات املالية املجمعة مبدئياً بالقيمة العادلة التي متثل القسط احملصل، في املطلوبات األخرى. كما يتم قيد القسط احملصل في بيان 
الدخل املجمع ضمن بند »صافي األتعاب والعموالت« على أساس القسط الثابت على مدى فترة الضمان. يتم الحقاً قيد مطلوبات الضمان وفقاً 

للقياس املبدئي ناقصاً اإلطفاء. عندما يصبح السداد مبوجب الضمان محتماًل، يتم حتميل القيمة احلالية لصافي الدفعات املتوقعة ناقصاً 
القسط غير املطفأ على بيان الدخل املجمع. 

2.35    أسهم خزينة 
يتم احملاسبة عن حصة البنك من أسهمه اخلاصة كأسهم خزينة وتدرج مببلغ الشراء مبا في ذلك التكاليف املتعلقة مباشرًة باملعاملة. عند بيع 

أسهم اخلزينة، تقيد األرباح في حساب منفصل في حقوق امللكية )احتياطي أسهم خزينة( وهي غير قابلة للتوزيع. حتمل أي خسائر محققة على 
احلساب نفسه في حدود الرصيد الدائن املتوفر في ذلك احلساب، بينما حتمل أية خسائر تزيد عن الرصيد الدائن على األرباح احملتفظ بها ثم 

على االحتياطيات. أما األرباح احملققة الحقاً من بيع أسهم اخلزينة فيتم استخدامها أوالً ملقاصة أي خسائر مت تسجيلها سابقاً إلى االحتياطيات، 
ثم األرباح احملتفظ بها ثم حساب احتياطي أسهم اخلزينة على التوالي. ال تستحق أسهم اخلزينة أي توزيعات أرباح نقدية وفي حالة إصدار أسهم 

املنحة فإن ذلك يزيد في عدد األسهم نسبياً ويخفض متوسط التكلفة لكل سهم دون أن يؤثر على إجمالي تكلفة أسهم اخلزينة. 

2.36    موجودات األمانة 
ال تعتبر املوجودات والودائع املتعلقة بها التي حتتفظ بها املجموعة بصفة الوكالة أو األمانة من موجودات ومطلوبات املجموعة وبالتالي ال يتم 

إدراجها في بيان املركز املالي املجمع.

2.37    األحكام والتقديرات احملاسبية الهامة 
في إطار تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة باتخاذ أحكام ووضع تقديرات لتحديد املبالغ املدرجة في البيانات املالية املجمعة. 

فيما يلي أهم االستخدامات اجلوهرية لألحكام والتقديرات: 

األحكام احملاسبية 

انخفاض قيمة االستثمارات في األسهم املتاحة للبيع 
تقوم املجموعة مبعاملة موجودات األسهم املالية املتاحة للبيع كاستثمارات انخفضت قيمتها إذا كان هناك انخفاض كبير أو متواصل في القيمة 

العادلة مبا يقل عن تكلفتها أو عندما يكون هناك دليل موضوعي آخر بوجود انخفاض في القيمة. وتتطلب عملية حتديد االنخفاض »الكبير« أو 
»املتواصل« أحكاماً هامة.

تصنيف االستثمارات
تصنف املوجودات املالية ضمن نطاق معيار احملاسبة الدولي 39 كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر أو قروض 
ومدينني أو استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق أو موجودات مالية متاحة للبيع أو مشتقات مصنفة كأدوات تغطية في تغطية فعالة، متى كان 

ذلك مناسباً. حتدد املجموعة تصنيف موجوداتها املالية عند التحقق املبدئي. 

عدم التأكد من التقديرات واالفتراضات 
إن االفتراضات الرئيسية التي تتعلق باألسباب املستقبلية واملصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ التقارير املالية والتي لها 

مخاطر جوهرية تؤدي إلى التسبب في إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات واملطلوبات خالل السنة املالية الالحقة مبّينة أدناه: 

انخفاض قيمة الشهرة
تقوم املجموعة على األقل مرة واحدة سنوياً بتحديد ما إذا كانت الشهرة قد انخفضت قيمتها. ويتطلب ذلك تقدير للقيمة أثناء االستخدام 

لوحدات إنتاج النقد التي تتوزع عليها الشهرة. كما أن تقدير القيمة أثناء االستخدام يتطلب من املجموعة عمل تقدير للتدفقات النقدية املستقبلية 
املتوقعة من وحدة إنتاج النقد وكذلك اختيار معدل اخلصم املناسب الحتساب القيمة احلالية لتلك التدفقات النقدية.

2  السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(

138
بـنـــــك الكــــــويـت الـوطـنــــــي
التقــرير الســنوي 2017



انخفاض االستثمار في الشركات الزميلة
حتتسب املجموعة مبلغ انخفاض القيمة بالفرق بني القيمة التي ميكن استردادها للشركات الزميلة وقيمتها الدفترية إذا كان هناك أي دليل 

موضوعي على انخفاض قيمة االستثمار في الشركات الزميلة. إن تقدير القيمة املمكن استردادها يتطلب من املجموعة إجراء تقدير للتدفقات 
النقدية املستقبلية املتوقعة واختيار املدخالت املناسبة للتقييم.

 
مخصص خسائر االئتمان 

تقوم املجموعة مبراجعة القروض والسلف والتمويل اإلسالمي للعمالء مبعدل ربع سنوي لتحديد ما إذا كان يجب تسجيل مخصص لقاء خسائر 
االئتمان في بيان الدخل املجمع. وبصفة خاصة يجب اتخاذ أحكام من قبل اإلدارة بالنسبة لتحديد مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية املستقبلية 

لتحديد مستوى املخصصات املطلوبة. تستند تلك التقديرات بالضرورة إلى االفتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة من األحكام 
وعدم التأكد، وقد تختلف النتائج الفعلية مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية على تلك املخصصات.

القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات متضمنًة املوجودات غير امللموسة
إن تقدير القيمة العادلة للموجودات متضمنًة املوجودات غير امللموسة التي لها أعمار إنتاجية محددة وغير محددة واملطلوبات واملطلوبات الطارئة 

التي مت حيازتها كنتيجة لدمج األعمال يتطلب من اإلدارة اتخاذ أحكام هامة.

املدفوعات باألسهم
تقوم املجموعة بقياس تكلفة معامالت التسوية باألسهم مع املوظفني بالرجوع للقيمة العادلة ألدوات حقوق امللكية. يتطلب تقدير القيمة العادلة 

ملعامالت املدفوعات باألسهم حتديد منوذج التقييم األكثر مالءمة. ويتطلب هذا التقدير أيضاً حتديد املدخالت األكثر مالءمة لنموذج التقييم مبا 
في ذلك األعمار املتوقعة خليارات األسهم وتقلبات السوق وعائدات توزيعات األرباح ووضع افتراضات حول تلك اخليارات. إن هذه االفتراضات 

والنماذج املستخدمة في تقدير القيمة العادلة ملعامالت املدفوعات باألسهم مفصح عنها في إيضاح 24.

تقييم املوجودات املالية غير املسعرة
يتم حتديد القيمة العادلة للموجودات املالية غير املسعرة باستخدام أساليب تقييم تشمل منوذج التدفقات النقدية املخصومة. تؤخذ مدخالت 
هذه النماذج من السوق املعروضة إن أمكن، ولكن إن لم يكن ذلك ممكناً، يتم استخدام درجة من األحكام عند حتديد القيمة العادلة. تتضمن 

األحكام اعتبارات املدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان وتقلبات السوق. ميكن أن تؤثر التغيرات في االفتراضات حول هذه العوامل 
على القيمة العادلة املدرجة لألدوات املالية. إن حتديد التدفقات النقدية وعوامل اخلصم يتطلب تقديراً هاماً.

3    حتليل القطاعات

تقوم املجموعة بتنظيم وإدارة عملياتها وفقاً للموقع اجلغرافي في املقام األول، وبصفة أساسية على املستوى احمللي والدولي. تقوم املجموعة 
ضمن عملياتها احمللية، بتقسيم أعمالها إلى اخلدمات املصرفية االستهالكية واخلاصة واخلدمات املصرفية للشركات واخلدمات املصرفية 
االستثمارية وإدارة األصول واخلدمات املصرفية اإلسالمية ومركز املجموعة. يتم تصنيف جميع العمليات خارج الكويت إلى القطاع الدولي. 

تتعامل اإلدارة مع عمليات هذه القطاعات بصورة منفصلة ألغراض اتخاذ القرار، وتخصيص املوارد وتقييم األداء.
 

اخلدمات املصرفية االستهالكية واخلاصة 
توفر اخلدمات املصرفية االستهالكية مجموعة متنوعة من املنتجات واخلدمات لألفراد. ويشمل نطاقها القروض االستهالكية وبطاقات االئتمان 

والودائع والعمالت األجنبية، واخلدمات األخرى املتعلقة بالفروع. تقدم اخلدمات املصرفية اخلاصة مجموعة شاملة من اخلدمات املصرفية 
املبتكرة واملخصصة للعمالء ذوي املالءة املالية العالية من األفراد واملؤسسات. 

اخلدمات املصرفية للشركات 
تقدم اخلدمات املصرفية للشركات منتجات وخدمات شاملة لرجال األعمال والشركات وتشمل القروض والودائع والتمويل التجاري، والعمالت 

األجنبية واخلدمات االستشارية. 

2  السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(
2.37  األحكام والتقديرات احملاسبية الهامة )تتمة(
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2016

اخلدمات 
املصرفية 

االستهالكية 
واخلاصة

ألف
دينار كويتي

اخلدمات 
املصرفية 
للشركات

ألف
دينار كويتي

اخلدمات 
املصرفية 

االستثمارية 
وإدارة األصول

ألف
دينار كويتي

اخلدمات 
املصرفية 
اإلسالمية

ألف
دينار كويتي

مركز 
املجموعة

ألف
دينار كويتي

القطاع 
الدولي

ألف
دينار كويتي

املجموع
ألف

دينار كويتي
صافي إيرادات الفوائد 

وصافي إيرادات التمويل 
اإلسالمي 

181.803126.76816294.12717.958148.919569.737

242.059170.78523.339106.99715.414186.715745.309صافي إيرادات التشغيل 
99.958312.160)118.138(139.493137.40012.14641.301ربح )خسارة( السنة
4.218.2535.380.784107.7673.481.8072.754.5358.295.64824.238.794مجموع املوجودات 
4.171.3182.287.13047.7543.058.6542.048.9089.220.29820.834.062مجموع املطلوبات

2017

اخلدمات 
املصرفية 

االستهالكية 
واخلاصة

ألف
دينار كويتي

اخلدمات 
املصرفية 
للشركات

ألف
دينار كويتي

اخلدمات 
املصرفية 

االستثمارية 
وإدارة األصول

ألف
دينار كويتي

اخلدمات 
املصرفية 
اإلسالمية

ألف
دينار كويتي

مركز 
املجموعة

ألف
دينار كويتي

القطاع 
الدولي

ألف
دينار كويتي

املجموع
ألف

دينار كويتي
صافي إيرادات الفوائد 

وصافي إيرادات التمويل 
اإلسالمي 

19٤٫71٠1٤٣٫٣٤٦3٥211٠٫11٠٣٦٫٦٣51٤٣٫811٦٢8٫9٦٤

٢59٫19٢189٫٢78٢7٫٣٠٠1٢9٫9٢8٣٦٫٣8718٠٫5888٢٢٫٦7٣صافي إيرادات التشغيل 
9٤٫٦95٣٤٢٫٣٠5)7٤٫٦89(1٤9٫٣٦٠11٠٫٦٠51٤٫٦٦٢٤7٫٦7٢ربح )خسارة( السنة
٤٫٣98٫٤٦٦5٫199٫9٣٢1٢5٫9٤٦٣٫97٠٫٣9٦٣٫٢51٫1٣٢9٫٠88٫7٢9٢٦٫٠٣٤٫٦٠1مجموع املوجودات 

٤٫٦٠٣٫9٦8٢٫5٢٦٫٦917٣٫٦٠9٣٫518٫٠٣91٫٦٢٠٫٠٠51٠٫1٣1٫188٢٢٫٤7٣٫5٠٠مجموع املطلوبات

اخلدمات املصرفية االستثمارية وإدارة األصول
توفر اخلدمات املصرفية االستثمارية مجموعة كاملة من اخلدمات االستشارية والتنفيذية في أسواق املال. إن أنشطة إدارة األصول تشتمل على 

إدارة الثروات وإدارة األصول، واألمانات، والوساطة املالية واألبحاث.

اخلدمات املصرفية اإلسالمية 
متثل اخلدمات املصرفية اإلسالمية النتائج املالية لبنك بوبيان ش.م.ك.ع.، وهي شركة تابعة للمجموعة تعمل في مجال اخلدمات املصرفية 

اإلسالمية. 

مركز املجموعة
يضم مركز املجموعة كل من أنشطة أعمال اخلزينة واالستثمارات في الكويت وأنشطة املجموعة احملددة األخرى. توفر اخلزينة مجموعة شاملة 

من خدمات ومنتجات اخلزينة لعمالئها، وهي مسئولة أيضا عن إدارة السيولة ومخاطر السوق بالبنك. يشمل مركز املجموعة أي قيم متبقية فيما 
يتعلق بسعر التحويل والتوزيعات فيما بني القطاعات.

القطاع الدولي
يضم القطاع الدولي كافة الفروع والشركات التابعة والشركات الزميلة خارج دولة الكويت.

يوضح اجلدول التالي معلومات صافي إيرادات الفوائد وصافي إيرادات التمويل اإلسالمي وصافي إيرادات التشغيل وربح السنة ومجموع 
املوجودات ومجموع املطلوبات فيما يتعلق بقطاعات أعمال املجموعة:

3  حتليل القطاعات )تتمة(
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املعلومات اجلغرافية 
يوضح اجلدول التالي التوزيع اجلغرافي إليرادات التشغيل للمجموعة بناًء على موقع املنشآت التشغيلية.

2017صافي إيرادات التشغيل 
ألف دينار كويتي

2016
ألف دينار كويتي

٦٤٢٫٠85558.594الكويت 
1٢9٫58٢138.474دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا األخرى

٢8٫71٠25.398أوروبا  
٢٢٫٢9٦22.843أخرى 

8٢٢٫٦7٣7٤5٫٣٠9

يوضح اجلدول التالي التوزيع اجلغرافي للموجودات غير املتداولة للمجموعة بناًء على موقع املنشآت التشغيلية.

2017موجودات غير متداولة
ألف دينار كويتي

2016
ألف دينار كويتي

9٦٠٫٠11857.613الكويت 
٢٣٫٣9724.269دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا األخرى

9٫58٦1.112أوروبا  
٦23444أخرى 

99٣٫٦1788٣٫٤٣8

تتكون املوجودات غير املتداولة من األراضي واملباني واملعدات والشهرة واملوجودات غير امللموسة األخرى والعقارات االستثمارية والعقارات التي 
مت حيازتها من تسوية ديون.

2017
ألف دينار كويتي

2016
ألف دينار كويتي

38.910 57٫٦٢٤ودائع لدى البنوك 
490.903 5٣٤٫٤9٠ قروض وسلف للعمالء

121.705 1٢٢٫٤81 استثمارات في أوراق دين مالية
13.745 ٢8٫٠٢1 سندات خزانة حكومة الكويت وسندات بنك الكويت املركزي

 7٤٢٫٦1٦٦ ٦5٫٢٦٣

4    إيرادات فوائد

3  حتليل القطاعات )تتمة(
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5    مصروفات فوائد 

2017
ألف دينار كويتي

2016
ألف دينار كويتي

8٦٫57٦68.320مبالغ مستحقة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
1٢٠٫7٣8110.782ودائع العمالء

7٫1٠٣4.637شهادات إيداع مصدرة
-٣٫18٠أوراق دولية متوسطة االجل

٦٫1٦55.914سندات مساندة - الشريحة 2
٢٢٣٫7٦٢189٫٦5٣

6    صافي األتعاب والعموالت 

2017
ألف دينار كويتي

2016
ألف دينار كويتي

1٦7٫٦97159.584إيرادات األتعاب والعموالت
)26.758()٢9٫1٤1(مصروفات متعلقة باألتعاب والعموالت

1٣8٫55٦132.826صافي األتعاب والعموالت

تتضمن إيرادات األتعاب والعموالت أتعاب إدارة األصول مببلغ 30.926 ألف دينار كويتي )2016: 29.551 ألف دينار كويتي( املكتسبة من أنشطة 
األمانة التي حتتفظ فيها املجموعة أو تستثمر املوجودات نيابًة عن عمالئها.

2017
ألف دينار كويتي

2016
ألف دينار كويتي

1٣٫9٦84.314صافي األرباح احملققة من استثمارات متاحة للبيع
1٫٠5٠822صافي األرباح من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

٣٫1٤٣3.065إيرادات توزيعات أرباح 
)1.289(1٫٠1٦حصة في نتائج شركات زميلة

)514(٦41صافي األرباح )اخلسائر( من عقارات استثمارية 
19٫818٦٫٣98

7    صافي إيرادات االستثمار  
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2017
ألف دينار كويتي

2016
ألف دينار كويتي

17٤٫951125.683مخصص خسائر االئتمان )إيضاح 12(
٥1٨9.027خسائر انخفاض قيمة استثمار في أوراق مالية 

1٢٫75٠12.165خسائر انخفاض قيمة شركات زميلة )إيضاح 14(
5.442-خسائر انخفاض قيمة موجودات غير ملموسة )إيضاح 15(

188٫٢1915٢٫٣17

8    مخصص خسائر االئتمان وخسائر انخفاض القيمة

2017
ألف دينار كويتي

2016
ألف دينار كويتي

8٫17٦7.263 ضريبة دعم العمالة الوطنية
٣٫5٦٦3.243 زكاة

٢٫9552.520  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
1٢٫٠٠715.785ضرائب خارجية

٢٦٫7٠٤٢8٫811

9    الضرائب 

2017
ألف دينار كويتي

2016
ألف دينار كويتي

٣٢٢٫٣٦٢295.178ربح السنة اخلاص مبساهمي البنك
)12.146()1٢٫٢٣٢(ناقصاً:  الفائدة املدفوعة على األوراق املالية املستدامة - الشريحة 1

ناقصاً:  توزيعات األرباح على صكوك مستدامة الشريحة 1 من قبل شركة تابعة اخلاصة       
)1.503()٢٫989(مبساهمي البنك

٣٠7٫1٤1٢81٫5٢9
5٫81٦٫٤٢95٫717٫88٦املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة، بالصافي بعد أسهم اخلزينة )ألف(

4٩ فلس٥3 فلسربحية السهم األساسية 

مت تعديل احتساب ربحية السهم لسنة 2016 ليراعي أسهم املنحة التي مت إصدارها في 2017.

10    ربحية السهم 

يتم احتساب ربحية السهم األساسية عن طريق تقسيم ربح السنة اخلاص مبساهمي البنك )املعدل بالفائدة واألرباح املدفوعة على األوراق املالية املستدامة 
– الشريحة 1( على املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة بالصافي بعد أسهم اخلزينة. ال توجد أسهم مخففة محتملة ميكن حتويلها إلى أسهم.
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2017
ألف دينار كويتي

201٦
ألف دينار كويتي

195٫٢٤9179.298نقد في الصندوق
1٫٢٦٤٫8٣٤1.140.983حسابات جارية لدى بنوك أخرى

18٣٫985260.366أمـوال حتت الطلب 
8٤٫٢٠7190.830أرصدة لدى بنك الكويت املركزي 

1٫٠15٫٣٦5915.486ودائع ومرابحات لدى البنوك تستحق خالل سبعة أيام 
٢٫7٤٣٫٦٤٠٢٫٦8٦٫9٦٣

11    نقد وودائع بإشعارات قصيرة األجل

12    قروض وسلف ومتويل إسالمي للعمالء

2017
الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا
ألف دينار كويتي

أمريكا 
الشمالية

ألف دينار كويتي
أوروبا 

ألف دينار كويتي
آسيا

ألف دينار كويتي
أخرى

ألف دينار كويتي
املجموع

ألف دينار كويتي

9٫٠٠٦٫588٢9٤٫887٤٠9٫75٠17٠٫٢٣1٢٤٤٫55٦1٠٫1٢٦٫٠1٢شركات
٤٫99٢٫11٠--٤٫989٫797134٢٫179أفراد

القروض والسلف والتمويل اإلسالمي 
1٣٫99٦٫٣85٢95٫٠٢1٤11٫9٢917٠٫٢٣1٢٤٤٫55٦15٫118٫1٢٢للعمالء

)٦15٫51٣(مخصص خسائر االئتمان

1٤٫5٠٢٫٦٠9

2016
الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا
ألف دينار كويتي

أمريكا 
الشمالية

ألف دينار كويتي
أوروبا 

ألف دينار كويتي
آسيا

ألف دينار كويتي
أخرى

ألف دينار كويتي
املجموع

ألف دينار كويتي

8.572.654271.989344.561179.112294.3609.662.676شركات
4.617.069   -   -4.613.9081193.042أفراد

القروض والسلف والتمويل اإلسالمي 
13.186.562272.108347.603179.112294.36014.279.745للعمالء

)668.254(مخصص خسائر االئتمان
13.611.491
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فيما يلي مخصصات خسائر االئتمان للتسهيالت النقدية:

املجموععـــاممحـدد

2017
ألف دينار كويتي

201٦
ألف دينار كويتي

2017
ألف دينار كويتي

201٦
ألف دينار كويتي

2017
ألف دينار كويتي

201٦
ألف دينار كويتي

1٠1٫٣8٦142.9725٦٦٫8٦8469.917٦٦8٫٢5٤612.889الرصيد في بداية السنة
89٫8٠930.3988٤٫8٢196.95117٤٫٦٣٠127.349احململ خالل السنة 

---)1٤5٫8٠٠(-1٤5٫8٠٠احملول
مبالغ مشطوبة، بالصافي بعد حركات 

)71.984()٢٢7٫٣71(-)٢()71.984()٢٢7٫٣٦9(العمالت األجنبية 

1٠9٫٦٢٦101.3865٠5٫887566.868٦15٫51٣668.254الرصيد في نهاية السنة

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

فيما يلي حتليل إجمالي املخصص احململ خلسائر االئتمان:

املجموعأفرادشركات

2017
ألف دينار كويتي

201٦
ألف دينار كويتي

2017
ألف دينار كويتي

201٦
ألف دينار كويتي

2017
ألف دينار كويتي

201٦
ألف دينار كويتي

٤٤٫٢٤860.43157٫1٣882.5411٠1٫٣8٦142.972الرصيد في بداية السنة
٦9٫٤9514.153٢٠٫٣1٤16.24589٫8٠930.398احململ خالل السنة 

-1٤5٫8٠٠---1٤5٫8٠٠احملول
مبالغ مشطوبة، بالصافي بعد حركات 

)71.984()٢٢7٫٣٦9()41.648()11٫٣1٤()30.336()٢1٦٫٠55(العمالت األجنبية 

٤٣٫٤8844.248٦٦٫1٣857.1381٠9٫٦٢٦101.386الرصيد في نهاية السنة

املجموععـــاممحدد

2017
ألف دينار كويتي

201٦
ألف دينار كويتي

2017
ألف دينار كويتي

201٦
ألف دينار كويتي

2017
ألف دينار كويتي

201٦
ألف دينار كويتي

89٫8٠930.3988٤٫8٢196.95117٤٫٦٣٠127.349تسهيالت نقدية 
)1.666(30197321)1.763(20تسهيالت غير نقدية 

89٫8٢928.63585٫1٢٢97.04817٤٫951125.683مخصص محمل خلسائر ائتمان

12  قروض وسلف ومتويل إسالمي للعمالء )تتمة(
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إن املخصص املتاح للتسهيالت غير النقدية والبالغ 29.591 ألف دينار كويتي )2016: 29.270 ألف دينار كويتي( مدرج ضمن مطلوبات أخرى 
)إيضاح 19(.

إن مخصص انخفاض القيمة للتسهيالت التمويلية يتفق، من جميع النواحي املادية، مع متطلبات املخصص احملددة التي تنص عليها تعليمات بنك 
الكويت املركزي واملعايير الدولية للتقارير املالية. في مارس 2007 أصدر بنك الكويت املركزي تعميما لتعديل أساس احتساب املخصصات العامة 

على التسهيالت لتغيير احلد األدنى للمعدل من 2% إلى 1% للتسهيالت النقدية و0.5% للتسهيالت غير النقدية. إن املعدالت املطلوبة أصبحت 
سارية املفعول اعتباراً من 1 يناير 2007 على صافي الزيادة في التسهيالت، بالصافي بعد بعض فئات الضمانات احملددة خالل فترة البيانات 

املالية. وحتى يتم إصدار توجيه آخر من بنك الكويت املركزي، مت االحتفاظ بالزيادة في املخصص العام عن املعدل بنسبة 1% بالنسبة للتسهيالت 
النقدية ونسبة 0.5% بالنسبة للتسهيالت غير النقدية كمخصص عام. 

إن القروض والسلف غير املنتظمة والتمويل اإلسالمي متعثر السداد للعمالء واملخصصات احملددة املتعلقة بها هي كما يلي:

2017
ألف دينار كويتي

201٦
ألف دينار كويتي

٢1٤٫٠9٢183.005القروض والسلف والتمويل اإلسالمي للعمالء
1٠٤٫٤7٦95.383مخصصات

إن القيمة العادلة للضمانات التي حتتفظ بها املجموعة فيما يتعلق بالقروض والسلف والتمويل اإلسالمي للعمالء التي مت حتديدها على نحو 
إفراداي كقروض متعثرة األداء تبلغ 85.643 ألف دينار كويتي في 31 ديسمبر 2017 )2016: 63.838 ألف دينار كويتي(. يتكون الضمان من 

النقد واألوراق املالية وخطابات الضمانات البنكية والعقارات. 

12  قروض وسلف ومتويل إسالمي للعمالء )تتمة(
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2017
محتفظ بها 

حتى 
االستحقاق

ألف دينار كويتي
متاحة للبيع

ألف دينار كويتي

مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 

بيان الدخل
ألف دينار كويتي

اإلجمالي
ألف دينار كويتي

استثمارات في أوراق مالية
1٫88٣٫9٦5-1٣8٫٤9٣1٫7٤5٫٤7٢أوراق دين مالية - حكومية )غير كويتية(

1٫٢17٫٣7٦-1٫٢17٫٣7٦-أوراق دين مالية - غير حكومية
٦٢٫٤58٣٫٤77٦5٫9٣5-أسهم

1٤5٫789٣5٫9٣1181٫7٢٠-استثمارات أخرى
1٣8٫٤9٣٣٫171٫٠95٣9٫٤٠8٣٫٣٤8٫99٦

٦55٫591--٦55٫591سندات بنك الكويت املركزي
1٫٠7٦٫٢11-919٫٢1815٦٫99٣سندات خزانة حكومة الكويت

1٫71٣٫٣٠٢٣٫٣٢8٫٠88٣9٫٤٠85٫٠8٠٫798

2016
محتفظ بها 

حتى 
االستحقاق

ألف دينار كويتي
متاحة للبيع

ألف دينار كويتي

مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 

بيان الدخل
ألف دينار كويتي

اإلجمالي
ألف دينار كويتي

استثمارات في أوراق مالية
1.709.493-170.9581.538.535أوراق دين مالية - حكومية )غير كويتية(

1.172.713-1.172.713-أوراق دين مالية - غير حكومية
85.3542.98788.341-أسهم

159.28848.615207.903-استثمارات أخرى
170.9582.955.89051.6023.178.450

748.889--748.889سندات بنك الكويت املركزي
493.101--493.101سندات خزانة حكومة الكويت

1.412.9482.955.89051.6024.420.440

13    االستثمارات املالية

يبني اجلدول أدناه تفاصيل تصنيف االستثمارات املالية: 

يتم تسجيـل كافـة األسهم غـير املسعرة املتاحـة للبيـع وفقاً للقيمة العادلة باستثناء االستثمارات بقيمة دفترية مببلغ 495 ألف دينار كويتي )2016: 
563 ألف دينار كويتي( حيث يتم تسجيلها بالتكلفة ألن القيمة العادلة ال ميكن تقديرها بصورة موثوق فيها.

لقد مت احتساب خسارة انخفاض في القيمة مببلغ 518 ألف دينار كويتي )2016: 9.027 ألف دينار كويتي( مقابل االستثمارات املصنفة كمتاحة 
للبيع التي يوجد فيها انخفاض كبير أو متواصل في القيمة.

ــــــة
ليــ

ــــــــا
 امل

ات
ـــان

بيـــــ
ال
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14    استثمار في شركات زميلة 
 

الشركات الزميلة للمجموعة:

قامت املجموعة خالل السنة باستالم توزيعات أرباح مببلغ 34 ألف دينار كويتي من شركات زميلة )2016: 414 ألف دينار كويتي(.

خالل السنة، قامت املجموعة باحتساب مخصص مببلغ 12.750 ألف دينار كويتي )2016: 12.165 ألف دينار كويتي( فيما يتعلق بانخفاض قيمة 
شركاتها الزميلة والذي يتكون بصورة رئيسية من مبلغ 10.836 ألف دينار كويتي )2016: 12.165 ألف دينار كويتي( فيما يتعلق ببنك سياريا 

معامالت اندونيسيا تي بي كيه. يتم احتساب انخفاض القيمة فيما يتعلق ببنك سياريا معامالت اندونيسيا تي بي كيه بالفرق بني القيمة العادلة 
ناقصاً التكلفة حتى البيع والقيمة الدفترية. يتم حتديد القيمة العادلة ناقصاً التكلفة حتى البيع باستخدام مضاعف السوق.

القيمة الدفترية

2017
ألف دينار كويتي

201٦
ألف دينار كويتي

٢٠٫٣٢٦31.150بنك سياريا معامالت اندونيسيا
٣1٫77729.564بنك لندن والشرق األوسط

٤٫7٦٢4.884البنك التركي ش.م.
٢٫78٤4.581بنك املال املتحد 

٣٫5٣83.465أخرى 
٦٣٫1877٣٫٦٤٤

بلد 
التأسيس

األنشطة 
الرئيسية

حصة امللكية 
الفعلية %

2017201٦
30.5         30.5         اخلدمات املصرفيةاندونيسيا بنك سياريا معامالت اندونيسيا

26.4         26.4         اخلدمات املصرفيةاململكة املتحدةبنك لندن والشرق األوسط
34.3         34.3         اخلدمات املصرفيةتركياالبنك التركي ش.م.

21.7         21.7         اخلدمات املصرفيةالسودانبنك املال املتحد
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الشهرة
ألف دينار كويتي

موجودات
غير ملموسة

ألف دينار كويتي
املجموع

ألف دينار كويتي

التكلفة
٣9٤٫81٤٢17٫٦59٦1٢٫٤7٣في 1 يناير 2017

٣٫٠897٦٦٣٫855تعديالت أسعار حتويل عمالت أجنبية
٣97٫9٠٣٢18٫٤٢5٦1٦٫٣٢8في 31 ديسمبر 2017

اإلطفاء املتراكم وانخفاض القيمة
٣٠٫٦٣٣٣٠٫٦٣٣-           في 1 يناير 2017

٣٫1٢1٣٫1٢1-           اإلطفاء احململ للسنة 
٦٦٨٦٦٨-           تعديالت أسعار حتويل عمالت أجنبية

٣٤٫٤٢٢٣٤٫٤٢٢-           في 31 ديسمبر 2017
صافي القيمة الدفترية
٣97٫9٠٣18٤٫٠٠٣581٫9٠٦في 31 ديسمبر 2017

الشهرة
ألف دينار كويتي

موجودات
غير ملموسة

ألف دينار كويتي
املجموع

ألف دينار كويتي
التكلفة

474.174241.326715.500في 1 يناير 2016
)103.027()23.667()79.360(تعديالت أسعار حتويل عمالت أجنبية

394.814217.659612.473في 31 ديسمبر 2016
اإلطفاء املتراكم وخسائر انخفاض القيمة 

37.90637.906-           في 1 يناير 2016
4.3624.362-           اإلطفاء احململ للسنة 

5.4425.442-           انخفاض القيمة احململ للسنة
)17.077()17.077(-           تعديالت أسعار حتويل عمالت أجنبية

30.63330.633-           في 31 ديسمبر 2016
صافي القيمة الدفترية
394.814187.026581.840في 31 ديسمبر 2016

15    الشهرة واملوجودات األخرى غير امللموسة 

يتضمن صافي القيمة الدفترية للشهرة مبلغ 334.531 ألف دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2017 )2016: 334.531 ألف دينار كويتي( يتعلق 
ببنك بوبيان ش.م.ك.ع. ومبلغ 60.483 ألف دينار كويتي )2016: 57.341 ألف دينار كويتي( يتعلق ببنك الكويت الوطني - مصر ش.م.م. ومبلغ 

2.889 ألف دينار كويتي )2016: 2.942 ألف دينار كويتي( يتعلق مبصرف االئتمان العراقي ش.م.خ. 
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يتضمن صافـي القيمـة الدفترية للموجودات غير امللموسـة كمـا في 31 ديسمبر 2017 تراخيص أنشطة بنكية وعالمات جتارية مببلغ 161.163 
ألف دينار كويتي )2016: 162.232 ألف دينار كويتي( وعالقات بالعمالء وودائع أساسية مببلغ 16.130 ألف دينار كويتي )2016: 17.923 

ألف دينار كويتي( وتراخيص وساطة مببلغ 6.710 ألف دينار كويتي )2016: 6.871 ألف دينار كويتي(. واملوجودات غير امللموسة ذات األعمار 
اإلنتاجية غير احملددة هي مببلغ 165.333 ألف دينار كويتي )2016: 165.494 ألف دينار كويتي(. يتم إطفاء املوجودات غير امللموسة ذات 

األعمار اإلنتاجية احملددة مببلغ 18.670 ألف دينار كويتي )2016: 21.532 ألف دينار كويتي( على مدى فترة تتراوح من 5 إلى 15 سنة. 

اختبار انخفاض قيمة الشهرة واملوجودات غير امللموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير احملددة
يتم اختبار القيمة الدفترية للشهرة واملوجودات غير امللموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير احملددة لغرض حتديد انخفاض القيمة على أساس 
سنوي )أو بصورة أكثر تكراراً من ذلك عند وجود دليل على أن الشهرة واملوجودات غير امللموسة قد تنخفض قيمتها(، وذلك من خالل تقدير 
القيمة املمكن استردادها من وحدة إنتاج النقد التي يتم توزيع هذه البنود إليها باستخدام عمليات احتساب القيمة أثناء االستخدام ما لم تكن 
القيمة العادلة التي تستند إلى السعر في سوق نشط أعلى من القيمة الدفترية لوحدة إنتاج النقد. تستخدم حسابات القيمة أثناء االستخدام 

تنبؤات للتدفقات النقدية قبل الضرائب استناداً إلى املوازنات املالية املعتمدة من قبل اإلدارة على مدى فترة 5 سنوات ومعدل منو نهائي ذي صلة. 
ويتم بعد ذلك خصم هذه التدفقات النقدية للوصول إلى صافي القيمة احلالية الذي ستتم مقارنته بالقيمة الدفترية. إن معدل اخلصم املستخدم 

هو قبل الضرائب ويعكس املخاطر احملددة املتعلقة بوحدة إنتاج النقد ذات الصلة.

ويتم احتساب املبلغ املمكن استرداده للشهرة واملوجودات غير امللموسة األخرى ذات األعمار اإلنتاجية غير احملددة باستخدام طريقة القيمة أثناء 
االستخدام التي تستند إلى املدخالت التالية. إن الشهـرة املتعلقـة ببنك بوبيان ش.م.ك.ع. تـم توزيعها إلى وحـدة فردية إلنتاج النقد والتي تتكـون 

مـن صافـي موجـودات محـددة مبا في ذلك املوجـودات غـير امللموسـة لبنك بوبيان ش.م.ك.ع. يتـم استخـدام معـدل خصـم بنسبة %8.75 )2016: 
9.25%( ومعدل منو نهائي بنسبة 3.25% )2016: 3.25%( لتقدير القيمـة املمكـن استردادها لوحدة إنتاج النقد هذه. إن الشهـرة املتعلقـة ببنك 

الكويت الوطني -مصر ش.م.م. تـم توزيعها إلى وحـدة فردية إلنتاج النقد والتي تتكـون مـن صافـي موجـودات محـددة مبا في ذلك املوجـودات غـير 
امللموسـة للبنك الوطني املصـري ش.م.م. يتـم استخـدام معـدل خصـم بنسبة 17% )2016: 18%( ومعدل منو نهائي بنسبة 5% )2016: 5%( لتقدير 
القيمـة املمكـن استردادها لوحدة إنتاج النقد هذه. يتم استخدام معدل خصم بنسبة 9.25% )2016: 10%( ومعدل منو نهائي بنسبة %3 )2016: 

3%( لتقدير القيمة املمكن استردادها لرخصة الوساطة في الكويت. كما قامت املجموعة بإجراء حتليل احلساسية بتنويع عوامل املدخالت من 
خالل هامش معقول. استناداً إلى ذلك التحليل، ال توجد مؤشرات على أن الشهرة أو املوجودات غير امللموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير احملددة 

قد تعرضت لالنخفاض في القيمة.

16    موجودات أخرى 

2017
ألف دينار كويتي

201٦
ألف دينار كويتي

78٫٣٠٣56.683فوائد مدينة
٢7٫٦8٠45.183القيمة العادلة املوجبة للمشتقات )إيضاح 28(

٣9٫58٦41.675مدينون متنوعون ومدفوعات مقدماً
5٣٫57٢24.680عقارات استثمارية 

٣٣٫8٦٢21.832عقارات متت حيازتها من تسوية ديون 
1٦٫99٣11.362أخرى

٢٤9٫99٦201.415

17    أوراق دولية متوسطة األجل

خالل السنة، قام البنك بإنشاء برنامج أوراق دولية متوسطة األجل بقيمة 3 مليارات دوالر أمريكي )„برنامج األوراق الدولية“(. في 30 مايو 
2017، أصدر البنك، مبوجب برنامج األوراق الدولية ومن خالل شركة ذات أغراض خاص مملوكة بالكامل، أوراق من الدرجة األولى غير 

مضمونة بقيمة 750.000 ألف دوالر أمريكي تستحق في مايو 2022. وقد مت إصدار هذه األوراق بنسبة 99.491% من القيمة األسمية وحتمل 
فائدة مبعدل ثابت بنسبة 2.75% سنويا تستحق على أساس نصف سنوي.

15  الشهرة واملوجودات األخرى غير امللموسة )تتمة(
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18    سندات مساندة - الشريحة 2

في 18 نوفمبر 2015، أصدر البنك سندات مساندة -الشريحة 2 بالدينار الكويتي املقومة مببلغ 125.000 ألف دينار كويتي بفترة استحقاق حتى 
10 سنوات، وهي تتضمن شرائح متساوية من سندات حتمل معدالت فائدة ثابتة وسندات حتمل معدالت فائدة متغيرة. حتمل السندات ذات 

معدالت الفائدة الثابتة معدل فائدة بنسبة 4.75% سنوياً، تستحق على فترات نصف سنوية آجلة على مدى السنوات اخلمس األولى، وسوف يتم 
إعادة حتديدها للفترة الالحقة مبعدل 2.75% فوق معدل اخلصم املعلن من قبل بنك الكويت املركزي )في التاريخ السنوي للسنة اخلامسة من 

تاريخ اإلصدار(. وحتمل السندات ذات معدالت الفائدة املتغيرة معدل فائدة بنسبة 2.50% سنوياً فوق معدل اخلصم املعلن من قبل بنك الكويت 
املركزي يتم حتديدها بشكل نصف سنوي، ويخضع ذلك حلد أقصى بنسبة 1% فوق املعدل السائد للسندات ذات املعدل الثابت، وتستحق على 
فترات نصف سنوية آجلة. إن هذه السندات غير مكفولة بضمان وميكن استدعائها كلياً أو جزئياً وفقاً الختيار البنك بعد 5 سنوات من تاريخ 

اإلصدار، وذلك مبوجب شروط محددة واملوافقات الرقابية.

19    مطلوبات أخرى

2017
ألف دينار كويتي

201٦
ألف دينار كويتي

97٫85٢74.144فوائد دائنة
٣5٫٠8٢28.808إيرادات مستلمة مقدماً

19٫17٦20.605الضرائب 
٢9٫59129.270مخصص التسهيالت غير النقدية )إيضاح 12(

٣٦٫٦٤532.367مصروفات مستحقة
5٤٫1٢٣42.550القيمة العادلة السالبة للمشتقات )إيضاح 28(

٣٤٫11٤30.653مكافأة نهاية اخلدمة 
81٫٢٦579.081أخرى

٣87٫8٤8337.478

مكافأة نهاية اخلدمة
مت حتديد القيمة احلالية اللتزام املزايا احملددة من خالل التقييمات االكتوارية باستخدام طريقة االئتمان املقدر للوحدة. إن املدخالت اجلوهرية 
املستخدمة في التقييم االكتواري هي معدل خصم بنسبة 5% وزيادات الرواتب املستقبلية مبا يتوافق مع معدل التضخم في األسعار االستهالكية 

املتوقعة واملعدالت املناسبة حلاالت الوفاة واإلعاقة.

20    رأس املال واالحتياطيات

أ(    رأس املـال
يتكون راس مال البنك املصرح به من 6.000.000.000 )2016: 6.000.000.000( سهم، بقيمة 0.100 دينار كويتي لكل سهم. 

2017
ألف دينار كويتي

201٦
ألف دينار كويتي

املصدر واملدفوع نقداً:
5.917.447.518591٫7٤٤563.566 )2016: 5.635.664.303( سهم قيمة كل منها 0.100 دينار كويتي

وافقت اجلمعية العمومية السنوية للمساهمني املنعقدة في 11 مارس 2017 على زيادة مببلغ 28.178.321.500 دينار كويتي في رأس مال البنك 
املصدر واملدفوع بالكامل وذلك من خالل إصدار 281.783.215 سهم منحة مبا ميثل نسبة 5% من رأس املال. وبذلك زاد رأس املال املصدر 

واملدفوع بالكامل من مبلغ 563.566.430.300 دينار كويتي إلى مبلغ 591.744.751.800 دينار كويتي، وقد مت تسجيل التغيير في رأس املال 
في السجل التجاري بتاريخ 19 مارس 2017.
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إن احلركة في األسهم العادية املصدرة خالل السنة هي كما يلي:

2017201٦
5٫٦٣5٫٦٦٤٫٣٠٣5.039.717.687عدد األسهم املصدرة كما في 1 يناير

٢81٫78٣٫٢15251.985.884إصدار أسهم منحة
343.960.732-إصدار حقوق

5٫917٫٤٤7٫5185.635.664.303عدد األسهم املصدرة كما في 31 ديسمبر

ب(    احتياطي قانوني
اقترح مجلس اإلدارة بتحويل مبلغ 14.089 ألف دينار كويتي )2016: 29.797 ألف دينار كويتي( إلى االحتياطي القانوني. ويتم ذلك وفقاً للنظام 

األساسي للبنك وقانون الشركات والتعديالت الالحقة له الذي يتطلب بحد أدنى حتويل نسبة 10% من ربح السنة اخلاص مبساهمي البنك 
قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة إلى االحتياطي القانوني غير القابل للتوزيع حتى يعادل رصيد 
االحتياطي نسبة 50% من رأس مال البنك املصدر. وبالتالي، فإن التحويل إلى االحتياطي القانوني، مبا يقل عن نسبة 10% من ربح السنة، هو 

املبلغ املطلوب ليبلغ االحتياطي القانوني نسبة 50% من رأسمال البنك املصدر.

إن توزيع هذا االحتياطي محدد باملبلغ املطلوب لدفع توزيعات أرباح بنسبة 5% من رأس املال في السنوات التي ال تسمح فيها األرباح املتراكمة 
بتأمني هذا احلد. 

ج(    حساب عالوة إصدار األسهم
إن رصيد حساب عالوة إصدار األسهم غير قابل للتوزيع.

د(    أسهم اخلزينة واحتياطي أسهم اخلزينة 
في نهاية السنة كان لدى البنك أسهم اخلزينة التالية:

2017201٦

1٠1٫٠18٫98196.208.554عدد أسهم اخلزينة 
1.7%1.7%أسهم اخلزينة كنسبة من إجمالي األسهم قيد اإلصدار

77٫79977.799تكلفة أسهم اخلزينة )ألف دينار كويتي( 
7٣٫5٤٢62.536القيمة السوقية لسهم اخلزينة )ألف دينار كويتي( 

71٨643املتوسط املرجح للقيمة السوقية ألسهم اخلزينة )فلس(

إن احلركة في أسهم اخلزينة هي كما يلي: 

عدد األسهم
2017201٦

9٦٫٢٠8٫55٤91.626.899الرصيد كما في 1 يناير 
٤٫81٠٫٤٢74.581.344إصدار أسهم منحة 

311-مشتريات
1٠1٫٠18٫98196.208.554الرصيد كما في 31 ديسمبر

20  رأس املال واالحتياطيات )تتمة(
أ(  رأس املـال )تتمة(
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ألف دينار 
كويتي

احتياطي 
عام

أرباح
محتفظ 

بها

احتياطي 
حتويل 
عمالت 
أجنبية

التغيرات 
املتراكمة 

في القيمة 
العادلة

احتياطي 
املدفوعات 

باألسهم

توزيعات 
أرباح نقدية

مقترحة

مجموع 
االحتياطيات 

األخرى

49.12114.172166.1841٫٢71٫81٣)237.915(117.0581.163.193في 1 يناير 2017

٣٢٢٫٣٦٢    -    -    -    -322.362    -ربح السنة

٣٫78٢    -    -3.424358   -    -إيرادات شاملة أخرى

٣٢٦٫1٤٤    -    -٣٢٢٫٣٦٢٣٫٤٢٤3٥٨    -إجمالي اإليرادات الشاملة 

احملول إلى االحتياطي القانوني 
)1٤٫٠89(    -    -    -    -)14.089(    -)إيضاح 20 ب(

)1٦٦٫18٤()166.184(    -    -    -    -    -توزيعات أرباح مدفوعة

فوائد مدفوعة على األوراق 
)1٢٫٢٣٢(    -    -    -    -)12.232(    -املالية املستدامة -الشريحة 1

مدفوعات باألسهم في شركة 
20٩    -209    -    -    -    -تابعة

توزيعات أرباح على صكوك 
مستدامة الشريحة 1 من قبل 

شركة تابعة
-    )2.989(-    -    -    -    )٢٫989(

أسهم منحة مقترح إصدارها 
)٢9٫588(    -    -    -    -)29.588(    -)إيضاح 21(

توزيعات أرباح نقدية مقترحة 
بقيمة 30 فلس للسهم )إيضاح 

)21
-    )174.493(-    -    -    174.493-  

التغير في حصة امللكية الفعلية 
)1٢٠(    -    -    -    -)120(    -في شركات تابعة

٤9٫٤791٤٫٣8117٤٫٤9٣1٫٣7٢٫9٦٤)٢٣٤٫٤91(117٫٠581٫٢5٢٫٠٤٤في 31 ديسمبر 2017 

إن الرصيد في حساب احتياطي أسهم اخلزينة غير متاح للتوزيع. إضافًة إلى ذلك، فإن مبلغ مبا يعادل تكلفة أسهم اخلزينة من االحتياطي العام 
غير متاح للتوزيع خالل فترة االحتفاظ بأسهم اخلزينة. 

هـ(    احتياطيات أخرى

20  رأس املال واالحتياطيات )تتمة(
د(  أسهم اخلزينة واحتياطي أسهم اخلزينة )تتمة(
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مت تكوين االحتياطي العام وفقاً للنظام األساسي للبنك وميكن توزيعه دون قيود، باستثناء املبلغ مبا يعادل تكلفة شراء أسهم اخلزينة. 

يتضمن احتياطي حتويل العمالت األجنبية فروق التحويل عند حتويل النتائج واملركز املالي لكافة شركات املجموعة مبا في ذلك الشهرة 
واملوجودات غير امللموسة وأي تغييرات في القيمة العادلة على القيمة الدفترية للموجودات واملطلوبات من عمالتها الرئيسية إلى عملة عرض 

البيانات املالية. 

ألف
دينار كويتي

احتياطي 
عام

أرباح
محتفظ 

بها

احتياطي 
حتويل 
عمالت 
أجنبية

التغيرات 
املتراكمة 

في القيمة 
العادلة

احتياطي 
املدفوعات 

باألسهم

توزيعات 
أرباح نقدية

مقترحة

مجموع 
االحتياطيات 

األخرى

29.47216.303148.4431.338.748)79.749(117.0581.107.221في 1 يناير 2016
295.178    -    -    -    -295.178    -ربح السنة

)138.517(    -    -19.649)158.166(    -    -)خسائر( إيرادات شاملة أخرى

إجمالي اإليرادات )اخلسائر( 
156.661    -    -19٫٦٤9)158٫1٦٦(٢95٫178    -الشاملة  

احملول إلى االحتياطي القانوني 
)29.797(    -    -    -    -)29.797(    -)إيضاح 20 ب(

)148.443()148.443(    -    -    -    -    -توزيعات أرباح مدفوعة
فوائد مدفوعة على األوراق 

)12.146(    -    -    -    -)12.146(    -املالية املستدامة -الشريحة 1

احملول إلى تسوية املكافآت 
)2.418(    -)2.418(    -    -    -    -باألسهم املدفوعة نقداً

املدفوعات باألسهم في شركة 
287    -287    -    -    -    -تابعة

تكاليف املعاملة من إصدار 
صكوك مستدامة الشريحة 1 

من قبل شركة تابعة
-    )379(-    -    -   -    )379(

توزيعات أرباح من صكوك 
مستدامة الشريحة 1 من قبل 

شركة تابعة  
-    )1.503(-    -    -   -    )1.503(

أسهم منحة مقترح إصدارها 
)28.178(    -   -    -    -)28.178(    -)إيضاح 21(

توزيعات أرباح نقدية مقترحة 
بقيمة 30 فلس للسهم )إيضاح 

)21
-    )166.184(-    -    -   166.184    -   

)1.019(    -   -    -    -   )1.019(    -حركات أخرى

٤9٫1٢11٤٫17٢1٦٦٫18٤1.271.813)٢٣7٫915(117٫٠581٫1٦٣٫19٣في 31 ديسمبر 201٦ 

20  رأس املال واالحتياطيات )تتمة(
هـ(  احتياطيات أخرى )تتمة(
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21    أرباح نقدية مقترح توزيعها

أقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بقيمة 30 فلساً للسهم )2016: 30 فلساً لكل سهم( وأسهم منحة بنسبة 5% )2016: 5%( من 
األسهم القائمة كما في 31 ديسمبر 2017. تستحق توزيعات األرباح النقدية، إذا ما مت اعتمادها من قبل اجلمعية العمومية للمساهمني، الدفع 

للمساهمني املسجلني في دفاتر البنك كما في تاريخ اجلمعية العامة السنوية، وتستحق أسهم املنحة، إذا ما مت اعتمادها من قبل اجلمعية 
العمومية للمساهمني، التوزيع على املساهمني املسجلني في دفاتر البنك كما في تاريخ موافقة اجلهات الرقابية على توزيع أسهم املنحة.

22    األوراق املالية املستدامة – الشريحة 1

في أبريل 2015، أصدر البنك، من خالل شركة ذات أغراض خاصة مملوكة بالكامل، األوراق املالية املستدامة -الشريحة 1 )„األرواق املالية 
املستدامة“( مببلغ 700.000 ألف دوالر أمريكي وهي مؤهلة للتصنيف ضمن حقوق امللكية وفقاً ملعيار احملاسبة الدولي 32: األدوات املالية - 
العرض. إن هذه األوراق املالية املستدامة مساندة وغير مكفولة بضمان وحتمل معدل فائدة بنسبة 5.75% سنوياً وتستحق على فترات نصف 

سنوية آجلة حتى تاريخ االستدعاء األول في أبريل 2021. يجوز إلغاء مدفوعات الفوائد املتعلقة باألوراق املالية املستدامة )كلياً أو جزئياً( وفقاً 
لقرار البنك على أساس غير متراكم. وال يعتبر أي إلغاء تأخراً عن السداد. ويتم معاجلة مدفوعات الفوائد كتخفيض من حقوق امللكية. إن 

هذه األوراق املالية املستدامة ليس لها تاريخ استحقاق وميكن استدعائها )كلياً ولكن ليس جزئياً( بالقيمة األسمية وفقاً الختيار البنك بتاريخ 
االستدعاء األول في أبريل 2021 وفي كل تاريخ سداد للفوائد فيما بعد، وذلك مبوجب شروط محددة.

23    احلصص غير املسيطرة

خالل عام 2015، قام بنك بوبيان ش.م.ك.ع. )بنك بوبيان(، شركة تابعة للبنك بإصدار “صكوك الشريحة 1“ عن طريق ترتيب صكوك يتفق 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية، مببلغ 250.000 ألف دوالر أمريكي. تعتبر صكوك الشريحة 1 أوراق مالية مستدامة ليس لها تاريخ استرداد 

ثابت ومتثل التزامات مساندة مباشرة غير مكفولة )ذات أولوية فقط على رأس املال( لبنك بوبيان وتخضع للبنود والشروط الواردة في اتفاقية 
املضاربة. إن صكوك الشريحة 1 مدرجة في سوق األوراق املالية االيرلندي وسوق دبي لألوراق املالية )NASDAQ Dubai( وميكن استدعائها 

من قبل بنك بوبيان بعد فترة تبلغ خمس سنوات تنتهي في مايو 2021 )تاريخ االستدعاء األول( أو أي تاريخ سداد أرباح بعد ذلك يخضع لبعض 
شروط االسترداد. حتمل صكوك الشريحة 1 معدل ربح متوقع بنسبة 6.75% سنويا يستحق السداد في نهاية كل نصف سنة بالترتيب حتى تاريخ 

االستدعاء األول. بعد ذلك، يتم إعادة حتديد الربح املتوقع استناداً إلى متوسط معدالت املبادالت بالدوالر األمريكي السائدة على مدى خمس 
سنوات زائد هامش الربح االبتدائي بنسبة 5.588% سنوياً. ووفقاً لتقدير املصدر الوحيد، قد يتم اختيار عدم إجراء توزيعات املضاربة املتوقعة 
وفي هذه احلالة، لن يتم تراكم أرباح املضاربة وال يعتبر هذا احلدث مبثابة حدث إخفاق في السداد. ولم تقم املجموعة باالشتراك في إصدار 

صكوك الشريحة 1 ويتم إدراج اجمالي املبلغ ضمن احلصص غير املسيطرة في بيان املركز املالي املجمع.

24    املدفوعات باألسهم

يقوم البنك بتطبيق برنامج تسوية املكافئات باألسهم املدفوعة نقداً بالنسبة للموظفني التنفيذيني. ويتم منح هذه اخليارات في حالة استمرار 
املوظفني باخلدمة لفترة ثالث سنوات ويتم تسويتها بالدفع نقداً استناداً إلى القيمة السوقية ألسهم البنك في تاريخ املنح.   

إن القيمة العادلة للخيارات املمنوحة خالل السنة والتي مت حتديدها باستخدام منوذج تقييم بالك شولز بلغت 0.663 دينار كويتي )2016: 
0.612 دينار كويتي( كما في نهاية السنة. إن املدخالت اجلوهرية للنموذج كانت سعر السهم مببلغ 0.728 دينار كويتي )2016: 0.660 دينار 
كويتي( في تاريخ القياس واالنحراف املعياري لعائدات سعر السهم املتوقعـة بنسبة 25.27% )2016: 20.40%( وفترة اخليار املوضحة أعاله 

ومعدل الفائدة السنوي الذي ال يحمل مخاطر بنسبة 2.75% )2016: 2.5%(. إن التقلب الذي يتم قياسه وفقاً لالنحراف املعياري لعائدات سعر 
السهم املتوقعة يستند إلى التحليل اإلحصائي ألسعار األسهم اليومية على مدى الثالثة سنوات األخيرة. 
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يوضح اجلدول التالي احلركة في عدد خيارات األسهم خالل السنة: 

2017201٦
عدد خيارات

األسهم
عدد خيارات

األسهم
٦٫٠51٫99٢5.637.743القائمة في 1 يناير

٣٫٢٣7٫1٠82.197.905املمنوحة خالل السنة
)1.556.637()٢٫٠91٫18٤(املمارسة خالل السنة
)227.019()٢٤5٫557(املنتهية خالل السنة

٦٫95٢٫٣596.051.992القائمة في 31 ديسمبر

يطبق بنك بوبيان أيضاً برنامج للمدفوعات باألسهم وخيارات األسهم املمنوحة إلى موظفيه التنفيذيني. 

إن املصروفات املستحقة على حساب برنامج التعويضات باألسهم للسنة تبلغ 1.909 ألف دينار كويتي )2016: 1.693 ألف دينار كويتي( وهي 
مدرجة ضمن مصروفات املوظفني. 

25    القيمة العادلة لألدوات املالية 

تستند القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املتداولة في أسواق نشطة على أسعار السوق املعروضة أو األسعار التي يحددها املتداولني في 
عروض األسعار. بالنسبة لكافة األدوات املالية األخرى، حتدد املجموعة القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم. 

تقوم املجموعة بقياس القيمة العادلة باستخدام اجلدول الهرمي التالي لقياسات القيمة العادلة، الذي يعكس أهمية املدخالت املستخدمة في 
حتديد هذه القياسات: 

املستوى 1: أسعار )غير معدلة( معلنة في سوق نشطة ملوجودات ومطلوبات مماثلة.

املستوى 2: مدخالت بخالف األسعار املعلنة املدرجة ضمن املستوى 1 وهي معلنة إما بصورة مباشرة )أي كأسعار( أو بصورة غير مباشرة )مشتقة 
من األسعار(. تتضمن هذه الفئة األدوات التي مت تقييمها باستخدام األسعار املعلنة ملوجودات ومطلوبات مماثلة أو مشابهة في سوق يعتبر غير 
نشط إلى حد ما أو أساليب تقييم أخرى يكون جميع مدخالتها ملحوظة من بيانات السوق. تتضمن أوراق الدين املالية املتضمنة في هذه الفئة 

أدوات الدين السيادية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

املستوى 3: األساليب األخرى التي تستخدم مدخالت لها تأثير كبير على القيمة العادلة املسجلة وال تستند إلى البيانات املعروضة في السوق.
 

تتضمن أساليب التقييم مناذج التدفقات النقدية املخصومة، واملقارنة مع أدوات مماثلة يكون لها أسعار سوقية معلنة ومعلومات املعامالت احلديثة 
وصافي قيمة املوجودات. تتضمن االفتراضات واملدخالت املستخدمة في التقييم أسعار الفائدة اخلالية من املخاطر والقياسية ومعدالت االئتمان 
والعالوات األخرى املستخدمة في تقدير معدالت اخلصم وأسعار السندات واألسهم ومعدالت حتويل العمالت األجنبية وتقلبات األسعار املتوقعة 

واآلثار املترتبة عليها. إن الغرض من أساليب التقييم هو الوصول إلى قياس القيمة العادلة الذي يعكس السعر املستلم مقابل بيع أصل أو دفعه 
لتحويل التزام في معاملة منتظمة بني املتداولني في السوق في تاريخ القياس. 

تقوم املجموعة في نهاية كل فترة تقارير مالية بتحديد ما إذا كان قد متت التحويالت بني مستويات اجلدول الهرمي من خالل إعادة تقييم 
التصنيف )على أساس أدنى مستوى للمدخالت التي تعتبر جوهرية لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة بيانات مالية.

24    املدفوعات باألسهم )تتمة(
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يبني اجلدول التالي اجلدول الهرمي لقياس القيمة العادلة لألدوات املالية للمجموعة املسجلة بالقيمة العادلة: 

2017
املستوى 1

ألف
دينار كويتي

املستوى 2
ألف

دينار كويتي

املستوى 3
ألف

دينار كويتي

املجموع
ألف

دينار كويتي

٢٫٠7٤٫9٣٠1٫٠٣٠٫5٣٤1٤٫٣77٣٫119٫8٤1أوراق دين مالية
58٫8٢91٢٢٫8٤٤٦5٫٤87٢٤7٫1٦٠أسهم واستثمارات أخرى

٢٫1٣٣٫7591٫15٣٫٣7879٫8٦٤٣٫٣٦7٫٠٠1
)٢٦٫٤٤٣(-)٢٦٫٤٤٣(-مشتقات األدوات املالية )إيضاح 2٨(

2016
املستوى 1

ألف
دينار كويتي

املستوى 2
ألف

دينار كويتي

املستوى 3
ألف

دينار كويتي

املجموع
ألف

دينار كويتي
1.756.896939.58714.7652.711.248أوراق دين مالية

91.489132.41071.782295.681أسهم واستثمارات أخرى
1.848.3851.071.99786.5473.006.929

2.633-2.633-مشتقات األدوات املالية )إيضاح 28(

في 
1 يناير

2017
ألف

دينار كويتي

التغير 
في القيمة 

العادلة
ألف

دينار كويتي

إضافات
ألف

دينار كويتي

بيع / 
استرداد

ألف
دينار كويتي

احلركات
في سعر صرف 

العمالت 
األجنبية

ألف
دينار كويتي

في 
31 ديسمبر

2017
ألف

دينار كويتي

صافي
األرباح في 

بيان الدخل 
املجمع

ألف
دينار كويتي

1٤٫٣77٩٩٩)11()٣77(  -  -1٤٫7٦5أوراق دين مالية
٦5٫٤87٦٫٦79)٦17()11٫٤٢٠(71٫78٢٤٫٠1٠1٫7٣٢أسهم واستثمارات أخرى

8٦٫5٤7٤٫٠1٠1٫7٣٢)11٫797()٦٢8(79٫8٦٤7٫٦78

في 
1 يناير
2016

ألف
دينار كويتي

التغير 
في القيمة 

العادلة
ألف

دينار كويتي

إضافات
ألف

دينار كويتي

بيع / 
استرداد

ألف
دينار كويتي

احلركات
في سعر 

صرف العمالت 
األجنبية

ألف
دينار كويتي

في 
31 ديسمبر

2016
ألف

دينار كويتي

صافي
األرباح في بيان 

الدخل املجمع
ألف

دينار كويتي

814.765989)30.929(14.000  -31.686أوراق دين مالية
37671.7824.616)8.771(9.950)9.677(79.904أسهم واستثمارات أخرى

111.590)9.677(23.950)39.700(38486.5475.605

يحلل اجلدول التالي احلركة في املستوى 3 واإليرادات )الفوائد وتوزيعات األرباح واألرباح احملققة( احملققة خالل السنة: 

25    القيمة العادلة لألدوات املالية )تتمة(
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اسم الشركة
بلد

التأسيس
النشاط

نسبة امللكية %األساسي 

2017201٦

أعمال مصرفية الكويت بنك بوبيان ش.م.ك.ع
٥٨.458.4إسالمية 

بنك الكويت الوطني – مصر ش.م.م. )سابقاً البنك الوطني 
٩٨.٥98.5أعمال مصرفيةمصراملصري – ش.م.م.(

٩٩.٩99.9شركة استثمارالكويتشركة الوطني لالستثمار ش.م.ك. )مقفلة( 
100.0100.0أعمال مصرفيةاململكة املتحدةبنك الكويت الوطني )إنترناشيونال( بي.إل. سي. 

100.0100.0إدارة استثمار سويسرابنك الكويت الوطني بنك بريفي )سويسرا( إس. إيه. 
٨٥.٥85.5أعمال مصرفية  لبنانبنك الكويت الوطني )لبنان( ش.م.ل. 

٨4.384.3أعمال مصرفيةالعراقمصرف االئتمان العراقي ش.م.خ.
100.0100.0شركة استثمارجزر كاميانناشيونال إنفستورز جروب هولدجنز ليمتد 

٩3.393.3وساطةالكويتشركة الوطني للوساطة املالية ش.م.ك. )مقفلة( 

تتكون أوراق الدين املالية املدرجة ضمن هذه الفئة من سندات الشركات غير املسعرة الصادرة عن البنوك واملؤسسات املالية. يتم تقدير القيمة 
العادلة لهذه السندات باستخدام طريقة التدفقات النقدية املخصومة باستخدام معدل ائتمان بنسبة 4% )2016: 4%(. تتضمن األسهم واألوراق 
املالية األخرى املدرجة ضمن هذه الفئة بصورة رئيسية من االستثمارات في األسهم االستراتيجية وصناديق األسهم اخلاصة غير املتداولة في 
سوق نشط. يتم تقدير القيمة العادلة لهذه االستثمارات باستخدام أساليب تقييم مناسبة للظروف. تتضمن أساليب التقييم مناذج التدفقات 

النقدية املخصومة ومعلومات السوق املعروضة للشركات املقارنة ومعلومات املعامالت احلديثة وصافي قيمة املوجودات. تتضمن املدخالت الهامة 
غير املعروضة املستخدمة في أساليب التقييم بصورة رئيسية معدل اخلصم ومعدل النمو النهائي واإليرادات وتقديرات األرباح ومضاعف السوق 

كالسعر إلى القيمة الدفترية والسعر إلى الربحية على سبيل املثال. ونظراً للطبيعة التنافسية لهذه االستثمارات، ليس من العملي اإلفصاح عن 
معدل املدخالت الهامة غير املعروضة. 

تدرج املوجودات واملطلوبات املالية األخرى بالتكلفة املطفأة، وال تختلف القيمة الدفترية بصورة جوهرية عن قيمتها العادلة حيث إن غالبية هذه 
املوجودات واملطلوبات ذات فترات استحقاق قصيرة األجل أو يعاد تسعيرها على الفور استناداً إلى حركة معدالت الفائدة في السوق. يتم تقدير 
القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املتبقية املدرجة بالتكلفة املطفأة بصورة رئيسية باستخدام مناذج التدفقات النقدية املخصومة التي 

تتضمن بعض االفتراضات مثل معدالت االئتمان املناسبة للظروف. 

لم يشير حتليل احلساسية على تقديرات القيمة العادلة، من خالل تغيير عوامل هذه املدخالت بهامش مناسب، إلى أي تأثير جوهري على بيان 
املركز املالي املجمع أو بيان الدخل املجمع.  

 26    الشركات التابعة

الشركات التابعة الرئيسية العاملة:

في 31 ديسمبر 2017، كانت نسبة 38.1% )2016: 38.1%( من حصة املجموعة في بنك الكويت الوطني )لبنان( ش.م.ل. مملوكة لشركة قابضة 
وسيطة، بنك الكويت الوطني هولدنغ )لبنان( ش.م.ل. 

يوجد لدى البنك أيضاً رأس مال ذي حقوق تصويت في بعض الشركات ذات األغراض اخلاصة التي مت تأسيسها إلدارة الصناديق وموجودات 
األمانة نيابة عن عمالء البنك. ليس للبنك أي ملكية انتفاع في موجودات هذه الشركات. إن املعلومات عن أنشطة إدارة أموال املجموعة قد مت 

بيانها في إيضاح 32.

25  القيمة العادلة لألدوات املالية )تتمة(
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إن االلتزامات التي ال ميكن إلغاؤها ملد االئتمان تبلغ 713.129 ألف دينار كويتي )31 ديسمبر 2016: 786.888 ألف دينار كويتي(. تشمل هذه 
االلتزامات التزامات ملد االئتمان الذي ال ميكن إلغاؤه على مدى فترة التسهيل أو يتم إلغاؤه فقط استجابة لتغير عكسي جوهري.  

تتعرض املجموعة ضمن املسار الطبيعي لألعمال ملخاطر التزامات ائتمان متنوعة غير مباشرة، ومع أنها لم تنعكس في بيان املركز املالي املجمع 
إال أنها تخضع ملعايير منح االئتمان العادية وإلى اإلشراف املالي وإجراءات املراقبة. 

فيما يلي احلصص غير املسيطرة اجلوهرية في بنك بوبيان ش.م.ك.ع:

2017
ألف دينار كويتي

201٦
ألف دينار كويتي

٣٠٤٫11٢293.211األرصدة املتراكمة للحصص غير املسيطرة 
19٫1٣716.527الربح اخلاص باحلصص غير املسيطرة

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

2017معلومات مالية موجزة
ألف دينار كويتي

201٦
ألف دينار كويتي

٣٫97٠٫٣9٦3.481.807املوجودات
٣٫518٫٠٣93.058.654املطلوبات

1٢5٫5٦7103.303صافي إيرادات التشغيل
٤7٫٦7٢41.301النتائج للسنة

)297()17( اخلسائر الشاملة األخرى للسنة

2017معلومات موجزة عن التدفقات النقدية
ألف دينار كويتي

201٦
ألف دينار كويتي

)390.909(175٫٣9٢التدفقات النقدية التشغيلية
)47.840()11٢٫571(التدفقات النقدية االستثمارية

60.870)18٫8٢٤(التدفقات النقدية التمويلية

27    ارتباطات والتزامات طارئة

التزامات نيابة عن العمالء مقابل التزامات مماثلة من قبل العمالء املعنيني:

2017
ألف دينار كويتي

201٦
ألف دينار كويتي

1٤٤٫٠٠1115.668حواالت مقبولة
٣٢8٫9٤٣319.459خطابات اعتماد

٣٫755٫7183.638.537ضمانات
٤٫٢٢8٫٦٦٢4.073.664

26    الشركات التابعة )تتمة(
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إن هذه االلتزامات االئتمانية ال متثل بالضرورة احتياجات نقدية مستقبلية، نظراً ألن الكثير من هذه االلتزامات سوف تنتهي صالحيتها أو يتم 
إنهاء عقودها دون أن يتم متويلها. إن خسائر االئتمان، إن وجدت، والتي رمبا تنتج من تلك االلتزامات ال يتوقع أن تكون جوهرية.

يوجد لدى املجموعة التزامات إنفاق رأسمالي مببلغ 60.019 ألف دينار كويتي )31 ديسمبر 2016: 105.426 ألف دينار كويتي(.

28    األدوات املالية املشتقة 

إن األدوات املالية املشتقة هي أدوات مالية تتحدد قيمتها بالرجوع إلى أسعار الفائدة أو أسعار صرف العمالت األجنبية أو مؤشر األسعار أو 
معدالت وتصنيف االئتمان أو مؤشر االئتمان. متثل املبالغ االسمية األصلية فقط املبالغ التي يطبق عليها نسبة أو سعراً لتحديد مبالغ التدفقات 

النقدية التي سيتم تبادلها، وهي ال متثل الربح أو اخلسارة احملتملني املتعلقني مبخاطر السوق أو االئتمان التي تتسم بها تلك األدوات. 

تدرج األدوات املالية املشتقة بالقيمة العادلة في بيان املركز املالي املجمع. متثل القيمة العادلة املوجبة تكلفة إمتام كافة املعامالت بالقيمة العادلة 
لصالح املجموعة إذا مت إنهاء احلقوق وااللتزامات الناجتة من تلك األدوات في معاملة سوق عادية في تاريخ التقارير املالية. تقتصر مخاطر 
االئتمان املتعلقة باألدوات املالية املشتقة على القيمة العادلة املوجبة لألدوات. متثل القيمة العادلة السالبة تكلفة األطراف املقابلة للمجموعة 

إلمتام كافة معامالتهم مع املجموعة.

تتعامل املجموعة في مشتقات أسعار الفائدة التبادلية إلدارة مخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها، وتقدمي حلول إدارة مخاطر أسعار 
الفائدة للعمالء. وكذلك تتعامل املجموعة في عقود حتويل العمالت األجنبية اآلجلة للعمالء وإلدارة مراكز العمالت األجنبية والتدفقات النقدية 

لديها. 

يتم اإلفصاح عن مبادالت أسعار الفائدة املستخدمة لتغطية التغيير في القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية واملؤهلة كأدوات تغطية فعالة 
للمجموعة كمبادالت أسعار فائدة محتفظ بها كتغطية للقيمة العادلة. وتدرج مبادالت أسعار الفائدة األخرى وعقود حتويل العمالت األجنبية 
اآلجلة للعمالء أو تستخدم لغرض التغطية ولكنها ال تفي باملعايير املؤهلة حملاسبة التغطية. يتم تغطية التعرض للمخاطر على حساب األدوات 

املالية املشتقة للعمالء من خالل الدخول في معامالت مقابلة )مسندة مبعامالت مماثلة( مع أطراف مقابلة أو من خالل املعامالت األخرى لتقليل 
املخاطر.

مبادالت أسعار الفائدة 
إن مبادالت أسعار الفائدة هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية بني طرفني لتبادل مدفوعات فوائد استناداً إلى مبلغ أساسي محدد لفترة زمنية 

معينة. في مبادالت أسعار الفائدة لكافة العمالت، تقوم املجموعة مببادلة دفعات الفوائد بعملتني مختلفتني على مبلغ أساسي محدد لفترة زمنية 
محددة كما تقوم مببادلة املبالغ الرئيسية احملددة بعملتني مختلفتني في بداية العقد وتقوم بإعادة مبادلة املبالغ األساسية عند االستحقاق. 

عقود حتويل العمالت األجنبية اآلجلة
إن عقود حتويل العمالت األجنبية اآلجلة هي اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عمالت أجنبية بسعر وتاريخ محددين في املستقبل. 

27    ارتباطات والتزامات طارئة )تتمة(
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إن صافي القيمة العادلة ملبادالت أسعار الفائدة احملتفظ بها كتغطية للقيمة العادلة كما في 31 ديسمبر 2017 سالبة مببلغ 16.856 ألف دينار 
كويتي )2016: سالبة مببلغ 4.125 ألف دينار كويتي(. بلغ الربح من اإليرادات الثابتة املغطاة للموجودات املالية 41.534 ألف دينار كويتي 

)2016: 26.805 ألف دينار كويتي(. 

29    معامالت مع أطراف ذات عالقة

تتضمن األطراف ذات عالقة أعضاء مجلس اإلدارة واملوظفني التنفيذيني بالبنك وأفراد عائالتهم من الدرجة األولي وشركات يسيطرون عليها أو 
أفراد عائالتهم من الدرجة األولى وشركات زميلة للمجموعة. كان بعض األطراف ذات عالقة عمالء للمجموعة ضمن النشاط الطبيعي. إن مثل 
تلك املعامالت قد متت بنفس الشروط األساسية مبا في ذلك أسعار الفائدة والضمانات كتلك السائدة في نفس الوقت بالنسبة لعمليات مماثلة 
لها مع أطراف غير ذات عالقة ولم تتضمن أكثر من قدر طبيعي من املخاطر. وفقاً لتعليمات بنك الكويت املركزي املتعلقة بالقروض إلى أعضاء 

مجلس اإلدارة واألطراف ذوي العالقة بهم فإن تلك القروض مكفولة بضمانات ملموسة.

إن تفاصيل حصص األطراف ذات عالقة هي كما يلي: 

20172016
القيمة العادلة 

املوجبة
ألف

دينار كويتي

القيمة العادلة 
السالبة

ألف
دينار كويتي

القيمة 
االسمية

ألف
دينار كويتي

القيمة العادلة 
املوجبة

ألف
دينار كويتي

القيمة العادلة
السالبة

ألف
دينار كويتي

القيمة 
االسمية

ألف
دينار كويتي

مبادالت أسعار الفائدة )محتفظ بها 
٢٠٫989٣7٫8٤51٫9٤7٫٤٢725.99230.1171.376.449كتغطية للقيمة العادلة(

٩٦2٩2٦91٫٠5٠1.4501.40484.811مبادالت أسعار الفائدة )أخرى(
5٫7٢915٫٣5٢٢٫171٫71٤17.74111.0292.094.223عقود حتويل عمالت أجنبية آجلة

٢7٫٦8٠5٤٫1٢٣٤٫٢1٠٫19145.18342.5503.555.483

عدد أعضاء
مجلس اإلدارة أو املوظفني 

التنفيذيني
عدد األطراف ذات

عالقة

2017201٦2017201٦2017
ألف دينار كويتي

201٦
ألف دينار كويتي

أعضاء مجلس اإلدارة

341٥161٢5٫٣٢8155.598قروض )مضمونة( 
1213٢1٫5٠820.981--التزامات طارئة 
761210٦٦99بطاقات ائتمان 

٩8٦٩67٣7٫18٤32.090ودائع
341414٢78٫51٢288.898ضمانات مقابل تسهيالت ائتمانية

5٫8٦٤7.586إيرادات فوائد ورسوم
10043مصروفات فوائد

2323شراء معدات ومصروفات أخرى 

فيما يلي ملخص القيمة العادلة لألدوات املالية املشتقة املدرجة في السجالت املالية باإلضافة إلى القيمة االسمية لها كما يلي: 

28    األدوات املالية املشتقة )تتمة(

ــــــة
ليــ

ــــــــا
 امل

ات
ـــان

بيـــــ
ال
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عدد أعضاء
مجلس اإلدارة أو املوظفني 

التنفيذيني
عدد األطراف ذات

عالقة

2017201٦2017201٦2017
ألف دينار كويتي

201٦
ألف دينار كويتي

موظفون تنفيذيون 

43٦3٢٫7952.702قروض 
22--45التزامات طارئة 
1212224738بطاقات ائتمان 

13133133٣٫78٢2.910ودائع
10090إيرادات فوائد ورسوم

    -٥مصروفات فوائد

إن تفاصيل املدفوعات ملوظفي اإلدارة العليا هي كما يلي:

2017
ألف دينار كويتي

201٦
ألف دينار كويتي

1٠٫٠٤89.462رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل
٥17514مكافآت نهاية اخلدمة 

707475مدفوعات األسهم
11٫٢7٢10.451

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

30    إدارة املخاطر

تنطوي أنشطة املجموعة على بعض املخاطر، لكن يتم إدارة هذه املخاطر بطريقة هيكلية ومنظمة من خالل سياسة إدارة مخاطر شاملة تتضمن 
إدارة املخاطر الشاملة في الهيكل التنظيمي وإدارة املخاطر وعمليات املراقبة. يوفر مجلس اإلدارة التوجيه واملراقبة إلدارة املخاطر العامة في 

ظل دعم جلنة املخاطر وجلنة التدقيق وإدارة املخاطر وإدارة التدقيق الداخلي باملجموعة مبا يساعد اإلدارة التنفيذية في الرقابة واإلدارة الفعالة 
للمخاطر الشاملة للمجموعة. 

تتعرض املجموعة ملخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل. 

وفقاً لتعليمات بنك الكويت املركزي، قامت املجموعة بتطبيق نظام شامل لقياس وإدارة املخاطر. يساعد هذا األسلوب في توضيح كل من اخلسارة 
املتوقع حدوثها في الظروف العادية واخلسائر غير املتوقعة، وهي عبارة عن تقييم اخلسارة النهائية الفعلية استناداً إلى النماذج اإلحصائية. يتم 

فحص وحتليل املعلومات املجمعة من كافة مجموعات العمل الداخلية بشدة لتحديد املخاطر ومراقبتها. 

يتم حتديد احتماالت التعرض للمخاطر القائمة واملعامالت بكميات معينة ومقارنتها باحلدود املسموح بها، بينما يتم مراقبة املخاطر غير الكمية 
مقارنًة بتوجيهات السياسة واملخاطر الرئيسية ومؤشرات املراقبة. يتم تصعيد أي حاالت تناقض أو فوائض أو انحرافات إلى اإلدارة التخاذ 

اإلجراءات الالزمة. 

29  معامالت مع أطراف ذات عالقة )تتمة(
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تستخدم املجموعة، كجزء من إدارة املخاطر العامة، مبادالت أسعار الفائدة وعقود حتويل العمالت األجنبية اآلجلة واألدوات األخرى إلدارة 
املخاطر املتعلقة بالتغير في أسعار الصرف والعمالت األجنبية ومخاطر األسهم ومخاطر االئتمان واملخاطر الناجتة من تقدير املعامالت. يتم 

استخدام الضمانات للحد من مخاطر االئتمان باملجموعة. 

يتضمن إطار إدارة املخاطر الشامل للمجموعة توجيهات محددة تؤكد على االحتفاظ بحافظة متنوعة لتفادي التركزات العالية للمخاطر. 

30.1    مخاطر االئتمان
إن مخاطر االئتمان هي مخاطر أن يتسبب طرف مقابل في تكبد املجموعة خسارة مالية نتيجة العجز عن الوفاء بالتزام ما. تنشأ مخاطر 

االئتمان ضمن سياق العمل العادي للمجموعة. 

تتم مراجعة واعتماد جميع السياسات الهامة املتعلقة باالئتمان من قبل مجلس اإلدارة.

توضع حدود لالئتمان جلميع العمالء بعد دراسة حذرة ملقدرتهم املالية. كما تتطلب اإلجراءات القائمة وامللخصة في كتيب إجراءات منح االئتمان 
في املجموعة أن تخضع جميع طلبات االئتمان إلى دراسة تفصيلية تقوم بها إدارات مراقبة االئتمان احمللي والدولي قبل تقدميها إلى جلنة 

االئتمان املختصة. إن جميع القروض مضمونة متى ما كان ذلك ضرورياً بأنواع مقبولة من الضمانات للتخفيف من مخاطر االئتمان املتعلقة بها.

وفقاً لتعليمات بنك الكويت املركزي بتاريخ 18 ديسمبر 1996 التي حتدد قواعد وأسس تصنيف التسهيالت االئتمانية، قامت املجموعة بتشكيل 
جلنة داخلية من ذوي اخلبرة واالختصاص بالبنك لدراسة وتقييم التسهيالت القائمة لكل عميل باملجموعة على حدة بغرض الوقوف على أية 

أمور غير عادية ترتبط بوضع العميل، وما قد يواجهه من مصاعب قد يتعني معها تصنيف التسهيالت االئتمانية املمنوحة له كغير منتظمة، ومن 
ثم حتديد حجم املخصصات املطلوبة لتلك املديونية. وتدرس أيضاً اللجنة، التي جتتمع بصفة دورية على مدار السنة، أوضاع العمالء التي تتجاوز 

أرصدة حساباتهم غير املنتظمة نسبة 25% من إجمالي مديونيتهم، وذلك لتقرير ما إذا كان األمر يتطلب زيادة املخصصات القائمة من عدمه.

تقوم املجموعة أيضاً باحلد من تلك املخاطر من خالل تنويع موجوداتها جغرافياً ومن حيث قطاعات األعمال. إضافة إلى ذلك، فإن جميع 
التسهيالت االئتمانية تخضع إلشراف مستمر يتمثل في مراجعة دورية لألداء االئتماني ولتصنيف مستويات احلسابات.

30.1.1    احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان 
إن حتليل تسهيالت القروض والسلف والتمويل اإلسالمي للعمالء واملطلوبات الطارئة قبل وبعد احتساب الضمانات احملتفظ بها أو التعزيزات 

االئتمانية األخرى كما يلي: 

20172016
إجمالي املخاطر

ألف
دينار كويتي

صافي املخاطر
ألف

دينار كويتي

إجمالي املخاطر
ألف

دينار كويتي

إجمالي املخاطر
ألف

دينار كويتي

1٤٫5٠٢٫٦٠99٫815٫٣1٤13.611.4919.063.108قروض وسلف ومتويل إسالمي للعمالء
٤٫٢٢8٫٦٦٢٤٫٠٢٠٫٠9٢4.073.6643.939.330مطلوبات طارئة

الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى
إن مبلغ ونوع وتقييم الضمان يستند إلى التوجيهات احملددة في إطار إدارة املخاطر. تشمل األنواع الرئيسية للضمانات املقبولة، العقارات واألسهم 

املسعرة والضمانات النقدية والبنكية. تتم عمليات إعادة التقييم وحفظ الضمانات بشكل مستقل عن وحدات العمل. 

30  إدارة املخاطر )تتمة(

ــــــة
ليــ

ــــــــا
 امل

ات
ـــان

بيـــــ
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2017

القطاع اجلغرافي

الشرق 
األوسط
وشمال
أفريقيا

ألف
دينار كويتي

أمريكا
الشمالية

ألف
دينار كويتي

أوروبا
ألف

دينار كويتي

آسيا
ألف

دينار كويتي

أخرى
ألف

دينار كويتي

املجموع
ألف

دينار كويتي

5٫٠٣٦٫579-٢٫٦7٤٫٢٤٤1٫٠85٫٤٠٠99٢٫85٦٢8٤٫٠79أرصدة وودائع لدى البنوك 
٦55٫591----٦55٫591سندات بنك الكويت املركزي

1٫٠7٦٫٢11----1٫٠7٦٫٢11سندات خزانة حكومة الكويت
1٣٫٣9٤٫٣٢٠٢91٫٦7٤٤٠5٫99٠1٦8٫55٤٢٤٢٫٠711٤٫5٠٢٫٦٠9قروض وسلف ومتويل إسالمي للعمالء

استثمارات محتفظ بها حتى 
1٣8٫٤9٣-15٫٢59--1٢٣٫٢٣٤االستحقاق

٢٫٢87٫985٤٤٫٢1٢1٠7٫7٢55٠٢٫75٣٢٠٫17٣٢٫9٦٢٫8٤8استثمارات متاحة للبيع
1٢٣٫877٢٫٤8٦٣1٫5٦9٣٫٢٢71٫٤٠٣1٦٢٫5٦٢موجودات أخرى 

٢٠٫٣٣5٫٤٦٢1٫٤٢٣٫77٢1٫5٣8٫1٤٠97٣٫87٢٢٦٣٫٦٤7٢٤٫5٣٤٫89٣
التزامات ومطلوبات طارئة )إيضاح 

)27٢٫٤58٫97٣٣٠7٫77٦1٫٣58٫1٣57٦7٫99٠٤8٫917٤٫9٤1٫791

٢٢٫79٤٫٤٣51٫7٣1٫5٤8٢٫89٦٫٢751٫7٤1٫8٦٢٣1٢٫5٦٤٢9٫٤7٦٫٦8٤

تركز مخاطر احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان   30.1.2
تنشأ تركزات مخاطر االئتمان من التعرض ملخاطر العمالء ذوي السمات املماثلة من حيث املوقع اجلغرافي الذين يعملون فيه أو قطاع األعمال 

الذي ميارسون فيه أنشطتهم بحيث قد تتأثر قدرتهم على الوفاء بااللتزامات التعاقدية على نحو مماثل بالتغيرات في الظروف السياسة أو 
االقتصادية أو الظروف األخرى.

قد تنشأ مخاطر االئتمان أيضاً من التركزات الكبيرة ملوجودات املجموعة لدى أي طرف مقابل مستقل. تتم إدارة هذه املخاطر من خـالل تنويع 
احملافظ املالية. إن نسبة أكبر 20 قرضـاً والسلف والتمويل اإلسالمي للعمالء القائمة كنسبة مئوية من إجمالي القروض والسلف والتمويل 

اإلسالمي للعمالء بلغت 17% كما في 31 ديسمبر 2017 )2016: %16(. 
 

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

30  إدارة املخاطر )تتمة(
30.1  مخاطر االئتمان )تتمة(

164
بـنـــــك الكــــــويـت الـوطـنــــــي
التقــرير الســنوي 2017



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

2017
ألف دينار كويتي

201٦
ألف دينار كويتي

 قطاع األعمال

٢٫٣٠٠٫٣٠٤2.267.746 جتاري
٢٫٢٢٤٫5981.748.147صناعي

9٫٢٢٤٫٢9٤9.137.352بنوك ومؤسسات مالية أخرى
1٫٣٠8٫٠881.304.291إنشاءات
٣٫٠78٫95٦2.947.829عقارات
٤٫8٦9٫8114.507.414جتزئة
٣٫٣18٫٤7٠2.485.983حكومة
٣٫15٢٫1٦٣3.267.960أخرى

٢9٫٤7٦٫٦8٤٢7٫٦٦٦٫7٢٢

2016

القطاع اجلغرافي

الشرق األوسط
وشمال
أفريقيا

ألف
دينار كويتي

أمريكا
الشمالية

ألف
دينار كويتي

أوروبا
ألف

دينار كويتي

آسيا
ألف

دينار كويتي

أخرى
ألف

دينار كويتي

املجموع
ألف

دينار كويتي
4.915.580-2.770.9291.087.006656.737400.908أرصدة وودائع لدى البنوك 
748.889----748.889سندات بنك الكويت املركزي

493.101----493.101سندات خزانة حكومة الكويت
12.533.231269.013343.165174.628291.45413.611.491قروض وسلف ومتويل إسالمي للعمالء 

استثمارات محتفظ بها حتى 
170.958-12.454--158.504االستحقاق

1.890.77752.668175.575555.22537.0032.711.248استثمارات متاحة للبيع
104.0066.83640.8951.9781.188154.903موجودات أخرى 

18.699.4371.415.5231.216.3721.145.193329.64522.806.170
التزامات ومطلوبات طارئة )إيضاح 

)272.432.241256.1581.256.892900.99114.2704.860.552

21.131.6781.671.6812.473.2642.046.184343.91527.666.722

30  إدارة املخاطر )تتمة(
30.1  مخاطر االئتمان )تتمة(

تركز مخاطر احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان  )تتمة(   30.1.2

ــــــة
ليــ

ــــــــا
 امل

ات
ـــان

بيـــــ
ال
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2017

متأخرة أو غير متأخرة أو منخفضة القيمة
منخفضة 

القيمة
ألف 

دينار كويتي

املجموع
ألف 

دينار كويتي

فئة عالية
ألف 

دينار كويتي

فئة قياسية
ألف 

دينار كويتي

٢٫5٤8٫٣91--٢٫5٤8٫٣91أرصدة وودائع قصيرة األجل لدى البنوك 
٦55٫591--٦55٫591سندات بنك الكويت املركزي

1٫٠7٦٫٢11--1٫٠7٦٫٢11سندات خزانة حكومة الكويت
٢٫٤88٫188-٢٫٢99٫٤٢٦188٫7٦٢ودائع لدى البنوك 

1٣٫15٤٫٠1٦1٫٦٤٤٫٢٦8٣19٫8٣815٫118٫1٢٢قروض وسلف ومتويل إسالمي للعمالء
1٣8٫٤9٣-15٫٢581٢٣٫٢٣5استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

٢٫9٦٢٫8٤8-1٫8٢٢٫5٦٠1٫1٤٠٫٢88استثمارات متاحة للبيع

٢1٫571٫٤5٣٣٫٠9٦٫55٣٣19٫8٣8٢٤٫987٫8٤٤

2016

متأخرة أو غير متأخرة أو منخفضة القيمة
منخفضة 

القيمة
ألف 

دينار كويتي

املجموع
ألف 

دينار كويتي

فئة عالية
ألف 

دينار كويتي

فئة قياسية
ألف 

دينار كويتي

2.507.665--2.507.665أرصدة وودائع قصيرة األجل لدى البنوك 
748.889--748.889سندات بنك الكويت املركزي

493.101--493.101سندات خزانة حكومة الكويت
2.407.915-2.230.960176.955ودائع لدى البنوك 

11.626.3342.381.425271.98614.279.745قروض وسلف ومتويل اسالمي للعمالء
170.958-12.454158.504استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

2.711.248-2.255.252455.996استثمارات متاحة للبيع
19.874.6553.172.880271.98623.319.521

30.1.3    اجلودة االئتمانية حسب فئة املوجودات املالية
تستفيد املجموعة في إدارة احملفظة املالية من التصنيفات والقياسات واألساليب األخرى التي تسعى إلى مراعاة جميع جوانب املخاطر. إن 

مخاطر االئتمان املصنفة ذات جدارة »عالية« في التصنيف فهي تلك التي تُقدر باحلد األدنى ملخاطر اخلسائر املالية الناجتة من تعثر املدين عن 
الوفاء بالتزاماته. يتضمن ذلك التسهيالت املمنوحة للشركات ذات الوضع املالي ومؤشرات املخاطر والقدرة على السداد التي تتراوح بني الدرجة 

اجليدة واملمتازة. أما مخاطر االئتمان املصنفة ذات جدارة »قياسية« فتشمل كافة التسهيالت األخرى التي يتم فيها االلتزام بالسداد وكافة 
الشروط التعاقدية وال تتعرض النخفاض القيمة. تُقدر املخاطر النهائية الحتمال تكبد خسارة مالية من اجلدارة “القياسية“ مبعدل أعلى من تلك 

املخاطر املصنفة ضمن نطاق اجلدارة “العالية“. 

يوضح اجلدول أدناه جودة االئتمان حسب فئة املوجودات املالية لبنود بيان املركز املالي استناداً إلى نظام التصنيف االئتماني لدى املجموعة: 

30  إدارة املخاطر )تتمة(
30.1  مخاطر االئتمان )تتمة(
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إن القيمة العادلة للضمان الذي حتتفظ به املجموعة من إجمالي املبلغ متأخر الدفع أو القروض والسلف والتمويل اإلسالمي للعمالء التي 
انخفضت قيمتها، بلغت 91.283 ألف دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2017 )2016: 75.586 ألف دينار كويتي(.

30.1.4    حتليل تقادم القروض والسلف والتمويل اإلسالمي للعمالء املتأخرة أو منخفضة القيمة 

املجموعأفرادشركات

2016

متأخرة وغير
منخفضة 

القيمة 
ألف 

دينار كويتي

متأخرة 
ومنخفضة 

القيمة
ألف 

دينار كويتي

متأخرة وغير
منخفضة 

القيمة 
ألف 

دينار كويتي

متأخرة 
ومنخفضة 

القيمة
ألف 

دينار كويتي

متأخرة وغير
منخفضة 

القيمة 
ألف 

دينار كويتي

متأخرة 
ومنخفضة 

القيمة
ألف 

دينار كويتي

41.0412.793-4.5002.79336.541حتى 30 يوماً 
-30.244-16.983-3113.261-60 يوما
-17.696-2.618-6115.078-90 يوما

58.122-20.138-37.984-91-180 يوما
122.090-63.417-58.673-أكثر من 180 يوماً

32.83999.45056.14283.55588.981183.005

املجموعأفرادشركات

2017

متأخرة وغير
منخفضة 

القيمة 
ألف 

دينار كويتي

متأخرة 
ومنخفضة 

القيمة
ألف 

دينار كويتي

متأخرة وغير
منخفضة 

القيمة 
ألف 

دينار كويتي

متأخرة 
ومنخفضة 

القيمة
ألف 

دينار كويتي

متأخرة وغير
منخفضة 

القيمة 
ألف 

دينار كويتي

متأخرة 
ومنخفضة 

القيمة
ألف 

دينار كويتي

71٫15٣1٫٦78-٣٠٫٠9٢1٫٦78٤1٫٠٦1حتى 30 يوماً 
٢٤٫8٠٣1٥٨-31٦٫5511٥٨18٫٢5٢-60 يوما
-9٫79٠-٢٫77٢-617٫٠18-90 يوما

٦٦٫٦7٦-٢٣٫79٤-٤٢٫88٢-91-180 يوما
1٤5٫58٠-71٫٦٦5-7٣٫915-أكثر من 180 يوماً

٤٣٫٦٦1118٫٦٣٣٦٢٫٠8595٫٤591٠5٫7٤٦٢1٤٫٠9٢

30  إدارة املخاطر )تتمة(
30.1  مخاطر االئتمان )تتمة(

ــــــة
ليــ

ــــــــا
 امل

ات
ـــان

بيـــــ
ال
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30.2    مخاطر السيولة
إن مخاطر السيولة هي املخاطر التي تكمن في عدم قدرة املجموعة على الوفاء بالتزاماتها املالية عند استحقاقها. وللحد من هذه املخاطر، قامت 

اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة املوجودات مع أخذ السيولة في االعتبار، ومراقبة السيولة بصورة يومية. 

يلخص اجلدول التالي معلومات استحقاق موجودات ومطلوبات وحقوق ملكية املجموعة استناداً إلى التدفقات النقدية التعاقدية وتواريخ 
االستحقاق. ال يحتسب هذا بالضرورة االستحقاقات الفعلية. 

2017
حتى 

3 أشهر 
ألف دينار كويتي

3 إلى
12 شهرًا

ألف دينار كويتي

أكثر من 
سنة واحدة

ألف دينار كويتي
املجموع

ألف دينار كويتي

املوجودات

5٫٠٠7٫7٠91٦9٫٦٦٠5٤٫٤595٫٢٣1٫8٢8 نقد وودائع لدى البنوك
٦55٫591    -٤٢9٫1٦٢٢٢٦٫٤٢9سندات بنك الكويت املركزي

5٤٫8٣٣1٤5٫٦٤8875٫7٣٠1٫٠7٦٫٢11سندات خزانة حكومة الكويت
٤٫٤9٠٫9٤11٫775٫8٢٦8٫٢٣5٫8٤٢1٤٫5٠٢٫٦٠9قروض وسلف ومتويل إسالمي للعمالء

٤٣٫81٢5٦٫55٦٣8٫1٢51٣8٫٤9٣استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق
٦٠٣٫٣57٢11٫7٦٠٢٫٣55٫978٣٫171٫٠95استثمارات متاحة للبيع

٣9٫٤٠8    -    -٣9٫٤٠8استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
٦٣٫187٦٣٫187    -    -استثمار في شركات زميلة

٣٢٤٫٢77٣٢٤٫٢77    -    - أراضي ومباني ومعدات
581٫9٠٦581٫9٠٦    -    -الشهرة وموجودات أخرى غير ملموسة

1٠٤٫9٢٢٣5٫77٣1٠9٫٣٠1٢٤9٫99٦موجودات أخرى

1٠٫77٤٫1٤٤٢٫٦٢1٫٦5٢1٢٫٦٣8٫8٠5٢٦٫٠٣٤٫٦٠1

املطلوبات وحقوق امللكية

5٫158٫٦٣٣1٫٦٠٤٫7٣٤7٠5٫9٣٦7٫٤٦9٫٣٠٣املستحق للبنوك ومؤسسات مالية أخرى
11٫٣٣8٫97٢1٫9٣٦٫٠٦٢5٠٤٫57٣1٣٫779٫٦٠7ودائع العمالء

٣9٤٫7٤991٫559٤٫5٢7٤9٠٫8٣5شهادات إيداع مصدرة
٢٢1٫17٣٢٢1٫17٣    -    -أوراق دولية متوسطة األجل

1٢٤٫7٣٤1٢٤٫7٣٤    -    -سندات مساندة - الشريحة 2
٢85٫٢8٠44٩1٠٢٫119٣87٫8٤8مطلوبات أخرى

٢٫85٤٫898٢٫85٤٫898    -    -رأس املال واالحتياطيات
17٤٫٤9٣    -    -17٤٫٤9٣توزيعات أرباح نقدية مقترحة

٢1٠٫7٠٠٢1٠٫7٠٠    -    -األوراق املالية املستدامة - الشريحة 1
٣٢1٫٠1٠٣٢1٫٠1٠    -    -احلصص غير املسيطرة

17٫٣5٢٫1٢7٣٫٦٣٢٫8٠٤5٫٠٤9٫٦7٠٢٦٫٠٣٤٫٦٠1

30  إدارة املخاطر )تتمة(
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2016
حتى 

3 أشهر 
ألف دينار كويتي

3 إلى
12 شهراً

ألف دينار كويتي

أكثر من 
سنة واحدة

ألف دينار كويتي
املجموع

ألف دينار كويتي

املوجودات

4.782.330258.95753.5915.094.878 نقد وودائع لدى البنوك
748.889-544.722204.167سندات بنك الكويت املركزي

66.871144.012282.218493.101سندات خزانة حكومة الكويت
4.489.3731.567.8137.554.30513.611.491قروض وسلف ومتويل إسالمي للعمالء

23.18486.69261.082170.958استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق
456.395412.7132.086.7822.955.890استثمارات متاحة للبيع

51.602--51.602استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
73.64473.644--استثمار في شركات زميلة

255.086255.086-- أراضي ومباني ومعدات
581.840581.840--الشهرة وموجودات أخرى غير ملموسة

91.72635.68274.007201.415موجودات أخرى
10.506.2032.710.03611.022.55524.238.794

املطلوبات وحقوق امللكية

4.985.6241.509.419852.7607.347.803املستحق للبنوك ومؤسسات مالية أخرى
10.420.8571.810.620376.61512.608.092ودائع العمالء

415.989-281.566134.423شهادات إيداع مصدرة
124.700124.700--سندات مساندة - الشريحة 2

244.5571.83491.087337.478مطلوبات أخرى
2.718.3792.718.379--رأس املال واالحتياطيات

166.184--166.184توزيعات أرباح نقدية مقترحة
210.700210.700--األوراق املالية املستدامة - الشريحة 1

309.469309.469--احلصص غير املسيطرة
16.098.7883.456.2964.683.71024.238.794

30  إدارة املخاطر )تتمة(
30.2  مخاطر السيولة )تتمة(

ــــــة
ليــ

ــــــــا
 امل

ات
ـــان

بيـــــ
ال
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توضح قائمة السيولة للمطلوبات املالية للمجموعة املبينة أدناه التدفقات النقدية مبا في ذلك مدفوعات الفوائد املستقبلية على مدى فترة تلك 
املطلوبات املالية استنادا إلى ترتيبات السداد التعاقدية.  

2017
حتى 3 أشهر 

ألف
دينار كويتي

3-12 شهرًا 
ألف

دينار كويتي

أكثر من سنة 
ألف

دينار كويتي

املجموع 
ألف

دينار كويتي

املطلوبات املالية

5٫159٫٤٦11٫٦٢٠٫8٤87٣8٫1٦57٫518٫٤7٤املستحق للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
11٫٣5٤٫11٤1٫97٣٫9895٦1٫7٠٤1٣٫889٫8٠7ودائع العمالء

٣95٫٣1٠9٢٫7٠8٤٫7٤٢٤9٢٫7٦٠شهادات إيداع مصدرة
٦٫٢٢٤٢٤7٫9٣9٢5٤٫1٦٣-أوراق دولية متوسطة األجل

٦٫٢5٠1٦8٫٠٤817٤٫٢98-سندات مساندة -الشريحة 2
1٦٫9٠8٫885٣٫7٠٠٫٠191٫7٢٠٫598٢٢٫٣٢9٫5٠٢

ارتباطات والتزامات طارئة

87٠٫9٦91٫1٣٠٫897٢٫٢٢٦٫79٦٤٫٢٢8٫٦٦٢مطلوبات طارئة
118٫٢1٦1٤٠٫٢5٣٤5٤٫٦٦٠71٣٫1٢9التزامات غير قابلة لإللغاء 

989٫1851٫٢71٫15٠٢٫٦81٫٤5٦٤٫9٤1٫791
 األدوات املالية املشتقة التي يتم تسويتها على أساس إجمالي

1٫595٫٦79٤٦٠٫٠1٦197٫8٣٢٢٫٢5٣٫5٢7 مبالغ تعاقدية دائنة
1٫597٫771٤58٫٢٤719٦٫1٤٦٢٫٢5٢٫1٦٤مبالغ تعاقدية مدينة

2016
حتى 3 أشهر 

ألف
دينار كويتي

3-12 شهراً 
ألف

دينار كويتي

أكثر من سنة 
ألف

دينار كويتي

املجموع 
ألف

دينار كويتي

املطلوبات املالية

4.998.5731.527.916886.4167.412.905املستحق للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
10.431.2681.837.137408.18612.676.591ودائع العمالء

417.301-282.388134.913شهادات إيداع مصدرة
6.035173.065179.100-سندات مساندة - الشريحة 2

15.712.2293.506.0011.467.66720.685.897
ارتباطات والتزامات طارئة

817.5171.065.3842.190.7634.073.664مطلوبات طارئة
82.921309.724394.243786.888التزامات غير قابلة لإللغاء 

900.4381.375.1082.585.0064.860.552
األدوات املالية املشتقة التي يتم تسويتها على أساس إجمالي

1.807.064235.010135.0402.177.114مبالغ تعاقدية دائنة 
1.804.471235.471145.5392.185.481مبالغ تعاقدية مدينة

30  إدارة املخاطر )تتمة(
30.2  مخاطر السيولة )تتمة(

170
بـنـــــك الكــــــويـت الـوطـنــــــي
التقــرير الســنوي 2017



30.3    مخاطر السوق 
إن مخاطر السوق هي احتمال تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لألدوات املالية نتيجة للتغير في أسعار السوق. تنشأ مخاطر 

السوق من املراكز املفتوحة في أسعار الفائدة والعمالت واألسهم حيث تتعرض جميعها إلى حركات السوق العامة واخلاصة والتغيرات في مستوى 
تقلب معدالت وأسعار السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار حتويل العمالت األجنبية وأسعار األسهم. 

30.3.1    مخاطر أسعار الفائدة 
إن مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة بالسوق. 

ال تتعرض املجموعة بشكل كبير إلى مخاطر أسعار الفائدة نظراً ألن موجوداتها ومطلوباتها يتم إعادة تسعيرها بشكل منتظم ويتم تغطية غالبية 
التعرض للمخاطر الناجتة عن اإلقراض متوسطة األجل مبعدالت ثابتة أو االقتراض مبعدالت ثابتة عن طريق مبادالت أسعار الفائدة. إضافة إلى 
ذلك، فإنه يتم مراقبة فجوات إعادة تسعير موجوداتها ومطلوباتها بعناية فائقة ويتم مراقبتها من خالل حدود يتم وضعها مسبقاً من قبل مجلس 

اإلدارة ويتم تعديلها عند الضرورة لتعكس ظروف السوق املتغيرة.

حساسية أسعار الفائدة
تقيس حساسية األرباح ألسعار الفائدة تأثير التغيرات املفترضة في أسعار الفائدة على صافي إيرادات الفائدة لسنة واحدة استناداً إلى 

املوجودات واملطلوبات املالية التي حتمل فائدة واحملتفظ بها في نهاية السنة. يشتمل ذلك على تأثير أدوات التغطية لكنه يستثني التزامات 
القروض. إن حساسية األسهم هي التأثير الناجت من أسعار الفائدة على القيمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع. تستند حساسية احلركات في 

أسعار الفائدة حلركات أسعار الفائدة إلى أساس متماثل حيث إن األدوات املالية التي قد ينتج عنها حركات غير متماثلة ال متثل أهميًة كبيرة.

استناداً إلى املوجودات املالية واملطلوبات املالية التي حتتفظ بها املجموعة حتى نهاية السنة، وعلى تقدير 25 نقطة أساسية كزيادة في معدل 
الفائدة مع االحتفاظ بكافة املتغيرات األخرى التي قد تؤدي إلى التأثير على أرباح وحقوق ملكية املجموعة كما يلي: 

30.3.2    مخاطر أسعار العمالت األجنبية 
إن مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ألداة مالية نتيجة التغيرات في أسعار العمالت األجنبية.

تتم السيطرة على مخاطر أسعار العمالت األجنبية من خالل احلدود التي يضعها مجلس إدارة البنك بشكل مسبق على مراكز العمالت األجنبية. 
ويتم عادًة متويل املوجودات العامة بنفس العمالت التي تتعامل بها األنشطة املختلفة وذلك بغرض التخلص من التعرض ملخاطر أسعار تلك 

العمالت األجنبية. كما يتوفر فصل مناسب للواجبات ما بني وظائف املكاتب األمامية واملكاتب اخللفية إلدارة اخلزينة، بينما يتم اإلشراف على 
تطبيق حدود املراكز بصورة مستقلة على أساس مستمر.

20172016

التأثير 
على األرباح

ألف 
دينار كويتي

التأثير على 
حقوق امللكية

ألف 
دينار كويتي

التأثير 
على األرباح

ألف 
دينار كويتي

التأثير على 
حقوق امللكية

ألف 
دينار كويتي

احلركة في النقاط األساسيةالعملة

    -7.534-7٫7٢9+25الدينار الكويتي
)114(632)٦9(72٨+25الدوالر األمريكي

)5(915-1٫9٣٠+25اليورو
    -827-1٫٠٢9+25اجلنية اإلسترليني

    -298-32٨+25اجلنيه املصري 

30  إدارة املخاطر )تتمة(
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يبني اجلدول أدناه حتلياًل للتأثير احلاصل في األرباح نتيجة الزيادة املقدرة بنسبة 5% في قيمة سعر صرف العملة في مقابل الدينار الكويتي 
مقارنًة باملستويات املعمول بها في نهاية السنة مع االحتفاظ بثبات كافة املتغيرات. توضح القيمة السالبة في اجلدول احتمال صافي خفض في 

األرباح بينما توضح القيمة املوجبة صافي الزيادة احملتملة.

30.3.3    مخاطر أسعار األسهم 
إن مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر تقلب القيمة العادلة لألسهم نتيجة التغيرات في مستوى مؤشرات األسهم أو قيمة أسعار السهم منفردة. 
تنتج مخاطر أسعار األسهم من التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في أسهم. تدير املجموعة املخاطر من خالل توزيع االستثمارات بالنسبة 
للقطاعات اجلغرافية وتركز أنشطة قطاعات األعمال. يحلل اجلدول التالي تأثير مخاطر أسعار األسهم على األرباح )نتيجة التغير في القيمة 

العادلة لالستثمارات في أسهم احملتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل( وعلى حقوق امللكية )نتيجة التغير في القيمة العادلة 
لالستثمارات في أسهم احملتفظ بها كمتاحة للبيع( في نهاية السنة بسبب التغيرات املقدرة بنسبة 5% في مؤشرات السوق، مع االحتفاظ بكافة 

املتغيرات األخرى ثابتة، هي كما يلي: 

30.4    مخاطر التشغيل
إن مخاطر التشغيل هي مخاطر اخلسارة الناجتة من العمليات الداخلية غير الكافية أو القاصرة أو اخلطأ البشري أو تعطل األنظمة أو بسبب 

األحداث اخلارجية. توجد لدى مجموعة البنك منظومة من السياسات واإلجراءات التي أقرها مجلس اإلدارة ويتم تطبيقها بشأن حتديد وتقييم 
ومراقبة مخاطر التشغيل إلى جانب املخاطر األخرى املرتبطة بالنشاط املصرفي واملالي للمجموعة، ويتم إدارة مخاطر التشغيل من خالل وحدة 

مخاطر التشغيل. إن مهمة هذه الوحدة هي التأكد من إتباع السياسات واإلجراءات ورقابة مخاطر التشغيل كجزء من أسلوب إدارة املخاطر 
الشامل.

يتفق األسلوب املتبع إلدارة مخاطر التشغيل لدى املجموعة مع ما تقضي به تعليمات بنك الكويت املركزي املؤرخة 14 نوفمبر 1996 فيما يتعلق 
باإلرشادات العامة ألنظمة الرقابة الداخلية والتعليمات املؤرخة 13 أكتوبر 2003 فيما يتعلق باملبادئ اإلسترشادية للممارسات السليمة إلدارة 

ورقابة املخاطر التشغيلية لدى البنوك. 

20172016

مؤشرات السوق
نسبة )%(

التغير في أسعار األسهم

التأثير 
على األرباح

ألف 
دينار كويتي

التأثير على 
حقوق امللكية

ألف 
دينار كويتي

التأثير 
على األرباح

ألف 
دينار كويتي

التأثير على 
حقوق امللكية

ألف 
دينار كويتي

949   -21٩   -+5سوق الكويت لألوراق املالية
475   -٥12   -+5السوق السعودية لألوراق املالية

309   -2٦4   -+5سوق اإلمارات لألوراق املالية

20172016

العملة
نسبة )%(

التغير في سعر العمالت
التأثير على األرباح

ألف دينار كويتي
التأثير على األرباح

ألف دينار كويتي

)412(1٨1+5الدوالر األمريكي
40)٢(+5جنيه إسترليني 

34214+5اليورو
)127()181(+5جنيه مصري

)42()5٣(+5أخرى

30  إدارة املخاطر )تتمة(
30.3  مخاطر السوق )تتمة(

30.3.2  مخاطر أسعار العمالت األجنبية )تتمة(
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31    رأس املال

إن هدف املجموعة الرئيسي من إدارة رأس املال هو حتقيق أعلى قيمة للمساهم مع الوصول إلى مستويات مخاطر مثالية واالحتفاظ بقاعدة 
رأسمالية قوية لدعم تطوير أعمالها وكذلك االلتزام باملتطلبات الرأسمالية املفروضة من اجلهات الرقابية. 

إن اإلفصاحات املتعلقة بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت املركزي بشأن كفاية رأس املال والتي ينص عليها تعميم بنك الكويت املركزي رقم 2/ر 
ب، ر ب أ/أ2014/336 املؤرخ 24 يونيو 2014 )بازل 3( والتعليمات بشأن معدل الرفع املالي والتي ينص عليها تعميم بنك الكويت املركزي والرفع 
املالي التي نص عليها التعميم ورقم 2/ر ب/2014/342 املؤرخ 21 أكتوبر 2014 ضمن نطاق جلنة بازل مت إدراجها ضمن قسم „إدارة املخاطر“ 

من التقرير السنوي.

تقوم إدارة املجموعة مبراقبة كفاية رأس املال والرفع املالي واستخدام مستويات مختلفة من رأس املال الرقابي بصورة منتظمة كما تخضع 
لتوجيهات جلنة بازل حول مراقبة العمليات املصرفية التي يطبقها بنك الكويت املركزي. 

إن معدالت رأس املال الرقابي ومعدالت كفاية رأس املال )بازل 3( لدى املجموعة هي كما يلي: 

تتضمن احلسابات بنك بوبيان ش.م.ك.ع وهو شركة مصرفية إسالمية. ألغراض حتديد املوجودات املرجحة بأوزان املخاطر ورأس املال املطلوب، 
مت احتساب التعرض للمخاطر واملوجودات في بنك بوبيان ش.م.ك.ع املرجحة بأوزان املخاطر ومتطلبات رأس املال وفقاً لتعليمات بنك الكويت 

املركزي املطبقة على مصارف الكويت التي تقدم خدمات مصرفية وفقاً ملبادئ الشريعة اإلسالمية. ثم مت إضافة هذه األرقام إلى األرقام املقابلة 
املتعلقة بباقي املجموعة، متطابقة مع طريقة املعاجلة في التقارير ذات الصلة املقدمة إلى بنك الكويت املركزي. 

مت احتساب معدالت الرفع املالي للمجموعة، املفصح عنها وفقاً لتعميم بنك الكويت املركزي رقم 2/ر ب/2014/342 املؤرخ 21 أكتوبر 2014 كما 
هو موضح أدناه:  

2017
ألف دينار كويتي

201٦
ألف دينار كويتي

1٦٫591٫7٠٦15.631.316موجودات مرجحة بأوزان املخاطر
٢٫٤88٫75٦2.344.697رأس املال املطلوب

رأس املال املتاح
٢٫٣٦٢٫17٤2.202.176حقوق امللكية املشتركة -رأس املال الشريحة 1 

٢5٣٫٠٤8247.904رأس مال إضافي الشريحة 1 
٢٫٦15٫٢٢٢2.450.080رأس املال الشريحة 1 
٣٣7٫٠5٢323.472رأس املال الشريحة 2 

٢٫95٢٫٢7٤٢٫77٣٫55٢إجمالي رأس املال
14.1%14.2%حقوق امللكية املشتركة - معدل كفاية رأس املال الشريحة 1 

15.7%1٥.٨%معدل كفاية رأس املال الشريحة 1 
17.7%17.٨%معدل إجمالي كفاية رأس املال

2017
ألف دينار كويتي

201٦
ألف دينار كويتي

٢٫٦15٫٢٢٢2.450.080رأس املال الشريحة 1 
٢8٫٣9٤٫٠٠126.510.797إجمالي التعرض للمخاطر  

9.2%٩.2%معدل الرفع املالي 
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32    صناديق مدارة 

تدير املجموعة عدداً من الصناديق تدار بعضها بالتعاون مع مديري الصناديق املهنيني اآلخرين. ال يحق للصناديق املطالبة في املوجودات العامة 
للمجموعة وكذلك ال يحق للمجموعة املطالبة في موجودات الصناديق. بالتالي ال يتم قيد موجودات تلك الصناديق في بيان املركز املالي املجمع. 

بلغ حجم الصناديق املدارة 3.892 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2017 )2016: 3.614 مليون دينار كويتي(.
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الفرع الرئيسي

 شارع عبداهلل األحمد
ص.ب. 95، الصفاة

13001 الكويت
البدالة: 96522422011+
فاكس: 96522431888+

مجموعة اخلدمات املصرفية
اخلدمات املصرفية الشخصية

داخلي: 3034
فاكس: 22416738

الفروع احمللية:
داخلي: 2592

فاكس:22467929

القنوات البديلة
داخلي: 3393

فاكس: 22467929

املبيعات املباشرة
داخلي: 5003

فاكس: 22595524

القروض االستهالكية
داخلي: 3171

فاكس: 22246865

التسويق
داخلي: 3036

فاكس: 22595679

دائرة التحصيل
داخلي: 2181

فاكس: 22595671

مجموعة اخلدمات املصرفية 
اخلاصة

داخلي: 2226
فاكس: 22418415  أو

22246619

مجموعة اخلدمات املصرفية 
للشركات احمللية

داخلي: 2116
فاكس: 22246643

مجموعة الشركات األجنبية
 النفط والتمويل التجاري

داخلي: 3307
فاكس: 22426813

مجموعة اخلزانة
داخلي:  3566

فاكس: 22419720

مجموعة إدارة املخاطر
داخلي: 2417

فاكس: 2246 4162

مجموعة البحوث اإلقتصادية
داخلي: 5364

فاكس: 22246973

مجموعة الشؤون القانونية
داخلي: 3091 

فاكس: 22445098

مجموعة املوارد البشرية
داخلي: 5162

فاكس: 22443250

مجموعة الفروع اخلارجية 
والشركات التابعة

اخلدمات املصرفية للمؤسسات 
املالية الدولية
داخلي: 5328

فاكس: 22246977

الرجاء الرجوع إلى دليل الفروع 
اخلارجية للتفاصيل

مجموعة العمليات
داخلي: 3060

فاكس: 22459233

مجموعة تقنية املعلومات
داخلي: 2711

فاكس: 22459233

مجموعة احملاسبة املالية
داخلي: 3009

فاكس: 22422730

الشؤون القانونية الدولية
داخلي: 2065

فاكس: 22436208

املكتب التنفيذي
داخلي: 2230

فاكس: 22462469

العالقات العامة
داخلي: 3166

فاكس: 22595804

العالقات اإلعالمية
داخلي: 22592789
فاكس: 22462469

اإلعالن
داخلي: 2665

فاكس: 22595805

التدقيق الداخلي
داخلي: 5400

فاكس: 22433835

دليل اإلدارات
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الفرع الرئيسي
أبرق خيطان
أحمد اجلابر

األحمدي
األڤنيوز
األندلس

بيان
برج احلمراء
برج الراية 2

التأمينات اإلجتماعية
التضامن )الفروانية(

اجلابرية
جليب الشيوخ

جنوب السرة
اجلهراء

اجلهراء التجاري
حولي

الدسمة
الدعية
الدوحة

رأس الساملية
الرحاب

الرميثية

الرقة
الروضة
الساملية

السرة
سلوى

سعد العبداهلل
السور

سينما الساملية
الشامية

مبنى شركة اإلتصاالت
شرق

شركة نفط الكويت
شركة البترول الوطنية الكويتية

الشويخ
الشويخ الطبية

صباح السالم
صباح الناصر

صبحان
الصباحية

ضاحية عبداهلل السالم
العارضية

علي صباح السالم
العثمان

عريفجان
غراند أڤنيوز

الغزالي
الفحاحيل

الفحاحيل الساحلي
الفروانية
الفنطاس

فهد السالم
الفيحاء

القادسية
قرطبة
القرين
كيفان

مبارك الكبير
مجمع الوزارات

مشرف
املطار

مؤسسة البترول الكويتية
النزهة

هدية
الوطية

اليرموك

دليل الفروع احمللية

هاتف الفرع الرئيسي : 2011 2242

هاتف األفرع: 1801801

ملعرفة املزيد عن بنك الكويت الوطني:
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البحرين
بنك الكويت الوطني

فرع البحرين
GB Corp Tower Block 346

Road 4626, Building 1411
P.O.Box 5290, Manama

Kingdom of Bahrain
Tel: +973 17 155 555
Fax: +973 17 104 860

اململكة العربية السعودية
بنك الكويت الوطني

فرع جدة
Al-Khalidiah District

Al-Mukmal Tower
P.O.Box 15385

Jeddah 21444, Saudi Arabia
Tel: +966 2 603 6300
Fax: +966 2 603 6318

اإلمارات العربية املتحدة
بنك الكويت الوطني

فرع دبي
Latifa Tower

Sheikh Zayed Road
Next to Crown Plaza

P.O.Box 9293, Dubai, U.A.E 
Tel: +971 4 3161600
Fax: +971 4 3888588

فرع أبوظبي
Sheikh Rashed Bin Saeed

Al Maktoom Road
(Old Airport Road)

P.O.Box 113567
Abu Dhabi, U.A.E

Tel: +971 2 4199 555
Fax: +971 2 2222 477

لبنان
بنك الكويت الوطني )لبنان( 

ش.م.ل
الفرع الرئيسي - الصنايع

BAC Building, Justinien Street
P.O.Box 11-5727, Riad El-Solh

1107 2200 Beirut, Lebanon
Tel: +961 1 759 700
Fax: +961 1 747 866

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

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

العراق 
بنك االئتمان العراقي
Credit Bank of Iraq

Street 9, Building 187
Sadoun Street, District 102

P.O.Box 3420
Baghdad, Iraq

Tel: +964 1 7182198/ 
7191944

+964 1 7188406 7171673
Fax: +964 1 7170156

األردن
بنك الكويت الوطني

املركز الرئيسي
Al Hajj Mohd Abdul Rahim 

Street
Hijazi Plaza, Building 70  

P.O.Box 941297
Amman- 11194, Jordan

Tel: +962 6 580 0400
Fax: +962 6 580 0441

فرع الصويفية
Tel: +962 6 580 0444
Fax: +962 6 580 0440

فرع الشميساني
Tel: +962 6 560 8800
Fax: +962 6 560 8811

فرع عبدون
Tel: +962 6 590 2333
Fax: +962 6 590 2320

مصر
البنك الوطني املصري ش.م.م
Plot No. 155, City Center,

First Sector 5th Settlement,
New Cairo, Egypt

P.O.Box 229- Postal Code 
11835

Tel: +202 26149300
Fax: +202 26133978

اململكة املتحدة
بنك الكويت الوطني

)إنترناشونال( بي. إل سي

الفرع الرئيسي
13 George Street

London, W1U 3QJ, UK
Tel: +44 20 7224 2277
Fax: +44 20 7224 2101

فرع بورمتان سكوير
7 Portman Square

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

فرنسا
بنك الكويت الوطني

)إنترناشونال( بي.إل. سي
90 Avenue des Champ-

Elysee
75008 Paris, France

Tel: +33 1 5659 8600
Fax: +33 1 5659 8623

تركيا
البنك التركي
Head Office

Valikonagi Avenue No.1
P.O.Box: 34371 Nisantasi

Istanbul
Tel: +90 212 373 6373
Fax: +90 212 225 0353

سنغافورة
بنك الكويت الوطني

فرع سنغافورة
9 Raffles Place #24-02 

Republic Plaza
Singapore 048619

Tel: +65 6222 5348
Fax: +65 6224 5438

الصني
بنك الكويت الوطني

فرع شانغهاي
Suite 1501-1502, AZIA Center

1233 Lujiazui Ring Road
Shanghai 200120

China
Tel: +86-21-8036-0800
Fax: +86-21-8036-0801

الواليات املتحدة األمريكية
بنك الكويت الوطني

فرع نيويورك
299 Park Avenue, 17th Floor

New York, NY 10171
USA

Tel: +1 212 303 9800
Fax: +1 212 319 8269

الكويت
شركة الوطني للوساطة املالية
Abdullah Al-Ahmed Stree

Al-Naqi Building, Office 17
P.O.Box 21350

Safat 13074
Kuwait

Tel: +965 2259 5102
Fax: +065 2224 6979

إن بي كي كابيتال
NBL Capital

Arraya II
Al Shuhada Street

Block 6, Sharq
P.O.Box 4950

Safat 13050 Kuwait
Tel: +065 2224 6901

Fax: +965 2224 6904/5

NBK Capital Limited- UAE
Precinct Building 3, Office 

404
Dubai International Financial 

Center
Sheikh Zayed Road

P.O.Box 506506, Dubai
United Arab Emirates
Tel: +971 4 365 2800
Fax: +971 4 365 2805

دليل الفروع اخلارجية والشركات التابعة
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